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ΟΜΙΛΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Δυο μολις μερες μας χωριζουν από τη μεγαλη στιγμη. Κι εμεις ειμαστε εδώ.Ολοι
μαζι, συνεχιζοντας τον αγωνα, που μηνες πριν ξεκινησαμε, με το ιδιο παθος και την
ιδια αγωνιστικοτητα. Δεν βρισκω τροπο να σας εκφρασω τα συναισθηματα μου. Όχι
μονο για την σημερινη παρουσια σας, αλλα κυριως για την ολοπλευρη συμβολη,
την ολοκαθαρη συμμετοχη, την ομοθυμη στηριξη σας στη μεγαλη διαρκεια αυτου
του αγωνα. Μια συμμετοχη και μια στηριξη που μας εδωσε δυναμη και κουραγιο και
για την οποια θερμα σας ευχαριστω.

Φιλες και φιλοι,

Προσπαθησαμε, ολο αυτό το διαστημα, να βρεθουμε διπλα σας. Διπλα στον καθενα
από σας, τοσο στην πολη, οσο και στα τοπικα διαμερισματα. Ανοιξαμε ένα
ειλικρινη και ουσιαστικο διαλογο μαζι σας, για όλα εκεινα τα μικρα ή μεγαλα που
σας απασχολουν. Ζησαμε από κοντα τις αγωνιες σας. Δεχτηκαμε με ιδιαιτερο
ενδιαφερον τις σκεψεις και τις προτασεις σας. Διαμορφωσαμε ετσι μαζι, τον
προεκλογικο μας λογο και σας δωσαμε μεσα απ αυτόν, με τροπο αναγλυφο και
παραστατικο, το πώς τελικα εμεις σκεφτομαστε, σχεδιαζουμε και
προγραμματιζουμε να απαντησουμε στη μεγαλη αυτή προκληση.Η απαντηση μας
λοιπον, είναι απολυτη και ξεκαθαρη…ειμαστε εδώ, με προγραμμα σαφες και
ρεαλιστικο, με θεσεις δεσμευτικες, με γνωση και εμπειρια για να παλεψουμε, ΜΑΖΙ
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, για τον τοπο που μας ανεδειξε, για σας, για τα παιδια μας, για
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ένα καλυτερο, πιο φωτεινο και ελπιδοφορο αυριο.

Φιλες και φιλοι συνδημοτες,

Αν θα μπορούσα να συνοψίσω σε λιγες μονο λεξεις, την κατάσταση που σημερα
επικρατει σε όλο το ευρος του Δημου, θαλεγα πως εγκαταλειψη, αδιαφορια και
προχειροτητα είναι οι λεξεις που συνθετουν το σκηνικο αυτό. Τοσο στα χωρια του
Δημου, οσο φυσικα και στην πολη. Και μη νομιζετε πως οι χαρακτηρισμοι αυτοι
είναι βαρεις, ουτε, πολύ περισσοτερο αδικοι. Είναι οι λεξεις που εκφραζουν με
παραστικοτητα αυτό που τοσα χρονια, μεσα από συγκεκριμενες πολιτικες, εγινε.
Την εγκαταλειψη των χωριων μας την περιγραψατε εσεις οι ιδιοι ολο αυτό το
διαστημα που βρεθηκαμε κοντα σας. Ανυπαρκτοι αγροτικοι δρομοι,
υποβαθμισμενες πλατειες και ανυπαρκτες παιδικες χαρες, προβληματικη
εσωτερικη οδοποιια, προβληματα καθαριοτητας και κυριως μετακινησης από και
προς την πολη, συνθετουν το αρνητικο σκηνικο.

