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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
Αγαπητές Γρεβενιώτισσες, αγαπητοί Γρεβενιώτες,

Φίλες και φίλοι συνδημότες,

Πιστοί στο χρονοδιάγραμμα που από την αρχή είχαμε θέσει, είμαστε και πάλι, όλοι μαζί,
σήμερα εδώ, για να σας παρουσιάσουμε, το πώς εμείς, σκεφτόμαστε να λειτουργήσουμε
την επομένη των εκλογών. Είμαστε εδώ, για να σας καταγράψουμε με σαφήνεια και
καθαρότητα, σκέψεις, προθέσεις, σχεδιασμό, που στόχο έχουν ένα και μόνο…να κάνουν τη
ζωή της Γρεβενιώτισσας και του Γρεβενιώτη πιο όμορφη, την καθημερινότητα του πιο
εύκολη, το παρόν και το μέλλον του τόπου μας πιο ελκυστικό και κυρίως πιο
ελπιδοφόρο.Τα συναισθήματα που με διακατέχουν, είναι συναισθήματα χαράς και
ικανοποίησης. Και δεν θα μπορούσε νάναι διαφορετικά. Η παρουσία σας δίπλα μου, δίπλα
μας, όλο αυτό το διάστημα είναι συγκινητική. Η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι βροντερή
και το μήνυμα της απόλυτο και ξεκάθαρο…είναι καιρός να γυρίσουμε σελίδα στα Γρεβενά.
Είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά, είναι καιρός να εμπιστευτούμε το όραμα που η
Δημοτική Αναγέννηση και οι άνθρωποί της εκφράζουν, είναι καιρός τέλος να χαράξουμε
μια νέα πορεία για τον τόπο και θέλω να σας διαβεβαιώσω, πως θα τα
καταφέρουμε.

Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα και να σας ζητήσω για το
χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, να συνεχίσετε τον ωραίο αυτό αγώνα με τη ίδια
ένταση και το ίδιο πάθος. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποδείξουμε πόσο πολύ αγαπάμε και
νοιαζόμαστε για τον τόπο μας.

Φίλες και φίλοι,
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Όλο αυτό το διάστημα, μου δόθηκε η δυνατότητα να έρθω σε επαφή με συνδημότες μας,
τόσο της πόλης όσο και των χωριών, να συνομιλήσω μαζί τους και φυσικά μέσα από αυτές
τις συναντήσεις, να εισπράξω το δικό τους μήνυμα. Ένα μήνυμα που μεταφράζεται σε μια
έκδηλη αγωνία κι ένα διάχυτο αίσθημα απογοήτευσης αλλά και οργής.
Απογοήτευσης, γιατί για μια ακόμα φορά οι υποσχέσεις αποδείχτηκαν κίβδηλες και οργής,
γιατί πλέον δεν υπάρχουν άλλες αντοχές. Ένα μήνυμα, που μας κρατά σε εγρήγορση και
μας καλεί να εργαστούμε μεθοδικά, με περίσκεψη και σύνεση, θέτοντας
στο κέντρο του ιδεολογικού αλλά και του προγραμματικού μας λόγου τον Άνθρωπο
και τις καθημερινές του ανάγκες.
Βιώνουμε όλοι, χρόνια τώρα, μια καθημερινότητα, που ολοένα γίνεται και πιο δύσκολη.
Χρόνια τώρα οι πολίτες ακούνε μεγάλες υποσχέσεις που δεν εκπληρώνονται, δεσμεύσεις
που ακυρώνονται την τελευταία στιγμή, ηχηρά λόγια χωρίς περιεχόμενο. Η αυτοδιοίκηση
είναι αυτή, που καλείται σήμερα, να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Η Αυτοδιοίκηση είναι αυτή,
που σαν ένας ζωτικός ζωντανός πολιτικός οργανισμός, προωθεί το συλλογικό χαρακτήρα
της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύει τα
πραγματικά προβλήματα τους, αναζητεί και τελικά προωθεί αμεσότερα και
αποτελεσματικότερα τις αναγκαίες λύσεις. Λύσεις που εμείς, χωρίς διαχωρισμούς και
κομματικές ετικέτες,
με επιμονή και υπομονή, με γνώση και υπευθυνότητα, με την ολόπλευρη δική σας
στήριξη, και θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε.

Φίλες και φίλοι,

Στην πρώτη μας συνάντηση προσπάθησα με τρόπο απλό και κατανοητό να σας παρουσιάσω
τις κατευθυντήριες αρχές και θέσεις μας. Τον τρόπο με τον οποίο η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή της σ αυτό το μεγάλο δημοκρατικό πανηγύρι,
τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση.Σήμερα, θεωρώ πως πρέπει να πάμε παρακάτω και
να σας πούμε, πως θα λειτουργήσουμε την επομένη των εκλογών. Θέλουμε από τώρα να
φτιάξουμε μαζί σας μια συμφωνία. Θέλουμε να είναι ο πολίτης ενεργός συμμέτοχος στη
διαμόρφωση και την εξειδίκευση του προγράμματος μας και ήδη, μέσα από τις συναντήσεις
μας, που προηγήθηκαν όλο αυτό το διάστημα, αποδεικνύει πως το πράττει. Θέλουμε να
ξέρουμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις σας, για τα προβλήματα
γύρω μας. Θέλουμε όμως να ξέρετε κι εσείς ποιες είναι οι θέσεις και οι προθέσεις μας.

Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ξεκάθαρες απόψεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον
ουσιαστικό ρόλο που μπορεί και πρέπει να επιτελέσει.

