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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002-ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Είναι ιδιαιτερη η χαρα και η συγκινηση μου, που βρισκομαι σημερα αναμεσα σας. Αναμεσα
σε ανθρωπους, που αν και λειπουν χρονια τωρα απ την ιδιαιτερη πατριδα, παρ όλα αυτά
διατηρουν εντονη την επιθυμια να κανουν οτιδηποτε για να την βοηθησουν. Να προταξουν
την παρουσια τους, τη μεγαλη τους αγαπη, το ασβεστο παθος τους, για να συντρεξουν τον
τοπο που τους γεννησε, αυτους με τους οποιους μαζι μεγαλωσανε, για να ξεπεραστουν,
πολύ περισσοτερο, τα προβληματα που ο τοπος μας αντιμετωπιζει.

Φιλες και φιλοι,

Θερμα σας ευχαριστω για την σημερινη σας παρουσια.

Θα προσπαθησω στο διαστημα που ακολουθει, να σας παρουσιασω με τροπο συνοπτικο,
όλα αυτά, που λογω της αποστασης που μας χωριζει , δεν μπορεσατε ισως, σε επαρκη
βαθμο, να παρακολουθησετε. Ετσι, γενικες αρχες και προγραμματικος λογος, θα
αποτελεσουν μια ενιαια ενοτητα, μεσα από την οποια ξεκαθαρα θα διαφανει, το πώς εμεις
σκεφτομαστε να πορευτουμε τον δυσκολο ομολογουμενως δρομο, για τα αλλα Γρεβενα. Τα
Γρεβενα που θα απαντουν στις δικες μας προσδοκιες...

Ονομασαμε τον συνδυασμο μας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και εμβλημα μας
εχουμε το περιστερι

Προσπαθησαμε στο ονομα μας να χρησιμοποιησουμε λεξεις που να εκφραζουν
μεσα από την εσωτερικη τους δυναμικη, με τη μεγαλυτερη δυνατη
παραστατικοτητα, αυτό που εμεις σκεφτομαστε, οραματιζομαστε και σχεδιαζουμε
να υλοποιησουμε, με την συμμετοχη μας σ αυτό δυσκολο ,αλλα ταυτοχρονα γεματο
προκλησεις δρομο, τις εκλογες για την Τοπικη Αυτοδιοικηση. ..
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Αναγεννηση…μια λεξη που σηματοδοτει και εκφραζει το καινουργιο, το ηθικο, το
απαλλαγμενο από κάθε λογης εξαρτησεις, το καθαρο και ελπιδοφορο.

Φιλοδοξουμε μεσα απο την παρουσια μας να αναγεννηθει η ελπιδα και να δοθει
προοπτικη,
να
αναγεννηθει το ενδιαφερον του πολιτη
για τα κοινα και να καταστει ετσι ενεργος συμμετοχος
, να αναγεννηθει αυτή τη γενικευμενη αισθηση παρεοκρατιας και ηθικης σηψης
και να σταλουν μηνυματα αξιοκρατιας και ηθικης,
να αναγεννηθει το σκληρο και απανθρωπο πολλες φορες προσωπο της πολιτικης
και να καταστει ετσι φιλικο και ανθρωπινο,
να αναγεννηθει τελος, ο 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

Προσπαθησαμε επισης, με το εμβλημα μας, το περιστερι και με τη χρωματικη του
αναπαρασταση να εκφρασουμε δυο πραγματα
..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 ανοιχτους διαυλους
επικοινωνιας. Στοχος μας, η στηριξη της προσπαθειας μας απ ολες εκεινες τις κοινωνικες
και πολιτικες δυναμεις που αντιλαμβανονται, ότι η
ανατροπη απαιτει συμπορευση, απαιτει κοινη πορεια, απαιτει συστρατευση.

Φιλες και φιλοι,
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Τοσο οι συνεργατες μου, οσο κι εγω εχουμε συνειδηση ότι η ευθυνη που αναλαβαμε
είναι μεγαλη . 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
και εχοντας τη συμπαρασταση ολων σας, θα καταφερουμε τελικα να ανταποκριθουμε με
επιτυχια στο δυσκολο αυτό εγχειρημα.

Τα προβληματα που τα Γρεβενα αντιμετωπιζουν 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.

Αν υπαρχει ένα κεντρικο μηνυμα, που σημερα θελω να σας περασω, είναι ότι η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ απευθυνεται με τις ιδεες της και τις αρχες της στο συνολο της
Γρεβενιωτικης κοινωνιας
. Πιστευουμε, δεν υπαρχει
κανεις που εκ προοιμιου δεν μπορει να ερθει κοντα μας.
Είναι στο χερι μας και αποτελει δικη μας ευθυνη να τον πλησιασουμε και να τον φερουμε
κοντα μας. Δεν υπαρχουν πλεον χαρακωματα και διαχωριστικες γραμμες.Αυτό είναι το
μηνυμα. Μενει όμως να το συμπληρωσουμε με συμπεριφορες που να πειθουν καθημερινα,
ότι ενωνουμε δυναμεις και προσπαθειες στην αντιμετωπιση των κοινων προβληματων ολων
ανεξαιρετως των πολιτων.

Και κατι ακομη...Για μας ο Δημος Γρεβενων είναι κατι που συνεχως εξελισσεται.
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, γι αυτό θα δουλεψουμε, γι αυτό ζηταμε την
ομοθυμη στηριξη σας.

Ολο αυτό το διαστημα, μου δοθηκε η δυνατοτητα να ερθω σε επαφη με συμπολιτες μας, με
κατοικους τοπικων διαμερισματων, να συνομιλησω μαζι τους και φυσικα μεσα από αυτές τις
συναντησεις, να εισπραξω τους δικους τους προβληματισμους. Προβληματισμοι που
μεταφραζονται σε μια εκδηλη αγωνια κι ένα διαχυτο αισθημα ανασφαλειας και
αβεβαιοτητας.
Τοσο για το σημερα, οσο πολύ περισσοτερο για το αυριο.
Κατι που μας κρατα σε εγρηγορση και μας καλει να εργαστουμε μεθοδικα, με περισκεψη και
συνεση. Πραγμα, που ειλικρινα σας διαβεβαιωνω, φιλες και φιλοι, ότι πραττουμε
. Επικεντρο του ιδεολογικου αλλα και του προγραμματικου μας λογου είναι και θα
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είναι ο ανθρωπος.