Απ την άλλη, στην πολη ακολουθηθηκε η ιδια ακριβως συνταγη. Αστικη αναπλαση
στο κεντρο της πολης, εργο που ξεκινησε να γινεται από τη προηγουμενη
τετραετια και απλα συνεχισε το δρομο του. Κι αυτό όμως ακομα το εργο,
μελετηθηκε και κατασκευαστηκε με τροπο, που μπορει να ελυσε καποια
προβληματα, δημιουργησε όμως πολύ περισσοτερα. Γιατι, ουτε ο πεζος
εξυπηρετηθηκε, ουτε βεβαια για τον οδηγο λυθηκε το προβλημα της σταθμευσης.
Για τη δημιουργια στεγασμενων θεσεων σταθμευσης ουτε κουβεντα. Εκτος κι αν
θεωρουν πως με την εσπευσμενη δημιουργια του υπαιθριου χωρου σταθμευσης θα
λυσουν το προβλημα. Κι όλα αυτά στο κεντρο της πολης. Αναρωτηθηκατε όμως τι
εγινε παραπερα? Ποσες και ποιες παρεμβασεις εγιναν στις ξεχασμενες γειτονιες?
Δυστυχως φιλες και φιλοι, τιποτα απολυτως δεν εγινε. Οι γειτονιες της πολης
ρημαζουν μεσα στην εγκαταλειψη και την αδιαφορια. Βαροσι, Κουρβουλο, Σουλιο,
Αλωνια, Μερας παραπεμπουν σε άλλες εποχες. Ουτε οι αστικες αναπλασεις
προχωρησαν, παρα το ότι τεσσερα χρονια πριν εξαγγελθηκαν, ουτε βεβαια πολλες
από τις προεκλογικες εξαγγελιες υλοποιηθηκαν.
Παρ όλα αυτά, ερχονται και παλι σημερα και ζητουν την εκλογικη σας
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στηριξη…χρησιμοποιωντας για μια ακομα φορα την πολιτικη της μακεττας.
Εξαγγελοντας για πολλοστη φορα τα ιδια και τα ιδια. Μιλωντας μας και παλι για
τις αστικες αναπλασεις, τα σφαγεια, το ανακαινισμενο Δημαρχειο, το Δημοτικό
Σταδιο, το βιολογικό καθαρισμο, το Σχεδιο Πόλης, το Δημοτικο Γηροκομειο, το
Πνευματικο Κεντρο.

Μα, αν θυμαστε καλα, και ειμαι σιγουρος πως θυμαστε, τα ιδια δεν μας ελεγαν
και πριν τεσσερα χρονια? Μπορειτε να κανετε κατι πολύ απλο αν θελετε. Βαλτε
διπλα διπλα και συγκρινετε τα προεκλογικα τους φυλλαδια. Κι εκει θα
αντιληφθειτε το μεγεθος του εμπαιγμου και της κοροιδιας. Βεβαια, το ότι δεν
μπορεσαν κατι περισσοτερο ή μεγαλυτερο να φτιαξουν είναι σιγουρα κατι που
καταγραφεται στα αρνητικα τους. Όμως πηγαν και λιγο παραπερα και αφησαν στο
ελεος του θεου, υποδομες που από αλλους καποια στιγμη στο παρελθον εγιναν.
Ετσι πληρως εγκατελειψαν παρκα και παιδικες χαρες, τοσο στην πολη οσο και στα
χωρια. Χαρακτηριστικο το παραδειγμα του μεγαλου παρκου του Μερα, που από
τοπος αναψυχης, περιπατου και παιχνιδου για τους μικρους και μεγαλους μας
φιλους, εχει καταντησει τοπος αφιλοξενος και αποκρουστικος, τοπος βρωμικος,
τοπος επικινδυνος για μικρους και μεγαλους. Αρκει μια βολτα στην πολη για να
αντιληφθει κανεις όλα οσα τωρα σας λεω. Ξεφυγετε λιγο απ το κεντρο και πατε
λιγο παραπερα. Περπατηστε γυρω απ το πνευματικο κεντρο και θα καταλαβετε τι
εννοω. Ενας χωρος που περιβαλλει το κτιριο, στον οποιο τιποτα δεν εχει γινει και
ο οποιος συντομοτατα θα χρειαστει συντηρηση και ανακατασκευη πριν ακομα καλα
καλα λειτουργησει.

Θα μπορουσα πολλα παραδειγματα να χρησιμοποιησω για να σας καταδειξω το
μεγεθος της αδιαφοριας και κυριως της προχειροδουλειας που εγινε όλα αυτά τα
χρονια.

Δειτε τι εγινε με τους φωτεινους σηματοδοτες. Τοποθετηθηκαν δυο χρονια πριν,
δουλεψαν με τροπο ανεπαρκη και προβληματικο για έναν περιπου χρονο και στη
συνεχεια εγκαταλειφτηκαν. Δικαιολογια? Ότι επιτελεσαν το μεταβατικο τους
ρολο, μεχρι να παμε στην άλλη φαεινη ιδεα του κυκλικου κομβου, που θα μας ελυνε
το προβλημα της κινησης και του κυκλοφοριακου. Βεβαια ξεχνανε σκοπιμως, ότι για
το μεταβατικο αυτό σταδιο, παταξαμε στη κυριολεξια πανω από 300.000 ευρω.

Δειτε τι εγινε με το Σταθμο Μεταφορτωσης Απορριματων. Διέθεσαν κομμάτι γης
για την κατασκευή του σταθμού, την κυριότητα του οποίου, όπως αποδείχτηκε στη
συνέχεια, αμφισβητούσε και διεκδικούσε συνδημότης μας. Αποτέλεσμα, με
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τελεσίδικη δικαστική απόφαση να αναγνωριστεί η κυριότητα του συνδημότη μας σε
αυτό, να μην προχωρήσει κατ επέκταση η κατασκευή του, να χαθούν περίπου
100.000 ευρώ και να είμαστε σήμερα η μοναδική πόλη και ο μοναδικός νομός στη
Δυτ. Μακεδονία, που δεν διαθέτουμε ακόμη Σταθμό Μεταφόρτωσης.