Εξάλλου με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που λίγο καιρό πριν ψηφίστηκε, της
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δίνεται πλέον η δυνατότητα να αναλάβει το ρόλο που πραγματικά της αναλογεί. Με
ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, με αρμοδιότητες, αλλά και σημαντικά αυξημένους πόρους σε
σχέση με το παρελθόν, καλείται να ανατρέψει τη σημερινή νοσηρή κατάσταση και να
οδηγήσει την Ελληνική περιφέρεια σε δρόμους πραγματικής ανάπτυξης και προοπτικής.Η
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, η πρόβλεψη του δημοψηφίσματος, η υλοποίηση της
δέσμευσης του 42% από την πρώτη Κυριακή, η θέσπιση του αναπτυξιακού προγράμματος
«ΘΗΣΕΑΣ», η ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων και κυρίως του Προέδρου, δίνουν πνοή
στην αυτοδιοίκηση και την καθιστούν πυλώνα της ισόρροπης και ισότιμης ανάπτυξης της
Ελληνικής περιφέρειας.Εμείς, θιασώτες της αυτοδιοίκησης και των δυνατοτήτων
της, είμαστε αποφασισμένοι, στηριγμένοι σ αυτές τις αναλλοίωτες αρχές και
αξίες, να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Να παλέψουμε για τα δίκαια και
απραγματοποίητα αιτήματα των συνδημοτών μας. Να βοηθήσουμε τον τόπο μας να
πάει με αξιώσεις μπροστά. Να κάνουμε πράξη όλες τις δεσμεύσεις μας, που
σήμερα στην αίθουσα αυτή αναλαμβάνουμε.

Φίλες και φίλοι,

Θα επιχειρήσω τώρα, προχωρώντας βήμα βήμα στην παρουσίαση του προγραμματικού μας
λόγου, να σας παρουσιάσω, το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την επόμενη μέρα. Το πώς
εμείς σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, που
δυστυχώς ακόμη, οκτώ χρόνια μετά, εξακολουθούν να μας ταλαιπωρούν, ώστε να δώσουμε
τελικά στο τόπο και στους ανθρώπους του, ελπίδα, προοπτική και
αισιοδοξία.Προκαταβολικά σας επισημαίνω, ότι ο λόγος μας δεν θα είναι στείρος,
μονολιθικός και απολίτικος. Το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω και τώρα… Αναγνωρίζουμε
με καθαρότητα και ειλικρίνεια, όλα εκείνα που έγιναν ή ξεκίνησαν να γίνονται από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Επικροτούμε τις θετικές τους ενέργειες και συνεχίζουμε το
ημιτελές έργο τους στηρίζοντας τις όποιες σωστές τους αποφάσεις γιατί ακράδαντα
πιστεύουμε στην συνέχεια, που πρέπει να διέπει το παραγόμενο δημοτικό έργο..

Απ την άλλη, όμως, φίλες και φίλοι, αποτελεί υποχρέωση μας να διαφοροποιηθούμε απ
όλα εκείνα που έγιναν και που κατά την ταπεινή μας γνώμη, αντί να προσθέσουν
αφαίρεσαν.

Ο κριτικός και συνάμα προγραμματικός μας λόγος χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες, που
αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της ζωής μας στα Γρεβενά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το
πώς σκοπεύουμε να διαχειριστούμε σαν αυριανή δημοτική αρχή τα Δημοτικά πράγματα, για
την Καθημερινή Ποιοτική διαβίωση του πολίτη, για τις υποδομές και το περιβάλλον, την
απασχόληση καθώς και την ανάπτυξη του αστικού και αγροτικού τομέα, την παιδεία και τον
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πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική μας πολιτική, για τις δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών και τα Τοπικά Διαμερίσματα και θα κλείσουμε, εκφράζοντας το δικό μας
όραμα για το Δήμο, τον τρόπο λειτουργίας του, τις δυνατότητές του και τον
αντίκτυπό τους στην καθημερινότητα του πολίτη.

Πρώτος σημαντικότατος για μας τομέας δράσης, που μέχρι σήμερα διακρίνεται από
παθογένεια και σοβαρή υστέρηση, είναι αυτός του τρόπου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Η καθημερινή μας ενασχόληση με πράγματα απλά, η διαχείριση της εξουσίας που οι πολίτες
μας εμπιστεύονται, η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και η αξιοποίηση των ευκαιριών που
αυτή μας παρέχει, αποτελούν πολλές φορές τον καθρέφτη, μέσα στον οποίο
αντικατοπτρίζεται η ηθική μας υπόσταση, η δημοκρατική μας διάθεση, το ανανεωτικό
μας πνεύμα…
Ζούμε, φίλες και φίλοι, ήδη στον παλμό της
προεκλογικής περιόδου, που λογικό είναι να επηρεάζει τη συμπεριφορά όλων όσων σήμερα
διεκδικούμε τη στήριξη σας. Όμως σκεφτείτε…Πόσο θεμιτό και ηθικό είναι, απλά και μόνο
για να κερδίσεις μερικές ψήφους παραπάνω, να εκμεταλλεύεσαι με τρόπο απαράδεκτο τις
ανάγκες των πολιτών, με άκρατες υποσχέσεις, με φωτογραφικές προκηρύξεις, με
ατέλειωτους θεωρητικούς διορισμούς, υποτιμώντας και προσβάλλοντας έτσι τόσο τη
νοημοσύνη όσο και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας;
Μήπως ο τρόπος που λειτουργεί κάποιος προεκλογικά, δείχνει τελικά ποιος
πραγματικά είναι και πως πραγματικά σκέφτεται
;
Εμείς, έχουμε μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Μιλάμε για διοίκηση με ήθος και
ποιότητα συμπεριφορών,
δίνοντας έμφαση
- στο σεβασμό προς το δημότη : με υπομονή, με ενδιαφέρον, με άμεση ανταπόκριση
στο πρόβλημά του, με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη προσπαθούμε να ανταποκριθούμε
στις καθημερινές του ανάγκες, δίνοντας έμφαση
- στις φανερές και δίκαιες διαδικασίες. Πρεσβεύουμε τη Διαφάνεια στην
εξυπηρέτηση του πολίτη, πρεσβεύουμε τη αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία στις
διαδικασίες των προκηρύξεων και των αναθέσεων, ενισχύουμε με τις επιλογές μας την
Τοπική Αγορά, και ενδυναμώνουμε την ίδια τη δημοκρατία. Δίνοντας τέλος έμφαση
- στον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών : με εμπιστοσύνη στους
συνεργάτες μου, με αξιολόγηση δυνατοτήτων, εμπειριών και γνώσεων επιμερίζονται οι
ευθύνες και αναλαμβάνεται δράση, ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα της δημιουργίας
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και της προσφοράς.

