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Προς:
Πολίτες των Γρεβενών

Αγαπητοί συμπολίτες,

Είναι πανθομολογούμενο πλέον ότι στην πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει 
ένα τεράστιο κενό αντιπροσώπευσης. Οι έχοντες την εξουσία, στην πλειονότητά τους, 
λειτουργούν σαν να μην ανήκουν στο κοινωνικό σώμα από το οποίο προέρχονται, αλλά 
τουναντίον εκμεταλλεύονται τα αξιώματά τους προς ίδιον όφελος. Η δεινή κατάσταση στην 
οποία βρισκόμαστε σήμερα εν πολλοίς οφείλεται σ’ αυτό το γεγονός.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μερίδιο ευθύνης έχουμε και οι πολίτες. Είτε μέσω του 
πελατειακού συστήματος συμμετείχαμε σε πρακτικές καταστρατήγησης της αξιοκρατίας και 
των νόμων είτε με την αδιαφορία-απάθεια που δείξαμε, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την 
έλλειψη αντίδρασης .

Σε μια χώρα που καταρρέει λοιπόν, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να ανιχνεύσουμε 
αν υπάρχουν δυνατότητες αντίστασης και να τις προωθήσουμε.

Ευτυχώς οι νεότεροι Έλληνες μέσα στην όλη αλλοτρίωσή μας εξακολουθούμε να 
είμαστε αυτοί στους οποίους εκβάλλει, έστω ανεπίγνωστα, μια ιλιγγιώδη πνευματική παράδοση 
νοηματοδότησης του βίου. Εκεί υπάρχουν και οι προτάσεις διεξόδου. Συγκεκριμένα η 
πολιτειολογική παράδοσή μας έχει να μας προσφέρει τεραστίας σημασίας παραδείγματα, 
τα οποία, αν εφαρμοστούν σήμερα, μπορούν να ανατρέψουν τη μαυρίλα που πλακώνει την 
Ελλάδα.

Το κρίσιμο σημείο είναι οι Πολίτες να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. 
Οι υποτιθέμενοι αντιπρόσωποί μας είτε αποδείχθηκαν ανίκανοι είτε με την πρακτική τους 
μετέτρεψαν τον δημόσιο βίο σε μια ολιγαρχία.

Προς την παραπάνω κατεύθυνση κινείται μια συγκεκριμένη πρόταση που θέλουμε να 
καταθέσουμε ενώπιόν σας. Ενώπιον της Ελευθερίας και της Ευθύνης σας ως ανθρώπων που 
θέλετε να αυτοκαθορίζεστε. Η ιδέα αναφέρεται στην δημιουργία διαρκούς δημοσκοπικού 
δήμου στα Γρεβενά, που θα αποτελείται από πολίτες των Γρεβενών μέσω του οποίου θα 
καταθέτουν τη γνώμη τους για μείζονα ζητήματα που τους απασχολούν.

Η πρόταση έχει ως εξής:



Προτείνουμε τη δημιουργία του διαρκούς δημοσκοπικού δήμου (Γιώργος 
Κοντογιώργης, Η σταθερά της κομματοκρατίας και το ελληνικό αδιέξοδο στο Κομματοκρατία 
και δυναστικό κράτος, Εκδ. Πατάκη 2012, Β΄ Έκδοση, σελ. 82) στα Γρεβενά, o οποίος και θα 
αποφασίζει για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, την υλοποίηση των οποίων 
(είτε ως μεταφορά εντολής, είτε ως πράξη) θα συνεχίσουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του στο 
κοινοβούλιο ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Πώς θα λειτουργεί: Η βάση του είναι η αριθμητική ευελιξία. Επειδή είναι δύσκολο σε 
τακτά χρονικά διαστήματα να συγκεντρώνονται οι γνώμες όλων των πολιτών επί συγκεκριμένου 
θέματος, ο διαρκής δημοσκοπικός δήμος θα αποτελείται από ένα αριθμό πολιτών, ο οποίος 
θα είναι ικανός να εκφράζει το σύνολο των απόψεων (αντιπροσωπευτικό δείγμα). Οι πολίτες 
που θα συμμετέχουν σ’ αυτόν θα εκλέγονται με κλήρωση και η θητεία τους θα είναι για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα (όχι πάνω από έξι μήνες). Θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι 
είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτοί που θα έχουν συμμετάσχει για μια 
θητεία θα μπαίνουν στην κληρωτίδα όταν θα έχει εξαντληθεί ο εκλογικός κατάλογος έτσι ώστε 
να συμμετέχουν όλοι. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται είτε με σύναξη επί συγκεκριμένου 
χώρου είτε μέσω διαδικτύου είτε με τη χρήση και των δύο τρόπων. Αναφορικά με το διαδίκτυο, 
η δημιουργία ανάλογης πλατφόρμας και η επίδοση και χρήση κωδικών ασφαλείας για τη 
σύγχρονη πληροφορική είναι απλά στην κατασκευή τους και με μηδαμινό κόστος, αφού μπορεί 
να γίνουν από συντοπίτες μας φοιτητές ή αποφοίτους αντίστοιχων σχολών.

