
Μπροστά στις εκλογές

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 

 Έτος 13ο • Αριθμός φύλλου 152                                                  Τετάρτη 15 Μαΐου 2019                                               www.ardin-rixi.gr • Τιμή: 2€

  εκ ΡΗΞΗΣ του Γιώργου Καραμπελιά 

Η 
πιο καταστροφική διαχείρι-
ση των δημόσιων πραγμάτων, 
τουλάχιστον μετά τη μεταπο-
λίτευση, μια διακυβέρνηση 

που μόνο με εθνική λαίλαπα μπορεί να 
παρομοιαστεί, πλησιάζει στο τέλος της.  

Μια λαίλαπα που δεν άφησε ανέγ-
γιχτη καμιά πτυχή της ζωής μας. Ενδοτι-
κότητα έναντι των νεοθωμανών και των 
Αλβανών, εθνική προδοσία των Πρε-
σπών, δημογραφική κατάρρευση, φυγή 
των νέων, ανεξέλεγκτη μετανάστευση 
και γκετοποίηση, οικονομική καταβα-
ράθρωση, φορολογικό ξεζούμισμα και 
εκχώρηση του εθνικού πλούτου –τρα-
πεζών, αεροδρομίων, λιμανιών–, κατα-
στροφή μεγάλου μέρους των παραγωγι-
κών δυνάμεων, κατάρρευση των υποδο-
μών και εκατόμβες όπως στο Μάτι, φού-
ντωμα της εγκληματικότητας και της ανο-
μίας, διάλυση του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, αναγωγή του εθνομηδενισμού σε 
επίσημη κρατική ιδεολογία και αντικατά-
σταση του κράτους από τις ΜΚΟ του Σό-
ρος κ.λπ. κ.λπ.,  ων  ουκ έστιν αριθμός. 

Απέναντι σε όλα αυτά, καλούμαστε 

σε μερικές μέρες να πάρουμε θέση με 
την ψήφο μας. Και είναι προφανές πως 
το πρώτο και βασικό καθήκον μας είναι 
να στείλουμε αυτή την εθνομηδενιστι-
κή παρέα στο σπίτι της, στους δήμους, 
τις περιφέρειες, τις ευρωεκλογές – μέ-
χρις ότου να τους αποτινάξουμε οριστι-
κά από πάνω μας στις επερχόμενες  εθνι-
κές εκλογές. 

Βέβαια, αυτό το πρώτο βήμα εκκα-
θάρισης των στάβλων του Αυγεία δεν 
μπορεί ακόμα να μετατραπεί στο μεγά-
λο κίνημα της πατριωτικής αναγέννησης 
που ευαγγελιζόμαστε. Διότι δυστυχώς 
ο εθνομηδενισμός είναι πανίσχυρος και 
στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα και 
στα ΜΜΕ –ίσως όχι όσο στον ΣΥΡΙΖΑ, πά-
ντως όμως αρκετά, ώστε να μη μας επι-
τρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Πρόκει-
ται για εκλογές μετάβασης.

Αυτές οι τρεις πρώτες πράξεις της 
αποκαθήλωσης αυτών των αθλίων – στις 
δημοτικές, τις περιφερειακές και τις ευ-
ρωπαϊκές εκλογές–  παρότι μπορούν και 
πρέπει να στείλουν  παντού ένα ισχυρό 
μήνυμα «αποσυριζοποίησης», δεν απο-

τελούν παρά μόνο την αρχή, την ουβερ-
τούρα. Το κυρίως έργο θα ακολουθήσει 
στη συνέχεια. Και θα είναι μακράς πνο-
ής. Διότι δεν αφορά μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά σε ένα κυρίαρχο σύστημα. 

Πάντως, η αρχή που περιμέναμε εί-
ναι όντως η 26η Μαΐου. Και γι’ αυτό πρέ-
πει να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε 
αποτελεσματικά. Κατ’ αρχάς, απορρί-
πτοντας κάθε ανοικτή ή συγκεκαλυμμέ-
νη μορφή –ιδιαίτερα σε αυτοδιοικητικό 
επίπεδο– συριζαϊκών επιλογών. 

Κατά δεύτερο λόγο, υποστηρίζοντας 
τα ψηφοδέλτια του δημοκρατικού πατρι-
ωτισμού· ακόμα και για υποψηφίους στο 
εσωτερικό συγκεκριμένων συνδυασμών 
προβαίνουμε σε αυστηρές επιλογές. 

Κατά τρίτο λόγο, ψηφίζοντας ανθρώ-
πους αξιοπρεπείς, που εμμένουν στις 
απόψεις τους και όχι τα γνωστά «λα-
μόγια», ψευδοπατριώτες τους οποίους 
εγκαταστήσαμε στους δημόσιους θώ-
κους τα προηγούμενα χρόνια.  Ελπίζω να 
διδαχτήκαμε ήδη από τους Καμμένους 
και τους Τσίπρες. 

Και, προπαντός, αν υποστηρίζουμε 

σοβαρά ψηφοδέλτια ή υποψηφίους δεν 
πρέπει να υποκύπτουμε στη λογική της 
«χαμένης ψήφου». Σήμερα, βάζουμε τις 
βάσεις για το μεγάλο κύμα που έρχεται. 

Ιδιαίτερα, εμείς του Κινήματος Άρ-
δην, στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, 
της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής και 
της Πάτρας, με τους συνδυασμούς μας 
βάζουμε τις βάσεις για το επόμενο μεγά-
λο βήμα μας. Και το πόσο γρήγορα θα το 
πραγματοποιήσουμε εξαρτάται, σε με-
γάλο βαθμό, από εμάς τους ίδιους.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε άλλους 
συνδυασμούς και υποψηφίους σε όλες 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που ανή-
κουν είτε στο Κίνημα Άρδην, είτε στο ευ-
ρύτερο ρεύμα του δημοκρατικού πατρι-
ωτισμού. 

Τέλος στις Ευρωεκλογές, ανάλογα με 
την προδιάθεσή μας, και την ιδεολογική 
κλίση μας, στηρίζουμε σοβαρούς συνδυ-
ασμούς και άτομα, πάντα με την προϋ-
πόθεση ότι υπερασπίζονται τον δημο-
κρατικό πατριωτισμό.

Ξεκουμπίδια λοιιπον αλλά και καλή 
αρχή.

Δεν είναι παρά η αρχή
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ξενοφώντος 4, 105 57
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Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
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Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

ορφέως 13, κορωπί, 194 00 Αθήνα
τηλ.: 210 6620734

σΥΝδροΜΗ (1 ετοσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοσ λογΑρΙΑσΜοΥ:
116/772277-01 - εθνική τράπεζα 

Η ρΗξΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της ελλάδας 
από το σάββατο 2 δεκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 
σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ρΗξΗσ βασίζεται επίσης, πέρα από το 
πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 
των αναγνωστών της. γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-
νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (θεμιστο-
κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο εναλλακτικό Βι-
βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 
θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

Πωσ ΜΠορεΙτε ΝΑ σΥΝδρΑΜετε:
• Η ρΗξΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-
μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-
ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-
ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 
ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην εθνική τράπεζα (αρ. λογ. 
116/772277-01). 
• Η ρΗξΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 
των συντακτών της. 
 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ρΗξΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-
φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-
κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 
κοστίζει 30 ευρώ.

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Στο παρά πέντε

Προσεχείς εκδηλώσειςH Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου

του Δαμιανού Βασιλειάδη* 

Α 
πό το 1994, μια νέα «εθνική επέτειος» 
ήρθε να προστεθεί στο πάνθεον των 
εθνικών επετείων. Στις 24 Φεβρουα-
ρίου 1994, η Βουλή των Ελλήνων ψή-

φισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου 
ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων στο Μικρασιατικό Πόντο». Την ημέρα αυτή, 
ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψού-
ντα και ξεκίνησε την προαποφασισμένη από τους 
Νεότουρκους εθνική εκκαθάριση, με κατάληξη 
τη σφαγή και πυρπόληση της Σμύρνης, το 1922, 
για την οποία γνωστή Ελληνίδα έγραψε ότι δεν 
ήταν σφαγή, αλλά «συνωστισμός» στο λιμάνι της.
[1] Επίσης, το 1998, η Βουλή ψήφισε ομόφωνα 
την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα 
εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας.

Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού δεν 
είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ούτε γεωγραφικά, 
ούτε χρονικά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας 
ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, 
που οι ιστορικές του καταβολές πρέπει να αναζη-
τηθούν στο λεγόμενο Ανατολικό Ζήτημα. Ο ποντι-
ακός Ελληνισμός διεκδικεί τη δική του ιστορική 
μνήμη και την εγγραφή της στη συλλογική μνή-
μη του έθνους. Είναι μια αρχή, όχι όμως το τέλος.

Γιατί όμως αυτή η επιμονή στη συλλογική 
μνήμη των Ποντίων; Μάλιστα μετά και την παρέ-
λευση ενός ολόκληρου αιώνα, όταν οι πληγές της 
τραγωδίας φαίνεται να αποτελούν μακρινή ανά-
μνηση; Τι νόημα έχει αυτή η επέτειος που τόση 
σημασία της δίνουν οι Πόντιοι; Είναι ένα ερώτη-
μα που πρέπει να απαντηθεί και την απάντηση 
την έδωσε ο Μίλαν Κούντερα, ένας Τσέχος συγ-
γραφέας (Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης), με 
τα ακόλουθα λόγια:

«Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος 
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του. Να καταστρέ-
ψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία 
του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, 
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει 
μια νέα ιστορία … Δε θα χρειαστεί πολύς καιρός 
για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι 
και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα 
το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

Απόσπασμα από ευρύτερο κείμενο που έχει 
δημοσιευτεί ολόκληρο στην ιστοσελίδα www.
ardin-rixi.gr 

*εκπαιδευτικός, συγγραφέας, μέλος της Πατριω-
τικής Συσπείρωσης, υπ. δημοτικός σύμβουλος με 
τον ανεξάρτητο συνδυασμό Αθήνα για την Ελλάδα.

16/05/2019 |  Ξενοφώντος 4

Ο δ. σ. «Αθήνα για την Ελλάδα» 
οργανώνει την Πέμπτη 16 Μαΐ-
ου 2019 στις 19.30, εκδήλωση: «Ο 
πολιτισμός της σημερινής Αθή-
νας». Θα μιλήσουν: Αλέξ. Ασωνί-
της (Συγγραφέας), Κ. Γεωργουσό-
πουλος, κριτικός θεάτρου, Β. Κα-
ραποστόλης, καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Μ. Στεφανίδης, καθηγητής ΕΚΠΑ. 
Συντονιστής: Γιώργος Καραμπε-
λιάς. «Ρήγας Βελεστινλής», Ξενο-
φώντος 4, Σύνταγμα.

17/05/2019 |  Ξενοφώντος 4

Ακούσατε, ακούσατε! Μεγάλη καλ-
λιτεχνική εκδήλωσις! Την Παρα-
σκευή 17Μαΐου 2019 στις 19.30 το 
θέατρο σκιών του Κ. Ψυχραιμία δί-
δει την παράστασιν: «Ο Καραγκιό-
ζης Δήμαρχος». Στον χώρο «Ρή-
γας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, 
Σύνταγμα. Τρέξατε, σπεύσατε, ψη-
φίσατε! Είσοδος και έξοδος δωρεάν.

18/05/2019 |  Πλατεία Ψειρή

Το Σάββατο 18 Μαΐου 8.00 μμ 
στην αίθουσα του συλ. «Παλαί-
χθων» Παλλάδος 24-26 Πλ. Ψει-
ρή (2ος όρ.) ο δημοσιογράφος Λε-
ωνίδας Αποσκίτης και η ιδ. υπάλ-
ληλος Βασιλική Παπαδοπούλου, 
υποψήφιοι σύμβουλοι στον συνδυ-
ασμό «Αθήνα για την Ελλάδα», θα 
εκθέσουν τους στόχους του συνδυ-
ασμού και τις άποψης τους για την 
βία – εγκληματικότητα, την προστα-
σία της πολιτισμικής ταυτότητα, την 
απομάκρυνση των πολιτιστικών κέ-
ντρων, το μεταναστευτικό.

24/05/2019 |  Ξενοφώντος 4

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 
στις 19:30 ο συνδυασμός «Αθή-
να για την Ελλάδα» παρουσιάζει 
τους 58 υποψηφίους του, τις βασι-
κές γραμμές του προγράμματός του 
και κλείνει την προεκλογική περί-
οδο κερνώντας ένα κρασί τους φί-
λους του συνδυασμού. 

22/05/2019 |  Σταδίου 24

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 στις 
20:30 ο Γιώργος Καραμπελιάς 
θα συνομιλήσει με τον σκηνοθέτη 
και ηθοποιό Δημήτρη Λιγνάδη, 
με θέμα: «Η Αθήνα και ο πολιτι-
σμός, μεταξύ παρασιτικού μιμη-
τισμού και εκσυγχρονισμού της 
παράδοσης». Στο καφέ του Ιανού, 
Σταδίου 24, Αθήνα.

18/05/2019 |  Ξενοφώντος 4

Συνάντηση συνδυασμού Αθήνα για την Ελλάδα

Το Σάββατο 18 Μαΐου, στις 11 το πρωί, οι υποψήφιοι καθώς και οι φί-
λοι του συνδυασμού «Αθήνα για την Ελλάδα» καλούνται στα γραφεία 
του συνδυασμού, Ξενοφώντος 4, για να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες 
της εκλογικής διαδικασίας (ψηφοδέλτια, εκλογικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.). 
Απαραίτητη η παρουσία όλων ανεξαιρέτως!

Το Κίνημα Άρδην και ο συν-
δυασμός «Αθήνα για την Ελ-
λάδα» συμμετέχει στις κεντρι-
κές εκδηλώσεις μνήμης της 
Παμποντιακής Ομοσπονδί-
ας Ελλάδος για τα 100 χρόνια 
από τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου. Η κεντρική 
εκδήλωση θα γίνει την Κυρια-
κή 19 Μαίου, στις 19:00 στην 
πλ. Σσυντάγματος. Θα ακολου-
θήσει πορεία προς την τουρκι-
κή πρεσβεία.
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                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο 
ταν ο εθνικός μας 
ποιητής, Διονύσιος 
Σολωμός, επέλε-
γε τον τίτλο «Ελεύ-
θεροι Πολιορκη-

μένοι» για ένα από τα κορυφαία 
έργα του – και της νεοελληνικής 
ποίησης γενικότερα – ήθελε να 
τονίσει ότι οι Έλληνες, αν και πο-
λιορκημένοι στο Μεσολόγγι, δη-
λαδή στερημένοι της σωματικής 
τους ελευθερίας, διατηρούσαν 
ακέραιη την ελευθερία στο νου 
και την ψυχή τους. Οι σύγχρονοι 
Έλληνες, ο υπαρκτός Ελληνισμός, 
κινδυνεύουν να γίνουν σκλάβοι 
πολιορκημένοι, αν όχι φυλακι-
σμένοι, μέσα στον ίδιο το μετα-
μοντέρνο και παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο τους, που τους επιβλήθηκε 
σα μονόδρομος, χωρίς επιλογές, 
γιατί άργησαν να το κατανοήσουν 
και να αντιδράσουν.

