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Οι 10 Απαντήσεις του Γιάννη Κούζα για την Πρώτη Γραμμή στην Ορεστιάδα  

 

 

Οι 10 Απαντήσεις του Γιάννη Κούζα που συμμετέχει ως υποψήφιος στον Δήμο 

Ορεστιάδας με τον συνδυασμό του Βασίλη Μαυρίδη "Πρώτη Γραμμή" 

 

Ο Γιάννης Κούζας είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και του Τμήματος 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Διεθνών Σπουδών και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. 

Διετέλεσε Πρόεδρος της Β΄ ΕΛΜΕ, Πρόεδρος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Έβρου, Διευθυντής του 

Εσπερινού Λυκείου Ορεστιάδας και σήμερα είναι Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Β. 

Έβρου.  

Εξέδωσε πέντε βιβλία, επιμελήθηκε ή είχε συμμετοχή σε άλλα τέσσερα βιβλία και εργασίες 

του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και πανελληνίων 

συνεδρίων. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στις εφημερίδες «Μεθόριος» και «Γνώμη» 

Αλεξανδρούπολης. Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά. 

Είναι παντρεμένος με τη Φιλόλογο Βαρσαμίδου Ιωάννα και έχουν δύο παιδιά. 
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1. Θα θέλαμε ένα σύντομο βιογραφικό σας και τον κύριο λόγο που σας έκανε να 

ασχοληθείτε με τα κοινά; 

 

Η ενασχόληση με τα πολιτικά είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, εάν βέβαια κάποιος 

εμφορείται από τις ελληνικές αντιλήψεις περί των κοινών και εάν η συγκρότησή του έχει ως 

βάση την ελληνική παιδεία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο μη ασχολούμενος με τις 

υποθέσεις της «πόλεώς» του κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν «άχρηστος», ούτε είναι τυχαίο 

ότι σήμερα στη γερμανική γλώσσα ο όρος Idiotπροέρχεται από την ελληνική λέξη «ιδιώτης» 

που σήμαινε ακριβώς αυτό που λέμε. 

Αυτοί που με γνωρίζουν ξέρουν ότι το ενδιαφέρον μου για την πολιτική, είτε της ευρύτερης 

πολιτικής είτε της αυτοδιοίκησης, δεν είναι τωρινό. Οι συγκυρίες είναι εκείνες που κάποιους 

τους αναδεικνύουν ως εμφανείς πρωταγωνιστές και κάποιους τους κρατούν, και ίσως τους 

κρατήσουν για πάντα, στην αφάνεια. Όλοι αυτοί όμως μέσα στην αφάνειά τους δρουν, 

λειτουργούν, επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις καταστάσεις. Επομένως, θα έλεγα ότι, αν 

σήμερα εγώ έρχομαι στο προσκήνιο, είναι θέμα συγκυριών και καλούμαι να διαδραματίσω 

έναν ρόλο στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, το βάθος και την έκταση του οποίου δεν 

μπορώ εκ των προτέρων να γνωρίζω.  

 

2. Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής μας κατά την γνώμη 

σας; 

 

Τα προβλήματα της περιοχής της Ορεστιάδας και γενικότερα του Βορείου Έβρου είναι 

πολλά. Αν θέλαμε να μείνουμε αυστηρά μέσα στα περιθώρια που θέτει η ερώτησή σας, θα 

ιεραρχούσα ως σημαντικά, από την άποψη της ουσίας, τα εξής.  

α. Η οικονομική εξαθλίωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός εκείνων των συμπολιτών μας, 

που, λόγω της ανεργίας, αισθάνονται ότι χάνουν την αξιοπρέπειά τους, ότι αδικούνται και 

αποκλείονται από τη ζωή.  

