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Η ειιεληθή πόιε θαη ε ακαμηηή 

ύπαηζξνο απνηεινύλ δεηγκαηνιόγηα 

αλέληηκεο δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ καο, 

ελόο ρώξνπ πνπ είλαη επινγεκέλνο 

από ηε δηαιεθηηθή ηεο παγθόζκηαο 

ηζηνξίαο, έζησ θαη αλ ζήκεξα είλαη 

έδαθνο απηνθηλεηηθήο βαξβαξόηεηαο. 

Μαδί κε ηελ απεξίθξαζηα θαηα-

ζηξνθηθή εζληθή πνιενδνκία, ε 

ζπλδηαρείξηζε εμνπζίαο, ιανύ θαη 

δηαλννπκέλσλ ησλ αηκαηνβακκέλσλ 

νδηθώλ αμόλσλ αλαδεηθλύεη ηνλ ηξν-

ρό ζαλ κέζν ξαηζηζηηθήο θαηαζηνιήο 

θαη θαζεκεξηλνύ ζπλελνρηθνύ-

ζπκκεηνρηθνύ εγθιήκαηνο ζην 

δεκόζην ρώξν. Υπάγνληαη ζ’ απηόλ 

θαη όιεο αλεμαίξεηα νη νξηδόληηεο 

επηθάλεηεο δηαβάζεσλ, πεδνδξνκίσλ 

θαη πεδνδξόκσλ. «Είζαη θαηώηερος 

θαη ζα ζσκκορθωζείς». «Είκαη 

δσλαηόηερος θαη ζα σποηατζείς».  

 

 
 

Απηά είλαη ηα ιαλζάλνληα έσο ζαθή 

κελύκαηα πνπ δηνδεύνληαη παληνύ 

ζηε ρώξα καο. Με κηα καηηά γίλεηαη 

αληηιεπηή ε αληζόηεηα θαη ε αδηθία 

ζηνλ ειιαδηθό ρώξν κε θύξην 

εξγαιείν ηε δηθηαηνξία ηνπ απηνθη-

λήηνπ θαη ηνλ έθδειν νινθιεξσηηζκό 

εθ κέξνπο ηνπ κεγάινπ πνζνζηνύ 

ησλ νδεγώλ καο. «Δεν πάει να πιει το 

ταμομήλι της η γριά;…». Απηή ε 

αίζζεζε θνζηίδεη δσέο. Να πσ, πσο 

αθόκα θαη νη αθαιαίζζεηεο πηλαθίδεο 

θαη νη δηαθεκηζηηθνί γηγαληνπίλαθεο, 

ζε ππεξθπζηθό κέγεζνο, γηα λα 

θαηαζηνύλ επαλάγλσζηνη εθ κέξνπο 

ησλ νδεγώλ, αιινηώλνπλ κε ην 

ζηήζηκό ηνπο παλέκνξθεο γσληέο, θαη 

κεξηθνί, ζθνπξηαζκέλνη θαη 

θνκκαηηαζκέλνη από ηελ πνιπθαηξία, 

ζπληεινύλ ζην μεζώξηαζκα θαη ηελ 

απνζύλζεζε, κέζα ζηελ θνηλσλία 

καο, θάζε ηδεώδνπο ζεβαζκνύ ησλ 

αλζξώπσλ θαη ηνπ ρώξνπ. Καη ηη λα 

πνύκε γηα ην μεθνίιηαζκα  ησλ 

θνξκηώλ γηα ην νπνίν ελνρνπνηνύληαη. 

 

Το θράηος κας δείτλεη ζαλ λα 

ζέβεηαη θαη λα σπερεηεί θάποηα 

«αλωηερόηεηα» ηοσ ΙΧ 

 

Σην θείκελν κνπ έρσ γηα αθεηεξία 

ηηο εκπεηξίεο κνπ σο πεδόο θαη 

ρξήζηεο ησλ δεκόζησλ κέζσλ 

κεηαθνξώλ ζηελ άγξηα θαη ξαηζηζηηθά 

πεξηθξνλεηηθή ειιεληθή πόιε, 

ζπλαηζζαλόκελνο πσο ν πεδόο είλαη 

αδειθόο ηνπ ηξαπκα-ηηζκέλνπ θαη 

ηνπ λεθξνύ ηεο ειιαδηθήο 

απηνθηλεηηθήο ιαίιαπαο. Βιέπσ όκσο 

ην δήηεκα πνιηηηθά θαη 

γεσπνιηηηθά, ζε όξνπο θεξπγκέλνπ 

θπιεηηθνύ εκθπιίνπ. Τν Κξάηνο 

ζηεξίδεη θαη ζέβεηαη ηελ «αλώηεξε» 

ξάηζα πνπ είλαη νη απηνθηλνύκελνη. 

