
ΔύναμηΠολιτώνΔύναμηΠολιτών
Π ε ρ ι ο δ ι κ ή  ε κ δ ο σ ή  τ ή σ  δ ή μ ο τ ι κ ή σ  Π α ρ α τα ξ ή σ  δ ύ ν α μ ή  Π ο λ ι τ ώ ν  ν ε σ τ ο ύ

Διανεμεται Δωρεαν
αΠριΛιΟΣ 2017 | τεΥΧΟΣ 1

Η Δύναμη Πολιτών 
συνεχίζει με την κοινωνία

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί την σύγχρονη έκφραση της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτή επινοήθηκε, θεσμο-
θετήθηκε και έγινε πράξη με την Πόλη – Κράτος στην εποχή της κλασσικής αρχαιότητας στην Αθήνα. 

Ο ρόλος που διαδραματίζει, την καθιστά τον κύριο φορέα παροχής κοινωνικής πολιτικής στον πολίτη αλλά και βήμα 
δημοκρατίας και συμμετοχής του ίδιου του πολίτη στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τον ίδιο και τους άλλους 
συμπολίτες του. Μετά την πρώτη αναδιοργάνωση των Δήμων με το σχέδιο «Καποδίστριας», ή νέα Αυτοδιοικητική 
δομή με το σχέδιο Καλλικράτης έχει αποτύχει στην πράξη. σελ. 2
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Σε μια ακόμη καταγγε-
λία προς την Εθνική Επιτρο-
πή Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τη 
μη ύπαρξη ίντερνετ, στο γε-
ωγραφικό χώρο του πρώην 
Δήμου Ορεινού, προχώρη-
σε η Δημοτική Παράταξη «Δύ-
ναμη Πολιτών» Νέστου μέσω 
των Δημοτικών Συμβούλων 
της.

Πιο συγκεκριμένα, στην επι-
στολή προς την Ε.Ε.Τ. Τ. ανα-
φέρεται ότι:

«Σε ένα μεγάλο τμήμα του 
Δήμου Νέστου, ο οποίος εί-
ναι ένας από τους 4 Δήμους 
του Νομού Καβάλας με πρω-
τεύουσα τη Χρυσούπολη και 

συγκεκριμένα στον πρώην 
Δήμο Ορεινού, μια περιοχή 
που κατοικείται από 2.000 
κατοίκους περίπου, οι οποί-
οι κατοικοεδρεύουν σε 12 
χωριά, σήμερα το 2017, δεν 
υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
του διαδικτύου, διότι πολύ 
απλά δεν έχουν ενεργοποι-
ηθεί οι υπάρχουσες υποδο-
μές. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην 
Δήμος Ορεινού είναι μια πε-
ριοχή μεγάλου φυσικού κά-
λους, καλύπτει περίπου το 
ένα τρίτο της έκτασης του 
Δήμου Νέστου και οι κάτοι-
κοί του ασχολούνται κυρίως 
με τη γεωργία και την κτη-
νοτροφία. 

Περίπου πριν τρία χρόνια, 
είχαμε ως Δημοτική Ομάδα 
(«Δύναμη Πολιτών», Ελάσ-
σων Αντιπολίτευση Δήμου 
Νέστου) προχώρησε σε κα-
ταγγελία και πάλι στον φο-
ρέα σας, διότι οι κάτοικοι 
της εν λόγω περιοχής αντι-
μετώπιζαν προβλήματα επι-
κοινωνίας με τον υπόλοιπο 
κόσμο (υπήρχαν μεγάλα δι-
αστήματα που δεν είχαν κα-
θόλου σταθερό και κινητό 
τηλέφωνο). Τα προβλήματα 
αυτά εν μέρει έχουν λυθεί. 
Υπάρχουν και πάλι μικρότε-
ρα διαστήματα κατά τα οποία 
οι κάτοικοι δεν έχουν σταθε-
ρό και κινητό τηλέφωνο. 

Εξ΄αιτίας της καταγγελίας 

μας, στην οποία μας είχα-
τε απαντήσει άμεσα και προ-
χωρήσατε, απ’ ότι φάνηκε 
αμέσως μετά, στην εκπόνη-
ση ενός μεγάλου έργου, αυ-
τού της εγκατάσταση υποδο-
μής από τη Χρυσούπολη μέ-
χρι το τελευταίο χωριό του 
Ορεινού, οπτικής ίνας δι-

κτύου δηλαδή που φέρνει εν 
δυνάμει ίντερνετ πολύ υψη-
λών ταχυτήτων. 

Το ζήτημα είναι όμως ότι 
ενώ το δίκτυο είναι εγκα-
τεστημένο εδώ και δύο πε-
ρίπου χρόνια δεν έχει ακό-
μη ενεργοποιηθεί, με απο-

τέλεσμα ενώ έχουν ξοδευτεί 
τόσα χρήματα να μην εξυπη-
ρετούνται οι κάτοικοι σε μια 
εποχή που όλη μας η ζωή 
ακόμη και η εργασία μας σε 
ορισμένες περιστάσεις στη-
ρίζεται στο διαδίκτυο. 

Να σας αναφέρουμε ότι δυ-

στυχώς στα χωριά αυτά δεν 
γίνεται ιατρική συνταγογρά-
φηση και τα βιβλιάρια των 
ασθενών μεταφέρονται στη 
Χρυσούπολη, στο Κέντρο 
Υγείας της περιοχής, για να 
διεκπεραιωθούν. Γεγονός 
που στην σημερινή εποχή 
θεωρείται  επιεικώς απαρά-
δεκτο. 

Αναμένουμε όπως και την 
προηγούμενη φορά, τις άμε-
σες ενέργειές σας. Αναμέ-
νουμε όπως και την προη-
γούμενη φορά τις άμεσες 
ενέργειές σας». 

Με τιμή, 
ΠερικληΣ αμΠεριαδηΣ, 

Επικεφαλής Ελάσσονος  
Αντιπολίτευσης  
Δήμου Νέστου  

λαζαρόΣ ΓκιόΓκηΣ,  
Δημοτικός Σύμβουλος.

Η Δύναμη του Πολίτη 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί την 
σύγχρονη έκφραση της Άμεσης Δη-
μοκρατίας, όπως αυτή επινοήθηκε, 
θεσμοθετήθηκε και έγινε πράξη με 
την Πόλη – Κράτος στην εποχή της 
κλασσικής αρχαιότητας στην Αθήνα. 

Ο ρόλος που διαδραματί-
ζει, την καθιστά τον κύριο 
φορέα παροχής κοινωνικής 
πολιτικής στον πολίτη αλλά 
και βήμα δημοκρατίας και 
συμμετοχής του ίδιου του 
πολίτη στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται για τον ίδιο και 

τους άλλους συμπολίτες του. Μετά την πρώτη αναδιοργάνωση 
των Δήμων με το σχέδιο «Καποδίστριας», ή νέα Αυτοδιοικητική 
δομή με το σχέδιο Καλλικράτης έχει αποτύχει στην πράξη. Χρει-
άζεται λοιπόν μια γενναία αναμόρφωση του Αυτοδιοικητικού 
πλαισίου με αιχμές τρείς κύριους άξονες: την οικονομική αυ-
τοτέλεια και ενδυνάμωση, την ενίσχυση και την καθιέρωση της  
άμεσης Δημοκρατίας και την αναμόρφωση του ανελαστικού, 
γραφειοκρατικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δήμων.

Οι Ο.Τ.Α. και οι σημερινοί κομματικοί Δήμαρχοι – με κύρια έκ-
φρασή τους την Κ.Ε.Δ.Ε. και τον κομματικό Πρόεδρο και Αντι-
πρόεδρο της- έχουν, βέβαια, τις δικές τους ευθύνες, παραλεί-
ψεις και στρεβλώσεις. Η Αυτοδιοίκηση δεν αποκόπηκε ποτέ 
από την κεντρική εξουσία ούτε διεκδίκησε την πολιτική, διοι-
κητική και οικονομική αυτοτέλειά της. Ωστόσο, η Αυτοδιοίκη-
ση δεν μπορεί να αποτελεί μικρογραφία, κακέκτυπο ή εξάρτη-

μα του κράτους ασκώντας εξουσία με τους τρόπους, τα μέσα 
και την οπτική ενός παλαιοκομματικού κράτους. Το γεγονός ότι 
οι Δήμοι και ο δικός μας Δήμος, λειτουργώντας με τις προσλή-
ψεις, τις αναθέσεις έργων σε ημέτερους, τον αποκλεισμό από 
τα δρώμενα κάθε νέας και δυναμικής παρέμβασης τους καθιστά 
ένα απαρχαιωμένο και προθανάτιο μοντέλο πολιτικής διαχείρι-
σης. Οι πελατειακές σχέσεις πολλών Δημάρχων και του Δημάρ-
χου Νέστου βέβαια, δημιουργούν ένα πλέγμα σήψης και απο-
σύνθεσης του κοινωνικού ιστού.

Και όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα κρίσης, ηθικής και οικονομι-
κής, ο Δήμος Νέστου με μια νέα Διοίκηση εδώ και σχεδόν τρία 
χρόνια, δεν κατάφερε να δώσει το στίγμα του και να αποτυπώ-
σει την προοπτική ανάπτυξης του γιατί το πολιτικό προσωπι-
κό και ο ίδιος ο Δήμαρχος, κινούνται στους ίδιους απαρχαιω-
μένους άξονες του νεποτισμού, της αναξιοπρέπειας, της ανα-
ξιοκρατίας, του αποκλεισμού, της έλλειψης σχεδίου και ορά-
ματος. Μαζί σε όλα αυτά, προστίθεται και η αλαζονεία και η 
αμετροέπεια με επικοινωνιακές φούσκες, τα εβδομαδιαία δελ-
τία τύπου που προκαλούν γέλια και θυμηδία, τα πανηγύρια και 
οι φωτογραφήσεις με χαμόγελα επιτυχίας αλλά και οι ανάγω-
γες και υβριστικές αναφορές σε πρόσωπα κάθε φορά που βρί-
σκονται σε δύσκολη θέση και καταλαμβάνονται από πανικό. Και 
κατά πως είπε και ένας φιλόσοφος μας «Η ύβρις είναι το όπλο 
των χυδαίων».

ΒριΣκόμαΣτε στον τρίτο χρόνο θητείας της Δημοτικής Αρχής, 
μιας ομάδας που στερείται συντονισμού, με διαφορετι-
κές προσωπικές θεωρήσεις και στρατηγικές, στερούμε-
νη παντελώς πυξίδας. 

ΒριΣκόμαΣτε στον τρίτο χρόνο μιας Δημοτικής Αρχής που 
έχασε την επαφή της με τους πολίτες και ζει σε έναν πα-
ραταξιακό μικρόκοσμο που ο ένας συγχαίρει τον άλλο.

ΒριΣκόμαΣτε στον τρίτο χρόνο μιας Δημοτικής Αρχής που 
δεν έχει παρουσιάσει ΕΝΑ έργο, ή έστω τον σχεδιασμό 

ενός έργου. Σκόρπιες κουβέντες στα καφενεία και υπο-
σχέσεις. Μεγάλα «ΘΑ». Επικοινωνιακές φούσκες!

ΒριΣκόμαΣτε στον τρίτο χρόνο μιας Δημοτικής Αρχής που 
στην τελευταία παρουσίαση του «έργου» της, εμφάνι-
σε τον καλλωπισμό εισόδου κτιρίου και την αντικατά-
σταση μαρμάρων σε σκαλοπάτια ως «ΕΡΓΟ». Στον Δήμο 
μας, το έλασσον εμφανίζεται μείζον. Αλλά η λογική της 
μεγιστοποίησης προκαλεί εκτός από θυμηδία και ειρω-
νικά σχόλια, μια βαθιά κρίση και οπισθοδρόμηση του 
Δήμου. 

Και σε τούτη την χρονική στιγμή η παράταξή μας «Δύναμη Πο-
λιτών» Νέστου αποφάσισε να καταθέσει την άποψη των στελε-
χών της. Στο έντυπο που εκδίδει θα παρουσιάζονται τα προ-
βλήματα του τόπου αλλά και οι προβληματισμοί του πολίτη. Κα-
λούμε τους ενεργούς πολίτες να παρέμβουν στην δημόσια ζωή 
του τόπου και να απαιτούν την λύση, το έργο, την ενεργοποίη-
ση, να απορρίψουν την αδράνεια και την ομίχλη. 

Εμείς θα είμαστε εδώ. Ενεργοί πολίτες και ανοιχτοί σε κάθε συ-
νεργασία. Η «Δύναμη Πολιτών» γεννήθηκε και ανδρώνεται στο 
Δήμο μας για τον λόγο αυτό. Από την πρώτη διακήρυξη μας το  
διακύβευμα δεν άλλαξε. Παραμένει το ίδιο. Και είναι τόσο επί-
καιρο.

« …εξακολουθώ να έχω απαιτήσεις, επιμένω να 
διεκδικώ, θέλω να υπάρχω, να ζω και να ονειρεύ-
ομαι, να σχεδιάζω την ζωή στον τόπο μου σαν να 
πρόκειται για την δική μου ζωή και όχι την ζωή 
ενός άλλου, που  κάποιοι μηχανισμοί επέβαλαν ως 
«ικανό». Δεν πιστεύω σε έναν άνθρωπο αλλά στην 
δύναμη και στην θέληση των πολλών, στην δύναμη 
και στην θέληση του Δήμου.» 

Σηκώνουμε το κεφάλι και αντιδρούμε στους ανίκανους.

ΕΚΔΟΣΗ

Δημοτική Παράταξη 
Νέστου  

«ΔύΝΑΜΗ ΠΟλιΤΩΝ»

ΣΤΟιΧΕιΑ ΕΠιΚΟιΝΩΝιΑΣ

Τηλ.: 6977708180, 
6978342190

 dimotisnestou@gmail.com

 Δύναμη Πολιτών Νέστου

Καταγγελία 
Αμπεριάδη και Γκιόγκη για την 
έλλειψη ίντερνετ στο Ορεινό

 
 
 
Γράφει ο  
ΠερικληΣ 
αμΠεριαδηΣ
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Γράφει ο 

ΑνΑστΑσιοσ σΑλΑμπΑσησ

Είναι πολύ εύκολο να ασκήσουμε κριτική 
στον τομέα του Τουρισμού, γιατί πολύ απλά 
στο κομμάτι αυτό απουσιάζει πλήρως -και 
τώρα αλλά και με τις παλαιότερες Διοικήσεις- 
αυτό που για τη «Δύναμη Πολιτών» Νέστου 
ονομάζεται «Τουριστική Στρατηγική». Για μας 
δε συνιστά στρατηγική η συμμετοχή Τοπικών 
Αρχόντων σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. 
Είναι σίγουρα εμπειρία προσωπική, αλλά ο 
Τόπος δεν κερδίζει απολύτως τίποτα. Εκτός 
κι αν υπάρχει η αφελής σκέψη ότι, επειδή κά-
ποιοι μας είδαν στο εξωτερικό, θα έρθουν να 
μας επισκεφτούν. 