* * * * *
Αυτή η σαρωτική επίθεση του 
μεταμοντερνισμού σε όλα τα πε-
δία της γνώσης, της παιδείας και 
του πολιτισμού είναι η βασική αι-
τία που ο λαός μας, αλλοτριωμέ-
νος την κρίσιμη ώρα, δεν μπόρε-
σε μετά τις 23 Απριλίου 2010, που 
ξεκίνησε η νέα οικονομική κατο-
χή, να ενστερνισθεί τα υψηλότε-
ρα διδάγματα της ιστορίας του, 
να αντισταθεί αποτελεσματικά 
και να γεννήσει τους νέους ηγέτες 
από τους κόλπους του. Έναν Κα-
ραϊσκάκη, έναν Παύλο Μελά, μια 
Λέλα Καραγιάννη, μια Ηλέκτρα 
Αποστόλου, έναν Γρηγόρη Αυξε-
ντίου, έναν Λαμπράκη, έναν Πα-
ναγούλη, έναν Σολωμού, που θα 
’πρεπε να υπάρχει για να κατεβά-
σει τη σημαία των τοκογλύφων-
δανειστών από τον ιστό.

Τώρα, είμαστε όλοι υποχρεω-
μένοι να σταθούμε απέναντι στο 
ωστικό κύμα, στο χαοτικό πολιτι-
κο-πολιτισμικό τσουνάμι, και να 

μείνουμε όρθιοι. Δε μπορούν να 
μας τα πάρουν όλα, γιατί τα πιο 
πολύτιμα είναι μέσα μας, αλλά 
πρέπει να τα ξαναβρούμε, να τα 
ξαναθυμηθούμε.

Η Ελλάδα σαν να πάσχει από 
αλτσχάϊμερ, παραδομένη στη με-
ταπρατική μακαριότητα και στα 
κελεύσματα του εθνομηδενισμού 
και του νεοφιλελευθερισμού, 
αναζητά απεγνωσμένα «λύ-
σεις»... που ενυπάρχουν στον ελ-
ληνικό πολιτισμό, αλλά ο ντόπιος 
εξανδραποδισμός τις έχει θάψει.

Η αντίσταση και η ανατροπή 
δε μπορεί να έρθει αν δεν υπάρ-
ξει μια συμπαγής λαϊκή βάση, 
πάνω στην οποία να πατά και από 
την οποία να εφορμά, αν δε βρε-
θεί κοινή ομολογία και ομοψυ-
χία, ένα κοινό σημείο πνευματι-
κής αναφοράς που να δονείται 
απαράλλακτα μέσα στον καθένα 
μας, όπως τότε που κερδίζαμε την 
ελευθερία μόνοι μας. Χωρίς αυ-
τές τις πνευματικές προϋποθέ-
σεις, δε θα υπάρξει σοβαρή προ-
οπτική πέρα από σπασμωδικές 
κινήσεις, όπως το Σύνταγμα, και 
αναγκαστικές «επιλογές», όπως ο 
ΣΥΡΙΖΑ, που επιτείνουν την απο-
γοήτευση.

* * * * *
Η εμπειρία απέδειξε ότι, πέρα 
από την απόλυτη αδράνεια του 
παλιού πολιτικού κατεστημένου, 
η «προοδευτική» διανόηση και 
η αριστερά, άνευρη, ανιστόρητη 
και κοσμοπολίτικη, δε μπόρεσε 
να αρθρώσει λόγο απέναντι στην 
ιστορία. Ένα σημαντικό κομμά-
τι της διανόησης εξαπάτησε μα-
ζικά την κοινωνία για τις προθέ-
σεις της παγκοσμιοποίησης και 
προπαγάνδιζε ότι, για να ενσωμα-
τωθούμε στην υποσχόμενη «σω-
τηρία» μας, πρέπει να χάσουμε 
τα ίχνη της ιδιοπροσωπίας μας. 
Για χρόνια, η αριστερή διανόη-
ση και καθοδήγηση πρόκρινε τον 
οικουμενισμό και την «ταξική» 

οπτική κατά του έθνους-κράτους 
και θεωρούσε «πατρίδα» της την 
αφηρημένη έννοια των «ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων»... 

Με όλα αυτά, η ελληνική αρι-
στερά, ξεκομμένη από την κοινω-
νία, την οποία όρισε ως ξενοδο-
χείο διαφορετικοτήτων, στάθηκε 
ανίκανη να οργανώσει την εθνική 
αντίσταση ή την κοινωνική αλλη-
λεγγύη.

Στην άλλη πλευρά, η ακροδε-
ξιά και οι νεοναζί απέδειξαν, για 
άλλη μια φορά, ότι ο υπερπατρι-
ωτισμός δεν προέρχεται από κα-
μιά αγαθή προαίρεση, παρά μόνο 
από το ίδιο το Κεφάλαιο. Με λίγα 
λόγια, ανάμεσά τους ευδοκιμούν 
από στημένοι προδότες μέχρι ευ-
κολόπιστοι και απελπισμένοι λα-
ϊκοί άνθρωποι που αισθάνονται 
πατριώτες.

Γιατί χρειάζεται η επανάσταση 
της συνείδησης

Ο Ελληνας υπήρξε απών, και συ-
νάμα ενοχλητικά παρών, από την 
ευρωπαϊκή πορεία, από τον Με-
σαίωνα και μετά. Παρακολουθού-
σε τις πολυτάραχες κοινωνικές 
καταστάσεις της Δύσης πιστεύο-
ντας, κατά βάθος, πως για την αλ-
λαγή του κόσμου δεν έφθανε κά-
ποια «ρεφορμιστική» μεγα-ιδεο-
λογία, αλλά άνθρωποι με βαθιά 
συνείδηση του «γνώθι σαυτόν» 
του Σωκράτη και πίστη στο «πά-
ντων χρημάτων μέτρον άνθρω-
πος» του Πρωταγόρα. Αυτό το μέ-
τρο, που υπόβοσκε πάντα στην 
εσωτερική φιλοσοφία του Έλληνα 
ανθρώπου, ήταν προϊόν μιας δι-
αλεκτικής σύγκρουσης αντίθετων 
καταστάσεων ζωής και πολιτεί-
ας του ατόμου. Η ελληνική στάση 
ζωής δεν περιορίστηκε ποτέ στην 
ομφαλοσκόπηση και τον παθητι-
κό διαλογισμό, γιατί καταλάβαινε 
ότι η ελευθερία δε δωρίζεται από 
αδράνεια της φύσης, αλλά κατα-

χτιέται με δράση και δοκιμή. Έτσι, 
ένα άλλο χαρακτηριστικό του ελ-
ληνικού κώδικα ζωής είναι η ηρω-
ϊκή δράση κάποιου ή κάποιων 
για να έρθει η κάθαρση.

Από την ώρα που βρεθήκαμε 
μέσα στο χωνευτήρι της Ενωμέ-
νης Ευρώπης και αναγκαστήκα-
με να δούμε τον εαυτό μας όπως 
οι άλλοι, κατέρρευσαν μια σειρά 
ιδεολογήματα που ήταν κάποτε 
αυθεντικά, αλλά επιζούσαν, κυ-
ρίως, για εσωτερική κατανάλωση.

Οι Έλληνες, σαν τα αυτιστι-
κά παιδιά που φεύγουν από την 
μαμά τους και δέχονται χτυπή-
ματα στην αυτοεκτίμησή τους, 
δε μπορέσαμε, μέχρι σήμερα, 
να συγκροτήσουμε ένα λόγο, σα 
βάση διαλόγου, με τους υπόλοι-
πους παίκτες του «παγκόσμιου 
χωριού» και, κυρίως, να συνδια-
λεχθούμε, επί ίσοις όροις, με τη 
Δύση.

Βασιστήκαμε, επανειλημμένα, 
σε μια υποτιθέμενη ύπαρξη ενός 
γενικευμένου εξωτερικού φιλελ-
ληνισμού, όντας έτσι πρόθυμοι 
να «ανήκομεν εις την Δύση» ή να 
ζητούμε εξασφάλιση των εθνικών 
μας δικαίων από την Ε.Ε. 

Έχουμε, λοιπόν, να αντιμετω-
πίσουμε την αδυναμία μιας πα-
ρωχημένης αντίληψης μεγαλο-
ϊδεατισμού (προ του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου) να λειτουργήσει, 
μαζί με την έλλειψη αυτοεκτίμη-
σης, απέναντι στη Δύση, όπως 
φάνηκε και από την καλλιέργεια 
της αυτό-ενοχοποίησης με τα 
Μνημόνια.

Όπως και στο Βυζάντιο την 
ώρα της Άλωσης τα τείχη ήταν 
άδεια και οι Τούρκοι βρέθηκαν 
από μέσα, έτσι και τώρα η Τρόϊ-
κα, χάρη στα φερέφωνα του εθνο-
μηδενισμού, βρήκε τα κάστρα του 
πολιτισμού εγκαταλελειμμένα 
και τις πνευματικές κερκόπορτες 
ανοιχτές.

Δε χρειάζονται άλλες ψευδαι-

σθήσεις. Για να μπορέσουμε να 
βγούμε από το νεογενιτσαρισμό, 
να λυτρωθούμε από το αρρωστη-
μένο βορειοευρωπαϊκό λάιφ-στά-
ιλ του Γραικύλου, πρέπει να κα-
τανοήσουμε βαθιά ότι είμαστε 
σε πόλεμο με ένα αδίστακτο και 
μαφιόζικο μπλοκ υπερεθνικών 
δυνάμεων και ντόπιων δωσίλο-
γων, που μας οδηγεί σε ολοκλη-
ρωτική εθνική καταστροφή.

Για να αντισταθεί αποτελε-
σματικά η ελληνική κοινωνία, έχει 
ανάγκη από μια επανάσταση της 
συνείδησης, ένα μεγάλο και γεν-
ναίο βήμα... προς τα πίσω, προς 
χωράφια γνωστά και καταστά-
σεις καθαρές, τότε που ήταν λίγα 
τα λεφτά και λίγες –αλλά σαφείς– 
οι ευχές: «να μην τουρκέψεις και 
να μη φραγκέψεις»!

Σε τέτοιες στιγμές, όταν κά-
ποιος έχει να διεκδικήσει το ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ, δίνοντας μάχη ζωής και 
θανάτου, πρέπει να ζει σα μειονό-
τητα σε άμυνα.

Μια νέα ελληνική συνειδη-
τότητα πάνω στο τρίπτυχο πολι-
τισμός-πολιτική-μεταφυσική θα 
περιλαμβάνει την αρχαιότητα, 
το Βυζάντιο, μαζί με τη δημοτική 
παράδοση και το λόγιο διαφωτι-
σμό του νέου Ελληνισμού, και θα 
’χει βασικές συνιστώσες τη Σεισά-
χθεια και την πραγματική Δημο-
κρατία (όχι την «έμμεση» ρεπού-
μπλικα).

Το τοκογλυφικό σύστημα που 
μας αρπάζει την ζωή και μας 
σκλαβώνει το μέλλον δεν είναι 
ανίκητο. Εμείς θα γίνουμε ανίκη-
τοι αν αφυπνισθούμε συλλογικά 
και βρούμε τον κοινό μελλοντικό 
μας προορισμό, με την «αφοβία 
σα σημαία», όπως λέει ο Ελύτης 
στο Άξιον Εστί.

* Υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό 
Αθήνα για την Ελλάδα.

Του Λεωνίδα Χ. Αποσκίτη*

Η ανάγκη για επανάσταση της ελληνικής συνείδησης

(Ο πολιτισμός το έσχατο όπλο)
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Η διαρκής τουρκική εισβολή 
και η ανάγκη οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου

Μ 
ια «δεύτερη 
τουρκική ει-
σβολή», κατά 
πως είπε ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
πραγματοποιείται από τις 
αρχές Μαΐου στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το τουρκικό σεισμογραφικό 
«Πορθητής», αναχώρησε το 
πρωί της 3ης Μαΐου από την 
Αττάλεια και εγκαταστάθηκε 
στα δυτικά της Πάφου, περι-
οχή για την οποία η Τουρ-
κία εξέδωσε Navtex (οδηγί-
ες προς ναυτιλομένους) για 
μια γεώτρηση που θα ολο-
κληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρί-
ου. Εν μέσω της παγωμά-
ρας που επικρατεί στα του 
Κυπριακού, η Τουρκία κά-
νει αυτό που ξέρει καλύτερα: 
Παραβίαση κάθε είδους Δι-
καίου. Τωόντι, παραβιάζει τη 
Σύμβαση για το Δίκαιο της 
Θάλασσας που βέβαια δεν 
υπέγραψε το 1982.

Η γεώτρηση, αναμένε-
ται να γίνει από το τουρκι-
κό γεωτρύπανο «Fatih» σε 
απόσταση 60 χιλιομέτρων 
δυτικά της Πάφου, παρου-
σία τριών πλοίων υποστή-
ριξης και εν αναμονή πολε-
μικών πλοίων που θα στεί-
λει το τουρκικό πολεμικό 
ναυτικό. Επί τούτου, παρά 
τις ιδιαίτερα αυστηρές ανα-
κοινώσεις από τις ΗΠΑ, την 
ΕΕ, την Αθήνα, το Παρίσι, το 
Λονδίνο, τη Ρώμη, την Αίγυ-
πτο, το Ισραήλ, αλλά και τη 
Μόσχα, η Άγκυρα συντηρεί 
την ένταση με τον Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου να δηλώνει 
ότι τον «Πορθητή» θα πλαι-
σιώσει και δεύτερο γεωτρύ-
πανο.

Με τη δικαιολογία των 
δικαιωμάτων που αξιώνουν 
οι Τουρκοκύπριοι στην 
ΑΟΖ, ακόμα και χωρίς λύση 
του Κυπριακού, η Τουρκία 
αποδεικνύει ξανά την «πει-
ρατική» αντίληψη περί θα-
λάσσιων συνόρων και υπο-
χρεώνει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία να αντιδράσει. Το 
Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο εξέδωσε μια ανακοί-
νωση στις 9 Μαΐου, ωστό-

σο η αντίδραση παραμένει 
σε επίπεδο ανακοινώσεων. 
Υπό έκδοση είναι το διεθνές 
ένταλμα σύλληψης για τον 
«Πορθητή» αλλά η ουσία 
παραμένει στο ότι η Τουρ-
κία δεν ακούει κανέναν και 
δεν φοβάται κανέναν, ειδικά 
στα θέματα της Κύπρου.

Εν ολίγοις, οι αντιδρά-
σεις τόσον κρατών δεν φαί-
νεται να επηρεάζουν τον αρ-
χικό σχεδιασμό της Τουρκί-
ας για γεωτρήσεις όπου της 
καπνίσει και αμφισβήτηση 
της κυριαρχίας της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Φαίνε-
ται δε, πως οι παλιές και συ-
νεχιζόμενες αμαρτίες των 
ισχυρών (και της ΕΕ), σε σχέ-
ση με την αντιμετώπιση του 
πειρατικού τουρκικού καθε-
στώτος, καταδεικνύουν τον 
μάλλον πρόσκαιρο χαρα-
κτήρα των ανακοινώσεων 
και των διαβημάτων. 

