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Ο ψηφιακός δήμος στην πολιτεία του 
μέλλοντος. Οι κοινωνίες αντιμέτωπες με τον 

εαυτό τους ή πώς με την πολιτειακή τους 
θέσμιση θα ηγεμονεύσουν στο μέλλον

Ζούμε όπως ζούμε, γιατί μας έχουν εγκαταστήσει ερμητικά στον 18Ο αιώνα, δηλώνει ο ακαδημαϊκός 
και συγγραφέας Γιώργος Κοντογιώργης 

Αυτό επεσήμανε σε συνέντευξη 
του στη «ΝΕ» ο πρώην πρύτα-
νης του Παντείου Πανεπιστη-
μίου και ομότιμος καθηγητής 
Πολιτικών Επιστημών Γιώργος 

Κοντογιώργης. Ο ίδιος ανέλυσε την σημερι-
νή εικόνα των κοινωνιών της Ευρώπης και 
την απόσταση που τις χωρίζει από τις πο-
λιτικές και οικονομικές ελίτ, αναλύοντας 
τις σχέσεις εξουσίας που χτίζονται συλλο-
γικά στους πολίτες από τους εξουσιαστές 
τους με την χρήση της επικοινωνίας, όπλο 
που επίσης κατέχουν και χρησιμοποιούν οι 
ελίτ αυτές.  

Ζούμε ως κοινωνίες –γιατί μας έχουν 
εγκαταστήσει εκεί και μάλιστα 
ερμητικά- στο 18ο αιώνα
«Εάν θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη από 
την Καβάλα οδικώς και επιμένετε να πάτε 
με τα πόδια, θα φτάσετε πιο γρήγορα ή θα 
φτάσετε ασφαλώς στη Θεσσαλονίκη αντί να 
πάτε με αυτοκίνητο και μάλιστα καλής κα-
τηγορίας; Όχι. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σή-
μερα, ζούμε ως κοινωνίες –γιατί μας έχουν 
εγκαταστήσει εκεί και μάλιστα ερμητικά- 
στο 18ο αιώνα. Οι αξίες που πρεσβεύουν 
οι θεσμοί μέσα στους οποίους κινούμαστε 
για να εφαρμοστούν αυτές οι αξίες, ανά-

γονται στο 18ο αιώνα. Προσέξτε, ως διακή-
ρυξη υπήρξε στην εποχή του διαφωτισμού 
συγκεκριμένα αυτό το σώμα των αξιών και 
των θεσμών, γιατί οι Ευρωπαϊκές κοινωνί-
ες που θεωρούνται πρωτοπόρες κατάφε-
ραν αυτό που διακήρυξαν το 18ο αιώνα να 
το εφαρμόσουν κατά αδιατάρακτο τρόπο 
μετά τη δεκαετία του ‘ 80. Μέχρι τότε πέ-
ρασαν από τα 40 κύματα της απολυταρ-
χίας, των ολοκληρωτισμών, των αυταρχι-
κών καθεστώτων και λοιπά, δεν είναι δη-
λαδή ελληνικό το φαινόμενο. Όταν λοιπόν 
λένε ότι θα κινούμαστε με βάση το παρελ-
θόν σε μία εποχή που έχει ανατραπεί άρδην 
αυτό το παρελθόν και είμαστε στο μέλλον 
και βλέπουμε ότι εκεί που είναι πιο κοντά 
τα πράγματα, δηλαδή αυτοί που κατέχουν 
οικονομική ιδιοκτησία και το επικοινωνιακό 
σύστημα της τεχνολογίας, έχουν κατακτή-
σει ουσιαστικά το μέλλον, κινούνται στον 
πλανήτη γη, ενώ εμείς κοιμόμαστε αδια-
ταράκτως, νομίζοντας ότι αν διαδηλώσου-
με, παραδείγματος χάρη, αν απεργήσουμε, 
θα κερδίσουμε πράγματα, ε, λοιπόν όταν η 
απόσταση ανάμεσα στους μεν που οδηγούν 
τις εξελίξεις και στους δε που είναι οι κοι-
νωνίες, είναι τόσο χαοτική, τρεις αιώνες, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε άλλο 
αποτέλεσμα από αυτό που ζούμε!».

