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Δελτίο Τύπου της 23/02/2012 
 

ΕΤΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΜΑΣΑ 
 

Όταν το Δημοτικό Συμβοφλιο παραπέμπει (ς)το Μουςείο 
 

Να προειδοποιιςω τον αναγνϊςτθ 
πωσ δεν ειρωνεφομαι κανζνα. Με τον 
τίτλο και τον υπότιτλο του δελτίου Τφπου 
εκφράηω ζνα ςαρκαςμό (και μάλιςτα 
αυτοςαρκαςμό) για όςα περνοφν από το 
Δθμοτικό μασ Συμβοφλιο, ενδιαφζροντα 
και κοινωνικϊσ χριςιμα, αλλά που δεν 
μποροφν να φτάςουν μζχρι το βάκοσ που 
ο  δθμότθσ που ςυναντοφμε τθν επόμενθ 
θμζρα διαβλζπει με τθν πρϊτθ ματιά.     

Με ρϊτθςε λοιπόν κάποιοσ φίλοσ αν 
ςτθ ςυηιτθςθ για το ψιφιςμα ςχετικά με 
τον Οργανιςμό Εργατικισ Κατοικίασ που 
καταργικθκε (ςυνεδρίαςθ 20/2/2012) 
κζςαμε κακόλου και ζνα άλλο ηιτθμα, 
που ηιςαμε ςτθν Πρζβεηα. Ερϊτθςε αν 
οι δικαιοφχοι ςτζγθσ πρζπει να 
επωφελοφνται και από το οικόπεδο, τθ 
γθ, ι μιπωσ πρζπει θ γθ να παραμζνει 
ιδιοκτθςία του ΟΕΚ ϊςτε να 
χρθςιμοποιείται για νζεσ καταςκευζσ ςε 
πολυκατοικίεσ που κα πολλαπλαςίαηαν 
ζτςι τουσ δικαιοφχουσ. Του απάντθςα 
πάντωσ πωσ θ δικι μασ κζςθ είναι να 
αναλάβει ο Διμοσ μασ ςτεγαςτικζσ 
πρωτοβουλίεσ που κα βαςίηονταν ςτο 
ςτεγαςτικό απόκεμα που υπάρχει ςτα 
κάςτρα μασ, μαηί, εννοείται, με άλλεσ 
χριςεισ πολιτιςμοφ και διοίκθςθσ ςε 

αυτά. 
Προ θμερθςίασ διατάξεωσ μασ 

δόκθκε απάντθςθ για το κζμα που είχαμε 
κζςει ςε προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ για 
ιδιότυπεσ ςυνδζςεισ τθσ ΔΕΥΑΠ. Υπιρξε 
πράγματι ςυμφωνία, με βάςθ το 100% 
του δειγματολθπτικοφ υλικοφ, για 
ανεξζλεγκτθ χριςθ νεροφ ςε νζεσ 
πολυκατοικίεσ τθσ πόλθσ και ςυνεπϊσ 
χρειάηεται να γίνει ζλεγχοσ. Θζςθ μασ 
είναι πωσ για να υπάρξει ιςονομία κα 
πρζπει να αξιοποιθκοφν και τα 
ειδοποιθτιρια τθσ ΔΕΗ όπου 
αναγράφεται θ χρεωπίςτωςθ ΔΕΗ/Διμου 
για κάκε νοικοκυριό, οπότε μπορεί να 
ελεγχκεί και θ αντίςτοιχθ υποχρζωςθ του 
νοικοκυριοφ προσ τθ ΔΕΥΑΠ. Η ιςονομία 
μπορεί να οδθγιςει ςε δικαιότερθ 
κατανομι των επιβαρφνςεων του 
πρεβεηάνικου πλθκυςμοφ, ςτθν παροφςα 
φάςθ κοινωνικισ αβεβαιότθτασ και 
εργαςιακισ βαρβαρότθτασ. Λυποφμαςτε 
που δεν ενεργοποιοφνται ςε τζτοια 
ηθτιματα και πρεβεηάνικεσ ενϊςεισ 
καταναλωτϊν, πριν χρειαςτεί να γίνει 
επζμβαςθ του Ειςαγγελζα.  