Σεβασμός λοιπόν, Διαφάνεια, Αποκεντρωτική λογική, κόντρα στην αλαζονεία, την
αδιαφάνεια και τον επιλεκτικό συγκεντρωτισμό.

Αγαπητές Γρεβενιώτισσες, αγαπητοί Γρεβενιώτες,

Πιστεύω πως με όσα μέχρι τώρα σας είπα, σας έδωσα το δικό μας στίγμα και την πρόθεση
μας να φτιάξουμε ένα Δήμο πάνω απ όλα πιο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ.

Επιτρέψτε μου, τώρα, να γυρίσω σελίδα και να σταθώ σε κείνα τα μικρά ή μεγάλα, που
συνθέτουν την καθημερινότητα μας. Να σταθώ στα άγχη και στις αγωνίες μας, στις
μικροχαρές και τις μικροαπολαυσεις, που δίνουν όμως χρώμα και ομορφιά στη ζωή μας.

Το κυκλοφοριακό, η στάθμευση, η ποιότητα των δρόμων, η καθαριότητα, η
εμποροπανήγυρις, η δυνατότητα ενημέρωσης για όλα αυτά τα μικρά αλλά εξίσου σημαντικά,
μπαίνουν και στο δικό μας προγραμματικό μικροσκόπιο.

Δίνουμε έτσι μεγάλη βαρύτητα στην

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμά του για μια όμορφη, ευχάριστη, ποιοτική καθημερινότητα και
το καθιστούμε άμεση προτεραιότητά μας. Απέναντι στη διεστραμμένη λογική του
τελευταίου εξαμήνου, που το μόνο που υποκρύπτει είναι μικροκομματικό και ψηφοθηρικό
υπολογιστικό σχεδιασμό, εμείς αντιπαρατάσσουμε τη μεθοδική, οργανωμένη και σωστά
δομημένη πρότασή μας. Βάζουμε τέρμα στο κυνήγι του οδηγού και του αυτοκινήτου, βάζουμε
τέρμα στην μόνιμη αδιαφορία για τον πεζό, βάζουμε τέρμα στη λογική της λακκούβας και
της ακατάστατης πόλης, δίνουμε διέξοδο στο αδιέξοδο της στάθμευσης. Έτσι
προγραμματίζουμε:
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- Την δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης με τη
διαδικασία των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
- Την κατασκευή του 2 ου Περιφερειακού δρόμου με την υλοποίηση της Πράξης
Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης.
- Την σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης.
- Την οριστική λύση στο πρόβλημα του καθορισμού ειδικών χώρων αποβίβασης και
επιβίβασης στο κέντρο της πόλης
για τα τουριστικά λεωφορεία
.
- Την μεταφορά των ΚΤΕΛ σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις.
- Την δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας εντός της πόλης και της πόλης με τα
Τοπικά Διαμερίσματα, συσχετισμένα με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ..
- Την άμεση αποκατάσταση της ποιότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και σχεδιάζουμε δράσεις, που θα ανατρέψουν
την υπάρχουσα βρώμικη κατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ τόσο της πόλης όσο και των Τοπικών Διαμερισμάτων.

- Το κυκλοφοριακό που συνδέεται άμεσα με την αποκομιδή των απορριμμάτων και το
πλύσιμο των δρόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν λύθηκε γιατί δεν υλοποιήθηκε η
προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου για νυχτερινή αποκομιδή των απορριμμάτων.

Τα Δημοτικά διαμερίσματα παραμελήθηκαν, ενώ η υδροφόρα του Δήμου για το
πλύσιμο των δρόμων τους, μόλις τώρα, λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές, έκανε την
εμφάνιση της.

Το γεγονός πως μόνο τα Γρεβενά σε όλη την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας δεν
διαθέτουν ακόμα Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, κάνει το πρόβλημα πολύ πιο
έντονο και επιτακτικό. Έτσι εμείς προχωράμε:
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- Στην κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε νέο χώρο.
- Στην προμήθεια νέων μηχανοκίνητων μέσων και ειδικών μηχανημάτων.
- Στην αναδιάρθρωση του τρόπου συλλογής και στη νυκτερινή συλλογή
απορριμμάτων.
- Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στα Τοπικά Διαμερίσματα.
- Στην καθημερινή καθαριότητα των δρόμων όλων των γειτονιών.
- Στην καθαριότητα και τον καλλωπισμό των παραμελημένων πάρκων και του άλσους
Θεοδωρίδη
- Στην προμήθεια επαρκών κάδων απορριμμάτων και στον τακτικό καθαρισμό
τους

Απ την άλλη παραμένουμε πιστοί στο θεσμό της ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.