β. Η ανυπαρξία υποδομών, των απαραίτητων υποδομών, στο τμήμα του Β. Έβρου, που θα 

αποτελούσε την προϋπόθεση για να έχουμε ανάπτυξη της περιοχής, όπως και αν την εννοεί ο 

καθένας αυτή την ανάπτυξη. Τα αισθήματα τη αδικίας, της παραμέλησης, της υποτίμησης της 

περιοχής είτε από το κεντρικό κράτος είτε από την Περιφέρεια είναι διάχυτα στην κοινωνία 

και αν δεν υπάρξει αλλαγή αντιλήψεων στους σχεδιαστές και διαμορφωτές της συνολικής 

ελληνικής πολιτικής σε ισότιμη ή αντισταθμιστική εφαρμοσμένη πολιτική για όλες τις 
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Περιφέρειες, αυτοί οι ίδιοι θα βρεθούν σε μεγαλύτερα αδιέξοδα από ό,τι βρισκόμαστε τώρα 

εμείς οι ίδιοι, οι κάτοικοι του Β. Έβρου.  

γ. Ελλειμματική διασυνοριακότητα. Όταν το 1989 έπεφτε το Τείχος του Βερολίνου και 

ανοίχτηκαν τα σύνορα των κρατών υπήρχε ένας ενθουσιασμός ότι οι Έλληνες θα 

κατακτήσουν τα Βαλκάνια και ότι η περιοχή του Β. Έβρου θα ήταν η γέφυρα προς αυτά. 

Σήμερα αυτός ο ενθουσιασμός έχει μετατραπεί σε απογοήτευση, γιατί βλέπουμε καθημερινά 

η περιοχή μας να «κατακτάται» από τους Βαλκάνιους. Δεν είμαστε σε θέση ή δεν έγιναν 

εκείνες οι απαραίτητες κινήσεις, και από τοπικές ηγεσίες, για να λειτουργήσει η 

διασυνοριακότητα είτε προς ένα ισότιμο όφελος είτε προς μια κυρίαρχη σχέση ανταλλαγών 

και επαφών, αφού η αφετηρία των σχέσεών μας με αυτά τα κράτη το 1989 έδειχνε ότι γενικά 

η Ελλάδα είχε προβάδισμα, ήταν οικονομικά πιο ισχυρή και οι δομές της ικανές να την 

καταστήσουν πρωταγωνιστή.  

Δυστυχώς, σήμερα θα κληθεί μόνον η τοπική αυτοδιοίκηση να χειριστεί αυτή την υπόθεση 

και καλείται να κάνει έναν τιτάνιο αγώνα για να αντιστρέψει τις αρνητικές παρενέργειες μιας 

ελλειμματικής διασυνοριακότητας. 

  

3. Ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της περιοχής μας κατά την γνώμη σας; 

 

α. Το αμόλυντο ακόμη φυσικό περιβάλλον και η ευφορία της γης σε συνδυασμό με τον 

υδάτινο πλούτο της περιοχής, ευρισκόμενη ανάμεσα σε δυο ποτάμια, θα αποτελούν πάντα το 

μεγάλο της πλεονέκτημα. Στενά συνδεδεμένος με το ανωτέρω είναι και ο ορυκτός της 

πλούτος. Και δεν μιλάμε βέβαια μόνον για τον ζεόλιθο που είναι της μόδας να ασχολούνται 

όλοι τελευταία στην περιοχή μας. Σας θυμίζω ότι οι Σουηδοί ήλθαν εδώ και επένδυσαν πριν 

από πολλά χρόνια. Δημιούργησαν μια επιχείρηση κοντά στην Ορεστιάδα, που εξάγει σ’ όλον 

τον κόσμο προϊόντα από επεξεργασία πρωτογενούς υλικού της περιοχής. Οι ειδήμονες και 

άλλοι καλά γνωρίζοντες ξέρουν τι έχει ο Β. Έβρος. Πώς θα αξιοποιηθούν αυτά και προς ποια 

κατεύθυνση είναι θέμα που αφορά και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

β. Ο πολιτισμικός πλούτος. Είναι τόσο μεγάλος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να 

διανοηθούν. Σε μια έκταση 80 και πλάτος 20 χιλιομέτρων, από τη Δαδιά μέχρι το Ορμένιο -

Πετρωτά και από το Πύθιο μέχρι τη Ρούσα, τα ιστορικά κατάλοιπα ξεκινούν από την 

παλαιολιθική εποχή και φτάνουν μέχρι τη βυζαντινή. Συνεργαζόμενοι οι τρεις Δήμοι 

(Σουφλίου - Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας) μπορούν να καταστήσουν τον Β. Έβρο γνωστό σε 

όλον τον κόσμο. Εμείς ξέρουμε τι έχει ο Β. Έβρος, γνωρίζουμε πώς μπορούμε να το 



προβάλλουμε και πώς να το υλοποιήσουμε με σχεδόν μηδενικό κόστος και χωρίς καμιά 

έξωθεν βοήθεια.  