Δείτε τι εγινε με την κεντρικη πλατεια των Γρεβενων. Ολοι εχετε στο νου σας τη
εικονα μιας πλατειας ρημαγμενης και υποβαθμισμενης για τεσσερα ολοκληρα
χρονια. Με ξερα χορτα, χωμα παντου και ανυπαρκτα φυτα και λουλουδια. Και
ξαφνικα ως δια μαγειας η πλατεια πρασινισε και ομορφυνε. Μεσα σε μια μονο
νυχτα. Αρα τελικα καποιοι αλλοι ειναι οι θαυματοποιοι κι όχι εμεις. Μονο που τα
θαυματα ξερετε καλα πως κρατουν για πολύ λιγο. Τοσο, οσο για να περασουν κι
αυτές οι εκλογες, να σας εχουν για άλλη μια φορα παραπλανησει και φυσικα να
σας εχουν παρουν τη ψηφο σας. Γιατι μολις το θαυμα τελειωσει καί η πλατεια θα
επανελθει στο παλιο γνωριμο σκηνικο της και θα εχουμε ταυτοχρονα χασει άλλες
50.000 περιπου ευρω, στο βωμο της προκλητικης και ανερματιστης προεκλογικης
τους τακτικης.

Φαρισαισμός λοιπόν, και κυρίως πανούργα μικροπολιτική συμπεριφορά.

Φιλες και φιλοι,

Αναφερθηκα παραπανω στα ελλειπη τους εργα και στις προβληματικες
παρεμβασεις τους. Επιτρεψτε μου τωρα, προχωρωντας παρακατω, να αναφερθω
στις πρακτικες, που ακολουθουν ένα μηνα πριν τις εκλογες και που αν μη τι άλλο
καταδεικνυουν ενταση, αγωνια και πανικο, μπροστα στη βεβαιη όπως όλα δειχνουν,
απομακρυνση τους από την πολυποθητη εξουσια. Υπο βροχην ασφαλτοστρωνουν,
ριχνουν τσιμεντα, κανουν τοιχεια, δινουν ρευμα ή νερο, με ποικιλους τροπους
διαθετουν τη πραματεια τους. Μονο που η πραματεια αυτή, φιλες και φιλοι, είναι η
δικη σας πραματεια. Ειναι η δικη σας περιουσια. Είναι τα δικα σας χρηματα. Και
αυτοι εκει, απτοητοι, τα διαχειριζονται με τροπο σκανδαλωδη και αδιαφανη.

Εμεις, σαν επομενη δημοτικη αρχη, στελνουμε το μηνυμα μας προς ολες τις
κατευθυνσεις. Όλα οσα γινονται και ξεφευγουν από την οδο της νομιμοτητας και
των θεσμοθετημενων κανονων, δεν προκειται να αναγνωριστουν από εμας. Δεν
προκειται να αναγνωρισουμε την διασπαθιση και κατασπαταλιση του Δημοτικου
χρηματος. Κι αυτο οφειλουν να το βαλουν καλα στο μυαλο τους, όλοι οσοι
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εμπλεκονται σ αυτές τις διαδικασιες.

Απ την άλλη, ο απερχομενος Δημαρχος και οι στενοι του συνεργατες, ταζουν
στους παντες τα παντα. Οι διορισμοί πάνε σύννεφο. Οι υποσχέσεις για ακόμα
περισσότερους διορισμούς έχουν αγγίξει κόκκινο. Έχει στηθεί μια βιομηχανία
παραγωγής συμβάσεων για κάθε γούστο. Δίμηνες, τετράμηνες, προφορικές, άτυπες
ή επίσημες, πολλές πάντως απ αυτές, ψεύτικες και απατηλές. Και στο μέσο, ο
ταλαίπωρος πολίτης, που ανήμπορος να αντιδράσει άλλες φορές υποκύπτει, άλλες
φορές προσποιείται πως υποκύπτει κι άλλες φορές αντιδρά, γνωρίζοντας πως για
μια ακόμα φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται και η κοροϊδία πάει σύννεφο.