Εκσυγχρονίζουμε και οργανώνουμε τη λειτουργία της, ενώ παράλληλα βοηθάμε τους
Γρεβενιώτες παραγωγούς και εμπόρους να αναδείξουν και να προωθήσουν τα τοπικά
προϊόντα, μέσα από τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων προβολής και διάθεσής
τους.
Βέβαια, θάθελα εδώ να αναφέρω, πως κάθε μας
δράση ή νέα πρωτοβουλία, οτιδήποτε απευθύνεται και αφορά στους πολίτες, είτε αφορά
χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε ευκαιρίες απασχόλησης, είτε ψυχαγωγία ή πολιτισμό,
θα πλαισιώνεται από αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Φίλες και φίλοι,

Ένα άλλο μεγάλο θέμα, που θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα απ τον
προγραμματικό μας σχεδιασμό, έχει να κάνει με τα

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών, αλλά
ταυτόχρονα θα δημιουργούν και τις προϋποθέσεις μιας αναπτυξιακής προοπτικής,
που δυστυχώς παντελώς έλειψε τα τελευταία χρόνια.
Συνεχίζοντας λοιπόν το έργο της σημερινής δημοτικής αρχής, θα ολοκληρώσουμε ότι
ημιτελές, αλλά ταυτόχρονα θα προσθέσουμε την δική μας πρόταση. Έτσι θα προχωρήσουμε
στην:
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- Στην υλοποίηση πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης.
- Στη διευθέτηση και διάνοιξη των υφιστάμενων αδιέξοδων οδών στον
πολεοδομικό ιστό της πόλης.
- Στον εξωραϊσμό και στην Αξιοποίηση του Γρεβενίτη μέσα από τον
εμπλουτισμό του με ποσότητα νερού και τη δημιουργία Χωμάτινων φραγμάτων.
- Στην ανάδειξη της περιοχής «Καστράκι» σε πυρήνα αναψυχής, ψυχαγωγίας,
αθλητισμού, κοινωνικής δράσης και τουριστικής έλξης, συσχετισμένα με το δάσος, το
υπαίθριο θέατρο, την Αγία Παρασκευή, τον Προφήτη Ηλία και την ευρύτερη περιοχή του
εκτροφείου θηραμάτων.
- Στη δημιουργία του Πάρκου Βενέτικου στη γέφυρα Ελευθεροχωρίου, σαν σημείο
αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων (κανό, ράφτιγκ, ορειβασία), προβάλλοντάς το σαν
σημείο μοναδικής ομορφιάς.
- Στην οικιστική και Οικονομική αναβάθμιση των πλέον παραμελημένων
περιοχών
της πόλης (Βαρόσι, Τσακάλια, Κισλάς, Κούρβουλο, Εργ. Κατοικίες).
- Στην αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων του Δημόσιου τομέα.
- Στην διευθέτηση της πρόσβασης στα Τσακάλια, πεζών αλλά και οχημάτων και
στην οριστική αντιμετώπιση του αποχιονισμού του κεντρικού ανηφορικού δρόμου της
περιοχής.

Παράλληλα θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των έργων του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
και στην
ένταξη και υλοποίηση του μεγάλου έργου της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης.. Πιο
συγκεκριμένα, πρόκειται να υπάρξει:
- Ένταξη και εκτέλεση του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης.
- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων ύδρευσης της πόλης από το Βενέτικο, με στόχο
την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του πόσιμου νερού.
- Ολοκλήρωση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων ώστε να τεθεί επιτέλους σε
οριστική λειτουργία ο Βιολογικός Καθαρισμός.
- Ουσιαστικός διαχωρισμός του δικτύου αποχέτευσης από το δίκτυο των όμβριων
για την απρόσκοπτη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και την αποφυγή πλημμυρικών
φαινομένων.

Επιπλέον θα ληφθεί μέριμνα ώστε σύντομα να δοθεί ένα τέλος στο άγος της Μετεγκατάσ
τασης των Σεισμοπλήκτων Οικισμών Καλαμιτσίου, Μεσολάκκου και Καλοχίου
, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υλοποίηση ενός μεγάλου και πρωτοποριακού έργου,
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αυτό της

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Με στόχο λοιπόν την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών κατά 30% περίπου, για
θέρμανση και ζεστό νερό, προχωράμε στην υλοποίηση του μεγάλου έργου της
Τηλεθέρμανσης, είτε μέσω της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, είτε μέσω
οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής μορφής κριθεί πρόσφορη και συμφέρουσα.

Επιπλέον φέρνουμε στο προσκήνιο, αναδεικνύουμε και προωθούμε την ιδέα της ΑΝΑΚΥΚΛ
ΩΣΗΣ
με
γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και του φυσικού μας πλούτου, ενώ προχωράμε
σ ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ
σε κοινόχρηστους χώρους, πάρκα και σε περιοχές γύρω από τον αστικό μας ιστό.

Στην εικόνα ντροπής και απαξίωσης για την κατάσταση που σήμερα επικρατεί στην πόλη
μας αλλά και στα Τοπικά Διαμερίσματα, στα ΠΑΡΚΑ, τις ΠΛΑΤΕΙΕΣ και τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ,
εμείς απαντάμε με το ενδιαφέρον
μας και τις συγκεκριμένες μας δρασεις.Προχωράμε έτσι:
Στη σύνταξη νέας μελέτης και ανακατασκευή της Πλατείας Ελευθερίας με
τρόπο που θα σέβεται την ιστορική
και

πολιτισμική φυσιογνωμία και παράδοση της πόλης μας.

- Στη συντήρηση των υπαρχουσών και δημιουργία νέων παιδικών χαρών.
- Στη συντήρηση και ανακατασκευή του χρόνια τώρα αφημένου στην τύχη του
πάρκου Μερά, που από χώρος ξεκούρασης, παιχνιδιού και περίπατου έχει
μετατραπεί σε εστία μόλυνσης και επικινδυνότητας για μικρούς και μεγάλους.
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Δίνουμε τέλος έμφαση στην αφύπνιση της θρησκευτικής συνείδησης των συμπολιτών μας
και ξεκινάμε τις διαδικασίες για τη κατασκευή ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, εκεί όπου η απουσία τους είναι
εμφανής και η ανάγκη για την ύπαρξή τους επιτακτική…στο Δημοτικό Κοιμητήριο, στις Εργ.
Κατοικίες και φυσικά στην Ανατ. Είσοδο της πόλης.