Θα βάζανε οι πολίτες τους κανόνες, 
όπως τους βάζουν τώρα οι 
κυβερνήσεις…
 «Ποιο είναι αυτό που ζούμε, η διαρκής έκ-
πτωση των πάντων, αυτών που κατακτήσα-
με με το αίμα μας την προηγούμενη περί-
οδο. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να σκε-
φτούμε είναι ακριβώς αυτό, μήπως πρέπει 
να πάμε στο μέλλον και εμείς; Πως θα πάμε 
στο μέλλον; Εάν τόσους αιώνες και θα έλε-
γα για τις τελευταίες δεκαετίες που έχου-
με μπει σε άλλη τροχιά εξέλιξης,  διαπιστώ-
νουμε ότι δεν παράγουμε αποτέλεσμα και 
είτε διαμαρτυρόμαστε, είτε βρίζουμε τους 
πολιτικούς, γιατί συνεχίζουμε να τρέχου-
με στις κάλπες να ψηφίσουμε εναλλακτικά 
τον έναν έναντι του άλλου, ενώ ξέρουμε ότι 
όλοι τα ίδια θα κάνουν; Γιατί διαδηλώνου-
με και δεν σκεφτόμαστε ότι αν εμείς είχα-
με την αρμοδιότητα να αποφασίσουμε, το 
σύνολο ή εν μέρει, να δώσουμε την συναί-
νεση μας αλλιώς να μην παράγονται νόμοι 
και πολιτικές σαν αυτές που παράγονται. 
Αν σκεφτόμασταν έτσι, τότε θα ξέραμε ότι 
μπήκαμε με τροχιά ιλιγγιώδους ταχύτητας 
στο μέλλον, δηλαδή, αν βάζαμε στο δικό 
μας καλάθι τις πολιτικές που ακολουθούν 
οι κυβερνήσεις και βεβαίως τους ηγεμόνες 
της οικονομίας και της επικοινωνίας. Εμείς 
θα βάζαμε τους νομούς, εμείς θα αποφασί-
ζαμε πως θα επιμεριστεί ο πλούτος, εμείς 
θα βάζαμε τους κανόνες της δικής τους συ-
μπεριφοράς. Όπως τους βάζουν τους κα-
νόνες τώρα οι κυβερνήσεις με υπαγόρευση 
βέβαια των συγκατανευσιφάγων και της δι-
εθνούς των αγορών. Με τον ίδιο τρόπο θα 
αποφασίζαμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να 
το δούμε αυτό; Γιατί μας έχουν πείσει ότι ο 
καθένας από μας είναι ξεχωριστός και ξέρει 
άρα μπορεί και να κυβερνήσει, άρα όλοι μα-
ζί είμαστε κίνδυνος για τον εαυτό μας. Μας 
έχουν πείσει να φοβόμαστε τον συλλογικό 
εαυτό μας, εάν μπείτε σε όλους αυτούς τους 
στοχαστές της νεωτερικότητας -δεν μιλάμε 
τώρα για τα ανύπαρκτα μηρυκαστικά της 
ελληνικής διανόησης- μιλάμε για τη διεθνή 
διανόηση, αυτή που καθορίζει τα πράγμα-
τα και τα μεταφέρουν και στις επιμέρους 
κοινωνίες. Λοιπόν, θα διαπιστώσουμε ότι 
η όλη επιχειρηματολογία που ταξινομείται 
στην επιστήμη, είναι μία ιδεολογική προ-
σέγγιση που κατατείνει στο να πείσει τις 
κοινωνίες ότι θα είναι επιβλαβής οποιαδή-
ποτε αλλαγή πολιτικού συστήματος, δηλα-
δή οποιαδήποτε αξίωση της κοινωνίας ως 
συνόλου να παρεμβαίνει, να λειτουργεί και 
να επιβάλει τη δική της θέληση». 

Δεν θέλουν να εξελιχθεί η σκέψη 
μας, να προχωρήσουμε δηλαδή σε 
μία επανάσταση στο επίπεδο της 
προσέγγισης των φαινομένων 
και των εννοιών
«Δεν μπορεί λοιπόν να διαπιστώνει κανείς 
ότι εκπίπτουν όλα τα οφέλη τα οποία είχαν 
κατακτήσει οι κοινωνίες επειδή αλλάζουν 