Εμεις θελουμε με την ευκαιρια αυτή, να στειλουμε το δευτερο μηνυμα μας.
Ανεργες νεες, ανεργοι νεοι, αντισταθειτε στις σειρηνες του λαικισμου και της
δημαγωγιας. Με καχυποψια αντιμετωπιστε προτασεις, που το μονο στο οποιο
στοχευουν είναι να σας σαγηνεψουν και να παρουν την ψηφο σας. Αξιολογηστε, τι
σας παρεχουν και πως σας το παρεχουν. Με τι τροπο σας διασφαλιζουν. Δειτε αν
υπογραφετε συμβασεις και με τι ορους. Αξιολογηστε, πως μετα τις 15 του
Σεπτεμβρη και μεχρι 31-12-2006 απαγορευονται ρητα οι διορισμοί. Τελος,
σκεφτειτε, πως εμεις θα ειμαστε η επομενη δημοτικη αρχη. Στηριχτειτε λοιπον
πανω μας. Βοηθειστε την προσπαθεια μας. Στοχος ολων μας θα πρεπει να είναι
ενας και μονο. Να αποκαταστησουμε καποια στιγμη το χαμενο κυρος και την
ανυπαρκτη αξιοπιστια της δημοτικης αρχης. Να προταξουμε την αντικειμενικοτητα
και την αξιοκρατια, κοντρα στον φαυλο υποκειμενισμο και την αδικη αναξιοκρατια.
Να παλεψουμε τελικα για τους πολλους κι όχι για τους λιγους.@

Επιτρεψτε μου τελος, να αναφερθω και σε κατι τελευταιο, που εχει να κανει με
τον τροπο που λειτουργουν. Ξερετε πως, σε ολη τη διαρκεια της προεκλογικης
περιοδου, ισχυουν συγκεκριμενοι κανονες, που διεπουν τη συμπεριφορα των
υποψηφιων συνδυασμων και των υποψηφιων συμβουλων. Υποτιθεται πως
θεματοφυλακας της τηρησης οσων προβλεπονται, είναι περαν ολων των αλλων και
η Δημοτικη αρχη με τις αναλογες υπηρεσιες της. Ας δουμε όμως τι συμβαινει, εδώ,
στα Γρεβενα.

Πρωτον, εχουν μετατρεψει το σπιτι σας, το σπιτι μας αν θελετε, και αναφερομαι
στο Δημαρχειο, γιατι σπιτι ολονων μας είναι, σ ένα δευτερο εκλογικο κεντρο. Από
κει εξορμουν, από κει τηλεφωνουν, εκει σχεδιαζουν και υλοποιουν την προεκλογικη
τους τακτικη. Και για όλα αυτά, θα αναρωτιεστε προφανως ποιος επιβαρυνεται?
Εσεις φυσικα. Με τα δικα σας χρηματα κανουν μερος του προεκλογικου τους
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αγωνα. Γενναται λοιπον θεμα τεραστιας ηθικης, και όχι μονο, σημασιας.

Δευτερον, αυτοι που απο το νομο είναι αρμοδιοι να εφαρμοζουν το νομο, είναι
αυτοι που κατά κορον παρανομουν. Αρχιμαστορας σ αυτή την τακτικη ο
απερχομενος Δημαρχος. Παρανομα αφισσοκολλει πριν τις περιοδειες του στα
χωρια, παρανομα αναρτει και διατηρει τις γιγαντοαφισσες του σε σταθερα πλαισια
στην πολη των Γρεβενων, παρανομα τοποθετει τα σταντ του στις πλατειες των
χωριων, παρανομα εκπεμπει τα προεκλογικα ραδιοφωνικα του μηνυματα από
παρανομο ραδιοφωνικο σταθμο. Γραφοντας στα παλαιοτερα των υποδηματων του,
νομους και διαταξεις. Λειτουργωντας με υπερμετρη αλαζονια. Αδιαφορωντας για
τις συνεπειες των τακτικων του. Δινοντας το χειριστο παραδειγμα στον απλο
πολιτη. Καταπατωντας κάθε εννοια συννομης και χρηστης λειτουργιας και
διαχειρισης. Και παρ όλα αυτά, με αυτό το ηθος εχει το θρασος να ξαναζητα τη
στηριξη σας. Ας του δωσουμε λοιπον την απαντηση που του αξιζει…κι είναι αυτή
απαντηση καταδικης, απαξιωσης και οριστικης τοποθετησης του στο πολιτικο
περιθωριο.

