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Σάββατο 31 Μαρτίοσ 2012 στις 7:30μμ, στην αίθοσσα της Δημοτικής Αγοράς 
 

 

Εισηγήσεις – συζήτηση με θέμα 
 

Οικονομική κρίση & Αυτοδιοίκηση, Πόλη - Περιφέρεια. 
Η άποψή μας  για το δημόσιο χώρο, τα δημόσια αγαθά, την ανάπτυξη 

 

 

Δημόσιος χώρος: Χώρος της πόλης - Χώρος της πάλης 
 

Γιάννης Ρέντζος 
 
Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε γηα ηελ 
απηνδηνίθεζε, ηελ πόιε θαη ηελ 
πεξηθέξεηα γίλεηαη θάησ από ην βαξύ 
νπξαλό ηεο κεγάιεο θαη 
παξαηεηακέλεο, όπσο κέιιεηαη, 
νηθνλνκηθήο αβεβαηόηεηαο, ηνπ 
πνιέκνπ πνπ θεξύρηεθε θαηά ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο νινθάλεξεο 
βαξβαξόηεηαο πνπ εθδειώλεηαη ζηελ 
θνηλσλία. Μέζα ζην πιαίζην απηό 
θαινύκαζηε λα πάξνπκε ζέζεηο, όπσο 
ην θάλακε θαη από ππνρξέσζε ζηελ 
απηνδηνηθεηηθή εθπξνζώπεζε θαη 
γεληθόηεξα ή εηδηθόηεξα ν θαζέλαο καο, 
από ηνπο νκηιεηέο θαη από ην θνηλό 
καο, γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε 
αλαδηαλνκή ησλ πξντόλησλ ηνπ 
εξγαζηαθνύ καο κόρζνπ, γηα ηελ 
παξαγσγή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε 
ζηε ρώξα θαη ηηο επηκέξνπο 
πεξηθέξεηεο, ηελ Πξέβεδα, ηελ Ήπεηξν, 
ηελ Αζήλα.      

Σε επνρή κεγάιεο αδηθίαο, ε 
παξάηαμή καο πξνβάιιεη ην ηδεώδεο 
ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο 
μεθηλώληαο από ηελ παξαηεξήζηκε 
αδηθία πνπ βαζηιεύεη ζην δεκόζην 
ρώξν ηεο πόιεο. Πνιινί 
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ έθθξαζε «θξάηνο 
δηθαίνπ», πξνζηξέρνληαο πξνο ηνπο 
θξαηηθνύο νξγαληζκνύο κε ειπίδα, 
ρσξίο όκσο λα θαηαιαβαίλνπλ πσο 
«θξάηνο δηθαίνπ» δελ ππνλνεί ηελ 
άξζε ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη ηελ 
θαζηέξσζε κηαο θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο, αιιά «επηβνιή ηνπ λόκνπ 
ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο». Δίκαζηε 
αιήζεηα ηόζν κεγάινη ζαπκαζηέο 
απηνύ ηνπ λόκνπ θαη ηεο θαηαζηνιήο 
πνπ ζπλεπάγεηαη; Καη ελλνώ βέβαηα 
θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
επηζεηηθόηεηαο πνπ θαιιηεξγείηαη θαη 
εθδειώλεηαη από άηνκα ηεο δηπιαλήο 
πόξηαο. 

Πηζηεύνπκε ινηπόλ ζηελ πόιε ηεο 
θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ζηελ πάιε 
γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Τα δίθηα 
καο δελ ηα εμαζθαιίδεη νύηε ην 
«θξάηνο δηθαίνπ»  νύηε ε «ειεπζεξία» 
ηνπ. Τν θαζηεξσκέλν ζύλζεκα «Χσκί, 
Παηδεία, Διεπζεξία» επαλέξρεηαη 
ρσξίο λα επηθαηξνπνηεζεί, όπσο ζα 
κπνξνύζε, κε ηελ πξνζζήθε ηεο 
«θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο». Κνηλσληθήο 
δηθαηνζύλεο, ηδηαίηεξα, όπσο ηελ είδε 
λα αλαπεδά ζαλ αίηεκα γηα ηε 
ζύγρξνλε πόιε ν Νηέηβηλη Φάξβετ πνπ 
επεμεξγάζηεθε ζε πιηθνύο όξνπο 
δεκόζηνπ ρώξνπ ηα δεηήκαηα ηεο 
θνηλσλην-ρσξηθήο αληζόηεηαο. Τη 
αλήθεη, ζε πνηνλ, θαη γηαηί.  

Τν «δηθαίσκα ζηελ πόιε» ζαλ 
αίηεκα αλάδεημεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ είλαη ζηνηρείν ηνπ 
νπνίνπ ε δηεθδίθεζε πξέπεη λα 
θαηνρπξσζεί ζηνπο ζπιινγηθνύο 
ιατθνύο αγώλεο, έηζη όπσο ην αλέιπζε 
ν Αλξί Λεθέβξ αλαδεηθλύνληαο ηελ 
αλζξώπηλε «αμία ρξήζεο» αληί γηα ηελ 
εκπνξηθή «αληαιιαθηηθή αμία» ηνπ 
ρώξνπ πνπ θαη ηηο δπν εκείο ηηο 



[2] 

 

παξάγνπκε κε ην κόρζν καο, κε ηηο 
ζρέζεηο καο, κε ηα όλεηξά καο. Δκείο 
πνπ δνύκε ζηελ πόιε θαη ζηελ 
πεξηθέξεηά ηεο. Δκείο. Κξίκα πνπ ε 
ιέμε «πνιίηεο» έρεη αδεηάζεη από ην 
ηόζν ζεκαληηθό λόεκα πνπ είρε ζηε 
γιώζζα καο, γηα ηνπο αλζξώπνπο ηεο 
πόιεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ελλνεί 
πηα ηνλ ππήθνν ηνπ θξάηνπο. Ζ 
παξάηαμή καο ππνζηεξίδεη ην δεκόζην 
ρώξν γηα λα παξαζηαζεί ζηνλ 
«πνιίηε» θαη λα δπλακώζεη από 
απηόλ.      
 
Για ηο μόπθωμα ηος Δήμος και ηη 
λαθςπαγώγηζη ηος δημόζιος 
σώπος 
 
Ο Γήκνο νθείιεη ηελ εθάζηνηε αλά 
ηεηξαεηία ζπγθξόηεζή ηνπ ζηελ 
έθθξαζε ηεο ιατθήο πνιηηηθήο 
βνύιεζεο. Ψζηόζν ιεηηνπξγεί κε ηελ 
όπνηα θεθηεκέλε θξαηηθίζηηθε 
λννηξνπία ηνπ, πνπ πάλησο ηελ αληιεί 
από ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 
δπλάκεηο πνπ εθθξάδεη. Θεσξνύκε ην 
Γήκν ζαλ έλα αδξαλεηαθό 
δηαρεηξηζηηθό θξαηηθό κόξθσκα πνπ 
δελ εθθξάδεηαη ζαλ επαίζζεην θαη 
απνηειεζκαηηθό ιατθό εξγαιείν. Σπρλά 
ζηηο ζπλεδξηάζεηο αζρνινύκαζηε κε 
αληηκεηώπηζε αηηεκάησλ ζπλδεκνηώλ 
καο πνπ μέξνπκε πσο ε ηθαλνπνίεζή 
ηνπο ξνθαλίδεη ην δεκόζην ρώξν ελώ ε 
απόξξηςή ηνπο απιά ζα ηηκσξνύζε 
ηνύο αηηνύκελνπο. Τν πιαίζην ηνπ 
ξνθαλίζκαηνο ην ζέηεη ε ίδηα ε 
αδξαλεηαθή-δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία 
ηνπ Γήκνπ.  

