
ΧΗΥΙΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΥΨΝΙΑ ΣΨΝ ΠΡΕΠΨΝ 
Σο ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ κατϋθεςε ςτο δημοτικό ςυμβούλιο τησ 11.07.2018, το παρακϊτω ψόφιςμα για τη υμφωνύα των Πρεςπών: 

Σισ προηγοϑμενεσ ημϋρεσ η κυβϋρνηςη των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφοϑ ευχαρύςτηςε (και τραγοϑδηςε) τον Νύμιτσ, τον ΟΗΕ και τισ Μεγϊλεσ Δυνϊμεισ που βοόθηςαν να 
προχωρόςουν γρόγορα οι διαδικαςύεσ ϋνταξησ τησ ΠΓΔΜ ςτη μεγϊλη αγκαλιϊ του ΝΑΣΟ, προςπϋραςε αυθαύρετα την ϊποψη του ελληνικοϑ λαοϑ, του οπούου δεν ζό-
τηςε τη γνώμη και υπϋγραψε το ύμφωνο Δημητρώφ–Κοτζιϊ περύ «Βϐρειασ Μακεδονύασ». 

Με τη μνημονιακό εξαθλύωςη οχτώ ετών, τη γενικευμϋνη κοινωνικό κρύςη, το ξεποϑλημα ςτρατηγικών τομϋων τησ οικονομύασ και την υποθόκευςη τησ κρατικόσ πε-
ριουςύασ ςτουσ δανειςτϋσ μασ για δεκαετύεσ, η χώρα μετατρϊπηκε ςε  κρατικό οντϐτητα «φόρου υποτελόσ». Σώρα, ακολουθεύ, φυςιολογικϊ, η μετατροπό τησ ςε 
προτεκτορϊτο, ϋρμαιο των γεωπολιτικών ορϋξεων παλαιών και ανερχϐμενων ιμπεριαλιςτικών δυνϊμεων ςτην περιοχό. 

Με το ϑμφωνο Δημητρώφ–Κοτζιϊ -το οπούο χειροκρϐτηςαν με ενθουςιαςμϐ ςϑςςωμοι οι επικυρύαρχοι ϐλου του πλανότη, απϐ τισ ΗΠΑ-Γερμανύα που το ςχεδύαςαν 
μϋχρι την Ε.Ε., το ΝΑΣΟ, τη οςιαλιςτικό Διεθνό, το Ευρωπαώκϐ Λαώκϐ Κϐμμα και τον …ϐροσ-, ϋναντι αςόμαντων υποχωρόςεων των κοπύων (με την αποδοχό του 
ονϐματοσ «Βϐρεια Μακεδονύα και μικροαλλαγών ςτο ϑνταγμα ό την προςθόκη διευκρινιςτικών πινακύδων ςτα αγϊλματα), διατηροϑνται τα ουςιώδη. Δηλαδό, η ανα-
γνώριςη «μακεδονικόσ γλώςςασ» και «μακεδονικόσ εθνικότητασ» (οϑτε καν «βορειομακεδονικόσ»), αναιρώντασ ουςιαςτικώσ το φϑλλο ςυκόσ του γεωγραφικοϑ 
προςδιοριςμοϑ. Εύναι φανερϐ ϐτι εϊν εύναι «Μακεδϐνεσ» οι πολύτεσ των κοπύων, τϐτε και η χώρα τουσ εύναι η «Μακεδονύα». Η εξϋλιξη αυτό ουςιαςτικϊ ςυντηρεύ και 
υποδαυλύζει εκ νϋου το μακεδονικϐ αλυτρωτιςμϐ διϐτι, εϊν οι «Μακεδϐνεσ» εύναι οι κϊτοικοι τησ «Βϐρειασ Μακεδονύασ», τϐτε κϊπου υπϊρχει και «Νϐτια Μακεδονύα», 
η οπούα θα πρϋπει κϊποια ςτιγμό να παραχωρηθεύ ςτουσ «Μακεδϐνεσ». Πρακτικϊ, η ςυμφωνύα ουςιαςτικϊ επικυρώνει τον αλυτρωτιςμό των κοπύων με την υπο-
γραφό του ελληνικοϑ κρϊτουσ. Αντύ τησ καταλλαγόσ θα τροφοδοτόςει μια νϋα ϐξυνςη των ςχϋςεων ανϊμεςα ςτουσ Έλληνεσ Μακεδϐνεσ και τουσ λαβομακεδϐνεσ 
των κοπύων. 

Με την υπογραφό τησ η ελληνικό κυβϋρνηςη προςυπογρϊφει μια διαδικαςύα την οπούα προωθοϑν οι πλανητικού επικυρύαρχοι, η οπούα αργϊ ό γρόγορα και ανϊ-
λογα με τα ςυμφϋροντϊ τουσ, θα οδηγόςει ςε ρευςτοπούηςη των ςυνϐρων, περαιτϋρω κατακερματιςμϐ των κρατικών οντοτότων ςε αδϑναμα «κρατύδια» και τελικϊ 
ςτην πολτοπούηςη και ανϊφλεξη τησ χώρασ μασ και των Βαλκανύων. Οι Αμερικανού, με υπογραφό τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ πϋτυχαν αυτϐ που απϐ καιρϐ επιδύω-
καν: να εγγρϊψουν το «Μακεδονικϐ» ϋθνοσ και τη «Μακεδονικό» γλώςςα ςτο οπλοςτϊςιο των γεωπολιτικών τουσ επιλογών. 

Σϋλοσ, εξύςου καταςτροφικό εύναι το γεγονϐσ ϐτι το μνημονιακϐ πολιτικϐ κατεςτημϋνο, με τη μορφό των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ςόμερα, ςυνεχύζει να αγνοεύ και ςε αυτόν 
την υπϐθεςη την εκπεφραςμϋνη θϋληςη τησ μεγϊλησ πλειοψηφύασ του λαοϑ. Πρϊττει δηλαδό χωρύσ λαώκό νομιμοπούηςη, ϐπωσ ακριβώσ ϋπραξε με το πρώτο μνημϐνιο, 
το PSI, το αποτϋλεςμα του δημοψηφύςματοσ το 2015, τα δϑο μνημϐνια που ακολοϑθηςαν (και το τϋταρτο που μϐλισ ςυμφωνόθηκε ωσ 40χρονη εποπτεύα). Σο μνημο-
νιακϐ πολιτικϐ ςϑςτημα επύ οχτώ χρϐνια βρύςκεται ςε ϐλα τα μεύζονα ζητόματα ςε ευθεύα αντύθεςη με πϊνω απϐ τα 2/3 τησ κοινωνύασ. Έτςι, κλονύζεται ανεπανϐρ-
θωτα η εμπιςτοςϑνη των πολιτών ςτο πολύτευμα και τουσ θεςμοϑσ του και ανούγει διϊπλατα ο δρϐμοσ ςε πϊςησ φϑςεωσ «ςυςτημικοϑσ» και «αντιςυςτημικοϑσ» αρ-
νητϋσ τησ, ϋςτω και κουτςουρεμϋνησ, δημοκρατύασ μασ. 

Για τουσ παραπϊνω λϐγουσ, το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο τησ Πϊτρασ βρύςκεται απϋναντι ςτο ςϑμφωνο Δημητρώφ–Κοτζιϊ, το οπούο υπϋγραψε η κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και δηλώνει: 

·         Κϊτω τα χϋρια απϐ την Ελληνικό Μακεδονύα 
·         Όχι ςτην αλλαγό των ςυνϐρων ςτα Βαλκϊνια 
·         Να αποφαςύςει ο κυρύαρχοσ λαϐσ με δημοψόφιςμα για το ςϑμφωνο Δημητρώφ-Κοτζιϊ 
·         Να δεςμευτοϑν τα δημοκρατικϊ κϐμματα, που αντιδροϑν ςτη ςυμφωνύα, ςτην προώθηςη δημοψηφύςματοσ 
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 ΓΙΑ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 
«ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» 

Η ανϊγνωςη των 325 ςελύδων του νϋου ςχεδύου νϐμου για την Σοπικό Αυτο-
διούκηςη που ειςηγεύται η κυβϋρνηςη, με τον τύτλο «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι», οδηγεύ ςε 
ϋνα αβύαςτο ςυμπϋραςμα: το ςχϋδιο «Κλειςθϋνησ» πληρού ϐλεσ τισ προϒποθϋςεισ 
για να αποβεύ χειρϐτερο και απϐ το νυν εφαρμοζϐμενο ςχϋδιο «Καλλικρϊτησ».  

Απϐ τη μύα, αναπαρϊγονται ϐλα τα αρνητικϊ ςημεύα του «Καλλικρϊτη», τα ο-
πούα  ϋπληξαν την τοπικό αυτοδιούκηςη και εύχαν ολϋθριεσ ςυνϋπειεσ για την τοπι-
κό ζωό των κοινοτότων τησ χώρασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, δεν θϋτει κανϋνα φραγμϐ 
οϑτε αναιρεύ επύ τησ ουςύασ το χωροταξικϐ ςυγκεντρωτιςμϐ του «Καλλικρϊτη», 
που δημιοϑργηςε εκτρωματικϋσ διοικητικϋσ επικρϊτειεσ ςε πολλοϑσ Δόμουσ· ενι-
ςχϑει την φοροεπιδρομό εναντύον των πολιτών, καθώσ αυξϊνει την ανταποδοτι-
κϐτητα και ταυτοχρϐνωσ μειώνει τισ χρηματοδοτόςεισ, ϋτςι ώςτε οι Δόμοι να ε-
ξαρτώνται ολοϋνα και περιςςϐτερο απϐ τισ ειςπρϊξεισ ςε τϋλη, φϐρουσ και πρϐ-
ςτιμα (γεγονϐσ, για παρϊδειγμα, που διευκολϑνει πρακτικϋσ ϐπωσ η εκπούηςη και 
ςυνακϐλουθη κατϊληψη του δημϐςιου χώρου για να υπϊρχουν ϋςοδα, κλπ)· αυξϊ-
νει τουσ μηχανιςμοϑσ και τα ϐργανα ελϋγχου τησ δημοτικόσ δραςτηριϐτητασ και 

των αποφϊςεων των δόμων, εντεύνο-
ντασ το όδη αςφυκτικϐ πλαύςιο 
εποπτεύασ˙ τϋλοσ, δεν αντιμετωπύζει 
τα τερϊςτια κενϊ που φανερώθηκαν 
ςτουσ Δόμουσ ϐλησ τησ χώρασ ςε κρύ-
ςιμα ζητόματα πολιτικόσ προςταςύασ 
και αντιμετώπιςησ καταςτϊςεων 
ϋκτακτησ ανϊγκησ. 

Απϐ την ϊλλη, επαναφϋρει ωσ κεντρι-
κϊ εργαλεύα τησ δημοτικόσ πολιτικόσ, 
τισ περιώνυμεσ «αναπτυξιακϋσ εται-
ρεύεσ», το μοντϋλο δηλαδό το οπούο 
χρεοκϐπηςε παταγωδώσ πριν μερικϊ 
χρϐνια, αφόνοντασ πύςω του, ανϊ την 
Ελλϊδα, ςωρεύα ςκανδϊλων, κακοδι-
αχεύριςησ και υπεξαιρϋςεων. Σαυτϐ-
χρονα, διευρϑνει, ϐπωσ αναφϋραμε, 

την κρατικό γραφειοκρατύα που παραςιτεύ ςτο ςώμα τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, 
καθώσ θεςπύζει καινοϑριεσ βαθμύδεσ ελϋγχου και ϐργανα οριζϐμενα απευθεύασ α-
πϐ την κρατικό διούκηςη: επιτροπϋσ, γραφεύα διαμεςολϊβηςησ, γραμματεύεσ, κλπ. 
Θεςμοϑσ, δηλαδό, που μοναδικϐ ςτϐχο ϋχουν τον αςφυκτικϐ ϋλεγχο τησ τοπικόσ 
αυτοδιούκηςησ και την καλοπληρωμϋνη αναπαραγωγό του εκϊςτοτε κομματικοϑ/
κυβερνητικοϑ ςτρατοϑ. 

