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 Σα ζεκειηώδε δεηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δήκνπ καο, όπσο θαη όισλ ησλ άιισλ πεξηνρώλ ηεο 

ρώξαο, ήηαλ θαη ζα παξακέλνπλ ζηε ζηξαγγαιηζηηθή δηθαηνδνζία ηεο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο. Η παξέκβαζε ηνπ πξσζππνπξγνύ θ. Γ. 

Παπαλδξένπ κε ηε δηαθαλαιηθή ζπλέληεπμε ηεο 25εο Οθησβξίνπ 
2010 απνηειεί κηα ηδηόηππε αγσληώδε πξνζπάζεηα ώζηε λα 

παξακείλνπλ θαη πάιη νη ηνπηθέο θνηλόηεηεο δέζκηεο ησλ ηπθιώλ 
ζπκθεξόλησλ πνπ δηαθεληεύνπλ ηε ρώξα. Η κεησπηθή επίζεζε ηνπ 

αζελνθεληξηθνύ θξάηνπο θαη ηνπ όςηκνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ θαη 

κηθξνζπκθεξνληνινγηθνύ θέληξνπ/Κέληξνπ θαηά ηεο πόιεο-
θνηλόηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη αθξηβώο ηε ζηηγκή πνπ απηή αγσλίδεηαη 

γηα αλαζπγθξόηεζε ησλ δπλάκεώλ ηεο (κε ηελ επθαηξία ησλ 
«θαιιηθξάηεησλ» εθινγώλ, δηάβαδε: εμαηηίαο ηεο θαιιηθξάηεηαο 

επίζεζεο) αλαδεηώληαο ιύζεηο ζηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο πόιεο θαη ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. 

Οη πνιηηηθέο αλάπηπμεο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ζαλ λα πξέπεη 
λα παξακείλνπλ ζηε ινγηθή 1) ελζάξξπλζεο θαη δηόγθσζεο κηαο 

κηθξνκεζαίαο ζπληεξεηηθήο ηάμεο θαη 2) κεηαθνξάο πινύηνπ από 
απηά ηα κηθξνκεζαία ζηξώκαηα εξγαδνκέλσλ θαη κηθξντδηνθηεηώλ 

ζηνπο «επηηπρεκέλνπο» επηδνηνύκελνπο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ην 
εζληθό θαη δηεζλέο κεγάιν θεθάιαην. Οη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ 

επηηαρπλζεί ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
κεηαλαζηεπηηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ην νπνίν επηπιένλ δελ κεηέρεη 

ζηελ πνιηηηθή δσή ώζηε λα εθθξαζηεί ππέξ ησλ θνηλσληθώλ θαη 



πνιηηηθώλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πόιε 

θαη ην ρώξν. 
Είλαη θαλεξή ε απνπζία θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, κε 

απνηειέζκαηα ηε ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, ηελ αλεξγία, 
ηελ ππναπαζρόιεζε, ηελ θηώρεηα θαη ηε λέα θηώρεηα, ηνλ αθαληζκό 

ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ. Με 
απξνζδόθεην πξσηαγσληζηή ζηε ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο 

1) ην ΠΑΣΟΚ, ιόγσ ηεο πνιπεηνύο παξακνλήο ηνπ ζηελ εμνπζία σο 
ιατθήο δύλακεο θαη 2) ην δηθνκκαηηζκό πνπ ζηξαγγαιίδεη ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή έθθξαζε (αθνύ ε θπζηνινγηθή πιεζπζκηαθή 
δύλακε ηνπ 30-35% ησλ κεγάισλ θνκκάησλ πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί ζην εθινγηθό απνηέιεζκα ηνπ 42-45% θαη λα 
θηάζεη κε ηνπο θαιπνλνζεπηηθνύο κεραληζκνύο ζην 50-55% ησλ 

βνπιεπηηθώλ εδξώλ θαη ην 100% ησλ ππνπξγηθώλ ζώθσλ) ην 
πνιηηηθό εξγαιείν ηεο παξνύζαο θπβέξλεζεο είλαη θαη παξακέλεη 

έλα: ε γεληθεπκέλε θνηλσληθή δηαθζνξά. 

Οη κεραληζκνί πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο εμαπάηεζεο πνπ 
ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγεί ην ΠΑΣΟΚ έρνπλ ζήκεξα πξνθαλείο θαη 

άκεζεο επηπηώζεηο ζηα δεηήκαηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 
αλαπηπμηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ, όπσο κάιηζηα απηή 

θαζνδεγείηαη από ην Υπνπξγείν Μεηαθνξώλ (μεπνύιεκα ζηνπο 
κεγηζηάλεο ηεο πεηξειατθήο ελέξγεηαο θαη ηεο απηνθίλεζεο) θαη ην 

Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο (κεηαπξαηηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο 
αληί γηα κεζνδεπκέλε θνηλσληθνπνίεζε).  

Τν ηξέρνλ παξάδεηγκα ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ 
ζπζηνηρηώλ ζηηο πνιπθαηνηθίεο είλαη κηα θξαπγαιέα θαη θαηαδηθαζηέα 

πεξίπησζε κε ηελ νπνία ε θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα ππόζρεηαη 
επηζηξνθέο ρξεκάησλ ζηνπο ηδηώηεο αληί λα θαζνδεγεί ζε 

ζπιινγηθέο θνηλσληθέο αλαπηπμηαθέο ρξήζεηο. Τν ρεηξόηεξν είλαη πσο 
έλα λέν θύκα εμαζιίσζεο ηεο κνξθήο ηεο πόιεο είλαη επί ζύξαηο γηα 

λα αθνινπζήζεη εθείλν πνπ ήδε γλσξίζακε κε ηελ αζρήκηα ησλ 

ειηαθώλ ζπζζσξεπηώλ. Με ηελ εμαζιίσζε θαη εμαρξείσζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ πνπ ππόζρεηαη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ  ν 

πξεβεδάλνο εθινγέαο ζα ειπίζεη πσο όζα ράλεη από ην κλεκόλην ζα 
ηα θεξδίζεη από ηα θσηνβνιηατθά (ή ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε από 

ηνλ ππεζρεκέλν δηνξηζκό ηεο αδηόξηζηεο θόξεο θαη ηελ ηαρηνπνίεζε 
ηνπ «ξπκνηνκνύκελνπ»). 

Σε όξνπο «δεκόζηνπ ρώξνπ» γεληθεπκέλε δηαθζνξά είλαη θαη ε 
παξαρώξεζε θνηλόρξεζησλ εδαθώλ ηεο πόιεο ζε επηζεηηθά θαη 

θαηαθηεηηθά άηνκα, νκάδεο θαη ζπκθέξνληα.  

 
 

http://dimosioshoros.wordpress.com/ 
 