Σηελ πξώηε θηόιαο, κεηά ηηο 
δεκαηξεζίεο,  ζπλεδξίαζε ηνπ 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνζέμακε θαη 
επηζεκάλακε ηελ αξαρληαζκέλε 
αηδέληα ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύιηνπ. Ζ 
ζπλεδξίαζε δελ αθηεξώζεθε ζε 
θάπνην πξνγξακκαηηθό  θνίηαγκα ηεο 
Πξέβεδαο, ηεο πόιεο θαη ηνπ λένπ 
Γήκνπ. Όια εμειίρζεθαλ ζαλ 
«ζπλέρεηα από ην πξνεγνύκελν» πνπ 
ιέλε ζηα πεξηνδηθά. Σαλ λα θαίλεηαη 
πσο ν θαιιηθξαηηθόο λνκνζέηεο θαη νη 
ληόπηνη ζαπκαζηέο ηνπ δηαηζζάλνληαη 
πσο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην είλαη 
άρξεζην. Πσο δελ κπνξεί λα 

παξαγάγεη ην πνιηηηθά λέν πνπ έρεη 
αλάγθε ε δεκνηηθή πεξηθέξεηα, θαη 
κάιηζηα κε δηαδηθαζίεο «ζέζεο», 
«αληίζεζεο» θαη «ζύλζεζεο».  Δίδακε 
πσο ε «δνπιεηά ζπλερίδεηαη 
θαλνληθά», «Business as Usual», πνπ 
ιέλε θαη ζηα μέλα. Όκσο ηα πξάγκαηα 
δελ έπξεπε λα είλαη έηζη. Ζ λέα 
δεκνηηθή αξρή παξέιαβε κηα ζρεδόλ 
βνκβαξδηζκέλε ειιελνύπνιε 
Πξέβεδα. Γηαηί λα ρξεσζεί απηή ηελ 
θαηάζηαζε αληί λα πηζησζεί κε έλαλ 
ππεύζπλν θαη αλαθνηλώζηκν 
πξνγξακκαηηζκό; Δίλαη γεληθόηεξα 
γλσζηέο θαη από όινπο 
παξαηεξεκέλεο νη ζπλζήθεο αζρήκηαο, 
βξσκηάο θαη αλαζθάιεηαο πνπ 
βαζηιεύνπλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο καο. Οη 
απνζέζεηο πιηθώλ ζηα πεδνδξόκηα, ηα 
δίκεηξα θεδεηόζεκα ζηηο θνιόλεο ηεο 
ΓΔΖ, νη αθίζεο κε παξσρεκέλν 
πεξηερόκελν, νη κηθξνβαλδαιηζκνί θαη 
ηα γθξάθηηη, ηα παληνεηδή ζθνππίδηα 
δίλνπλ ζήκεξα ζηελ Πξέβεδα κηα 
εηθόλα παξαηεκέλεο ή 
ιαθπξαγσγεκέλεο πόιεο. Καη ηη λα 
πνύκε γηα ηελ αζρήκηα ησλ ππισηώλ 
θαη ησλ θαθόγνπζησλ πηλαθίδσλ; 

Απηή ε αίζζεζε ζπλέρεηαο θάλεθε 
θαη ηελ πξώηε-πξώηε κέξα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Γήκνπ. Μπξνζηά 
ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ δεκνηηθνύ 
κεγάξνπ ηελ πξσηνρξνληά, Σάββαην 
1ε Ηαλνπαξίνπ 2011, εκεξνκελία ηεο 
ηειεηήο εγθαηάζηαζεο ηεο λέαο 
δεκνηηθήο αξρήο, ην ζέακα ήηαλ 
απνθξνπζηηθό. Τξεηο ππεξκεγέζεηο 
θάδνη αζηακάηεηεο ιεηηνπξγίαο θαη 
πνηθίια απνηεζέληα, απνζεθεπκέλα ή 
απνζεκαηνπνηεκέλα πιηθά 
θαηαιάκβαλαλ κεγάιν κέξνο ηνπ 
κηθξνύ θνηλόρξεζηνπ δξόκνπ ζηνλ 
νπνίν βξίζθεηαη ε είζνδνο ηνπ 
Γεκαξρείνπ καο. Ζ θαηάζηαζε απηή 
απνηειεί ζηάζε πεξηθξόλεζεο 
απέλαληη ζηνλ πξεβεδάληθν ιαό γηα 
ηνλ νπνίν ην Γεκαξρείν είλαη ζύκβνιν 
ηζηνξηθήο ύπαξμεο θαη νπσζδήπνηε 
ζηνηρείν ζπιινγηθήο θνηλσληθήο 
αλαθνξάο θαη ελόηεηαο. Θέζε καο 
είλαη πσο έλαο πνιηηηζκηθόο πόιεκνο 
έρεη γηα ζέαηξν ησλ καρώλ ηνπ ηνπο 
δξόκνπο θαη ηηο πιαηείεο ηεο πόιεο 

http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/02/16/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/02/16/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/02/16/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/01/30/547/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/01/14/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/01/14/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/01/14/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9/
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καο. Ο πόιεκνο, απηόο, βέβαηα, έρεη 
θεξδεζεί. Ζ Πξέβεδα έρεη εηηεζεί. Τν 
θαθό έρεη ληθήζεη. Καη κάιηζηα απηό ην 
θαθό ζεσξείηαη θαιό θαη βνιηθό.  

Μηιώληαο γηα ηα απνξξίκκαηα 
μέξνπκε πσο πιηθά πνπ ζα έπξεπε λα 
θαηαιακβάλνπλ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνύ 
ηεο ηδηνθηεζίαο καο, κέρξη ηε ζηηγκή 
ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο, πηάλνπλ 
ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ θνηλόρξεζηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ. Ζ δηαρείξηζε ησλ 
ζθνππηδηώλ απνηειεί εηζβνιή ηνπ 
«ηδησηηθνύ» ζην «δεκόζην» ελώ θακηά 
πξνζπάζεηα δελ γίλεηαη ώζηε λα 
πεξηνξηζηεί ν όγθνο ηνπο (πνπ 
αζρεκίδεη ηελ πόιε) θαη ε κάδα ηνπο 
(πνπ καο επηβαξύλεη κε ηελ 
απνθνκηδή). Υπνινγίζακε πσο ε 
δεκηνπξγία κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζε 
έλα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο, πνπ αληηζηνηρεί κε 
κεξηθέο δεθάδεο έσο εθαηνληάδεο 
ιίηξα απνξξηκκάησλ, π.ρ. πιαζηηθώλ 
θηαιώλ, επηβαξύλεη ην Γήκν, ιόγσ ηεο 
κεηαθνξάο, ζε βαζκό πνπ λα 
ηζνδπλακεί κε θαζεκεξηλή επηδόηεζε 
ηεο επηρείξεζεο. Απηή απιά 
θαηαβάιιεη γηα ηα απνξξίκκαηα ηα 
ηέιε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 
ηεηξαγσληθά ηεο κέηξα, δειαδή 
πιεξώλεη όζα θαη έλαο αλήκπνξνο 
ειηθησκέλνο ζην ζπίηη ηνπ, πνπ βγάδεη 
δέθα ιίηξα ηελ εβδνκάδα. Απηόο ν 
παππνύο ρξεκαηνδνηεί ηελ 
επηρείξεζε κέζσ ηνπ Γήκνπ!        

