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«Εκφυλιςμόσ ή ανάδειξη αξιών και αξίων; Πρζπει να αντιςταθοφμε ςτο 

πρώτο, και να ςυμβάλλουμε ςτο δεφτερο, και αυτό γιατί ζχουμε 

ευθφνη και για το ζνα και για το άλλο, και για το κακό και για το 

καλό.» 

Στθ περίοδο που κα διανφςουμε μζχρι τθν 7θ Νοεμβρίου 2010 για τισ 

Αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ, κυρίαρχο ηθτοφμενο κα είναι θ αναηιτθςθ προςϊπων 

που κα ςυνκζςουν τουσ ςυνδυαςμοφσ των παρατάξεων. 

Ποια κα είναι θ ακολουκοφμενθ τακτικι ςυγκρότθςθσ των ςυνδυαςμϊν που 

πρζπει να αναμζνουμε;  

Η γνϊςθ και ο εκελοντιςμόσ προςφοράσ; ι θ ικανότθτα παραπλάνθςθσ των ψθφοφόρων δίνοντασ 

ψεφτικεσ υποςχζςεισ και ελπίδεσ για εξυπθρζτθςθ ςε προςωπικά και οικογενειακά κζματα; 

Η ενεργόσ ςυμμετοχι, θ δυναμικι εκπροςϊπθςθ, θ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των ςυμπολιτϊν μασ, θ 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ μασ, ανάπτυξθ που επιτυγχάνεται με τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ 

Περιφζρειασ; ι ο τρόποσ διατιρθςθσ των «κεκτθμζνων» που τουσ δίνει θ εκάςτοτε «καρζκλα» με τθν 

εναλλαγι των ίδιων προςϊπων από κζςθ ςε κζςθ;  

Τι εμπιςτοςφνθ μπορεί να ζχει ο ψθφοφόροσ ςτουσ υποψιφιουσ Περιφερειάρχεσ, Αντιπεριφερειάρχεσ, 

Δθμάρχουσ και Συμβοφλουσ, όταν με τθν προεκλογικι τουσ ςυμπεριφορά εκφυλίηουν αρχζσ, όπωσ τθν 

ζννοια του κομματικοφ;  

Όταν προςβάλλουν τθν ζννοια τθσ κοινωνικότθτασ με χαρακτθριςμοφσ προςϊπων ωσ «μθ φζροντεσ 

ψιφουσ», ωσ απουςιάηοντεσ από τα κοινωνικά δρϊμενα; 

Όταν θ ιδεολογία, μετακινείται εφκολα προκειμζνου να αποςπάςει ψιφουσ από «ευάλωτουσ» 

ψθφοφόρουσ;  

Όταν δεν διαχφουν τισ ιδζεσ και τισ παραδοςιακζσ αξίεσ τθσ παράταξθσ που προζρχονται; 

Όταν αςκοφν πρακτικζσ και εμφανίηουν ςυμπεριφορζσ που δεν αρμόηουν ςε κομματικά ςτελζχθ που 

κζλουν να λζνε ότι εκφράηουν τθ ςθμερινι κοινωνία;  

Αυτά ςαν ςυμπεριφορά υπθρετοφν αρχζσ; προάγουν αξίεσ; υποδεικνφουν ανκρϊπουσ με ειλικρινείσ 

ςχζςεισ μεταξφ υποψθφίων και ψθφοφόρων; κερδίηουν τθ νεολαία; τθσ δίνουν υπερθφάνεια για να 

ςτακεί ςτα πόδια τθσ και τθσ προςφζρουν όραμα κι ελπίδα για το αφριο; 

Οι επιλζγοντεσ, μποροφν να «υπερθφανεφονται» ότι φτιάχνουν ζνα ςυνδυαςμό ανοικτό ςτθν κοινωνία, 

ανοικτό ςτα νζα ρεφματα ςκζψθσ; ζνα ςυνδυαςμό που ενϊνει και δεν χωρίηει; ζνα ςυνδυαςμό που δεν κα 

διαλζγει ανάμεςα ςε «ζχοντεσ» και «μθ ζχοντεσ», αλλά κα καταςτιςει τισ ιδζεσ του μαγνιτθ για τθν 

κοινωνία και κα ζχει διείςδυςθ παντοφ; 

Εν τζλει, όταν χάνεισ τθν επαφι με τισ ιδζεσ και τισ αξίεσ ςου, χάνεισ επαφι και με τθν κοινωνία, και 

αναπτφςςονται ευκολότερα πρακτικζσ που πλθγϊνουν «φίλουσ». 

Και μια παράταξθ, ζνασ ςυνδυαςμόσ, που δεν κα βάλει το πιχθ του δθμόςιου ικουσ πολφ υψθλά, κα  

βρεκεί  να απολογείται για τισ ςυμπεριφορζσ λίγων που πλιγωςαν τουσ πολλοφσ και που ζβλαψαν τον 

τόπο πολφ.  
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