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Οι αλήτες 
m s ασφάλτου

Του  I. Κ. Π ρετεν τερη

Εντάξει, αυτήν τη φορά 
ο Πρωθυπουργόν δεν 
p as  δ ιαμήνυσε μέσω 
τρίτων ότι είναι «δυσα- 
ρεστημένος», «ενοχλη
μένος», «avñovxos» ή 
«προβληματισμένος». 
Πάλι καλά! Αυτήν τη (po

pó πήρε τον λόγο ο iöios για να εκ- 
φράσει «την οδύνη του» για την τρα
γωδία m s  εθνική5 οδού και «τη συ
μπαράσταση του» a n s  οικογένειεβ των 
θυμάτων.

Αμέσαν μετά παρέθεσε σειρά από 
τετριμμένεβ και χιλιοειπωμένε5 κοινο- 
τοπίεβ υπό μορφήν μέτρων που (υπο
τίθεται) θα λάβει η κυβέρνησή του για 
va pas σώσει από τα τροχαία ατυχή
ματα. Τα μέτρα αυτά προφανον δεν θα 
έχουν κανένα αποτέλεσμα, ούτε καν 
πρόκειται να εφαρμοστούν. Αλλά είναι 
αξιέπαινο το ότι ο Πρωθυπουργόβ αι- 
σθάνθηκε την ανάγκη να δείξει neos η 
χώρα διαθέτει και πρωθυπουργό και 
κυβέρνηση, γεγονόε το οποίο αμφι
σβητείται εντονότατα εδώ και εξίμισι 
μήνεβ.

Α ξιέπαινο, αλλά στην προκειμέ
νη περίπτωση μάλλον περιττό. 
Διότι ο iöios ο Πρωθυπουργόβ 

(ms iöies δηλώ σει είπε μια πολύ σω
στή κουβέντα. Οτι η οδική ασφάλεια 
είναι «Ζήτημα κοινωνικού πολιτισμού 
και νοοτροπίας», «Ζήτημα παιδείας». 
Apa όσα μέτρα και αν πάρει η πολιτεία, 
όσοι ασφαλεί5 δρόμοι και αν φπαχτούν, 
θα είμαστε όλοι έρμαια των αληταρά- 
δων m s ασφάλτου. Οι οποίοι πολλέ5 
epopés είμαστε εμεί5 οι ίδιοι.

Εχει απόλυτο δίκιο λοιπόν ο Πρωθυ- 
noupYÓs. Η οδική ασφάλεια είναι πρω
τίστου άίτημα κοινωνικού πολιτισμού. 
Evos πολιτισμού o onoios δεν θα με
τριέται με μαγκιά, o onoios δεν θα θε
ωρεί λεβεντιά την παρανομία, o onoi
os δεν θα εκλαμβάνει ως καταστολή 
την αστυνόμευση, o onoios δεν θα θε
ωρεί ότι η ευγένεια, η αγωγή, η αβρό
τητα είναι ενδείξεκ αδυναμίαε ή ηλι- 
0iótmas. Evos πολιτισμού o onoios δεν 
θα αντιλαμβάνεται τον δρόμο (os χώρο 
κοινωνικού ανταγωνισμού ή o s  μέθο
δο κοινωνικήβ αναβάθμισή. Evos πο
λιτισμού o onoios θα θεωρεί τη Ζωή πο
λύ ακριβή για να τη σπαταλάει αλόγιστα 
(ms στροφέβ των εθνικών οδών.

Ε λοιπόν, τέτοιον πολιτισμό δεν 
έχουμε στην Ελλάδα. Και αν θέ
λετε να είμαι απολύτα» ειλικρι- 

vñs, δεν πιστεύω ότι θα τον αποκτή
σουμε σύντομα. Ξέρετε γιατί; Επειδή η 
κυρίαρχη κοινωνική συνείδηση στη χώ
ρα pas είναι υπέρ m s αλητεία5, την 
εκτρέφει και την υποθάλπει. Επειδή η 
νομιμοφροσύνη θεωρείται κοροϊδία. 
Επειδή η ασυνειδησία εκλαμβάνεται (os 
μαγκιά. Και επειδή είμαστε μια χώρα 
ταξιτζήδων και νταλικέρηδων, όπου 
όσοι δεν.είναι ούτε ταξιτίήδεβ ούτε ντα- 
λικέρηδεε πασχίζουν να γίνουν μόλιε 
πιάσουν ένα τιμόνι στα χέρια mus.

Τόσο στον τομέα m s oóikós ασφά- 
λειαβ όσο και orous περισσότερουβ το- 
μείβ m s κοινωνικήβ pas Ζωής το πρό
βλημα είναι τελικακ η αλητεία. Εναντίον 
m s onoias είναι πολύ δύσκολο να λη- 
φθούν μέτρα. Οχι anapam m os από έλ
λειψη θάρρουε των κυβερνώντων. Αλ
λά επειδή και οι αλήτε$ ψηφίζουν.
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