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Δελτίο Τύπου της 16/06/2011 
 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 
Που ήταν οι ενώσεις καταναλωτών της πόλης και του Δήμου; 

 
Η πόλθ γεννικθκε από το εμπόριο και το παηάρι, και μεγάλωςε με τθ βιομθχανία 
και τθν εκμετάλλευςθ. Μακριά από τον θγεμόνα που, με τθ ςυνοδεία των αυλικϊν 
του, ηοφςε ςτθν απομακρυςμζνθ του «ακρόπολθ», οι αγρότεσ που ικελαν να 
διακζςουν τα περιςςεφματά τουσ ζςτθναν και ξζςτθναν λαϊκζσ αγορζσ. Μερικοί που 
«μπιηζρθςαν» από το ςυχνό «πιγαινε-ζλα» αποφάςιςαν να μζνουν εκεί ςτο παηάρι, 
ςτθν αγορά. Αυτοί ιταν οι πρϊτοι αςτοί-πολίτεσ. Όμωσ θ δικι μασ αρχαία ελλθνικι 
«αγορά», ο ανοιχτόσ αυτόσ τόποσ τθσ ςυνάντθςθσ και τθσ ςυηιτθςθσ με το δικό τθσ 
«πιγαινε-ζλα», τισ «αγορεφςεισ» και τουσ «αγορθτζσ»,  πωλοφςε μόνο ιδζεσ και 
ιταν αυτι που γζννθςε ακόμα και τθν ιδζα τθσ ίδιασ τθσ Δθμοκρατίασ. 

Η παροφςα οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ, που αποτελεί το ηοφερό 
περιβάλλον τθσ δθμοτικισ διαχείριςθσ αυτό τον καιρό, επιβάλλει τθ ςυμμετρικι και 
ςφαιρικι αντιμετϊπιςθ τθσ λειτουργίασ των μικρϊν επιχειριςεων τθσ πόλθσ και τθσ 
υπαίκρου. «Συμμετρικι» ςθμαίνει ιςόνομθ και νόμιμθ λειτουργία ανεξάρτθτα από 
το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε να υπθρετείται ο καταναλωτισ ςε όλεσ του τισ 
ανάγκεσ. «Σφαιρικι» ςθμαίνει ςχετικι με τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 
μιασ μικρισ πόλθσ και τθσ υπαίκρου τθσ, ςε όρουσ προςβαςιμότθτασ, 
επιςκεψιμότθτασ, ποικιλίασ, ταχφτθτασ, ςχόλθσ («βγικα ςτα μαγαηιά»), ςεβαςμοφ 
του χϊρου και, το ςπουδαιότερο, ανκρϊπινθσ ςχζςθσ. 

Η δθμοτικι κίνθςθ «Δθμόςιοσ χϊροσ Πρζβεηα – Λοφροσ – Ζάλογγο» 
αντιμετωπίηει τα προβλιματα λειτουργίασ τθσ πρεβεηάνικθσ αγοράσ ωσ άμεςουσ 
υλικοφσ όρουσ «χϊρου» (χϊρου ανκρϊπων, τθσ πόλθσ και τθσ υπαίκρου) που 
πρζπει να μελετθκεί και να χαρτογραφθκεί ϊςτε να αποδοκεί ςε δίκαιεσ χριςεισ 
που κα τισ πιςτζψει και κα τισ υπεραςπιςκεί θ πόλθ-κοινότθτα.  Στθ ςφγχρονθ 
Πρζβεηα το άλλοτε προνομιοφχο «μαγαηί-γωνία», με τισ δφο μόςτρεσ του, ζχει να 
αντιπαλζψει, ςε περίοδο κρίςθσ, με το κινθτό αλλοδαπό «παραεμπορικό» που, με 
τθν απίκανθ ποικιλία εμπορευμάτων του, βλάπτει το νόμιμο κατάςτθμα.  

Η ζννοια τθσ «εμπορικισ χωροταξίασ» καλφπτει όλεσ τισ εκδοχζσ χριςθσ, 
εκμετάλλευςθσ και κατάχρθςθσ του δθμόςιου χϊρου. Από το περίπτερο μζχρι το 
μεγάλο ςοφπερ μάρκετ, ηθτιματα τζτοια όπωσ οι νόμιμεσ, κοινωνικζσ και 
καταχρθςτικζσ χριςεισ γθσ, θ νόμιμθ και κοινωνικι αυτοκίνθςθ και ςτάκμευςθ και 
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θ ενκάρρυνςθ ι αποκάρρυνςθ τθσ πεηοδρόμθςθσ-ποδθλατοδρόμθςθσ, θ 
τροποποίθςθ και τιρθςθ ωραρίων, θ παροχι υπθρεςιϊν «νφχτασ» και ζντονθσ 
μουςικισ, θ ςχζςθ με τα μεγάλα καταςτιματα τθσ περιφζρειασ και τουσ εμπορικοφσ 
πόλουσ τθσ υπαίκρου, θ χωρικι και οικονομικι ςχζςθ με τθ ΒΙ.ΠΕ. και το λιμάνι, θ 
κατανάλωςθ ι/και μεταποίθςθ τοπικϊν προϊόντων ποιότθτασ ςτθν πόλθ και ςτθν 
φπαικρο, θ  εγκατάςταςθ λαϊκϊν αγορϊν και δθμοτικϊν ψυγείων, και άλλα 
ηθτιματα βρίςκονται όλα ςε εκκρεμότθτα ςτθν πόλθ μασ. Και για όλα πρζπει να 
λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ οι κζςεισ των εκλεγμζνων οργάνων των 
παραδοςιακϊν επιχειρθματιϊν, αλλά και των εργαηομζνων όλων των κλάδων, των 
ανζργων που προζρχονται από αυτοφσ, των εκπροςϊπων τθσ δθμοτικισ υπαίκρου 
και των φορζων καταναλωτϊν. 

Πιςτεφουμε πωσ το πρϊτο κζμα τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου (15 Ιουνίου 2011) ςχετικά με λειτουργία λαϊκισ αγοράσ ςτθν Πρζβεηα 
(πίςω από το Στάδιο, κάκε Σάββατο) αποτελεί μια ςθμαντικι πρόταςθ τθσ 
δθμοτικισ αρχισ προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ καλφτερθσ «εμπορικισ χωροταξίασ» 
ςτθν πόλθ. Πολλά βζβαια πρζπει ακόμα να γίνουν. Τόςο για το κζμα τθσ Λαϊκισ 
Αγοράσ όςο και για τα υπόλοιπα ηθτιματα που κίγουμε εδϊ. Θα ιμαςταν βζβαια 
ευτυχείσ αν ακοφγαμε (ςτθ ςυνεδρίαςθ ι με άλλεσ παρεμβάςεισ) και τισ κζςεισ ενόσ 
πρεβεηάνικου φορζα καταναλωτϊν που όμωσ απουςίαηε. Η απουςία τθσ κοινωνίασ, 
αυτό, κατά τθ γνϊμθ μασ, είναι το κεντρικό ςυμπζραςμα.    
 

Γιάννησ Ρέντζοσ, 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλθσ τησ Δημοτικθσ Παράταξησ  
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