Κι ενώ η κυβϋρνηςη με την κατϊθεςη του «Κλειςθϋνη» κανϋνα απϐ τα μεγϊλα 
προβλόματα του «Καλλικρϊτη» δεν επιλϑει -αντύθετα προςθϋτει και ϊλλα- με τισ 
εκλογικϋσ διατϊξεισ περύ απλόσ αναλογικόσ, επιχειρεύ να μεταθϋςει τη δημϐςια ςυ-

ζότηςη ςε ζητόματα δημοκρατικόσ εκπροςώπηςησ, εκβιϊζοντασ τη ςυναύνεςη α-
πϋναντι ςτο ςϑνολο του ςχεδύου νϐμου. Ακϐμα και καλοπροαύρετοι ϊνθρωποι φαύ-
νεται να πϋφτουν ςε αυτόν την παγύδα,  βλϋποντασ «και κϊτι θετικϐ» ςτο νομο-
ςχϋδιο. Θα πρϋπει εδώ να ςημειώςουμε ϐτι δημοκρατικϊ ϐπλα, ϐπωσ η απλό ανα-
λογικό, ποτϋ δεν υφύςτανται απϐ μϐνα τουσ, αλλϊ πϊντα ςε ϋνα δεδομϋνο περι-
βϊλλον, ϐπου εκδιπλώνουν τη δημοκρατικό τουσ δυναμικό ό ϐχι. Όπωσ περιγρϊ-
ψαμε, ο «Κλειςθϋνησ» διατηρεύ και ενιςχϑει ϋνα περιβϊλλον χωροταξικοϑ υπερςυ-
γκεντρωτιςμοϑ, γραφειοκρατικοϑ ελϋγχου, οικονομικόσ αςφυξύασ και κρατικόσ 
επιτροπεύασ. Ένα περιβϊλλον, ςτο οπούο κανϋνασ θεςμϐσ που να βϊζει αποφαςι-
ςτικϊ ςτο κϋντρο τη λαώκό και κοινοτικό βοϑληςη δεν αναδϑεται ό εγκαθιδρϑεται 
(ακϐμα και τα τοπικϊ δημοψηφύςματα που προβλϋπει, εξουδετερώνονται απϐ τον 
κρατικϐ ϋλεγχο ςτα ερωτόματα τουσ πριν και ςτην αποδοχό των αποτελεςμϊτων 
μετϊ τη διεξαγωγό τουσ). ε μια τϐςο δυςμενό για την πραγματικό δημοκρατύα 
ςυνθόκη, τα εργαλεύα τησ δημοκρατικόσ πολιτικόσ κινδυνεϑουν να μεταςχηματι-
ςτοϑν ςτο αντύθετϐ τουσ. Απϐ αναβϊθμιςη τησ δημοκρατικόσ εκπροςώπηςησ του 
λαοϑ, ςε ϋνα διαρκϋσ παραςκηνιακϐ αλιςβερύςι παρατϊξεων, παραγοντύςκων και 
βοναπαρτύςκων για καρϋκλεσ και εξουςύα. Απϐ αποτύναξη τησ ςημερινόσ δημαρχο-
κεντρικόσ τυραννύασ ςτην εγκαθύδρυςη τησ παραταξιοκεντρικόσ και παραγοντύ-
ςτικησ τυραννύασ. Απϐ την δυνατϐτητα ανϊδυςησ νϋων και υγιών τοπικών πολιτι-
κών δυνϊμεων, απϋναντι ςτουσ εκπροςώπουσ του φθαρμϋνου και παρηκμαςμϋ-
νου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, ςτον γρόγορο εκμαυλιςμϐ τουσ απϐ τα παζϊρια και 
την ςυναλλαγό για τη διαχεύριςη τησ τοπικόσ «κυβερνηςιμϐτητασ». ε αυτϐ το 
πλαύςιο, η απλό αναλογικό που «προςφϋρει» ο «Κλειςθϋνησ» εύναι, εύτε ϋνα επικοι-
νωνιακϐ τρυκ που θα εξαςφαλύςει ςυναύνεςη ςτο λοιπϐ απαρϊδεκτο περιεχϐμενο 
του νϐμου εύτε/και η προςπϊθεια καθεςτωτικοϑ εκφυλιςμοϑ του δημοκρατικοϑ 
δυναμικοϑ που φϋρει. Και πϊντωσ, τύποτε περιςςϐτερο απϐ μια προςπϊθεια των 
κυβερνητικών δυνϊμεων των ΤΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ςε ςυνθόκεσ διαφαινϐμενησ πτώςησ 
τησ εκλογικόσ  τουσ επιρροόσ, να δημιουργόςουν προγεφυρώματα ςυνεργαςύασ με 
«πρϐθυμεσ» πολιτικϋσ δυνϊμεισ και παρϊγοντεσ ςε τοπικϐ επύπεδο, γεγονϐσ που 
θα εξαςφαλύζει τη μϐνιμη ςυμμετοχό τουσ ςτη νομό τησ εξουςύασ, τϐςο ςε τοπικϐ 
ϐςο και εθνικϐ επύπεδο. 

Καταλόγοντασ, οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ τησ κυβϋρνηςησ ΤΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ενώ πριν 
το 2015 δεν κουρϊζονταν να καταγγϋλλουν τον «Καλλικρϊτη», ςόμερα με τον 
«Κλειςθϋνη» αναπαρϊγουν τισ χειρϐτερεσ πρακτικϋσ του πρώτου και δεν δύνουν 
καμύα λϑςη ϊξια λϐγου για τα προβλόματα και τισ καταςτροφϋσ που εκεύνοσ δη-
μιοϑργηςε. Με το ανϊ χεύρασ ςχϋδιο νϐμου επιδιώκουν ταυτϐχρονα: να ικανοποιό-
ςουν τισ μνημονιακϋσ πολιτικϋσ που επϋβαλλαν το 2011 τον «Καλλικρϊτη», να ςυ-
ντηρόςουν τον αςφυκτικϐ κρατικϐ ϋλεγχο πϊνω ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη και 
τον ςφιχτϐ εναγκαλιςμϐ τησ με την κομματοκρατύα και, τϋλοσ, να επιδιώξουν την 
πολιτικό τουσ αυτοςυντόρηςη ξαναμοιρϊζοντασ την τρϊπουλα ενϐσ ςημαδεμϋνου 
πολιτικοϑ παιχνιδιοϑ. 

Οι τοπικϋσ κοινωνύεσ δεν ϋχουν κανϋνα λϐγο να περιμϋνουν ϋςτω και την παρα-
μικρό βελτύωςη τησ ζωόσ τουσ απϐ νομοθετικϋσ μεθοδεϑςεισ ςαν αυτό του 
«Κλειςθϋνη». 
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Από το Αφρύν ςτο Αιγαύο, τα ςύννεφα πυκνώνουν 
Σο παρακϊτω ψόφιςμα κατατϋθηκε ωσ εναλλακτικό πρϐταςη, ςτο ψόφιςμα τησ Δημοτικόσ Αρχόσ για την πτώςη τησ πϐλησ του Αφρύν και την επιθετικό πολιτικό 

τησ Σουρκύασ προσ την Ελλϊδα και την Κϑπρο. Οι λϐγοι που μασ οδόγηςαν να κατεβϊςουμε το δικϐ μασ ψόφιςμα, εύναι γιατύ θεωρόςαμε ϐτι το προτεινϐμενο ψόφιςμα 
απϐ τη Δημοτικό Αρχό τησ παρϊταξησ Πελετύδη εύναι ετεροβαρϋσ, με την ϋννοια ϐτι δεν επικεντρώνεται επαρκώσ ςτην ουςύα ενϐσ τϋτοιου ψηφύςματοσ, που εύναι η 
καταγγελύα τησ Σουρκικόσ επιθετικϐτητασ και επεκτατικϐτητασ και οι κύνδυνοι που απορρϋουν απϐ αυτόν, αλλϊ εξ αφορμόσ επικεντρώνει ςτη κεντρικό ϊποψη του 
κομματικοϑ τησ φορϋα. Σο ψόφιςμα του Κοινοτικϐν υποςτηρύχθηκε και απϐ τισ παρατϊξεισ τησ αντιπολύτευςησ, "Νϋα Πϐλη" (Φριςτϐπουλοσ), "Σώρα για την Πϊ-
τρα" (Δημαρϊσ), "Πϊτρα η δικό μασ πϐλη" (Σζανϊκοσ). 

ΑΠΟ ΣΟ ΑΥΡΙΝ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, ΣΑ ΤΝΝΕΥΑ ΠΤΚΝΨΝΟΤΝ 

Μετϊ απϐ δϑο μόνεσ ςτρατιωτικόσ ειςβολόσ και εκατοντϊδεσ ϊμαχουσ νεκροϑσ, ο τοϑρκικοσ ςτρατϐσ ςε ςυνεργαςύα με μιςθοφϐρουσ –μϋλη τζιχαντιςτικών οργα-
νώςεων, ϐπωσ η ISIS και η Al Nusra-, κατϋλαβε την ελεϑθερη κουρδικό επαρχύα Αφρύν ςτη υρύα. Ο Ερντογϊν διεμόνυςε προ ημερών ϐτι η τουρκικό επιχεύρηςη θα ε-
πεκταθεύ προσ την κατεϑθυνςη των ςυνϐρων με το Ιρϊκ και την πϐλη Κομπϊνι, η οπούα αποτελεύ το ιςτορικϐ προπϑργιο τησ Κουρδικόσ αντύςταςησ ςτην επϋλαςη των 
τζιχαντιςτών του ISIS και πρωτϐτυπο δημοκρατικϐ και εξιςωτικϐ πεύραμα για ϐλη την περιοχό. Παρϊλληλα, κλιμακώνει τισ προκλόςεισ του αμφιςβητώντασ κυριαρχι-
κϊ δικαιώματα τησ χώρασ μασ ςτο Ανατολικϐ Αιγαύο, τα Δωδεκϊνηςα και τη Θρϊκη, ενώ ετοιμϊζεται να αμφιςβητόςει ςτρατιωτικϊ την ΑΟΖ τησ Κϑπρου. Ο εμβολι-
ςμϐσ του ςκϊφουσ του λιμενικοϑ ςτα Ίμια και η απαγωγό και ςυνεχιζϐμενη ομηρύα δϑο Ελλόνων ςτρατιωτικών ςτον Έβρο εύναι χαρακτηριςτικϊ γεγονϐτα ϋξαρςησ 
τησ τοϑρκικησ επιθετικϐτητασ. Η αμφιςβότηςη τησ ςυνθόκησ τησ Λωζϊνησ απϐ το τουρκικϐ κρϊτοσ τϐςο ςτα ανατολικϊ ςϑνορα τησ Σουρκύασ, με τη υρύα και το Ι-
ρϊκ, ϐςο και ςτα δυτικϊ τησ με τη χώρα μασ, εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για το νεο-οθωμανικϐ επεκτατικϐ δϐγμα του Ερντογϊν και των τουρκικών ελύτ. 

Η ςιωπό και η ανοχό τησ διεθνοϑσ κοινϐτητασ ςτην κατϊληψη τησ Αφρύν εύναι χαρακτηριςτικό και εξοργιςτικό. Ο τουρκικϐσ ςτρατϐσ  χρηςιμοπούηςε τον οπλιςμϐ 
του ΝΑΣΟ, ενώ η Ρωςύα, που εύναι υπεϑθυνη για τον εναϋριο χώρο τησ περιοχόσ, ϋκλειςε μϊτια και αυτιϊ ςτισ πτόςεισ των τουρκικών βομβαρδιςτικών. ΗΠΑ, ΝΑΣΟ, 
ΕΕ, Ρωςύα αλλϊ και χώρεσ τησ περιοχόσ (Ιρϊν, Ιρϊκ, ςυριακό κυβϋρνηςη) αποδϋχτηκαν ςιωπηλϊ την ειςβολό τησ Σουρκύασ. Η ςτϊςη αυτό τησ «διεθνοϑσ κοινϐτητασ» 
αποτελεύ πρώτησ τϊξεωσ ευκαιρύα για να βγϊλει δϑο ςυμπερϊςματα ο λαϐσ μασ: 

Α. Η Ελλϊδα βρύςκεται ςτο κϋντρο μιασ υπϐ ανατύναξη περιοχόσ, που εκτεύνεται απϐ τη Βοςνύα μϋχρι το Ιρϊν και απϐ την Ουκρανύα μϋχρι τη Βϐρεια Αφρικό. Ο βαςι-
κϐσ ανταγωνιςμϐσ ΗΠΑ–Ρωςύασ και η ανϊδυςη νϋων επεκτατικών δυνϊμεων ϐπωσ η Σουρκύα (αλλϊ και η αουδικό Αραβύα ό το Ιρϊν), δημιουργοϑν μεγϊλουσ κινδϑ-
νουσ για τον λαϐ μασ και ϊλλουσ λαοϑσ τησ περιοχόσ. Η ΝΑΣΟώκϊ προωθοϑμενη επανεμφϊνιςη του λεγϐμενου Μακεδονικοϑ ζητόματοσ, ο αλβανικϐσ αλυτρωτιςμϐσ και 
κυρύωσ η αναθεωρητικό των ςυνϐρων πολιτικό τησ Σουρκύασ, υφαύνονται με αυτοϑσ τουσ ανταγωνιςμοϑσ. 