Καη πνιύ ζσζηά εληάρζεθε ζην 17ν 

Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι απηή ε 

ζεκαηηθή κε ζσζηή αλαθνξά ζηε 

«δηθηαηνξία ηνπ απηνθηλήηνπ». 

Άιισζηε ζα ππαηληρζώ πσο, γηα 

παξάδεηγκα, νη δπλάκεηο ησλ 

δηθηαηνξηθώλ ιύζεσλ ηνπ παξει-

ζόληνο δελ απέρνπλ πνιύ από ηε 

ζεκεξηλή δεκν-θξαηηθή αλνρή ηνπ 

http://sostegr.wordpress.com/


 
 

απηνθηλήηνπ, αθνύ θαη εθείλεο θαη νη 

ησξηλέο θαηαζηάζεηο πξνζθέξνπλ 

έδαθνο (θπξηνιεθηηθά θαη κεηα-

θνξηθά) ζε μέλα εκπνξηθά θαη 

βηνκεραληθά ζπκθέξνληα ηεο 

απηνθηλεηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

πεηξειατθήο ελέξγεηαο. Με ζπλεξ-

γάηεο πνιινύο από εκάο ηνπο ίδηνπο. 

Σθέθηεθα βέβαηα λα δηνξζώζσ ηελ 

αλαθνξά ηνπ ηίηινπ γξάθνληαο 

«δηθηαηνξία ηνπ απηνθηλεηαξηάηνπ». 

Τη ζα ζήκαηλε όκσο απηό γηα ηελ 

απηνθίλεζε, έλαλ ζεζκό πνπ 

ζπκβνιίδεη ηε θηιειεπζεξν-θαπηηα-

ιηζηηθή εγεκνλία θαη πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηδενινγηθή  καγεηξηθή θαη 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο επηιεθηη-

θόηεηαο θαη ζθνπηκόηεηαο πνπ 

θέξλνπλ ζε επαθή ην απηνθίλεην κε 

ηε δεκνθξαηία, ηελ ειεπζεξία, ηελ 

αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ αηνκηθή 

επηηπρία, πνπ κάιηζηα, απηή ε 

ηειεπηαία, εθθξάδεηαη κε ηελ 

ηαρύηεηα; Αρ! Τν καγηθό θνπβνύθιην 

ζα ζάςεη πνιινύο αθόκα.   

 

 

Δίλαη πεξίεξγν πσο ελώ πεξλάκε 

θάζεηο, όπσο απηή ηεο ησξηλήο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο 

θαη ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΙΦ, θαη πνπ έπξεπε 

λα αλακέλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα 

ελζάξξπλζε ηεο βαδηζηκόηεηαο θαη 

γηα θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά 

πξνζεγκέλεο ζπγθνηλσλίεο θαη 

κεηαθνξέο, δελ βιέπνπκε λα 

αλαδεηθλύεηαη ην δήηεκα απηό από ηηο 

θπβεξλώζεο θαη ηηο ππόινηπεο 

ππεύζπλεο πνιηηηθέο δπλάκεηο. Γελ 

έρνπλ πάξεη ην κάηη κνπ θαη ην απηί 

κνπ πξνηάζεηο, γηα παξάδεηγκα, γηα 

εγγύεζε θαη δηεύξπλζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιεσθνξεηνδξόκσλ, πνπ 

ζα θαζηζηνύζε απόιπηα ιεηηνπξγηθό 

θαη αμηόπηζην ην δίθηπν ησλ δεκόζησλ 

ζπγθνηλσληώλ κε αθαίξεζε ρώξσλ 

θίλεζεο – ζηάζεο – ζηάζκεπζεο από 

ηελ θαηάρξεζε δεκόζηνπ ρώξνπ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ ΙΦ. Ούηε 

γηα επέθηαζε ησλ κεηακεζνλύθηησλ 

σξαξίσλ γίλεηαη ιόγνο.  Ούηε γηα 

λέεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο αθνύσ 
ηίπνηα.  

