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Δελτίο Τύπου της 15/12/2011 
 

ΟΧΙ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ - ΟΧΙ ΣΗ ΤΝΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
Ως πότε οι δημοτικζς αρχζς «θα λζνε την αμαρτία αρετή»;  

 
Η ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ Δευτζρασ 12θσ Δεκεμβρίου 2011 

κα μποροφςε να είναι μια πανθγυρικι πρεβεηάνικθ ςυνάντθςθ των δθμοτικϊν 
εκπροςϊπων. Όμωσ δεν ιταν. Γιατί κα μποροφςε να είναι; Επειδι οι αγωνιςτικζσ 
προςπάκειεσ τθσ «Λαϊκισ ςυνζλευςθσ» για τα κζματα τθσ ΔΕΗ («χαράτςι») είχαν 
ευοδωκεί, οι δθμοτικζσ παρατάξεισ «τα είχαν βρει», θ Δθμοτικι Αρχι είχε 
αντιμετωπίςει με δθμοκρατικι και προνοιακι κατανόθςθ το ηιτθμα και ο Διμοσ  
δοφλευε προσ χάριν του πρεβεηάνικου λαοφ. Μια μεγάλθ αφίςα ςτθν είςοδο του 
δθμοτικοφ μεγάρου ζδινε οδθγίεσ ςτουσ δθμότεσ για το τι πρζπει να κάνουν για το 
ηιτθμα τθσ μθ καταβολισ του χαρατςιοφ.  

Ωςτόςο θ μακρότερθ αυτι ςυνεδρίαςθ τθσ χρονιάσ που τελειϊνει, πρϊτθσ 
χρονιάσ τοφ (ακόμα;) νζου δθμοτικοφ ςχιματοσ, αντί να ζχει μεκεόρτια γεφςθ, 
χαρακτθρίςτθκε από μεγάλθ ζνταςθ. Σχεδόν αγωνία. Και αναπόφευκτεσ 
αντεγκλιςεισ. Γιατί; Τι αλικεια ξεχϊριςε αυτι τθ ςυνεδρίαςθ από πολλζσ άλλεσ τθσ 
χρονιάσ; Από ςυνεδριάςεισ που μπορεί να περιλάμβαναν ςπουδαιότερα κζματα, 
λεπτότερα ηθτιματα και δυςμενζςτερεσ ειςθγιςεισ ςτθν θμεριςια διάταξθ τουσ;  

Κρυμμζνθ τθ δεφτερθ εβδομάδα του Δεκζμβρθ, θ ςυνεδρίαςθ αυτι ιταν ςτθν 
πραγματικότθτα θ πρϊτθ και κεμελιακι ςυνεδρίαςθ τθσ νζασ χρονιάσ. Και μάλιςτα 
θ πρϊτθ τθσ ερχόμενθσ τριετίασ αν λάβουμε υπόψθ τον προγραμματικό χαρακτιρα 
τθσ. Ο Διμοσ κεμελίωνε με τισ ειςθγιςεισ-αποφάςεισ του τισ λειτουργίεσ του 2012 
και επομζνων ετϊν, ςε πολλά επίπεδα. Πρϊτο κζμα θ ζγκριςθ «ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ζωσ το 2014». Τι άλλο ςθμαντικότερο από 
αυτό; Ακολουκοφςε το «τεχνικό πρόγραμμα» με όλα τα προγραμματιηόμενα ζργα 
για το ζτοσ 2012 ανάλογα βζβαια με τθ χρθματοδότθςθ που κα προκφψει και 
επακολουκοφςε μια δεκαπεντάδα κεμάτων που ιταν οι κακοριςμοί των ποικίλων 
τελϊν φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, χριςθσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και άλλα πολλά. 
Πάρα πολλά. Όλα όςα κακορίηουν τθ μορφι τθσ πόλθσ και τθν ποιότθτα των 
ςχζςεϊν μασ ωσ δθμοτϊν. Ωσ ςυν-δθμοτϊν. Και ωσ …δθμοτικϊν ςυμβοφλων. 

Η ςυνεδρίαςθ αυτι ιταν ίςωσ θ πρϊτθ τθσ τετραετίασ αφοφ πολλά ταυτόςθμα 
ηθτιματα είχαν περάςει τθν προθγοφμενθ χρονιά ωσ «διαχειριςτικά» και άφθναν 
άκιχτο το κακεςτϊσ λειτουργίασ τθσ πόλθσ ςαν να κζλανε κάποιοι να δείχνουν ότι 
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επικροτοφν τισ προθγοφμενεσ δθμοτικζσ αρχζσ και τισ άλλεσ εξουςίεσ τθσ πόλθσ, 
ςεβόμενοι τισ λακεμζνεσ αποφάςεισ τουσ. Φζτοσ λοιπόν ετίκεντο και πάλι επί 
τάπθτοσ και πιςτεφαμε πωσ κα αντιμετωπίηονταν με ςοβαρότθτα και ευκφνθ. Πϊσ 
όμωσ ετζκθςαν;  

