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ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ....... & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΤΙΜΠΕΙΤ

Του Δημήτρη Τραπεζιώτη

Βρισκόμαστε περίπου μια εβδομάδα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των
νέων δημοτικών αρχών. Οι δημοτικοί συνδυασμοί συγκροτήθηκαν και ανακοινώθηκαν τα
ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Ως επόμενο βήμα
περιμέναμε να διατυπωθούν οι σκέψεις και οι προτάσεις των δημοτικών συνδυασμών και να
ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ των υποψηφίων και μια δημόσια συζήτηση για τα πολιτικά
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επίδικα, την απλή αναλογική, την εξασφάλιση της πολιτικής και διοικητικής αυτοτέλειας
και της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων εν όψει και της συνταγματικής αναθεώρησης,
τα προβλήματα, τις δυνατότητες και την προοπτική του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου.
Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε ότι η υποχρέωση των δημοτικών συνδυασμών να ενημερώσουν
τους πολίτες και να ανοίξει επί τέλους μια πολιτική συζήτηση για τα παραπάνω θέματα που
σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμική οντότητα και το μέλλον του Δήμου μας
και της ευρύτερης περιοχής, εξαντλείται είτε σε γενικολογίες και αφηρημένες διατυπώσεις
και μη κοστολογημένες και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις που δεν παράγουν καμία δέσμευση
είτε σε γραπτά προκάτ κείμενα, κάποια από αυτά κατασκευασμένα από διαφημιστικές
εταιρείες, τα οποία δεν διαβάζει σχεδόν κανείς!
Θα είχε ενδιαφέρον να ακούγαμε κάποια στιγμή τη σκέψη τους προφορικά προκειμένου να
αντιληφθούμε ποιοι μπορούν να αναλύσουν και να υποστηρίξουν τις γραπτές διατυπώσεις
τους. Να μας πουν ποιο είναι το όραμά τους, ποιες είναι οι προτάσεις τους και το πολιτικό
τους περιεχόμενο, ποιος είναι ο προσανατολισμός, η κατεύθυνση και το σχέδιό τους για την
περιοχή.
Προς το παρόν όμως η προεκλογική διαδικασία προχωράει χλιαρά και στα βουβά με
παράλληλους μονόλογους και χωρίς καμία πολιτική αντιπαράθεση.
Έχουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για την πλέον απολιτική πολιτική περίοδο όπου
κυριαρχεί η συνθηματολογία, οι εντυπώσεις και τα «πυροτεχνήματα», που συνιστούν
δημοκρατική οπισθοδρόμηση γιατί στενεύουν τη σκέψη των πολιτών οι οποίοι με τον τρόπο
αυτό ουσιαστικά αποβάλλονται από την πολιτική διαδικασία και αντιμετωπίζονται ως απλοί
καταναλωτές πολιτικών προϊόντων με σφιχτοδεμένο αμπαλάζ που δεν ανοίγουν για να
μάθουμε το περιεχόμενό τους.
Η αντιπαράθεση όμως και ο διάλογος είναι ο πυρήνας της Δημοκρατίας διότι αποκαλύπτει
προθέσεις, αίρει την ασάφεια των κειμένων και φωτίζει πτυχές οι οποίες σκοπίμως
παραμένουν αδιευκρίνιστες, αναδεικνύει την επάρκεια ή την ανεπάρκεια, κεντρίζει τη
νοητικότητα και ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών.
