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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Του Γιώργου Νούτσου

Σας καλεσα εδώ τρεις μολις μερες πριν τις εκλογες για μια κουβεντα εφ ολης της υλης.
Εξαλλου το διαστημα που προηγηθηκε, εγιναν πολλα, λεχτηκαν πολλα, οποτε σιγουρα
υπαρχει πεδιο ευρυ για να κατατεθουν προβληματισμοι και να δοθουν απαντησεις.

Κλεισαμε χτες ένα δευτερο κυκλο επισκεψεων στα Τ.Δ. μιλωντας στο Μεγ. Και Μικρο
Σειρηνι. Θελω να σας εξομολογηθω πως η ανταποκριση του κοσμου ολο αυτό το διαστημα
δεν ηταν απλως συγκινητικη, ηταν μεγαλειωδης. Μια αναταποκριση, που καμμια σχεση δεν
εχει, μ αυτην που τεσσερα χρονια πριν ζησαμε και που οδηγησε τοτε, όπως ολοι θα
θυμαστε, σε κεινο το 49% της πρωτης κυριακης. Ειμαστε λοιπον σημερα βεβαιοι για την
εκβαση αυτου του αγωνα. Ηδη οι πολιτες με τη σταση και την ενθερμη στηριξη τους,
προδιαγραφουν το αποτέλεσμα της Κυριακης. Ένα αποτέλεσμα νικης, αλλα κυριως
προοπτικης για τον τοπο και τους ανθρωπους του...
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Ολο αυτό το διαστημα προσπαθησαμε να κανουμε πραξη αυτό που χρονια τωρα
επαγγελλομαστε…τον πολιτικο πολιτισμο στην εκλογικη αντιπαραθεση και νομιζω πως σ
ένα μεγαλο βαθμο το καταφεραμε. Θα θελαμε σ αυτό μας το στοχο, ολοκληρωτικα να τα
ειχαμε καταφερει, αλλα δυστυχως αυτό δεν εξαρτιοταν μονο από μας. Όπως και ναναι,
τελικος κριτης των λογων αλλα και των πρακτικων ολων μας είναι ο πολιτης.

Εμεις, αυτό τον πολιτη τον εμπιστευομαστε και ζηταμε τη στηριξη του. Ζηταμε να στηριξει
τις καλες μας προθεσεις, τον τεκμηριωμενο προγραμματικο μας λογο, τη διαθεση μας να
εργαστουμε για να βοηθησουμε τον τοπο μας να παει καλυτερα, να παει γρηγοροτερα.

Οι συνεργατες μου κι εγω, εχοντας πληρη συναισθηση των μεγαλων ευθυνων που θα
κληθουμε να αναλάβουμε, δινουμε από τωρα μια υποσχεση. Πως θα ειμαστε διπλα στον
καθενα και την καθεμια που θα χρειαστει τη βοηθεια και τη συνδρομη μας.Στο μεγαλο στοχο
που εχουμε θεσει, να δημιουργησουμε ένα Δημο αξιοπρεπειας και σεβασμου, ένα Δημο
ανθρωπινο, ένα Δημο που κυρια θα προτασσει μια ζηλευτη καθημερινοτητα για τον πολιτη,
τους θελουμε ολους κοντα μας.Κι είναι αυτό αυτό ένα καλεσμα ενωτικο, καλεσμα
συσπειρωσης και κοινου αγωνα, απεναντι στις αναγκες και τα προβληματα, που χρονια
τωρα μας ταλανιζουν και στα οποια παρα τις μεγαλοστομες διακηρυξεις, δεν δοθηκαν
ακομα λυσεις.

Σας ευχαριστω για τη παρουσια σας, ειμαι στη διαθεση σας για ερωτησεις
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