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ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(Χαιρετισμός σε ημερίδα της ΕΞΠΡΕΣ)

Του Γιώργου Νούτσου

Χαίρομαι ιδιαίτερα που στο ξεκίνημα της Δημοτικής μου θητείας, μου δίνεται η δυνατότητα
να πάρω μέρος σε μια σημαντική ημερίδα σαν τη σημερινή. Είναι σημαντική, τόσο γιατί την
πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της την αναλαμβάνει ένας έγκυρος και καταξιωμένος
όμιλος, ο όμιλος ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά, όσο και γιατί ο κεντρικός τίτλος της ημερίδας, δίνει
διάσταση στο όραμα, που όλοι εμείς έχουμε, να καταστήσουμε τα Γρεβενά, πράγματι, πόλο
ανάπτυξης για τη Δυτ. Μακεδονία.

Πιστεύω βαθιά, πως ο καιρός, που σαν ουραγοί ακολουθούσαμε τα χνάρια των υπολοίπων σ
όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες, φαίνεται πως τείνει οριστικά πλέον να ξεπεραστεί. Δεν
είμαστε οι φτωχοί συγγενείς, που εκλιπαρούμε κομμάτι από το περίσσευμα των άλλων.
Αντίθετα, βγαίνουμε δυναμικά μπροστά, προτάσσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα,
επιθετικά προβάλλουμε το έμψυχο δυναμικό μας και διεκδικούμε το ρόλο που πραγματικά
μας αξίζει.Οι συνθήκες θεωρώ πως απόλυτα μας ευνοούν. Αυτή μου την αίσθηση, μόλις πριν
λίγα λεπτά επιβεβαίωσε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο και ο βουλευτής του Νομού μας και
υφυπουργός κος Χρήστος Φώλιας, περιγράφοντας με τρόπο παραστατικό το δικό του
όραμα για τον τόπο και την προοπτική του.

Κυρίες και κύριοι,
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Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω, πως αυτή η αισιόδοξη προοπτική, ασφαλώς, δεν είναι
τυχαία. Και δεν είναι αποτέλεσμα, ούτε της αυθαίρετης επιθυμίας μας να καταστήσουμε ¨τα
θέλω μας¨ ζωντανή πραγματικότητα, ούτε πολύ περισσότερο αποτέλεσμα της απλοϊκής
ίσως άποψης, πως ωραιοποιώντας μια κατάσταση, θα καταφέρουμε τελικά στ αλήθεια να
πρωταγωνιστήσουμε.Με ρεαλισμό λοιπόν, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της νέας
προγραμματικής περιόδου και προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Με την απόλυτη και αγαστή
συνεργασία όλων των πολιτικών παραγόντων και τοπικών θεσμικών φορέων είναι σίγουρο,
πως τα Γρεβενά δεν θα είναι πόλος ανάπτυξης μόνο για τις ανάγκες του τίτλου της
σημερινής ημερίδας, αλλά θα καταστούν πραγματικός πόλος καινοτομίας, εκσυγχρονισμού
και πολυθεματικής ανάπτυξης.

Κυρίες και κύριοι,

Η επιλεγμένη στόχευση των όρων ανάπτυξης του Νομού Γρεβενών μέσω της γεωργίας, του
τουρισμού και των υποδομών καλώς έγινε και πιστεύω ορθολογικά επιλέχτηκε. Επιτρέψτε
μου όμως εδώ να προσθέσω δυο ακόμη λέξεις, τις λέξεις ποιοτικός εκσυγχρονισμός, ως
απαραίτητο συμπλήρωμα όλων των προηγούμενων. Σκεφτείτε μια ανάπτυξη που θα περνά
μέσα από ποιοτικές δράσεις - με ότι αυτό ευρύτερα μπορεί να περικλείει - στη γεωργία,
στον τουρισμό, στις υποδομές, στην παροχή υπηρεσιών, στην επιμόρφωση και εξειδίκευση,
στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, στην ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και
του πολιτισμού μας, στην συνειδητή απομάκρυνσή μας από λογικές και πρακτικές, που
παραπέμπουν σε άλλες εποχές, άλλες κουλτούρες, άλλους τόπους, γεωγραφικά και
πολιτισμικά πολύ μακρινούς και σίγουρα διαφορετικούς, απ το δικό μας ευρωπαϊκό
βηματισμό.

Εξειδικεύοντας λοιπόν, θάλεγα πως η διαφαινόμενη κόπωση των παραδοσιακών
καλλιεργειών επιβάλλει την αλλαγή μοντέλου. Επιβάλλει την αναζήτηση νέων
πρωτοποριακών επιλογών, πάντα όμως προς την κατεύθυνση που σχεδόν μονοδρομικά
πλέον προβάλλει, να γίνουν τα Γρεβενά τα επόμενα χρόνια πρότυπο ¨πράσινου¨,
οικολογικού, βιολογικού νομού. Οι κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται
σαν οι πλέον κατάλληλες. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δείχνουν να έχουν εθιστεί
στην ιδέα και είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο άλμα. Η πολιτεία και οι τοπικοί της
εκφραστές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και προωθούν καινοτόμα σχέδια αγροτικής
ανάπτυξης.