Βιωνουμε ολοι, χρονια τωρα στα Γρεβενα μια καθημερινοτητα, που ολοενα γινεται και πιο
αβασταχτη. Κυρια χαρακτηριστικα της η αναπτυξιακη υστερηση, η πληθυσμιακη αιμορραγια
και η δημογραφικη γηρανση. Αποτελεσμα της εγκαταλειψης και της αδιαφοριας,
αποτελεσμα των αναποτελεσματικων πολιτικων, αυτων που χρονια τωρα χειριζονται τις
τυχες του τοπου. Η ελληνικη περιφερεια στεναζει. Χρονια τωρα οι πολιτες ακουνε, ανα
τετραετια, μεγαλες υποσχεσεις, που δεν εκπληρωνονται, δεσμευσεις που ακυρωνονται την
τελευταια στιγμη, ηχηρα λογια χωρις περιεχομενο.

Εμεις πιστευουμε στην Αυτοδιοικηση και στον ουσιαστικο ρολο που μπορει να επιτελεσει.
Θεωρουμε την Αυτοδιοικηση σαν τον ζωτικο εκεινο πολιτικο χωρο στον οποιο προωθειται ο
συλλογικος χαρακτηρας της πολιτικης αποφασης, εξασφαλιζεται η συμμετοχη των
πολιτων, αναδεικνυονται τα πραγματικα προβληματα τους, ακουγεται η φωνη τους,
αναζητουνται και τελικα προωθουνται αμεσοτερα και αποτελεσματικοτερα οι αναγκαιες
λυσεις. Γιατι τα προβληματα που αντιμετωπιζουν σημερα οι πολιτες δεν εχουν
χρωμα.
Γιατι, προπαντων, εμεις που ζουμε στα Γρεβενα, που ξερουμε τον τοπο
μας, ξερουμε καλυτερα από τους γραφειοκρατες της Αθηνας τις λυσεις που χρειαζονται
. Κι αυτές τις λυσεις, με επιμονη και υπομονη, με γνωση και υπευθυνοτητα, με την
ολοπλευρη δικη σας στηριξη, εμεις θα τις επιβαλλουμε.

Φιλες και φιλοι,

Θα σας μιλησω με ειλικρινεια. Ας πουμε λοιπον τα πραγματα με τ ονομα τους. Ειμαστε η
αυριανη Δημοτικη Αρχη
και θελουμε από τωρα να φτιαξουμε μαζι μια συμφωνια για το πώς θα λειτουργησουμε.
Θελουμε να είναι ο πολιτης ενεργος συμμετοχος στη διαμορφωση και την εξειδικευση του
προγραμματος μας. Θελουμε να ξερουμε ποιες είναι οι εκτιμησεις, οι αποψεις και οι
προτασεις σας, για τα προβληματα γυρω μας. Θελουμε όμως να ξερετε κι εσεις ποιες είναι
οι θεσεις και οι προθεσεις μας.
Εντολη εν λευκω εμεις δεν ζηταμε.

Εμεις, φιλες και φιλοι, εχουμε ξεκαθαρες αποψεις για την τοπικη αυτοδιοικηση και τον
ουσιαστικο ρολο που μπορει και πρεπει να επιτελεσει. Η νεα εποχη επιβαλλει τη δομικη
μετεξελιξη του κρατους. Απαιτει μεταφορα αρμοδιοτητων προς τη βαση, πιο κοντα στον
πολιτη. Θελει την τοπικη αυτοδιοικηση να μετεχει ενεργα στην αναπτυξιακη διαδικασια
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συμβαλλοντας ετσι στην πραγματικη οικονομικη και κοινωνικη συγκλιση και στη γεφυρωση
του κοινωνικου και οικονομικου χασματος, που δυστυχως μεγενθυνθηκε κατά την τελευταια
οκταετια.

Πιστευουμε ότι η ισχυρη Τ.Α. αποτελει προυποθεση για την ενισχυση της
ποιοτητας της Δημοκρατιας. Δημιουργει έναν ισχυρο μοχλο περιορισμου των
εξαρτησεων της κεντρικης εξουσιας από εξωθεσμικους παραγοντες και οργανωμενα
συμφεροντα. Παρεχει προστασια στον πολιτη απεναντι στην αυθαιρεσια της Διοικησης.

Πιστευουμε, τελος, ότι η αναβαθμιση της Α αποτελει τον αναγκαιο ορο για να διαμορφωθει
μια νεα σχεση μεταξυ πολιτη και πολιτικης. Η Τ.Α. δυναμωνει τη φωνη του πολιτη. Τον
φερνει κοντα στους μηχανισμους ληψης αποφασεων. Προωθει τη συνενοηση και τη
συνενωση προσπαθειων σε κοινους σκοπους. Η ενισχυση της Α αποτελει απαιτηση της
κοινωνιας και της νεας εποχης.
Εμεις
αυτά πιστευουμε, αυτά προτεινουμε, αυτά θα παλεψουμε να υλοποιησουμε.

Ας ερθουμε λοιπον τωρα, φιλες και φιλοι, να δουμε πως η σημερινη δημοτικη αρχη
διαχειριστηκε την εξουσια που οι Γρεβενιωτες της εμπιστευτηκαν . Σταθηκε αξια της
εμπιστοσυνης τους; Σεβαστηκε τους πολιτες; Διαχειριστηκε την εξουσια με
διαφανεια και αισθημα δικαιου; Λειτουργησε με αποκεντρωτικη λογικη; Παλεψε για
να βελτιωσει την καθημερινοτητα σας; Αναβαθμισε τη λειτουργια των Τοπικων
Συμβουλιων; Σταθηκε ισοτιμα απεναντι στα Τοπικα Διαμερισματα;

Θα επιχειρησω μεσα από την κριτικη μου τοποθετηση να σας περασω την διαφορετικη μας
αποψη. Να σας καταθεσω τις προτασεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ για τα άλλα
Γρεβενα
. Αυτά που εμεις, με το παθος που μας διακρινει για τον τοπο μας και τους
ανθρωπους του, οραματιζομαστε να δημιουργησουμε
.