οι συνθήκες και να μένουμε εμείς ερμητι-
κά κλεισμένοι στον εαυτό μας του 18ου αιώ-
να. Πολλοί λένε να έρθουν οι επιστήμονες, 
οι στοχαστές, να πάρουν θέση, να αποφα-
σίσουν, αυτοί είναι που μας εγκαθιστούν 
στο 18ο αιώνα και δεν θέλουν να εξελιχθεί 
η σκέψη μας, να προχωρήσουμε δηλαδή σε 
μία επανάσταση στο επίπεδο της προσέγγι-
σης των φαινομένων και των εννοιών. Είναι 
πολύ απλό, όταν δεν διαθέτει κάποιος ιστο-
ρικό βάθος στην ανάλυση, στην πρόσληψη 
των φαινομένων που ζει, δεν διαθέτει και 
επιστημονικό βάθος. Πολλοί από αυτούς οι 
οποίοι κάνουν την κατήχηση της κοινωνίας 
στο όνομα της επιστήμης, το κάνουν για-
τί επαναλαμβάνοντας το ψέμα, το πίστε-
ψαν και οι ίδιοι, αλλά όταν τους βάζει κα-
νείς απέναντι με τα διλήμματα της καθα-
ρής επιστήμης, τους βλέπετε ότι παίρνουν 
έναν αμυντικό χαρακτήρα. Ποιο είναι το 
διακύβευμα σήμερα ότι οι κάτοχοι της οι-
κονομικής ιδιοκτησίας κατέχουν τα πάντα 
σήμερα, έχουν μεταβεί στον πλανήτη γη και 
όχι μέσα στα κράτη μόνο και για αυτό κερ-
δίζουν τα πάντα εις βάρος των κοινωνιών. 
Το έχουν πει οι αρχαίοι, όταν κυβερνούν οι 
ολιγάρχες, οι οικονομικοί και πολιτικοί ολι-
γάρχες μαζί με τη διανόηση- αυτό που συμ-
βαίνει είναι αυτοί για τους εαυτούς τους να 
επιφυλάσσουν τα οφέλη και για τις κοινω-
νίες τα βάρη. Αυτό πρέπει να ανατραπεί, 
να αντιληφθούμε ότι αυτό που μας λένε ότι 
πρέπει να μείνουμε σε ένα πολιτικό σύστη-
μα ουσιαστικά εκλόγιμης μοναρχίας, ση-
μαίνει ότι μας υπόσχονται ότι θα δούμε τα 
χειρότερα στο μέλλον».

Ένα μοναρχικό πολίτευμα και μάλιστα 
απολυταρχικής κοπής, απλώς είναι 
εκλόγιμο και εμείς βοηθάμε να εκλεγεί 
ο επόμενος μονάρχης
«Πρώτα πρέπει να πιστέψουν οι κοινωνίες 
στον εαυτό τους, να πάψουν να τρέχουν στις 
κάλπες για την εναλλαγή στην εξουσία και 
να αξιώσουν να είναι μέτοχοι της εξουσίας, 
να αποφασίζουν και να καταλάβουν δηλα-
δή ότι το πολιτικό σύστημα που μας το λέ-
νε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δεν εί-
ναι τίποτα άλλο παρά ένα μοναρχικό πολί-
τευμα και μάλιστα απολυταρχικής κοπής, 
απλώς είναι εκλόγιμο και εμείς βοηθάμε να 
εκλεγεί ο επόμενος μονάρχης εξ αυτών που 
έχουν επιλέξει οι μηχανισμοί. Δεν θέλουν να 
είμαστε μέρος της πολιτικής διαδικασίας, 
όπως οι κάτοχοι του πλούτου ηγεμονεύουν 
δια της οικονομικής ιδιοκτησίας και η πο-
λιτική με την μονοπωλιακή κατοχή του πο-
λιτικού συστήματος, του κράτους, έτσι και 
οι κοινωνίες θα ηγεμονεύσουν, με το να κά-
νουν το πολιτικό σύστημα δικό τους».