Αγαπητοι συνδημοτες, φιλες και φιλοι,

Απ οσα πιο πανω σας ειπα, ευκολα μπορει κανεις να συμπερανει, τι φταιει και
φτασαμε ως εδώ. Οχτω χρονια είναι πολλα. Κι είναι ακομα περισσοτερα, αν
αναλογιστειτε, ποσο ευαλωτοι είναι καποιοι ανθρωποι. Οχτω χρονια βαραινουν την
πλατη τους αλλα και τις πρακτικες τους. Γι αυτό και κουραστηκαν. Γι αυτό και
κουρασαν. Γι αυτό και δεν εχουν πλεον ουτε φαντασια, ουτε διαθεση, ουτε
δυναμεις για να προσφερουν στον τοπο. Είναι λοιπον καιρος να μπει τερμα σ αυτή
τη βαριεστημενη διαχειριση. Είναι καιρος να μπει ένα τελος στην αδιαφανεια, στις
επιλεκτικες παροχες, στην μικροπολιτικη τακτική. Είναι καιρος να εμπιστευτειτε
τους συνεργατες μου κι εμενα. Νεοι ανθρωποι, νεες δυναμεις, ανιδιοτελεις
παρουσιες, φρεσκαδα και εμπειρία εγγυωνται την αλλαγη πορειας και
διασφαλιζουν περισσοτερες ευκαιριες για ολες και για ολους.

Εμεις, φιλες και φιλοι, διαφωνούμε με αυτές τις λογικές και τις καταγγέλλουμε.
Στόχος μας, να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα, αλλά πολύ περισσότερο, να
διασφαλίσουμε το συμφέρον των πολλών, έναντι των λίγων. Η μικροπολιτική έχει
τα όριά της κι όλοι εμείς σήμερα εδώ, είμαστε αποφασισμένοι μια για πάντα, να
δώσουμε οριστικό τέλος σ αυτη την υποβαθμισμένη και κακοπαιγμενη θεατρική
παρωδια.
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Ακουστε λοιπον το δικο μας μήνυμα, ετσι όπως γνησια εκπορευεται μεσα από τις
βαθυτερες σκεψεις μας και τον ιδεολογικο μας προσανατολισμο. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ απευθύνεται με τις ιδέες της και τις αρχές της στο σύνολο της
Γρεβενιωτικης κοινωνίας. Θέλουμε όλους τους πολίτες κοντά μας, δίπλα μας. Τα
χαρακώματα και οι διαχωριστικές γραμμές ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Ξεπερνάμε κόμματα και ιδεοληψίες. Ενώνουμε δυνάμεις και παλεύουμε για ένα και
μόνο στόχο…για τα Γρεβενά του παρόντος, για τα Γρεβενα του μέλλοντος, για τα
Γρεβενά των παιδιών μας. Εμείς, φιλες και φιλοι, πιστεύουμε στην Αυτοδιοίκηση
και στον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει. Είναι η Τ.Α και η αναβάθμισή
της, που βοηθά στο να διαμορφωθεί μια νέα σχέση μεταξύ πολίτη και πολιτικής.
Είναι αυτή που τον φέρνει κοντά στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Που
προωθεί τη συνεννόηση και τη συνένωση προσπαθειών σε κοινούς σκοπούς.

Με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που λίγο καιρό πριν ψηφίστηκε, της
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. Κατι, που με την ολόπλευρη δική σας στήριξη, ειμαστε βεβαιοι πως θα
το καταφερουμε.

Αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες,

Φίλες και φίλοι,

Θα προσπαθήσω στη συνέχεια, επιγραμματικά, να αναφερθώ στον τρόπο με τον
οποίο εμείς στοχεύουμε να λειτουργήσουμε και θα σας παρουσιάσω τις βασικές
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προγραμματικές μας θέσεις για όλα εκείνα, που θάπρεπε κατά τη γνώμη μας να
αποτελούν βασική προτεραιότητα κάθε δημοτικής αρχής. Εμείς, λοιπόν, έχουμε μια
άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Μιλάμε για διοίκηση με ήθος και ποιότητα
συμπεριφορών, δίνοντας έμφαση στο σεβασμό προς το δημότη, στις φανερές και
δίκαιες διαδικασίες, στον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών.
Δίνοντας έμφαση στην πρόθεση μας να φτιάξουμε ένα Δήμο πάνω απ όλα πιο
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ.

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

Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε βαρύγδουπα οράματα, να
βλέπουμε υπερτονισμένους τίτλους, να μας περιγράφουν αν θέλετε, όλοι αυτοί που
διεκδικούν την ψήφο και στήριξή μας, μια μελλοντική πραγματικότητα, που από
μόνη της, έτσι όπως εκφράζεται, φαντάζει απρόσιτη και απραγματοποίητη. Κι όλα
αυτά, για να μπορέσουν να σας τραβήξουν κοντά τους και φυσικά να υφαρπάξουν
την ψήφο σας. Το δικο μας οραμα, είναι κατι πολύ πιο απλο και ρεαλιστικο. Με
λέξεις απλές, με σκέψεις γήινες, με εκφράσεις καθημερινές, θέλουμε να σας
δείξουμε το δρόμο που οδηγεί σε αποτελέσματα απτά και δίνει λύσεις σε
προβλήματα καθημερινά. Πιστεύω πως διερμηνεύουμε έτσι, με τον καλύτερο
τρόπο, τη σκέψη του καθένα από σας, που τι τέλος πάντων περισσότερο αποζητά
από μια Δημοτική Αρχή, παρά δυο μόνο πράγματα…Πρώτον, έντιμη και διάφανη
διαχείριση με στόχο την αναπτυξιακή ανάταση του Δήμου και δεύτερον, μια πιο
όμορφη και απροβλημάτιστη καθημερινότητα.

