
ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ …   

 Όλους τους προηγουμένους μήνες, κάθε πρωί που ξεκίναγα για τη δουλειά μου τη συναντούσα 
ανελλιπώς... Αλλά και τα μεσημέρια που γύριζα παραζαλισμένος από το μεθύσι της δουλειάς και 
τη βοή της πόλης και πάλι είχαμε τη καθιερωμένη μας συνάντηση. Είχε αρχίσει και μου γινόταν το 
απαραίτητο ταρακούνημα για να βγω από το πρωινό μου αγουροξύπνημα και τη μεσημεριανή μου 
αποχαύνωση. Και φυσικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία λακκούβα, στη μέση του οδοστρώματος, 
μπροστά στο ξωκλήσι της Αγίας Τριάδος. Ήταν εκεί για αρκετό διάστημα και με περίμενε και με 
πετύχαινε και έριχνα το αμάξι μέσα και μετά εμφανίστηκε λίγο πιο εκεί και η αδελφή της και πιο 
εκεί και η ξαδέλφη της. Τελικά μεγάλο σόι αυτές οι λακκούβες… Και όταν εγκαταστάθηκε όλο τους 
το σόι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία αρχίσανε οι δρόμοι να γίνονται ειδικές διαδρομές και οι οδηγοί 
ειδικοί στα σλάλομ. Αρχίσαμε με τη γυναίκα μου τα πειράγματα «εσύ πόσες λακκούβες πέτυχες 
σήμερα;» με τους γείτονες το συναγωνισμό και με τα συνεργεία επισκευής τις καλύτερες των 
σχέσεων. Και ξαφνικά ένα πρωί οι λακκούβες εξαφανίστηκαν, το σόι ξενιτεύτηκε και οι τρύπες στο 
οδόστρωμα κλείστηκαν. Τα αυτοκίνητα ξαναβρήκαν το ρόλο τους σε οικογενειακά από off-road 
οχήματα που είχαν καταντήσει και το στομάχι μου βρήκε επιτέλους και πάλι τη σωστή χωροταξική 
του θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα όργανα του σώματός μου.

Γεγονός 1 : κάποιες επικίνδυνες λακκούβες στο οδόστρωμα επισκευάσθηκαν.

     Εφόσον λοιπόν η εξαφάνιση των λακκουβών, μου στέρησε και το πολυέξοδο χόμπυ να 
επισκέπτομαι συχνότερα το συνεργείο της περιοχής μας με αποτέλεσμα να αφήσω το μάστορα 
σύξυλο να αναρωτιέται για την υγεία μου, θέλησα με τα χρήματα που εξοικονόμησα να εξοφλήσω 
τις οφειλές μου προς τη Κοινότητα από τους λογαριασμούς ύδρευσης που μου είχαν αποσταλεί. 
Και τότε ζω τη δεύτερη έκπληξη. Μου διαμηνύεται να μη πληρώσω τις οφειλές μου προς τη 
Κοινότητα γιατί το σύνολο της οφειλής της ύδρευσης της Ιπποκρατείου Πολιτείας θα το αναλάβει 
άλλος φορέας καθώς και ολόκληρη τη διαχείριση της ύδρευσης με συνέπεια τις  χαμηλότερες 
χρεώσεις στα τιμολόγια. Έμεινα στήλη άλατος. Είναι δυνατόν το νερό, με την ποιότητα που μου 
εξασφαλίζει η Ε.ΥΔ.Α.Π, να κοστίζει λιγότερο από την υψηλή στα αλήθεια τιμή που μου χρεώνεται 
σήμερα και εγώ να έχω εξαναγκάσει τις γλάστρες μου σε στέρηση και τις οικολογικές μου 
ευαισθησίες για το πότισμα των δένδρων του κήπου μου στη διάθεση του ουρανού και της θεάς 
βροχής; Λες να τους κακοφανεί αν αρχίσω μετά από τις χαμηλότερες χρεώσεις να τα ξαναποτίζω; 
Λες αυτή η πρωτοβουλία να κάνει τη τσέπη μου να υπερθερμανθεί από τα χρήματα που θα 
παραμείνουν μέσα της και να μου ανοίξει καμιά τρύπα στο παντελόνι; Δεν νομίζω λοιπόν πώς 
κανένας θα αρνηθεί μία τέτοια μείωση στη τιμή χρέωσης του νερού. Και μετά την μείωση, αν 
τελικά συμβεί κάτι τέτοιο και απ’ όποιο φορέα και αν προέρθει, να επιθυμεί να παραμείνει στο 
παλαιό τιμολόγιο.

Προσπάθεια 1 : να μειωθούν οι χρεώσεις νερού ύδρευσης της περιοχής μας.