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, η 
μουδιασμένη πολιτική των 
Αθηνών σχετικά με τη θά-
λασσα, την υφαλοκρυπίδα 
και την ΑΟΖ, συντηρεί την 
αβεβαιότητα. Η εκκωφαντι-
κή απροθυμία να προχωρή-
σει σε οριοθέτηση της ΑΟΖ 
με την Κύπρο –και την Αίγυ-
πτο– προσφέρει και το «δι-
καίωμα» στην Τουρκία να 
λειτουργεί σαν κράτος-πει-
ρατής και να αγνοεί επιδει-
κτικά τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Φυσικά, η οριο-
θέτηση δεν θα υποχρεώσει 
την Τουρκία να μετατραπεί 
σε αγία, καθώς δεν αναγνω-
ρίζει το δικαίωμα που έχουν 
τα νησιά για οριοθέτηση των 
ΑΟΖ τους με μία ηπειρωτι-
κή χώρα, ωστόσο θα αποτε-
λέσει ένα αποτρεπτικό μέτρο 
για τη λαιμαργία του Ερντο-

γάν και των επιγόνων του.
Η Κύπρος κήρυξηε την 

ΑΟΖ της το 2004 και συμ-
φώνησε την οριοθέτηση με 
την Αίγυπτο το 2003, το Ισ-
ραήλ το 2010 και τον Λίβα-
νο το 2007. Μάλιστα, στις 
αρχές Μαΐου κατέθεσε τις 
συντεταγμένες του εξωτερι-
κού ορίου της υφαλοκρη-
πίδας/ΑΟΖ στα βόρεια και 
βορειοδυτικά. Η Ελλάδα δεν 
έχει κηρύξει ΑΟΖ και έχει 
υφαλοκρηπίδα, χωρίς όμως 
συντεταγμένες. 

Ασφαλώς, η Τουρκία 
χαράζει την πολιτική της, 
γνωρίζοντας ότι Λευκωσία 
και Αθήνα δεν έχουν μέχρι 
σήμερα καθορίζει ένα συ-
γκεκριμένο σχέδιο αντίδρα-
σης ενάντια στη διαρκή ει-
σβολή της Άγκυρας. Γνωρί-
ζει δε πως έχει απέναντί της 
ηγεσίες που επενδύουν στη 
«συνεργασία» με τη γείτονα 
χώρα, μια χώρα που ασελγεί 
εις βάρος κάθε Δικαίου, σε 
γη και θάλασσα, στο Αιγαίο, 
στη Θράκη, στην Κύπρο, στη 
Συρία, μα και εντός των συ-
νόρων της. Πού θα οδηγή-
σει αυτό; Άγνωστο. Διότι, την 
ώρα που η Ε.Έ. θέτει και ξα-
ναθέτει κυρώσεις στη Ρω-
σία για την Κριμαία, δεν εί-
ναι δυνατόν να μη συζητά 
καν κυρώσεις για την Τουρ-
κία, η οποία ολοκλήρωσε 
τις σεισμογραφικές έρευνες 
και ετοιμάζεται να τρυπήσει 
εντός της ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Και προ-
φανώς, δεν θα κάτσει στα 
βραστά της η Τουρκία όταν 
η ηγεσία του νησιού επιμέ-
νει να συζητά για μια λύση 
του Κυπριακού που θα νο-
μιμοποιεί την παρουσία της 
στην τουρκοκρατούμενη 
Κύπρο.

Η Τουρκία απορρίπτει ξανά 
το Δίκαιο της Θάλασσας 

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Για μια Κοινωνι-
κή, Οικολογική 

και Παραγωγική 
Πόλη

Σ την οπτική της Δημοτικής Παρά-
ταξης «Αθήνα για την Ελλάδα», 
η κοινωνική παρέμβαση προϋ-
ποθέτει ένα νέο αξιακό πρότυ-

πο στον αντίποδα του ατομικισμού, & του 
μονοδιάστατου καταναλωτισμού. Έναν νέο 
ανθρωπολογικό τύπο που έχει ως προτεραι-
ότητα την αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή κοι-
νωνική προσφορά και που συμβάλλει στην 
αναβίωση σύγχρονων μορφών κοινοτισμού 
– μέσα στην πόλη του. 

Αντιπαραβάλλουμε στις ΜΚΟ του κου 
Σόρος, για τις οποίες επαίρεται ο Κος Κα-
μίνης και οι λοιποί οπαδοί της παγκοσμιο-
ποίησης  που διεκδικούν  τον Δήμο, τις ενο-
ρίες αντλώντας πρακτικές από την Ορθό-
δοξη παράδοση  και το τεράστιο προνοια-
κό έργο που η εκκλησία μας έχει να επιδεί-
ξει διαχρονικά. Από την αρχή της κρίσης, το 
2010, οι ενορίες έδιναν καθημερινά τροφή 
σε πάνω από 200 χιλ πληττόμενους συμπο-
λίτες ενώ παρενέβαιναν σ’ ένα σύνολο ανα-
γκών για τους άστεγους, τους ηλικιωμένους 
& τους εξαρτημένους.

Υποστηρίζουμε την επέκταση του Ελά-
χιστου Εγγυημένου εισοδήματος για όλους 
όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας σε συνδυασμό με δίκτυα ασφα-
λείας σε επίπεδο γειτονιάς προκειμένου 
σε εύλογο χρονικό διάστημα να υπάρξουν 
αποτελέσματα κοινωνικής ένταξης.

Προτάσσουμε ως πρωταρχικό κοινωνικό 
ζήτημα το δημογραφικό και την στήριξη των 
πολύτεκνων οικογενειών με μέτρα στήριξης 
των μητέρων, συνδυάζοντας την ενίσχυση 
των βρεφονηπιακών- παιδικών σταθμών & 
και τις κατ οίκον υπηρεσίες  με τη συμβου-
λευτική και τη ψυχολογική υποστήριξη. Επι-
δίωξη μας αποτελεί η δημιουργία τοπικού 
κοινωνικού ταμείου σε συνεργασία με τους 
κοινωνικούς φορείς της πόλης που θα στη-
ρίζει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν 
παιδιά, τις οικογένειες που έχουν ανάγκη  
αλλά και δράσεις για την Κοινωνική και Αλ-
ληλέγγυα οικονομία, κατά τα πρότυπα των 
Ηθικών και Κοινωνικών Τραπεζών.

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί προ-
νομιακό πεδίο για την κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών που δεν θέλει η δεν μπορεί ν αντι-
μετωπίσει το Κράτος και η Ιδιωτική Οικο-
νομία, χωρίς όμως να γίνεται υποκατάστα-
το των νέο-φιλελεύθερων πολιτικών εκχώ-
ρησης των δημόσιων αγαθών και απορρύθ-
μισης των εργασιακών σχέσεων. Υποστηρί-
ζουμε την ανάπτυξη κοινωνικών-συνεργα-
τικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως: η δια-
τροφική ασφάλεια, ενισχύοντας τα απ ευ-
θείας δίκτυα παραγωγών καταναλωτών, η 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
αξιοποιώντας το πλαίσιο των «ενεργεια-
κών κοινοτήτων», η «κυκλική οικονομία», 
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, οι αναπαλαιώσεις-ανακαινί-
σεις κτηρίων και περιοχών, αντιμετωπίζο-
ντας πρωτίστως το πρόβλημα των αστέγων 
ή  διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των 
ΑμΕΑ στις δραστηριότητες της πόλης, ο πο-
λιτισμός, αναδεικνύοντας το Αρχαίο και Βυ-
ζαντινό παρελθόν της πόλης και συνδέοντας 
το μ’ ένα εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού.

Όραμα μας είναι μια πόλη πολύ-λει-
τουργική, που αναπτύσσει στρατηγικές 
αυτάρκειας σχεδιάζοντας την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση με κίνητρα για την επι-
στροφή των βιοτεχνιών και των μικρών πα-
ραγωγικών μονάδων σε οργανωμένα βιοτε-
χνικά πάρκα, σε συνδυασμό με καινοτόμες 
εφαρμογές της  πληροφορικής και της επι-
κοινωνίας, ώστε να δημιουργηθούν πραγ-
ματικές θέσεις εργασίας για τους ανέργους, 
ν ανασχεθεί η φυγή των νέων και ν’ αντιμε-
τωπιστεί το κύριο χαρακτηριστικό της πό-
λης μας: ο παρασιτισμός της. 

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσό-
τερα αποτελούν πραγματικές ανάγκες των 
συμπολιτών μας τους οποίους συναντάμε 
καθημερινά στις γειτονιές  της πόλης και θα 
συνεχίσουμε να συναντούμε και την επο-
μένη των εκλογών αφού ζούμε και εργαζό-
μαστε εδώ, όπως άλλωστε κάνουμε επί δε-
καετίες μέσω των κοινωνικών-οικολογικών  
αγώνων  στους οποίους συμμετέχουμε. 

Διαβεβαιώνουμε τις Αθηναίες και τους 
Αθηναίους ότι οι λύσεις για τα προβλήματα 
της καθημερινότητας, που συνδέονται άρ-
ρηκτα με την μοίρα της χώρας, μπορούν να 
προέλθουν ΜΟΝΟ από μια δημοτική παρά-
ταξη που συνδυάζει τον Πατριωτισμό με την 
Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία. 
Μια παράταξη με επικεφαλής τον Γιώργο 
Καραμπελιά, κορυφαίο διανοούμενο με τε-
ράστιο συγγραφικό έργο, ακτιβιστή, με συ-
νέπεια λόγων και έργων κι ένα συνδυασμό 
αξιόλογων συνεργατών από διάφορους χώ-
ρους του «Δημοκρατικού Πατριωτισμού» 
που δεν έχουν καμία σχέση με την πατριδο-
καπηλία των νοσταλγών του φασισμού, χω-
ρίς εξαρτήσεις από τα κέντρα της παγκοσμι-
οποίησης, την οικονομική ελίτ και τις πολι-
τικές οικογένειες που οδήγησαν την χώρα 
στα Μνημόνια και στην αποικιοποίηση και 
κινδυνεύουν να επιφέρουν ανεπίστρεπτες 
εθνικές καταστροφές, -αρχής γενομένης 
από την πρόσφατα υπογραφείσα Συμφω-
νία των Πρεσπών.

 
* Μηχανικός-Περιβαλλοντολόγος

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
τον συνδυασμό «Αθήνα για την Ελλάδα».

Του Νίκου Ντάσιου *
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Τ 
α συγκλονιστικά γεγονό-
τα στο Μάτι και στη Μάν-
δρα θα συνοδεύουν την 
κα Δούρου για πάντα, όσο 

και αν η ίδια προσπαθεί ν΄ αποποι-
ηθεί τις ευθύνες της –  και μάλιστα 
με τρόπο άξεστο και ανεύθυνο. Βέ-
βαια, οι δύο αυτές τραγικές περι-
πτώσεις που προκάλεσαν τον θά-
νατο τόσων συνανθρώπων μας πή-
ραν την άγουσα για τα δικαστήρια, 
ενώ πολύ σύντομα θα κριθούν και 
σε πολιτικό επίπεδο από τους πο-
λίτες της Αττικής, αλλά και της υπό-
λοιπης χώρας.  

Υπάρχει όμως και μια ακόμη 
ζοφερή πραγματικότητα, που σχε-
τίζεται με τη σημερινή περιφερει-
άρχη Αττικής και που αφορά άμε-
σα εκατομμύρια κατοίκων του λε-
κανοπεδίου, που όμως δεν έτυχε 
της δημοσιότητας που θα έπρεπε. 
Ίσως γιατί η δική της αποτυχία σε 
αυτό το ζήτημα ακολουθεί αυτή των 
προκατόχων της των άλλων συστη-
μικών κομμάτων, παρότι ο τοξικός 
της λόγος συχνά τη διαφοροποιεί 
και ως προς αυτό. Πρόκειται για το 
κυοφορούμενο «αδιέξοδο» στα θέ-
ματα διαχείρισης στερεών αστικών 
αποβλήτων στην περιφέρεια Αττι-
κής, που έρχεται να προστεθεί στις 
παραλήψεις, τις διαπλοκές, τις αβελ-
τηρίες και τα λάθη των προηγούμε-
νων, οι οποίοι όντως δεν ευνοού-
σαν την ανακύκλωση όσο θα έπρε-
πε και επέλεγαν αναξιόπιστες με-
θόδους, που δεν συμβάδιζαν πλή-
ρως με το δημόσιο συμφέρον και 
τους κοινοτικούς και εθνικούς στό-
χους. Όμως, η κορύφωση της λαν-
θάνουσας από καιρό «κρίσης των 
σκουπιδιών»  πραγματοποιήθηκε 
στη θητεία της κας Δούρου και τεί-
νει πλέον προς το αδιέξοδο.

Όλα ξεκίνησαν το 2014, πριν τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν η κα 
Δούρου, παίρνοντας ένα μειλίχιο 

ύφος στα διαφημιστικά της σποτά-
κια, παραπληροφορούσε τους αφε-
λείς ψηφοφόρους της με ανοησί-
ες του τύπου : «Να γίνουν τα σκου-
πίδια χρυσός, αλλά για τους πολί-
τες» και «να σταματήσει η περιφέ-
ρεια Αττικής να είναι χωματερή»1. 
Δεν δίστασε μάλιστα να οικειοποι-
ηθεί, όλο έπαρση, τα θλιβερά γεγο-
νότα της Κερατέας2 με χαρακτηρι-
στικά ύψιστου λαϊκισμού, λέγοντας 
στους ψηφοφόρους της: «Θέλω να 
θυμάστε ότι στην Κερατέα κέρδισα. 
Και αν κέρδισα θέλω να μου υπο-
σχεθείτε ότι στο Γραμματικό αυτή 
η νίκη θα επαναληφθεί». Ξεκίνη-
σε δε τη θητεία της ως περιφερει-
άρχης πανηγυρικά στον ΧΥΤΑ Φυ-
λής, τον οποίο είχε υποσχεθεί ότι θα 
κλείσει, ενώ παράλληλα πάγωσε 
όλα τα έργα που είχε ως ένα βαθ-
μό δρομολογήσει ο προκάτοχός της 
κος Σγουρός. Τελικά, σχεδόν τέσσε-
ρα χρόνια αδράνειας, την οδήγησαν 
σε μια ακόμη μεγαλοπρεπή «κωλο-
τούμπα», κάνοντας μάλιστα χρήση 
υψηλών τόνων σε μια ομιλία της σε 
(πρώην) οπαδούς της : «Το Γραμ-
ματικό θ΄ ανοίξει - και άλλα τέσσε-
ρα (εννοώντας 4 ΧΥΤΥ). ΤΕΛΕΙΑ. 
ΠΑΥΛΑ. ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ. Η Δούρου 
θα χωροθετήσει και κανονίστε να 
είστε με τις μαύρες σημαίες. Εγώ θα 
είμαι απέναντι.»     