Για μας δε συνιστά 
στρατηγική η 

συμμετοχή Τοπικών 
Αρχόντων  
σε διεθνείς 

τουριστικές εκθέσεις

Παρακάτω θέτουμε υπό την κρίση των συ-
μπολιτών μας μερικές προτάσεις μας σε ένα 
γενικό και πιο ειδικό πλαίσιο και προτείνου-
με για αρχή κάτι το οποίο θα μπορούσε να γί-
νει αύριο:

Βήμα 1ο: Διαμόρφωση Τουριστικής 
Στρατηγικής σε βάθος 5ετίας
Ο Τόπος μας διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα, 
φυσικά (Θάλασσα, Ορεινό Όγκο, έφορη Κοι-
λάδα) και πολιτιστικά-ιστορικά, ώστε να ανα-
πτυχθεί ποικιλοτρόπως στον τομέα του Του-
ρισμού (Παραθεριστικός Τουρισμός, Αγρο-
τουρισμός, Οικο-Τουρισμός, Αθλητικός, Πο-
λιτιστικός Τουρισμός). Η δεδομένη κατάστα-
ση είναι ότι μας επισκέπτονται κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα την περιο-
χή της Κεραμωτής τουρίστες που κάπου, κά-
πως μας έμαθαν. Δεν ορίζουμε εμείς τις προ-
τιμήσεις τους, ούτε γνωρίζουμε το λόγο που 
τους οδήγησε στην επιλογή τους. Όσο για την 
υπόλοιπη περιοχή (Ορεινό, Νέστος), ενώ 
έχει αξιόλογα στοιχεία να αναδείξει, ο επι-
σκέπτης μας ή δεν τα βλέπει ποτέ ή δε μαθαί-
νει καν ότι υπάρχουν. 

Σε αυτή την κατά τύχη «Τουριστική Ανάπτυ-
ξη» η «Δύναμη Πολιτών» Νέστου αντιπροτεί-
νει τη διαμόρφωση Τουριστικής Στρατηγικής:

•  αποφασίζουμε ως Δήμος ποιά στοιχεία 
του τόπου μας θέλουμε να προβάλουμε 

•  γνωρίζουμε τους επισκέπτες μας και 
μαθαίνουμε τις προτιμήσεις τους

•  διαμορφώνουμε ένα πλάνο προσέλκυ-
σης επισκεπτών 

•  δημιουργούμε ένα ελκυστικό τουριστι-
κό «προϊόν»

•  προβάλουμε το Δήμο μας 

Βήμα 2ο: Τι Τουρισμό θέλουμε;
Με σεβασμό στις Τοπικές Κοινωνίες και τις 
ανάγκες τους οφείλουμε να εξετάσουμε τι εί-
δος Τουρισμού και επισκεπτών αποζητάμε. Κι 
αντί ο Δήμος να δίνει για δήθεν προβολή του 
Τόπου χρήματα σε τοπικά ή άλλα μέσα, πρέ-
πει να χρηματοδοτήσει μία έρευνα από ειδι-
κούς σε αυτό το κομμάτι. Η πρότασή μας εί-
ναι ότι ο παραθεριστικός Τουρισμός κι ο οι-

κο-Τουρισμός είναι ο προνομιακός μας χώ-
ρος κι εκεί πρέπει να κινηθούμε δυναμικά ως 
Δήμος κι ως Τοπική Κοινωνία γνωρίζοντας τα 
χαρακτηριστικά των επισκεπτών και τις ανά-
γκες τους. 

Βήμα 3ο: Δράσεις
Χρειάζεται ρεαλισμός! Θάλασσα υπάρχει πα-
ντού σε όλη την Ελλάδα. ύπέροχες παραλίες 
βρίσκονται ακριβώς δίπλα μας (Θάσος, Καβά-
λα, Ξάνθη). Γιατί ο επισκέπτης να προτιμήσει 
το Δήμο Νέστου (με τις ασύγκριτες φυσικές 
του ομορφιές) κι όχι κάποιον άλλον προορι-

σμό; Γιατί ο Δήμος θα φροντίσει να δημιουρ-
γήσει τις αφορμές που θα τραβήξουν το εν-
διαφέρον του επισκέπτη μας. Για αυτό προ-
τείνουμε:

Δημιουργία εκδηλώσεων καθόλη τη διάρ-
κεια του έτους που να αποτελούν πόλο έλξης 
τουριστών: Οι έως τώρα εκδηλώσεις έχουν 
έντονο μόνο το τοπικό/δημοτικό ενδιαφέ-
ρον ή βρίσκονται στην άβολη θέση να αντα-
γωνίζονται παρόμοιες άλλες εκδηλώσεις που 
γίνονται σε όλη την περιφέρεια. Εμείς προ-
κρίνουμε εκδηλώσεις που να έχουν συγκρι-
τικό πλεονέκτημα, πχ ένα φεστιβάλ νεολαί-
ας εκμεταλλευόμενοι το φοιτητικό δυναμικό 
της Ξάνθης/Καβάλας ή ένα οικολογικό 3ήμε-
ρο στο Ορεινό και στο Νέστο.

•  Ανάδειξη και συντήρηση των ήδη υπαρ-
χουσών δομών

• Δημιουργία κατά το δυνατόν εφικτών 
νέων δομών

Βήμα 4ο: Προβολή του Δήμου και 
των τουριστικών του δυνατοτήτων
Στην εποχή της εικόνας δεν υπάρχεις, αν δεν 
προβληθείς. Κι η προβολή του Δήμου είναι 
κάτι περισσότερο από μία χριστουγεννιάτι-
κη γιορτούλα με χορούς και τραγούδια σε ένα 
τοπικό κανάλι.

Δημιουργία και διαχείριση ενός διαδικτυακού 
τόπου (site) με άμεση πρόσβαση και από τα 
κοινωνικά δίκτυα (facebook, instagram κτλ) 
που συστηματικά να προβάλει το Δήμο και τις 
εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

•  Επαφή του δήμου με τουριστικούς πρά-
κτορες.

• Φυλλάδια προβολής του τόπου μας 

•  Χάρτες επισκέψεων που θα μοιράζο-
νται στους τουρίστες.

• Ενεργητική συμμετοχή σε διεθνείς του-
ριστικές εκθέσεις κι όχι εκδρομή κά-
ποιων στο εξωτερικό.

Παραπάνω περιγράψαμε αδρομερώς ένα γε-
νικό πλαίσιο προτάσεων της «Δύναμης Πολι-
τών» Νέστου. ύπάρχουν και πιο συγκεκριμέ-
νες θέσεις στο αναλυτικό πρόγραμμά μας κο-
στολογημένες για το πώς μπορούν όλα αυτά 
να γίνουν πράξη . Η σημερινή Δημοτική Δι-
οίκηση παρά τον τίτλο της («Πορεία με Όρα-
μα») αδυνατεί να οραματιστεί, έστω ένα γε-
νικό πλάνο Τουριστική Πορείας. Αδυνατεί να 
εφαρμόσει ακόμα κι απλά πράγματα που θα 
μπορούσαν να γίνουν αύριο και με ελάχιστα ή 
καθόλου χρήματα. 

Αντί επιλόγου κλείνουμε με μία τέτοια πρό-
ταση. Ας έλθει επιτέλους ο Δήμος σε επα-
φή με τον Εμπορικό Σύλλογο κι ας οριστούν 
3 ή 4 ημερομηνίες το χρόνο, όπου τα μαγα-
ζιά θα λειτουργούν ως αργά τη νύχτα ή Κυ-
ριακές. Κι εκείνες τις μέρες, αφού γίνει επα-
φή με ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, 
ας διοργανώσει ο Δήμος μία αθλητική εκδή-
λωση π.χ. ένα δρομικό αγώνισμα 10 χιλιομέ-
τρων ή έναν ποδηλατικό γύρο που θα απο-
τελέσει πόλο έλξης ερασιτεχνών αθλητών κι 
από τις γύρω περιοχές. Ας ανοίξουμε ως κοι-
νωνία. Ας ξεκινήσουμε αρχικά από τα απλά.

Ο ΤΟυρισμΟσ 
στα πλαίσια του Δήμου Νέστου

Αντί ο Δήμος 
να δίνει για δήθεν 

προβολή του Τόπου 
χρήματα σε τοπικά 

ή άλλα μέσα, πρέπει 
να χρηματοδοτήσει 

μία έρευνα 
από ειδικούς σε 
αυτό το κομμάτι
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Γραφεί ο  
Λάζάρος ΓκιοΓκης

Περίπου 947 ημέρες βρίσκεται στη 
θέση του Δημάρχου Νέστου, ο κύ-
ριος Τσομπανόπουλος. Ορόσημο 
θα το χαρακτήριζαν πολλοί το συ-
γκεκριμένο χρονικό σημείο αφού 
από εδώ και στο εξής αρχίζουμε να 
μετράμε αντίστροφα σιγά-σιγά για 
τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές. 

Σε αυτό, λοιπόν, το χρονικό δι-

άστημα των 2,5 και πλέον ετών, 
πολλά συνέβησαν σε πολιτικό επί-
πεδο. ύπήρξαν όμως και πολλά 
που θα έπρεπε να είχαν συμβεί, 
από την σημερινή Διοίκηση του 
Δήμου αλλά φυσικά δεν έγιναν.

Πρόσφατα, ο κύριος Τσομπανό-
πουλος, διοργάνωσε μια άκρως 
αποτυχημένη, όπως αποδεδείχθη-
κε από την προσέλευση του κό-
σμου, ομιλία με σκοπό να παρου-

σιάσει το έργο της σημερινής του 
Διοίκησης.

Πέρα βέβαια από τα ωραία λόγια, 
με τα οποία μας παρουσίασε με 
σχεδόν κάθε λεπτομέρεια πτυχές 
της καθημερινής του ζωής, ο κύρι-
ος Τσομπανόπουλος θα έπρεπε να 
είναι ελαφρώς πιο ειλικρινής και 
να κάνει την αυτοκριτική του στο 
μετρό που απαιτείται.

Τα περιγέλαστα 

Δελτία Τύπου

Στο κομμάτι της καθημερινότητας, 
με την έλευση της σημερινής Δι-
οίκησης τα τελευταία δυο χρόνια, 
είδαμε να κατρακυλά ο Δημόσι-
ος Πολιτικός Διάλογος από τη με-
ριά του Δημάρχου, σε αήθης προ-
σωπικές επιθέσεις που καμία θέση 
δεν έχουν στο Πολιτικό Σύστημα. 
Οι πραγματικές πολιτικές προσω-
πικότητες ουδέποτε ασχολήθηκαν 
με τις προσωπικές ζωές των πο-

λιτικών τους αντιπάλων αλλά πά-
ντοτε είχαν ως στόχο την ανάδειξη 
του πολιτικού πολιτισμού και δια-
λόγου.

Η παραπάνω άποψη περί πολιτι-
κής, του κυρίου Τσομπανόπουλου, 
αποδεικνύεται και από το ύφος 
των Δελτίων Τύπου τα οποία εκ-
δίδει κάθε εβδομάδα με σκοπό 
να παρουσιάσει τη δραστηριότητα 
του. Όπως έχει τονίσει και ο γρα-
φών πολλές φορές, αυτού του εί-
δους τα Δελτία σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορούν να θεωρηθούν 
πολιτικά, διότι δεν παρουσιάζουν 
πολιτικές ανακοινώσεις. Παρόλα 
αυτά, είναι ανακοινώσεις οι οποί-
ες αναδεικνύουν μια πολιτική υπο-
κουλτούρα η οποία έχει ως στό-
χο να ανυψώσει με εγωιστικό τρό-
πο την προσωπικότητα του δημάρ-
χου, παραγνωρίζοντας συλλογικές 
διαδικασίες μιας ολόκληρης δημο-
τικής παράταξης. 

Ο στρατός 
του Δημάρχου

Όπως έχουμε τονίσει και στο πα-
ρελθόν, το υπάρχον Εκλογικό Σύ-
στημα που διέπει τις Δημοτικές 
Εκλογές, θα πρέπει να μεταρρυθ-

μιστεί σε πολλά επίπεδα. Ο βασι-
κότερος στόχος του νέου νόμου θα 
πρέπει να είναι, η καθοιονδήποτε 
τρόπο κατάργηση των πολίτικων 
στρατών του εκάστοτε Δημάρχου ή 
έστω ύποψήφιου Δημάρχου.

Δεν είναι ποτέ πρακτικά δυνατόν 
σε Δήμους μικρούς, όπως ο Δήμος 
Νέστου, ένας ύποψήφιος Δήμαρ-
χος να πρέπει να μαζέψει τουλά-
χιστον 100 «αξιόλογους» ύποψη-

Οι 947 ημέρες μιας 
ανίΚανης 
ΔίοίΚηςης

Είναι αλήθεια ότι ο σημερινός 
Δήμαρχος Νέστου συμμάζεψε τα 
οικονομικά του Δήμου; Φυσικά 

και όχι. Απλώς οι δαπάνες άλλαξαν 
πρόσωπο, άλλαξαν απλά θέση
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φίους για να έχει μια πιθανότητα 
εκλογής.

Αυτό άλλωστε έπραξαν και οι δυο 
Δημοτικές Παρατάξεις, τόσο αυτή 
του κυρίου Μιχαηλίδη όσο και αυτή 
του κυρίου Τσομπανόπουλου. Έτα-
ξαν προεκλογικά θέσεις εργασί-
ας σε συμπολίτες μας με σκοπό 
να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλ-
τια τους και αφού μετέπειτα πέτυ-
χαν την εκλογή τους, στη θέση του 
δημάρχου, βόλεψαν όλους αυτούς, 
σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνί-
ας, σε θέσεις εργασίας μέσα στο 
Δήμο.

Άραγε, η ανεξαρτησία της Διοίκη-
σης από τέτοιες ψηφοθηρικές επι-
λογές δεν ήταν μια πάγια πολιτική 
άποψη του σημερινού Δημάρχου 
Νέστου; Σύμφωνα με την πολιτική 
ορμή που είχε προεκλογικά ο κύ-
ριος Τσομπανόπουλος ήταν έτοι-
μος να «γκρεμίσει» όλους αυτούς 
του στρατούς. Ως αποτέλεσμα βλέ-
πουμε καθημερινά, ακόμη και σή-
μερα, του ημετέρους να καταλαμ-
βάνουν θέσεις στο Δήμο.

Αντιδημοκρατικότητα

Πόσες φορές ακούσαμε στην ορ-
κωμοσία του σημερινού Δημάρχου 
Νέστου περί ενός πιο δημοκρατι-
κού ήθους από τη νέα του Διοίκη-
ση; Τελικά, αυτό που πέτυχε ήταν 
ο αποκλεισμός από όλες τις Δημο-

τικές Επιτροπές της Δημοτικής Πα-
ράταξης «Δύναμη Πολιτών». Το 
σημερινό Εκλογικό Σύστημα δεν 
επέτρεψε στην Παράταξη του κυ-
ρίου Αμπεριάδη να εκλέξει σε όλες 
τις επιτροπές έναν εκπρόσωπο 
της. Παρόλα αυτά, ήταν ηθική και 
δημοκρατική υποχρέωση να καλεί 
και να ενημερώνει η σημερινή Δι-
οίκηση όλες τις Δημοτικές Παρατά-
ξεις για όσα συμβαίνουν στο Δήμο.