 Το κζμα 3 τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
αναφερόταν ςε μελζτθ και ζγκριςθ 
υποβολι πρόταςθσ για χρθματοδότθςθ 
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με ςκοπό τθν ευρεία πλακόςτρωςθ 
δθμοτικϊν οδϊν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 
τζτοιων όπωσ θ 21θσ Οκτϊβριου, θ 
Καρυωτάκθ, θ Εκνικισ αντιςτάςεωσ, και 
οι κάκετεσ ςε αυτζσ.  Από τθν παράταξι 
μασ εκφράςτθκε θ λφπθ που μζνει ακόμα 
πίςω το ηιτθμα τθσ πεηοδρόμθςθσ (και 
του ςεβαςμοφ του πεηοδρομθμζνου 
χϊρου) αφοφ, όπωσ μασ εξθγικθκε από 
τουσ μθχανικοφσ του Διμου μασ, που 
ανζλαβαν με ενκουςιαςμό το ζργο, δεν 
υπονοείται και ςχετικι αλλαγι 
κυκλοφοριακισ ρφκμιςθσ. Βριςκόμαςτε 
ζτςι ςε ζναν «αβδθριτιςμό» όπου τα 
αυτοκίνθτα κα οδεφουν επί 
πλακόςτρωτου! Θα προτιμοφςαμε μια 
άμεςθ και τίμια ςυμπλιρωςθ τθσ 
πεηοδρόμθςθσ, ζςτω και με τισ νυν 
αςφαλτοςτρωμζνεσ επιφάνειεσ για 
χριςεισ αυτοκινιτου επείγουςασ 
ανάγκθσ. 

 

 
 

Παρόμοιο περιεχόμενο είχε και το 
κζμα 4 για μελζτθ και υποβολι πρόταςθσ 
του ζργου που αφορά τθν πρϊθν τάφρο 
που περιβάλλει το κάςτρου Αγίου 
Ανδρζα. Θα λζγαμε πωσ οι όμορφεσ 
πλακοςτρϊςεισ και πεηοδρομιςεισ 
γίνονται όμορφα πάρκινγκ όπωσ λζμε «τα 
όμορφα χωριά καίγονται όμορφα». Σε 
άλλεσ μεςογειακζσ πόλεισ τα κάςτρα 
περιβάλλονται από όμορφεσ περιτάφριεσ 
διαμορφϊςεισ που δίνουν αρχοντιά και 
ιδιαιτερότθτα ςτισ πόλεισ αυτζσ που δεν 
οικοπεδοποιοφν τθν ιςτορία τουσ.  

…Πριν μερικά χρόνια μασ είχε δοκεί θ 
ευκαιρία να παρακολουκιςουμε μια 

«εμφφλια» διαμάχθ ςτο Λουξεμβοφργο 
που ξεκίνθςε από τθν ιδζα να ξθλωκεί το 
άγαλμα τθσ λουξεμβουργζηικθσ 
ελευκερίασ από το βάκρο του και να 
κρυφτεί ςε ζνα ςκοτεινό δωμάτιο ςαν 
διαμαρτυρία για τθν ανιςότθτα ςε βάροσ 
των γυναικϊν ωσ κυμάτων βίασ. Γυναίκα 
δεν ιταν και θ απεικονιηόμενθ 
ελευκερία; Τελικά θ ιδζα άλλαξε και το 
άγαλμα απζκτθςε δίπλα του ζνα 
πανομοιότυπο κλϊνο με τθ μορφι μιασ 
«ελευκερίασ» που όμωσ ιταν 
ανεπικφμθτα ζγγυοσ! Γιατί όχι; Αυτό και 
αν δεν ξεςικωςε κφελλα 
διαμαρτυριϊν!... Πίςω ςτα πρεβεηάνικα. 
Το δθμοτικό μασ ςυμβοφλιο, ςφςςωμο 
ςχεδόν, τάχκθκε ςτα κζματα 18 και 19 
υπζρ τθσ ανάπτυξθσ δομϊν και 
υπθρεςιϊν προσ όφελοσ των γυναικϊν 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ και υπζρ 
τθσ υπογραφισ τθσ Ευρωπαϊκισ Χάρτασ 
για τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν τοπικι 
κοινωνία. Ασ ποφμε πωσ απομζνει ακόμα 
να γίνει (το προτείνουμε) ζνα 
τουλάχιςτον άγαλμα ςτον πρεβεηάνικο 
δθμόςιο χϊρο με απεικόνιςθ γυναικείασ 
μορφισ. Το βράδυ που τα αγάλματα τθσ 
πόλθσ μασ κατεβαίνουν από τα βάκρα 
τουσ και πιάνουν κουβεντολόι κα 
βαριοφνται τθν αντροπαρζα τουσ…  