Προκαταβολικα σας επισημαινω, ότι ο λογος μας δεν θα είναι στειρος, μονολιθικος και
απολιτικος. Το εχω ξαναπει, το επαναλαμβανω και τωρα… Θα αναγνωρισουμε με
καθαροτητα και ειλικρινεια, όλα εκεινα που εγιναν ή ξεκινησαν να γινονται από την
προηγουμενη Δημοτικη Αρχη. Θα επιβραβευσουμε τις θετικες τους ενεργειες. Θα
συνεχισουμε το ημιτελες εργο τους. Θα επικροτησουμε τις σωστες τους αποφασεις… Γιατι;
Γιατι πιστευουμε στην συνεχεια που πρεπει να διεπει το παραγομενο δημοτικο εργο..
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Απ την άλλη, φιλες και φιλοι, αποτελει υποχρεωση μας να διαφοροποιηθουμε απ όλα
εκεινα που εγιναν και που κατά την ταπεινη μας γνωμη, αντι να προσθεσουν αφαιρεσαν.

Θεωρω ότι το μεγαλυτερο προβλημα, που η σημερινη Δημοτικη Αρχη αντιμετωπιζει, εχει να
κανει με τον τροπο που διαχειριστηκε την εξουσια. Η καθημερινη μας ενασχοληση με
πραγματα απλα, η διαχειριση της εξουσιας που οι πολιτες μας εμπιστευονται, η
εκμεταλλευση των δυνατοτητων και η αξιοποιηση των ευκαιριων που η εξουσια μας
παρεχει, αποτελουν πολλες φορες τον καθρεφτη, μεσα στον οποιο αντικατοπτριζεται
η ηθικη μας υποσταση, η δημοκρατικη μας διαθεση, το ανανεωτικο μας πνευμα..

Στοιχεια τα οποια δυστυχως παντελως ελλειψαν κατά τη διαρκεια της προηγουμενης
τετραετιας. Και αν στην απουσια αυτων των χαρακτηριστικων προσθεσω και την
εμπρακτως μονιμη.. επαγγελια του αλαθητου…εκ μερους του κ.Δημαρχου, τοτε τα
πραγματα γινονται ακομη πιο σοβαρα, γιατι αυτή, αν μη τι άλλο δειχνει βαθυτατη πολιτικη
και προσωπικη ανασφαλεια. Κι αυτό ειναι ότι πιο επικινδυνο,
γιατι καλλιεργει την αλαζονια, δημιουργει την αισθηση της επαρσης.
Χαρακτηριστικα που δεν συναδουν με ηγετη του 21
ου

αιωνα.

Τα παραδειγματα πολλα που ερχονται να επιβεβαιωσουν αυτές μας τις διαπιστωσεις…

Το ταξιδι της Ισπανιας αποτελει χαρακτηριστικο γεγονος, οπου εκει αναγλυφα
καταγραφηκαν λογικες με τις οποιες εμεις καθετα διαφωνουμε. Οπου εκει ο κ. Δημαρχος
και οι συν αυτω λειτουργησαν χωρις συνεση, χωρις περισκεψη, χωρις αισθημα δικαιου,
χωρις τελος την απαραιτητη για ένα ηγετη ευθυκρισια.

Η εκδοση των περιεργων φυλλαδιων, με τα οποια εκδηλωνονταν εμπρακτα το ενδιαφερον
της Δημοτικης Αρχης για τον πολιτη και τα προβληματα του, τωρα δυο-τρεις μηνες μολις
πριν τις εκλογες, αποτελει ένα δευτερο χαρακτηριστικο γεγονος. Στοχος τους; Να
αποτειναξουν από πανω τους το προσωπειο της αδιαφοριας και της υπεροπτικης
συμπεριφορας
, που επι τρισημιση χρονια φορουσαν,
υιοθετωντας τωρα, λιγους μονο μηνες πριν τις εκλογες, την τακτικη
του ισοτιμου συνομιλητη και δημοκρατη διαχειριστη της εξουσι
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ας.

Η πλεον όμως προκλητικη συμπεριφορα, ηταν αυτή που υιοθετησαν στη σχεση τους με
τους ψηφοφορους. Όταν, παρασυρμενοι από την εκλογικη τους αγωνια, μπηκαν στη λογικη
των πιεσεων, των ακρατων υποσχεσεων, των διορισμων, του εκφοβισμου και τελος της
διασπορας ψευδων και συκοφαντικων μηνυματων, προσπαθοντας να αλλιωσουν την
πραγματικη βουληση των ψηφοφορων, τη δικη σας πραγματικη βουληση φιλες και φιλοι.

θεωρω αυτή ακριβως τη συμπεριφορα δειγμα μικροψυχης πολιτικης στασης, δειγμα
υποκρισιας, δειγμα καθεστωτικης συνειδησης και αντιδημοκρατικης νοοτροπιας.

Και σαν να μην εφταναν όλα αυτά, ηρθε και η οριστικη επιβεβαιωση των φοβων μας μεσα
από ένα άλλο γεγονος. Εδώ και τρεις περιπου μηνες, φιλες και φιλοι, και το λεω με πικρια,
ζητησα με εγγραφες αιτησεις μου, τοσο από τον κ. Δημαρχο, οσο και από τις Δημοτικες
επιχειρησεις, να μου δωσουν αντιγραφα των αποφασεων της Δημαρχιακης Επιτροπης και
των Δ.Σ. των Δημοτικων επιχειρησεων, ώστε να μας δοθει η δυνατοτητα να ενημερωθουμε
για τον τροπο με τον οποιο τα εν λογω οργανα λειτουργησαν.

Με εκπληξη όμως, διαπιστωσαμε την απολυτη αρνηση του κ. Δημαρχου να ανταποκριθει σ
αυτό μας το αιτημα. Κι επειδη, όπως λεει και ο λαος μας “καθαρος ουρανος αστραπες δε
φοβαται”, ευλογα μας γεννηθηκαν αποριες και ερωτηματικα..

Αν δεν εχεις να κρυψεις κατι, τοτε επιδιωκεις τη διαφανεια.Αν δεν φοβασαι τον
πολιτικο αντιλογο, τοτε δινεις την ευκαιρια στον αντιπαλο σου να ενημερωθει.

Αν διακατεχεσαι από αισθημα δικαιου, τοτε δεν μονοπωλεις τα πλεονεκτηματα
που η εξουσια σου παρεχει.