Τα αντιδημοκρατικά αισθήματα του 
κυρίου Τσομπανόπουλου δε στα-
ματούν εδώ. Είναι από τους λίγους 
Δημάρχους που έχουν περάσει 
από αυτό τον τόπο, ο οποίος ου-

δέποτε στα 2,5 χρόνια της Διοίκη-
σης του δεν συγκάλεσε καμία συ-
νάντηση μεταξύ των επικεφαλείς 
των Δημοτικών Παρατάξεων. Ου-
δέποτε θέλησε να ακούσει την δι-
αφορετική άποψη, ουδέποτε ζήτη-
σε τη συμβολή της Αντιπολίτευσης. 
Πορεύτηκε μόνος του, σε ένα εντε-
λώς μοναχικό δρόμο. Ποιος ξέρει, 

ίσως οι προσωπικές αντιπάθειες 
να υπερνικούν τελικά την πολιτική 
διαφορετικότητα.

Επί Διοίκησης του κυρίου Μιχαη-
λίδη, ο σημερινός Δήμαρχος Νέ-
στου, όντας στα έδρανα της Αντι-
πολίτευσης, διαμαρτυρόταν συνε-
χώς για την μη απάντηση των αι-
τήσεων που κατέθετε, από την 
τότε Διοίκηση. Πράγματι, η προη-
γούμενη Διοίκηση δεν φημιζόταν 
για τις γρήγορες απαντήσεις της 
σε τέτοιου είδους αιτήματα. Παρό-
λα αυτά, είμαστε στο ίδιο έργο θε-
ατές. Όλως παραδόξως ο κύριος 
Τσομπανόπουλος αρνείται πεισμα-
τικά να απαντήσει σε αιτήματα της 
Παράταξης μας, σχετικά με τη λει-
τουργία του Θεατρικού Εργαστηρί-
ου και την τοποθέτηση συγγενικού 
του προσώπου στη Διεύθυνση αυ-
τού. Αρνείται επίσης πεισματικά να 
μας παραχωρήσει το καταστατικό 
της Εταιρίας, η οποία έχει επενδύ-
σει στο Δήμο μας, στα πλαίσια της 
γεωθερμικής ανάπτυξης. Το απο-
κορύφωμα βέβαια όλων των πα-
ραπάνω, είναι η άρνηση του κυρί-
ου Τσομπανόπουλου και του Πρό-
εδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβού-
λιο με μοναδικό θέμα τη συζήτη-
σης περί της επένδυσης στη Γεω-
θερμία, παρότι, εδώ και αρκετούς 
μήνες, η Παράταξη μας έχει κατα-
θέσει σχετικό αίτημα.

Το έργο του 
κυρίου Βαγγέλη

Για ποιο έργο θα είναι 
υπερήφανος τελικά 
ο κύριος Δήμαρχος; 
Όταν η ευθυνοφο-
βία και η λογιστικο-
ποίηση των πραγμά-
των υπερισχύει του 
πολιτικού οράματος, 
της φαντασίας και της 

πολιτικής γενναιότητας, τότε οι Το-
πικοί Άρχοντες ονομάζονται «λο-
γιστές της Πολιτικής» και εισέρχο-
νται στη σφαίρα του παλαιό- Ση-
μιτισμού, από την οποία άλλω-
στε είναι σπλάχνα της. Αυτό πράτ-
τει η σημερινή Διοίκηση του κυρί-
ου Τσομπανόπουλου, μετράει κα-
θημερινά τα κουκιά και δεν δίνει 
ελπίδα, ούτε στην Κοινωνία, ούτε 
στην Οικονομία αλλά και το χειρό-
τερο ούτε στη Νεολαία.

Τα μεγάλα έργα του κυρίου Τσο-
μπανόπουλου τα 2,5 χρόνια Διοί-
κησης του, είναι οι ανακατασκευές 
πλατειών (έργα δοσμένα με απευ-
θείας αναθέσεις σε ημετέρους), το 
κλάδεμα δέντρων και οι χρηματο-
δοτήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων 
με μικροποσά.

Κανένα Τεχνικό Έργο, καμία τεχνι-
κή μελέτη για νέα έργα, ανεπαρκής 
σύνδεση με ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα, καμία προσέλκυση ιδιωτικής 
επένδυσης (πέρα από τη σκιώδη 
και με πολλά ερωτηματικά επένδυ-
ση της Γεωθερμίας), μηδαμινές δα-
πάνες για κοινωνική πολιτική και 
τέλος καμία δαπάνη για την πνευ-
ματική ανάπτυξη της Νεολαίας.

Αν βέβαια σχολιάσουμε το τελευ-
ταίο, θα λέγαμε ότι η Νεολαία είναι 
ο μεγάλος χαμένος αυτής της περι-
όδου. Βιβλιοθήκες, κινηματογρά-
φος, υποτροφίες είναι μια απαί-
τηση χρόνων χωρίς φυσικά κα-
νένα αντίκρισμα. Είναι προφανώς 
χρήματα τα οποία δεν θα αποδώ-
σουν ψηφοθηρικά τίποτα στο άμε-

σο μέλλον.

Σπατάλες

Είναι αλήθεια ότι ο 
σημερινός Δήμαρχος 
Νέστου συμμάζεψε τα 
οικονομικά του Δήμου; 
Φυσικά και όχι. Απλώς 

οι δαπάνες άλλαξαν πρόσωπο, άλ-
λαξαν απλά θέση. Οι μη παραγω-
γικές δαπάνες προς δημόσιες σχέ-
σεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης 
συνεχίσουν να υπάρχουν. Το κό-
στος για μια ζεμπεκιά και η τηλε-
οπτική κάλυψη κάθε δημοτικής εκ-
δήλωσης κοστίζουν ακριβά. Είναι ο 
τρόπος άλλωστε να προβληθούμε 
προεκλογικά, όταν θα έρθει η με-
γάλη ώρα. Γνωστό το παιχνίδι. Οι 
περισσότερες απευθείας αναθέ-
σεις πηγαίνουν σε «δικά μας παι-
διά», χωρίς να υπολογίζουμε φυ-
σικά αν το κόστος είναι μεγάλο ή 
μικρό. Τα ίδια έκαναν και οι προη-
γούμενοι τα ίδια κάνουν και αυτοί. 
Καμία αλλαγή.

Ο Επίλογος

Μια τέτοια Πορεία σίγουρα εί-
ναι μια Πορεία χωρίς μέλλον, χω-
ρίς Προοπτική και φυσικά χωρίς 
Όραμα, γιατί και οι τίτλοι καμία 
φορά έχουν τη σημασία τους. Δυ-
στυχώς, ο κύριος Τσομπανόπου-
λος δεν έφερε νέο ύφος και ήθος 
στη διοίκηση του Δήμου. Η οικογε-
νειοκρατία και το βόλεμα των ημε-
τέρων είναι στοιχεία ξεκάθαρα. 
Για τη σημερινή Διοίκηση, οποίος 
δεν είναι «μαζί μας» είναι «απένα-
ντι μας». Για αυτά τα πολιτικά μυα-
λά δεν υπάρχει η πολιτική διαφο-
ρετικά αλλά υπάρχουν μονό αντί-
παλοι, μισητοί. Είναι και αυτό στοι-
χειό του πολιτικού δυϊσμού και της 
ταμπελοποίησης.

Τόσο η Παράταξη του κυρίου 
Μιχαηλίδη όσο και αυτή 

του κυρίου Τσομπανόπου-
λου, έταξαν προεκλογι-
κά θέσεις εργασίας σε 

συμπολίτες μας με σκο-
πό να συμμετάσχουν στα 

ψηφοδέλτια τους

Η Νεολαία 
είναι ο μεγάλος 
χαμένος αυτής 

της περιόδου 
Τσομπανόπουλου
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Γράφουν οι 
ΒΑσιλησ Αποστολιδησ, 
Θεοδωροσ ΚουρμΑτζησ

όλόι Πια αναΓνωριζόυν ότι ο Δήμος 
Νέστου βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη. 
Τα παντα ρέουν σύμφωνα με την τύχη τους. 
Κανένας προγραμματισμός, καμία προσπά-
θεια για την βελτίωση της κατάστασης. 

Μέσα στο γενικό κλίμα, το Ορεινό βιώ-
νει την πλήρη εγκατάλειψη και αντιμετω-
πίζει, εδώ και πολύ καιρό, την αδιαφορία 
των διοικούντων, με κυρίαρχο γεγονός την 
«προστασία» που πρόσφερε ο Δήμος μας 
στους πολίτες του και πρωτίστως στους 
κτηνοτρόφους των χωριών του Ορεινού, 
κατά την διάρκεια της τελευταίας κακοκαι-
ρίας και του χιονιά που έπληξε την περι-
οχή μας. Η αναφορά μας στην ανεπάρκεια 
αλλά και στην αδιαφορία του Δημάρχου 
αλλά και όλου του μηχανισμού, για το Ορει-
νό έγινε από την Παράταξή μας, με Δελτίο 
Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 17 ιανουα-
ρίου στον Τοπικό Τύπο. Θα επισημάνου-
με λοιπόν την έλλειψη μέσων εκχιονισμού, 
την ανεπαρκή χορήγηση αλατιού αλλά και 
την ανυπαρξία αποθηκών αλατιού σε πολ-
λά σημεία στο Ορεινό. 

Το Ορεινό σε πολλά χωριά του, έχει έντο-
νο πρόβλημα με την ύδρευση και δεν βλέ-
πουμε από τη Δ.Ε.ύ.Α.Ν. κάποιο πρόγραμ-
μα ή έστω μια στόχευση, για την επίλυση 
των προβλημάτων αυτών. Μη ξεχνάμε ότι 
σε λίγο μπαίνουνε στην τρίτη δεκαετία του 
21ου αιώνα και εμείς εδώ στο Ορεινό, βι-
ώνουμε συνθήκες δεκαετιών του 1920 
και του 1930. Δυστυχώς, ακούσαμε πολ-
λές υποσχέσεις που έμειναν στο ράφι. Εί-
ναι λυπηρό να βλέπεις κάποιους Τοπικούς 
Προέδρους να τρέχουν και να προσπα-
θούν, να κάνουν τους υδραυλικούς και τους 
τεχνικούς,  σε περιόδους έντονων προβλη-
μάτων. 

Μιλάμε για νέες εποχές και Ευρωπαϊκές 
προοπτικές, όταν η καθαριότητα στα χω-
ριά μας είναι υπολειπόμενη, με τους κά-
δους απορριμμάτων να μην έχουν πλυθεί 
εδώ και χρόνια.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 
που αφορά στο Ορεινό, έχει τον 
μικρότερο προϋπολογισμό που 
είχε ποτέ. Εκτός των όποιων έρ-
γων που έρχονται από το παρελ-
θόν και τελειώνουν αυτόν τον χρό-
νο, κανένα άλλο αξιόλογο έργο για 
τα χωριά μας. Πλήρης μαρασμός. 
Δεν φτάνει η γενική οικονομική 
κατάσταση αλλά η αποξένωση του 
τόπου μας έρχεται σαν ταφόπλακα 
στις ζωές των κατοικιών. 

Τα εγκαταλελειμμένα σχολεία που 
θα είχαν πέσει, αν κάποιοι σύλ-
λογοι ή μεμονωμένοι κάτοικοι δεν 
μεριμνούσαν, τα νεκροταφεία θα 
ήταν ερημωμένα αν κάποιοι πρόε-
δροι με δικά τους μέσα δεν τα φρό-
ντιζαν. Πόσα κτίρια από αυτά δεν 
θα μπορούσαν να γίνουν και να 

λειτουργούν σαν ξενώνες και χώροι εστία-
σης; Αλλά η ανάπτυξη του Ορεινού για κά-
ποιους είναι τόσο μακρινή υπόθεση όσο ο 
πλανήτης Άρης από την Γη. 

Οι περισσότεροι ορεινοί όγκοι της Πατρί-
δας μας έχουν αξιοποιηθεί ή τέλος πάντων 
παρατηρείται έντονη προσπάθεια ανάδει-
ξή τους. Στην δική μας περίπτωση δεν έχει 
γίνει μία, ούτε μία προσπάθεια, ανάδειξης 
των πλεονεκτημάτων και των όμορφων 
περιοχών του Ορεινού. Δεν έγινε καμία 
προσπάθεια προώθησης και στήριξης του 
Αγροτουρισμού, του Ορειβατικού Τουρι-
σμού, του Αρχαιολογικού Τουρισμού. Δεν 
υπάρχει ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού (site 
του Δήμου) ή έντυπου υλικού, τουριστικοί 
και ιστορικοί τόποι όπως τα Μεταλλεία Μα-
κρυχωρίου, το κάστρο του Κεχροκάμπου, 
τα στενά του Νέστου, ορειβατικά μονοπά-
τια και τόσα άλλα που σαν Δημοτική Κίνηση 
η «Δύναμη Πολιτών» έχει αναφέρει, έχει 
καταγράψει και έχει προτείνει εδώ και τρία 
χρόνια. Ποιος άραγε θα προωθήσει τον 
Αθλητικό Τουρισμό (διοργανώσεις με αυ-
τοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, πίστα αναρρίχη-
σης και ορειβασίας, μικρά ή μεγάλα τουρ-
νουά αγώνων δρόμου μικρών και μεγάλων 
αποστάσεων, ποδηλατικών αγώνων κ.α.);

Τι να πει κανείς για την παντελή έλλειψη 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των αγρο-
τών και των κτηνοτρόφων; Δεν μιλάμε για 

την στήριξη των ανθρώπων αυτών που εί-
ναι κύριο μέλημα ενός σοβαρού και σύγ-
χρονου Δήμου αλλά ΜΟΝΟ την ενημέρω-
σή τους. 

Ποιος ενδιαφέρθηκε για την παροχή πλη-
ροφοριών για νέες καλλιέργειες και και-
νούργιες προοπτικές στους νέους ανθρώ-
πους που κατοικούν – όσοι απέμειναν- στα 
χωριά μας; Από το Δήμο ΚΑΝΕιΣ. Η «Δύ-
ναμη Πολιτών» τόλμησε να διοργανώσει 
μια ημερίδα στη λεκάνη για να ενημερώσει 
τους αγρότες για τις καλλιέργειες αρωματι-
κών φυτών. Από την μεριά του Δήμου σιγή 
ιχθύος. Δυστυχώς, οι νέοι μας οδηγούνται 
στη μετανάστευση και λόγω της οικονομι-
κής κρίσης αλλά και της αδιαφορίας των το-
πικών φορέων. 

Τέλος θα αναφερθούμε στην έλλειψη του 
διαδικτύου από την περιοχή και στα τόσα 
προβλήματα τηλεπικοινωνιών. Πολλά χω-
ριά αντιμετωπίζουν προβλήματα συνταγο-
γράφησης γιατί δεν λειτουργεί το internet. 
Οι γιατροί αναγκάζονται να συνταγογρα-
φούν στο Κέντρο ύγείας Χρυσούπολης και 
να μεταφέρουν τις συνταγές στους ασθε-
νείς σε δεύτερο χρόνο. Ο Δήμος Νέστου 
στη νέα χιλιετία. Συνταγογράφηση εκ του 
μακρόθεν. «Τηλεσυνταγογραφία»! 