γ. Η θέση της πόλης. Ανεξάρτητα από τα λάθη που έγιναν και γίνονται στη διαχείριση αυτού 

του πλεονεκτήματος, η πόλη της Ορεστιάδας μένει εδώ. Η θέση της είναι κοντά και σε άμεση 

σύνδεση με την Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, Φιλιππούπολη, Σόφια και Βουκουρέστι. 

Οι έξυπνοι άνθρωποι κάποτε θα βρεθούν και θα την αξιοποιήσουν.  

 

4. Ποιοι θα πρέπει να είναι οι τρόποι χρηματοδότησης των αυτοδιοικητικών 

δραστηριοτήτων; 

 

Χωρίς να είμαστε μονολιθικοί στις κρίσεις μας και τις εκτιμήσεις σας, θα σας έλεγα ότι το 

κεντρικό κράτος σχεδίασε μια δομή αυτοδιοίκησης που το ίδιο δεν είναι έτοιμο ή δεν θέλει να 

την αποδεχθεί. Ενώ στο παρελθόν οι πόροι της αυτοδιοίκησης προέρχονταν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, τελευταία με τον Καλλικράτη πήρε την απόφαση να δώσει μεγάλη 

αυτονομία στην αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως γίνεται μόνον θεωρητικά. Ακροβατεί ανάμεσα 

στον κρατισμό και το αυτοδιοίκητο. Μαζεύει τους πόρους από την περιφέρεια και όταν 

βλέπει τα δύσκολα επικαλείται το αυτοδιοίκητο. Θα μπορούσα να εκφράσω κρίσεις πολύ 

αρνητικές για αυτή την τακτική. Δεν θα το κάνω και δεν έχει και κανένα νόημα. Αν δεν λυθεί 

το τι τελικά θέλει το κεντρικό κράτος, το ερώτημα θα είναι μετέωρο και τα προβλήματα δεν 

θα λύνονται. Οι Δήμαρχοι θα συνωστίζονται στην Περιφέρεια, θα ανταγωνίζεται ο ένας τον 

άλλο για το ποιος θα πάρει περισσότερα, ο Περιφερειάρχης θα επικαλείται την ισχνή κρατική 

χρηματοδότηση, θα προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, θα ευνοεί κατά το δοκούν και εκεί 

στα σκαλιά της Περιφέρειας θα τσαλακώνεται η αξιοπρέπεια του κάθε Δημάρχου και οι 

πολίτες του Δήμου του θα μένουν πάντα με την αίσθηση του αδικημένου και παραπεταμένου.  

Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική χρηματοδότηση. Οι 

Δήμοι θα πρέπει παράλληλα να αναπτύξουν από μόνοι τους δραστηριότητες εξεύρεσης ιδίων 

πόρων και αυτό μπορούν να το κάνουν άνθρωποι με αυξημένα προσόντα και με άκαμπτη 

αποφασιστικότητα.  

 

5. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα στην περιοχή σας; 

 

Το αν θα υπάρξει επιχειρηματικότητα και τι είδους θα είναι αυτή δεν είναι υπόθεση του 

Δήμου. Αυτό το αποφασίζουν και το επιλέγουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Ο Δήμος από μόνος 

του, όχι ότι αποκλείεται, είναι δύσκολο να δράσει ως επιχειρηματίας και πολύ πιο δύσκολα 
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ως δυναμικός και ανταγωνιστικός επιχειρηματίας. Σε σχέση με το επιχειρείν ο Δήμος έχει 

σχέση και μάλιστα μεγάλη, αλλά σε εντελώς άλλη βάση. Ο Δήμος οφείλει, επιβάλλεται να 

δημιουργήσει προϋποθέσεις και κλίμα για επιχειρηματικότητα στα όριά του. Οι βασικές 

υποδομές, η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που τον αφορούν, η 

διευκόλυνση με όρους όπως τους θέτει το νομικό πλαίσιο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η 

ενημέρωση των δημοτών για τις αλλαγές που έχουν συμβεί και συμβαίνουν στον κόσμο των 

επιχειρήσεων είναι από τα κύρια μελήματα ενός δυναμικού και σύγχρονου Δήμου.  