Αν, τελος, μεσα σου εννοιες όπως πολιτικη ηθικη και δημοκρατικη συνειδηση
βρισκουν χωρο να σταθουν, τοτε αυτό οφειλεις εμπρακτα να το αποδεικνυεις.
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Ένα τελευταιο, αλλα εξισου σημαντικο γεγονος, θεωρω οτι είναι ο
υπερσυγκεντρωτισμος
,
που ο σημερινος Δημαρχος επιδεικνυει. Καταγραφεται ως ο πλεον υπερσυγκεντρωτικος,
από οσους εχουν μεχρι σημερα διατελεσει δημαρχοι Γρεβενων. Διοτι περα από Δημαρχος
είναι ταυτοχρονα
Προεδρος ΤΕΔΚ, Προεδρος ΔΕΥΑΓ, Προεδρος ΚΑΠΗ.
Ευλογες λοιπον και παλι οι αποριες…

Είναι απλα εξουσιομανης ή μηπως θεωρει τους Δημοτικους του συμβουλους λιγοτερο
ικανους;

Κατατασσει τους συμβουλους του σε ικανους και λιγοτερο ικανους, οπου καποιοι
χρηζονται για 4 ολοκληρα χρονια και καποιοι παραπεμπονται στον κεαδα;

Εμπιστευεται μονο στενα συγγενικα του προσωπα για συνεργατες και απαξιωνει
τους υπολοιπους;

Θελησα, αγαπητες φιλες και αγαπητοι φιλοι, με οσα ανεφερα παραπανω, να καταδειξω
στασεις και συμπεριφορες με τις οποιες εμεις καθετα διαφωνουμε και τις οποιες θα
επιχειρησουμε να αλλαξουμε μεσα από τη δικη μας προταση. Μια προταση που
επικεντρωνεται σε εννοιες κλειδια…όπως Διαφανεια-Δικαιοσυνη-Σεβασμος-Διαχυση
εξουσιων

Διαφανεια-Δικαιοσυνη

Κάθε μας ενεργεια, ειτε προκειται για δημοπρατηση ή αναθεση εργου ή μελετης, ειτε για
προσληψη προσωπικου, ειτε για προμηθεια υλικων αγαθων, ειτε τελος για οτιδηποτε εχει
να κανει με τη διαχειριση των δημοτικων πραγματων θα εκτελειται σε συνθηκες απολυτης
διαφανειας. Ειμαστε αποφασισμενοι να απορριψουμε τον κομματισμο, τον
καιροσκοπισμο και την ιδιοτελεια από τις αποφασεις μας
. Είναι το
ελαχιστο που μπορουμε να κανουμε, αν θελουμε να αποκαταστησουμε με τον πολιτη
σχεσεις αμοιβαιοτητας και εμπιστοσυνης.
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Η αδιαφανεια και η αδικια είναι οι βασικοτερες παραμετροι που ωθουν τον πολιτη μακρια
από την πολιτικη. Εμεις όμως φιλες και φιλοι, πιστευουμε στον ενεργο πολιτη και
στις δυνατοτητες του, τον θελουμε κοντα μας και πιστευουμε ότι μ αυτή μας την
πολιτικη θα τον εχουμε κοντα μας.

Σεβασμος στον πολιτη

Πιστευουμε πως τοσο ο Δημαρχος και οι Δημοτικοι συμβουλοι, οσο και οι Δημοτικες
υπηρεσιες οφειλουν να σεβονται τον πολιτη. Αυτόν εκπροσωπουν, γι αυτόν υπαρχουν κι
από αυτόν τελος, επιλεγονται για τις θεσεις και τα αξιωματα τα οποια κατεχουν.

Σεβασμος λοιπον σημαινει για μας, ζεστη και ανθρωπινη συμπεριφορα. Σημαινει υπομονη
και ενδιαφερον
. Σημαινει
αμεση ανταποκριση στο προβλημα του.
Σημαινει
αντικειμενικοτητα και δικαιοσυνη.
Σημαινει
ενδιαφερον για την καθημερινοτητα του
. Ειμαστε διατεθειμενοι όλα αυτά να τα πραγματοποιησουμε. Ειμαστε υποχρεωμενοι να τα
υλοποιησουμε
. Χωρις ιδιαιτερη προσπαθεια, γιατι πανω από όλα πιστευουμε στον ανθρωπο
.

Διαχυση εξουσιων

Προθεση μας είναι να υπαρξει πληρης επιμερισμος των θεσεων εξουσιας. Θα
λειτουργησουμε με αποκεντρωτικη λογικη και θα εμπιστευτουμε τους ανθρωπους μας. Θα
δωσουμε στους περισσοτερους, αν όχι σε ολους τη δυνατοτητα ενεργα να προσφερουν.

Απογραφη σε υπηρεσιες και ταμεια Δημου
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Χωρις διαθεση ρενβανσισμου και αντεκδικησης θα φροντισουμε να απογραψουμε την
κατασταση την οποια θα παραλαβουμε. Όχι για να ποινικοποιησουμε την πολιτικη μας
ζωη, ουτε για να ξεκινησουμε δικαστικους αγωνες
, όπως ο κ. Δημαρχος φοβαται. Απλα για να μαθουμε τι παραλαμβανουμε, που βρισκομαστε
και να ενημερωσουμε για όλα αυτά τους Δημοτες μας.

Αγαπητες Γρεβενιωτισσες, αγαπητοι Γρεβενιωτες,

Πιστευω πως με οσα μεχρι τωρα σας ειπα, σας εδωσα το δικο μας στιγμα και την προθεση
μας να φτιαξουμε ένα Δημο πανω απ όλα πιο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ.

Επιτρεψτε μου, τωρα, να γυρισω σελιδα και να σταθω σε κεινα τα μικρα ή μεγαλα, που
συνθετουν την καθημερινοτητα μας. Να σταθω στα αγχη και στις αγωνιες σας, στις
μικροχαρες και τις μικροαπολαυσεις, που δινουν όμως χρωμα και ομορφια στη ζωη μας.

Η λαικη αγορα, η εμποροπανηγυρις, το κυκλοφοριακο και το προβλημα σταθμευσης, η
καθαριοτητα, τα προβληματα των επαγγελματικων ομαδων μπαινουν και στο δικο μας
προγραμματικο μικροσκοπιο.

Λαικη αγορα

Η σημερινη Δημοτικη αρχη μολις συμπληρωσε 2 χρονια θητειας, θεωρησε σκοπιμο να
δημοσιευσει ένα αναλυτικο οδηγο, περιγραφοντας τα μεχρι τοτε επιτευγματα της.
Αναφερομενη λοιπον στην αποσυμφορηση του κεντρου της πολης με τη μετακινηση της
Λαικης αγορας, εγραφε: «με μια γενναια πολιτικη αποφαση, χωρις να υπολογιζει το
πολιτικο κοστος, το δημοτικο συμβουλιο απομακρυνε τη λαικη αγορα σ ένα νέο χωρο, το
ιδιο λειτουργικο
».