Βέβαια, μαύρες σημαίες ακό-
μη δεν εμφανίστηκαν ούτε έγιναν 
χωροθετήσεις ΧΥΤΑ. Δεν χρειάζε-
ται να είναι κανείς όμως ειδικός επί 
των αποβλήτων για να διαπιστώσει 
ότι οι τεράστιες ποσότητες αστικών 
αποβλήτων που παράγονται στην 
Αττική, οι χωροταξικοί περιορισμοί 

1 https://www.youtube.com/watch?v
=Blw2tZhIF7Y&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR22m0ffv4as5eUtRxkMF
kYS5rj_3ERbiytUYF6t20FAZEiNRR
4qYmEZysI
2 «Κερατέα. Όταν συγκρούονται ελέ-
φαντες υποφέρουν τα μυρμήγκια», 
άρδην, τχ. 84/2011 

και οι λιγοστές δυνατότητες χρή-
σης γης για εγκαταστάσεις αποβλή-
των, τα πολύ μικρά ποσοστά ανακύ-
κλωσης/ανάκτησης, η έλλειψη πο-
λιτικών πρόληψης και κυκλικής οι-
κονομίας, αλλά πρωτίστως η δια-
χρονική απουσία κοινωνικής συ-
ναίνεσης καθιστούν γενικά τη χω-
ροθέτηση  μονάδων επεξεργασί-
ας στερεών αποβλήτων στην Αττι-
κή μια πάρα πολύ επίπονη υπόθε-
ση3. Μια υπόθεση που γίνεται ακό-
μα πιο δύσκολη όταν σ΄ ένα πολύ-
πλοκο θέμα με πολιτικές προεκτά-
σεις και με ευαίσθητα κοινωνικά, 
οικονομικά, ψυχολογικά, τεχνοκρα-
τικά και πολιτισμικά χαρακτηριστι-
κά παρεισφρέουν ιδεοληψίες συ-
νυφασμένες με καιροσκοπισμό και 
άγνοια. Πολύ περισσότερο δε όταν 
υπερισχύουν στον δημόσιο διάλο-
γο οι χονδροειδείς απλουστεύσεις, 
οι αυτάρεσκες κραυγές καιροσκο-
πισμού και ηθικολογίας από αυτο-
ανακηρυσσόμενους κατόχους της 
αλήθειας και μάλιστα για ένα επι-
κίνδυνα ετεροχρονισμένο πρόβλη-
μα. Η κα Δούρου άργησε πολύ να 
το αντιληφθεί και τώρα απλώς ση-
κώνει τους τόνους της φωνής της 
παραμένοντας άπραγη.

Μια απλή παράθεση ποσοτι-
κών στοιχείων αρκούν για να δεί-
ξουν το επερχόμενο  αδιέξοδο όταν 
σε μερικούς μήνες ο εν λειτουργία 
μοναδικός ΧΥΤΑ στην Αττική, αυ-
τός της Φυλής, θα υπερπληρωθεί 
εκ των πραγμάτων (εκτιμάται την 
άνοιξη του 2020), αλλά και ποιες 
«εικόνες Νάπολης» θα επακολου-
θήσουν αν δεν γίνει η αμφιλεγό-
μενη από κάθε άποψη επέκταση 
της Γ΄ Φάσης του ΧΥΤΑ, την οποία 
δεν επιθυμούν οι κάτοικοι των έτσι 
κι αλλιώς επιβαρυμένων περιοχών 
γύρω από τη Φυλή. Το 2018 παρή-

3 Οι μόνες χωροθετήσεις που έγιναν 
μέχρι τώρα στην Αττική ήταν με πρά-
ξη νομοθετικού περιεχομένου από τη 
Βάσω Παπανδρέου το 2003.

χθησαν περίπου 1,73 εκατομμύρια 
τόνοι αστικών αποβλήτων στην Ατ-
τική, από αυτά οι περίπου 300 χι-
λιάδες ήταν στον Δήμο Αθηναίων. 
Το σύνολο των ανακτήσιμων υλι-
κών έφτασε συνολικά στο απελπι-
στικό 7,31%, ενώ περίπου 16.000 
τόνοι (0,88%)  δευτερογενούς υλι-
κού μεταφέρθηκαν στην τσιμεντο-
βιομηχανία για καύση, με τις απώ-
λειες (υγρά και αέρια) να φτάνουν 
στο 3,7%. Συνολικά, στο ΧΥΤΑ 
Φυλής διατέθηκαν το 2018 περί-
που 1,6 εκατομμύρια τόνοι στερε-
ών αποβλήτων, δηλ  το 88,08% των 
παραγόμενων αποβλήτων της Ατ-
τικής. Ένας αριθμός που πρέπει να 
προκαλεί εφιάλτες, αλλά και ντρο-
πή στους εμπλεκόμενους – και ιδι-
αίτερα στους πολιτικούς προϊστα-
μένους του φορέα διαχείρισης απο-
βλήτων Αττικής, του ΕΔΣΝΑ, που 
είναι η κα Δούρου, αλλά και στους 
δημάρχους της Αττικής για τα πενι-
χρά αποτελέσματα της ανακύκλω-
σης που πέτυχαν. Ακόμη μεγα-
λύτερη ανησυχία και θλίψη όμως 
προκαλεί το γεγονός ότι οι προ-
βλεπόμενες υποδομές στο περιφε-

ρειακό σχέδιο Αττικής στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία βρίσκονται ακό-
μα στα «χαρτιά» (πίνακας 1), παρό-
τι το εγκεκριμένο από την κα Δού-
ρου περιφερειακό σχέδιο του 2016 
προβλέπει υψηλούς στόχους για 
το 2020, πέρα από κάθε φαντασία: 
52,66% ανάκτηση με προδιαλογή, 
25,56% ανάκτηση με επεξεργασία 
και μόλις 21,78% (από το 88,08% 
του 2018) διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

Δεν χωρά αμφιβολία ότι, ανα-
φορικά με τη διαχείριση αστικών 
αποβλήτων στην Αττική, η όποια 
διάδοχη κατάσταση στην πολιτική 
ηγεσία της περιφέρειας αλλά και 
των δήμων της Αττικής ναρκοθε-
τήθηκε από την τωρινή ηγεσία. Δεν 
αποκλείεται, όταν έρθει η ώρα, να 
δούμε όμως ξανά «αγώνες σαν την 
Κερατέα», ακόμα και την κα Δού-
ρου να πρωτοστατεί ως σημαιοφό-
ρος. 

Υπάρχουν όμως και οι ξεχα-
σμένοι απ' όλους κάτοικοι που ζουν 
κοντά στον ΧΥΤΑ Φυλής, για τους 
οποίους ισχύει όντως αυτό που 
γράφουν στα κείμενά τους ότι «η 
Φυλή είναι μνημείο περιβαλλοντι-
κού  χάους, αρρώστιας και ανθρώ-
πινου πόνου για τις τρεις επόμενες 
γενιές», εκτιμώντας και αυτοί ότι «η 
κρίση στην Αττική θα είναι εφιαλτι-
κών διαστάσεων». Δεν είναι όμως οι 
μόνοι. Αυτά σιγοψιθυρίζουν, εννο-
είται σε ιδιωτικές συζητήσεις, μεγα-
λομελετητές και μεγαλοεργολάβοι, 
παράγοντες του Δημοσίου και ερ-
γαζόμενοι στον ΧΥΤΑ, πανεπιστη-
μιακοί και κινήσεις πολιτών. Μόνο 
η κα Δούρου και κάποιοι κομματι-
κοί της σύντροφοι θεωρούν ότι δεν 
ευθύνονται ούτε σε αυτόν τον τομέα 
και ότι η κριτική στα όποια (μη) πε-
πραγμένα τους βασίζονται και πάλι 
σε fake news. «Μωραίνει Κύριος ον 
βούλεται απολέσαι».   

* Υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό 
«Αθήνα για την Ελλάδα».

        ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

“ 
Δεν χωρά αμφιβολία 
ότι αναφορικά 
με τη διαχείριση 
αστικών αποβλήτων 
στην Αττική η 
όποια «διάδοχη» 
κατάσταση στην 
πολιτική ηγεσία 
της περιφέρειας 
αλλά και των 
Δήμων της Αττικής 
ναρκοθετήθηκε από 
την τωρινή ηγεσία. 

Η προσωποποίηση της ανευθυνότητας

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου*

Είδος Μονάδας Περιοχή (τον./έτος) Κατάσταση
ΕΜΑΚ Φυλή 350.000 λειτουργεί/επέκταση
ΜΕΑ (κεντρ. τομέας) Ελαιώνας 140.000 προβλέπεται
ΜΕΑ (κεντρ.τομέας) Γουδή 140.000 προβλέπεται
ΜΕΑ (Π.Ε. Πειραιά) Σχιστό 180.000 προβλέπεται
ΜΕΑ (ΒΑ τομέας) Γραμματικό   60.000 προβλέπεται
ΜΕΑ (ΝΑ τομέας) ; 150.000 προβλέπεται
ΕΜΑΚ (προδιαλεγμένα) Φυλή 100.000 λειτουργεί/επέκταση
ΜΕΒΑ (ΝΑ τομέας) Μαρκόπουλο ; προβλέπεται
ΜΕΒΑ (ΒΑ τομέας) Γραμματικό ; προβλέπεται
ΜΕΒΑ (Δ. τομέας) Μέγαρα ; προβλέπεται
Νέοι ΧΥΤΑ ( ;) ; ; προβλέπεται

Πίνακας 1. 
Προβλεπόμενες εγκατα-
στάσεις στην Αττική
(ΜΕΑ=Μονάδα Επεξερ-
γασίας Αποβλήτων, ΜΕ-
ΒΑ=Μονάδα Επεξεργασί-
ας Βιοαποβλήτων, ΕΜΑΚ= 
Εργοστάσιο Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομπο-
στοποίησης, ΧΥΤΑ= Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Απο-
βλήτων)

Η Ρένα Δούρου και το «αδιέξοδο» στη διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων στην περιφέρεια Αττικής 

https://www.youtube.com/watch?v=Blw2tZhIF7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22m0ffv4as5eUtRxkMFkYS5rj_3ERbiytUYF6t20FAZEiNRR4qYmEZysI
https://www.youtube.com/watch?v=Blw2tZhIF7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22m0ffv4as5eUtRxkMFkYS5rj_3ERbiytUYF6t20FAZEiNRR4qYmEZysI
https://www.youtube.com/watch?v=Blw2tZhIF7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22m0ffv4as5eUtRxkMFkYS5rj_3ERbiytUYF6t20FAZEiNRR4qYmEZysI
https://www.youtube.com/watch?v=Blw2tZhIF7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22m0ffv4as5eUtRxkMFkYS5rj_3ERbiytUYF6t20FAZEiNRR4qYmEZysI
https://www.youtube.com/watch?v=Blw2tZhIF7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22m0ffv4as5eUtRxkMFkYS5rj_3ERbiytUYF6t20FAZEiNRR4qYmEZysI


            Αριθμός φύλλου 152      ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Μαΐου 20196
ΠΑΤΡΑ

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Υποψήφιος Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Βραχναιΐκων
ΑΛΜΠΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ   
Εκλογική Περιφέρεια Μεσσάτιδος
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
Εκλογική Περιφέρεια Παραλίας
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
Εκλογική Περιφέρεια Πατρέων
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΝΙΟΒΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΑΒΕΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΛΦΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΛΑΝΤΑ)
ΔΕΝΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΕΡΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΜΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΓΚΥ)
ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΡΙΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΤΕΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ)
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΑΦΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΟΥΛΗ  ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΦΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΟΒΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΡΑΝΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΜΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ   
Εκλογική Περιφέρεια Ρίου
ΑΛΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΗΛΙΑΣ

Αγαπητέ συνδημότη/αγαπη-
τή συνδημότισσα,

Τ 
ο «Κοινοτικόν» λειτουρ-
γεί από το 2007 ως ανοι-
χτό εργαστήρι πολιτικής, 
πολιτισμού και κίνησης 

ιδεών. Στο πλαίσιο αυτής της 
δράσης μας, το 2014 συγκροτή-
σαμε τη δημοτική κίνηση «Κοι-
νοτικόν», συμμετείχαμε στις 
εκλογές με υποψήφιο δήμαρχο 
τον Θεόδωρο Ντρίνια και κατα-
λάβαμε μια έδρα στο δημοτικό 
συμβούλιο.

Από την πρώτη στιγμή της κι-
νητοποίησής μας καταστήσαμε 
σαφές, ότι είμαστε μια ανεξάρ-
τητη και αυτόνομη δημοτική κί-
νηση, ότι δεν ανήκουμε επίση-
μα ή ανεπίσημα σε κάποιο πολι-
τικό κόμμα και ότι δεν πρόκειται 
να γίνουμε …απόκομμα κανενός. 
Ούτε κομματικά βαρίδια από το 
χθες κουβαλάμε, ούτε ποτέ μας 
συμμετείχαμε στις φαύλες πολι-
τικές που κατέστρεψαν τη χώρα 
μας, ούτε δεσμευόμαστε από 
κομματικές εξαρτήσεις του πα-
ρόντος. Μας ενδιαφέρει όμως η 
πολιτική. Θεωρούμε στοιχειώ-
δη κοινωνική μας υποχρέωση τη 
συμμετοχή μας στα «κοινά».

Η ΠΟΛΗ μας μαστίζεται από 
μια παρατεταμένη παρακμή. 
Μεταπρατική στις ιδέες, παρα-
σιτική στην οικονομία, ιδιοτε-
λής στην κοινωνική συμβίωση. Η 
κρίση που βιώνει η πατρίδα μας 
εξαθλιώνει την κοινωνία, ισοπε-
δώνει την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια, καταρρακώνει το μορφωτι-
κό επίπεδο, καταργεί το δικαίω-
μά μας στην ίδια τη ζωή.

ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ πάνω απ’ 
όλα τις ανάγκες της τοπικής κοι-
νωνίας και των δημοτών της. Με 
ανοιχτές, συλλογικές και αμεσο-
δημοκρατικές διαδικασίες, δι-
ευθετούμε τις κοινές υποθέσεις 
μας. Πιστεύουμε στην αυτονο-
μία και τον κοινοτισμό.

ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ τα δημό-
σια αγαθά: την υγεία, την παι-
δεία, το ρεύμα, το νερό.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στην 
εμπορευματοποίηση και την ιδι-
ωτικοποίηση των δημόσιων χώ-
ρων.

ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ένα εναλ-
λακτικό πρότυπο παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της περιοχής, 
συμβατό με το περιβάλλον, τον 
τεχνολογικό μας πολιτισμό και 
την ιστορία μας. Με αναγνώριση 

του κρίσιμου ρόλου του δημόσι-
ου τομέα και χωρίς φοβία για την 
υγιή, παραγωγική και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα.

ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ δημιουργικά 
η πλούσια πολιτισμική και πνευ-
ματική μας κληρονομιά, η αγω-
νιστική πολιτική και κοινωνική 
ιστορία του τόπου και του λαού 
μας.

Τι κάνάμε;
Κατά τα πέντε χρόνια παρουσί-
ας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
προσπαθήσαμε με καίριες πα-
ρεμβάσεις, χωρίς φωνασκίες και 
φτηνούς εντυπωσιασμούς, να τι-
μήσουμε την ευκαιρία που μας 
έδωσαν οι πολίτες της Πάτρας. 

Επισημάναμε τη δημογρα-
φική κατάρρευση της πόλης, τη 
φυγή των νέων, τη διάλυση του 
κοινωνικού ιστού και την ανάδυ-
ση νέων μορφών φτώχειας και 
αποκλεισμού, που περιθωριο-
ποιούν την μεγάλη πλειοψηφία 
των πολιτών. 