 

6. Περιβάλλον ή Ανάπτυξη για την περιοχή μας;  

 

Κανένας πολίτης και κανένας Δήμαρχος δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί καταστροφικές 

παρενέργειες στο φυσικό περιβάλλον από τη λειτουργία επιχειρήσεων. Όλοι είμαστε 

συνειδητοποιημένοι στο τι τελικά γίνεται. Δεν επικαλούμαστε ιδεολογικά προτάγματα του 

τύπου: οι κακοί καπιταλιστές που μολύνουν το περιβάλλον με τις επιχειρήσεις τους για να 

συσσωρεύουν ιδιωτικό πλούτο σε βάρος της υγείας του λαού. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο 

διαστημόπλοιο. Αν αυτό το καταλαβαίνουν όλοι και θέλουν να το αποδεχθούν, τότε 

υπάρχουν περιθώρια για να βρεθεί λύση σε αναγκαίες και ζωτικές αναπτυξιακές πολιτικές.  

 

7. Ανεργία, σημαντικό πρόβλημα της περιόδου που διανύουμε. Μπορεί η αυτοδιοίκηση 

να βοηθήσει πρακτικά; 

 

Η πολιτική της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να κινείται πάντα με γνώμονα να εφαρμόζει 

πολιτικές που θα λύνουν τα προσωπικά προβλήματα των Δημοτών. Οι υποσχέσεις του τύπου 

θα σε τακτοποιήσω εγώ σε δουλειά, θα σε προσλάβω στη Δημαρχία, θα σε πάρω ως εποχιακό 

προσωπικό κ.τ.τ. δεν μπορούν να είναι θέσεις ανθρώπων σοβαρών. Αν εφαρμοστούν 

πολιτικές αναπτυξιακές, θα λυθούν και τα προβλήματα τα προσωπικά, μεταξύ των οποίων 

είναι και η ανεργία. Βέβαια στη σημερινή συγκυρία κανένας από την τοπική αυτοδιοίκηση 

δεν θα μείνει απαθής σε διεκδίκηση προγραμμάτων που έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση 

της ανεργίας και την απίσχυνση της κρίσης. Κατηγορίες πολιτών, όπως χήρες, ορφανά, 

άρρωστοι, ηλικιωμένοι και άνεργοι, θα έχουν την αμέριστη στήριξη του Δήμου μέσα στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων του. Δεν επιτρέπεται ένας Δήμος να έχει έλλειμμα κοινωνικής 

ευαισθησίας.  

Σε πρακτικό επίπεδο η καταπολέμηση της ανεργίας, στο βαθμό που μπορεί να το κάνει αυτό 

ένας Δήμος, θα σας έλεγα ότι εμείς στοχεύουμε να προσελκύσουμε κόσμο στην περιοχή μας, 



πολύ κόσμο, τόσον που θα κινητοποιηθεί όλη η οικονομία της περιοχής. Και βέβαια όλοι θα 

αναρωτιούνται πώς θα γίνει αυτό. Είπαμε προηγουμένως για ένα μεγάλο πλεονέκτημα που 

έχει ο Β. Έβρος, το πολιτισμικό υπόβαθρο. Από τα 7 δισεκατομμύρια που έχει ο πλανήτης 

μας εμείς λέμε ότι θα προσελκύσουμε το 0,01%. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τα μέσα, έχουμε 

τους ανθρώπους που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό σημαίνει 

700 χιλιάδες άνθρωποι, που θα έρχονται στον Β. Έβρο, γιατί θα έχουν κίνητρο, θα έχουν την 

ανάγκη να βρίσκονται εδώ. Ακόμη και το ήμισυ αυτού να επιτύχουμε, πάλι το έργο μας θα 

έχει μεγάλες προεκτάσεις στην τοπική οικονομία.  

 

8. Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες του προγράμματός του συνδυασμού σας; 

 

1. Κοινωνική πολιτική ως πρώτη προτεραιότητα. 

2. Προβολή της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την προσέλκυση ενός τεράστιου 

αριθμού επισκεπτών με ευεργετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.  