Τωρα, λιγους μονο μηνες πριν τις δημοτικες εκλογες αποφασισε να επαναφερει εκ νεου τη
λαικη αγορα στο κεντρο, μεταθετοντας όμως την ευθυνη της μεταφορας στη νεα δημοτικη
αρχη, μια και αυτή προβλεπεται να γινει από 1/1/2003.
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Εμεις κατανοουμε απολυτα την αναγκαιοτητα να ερθει η λαικη αγορα στη φυσικη της θεση,
που δεν είναι άλλη από το κεντρο της πολης. Λανθασμενοι χειρισμοι της σημερινης Δημοτ.
Αρχης, που εχουν να κανουν με την -λιαν επιεικως- ατυχή και απαραδεκτη διαμορφωση της
πλατειας Λαχαναγορας, καθιστουν το εγχειρημα εξαιρετικα δυσκολο.

Η μεταφορα της σε κεντρικο δρομο της πολης θα αποτελεσει για μας επειγουσα
προτεραιοτητα . Όμως δε θα σταματησουμε εκει. Στοχος μας είναι να εξευρεθει μια
μονιμη και λειτουργικη θεση,
που και τη διενεργεια της λαικης απροσκοπτα θα εξυπηρετει και την κινηση μεσα στην πολη
δε θα δυσχεραινει.

Κι όλα αυτά βεβαια, σε αγαστη, συνεχη και ειλικρινη συνεργασια με ολους εκεινους που θα
μπορουσαν να συμβαλλουν σημαντικα με τις προτασεις τους στη διαμορφωση της τελικης
μας αποφασης και αναφερομαι στο συλλογο εμπορων, στο Τεχνικο επιμελητηριο, στις
τεχνικες υπηρεσιες του Δημου, στο Συνδεσμο εργοληπτων κλπ.

Λυσεις που προκρινονται στο σχεδιασμο μας και θα αποτελεσουν αμεση στοχευση μας,
είναι η επανεξεταση και στη συνεχεια η αλλαγη χρησης των οικοπεδων, όπως αυτή
αποτυπωθηκε στο εγκριθεν σχεδιο πολης και η αξιοποιηση χωρων όπως
η παραποταμια ζωνη και το οικοπεδο της Εθνικης τραπεζας.

Εμποροπανηγυρης

Ένα στοιχειο αρρηκτα συνδεδεμενο με την ιστορια, την παραδοση και τον πολιτισμο αυτου
του τοπου, Ο «Αχιλλης», καταργηθηκε με αποφαση της Δημοτικης αρχης. Κατω από την
πιεση επαγγελματιων της πολης μας και με μια επιχειρηματολογια, που αν μη τι άλλο
αποδεικνυεται αδυνατη σε πολλα σημεια της.

Την καταργηση της εμποροπανηγυρης, όμως, φιλες και φιλοι, ακολουθησαν εντονες
αντιδρασεις συμπολιτων μας. Σαν επακολουθο αυτων των αντιδρασεων και για να καλυφθει
το κενο το οποιο φανηκε να δημιουργειται, εκδηλωθηκε στη συνεχεια εντονο ενδιαφερον
από τουλαχιστον ένα ιδιωτη και δυο περιφερειακους δημους να αναλαβουν αυτοι τη
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διοργανωση αντιστοιχων εμποροπανηγυρεων, ακυρωνοντας ετσι στην ουσια τους λογους,
για τους οποιους αυτή καταργηθηκε.

Μετα από όλα αυτά, ένα από τα πρωτα πραγματα που θα κανουμε με την αναληψη των
καθηκοντων μας, θα είναι να καλεσουμε σε ένα ουσιαστικο διαλογο τον Εμπορικο
συλλογο.
Επιζητωντας τη συζευξη και τη συνεννοηση, για ένα θεμα
που αφορα χωρις διαθεση υπερβολης το συνολο των πολιτων. Ειμαι βεβαιος, πως μεσα από
μια τετοια διαδικασια, θα μπορεσουμε να διαμορφωσουμε, με τη συμφωνη γνωμη- και
προσεξτε το αυτόΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ
, ένα νέο πλαισιο λειτουργιας ενός θεσμου, που θα προαγει με τους κανονες που θα τον
διεπουν,
τοσο τα επαγγελματικα και κατ επεκταση οικονομικα συμφεροντα των
επαγγελματιων του Δημου μας, οσο και τη συνεχιση ενός θεσμου, αρρηκτα
συνδεδεμενου με την ιστορικη και πολιτισμικη μας συνεχεια, με συγχρονη όμως
μορφη και εντονο τοπικιστικο ενδιαφερον

Κυκλοφοριακο/Θεσεις σταθμευσης

Ένα από τα πλεον επιβαρυντικα δεδομενα για την ανεπαρκεια της σημερινης Δημοτικης
αρχης, είναι η αναποτελεσματικοτητα της στην αντιμετωπιση του κυκλοφοριακου και των
θεσεων σταθμευσης.

Η σημαντικη καθυστερηση της λεγομενης περιφερειακης οδου, σε συνδυασμο με την
μεγενθυση των πεζοδρομιων, δημιουργησαν ένα εκρηκτικο προβλημα. Που? Σε μια πολη
μολις δεκα πεντε χιλιαδων κατοικων. Συμφωνουμε στο να διευκολυνουμε την κινηση των
πεζων, όχι όμως δημιουργωντας εντονοτερα προβληματα από αυτά που παμε να
επιλυσουμε.

Η δημιουργια χωρων σταθμευσης καθως και η ανετη κινηση των οχηματων αποτελουν
λοιπον, αμεση προτεραιοτητα μας. Μια προτεραιοτητα που θα φροντισουμε να υλοποιηθει
μεσα από τη συνταξη μιας νεας κυκλοφοριακης μελετης, τη δημιουργια ενός 2 ου
περιφερειακου δρομου με την υλοποιηση της πραξης εφαρμογης, με τη δημιουργια
στεγασμενων χωρων σταθμευσης με τη μεθοδο της αυτοχρηματοδοτησης, με την
απομακρυνση από το κεντρο της πολης των φορτηγων και των λεωφορειων και τελος με
την μεταφορα του ΚΤΕΛ σε άλλες αποδοτικοτερες και συγχρονες εγκαταστασεις.
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Καθαριοτητα-Χωματερη

βεβαια δε θα μπορουσαμε να μην αγγιξουμε ένα εξισου σημαντικο θεμα, αυτό της
καθαριοτητας, οπου παρα τις προσπαθειες της Δημοτικης αρχης, προβληματα που εχουν
να κανουν με την καθαριοτητα εξακολουθουν να υπαρχουν.