Ότι κάνανε οι Αθηναίοι στην Πνύκα, 
σήμερα να γίνει αυτό στο έδαφος της 
τεχνολογίας, εκεί να οικοδομηθούν οι 
Πνύκες του μέλλοντος
«Η τεχνολογία είναι άψυχο πράγμα, το κά-

Το διαδίκτυο, από χώρος έκφρασης μεμονωμένων απόψεων του καθε-
νός από εμάς, ατομικά και μακριά από κάθε συλλογική απόφαση, αλλά 
και ευθύνη θα πρέπει να μετατραπεί στη νέα Πνύκα των πολιτών, που 
δεν θα αποφασίζουν οι κρατούντες την οικονομική και πολιτική εξου-
σία νομοθετώντας, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες συλλογικά «που θα αποφα-
σίζουν και θα υποτάσσουν τον πολιτικό στη βούληση τους»
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Ο Άρης Βέρρος για τα ανταποδοτικά τέλη και τη διαχείριση των 
απορριμμάτων– Πότε θα ανακοινωθεί ο νέος υπ. Δήμαρχος και 

επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών 

νει αυτός που το κατέχει ό,τι θέλει. Εάν διε-
ρωτόμαστε για το ρόλο της τεχνολογίας,  θα 
πρέπει να δούμε το πολιτικό και οικονομικό 
σύστημα με εξελικτικό τρόπο και όχι στατικό. 
Σήμερα λέμε ότι είναι η τεχνολογία είναι ο 
μεγάλος αδελφός, γιατί βλέπουμε ότι το πο-
λιτικό σύστημα θα παραμείνει ως έχει. Μέ-
σα στο πολιτικό σύστημα της μοναρχίας που 
ζούμε είναι προφανές ότι ο νομοθέτης που 
θα καθορίσει το ρόλο που θα παίζει ο ιδιο-
κτήτης της τεχνολογίας, είναι ο μονάρχης. 
Ο μονάρχης λοιπόν θα δώσει στο Twitter 
την εξουσία να ηγεμονεύει σε  βαθμό που 
θα φτάσει να ασκήσει λογοκρισία και στον 
εαυτό του, όπως έγινε με την υπερδύναμη 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αντί του μο-
νάρχη που νομοθετεί για το ρόλο της τεχνο-
λογίας, είναι η κοινωνία, θα τολμήσει κα-
νείς να κάνει κάτι τέτοιο, να λογοκρίνει την 
κοινωνία; Μιλήσατε για όχλο, οι πολίτες, 
οι υπήκοοι ουσιαστικά κάνουν το επίπεδο 
του διαδικτύου αυτό που έκαναν στους δρό-
μους ή στα καφενεία, δηλαδή φωνάζουν δι-
αμαρτύρονται, εκφράζουν απόψεις. Διατυ-
πώνουν απόψεις ως άτομα, όχι ως συλλο-
γικότητα. Όταν έχει θεσμοθετηθεί το διαδί-
κτυο για να μπορεί ο καθένας να εκτονώνε-
ται, να εκφράζει απόψεις σωστές ή λάθος 
δεν έχει σημασία, μπορεί να την εκφράσει 
παντού την άποψη του αλλά ως άτομο. Το 
ερώτημα του διαδικτύου και γενικά της τε-
χνολογίας δεν είναι το να εκφράζει το άτο-
μο τη θέληση του, αλλά το μείζον είναι να 
δούμε το διαδίκτυο ως το νέο έδαφος πάνω 
στο οποίο θα οικοδομηθεί το συλλογικό υπο-
κείμενο που λέγεται κοινωνία για να γίνει 
μέλος του πολιτικού συστήματος, να απο-
φασίζουν δηλαδή αυτοί και όχι ο μονάρχης 
μόνος του. Ότι δηλαδή κάνανε οι Αθηναίοι 
στην Πνύκα, στο έδαφος το πραγματικό, 
σήμερα να γίνει αυτό στο έδαφος της τε-
χνολογίας, εκεί να οικοδομηθούν οι Πνύκες 
του μέλλοντος, οι Δήμοι δηλαδή οι κοινωνί-
ες μέσα στην πολιτική, οι συλλογικότητες. 
Που σημαίνει ότι το άτομο δεν θα εκφρά-
ζει πια οπουδήποτε την άποψή του και θα 
τελειώνει εκεί, θα μπορεί να το κάνει αυτό 
αλλά θα λειτουργεί και μέσα στο συλλογικό 
υποκείμενο, πως είναι η Βουλή πως είναι το 
υπουργικό συμβούλιο, θα μπορούν να εκ-
φράζουν εκεί τη βούληση τους πάνω στην 
ατζέντα της πολιτικής που είναι να ληφθεί 
η απόφαση. Είναι δύο διαμετρικά αντίθε-
τα αποτελέσματα, δεν θα έχει τον ρόλο του 
μεγάλου αδελφού που θα το χρησιμοποιεί ο 
κάτοχος του για να επιβάλει ή να ελέγξει ή 
να παρακολουθήσει τους πολίτες, αλλά θα 
είναι οι πολίτες που θα αποφασίζουν και 
θα υποτάσσουν τον πολιτικό στη βούληση 
τους. Ως που να αλλάξουμε μυαλά και να 
φτάσουμε εκεί και να εξελιχθεί και η ίδια η 
τεχνολογία που αν και μπορεί και σήμερα να 
συμβεί αυτό, δηλαδή να οικοδομηθεί ως Δή-
μος, έχουμε μία άλλη δυνατότητα που μας 
προσφέρει πάλι η τεχνολογία και η γνώση, 
που είναι οι δημοσκοπήσεις, ο δημοσκοπι-
κός δήμος. Έχετε προσέξει με τι λατρεία τα 
κόμματα, οι πολιτικοί, και οι επιχειρήσεις 
προσεγγίζουν τον πελάτη τους; Γιατί αποδί-
δει με ακρίβεια εκείνη την στιγμή την άποψη 
τους, οι δημοσκοπήσεις είναι ο ανέξοδος και 
απολύτως ασφαλής τρόπος να αντλήσουμε 
τη βούληση της κοινωνίας χωρίς η κοινωνία 
να φύγει από πουθενά. Για αυτό έχω προ-
τείνει το δημοσκοπικό δήμο που μπορεί να 
είναι στατικός, να διαμορφώνεται η πολιτι-
κή πρόταση και να συναινεί ή να μη συναι-
νεί η κοινωνία και να είναι και διαμορφω-
τικός, ζωντανός δηλαδή και να αναλαμβά-
νει και πρωτοβουλίες νομοθετικές, κυβερ-
νητικές κλπ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εάν 
διαμορφωθεί ένας δημόσιος θεσμός με τους 
όρους της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
μπορεί να αντλείται μετά από διαβούλευση 
που θα γίνεται, άρα ενημέρωση της κοινω-
νίας και να καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα 
που θα εκφράζει τη βούληση της κοινωνί-
ας του 100%».