Γείρλνπκε επαηζζεζία ζηα δεηήκαηα 
ηνπ θνηλόρξεζηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. 
Αξθνύκαζηε απιά λα πξνζζέζνπκε 
πσο ε εηθόλα ηεο πόιεο είλαη αςεπδήο 
κάξηπξαο ησλ άπισλ δηεξγαζηώλ πνπ 
γίλνληαη πίζσ από ηελ πιάηε καο. 
Δίλαη πιηθή απνηύπσζε ησλ 
ζπζρεηηζκώλ δπλάκεσλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ. Απηό θάλεθε 
ήδε κε ηε ζπλεδξίαζε γηα ηελ αλάδεημε 
«ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκόηε θαη ηεο 
επηρείξεζεο» πνπ ραξαθηεξίζακε 
παξσδία. Από ηε δεκνηηθή 
γξαθεηνθξαηία, δειαδή αηξεηνύο θαη 
δηνξηζκέλνπο, ν ζεζκόο πέζαλε πξηλ 
γελλεζεί κε ηε κε ζύλλνκε δηαδηθαζία 
πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηελ νπνία 
κόλνλ εκείο θαηαγγείιακε. Ήηαλ ε πην 
αζηεία βξαδηά ζπλεδξίαζεο αθνύ ε 

θαηά ηα άιια αδηάζπαζηε δηνηθνύζα 
πιεηνςεθία έθαλε κεξηθέο βόιηεο ζην 
παξαβάλ ηεο ςεθνθνξίαο θαη 
μαλαγύξηδε πεξλώληαο, κε θαλεξή 
ακεραλία, κέζα από ην θνηλό θαη ηνπο 
ππνςεθίνπο πνπ παξαθνινπζνύζαλ 
ηε ζθελνζεζία ζηελ νπνία θαη απηνί 
είραλ ιάβεη κέξνο. Φπζηθά ε δεκνηηθή 
ξαδηνθσλία δελ θαηαρώξηζε ηελ 
παξέκβαζή καο νύηε ζηα ςηιά.  

Σε ζρέζε πάλησο κε ηελ αζηεία 
βξαδηά πνπ αλαθέξσ, πξόθεηηαη γηα 
γεληθόηεξν ππαηληγκό γηα ηηο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ ζπλεδξηάζεσλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Δίλαη ν 
ρεηξόηεξνο από όινπο όζνπο έρσ δεη 
δσληαλά ή ζηελ ηειεόξαζε. Πάλσ από 
όιεο ηηο αίζνπζεο, επεηδή είλαη θαη ζηα 
δηθά καο κέηξα ζύγθξηζεο, βάδσ ηεο 
Φηιηππηάδαο. Μαδί κε ην ραηξεηηζκό 
κνπ ζηηο δεκαηξεζίεο είρα επηζεκάλεη 
ηε ζρεηηθή αδπλακία πξνηείλνληαο 
άιιν ρώξν γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο, όπσο 
γηα παξάδεηγκα ε αίζνπζα ηεο Λατθήο 
Αγνξάο πνπ επηηξέπεη ηελ άλεηε 
παξαθνινύζεζε από ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο δεκόηεο. 
Παξαδνζηαθά ην πξεβεδάληθν 
Γεκαξρείν δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηέηνηα 
πξάγκαηα. Τν ιέσ κε ληξνπή θαη δελ 
ζα κπνξνύζα λα θαηεγνξήζσ ηελ 
παξνύζα δεκνηηθή αξρή επεηδή 
ρνληξαίλεη ηηο πθηζηάκελεο δνκέο 
θαθνγνπζηηάο θαη 
δπζιεηηνπξγηθόηεηαο. Σ’ απηή απιά 
έιαρε λα πεξηθξνλήζεη ηηο δεκνηηθέο 
παξαηάμεηο θαη δε θξόληηζε γηα ηα 
απαξαίηεηα γξαθεία όπσο πξνβιέπεη 
ν λόκνο 3852 ηνπ 2010, ν 
«Καιιηθξάηεο». Ούηε νη ζηνηρεηώδεηο 
όξνη ζπλεξγαζίαο κε ην ππόινηπν 
πνιηηηθό θαη ππεξεζηαθό πξνζσπηθό 
δελ εμαζθαιίδνληαη.   

Αθήζακε ηειεπηαίν ην δήηεκα ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ θηλνύκελνπ θαη 
ζηαζκεπκέλνπ απηνθηλήηνπ, ηε ζέζε 
ηνπ πεδνύ ζηνλ θαηνηθεκέλν ρώξν θαη 
ηελ ελ γέλεη θηλεηηθόηεηα. Σηελ 
πξνεθινγηθή θάζε δεκνζηεύζακε 
ζέζεηο γηα ηε δεκόζηα θηλεηηθόηεηα θαη 
ηε ζπγθνηλσλία κε ηα ΚΤΔΛ. Τν 
ζρεδόλ δεκόζην ππεξαζηηθό 
ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα εμειηρζεί κε 
βάζε ηελ εηθόλα ηνπ ηξέλνπ θαη ηνπ 

http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/03/01/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B9/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/03/01/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B9/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/03/01/%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%B9/
http://forumprevezas.wordpress.com/2011/11/06/4109
http://forumprevezas.wordpress.com/2011/11/06/4109
http://forumprevezas.wordpress.com/2011/11/06/4109
http://dimosioshoros.wordpress.com/2010/10/12/%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/
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αεξνπιάλνπ σο πξνο ηνπο ρώξνπο 
πγηεηλήο, ηνλ αηνκηθό θσηηζκό, ηε 
δηαδηθηπαθή θξάηεζε ζέζεο, ηελ 
επηινγή θαζίζκαηνο, ηε ρξήζε 
πηζησηηθήο θάξηαο, θαη άιια ζηνηρεία 
όπσο ν έιεγρνο ηεο ππνρξεσηηθήο 
αθξόαζεο κνπζηθήο. Μηθξά ηνπηθά 
ιεσθνξεία ζα πξέπεη λα θηλνύληαη ζε 
ζρεδηαζκέλνπο βξόρνπο ώζηε λα 
εμππεξεηνύλ ην γεληθό θνηλό θαη ηα 
παηδηά ζηελ όπνηα απνγεπκαηηλή 
παξα-ζρνιηθή θίλεζή ηνπο. Έλαο 
κεγάινο ρώξνο ζηάζκεπζεο ΗΦ, κε 
ηδαληθή ζέζε ην ζηξαηόπεδν θαπζίκσλ 
ζηνλ Άγην Σππξίδσλα, κπνξεί λα 
εληαρζεί ζε έλα ζύζηεκα «P+R» γηα 
ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ 
θαηεπζύλνληαη ζην θέληξν θαη 
ζπλέρηζε κε κηθξό ιεσθνξείν. 
Αλάινγεο ξπζκίζεηο πξνηείλακε λα 
γίλνπλ ζηηο εηζόδνπο ησλ άιισλ 
νηθηζκώλ καο. 

Γελ παύνπκε λα πξνβάινπκε ην 
αίηεκα γηα ππνζηήξημε ηεο 
βαδηζηκόηεηαο ζηελ πόιε, 
ζπλδεδεκέλν αθόκα θαη κε ηελ 
πνιενδνκία θαη ηε ρσξνζέηεζε 
δεκόζησλ θαη εκηδεκόζησλ 
νξγαληζκώλ όπσο ην ηαρπδξνκείν, 
πνπ εθαηό ρξόληα ηώξα βξίζθεηαη 
ζρεδόλ ζηελ ίδηα ζέζε ελώ, αθόκα 
ρεηξόηεξα, νη αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο 
έρνπλ ζπκππθλσζεί αξθεηά καθξηά 
από ην θέληξν ηεο πόιεο. Πξνηείλακε 
επίζεο ηελ ίδξπζε ζσκαηείνπ κε ηίηιν 
ΕΠΡΕΠΕ (Έλσζε Πξεβεδάλσλ 
Πεδνπόξσλ Πόιεο) κε ζθνπό ηελ 
ππεξέηεζε ηνπ «πνιηηηζκνύ ηνπ 
αλνηρηνύ δεκνζίνπ ρώξνπ» ζηελ πόιε 
θαη ζην ζπλνιηθό έδαθνο ηνπ Γήκνπ 
Πξέβεδαο.  Έλα ηέηνην ζσκαηείν ζα 
κπνξνύζε λα αλαδείμεη θάπνηνπο 
«Πξεβεδίζηαο» πνπ ζα ηνπο βιέπακε 
λα αζβεζηώλνπλ δηαβάζεηο, λα 
αλαδσνγνλνύλ δηαγξακκίζεηο θαη κε 
παλό, απηνθόιιεηα ζηα παξκπξίδ ησλ 
αληηθαλνληθώλ-αληηθνηλσληθώλ 
νρεκάησλ, ή κε ραξηησκέλεο δξάζεηο 
ζηηο δηαζηαπξώζεηο ζα 
απνθαηαζηήζνπλ ηε ρακέλε ηηκή ηεο 
πόιεο.  