Παράλληλα συντηρούμε το Δημοτικό Κοιμητήριο, αναβαθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του
και κατασκευάζουμε νέο Οστεοφυλάκιο περιμετρικά του τοιχίου περίφραξης, με τρόπο που
να τιμά και να σέβεται τα λείψανα των αγαπημένων μας προσώπων.

Τέλος, καταβάλουμε προσπάθεια να ομορφύνουμε την παραμελημένη μας πόλη,
αξιοποιώντας σχετικά Ευρ. προγράμματα για τον εξωραϊσμό των προσόψεων τόσο
Δημοσίων όσο και Ιδιωτικών κτιρίων

.

Φίλες και φίλοι,

Το να αναδεικνύει κανείς τη θέλησή του για μια πιο ανθρώπινη πολιτική, με ήθος και
αξιοπρέπεια, το να αναφέρεται στη ανάγκη για τη δημιουργία όλων εκείνων των υποδομών,
που θα διευκολύνουν και θα βοηθήσουν τον πολίτη στην καθημερινότητα του, προϋποθέτει
την ύπαρξη τελικά πολιτών…εκείνων για τους οποίους θέλεις να παλέψεις και να
πασχίσεις. Όμως για να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο μας, για να μη συνεχιστεί αυτό
το ρεύμα φυγής και ερήμωσης, θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχτεί η δυνατότητα να μείνουν
και να δημιουργήσουν στον τόπο μας, εδώ στα Γρεβενά. Δίνουμε λοιπόν έτσι έμφαση στην
απασχόληση των νέων αλλά και των γυναικών, σχεδιάζοντας με συγκεκριμένες πολιτικές
την ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου και περιφέρειας. Αυτό το καταφέρνουμε με:
- Με τη σύσταση του Συμβουλίου Επαγγελματικών Φορέων. Ένα συμβουλευτικό
όργανο, αποτελούμενο από εκπροσώπους όλων των επαγγελματικών φορέων, αρμόδιο να
εκφράζει τις θέσεις των φορέων για κάθε θέμα που τους αφορά, στη Δημοτική Αρχή.
- Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης σε όλο το Δήμο.
- Με την υλοποίηση πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας.
- Με τη στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Νομό.
- Με την αξιοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση της
επαγγελματικής ικανότητας των εργαζομένων.
- Με την αξιοποίηση κάθε δυνατού προγράμματος, τόσο Ευρωπαϊκού όσο και Εθνικού,
για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
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- Με τη σύσταση γραφείου για την παροχή συμβουλών επαγγελματικού
προσανατολισμού
.
- Με τη θέσπιση Ολοήμερων Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών για
ανακούφιση της εργαζόμενης μητέρας.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Σ ένα Νομό κατ εξοχήν αγροτικό, θα ήταν παράλειψή μας να μη δώσουμε έμφαση στον κύριο
πυλώνα της τοπικής οικονομίας, κι αναφέρομαι στους αγρότες μας και στην σημαντική τους
συμβολή στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Σχεδιάζουμε λοιπόν να στηρίξουμε τον αγρότη
μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Έτσι:
- Δημιουργούμε το Γραφείο του Αγρότη για την υποστήριξη των αγροτών σε θέματα
παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.
- Στηρίζουμε την πολιτική για βιολογικές καλλιέργειες και πιστοποιημένα προϊόντα.
- Στηρίζουμε και παρέχουμε κίνητρα για τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών
μονάδων
.
- Δημιουργούμε μόνιμες εγκαταστάσεις προβολής και διάθεσης
γεωργοκτηνοτροφικών και βιοτεχνικών προϊόντων.
- Ενημερώνουμε για δυνατότητες ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
- Στηρίζουμε τον αγροτουρισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό.

Καταλαβαίνετε βέβαια, πολύ καλά πως ένας λαός και ένα έθνος για να διατηρήσουν τις
αξίες που οι προγονοί τους, τους κληροδότησαν, πρέπει αναμφισβήτητα να φροντίσουν για
την ιστορική, πολιτιστική και πολιτισμική τους συνέχεια. Ο πλούτος ενός τόπου για
τους ανθρώπους του, ξεπερνά τα όρια μιας υλιστικής και μόνο προσέγγισης και
ολοκληρώνεται με την ύπαρξη δράσεων και παροχών που αφυπνίζουν συνειδήσεις,
καλλιεργούν το πνεύμα, διατηρούν άσβεστη την πολιτιστική μας παράδοση.