Β. Κανϋνασ ξϋνοσ «προςτϊτησ» δεν θα επϋμβει ποτϋ, ϐπωσ δεν επενϋβη για να ςώςει τουσ Κοϑρδουσ, αν η κύνηςη αυτό δεν προωθεύ τα αποκλειςτικϊ ςυμφϋροντϊ 
του. Ο ελληνικϐσ λαϐσ πρϋπει να διεκδικόςει και να επιβϊλλει την πολϑτιμη ειρόνη ςτηριγμϋνοσ ςτισ δικϋσ του δυνϊμεισ και ςτην δικό του αποτρεπτικό ικανϐτητα. 

Δυςτυχώσ η Ελληνικό κυβϋρνηςη, η οπούα ςημειωτϋον δεν ϋχει εκδώςει καν ανακούνωςη αποδοκιμαςύασ τησ Σουρκικόσ ειςβολόσ ςτην υρύα, μοιϊζει ολοκληρωτι-
κϊ παραδομϋνη. Αφοϑ παρϋδωςε τα κλειδιϊ τησ οικονομικόσ πολιτικόσ ςτο ευρωπαώκϐ ιερατεύο, ϋχει παραδώςει την ϊμυνα τησ χώρασ ςτισ ΗΠΑ και το Ιςραόλ, καλλι-
εργώντασ ϋναν αδικαιολϐγητο εφηςυχαςμϐ περύ δόθεν «δϑναμησ ςταθερϐτητασ» και «αναβαθμιςμϋνου ρϐλου» τησ χώρασ. Πρακτικϊ αυτϐ ςημαύνει ϐτι η αποτροπό 
των κινδϑνων εξαρτϊται απϐ τα ευμετϊβλητα ςυμφϋροντα δϑο δυνϊμεων που διακηρυγμϋνο ςτϐχο ϋχουν να βαθϑνει η ςϑγκρουςη με την ρώςικη, την αραβικό και 
την περςικό ανατολό. Δηλαδό, η κυβϋρνηςη θϋτει αςτϐχαςτα τη χώρα μασ ςτο κϋντρο τησ αιματηρόσ καταιγύδασ που ϋρχεται, χωρύσ να αποτρϋπει καν την επιθετικϐ-
τητα δυνϊμεων ςαν την Σουρκύα. «Βρεύτε τα μϐνοι ςασ», απϊντηςαν τϐςο ο Αμερικϊνοσ πρϋςβησ ςτην Αθόνα ϐςο και υπουργού τησ Ε.Ε., ςτουσ κλαυθμυριςμοϑσ δια-
μαρτυρύασ του Καμμϋνου για τα επειςϐδια ςτα Ίμια και τον Έβρο. 

Έχοντασ ϐλα αυτϊ καλϊ ςτο μυαλϐ μασ: 

· Καλοϑμε την διεθνό κοινϐτητα να ςταματόςει με κϊθε τρϐπο τισ εγκληματικϋσ ενϋργειεσ του τουρκικοϑ κρϊτουσ και των ςυνεργατών του. Καλοϑμε το ΝΑΣΟ να 
απαγορεϑςει την χρόςη των ϐπλων του για επιθετικοϑσ ςκοποϑσ και την ρωςικό κυβϋρνηςη να ςταματόςει να κϊνει πλϊτεσ ςτην τουρκικό επιθετικϐτητα. 

· Καλοϑμε την Ελληνικό κυβϋρνηςη να ψελλύςει, ϋςτω και την τελευταύα ςτιγμό, δυο λϐγια διαμαρτυρύασ για την τουρκικό ειςβολό ςτη υρύα, η οπούα προοιωνύζει 
τι θα ακολουθόςει ςτο Αιγαύο και την Κϑπρο. Σην καλοϑμε να ςυνδϋςει ςε ϐλουσ τουσ διεθνεύσ οργανιςμοϑσ την επιθετικϐτητα του τοϑρκικου κρϊτουσ ςτη υρύα με 
την επιθετικϐτητα ςτο Αιγαύο και με την ομηρύα των δϑο ςτρατιωτικών ςτον Έβρο. 

· Καλοϑμε την Ελληνικό κυβϋρνηςη να πϊψει να μετατρϋπει τη χώρα ςε ϊθυρμα ςτα παύγνια των μεγϊλων δυνϊμεων ςτην περιοχό και ιδιαύτερα ςτη ΝΑΣΟώκό διεϑ-
ρυνςη ςτα Βαλκϊνια, που τροφοδοτεύ παρϊλληλα επιθετικοϑσ αλυτρωτιςμοϑσ και μεγαλοώδεατιςμοϑσ απϐ γειτονικϋσ μασ χώρεσ. 

· Καλοϑμε την Ελληνικό κυβϋρνηςη να προβεύ ςε κϊθε ενϋργεια που εύναι απαραύτητη, για την αςφαλό επιςτροφό των δϑο Ελλόνων ςτρατιωτικών που κρατοϑνται 
ϐμηροι ςτην Σουρκύα. 

· Καλοϑμε τον λαϐ τησ Πϊτρασ και ϐλο τον ελληνικϐ λαϐ, να μην εφηςυχϊζει μπροςτϊ ςτισ εξελύξεισ αλλϊ και να μην τρομοκρατεύται. Να επιδεύξει ςϑνεςη, αλλϊ και 
αποφαςιςτικϐτητα. Να ςτηριχθεύ ςτισ δικϋσ του δυνϊμεισ, για να διατηρόςει την ανεξαρτηςύα του και την ειρόνη. Να ςταθεύ αλληλϋγγυοσ ςε εκεύνουσ τουσ λαοϑσ και 
τισ δυνϊμεισ, που παλεϑουν για μια διαφορετικό, ειρηνικό και δημοκρατικό Μϋςη Ανατολό και για ανεξϊρτητα Βαλκϊνια, μακριϊ απϐ ϋξωθεν επιβουλϋσ και ανταγωνι-
ςμοϑσ των μεγϊλων δυνϊμεων ό «αρπακτικών» κρατών ϐπωσ το τουρκικϐ. 

Δημοτικό Κύνηςη «Κοινοτικόν» 

ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΗ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ 
«Ριϊλιτι»: Σαξύδι ςτουσ πολιτιςτικοϑσ υπονϐμουσ τησ κοινωνύασ τησ εκμετϊλλευςησ 

«Ωςε αυτούσ τουσ φουςκωτούσ τύπουσ και τισ "πλαςτικϋσ" κυρύεσ να πα-
ριςτϊνουν τουσ ερωτευμϋνουσ ςτα ψεύτικα... Ωςτουσ ςτην κλειδαρότρυπϊ 
τουσ... ε λύγο καιρό δεν θα τουσ θυμϊται και κανεύσ…  

Ωνοιξε εκεύνη την ώρα ϋνα βιβλύο και ϊφηςϋ το να ςε ταξιδϋψει... μαζύ με 
κϊποιον που αγαπϊσ πραγματικϊ. Η νϋα γενιϊ ϋχει ιδανικϊ… Ϊχει ςυλλογι-
κότητα, αλληλεγγύη, Ανθρωπιϊ!». 

Αυτϊ αναφϋρει μεταξύ ϊλλων η ΕΛΜΕ Πειραιϊ, ςε επιςτολό τησ προσ 
τουσ μαθητϋσ των ςχολεύων τησ, με αφορμό το ριϊλιτι που ξεκύνηςε να 
προβϊλλεται ςε τηλεοπτικό ςταθμό. την επιςτολό τησ αναφϋρει:  

«Αγαπητού Μαθητϋσ μασ, 

Ό,τι πιο όμορφο μπορεύ να νιώςει ϋνασ ϊνθρωποσ και ιδιαύτερα ο νϋοσ 
ϊνθρωποσ, εύναι ο ϋρωτασ, η ςυντροφικότητα, η βαθιϊ φιλύα και κατανόη-
ςη, η αμοιβαύα αγϊπη, η αλληλεγγύη για το διπλανό του, για τον ϊνθρωπο 
που υποφϋρει… 

Σισ τελευταύεσ μϋρεσ, ϋνα ακόμα τηλεςκουπύδι, ανϊμεςα ςτα διϊφορα 
που κυκλοφορούν, ϋκανε την εμφϊνιςό του. 

Και μϊλιςτα ςε ώρεσ τηλεοπτικόσ αιχμόσ, όπου χιλιϊδεσ νϋοι ϊνθρωποι 
παρακολουθούν την τηλεόραςη. 

Βαςικόσ κανόνασ του εύναι να βϊλει ϋνα τςούρμο "παύχτεσ" (ϊγνωςτοι 
μεταξύ τουσ), να παραςτόςουν τουσ ερωτευμϋνουσ, να ερωτευτούν ςτα 
ψεύτικα δηλαδό, προκειμϋνου να βγουν "νικητϋσ" ςτο παιχνύδι. 

Καλούνται να το κϊνουν με διϊφορα ανταλλϊγματα, ανϊμεςα ςτα οπούα 
εύναι και η πληρωμό, τα χρόματα… 

Φυδαιότητα; Εκπόρνευςη;  

Ό,τι και να πει κανεύσ εύναι λύγο.  

Σα λόγια δεν αρκούν για να περιγρϊψουν αυτό την αηδύα που νιώθει κα-
νεύσ… 

ημαςύα εύναι μύα… 

Σο καλύτερϊ μασ αιςθόματα, τον ϋρωτα, τον προςφϋρουμε απλόχερα 
ςτουσ ανθρώπουσ που εμεύσ επιλϋγουμε και που αγαπούμε πραγματικϊ…  

Όχι εκεύ που θα μασ προςτϊξει κϊποια "παραγωγό" ενόσ ακόμα τηλε-
ςκουπιδιού, που θϋλει να βγϊλει κϋρδοσ και να κϊνει τα μυαλϊ των νϋων 
ανθρώπων χυλό…  

Δεν μασ κϊνει φυςικϊ εντύπωςη. Ξϋρουμε ότι τα πϊντα ςόμερα, αυτό το 
ςύςτημα που ζούμε τα θεωρεύ εμπόρευμα. Σην ανθρώπινη δουλειϊ, την Τ-
γεύα, την Παιδεύα…  

Ϊτςι θϋλουν να εύναι και η αγϊπη, ο ϋρωτασ, οι ανθρώπινεσ ςχϋςεισ. 

Εμεύσ όμωσ δεν θα τουσ κϊνουμε τη χϊρη.  

Ερωτευόμαςτε και ζούμε πραγματικϊ, όχι ςτα ψεύτικα, όχι για να βγϊ-
λουμε χρόματα.  

Γιατύ αυτό εύναι ανθρώπινο, όμορφο κι όχι γιατύ μασ το λϋει κϊποιοσ…  

Μην τουσ κϊνεισ τη χϊρη, λοιπόν. Γύρνα την πλϊτη ςου ςτα τηλεςκουπύ-
δια τουσ. 

Ωςε αυτούσ τουσ φουςκωτούσ τύπουσ και τισ "πλαςτικϋσ" κυρύεσ να πα-
ριςτϊνουν τουσ ερωτευμϋνουσ ςτα ψεύτικα... Ωςτουσ ςτην κλειδαρότρυπϊ 
τουσ... ε λύγο καιρό δεν θα τουσ θυμϊται και κανεύσ…  

Ωνοιξε εκεύνη την ώρα ϋνα βιβλύο και ϊφηςϋ το να ςε ταξιδϋψει... μαζύ με 
κϊποιον που αγαπϊσ πραγματικϊ. Η νϋα γενιϊ ϋχει ιδανικϊ...Ϊχει ςυλλογι-
κότητα, αλληλεγγύη, ΑΝΘΡΨΠΙΑ!  

Εμεύσ, οι δϊςκαλού ςου, το ξϋρουμε καλϊ...». 



ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΟΙ και κρατικό καταςτολό α λα «αριςτερϊ» 

Η 

 διοργϊνωςη του κατ’ ευφημιςμόν «Περιφερειακού υνεδρύου Παραγωγικόσ Αναςυγκρότηςησ Δυτικόσ Ελλϊδασ» ςτην πόλη μασ, δεν κατϊφερε τύποτε 
περιςςότερο από το να καταδεύξει για μια ακόμη φορϊ, το πωσ εννοεύ το ςύςτημα εξουςύασ του τόπου αυτού τα περύ λαώκόσ ςυμμετοχόσ ςτισ διαδικα-
ςύεσ και ςτην λόψη των αποφϊςεων. Και βεβαύωσ να αποδεύξει το πόςο για μύα ακόμη φορϊ ϋχει ανϊγκη η «πρώτη φορϊ αριςτερϊ» την υποςτόριξη των 

μηχανιςμών καταςτολόσ, προκειμϋνου η ύδια να περνϊει αδιατϊρακτα την κοπό των δικαιωμϊτων των πολιτών και την λαώκό υποβϊθμιςη. 

Έτςι, η κύνηςό μασ κατόγγειλε την βύαιη απώθηςη των μελών τησ από τισ αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ, οι οπούεσ εύχαν αναλϊβει με ιδιαύτερο ζόλο την 
«αποςτεύρωςη» του δημόςιου χώρου τησ παραλιακόσ οδού, από την οδό Ελευθερύου Βενιζϋλου ϋωσ το παλιό εργοςτϊςιο τησ ΑΒΕΞ, λόγω τησ ϊφιξησ του 
πρωθυπουργού και τησ υπουργικόσ κουςτωδύασ του ςτην περιοχό αυτό. Με απόλυτα ειρηνικό τρόπο τα μϋλη τησ κύνηςόσ μασ ανϊρτηςαν ςτην περύφραξη 
του νϋου λιμανιού (εκατό και πλϋον μϋτρα μακριϊ από τον χώρο ομιλύασ του πρωθυπουργού), πανό με ςύνθημα «ΌΦΙ ςτην κυβερνητικό μαςκαρϊτα — Α-
νεπιθύμητοι οι προςκυνημϋνοι». Μϋςα όμωσ ςε λύγα λεπτϊ, περικυκλώθηκαν από πολυπληθεύσ αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ και απωθόθηκαν με βύαιο τρόπο, 
ενώ το πανό ςχεδόν καταςτρϊφηκε. την ςυνϋχεια τα μϋλη τησ κύνηςησ προςπϊθηςαν να επαναλϊβουν την διαμαρτυρύα ςτο ύψοσ τησ ΑΒΕΞ, όμωσ περι-
κυκλώθηκαν εκ νϋου από διμοιρύα των ΜΑΣ, ενώ παρϊλληλα τουσ δηλώθηκε με ιδιαύτερα «πειςτικό» τρόπο, ότι απαγορεύεται ρητϊ οιαδόποτε διαμαρτυ-
ρύα, ακόμη και ςτο ςημεύο εκεύνο. 

Σο «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» καταγγϋλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την με κυβερνητικϋσ εντολϋσ οργανωμϋνη αςτυνομικό αυθαιρεςύα. Εύναι πλϋον φανε-
ρό, ότι ο «δημοφιλόσ» πρωθυπουργόσ μασ δεν ανϋχεται ούτε ακόμη και την θϋα ενόσ πανό μη αρεςτού ςτισ απόψεισ του. Η «πρώτη φορϊ αριςτερϊ», εκτόσ 
από τισ υπογραφϋσ των μνημονύων, εκτόσ από την υποταγό ςτα ευρωπαώκϊ και υπερατλαντικϊ κϋντρα λόψησ αποφϊςεων, ϋμαθε και εφϊρμοςε πολύ 
γρόγορα όλεσ τισ θλιβερϋσ εξουςιαςτικϋσ πρακτικϋσ των προκατόχων τησ.  

Εν όψει τησ διοργϊνωςησ αυτόσ, το «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» κϊλεςε για ςυμμετοχό ςτισ κινητοποιόςεισ διαμαρτυρύασ, δημοςιεύοντασ το παρακϊτω κεύμενο με 
τύτλο: «ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΟΙ» 

Εν τω μϋςω τησ καρναβαλικόσ περιϐδου, η κυβϋρνηςη των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μαζύ με την αιρετό Περιφϋρεια, οργανώνουν την επικοινωνιακό μαςκαρϊτα που 
ονομϊςτηκε Περιφερειακϐ υνϋδριο Παραγωγικόσ Αναςυγκρϐτηςησ Δυτικόσ Ελλϊδασ. Εκεύνοι που κϑρια ευθϑνονται για τη ςυνϋχιςη και την ϋνταςη τησ μνη-
μονιακόσ πολιτικόσ, εκεύνοι που ϋχουν καθηλώςει ϋναν ολϐκληρο λαϐ ςτην φτώχεια, την απελπιςύα και την ϋλλειψη οποιαςδόποτε προοπτικόσ, όςοι δεν δι-
ςτϊζουν να εκτελοϑν εν ψυχρώ τισ εντολϋσ αφαύμαξησ και ξεπουλόματοσ των Ευρωπαώκών κϋντρων ιςχϑοσ, οι ύδιοι που ςκυμμϋνοι τρϋχουν να ικανοποιόςουν 
τισ επιθυμύεσ των υπερατλαντικών «προςτατών» τουσ (βλϋπε ςυμμαχύα με Ιςραόλ, επύςκεψη Ερντογϊν, ονομαςύα ΠΓΔΜ), αύφνησ μεταμφιϋςτηκαν ςε οπαδοϑσ 
τησ «ανϊπτυξησ» και τησ «παραγωγικόσ αναςυγκρϐτηςησ». Σα ςυνεχό μϋτρα φοροληςτεύασ, φτωχοπούηςησ και εξαϋρωςησ των ειςοδημϊτων τησ πλειοψηφύασ 
των πολιτών, τα οπούα ϋχουν ψηφύςει, οδηγοϑν ςε μια πρωτοφανό ςυγκϋντρωςη κεφαλαύου, η οπούα, μαζύ με την απελευθϋρωςη των πλειςτηριαςμών, θα 
βϊλουν ςϑντομα τϋλοσ ςτην ελληνικό ιδιαιτερϐτητα τησ μικρομεςαύασ ιδιοκτηςύασ και επιχειρηματικϐτητασ. Παρ’ ϐλα αυτϊ, θυμόθηκαν την «ανϊπτυξη» και μϊ-
λιςτα ςε μια απϐ τισ πιο φτωχϋσ περιφϋρειεσ τησ Ελλϊδασ. 

Γνωρύζουμε καλϊ ποϑ οδόγηςαν μϋχρι ςόμερα οι «αναπτυξιακϋσ» πολιτικϋσ τουσ: 

την «ανϊπτυξη» και γιγϊντωςη του παραςιτιςμού, καθιςτώντασ τον τουριςμϐ και τισ υπηρεςύεσ, τη μοναδικό «βαριϊ βιομηχανύα» τησ χώρασ. 

την «ανϊπτυξη» δια του ξεπουλόματοσ ςτρατηγικών δημϐςιων τομϋων (νερϐ, ενϋργεια, λιμϊνια, αεροδρϐμια, οδοϑσ, ςιδηρϐδρομο, κλπ) και δια τησ αρπα-
γόσ απϐ το ξϋνο κεφϊλαιο ϐςων ελληνικών επιχειρόςεων ϋμειναν ζωντανϋσ απϐ τη χρηματοπιςτωτικό αςφυξύα και την καταβαρϊθρωςη τησ κατανϊλωςησ. 

την «ανϊπτυξη» τησ κακοπληρωμϋνησ και επιςφαλοϑσ μερικόσ απαςχόληςησ των 250-400 ευρώ, καθιςτώντασ την πλϋον ωσ κϑρια μορφό απαςχϐληςησ 
για τισ νϋεσ αλλϊ και παλαιϋσ θϋςεισ εργαςύασ. 

την «ανϊπτυξη» μια νϋασ κλύκασ ολιγαρχών, ςυνόθωσ απευθεύασ ςυνδεδεμϋνων με τισ γεωπολιτικϋσ επιδιώξεισ ξϋνων πρεςβειών. 

την «ανϊπτυξη» μιασ νϋασ γενιϊσ κρατικοδύαιτων παραςύτων (ςϑμβουλοι, παρατρεχϊ-
μενοι, ΜΚΟ, ιδρϑματα, οργανιςμού, γραμματεύεσ, κλπ). 

την «ανϊπτυξη» του ρεϑματοσ φυγόσ ςτο εξωτερικϐ (700.000 ϊνθρωποι μϋχρι ςόμερα, 
κυρύωσ νϋοι). 

Η κυβερνητικό κουςτωδύα καταφθϊνει για να τϊξει λαγοϑσ με πετραχόλια, εθιςμϋνη ςτην 
κοροώδύα και την υπεκφυγό. Όμωσ, το ζότημα τησ παραγωγικόσ αναςυγκρότηςησ παρα-
μϋνει ϋνα απϐ τα κριςιμϐτερα ζητόματα που αντιμετωπύζει ο λαϐσ μασ (μαζύ με αυτϊ τησ ε-
θνικόσ ανεξαρτηςύασ και δημογραφικόσ παρακμόσ). Η μορφό την οπούα πρϐκειται να 
πϊρει το μοντϋλο τησ παραγωγόσ που ςχεδιϊζεται, θα καθορύςει το μϋλλον του τϐπου και 
την τϑχη του λαοϑ μασ για δεκαετύεσ. Αν η καταςτροφό των παραγωγικών δυνϊμεων, ο πα-
ραςιτιςμϐσ, αλλϊ και η παραύτηςη των ανθρώπων ςυνεχιςτοϑν, τϐτε το μϋλλον διαγρϊφεται 
εξαιρετικϊ δυςούωνο. 

Δυςτυχώσ η Δημοτικό Αρχό, η οπούα φαύνεται να ςηκώνει το μεγαλϑτερο βϊροσ τησ α-
ντύδραςησ ςτην ϋφοδο του υπουργικοϑ ςυμβουλύου ςτην πϐλη μασ, ακολουθεύ μια λανθα-
ςμϋνη ςτρατηγικό. Τποτιμϊ και ειρωνεϑεται το ζότημα τησ παραγωγικόσ αναςυγκρϐτηςησ, 
ταυτύζοντϊσ το τεχνηϋντωσ με το ζότημα τησ ανϊπτυξησ των αριθμών και των δεικτών (οι 
οπούοι, αλόθεια, ςυχνϊ κρϑβουν την δυςτυχύα των ανθρώπων). Δεν ϋχει καμύα θϋςη για το 
επιθυμητϐ μοντϋλο τησ παραγωγόσ ςτην περιοχό μασ. Κανϋνα παραγωγικϐ ςχϋδιο ό ϋςτω 
ϐραμα ανταγωνιςτικό ςτο κυρύαρχο του παραςιτιςμοϑ. Οχυρωμϋνη ςε παρωχημϋνεσ ανα-
λϑςεισ περαςμϋνων δεκαετιών (ανϊπτυξη με …διοριςμοϑσ ςτο δημϐςιο και δημϐςια ϋργα για 
«να δουλϋψει ο κϐςμοσ»), αρνεύται ιδεοληπτικϊ να αντιληφθεύ την καταςτροφό που ςυντε-
λϋςτηκε ςτον τϐπο μασ τα τελευταύα 7 χρϐνια. Αρκεύ η «οργϊνωςη» και ο «αγώνασ», γενικϊ 
και αϐριςτα, και το πρϐβλημα τησ αναςυγκρϐτηςησ του τϐπου θα επιλυθεύ κϊποτε, ςτο α-
πώτερο μϋλλον βϋβαια. Γνωρύζει καλϊ η Δημοτικό Αρχό ϐτι καμύα αλλαγό προσ το καλϑτερο 
δεν μπορεύ να γύνει ςε ϋνα τοπύο παραγωγικόσ ερόμωςησ και με ανθρώπουσ παραιτημϋ-
νουσ απϐ την παραγωγικό προςπϊθεια, απϐ ανθρώπουσ που ζουν με επιδϐματα ανϋχειασ και μερικϊ μεροκϊματα εδώ κι εκεύ. Επιμϋνει, παρ’ ϐλα αυτϊ, ςτη ςτεύ-
ρα καταγγελιολαγνεύα, ώςτε να καλϑπτει τη δικό τησ αδυναμύα ςυγκρϐτηςησ ενϐσ ουςιαςτικοϑ ςχεδύου παραγωγικόσ αναςυγκρϐτηςησ ςτηριζϐμενο ςτισ τοπι-
κϋσ δυνϊμεισ. Βολεϑεται ςτο επύςημο πολιτικϐ παιχνύδι απϐ τη θϋςη τησ «κοινωνικόσ αντιπολύτευςησ», εκμεταλλευϐμενη παρϊλληλα τα (μικρο)πολιτικϊ και ορ-
γανωτικϊ οφϋλη αυτόσ τησ ςτϊςησ για τον κομματικϐ μηχανιςμϐ που τη ςτηρύζει, αφόνοντασ ςτην κυβϋρνηςη το ρϐλο του υπεραςπιςτό, τϊχα, τησ ανϊπτυξησ. 

