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ΨΗΦΙΣΜΑ για ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Εισήγηση Δημάρχου Γιώργου Νούτσου στο Δ.Σ.)

Έκπληκτη η κοινωνία των Γρεβενών πληροφορήθηκε πριν λίγο την αιφνιδιαστική και
απαράδεκτη απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών κ του αρμόδιου
υφυπουργού κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη για την Αναστολή λειτουργίας των Σχολών
Δοκίμων Αστυφυλάκων σε τέσσερις πόλεις μεταξύ των οποίων και τα Γρεβενά.Η απόφαση
αυτή καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει ληφθεί, χωρίς καμία προηγούμενη επικοινωνία
και συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, καταδεικνύει τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα
κέντρα αποφάσεων από τις Τοπικές Κοινωνίες.

Αποδεικνύει πως δεν είναι αρκετό να κατέχεις Δημόσια αξιώματα, όταν αδυνατείς να τα
αξιοποιήσεις προς όφελος της Περιφέρειας και όλων όσων επέλεξαν να ζήσουν και να
δημιουργήσουν εκεί.

Αποδεικνύει πολύ περισσότερο πως δεν μπορείς να περιθωριοποιείς κοινωνίες που για την
ανάπτυξή τους στηρίζονται και στη Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, με τους
200 και πλέον δόκιμους κάθε φορά, με τους 77 εργαζομένους, που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους εκεί, με τον τεράστιο κύκλο εργασιών που συνεπάγεται η λειτουργία της
Σχολής για την τοπική οικονομία.

Η απόφαση αυτή βρίσκει όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς του τόπου μας,
όλους ανεξαίρετα τους πολίτες κατηγορηματικά και κάθετα αντίθετους. Τα Γρεβενά δεν
πρόκειται να αποδεχτούν αποφάσεις που καταργούν κάθε έννοια ισότιμης και ισόρροπης
ανάπτυξης, που καταστρατηγούν τη βασική κυβερνητική στόχευση και μάλιστα για
στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, για τόνωση της Περιφερειακής Ανάπτυξης, που
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ουσιαστικά δημιουργούν πολίτες πολλών ταχυτήτων. Οι τεχνοκρατικές αναλύσεις, η
επίκληση λόγων ή δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ και που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, μας αφήνουν παντελώς
αδιάφορους. Αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα σε τέσσερις τοίχους, αποφάσεις που
βασίζονται σε στείρες αναλύσεις ή οικονομίστικες καθαρά προσεγγίσεις, δεν αφορούν την
κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες. Αυτό οφείλει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος
υφυπουργός να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Οι αντοχές και πολύ περισσότερο οι ανοχές
των πολιτών έχουν φτάσει στα όρια τους κ αυτό το μήνυμα οι πολίτες πρόσφατα το
απέστειλαν. Απ ότι φαίνεται όμως το μήνυμα αυτό ακόμα αποζητά τον αποδέκτη του !

Η θέση μας αυτή, είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη. Είναι μια θέση που εκφράζει όλους
ανεξαίρετα τους Γρεβενιώτες, πέρα από κομματικές ή ιδεολογικές καταβολές. Είναι μια
θέση που με πείσμα, επιμονή και υπομονή θα υπηρετήσουμε, έως ότου ανατραπεί αυτή η
προκλητική και απαράδεκτη απόφαση.

Καλώ λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του να αποφασίσει
τα παρακάτω:
- Να προχωρήσει στην ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος αυτού με αποδέκτες…
- Να αποφασίσει το κλείσιμο των Υπηρεσιών του Δήμου κ των Νομικών του Προσώπων
από αύριο Πέμπτη 25-6-2009 μέχρι Τετάρτη 1-7-2009
- Να αποφασίσει τη συγκρότηση Επιτροπής με τη συμμετοχή Βουλευτή, Νομάρχη,
Δημάρχων κ Πρόεδρο Επιμελητηρίου για άμεση συνάντηση με τον υφυπουργό κ.
Μαρκογιαννάκη, με μόνο αίτημα την οριστική ανάκληση – ακύρωση της σχετικής απόφασης
- Να ζητήσει την λήψη σχετικών αποφάσεων σε έκτακτη συνεδρίαση όλων των οργάνων
των θεσμικών και κοινωνικών φορέων.
- Να συγκληθεί εκτάκτως διευρυμένο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε αυτό καταστεί
αναγκαίο και ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων, για τη λήψη πρόσθετων αποφάσεων.
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