Τν θξάηνο καο δείρλεη ζαλ λα 

ζέβεηαη θαη λα σπερεηεί θάποηα 

«αλωηερόηεηα» ηνπ ΙΦ, αθνύ 

επηηξέπεη κηα αθώιπηε αληηθνηλσληθή 

θαζνιηθή πξόζβαζή ηνπ,  εμππε-

ξεηώληαο έηζη κηα αλεμέιεγθηε έσο 

εγθιεκαηηθή παληνθξαηνξία ηνπ 

ηξνρνύ. Τν απηνθίλεην θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν ην κεραλάθη βξίζθνληαη 

ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ηερλεηά 

ππεξηηκεκέλα σο πξνο ηελ εθ 

θαηαζθεπήο  ρξεζηηθόηεηά ηνπο. 

Έρνπλ άπεηξα δηθαηώκαηα θαη γηα ην 

ιόγν απηό νη πηζαλόηεηεο εγθιε-

καηηθήο θαηάρξεζήο ηνπο απμάλνληαη 

αθόκα θαη απηνθηνληθά. Καλέλαο δελ 

ηνικά λα ζρνιηάζεη παγησκέλεο 

ζπλζήθεο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

αιιαγή ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ 

βνιεκέλνπ ρξήζηε ηνπο, πνπ είκαζηε 

http://geander.com/eprepe_katastatiko1.pdf


 
 

εκείο, νη, θίινη καο ή νη γείηνλέο καο 

ηεο δηπιαλήο πόξηαο. Τν απηνθίλεην 

είλαη ρατδεκέλν κέζν θίλεζεο, 

αλεμέιεγθηεο ζηάζεο θαη 

θαηαρξεζηηθήο ζηάζκεπζεο. Παξα-

ρατδεκέλν εμάιινπ είλαη θαη ην 

κεραλάθη πνπ ραίξεη ηνπ εθθν-

βηζηηθνύ δηθαηώκαηνο αεηθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο, παηγληώδνπο ζθνπνβν-

ιήο θαηά ηνπ δηαβαίλνληνο πεδνύ θαη 

ζύζηαζεο ηδίαο δώλεο θπθινθνξίαο 
θαη ειηγκώλ.     

Τν εκεξνιόγην κνπ σο πεδνύ είλαη 

θαηάζηηθην από ηαπεηλώζεηο πνπ 

πθίζηακαη ζην δεκόζην ρώξν, απιά 

επεηδή είκαη πεδόο, δειαδή άνπινο, 

ελώ ν νδεγόο, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

κνηνζηθιέηαο  πάλσ ζην πεδνδξόκην 

ηεο Παλεπηζηεκίνπ ιέσ, είλαη θαη 

εμνπιηζκέλνο θαη νπιηζκέλνο. Πόζεο 

θνξέο ηα ζθέπηνκαη απηά όηαλ 

γπξνθέξλσ ηα παξθαξηζκέλα απηνθί-

λεηα γηα λα πξνρσξήζσ ζην 

πεδνδξόκηό κνπ, πνπ απηά ην έρνπλ 

αληηθνηλσληθά θαηαιάβεη, καδί κε ηα 

κεραλάθηα, ή όηαλ πεξηκέλσ ην 

«Γξεγόξε» λα ειεπζεξώζεη ην δξόκν 

κνπ. Σηελ Πιαηεία Σπληάγκαηνο πξνο 

Δξκνύ, ην θαλάξη γηα ηνπο πεδνύο 

δηαξθεί ελλέα δεπηεξόιεπηα ελώ ζηελ 

Οδό Αζελάο, ιατθό δξόκν γεκάην 

πεδνύο, αλζξώπνπο ηνπ κόρζνπ θαη 

ειηθησκέλνπο μσκάρνπο, ην Κξάηνο 

γίλεηαη αθόκα ρεηξόηεξνο εζληθόο 

κεηνδόηεο. Έμη κόλν δεπηεξόιεπηα 

παξαρσξεί γηα λα πεξάζνπκε 

απέλαληη. Μεηά, πάιη «Σηακάηεο».  