Ενδεικτικό του χώρου που αφόνεται ελεϑθεροσ ςτην κυβερνητικό κοροώδύα, εύναι η πλόρησ δορυφοροπούηςη, γϑρω απϐ την κυβερνητικό «αναπτυξιακό» 
ϋφοδο, των βαςικών δυνϊμεων τησ δημοτικόσ αντιπολύτευςησ («πρωτοβουλύα των πϋντε παρατϊξεων» και αύτημα ςυνϊντηςησ με τον πρωθυπουργϐ). Οι πα-
ρατϊξεισ αυτϋσ τησ δημοτικόσ αντιπολύτευςησ (ϐςεσ τουλϊχιςτον δεν ςυμπολιτεϑεται ανοιχτϊ την κυβϋρνηςη) δεύχνουν να αγνοοϑν, ϐτι ο πρωθυπουργϐσ δεν 
εύναι υφυπουργϐσ, οϑτε υπηρεςιακϐσ παρϊγοντασ υπουργεύου, οϑτε τοπικϐσ κομματϊρχησ για να προωθόςει τα «αιτόματα τησ περιοχόσ». Εύναι ο κϑριοσ υπεϑ-
θυνοσ για τη ςυνολικό διακυβϋρνηςη του τϐπου και τισ οδυνηρϋσ ςυνϋπειεσ αυτόσ τησ διακυβϋρνηςησ. Οι κοινϋσ πρωτοβουλύεσ των τοπικών δημοτικών δυνϊ-
μεων για ςημαντικϊ ζητόματα και επιθυμητϋσ εύναι και απαραύτητεσ. Αρκεύ να μην μετατρϋπονται ςε νεροκουβαλητϋσ τησ εκϊςτοτε κυβερνητικόσ φιϋςτασ και 
ςε παρϊγοντεσ αθώωςησ των πολιτικών υπεϑθυνων τησ μιζϋριασ του τϐπου μασ. 

Ο πρωθυπουργϐσ και 18 υπουργού, καταφθϊνουν ςτην πϐλη τησ φτώχειασ, τησ αναδουλειϊσ, τησ μιζϋριασ και τησ φυγόσ ςτο εξωτερικϐ, για να πουλόςουν τα 
επικοινωνιακϊ τουσ φοϑμαρα και να κρϑψουν πύςω απϐ αναπτυξιακϋσ ςαπουνϐφουςκεσ τισ ευθϑνεσ τουσ για την κατϊντια του τϐπου μασ. Σο «Κοινοτικόν» 
καλεύ τισ Πατρινϋσ και τουσ Πατρινοϑσ να πυκνώςουν τισ κινητοποιόςεισ διαμαρτυρύασ, οι οπούεσ οργανώνονται την ερχϐμενη Σρύτη 6/2 το απϐγευμα εναντύ-
ον τησ ϋλευςησ τησ κυβερνητικόσ ελύτ. Εύναι γνωςτϐ ςε ϐλη την Ελλϊδα ϐτι η πϐλη μασ, κϊθε τϋτοια εποχό, καλωςορύζει ϐλουσ τουσ μεταμφιεςμϋνουσ, ϐμωσ, αυ-
τϐ το «αναπτυξιακϐ» μαςκϊρεμα των καταςτροφικών πολιτικών του πρωθυπουργοϑ και των 18 υπουργών του δεν μπορεύ να γύνει ανεκτϐ. Εύναι πραγματικϊ 
ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΟΙ! 

Δημοτικό Κύνηςη «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» 



Ε Κ Δ Η Λ Ω  Ε Ι  
Βιβλιοπαρουςύαςη: Οι «ύγχρονεσ Βαβϋλ» του Γιώργου Ρακκϊ ςτην Πϊτρα (27.04.2018) 
Η παγκοςμιοπούηςη, αποθεώνοντασ το ιδεώδεσ του «νομαδικοϑ ανθρώπου» κατϋςτρεψε τα μϐνα θεμϋλια που θα μποροϑςαν να την καταςτόςουν βιώςιμη και αποδε-
κτό απϐ τισ μεγϊλεσ πλειοψηφύεσ των ςϑγχρονων κοινωνιών: Σο ρύζωμα του ανθρώπου, την πολιτιςτικό ςυνοχό των κοινωνιών του, τισ πολιτικϋσ και οικονομικϋσ, 
προςτατευτικϋσ ωσ προσ την κοινωνύα λειτουργύεσ του εθνικοϑ κρϊτουσ. 

Η ϋκρηξη του μεταναςτευτικοϑ ζητόματοσ βρϋθηκε ςτο επύκεντρο αυτόσ τησ διαδικαςύασ. Απϐ 
την μύα η πλανητικό επιβολό του κυρύαρχου μοντϋλου, κατϋςτρεψε ςχεδϐν κϊθε ιςορροπύα του 
βύου ςτισ υπϐ ανϊπτυξη χώρεσ, προκαλώντασ την μεγαλϑτερη ϋξοδο πληθυςμών ςτην ανθρώ-
πινη ιςτορύα. Και απϐ την ϊλλη, ςτη Δϑςη, υπϐ την ηγεμονύα τησ πολυπολιτιςμικόσ ιδεοληψύ-
ασ, η διαχεύριςη των νεοειςερχϐμενων πληθυςμών ϋγινε με τρϐπο που υπονϐμευςε καύρια και 
αποφαςιςτικϊ την κοινωνικό και πολιτιςμικό ςυνοχό των χωρών τησ, προκαλώντασ την ανϊ-
δυςη μιασ αντιμεταναςτευτικόσ ακροδεξιϊσ.  

Έτςι, παρ’ ϐλο που η παγκοςμιοπούηςη και η ιδεολογύα τησ εμφανύζεται να αντιμϊχεται, τϐςο 
την ανθρωπιςτικό κρύςη ςτισ χώρεσ εκτϐσ Δϑςησ, ϐςο και την εμφϊνιςη αντιμεταναςτευτικών 
ρευμϊτων εντϐσ τησ, ςτην πραγματικϐτητα ςυμβαύνει το αντύθετο. Εύναι εκεύνη που τροφοδο-
τεύ και ενιςχϑει την ϑπαρξη και των δϑο, μεταβϊλλοντασ ϋτςι τισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ ςε 
«βαβϋλ». 

Η Ελλϊδα, ςτο ςϑνορο των δϑο κϐςμων, μεταξϑ Δϑςησ και Ανατολόσ, Βορρϊ και Νϐτου, αποτε-
λεύ μια απϐ τισ κεντρικϐτερεσ πϑλεσ ειςϐδου αυτόσ τησ μεγϊλησ μεταναςτευτικόσ εξϐδου, και η 
κοινωνύα τησ κινδυνεϑει να ςαρωθεύ απϐ την ϋνταςη και τα μεγϋθη των μετακινόςεων, τισ αντι-
θϋςεισ και τισ ςυγκροϑςεισ που κυοφοροϑν. 

Οι Εναλλακτικέσ Εκδόςεισ και το Κοινοτικόν παρουςύαςαν το βιβλύο του Γιώργου Ρακκϊ, «ύγχρονεσ Βαβϋλ. Μετανάςτευςη, πολυπολιτιςμικότητα, ςυγκρούςεισ: Από 
τον Άγιο Παντελεήμονα ςτην προςφυγική κρίςη». Η παρουςύαςη ϋγινε ςτο βιβλιοπωλεύο Πρωτοπορύα την Παραςκευό 27 Απριλύου ςτισ 8.30μμ, με ομιλητϋσ τουσ: 
Θόδωρο Ντρύνια (δημοτικϐ ςϑμβουλο Δόμου Πϊτρασ), Γιώργο Καραμπελιϊ (εκδϐτη - ςυγγραφϋα), Κωνςταντύνο Σςεκούρα (καθηγητό τμόματοσ Οικονομικών 
Επιςτημών Πανεπιςτημύου Πατρών), και τον ςυγγραφϋα Γιώργο Ρακκϊ (πολιτικϐ επιςτόμονα). 
————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Εκδόλωςη για τον ςύγχρονο ρόλο των τοπικών Μ.Μ.Ε. (14.12.2017)  
Θα όταν κοινϐτοπο να επιςημϊνουμε το πϐςο ςημαντικϐ ρϐλο παύζουν ςτισ λειτουργύεσ των ςϑγχρονων κοινωνιών τα Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ (ΜΜΕ), ιδιαύτε-

ρα τα μεγϊλα και τα διεθνοποιημϋνα. Η ςϑνδεςη, μϊλιςτα, τησ ενημϋρωςησ με τισ διαρκεύσ και εν πολλούσ επαναςτατικϋσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ ςτον τομϋα των επι-
κοινωνιών, πολλαπλαςιϊζει την επύδραςη των ΜΜΕ ςτισ κοινωνύεσ. 

Έχει ξεχωριςτό ςημαςύα, ϐμωσ, να επιςημαύνουμε πϐςο ςπουδαύο ρϐλο παύζουν και 
τα τοπικϊ ΜΜΕ ςτισ δικϋσ τουσ, μικρϐτερεσ κοινωνύεσ. Όχι μϐνο ςτην ενημϋρωςη του κοι-
νοϑ και ςτον ϋλεγχο των (τοπικών και μη) εξουςιών αλλϊ και ςτην ύδια την αυτογνωςύα 
τησ τοπικόσ κοινωνύασ, τη διατόρηςη τησ ςυλλογικόσ τησ μνόμησ και τη χϊραξη νϋων 
προοπτικών. αν «Κοινοτικϐν» πιςτεϑουμε ϐτι ο ρϐλοσ αυτϐσ μεγεθϑνεται και τροποποιεύ-
ται ςε περιϐδουσ καθολικόσ κρύςησ ϐπωσ αυτό που περνϊμε τα τελευταύα χρϐνια. 

Ιδιαύτερα ςε πϐλεισ ςαν την Πϊτρα, η οπούα αν και η τρύτη ςε μϋγεθοσ πϐλη τησ χώρασ, δεύ-
χνει να βυθύζεται ςε μια καταθλιπτικό ϋλλειψη προοπτικόσ, ενώ εμεύσ, οι κϊτοικού τησ, 
ςτην καλϑτερη περύπτωςη, φαύνεται να αρκοϑμαςτε ςτο λύγο και ςτο αυτονϐητο, ο ρϐλοσ 
των τοπικών ΜΜΕ αποκτϊει μια αυτοτελό αξύα. 

Διερευνώντασ, λοιπϐν, αυτό την προοπτικό, το «Κοινοτικόν» διοργϊνωςε εκδόλωςη-
ςυζότηςη, την Πϋμπτη 14 Δεκεμβρύου, ςτισ 7.30 μ.μ., ςτην αύθουςα εκδηλώςεων του 
ΣΕΕ, με θϋμα: "Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ και τοπικό κοινωνύα: Σα τοπικϊ ΜΜΕ 
μπροςτϊ ςτισ νϋεσ κοινωνικϋσ και τεχνολογικϋσ προκλόςεισ." 

Μύληςαν οι δημοςιογρϊφοι: Υώτησ Καλύβασ, Κωνςταντύνοσ Μϊγνησ, Μιχϊλησ Μπαώ-
ρακτϊρησ και Νατϊςςα Σραγουςτό, ενώ απϐ το «Κοινοτικϐν» ϋκανε ειςαγωγό και ςυντϐνιςε την ςυζότηςη ο Θεόδωροσ Ντρύνιασ, δημοτικϐσ ςϑμβουλοσ. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Βιβλιοπαρουςύαςη: Πρώτη Υορϊ Αριςτερϊ του Βαςύλη 
Αςημακόπουλου (25.05.2018) 

Η Δημοτικό Κύνηςη «Κοινοτικϐν» οργϊνωςε την Παραςκευό  25 Μαώου 2018 και ώρα 18:00, ςτην 
Αγορϊ Αργϑρη, την εκδόλωςη-παρουςύαςη του βιβλύου του Βαςύλη Αςημακϐπουλου, «Πρώτη Υο-
ρϊ Αριςτερϊ. Αντιθϋςεισ, αντιφϊςεισ, εςωτερικϋσ ςυγκρούςεισ ςτο ΠΑΟΚ την περύοδο 1974
-1990 και οι βάςεισ του πολιτικού μεταμορφιςμού του», εκδ. A.P. Publications, 2017. 