Αναδείξαμε τη δυσλειτουρ-
γία δομών και υπηρεσιών του 
δήμου, την υποβάθμιση των δη-
μόσιων υποδομών της πόλης, 
την έλλειψη πρασίνου, την πα-
ρακμή των δημόσιων χώρων. 
Δεν μείναμε μόνο στα ζητήμα-
τα της πόλης, αλλά με παρεμ-
βάσεις στο δημοτικό συμβούλιο 
ανακινήσαμε ζητήματα κρίσιμα 
για την πορεία της πατρίδας μας: 
την αποικιοποίηση από τους δα-
νειστές, το νεο-οθωμανικό επε-
κτατισμό σε Αιγαίο – Κύπρο – Συ-
ρία, την επιζήμια «Συμφωνία των 
Πρεσπών».

Η πολιτική παρουσία του 
«Κοινοτικόν» δεν περιορίστηκε 
στην αντιπολίτευση, αλλά προ-

χωρήσαμε στην διατύπωση στοι-
χείων μιας διαφορετικής πολιτι-
κής για την πόλη. 

Επεξεργαστήκαμε εναλλα-
κτικές πολιτικές στη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, στην αει-
φορική διαχείριση των υδάτινων 
πόρων, στην προώθηση και ανά-
δειξη του πολιτιστικού πλούτου 
της πόλης, στη διαχείριση του 
δημόσιου χώρου, στην ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών προς όφε-
λος του πολίτη.

Διοργανώσαμε δεκάδες εκ-
δηλώσεις ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης στην Πάτρα, 
πάνω σε όλο το εύρος τοπικών 
και εθνικών ζητημάτων. 

Εκδώσαμε πολυάριθμες  
ανακοινώσεις και δελτία τύπου, 
άρθρα και αναλύσεις μας, για τα 
περισσότερα από τα μείζονα ζη-
τήματα που απασχόλησαν την 
πόλη. Με πλήθος γραπτών ερω-
τήσεων ενημερώσαμε και φέ-
ραμε προ των ευθυνών της τη 
δημοτική αρχή για προβλήμα-
τα που πολλά από αυτά, δυστυ-
χώς, παραμένουν άλυτα μέχρι 
σήμερα: η περιβαλλοντική βόμ-
βα της Αμιαντίτ, η ανακύκλωση 
που καρκινοβατεί, το νερό του 
Πείρου που δεν έρχεται, η κερ-
δοσκοπική ασυδοσία στους δη-
μόσιους χώρους, η ξεπερασμέ-
νη αστική συγκοινωνία, η τρι-
τοκοσμική κατάσταση στις λαϊ-
κές αγορές, η καθυστέρηση στις 
ψηφιακές υποδομές, το περιτ-
τό αποτεφρωτήριο, οι ανύπαρ-
κτοι ποδηλατόδρομοι, η έλλειψη 
πρόσβασης των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες, το θαλάσσιο μέτω-
πο, το άλυτο κυκλοφοριακό, η 
άχρηστη αντιδρόμηση της Κανα-
κάρη, η ασφάλεια των σχολικών 

μονάδων, η φροντίδα των αδέ-
σποτων και άλλα πολλά.

Η παρουσία του εκλεγμένου 
δημοτικού συμβούλου και νυν 
υποψήφιου δημάρχου Θεόδω-
ρου Ντρίνια, αποτέλεσε μεγά-
λο κέρδος για εμάς και είμαστε 
περήφανοι για αυτήν. Πολύτιμη 
εμπειρία και τεχνογνωσία μας 
έδωσε και η αντίστοιχη συμμετο-
χή μελών μας σε επιτροπές του 
Δήμου. Μας χαροποιεί η συστη-
ματική και συνεπής δράση όλης 
της «ομάδας μας» αυτά τα τέσ-
σερα χρόνια. Θεωρούμε ότι οι 
καίριες παρεμβάσεις μας ήταν 
ευχάριστα δυσανάλογες για το 
μικρό μας εκλογικό μέγεθος. Η 
συλλογικότητά μας συνεδρία-
ζε σε εβδομαδιαία βάση, αλλά 
και εκτάκτως πολλές φορές, συ-
ναποφασίζοντας όσα ψήφιζε ο 
εκλεγμένος εκπρόσωπός μας.

Συνεχίζοντας… 
Η δημοτική παράταξη «Κοινο-
τικόν» συνεχίζει τον αγώνα της 
στην τοπική πολιτική, συμμετέ-
χοντας στις δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου 2019 με υποψήφιο 
δήμαρχο τον Θεόδωρο Ντρί-
νια. Επιμένουμε στη δημοκρα-
τική επανίδρυση των κοινών, 
αμφισβητώντας το μονοπώλιο 
μιας κάστας επαγγελματιών της 
δημόσιας ζωής, που έχει φιμώ-
σει την έκφραση της κοινωνικής 
πλειοψηφίας. Υπερβαίνουμε την 
παλαιοκομματική διαίρεση της 
αριστεράς με την δεξιά, καθώς 
βλέπουμε ότι σήμερα αποτελούν 
δυο όψεις του ίδιου νομίσματος 
και διχάζουν το λαϊκό σώμα σε 
παραπλανητική βάση.

Πιστεύουμε, ότι η Πάτρα δι-
αθέτει την ιστορία, τα μεγέθη 
και τις δυνατότητες να καταστεί 
και πάλι ένα εθνικό περιφερεια-
κό κέντρο. Μια πόλη κοινωνικά, 
παραγωγικά και οικολογικά βιώ-
σιμη και δημιουργική, συμβάλ-
λοντας με αυτόν τον τρόπο και 
στην ανασυγκρότηση του τόπου 
μας. Σε αυτήν την προσπάθεια 
δεν περισσεύει κανείς. Η μεγά-
λη πλειοψηφία των πολιτών της 
έχει να συνεισφέρει τη γνώση 
και την κοινωνική της εμπειρία, 
ώστε αυτή να μεταμορφωθεί και 
πάλι σ’ έναν ζωντανό συλλογικό 
οργανισμό.

«Κοινοτικόν» 
Για μια αυτόνομη παρέμβαση στον Δήμο Πατρέων
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Κομοτηνή: 100 μέρες δράσης 
πριν τα 100χρονα μιας ελεύθερης πόλης

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
υποψήφιος δήμαρχος

Εκλογική περιφέρεια Αιγείρου
ΒΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εκλογική περιφέρεια ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΤΣΑΤΖΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΕΒΑ ΛΥΔΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΧΜΕΤ ΜΕΡΓΙΕΜ 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΔΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΑΡΑ ΣΜΑΡΩ
ΕΦΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΕΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΖΕΜΠΕΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΚΑΖΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ 
ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΚΑΡΧΑΔΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑΔΗ
ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΚΟΤΣΙΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕΧΜΕΤ ΣΙΑΚΗΡ 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
MIXAΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
NΑZIΦ ΜΠΙΡΟΛ 
ΞΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΟΣΜΑΝ ΤΖΑΝΣΟΥ 
ΠΑΡΛΑΚ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΡΩΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

Σ 
ε 14 μήνες από σήμερα, η Κομοτη-
νή και η περιφέρειά της συμπληρώ-
νουν 100 χρόνια ελεύθερης ζωής. 
Μια επέτειος που αναμένεται να πε-

ράσει σε κλίμα βαρύ, αφού ο τόπος μας, στα 
χρόνια της τρέχουσας κρίσης, χτυπήθηκε δυ-
σανάλογα και το ντόπιο δυναμικό ολοένα και 
φθίνει. Το κέντρο της πόλης μοιάζει εγκατα-
λειμμένο, οι χρόνιες αδυναμίες οξύνθηκαν, η 
μετανάστευση – ιδίως των νέων επιστημόνων 
– σαρώνει, η μιζέρια είναι πανταχού παρού-
σα. Η εκπροσώπηση του νομού στην Κυβέρ-
νηση είναι μηδενική, στη Βουλή αόρατη, στο 
περιφερειακό συμβούλιο κλινικά νεκρή, ενώ 
και στους τοπικούς φορείς το επίπεδο πέφτει 
διαρκώς. Τι είδους απάντηση μπορεί να είναι 
ένας δήμαρχος-διαχειριστής μέσα στο τοπίο 
αυτό; Άραγε, οι «επικρατέστεροι» υποψήφιοι 
για το Δήμο Κομοτηνής συνειδητοποιούν τη 
δραματικότητα της κατάστασης;

Φυσικά και υπάρχουν άπειρα προβλήμα-
τα της λεγόμενης καθημερινότητας, με πρώ-
το και κυριότερο τα αμέτρητα αδέσποτα σκυ-
λιά που (για να μείνουμε στην πιο μετρήσιμη 
παράμετρο) στέλνουν καθημερινά κόσμο στο 
νοσοκομείο. Βεβαίως και πάσχουμε στον το-
μέα της καθαριότητας και του πρασίνου, της 
κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, 
της αισθητικής και της ταυτότητας της πόλης. 

Για όλα αυτά, ήδη έχουμε κάνει συγκεκριμέ-
νες προτάσεις, είναι όλες καταγεγραμμένες 
στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου και 
στην ιστοσελίδα μας (www.spartakos.gr). Για 
όλα ψάξαμε λύσεις ρεαλιστικές και παραγωγι-
κές την παρελθούσα πενταετία. Όμως, κι αυτά 
να μπαλωθούν κάπως, δεν αρκούν, αν εξακο-
λουθεί να λείπει εκείνη η νέα πνοή που χρειά-
ζεται η Κομοτηνή και όλη η Ροδόπη. 

Χρειαζόμαστε δήμαρχο «εκτός ορίων»: 
· Να επιστρατεύσει κάθε δυναμικό 

και εκπροσώπηση του τόπου μας, να κλωτσή-
σει το αδιάφορο κατεστημένο του παρακμια-
κού αθηναϊσμού, να απαιτήσει τη διάλυση του 
προξενικού κυκλώματος, να βάλει ένα φρένο 
στον κατήφορο. 

· Να ασχοληθεί με τα πάντα, να κε-

ντρίσει, με το δικό του παράδειγμα, το φιλότι-
μο των πολιτών, να βγάλει, τελικά, από δημό-
τες και δημοτικούς υπαλλήλους, τον καλύτερό 
τους εαυτό. 

· Να δώσει το σύνθημα ότι με στοχευ-
μένες παρεμβάσεις θα λύσουμε ΤΩΡΑ χρο-
νίζοντα προβλήματα (Ίδρυμα Παπανικολάου, 
Πάρκο Καρυδορρέματος, μεταφορά Πυρο-
σβεστικής…). 

Ήδη, μέσα στις 100 πρώτες μέρες του στο 
Δήμο, αυτό να κάνει. Όχι να μοιράσει φούμα-
ρα στον κόσμο και καρέκλες στους «δικούς 
του», αλλά το ακριβώς αντίθετο: να στείλει, 
προς πάσα κατεύθυνση, ξεκάθαρο σήμα ότι 
λίγο πριν τη συμπλήρωση ενός αιώνα ελευθε-
ρίας, αλλά και μπροστά στο χείλος του γκρε-
μού, κάτι άλλαξε ριζικά, σαν από θαύμα. 

Αανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης «Σπάρτακος»

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο για 
τη χώρα, όσον αφορά την ιστορία της, σε μια κατάσταση όπου 

παλεύουμε για επιβίωση. Μέσα από τον δημοκρατικό πατριωτισμό 
επιδιώκουμε να υπερασπιστούμε τη χώρα…»   Γ .Καραμπελιάς.

Ο 
δημοκρατικός πατριωτισμός δεν υφίσταται ως οργανωμένο 
κίνημα. Είναι ο κόσμος που ίσως δεν εκπροσωπείται. Είναι 
όμως ο φορέας που θα εκφράσει τους πάντες στο μέλλον, 

που θα γίνει  το νέο  πλειοψηφικό ρεύμα. Αυτός που θα ενοποιήσει 
όλες τις δυνάμεις του τόπου σ’ ένα πατριωτικό κοινωνικό όραμα για 
αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Γιατί αποδέχεται την αγάπη. Την πραγματική και όχι ανταποδο-
τική αγάπη για τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρη-
σκείας. Γιατί, όταν αγαπάς τον άνθρωπο, αγαπάς και την πατρίδα σου, 
την πατρίδα του, όλες τις πατρίδες. Η αξία του δημοκρατικού  πατρι-
ωτισμού μπορεί να  αποτελέσει  τον  πυρήνα ενός  νέου και απόλυτα  
αναγκαίου  εθνικού φρονήματος. Ενός φρονήματος που θα  περιέχει 
τις έννοιες έθνος  και  λαός με  την  πολιτική  τους σημασία.

Ο δημοκρατικός πατριωτισμός μας δεν μπορεί να ανέχεται την πα-
ρακμή μας, την  απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας. Θέλει έναν λαό 
αξιοπρεπή, με φρόνημα, με  εθνική και κοινωνική συμπεριφορά. Εί-
ναι η πρόταση που θα αντιστρατεύεται  τον εθνομηδενισμό και δεν 
θ’ αφήνει σε  φασιστικές και πατριδοκαπηλικές απόψεις να μονοπω-
λούν το πατριωτικό μας αίσθημα.   

Πρέπει να πάρει σάρκα και οστά αυτό το πολιτικό πρόταγμα, που 
θα προβάλει τις αρχές και τις αξίες αυτές και θα εγκαινιάσει τη νέα 
περίοδο. Που θα λέει όχι στην υποταγή, τον φόβο, την ξενοδουλεία, 
τον εθνικισμό, στην εθνική και  την κοινωνική καταστροφή. Που θα θέ-
τει ως προτεραιότητα ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, μακριά από τον 

παρασιτικό καταναλωτισμό, με σχεδιασμό για εθνική, οικονομική και 
κοινωνική  ανασυγκρότηση. Αυτού του είδους η ανασυγκρότηση εί-
ναι πλέον πιο απαραίτητη από ποτέ, γιατί η χώρα αντιμετωπίζει πολ-
λά προβλήματα στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα. Δυσκολίες με  τους 
βόρειους γείτονες, τον νεοθωμανισμό, την «ξεχασμένη» Κύπρο μας. 
Αυτή η ανασυγκρότηση θα προτάξει  την ιστορία μας, τον  πολιτισμό 
μας και τον εκσυγχρονισμό της παράδοσής μας.

Μας  πρέπει  μια   αληθινή  ιδεολογική  επανάσταση, να  υπερ-
βούμε τα  όρια και  τα στερεότυπα, διαχωρισμούς  και  μικροψυχίες. 
Έναν δημοκρατικό πατριωτισμό που θα βάλει τέλος στην  αδράνεια, 
τη  στασιμότητα, την  εσωστρέφεια, αυτό το «ασάλευτο παρόν» που  
ζούμε, και  με  νέα συλλογική πολιτική  συμπεριφορά, θα φράξουμε  
το  δρόμο  στο  λαϊκισμό  και  τη δημαγωγία και  θα  αντιπαρατεθού-
με  στον  εθνικισμό. Γιατί θα έχουμε  τότε  αποκτήσει την ξεχασμένη  
εθνική μας αυτογνωσία.