Ποια είναι η λύση αυτών των προβλημά-
των; Η αφύπνιση των διοικούντων. Η δρα-

Ο πρώην Δήμος Ορεινού 
ΒιΩΝΕι ΤΗΝ ΠλΗΡΗ 

ΕΓΚΑΤΑλΕιψΗ

Η «Δύναμη Πολιτών» τόλμησε να 
διοργανώσει μια ημερίδα στη Λεκάνη 
για να ενημερώσει τους αγρότες για 
τις καλλιέργειες αρωματικών φυτών

Το Τεχνικό 
Πρόγραμμα 

του 2017 που 
αφορά στο 

Ορεινό, έχει 
τον μικρότερο 

προϋπολογισμό 
που είχε ποτέ
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Κάποτε λέγαμε: η πόλη τάδε έχει 
αυτό ή εκείνο, μαγαζιά εμπορι-
κή κίνηση, ομάδα ποδοσφαί-
ρου... Α! Κι ένα μουσείο. Μέ-
χρι εκεί. Κανένας λοιπόν, δε 
θα μπορούσε να φανταστεί το 
1952, ότι στη Βέροια, σε μια μι-
κρή πόλη της Κεντρικής Μακεδο-
νίας με 50.000 κατοίκους σήμε-
ρα, η μικρή βιβλιοθήκη που ξε-
κίνησε από ένα νοικιασμένο κτί-
ριο θα γινόταν μια μέρα η καρ-
διά της.

Σε αυτή τη μικρή βιβλιοθήκη όλα 
κυλούσαν κανονικά. Ο κόσμος 
χρησιμοποιούσε το αναγνωστή-
ριο, δανειζόταν βιβλία, αλλά τα 
ράφια με τα βιβλία δε τα έβλεπε 
ποτέ. Οι μαθητές έφταναν εκεί 
για να διαβάσουν εγκυκλοπαί-
δεια ή για να κάνουν τις σχολι-
κές εργασίες.

Το 1990 διευθυντής της βιβλιο-
θήκης γίνεται ο Γιάννης Τροχό-
πουλος. Στη Δημόσια Βιβλιοθή-
κη, πήγαινε μικρός για να διαβά-
σει τα μαθήματά του. Ο πατέρας 
του ήταν παντοπώλης στη Βέ-
ροια. Ο Τροχόπουλος σπουδάζει 
Νομική και το 1985 διορίζεται 
υπάλληλος στη βιβλιοθήκη της 
πόλης του. Όταν πήγε στη Βρε-
τανία, εντυπωσιάστηκε από τον 
κόσμο που κατέκλυζε τις βιβλιο-
θήκες. Αυτή η εντύπωση θα αλ-
λάξει τη ζωή του. Και των γύρω 
του. Και της πόλης του. Η Βέροια 
δε θα είναι ποτέ ίδια.

Το πρώτο που κάνει μόλις ανα-
λαμβάνει τη διεύθυνση είναι να 
ανοίξει τα βιβλιοστάσια. Τα ρά-
φια είναι ανοιχτά πια σε όλο τον 
κόσμο. Επί των ημερών του οι 
προσβάσεις γίνονται απλούστε-
ρες, η εξωστρέφεια γίνεται σύν-
θημα, η τεχνολογία μπαίνει στην 
καθημερινότητα. Η ανάληψη της 
διεύθυνσης της Δημόσιας βιβλιο-
θήκης από τον Τροχόπουλο συ-
μπίπτει με την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας.

Το 1997, η βιβλιοθήκη,  πρώτη 
από όλες τις ελληνικές,  αποκτά 
ιστοσελίδα. Και κάτι καλύτερο: 
e-mail. Η ιστορία της βιβλιοθή-
κης αρχίζει να γράφεται. ψηφια-
κά. Όλα γίνονται πλέον ψηφιακά. 
Η επικοινωνία με τις πιο σύγχρο-
νες βιβλιοθήκες του εξωτερικού 
δημιουργεί ένα περιβάλλον μέσα 
στο οποίο αναπτύσσεται ο αυτο-
ματισμός της. Ο κόσμος αρχίζει 
να φτάνει για να μάθει office, να 
μπαίνει στο διαδίκτυο, να συντά-
ξει ένα power point. Αυτά τα ερ-
γαστήρια, εξελιγμένα, εξακολου-
θούν να σημειώνουν μέχρι σήμε-
ρα μεγάλη.

Οτιδήποτε έχει σχέση με την ψη-
φιακή ανάπτυξη μπορεί κανείς 
να το βρει εκεί.  Άνθρωποι που 
δεν έχουν δανειστεί ποτέ βιβλίο, 
φτάνουν στην βιβλιοθήκη για να 
αναζητήσουν κάτι στο διαδίκτυο, 
να συντάξουν ένα βιογραφικό, 
να μάθουν να κάνουν αρχειοθέ-
τηση. Τα τρία τελευταία χρόνια 
της κρίσης φτάνουν για να συ-

μπληρώσουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ 
και το ΑΣΕΠ, να πληρώσουν ψη-
φιακά τα τέλη κυκλοφορίας, η βι-
βλιοθήκη είναι η «επίσημη βοη-
θός» των ΚΕΠ.

«Εδώ όποιος φτάνει, δε μπορεί 
παρά να εξυπηρετηθεί. Θέλουμε 
να κάνουμε τη ζωή του κόσμου 

πιο εύκολη», μας λέει η Ασπασία 
Τασιοπούλου, βιβλιοθηκονόμος 
και υπεύθυνη επικοινωνίας της 
βιβλιοθήκης. Το «δεν είναι αρμο-
διότητά μας» δεν υφίσταται στο 
λεξιλόγιό της.

Παιδί της Βέροιας, η Τασιοπού-
λου έχει συνδέσει την παιδική 
της ηλικία με τα βιβλία της βιβλι-
οθήκης, και την ενήλικη ζωή της 
με τον κόσμο που φτάνει εκεί κα-
θημερινά. Είναι από τους εργα-
ζόμενους που θεωρούν τον εαυ-
τό τους προνομιούχο, από αυ-
τούς που η φύση της εργασί-
ας τους μεταμορφώνει και εκεί-
νοι με τη σειρά τους μεταμορφώ-
νουν την ημέρα των επισκεπτών.

Μιλώντας για πρόσωπα, πρό-
εδρος της βιβλιοθήκης για 9 
χρόνια ήταν ο Γιώργος Χιονί-
δης, πρώην δικηγόρος και βου-
λευτής,  ιστορικός της πόλης με 
μεγάλη ευρυμάθεια.  Ακόμα και 
σήμερα, στα 82 του, συμβουλεύ-
ει τους ανθρώπους της βιβλιοθή-
κης γι αυτά που δεν πρέπει να 
λείπουν από τα ράφια της. 

Το 1999 η Βιβλιοθήκη αλλά-
ζει κτίριο. Μεταφέρεται σε ιδιό-
κτητο,  στο κέντρο της πόλης. Ο 
ίδιος ο Τροχόπουλος με τον Άγ-

γλο εμπειρογνώμονα στη δια-
μόρφωση χώρων βιβλιοθηκών 
Michael Dewe, με τη βοήθεια του 
Βρετανικού Συμβουλίου,   έχουν 
κάνει τη μελέτη του κτιρίου που 
η χρήση του προορίζεται απο-
κλειστικά για βιβλιοθήκη, πράγ-
μα που δε συμβαίνει συχνά. Του-

λάχιστον στη χώρα μας. Πρόκει-
ται για ένα τριώροφο κτίριο με 
δύο υπόγεια. Οι τρεις όροφοι 
προορίζονται για το κοινό. Την 
πρώτη μέρα που ανοίγει δανείζει 
1.100 βιβλία. Το νέο περιβάλ-
λον σαφέστατα πιο ελκυστικό.  Η 
σταθερά ανοδική πορεία της ενι-
σχύεται και από την δημιουργία 
των κινητών βιβλιοθηκών. Μέσα 
σε αυτές ο κόσμος μπορούσε να 
δει ταινίες και CD-Rom. Στα μι-
κρά χωριά τους περίμενε με κα-
λούδια, με αυγά και λουλούδια.

Η βιβλιοθήκη το 2010, θέτει 
υποψηφιότητα για το βραβείο 
Γκέιτς. Για τρίτη φορά. Το κερδί-
ζει  ανάμεσα σε 350 βιβλιοθήκες 
από όλο τον κόσμο. Το ποσό του 
1.000.000 δολάρια με απολύ-
τως διαφανείς διαδικασίες μετα-
μορφώνει τη βιβλιοθήκη σε μια 
από τις πιο σύγχρονες της Ευρώ-
πης. Από την εγκατάσταση των  
φωτοβολταϊκών  μέχρι την πλή-
ρη αναβάθμιση του τεχνολογικού 
εξοπλισμού της.

Η Βέροια δεν είναι μια πλού-
σια πόλη. Η ανεργία φτάνει σχε-
δόν το 30%. Το κέντρο έχει κλει-
στά μαγαζιά και υπάρχουν παι-

διά που δανείζονται ακόμα και το 
«λυσάρι» της Α’ Γυμνασίου. Αλλά 
μπορούν να πάνε στη βιβλιοθήκη 
και να δανειστούν ένα τάμπλετ. Ή 
μια φωτογραφική μηχανή για να 
κάνουν το χόμπι τους, ακόμα και 
για να φωτογραφίσουν μια κοι-
νωνική εκδήλωση. Μπορούν να 

κλείσουν μια αίθουσα με τους φί-
λους τους, να μιλήσουν ή να δια-
βάσουν, να κάνουν skype με την 
οικογένειά τους στο εξωτερικό, 
μπορούν να ηχογραφήσουν, να 
κάνουν βίντεο, μπορούν να δα-
νειστούν αυτομάτως βιβλία με το 
σύστημα RFID.

Εδώ φτάνουν για να διαβάσουν 
την εφημερίδα τους οι μεγα-
λύτεροι, κάθε μέρα. Να μετα-
τρέψουν τα βινύλιά τους σε CD. 
Να μάθουν να τυπώνουν σε 3D 
printer. Εδώ μπορούν να σκανά-
ρουν, -οι φωτοτυπίες είναι πα-
ρελθόν- απαραίτητα έγγραφα, τα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
και δυσλεξία μπορούν να ακού-
σουν κείμενα που μετατρέπονται 
σε φωνή.

Η Βιβλιοθήκη χρειάζεται 
100.000 ευρώ για να ολοκληρώ-
σει τα προγράμματά της και κάνει 
crowdfunding. Στο πρόσωπο του 
σημερινού αναπληρωτή διευ-
θυντή Αντώνης Γκαλίτσιου, έχει 
εξασφαλιστεί η συνέχεια ενός 
μεγάλου έργου. Στον ίδιο ρυθμό 
κινείται και η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Φωτεινή Χαμιδιελή. Η Βιβλιοθή-
κη είναι υπόθεση όλων.

Μαζεύτηκαν ήδη οι 40.000 στους 
δυο λογαριασμούς που μπορείτε 
να βρείτε στο site της βιβλιοθή-
κης, http://www.libver.gr/. λεί-
πουν 60.000 ευρώ στη Βιβλιο-
θήκη σήμερα. Για να αγοράσουν 
ένα πιάνο και να ηχήσει η μουσι-
κή παντού, για να δημιουργηθεί 

μια κινούμενη σκηνή στην αίθου-
σα εκδηλώσεων. Για να μπουν οι 
πάγκοι και να αρχίσουν τα σε-
μινάρια μαγειρικής. Θα είναι η 
πρώτη βιβλιοθήκη που θα κά-
νει τέτοια δράση. Και φτάνουν 
από όλη την Ελλάδα ποσά μεγάλα 
ή μικρά, μαζί με τα πιο συγκινη-
τικά σημειώματα. Πέντε και δέκα 
ευρώ των ανθρώπων που είδαν, 
άκουσαν ή έχουν ζήσει και έχουν 
ιστορίες να πουν για τη βιβλιο-
θήκη.

Αν περπατήσετε στη Βέροια, η 
σακούλα που κυκλοφορεί πιο 
πολύ και από των σούπερ μάρ-
κετ στα χέρια των πολιτών είναι 
η σακούλα της Βιβλιοθήκης. Το 
2015 ο δανεισμός βιβλίων, περι-
οδικών, DVDs, CD-ROMs, kindles, 
επιτραπέζιων παιχνιδιών, ανήλ-
θε στα 2.943.633 τεκμήρια. Εί-
ναι σαν τροφή. Είναι τροφή της 
πόλης. Και γι’ αυτό είναι η καρ-
διά της. «Πρέπει να πιστέψουμε 
ότι μπορούμε να το κάνουμε μό-
νοι μας», λέει ο Γιάννης Τροχό-
πουλος στο βίντεο που ακολου-
θεί. Ας το πιστέψουμε για να κά-
νουμε τη διαφορά.

ΠηΓη: Εφημερίδα των Συντακτών

Στο Δήμο Νέστου 
ΜΠΟρΟύΜΕ;

Η βιβλιοθήκη 
που άλλαξε 
τη ζωή της 
Βέροιας
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Θυμάστε την ίδια πινακίδα η οποία 
έγραφε λανθασμένα τη λέξη 
«Ρίψη»; 

Εμείς, την είχαμε συναντήσει ως 
«Ρήψη» στις παλαιότερες πινακίδες 
αλλά αυτές, κατά ένα μαγικό τρό-
πο, εξαφανίστηκαν. 

Τώρα, που πήγαν, ένας Θεός ξέ-
ρει. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να ξανατυπώσουν 
τις πινακίδες. Ποιος πλήρωσε τα 
λεφτά της επανεκτύπωσης; Μα 
φυσικά οι πολίτες.

Αστεία και Σοβαρά

Δεν πλήρωσες το Δημο-
τικό Πάρκινγκ; 
Το ξέχασες; Δεν πειράζει, 
η Διοίκηση του Δήμου Νέ-
στου έχει προνοήσει. Σου 
αφήνει «ηλεκτρονικό» ειδο-
ποιητήριο και σε ενημερώ-
νει ότι δεν πλήρωσες. 
Πάντως τα Δημοτικά Πάρκινγκ 
δεν γεμίζουν και πολύ. Λέτε 
να φταίει η Οικονομική Κρίση 
ή η μη εμπιστοσύνη των πολι-
τών προς τη Διοίκηση Τσομπα-
νόπουλου;

Η λακκούβα ακόμα υπάρχει και μεγαλώνει. 
Μα που πήγαν τα χιλιάδες ευρώ που θα δαπανούσε 

η Διοίκηση για να προχωρήσει  
σε ασφαλτοστρώσεις όλων των οδών του Δήμου; Λό-

για, λόγια, λόγια… 

Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη λακκούβα σε κεντρι-
κό δρόμο της Χρυσούπολης, λίγα λεπτά πριν επέμβει η 

Διοίκηση του κυρίου Τσομπανόπουλου και την κλεί-
σει. Ελάτε, ένα αστείο κάναμε.