Το δήηεκα είλαη βαζηά 

γεωποιηηηθό θαη ποιηηηθό: Η αλώ-

καιε θσρηαρτία ηοσ ασηοθηλήηοσ 

ζηης πόιεης κας είλαη ζαθώς ζέκα 

ζσκθερόληωλ.  

Όπνηνο αληηηαρζεί ζην ηξνραίν 

έγθιεκα θαη ηνικήζεη λα ηαρζεί ππέξ 

ηνπ απινύ αλζξώπνπ θαη ππέξ ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δώσλ, κε 

πξαγκαηηθνύο όξνπο ελζάξξπλζεο 

ηεο βαδηζηκόηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, 

ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο άλεζεο ηνπ 

βαδηζηή-πεδνπόξνπ, ηνπ ακέα, ηνπ 

ειηθησκέλνπ, ηνπ πνδειάηε, αθόκα 

θαη ηνπ ζπλεηνύ νδεγνύ, λα 

ππνγξακκίζνπκε απηή ηελ ηδηόηεηα 

ζα έξζεη αληηκέησπνο ζηελ πξαγκα-

ηηθόηεηα  κε ηηο ηξάπεδεο, ηηο αζθαιη-

ζηηθέο εηαηξείεο, ην δηεζλέο θαη 

ειιαδηθό θεθάιαην εκπνξίαο 

απηνθηλήηνπ θαη θαπζίκσλ, ηηο 

δηαθεκηζηηθέο θαη ηειενπηηθέο επηρεη-

ξήζεηο, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεη-

ξήζεηο απηνθηλεηνδξόκσλ, θαη ηέινο 

ηελ νινθάλεξα πξαθηνξηθή ‒ππέξ 

ηεο απηνθίλεζεο‒ ιεηηνπξγία ηεο 

Βνπιήο θαη ησλ κειώλ ηεο, ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ησλ κειώλ ηεο, ηεο 

Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Γηθαηνζύλεο. ιεο απηήο ηεο 

κειαλόιεπθεο θαη αηκαηεξά θειηδσ-
κέλεο Πνιηηείαο καο.  

 

Δπηηξέςηε κνπ εδώ λα ζαο πσ, πσο 

ζηελ Πξέβεδα, καο δόζεθε ε επθαηξία 

δπν θνξέο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο λα 

έρνπκε αληη-απηνθηλεηηθέο θακπάληεο 

ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2012, ηξίηε 

Κπξηαθή εθείλνπ ηνπ κήλα, πνπ είλαη 

αθηεξσκέλε ζηα ηόζν αδηθεκέλα 

ζύκαηα ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ, 

θαη ζηηο 22 Απξηιίνπ. Πξνεηνη-

κάδνληαο απηά πνπ επξόθεηην λα 

θαηαζέζσ θη εγώ ζθέθηεθα θαη είπα, 

πσο νη εκέξεο απηέο δελ ήηαλ θαηά 

ηύρε «επόκελεο εκέξεο» από ηε 17ε 

Ννεκβξίνπ θαη αληίζηνηρα ηελ 21ε 

Απξηιίνπ. Ήηαλ ζεκαδηαθά εκέξεο 

αλάκλεζεο θαη θαηαδίθεο κηαο 

δηθηαηνξίαο πνπ ζπλερίδεηαη αθόκα 

θαη ηώξα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειιαδηθνύ δεκόζηνπ ρώξνπ. Γηα ηνπο 

«θαηώηεξνπο». Γελ παξέιεηςα ινηπόλ 

λα ζπλδέζσ εθεί ηε γεσπνιηηηθή ηεο 

ζύγρξνλεο ειιεληθήο απηνθίλεζεο κε 

ηνλ νινθιεξσηηζκό ησλ εκεξώλ ηεο 

εθηαεηίαο ηεο 21εο Απξηιίνπ, αθόκα 

θαη κε ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο 

ζαλαηώζεηο ησλ αγσληζηώλ ζαλ θαη  

απηά πνπ επηηξέπνπλ ζε νιν-

http://dimosioshoros.wordpress.com/2012/11/18/17-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-18-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b7-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%83-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b1%ce%b6/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2013/04/23/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b1%cf%83-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7/