Με πρόταγμα την αγάπη στην  πατρίδα. Που αυτή η αγάπη θα μας 
αλλάξει νοοτροπία  και θα γίνουμε καλύτεροι. Γιατί μόνο όταν αγα-
πάς την πατρίδα σου, και ταυτίζεσαι  μ’ αυτήν συναισθηματικά, νιώ-
θεις περηφάνια και ντροπή, και αυτό σε κινητοποιεί  για τη δημιουρ-
γία μιας καλύτερης πατρίδας (Χ. Τσούκας). Έναν δημοκρατικό πατριω-
τισμό που  δεν θα κακοποιεί τη λέξη πατρίδα, όπως κάνει ο φασισμός 
κι ο εθνικισμός.

Σήμερα υπάρχουν οι πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές προ-
ϋποθέσεις για ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα . Το αίτημα για δράση 
πατριωτική, κοινωνική και δημοκρατική, είναι παλλαϊκό. Είναι η νέα 
μας εθνική προτεραιότητα. Ξεκίνημα για τη  δημοκρατική πατριωτική 
αναγέννηση της χώρας και της κοινωνίας .

Ένας ο δρόμος, και, ή τώρα ή ποτέ.
Διδύμιος

Για έναν δημοκρατικό πατριωτισμό

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spartakos.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR00MyZkIzv1Z7otqUSxe5mdehBDUVJuP_LiX-EHGzKqd-REA6hdGNMC1P8&h=AT0alsXwgs79FiaAfutgphLltoVyze0Wn5RP4GRyj7fIWcZejzuzbAlmbfr9wZyXOPaicsKT4KIahPtwmqaEMcI0nl1PKGiV_kR321l9cpGvy30ip-_m4VXmyWSwxX-sQv2kdMa0trFD67OniQ
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Η Θεσσαλονίκη να γίνει κέντρο πολιτισμού, 
ιστορίας, έρευνας και παραγωγής

Π 
ολλοί μας λένε «δεν γίνε-
ται»· άλλοι, υπεκφεύγουν 
μιλώντας για «κούφια ορά-
ματα» και για «ζητήματα 

άσχετα με την τοπική αυτοδιοίκηση». 
Εμείς τους απαντούμε: «Έχουμε κου-
ραστεί να αποχαιρετούμε τους φίλους 
μας».

Η πόλη αδειάζει από νέους ανθρώ-
πους. Μπορεί το μπλε-κόκκινο, αρι-
στεροδεξιό πολιτικό της κατεστημέ-
νο να πανηγυρίζει για την υποτιθέμε-
νη «έλευση της ανάπτυξης», η εμμο-
νή τους ωστόσο στον παρασιτισμό και 
στις πολιτικές της φαγητοφραπεδού-
πολης (οι οποίες όλως τυχαίως είναι οι 
μόνες που έχουν «σχέση» με το Δήμο), 
έχει μεταβάλει την Θεσσαλονίκη σε… 
τόπο αναχώρησης, σε τόπο ανεργίας, 
σε τόπο ετεροαπασχόλησης. Αντιτάσ-
σουμε λοιπόν τα αυτονόητα σε αυτό το 
σκηνικό της παρακμής, όπου η παραί-
τηση βαφτίζεται «ρεαλισμός» και λαν-
σάρεται ως «σοβαρή πολιτική» με εξυ-
πνακίστικο περιτύλιγμα.

Η παραγωγική προοπτική
Λέμε: Η πόλη μπορεί να παράγει και να 
δημιουργεί· η πόλη οφείλει να παρά-
γει και να δημιουργεί, αν θέλει να έχει 
μέλλον· η πόλη ήδη παράγει και δημι-
ουργεί, το μαρτυρούν οι πλείστες όσες 
επιχειρήσεις της το κάνουν σε πείσμα 
των καιρών, σεβόμενοι τους εργαζόμε-
νους και το περιβάλλον: Από τις εται-
ρείες λογισμικού που διαθέτουν ση-
μαντικό αποτύπωμα στην διεθνή αγο-
ρά, μέχρι την μεταποίηση που επέν-
δυσε σωστά και έξυπνα στους ανθρώ-
πους και την τεχνολογία (και δεν γύρε-
ψε την αρπαχτή των προγραμμάτων ή 
την μετεγκατάσταση προς άγραν του 
φθηνού μεροκάματου), ή τις εταιρείες 
που επενδύουν με σωστό τρόπο στον 
διατροφικό μας πολιτισμό και τα ποιο-
τικά του προϊόντα.

Νομίζετε ότι λέμε γενικότητες; Δεν 
έχετε παρά να ψάξετε στα ράφια των 
παντοπωλείων, συνεταιριστικών και 
μη, ή στο διαδίκτυο για την ύπαρξη αυ-
τής της Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονί-
κης που έθεσε στο περιθώριο το πολι-
τικό κατεστημένο, για να ακολουθήσει 
μια αστική παραλλαγή του υπερτουρι-

στικού τυχοδιωκτισμού ο οποίος βού-
λιαξε το Πρώτο Πόδι της Χαλκιδικής, 
και το μετέβαλε σ’ ένα ατελείωτο μπι-
τσόμπαρο ισοπεδώνοντας τον ιδιαίτε-
ρο χαρακτήρα, την ιστορία του, τον πο-
λιτισμό και το σύστημα αξιών των αν-
θρώπων του.

Κατεβαίνουμε, λοιπόν, στις τοπικο-
αυτοδιοικητικές εκλογές για να πού-
με ένα μεγάλο «φτάνει πια» σε αυτήν 
την κοροϊδία. Ο Δήμος μπορεί να πρω-
ταγωνιστήσει στον σχεδιασμό της πα-
ραγωγικής του αναγέννησης, όπως κά-
νει κάθε σοβαρός Δήμος στον υπόλοι-
πο πλανήτη.

Ο παράγοντας της ελληνικότητας
Ο δρόμος αυτός, στην χώρα μας δεν 
μπορεί, και δεν πρέπει, να είναι στε-
νά οικονομικός. Κι αυτό γιατί το συ-
γκριτικό πλεονέκτημα που έχει απομεί-
νει στην χώρα μας είναι ‘αύλο’, αφο-
ρά στον ελληνικό πολιτισμό, την ιστο-
ρία και την παιδεία της, τα στοιχεία δη-
λαδή εκείνα που αποδίδουν και στους 
ανθρώπους της τις ιδιαίτερες δεξιότη-
τες που τους καθιστούν περιζήτητους 
στην διεθνή αγορά εργασίας. Ούτως ή 
άλλως, στον αιώνα που μας πέρασε, η 
Ελλάδα κατάφερε να βγει από την στε-
νή θέση ενός παρασιτικού κρατιδίου 
και να παίξει ευρύτερο ρόλο σε διεθνές 
επίπεδο, μόνο τις στιγμές εκείνες που 
ανέδειξε αυτόν τον ‘ελληνικό τρόπο’: 
Είτε στην έκφρασή του την αντιστασι-
ακή, με την αγωνιστική συμμετοχή του 
ελληνικού λαού στον Β΄ παγκόσμιο πό-
λεμο, είτε σε ό,τι αφορά στις τέχνες και 
τα γράμματα, όπου οι πνευματικές φι-
γούρες που αναδείχθηκαν σε διεθνές 
επίπεδο, στήριξαν στο έργο της στην 
αναψηλάφηση πτυχών της ελληνικής 
ιστορίας και του πολιτισμού.  

Γι’ αυτό και κάθε τοπική αναπτυξι-
ακή πολιτική δεν μπορεί παρά να περ-
νάει μέσα από την καλλιέργεια του με-
γάλου κεφαλαίου που λέγεται ελληνι-
κότητα. Ιδίως, για μια πόλη όπως είναι 
η Θεσσαλονίκη, η οποία μετράει 23 αι-
ώνες αστικού βίου, με εποχές ακμής οι 
οποίες την καθιέρωσαν ως ένα ιδιαί-
τερο πόλο στην εξέλιξη του ελληνικού 
πολιτισμού. Αυτή η προοπτική ενταφι-
άστηκε από την προηγούμενη διοίκη-

ση, η οποία υπηρετώντας την νοοτρο-
πία του Χατζηαβάτη συνέδεσε το διε-
θνές άνοιγμα της πόλης με τον εθνομη-
δενισμό, υποτιμώντας όλες εκείνες της 
πλευρές της ιστορίας της, που θα μπο-
ρούσαν να διαμορφώσουν έναν πραγ-
ματικά οικουμενικό ρόλο. 

Έτσι, η μακεδονική, η ελληνιστική, 
ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή Θεσσα-
λονίκη τέθηκε σε δεύτερη μοίρα, ενώ 
στην πραγματικότητα αυτή η πλευ-
ρά στην ιστορία της πόλης είναι η πιο 
ουσιαστική, που την καθιστά και πόλο 
έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. 
Αντί γι’ αυτήν, η διοίκηση Μπουτάρη 
έπαιξε τυχοδιωκτικά, με έμφαση στον 
μαζικό τουρισμό το χαρτί της «οθωμα-
νικής Θεσσαλονίκης», εξωραΐζοντας 
μια εποχή κατάκτησης, καταπίεσης και 
εθνοτικού άπαρτχαϊντ ως τάχα λαμπρό 
πολυπολιτισμικό παράδειγμα, με συνέ-
πεια σήμερα να απειλείται η δορυφο-
ριοποίηση της πόλης στην επιρροή του 
επεκτατικού νέο-οθωμανισμού. 

Η πραγματική σύγκρουση
Το διακύβευμα, επομένως, αυτών των 
εκλογών αλλά και της σκοτεινής πολι-
τικής περιόδου που διέρχεται η χώρα 
μας, δεν είναι το αν η εθνομηδενιστι-
κή παγκοσμιοκρατία θα συνεχίσει την 
καταστροφική της επέλαση με «κρατι-
κιστικό» ή «νεοφιλελεύθερο μανδύα», 
στην εκδοχή δηλαδή που την προωθεί 
ο κρατικιστικός ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΔ της οι-
κογενειοκρατίας και του κοτζαμπασι-
σμού. Αλλά το εάν καταφέρουμε να 
αντιτάξουμε στην ίδια της την επέλα-
ση, ένα άλλο μοντέλο για την χώρα που 
επιστρέφει, και απαντάει με διαφο-
ρετικό τρόπο στα βασικά της ζητήμα-
τα: παραγωγή αντί του παρασιτισμού, 
δημογραφική ανασυγκρότηση αντί για 
την φυγή των νέων, και την εγκατάστα-
ση των εγκλωβισμένων μεταναστευτι-
κών ρευμάτων που επιθυμούν να συνε-
χίσουν προς την Δύση, καλλιέργεια και 
προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού 
και της ιστορικής κληρονομιάς του, ως 
απάντηση στην τάση να μεταβληθεί η 
Ελλάδα σε τρίτο κόσμο της Ε.Ε., μια πε-
ριφερειακή τουριστική αποικία όπου 
οι κάτοικοί της «μουρμουρίζουν σπα-
σμένες σκέψεις σε ξένες γλώσσες»…  

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Υποψήφιος Δήμαρχος:
Γιώργος Ρακκάς, πολιτικός επιστήμονας / δρ. κοινωνιο-

λογίας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Αγγελίδου Βασιλική (Βίκυ), Ψυχολόγος – δασκάλα χο-

ρού
Αδαλή Μαριάννα, Ελεύθερος επαγγελματίας.
Αλέστας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός.
Ανανιάδης Βασίλειος, Μηχανικός υπολογιστών
Βαγγελινός Περικλής, Μουσικός.
Βεζιργιαννίδου Καλλιρρόη, Συνταξιούχος Γεωπόνος.
Βλαχάκη Δήμητρα, Δικηγόρος – γραφολόγος
Βλαχογιάννης Νικόλαος, Φυσικός.
Βροχοπούλου Ειρήνη, συνταξιούχος ιατρική επισκέ-

πτρια.
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Πτυχιούχος Τοπογράφος 

Μηχανικός.
Γκάζης Δημήτριος, Μαθηματικός.
Διαλεκτόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ. θεωρητικής φυσι-

κής.
Ζλατάρη Σταυρούλα, Βιβλιοθηκονόμος.
Καραγεωργίου Άννα, Ιδ. Υπάλληλος.
Καραγιαννίδου Αντωνία, Ιδ. Υπάλληλος.
Καρακομνηνού Τσιγκοπούλου Νιόβη, Πτυχιούχος θεα-

τρικών σπουδών
Κατζούρη Δέσποινα, Δασκάλα.
Κατζούρης Νικόλαος, Ερευνητής πληροφορικής.
Κατριβάνος Εμμανουήλ, Δρ. Γεωλογίας – Εκπαιδευτικός.
Κλαπανάρα Σουζάνα, Δασκάλα.
Κουκλίδου Κωνσταντίνα, Οδοντοτεχνήτρια.
Λεκκού Χριστίνα, Φιλόλογος.
Λεκκού Κυριακή, Βρεφονηπιοκόμος.
Μανδραλής Απόστολης, Ελαιοχρωματιστής.
Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Ιστορικός – καθηγητής Αγγλι-

κής Γλώσσας.
Μπάσογλου Ανδρέας, Φαρμακοποιός.
Μπούσμπουρας Δημήτριος, Βιολόγος.
Μπύρος Θεόδωρος, Δρ. Φυσικής – Εκπαιδευτικός.
Μπύρος Γιώργος, Φυσικός.
Νάιδος Μηνάς – Χαράλαμπος, Διακοσμητής.
Νεραντζάκης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος.
Νικολαΐδης Ιωάννης-Διονύσιος, Πολιτικός Επιστήμονας.
Νικολαϊδου Γεωργία, Φοιτήτρια Χρηματο-οικονομικών.
Νικολαΐδου Σοφία, Εκπαιδευτικός.
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολ. Μηχανικός.
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Σχεδιαστής – χειριστής 

εργαλειομηχανών.
Πετρίδου Ιωάννα, Οικονομολόγος, μεταπτυχιακή φοιτή-

τρια Δημοσιογραφίας
Ρακκά Μαρία, Βιολόγος – ερευνήτρια θαλάσσιας βιολο-

γίας.
Ρακκάς Μιχαήλ, Μηχανικός μοτοσυκλετών.
Σαββίδης Στυλιανός, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
Σγουρός Ιωακείμ, Δικηγόρος.
Σεβρή Γεωργία, Ιδ. υπάλληλος.
Σεβρής Κωνσταντίνος, Πολιτικός Επιστήμονας
Ταμβάκης Παναγιώτης, Δρ. Θεολογίας, πρ. σχολικός 

σύμβουλος ΠΕ
Τζιούμπα Άννα, συνταξιούχος.
Τζιούμπας Αθανάσιος, Οικονομολόγος – Διευθυντής πα-

ραγωγικών μονάδων ΚΕΘΕΑ.
Τσακατσώνης Δημήτριος, Τεχνικός Μοτ/τών.
Τσέλου Ειρήνη-Αιμιλία, Μαθηματικός.
Φρουζάκης Δαυίδ, Μαθηματικός.
Χατζηπέτρου Αικατερίνη, Δικηγόρος.
Χατζηπέτρου Μιχαήλ, Οικονομολόγος – Ιδ. υπάλληλος.
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Τ 
ο Σ.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Αστικής Παρέμβασης) για την Αθή-
να, που έχει εξαγγελθεί από τον 
Μάιο του 2017, αφορά δράσεις που 

εντοπίζονται κυρίως στην 1η δημοτική κοινό-
τητα (που περιλαμβάνει το λεγόμενο εμπο-
ρικό τρίγωνο, είναι το κέντρο της Αθήνας) και 
μικρά τμήματα της 3ης και της 6ης δημοτικής 
κοινότητας. Τα Πατήσια, ο Κολωνός, η Κυ-
ψέλη, τα Σεπόλια, το Πολύγωνο, ο Νέος Κό-
σμος και άλλες σημαντικές και πολυπληθείς 
συνοικίες της πόλης φαντάζουν αόρατες και 
απ΄ό,τι φαίνεται δεν έχουν θέση στην Αθήνα 
του αύριο.