Τι θα γί-
νει με αυτό το 

θέμα; Πάλι πρώτο 
πρόβλημα του Δήμου 

Νέστου τα αδέσποτα. 
Φωνάζει ο Αμπεριάδης: 
«βρείτε οριστική λύση», 
«διερευνήστε τη δημιουρ-
γία Δημοτικού Κυνοκομεί-
ου». Τίποτα. Πέρα βρέχει. 
Και οι καταγγελίες στο 
Α.Τ. Χρυσούπολης πέ-
φτουν βροχή.
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Τον φάγατε τον άνθρωπο, ότι 
δεν έχει κάνει ένα έργο. Ορί-
στε, έφτιαξε την πύλη των πα-
λιών Νεκροταφείων Χρυσού-

πολης. 
Από την πύλη αυτή, εισέρ-

χεσαι σε ένα άλλο κό-
σμο, όπου δεν υπάρ-

χουν όρια. Οδεύεις κατά 
κάποιο τρόπο εις το άπει-

ρον. 
Όσο για το χρωματάκι; Πε-
ρίσσεψε λίγο μπογιά από 

τον χρωματισμό του Δη-
μαρχείου και βαλαν το ίδιο 

βρε αδερφέ. Οικονομία και 
έμπνευση βλέπεις.

Κυριακή πρωί και με παίρνει η θεία τηλέφωνο «έλα γρήγορα τον χάνουμε το 
θειο σου…». Μέγα πρόβλημα με την καρδιά ο Θείος από παλιά. 
Μόλις φτάνω, φωνάζει από μακριά η θεία: «κάλεσε το Ε.Σ.Υ. στη Χρυσούπο-
λη να στείλει Ασθενοφόρο». Καλώ γρήγορα «Γεια σας, έχουμε μάλλον καρ-
διακό επεισόδιο, μπορείτε να στείλετε ένα ασθενοφόρο;» και σκάει η απά-
ντηση: «Ασθενοφόρο δεν υπάρχει κύριε, φορτώστε τον στο αμάξι και φέρτε 
τον». 
Κάθομαι μετά και σκέφτομαι, τι να σου κάνουν οι μόστρες και οι φωτογραφί-
ες ως «ΕΠΙΣΗΜΟΣ» όταν δεν έχεις βρει λύση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. 
Θα πεθάνουν άνθρωποι…

Φωνάζουν οι 
άνθρωποι στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Που 
να πάει να κά-
τσει το παιδί;

Να κάνει το «Αε-
ροπλάνο» ή τον 
«Εξωγήινο»; 

Φωνάζει ο κό-
σμος αλλά ποιος 
να ακούσει. 
Άντε μέχρι πριν 
από κανένα 
μήνα έβλεπες το 
Δήμαρχο σε κα-
μιά πίτα συλλό-
γου. 

Τώρα; Που να 
πάει ο άνθρω-
πος; 

Και εντάξει, η επένδυση έγινε. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν θα πρέπει να ενημερω-
θούν κάποια στιγμή; 
Η Δημοτική Παράταξη «Δύναμη Πολιτών» έχει ζητήσει 
επανειλημμένως μονοθεματική συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου με θέμα την επένδυση της Γεωθερμί-
ας. 
Πολλές σκιές Δήμαρχε. Από την άλλη, η μόνη Δημοτική 
Παράταξη που έχει τη δυνατότητα, βάσει αριθμού Δη-
μοτικών Συμβούλων, να ζητήσει σύγκλιση έκτακτου Δη-
μοτικού Συμβουλίου είναι η Παράταξη Μιχαηλίδη. 
Γιατί δεν το πράττει; Εμείς, είμαστε έτοιμοι να στηρίξου-
με, πολιτικά, το συγκεκριμένο αίτημα.
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Γράφει ο  
ΑΘΑνΑσιοσ ΚιουλμετΑνογλου

ΠεραΣαν ΠεριΠόυ δυόμιΣη χρόνια από την 
εκλογή της Νέας Διοίκησης στο Δήμο Νέστου 
και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε έναν 
πρώτο απολογισμό των έργων (ενδεχομένως 
και μιαν σύγκριση με την παλιά κατάσταση που 
επικρατούσε στον Δήμο μας και ειδικότερα στην 
Κεραμωτή). Η «Επιτροπή Δράσης Κατοίκων Κε-
ραμωτής» με αλλεπάλληλες συνελεύσεις προ-
σπάθησε να κινητοποιήσει και να ενεργοποιή-
σει όσους περισσότερους κατοίκους ήταν δυνα-
τόν για να τους ενημερώσει και να τους παρα-
κινήσει να πάρουν θέση, να προτείνουν και να 
διεκδικήσουν λύσεις οι ίδιοι για τον τόπο τους.

Από την τότε καταγραφή (Φεβρουάριος 2015) 
προέκυψε μια λίστα 15 θεμάτων στα οποία δυ-
στυχώς προστέθηκαν κι άλλα.

Συνοπτικά αναφέρθηκαν:

1) Τα κουνούπια κι ο έγκαιρος ψεκασμός.
2) Τα συχνά δρομολόγια των Ferry-Boats 

και η επιβάρυνση του πορθμείου.
3) Η καθαριότητα αιγιαλού και κατοικη-

μένων χώρων. Η συλλογή-διαλογή-
ανακύκλωση απορριμμάτων.

4) Τα έσοδα του Ο.Λ.Κ. και των αναψυκτηρί-
ων.

5) Η κεντρική αποχέτευση-δημόσιες τουαλέ-
τες.

6) Η αναπαλαίωση της σκάλας.
7) Η πρόσβαση στις παραλίες για τα Α.Μ.Ε.Α.
8) Η κατάσταση των δρόμων εντός Κεραμω-

τής.
9) Η αναβάθμιση του χώρου ελλιμενισμού 

παράκτιων αλιέων.
10) Αδέσποτα.
11) Ο καλλωπισμός και η φιλική διαμόρφωση 

της εισόδου της Κεραμωτής.
12) Ο έλεγχος των ερασιτεχνών ψαράδων.
13) Η δημιουργία πάρκου αναψυχής στον 

κάβο εντός πορθμείου.
14) Η δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυ-

χής.
15) Νταλιάνια.
16) Η αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου 

Beach Bar.

17) Η συντήρηση και η αναβάθμιση των αθλη-
τικών χώρων για νέους αλλά και μεγα-
λύτερους (γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο 
5Χ5, γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, παι-
δική χαρά).

18) Η δημιουργία κοινοτικού παρκινγκ.
Σε όλα αυτά προστέθηκαν:
19) Η κακοτεχνία του πεζόδρομου της περι-

φερειακής οδού.
Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι για να λυθούν 
τα προβλήματα χρειάζεται πρώτα να αναδει-
χτούν, να καταγραφούν και να κατηγοριοποιη-
θούν, δηλαδή να τεθούν σε ενότητες προτεραι-
ότητας. Τι είναι σημαντικότερο από τι. Σε ποιο 
πρόβλημα επείγει να δοθεί άμεση λύση και σε 
ποιο να περιμένει. 

Ας κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια κατηγορι-
οποίησης των προβλημάτων και να τα κατατά-
ξουμε ανάλογα με την σπουδαιότητα για την το-
πική κοινωνία και την κοινή ανάγκη ομαλής και 
υγιούς καθημερινότητας των κατοίκων και επι-
σκεπτών, την αποφυγή ρυπογόνων και ηχορυ-
πάνσεων στις δραστηριότητες και στις οικονο-
μικές συνδιαλλαγές τους, την απρόσκοπτη λει-

τουργία της κυκλοφορίας, την υποβοήθηση της 
Τουριστικής Ανάπτυξης αλλά προπάντων την 
υγεία και την βολή των κατοίκων του μικρού 
χώρου μας. 

Πρώτη ομάδα:
1) Κουνούπια 2) Δρομολόγια των Ferry Boats 3) 
Η καθαριότητα αιγιαλού και κατοικημένων χώ-
ρων Η συλλογή-διαλογή-ανακύκλωση απορριμ-
μάτων 4) Κεντρική αποχέτευση-δημόσιες του-
αλέτες 5) Έσοδα του ΟλΚ και των αναψυκτηρί-
ων 6) Πρόσβαση στις παραλίες για τα Α.Μ.Ε.Α. 
7) Η κατάσταση των δρόμων εντός Κεραμωτής 
8) Κακοτεχνία του πεζόδρομου της περιφερει-
ακής οδού 9) Η συντήρηση και η αναβάθμιση 
των αθλητικών χώρων (γήπεδο ποδοσφαίρου, 
γήπεδο 5Χ5, γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, 
παιδική χαρά) 10) Δημιουργία κοινοτικού παρ-
κινγκ 11) Αδέσποτα 12) Νταλιάνια

Δεύτερη ομάδα: 
1) Χώρος ελλιμενισμού παράκτιων αλιέων 2) 

2,5 χρονία μετα
Άλλαξε κάτι προς το καλύτερο 
για τον κάτοικο κεραμωτής;
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Αναπαλαίωση της σκάλας 3) Έλεγχος των ερα-
σιτεχνών ψαράδων 4) Δημιουργία μαρίνας σκα-
φών αναψυχής 5) Αξιοποίηση του εγκαταλε-
λειμμένου Beach Bar

Τρίτη ομάδα: 
1) Καλλωπισμός και φιλική διαμόρφωση της ει-
σόδου της Κεραμωτής  2) Δημιουργία πάρκου 
αναψυχής στον κάβο εντός πορθμείου
Όπως μπορεί να διαπιστωθεί η προτεραιότητα 
δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ρεαλιστική δυ-
νατότητα άμεσης λύσης του προβλήματος, την 
σπουδαιότητα που καταλαμβάνει στην λειτουρ-
γία του χωριού, τι ανάγκες καλύπτει και ποιες 
δυσλειτουργίες διορθώνει η λύση του.
Η πρώτη ομάδα φαίνεται να αποτελείται από 
προβλήματα τα οποία απαιτούν άμεση λύση, 
άμεση αντιμετώπιση με μακροπρόθεσμο σχέδιο. 
Η δεύτερη από ζητήματα που πρέπει να μελε-
τηθεί με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθούν. Η τρίτη 
αφορά σε θέματα μακροπρόθεσμης σκέψης και 
σχεδιασμού για την αναβάθμιση της Κεραμωτής.
ΠιΟ ΣύΓΚΕΚΡιΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ:
1) Για την καταπολέμηση των κουνουπιών εί-
ναι πολύ σημαντικός ο έγκαιρος ψεκασμός πριν 
να επωαστούν τα νέα ωάρια πριν να ζεστάνει ο 
καιρός. Μέχρι στιγμής οι ψεκασμοί γίνονται κα-
θυστερημένα μήνα Απρίλη-Μάη. Ο επισκέπτης 
όμως τρομοκρατείται όταν έρθει για τις διακο-
πές του και υπάρχουν απαγορευμένες χρονικές 
ζώνες εντός της ημέρας που τον αναγκάζουν να 
μην κυκλοφορήσει ορισμένες ώρες.
2) Τα συχνά δρομολόγια των Ferry-Boats δημι-
ουργούν πολλά προβλήματα στους κατοίκους, 
στο περιβάλλον, στους τουρίστες και στην ίδια 
την υποδομή της Κεραμωτής. Η ανά 20λεπτο 
αναχώρηση των σκαφών δημιουργεί την εντύ-
πωση ότι βρισκόμαστε στο  λιμάνι του Πειραιά. 
Καμία σχέση βέβαια με το πορθμείο της Κερα-
μωτής, που είναι φυσικός όρμος/καταφύγιο 
και δεν νομιμοποιεί αυτή την υπέρμετρη δρα-
στηριότητα. Το λόμπι των εφοπλιστικών ομά-
δων όμως διαθέτει επιρροή και επιβάλλει κάθε 
χρονιά αυτό το καθεστώς ενώ οι άφωνες αρ-
χές (ύΠ.Ε.Ν., Ο.λ.Κ., Αυτοδιοίκηση και Διοίκη-
ση Περιφέρειας) είναι οι άβουλοι υλοποιητές της 
με κάθε κόστος απεριόριστης παγκοσμιοποιημέ-
νης ανάπτυξης. Η λογική λύση που προτείνα-
με δηλαδή να κατανεμηθούν τα δρομολόγια στα 
4 λιμάνια του Νομού (Κεραμωτή, Ν. Καρβάλη, 
Καβάλα, Πέραμο) προσέκρουσε στην άρνηση 
των ναυτιλιακών εταιρειών που δεν τους συμ-
φέρουν οι αποστάσεις από τα άλλα τρία λιμάνια 
λόγω καυσίμων και εργατοωρών. Δεν συμφέρει 
όμως και στους κατοίκους η υπερδραστηριότη-
τά τους χωρίς καμία ανταπόδοση. Θα πρέπει να 
μετακομίσει το χωριό κατά την άποψή τους. Τα 
βαρέα οχήματα τα οποία ήταν «σίγουρο» ότι θα 
σταματούσαν να επιβαρύνουν τα «ψεύτικα οδο-
στρώματα» του χωριού, που έτσι κι αλλιώς μετά 
τα αποχετευτικά έργα έγιναν πλέον ένα ατέλειω-
το χωράφι, ακόμα συνεχίζουν να καταπατούν 
τους γεμάτους παγίδες δρόμους. Όχι ότι πρω-
τύτερα ήταν σε καλή κατάσταση αλλά τώρα έγι-
ναν επικίνδυνοι. Η διέλευση των βαριών οχημά-
των από την κατοικημένο χώρο είναι ένα σκάν-
δαλο επικινδυνότητας για πεζούς, μικρά οχήμα-
τα, δρόμους, παράπλευρα κτίρια. Καμία λύση 
δεν προβλέπεται σύντομα γι αυτό.
3) Η καθαριότητα σε όλους τους χώρους, κατοι-
κημένους και αιγιαλού, είναι άθλια. Ένας περί-
πατος με τα πόδια το κάνει αδιαμφισβήτητο. Το 
δάσος, οι παραλίες, οι δρόμοι, το δασάκι είναι 
διάσπαρτα με σκουπίδια. Οι κάδοι απορριμμά-
των και ανακύκλωσης είναι σκόρπιοι στους δρό-