«Κάτι δεν πάει καλά με τη λειτουργία της 
ΔΙΑΑΜΑΘ και αυτό δεν οφείλεται στην 

ανικανότητα των διοικήσεων των δήμων» 

Για τα όσα ειπώθηκαν 
σε τελευταίο δημο-
τικό συμβούλιο Κα-
βάλας  μίλησε στον 

Alpha Radio  ο  Άρης Βέρ-
ρος,  επικεφαλής της «Συ-
μπαράταξης  Πολιτών». 

Τα έσοδα από τα 
ανταποδοτικά τέλη
Όπως είπε ο κ Βέρρος: « 
αυτό που εμείς ως παρά-
ταξη καταθέσαμε τον προ-
βληματισμό των πολιτών 
μας, ότι το 2019 η σημερινή 
διοίκηση  ζήτησε από το δη-
μοτικό συμβούλιο να εγκρί-
νει μια αύξηση του 45%  στα 
ανταποδοτικά τέλη,  κα-
θαριότητας και φωτισμού, 
γιατί υπήρχε ένα έλλειμμα 1 
εκατομμυρίου.  Ως παράτα-
ξη, είχαμε ζητήσει από την 
διοίκηση να αποσύρει αυτή 
την πρόταση, διότι τότε είχε 
ζητηθεί από την κυβέρνηση 
να ανοίξει μια πλατφόρμα 
που θα μπορούσαν ο πολί-
τες να δηλώσουν τα αδήλω-
τα τετραγωνικά. Είπαμε να 
δούμε ποια θα ήταν αυτά 
τα τετραγωνικά, οπότε θα 
βλέπαμε αν πραγματικά 
χρειάζεται να μπει μια αύ-
ξηση. Δικαιωθήκαμε, γιατί 
το επόμενο διάστημα δια-
πιστώσαμε πως στο τέλος 
της χρονιάς στο συγκεκρι-
μένο κωδικό των ανταπο-
δοτικών  τελών υπήρχε και 
ένα πλεόνασμα των 900 
χιλιάδων που μεταφερόταν 
στην επόμενη χρονιά. Άρα, 
καλώς τότε η αντιπολίτευση 
αντέδρασε και πέρασε το 
40%. Φτάσαμε στο σημείο 
να μιλάμε τώρα στο τέλος 
του 2022 και για τον υπολο-
γισμό των ανταποδοτικών 
για το 2023, όπου διαπιστώ-
σαμε ότι ενώ η διοίκηση μας 
παρουσίασε με τα στοιχεία  
ότι το έλλειμμα είναι πολύ 
μεγαλύτερο από τότε, γύρω 
στα 3 εκατομμύρια, λέει ότι 
δεν χρειάζεται να αυξήσου-
με τα τέλη. Ρωτήσαμε λοι-
πόν σαν παράταξη,  πότε 
μας έλεγαν την αλήθεια. 
Τότε ή τώρα;  Λογικό ήταν 
με τα στοιχεία που είχαμε, 
όχι μόνο να συμφωνήσουμε 
πως τα τέλη δεν πρέπει να 
αυξηθούν,  αλλά ζητήσαμε 
να υπάρχει και  άλλη μείω-
ση της τάξης του 5%».