Η όποια προεκλογική υπόσχεση, αλλά 
ακόμα και μια ενδεχόμενη θετική πραγματι-
κή παρέμβαση στις ξεχασμένες γειτονιές της 
Αθήνας, δεν μπορούν παρά να αποτελούν 
αποσπασματικές και ελλειπείς ενέργειες, αν 
δεν υποβάλλονται και δεν αποφασίζονται 
από τους ίδιους τους δημότες-κατοίκους των 
περιοχών αυτών.

Αυτήν τη στιγμή, οι επτά δημοτικές κοινό-
τητες (διαμερίσματα) στην Αθήνα αποφασί-
ζουν μέσω των κοινοτικών συμβούλων –που 
είναι στην ουσία δημοτικοί σύμβουλοι β΄ κα-
τηγορίας- μόνο για την έκδοση πιστοποιητι-
κών και αδειών καταστημάτων. Για την εκτέ-
λεση έργων (δρόμων, πλατειών, αλσών) και 
τη συντήρησή τους έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν μόνο προτάσεις που σχεδόν 
ποτέ δεν γίνονται πράξη. Η απόφαση ανήκει 
στην κεντρική διοίκηση, στην πλατεία Κοτζιά. 
Το ίδιο ισχύει για την αξιοποίηση των ακινή-
των, την πολεοδομική ανάπτυξη της περιο-
χής, την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων και την ανάπτυξη πνευματικών και κοινω-
νικών θεμάτων.

Επομένως, είναι αναγκαία η αποκέντρω-
ση αρμοδιοτήτων, με παράλληλη μεταφο-
ρά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού των 
δημοτικών υπηρεσιών από το δημαρχείο της 
πλατείας Κοτζιά σε ισάριθμα των επτά δημο-
τικών κοινοτήτων δημαρχεία, αυτοδιοικού-
μενα και κοινοτικά ελεγχόμενα με αυτόν τον 
τρόπο πιο άμεσα, πιο αποτελεσματικά και με 
σαφώς υψηλότερο βαθμό αντιληπτικότητας 
από τον δημότη για το τι, πώς και γιατί γίνε-
ται κάτι και το πόσο κοστίζει. Οι δημότες εν-
δέχεται, σε συνθήκες αμεσοδημοκρατικές 
και συμμετοχικότητας, να αποφασίσουν τη 

θέσπιση ενός νέου ανταποδοτικού τέλους ή 
την αύξηση των υφιστάμενων για τη δημι-
ουργία π.χ. επιπρόσθετων χώρων πρασίνου, 
από τη στιγμή που τα όποια θετικά έργα θα 
είναι άμεσα ορατά μπροστά τους.

Μόνο με αυτό τον τρόπο και ταυτόχρονα 
με δημιουργία συνθηκών διαβούλευσης των 
αποφάσεων με τους δημότες και τις ομάδες 
δημοτών (λαϊκές συνελεύσεις), μπορεί να 
αποκτήσει αξία και ουσιαστικό λόγο ύπαρ-
ξης η δημοτική κοινότητα και, αντιστοίχως, 
οι κοινοτικοί σύμβουλοι αυτής. Ειδάλλως θα 
παραμείνει μια υποδιαίρεση της δημοτικής 
γραφειοκρατίας, που θα διεκπεραιώνει απο-
φάσεις εκτελέσιμες τοπικά, αλλά λαμβανό-
μενες κεντρικά.

Με ενίσχυση των τοπικών δημοψηφι-
σμάτων και παρέμβαση των συνοικιακών 
συλλογικοτήτων (ενορίες, σύλλογοι γονέων 
και κηδεμόνων, επαγγελματικοί, επιστημονι-
κοί και πολιτιστικοί σύλλογοι) κανείς δεν θα 
μπορεί εύκολα να κάνει «παράπονα στον δή-
μαρχο». Η ευθύνη θα βαρύνει εξίσου τον δη-
μότη και τις διάφορες ομάδες δημοτών, αυ-
ξάνοντας ουσιαστικά την πολιτική ωριμότητα 
αυτών με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγε-
ται για τη δημοκρατία γενικότερα.

Το μέγεθος της απόστασης του Αθηναί-
ου δημότη από τις αποφάσεις αποκαλύπτε-
ται και από το τεράστιο πληθυσμιακό μέγε-
θος των επτά δημοτικών κοινοτήτων. Η 5η δη-
μοτική κοινότητα, δηλαδή η ευρύτερη περιο-
χή των Πατησίων, για παράδειγμα, σύμφω-
να με την τελευταία επίσημη απογραφή έχει 
πληθυσμό 99.000 κατοίκων, τη στιγμή που ο 
δήμος Ηλιούπολης έχει  78.000, το Μαρού-
σι 72.000, η Γλυφάδα 87.000. Επίσης, τα Πα-
τήσια έχουν περισσότερο πληθυσμό από τον 
δήμο Καλαμάτας 70.000 και Χαλκίδας 60.000 
(για να παραθέσουμε και δύο χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα επαρχιακών πόλεων).

Όλα αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό 
με την προοπτική της πλήρους φορολογικής 
αποκέντρωσης των άμεσων φόρων (εισοδή-
ματος, περιουσίας), δημιουργούν ερωτήμα-
τα που τις απαντήσεις αναγκαστικά θα τις 
δώσουν οι κεντρικές κυβερνήσεις αλλά τα δι-
ατυπώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Ερωτήματα 
του τύπου: Τα Πατήσια δικαιούνται αυτόνο-
μο δήμαρχο ή όχι;

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον 
συνδυασμό «Αθήνα για την Ελλάδα».

       ΑΘΗΝΑ

Προς εκ Ν.Δ. προερχόμενους
δημότες Θεσσαλονίκης...

Η 
καταστροφή που προκάλεσε 
η οκταετία Μπουτάρη δεν εί-
ναι πάντα ορατή. Πέρα από 
τις τραγικές ελλείψεις στην 

ζωή των Θεσσαλονικέων, για τις οποίες 
είναι υπεύθυνος στη θητεία του, η μεγά-
λη ζημιά που προκάλεσε στην πόλη είναι 
βαθύτερη και διαχρονική. Ο μπάρμπα-
Γιάννης ποτέ δε γούσταρε την παραγω-
γή των μικρομεσαίων. Ποτέ δεν κατάλα-
βε ότι η πόλη δε μπορεί να ζήσει μόνο με 
τουριστική μονοκαλλιέργεια. Και δεν κα-
τάλαβε, επίσης, ότι το τουριστικό προϊ-
όν της πόλης πρέπει να βασιστεί στην 
αιώνια τρίσημη πολιτισμική της παρά-
δοση: εκείνη των επιγόνων του Αλέξαν-
δρου, την ελληνορωμαϊκή Θεσσαλονίκη 
του Αγίου Δημητρίου, τη βυζαντινή συ-
μπρωτεύουσα του ελληνορθόδοξου κό-
σμου με την αντίστασή της στον επελαύ-
νοντα Οθωμανό, τους σοσιαλίζοντες Ζη-
λωτές κι άλλα πολλά. 

Αντ’ αυτού, επέλεξε να προβάλλει 
μετά μανίας την περίοδο της Οθωμα-
νικής Κατοχής που ήταν καταστροφική, 
ταυτιζόμενος με τα ιδεολογήματα του 
Νεοθωμανισμού, που προωθεί η Τουρ-
κία στο Βαλκανικό χώρο. Η στάση του 
στην επαίσχυντη συμφωνία των Πρε-
σπών ήταν πολιτικά κι ιδεολογικά εξίσου 
άθλια, στάση που σηματοδότησε και το 
πολιτικό του τέλος. Θα περίμενε, λοι-
πόν, κανείς, φυσιολογικά, ότι ο Ταχιάος, 
εκλεκτός της ηγεσίας Μητσοτάκη για το 
Δήμο, τουλάχιστον θα διαχωριστεί από 
τα πεπραγμένα Μπουτάρη. Όμως, αυ-
τός υπήρξε διαχρονικά άνθρωπος της 
Μπακογιάννη στη Θεσσαλονίκη. 

Εξάλλου, ποτέ δεν έκρυψε αυτό που 
είναι. Όταν ο Σημίτης νίκησε τον Έβερτ, 
ο Ταχιάος, όντας εν ενεργεία αντιδήμαρ-
χος, είπε σε μεγάλο ραδιόφωνο της πό-
λης ότι αιτία της ήττας ήταν πως το ΠΑ-
ΣΟΚ εκσυγχρονίζεται, εν αντιθέσει με τη 
Ν.Δ. Αλλά, αν αυτά ανήκουν στο μακρινό 
1996, ας έρθουμε στα πιο πρόσφατα. Το 
2011, η εκλογή Μπουτάρη κρίθηκε για λί-
γους ψήφους. Η Μπακογιάννη, που είχε 
ήδη ιδρύσει κόμμα επίσημα, στήριξε το 
Μπουτάρη. Προφανώς, το ίδιο έπραξε κι 
ο Ταχιάος, καθότι στέλεχος του βραχύβι-
ου κόμματός της. Κι επειδή το αίμα νερό 

δε γίνεται, ο Ταχιάος δηλώνει ευθαρσώς 
ότι δεν πάτησε το πόδι του στα συλλαλη-
τήρια για τη Μακεδονία. Κοινώς, ο υπο-
ψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονικέων της 
Ν.Δ. είναι η δεξιά νεοφιλελεύθερη εκδο-
χή του Μπουτάρη, που φιλοδοξεί να εκ-
φράσει τον μπουταρισμό σε μια πιο λάιτ, 
κι όχι τόσο προκλητική εκδοχή. 

Θα μας πουν, βέβαια, καλόβολα 
κάποιοι εκ Ν.Δ. ψηφοφόροι ότι έχουν 
εναλλακτική τους Ορφανό και Ψωμιά-
δη. Ο δεύτερος έχει μια διαχρονική βε-
ντέτα με τη Ν.Δ. και προσπαθεί να επι-
πλεύσει πολιτικά, περιμένοντας καλύτε-
ρες μέρες. Ο πρώτος ξεκίνησε κι αυτός 
στραβά, ζητώντας διάλογο με τη διαλυ-
μένη παράταξη του απερχόμενου Δη-
μάρχου. Πέραν τούτου, ο Ορφανός προ-
σπαθεί να εκφράσει την καραμανλική 
δεξιά, ρίχνοντας, μέσω της υποψηφιό-
τητάς του, προειδοποιητικές βολές στην 
ηγεσία της Ν.Δ. Όμως, η λεγόμενη καρα-
μανλική ομάδα δεν ήταν αυτή που στή-
ριξε έμμεσα τους τυχοδιωκτισμούς του 
Σύριζα σε όλες τις κρίσιμες φάσεις: πρό-
ωρες εκλογές λόγω Προέδρου της Δημο-
κρατίας, Δημοψήφισμα, εκλογές 2015; 
Η υπουργός Παπακώστα, ο τέως κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Αντώναρος, που 
στηρίζουν Τσίπρα μετά μανίας, τέκνα 
του ίδιου ρεύματος δεν είναι; 

Ζούμε στον 21ο αιώνα. Η χώρα και η 
πόλη έχουν πολύ ζόρικα ζητήματα μπρο-
στά τους. Ιδιαίτερα ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης πρέπει να μπει μπροστά στο ξήλω-
μα της επαίσχυντης συμφωνίας Τσίπρα-
Ζάεφ. Στον αιώνα αυτό, η αντίθεση δε-
ξιάς-αριστεράς, που σε μας εκφράστη-
κε με ένα φρικτό Εμφύλιο, ούτε τον κό-
σμο μπορεί να ερμηνεύσει, ούτε λύσεις 
να προτείνει. 

Ας τολμήσουν, λοιπόν, οι εκ Ν.Δ. 
δημότες Θεσσαλονίκης να κάνουν την 
υπέρβαση. Το Μένουμε Θεσσαλονίκη 
είναι παρόν, μάχιμο, σύγχρονο και πα-
τριωτικό. Και το μόνο που έκανε δομική 
αντιπολίτευση στο μπουταρισμό. 

Μιχάλης Χατζηπέτρου
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Του Τάσου Αναστασίου*

Για έναν αποκεντρωμένο 
Δήμο Αθηναίων
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Ο 
ι υπηρεσίες του Δήμου 
δεν ανήκουν στους αι-
ρετούς, αλλά στους 
Αθηναίους δημότες που 

καταβάλλουν τους δυσβάσταχτους 
φόρους και τα υψηλά δημοτικά τέλη 
για να μισθοδοτούνται οι αιρετοί και 
οι υπάλληλοι και για να χρηματοδο-
τούνται τα δαπανηρά, συχνά άχρη-
στα και, μάλλον, κακότεχνα έργα του 
Δήμου. Όμως, για να γίνουν αποδο-
τικές οι δημοτικές υπηρεσίες, πρέ-
πει να αποδεχθούν το δημοκρατικό 
έλεγχο των δημοτών και, επιτέλους, 
να μάθουν να υφίστανται αξιολόγη-
ση εκ μέρους αυτών για τους οποί-
ους λειτουργούν και από τους οποί-
ους πληρώνονται. 

Μέσω κάλπης ή ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, πρέπει να διενεργεί-
ται αξιολόγηση των δημοτικών υπη-
ρεσιών. Η διαδικασία είναι απολύτως 
εφικτή και δημοκρατική, κατά το πα-
ράδειγμα ξένων δήμων. Η αξιολόγη-
ση θα είναι δεσμευτική για το έργο 
των Υπηρεσιών και, έτσι, θα κρίνεται 
η απόδοση του πολιτικού τους προ-
ϊσταμένου, δηλαδή του αντίστοιχου 
Αντιδημάρχου (Δημοτικής Αστυνο-
μίας, Πολεοδομίας, Παιδείας, Καθα-
ριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, 
κ.λπ.) που θα πάρει το πόστο αυτό 
μετά από αλισβερίσια, λόγω των 
αλαλούμ ρυθμίσεων του πρόσφατου 
νόμου «Κλεισθένης».  

Μόνον οι δημότες  γνωρίζουν αν 
το έργο μιας Υπηρεσίας είναι επαρ-
κές ή αν το έργο της ωφελεί την πόλη. 
Μόνον αυτοί γνωρίζουν κατά πόσον 
οι αιρετοί ασκούν χρηστή διοίκη-
ση και διαχείριση. Με την εξωτερική 
αξιολόγηση, θα περιοριστούν οι συ-
ντεχνιακές και μικροκομματικές πρα-
κτικές που, το μόνο που κάνουν, είναι 
να διαφθείρουν.