μους, τους άγει και τους φέρει ο καθείς όπως 
θέλει, ενώ σε περίπτωση μπουρινιού, πολύ συ-
χνό φαινόμενο στην Κεραμωτή, οι κάδοι μετακι-
νούνται στον δρόμο. Άσε που για την σωστή δι-
αλογή των απορριμμάτων χρήζει μιας ενημέρω-
σης προς τους κατοίκους που δεν είχαν ποτέ αυ-
τήν την εμπειρία. Οι περισσότεροι ρίχνουν αδι-
ακρίτως, ελαφρά τη καρδία, ανακυκλώσιμα και 
μη σε όλους τους κάδους γιατί δεν γνωρίζουν το 
όφελος της σωστής ανακύκλωσης και την ζημιά 
που προκαλούν με την ρύπανση όλων των χώ-
ρων (εκτός ιδίας κατοικίας). Δεν θα έπρεπε επί-
σης να σηματοδοτηθούν οι παραλίες με ταμπέλ-
λες για την ρίψη των σκουπιδιών και των ανα-
κυκλώσιμων υλικών σε ξεχωριστούς κάδους και 
να γίνεται έλεγχος ακόμα και στα αναψυκτήρια, 
όπου διαπιστωμένα όλα τα σκουπίδια στοιβάζο-
νται σε ένα κάδο, ο οποίος αναρωτιέστε που κα-
ταλήγει; 
4) Η κεντρική αποχέτευση-δημόσιες τουαλέτες. 
Η κεντρική αποχέτευση είναι ένα έργο που προ-
χώρησε, αλλά δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν 
όλοι οι κάτοικοι για να συντονιστούν ώστε να 
τελειώσει και η σύνδεση στο δίκτυο για όλους 
με χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμμα-
τα; Δηλαδή πως θα συνδεθούν αυτοί που δεν 
διαθέτουν χρήματα και πότε; Ποτέ; Ή θα μπα-
λωθούν τώρα οι δρόμοι και μετά θα ξανανοίγο-
νται όταν ο καθένας αποφασίζει να συνδεθεί; 
Θα είναι δηλαδή η Κεραμωτή ένα αέναο εργοτά-
ξιο. Προγραμματισμός και σχεδιασμός μηδέν. Το 
θέμα των δημόσιων τουαλετών, που είναι επι-
τακτικό στην τουριστική περίοδο, απασχόλησε 
κανέναν; 
5) Τα έσοδα του Ο.λ.Κ. και των αναψυκτηρίων 
είναι πόροι που προέρχονται από την οικονομι-
κή δραστηριότητα εντός των τειχών, δηλαδή πα-
ράγονται εδώ κι όχι στην Καβάλα ή στην Πέραμο 
άρα θα πρέπει λογικότατα να επανεπενδύονται 
εδώ. Είδε κανείς καμιά επένδυση προς όφελος 
του τόπου; Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν με 
αυτά τα έσοδα και να δημιουργηθούν νέες θέ-
σεις εργασίες.
6) Πρόσβαση στις παραλίες για τα Α.Μ.Ε.Α. Οι 
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι συμπολίτες 
μας που έχουν όπως όλοι το δικαίωμα της πρό-
σβασης στις παραλίες, δεν τους κάνουμε χάρη με 
μια ψευτοπρόσβαση σε ένα μόνο συγκεκριμένο 
μέρος γκετοποιώντας  τους ουσιαστικά. Το έργο 
πρέπει να γίνει χτες και οι αρμόδιοι πρέπει να 
κόψουν το κεφάλι τους για να εξασφαλιστούν οι 
πόροι για την υλοποίησή του. 
7) Η κατάσταση των δρόμων εντός Κεραμω-
τής είναι επιεικώς άθλια. Τα αποχετευτικά έργα 
αποτελείωσαν το, ήδη κατεστραμμένο από τα 
βαριά οχήματα αλλά κι από την παλαιότητα, δί-
κτυο αφού άσφαλτος έχει να πέσει από τον κα-
τακλυσμό του Νώε. Δεν υπάρχουν πόροι γι 
αυτό; Έπρεπε να αναγκαστούν να βάλουν το χέρι 
στην τσέπη οι ναυτιλιακές εταιρείες που καρπώ-
νονται τα κόμιστρα (και) των βαρέων οχημάτων 
και να επενδυθούν όπως είπαμε οι πόροι του 
Ο.λ.Κ. που προκύπτουν από τις εισφορές των 
επαγγελματιών. Ποιος θα το επιβάλλει;
8) Η Κακοτεχνία του πεζόδρομου της περιφε-
ρειακής οδού είναι ένα πρόσφατο «προβλημα-
τάκι» που άρχισε να ταλανίζει όλους μας, κατοί-
κους, τουρίστες, περαστικούς. Ήταν που ήταν 
ο περιφερειακός δρόμος στενός, τον στενέψα-
με ακόμα περισσότερο με τον πεζόδρομο. ‘Έγινε 
άκρως επικίνδυνος αφού η διασταύρωση με τα 
βαριά οχήματα δημιουργεί θέμα ασφάλειας των 
πεζών και των μικρών οχημάτων. Την κατάστα-
ση δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα παρκα-
ρισμένα οχήματα στο πλάι του δρόμου μπροστά 
από τα ξενοδοχεία. Το έργο υλοποιήθηκε πολύ 

γρήγορα από την παλιά διοίκηση για να μην καρ-
πωθεί η νέα την ολοκλήρωσή του. Τι πρέπει να 
γίνει τώρα; Να ξηλωθεί αφού δημιουργεί δυ-
σλειτουργία στο κυκλοφοριακό; Μεγατσαπα-
τσουλιές χωρίς μελέτη και προγραμματισμό. Τυ-
χαιότητες.
9) Η συντήρηση και η αναβάθμιση των αθλη-
τικών χώρων (γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο 
5Χ5, γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, παιδική 
χαρά). Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι σε 
κακό χάλι και μυρίζουν εγκατάλειψη. Απορώ δε 
και με τους επαγγελματίες  των ξενοδοχειακών 
καταλυμάτων που δεν απαιτούν μια φιλικότερη 
διαμόρφωση και αναβάθμιση των χώρων αυτών 
αφού στην ουσία θα αναβαθμίσουν γενικότερα 
το προϊόν που προσφέρουν στους πελάτες τους. 
Το γήπεδο τένις είναι σκουπιδότοπος και δεν 
ενοχλεί κανέναν. Τι τουριστικό προϊόν θέλου-
με να προσφέρουμε σκεφτόμενοι κοντόφθαλμα 
«εγώ είμαι καλυμμένος και δεν κοιτάω παραδί-
πλα μου».  Τι κάνει ο Δήμος, δεν υπάρχουν προ-
γράμματα για να εντάξουμε αυτά τα έργα;
10) Δημιουργία κοινοτικού παρκινγκ. Ύψιστη 
ανάγκη να βρεθεί λύση αφού τα στενά πολεοδο-
μικά όρια και το πεπερασμένο της αμμόγλωσσας 
Κεραμωτή πιέζουν ασφυκτικά. Συζητήσεις γίνα-
νε κατά καιρούς, έργα;
11) Αδέσποτα. Έχει γίνει διαχρονικό πρόβλη-
μα για όλη την επικράτεια αλλά κι εμείς ζούμε 
με αυτό και δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό για να 
μπει τάξη.
12) Νταλιάνια. Οι Αλιείς του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού λιμνοθαλασσών Κεραμωτής είναι ερ-
γαζόμενοι που εργάζονται και παράγουν στον 
τόπο αυτόν και προσθέτουν προστιθέμενη αξία 
και πόρους στον Δήμο Νέστου. Οι άνθρωποι αυ-
τοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και προτείνουν 
λύσεις στα προβλήματά τους αυτά (λίστα αιτη-
μάτων - Φεβρουάριος 2015). Δεν θα έπρεπε να 
γίνει ένας διάλογος και με αυτούς στους επαγ-
γελματίες με ειλικρινή διάθεση για επίτευξη λύ-
σεων κι όχι μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους;
Στη δεύτερη όπως και στην Τρίτη ομάδα ανή-
κουν προβλήματα στα οποία μπορούμε να δώ-
σουμε λύση και να κάνουμε προτάσεις για μια 
αξιοποίηση με μια μακροπρόθεσμη προοπτική. 
Η Κεραμωτή έχει ακόμα περιθώρια για μια επα-
ναφορά σε σωστή κατεύθυνση παρόλο που ανα-
πτύχθηκε γρήγορα και άναρχα, χωρίς σχεδιασμό 
και πρόγραμμα. 
ΣυμΠεραΣμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως 
ότι διεκδικούμε πρέπει πρώτα να εξυπηρετεί 
τον άνθρωπο, τον κάτοικο, τον επισκέπτη, το 
περιβάλλον, την θάλασσα και την φύση που εί-
ναι κοινά αγαθά, αναντικατάστατα και πρέπει να 
προστατευτούν. Η οικονομία έρχεται μετά. 

Δεν μπορεί κάποιος που μένει σε ένα ξενοδο-
χείο για 1, 2 βδομάδες να το σκέφτεται αν θα 
κάνει έξοδο το βράδυ και να κλείνεται μέσα για 
να μην υποστεί την βάσανο των τσιμπημάτων. 
δεν μπορεί να σπάει το αυτοκίνητό του 
στους χωραφόδρομούς μας. 
Δεν μπορεί να πάει με το παιδί του να παίξει τέ-
νις σε ένα γήπεδο με σπασμένη πόρτα, κακοβαλ-
μένα δίχτυα, να ακουμπάει τα ρούχα του στο κα-
κοφτιαγμένο τερέν γιατί δεν υπάρχει ένα υποτυ-
πώδες κάθισμα/πάγκος και να βλέπει τα σκου-
πίδια που πετούν οι προηγούμενοι γιατί δεν 
υπάρχει ένας (συν ένας κάδος για τα ανακυκλώ-
σιμα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβα-
ρότητα κι όχι με ειρωνεία και συγκατάβαση δευ-
τερεύοντος ζητήματος). 
Δεν μπορεί ο Ξενοδόχος να παραπονιέται για τα 
θεμέλια του καταλύματός που τα καταστρέφουν 
οι διερχόμενες νταλίκες. 
Δεν μπορεί να πηγαίνεις για περίπατο στην πα-
ραλία προς το Μοναστηράκι και να γυρίζεις φορ-
τωμένος με μπουκάλια και πλαστικά κάθε είδους 
που πετάνε οι ασυνείδητοι και να βλέπεις τα βα-
ρέλια (εν είδη κάδων σκουπιδιών) αναποδογυ-
ρισμένα από τα αδέσποτα, γιατί όλα γίνονται τυ-
πικά για να βουλώνουν στόματα κι όχι με πραγ-
ματική πρόθεση οριστικής λύσης του προβλήμα-
τος. 
Δεν μπορεί να είναι γεμάτη η ψαρόσκαλα με 
σκουπίδια και η θάλασσα γεμάτη με φελιζόλ 
επειδή δεν γίνεται ούτε μια σύσταση στους 
υπεύθυνους προς τήρηση της στοιχειώδους κα-
θαριότητας. 
Δεν μπορεί να αρχίζει το πηγαινέλα των πλοίων 
λες και είναι αστική γραμμή σε πυκνοκατοικημέ-
νη περιοχή και να σε ζαλίζουν με την ηχορύπαν-
ση και το συνεχές καυσαέριο σε ένα πορθμείο 
χωρίς υποδομή που με το ζόρι γίνεται μεγαλο 
λιμάνι επειδή το απαιτούν οι «Εταιρείες», χωρίς 
να τους κοστίζει βέβαια και πολλά. 
Δεν μπορεί να θέλεις να πας στο σπίτι σου και 
η διάβαση μπροστά από την έξοδο οχημάτων 
από τα πλοία να είναι αποκλεισμένη από το λε-
ωφορείο του ΚΤΕλ που σταθμεύει ακριβώς εκεί 
μπροστά, από τα ταξί που περιμένουν επιβά-
τες, τα τουριστικά λεωφορεία, τα μικρά επιβα-
τηγά των ταξιδιωτών και τα φορτηγά με τα μάρ-
μαρα. Έλεος.
Το μέγα ερώτημα είναι σε τι περιβάλλον θέλουμε 
να ζούμε και με ποιο τρόπο την καθημερινότητά 
μας. Είμαστε ευχαριστημένοι, χωρίς άγχος, γα-
λήνιοι; Ο τόπος μας προσφέρει απλόχερα τα πά-
ντα κι εμείς τον καταστρέφουμε. Τι είδους του-
ριστικό προϊόν θέλουμε να παρουσιάσουμε και 
με ποιόν τρόπο θα το αναβαθμίσουμε;

Πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τα προβλήματα της 
Κεραμωτής και να τα κατατάξουμε ανάλογα με την 

σπουδαιότητα τους για την τοπική κοινωνία
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Η "Δύναμη Πολιτών" έχει παρου-
σιάσει με κάθε λεπτομέρεια ένα 
ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρι-
σης των απορριμμάτων. Τα στά-
δια υλοποίησης του προγράμμα-
τος είναι τα εξής:

Πρόληψη

Πρέπει να επεξεργαστούμε λύ-
σεις μείωσης των απορριμμά-
των τόσο σε οικιακό επίπεδο, 
όσο και στο επίπεδο επιχειρή-
σεων, μεγάλων παραγωγών, δη-
μοτικών και δημοσίων φορέ-
ων. Αυτό μπορεί να συμβεί με τη 
σύνδεση με κάποιον τρόπο των 
δημοτικών τελών με την ποσό-
τητα των απορριμμάτων που πα-
ράγει η κάθε δομή. Προτείνεται 
συνεχής εκπαίδευση των πολι-
τών για τη μείωση των απορριμ-
μάτων καθώς και χρήση της επι-
βράβευσης ή της ποινής.

 Επαναχρησιμοποίηση

Ανάληψη πρωτοβουλίας από 
πλευράς Δήμου, για τη δημιουρ-
γία υποδομών και επιχειρημα-

τικότητας σχετικά με τη διαχεί-
ριση και επαναχρησιμοποίηση 
ηλεκτρικών συσκευών, παλαιών 
επίπλων, ρουχισμού και άλλων 
προϊόντων που σήμερα καταλή-
γουν στα σκουπίδια. Οι δράσεις 
επαναχρησιμοποίησης σε συνδυ-
ασμό με νέες δράσεις εναλλακτι-
κής διαχείρισης υλικών μπορούν 
να δημιουργήσουν και πολλές 
νέες θέσεις εργασίας.

Οικιακή κομποστοποίηση

Πρόκριση της οικιακής κομπο-
στοποίησης με αγορά κάδων και 
τελικός στόχος η ύπαρξη ενός 
κάδου σε κάθε σπίτι του Δήμου. 
Στο Δήμο Νέστου που το μεγα-
λύτερο κομμάτι του πληθυσμού 
ζει σε μονοκατοικίες, είναι απα-
ράδεκτο να μην έχει η δημοτι-
κή αρχή αγγίξει την οικιακή κο-
μποστοποίηση. Αν προχωρή-
σει ο σχεδιασμός της κομποστο-
ποίησης στο σπίτι με ταυτόχρο-
νη παραγωγή κομπόστ για οικι-
ακή χρήση, είναι δυνατόν τα οι-
κιακά απορρίμματα να μειωθούν 
μέχρι και κατά 50%.

Διαλογή  
στην πηγή

Άμεση εφαρμογή διαλογής στην 
πηγή με τελικό σκοπό την ανα-
κύκλωση. Κάδοι τεσσάρων δια-
φορετικών χρωματισμών, δηλα-
δή ένας μόνο για οργανικά υλικά, 
ένας μόνο για χαρτί το οποίο θα 
φεύγει κατ’ ευθείαν για επεξερ-
γασία, ένας για όλα τα υπόλοιπα 
ανακυκλώσιμα (γυαλί, πλαστι-
κό, αλουμίνιο, ξύλο) τα οποία θα 
οδηγούνται στα κέντρα διαχω-
ρισμού και ο τέταρτος μόνο για 
τα υπολείμματα. Απώτερος σκο-
πός σε μια εκπαιδευμένη κοινω-
νία είναι να καταργηθεί εντελώς 
ο κάδος των οργανικών και να 
γίνουν τρεις.