- Το κυκλοφοριακο που συνδεεται αμεσα με την αποκομμιδη των απορριματων και το
πλυσιμο των δρομων κατά τη διαρκεια της ημερας, δεν λυθηκε γιατι δεν υλοποιηθηκε η
προεκλογικη δεσμευση του κ. Δημαρχου για νυχτερινη αποκομμιδη των απορριματων.

Τα Δημοτικα δαμερισματα παραμεληθηκαν, ενώ η υδροφορα του Δημου για το
πλυσιμο των δρομων τους, μολις τωρα, λιγους μονο μηνες πριν τις εκλογες, εκανε την
εμφανιση της.

Η υπαρξη της χωματερης και ο τροπος λειτουργιας της συντελουν σε μεγαλο βαθμο
στην υποβαθμιση της ποιοτητας ζωης των κατοικων. Παραλληλα αυξανεται δραματικα ο
κινδυνος σε βαρος της υγειας τους, εξαιτιας των εξαιρετικα επικινδυνων ρυπων (τοξινων),
που παραγονται από την καυση των σκουπιδιων. Εμεις, φιλες και φιλοι με
συγκεκριμενες προτασεις σκοπευουμε να κλεισουμε οριστικα το επωδυνο αυτό
κεφαλαιο.

Με προτασεις που εχουν να κανουν τοσο με την αναδιαρθρωση του ολου συστηματος, οσο
και με την προμηθεια νεων μηχανηματων και μηχανοκινητων μεσων, και πολύ περισσοτερο
βεβαια, με την επιταχυνση των διαδικασιων για την καταργηση της χωματερης και την
προωθηση των απορριματων για υγειονομικη ταφη στον ηδη συμφωνηθεντα χωρο, μεσω
ΔΙΑΔΥΜΑ.

Φιλες και φιλοι,
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Είναι αληθεια πως ζουμε σε ένα πανεμορφο τοπο. Έναν τοπο που προικιστηκε από το Θεο,
αλλα δυστυχως λησμονηθηκε από τους ανθρωπους. Έναν τοπο με εντονα αναπτυξιακα και
κατ επεκταση οικονομικα προβληματα. Έναν τοπο που γερναει καθημερινα, μια και οι νεοι
τον εγκαταλειπουν, αναζητωντας αλλου την τυχη τους.

Απ την άλλη όμως, δεν πρεπει να παραβλεπουμε, ότι σ αυτόν εδώ τον τοπο υπαρχουν
ακομη ανθρωποι με πιστη και ελπιδα. Που ριζωσαν εδώ και αγωνιζονται, παρ ολες τις
αντιξοοτητες , να επιβιωσουν. Που νιωθουν περισσοτερο τωρα από ποτε την αναγκη καπου
να στηριχτουν.

Εμεις, ως νεα Δημοτικη Αρχη, κατηγορηματικα δηλωνουμε πως θα σταθουμε διπλα τους.
Γιατι τους θελουμε στις επαλξεις. Γιατι αναγνωριζουμε τις δυσκολιες του αγωνα τους. Γιατι
χρειαζονται τη βοηθεια και στηριξη μας.

Ολο αυτο τον καιρο, ειχα την ευκαιρια να συνομιλησω με εκπροσωπους διαφορων
επαγγελματικων ομαδων. Διαπιστωσα δυο πραγματα…απ τη μια την ανυπαρξια
οποιασδηποτε τελικα ουσιαστικης επικοινωνιας
με την σημερινη Δημοτικη Αρχη κι απ την άλλη
τη διαθεση των καταστηματαρχων να συμβαλλουν στη λυση των υπαρχοντων
προβληματων, μεσα από μια διαδικασια διαλογου και συνενοησης.

Εμεις, πανω σ αυτά τα πλαισια θα κινηθουμε, αγαπητες φιλες και αγαπητοι φιλοι. Θα
σταθουμε με ευθυνη και ρεαλισμο απεναντι τους και θα ξεκινησουμε ειλικρινη διαλογο.
Αναδεικνυοντας μεσα απ αυτόν, τοσο τα δικαιωματα οσο και τις υποχρεωσεις τους.
Ικανοποιωντας τελικα αυτά που δικαιουνται και ζητωντας τους να σεβαστουν τις δικες τους
υποχρωσεις. Προβληματα όπως αυτά των καταστηματων του Δημαρχιακου κτιριου, του
φορου 2% και των Τελων χρησης Δημοτικων χωρων για καφετεριες και εστιατορια, θα
μπουν στο τραπεζι ενός ουσιαστικου διαλογου.

Αγαπητες Γρεβενιωτισσες, αγαπητοι Γρεβενιωτες,

Εμεις πιστευουμε στον πολιτη και στον ενεργο του ρολο. Τον εμπιστευομαστε και
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επιδιωκουμε τη συμμετοχη του.

Θελουμε να βρουμε τον τροπο, που θα τον ευαισθητοποιησει να συμμετεχει. Που
θα του δωσει το κινητρο για αμεση παρουσια και συνεισφορα σε όλα εκεινα τα
σημαντικα που γινονται ή προκειται να γινουν.

Αποφασισαμε λοιπον να προταξουμε στον σχεδιασμο μας την δημιουργια τριων
νεων ατυπων θεσμων, μεσω των οποιων θα αντιπροσωπευονται και θα εκφερουν
αποψη αντιστοιχοι κοινωνικοι χωροι. Κι αναφερομοι στους επαγγελματιες, τους
αγροτες και τελος τους νεους του τοπου μας.

Θα δημιουργησουμε λοιπον πρωτον το Συμβουλιο των Επαγγελματιων. Ένα ατυπο
αλλα πολύ ουσιαστικο οργανο, στο οποιο θα συμμετεχουν οι εκπροσωποι ολων των
επαγγελματικων ομαδων του Δημου μας. Επιδιωξη μας είναι με τη δημιουργια
αυτου του οργανου να εγκαταστησουμε μια οδο αμφιδρομης επικοινωνιας με ένα
μεγαλο κομματι της Γρεβενιωτικης κοινωνιας. Καμμια σοβαρη αποφαση, που θα
αφορα αμεσα ή εμμεσα το συνολο των πολιτων, δε θα λαμβανεται, αν πρωτα δεν
συνεδριασει και δεν ακουστουν και οι αποψεις οσων θα συμμετεχουν στο
Συμβουλιο αυτό. Ο συμβουλευτικος του ρολος, ρολος απολυτα ουσιαστικος, θα μας
βοηθησει σημαντικα στη ληψη αποφασεων, που θα συνθετουν, θα ενωνουν, θα
λειτουργουν ευεργετικα για τη πλειοψηφια των πολιτων.