Δεν παρουσιάστηκαν 
όλα τα στοιχεία
«Ο νόμος λέει πως θα πρέ-
πει να είναι ισοσκελισμέ-
να τα έσοδα με τα έξοδα. 

Όμως τα έξοδα μπορούμε 
να τα «φουσκώσουμε». Η 
διοίκηση παρουσίασε πως 
τα έξοδα θα είναι της τάξης 
των 11 εκατομμυρίων. Δεν 
κάνει εντύπωση όπως είναι 
δυνατόν με έλλειμμα του 1 
εκατομμυρίου να ζητιέται 
αύξηση 45%; Και τώρα να 
λένε πως δεν χρειάζεται αύ-
ξηση. Προφανώς δεν μας 
παρουσιάστηκαν όλα τα 
στοιχεία.  Ρωτήσαμε πόσα 
είναι τα επιπλέον τετραγω-
νικά που δηλώθηκαν από 
τους πολίτες και απάντηση  
δεν πήραμε σε ό,τι  αφορά 
τα ηλεκτροδοτούμενα, που 
είναι και το σημαντικότερο 
στοιχεία. Μας είπαν συνο-
λικά πόσα θα είναι αυτά 
τετραγωνικά  με τα οποία 
υπολογίζονται τα τέλη». 

Ανταπόδοση τελών 
από τους παρόχους 
ηλεκτρικού ρεύματος
«Το δεύτερο που ρωτήσαμε 
είναι αν οι διάφοροι πάρο-
χοι ηλεκτρικού ρεύματος  
αποδίδουν κανονικά τα 
τέλη που εισπράττουν. Η 
απάντηση από την διοίκη-
ση ήταν ότι ναι εισπράξαμε 
2 εκ. ευρώ, όμως δεν μας 
απάντησαν αν οφείλουν ν α 
αποδώσουν επιπλέον χρή-
ματα που έχουν εισπράξει 
για να ξεκαθαρίσει η εικό-
να.  Διαπιστώσαμε επίσης 
πως αυτό το περιβόητο τέ-
λος ταφής δεν έχει αναστα-
λεί,  που σημαίνει πως οι 
Δήμοι  που δεν κατέβαλαν 
για το 2000 το τέλος ταφής, 
θα πρέπει να καταβληθεί 
μέσω των δημοτών.  Πράγ-
μα που σημαίνει ότι ο Δή-
μος Καβάλας θα  πρέπει να 
δώσει γι αυτά τα δύο χρόνια 
το ποσόν του 1 εκατομμυρί-

ου, το οποίο δεν υπολογίζε-
ται ούτε στα 11 εκατομμύ-
ρια των εξόδων που βάζει 
σήμερα η διοίκηση.  Ήταν 
ξεκάθαρος  ο υπουργός 
Εσωτερικών, κ. Βορίδης, 
που ξεκαθάρισε στο αίτη-
μα της ΚΕΔΕ ότι πρέπει 
να ανασταλεί  για κάποια 
χρόνια αυτή η υποχρέωση. 
Μετά το 2023 οι περισσό-
τεροι Δήμαρχοι  λόγω της 
προεκλογικής περιόδου δεν 
θέλουν ούτε αύξηση των 
τελών, ούτε να πληρώσουν 
ποσά των τελών, όμως όσο 
και να θέλουν να κρυφτούν 
κάτω από το χαλί ,κάποια 
στιγμή θα βρεθούν μπρο-
στά στο πρόβλημα». 
 