Είναι αναγκαίο να ακούσουμε προτάσεις, αντιπροτάσεις, απόψεις και επιχειρήματα για τον
πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα του νέου διευρυμένου Δήμου Αγρινίου που
απαιτεί πολλαπλή κουλτούρα. Διότι πως αλλιώς οι πολίτες θα κρίνουν, θα συγκρίνουν και
θα προκρίνουν;
Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος καθώς η πολιτική απουσιάζει, η ψήφος – εντολή των πολιτών να
δοθεί στα τυφλά με φυσιογνωμικά, κομματικά, πελατειακά, επικοινωνιακά και άλλα
κριτήρια και όχι στη βάση μιας προγραμματικής δέσμευσης που διατυπώνεται με σαφήνεια.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν τη διαχείριση και τη διεύθυνση των
δημοτικών υποθέσεων και προκειμένου να κρίνουμε εάν πράγματι οι προτάσεις τους
προάγουν το τοπικό δημόσιο συμφέρον ΠΡΕΠΕΙ να μας απαντήσουν επί της ουσίας, πέρα
από τα τετριμμένα και γνωστά θέματα για τα οποία έχουμε γνωστές και σχεδόν
ταυτόσημες απαντήσεις, και για τα κάτωθι κρίσιμα ζητήματα:
Ποια είναι η πρότασή τους για τη θεσμική ενίσχυση και την ενδυνάμωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για την εξασφάλιση της πολιτικής και διοικητικής
αυτοτέλειας και της οικονομικής αυτοδυναμίας της εν όψει και της συνταγματικής
αναθεώρησης;
Ποια είναι η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στο πολιτικό- διοικητικό σύστημα της
χώρας μας και ποια η σχέση της με την κεντρική Διοίκηση;
Ποια είναι η θέση τους για την απλή αναλογική; Εξασφαλίζει ή όχι την αποτελεσματική
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διακυβέρνηση των Δήμων;
Με ποιους και με τι όρους προτίθενται να συνεργαστούν αυτοί που θα εκλεγούν στο νέο
Δημοτικό Συμβούλιο;
Με τι μέτρα μπορεί να συμβάλει ο Δήμος Αγρινίου στη διεθνή προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ώστε
να μην ξεπεράσει το όριο των + 2ο c;
Ποια μέτρα προτείνουν για την οικολογικά και οικονομικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των
απορριμμάτων του Δήμου Αγρινίου στη βάση της κυκλικής οικονομίας;
Ποια μέτρα προτείνουν για την προστασία και την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των
υγροτόπων, των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και τη βιώσιμη
διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου μας;
Ποιο είναι το ολοκληρωμένο και συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο που προτείνουν για την
αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας;
Με ποιο τρόπο ο Δήμος Αγρινίου μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας;
Με τι μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες ο Δήμος μπορεί να πετύχει την παραγωγική
ανασυγκρότηση της περιοχής μας προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία;
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο
Δήμο μας;
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνουν για την υποστήριξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στο Δήμο μας;
Ποιες παρεμβάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτύξει η Δημοτική Αρχή ώστε
ο Δήμος Αγρινίου να γίνει ελκυστικός και να δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο
επισκεψιμότητα στην περιοχή μας;
Ποια μέτρα, ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και έργα προτείνουν για την άμεση και ταχεία
αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων του Δήμου μας;
Ποιο είναι το κόστος των έργων και των παρεμβάσεων που προτείνουν και ποιες είναι οι
πηγές για τη χρηματοδότησή τους;
Τέλος ως μέλος μια Δημοτικής Παράταξης που έδωσε μάχες επί πέντε ολόκληρα χρόνια για
τα προβλήματα του ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ Δήμου Αγρινίου και συνεπώς έχει πλήρη γνώση αυτών
και ταυτόχρονα άποψη και πρόταση εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη
για το μέλλον αυτού του Δήμου προτείνω ο επικεφαλής της σήμερα και υποψήφιος
Δήμαρχος Σταύρος Καμμένος, ο οποίος έχει την εμπειρία και την ικανότητα να
υπερασπιστεί και να προβάλει τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξής μας , να καλέσει
όλους τους άλλους υποψηφίους Δημάρχους σε ανοιχτή δημόσια συζήτηση – τηλεοπτικό
ντιμπέιτ για να δοθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες να πληροφορηθούν άμεσα για τις
θέσεις, προτάσεις και απόψεις των δημοτικών συνδυασμών και ποιοι από αυτούς έχουν
ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο και επίσης ουσιαστικές και εξειδικευμένες απαντήσεις
για τα προβλήματα και την προοπτική του Δήμου Αγρινίου, ώστε οι πολίτες να επιλέξουν
έτσι μετά από γνώση και ενημέρωση.
Ο Παρεμβαίνων
Δημήτρης Τραπεζιώτης
Δικηγόρος
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