Απηά, αλ θαη είλαη θεληξηθά 
δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο δεκόζηνπ ρώξνπ 
δελ απνηεινύλ θεληξηθνύο ραξαθηήξεο 

ζηε δπζιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη 
κάιηζηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 
Άιια είλαη ηα πξνβιήκαηα. Ζ δεκνηηθή 
«κνλνδξνκηθή» πνξεία θαίλεηαη θαη 
από ην γεγνλόο πσο έλα ρξόλν πνπ 
ιεηηνπξγεί ην Κνηλσληθό Ηαηξείν πνπ 
ηδξύζακε δελ καο έγηλε πξόηαζε από 
ην Γήκν λα απνξξνθεζεί ζε κηα 
ζηεγαζηηθή θαη ππεξεζηαθή δνκή πνπ 
ζα δηεπθόιπλε θαιύηεξα ηνλ 
πιεζπζκό. Υπνγξακκίδσ πσο από 
πιεπξάο καο, σο δεκνηηθή παξάηαμε, 
δηαηεξνύκε κηα απόιπηα δηαθξηηηθή 
ζρέζε κε ηελ αλζξώπηλε δνκή πνπ 
ζπζηήζακε κε ηνπο ππόινηπνπο 
ζπλεξγάηεο καο ζηελ αλζξσπηζηηθή 
απηή πξνζπάζεηα πνπ ραηξεηίζηεθε κε 
ελζνπζηαζκό από πνιιέο πιεπξέο 
ζηελ Πξέβεδα.  Να κελ παξαιείςσ 
βέβαηα εδώ λα πσ πσο ε ρεηξνλνκία 
ηνπ Γεκάξρνπ λα κε νξίζεη 
αληηπξόζσπν ζην Γίθηπν Υγηώλ 
Πόιεσλ (κε πξόηαζε ηνπ επί θεθαιήο 
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Αλάπηπμε 
Τώξα» Γηώξγνπ Νίηζα θαη απόζπξζε 
ηνύ αξρηθά πξνηαζέληα δεκνηηθνύ 
ζπκβνύινπ γηαηξνύ Νίθνπ 
Αλαγλώζηνπ) ππήξμε ζεηηθά 
ζπκβνιηθή ελέξγεηα. Υπήξμακε 
άιισζηε ε κόλε παξάηαμε πνπ είρακε 
αλαδείμεη πξνεθινγηθά ζην πξόγξακκά 
καο ηελ ηδέα ηεο πγηνύο πόιεο θαη ηηο 
πξνιεπηηθέο πξνζπκπησκαηηθέο 
δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ 
ππέξ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο θαη 
ηεο ππαίζξνπ καο.  

 
Για ηην ελπίδα αναζςγκπόηηζηρ 
ηηρ κοινωνίαρ και ανάπηςξηρ ηηρ 
πόληρ 

 
Μήπσο όκσο όια απηά, δειαδή 
δίθηπα, επγελείο πξνζπάζεηεο 
πξόιεςεο, ελδερόκελεο ρνξεγίεο, 
ελδερόκελεο εξαληθέο εηζξνέο (γηα 
ζρνιηθά εζηηαηόξηα πνπ πξνηείλακε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο κε θάζε ιεπηνκέξεηα) 
θξύβνπλ ζνβαξόηεξα πξάγκαηα γηα ηα 
νπνία ζα έπξεπε λα κηινύκε ηώξα; Ζ 
απάληεζή καο είλαη ζεηηθή. Καη βέβαηα. 
Δίλαη πξώηα-πξώηα ην δήηεκα ηνπ 
λνζνθνκείνπ καο πνπ λνζεί. Όλεηξν 
ζεξηλήο λπθηόο ραξαθηεξίζηεθε ε 
ίδξπζε λένπ λνζνθνκείνπ ζην λνκό 

http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/07/07/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
http://geander.com/eprepe_katastatiko1.pdf
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/04/16/%ce%b8%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/04/16/%ce%b8%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/04/16/%ce%b8%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1/
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Πξέβεδαο, αθνύ ήδε πξνρσξά θάπνηα 
δηαδηθαζία ίδξπζεο λένπ λνζνθνκείνπ 
ζηε Λεπθάδα. Πξέπεη εδώ λα 
πξνβάινπκε κε επζύλε ηε δηπιή ηδέα 
πσο 1) ην λνζνθνκείν πξέπεη λα είλαη 
πξννξηζκέλν κόλνλ ή θύξηα γηα ηελ 
ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, νπόηε ηα 
άιια επίπεδα απνηεινύλ θαη απηά 
αληηθείκελν δηεθδίθεζεο ζηελ πόιε θαη 
ην ππόινηπν έδαθνο ηνπ Γήκνπ θαη 2) 
ε ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πξέπεη 
λα λνεζεί ζε έλα πεξηθεξεηαθό ή 
δηαπεξηθεξεηαθό ζύζηεκα όπνπ λα 
ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη αζθαιείο 
θαη ηαρείεο κεηαθνξέο, γηα παξάδεηγκα 
πξνο ηα Ησάλληλα ή πξνο ηε Βόληηζα-
Ακθηινρία, ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί 
ε ρσξνζέηεζε ελόο κεγάινπ 
λνζνθνκείνπ κεηαμύ Λεπθάδαο, 
Πξέβεδαο θαη πόιεσλ ηεο 
Αηησιναθαξλαλίαο. Πάλησο όκσο ε 
έληαμε ησλ λνκαξρηαθώλ θαη 
δεκνηηθώλ λνζνθνκείσλ ζε δίθηπν 
επίβιεςεο από ηα πεξηθεξεηαθά 
παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, πνπ ζα 
πξνσζήζνπλ θαη ζνβαξέο 
επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, παξακέλεη 
θεληξηθή καο ηδέα. 

Σηα ζέκαηα πεξίζαιςεο θαη πγείαο,  
νη παιηόηεξνη ζπκνύληαη νλόκαηα 
ηέηνηα όπσο ησλ γηαηξώλ Κξόθνπ, 
ζηελ Πξέβεδα θαη Γξεγόξε ζηε 
Λεπθάδα, αιιά θαη ηνπ επίζεο γηαηξνύ 
Γξεγόξε Λακπξάθε, πνπ καο θέξλνπλ 
πνιύ θνληά ζηα ηδεώδε ηνπ 
θνηλσληθνύ αγώλα θαη ηεο 
αιιειεγγύεο. Γελ βιέπνπκε ηελ έλλνηα 
ηεο αιιειεγγύεο ζαλ δεηηαληά θαη ζαλ 
ειεεκνζύλε. Μαθξηά από εκάο θάηη 
ηέηνην. Γελ μερλνύκε πάλησο πσο «ν 
ειεώλ πησρόλ δαλείδεη Θεόλ». Πνιινί 
ην πηζηεύνπλ ζηελ θνηλσλία καο θαη 
πξέπεη λα δηεπθνιπλζνύλ λα ην 
απνδείμνπλ. Θεσξνύκε ηελ 
αιιειεγγύε ζαλ έλα ζηάδην ζε κηα 
πνξεία ζπληξνθηθήο αλαζπγθξόηεζεο 
ηεο ηνπηθήο δεκνηηθήο θνηλσλίαο. 
Πξνηείλνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηα 
δεκνηηθά ζρνιηθά εζηηαηόξηα, όπσο 
ιεηηνπξγνύλ ζε άιιεο πινπζηόηεξεο 
ρώξεο θαη ζε ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηνπ 
εμσηεξηθνύ, κε ελδερόκελε ελίζρπζε 
από γνλείο ήδε όπσο πξνβιεπόηαλ, 
από ην ΔΑΜ θαη ηελ Κπβέξλεζε ηνπ 