Δευτερον, θα συστησουμε το Γραφειο του Αγροτη. Μια ομαδα δρασης, που θα
συναποτελειται από τον εκπροσωπο της Ενωσης των Αγροτικων Συνεταιρισμων
καθως επισης και από τους εκπροσωπους των Συνεταιρισμων κάθε τοπικου
Διαμερισματος. Θελουμε με τη δημιουργια αυτου του γραφειου, να αναδειξουμε το
πραγματικο μας ενδιαφερον για τους αγροτες και τα προβληματα τους.
Επιδιωκοντας μεσα από τη λειτουργια του, να βρουμε τροπους, να μεθοδευσουμε
κινησεις που θα συμβαλλουν σημαντικα στην προωθηση και επιλυση των τοσο
σοβαρων προβληματων τους.

Και τριτον, θα θεσμοθετησουμε τη δημιουργια και λειτουργια του Δημοτικου
Συμβουλιου Νεολαιας. Με ένα τροπο που να δινει βημα και λογο στους νεους
ανθρωπους. Μ ένα τροπο που θα τους βοηθα να καταθετουν τις σκεψεις και τις
προτασεις τους για όλα οσα λαμβανουν χωρα στο Δημο μας. Μ ένα τροπο που θα
τους καθιστα ισοτιμους συνομιλητες μας σε θεματα που κυρια τους αφορουν.
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Φιλες και φιλοι,

Αναφερθηκα ως τωρα, στις αρχες, που πρεπει, κατά τη γνωμη μας, να διεπουν τη
λειτουργια της πρωτοβαθμιας αυτοδιοικησης, αναφερθηκα σε θεματα ηθικης ταξης
και σε προβληματα της καθημερινοτητας μας, καθως επισης και στο τι εμεις
ειμαστε διατεθειμενοι να κανουμε για αυτά. Ο προγραμματικος μας λογος
αναφερεται και σε πολλα αλλα, εξισου βασικα και ενδιαφεροντα, τα οποια όμως,
σημερα επιγραμματικα μονο θα σας αναφερω. Ο χρονος μιας και μονο συναντησης
δεν μου επιτρεπει δυστυχως, αναλυτικα να αναφερθω σε όλα οσα σκεφτομαστε και
προγραμματιζουμε να υλοποιησουμε.

Οι υποδομες, ο πολιτισμος, η παιδεια, ο αθλητισμος, ο ηλεκτρονικος δημος, η
πολιτικη μας για τις ευαισθητες ομαδες του πληθυσμου, όπως οι πολυτεκνοι, τα
ατομα με ειδικες αναγκες και οι απομαχοι της ζωης, οι ηλικιωμενοι, η ιδιαιτερη
σχεση Δημοτικης αρχης και Τοπικων Διαμερισματων και τελος το αναπτυξιακο μας
οραμα, αποτελουν για μας τη μεγαλυτερη προκληση. Μια προκληση στην οποια
απανταμε με ρεαλιστικες, συγκεκριμενες και απολυτα εφαρμοσιμες θεσεις. Αυτές
τις θεσεις μας θα σας τις περασουμε μεσα από το προγραμματικο μας φυλλαδιο,
στο οποιο αναγλυφα καταγραφονται και το οποιο θα σας μοιραστει κατά την εξοδο
σας από τη αιθουσα.

Δε θα μπορουσα, όμως, αγαπητες Γρεβενιωτισσες και αγεπητοι Γρεβενιωτες, να
μη κανω αναφορα στο σημαντικοτερο προβλημα που σημερα, αντιμετωπιζουν τα
Γρεβενα. Και αναφερομαι στο μεγαλο προβλημα της ανεργιας. Ξεπερνα δυστυχως,
φιλες και φιλοι, το 55% η ανεργια στους νεους κατω των 25 ετων. Ένα τρομακτικο
προβλημα, που ειχα δυστυχως την ευκαιρια αμεσα να αντιμετωπισω, ερχομενος σε
επαφη με συνδημοτες μας, σε ολη τη διαρκεια αυτης της προεκλογικης περιοδου.

Εμεις, προτασσουμε το αναπτυξιακο μας οραμα, ως απαντηση στο προβλημα
αυτό. Θελουμε μεσα από την πρωταγωνιστικη μας παρουσια, να προχωρησουμε σε μια
δομικη αλλαγη της ψυχολογιας της Γρεβενιωτισσας και του Γρεβενιωτη. Ξερουμε ότι
αντιμετωπιζει το μελλον του στα Γρεβενα με επιφυλακτικοτητα και καχυποψια. Νιωθει τις
δυναμεις του να μην αρκουν για να ξεπερασει όλα εκεινα που χρονια τωρα σωρρευτηκαν και
καθιστουν την καθημερινοτητα του δυσκολη και προβληματικη.Γνωριζουμε ότι τον τσακιζει η
συνειδητοποιηση του οικονομικου μαρασμου του τοπου, με την τεραστια ανεργια, την
πληθυσμιακη αιμορραγια, την δημογραφικη υστερηση. Θελει να νιωσει πως μπορει και παλι
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να αντιμετωπισει τη ζωη με ελπιδα και αισιοδοξια.

Εμεις, αυτό θα του δωσουμε ΕΛΠΙΔΑ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ. Μεσα από την αναπτυξιακη μας
προταση, που θα στοχευει σε τρεις συγκεκριμενους στοχους: να μειωσει την ανεργια, να
σταματησει την εσωτερικη μεταναστευση, να συμβαλλει στην πληθυσμιακη και οικονομικη
μας αναπτυξη.

Οραμα μας λοιπον, είναι να γινει ο Δημος Γρεβενων ένα συγχρονο κεντρο παροχης
τουριστικων υπηρεσιων, καλυπτοντας ετσι την ευρυτερη περιοχη της Πινδου και
παιζοντας ένα πιο ενισχυμενο ρολο στην ευρυτερη περιοχη
. Πραγμα που μπορει να συμβει…

Με την αξιοποιηση προς οφελος του Δημου της ολης προσπαθειας για αναπτυξη
στα ορεινα Γρεβενα.