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.
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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 δίνει σε
όλους, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες προσφοράς. Που θα παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής:
καθαρή και νοικοκυρεμένη πόλη, εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,
δυνατότητα στάθμευσης, περιποιημένοι χώροι αναψυχής και πάρκα, λειτουργικές
παιδικές χαρές χωρίς παγίδες και κινδύνους, αποτελεσματική και γρήγορη
εξυπηρέτηση, σύγχρονες υποδομές, φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Πράγματα απλά, τόσο αναγκαία όμως, για τους δικούς σας ανθρώπους, για τα
παιδιά μας, για όλους εμάς, που επιμένουμε με πείσμα να ζούμε και να
δημιουργούμε εδώ στα Γρεβενά. Βεβαια, δεν φιλοδοξούμε να σας πείσουμε πως
όλα όσα υποσχόμαστε, θα γίνουν την επομένη των εκλογών. Πιστευουμε όμως πως
στη διαρκεια της τετραετιας σιγουρα θα τα καταφερουμε κι ακουστε γιατι…

Πρωτον, είμαστε μια δυνατή ομάδα, ακούραστων, έμπειρων, φιλόδοξων φίλων και
συνεργατών, που με την εξειδικευμένη μας γνώση, τη μεγάλη διάθεση μας για
προσφορά, την αγάπη μας για τον τόπο και την καλπάζουσα φαντασία μας,
σίγουρα θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στο μεγάλο αυτό
στοίχημα.

Δευτερον, γιατι εχουμε στενούς δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης με την
κεντρική διοίκηση, σχέσεις συνεργασίας και κατανόησης με τον βουλευτή του
νομού μας και υφυπουργό κο Χρήστο Φώλια, διαύλους επικοινωνίας με όλα εκείνα
τα κέντρα, που θα μας διευκολύνουν στη δουλειά μας, θα μας βοηθήσουν στους
στόχους μας, θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα μας.

Και τριτον, γιατι εχουμε μαζι μας, όλους εσάς, που ακούραστοι, παθιασμένοι,
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διψασμένοι για μια καλύτερη συνέχεια, για ένα καλύτερο, πιο φωτεινό μέλλον για
τον αγαπημένο μας τόπο, στηρίζετε την προσπάθεια μας, μας περιβάλλετε με την
αγάπη σας και μας ενισχύετε με την εμπιστοσύνη σας.

Τι παραπάνω νομίζετε, πως χρειάζεται να προσθέσουμε στη συνταγή, φίλες και
φίλοι, για να πετύχουμε; Τίποτα απολύτως. Γι αυτό και είμαστε σίγουροι για το
αποτέλεσμα. Γι αυτό και είμαστε σίγουροι πως θα κερδίσουμε τις εκλογές. Γι αυτό
και είμαστε σίγουροι, πως μαζί με σας θα καταφέρουμε τελικά να βοηθήσουμε τον
τόπο μας, να γυρίσουμε σελίδα.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Εύλογα μετά απ όλα αυτά γεννάται το ερώτημα, πως θα καταφέρουμε όσα
παραπάνω αναφέρθηκαν, να τα κάνουμε πράξη. Η απάντηση είναι στο φυλλάδιο
που κρατάτε στα χέρια σας. Όλοι οι τομείς δράσης, που οφείλουν να αποτελούν
αντικείμενο ενδιαφέροντος για κάθε δημοτική αρχή, περνούν από το δικό μας
προγραμματικό μικροσκόπιο.

Έτσι λοιπόν, εξανθρωπίζουμε τη λειτουργία του Δήμου. Με συγκεκριμένες
παρεμβάσεις, μια από τις οποίες είναι και η δημιουργία υπόγειων χώρων
στάθμευσης, δίνουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης. Με την
κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και την αναδιάρθρωση του
τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, δημιουργούμε συνθήκες
πολιτισμένης και υγιεινής διαβίωσης. Παράλληλα εκσυγχρονίζουμε και
οργανώνουμε τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρις και βοηθάμε τους Γρεβενιώτες
παραγωγούς και εμπόρους να αναδείξουν και να προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα,
μέσα από τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων προβολής και διάθεσής τους.