βνπλνύ (ΠΔΔΑ), ζε κέξεο πνπ ηα 
έζθηαδε όια ε θνβέξα ηνπ θαηαθηεηή 
θαη είραλ αξθεηέο νκνηόηεηεο, 
δπζηπρώο, κε ην ζήκεξα. Εεηάκε 
επίζεο λα ππάξμεη θαη θίλεζε πξνο ηα 
εξγαηηθά εζηηαηόξηα. Οη ηνπηθέο 
επηρεηξήζεηο, κε ελδερόκελε επίβιεςε 
ηνπ Γήκνπ, ζα ζπκβάιινληαη κε 
εζηηαηόξηα ώζηε λα θαιύπηεηαη ην 
κεζεκεξηαλό ησλ εξγαδνκέλσλ, ζαλ 
ζπκπιήξσκα ηνπ εκεξνκηζζίνπ, όπσο 
ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ην 
Λνπμεκβνύξγν. Σηα εζηηαηόξηα απηά 
ζα γίλεηαη θαη ζίηηζε αλέξγσλ. Οη 
άλεξγνη, νη άζηεγνη θαη νη αλαζθάιηζηνη 
πνιιαπιαζηάδνληαη ζηηο ζεκεξηλέο 
ζπλζήθεο. Ζ πξνλνηαθή ινγηθή πξέπεη 
λα πξπηαλεύζεη.   

Εεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ θαη πξόλνηαο είλαη 
αιιειέλδεηα. Δθηηκώ πσο ε 
Λεσθόξνο Δηξήλεο απνηειεί ζηελ 
ηζηνξία ηεο Ζπείξνπ ηε κεγαιύηεξε 
θαηαζθεπαζηηθή παξέκβαζε κε ηα πην 
ζνβαξά απνηειέζκαηα 
απνθνηλσληθνπνίεζεο θαη 
ηδησηηθνπνίεζεο δεκόζηνπ αγαζνύ. Ζ 
Λεσθόξνο Δηξήλεο έρεη απνδνζεί ζηα 
απηνθηλεηηθά-πεηξειατθά θαη 
ρξεκαηνπηζησηηθά-αζθαιηζηηθά  
κνλνπώιηα. Κπξηαξρεί ην απηνθίλεην 
ζε θίλεζε θαη ζηάζε-ζηάζκεπζε. 
Κξίκα πνπ ε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ 
δξόκνπ νθείιεηαη ζε δεκνθξαηηθέο, 
ζνζηαιηζηηθέο θαη θνκκνπληζηηθέο 
θνηλσληθέο δπλάκεηο ηεο Πξέβεδαο. 
Πώο ζα κπνξνύζε ν Γήκνο λα 
«πξνζηαηεπζεί» (ελλννύκε λα έρεη ε 
όπνηα δηνηθνύζα παξάηαμε ιηγόηεξν 
πνιηηηθό θόζηνο) αλ έπαηξλε ηελ 
απόθαζε λα εθαξκόζεη ην κέηξν ηεο 
«ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο», κε ζηόρν 
ηελ πξόηαζε-δέζκεπζε δεκηνπξγίαο 
ελόο Τακείνπ Λατθήο Σηέγεο πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηνύηαλ απεπζείαο από ηα 
έζνδα ησλ παξθόκεηξσλ; Ζ 
αληηπνιίηεπζε ζα έβξηζθε ηελ επθαηξία 
λα θαηαθεξαπλώζεη ην θνξνκπερηηθό 
κέηξν απιά επεηδή ζα ζηεξνύζε ην 
«…αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ 
παξθαξίζκαηνο ησλ ηδηπ ηνπ ιανύ 
πάλσ ζηα πεδνδξόκηα…»… 

Έλα ηέηνην έζνδν ζα έπξεπε λα 
εμεγεζεί κε αηηηνινγηθά ζρόιηα θαη, 

http://forumprevezas.wordpress.com/2012/03/08/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%8d%ce%b7-%ce%ae%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/04/06/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/
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πνιύ πεξηζζόηεξν, κε επηθνηλσληαθή 
πξνβνιή κηαο εηιηθξηλνύο θηινιατθήο 
ηδενινγίαο ζεβαζκνύ θαη αμηνπνίεζεο 
ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη επίθιεζε, γηα 
παξάδεηγκα, ηεο απνζάξξπλζεο ηεο 
απηνθίλεζεο ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη 
ησλ άιισλ όκνξθσλ νηθηζκώλ καο. Τν 
παξάδεηγκά καο, ζην νπνίν γίλεηαη 
ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ δεπγαξηνύ 
«παξθηλγθ πινύζηνπ – ζηέγε θησρνύ» 
δελ είλαη ηπραίν αθνύ, ζην δεκόζην 
ρώξν, έλα απηνθίλεην θαηαιακβάλεη κε 
ηελ απζαίξεηε ζηάζκεπζή ηνπ 5-10 
ηεηξαγσληθά κέηξα. Αλ ήηαλ 
ηεηξαώξνθε θαηαζθεπή κε ππόγεην, 
απηά ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ζα 
αληηζηνηρνύζαλ ζε κηα κηθξή θαηνηθία 
άζηεγεο νηθνγέλεηαο, ζε θάπνην άιιν 
κέξνο ηνπ δεκνηηθνύ εδάθνπο. 
Γειώλνπκε πσο, ζε όξνπο «δεκόζηνπ 
ρώξνπ», ε εθρώξεζε θνηλόρξεζησλ 
εδαθώλ θαη επηθαλεηώλ ηεο πόιεο θαη 
ησλ άιισλ νηθηζκώλ ζε επηζεηηθά θαη 
θαηαθηεηηθά άηνκα, νκάδεο θαη 
ζπκθέξνληα απνηειεί κνξθή 
γεληθεπκέλεο δηαθζνξάο, ππεξέηεζεο 
ηεο παγθόζκηαο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηεο 
πεηξειατθήο ελέξγεηαο θαη 
ςεθνζεξηθήο ζπλαιιαγήο. Δμάιινπ ην 
δήηεκα ηεο ιατθήο ζηέγεο ζα πξέπεη 
λα αληηκεησπηζηεί θαη κε βάζε ην 
νηθηζηηθό-ζηεγαζηηθό απόζεκα πνπ 
δηαηίζεηαη ζηνπο ρώξνπο ησλ 
ζηξαηνπέδσλ. Ζ Πξέβεδα θαίλεηαη 
πνιύ «θπξηιέ» όηαλ δηεθδηθεί απηνύο 
ηνπο ρώξνπο κόλν γηα πνιηηηζηηθέο 
ρξήζεηο θαη δελ πξνβάιιεη ην αίηεκα 
ηεο θπξηόηεηάο ηνπο γηα γεληθέο 
ρξήζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε 
ρξήζε ηεο θνηλσληθήο ζηέγεο.  