3. Αντιστροφή του αρνητικού ισοζυγίου της διασυνοριακότητας. 

4. Δυναμική διεκδίκηση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό και την Ε.Ε. με προβολή 

της αρνητικών συνεπειών που είχε για την περιοχή η εγκατάλειψή της.  

5. Πολιτικές που θα στοχεύουν στη εξεύρεση ιδίων πόρων του Δήμου.  

6. Ορθολογική διαχείριση των πόρων του Δήμου για έργα αντισταθμιστικού οφέλους και 

όχι βιτρίνας.  

7. Μέτρα στήριξης των χωριών και των οικισμών. Μέτρα που θα στοχεύουν να 

διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων που μένουν μόνιμα εκεί, ώστε να παραμείνουν και να 

δοθεί «ζωή» και νέα πνοή σε όλη την επικράτεια του Καλλικρατικού Δήμου της 

Ορεστιάδας.  

8. Λύση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη.  

9. Η Ορεστιάδα θα γίνει πόλη καθαρή, θα πνιγεί στο πράσινο, θα εξωραϊστούν πάρκα και 

παιδικές χαρές, θα γίνουν πεζοδρόμια και θα βελτιωθούν οι δρόμοι, για να γίνει η ζωή 

όλων των πολιτών άνετη, η πόλη να είναι λειτουργική και να αυξηθεί η αίγλη της.  

 

9. Τι πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιήσετε εντός των πρώτων 100 ημερών σας; 

 

α. Κοινωνική στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη και που χτυπήθηκαν από την 

οικονομική κρίση. Εμείς τους θέλουμε εδώ, να μείνουν κοντά μας, να ξεπεράσουν την 
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προσωπική κρίση τους με δική μας βοήθεια και όταν θα βελτιώσουμε τα πράγματα, να είναι 

ενεργοί πολίτες, συμμέτοχοι σε μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιοχής.  

β. Δραστική βελτίωση των προβλημάτων της καθημερινότητας. 

γ. Δυναμική παγκόσμια προβολή της περιοχής, της ομορφιάς της και του πολιτισμικού 

πλούτου της με στόχο την άμεση προσέλκυση ανθρώπων για ενεργοποίηση της οικονομικής 

δραστηριότητας.  

 

10. Γιατί να μην ψηφίσουμε τους πολιτικούς σας αντιπάλους; 

 

Ο καθένας πολίτης, δημότης του Δήμου Ορεστιάδας, έχει τους δικούς του λόγους για να μην 

ψηφίσει τους εκπροσώπους των άλλων συνδυασμών. Προσωπικά δεν τους ονομάζω 

αντιπάλους. Τους θεωρώ συμμέτοχους με μια διαφορετική οπτική, με την οποία αυτοί 

βλέπουν τα πράγματα. Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω για τους συνδυασμούς που δεν 

διαχειρίστηκαν τον Δήμο, γιατί αντικειμενικά δεν τους ξέρω στην άσκηση διοικητικής 

εξουσίας. 

Μπορώ να μιλήσω μόνον για την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Διοίκησε τον Δήμο 8 περίπου 

χρόνια. Ζητά να διοικήσει για άλλα 5 χρόνια. Τα αδιέξοδα που συσσωρεύτηκαν είναι πάρα 

πολλά. Σκεφτείτε ότι δεν λύθηκαν απλά προβλήματα καθημερινότητας, που η ύπαρξή τους 

κάνει τη ζωή των δημοτών δύσκολη. Ο συνδυασμός του Βασίλη Μαυρίδη, ο συνδυασμός 

μας, νομίζω ότι αποτελεί μία λύση αναγκαία, μια λύση που την απαιτούν οι ίδιοι οι πολίτες, 

που με αίσθημα ευθύνης θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση: Να αλλάξουν τα πράγματα, να 

θέσουν την περιοχή τους σε τροχιά ανάπτυξης, να δρομολογήσουν λύσεις στα προβλήματά 

τους, γιατί πρώτα αυτοί οι ίδιοι το αξίζουν.  

 

Δημοσιευμένη σε:  

http://www.ethraki.com/index.php/thrace/evros/orestiada/item/9366-oi-10-apantiseis-tou-ioanni-

kouza-proti-grammi-dimos-orestiadas 
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