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                                                                       Πρέβεζα :   28-3-2018 
                                            
                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:   16 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΕΒΕΖΑ» 

Αβέρωφ 2,  48100Πρέβεζα  

Τηλ. 26820 61415 

e-mail: pol.syl.preveza@gmail.com 
 
                                                                                   ΠΡΟΣ 
                                                                          Τον Δήμαρχο  Πρέβεζας 
                                                                           κ. Χρήστο Μπαΐλη 
                                                                           ΠΡΕΒΕΖΑ 
 
                                                                           Κοινοποίηση 

1.  Διοικητή  Εθνικής Τράπεζας  
κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Θωμόπουλο. 
Αιόλου 86 
105 59 ΑΘΗΝΑ 

2. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Δήμου Πρέβεζας  
κ. Ευάγγελο Ροπόκη       

                                                                                3.   Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για θέματα       
                                                                                       Παιδείας και Πολιτισμού  

                                                                          κα  Ελευθερία Αγγέλη   
                                                                   4.   Αστυνομικό Διευθυντή  Πρέβεζας 
                                                                   5.   Δημοτική Αστυνομία 
                                                                   6.   Τοπικά Μ.Μ.Ε. 

                                                            
 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, κτίσμα του μεσοπολέμου, είναι το πλέον 
αναγνωρίσιμο και ιδιαίτερης αισθητικής αρχιτεκτόνημα της πόλης μας. 
Είναι από μόνο του αξιοθέατο και δώρο  στο παραλιακό μέτωπό της. 
Στην μέχρι σήμερα παρουσία του στην ιστορία της έτυχε του θαυμασμού και του 
σεβασμού  κατοίκων  , επισκεπτών και κατακτητών. 
Τελευταία δέχεται και αυτό επιθέσεις <πολιτισμού> απερίσκεπτων νεαρών 
συμπολιτών μας , όπως και πολλά άλλα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια της πόλης. 
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Ο Σύλλογός μας ,πριν μερικούς μήνες , ζήτησε με έγγραφό του από την Διοίκηση της 
Ε.Τ.Ε. την συντήρηση και τον ευπρεπισμό του εμβληματικού κτιρίου και του 
περιβάλλοντος χώρου του. 
Η ανταπόκρισή της ήταν άμεση. 
Άμεση, δυστυχώς, ήταν και η επανεμφάνιση των εκκολαπτόμενων στο ελλαδικό 
σχολείο, νεαρών βανδάλων, στο σώμα του κτιρίου πριν καν τελειώσουν οι εργασίες. 
 
Στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια παραβιάζονται με ανησυχητικό ρυθμό οι 
κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, χωρίς το παραμικρό κόστος για τους 
παραβάτες. 
Αποτέλεσμα η εικόνα της πόλης να ξεφτίζει συνεχώς , αφού την αυξανόμενη 
παραβατικότητα συντηρεί η απουσία θεσμών και ελέγχου. 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Στον τοίχο απέναντι από την δυτική είσοδο του δημοτικού κτιρίου της πρώην 
Λαϊκής Αγοράς, με ευανάγνωστα, ευμεγέθη κόκκινα γράμματα διαβάζει, μήνες 
τώρα, ο κάθε κάτοικος και επισκέπτης της πόλης τον εξής .....καϋμό <σ΄ αγαπώ 
γ......... το μ....... >. 
 
Διάσπαρτα παντού στην πόλη τέτοια εμετικά και οπαδικά συνθήματα, 
μουντζούρες, αφίσες, ενοικιαστήρια, κουρελόχαρτα , κουρελοπανώ κ.λ.π. 
Δείγματα πολιτιστικής ,κοινωνικής και αισθητικής παρακμής που είναι σίγουρο ότι 
θα οδηγήσουν , σ’ άλλα σοβαρότερα παραπτώματα στο εγγύς μέλλον. 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Εκλεγήκατε για να διοικήσετε τον  Δήμο και την πόλη, των  οποίων η εύρυθμη 
λειτουργία τους είναι ΕΥΘΥΝΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. 
Θεσμικά όμως  είναι ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ της εκάστοτε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ η 
τακτοποιημένη καθημερινότητα  με την αδιάλειπτη εφαρμογή των νόμων και 
διατάξεων προς ΟΛΟΥΣ. Χρέος της επίσης να εμπνέει διαρκώς στους δημότες , 
ανεξάρτητα ηλικίας ,σεβασμό προς τον τόπο τους  και να καλλιεργεί τα αγαθά της 
έννομης τάξης, της δικαιοσύνης, της συμμετοχής, της προσφοράς , της αλληλεγγύης. 
 