Για το βιβλύο μύληςαν οι: Βϊςςησ Λαοκρϊτησ, εκπαιδευτικϐσ-ςυγγραφϋασ, Καραμπελιϊσ 
Γιώργοσ, ςυγγραφϋασ—Κ.Π.ΑΡΔΗΝ, και ο ςυγγραφϋασ του βιβλύου Βαςύλησ Αςημακόπουλοσ. 
Σην εκδόλωςη χαιρϋτηςε ο Ανδρϋασ Καρϊβολασ, πρώην δόμαρχοσ Πατρϋων, ενώ απϐ το 
«Κοινοτικϐν» ϋκανε ςϑντομη ειςαγωγό ο ταύροσ Πνευματικϊκησ. Σην ςυζότηςη ςυντϐνιςε ο 
Ντύνοσ ιαφϊκασ. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Βιβλιοπαρουςύαςη: Η Πολιτιςμικό Μνόμη του Jan Assmann (29.06.2018) 
Η Δημοτικό Κύνηςη «Κοινοτικϐν» παρουςύαςε την Παραςκευό  29 Ιουνύου 2018 και ώρα 20:00, ςτο βιβλιοπωλεύο NOUVEAU, την μνημειώδη μελϋτη του Jan Ass-

mann, “Η πολιτιςμικό μνόμη—Γραφό, ανϊμνηςη και πολιτικό ταυτϐτητα ςτουσ πρώώμουσ ανώτερουσ πολιτιςμοϑσ», 
Πανεπ. Εκδϐςεισ Κρότησ 2017.  Για το βιβλύο μύληςαν οι: Ηλύασ Μαλεβύτησ, εκπαιδευτικϐσ-δρ.ιςτορύασ και ο Θόδω-
ροσ Ντρύνιασ για το ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ. 

το βιβλύο αυτϐ ο Assmann (καθηγητόσ Αιγυπτιολογύασ ςτο πανεπιςτόμιο τησ Φαώδελβϋργησ) πραγματεϑεται τα 
θϋματα τησ αναφορϊσ ςτο παρελθϐν (μνήμη), του πολιτικοϑ φανταςιακοϑ (ταυτότητα) και τησ δημιουργύασ τησ πα-
ρϊδοςησ (πολιτιςμική ςυνέχεια), και ερευνϊ πώσ αυτϊ ςυντελοϑν ςτη ςυγκρϐτηςη αυτοϑ που ονομϊζει «ςυνεκτική 
δομή», μιασ δομόσ δηλαδό που ςυνδϋει τα μϋλη μιασ κοινωνύασ, ενώνοντασ αφενϐσ το ϊτομο με τουσ ςυνανθρώπουσ 
του και αφετϋρου το χθεσ με το ςόμερα. 

Ο Assmann διατρϋχει κριτικϊ ϋνα μεγϊλο φϊςμα θεωρητικών προςεγγύςεων, χρηςιμοποιεύ ϊφθονο υλικϐ απϐ 
την εθνολογύα και την ανθρωπολογύα και εξετϊζει ςυγκριτικϊ τα παραδεύγματα τριών πρώιμων ανώτερων πολιτι-
ςμών: του Αιγυπτιακού, του Εβραΰκού και του Ελληνικού. 

Ψσ αποτϋλεςμα, ο Assmann  διαφωτύζει το πώσ παρϊγεται και μεταδύδεται η "πολιτιςμική μνήμη", εξηγεύ την τε-
ρϊςτια ςημαςύα τησ για τη διαμϐρφωςη τησ ταυτϐτητασ και τησ αυτοςυνεύδηςησ μιασ κοινωνύασ και εξετϊζει πώσ η 
μνόμη αυτό χρηςιμοποιεύται απϐ μια κοινϐτητα ϐχι μϐνο για να κατανοόςει το παρελθϐν τησ αλλϊ και να δομόςει το 
παρϐν τησ. 

Για την Ελλϊδα των πρώτων αυτών δεκαετιών του 21ου αιώνα, η οπούα παραδϋρνει ςε μια πολϑπλευρη και χω-
ρύσ ορατϐ διϋξοδο κρύςη (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιςμικό, γεωπολιτικό και δημογραφικό) και η οπούα απειλεύ να 
τησ ςτερόςει τα απαραύτητα μεγϋθη για την αναπαραγωγό τησ ωσ αυτϐνομου ιςτορικοϑ υποκειμϋνου, η ςημαςύα 
τησ "πολιτιςμικόσ μνόμησ" και των μηχανιςμών τησ εύναι προφανόσ. Όπωσ εξϊλλου διαπιςτώνει χαρακτηριςτικϊ ο 
Assmann ςτο βιβλύο του: […] Η παρακμή των εθνών (με ελάχιςτεσ εξαιρέςεισ, όπωσ αυτή του βαςιλείου των Ίνκασ) δεν οφείλεται ςτη φυςική εξόντωςή τουσ αλλά είναι 
αποτέλεςμα τησ ςυλλογικήσ και πολιτιςμικήσ λήθησ. […]. 



Ο Βαςύλειοσ Αλεξϐπουλοσ  εύναι Επιμελητόσ Α΄, Φειρουργϐσ Παύδων ςτο Καρα-
μανδϊνειο Νοςοκομεύο Παύδων (M.Sc Διούκηςη Μονϊδων Τγεύασ Ε.Α.Π., Διδϊκτωρ 
Ιατρικόσ χολόσ Πανεπιςτημύου Αθηνών) και πρϐεδροσ του ςωματεύου εργαζομϋ-
νων του νοςοκομεύου. Κατϊ κοινό ομολογύα αποτελεύ κϐςμημα για τον ιατρικϐ χώ-
ρο τησ πϐλη μασ τϐςο ωσ επιςτόμονασ ϐςο και ωσ «ϊνθρωποσ». Ο δε τρϐποσ που 
προςεγγύζει τα παιδιϊ εύναι αξιοςημεύωτοσ. Σον ευχαριςτοϑμε πολϑ για τη ςυνϋ-
ντευξη που μασ παραχώρηςε και για τον χρϐνο που μασ διϋθεςε, απϐ τον ελϊχιςτο 
ελεϑθερο που διαθϋτει. Η ςυνϋντευξη δϐθηκε ςτα τϋλη Μαρτύου. 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: Κϑριε Αλεξϐπουλε πωσ κρύνετε αυτόν την περύοδο την κατϊςτα-
ςη ςτο Καραμανδϊνειο; 

Β.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ: Η κατϊςταςη ςτο Νοςοκομεύο αυτό την ςτιγμό εύναι καλό. 
Εδώ και 1,5 χρϐνο ϋχουμε διοριςμϋνη Διοικότρια, η οπούα ςε ςυνεργαςύα με το Δ. 
(μιασ και εύναι κληροδϐτημα) αςκεύ τα καθόκοντϊ τησ. Υυςικϊ υπϊρχουν προβλό-
ματα, ϐπωσ  ϊλλωςτε ςε ϐλα τα νοςοκομεύα, λϐγω κυρύωσ τησ παρατεινϐμενησ οι-
κονομικόσ κρύςησ που ϋχει πλόξει και τον χώρο τησ Τγεύασ. 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: Ποια εύναι τα μεγϊλα προβλόματα που υπϊρχουν; 

Β.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ: Σα μεγαλϑτερα προβλόματα του Νοςοκομεύου μασ εύναι δϑ-
ο: Σο κτηριακϐ και οι ελλεύψεισ ςε προςωπικϐ. Όςο αφορϊ το πρώτο, το Νοςοκο-
μεύο μασ ωσ κτόριο εύναι μικρϐ, χωρύσ καλό χωροταξικό υποδομό. Τπϊρχει μελϋτη 
για καταςκευό, δύπλα ςτο υπϊρχον κτύριο, νϋασ πτϋρυγασ, που θα μποροϑςε να 
μετατρϋψει το Καραμανδϊνειο ςε ϋνα πλόρωσ παιδιατρικϐ νοςοκομεύο, αλλϊ δυ-
ςτυχώσ ϋχει μεύνει ςτα χαρτιϊ! Όςο αφορϊ το προςωπικϐ, το τρϋχον ϋτοσ φεϑ-
γουν με ςϑνταξη 6 γιατρού. Μεγϊλεσ ελλεύψεισ παρατηροϑνται και ςτο διοικητικϐ 
προςωπικϐ. Οι καλϑψεισ, δυςτυχώσ γύνονται με επικουρικϐ προςωπικϐ, ενώ δεν 
προκηρϑςςονται μϐνιμεσ θϋςεισ. Επύςησ, οι νϋοι γιατρού δεν μϋνουν για ειδικϐτητα 
ςτην Ελλϊδα αλλϊ φεϑγουν ςτο εξωτερικϐ. Και ςτο νοςοκομεύο μασ ϋχουμε, ςε ο-
ριςμϋνεσ ειδικϐτητεσ, ϋλλειψη ειδικευϐμενων ιατρών. Εύναι ϋνα φαινϐμενο που πα-
ρατηρεύται ςε ϐλα τα νοςοκομεύα τησ Ελλϊδασ. 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: Με την αλλαγό τησ διούκηςησ που εύχε πραγματοποιηθεύ, βελ-
τιώθηκε η κατϊςταςη; 

Β.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ: Η τωρινό διούκηςη, ςτο μϋτρο του δυνατοϑ, κϊνει φιλϐτιμεσ 
προςπϊθειεσ να λϑςει τα προβλόματα και ωσ εργαζϐμενοι το αναγνωρύζουμε. 
Όμωσ, η λϑςη πολλών απϐ τα ςημαντικϐτερα προβλόματα επαφύεται ςτην απο-
φαςιςτικϐτητα και ςτην θϋληςη τησ κεντρικόσ διούκηςησ και ϐχι τϐςο ςτην καλό 
διϊθεςη και προςπϊθεια του εκϊςτοτε διοικητό. 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: Ψσ ςωματεύο εργαζομϋνων ϋχετε να προτεύνετε κϊποιεσ αλλα-
γϋσ; 

Β.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ: Ψσ ωματεύο ϋχουμε καταθϋςει ολοκληρωμϋνη και λεπτο-
μερϋςτατη μελϋτη, ϐχι μϐνο ςτην τωρινό διούκηςη αλλϊ και ςε ϐλεσ τισ διοικόςεισ, 
για την δημιουργύα ενϐσ ενιαύου Νοςοκομεύου τϑπου Μητϋρασ- Παιδιοϑ, ϐπωσ υ-
πϊρχει ςε ϐλεσ τισ προηγμϋνεσ χώρεσ. Με ϐλεσ τισ υποειδικϐτητεσ που θα καλϑ-
πτουν ϐλο το φϊςμα των Παιδιατρικών παθόςεων. Δυςτυχώσ μϋχρι τώρα δεν ϋχει 
γύνει τύποτα. 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: Εύναι κϊτι που ςασ φοβύζει ςτην δουλειϊ ςασ; 

Β.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ: Σο αύςθημα ευθϑνησ εύναι πολϑ μεγϊλο. Αλλϊ δεν με κατα-
βϊλει. Προςπαθώ να εύμαι δύπλα ςτον κϊθε γονιϐ, να τον ενθαρρϑνω, να του εξη-
γώ με απλϊ λϐγια την πϊθηςη που ϋχει το παιδύ του και να προχωρώ, με μεγϊλη 
υπευθυνϐτητα, ςτην χειρουργικό αποκατϊςταςη τησ πϊθηςόσ του. Αλλϊ και μετϊ 
την αποκατϊςταςη, ξϋρουν οι γονεύσ, ϐτι μποροϑν να με βρουν και να με ςυμβου-
λευτοϑν. 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: Θα θϋλατε να ςτεύλετε ϋνα μόνυμα προσ τουσ γονεύσ; 

Β.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ: Εύναι αυτϐ που το τονύζω ςε κϊθε γονϋα: Να προςϋχουν, να 
φροντύζουν, να νοιϊζονται και να αγαποϑν τα παιδιϊ τουσ ωσ Δώρο Θεοϑ. Σύποτε 
ϊλλο.  

ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ: ασ ευχαριςτοϑμε πολϑ για τη ςυνϋντευξη.  

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η   Δ Ρ Α  Η 
Κατϊθεςη ερώτηςησ ςχετικϊ με την πρόοδο των διαβουλεύςεων του ςχεδύου για την μετα-
τροπό τησ Πϊτρασ ςε πόλη ειςαγωγόσ τεχνολογιών 5 G και των κινδύνων εγκατϊλειψόσ του  

Αξιϐτιμη κυρύα Πρϐεδρε, 

Πριν λύγεσ ημϋρεσ ανακοινώθηκε ςτα μϋςα ενημϋρωςησ ϐτι τα Σρύκαλα γύνονται η πρώτη πϐλη τησ Ελλϊδασ και μια απϐ τισ ελϊχιςτεσ ευρωπαώκϋσ, η οπούα θα απο-
κτόςει ψηφιακϋσ υποδομϋσ «ϋτοιμησ για 5G πϐλησ» (5G-Ready). Η ςχετικό ςϑμβαςη του Δόμου Σρικκαύων με το Τπουργεύο Χηφιακόσ Πολιτικόσ υπογρϊφηκε και όδη 
η εκεύ δημοτικό αρχό πιςτεϑει ϐτι ςε 4 μόνεσ απϐ την υπογραφό θα εγκαταςταθοϑν  δωρεϊν υποδομϋσ πιλοτικοϑ δικτϑου 5G ςτην πϐλη των Σρικϊλων, ικανϋσ να προ-
ςφϋρουν ςτουσ πολύτεσ μια ευρεύα γκϊμα λϑςεων. Αυτϐ που η δικό μασ δημοτικό αρχό γνωρύζει καλϊ, αλλϊ πολϑ λύγοι πολύτεσ τησ Πϊτρασ ϋχουν πληροφορηθεύ (με 
ευθύνη του Δόμου), εύναι ϐτι η Πϊτρα εύναι η δεϑτερη (και ϐχι ϊλλη) πϐλη τησ χώρασ που ϋχει επιλεγεύ για το ύδιο ϋργο. Μϐνο δϑο πϐλεισ απϐ κϊθε χώρα τησ Ε.Ε και η 
Πϊτρα εύναι ςε αυτϋσ! 

Ήδη απϐ τον περαςμϋνο επτϋμβριο η παρϊταξό μασ με εκτενό επιςτολό προσ τον κ. Δόμαρχο εύχε επιςημϊνει τα μεγϊλα οφϋλη απϐ αυτόν την ευνοώκό εξϋλιξη. Σο 
μεγαλϑτερο ϐφελοσ, αν αντιμετωπιςτεύ με οργανωτικό και πολιτικό ςοβαρϐτητα, θα εύναι ο μεταςχηματιςμϐσ τησ Πϊτρασ ςε «ϋξυπνη πϐλη», ωσ καθοριςτικό επιλο-
γό παραγωγικόσ αναςυγκρότηςησ ςτην κατεϑθυνςη των νϋων τεχνολογιών, ϐχι μϐνο τησ ύδιασ τησ πϐλησ αλλϊ και τησ ευρϑτερησ περιοχόσ. ε πρακτικϐ επύπεδο 
αυτϐ ςημαύνει τη μεγιςτοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ και κυρύωσ των νϋων επιςτημϐνων και τεχνικών, οι οπούοι θα βρύςκουν εργαςύα και δεν θα χρειϊζεται να 
ξενιτευτοϑν, αλλϊ και τη δυνατϐτητα παραγωγόσ καινοτομύασ και προώϐντων υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ. Επιπρϐςθετα, ςημαύνει την προώθηςη λϑςεων βιώςιμησ 
αςτικόσ ανϊπτυξησ ϐπωσ ϋξυπνη ςτϊθμευςη, ϋξυπνοσ φωτιςμϐσ, αςϑρματη πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο, 
ςυλλογό και ανϊλυςη δεδομϋνων, διαχεύριςη απορριμμϊτων και τϋλοσ, λϑςεων εξυπηρϋτηςησ του πο-
λύτη και των επιχειρόςεων. Σαυτϐχρονα, ανούγεται για την πϐλη ϋνα παρϊθυρο προσ το μϋλλον για την 
ανϊπτυξη τεχνολογιών με εφαρμογϋσ ςε τομεύσ, ϐπωσ τα αυτοκινοϑμενα οχόματα, οι αγροτικϋσ καλ-
λιϋργειεσ, ο τουριςμϐσ, η ανϊδειξη του πολιτιςτικοϑ δυναμικοϑ τησ περιοχόσ κ.ο.κ. Ενδεικτικϊ και μϐνο, 
ςτο Μπρύςτολ τησ Αγγλύασ, μια πϐλη λύγο μεγαλϑτερη απϐ την Πϊτρα, ο μεταςχηματιςμϐσ αυτϐσ δη-
μιοϑργηςε τϐςεσ πολλϋσ ανϊγκεσ για εξειδικευμϋνη εργαςύα ώςτε να ϋχει όδη εξαντληθεύ το διαθϋςιμο 
εργατικϐ δυναμικϐ για να τισ καλϑψει. Η πϐλη μασ, λϐγω τησ ϑπαρξησ, ερευνητικών ιδρυμϊτων, πολ-
λών ςχετικών επιςτημονικών ομϊδων ςτο Πανεπιςτόμιο και πολλών νεοφυών πρωτοβουλιών απϐ νϋ-
ουσ επιςτόμονεσ, διαθϋτει την τεχνογνωςύα και το ανθρώπινο δυναμικό, ϐχι μϐνο να υποςτηρύξει 
μια τϋτοια εξϋλιξη αλλϊ και να βρεθεύ ςτην πρωτοπορύα των τεχνολογικϊ προηγμϋνων πϐλεων ςτην 
Ευρώπη. 

Παρϊλληλα, εύχαμε επιςημϊνει την ευκαιρύα, με την ϊμεςη εμπλοκό, το ςυντονιςμϐ και την αποφαςιςτικϐτητα του Δόμου Πατρϋων, ο μεταςχηματιςμϐσ αυτϐσ να 
πραγματοποιηθεύ διατηρώντασ τον πολιτικό και κοινωνικό ϋλεγχο μιασ εντελώσ πρωτϐγνωρησ κατϊςταςησ, η οπούα, εκτϐσ απϐ ωφελόματα, κρϑβει και ςοβα-
ροϑσ κινδϑνουσ ό απειλϋσ (μονοπωλιακό εκμετϊλλευςη, αλϐγιςτη επεξεργαςύα προςωπικών δεδομϋνων, ϋλεγχοσ των πολιτών, κλπ.).  Μιασ κατϊςταςησ που αν αδρα-
νόςουμε, οϑτωσ ό ϊλλωσ, ςαν εμπϐρευμα πια, θα ϋρθει ςε λύγα χρϐνια ςτην πϐλη μασ, με αγοραύουσ τϐτε ϐρουσ και υπϐ τον ϋλεγχο των καρτϋλ των τηλεπικοινωνιών. 

Σϋλοσ, εύχαμε εκφρϊςει την ανηςυχύα μασ για την οργανωτικό ετοιμϐτητα τησ δημοτικόσ αρχόσ και την ιδεολογικο-πολιτικό αδιαφορύα με την οπούα αντιμετωπύζει 
ζητόματα κεφαλαιώδουσ ςημαςύασ, τα οπούα αφοροϑν ςτον παραγωγικϐ μεταςχηματιςμϐ τησ περιοχόσ. Με ςυνεχεύσ προφορικϋσ ερωτόςεισ μασ ςτο δημοτικϐ ςυμ-
βοϑλιο απϐ τον περαςμϋνο Νοϋμβριο, καλοϑςαμε τον κϑριο Δόμαρχο να μασ εξηγόςει ςε ποιο ςτϊδιο βρύςκεται η ϐλη ιςτορύα, καθώσ εύχαμε την πληροφορύα ϐτι απϐ 
αρχϋσ Νοϋμβρη, ςχετικό ςϑμβαςη παρϐμοια με εκεύνη που υπϋγραψε ο Δόμοσ Σρικκαύων, βρύςκεται και ςτο γραφεύο του δικοϑ μασ δημϊρχου για διαβοϑλευςη. Απα-
ντόςεισ ϊξιεσ λϐγου δεν πόραμε, γεγονϐσ που εμεύσ ερμηνεϑουμε ϐτι η Δημοτικό Αρχό εύτε δεν ξϋρει τι να πει ςτη διαβοϑλευςη, καθώσ δεύχνει ανϋτοιμη και απροπα-
ρϊςκευη, εύτε δεν θϋλει να προχωρόςει το μεγϊλο αυτϐ ϋργο για ιδεολογικοπολιτικοϑσ λϐγουσ. Σο γεγονϐσ ϐτι τα Σρύκαλα όδη υπϋγραψαν και ςτην τρύτη πϐλη τησ 
Ελλϊδασ, την Πϊτρα, δεν γύνεται καν κουβϋντα, εύναι απϐ μϐνο του χαρακτηριςτικϐ και ανηςυχητικϐ. Πρϐςφατα ενημερωθόκαμε ςτο Δημοτικϐ υμβοϑλιο, ϐτι η Πϊ-
τρα επιλϋχθηκε ςτην Ευρωπαώκό δρϊςη Digital Cities Challenge. Αναρωτιϐμαςτε πώσ ακριβώσ ο Δόμοσ θα αξιοποιόςει τισ προοπτικϋσ που παρουςιϊζονται με τη ςυμ-
μετοχό του αυτό, αν απωλϋςει τη δυνατϐτητα ανϊπτυξησ και λειτουργύασ 5G υποδομών που αποτελοϑν ϋνασ απϐ τουσ τεχνολογικοϑσ πυλώνεσ για «ϋξυπνεσ» πϐλεισ. 

Ο Δόμαρχοσ και η δημοτικό αρχό θα πρϋπει να καταλϊβουν ϐτι ςημαντικϊ θϋματα που αφοροϑν ςτο μϋλλον τησ πϐλησ δεν αντιμετωπύζονται οϑτε με μυςτικοπϊθει-
α οϑτε με πρακτικϋσ ςιγόσ αςυρμϊτου. Γι’ αυτϐ τον λϐγο, κυρύα Πρϐεδρε, νιώθουμε την ευθϑνη να ζητόςουμε και δημϐςια ϊμεςη ειςαγωγό του θϋματοσ ςτην ημερό-
ςια διϊταξη του ερχϐμενου δημοτικοϑ ςυμβουλύου. Ειδικϐτερα, ζητϊμε απϐ τον κ. Δόμαρχο: 

Να φϋρει για ενημϋρωςη ςτο ώμα το ςχϋδιο ςϑμβαςησ μεταξϑ Δόμου, Τπουργεύου Χηφιακόσ Πολιτικόσ και Επιςτημονικοϑ Πϊρκου, το οπούο ϋχει ςτη διϊθεςό 
του πλϋον των τεςςϊρων μηνών, καθώσ και ενημϋρωςη για το περιεχϐμενο των ςυζητόςεων που ϋχουν λϊβει χώρα. 

Να ενημερώςει για τισ ενϋργειεσ που ϋκανε ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ϋγκαιρη ϋναρξη του ςχεδύου «Πϊτρα 5G Ready πϐλη» και να παρουςιϊςει τισ προτϊςεισ του 
Δόμου ςτη διαβοϑλευςη, αν υπϊρχουν. 

Να εξηγόςει ποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ και ποιοι οι λϐγοι για την κρύςιμη για την πορεύα του ϋργου ολιγωρύα. 