Το κζμα 24 για μεταβολζσ ςχολικϊν 
μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2012-
2013 επζτρεψε ςτον αντιδιμαρχο και 
πεπειραμζνο εκπαιδευτικό Γιϊργο 
Φραγκοφλθ να πάρει μια καρραλζα κζςθ 
ςε ςχζςθ με τισ προτάςεισ τθσ Α/βμιασ 
και Β/βάκμιασ εκπαίδευςθσ ϊςτε να 
αποφευχκοφν καταργιςεισ ςχολείων. 
Εξάλλου θ παρουςία και ςυμμζτοχθ των 
εκπαιδευτικϊν εκπροςϊπων κ.κ. 
Ηλιόπουλου (Διευκυντι Α/βάκμιασ) και 
Στράντηαλου (Προζδρου ΕΛΜΕ) ζδωςε 
αφορμι ςε ευρφτερθ ςυηιτθςθ. Η 
πολυετισ προςωπικι μασ εκπαιδευτικι 
πείρα μασ υποχρεϊνει να δοφμε το 
ηιτθμα «επικετικά» προτείνοντασ ςτο 
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Διμο και τθν πρεβεηάνικθ κοινωνία να 
αντιμετωπίςουν τα φαινόμενα 
ολιγανκρωπίασ ςαν ςυμπτϊματα 
(«πυρετό») και να κινθκοφν 
«κεραπευτικά» προσ αναςυγκρότθςθ των 
κοινοτιτων που φκίνουν. Στο πρόγραμμά 
μασ προτείνουμε, εδϊ και δφο χρόνια, 
αδελφοποιιςεισ ςυνοικιϊν πόλθσ και 
μικρϊν κοινοτιτων, κυριακάτικεσ 
εκδρομζσ ςτα χωριά και επιτόπια 
κατανάλωςθ, ενκάρρυνςθ τθσ 
παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ, 
οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων με 
κζντρο τουσ φκίνοντεσ οικιςμοφσ.    

Η «βραδιά» του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου τελείωςε με εντυπωςιακζσ 
προτάςεισ εκ μζρουσ του αντιδθμάρχου 
Κοςμά Κορωναίου. Τον απογοθτεφςαμε 
(και απογοθτευτικαμε και εμείσ) αφοφ  θ 
ζγκριςθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 
μουςείου πόλθσ, (κζμα 33) ι 
«πρεβεηάνικου πολεογραφικοφ 

μουςείου», όπωσ προτείνουμε να 
λζγεται, παραπζμφκθκε ςτθν «επιτροπι 
διαβοφλευςθσ». Δεν καταλάβαμε (!) γιατί 
και πϊσ, αλλά θ διεφρυνςθ τθσ ςυηιτθςθσ 
είναι κετικι εξζλιξθ. Εξάλλου ο οριςμόσ 
ομάδων εργαςίασ για πολιτιςτικά 
ηθτιματα του Διμου (κζμα 34) και θ 
ζγκριςθ διοργάνωςθσ μερικϊν ακόμα 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτο Διμο 
Πρζβεηασ (κζμα 36) για τθν προςεχι 
περίοδο προςφζρει κάτι ςτθν κοινωνία 
μασ. Πιςτεφουμε πωσ με τθ ζγκριςθ και 
παρουςίαςθ του λογότυπου για τα 100 
χρόνια απελευκζρωςθσ τθσ Πρζβεηασ 
(κζμα 38) κα αρχίςει και ο ςχετικόσ 
εορταςμόσ για τον οποίο θ παράταξι μασ 
ζχει κάνει τισ προτάςεισ τθσ με αναφορά 
τθν πολιτιςμζνθ αναςυγκρότθςθ του 
δθμόςιου χϊρου μασ, τον κόςμο τθσ 
εργαςίασ και τθσ νεολαίασ και τθν 
προβολι του ειρθνιςτικοφ ιδεϊδουσ

.                          
 

Γιάννησ Ρέντζοσ 
Δημοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλθσ τησ Δημοτικθσ Παράταξησ 

«Δημόςιοσ Χώροσ Πρέβεζα – Λοφροσ – Ζάλογγο» 
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