Στο παρελθόν σας είχαμε καταθέσει μια σειρά από προτάσεις , η υιοθέτηση των 
οποίων θα βοηθούσε  σημαντικά στην βελτίωση  της σημερινής εικόνας της πόλης. 
Δεν γνωρίζουμε την κατάληξή τους. Ακούραστα σας τις ξανακαταθέτουμε , ενόψη 
μάλιστα και της τουριστικής περιόδου, μαζί με την βοήθειά μας για την υλοποίησή 
τους. 

1. Να ηγηθείτε μιας συνεχούς εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων στην αναβάθμιση  και προστασία της εικόνας  της πόλης, που 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ και όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής και των 
Κρατικών και Δημοτικών υπηρεσιών. 
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2. Συνεργεία του Δήμου με την συμμετοχή όλου του Δημοτικού Συμβουλίου (με 
πράξεις υπηρετείται η πόλη) και εθελοντών να καθαρίσουμε όλη της πόλη 
από το ΑΙΣΧΟΣ  της αφίσας , των ενοικιαστηρίων, των κουρελοπανώ, των 
εμετικών συνθημάτων κ.λ.π. 

3. Ολιγομελές συνεργείο του τμήματος καθαριότητας του Δήμου , κάθε πρωΐ να 
καθαρίζει (κυρίως το τμήμα που οριοθετείται από την Λ. Ειρήνης έως την 
παραλία) κάθε τέτοια ρύπανση. Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και σε άλλες 
πόλεις και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα η ρύπανση σχεδόν  
μηδενίστηκε. 

4. Να τοποθετήσει άμεσα η δημοτική αρχή σας ικανό αριθμό καλαίσθητων και 
λειτουργικών ταμπλώ σε όλη την πόλη, όπου με ευθύνη των υπηρεσιών του 
Δήμου θα αναρτώνται οι διαφημιστικές αφίσες , κηδειόσημα κ.λ.π.  τα δε 
ενοικιαστήρια να υπάρχουν μόνο στις εισόδους των κτιρίων που 
ενοικιάζονται. 

5. Επιβολή ενός επιπλέον τέλους καθαριότητας στα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και σε 
κάθε επιχείρηση που ρυπαίνει συνειδητά την πόλη με τα ενημερωτικά – 
διαφημιστικά φυλλάδια. 

6. Μόνιμη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης για ΣΥΝΕΧΗ 
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ και ενημέρωση των μαθητών όλων των βαθμίδων: 

 Στην σημαντικότητα της προστασίας του περιβάλλοντος από κάθε 
είδους ρύπανση. 

 Στην συνειδητοποίηση ότι η Πρέβεζα είναι το κοινό μας σπίτι και 
είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας ,η αγάπη και προστασία της , 
αρχής γενομένης από τον σχολικό χώρο. 

 Στο πόσο επωφελές είναι για τον πολιτισμό , την οικονομία και την 
πολύπλευρη ανάπτυξη της πόλης μια εικόνα της που θα προκαλεί 
σεβασμό στους κατοίκους και θαυμασμό στους επισκέπτες. 

 Στην οικονομική επιβάρυνση που προστίθεται σε όλους τους 
φορολογούμενους πολίτες , άρα και στους γονείς τους , από τις 
επαναλαμβανόμενες , άσκοπες και χυδαίες καταστροφές της 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. 

7. Επιβολή ποινών από την Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες της , σε όποιον 
παραβιάζει  το νόμο και τις διατάξεις για κάθε είδους ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Η Διοίκηση είναι μια διαδικασία διαρκής και κοπιώδης , που απαιτεί 
προσφορά και αφοσίωση, καταγράφει συγκρούσεις,   μετράει απώλειες. 
Εξαργυρώνεται μόνο  με την κληρονομιά που αφήνει πίσω της ,για την 
ΠΟΛΗ, τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, τη ΖΩΗ.  
‘Ολα τα άλλα τα χωνεύει η λήθη. 
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Πάντα στην διάθεσή σας για να ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ την πόλη μας. 
 
 
 

Για το Δ.Σ.                          
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               
 

           
 
 
 
      Κωνσταντίνος  Λογοθέτης                                           Άννα  –Μαρία Σαρδελή     
 