 
 

θιεξσηηθέο νιηγαξρίεο, άιισλ 

ρσξώλ, λα δηαηεξνύλ ηελ εμνπζία 

ηνπο. Τν δήηεκα είλαη βαζηά γεσπν-

ιηηηθό θαη πνιηηηθό. Η αλώκαιε 

θπξηαξρία ηνπ απηνθηλήηνπ ζηηο 

πόιεηο καο είλαη ζαθώο ζέκα 

ζπκθεξόλησλ πνπ, επί πνιιέο 

εφταετίες, επηβάιινληαη ζηε ρώξα 

καο από ηα αξπαθηηθά ηεο απην-

θηλεηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

πεηξειατθήο ελέξγεηαο.  

Καη γίλνληαη απνδεθηά από ηνπο 

ληόπηνπο εκπνξηθνύο θαη πνιηηηθνύο 

ζπλεξγάηεο ηνπο. Πνπ γίλνληαη έηζη 

εζηθνί ζπλεξγνί ηνπ ηξνραίνπ εγθιή-

καηνο, θαζνδεγώληαο θαη 

ζσπεύνληαο ηνπο απηνπξγνύο. Αλ 

ιακβάλνληαλ ζνβαξά θαη αλζξσ-

πηζηηθά ππόςε νη θπζηθνγεσγξαθηθέο 

δεζκεύζεηο ηνπ ρώξνπ καο θαη ην 

ππέξνγθν θόζηνο γηα ππνδνκέο 

άλεηεο θίλεζεο θαη ζηάζκεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ, απηό ζα νδεγνύζε ζε 

πεξηνξηζκό ηεο εηζαγσγήο, αγνξα-

πσιεζίαο θαη ρξήζεο ησλ απην-

θηλήησλ. Γελ έρνπκε ην ζάξξνο λα ηα 

δνύκε απηά θαη πξνηηκνύκε λα 

ζπζηάζνπκε ηα πάληα πξνο ράξηλ 

ηνπο. Κνηηάμηε όκσο ηνπο δξόκνπο 

καο. Με ηελ ηδησηηθή απηνθίλεζε, 

είλαη παξαδνκέλνη ζε μέλα κόλνλ 

βηνκεραληθά πξντόληα. Οη δξόκνη καο 

είλαη ζαλ λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα 

λα ππνδερζνύλ απηά ηα πξντόληα κε 

ζπλελόρνπο θαη ζύκαηα ηνπ θάζε 
θόλνπ ηνλ θαζέλα από εκάο.      

Γπζηπρώο ην ράηδεκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ 

κεραληζκόο ελζάξξπλζεο ηεο βίαο θαη 

ηεο θαηαπίεζεο ζηελ πόιε. Σαλ 

ξαηζηζηηθόο κεραληζκόο. Βέβαηα, ν 

ξόινο ηνπ σο εξγαιείνπ θαηαζηνιήο 

ηνπ αδύλακνπ, ζηνλ ειιαδηθό 

γεσγξαθηθό ρώξν ιεζκνληέηαη. Δλώ 

πνιινί είλαη εθείλνη πνπ κηινύλ 

γεληθά γηα ηελ θξαηηθή θαηαζηνιή, 

δελ έρσ αθνύζεη πνηέ λα ζπζρεηίδνπλ 

θαη ηελ ηδησηηθή θαηαζηνιή εθ κέξνπο 

ηεο απηνθίλεζεο. Σε εκεξίδα πςεινύ 

επηπέδνπ, πνπ ζρνιίαζα αιινύ, 

αηζζάλζεθα απηή ηελ έιιεηςε.  