Για τη Δημοτικό Κύνηςη «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ», Θεόδωροσ Ντρύνιασ 

ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΨΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 
υνϋντευξη του Βαςύλη Αλεξόπουλου ςτο ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ 



Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η   Δ Ρ Α  Η 
Κατϊθεςη ερώτηςησ ςχετικϊ με τισ καταςτρεπτικϋσ επεμβϊςεισ ςτο Πλατανόδαςοσ  

Αξιϐτιμη κυρύα Πρϐεδρε, 

Πριν λύγεσ ημϋρεσ, o Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Παραλύασ Προαςτεύου «Η ΔΡΑΗ» προϋβη ςε ςοβαρϋσ καταγγελύεσ για τον καταςτρεπτικϐ τρϐπο με τον οπούο οι υπη-
ρεςύεσ του Δόμου διαχειρύζονται και διαμορφώνουν το Πλατανϐδαςοσ, που παραχωρόθηκε ςτο Δόμο μασ απϐ το υπουργεύο Εργαςύασ. Παρϋθεςαν μϊλιςτα και φωτο-
γραφύεσ, οι οπούεσ μϐνο «όπια διαμϐρφωςη» - ϐπωσ εύχε υποςχεθεύ η δημοτικό αρχό - δεν απο-
τυπώνουν. Μϊλλον μια ιςοπεδωτικό για την πανύδα και χλωρύδα, ϊρα για το ευαύςθητο οικο-
ςϑςτημα τησ περιοχόσ, πρακτικό αποδεικνϑουν. Ήδη, καιρϐ πριν, οικολογικϊ ευαιςθητοποιη-
μϋνοι πολύτεσ εύχαν προειδοποιόςει τισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ και αντιδημϊρχουσ ϐτι δεν ακο-
λουθεύται μια επιςτημονικϊ και οικολογικϊ ςυμβατό τακτικό, με αποτϋλεςμα να δημιουργοϑ-
νται περαιτϋρω προβλόματα, ϐπωσ η καταςτροφό τησ παραλύασ ςτο παραθαλϊςςιο τμόμα του 
και η προςϋλκυςη ακϐμα μεγαλϑτερων ποςοτότων μπϊζων και απορριμμϊτων απϐ αςυνεύδη-
τουσ. Εύναι φανερϐ ϐτι αλλιώσ πρϋπει να γύνεται η παρϋμβαςη-διαμϐρφωςη ςε μια ακϊλυπτη 
απϐ βλϊςτηςη ϋκταςη (πλην κϊποιων δϋντρων), ϐπωσ το Νϐτιο Πϊρκο και αλλιώσ ςε ϋνα ανε-
πτυγμϋνο και ευαύςθητο οικοςϑςτημα. 

Ψσ εκ τοϑτου, ερωτϊται ο αρμϐδιοσ Αντιδόμαρχοσ: 

 Με βϊςη ποια μελϋτη γύνονται οι ςυγκεκριμϋνεσ παρεμβϊςεισ και αν ςε αυτϋσ γνωμοδοτοϑν 
οι αρμϐδιοι επιςτόμονεσ (περιβαλλοντολϐγοι, δαςολϐγοι κ.ϊ.); 

 Κατϊ πϐςο ςυμμορφώνονται οι ςυγκεκριμϋνεσ πρωτοβουλύεσ του Δόμου με τουσ νϐμουσ και 
τουσ κανονιςμοϑσ που αφοροϑν ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και τη χωροταξύα δημϐςιων εκτϊςεων περιβαλλοντικόσ αξύασ (π.χ. Παρϊρτημα Ι τησ Ευρωπαώ-
κόσ Οδηγύασ - πλαύςιο προςταςύασ NATURA τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό ΥΕΚ 358/2011 – παρ. 4.4 και 4.6 «Περιοχό Προςταςύασ εκβολών Φαρϊδρου»); 

 Έχει υπϊρξει διαβοϑλευςη με τουσ κατούκουσ και τουσ υλλϐγουσ τησ περιοχόσ ώςτε να  ληφθοϑν υπϐψη απϐ τον Δόμο τυχϐν προτϊςεισ τουσ για τη βϋλτιςτη αξιο-
πούηςη και διαχεύριςη του εν λϐγω βιϐτοπου; 

Για τη Δημοτικό Κύνηςη «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ», Θεόδωροσ Ντρύνιασ 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Κατϊθεςη ερώτηςησ για το ζότημα τησ διαμόρφωςησ του Πλατανόδαςουσ  
Αξιϐτιμη κυρύα Πρϐεδρε, 

Μετϊ απϐ ςυνεχιζϐμενεσ διαμαρτυρύεσ οικολογικών οργανώςεων και την πληροφορύα περύ επιβολόσ προςτύμου απϐ τη Διεϑθυνςη Περιβϊλλοντοσ τησ Περιφϋρειασ 
ςε βϊροσ του Δόμου Πατρϋων για παρϊνομεσ εργαςύεσ ςτο χώρο του Πλατανϐδαςουσ, εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να επανϋλθουμε με νϋα ερώτηςό μασ προσ τον αρμϐδιο 
Αντιδόμαρχο και παρακαλοϑμε να ϋχουμε απϊντηςη ςτην ερχϐμενη ςυνεδρύαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου: 

Τπϊρχει ςχετικό μελϋτη ό ςχϋδιο/μακϋτα ό ϋςτω υπηρεςιακϐ ϋγγραφο που να υποδεικνϑει τον τρϐπο διαμϐρφωςησ, διαχεύριςησ και προςταςύασ του Πλατανϐδα-
ςουσ; Εύναι υπογεγραμμϋνη απϐ ςτϋλεχοσ με ςχετικό επιςτημονικό κατϊρτιςη για τη διαχεύριςη παρϐμοιων παρϐχθιων οικοςυςτημϊτων; Εϊν υπϊρχει, παρακαλοϑμε 
να την καταθϋςετε ςτο Δημοτικϐ υμβοϑλιο προσ ενημϋρωςό μασ και προσ ϊρςη αμφιβολιών περύ των ενεργειών του Δόμου. 

 Για τη Δημοτικό Κύνηςη «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ», Θεόδωροσ Ντρύνιασ 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Κατϊθεςη ερώτηςησ για το ζότημα τησ υποχρϋωςησ ψόφιςησ επικαιροποιημϋνου 
κανονιςμού λειτουργύασ Λαώκών Αγορών  

Αξιϐτιμη κυρύα Πρϐεδρε, 

υχνϊ πυκνϊ ςτο δημοτικϐ ςυμβοϑλιο ϋχει τεθεύ το θϋμα τησ χωροθεςύασ και του καθεςτώτοσ λειτουργύασ των λαώκών αγορών ςτο Δόμο Πατρϋων. Έχουν επιςη-
μανθεύ πολϑ ςοβαρϊ ζητόματα που αφοροϑν ςτη δημϐςια υγεύα, την πρϐςβαςη ςτισ οικύεσ των κατούκων και την κυκλοφορύα των πεζών και των ΑΜΕΑ, ςτο ωρϊριο 
λειτουργύασ των αγορών, ςτην αποκοπό ολϐκληρων ςυνοικιών με επικύνδυνεσ ό μοιραύεσ ςυνϋπειεσ ςε περύπτωςη ατυχόματοσ, πυρκαγιϊσ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ υγεύασ 
αςθενοϑσ. Παρϊλληλα, γνωρύζετε καλϊ τισ ςυνεχεύσ διαμαρτυρύεσ κατούκων για την κατϊςταςη που επικρατεύ ςε αρκετϋσ λαώκϋσ αγορϋσ καθώσ δεν τηρεύται ο ιςχϑων 
κανονιςμϐσ. 

Ακϐμα περιςςϐτερο, η Δημοτικό Αρχό γνωρύζει ϐτι απϐ το Νοϋμβριο του 2017 ϋχει ψηφιςτεύ νϋοσ νϐμοσ – Ν. 4497/13.11.2017/ΥΕΚ 171 Α’ - που καθορύζει τη λει-
τουργύα του υπαύθριου εμπορύου και των λαώκών αγορών. Ο νϐμοσ επιβϊλλει, εντϐσ τριών μηνών (κατϊ ϊλλουσ ϋξι μηνών) απϐ τη δημοςύευςό του, οι ΟΣΑ να ςυντϊ-
ξουν και να ψηφύςουν νϋο Κανονιςμϐ Λειτουργύασ Λαώκών Αγορών ςτον οπούο θα ενςωματώνονται οι διατϊξεισ και οι πρϐνοιεσ του Νϐμου και ο οπούοσ θα αναρτηθεύ 
δημϐςια. Μϊλιςτα προβλϋπονται πειθαρχικϋσ κυρώςεισ για τα ϐργανα που δεν θα το πρϊξουν. Η Δημοτικό Αρχό γνωρύζει ϐτι το εξϊμηνο (ϋςτω) ϋληξε ςτισ 17 ΜαϏου 
2018. Πολλού Δόμοι τησ χώρασ ϋχουν όδη αναρτόςει τουσ νϋουσ επικαιροποιημϋνουσ Κανονιςμοϑσ Λειτουργύασ. 

Ψσ εκ τοϑτου ρωτϊμε τον κ. Δόμαρχο και τον αρμϐδιο Αντιδόμαρχο και παρακαλοϑμε να ϋχουμε απϊντηςη ςτην ερχϐμενη ςυνεδρύαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου: 

Για ποιο λϐγο δεν ϋχει ϋρθει για ψόφιςη ςτο Δημοτικϐ υμβοϑλιο ο νϋοσ Κανονιςμϐσ Λειτουργύασ Λαώκών Αγορών; 

Πϐτε ςκοπεϑει να το πρϊξει η Δημοτικό Αρχό; 

Πώσ θα προςτατευθοϑν οι υπηρεςιακού παρϊγοντεσ του Δόμου απϐ πειθαρχικϋσ και ποινικϋσ ευθϑνεσ που θα θελόςουν να τουσ καταλογύςουν θιγϐμενα μϋρη λϐ-
γω τησ μη ϑπαρξησ επικαιροποιημϋνου Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ; 

Για τη Δημοτικό Κύνηςη «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ», Θεόδωροσ Ντρύνιασ 

Επύ του πιεςτηρύου: Μπροςτϊ ςτισ αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ...  
Ση ςτιγμό που το ανϊ χεύρασ τεϑχοσ ϐδευε προσ το τυπογραφεύο, με αιφνιδιαςτικό τροπολογύα τησ που ςυμπεριϋλαβε ςτο νομοςχϋδιο για 

τον "Κλειςθϋνη Ι", η κυβϋρνηςη αποφϊςιςε να διεξαχθεύ ο πρώτοσ γϑροσ των αυτοδιοικητικών εκλογών μαζύ με τισ ευρωεκλογϋσ (και πιθανϐν 
μαζύ με τισ εθνικϋσ!), τον Μϊιο του 2019. ε 10 μόνεσ δηλαδό. Σο ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ θα παρϋμβει αποφαςιςτικϊ ςτισ ερχϐμενεσ αυτοδιοικητικϋσ ε-
κλογϋσ, επιχειρώντασ να ςυςπειρώςει διϊςπαρτεσ δυνϊμεισ μϋςα ςτην πϐλη μασ, καθώσ και πρϐςωπα που πιςτεϑουν ςτην παραγωγικό και 
πολιτιςτικό αναγϋννηςη του τϐπου μασ, πρϐςωπα που υπεραςπύζονται το φυςικό περιβϊλλον, τουσ δημόςιουσ χώρουσ και την ποιότη-
τα ζωόσ, που υποςτηρύζουν διαδικαςύεσ ϊμεςησ δημοκρατύασ και ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ των πολιτών ςτην τοπικό ζωό και διακυβϋρνηςη, 
κυρύωσ ϐμωσ πρϐςωπα που δεν αντιμετωπύζουν ϐλα αυτϊ με ςτενϊ τοπικιςτικϊ κριτόρια, αλλϊ πιςτεϑουν ϐτι τα ζητόματα αυτϊ εντϊςςονται 
ςε ϋνα ςυνολικϐ ςχϋδιο αναγϋννηςησ τησ πατρύδασ μασ, υπερϊςπιςησ του λαοϑ μασ και ανϊκτηςησ τησ εθνικόσ μασ ανεξαρτηςύασ, η οπούα 
απωλϋςθηκε αυτϊ τα 8 χρϐνια τησ μνημονιακόσ επιβολόσ, με τραγικϊ αποτελϋςματα τϐςο για το παρϐν ϐςο περιςςϐτερο και για το μϋλλον 
μασ. 

Για το ϐλο αυτϐ ϐμωσ ζότημα, θα επανϋλθουμε ςτα επϐμενα φϑλλα τησ εφημερύδασ μασ, καθώσ και ςτα κεύμενα τα οπούα θα κυκλοφοροϑν, 
εύτε ςτον ιςτοχώρο μασ www.koinotikon.gr, εύτε ςτισ παρουςύεσ τησ κύνηςόσ μασ ςε εκδηλώςεισ και δραςτηριϐτητεσ. Η κριςιμϐτητα τησ πα-
ροϑςασ κατϊςταςησ, τϐςο για τον τϐπο ςυνολικϊ, ϐςο και για τον κϊθε ϋναν πολύτη ξεχωριςτϊ, δεν επιτρϋπει εφηςυχαςμοϑσ και μακαριϐτη-
τα. 

Για τη Δημοτικό Κύνηςη «ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝ» 