Μια κοινωνία χωρίς ρίζες, χωρίς ΓΝΩΣΗ, χωρίς ιστορία και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ είναι κοινωνία
χωρίς ταυτότητα και μέλλον.
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Επειδή λοιπόν εμείς, θέλουμε μια Κοινωνία που να γνωρίζει από πού προέρχεται και κυρίως
που πάει, σχεδιάζουμε:
- Την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών, πολιτισμικών και οικονομικών
προσδοκιών
, που δημιουργούνται από την κατασκευή των υποδομών και
τη
λειτουργία του υπάρχοντος αλλά και των νέων
τμημάτων
ΤΕΙ.
- Την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την ίδρυση Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών
στο χώρο της Μαθητικής Εστίας.
- Την ίδρυση και λειτουργία νέων εκπαιδευτικών μονάδων, ανταποκρινόμενοι
στην επιτακτική ανάγκη για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.
- Την συντήρηση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των σχολικών κτιριακών
εγκαταστάσεων.
- Τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του αθλητικού σχολείου και τη συντονισμένη
δράση για τη
λειτουργία Μουσικού Γυμνάσιου.
- Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης
- Για το Πνευματικό Κέντρο : Δεσμευόμαστε στην ολοκλήρωση και πλήρη αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του, ώστε να καταστεί πυρήνας πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.
- Για το Σινέ-Μανάκεια : Προκρίνουμε τη στέγασή του στο Πνευματικό Κέντρο και την
αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του.
- Σχεδιάζουμε τη δημιουργία Θεατρικού εργαστηρίου και κατ επέκταση
Δημοτικής Θεατρικής Σκηνής,
με οργανόγραμμα, στήριξη και πόρους
- Για το Δημοτικό Ωδείο: αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε το προσφερόμενο έργο
(χορός, χορωδία) και αξιοποιούμε το ντόπιο δυναμικό.
- Δημιουργούμε εργαστήρια Ζωγραφικής, κεραμικής, ξυλογλυπτικής, δημιουργώντας
συνεχιστές της παράδοσής μας.
- Υπεύθυνα και ισότιμα συνεργαζόμαστε με τον Ο.Π.Α.Ν.Γ. και οργανωτικά
στηρίζουμε μεγάλες και ποιοτικές εκδηλώσεις, όπως τα «Ανακατωσάρια», η
«Μανιταρογιορτή», η «Εβδομάδα Πρόληψης»
και άλλες
εκδηλώσεις.
- Αποκαθιστούμε την αρχιτεκτονική μορφολογία του Μύλου Μπούσιου, αναδεικνύουμε
και αξιοποιούμε το Μουσείο μέσω συγκεκριμένων δράσεων.
- Στεγάζουμε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και στηρίζουμε τη πολυσήμαντη
δράση τους.
- Παρέχουμε προσπελασιμότητα σε όλους τους χώρους της Πολιτιστικής,
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής δράσης για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
- Και τέλος κάνουμε πράξη την απρόσκοπτη και ουσιαστική στήριξη των Σχολείων
Ειδικής Αγωγής
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με στόχο την πλήρη ένταξη των παιδιών στο Κοινωνικό σύνολο.

Φίλες και φίλοι,

Βασική μας θέση αποτελεί το ενδιαφέρον μας για τους νέους ανθρώπους. Μια θέση που
αντικατοπτρίζεται τόσο στην επιμονή μας σε θέματα που αφορούν τους νέους, όπως η
Παιδεία, ο Πολιτισμός, οι νέες Τεχνολογίες και ο Αθλητισμός, όσο και στην κύρια θέση του
προγραμματικού μας λόγου, που έχει να κάνει με την πίστη μας σε μια πόλη και ένα Δήμο
με μικρότερη ανεργία, περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερη ποιότητα ζωής. Μέλημά μας είναι
να καλλιεργήσουμε αθλητική συνείδηση στις νέες και στους νέους, επιμένοντας σε όλα
εκείνα που εκπορεύονται από τον αθλητισμό…κι αναφέρομαι στα
σωματικά οφέλη, στην καλλιέργεια του ήθους, στην αποτροπή από άλλες
επικίνδυνες ατραπούς.

Στηρίζουμε λοιπόν το δικαίωμα των νέων στην άθληση και τον πρωταθλητισμό:
- Με προγράμματα Αθλητισμού για παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους.
- Με κολυμβητήριο ανοιχτό για όλους, όλους τους μήνες του χρόνου.
- Μ ένα Δημοτικό Στάδιο, στο οποίο ολοκληρώνουμε την κατασκευή των κερκίδων,
των βοηθητικών χώρων, του φωτισμού και στο οποίο πλήρως ανακατασκευάζουμε και
αξιοποιούμε τους χώρους άθλησης.
- Με περιφερειακά γήπεδα σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.
- Με την ουσιαστική στήριξη και στέγαση των αθλητικών συλλόγων.
- Με την αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου «ΜΕΡΑΣ» και τη δημιουργία και
αξιοποίηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
- Με τη δημιουργία του Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Δυτ. Μακεδονίας, με
παράλληλες δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, και δημιουργία
CAMBING.
- Με τη δημιουργία αναρριχητικής πίστας για άθληση αναρριχητών και ορειβατών.
- Και τέλος με την δημιουργία πίστας SKATEBOARD για τους ταλαντούχους μικρούς
μας φίλους.

Φίλες και φίλοι συνδημότες,
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Σίγουρα έρχεται κάποια στιγμή που όλοι μας χρειαζόμαστε τη στήριξη και την αρωγή της
Δημοτικής Αρχής, για οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο θέμα και είναι απόλυτα φυσιολογικό, να
έχουμε την απαίτηση και βοήθεια να εισπράξουμε και οι υπηρεσίες του Δήμου να
ανταποκριθούν στο πρόβλημά μας. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια
και συμπαράσταση έχουν εκείνες οι ομάδες των συμπολιτών μας, που είτε λόγω ηλικίας,
είτε λόγω κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αδυνατούν από μόνες τους να
αντεπεξέλθουν στις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές αντιξοότητες.Ο λόγος λοιπόν για
τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα, τους άνεργους νέους και τις
άνεργες γυναίκες, τους πολύτεκνους.Είναι ευθύνη κάθε ευνομούμενης πολιτείας, κάθε
σύγχρονης και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ Δημοτικής Αρχής, να σχεδιάζει και να υλοποιεί
πολιτικές, που θα παρέχουν στήριξη και βοήθεια σ αυτούς που περισσότερο απ όλους την
έχουν ανάγκη.