Δπίζεο, ελώ ζπρλά αθνύγεηαη ν 

ςόγνο γηα ηα κνλνπώιηα, πνηέ δελ 

έρσ αθνύζεη ηνλ θαζαξό θαη 

ζπγθεθξηκέλν ζπζρεηηζκό, κέρξηο 

επηπέδνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή, 

δειαδή εθιογέα, κε ηα κνλνπώιηα 

ηεο απηνθίλεζεο θαη ηεο πεηξειατθήο 

ελέξγεηαο. Μνπ θαίλεηαη πεξίεξγν 

πσο ην ηππνπνηεκέλν ηδεώδεο ηεο 

θξαηηθνπνίεζεο ή θνηλσληθνπνίεζεο 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο κέλεη 

μεθάξθσην όηαλ νη θίια δηαθείκελεο 

πνιηηηθέο δπλάκεηο, όζεο δειαδή ην 

ππνζηεξίδνπλ, απέρνπλ από ην λα 

ηνπνζεηεζνύλ κε θαζαξόηεηα θαη 

ακεζόηεηα ζηνλ θξαηηθό-θνηλσληθό 

έιεγρν (ή όρη) ησλ κέζσλ ηεο 

κεηαθνξάο πξώησλ πιώλ θαη 

πξντόλησλ θαη ηεο κεηαγσγήο 

(κεηαθίλεζεο) ηνπ εξγαδόκελνπ 

πξνζσπηθνύ. Παξαγσγή, κεηαθνξά 

θαη κεηαγσγή είλαη αιιειέλδεηα. 

Αλ δελ ηο ζες οδεγέ, ας κε  γίλεης 

πεδός ποηέ  

Τν πξόβιεκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

ζα κπεη ζε ζσζηό δξόκν κόλν όηαλ 

ζηακαηήζεη ε πξνζπάζεηα απηνθη-

λεηόθηινπ ηδενινγηθνύ πεηζαλαγ-

θαζκνύ ηεο θνηλήο γλώκεο από ηνπο 

πξαθηνξεύνληεο ζεζκηθνύο θαη 

παξαζεζκηθνύο αξκνδίνπο. ια απηά 

αθήλνπλ απξνζηάηεπην θαη, γηαηί 

όρη;, «αθαζνδήγεην», ηνλ επηκέξνπο 

νδεγό, ζηνλ νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη 

ε αίζζεζε δύλακεο, αλεμαξηεζίαο 

θαη ππεξνρήο, πνπ δηαθεκίδεη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη πνπ 

αηζζάλεηαη ν επνρνύκελνο, κε όιν 

ηνπ ηνλ εμνπιηζκό θαη κε ην 

δνινθνληθό ηνπ νπιηζκό. Ο ίδηνο 

θαηαληά «πνιηηηζκηθόο ΑΜΔΑ» πνπ 

ππνζηεξίδεηαη από κηα ηδηαίηεξα 

θνληθή πξνζζεηηθή θαηαζθεπή. Τν 

κεραλνθίλεην. Οη Έιιελεο δηαπαη-

δαγσγνύκαζηε έηζη ζην ηδεώδες ηες 

ασηοθηλεηηθής ειεσζερίας, δειαδή 

κε άιια ιόγηα ζην ηδεώδεο ελόο δηθνύ 

καο λόκνπ θαηαπίεζεο, θαη ζηελ 

πεξηθξόλεζε ηεο ρσξηθήο θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο. Να νη ζηξαηηέο ηνπ 

ασηοθηλεηαρηάηοσ, πνπ είπακε.  

Η δηαπαηδαγώγεζε ζηελ επζύλε θαη 

ην ζεβαζκό ηνπ άιινπ κπνξεί λα 

επηρεηξεζεί κέζα ζηελ πόιε, ην 

κεγάιν απηό ζρνιείν ηεο θνηλσλίαο. 

