ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2009 18:00

Πέρα από κάθε προσδοκία ήταν η επιτυχία της πρώτης συνέλευσης των κατοίκων των
περιοχών Πλ. Άνοιξης – Αγ. Παρασκευής και Μυτηλιναίικων που πραγματοποιήθηκε στις
17/6/09 στην Πλατεία Σταδίου στα πλαίσια των διαδικασιών του Συμμετοχικού
Προϋπολογισμού ή Προϋπολογισμού των πολιτών. Με σύνθημα «Προτείνουμε και
αποφασίσουμε στις συνελεύσεις κάθε γειτονιάς» ο Δήμος μας άνοιξε πρωτοποριακά τις
διαδικασίες της ενεργής συμμετοχής των δημοτών σε θέματα της γειτονιάς τους που τους
αφορούν άμεσα. Η πρώτη συνέλευση των κατοίκων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τελικά
και οι προτάσεις των κατοίκων που ακούστηκαν ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες.
Μπορεί την προκαθορισμένη ώρα η προσέλευση του κόσμου να μην ήταν η επιθυμητή
(μέχρι και σκέψεις για αναβολή της εκδήλωσης υπήρχαν), η εκδήλωση όμως δειλά – δειλά
ξεκίνησε με 40 – 50 κατοίκους, οι οποίοι στην πορεία έγιναν περίπου100!
Τώρα θα μου πείτε είναι πολλά 100 άτομα σε μια περιοχή που φιλοξενεί 20.000; Για μένα
που παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις (πολιτικών φορέων, συλλόγων,
καλλιτεχνών, εθελοντών κλπ) που γίνονται στο δήμο μας, εκτιμώ ότι το νούμερο αυτό είναι
ικανοποιητικό για μια συγκέντρωση επιπέδου «γειτονιάς», για την οποία δεν κινητοποιήθηκε
κανένα κόμμα και η οποία δεν απευθυνόταν σε οργανωμένους οπαδούς ή μέλη.
Αυτό που είχε ιδιαίτερη αξία ήταν, ότι οι παρευρισκόμενοι δεν ήταν εκπρόσωποι ούτε
κομμάτων (ακόμα και τα κόμματα που είχαν σημαία τους τις συμμετοχικές διαδικασίες δεν
παρευρέθηκαν στη συζήτηση), ούτε φορέων, ούτε πολιτικά πρόσωπα, ούτε τίποτα!
Παραβρέθηκαν 3 νυν δημοτικοί σύμβουλοι ο κ. Γιατζίδης, ο κ. Χαϊκάλης και η κα Τσαμασίρου,
1 πρώην ο κ. Κωνσταντινίδης και 1 υποψήφιος ο κ. Περαθωράκης. Όλοι οι υπόλοιποι σε
ποσοστό 95%, ήταν απλοί κάτοικοι της περιοχής που έκαναν προτάσεις, είπαν την άποψή
τους για προβλήματα της γειτονιάς, ρωτούσαν και ζητούσαν απαντήσεις από το Δήμαρχο
επί πολλών και διαφόρων θεμάτων.
Όταν λοιπόν απουσιάζει από το κοινό ο πυρήνας αυτός των πολιτικοποιημένων και
«επωνύμων» ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν το κοινό των περισσότερων εκδηλώσεων (και
δη των πολιτικών) που γίνονται στο δήμο μας, τότε επιτρέψτε μου να θωρήσω την
εκδήλωση πετυχημένη και το κοινό ικανοποιητικό.
Η συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων ήταν ενεργή και η συζήτηση που είχαν με το
Δήμαρχο ήταν εποικοδομητική και πολιτισμένη, έλυσε απορίες, έθεσε προβληματισμούς και
έβγαλε και ειδήσεις...
Φυσικό ήταν λοιπόν ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος να φύγει ευχαριστημένος από τη
Συνέλευση και να θελήσει να «βρέξει» την επιτυχία του (Μυτιληνιός γαρ) με ένα ουζάκι σε
γνωστό στέκι της περιοχής.
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