Πηζηεύνπκε πεξηζζόηεξν ζην 
αλαδηαλεκόκελν «δεκόζην αγαζό» 
από όζν ζηηο αλακελόκελεο 
αλαπηπμηαθέο «δεκόζηεο επελδύζεηο». 
Γελ είλαη σζηόζν ζσζηό λα 
αληηκεησπίδνπκε ην Γήκν απιά ζαλ 
πξνλνηαθό θνξέα, έζησ θαη αλ ε 
παξνύζα ζπγθπξία νδεγεί ζε ηέηνηεο 
ζθέςεηο αιιεινβνήζεηαο. Με πνιιέο 
παξεκβάζεηο καο, πνπ έρνπλ αθεηεξία 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, 
πξνηείλακε πνηθίιεο κηθξέο 
αλαπηπμηαθέο δξάζεηο κε θεληξηθή ηδέα 

πσο ζηελ παξνύζα θάζε δελ ππάξρεη 
βαζηιηθή νδόο γηα ηελ αλάπηπμε. Τν 
ςπγείν ηεο θόθα-θόια, πνπ 
ελδερνκέλσο απιά θαηαπαηά ην 
πεδνδξόκην δίπια από ην πεξίπηεξν 
δηαζέηνληαο απνθιεηζηηθά πξντόληα 
ηεο «3Ε», νδεγεί ζηε ζθέςε πσο εκείο 
νη ίδηνη, κε ηελ αδηαθνξία καο γηα ην 
δεκόζην ρώξν, επηδνηνύκε ηελ θόθα-
θόια μερλώληαο πσο ε πόιε καο είρε 
πξηλ πελήληα ρξόληα ηνπηθέο 
βηνηερλίεο αλαςπθηηθώλ. Έλαο αξηηλόο 
ζρνιηαζηήο πξόβαιε ηελ εθηίκεζή καο 
απηή κε ηνλ ηίηιν «Γήκνη ππάιιεινη 
ηεο θόθα - θόια»!  

Λαβαίλνπκε ζπρλά e-mail πνπ καο 
παξνηξύλνπλ λα αλαδεηνύκε θαη λα 
αγνξάδνπκε ηα ειιεληθά πξντόληα. Γελ 
έρσ παξαιάβεη πνηέ ηέηνηνπ είδνπο 
κήλπκα πνπ λα καο παξνηξύλεη λα 
παπάγοςμε ειιεληθά πξντόληα. Να 
παξάγνπκε πξεβεδάληθα πξντόληα. Τα 
δπν κεγάια «ελνηθηαζηήξηα», δίπια-
δίπια, ζηε γεηηνληά κνπ, ήηαλ 
θαηαζηήκαηα λεσηεξηζκώλ. Αιιά ζηελ 
πξόηεξε δσή ηνπο, πξηλ από ηε 
θνύζθα θαη ηελ αλαπαιαίσζε, ην έλα 
καγαδί ήηαλ θνύξλνο, δειαδή κηθξή 
κεηαπνηεηηθή κνλάδα, θαη ην άιιν ήηαλ 
εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο θαη 
θαξακεινπνηίαο. Δπίζεο κηθξή 
κεηαπνηεηηθή κνλάδα. Ζ πξόηαζή καο 
γηα ζύζηαζε γξαθείνπ βηνκεραληθήο 
αλάπηπμεο εληόο ησλ πιαηζίσλ ηνπ 
Γήκνπ δελ έγηλε δεθηή, κε απνδεθηή 
δηθαηνινγία πσο θάηη ηέηνην δελ 
πξνβιέπεηαη. Ούηε θαη ε πξόηαζε γηα 
ελζάξξπλζε ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο 
γεσξγηθήο καο παξαγσγήο κπόξεζε 
λα εληαρζεί ζε θάπνην πιαίζην.  

Όζν γηα ηνλ Ακβξαθηθό Κόιπν, γηα 
ην Γήκν καο, θαίλεηαη πσο απηόο 
αλήθεη ζηα ςάξηα ηνπ. Ζ γεηηλίαζή καο 
κε απηόλ πξνθαιεί κάιινλ ακεραλία. 
Ζ παξάηαμή καο έζεζε απεξίθξαζηα 
ην δήηεκα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ζα 
πξέπεη λα πξνθύςεη από 
πνιπεπηζηεκνληθή αλάιπζε θαη 
δηεπηζηεκνληθή ζύλζεζε. Οη επηζηήκεο 
πνπ εκπιέθνληαη εθηείλνληαη από ηε 
γεσινγία θαη ηελ αξραηνινγία 
(ελδερόκελε δηάλνημε δηαύινπ ζηελ 
Νηθόπνιε, βιέπε θαη παξέκβαζε 
επηρεηξεκαηηώλ ηεο 17εο Σεπηεκβξίνπ 

http://dimosioshoros.wordpress.com/2012/03/29/%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7-2/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2012/03/29/%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7-2/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2012/03/29/%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7-2/
http://www.gnomiartas.gr/apopseis/item/1902-coca-cola
http://www.gnomiartas.gr/apopseis/item/1902-coca-cola
http://www.gnomiartas.gr/apopseis/item/1902-coca-cola
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/05/23/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BC/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/05/23/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BC/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/05/23/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BC/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/05/23/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BC/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2011/05/23/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%C2%BB-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BC/
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2011) έσο ηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη 
ηελ πεξηθεξεηνινγηθή αλάιπζε 
(ελδερόκελν δεκηνπξγίαο 
«ππεξδήκνπ» γύξσ από ηνλ 
Ακβξαθηθό). Τν δήηεκα απνθηά 
επηθαηξόηεηα ζην πιαίζην ηεο 
θαιιηθξαηηθήο αλαδόκεζεο πνπ όκσο, 
απηή, δελ ηόικεζε λα αλαζπγθξνηήζεη 
ζαξξαιέα ηνλ ειιαδηθό ρώξν κε 
ζύγρξνλα πεξηθεξεηνινγηθά 
αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. 

Δίλαη ιππεξό πνπ ε αλεπάξθεηα ηεο 
πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο 
ζπκπιεξώλεηαη από ηδενινγία θαη 
επηθνηλσλία επήζεηαο. ;Πξέπεη λα 
ζηξώζνπκε ηηο επηθάλεηεο ηεο 
ππαίζξνπ καο κε θσηνβνιηατθά γηα 
κεηαπώιεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην 
θέληξν ηεο Διιάδαο ή ζην θέληξν ηεο 
Δπξώπεο; Γελ κπνξνύκε εδώ λα 
αμηνπνηήζνπκε επί ηόπνπ ηελ ελέξγεηα; 
Μπνξνύκε θαη πξέπεη. Γεξκαλόο ήηαλ 
ν βνπιεπηήο, ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ 
Βεξνιίλνπ, πνπ ππνζηήξημε απηό 
αθξηβώο ζην Λαγθαδά πξηλ ιίγεο 
εκέξεο. Δθείλεο όκσο ηηο εκέξεο ε 
ηειεόξαζε έβαδε ηελ ειίζηα δηαθήκηζε 
κε ην αγνξάθη πνπ ξσηνύζε ηνλ 
παηέξα ηνπ αλ ζα ηνπ δίλεη πάληα 
ραξηδηιίθη θαη εθείλνο απαληνύζε «λαη, 
γηα 25 ρξόληα» όζα ρξόληα, έιεγε ε 
δηαθήκηζε, «ζα καο πιεξώλεη θαη ε 
ΓΔΖ αλ βάινπκε θσηνβνιηατθά». Μαο 
αληηκεησπίδνπλ ζαλ αλώξηκα 
πιάζκαηα. (…« θνπηηά αγώξηα», πνπ 
πξνηείλεη θαη ν Υπνπξγόο Παηδείαο λα 
γξάθνπκε ηηο ιέμηο απηέο, αλ δελ 
ζέινπκε λα γπξίδνπκε ηελ πιάηε ζηελ 
εηπκνινγία). Μαο έρεη θαη άιινηε δνζεί 
ε επθαηξία λα ππνζηεξίμνπκε πσο 
ζηέιλνληαο ηελ ελέξγεηα ζην θέληξν, 
ζηέιλνπκε καδί θαη ηα παηδηά καο, γηα 
λα βξνπλ εθεί ππακεηβόκελεο δνπιεηέο.         
 