Γι αυτό και εμείς προβλέπουμε:
- Τη δημιουργία ΚΑΠΗ – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Βαρόσι.
- Τη σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.
- Τη σύσταση γραφείου ανέργων.
- Τη δημιουργία γραφείου νέων, ένα νεανικό στέκι, που θα συμβάλλει στην
ενημέρωσή τους για θέματα που τους αφορούν και θα αποτελεί το εφαλτήριο για
κινητοποίηση και δράση.
- Τη δημιουργία γραφείου υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων σε συνεργασία με
ΟΚΑΝΑ
και θεσμοθετημένους σχετικούς φορείς.
- Την ανέγερση Δημοτικού Γηροκομείου και την πολύπλευρη στήριξη των αναγκών
των ηλικιωμένων.
- Την οικονομική ανακούφιση των πολυτέκνων, των ατόμων με ειδικά προσόντα και
άλλων ευπαθών ομάδων.
- Την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης των ατόμων με
ειδικά προσόντα και ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.
- Την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
- Τη λειτουργία του «Τηλεσυναγερμού» σε συνεργασία με τον ΟΤΕ για τα άτομα που
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα.
- Τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος.
- Και τέλος την αδελφοποίηση με πόλεις, που έχουν έντονο το Ελληνικό στοιχείο.

Φυσικά φίλες και φίλοι, δε θα μπορούσαμε να μη σταθούμε κοντά στην εποχή μας. Κοντά
στις τεράστιες δυνατότητες, που οι νέες τεχνολογίες μας παρέχουν. Έτσι, θα καταβληθεί
προσπάθεια, να τις αξιοποιήσουμε, με τρόπο, που θα συμβάλλει στην λειτουργική και
οργανωτική ανασυγκρότηση του Δήμου, στη ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη
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βελτίωση της σχέσης Δημοτικής αρχής και δημότη, στην ουσιαστική προώθηση του
τουριστικού προϊόντος και των επιμέρους παραμέτρων του, που έχουν να κάνουν τόσο με
την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για να καταστούν δυνατά όλα τα παραπάνω, θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε τις
παρακάτω δράσεις:
- Υπηρεσία Ασύρματης Πρόσβασης στο INTERNET σε επιλεγμένους χώρους του
Δήμου.
- Εποπτεία των περιαστικών δασών του Δήμου μέσω ψηφιακών καμερών για
πυρασφάλεια (σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης).
- Δημιουργία Δημοτικής Διαδυκτιακής Πύλης (portal) με πλήθος ενημερωτικών
δεδομένων, δυνατότητες διαδραστικής επικοινωνίας, δυνατότητες ζωντανής μετάδοσης
(LIVE CAMERA) μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, αντιπροσωπευτικών σημείων της
πόλης.
- Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Δήμου.

Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα θέματα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και
σημασία είναι η σχέση της Δημοτικής Αρχής με τα ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Μια σχέση
στην οποία, μέχρι σήμερα, επικράτησε ο συγκεντρωτισμός και κατ επέκταση η πλήρης
αδιαφορία. Μια σχέση την οποία η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ έχει δεσμευτεί πλήρως να
αντιστρέψει.Αν σε κάτι σίγουρα απέτυχε, φίλες και φίλοι, η σημερινή δημοτική αρχή, είναι η
αποκατάσταση σχέσεων ισότιμης και δημιουργικής συνεργασίας με τα Τοπικά συμβούλια.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι όλα ανεξαιρέτως τα τοπικά συμβούλια καταλογίζουν στη
Δημοτική αρχή αδιαφορία, αλαζονική στάση και συμπεριφορά, μεροληπτική πολιτική. Είναι
βέβαιο πως η αδιαφορία οκτώ ετών δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από το περίεργο, δόλιο
και καιροσκοπικό ενδιαφέρον των τελευταίων προεκλογικών μηνών.Απ την άλλη ο
Δήμαρχος λειτούργησε με συγκεντρωτική λογική, οικειοποιουμενος όλα όσα προορίζονταν
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των Δημοτικών διαμερισμάτων. Έτσι,
παρακράτησε σε μεγάλο βαθμό και διαχειρίστηκε ο ίδιος την ΣΑΤΑ, επιδιώκοντας μέσα από
αυτό να ικανοποιήσει τις δικές του ιδιαίτερες στρατηγικές επιλογές.

Εμείς φίλες Γρεβενιωτισσες, φίλοι Γρεβενιωτες, είμαστε αποφασισμένοι να ανατρέψουμε
την υπάρχουσα κατάσταση. Να σεβαστούμε τις ανάγκες των κατοίκων των τοπικών
διαμερισμάτων. Να τιμήσουμε τους εκπρόσωπους τους. Κι αυτό θα το πράξουμε…
- Με την ουσιαστική αναβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων και την παροχή μέσων
και αρμοδιοτήτων.
- Με τακτικές συνεδριάσεις των Τ.Σ. με τη παρουσία του υπεύθυνου Αντιδημάρχου
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και τακτική συνεργασία τους με τη Δημοτική Αρχή.
- Με Γραμματέα που θα έχει τακτική παρουσία στα χωριά, στη διάθεση των πολιτών.
- Με την παροχή δυνατότητας στον πρόεδρο του Τ.Σ. για άμεση εκτέλεση μικροέργων
μέσα από τη
θεσμοθέτηση για πρώτη φορά της πάγιας προκαταβολής.
- Με τη διάθεση της ΣΑΤΑ στη διάθεση των Τοπικών Διαμερισμάτων.
- Με την οικιστική αναβάθμιση των Τοπικών Διαμερισμάτων.
- Με την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των μνημείων και των
φυσικών καλλονών
κάθε Τοπ. Διαμερίσματος και την τουριστική αξιοποίησή τους.