Προχωρούμε στην υλοποίηση του Σχεδίου Πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε
χιλιάδες συμπολίτες μας να δημιουργήσουν το δικό τους σπιτικό, με τρόπο που να
σέβεται το περιβάλλον και να αναδεικνύει την ομορφιά του τόπου μας. Παράλληλα
αναλαμβάνονται δράσεις για ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικών καλλονών, όπως
το Καστράκι και ο Βενέτικος ποταμός. Ολοκληρώνεται και λειτουργεί ο Βιολογικός
καθαρισμός, ενώ μπαίνει μπροστά η υλοποίηση του στόχου για την εφαρμογή της
Τηλεθέρμανσης για θέρμανση και ζεστό νερό, που θα αποφέρει μείωση του κόστους
για τον πολίτη της τάξης του 30%.
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Εκσυγχρονίζουμε τις εγκατελειμένες παιδικές χαρές, δημιουργούμε νέες,
ανακατασκευάζουμε τα υπάρχοντα πάρκα και προχωρούμε τη διαδικασία για την
κατασκευή εκκλησιών εκεί όπου η ύπαρξη τους κρίνεται επιτακτική.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του αστικού τομέα με υλοποίηση
πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Το ίδιο βέβαια πράττουμε και για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, την
προσφορά του οποίου στην ανάπτυξη του τόπου μας, οφείλουμε όλοι να
αναγνωρίσουμε.

Παιδεία και πολιτισμός αποτελούν για μας πρώτιστη προτεραιότητα. Με την
ολοκλήρωση του Πνευματικού Κέντρου, απελευθερώνονται οι πνευματικές και
πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου, αποκτούν στέγη και αναπτύσσουν τη πολυσχιδή
δράση τους. Το Σινέ-Μανάκεια, το θεατρικό εργαστήρι και η Δημοτική Θεατρική
σκηνη που δημιουργούνται συμβάλλουν τα μέγιστα στην πνευματική και
καλλιτεχνική μας αφύπνιση.

Επιτρεψτε μου εδώ μια παρενθεση, για να σας ενημερωσω για μια πολύ σημαντικη
εξελιξη. Μολις χτες η πρωθυπουργικη εξαγγελια για τη δημιουργια υποδομων για
τη στεγαση του ΤΕΙ Γρεβενων εγινε πραξη. Μεσα από δημοπρασια αναδειχτηκε ηδη
η τεχνικη εταιρία που θα κατασκευασει το τεραστιας σημασιας για τα Γρεβενα
εργο. Με προυπολογισμο 13.500.000 ευρω που ηδη εχουν εξασφαλιστει από τον
βουλευτη μας και υφυπουργο οικονομιας και οικονομικων Χρηστο Φωλια, το εργο
αμεσα ξεκινα και συντομοτατα ολοκληρωνεται. Υπουργε, πιστευω πως διερμηνευω
τη σκεψη ολων των Γρεβενιωτων λεγοντας σου ένα μεγαλο ευχαριστω για τη
καταλυτικη σου βοηθεια στην υλοποιηση αυτου του μεγαλου εργου. Σ
ευχαριστουμε@

Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, με λίγα μόνο λόγια, πως το απτό και ρεαλιστικό μας
όραμα μετουσιώνεται σε πράξη. Να πως σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το Δήμο μας,
να πως σχεδιάζουμε να γυρίσουμε σελίδα, ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις
προϋποθέσεις, που θα δώσουν ώθηση πραγματική στην οικονομική, κοινωνική και
πολιτισμική ανάπτυξη των Γρεβενών, θα σταματήσουν την πληθυσμιακή και
δημογραφική αιμορραγία και θα τονώσουν τη πίστη και την ελπίδα, πως τα χρόνια
που ακολουθούν θάναι καλύτερα για όλους.
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Φίλες Γρεβενιωτισσες, φίλοι Γρεβενιωτες,

Ξεκινησαμε αυτόν τον αγωνα, θελοντας με την παρουσια μας να φερουμε τον
πολιτισμο στην πολιτικη. Και νομιζω σε ένα μεγαλο βαθμο αυτό το καταφεραμε.
Θελαμε με την πολιτικη μας μετριοπαθεια, να περασουμε το μηνυμα της ποιοτητας
στην πολιτικη αντιπαραθεση. Ένα μηνυμα, που ειμαστε σιγουροι, πως η πλειοψηφια
των συμπολιτων μας και το εισεπραξε και το υιοθετησε. Εμεις, ετσι θα
συνεχισουμε, με λογο καθαρο και τεκμηριωμενο, επιχειρηματολογωντας παντα
πολιτικα, με συνεπεια και σταθεροτητα, με εμμονη σ αρχες και αξιες, που απολυτα
μας εκφραζουν,όπως είναι βεβαιο, πως εκφραζουν και ολους εσας που στηριζετε
την προσπαθεια μας και που θα συνεχισετε να μας στηριζετε… απλα, γιατι ολοι
μας, το ιδιο πονάμε τον τόπο μας.