Απ την άλλη, ο πολυθεματικός τουρισμός αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά. Ποιος δεν
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θυμάται τα Γρεβενά μερικά χρόνια πριν, όταν τα ορεινά μας χωριά, άδεια και αφιλόξενα
τους χειμερινούς μήνες, απέτρεπαν τον οποιονδήποτε να τα επισκεφτεί. Σήμερα, μια άλλη
εικόνα κυριαρχεί. Η τουριστική ανάπτυξη προβάλλει μπροστά μας και μας καλεί να τη
γνωρίσουμε σ όλες της τις παραλλαγές, σ όλες της τις εκφάνσεις… χειμερινός τουρισμός,
εναλλακτικός τουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, ιαματικός
τουρισμός, αγροτουρισμός. Η μοναδική ομορφιά της Βάλια Κάλντα, τα περίτεχνα πέτρινα
γεφύρια, τα κατανυκτικά μοναστήρια και οι βυζαντινές εκκλησιές, τα σπανιότατα
παλαιοντολογικά ευρήματα της Μηλιάς, τα ιαματικά νερά της Κιβωτού, οι άγριες ομορφιές
της Πίνδου, οι πίστες της Βασιλίτσας μας προτρέπουν, με κατάλληλες παρεμβάσεις να τα
αξιοποιήσουμε και να τα προβάλλουμε, έλκοντας έτσι και ικανοποιώντας με επάρκεια
ακόμα και τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς επισκέπτες.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Είναι αλήθεια, πως για να φτάσουμε εδώ, πολλά έγιναν και ίσως πολλά περισσότερα
ακόμα, θα μπορούσαν να γίνουν. Τα λάθη, οι ολιγωρίες, οι χαμένες ευκαιρίες, οι ευκαιριακές
μερικές φορές επιλογές, ίσως στέρησαν από τα Γρεβενά τη δυνατότητα να βρίσκονται
σήμερα ακόμα πιο ψηλά.Σήμερα, όμως, μια σημαντική προσπάθεια έχει ξεκινήσει. Μια
προσπάθεια που στόχο έχει να ξεπεραστούν οι παθογένειες, να διορθωθούν τα λάθη, να
αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα. Η ανάγκη για ολοκλήρωση των ημιτελών
υποδομών και τη δημιουργία νέων προβάλλει επιτακτική. Τόσο στην περιφέρεια του Νομού
όσο και στην πόλη των Γρεβενών. Καμία ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει, αν πρώτα απ
όλα δε στηθεί ένα καλά μελετημένο και σωστά δομημένο δίκτυο υποδομών, που θα δίνει
απάντηση όχι μόνο στις παραδοσιακές ανάγκες, αλλά και σ όλες εκείνες που έχουν να
κάνουν με ευρυζωνικότητα, νέες τεχνολογίες, καινοτόμα σχέδια.

Ο Δήμος Γρεβενών είναι αυτονόητο πως σ αυτή τη διαδικασία μπαίνει δυναμικά μπροστά.
Διεκδικεί το κομμάτι που του αναλογεί και ετοιμάζεται με συγκεκριμένο σχεδιασμό να λύσει
χρόνια προβλήματα και να δρομολογήσει την αναπτυξιακή του προοπτική. Κεντρικός
στόχος της πολιτικής μας είναι να καταστούν τα Γρεβενά πόλος έλξης, πόλος παραμονής
και φυσικά πόλος εξόρμησης για τον επισκέπτη στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου αλλά
και του Νομού. Μια φιλική και φιλόξενη πόλη, με ανεπτυγμένες ευρυζωνικές λειτουργίες, με
σύγχρονες υποδομές, με καινοτόμες εφαρμογές που σίγουρα θα εκπλήξουν και θα
εντυπωσιάσουν, με υποδομές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα, θα αναπαράγουν
και θα προβάλλουν την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά.Όλα αυτά, επιτυγχάνονται
μέσα από μια εμπεριστατωμένη στόχευση κι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προτάσσει
ως βασικό υποκείμενο ενδιαφέροντός του τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και
διαχειρίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία παραμέτρους, όπως περιβάλλον, οικολογία,
πολιτισμός.
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Κυρίες και κύριοι,

Θεωρώ δεδομένο, πως αν όλα όσα παραπάνω περιγράφονται, επιτευχθούν, θα έχουμε
απαντήσει με επιτυχία στο στοίχημα της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης, που και στη συγκράτηση του υπάρχοντος πληθυσμού θα οδηγήσει και την
προσέλκυση νέων ανθρώπων θα προκαλέσει, πράγματα που ούτως ή άλλως αποτελούν
κεντρικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο μας.Μετά απ όλα αυτά, νομίζω πως πράγματι ο
τίτλος της σημερινής ημερίδας τείνει ν αποκτήσει σάρκα και οστά και τα Γρεβενά να
αναδειχτούν σε ισχυρό πόλο ανάπτυξης για όλη την περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Τα
Γρεβενά έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα, τις προϋποθέσεις, αλλά και τους ανθρώπους,
αυτό να το καταφέρουν. Πιστεύω πως σήμερα, μέσα από αυτή την εκδήλωση, τα Γρεβενά
βγαίνουν κερδισμένα. Κατατέθηκαν ήδη και είμαι σίγουρος, πως θα κατατεθούν και στη
συνέχεια κι άλλες χρήσιμες σκέψεις, προτάσεις, εμπειρικές και επιστημονικές αναλύσεις,
που όλες μαζί μπορούν καταλυτικά να συμβάλλουν, στο να ξεκαθαρίσουν οι στόχοι και να
χαραχθεί έτσι μια πορεία κοινών προσπαθειών και συντεταγμένων δράσεων, αξιοποιώντας
με τρόπο ωφέλιμο και δημιουργικό όλες μα όλες τις δυνάμεις του τόπου μας.

Κυρίες και κύριοι,

θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη πραγματοποίηση της
σημερινής ημερίδας, να ευχηθώ επιτυχία στις εργασίες της και φυσικά να εκφράσω την
ελπίδα και την αισιοδοξία, πως τα Γρεβενά μπορούν μέσα από συντονισμένες δράσεις να
γίνουν η ατμομηχανή που θα σύρει ολόκληρη τη Δυτ. Μακεδονία σε τροχιά ανάπτυξης και
προοπτικής.

Σας ευχαριστώ.
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