Δημιουργία  
μικρών μονάδων  

κομποστοποίησης

Πρέπει να προκαλέσουμε συ-
ζήτηση με γειτονικούς Δήμους 
σε επίπεδο Νομού  ή και διπλα-

νών Νομών, για τη δημιουρ-
γία μικρών μονάδων κομποστο-
ποίησης, σε μικρές εκτάσεις κο-
ντά στους Δήμους που μπορούν 
να λειτουργήσουν Ανοικτές αε-
ρόβιες μονάδες, κλειστές αερό-
βιες μονάδες ή κλειστές αναερό-
βιες μονάδες. Από τις τελευταί-
ες μπορεί να παραχθεί ακόμη και 
ηλεκτρικό ρεύμα ή και θερμότη-
τα καθώς και κομπόστ. 

Ευαισθητοποίηση  
και ενημέρωση

Για να επιτευχθούν όλα αυτά 
χρειάζεται εκπαίδευση, ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. Το σημαντικό είναι η 
συνεργασία με την πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια διεύθυνση 
εκπαίδευσης για τη διοργάνωση 
δράσεων και ενημερωτικών εκ-
δηλώσεων που θα δημιουργή-

σουν ευαίσθητους πολίτες. Επί-
σης η διαφήμιση, το έντυπο υλι-
κό, η ενημέρωση πόρτα-πόρτα 
καθώς και η διοργάνωση δράσε-
ων είναι σίγουρο ότι θα βοηθή-
σουν προς την κατεύθυνση αυτή.

ΠρΟΤΑΣΕιΣ 
από τη δύναμη Πολίτων 
Γιά τη ΔιΑχΕιριΣη
τωΝ άπορριμμάτωΝ

Οι δράσεις επαναχρη-
σιμοποίησης σε συν-
δυασμό με νέες δρά-

σεις εναλλακτικής δια-
χείρισης υλικών μπο-
ρούν να δημιουργή-

σουν και πολλές νέες 
θέσεις εργασίας

Για να επι-
τευχθούν 
όλα αυτά 
χρειάζεται 
εκπαίδευση, 
ενημέρω-
ση και ευαι-
σθητοποίη-
ση των  
πολιτών
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 Τη θέσπιση απλής ανα-
λογικής στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, με διατήρη-
ση της δεύτερης εκλο-
γικής αναμέτρησης (β’ 
γύρο) για την ανάδειξη 
Δημάρχων ή Περιφερει-
αρχών -όπου θα απαι-
τηθεί ποσοστό 50+1%- 
φέρνουν μεταξύ άλλων 
οι προτάσεις της Επιτρο-
πής που είχε συσταθεί 
στο ύπουργείο Εσωτερι-
κών, για την αναθεώρη-
ση του «Καλλικράτη». 

Η Επιτροπή συνεδρίασε για τελευταία φορά 
την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, με την 
παρουσία του ύπουργού, Πάνου Σκουρλέ-
τη και όλων των Αυτοδιοικητικών φορέων, 
πλην της Κ.Ε.Δ.Ε. που έχει αποχωρήσει.

Στην τελική εισήγηση της Επιτροπής περι-
λαμβάνονται οκτώ γενικοί άξονες, με τις 
προτάσεις που αφορούν τις αλλαγές στο 
εκλογικό σύστημα να είναι περισσότερο δι-
ευκρινισμένες συγκριτικά με τις υπόλοιπες.

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγου-
μένως, προτείνεται η αποσύνδεση της ημε-
ρομηνίας των Αυτοδιοικητικών Εκλογών 
από την αντίστοιχη των Ευρωεκλογών, 
πρόταση που φέρνει την προοπτική οι Το-
πικές Εκλογές να γίνονται το φθινόπωρο 
και οι νέες Διοικήσεις να αναλαμβάνουν κα-
θήκοντα από την 1η ημέρα του έτους που 
ακολουθεί.

Για τις τελικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ακολουθήσει 

νέος κύκλος διαβούλευσης. ύπενθυμίζεται 
ότι χρονικός στόχος είναι η σχετική νομο-
θετική πρωτοβουλία να έχει ολοκληρωθεί 
εντός του ερχόμενου καλοκαιριού.

Τα βήματα που θα μεσολαβήσουν έχουν ως 
εξής: Το πόρισμα με τις προτάσεις της Επι-
τροπής θα καθαρογραφεί και θα παραδο-
θεί επισήμως στον υπουργό Εσωτερικών 
(οπότε και θα δοθεί στη δημοσιότητα).

Στη συνέχεια θα διαμορφωθεί η τελική κυ-
βερνητική πρόταση.

Πάνω στην πρόταση αυτή θα ακολουθήσει 
νέος διάλογος με τα πολιτικά κόμματα και 
τους Αυτοδιοικητικούς φορείς (Κ.Ε.Δ.Ε., 
ΕΝ.ΠΕ., Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κλπ.).

«Εάν εργαστούμε με ένα σφιχτό χρονοδι-
άγραμμα, μέχρι τα μέσα της χρονιάς, θα 
έχουμε καταλήξει σε κάποιες μεγάλες με-
ταρρυθμίσεις στο ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο», είπε μιλώντας νωρίτερα στην Επιτρο-
πή ο κ. Σκουρλέτης, σημειώνοντας:

«Δεν θεωρώ υπό τις παρούσες συνθή-
κες και εννοώ, πια, τις ευρύτερες συνθή-
κες, τις οικονομικές, ότι έχουμε την άνε-
ση να κάνουμε πράξη όσα θα θέλαμε. Είναι 
διαφορετικό να σχεδιάζεις το 2008 και το 
2009 και άλλο το 2016 και το 2017, όπου 
υπάρχουν δουλειές πολύ συγκεκριμένες».

Τα οκτώ σημεία της πρότασης

Τα βασικότερα σημεία της εισήγησης της 
Επιτροπής παρουσίασε ο Πρόεδρός της και 
Γενικός Γραμματέας του ύπουργείου Εσωτε-
ρικών, Κώστας Πουλάκης και είναι τα εξής 
οκτώ:

1)  Προτείνεται ένα μοντέλο επαναορι-
οθέτησης των ασκούμενων από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κρατι-
κή Διοίκηση αρμοδιοτήτων.

2)  Εξειδικεύεται η «μοντελοποίηση» 
των Ο.Τ.Α., ώστε να αντιμετωπί-
ζονται διακριτά ειδικές κατηγορίες 
Δήμων, όπως ιδίως οι Νησιωτικοί 
και οι Ορεινοί, ενώ δίνεται ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην προώθηση της μη-
τροπολιτικής διακυβέρνησης.

3)  Επανασχεδιάζονται οι θεσμοί εν-
δοδημοτικής αποκέντρωσης, ώστε 
να δημιουργηθούν ισχυρές Τοπι-
κές δομές στο εσωτερικό κάθε δή-
μου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες, 
οι οποίες -σε συνδυασμό με την 
ενίσχυση των θεσμών άμεσης κοι-
νωνικής συμμετοχής- αναμένεται 
να αυξήσουν το αίσθημα εγγύτητας 
των πολιτών προς το θεσμό της Αυ-

τοδιοίκησης.

4)  Αποσυνδέονται οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές από τις ευρωεκλογές, ενώ 
προτείνεται ως εκλογικό σύστη-
μα για τα δημοτικά και περιφερεια-
κά συμβούλια η απλή αναλογική, με 
διατήρηση του θεσμού του δημάρ-
χου και του περιφερειάρχη που θα 
εκλέγεται, ως επικεφαλής του αντί-
στοιχου συνδυασμού, σε δεύτερο 
γύρο, αν χρειάζεται.

5)  Προτείνεται ένα νέο, δημοκρατι-
κό, αποτελεσματικό και διαφανές 
σύστημα οικονομικής διαχείρισης 
και δημοσιονομικής εποπτείας των 
ΟΤΑ, που θα εξασφαλίζει την οικο-
νομική τους βιωσιμότητα, χωρίς να 
παραβιάζει τη συνταγματικά κατο-
χυρωμένη αυτοτέλειά τους.

6)  Ενισχύονται οι διαδικασίες συμμε-
τοχικής κατάρτισης του προϋπολο-
γισμού των ΟΤΑ, ώστε να έχει λόγο 
στον αυτοδιοικητικό σχεδιασμό και 
η τοπική κοινωνία.

7)  Προτείνεται η αλλαγή του τρόπου 
κατανομής της κρατικής επιχορήγη-
σης των ΟΤΑ, βάσει ενός αλγορίθ-
μου που θα λαμβάνει υπόψη το ελά-
χιστο κόστος λειτουργίας ενός ΟΤΑ 
και θα κατατείνει στη μείωση των 
ανισοτήτων και στη στήριξη των μι-
κρών και μειονεκτούντων ΟΤΑ, με 
ταυτόχρονη ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας για την είσπραξη των 
ιδίων εσόδων των ΟΤΑ.

8)  Επικαιροποιούνται οι διαδικασί-
ες του αναπτυξιακού προγραμματι-
σμού, με τη θεσμοποίηση συνερ-
γειών μεταξύ όλων των βαθμίδων 
της διοίκησης και σταθερή συμμετο-
χή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

οι οκτώ άξονες
τωΝ άΛΛάΓωΝ 
στον «καλλικράτη»

Στόχος είναι 
η σχετική 

νομοθετική 
πρωτοβουλία 

να έχει 
ολοκληρωθεί 

εντός του 
καλοκαιριού

Προτείνεται ως εκλογικό 
σύστημα για τα Δημοτικά 

και Περιφερειακά Συμβούλια 
η Απλή Αναλογική
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Γράφει ο  
Θεοδωροσ Αμπελιδησ

 Αποτελεί κοινή 
διαπίστωση πως 
η κρίση που 
βιώνει η χώρα 
μας τα τελευταία 
χρόνια μπορεί να 
αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά 
μόνό με την 
ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. 

Ο Αγροτικός Τομέας, και ιδίως οι νέοι αγρό-
τες μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποτε-
λέσει μία από τις «ατμομηχανές» της ανά-
πτυξης που θα βγάλει την πατρίδα μας από 
την ύφεση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι 
νέοι αγρότες- παραγωγοί είναι το μέλλον 
και η ελπίδα για την ελληνική γεωργία και 
η συμμετοχή τους στον πρωτογενή τομέα 
συμβάλει καθοριστικά στο ζωντάνεμα της 
υπαίθρου.  

Χρειάζεται όμως σωστός προγραμμα-
τισμός, ώστε να μετατραπεί η τρέχου-
σα οικονομική συγκυρία σε ευκαιρία και 
ήδη έχουμε αργήσει προς την κατεύθυνση 
αυτή. Πρέπει να προωθηθούν αναπτυξια-
κές δράσεις για την ελληνική γεωργία, δί-
νοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και εστιάζο-
ντας στην ποιότητα, την εξωστρέφεια, την 
καινοτομία και κυρίως τη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας. 

Στις σημερινές συνθήκες απαιτείται στο-
χευμένη πολιτική ανάπτυξης των ανθρώπι-
νων πόρων και χάραξη μίας ολοκληρωμέ-
νης στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα. 

Μία στρατηγική που θα κινείται στο τετρά-
πτυχο: 

Αγροτική Ανάπτυξη – Αειφορία – 
Ανταγωνιστικότητα – Κοινωνική 
Συνοχή. 

Για να επιτευχθεί όμως η αειφόρος αγροτι-
κή ανάπτυξη είναι η απαραίτητη η συμβολή 
των νέων αγροτών. Για το λόγο αυτό πρέ-
πει να στηριχθεί η εγκατάσταση όσο το δυ-
νατόν περισσότερων νέων αγροτών στη 
γεωργία και την ύπαιθρο.  

Πρέπει να επιδιωχθούν νέες επενδυτι-
κές δυνατότητες και καινοτόμες ευκαιρί-
ες, ώστε να ανοιχθούν πεδία δράσης ειδι-
κά για τους νέους ανθρώπους που σήμερα 
ασφυκτιούν σε μια κλειστή και αγκυλωμένη 
οικονομική πραγματικότητα, υπό το βάρος 
μιας πρωτόγνωρης κρίσης. 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το παρόν και 
το μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς 
τομέα πηγάζει, από την ηλικιακή σύνθε-
ση των απασχολουμένων. Η γήρανση του 

αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας καθι-
στά ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προ-
σπάθεια για εφαρμογή νέων καινοτόμων 
καλλιεργητικών πρακτικών ή για την επι-
χειρηματική προσαρμογή των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στις σύγχρονες τάσεις.  Το 
πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο 
στις ορεινές και «μειονεκτικές» περιοχές, 
στις οποίες οι συνθήκες, λόγω της απομό-
νωσης, είναι δυσμενέστερες. 

Πρέπει να αρχίσει άμεσα η σύνταξη ενός 
εθνικού σχεδίου χάραξης αγροτικής πο-
λιτικής με στόχευση στην προώθηση αει-
φόρων μορφών γεωργίας, την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων και την στήριξη νέων 
αγροτών. Το σχέδιο αυτό πρέπει να βασίζε-
ται στα πραγματικά δεδομένα, να αξιοποιεί 

το ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό 
που διαθέτει αυτός ο τόπος, να κινητοποι-
εί σε θετική κατεύθυνση όλον τον κόσμο 
της υπαίθρου αξιοποιώντας και τις παραμι-
κρές δυνατότητες της ΚΑΠ και να στοχεύ-
ει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη εκπαί-
δευση των αγροτών.

Το μέλλον και η προοπτική της αγροτικής 
μας οικονομίας πρέπει να στηρίζεται στην 
αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση της παρα-
γωγής, στην παραγωγή επώνυμων και πι-
στοποιημένων αγροτικών προϊόντων, στην 
προώθηση του συνόλου των ελληνικών δι-
ατροφικών προϊόντων στην εθνική, ευρω-
παϊκή και παγκόσμια αγορά.  

Τα κυριότερα στοιχεία του εθνικού σχεδίου 
ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής πρέ-
πει να περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέρ-
γειες. Καταρχήν πρέπει να γίνουν σημαντι-
κά βήματα για την προώθηση της ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γε-
ωργίας και κτηνοτροφίας.  

Παράλληλα πρέπει να γίνει στροφή στην 
παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊό-
ντων. Πρέπει να δοθεί έμφαση στα Προϊ-
όντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Προ-
ϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και 
Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα (Τ.Π.Π.). 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
υποστήριξη της μετακίνησης προς την 
ύπαιθρο νέων και ανέργων για την ενα-
σχόληση στην αγροτική παραγωγή με πα-
ροχή γης, τεχνογνωσίας και ενισχύσεων. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι θα 
πρέπει να εισαχθεί το μάθημα της «Πρω-
τογενούς παραγωγής» στην πρωτοβάθμια 
υποχρεωτική εκπαίδευση για να διαμορ-
φωθούν οι σωστές αντιλήψεις τόσο στους 
μελλοντικούς αγρότες, όσο και στους μελ-

νεοί αγροτες  
και προοπτικές  
στο Δήμο μας

Στο Δήμο Νέστου θα πρέπει να 
συσταθεί ένα Αγροτικό Κ.Ε.Π.
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λοντικούς καταναλωτές αγροτικών προϊό-
ντων.  