Η μείωση των 
απορριμμάτων και η 
σωστή τους διαχείριση 
με μικρούς σταθμούς
«Το δε θέμα της μείωσης 
των απορριμμάτων, είναι 
ένα άπιαστο όνειρο. Αν και 
θα πρέπει το 80% να ανα-
κυκλώνεται  και το 20% να 
οδηγείται στους ΧΥΤΑ. Ρω-
τήσαμε ως παράταξη επί-
σης τι γίνεται με την νέα 
μονάδα της ΔΙΑΑΜΑΘ που 
θα έπρεπε ήδη να λειτουρ-
γεί στον Δήμο Καβάλας . 
Όσο καθυστερούν όμως 
τέτοιου είδους έργα, θα 
τα βρούμε μπροστά μας 
και ό,τι δεν λειτουργεί εύ-
ρυθμα, θα είναι σε βάρος 
των πολιτών. Όσο και να 
θέλουν κάποιοι να τα απο-
κρύψουν, αυτά θα φανούν 
κάποια στιγμή.   Αυτή η 
ιστορία με την ΔΙΑΑΜΑΘ 
δεν μπορεί να συνεχιστεί 
και γι  αυτό ως παράταξη, 
προτείναμε ένα διαφορετι-
κό πρόγραμμα διαχείρισης 
απορριμμάτων, με μικρές 

τοπικές μονάδες, σε συνερ-
γασία με όμορους Δήμους 
για να προχωρήσουμε την 
διαχείρισή τους».

Δεν έχουν γίνει βήματα 
μπροστά  στην λειτουργία 
της ΔΙΑΜΑΑΘ
«Αυτό που διαπιστώσαμε 
είναι ότι υπάρχει μια κα-
θυστέρηση εδώ και χρόνια, 
κυρίως από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, αλλά και 
από υπηρεσίες της Κεντρι-
κής Διοίκησης σε ό,τι αφο-
ρά  την πραγματοποίηση 
αυτών των έργων,  διότι στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού 
τους έχουν την καύση των 
απορριμμάτων. Αυτό το λέω 
γιατί πρόσφατα η κυβέρνη-
ση με τροπολογία πέρασε 
αλλαγή στον  εθνικό σχεδι-
ασμό διαχείρισης απορριμ-
μάτων, επιτρέποντας με 
τον νόμο την δημιουργία 
και λειτουργία μονάδων 
επεξεργασίας απορριμμά-
των με καύση.  Και είναι 
κάτι πολύ πρόσφατο. Όλα 
αυτά μας βάζουν σε σκέ-
ψεις. Δυστυχώς δεν έχουν 
γίνει βήματα μπροστά, για-
τί δεν  είναι δυνατόν μετά 
από 20 χρόνια λειτουργίας  
της ΔΙΑΑΜΑΘ, τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά να βρίσκο-
νται σε ποσοστό του 10%,  
όταν θα έπρεπε να φτάσου-
με τον στόχο του 80%. Κάτι 
δεν πάει καλά λοιπόν και 
δεν οφείλεται αυτό σε ανι-
κανότητα των διοικήσεων 
των Δήμων. Άρα συμβαίνει 
κάτι άλλο». 
 
Μέσα στην εβδομάδα 
θα ανακοινωθεί 
ο υποψήφιος της 
«Συμπαράταξης Πολιτών»
«Πολύ σύντομα, μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα, θα 
έχουμε αποφασίσει οριστι-
κά για το ποιος θα είναι ο 
επόμενος επικεφαλής της 
«Συμπαράταξης Πολιτών» 
και υποψήφιος Δήμαρχος 
στις εκλογές του2023, γιατί 
είναι γνωστό εδώ και καιρό 
πως υπάρχει πλήρης ενημέ-
ρωση σε όλους για την από-
φασή μου να μην είμαι και 
πάλι υποψήφιος. Θα ολο-
κληρωθούν πολύ σύντομα 
οι διαδικασίες. Έχουμε ένα 
κανονισμό  για τον τρόπο 
που γίνεται  η διαδικασία. 
Η παράταξη λειτουργεί 
εδώ και 12 χρόνια και πολύ 
έγκαιρα θα έχουμε τελειώ-
σει όλες τις διεργασίες», 
είπε ο κ Βέρρος. 