Με την αξιοποιηση των προγραμματων οικιστικης αναβαθμισης και κατ επεκταση την
βελτιωση της εικονας της πολης.

Με τον εξωραισμο των υπαρχοντων δημοτικων χωρων και τη δημιουργια παρκων και
πνευμονων πρασινου.

Με τη δημιουργια Κεντρου Υποδοχης Επενδυτων, για την υποβοηθηση των
συμπολιτων μας αλλα και ξενων να επενδυσουν στην περιοχη.

Με την αξιοποιηση της ιστορικης και πολιτιστικης μας παραδοσης και κληρονομιας,
μεσα από οργανωμενες μεθοδους επικοινωνιας και προβολης.

Με την εκμεταλλευση των παραγωγικων δυνατοτητων του τοπου και την προβολη
των εγχωριων παραδοσιακων προιοντων μας.
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Με τη δημιουργια ολης εκεινης της τουριστικης υποδομης, που θα καθιστα ευκολη
αλλα και ποιοτικη τη διαμονη του επισκεπτη στα Γρεβενα.

Με την αναληψη μιας κοινης με ομορους δημους προσπαθειας για συνεχη, αρτια και
ακρως επαγγελματικη προβολη των τουριστικων μας δυνατοτητων.

Με την ολοκληρωση μιας προσπαθειας που εχει ηδη ξεκινησει για τη δημιουργια του
Κεντρου Μηχανοκινητου Αθλητισμου Δυτ. Μακεδονιας, με παραλληλες δραστηριοτητες
εναλλακτικου τουρισμου και Πολιτιστικων εκδηλωσεων, δημιουργια CAMBING, όπως επισης
και τη δημιουργια του φορεα διαχειρισης αυτου.

Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

θεώρησα σκοπιμο να αναφερθω σε όλα τα παραπανω, θελοντας να καταδειξω ότι η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ είναι εδώ…με σκεψεις και συγκεκριμενες προτασεις. Με διαθεση
για προσφορα. Με προθεση να βοηθησει στο να αναγεννηθουν τα Γρεβενα. Με συγκροτημενο
οραμα και συστηματικη προσπαθεια, εχοντας στο κεντρο της πολιτικης μας τον ανθρωπο,
με αυτοπεποιθεση και σιγουρια, μπορουμε να πραγματοποιησουμε αλματα προοδου,
πραγματικου εκσυγχρονισμου και ουσιαστικης αναπτυξης.

Φιλες και φιλοι,

Εμεις, καταθετουμε, σημερα, εδώ, σε σας, 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. Πιστευουμε στους ανθρωπους μας και στις
δυνατοτητες τους… μα πανω απ όλα πιστευουμε σε σας. Που ζειτε εδώ, αλλα που η ψυχη
και η καρδια σας είναι εκει, στα πολυπαθα Γρεβενα. Πιστευουμε στις νεες και στους
νεους…και ζηταμε τη βοηθεια σας. Ξερουμε πως όλα οσα επαγγελλομαστε, δεν είναι
δυνατον να γινουν από τη μια στιγμη στην άλλη. Δεν εχουμε αυταπατες. Είναι όμως η ωρα
να κανουμε ένα νέο ξεκινημα. Μαζι με ολους εσας. Μαζι με την κοινωνια. Μια κοινωνια την
οποια ακουμε και σεβομαστε. Γιατι, φιλες και φιλοι, είναι βεβαιο ότι η κοινωνια σημερα
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βγαινει μπροστα από την πολτικη. Και δεν μπορει να τη διχασει κανενας, γιατι την ενωνουν
τα ιδια προβληματα, οι ιδιες αγωνιες για το αυριο. Εμεις στελνουμε σημερα το δικο μας
μηνυμα.
Και ειναι αυτό μηνυμα ενοτητας και
αλληλεγγυης.
Περα από διχαστικους
λογους, διχαστικες συμπεριφορες, ανεξελεγκτους φανατισμους.

Φιλες Γρεβενιωτισσες, φιλοι Γρεβενιωτες,

Οι εκλογες της 13 ης Οκτωβριου δεν είναι μακρια. Είναι η μεγαλη ευκαιρια να φτιαξουμε τον
Δημο που εμεις θελουμε. Ένα Δημο ανοικτο στους δημοτες, με διαφανη λειτουγια και
σεβασμο στον πολιτη, με αποκεντρωτικη λογικη, με εμφαση στα προβληματα της
καθημερινοτητας και την ποιοτητα ζωης, με κοινωνικη ευαισθησια και ανθρωπια, με σεβασμο
στην ιστορικη και πολιτιστικη μας κληρονομια, με πολιτες που θα μπορουν μεσα από το
αναπτυξιακο μας οραμα να ελπιζουν και να αισιοδοξουν.

Εχουμε λοιπον τον τροπο, εχουμε την ορεξη, εχουμε τις γνωσεις και την εμπειρια, εχουμε
τους ανθρωπους για να κανουμε πραξη αυτά που σας ειπαμε. Εχουμε όμως, κι ολους εσας,
που μας περιβαλλετε με την αγαπη και την εμπιστοσυνη σας.Νιωθουμε λοιπον δυνατοι,
πολιτικα δυνατοι…ειμαστε η επομενη Δημοτικη αρχη και εχουμε πληρη συναισθηση των
ευθυνων και των υποχρεωσεων μας απεναντι στον τοπο, απεναντι σ ολους τους
Γρεβενιωτες.Εχουμε ένα οραμα γι αυτόν τον τοπο. Να δουμε μια κοινωνια με συνοχη και
ανθρωπια. Με αξιοκρατια και δικαιοσυνη. Με ισες ευκαιριες για ολους.

Προχωρουμε, λοιπον, ολες και ολοι μαζι, για να διωξουμε το γκριζο που σκιαζει τον τοπο
μας. Να μετουσιωσουμε το οραμα μας γι αυτό τον τοπο σε πραγματικοτητα απτη σε κάθε
πολιτη, σε κάθε οικογενεια, σε καθ έναν από σας. Να εξασφαλισουμε δικαιωμα συμμετοχης
στην ελπιδα σε ολες τις Γρεβενιωτισσες και ολους τους Γρεβενιωτες.

Φιλες και φιλοι,

Ολοι μαζι παλευουμε για το οραμα…
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Σας ευχαριστω
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