Ανηί για ζςμπεπάζμαηα: Για ηη 
διαδπομή από ηον «ονομαζηικό 
ζοζιαλιζμό» ζηη «δημοζκοπική 
Απιζηεπά» και ηην αναζήηηζη ηηρ 
κοινωνικήρ πποοπηικήρ. 
 
Πνπ βξηζθόκαζηε; Τη λα θάλνπκε;  

Πνιύ ζπρλά ηνλ ηειεπηαίν θαηξό 
θαη κάιηζηα από όηαλ 
ζπλεηδεηνπνηήζακε ηε βαξηά θξίζε 

ζηελ νπνία κπήθε ε ρώξα καο 
ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε αμηνινγήζεηο 
θαη πεξηνδνινγήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο 
ηελ έλλνηα ηεο «ηξηαθνληαεηίαο ηεο 
κεηαπνιίηεπζεο». Αλαθεξόκαζηε όινη 
ρνληξηθά ζηελ πεξίνδν πνπ άξρηζε ην 
1980 ζπλ/πιελ έλα-δπν ρξόληα θαη 
πνπ ηειεηώλεη ην 2010 πάιη ζπλ/πιελ 
έλα-δπν ρξόληα.  

Σηελ αξρηθή θάζε ζην 1979, 
1980, 1981, ζπκβαίλνπλ βέβαηα 
θνζκντζηνξηθά γεγνλόηα. Δίλαη ε 
έληαμή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
ηελ ηόηε ΔΟΚ, θαη ε άλνδνο ηνπ 
ΠΑΣΟΚ ζηελ εμνπζία. Απηά 
ζπκβαίλνπλ ην 1981. Γλώκε καο είλαη 
πσο ε πξώηε απηή δεθαεηήο πεξίνδνο 
ηεο πεξίθεκεο ηξηαθνληαεηίαο είλαη 
γεσπνιηηηθή. Γπζηπρώο,  ΠΑΣΟΚ θαη 
ΝΑΤΟ ζεξβίξνληαη ζην ίδην πηάην. 
Γηαηί; Δίλαη απινύζηαην.  

Ο θόθθηλνο κύινο, ην κνπιέλ 
ξνπδ, ε Μόζρα δειαδή θαη ην 
παγθόζκην θνκκνπληζηηθό θίλεκα 
αιέζνπλ αθόκα ζην θνπι. Δκπλένπλ 
κάδεο θαη ππνθηλνύλ θηλήκαηα ζηνλ 
Τξίην Κόζκν. Μόιηο έρνπλ πέζεη θαη νη 
επξσπατθέο δηθηαηνξίεο. Διιάο - 
Πνξηνγαιία - Ηζπαλία. Μνηάδεη 
ζύλζεκα ζαλ εθείλν πνπ αθνύγακε 
ηόηε, ζηηο καζθαξάηεο ηεο επξσπατθήο 
έληαμεο «Διιάο - Γαιιία ζπκκαρία». 
Αλ αθνύζνπκε ηνλ ηόηε Πξόεδξν ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλν 
Τζάηζν, ε έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ είλαη 
θαζαξά γεσπνιηηηθό δήηεκα, πνιεκηθή 
ζπκκαρία ζηελ νπνία καδί κε ηα 
ξνδάθηλα πξνζθέξνπκε, ζύκθσλα κε 
ηα ιόγηα ηνπ, θαη ην αβύζηζην 
γηγαληηαίν αεξνπιαλνθόξν καο, ηελ 
Κξήηε. Καηά ηε γλσζηή δηαηύπσζε, 
«αλήθνκελ εηο ηελ Γύζηλ».  

Απηό απνηειεί ηελ αλαηξνπή κηαο 
δηζρηιηεηνύο ηζηνξίαο αθνύ ν 
ειιαδηθόο ρώξνο αλήθε πάληα ζηηο 
απηνθξαηνξίεο ηεο Αλαηνιήο, ζην 
Βπδάληην θαη ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία. Πην αλαηνιηθά, 
εθηεηλόηαλ ε κεγάιε κνγγνιηθή 
απηνθξαηνξία, ε κεγαιύηεξε ζηελ 
ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο, σο 
ζπλερέο έδαθνο. Δδώ ζην δηθό καο 
Παληνθξάηνξα πεξλάεη ην κεγάιν 
ζύλνξν Αλαηνιήο θαη Γύζεο, ζηε 

http://dimosioshoros.wordpress.com/2012/02/28/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2012/02/28/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2010/11/03/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
http://dimosioshoros.wordpress.com/2010/11/03/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
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«γξακκή ηνπ κίζνπο θαη ησλ αλειεώλ 
πνιέκσλ» , ζηελ «θαη' εμνρή γξακκή 
ησλ καρώλ»  όπσο ην δηαηππώλεη ν 
Fernand Braudel πνπ ζπζρεηίδεη ηελ 
Πξέβεδα, κε ην Άθηην, ηε Ναύπαθην, ηε 
Μάιηα θαη ηε Εάκα. Δθεί πνπ δόζεθαλ 
κεγάιεο κάρεο θαη λαπκαρίεο γηα ηε 
δηαίξεζε ηνπ θόζκνπ.  

Καη ηώξα αλήθνπκε ζε 
απηνθξαηνξία, ηεο Γύζεο όκσο, πνπ, 
σο Δπξώπε, είλαη πξνο ην παξόλ κηα 
γεσπνιηηηθή θαηαζθεπή ηνπ Κεθαιαίνπ 
ησλ κεγάισλ ρσξώλ πνπ 
θηλεηνπνηήζεθε πνιηηηθά γηα λα 
ηαπηηζζεί κε όιε ηελ ηζηνξία ηεο 
Παιαηάο Ζπείξνπ. Γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο 
ηεο ππαγσγήο θαη έληαμεο έπξεπε λα 
ππάξμεη κηα ζνζηαιίδνπζα θαηεξγαζία 
εζσηεξηθνύ «αλαρώκαηνο». Έπξεπε 
λα εμαγνξαζηνύλ νη κάδεο ώζηε λα 
κελ πξνθύςεη θακηά ιαρηάξα πξνο ηα 
αξηζηεξά. Γίλακε έηζη ρατδεκέλα παηδηά 
ηεο Δπξώπεο. Οη νλνκαζηηθνί 
ζνζηαιηζηέο βνήζεζαλ πνιύ. Οη επί 
δαλείσ παξνρέο, ε εθηξνπή ησλ 
επηδνηήζεσλ θαη ην θηελό ρξήκα πνπ 
ζε ιίγν ζα θπθινθνξνύζε βόεζεζαλ 
πνιύ ζ’ απηή ηελ «επξσπνπνίεζή» 
καο.  

Όκσο από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 
1980-90 κπήθακε ζε κηαλ άιιε επνρή 
αθνύ ηόηε έιαβαλ ρώξα ζε εζληθή θαη 
παγθόζκηα θιίκαθα πνιύ ζνβαξόηεξα 
γεγνλόηα. Με ην δπζώλπκν 1989 
δηαηζζαλζήθακε πσο ην θξάηνο θαη νη 
ζεζκνί ηνπ, ε ίδηα ε Γηθαηνζύλε, δελ 
κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ πνιηηηθή 
εθηξνπή νύηε λα αλαζπγθξνηήζνπλ 
ηελ νηθνλνκία. Απηά ζην εζσηεξηθό, 
γηαηί ζην εμσηεξηθό αξρίδεη ε 
ξεγκάησζε κέρξη ηειηθήο 
θαηεδαθίζεσο ηνπ «ηείρνπο». Οη θαηά 
ηόπνπο ζνζηαιηζηέο, ζπκεζείηε ηνλ 
Κξάμη ζηελ Ηηαιία, σο απνξξνθεηήξεο 
θνηλσληθώλ θξαδαζκώλ, δελ ζα 
ρξεηάδνληαη πηα. Όζνη έκεηλαλ, όπσο νη 
δηθνί καο, ήμεξαλ πσο ην θηελό ρξήκα 
ζα εμαζθάιηδε αθόκα πνιιέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνλνηαθνύ θξάηνπο 
θαη ηεο δεκηνπξγίαο πεξηνπζίαο από ηα 
λνηθνθπξηά. Οη πηζησηηθέο θάξηεο ζα 
εληάζζνληαλ ζαλ ηδηαίηεξε εηθνληθή 
ζηήιε ζηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε. 