Τελειώνοντας φίλες και φίλοι, την παρουσίαση του προγραμματικού μας λόγου, και
κάνοντας μια ανασκόπηση των όσων λέχτηκαν, θαθελα να καταλήξω και να σας εκφράσω,
στο πού στοχεύει η παρουσία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και τι τελικά είναι αυτό, που
εμείς οραματιζόμαστε για τον τόπο μας. Ξέρουμε τις πραγματικές δυνατότητες τις
αυτοδιοίκησης, επαναχαράσσουμε τους στόχους της και καταλήγουμε στη διαμόρφωση του
οράματός μας. Ένα όραμα απτό, ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και κυρίως ένα όραμα καθημερινό.
Ένα όραμα, που αφού το πραγματοποιήσουμε, θα φέρει επιτέλους το χαμόγελο στα χείλη
όλων μας και θα ζωντανέψει την ΕΛΠΙΔΑ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ για μια καλύτερη και
ποιοτικότερη συνέχεια.

Όραμα μας είναι λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα Δήμο με σαφή χαρακτηριστικά και
συγκεκριμένη ταυτότητα,
με στόχο την ισόρροπη Ανάπτυξη
της Πόλης και των Τοπικών Διαμερισμάτων και
εργαλεία
την έμπνευση, τη γνώση και την πρωτοτυπία. Διαχείριση με ήθος, με σύνεση και
παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες χωρίς διαχωρισμούς και
επιλεκτικές πολιτικές.
Θέλουμε μια Δημοτική Αρχή που θα υλοποιεί όσα υπόσχεται, που θα τολμά και θα
συγκρούεται όταν το κοινό συμφέρον το επιβάλλει, που θα έχει τον Άνθρωπο στο
επίκεντρο της ανάπτυξης και θα θέτει τα Έργα στην εξυπηρέτηση του Πολίτη.
Θέλουμε ένα Δήμαρχο, που θα προτάσσει το συλλογικό στο ατομικό συμφέρον, θα
ανταποκρίνεται στο κάλεσμα όλων των πολιτών, και θα αντιμετωπίζει τα
προβλήματα τους με σεβασμό, φιλικότητα και ενδιαφέρον.
Θέλουμε ένα Δήμαρχο, που θα σέβεται και θα τιμά το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, το
Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του και κυρίως τους συνεργάτες του.
Θέλουμε, τέλος, να οργανώσουμε το Δήμο Γρεβενών, με τρόπο, που θα
αναδεικνύει την ενδογενή δυναμική και το φυσικό του πλούτο. Που θα δίνει σε
όλους, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες προσφοράς. Που θα αποτελεί
τον πυρήνα της συσπείρωσης των νέων, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για
δημιουργικότητα, κοινωνική συμμετοχή και υγιή ψυχαγωγία. Που θα παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής:
καθαρή και νοικοκυρεμένη πόλη, εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,
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δυνατότητα στάθμευσης, περιποιημένοι χώροι αναψυχής και πάρκα, λειτουργικές
παιδικές χαρές χωρίς παγίδες και κινδύνους, αποτελεσματική και γρήγορη
εξυπηρέτηση, σύγχρονες υποδομές, φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΛΑ, ΤΟΣΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Θεώρησα σκόπιμο να αναφερθώ σε όλα τα παραπάνω, θέλοντας να καταδείξω ότι η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ είναι εδώ…με σκέψεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Με διάθεση
για πρόσφορα. Με πρόθεση να βοηθήσει στο να αναγεννηθούν τα Γρεβενά.Με συγκροτημένο
όραμα και συστηματική προσπάθεια, έχοντας στο κέντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο,
με αυτοπεποιθεση και σιγουριά, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε άλματα προόδου,
πραγματικού εκσυγχρονισμού και ουσιαστικής ανάπτυξης.Πιστεύουμε στους ανθρώπους
μας και στις δυνατότητες τους… μα πάνω απ όλα πιστεύουμε σε σας. Πιστεύουμε στις νέες
και στους νέους…και ζητάμε τη βοήθεια σας.Ξέρουμε πως όλα όσα επαγγελλόμαστε, δεν
είναι δυνατόν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν έχουμε αυταπάτες. Είναι όμως η
ώρα να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Μαζί με όλους εσάς. Μαζί με την κοινωνία. Μια κοινωνία
την οποία ακούμε και σεβόμαστε. Γιατί, φίλες και φίλοι, είναι βέβαιο ότι η κοινωνία σήμερα
βγαίνει μπροστά από την πολιτική. Και δεν μπορεί να τη διχάσει κανένας, γιατί την ενώνουν
τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αγωνίες για το αύριο.Εμείς στέλνουμε σήμερα το δικό μας
μήνυμα. Και είναι αυτό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Πέρα από διχαστικούς
λόγους, διχαστικές συμπεριφορές, ανεξέλεγκτους φανατισμούς, που στο κάτω-κάτω, είναι
η τελευταία γραμμή άμυνας του αδύναμου, είναι κίνηση απελπισίας.

Φίλες Γρεβενιώτισσες, φίλοι Γρεβενιώτες,

Ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές είναι χρόνος για ακόμη περισσότερη δουλειά απ
όλους μας. Σας καλώ όλους, υποψήφιους Δημοτικούς συμβούλους αλλά και απλούς πολίτες
να δώσουμε αυτό τον αγώνα με πάθος και αυταπάρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Χωρίς
δισταγμούς, χωρίς ταλαντεύσεις, με επιχειρήματα και πειθώ, με αισιοδοξία και βεβαιότητα
ενώνουμε τα χέρια μας, προχωρούμε και καλούμε όλες τις Γρεβενιωτισσες και όλους τους
Γρεβενιωτες, όποια κι αν είναι η ιδεολογική τους προέλευση, ότι κι αν ψηφίσαν χτες, να
έρθουν μαζί μας. Με εμπιστοσύνη προχωράμε…
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Σας ευχαριστώ πολύ, ναστε όλοι καλά
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