Φιλες και φιλοι,

Καλειστε στις 15 του Οκτωβρη να επιλεξετε αναμεσα σ αυτές τις δυο λογικες, σ
αυτές τις δυο καταστασεις, που πιστευω με σαφηνεια σας περιεγραψα.
Καταλαβαινω πολύ καλα, πως η ευθυνη την οποια αναλαμβανετε, είναι μεγαλη και η
αποφαση δυσκολη.Θεωρω όμως, πως δεν υπαρχουν αλλα περιθωρια. 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. Αδιαφορουμε για το κομματικο
τους παρελθον, παρον και μελλον. Θελουμε όμως, να μας ενωνουν οι κοινες μας
αγωνιες για τον τοπο και τους ανθρωπους του, οι κοινες μας προσπαθειες για την
επιλυση των προβληματων τους, η κοινη μας δια βιου πορεια σ αυτόν τον ομορφο,
αλλα τοσο παραμελημενο τοπο.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς, καταθέσαμε, σήμερα, εδώ, σε σας, το όραμα μας για τα Γρεβενά και το
μέλλον τους. Καταγράφοντας την δυσάρεστη πραγματικότητα και προτείνοντας
λύσεις. Χωρίς ωραιοποιήσεις, χωρίς εξιδανικεύσεις, χωρίς γενικολογες
υποσχέσεις. Με συγκροτημένο όραμα και συστηματική προσπάθεια, έχοντας στο
κέντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο, με αυτοπεποιθεση και σιγουριά,
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προχωρουμε και πραγματοποιουμε άλματα προόδου, πραγματικού εκσυγχρονισμού
και ουσιαστικής ανάπτυξης.
Κανουμε ένα νέο ξεκινημα, εχοντας μαζί
μας όλους εσάς. Εχοντας μαζι μας την κοινωνια. Μια κοινωνία απ την οποια
προερχομαστε, για την οποια παλευουμε, την οποία ακούμε και σεβόμαστε.. Μια
κοινωνία που κανείς δεν μπορεί να διχάσει, γιατί την ενώνουν τα ίδια προβλήματα,
οι ίδιες ανάγκες, οι ίδιες αγωνίες για το αύριο. Σας ζηταμε λοιπον, να μας
εμπιστευτειτε και να μας στηριξετε. Να αποδειξετε ετσι, εμπρακτα ότι πηρατε το
μηνυμα μας. Ένα μηνυμα αλληλεγγυης και αξιοσυνης, ανθρωπιας και αξιοπρεπειας
Οι εκλογές της 15
ης

του Οκτώβρη δεν είναι μακριά. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να φτιάξουμε τον Δήμο που
εμείς θέλουμε. Ένα Δήμο ανοικτό στους δημότες, με διάφανη λειτουργία και
σεβασμό στον πολίτη, με αποκεντρωτική λογική, με έμφαση στα προβλήματα της
καθημερινότητας και την ποιότητα ζωής, με κοινωνική ευαισθησία και ανθρωπιά, με
σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, με πολίτες που θα
μπορούν μέσα από το αναπτυξιακό μας όραμα να ελπίζουν και να αισιοδοξούν.
Έχουμε λοιπόν τον τρόπο, έχουμε την όρεξη, έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία,
έχουμε τους ανθρώπους για να κάνουμε πράξη αυτά που σας είπαμε. Έχουμε όμως,
κι όλους εσάς, που μας περιβάλλετε με την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας.

Μετα απ όλα αυτά λοιπον, νιώθουμε δυνατοί…είμαστε η επόμενη Δημοτική αρχή
και σας καλουμε να προχωρησουμε, όλες και όλοι μαζί. Το ποταμι κινησε και ξερετε
καλα πως όταν ξεκιναει, τιποτα δε μπορει να το σταματησει. Ελατε λοιπον, με
τους νικητες. Η δικη μας νικη ειναι νικη της αυτοδιοικησης, είναι νικη της κάθε
Γρεβενιωτισσας και του κάθε Γρεβενιωτη. Είναι νικη του τοπου. Είναι νικη της
ελπιδας και της προοπτικης.

Φίλες και φίλοι,

Με εμπιστοσύνη προχωράμε μαζί

Σας ευχαριστώ
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