Αιιά ε γεσπνιηηηθή καο ηδηαηηεξόηεηα 
δελ ζα ήηαλ αληαιιάμηκε πηα.  

Καη λα ήηαλ κόλν απηά. Τα 
ηειεπηαία δέθα ή είθνζη ρξόληα θαη 
κέρξη θαη ζήκεξα ε δπζιεηηνπξγία ηνπ 
θξάηνπο ελζαξξύλεηαη από ην 
θαιπνλνζεπηηθό 43-46% κε ην νπνίν 
«πιεηνςεθνύζαλ», αληί γηα 50%+1, ηα 
κεγαιύηεξα θόκκαηα. Δίραλ όκσο 
αδπλακία λα θπβεξλήζνπλ θαη λα 
θάλνπλ ξήμεηο κε ην ζάπην ζηα 
δεηήκαηα ηεο ππνζηήξημεο ηεο 
θνηλσλίαο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Υπνζηεξίδνπκε πσο 
ην αληηδεκνθξαηηθό «κηθξόηεξν ηνπ 
50%» (<50%), ζην νπνίν βαζίζηεθε ε 
κεηαπνιίηεπζε θαη κε ην νπνίν ζα 
θιεζνύκε ζηηο θάιπεο, ππεξέηεζε ηε 
γεληθεπκέλε «ιακνγηά» αθνύ ην θάζε 
κεγάιν θόκκα βαζηδόηαλ ζην δηθό ηνπ 
ηζηνξηθό 30-35% θαη θξόληηδε κε ηε  
ιακνγηά, σο δηαθζνξά θαη άθαθε 
δηαρείξηζε ζε επίπεδν θεληξηθήο 
δηνίθεζεο θαη δεκνηηθώλ εδαθώλ, λα 
εμαζθαιίδεη θαη ηε ληθεθόξα «θξέκα» 
ηνπ 8-10% πνπ ζα ηνπ «ράξηδε» κε 
θαιπνλνζεπηηθό κπόλνπο άιινπο 50 
βνπιεπηέο. Ζ κνλνθνκκαηηθή 
απηνδπλακία πνπ γλσξίζακε ζεκαίλεη 
κεηνςεθία ζην ιαό, ζρεδόλ ηζνςεθία 
ζηε Βνπιή κε 151-155 βνπιεπηέο, 
αιιά πξαμηθνπεκαηηθή πακςεθία ζην 
ππνπξγηθό ζπκβνύιην.   

Λέκε «θαιπνλνζεπηηθό» αθνύ νη 
ςήθνη ησλ πνιηηώλ πνπ δελ βγήθε ην 
θόκκα ηνπο κεηξάλ «έλαο εθινγέαο = 
κία ςήθνο» ελώ νη ςήθνη ησλ πνιηηώλ 
πνπ ην θόκκα ηνπο θέξδηζε κεηξάλ 
«έλαο εθινγέαο = κηάκηζε ςήθνο»!  Ο 
δηθόο καο «δηαρεηξηζηηθόο» Γήκνο είλαη 
ηδενινγηθό απνιίζσκα θαη 
θαιιηθξαηηθό ζθεύαζκα απηώλ ησλ 
ινγηθώλ θαη απηώλ ησλ εζηθώλ. 
Δμάιινπ ε ζπκκεηνρή καο ζηηο 
επηθείκελεο  εθινγέο, πνπ δελ νξίδνπλ 
δεηήκαηα απιήο αλαινγηθήο κε 
θαηάξγεζε ηνπ κπόλνπο ησλ πελήληα 
εδξώλ θαη ηνπ δεζκεπηηθνύ 3% γηα ηελ 
είζνδν πεξηθεξεηαθνύ εθινγηθνύ 
θνξέα ζηε Βνπιή, είλαη γιίζηξεκα ζε 
κηα εθινγηθή παγίδα. Δθινγέο ρσξίο 
αλαζεσξεηηθή ζπληαγκαηηθή 
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πξννπηηθή αθήλνπλ ην ζύζηεκα 
αηόθην.  

Γελ πξνηείλσ βέβαηα απνρή… 
Τέηνηα ώξα ζα έθιεηλαλ νη θάιπεο 
εθείλε ηελ 31ε Μαξηίνπ ηνπ 1946, ζαλ 
ζήκεξα, πξηλ 66 ρξόληα. Οη θάιπεο ηεο 
κεγάιεο απνρήο. Βξηζθόκαζηε όκσο 
ζην ζήκεξα. Δίκαζηε κόλνη. Υπάξρνπλ 
θάιπεο ηεο λέαο επνρήο; Μπνξεί λα 
καο γιπηώζεη από ην εθθξεκέο ηνπ 
δηθνκκαηηζκνύ ην ηξίην θόκκα πνπ 
αλαδεηθλύνπλ νη δεκνζθνπήζεηο, ε –
πώο λα ηελ πνύκε-- «δεκνζθνπηθή 
αξηζηεξά» κε ηα 20 έσο 30% ησλ 
δεκνζθόπσλ; Ή κήπσο ήξζε ε ώξα 
ηνπ ηξηθνκκαηηζκνύ ησλ θαηξνζθόπσλ, 
όπνπ ε Αξηζηεξά σο ηδεαηό ηξίην 
θόκκα ζα θξηζεί από ηελ Ηζηνξία πσο 
έπαημε έλα ξόιν αλεπζπλόηεηαο ζαλ 
ηνλ κέρξη ηώξα δηθνκκαηηζκό; Φσξίο 
κάιηζηα λα πηεη λεξό από ηελ πεγή ηεο 
Δμνπζίαο; 

Βαζηά δεηήκαηα ηδενινγίαο 
δηαηξνύλ ηνλ θόζκν ηεο Αξηζηεξάο θαη, 
ην ζπνπδαηόηεξν, εμνζηξαθίδνπλ θαη 
θάπνηεο κεξίδεο ινγηθώλ θαη εζηθώλ 
αηόκσλ. Απνπξνζαλαηνιίδνπλ θαη 
ηνπο λένπο. Πξνέρνπλ όκσο ηα 
θνηλσληθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ άκεζα 
ην θάζε λνηθνθπξηό. Απηά πνπ πήγαλ 
λα καο ελώζνπλ ζηνλ αγώλα ελάληηα 
ζηα ραξάηζηα θαη πνπ πξέπεη αθόκα 
λα καο ελώζνπλ θαη ζηνλ αγώλα γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ σο ζηνηρείν θνηλνύ πινύηνπ 
καο.  

Τν ζνβαξό δήηεκα ηεο 
παξακνλήο ζηελ ηδεαηή Δπξώπε, 
πξνβιεκαηίδεη. Δίκαζηε όκσο κόλνη, ην 
επαλαιακβάλσ, θαη ρσξίο θαλέλα 
θαιό ραξηί πηα. Γηα κέλα, πξνέρεη ε 
εηιηθξίλεηα γηα κηα ελόηεηα, ησλ 
δπλάκεσλ ειπίδαο πνπ αλαδύνληαη 
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαη ζηελ 
Πξέβεδα λνκίδσ. Απηό κπνξεί λα γίλεη 
ζε θάπνηα άκεζε θάζε πνπ δελ 
κπνξώ λα πξνζδηνξίζσ. Ο δεκόζηνο 
ρώξνο, ν ρώξνο ηεο πόιεο αο γίλεη 
ρώξνο ηεο πάιεο γηα ηελ θνηλσληθή 
πξννπηηθή. 

 