Ένα ακόμα βήμα που πρέπει να γίνει είναι 
η κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλμα-
τος με εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών πι-
στοποίηση των γνώσεων των νεοεισερ-
χόμενων στο επάγγελμα με το Πράσινο Πι-
στοποιητικό το οποίο θα δίνει προτεραιό-
τητα πρόσβασης στα Προγράμματα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Παράλληλα πρέπει να δο-
θεί ώθηση της ανταγωνιστικότητας του 
αγροτικού τομέα με μέτρα μείωσης του κό-
στους παραγωγής, εξυγίανσης του εμπορί-
ου των αγροτικών προϊόντων, προστασία 
της αγροτικής γης με σαφή καθορισμό των 
χρήσεων της. Ταυτόχρονα η δημιουργία 
ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων και 
πιστοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα πρέπει 
να αποτελέσει βασική προτεραιότητα από 
την πλευρά της Πολιτείας.  

Επίσης θεωρούμε ότι η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού δικτύου εφαρμοσμένης 
αγροτικής έρευνας θα πρέπει να βασίζε-
ται στην αμφίδρομη σχέση ερευνητών και 
αγροτών, για την εξυπηρέτηση των αγρο-
τών. Είναι απαραίτητη η δημιουργική επα-
φή του ερευνητή με τον αγρότη. 

Η χώρα μας πρέπει ιδιαίτερα να επενδύ-
σει στην έρευνα της ελληνικής βιοποικιλό-
τητας και στη δημιουργία ελληνικών αντα-
γωνιστικών φυλών εκτρεφόμενων ζώων 
και φυτικών ποικιλιών προσαρμοσμένων 
στα ελληνικά μικροκλίματα και στην παραλ-
λακτικότητα της κλιματικής αλλαγής για την 
παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, 
με στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστι-
κότητας και καινοτομίας στην αγροτική οι-
κονομία. 

Είναι αναγκαία και η επικέντρωση στις συλ-
λογικές δράσεις. Με μέσο μέγεθος εκμε-
τάλλευσης τα 48 στρέμματα (από τα χαμη-
λότερα στην Ε.Ε.) και μέσο μέγεθος αγρο-
τεμαχίου τα 7 στρέμματα (από τα χαμηλότε-
ρα στην Ε.Ε.), ο μικρός και πολυτεμαχισμέ-
νος γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα αυξάνει 
το κόστος παραγωγής. Η μόνη αποτελεσμα-
τική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα είναι 
η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνεται με 
την διενέργεια αναδασμών, το συνεργα-
τισμό και τις ομαδικές συλλογικές δράσεις 
των αγροτών, τόσο ως προς τη μείωση του 
κόστους παραγωγής, όσο και ως προς την 
αύξηση της τιμής πώλησης του παραγωγού 
με την κοινή πώληση ή εμπορία των πρω-
τογενών προϊόντων ή ακόμη και με τη με-
ταποίηση αυτών.  

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στη 
Χρηματοπιστωτική υποστήριξη. Η αγροτι-
κή κοινωνία, χρειάζεται χρηματοπιστωτικό 
εργαλείο, της κοινωνικής αλληλέγγυας οι-
κονομίας για την υποστήριξη των δραστη-
ριοτήτων της. Δεν χρειάζεται μια Τράπε-
ζα με εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, 
δεν χρειάζεται μια ακόμα αγροτική τράπε-
ζα της οικονομίας της αγοράς, χωρίς αν-
θρώπινες-κοινωνικές ευαισθησίες, αλλά 
ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο υποστήρι-
ξης της αγροτικής κοινωνικής οικονομίας. 
Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας 
κλάδος αποζημίωσης του παγίου κεφαλαί-
ου των αγροτών σε περίπτωση θεομηνιών, 
διότι η κάλυψη του ΕλΓΑ αφορά μόνο την 
απώλεια παραγωγής και τα ΠΣΕΑ δεν καλύ-
πτουν το πραγματικό ύψος της ζημιάς στο 
πάγιο κεφάλαιο (φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, 
εξοπλισμοί, εγκαταστάσεις κ.α.). 

Δυστυχώς ελλείψει εθνικού σχεδίου για 
την χάραξη αγροτικής πολιτικής, οι αγρότες  
βασίζονται μόνο στις επιδοτήσεις μέσω της 
ΚΑΠ, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για 
την δραστηριότητα του αγροτικού κλάδου.  

Ως προς την εφαρμογή της ΚΑΠ, τίποτα 
δεν είναι ακόμη δεδομένο, υπάρχουν πολ-
λά κρίσιμα θέματα προς διευκρίνιση, ένα 
όμως θεωρείται βέβαιο ότι οι πόροι θα εί-
ναι μειωμένοι όπως σίγουρη  θα είναι  και η 
μείωση της αξίας των δικαιωμάτων (λόγω 
σύγκλισης κλπ).  Η χώρα μας έχει βρεθεί 
απροετοίμαστη και ανέτοιμη να διαμορφώ-
σει τον εθνικό φάκελο στη βάση μιας Εθνι-
κής Αγροτικής Πολιτικής  που θα λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά της ΚΑΠ και θα προ-
σπαθεί να μεγιστοποιήσει τα οποιαδήποτε 
οφέλη της.   

Χρειάζεται μια μεγάλη εθνική συνεννόηση 
γύρω από τη νέα ΚΑΠ. Η νέα Προγραμμα-
τική Περίοδος, αποτελεί για την Ελλάδα 
σημαντική ευκαιρία ώστε να καταστεί η ελ-
ληνική αγροτική οικονομία βιώσιμη, αντα-
γωνιστική, μοχλός εξόδου της χώρας μας 
από την κρίση.

  Οι νέοι άνθρωποι είναι 
η δύναμη που μπορεί 
να επισπεύσει αυτές 
τις ριζικές αλλαγές 
και μεταρρυθμίσεις 
στον αγροτικό τομέα. 
Η ποιότητα των 
αγροτικών προϊόντων 
είναι το συγκριτικό 
μας πλεονέκτημα. Η 
χάραξη μίας στοχευμένης 
πολιτικής για την 
προώθηση αειφόρων 
μορφών γεωργίας είναι 
βασική προϋπόθεση για 

την αειφόρο ανάπτυξη. Με 
την πολιτική αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί η αλλαγή 
του μοντέλου ανάπτυξης. 
Από ένα καταναλωτικό 
σε ένα υγιές παραγωγικό 
μοντέλο.

Ο Δήμος μας, λόγω και των αλλαγών που 
επέφερε ο «Καλλικράτης» έχει αρμοδιό-
τητες τις οποίες και θα πρέπει να ασκήσει 
προς όφελος των πολιτών του. Η πολιτική 
που θα πρέπει να ασκηθεί από τον Δήμο θα 
πρέπει να διαφοροποιείται κυρίως λόγω 
των διαφορετικών στόχων που θα πρέπει 
να έχει ο Δήμος μας στις 2 μεγάλες ενότη-
τες του, τον ορεινό του όγκο και το πεδινό 
του τμήμα, περιοχές που παρουσιάζουν δι-
αφορετικές ανάγκες.

Στο ορεινό τμήμα το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι η πληθυσμιακή εγκατάλειψη του που 
συνεπάγεται και σε οικονομική αποδιορ-
γάνωση και απαξίωση. Δεν εγκαθίστανται 
νέοι άνθρωποι στα ορεινά μας για να ασχο-
ληθούν με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. 
Εκεί θα πρέπει ο Δήμος να ασκήσει τις λε-
γόμενες πολιτικές υποδοχής στην ύπαιθρο 
(δημιουργία υποδομών διαβίωσης, μετα-
κίνησης, ψυχαγωγίας κα.). Πολιτικές που 
θα πρέπει να συνδυάζονται με ένα ποιοτι-
κό παραγωγικό μοντέλο Γεωργίας και Κτη-
νοτροφίας που θα βασίζεται στα βιολογικά 
προϊόντα, στα αρωματικά φυτά, στην βελ-
τίωση των υποδομών παραγωγής,  σε δεν-
δρώδεις καλλιέργειες που ευδοκιμούν στην 
περιοχή (κρανιές, καστανιές), στην ανάδει-
ξη προϊόντων της περιοχής (πατάτα λεκά-
νης κ.α.). Επίσης εκεί θα πρέπει να στη-
ριχτεί η αγροτική επιχειρηματικότητα από 
τον Δήμο διότι δεν υπάρχουν ούτε τα κε-
φάλαια, ούτε η γνώση, ούτε οι άνθρωποι. 
Για παράδειγμα θα πρέπει από τον Δήμο να 
στηριχθεί (με παροχή νομικών υπηρεσιών 
και συμβουλών) η ανάπτυξη ΚΟιΝ.Σ.ΕΠ., 

δασικών συνεταιρισμών, συνεταιρισμών 
γυναικών, ομάδων κτηνοτρόφων που θα 
δημιουργήσουν μικρά τυροκομεία κ.α. 

Για το πεδινό κομμάτι του Δήμου μας που 
είναι το πιο παραγωγικό και το πιο δυνα-
μικό θα πρέπει να εφαρμοστούν και εκεί 
υποδομές υποδοχές στην υπαίθρο, αν και 
αρκετές ήδη υπάρχουν στο αστικό κέντρο 
της Χρυσούπολης, αυτές θα πρέπει να απο-
κεντρωθούν. Στις περιοχές αυτές θα πρέ-
πει να υποστηριχτεί από τον Δήμο μας ένα 
παραγωγικό μοντέλο που να βασίζεται 
στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων 
προϊόντων, στην ποιότητα τους, στις οικο-
νομίες κλίμακας και σε νέες δυναμικές και 
εξαγώγιμες καλλιέργειες.

Και για τις 2 περιοχές του Δήμου θα πρέπει 
να συσταθεί από τον Δήμο μας ένα αγροτι-
κό ΚΕΠ που θα στελεχώνεται με εξειδικευ-
μένο Γεωτεχνικό προσωπικό και όπου θα 
παρέχεται ενημέρωση στους αγρότες μας 
για τα προγράμματα που υπάρχουν (νέοι 
αγρότες, σχέδια βελτίωσης κ.α.), τις ευκαι-
ρίες που διανοίγονται, τις νέες καλλιέργει-
ες κ.α. και όπου θα παρέχονται και ανάλο-
γες υπηρεσίες υποστήριξης από τους Γεω-
τεχνικούς με επισκέψεις στις εκμεταλλεύ-
σεις τους για την παροχή συμβουλών. Όταν 
εφαρμοστεί το μέτρο των Γεωργικών Συμ-
βούλων θα πρέπει και ο Δήμος με όποια 
μορφή χρειαστεί να συμμετέχει σε αυτό για 
να υποστηρίξει του μικρούς και αδύναμους 
αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν θα 
μπορέσουν να ενταχθούν από μόνοι τους 
στο μέτρο. Στο ίδιο ΚΕΠ όμως θα διεκπε-
ραιώνονται και γραφειοκρατικές εργασίες 
που τους αφορούν, όπως το μητρώο αγρο-
τών, τη χορήγηση βεβαιώσεων. 

Τέλος ο Δήμος μας θα μπορούσε να διορ-
γανώνει σεμινάρια και ημερίδες σε τακτι-
κή βάση για θέματα που αφορούν τους 
αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Έχει 
τις κατάλληλες υποδομές (πρώην ΚΕΓΕ) και 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενημέρωση και 
πληροφόρηση.

Ο Δήμος μας θα μπορούσε να 
διοργανώνει σεμινάρια και 
ημερίδες σε τακτική βάση 
για θέματα που αφορούν 

τους αγρότες και τους 
κτηνοτρόφους μας
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 Ποια Δημοτική Σύμβουλος θα πάταγε τον Αμπερι-
άδη με το αυτοκίνητο της, αν δεν έβγαινε η πα-
ράταξή της;  Τώρα, μήπως την περιμένουν οι πο-
λίτες στην γωνία να την μαυρίσουν γιατί δεν βλέ-
πουν όχι φως, ούτε καντηλάκι στο έργο τους;

 

 Μετράμε ξαναμετράμε. Όλοι, μα όλοι οι ύποψή-
φιοι Τσομπανόπουλου βολεύτηκαν σε θέσεις και 
θεσούλες. Βέβαια τον πρώτο επαναστατικό και-
ρό, όλοι ήταν ΕΘΕλΟΝΤΕΣ!!! Επειδή είμαι άνερ-
γος, μια θέση ρε παιδιά στο ψηφοδέλτιο σας, για 
εργασία στο Δήμο.

 

 Ποιος "Βοναπάρτης" απέκλεισε συγκεκριμένους 
Δημοτικούς ύπαλλήλους γιατί δε ήταν αρεστοί; 
Ήταν ικανότατοι και έμπειροι, αλλά δεν μας ψή-
φησαν, βρε παιδί μου. Τέτοιος ρεβανσισμός;

 

 Που πήγε Δήμαρχε το μεγάλο όνειρό (του "Μέ-
ντορά" και δικό σου βέβαια) να πεζοδρομήσεις 
το κέντρο της Πόλης; Και αυτό παραπέμφθηκε 
στις καλένδες; Ο λαός λέει επίσης ότι "όταν θες 
να κάνεις ομελέτα, σπάς αυγά". Όχι τα μούτρα 
σου.

 

 Ποιοι είναι οι "Δημοτικοί Εργολάβοι"; Όλοι ξέ-
ρουν βέβαια. Αλλά γιατί τόσο κόλλημα κύριοι; Η 
κρίση τους κτύπησε όλους. Αλλά μήπως μιλάμε 
για... όπως τους ονόμασε τότε ο Κωστάκης ο Κα-
ραμανλής, τους "Εθνικούς Εργολάβους";

 

 Ποιοι χωρίσανε πάλι την Πόλη σε μπλε και πρά-
σινα καφενεία και καφέ; Καλά, δεν βάλαμε μυαλό 
από την δεκαετία του '80; Πάλι για πράσινα άλο-
γα θα ψάχνουμε κύριοι.

 

 Γιατί κάποιοι παίζουνε με τον "Νέστο"; Όταν ανα-
καλύψουν ότι η μπάλα είναι στρόγγυλη και ανα-
πηδά τότε ας έρθουν να μας το παίξουν "Ορθό-
δοξοι φίλαθλοι". Αμάν πια. Τους πήρανε χαμπά-
ρι.

 

 Δεν υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες βρε παιδιά να 
τους βοηθήσετε; Τα πέντε Α.Φ.Μ. τα έχουν μάθει 
απ’ έξω οι πολίτες. Τους ξεχρεώσατε. Φτάνει.

 Ποιο πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής 
έχει στενό πάρε-δώσε με το Δήμαρχο; Από την 
άλλη ο κύριος Δήμαρχος όπου σταθεί και ο βρε-
θεί καταριέται την Κυβέρνηση. Όλα είναι θέμα 
πολιτικής.
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Ποιος διαδίδει στην Τοπική Κοινωνία 
ότι ο Αμπεριάδης δεν θα κατέβει στις 
επόμενες εκλογές; λίγο ψυχραιμία και 
ύπομονή παιδιά.
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