Έτσι λοιπόν, όταν θα πρέπει να πάρουμε μια σημαντική απόφαση, θα συνέρχεται ο 
δήμος με ευθύνη των πολιτών που τον απαρτίζουν και θα αποφασίζει. Για το πότε χρειάζεται, 
αρκεί να κατατεθεί πρόταση από έναν ορισμένο αριθμό μελών του δημοσκοπικού δήμου για να 
συγκληθεί. Για παράδειγμα, αν ορίσουμε τον δημοσκοπικό μας δήμο στα 500 άτομα, μπορούμε 
να πούμε ότι, αν 100 άτομα ζητήσουν να συνέλθει ο δήμος, τότε ο τελευταίος πρέπει να το 
κάνει. Τα ονόματα των πολιτών που τον απαρτίζουν θα είναι γνωστά στους υπολοίπους.

Ο δημοσκοπικός δήμος δεν καλείται να υποκαταστήσει κανένα θεσμό. Θα λειτουργεί ως 
άξονας προστασίας του συμφέροντος των πολιτών, αφού έτσι θα εκφράζεται η άποψή τους επί 
συγκεκριμένων θεμάτων. Για το τι θα συμβεί θα μετρά η άποψη των εκπροσώπων των πολιτών 
(Βουλευτής, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος, Σύμβουλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όπως 
συμβαίνει μέχρι σήμερα. Όμως σε κάθε απόφαση τους οι παραπάνω θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπ’ όψιν τους τη βούληση των πολιτών. Διότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από αντιπρόσωποι. 
Μια ενδεχόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση, που ευελπιστούμε να έρθει σύντομα, οφείλει να 
συμπεριλάβει περισσότερο τη βούληση των πολιτών και την έκφρασή της στο πολιτικό πεδίο 
(π.χ. μέσω δημοψηφισμάτων).

Το μείζον ζήτημα είναι η κοινωνία να επιστρέψει στην πολιτική. Κι όταν λέμε πολιτική 
την εννοούμε ως άθλημα αυθυπέρβασης κι ελευθερίας κι όχι η αγελαία κομματοκρατία που μας 
κατέκλυσε τις τελευταίες δεκαετίες. Η κοινωνία πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα, σε δήμο και να 
διαχειριστεί το παρόν και το μέλλον της.



Η επιλογή, ανήκει στην προαίρεσή μας.

Αν η κοινωνία δεν ανταποκριθεί στην παραπάνω πρόταση σε βαθμό ικανό να γίνει 
πραγματικότητα ή αν άμεσα δεν διαφανεί πρόταση που να φαίνεται πιο λειτουργική για την 
απόπειρα επίλυσης του προβλήματος του κενού αντιπροσώπευσης, τότε υπάρχουν τα εξής 
ενδεχόμενα: Είτε η κοινωνία θεωρεί ότι δεν υπάρχει κενό αντιπροσώπευσης, άρα καλώς έχουν 
τα πράγματα και κατ’ επέκταση αυτή εδώ η παρέμβασή μας είναι περιττή, είτε δεν μπορεί να 
αντιδράσει και περιμένει την πλήρη αποδόμησή της.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μια απόπειρα ανίχνευσης αυτών που έχουν όρεξη για 
ΖΩΗ, έτσι ώστε να συμπράξουμε και να αυτοκαθοριστούμε συλλογικά.

Όσοι είστε σύμφωνοι με την συγκρότηση του Διαρκούς Δημοσκοπικού Δήμου Γρεβενών, 
δηλώστε την υποστήριξή σας στην ιστοσελίδα της Ομάδας www.omadaneon.gr, στην ειδική 
φόρμα που θα βρείτε. Τα ονόματα των υποστηρικτών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Ομάδας. Μόλις συμπληρωθεί κρίσιμος αριθμός θα συγκληθεί συνέλευση ώστε να προκύψει η 
συγκρότηση του δημοσκοπικού δήμου.

Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας υποστηρίζοντας την ιδέα.

Παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά όσους συμπολίτες μας μπορείτε.

Με ελπίδα και παρρησία,

Ομάδα Νέων Γρεβενών
   www.omadaneon.gr

                                                           e.mail: info@omadaneon.gr

Η παραπάνω πρόταση υπογράφεται και υποστηρίζεται από τους κάτωθι Πολίτες, μέλη 
και φίλους της Ομάδας Νέων Γρεβενών:

Δημήτρης Παπαλαμπρόπουλος
Νίκος Μπόγδος

Στέλιος Παπαλαμπρόπουλος
Χρύσα Ελευθερίου
Μάνος Μπόγδος
Μόνικα Θάνου

Ευθύμης Παπαθεοδώρου
Ζήσης Πέτρου

Λένα Πουρνάρα
Ηλίας Βενέσης

Ευδοκία Πέτρου
Όλγα Γαλάνη
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Αποστόλης Πέτρου
Έφη Γιαννακού

Κωνσταντίνος Λάζος
Αριστούλα Ελευθερίου
Χρήστος Προφέντζας

Μιχάλης Μιχαλόπουλος
Δημήτρης Προφέντζας


