ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ
Μάιος 2006

Αντί προλόγου
Τον 21ο αιώνα η Ελληνική κοινωνία καλείται να ανταποκριθεί σε προκλήσεις που
άπτονται του προσωπικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού επίπεδου.
Ζούμε σε μια κοινωνία με δεδομένους τους δημοκρατικούς θεσμούς
H συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί σαν δεδομένο τη αντιπροσωπευτική
δημοκρατία και ανεπίστρεπτη την οικονομία της αγοράς. Η πολιτική παύει να εμπνέει, να
αποτελεί το πεδίο όπου παίζεται η ευτυχία ή η δυστυχία της ανθρωπότητας και στο
οποίο αξίζει κανείς να αφιερώσει την ενέργεια και τα πάθος του.
Ζούμε σε μια κοινωνία επικοινωνιακή
Η τηλεοπτικοποίηση του δημόσιου διαλόγου είναι πλέον καθημερινή διαπίστωση.
Η κοινή γνώμη εκπροσωπείται από τους
δημοσιογράφους και τις εταιρείες
δημοσκοπήσεων, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην νοιώθουν πλέον την ανάγκη να
κινητοποιηθούν και να οργανωθούν.
Ζούμε σε μια εγωκεντρική κοινωνία
Το πέρασμα της κοινωνίας από τον δημοκρατικό ατομικισμό στον εγωκεντρικό
ατομικισμό οδήγησε τους πολίτες στην εσωστρέφεια, την αναδίπλωση στον ιδιωτικό βίο,
στην αδιαφορία για την τύχη των άλλων, στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δράση του
ατόμου ως πολίτη.
Ζούμε σε μια εμπορευματική κοινωνία
Οι πολίτες αποτελούν διαρκώς στόχο μιας υπερπροσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, που
τους ωθεί να αφιερώνουν τον ελεύθερό τους χρόνο στην ιδιωτική κατανάλωση
περισσότερο, παρά στη δημόσια δράση.
Ζούμε σε μια σκεπτικιστική κοινωνία
Σήμερα τείνει να γίνει κυρίαρχη αντίληψη η συνθήκη ότι: Είναι καλλίτερα να αφήσουμε
την διαχείριση της κοινωνίας στους «πολιτικάντηδες» ακόμα και εάν χρειάζεται να τους
επιτηρούμε από μακριά και να τους τιμωρούμε κάθε τέσσερα χρόνια.
Έχουμε όμως κοινά αιτήματα για να διαμορφώσουμε την ζωή που μας αξίζει:
Είναι κοινό το αίτημα να διαμορφώσουμε την άποψη σε ποια τοπική κοινωνία θέλουμε να
ζήσουμε.
Είναι κοινό αίτημα να συζητήσουμε με ειλικρίνεια για το παρόν και το μέλλον της πόλης
μας.
Είναι κοινό το αίτημα να αναπτυχθούν διαδικασίες για την συμμετοχή του πολίτη στην
λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν.
Είναι κοινό το αίτημα να αναβαθμιστεί η πληροφόρηση, η συνεννόηση, η αντιπαράθεση
που ως στόχο θα έχει ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποτελεί πρότυπο για τον
πολίτη, στη καθημερινή του επαφή.
Είναι κοινό το αίτημα για τη διαπαιδαγώγηση και την ανάδειξη μιας άλλης αξιοπιστίας
στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Είναι κοινό το αίτημα για την ανάδειξη μιας νέας Ενεργούς Τοπικής Δημοκρατίας.

Η πατρίδα μας είμαστε εμείς
Αν χάσουμε τον πολίτη, χάσαμε και την Ελλάδα..
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