Γελ λνκίδσ πσο ε γεληθή ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε ζα βνεζνύζε. Τν 
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επνρνύκελν άηνκν, βαξηά νπιηζκέλν 

ΑΜΔΑ κε ηε δνινθνληθή ηνπ 

πξνζζεηηθή θαηαζθεπή, πνπ 

δηεπθνιύλεη εθείλν αιιά δνξίδεη 

αθόξεηα, κέρξη ζαλάηνπ, όινπο ηνπ 

άιινπο, πξέπεη λα ππεξεηεζεί θαη λα 

πεηζαλαγθαζηεί ώζηε λα αληηιεθζεί 

πσο είκαζηε όινη ίζνη, όπσο 

πηζηεύνπκε πσο ην αηζζάλεηαη όηαλ 

έρεη ηα πόδηα ηνπ ζην έδαθνο θαη όρη 

ζην γθάδη. Θα πξέπεη βέβαηα νη πόιεηο 

θαη νη Γήκνη λα θξνληίδνπλ, γηα 

παξάδεηγκα, λα δηαγξακκίδνπλ ζπρλά 

ηνπο δξόκνπο ηνπο, ώζηε λα 

θαίλνληαη ηα όξηα ηεο απηνθηλεηηθήο 

δηθαηνδνζίαο. Καη λα πξνβιέπνπλ 

ρώξηζκα ζηηο δηαβάζεηο, κπξνζηά ζηα 

απηνθίλεηα, ώζηε ηα κεραλάθηα λα 

κελ πηάλνπλ ην ρώξν πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ην πέξαζκα ησλ πεδώλ. Ο Γήκνο 

Αζελαίσλ ζα έπξεπε λα ην είρε θάλεη 

από ρξόληα. Κάπνηνο πξέπεη λα ηνπ ην 

πεη. Πινύζηνη δήκνη ηεο ρώξαο, όπσο 

ηεο Γιπθάδαο θαη ηεο Πξέβεδαο, 

αθνύ έρνπλ ηεξάζηηα δεκόζηα 

δσξεάλ πάξθηλγθ, πξάγκα πνπ είλαη 

δείγκα πινύηνπ αιιά θαη ππνηαγήο 

ζηελ απηνθίλεζε θαη ζε άιια 

ζπκθέξνληα, κπνξνύλ λα ρξεώλνπλ 

ηε ζηάζκεπζε ώζηε λα έρνπλ 

πεξίζζεπκα γηα κεξηθά θηιά αζβέζηε 

ησλ δηαβάζεσλ. Ο αζβέζηεο ζην 

δξόκν, πνπ ππελζπκίδεη πσο «πεξλά 

πξώηνο όπνηνο θηάλεη ζηε δηάβαζε 

πξώηνο πεδόο ή νδεγόο (όρεκα)» ή νη 

ζηελώζεηο θαη νη κεησηήξεο ηαρύηεηαο 

(ζακαξάθηα, όπσο ζην αεξνδξόκην 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο) κπνξνύλ λα 

ζπλεηίζνπλ θαη λα εθπαηδεύζνπλ. 

Ίζσο καο γιπηώζνπλ από παξα-

παλήζηεο αηκαηνρπζίεο.  

 

Αλ κε ηε δηαπαηδαγώγεζε ζηελ 

επζύλε θαη ην ζεβαζκό ηνπ άιινπ θαη 

κε άιια κέηξα ν νδεγόο αηζζαλζεί 

πσο νη αλζξσπηζηηθέο ππνρξεώζεηο 

πνπ ηνπ επηβάιινληαη σο νδεγνύ 

είλαη ππεξβνιηθά πνιιέο, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη λα επηιέμεη, αληί γηα ηελ 

ππεξνπηηθή φσμέ απηάξθεηα πνπ ηνπ 

παξέρεη ην κεηαιιηθό θνπβνύθιην, 

ηελ θνηλόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 

θαη ησλ πεδνπόξσλ ηνπ. Μπνξεί λα 

ζπζηξαηεπηεί κε ηνπο πεδνύο θαη ηνπο 

ρξήζηεο ησλ δεκόζησλ κέζσ 

κεηαθνξώλ γηα θαιύηεξε δεκόζηα 

ζπλ-θνηλσλία θαη κεηαθνξέο. Θα γίλεη 

θύηηαξν ζην αγώλα ππέξ κηαο 

θνηλσλίαο ηζνθξαηίαο. Γηα ιηγόηεξν 

αδειθηθό αίκα. Αιιηώο… Δληάμεη. «Αλ 

δελ ηο ζες οδεγέ, ας κε  γίλεης 

πεδός ποηέ».  

 

 

 

 

 