     Αρχίζει λοιπόν να μου αρέσει η διαμονή μου σε τούτη τη περιοχή και να με χαροποιεί το 
γεγονός ότι «δυο πραγματάκια βρε αδερφέ» δρομολογούνται. Έτσι για τη καθημερινότητά μου, για 
τη ποιότητα ζωής μου, για τις μετακινήσεις μου, γιατί πράγματι και αυτές, μου έχουν γίνει άγχος, 
ειδικά με τα σχολεία των παιδιών. Τα σχολεία; Τι είπα τώρα; Τα σχολεία; Και γι’αυτό εξεπλάγην. 
Πόσες εκπλήξεις να αντέξω πια ο άνθρωπος;. Ξεκίνησε ήδη πρωτοβουλία και προσυπέγραψα και 
εγώ να ανεγερθεί σχολείο στη περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Να μη χρειάζεται να 
«διασχίζουμε τον Ρουβίκωνα» για να  φτάσουμε σε ένα σχολείο και να μάθουν δυο 
κολλυβογράμματα τα βλαστάρια μας. Να μη χρειάζεται να πλουτίζουμε το βενζινοπώλη, που μόνο 
εικόνισμα δε μας έχει κάνει, για να μετακινούμε τους μπόμπιρές μας μέχρι τους σχολικούς τους 
φίλους, αλλά αυτοί να είναι τα παιδιά του γείτονα. Να μη ξενιτευόμαστε για να πάρουμε τα 
μαθήματα από κάποιο άλλο παιδί αλλά αυτό να το κάνουμε στον απογευματινό μας περίπατο. Να 
μη ψάχνουμε τα σπλάχνα μας σε παρέες άλλων Δήμων αλλά σε φιλίες γειτονιάς. Να μάθουμε 
επιτέλους πόσα παιδιά έχει τούτος ο τόπος, να τα αγαπήσουμε και αυτά με τη σειρά τους να τον 
αγαπήσουν επίσης. Να μη τους φαίνεται ξένος και κενός ο τόπος τους γιατί μεγαλώνοντας θα τον 
αφήσουν, θα τον εγκαταλείψουν, θα ΜΑΣ εγκαταλείψουν. Όταν η Κοινότητα προσπαθεί την 
ανέγερση σχολείου μέσα από ένα κυκεώνα διαδικασιών, εμάς, λέγεται πως μας προσφέρεται (αν 
τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια) τετελεσμένη η ανέγερσή του, θα την αγνοήσουμε;



Προσπάθεια 2 : ανέγερση σχολείου στη περιοχή μας.
           
    Τελικά νοιώθω σαν την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Μπερδεμένος και πελαγωμένος. 
Παρουσιάζονται στη περιοχή μου σερίφηδες, παρουσιάζονται καλοί καουμπόηδες και κακοί 
ινδιάνοι, ζω σε ένα τεράστιο  Village Center και δεν ξέρω τι έργο βλέπω στην οθόνη. Προσπαθώ 
να ξεχωρίσω τους καλούς από τους κακούς και τα χάνω. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Όπως ο 
ασθενής στο χειρουργικό τραπέζι, που έχει ανάγκη από μετάγγιση αίματος δεν έχει τη πολυτέλεια 
να επιλέξει το δότη του, που μπορεί να είναι από καλοκάγαθος αριστοκράτης μέχρι επικίνδυνος 
εγκληματίας, έτσι και η καθημερινότητά μου σε αυτή τη περιοχή της  Ιπποκρατείου Πολιτείας 
απαιτεί άμεσες λύσεις σε βασικές υποδομές, από όπου αυτές και αν προέρχονται, αρκεί να 
αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην πολιτισμική πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής χωρίς 
ιδιοτελείς σκοπιμότητες. Και σε αυτή τη προοπτική θα πρέπει να βρούμε όλοι μας το ρόλο που 
μας αρμόζει να παίξουμε για να τη στηρίξουμε. Τα προβλήματα αρχίζουν να αυξάνουν και ζητούν 
λύσεις, σκουπίδια, κίνδυνοι φωτιάς, φωτισμός δρόμων, αριθμοδότηση οδών, αδέσποτα σκυλιά και 
άλλα πολλά γεννιόνται κάθε μέρα. 
    
Ανέβηκα σε αυτό το βουνό με όνειρα και συνεχίζω να ονειρεύομαι. Όμως ο ονειρευόμενος είναι 
ένας ηθοποιός που παίζει κατά βούληση το τρελό και τον εχέφρονα, το δήμιο και το θύμα, το νάνο 
και το γίγαντα, το δαίμονα και τον άγγελο. Και για να πραγματώσω το όραμα θα γίνω και 
καουμπόης, θα βάλω και φτερά.
Στο κεφάλι… Τι άλλο να κάνω ο χριστιανός όταν βλέπω μάλιστα πως ότι και να σκεφτώ 
πραγματοποιείται;
Λέτε τώρα που δήλωσα θρήσκευμα να δούμε πρωτοβουλία και για εκκλησία;   
Ας το δω και αυτό…

                                                                                                                    Λαμπιθιανάκης Γιώργος.
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