Θα πιάςουμε ζνα ηιτθμα εδϊ. Αφορά το τρίγωνο "1) δωρεάν ςτάκμευςθ ςε όλθ 
τθν πόλθ,  2) επί πλθρωμι τραπεηάκια ςε όλθ τθν πόλθ, 3) ανυπαρξία ςτεγαςτικισ 
πρόνοιασ για τουσ ζχοντεσ ανάγκθ". Τι αντιπροςωπεφει αυτό; Ο πρεβεηάνοσ και ο 
επιςκζπτθσ αυτοκινθτοφχοσ πιάνουν ανζξοδα όςο δθμόςιο χϊρο κζλουν, ο 
καφετηισ πλθρϊνοντασ κάτι εκμεταλλεφεται αρκετό δθμόςιο χϊρο, ενϊ ο άςτεγοσ 
δεν ζχει καμιά διευκόλυνςθ ςτζγθσ για ανάλογο δθμόςιο χϊρο. Ο Διμοσ ζδειξε πωσ 
ζκανε ότι μποροφςε με το να παγϊςει τα τζλθ! Ποιοσ όμωσ επιτρζπει ςτθ δθμοτικι 
αρχι να επιβάλει αυτι τθ «δικαιοςφνθ»; Ποιοσ επιτρζπει να μθν γίνεται ανάλυςθ 
των ηθτθμάτων και να επιβάλλεται ζτςι μια ςαρωτικά εξιςωτικι οριηόντια λογικι; 
Πόςο θκικι είναι αυτι θ λογικι;  

Μασ δόκθκε θ εντφπωςθ πωσ ο Διμοσ λειτουργεί ςαν μια υπθρεςία που ζχει 
χάςει όλα τα αρχεία που κα του επζτρεπαν να κζςει κακαρά τα επί μζρουσ 
ηθτιματα ςτουσ δθμότεσ. Σαν ζναν κακθγθτι που ζχει χάςει το βακμολογικό 
κατάλογο και  προςπακεί να ξεμπλζξει από τθν κακοτοπιά δίνοντασ βακμοφσ ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ του (πάρτε βάγια), χωρίσ να νοιάηεται πια αν πρζπει να τουσ 
πει υπεφκυνα τθν αλικεια για τθν επίδοςι τουσ. Σαν ζναν φουκαρά μπακάλθ που 
ζχει χάςει τα τεφτζρια με τα βερεςζδια και με τισ υποχρεϊςεισ του.           

Όλθ θ αντιπολίτευςθ νομίηω βρζκθκε ςε μια κατάςταςθ όπου ο Διμοσ φάνθκε 
πωσ δεν ζχει καμιά πρόκεςθ να αντιμετωπίςει ςοβαρά τα χρεωμζνα (ναι, 
χρεωμζνα) ηθτιματα λειτουργίασ τθσ πόλθσ. Όχι ενςυνείδθτα (κζλω να πιςτεφω και 
ίςωσ ςυμμερίηονται τθν άποψι μου και πολλά μζλθ τθσ ςυμπολίτευςθσ), αλλά μζςα 
από μια κεκτθμζνθ κρατικίςτικθ πλειοψθφικι νοοτροπία και πρακτικι που καταργεί 
κάκε πολιτικι διάςταςθ που υποτίκεται πωσ εκφράηει με τθ λειτουργία του ζνα 
δθμοτικό ςυμβοφλιο και τα μζλθ του. Η ςυνεδρίαςθ, ανεξάρτθτα από τθν καλι 
πρόκεςθ του Προζδρου, μοιάηει να «κρατικοποιεί» το Δ.Σ. που όμωσ, αυτό, πρζπει 
να το ζχουμε κατά νου, αντιπροςωπεφει το λαό τθσ Πρζβεηασ και κατά κανζνα 
τρόπο το Κράτοσ. Ο «Δθμόςιοσ Χϊροσ» πιςτεφει πωσ πρζπει να αντιςτακεί ςτθ 
γενικότερθ κατάςταςθ αντιλαϊκισ οριηόντιασ «διαχείριςθσ – ςυνδιαχείριςθσ» που 
εγκακιδρφκθκε ςτθ χϊρα και που κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί με διαυγείσ και 
τοπικά διαρκρωμζνεσ προτάςεισ και ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ αντιςτάςεισ. 

Να ποφμε πωσ ςτθ μεγάλθ αυτι ςυνεδρίαςθ ςυμπεριλαμβάνονταν 41 κζματα. Η 
παράταξι μασ ζβαλε προ θμερθςίασ διατάξεωσ τθν ψιφιςθ ανάλθψθσ δράςθσ υπζρ 
των δικαηομζνων εκπροςϊπων τθσ Πρζβεηασ που είχαν αναλάβει το 2008 να 
αντιδράςουν ςτισ εγκαταςτάςεισ παράνομων κεραιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ. Εξάλλου 
ςτα κζματα 34/35 για τθν ίδρυςθ λαϊκισ αγοράσ ςτο Γιπεδο, ο «Δθμόςιοσ Χϊροσ» 
ηιτθςε να επανεξεταςτεί ςε βάκοσ το ηιτθμα ςαν αξιολόγθςθ μιασ πρϊτθσ 
περιόδου λειτουργίασ, από όταν κα αρχίςει να λειτουργεί θ λαϊκι. Ζτςι, ςε 
ςυμφωνία και με άλλουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ, κα επιλεγοφν και άλλεσ κζςεισ 
λαϊκισ μζςα τθν πόλθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ μεγάλουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 1) 
ζναντι τθσ Κακολικισ εκκλθςίασ Αγ. Ανδρζα και 2) ςτθν παραλία.  
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