Στην αξιολόγηση που σήμε-
ρα ισχύει σε Δημόσιο και Δήμους, o 
υπάλληλος αξιολογείται μόνον από 
τον προϊστάμενό του, μέσω μιας τε-
λείως κλειστής διαδικασίας, που ευ-
νοεί τη διαφθορά και απαξιώνει τον  
έντιμο και ικανό υπάλληλο που υπη-
ρετεί το νόμιμο και ορθό, περιθωρι-
οποιεί τον υπάλληλο που «δεν συνε-
μορφώθη προς τας υποδείξεις». 

Συνεπώς, χρειάζεται η αξιολόγη-
ση των Υπηρεσιών από τους δημότες, 
με σαφή και διαφανή κριτήρια απο-
δοτικότητας και ήθους. Η υπερψήφι-
ση προεκλογικών προγραμμάτων και 
η εκλογή ενός αντιπροσωπευτικού 
σώματος Δημοτικών Συμβούλων, δεν 
είναι ούτε επαρκής, ούτε ικανή δια-
δικασία υπεράσπισης του δημόσιου 
συμφέροντος και έκφρασης της λαϊ-

κής εντολής.
Εκτός του παραπάνω θεσμού, εί-

ναι ανάγκη να γίνονται δημοτικά  δη-
μοψηφίσματα, μιας και, βάσει του 
ν.4555/2018, είναι δεσμευτικά για 
ζητήματα της αποφασιστικής αρμο-
διότητας του Δήμου. Ως γνωστόν, δη-
μοτικό δημοψήφισμα μπορεί να διε-
ξαχθεί είτε με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου με πλειοψηφία 2/3 
των μελών του, είτε προκαλείται με 
αίτηση εγγεγραμμένων εκλογέων με 
αριθμό μεγαλύτερο του 10% του συ-
νολικού τους αριθμού. Έτσι, οι δημό-
τες αποκτούν τη δημοκρατική δυνα-
τότητα να παρέμβουν στα δημοτι-
κά ζητήματα με προτάσεις και ιδέες 
«από τα κάτω» και, μάλιστα, με τρό-
πο δεσμευτικό για το - ανά τετραετία 
- εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Κα-
θίστανται ενεργοί πολίτες και παύ-
ουν να κοιτούν άπραγοι τα δρώμενα 
από την κερκίδα. 

Εξάλλου, και μόνο η θεσμική πρό-
βλεψη ενός δεσμευτικού δημοψηφί-
σματος, με τρόπο που να επιτρέπει 
τη χρήση του και από μειοψηφίες δη-
μοτών, αναγκάζει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να είναι προσεκτικό σε όσα 
αποφασίζει και να είναι ευαίσθητο 
στα κοινωνικά αιτήματα που συγκε-
ντρώνουν ευρεία αποδοχή και υπερ-
βαίνουν τις κομματικές αγκυλώσεις.

Ένα τέτοιο, πολύ χρήσιμο, δημο-

ψήφισμα θα μπορούσε να είναι σχε-
τικά με την διάθεση των δημοτικών 
εσόδων, ώστε να μειωθεί, κάπως, η 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος σε 
άστοχες εργολαβίες που δωρίζονται, 
κυριολεκτικά, σε ημέτερους και δημι-
ουργούν ένα αμαρτωλό πλέγμα δια-
πλοκής ανάμεσα σε αιρετούς, υπαλ-
λήλους και κακότεχνους εργολήπτες. 
Η διαδικασία θα συμβάλει στην εξοι-
κονόμηση πόρων και θα οδηγήσει , 
αναγκαστικά, σ’ έναν πιο ορθολογικό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό των 
έργων. 

Άλλο πολύ χρήσιμο δημοψή-
φισμα θα μπορούσε να προκληθεί 
«από τα κάτω» με σκοπό  την κατάρ-
γηση μιας απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία έρχεται σε αντί-
θεση προς το λαϊκό αίσθημα και το 
συμφέρον της πόλης.

Με τους θεσμούς αυτούς, απο-
δίδεται σεβασμός στους δημότες. 
Μέσω της συμμετοχής τους, οι πο-
λιτικές πράξεις, στο βαθμό που ανα-
λώνονται στην ίδρυση και διατήρηση 
ενός πολιτικού σώματος, δημιουρ-
γούν την προϋπόθεση για τη Μνήμη, 
δηλαδή την Ιστορία. 

Μηνάς Γρηγοράτος
πολιτικός μηχανικός

υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

- Με αυτό ασχολήθηκε κανείς;
- Ναι , ο επόπτης υποδομών.

Ο μέσος πολίτης, αν δεν είναι κάπου ενταγμένος πολι-
τικά, είναι κατά βάσηι αδιάφορος για τα δημοτικά τε-
κταινόμενα ενός φορτικού και ανυπόφορου δήμου, 
όπως αυτού της Αθήνας. Ενός δήμου τόσο ανυπόφο-

ρου, όπως έχει  δυστυχώς καταντήσει (πλην τουριστικών περιοχών 
και λίγων εξαιρέσεων), που ούτε ο Χαλανδριώτης δήμαρχός του 
δεν τον καταδέχεται για τόπο κατοικίας. Όμως, κάποιες φορές, κι 
ο αδιάφορος δημότης (που δεν έχει γνωστό πολιτικό) έρχεται στην 
ανάγκη του δήμου για τα βασικά: π.χ. για να αλλάξει μια λάμπα που 
κάηκε σε ένα σκοτεινό δρόμο ή για ένα δέντρο που έπεσε κ.λπ.

Έπιασα για αυτό το θέμα συζήτηση με τον κουρέα μου το Στρά-
το στα Πατήσια, για να μου πει την εμπειρία του από το Δήμο, χωρίς 
να του πω ότι ανακατεύομαι και τον προκαταλάβω.   Έτσι μου μετέ-
φερε μια αίσθηση μεταξύ απογοήτευσης και αηδίας για τους μηχα-
νισμούς του Δήμου από μια εμπειρία του:

Όταν χρειάστηκε να πάει κάποιος από το Δήμο να μαζέψει ένα 
δέντρο πεσμένο σε αυτοκίνητο, έξω από το κουρείο του, ύστερα 
από πολλά τηλέφωνα, του απάντησε κάποιος που μιλούσε, σύμφω-
να με το φίλο μου, σα μεθυσμένος (!). Ακολούθησαν και άλλα πολλά 
τηλέφωνα, μέχρι να βρουν ποια υπηρεσία είναι αρμόδια και διαθέ-
σιμη (από τον Άννα στον Καϊάφα ένα πράγμα) και, τελικά, μετά από 
αρκετές χαμένες ώρες, μπήκε στη μέση ένας Σαλονικιός με τσαγα-
νό, που ήταν, όμως, ιδιοκτήτης στην περιοχή, και, τελικά, κάποιοι 
από το δήμο βάλανε μια κορδέλα που εμπόδιζε τη στάθμευση σε 
κατοίκους της περιοχής και ειδοποιούσε ότι κάποιοι από ένα συ-
νεργείο θα κόψουν το δέντρο την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι ήρ-
θαν μετά από δέκα ημέρες, όταν, δηλαδή, ευκαιρούσαν, στερώντας, 
έτσι, θέσεις στάθμευσης χωρίς λόγο.

Δεν γράφω αυτά για να πω τι έγινε ή να αποδώσω ευθύνες. Δεν 
είμαι αρμόδιος. Η δουλειά όποιου ζητά ψήφο είναι η λύση στο πρό-
βλημα, όχι η διύλιση του. Και η λύση, όπως έχει προκύψει και από 
συζήτηση και από την ομάδα του κύριου Γιώργου Καραμπελιά, εί-
ναι απλή και κυρίως ανέξοδη:

Η προσωπική ανάθεση για τέτοιου τύπου προβλήματα σε συ-
γκεκριμένο υπάλληλο του δήμου (επόπτης υποδομών), ο οποίος 
θα είναι υποχρεωτικά προσβάσιμος σε κάθε δημότη της εδαφικής 
του αρμοδιότητας, για να του αναφέρει το πρόβλημα. Παράλληλα, ο 
επόπτης υποδομών ή η γραμματεία του θα ενημερώνει με μήνυμα 
(όπως συμβαίνει με τα ΚΕΠ) για την πορεία του αιτήματος.

Έτσι, κάθε γιαγιά της Αθήνας θα μπορεί να ξέρει ποιος είναι αρ-
μόδιος για τη λάμπα που κάηκε ή για το δέντρο που έπεσε, χω-
ρίς να χρειάζεται να παίξει χαλασμένο τηλέφωνο. Θα έχει από την 
αρχή ένα τηλέφωνο. Για να λυθούν μερικά ζητήματα χρειάζεται 
μόνο προσωπικό ενδιαφέρον και υπευθυνότητα.

Δόξα τω Θεώ υπάλληλοι στο Δήμο υπάρχουν. Και σίγουρα θα 
υπάρχουν και κάποιοι ικανοί να στελεχώσουν μια τέτοια θέση, που 
θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στους πολίτες. Άλλωστε, δεν 
είναι υποτιμητικό να σου αναθέτουν επωνύμως και δημοσίως να 
έχεις την αρμοδιότητα της καταγραφής και επίλυσης των θεμάτων 
που αφορούν τις δημοτικές υποδομές (φωτισμός, πράσινο, παιδι-
κές χαρές και δημοτικά κτήρια). Όλα αυτά προϋποθέτουν, φυσικά, 
υπευθυνότητα. Και δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στο προσωπικό 
του Δήμου τέτοια άτομα.

Για αυτό το λόγο, προτείνουμε να θεσπιστεί ο θεσμός του επό-
πτη υποδομών ανά δημοτικό διαμέρισμα, το όνομα και το τηλέφω-
νο του οποίου θα είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους δημό-
τες, γιατί οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μπαίνουν 
στο λαβύρινθο της δημόσιας διοίκησης για να την πείσουν να κά-
νει τη δουλειά της.

Κλειώσης Χρήστος
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος «Αθήνα για την Ελλάδα»

ΑΘΗΝΑ

Νέοι θεσμοί 
με σεβασμό στους δημότες

Δήμος Αθηναίων:

Επόπτης υποδομών

https://www.facebook.com/yiorgoskarabelias?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDdSeSyqMReOksrSjFXpfc56I7YnjpGg_fwr0Q3Y8QZj8iH_AQ1zd_o4G-SAmjUITPJeChzkbIUfxYT&fref=mentions
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Φιλοξενούμε δύο κείμενα που στάλθηκαν από αγανακτισμένους κατοίκους του κέντρου της πόλης. Και πέρα από το 
αν κανείς αποδέχεται το σύνολο των διαπιστώσεων  και των διατυπώσεών τους, δεν παύουν να αντανακλούν και να εκ-
φράζουν την απελπισία και το αδιέξοδο των πολιτών που ζουν σε αυτές τις περιοχές.     ΡΗΞΗ

Σ 
το κέντρο της Αθήνας υπάρχει 
μια μαύρη τρύπα, τα Εξάρχεια. 
Εκεί, με πλήρη απαξίωση της 
ζωής των κατοίκων, δραστηρι-

οποιούνται, επί χρόνια και ανεξέλεγκτα, 
«αγωνιστές» στο όνομα της «αντικρατι-
κής δράσης, της απελευθερωτικής φα-
ντασίας και της δημιουργικότητας». Στην 
πραγματικότητα, όμως, εν τέλει κυριάρ-
χησαν κάποιοι άθλιοι τραμπούκοι, κου-
κουλοφόροι, άτομα και ομάδες με κα-
ταστροφικές και αυτοκαταστροφικές τά-
σεις, αμαθείς, οργισμένοι με τάσεις αυ-
τοδικίας, ασήμαντοι χωρίς πέτρα ή μολό-
τοφ στο χέρι, που καίνε αυτοκίνητα, κα-
ταστρέφουν περιουσίες, δέρνουν κατοί-
κους και επισκέπτες των Εξαρχείων, για-
τί ενδεχομένως έχουν διαφορετικές από-
ψεις από αυτούς, ακόμα και όταν πρόκει-
ται για ομοϊδεάτες τους αντιεξουσιαστές.

Γενικά, οι κάτοικοι βιώνουν τον φασι-
σμό και τον ρατσισμό κάποιων ομάδων 
που είναι απέναντι  σε αστούς, μικροα-
στούς, εργαζόμενους, μεροκαματιάρη-
δες, σε όσους γενικά τολμούν να ψελλί-
σουν τη φωνή της λογικής. Φυσικά ούτε 
λόγος για ελευθερία της έκφρασης, αφού 
η φασιστική λογοκρισία που έχει επι-
βληθεί από τους «πολιτοφύλακες» των 
Εξαρχείων μπορεί να οδηγήσει στη φυ-
σική εξολόθρευση όποιου μιλήσει ανοι-
χτά για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. 
Το πιο σκανδαλώδες είναι ότι έχουν την 
τάση να πιστεύουν και ότι υπάρχει συ-
ναίνεση σχετικά με τις απόψεις τους! Η 
σιωπή της πλειοψηφίας που ζει καθηλω-
μένη στην «εντατική του φόβου» εκλαμ-
βάνεται ως αποδοχή.

Τα τελευταία χρόνια, το σύνθημα «να 
κάνουμε τα Εξάρχεια δικά μας» ακού-
στηκε συχνά πυκνά. Οι καταλήψεις δη-
μόσιων και ιδιωτικών κτηρίων πήραν 
διαστάσεις επιδημίας, η δε πλατεία έγι-
νε το καπετανάτο του χώρου. Μόνο που 
στην πορεία οι καταλήψεις, από δεξαμε-

νές στρατολόγησης αγωνιστών, έγιναν 
αποθήκες πολεμικού υλικού και στη συ-
νέχεια δεξαμενές ανομίας. Άλλωστε το 
πρόσφατο κλείσιμο της κατάληψης στην 
οδό Αραχώβης απέδειξε του λόγου το 
αληθές. Ό,τι κλοπιμαίο θρηνούσε το κέ-
ντρο της Αθήνας, βρισκόταν μέσα σ’ αυτή 
την κατάληψη. 

Όσο για την πλατεία, είναι πλέον γνω-
στό ότι οι «σύντροφοι» και οι «συλλογικό-
τητες» έχουν εκδιωχθεί και έχουν πάρει 
τη θέση τους κυρίως Βορειοαφρικανοί 
που λυμαίνονται την περιοχή. Πουλάνε 
ξεδιάντροπα μέρα μεσημέρι ναρκωτικά, 
μετρώντας πάκους χαρτονομισμάτων, 
επιτίθενται με μαχαίρια έξω από σχολεία 
για να αρπάξουν κινητά, βιάζουν, αλλη-
λομαχαιρώνονται, πυροβολούν και οι 
σφαίρες εξοστρακίζονται σε παράθυρα 
κατοίκων, δολοφονούν με καλάσνικοφ 
για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και για 
διεκδίκηση χώρων πώλησης λαθραίων 
τσιγάρων και ναρκωτικών.

Διερωτάται κανείς αν οι «σύντροφοι» 
που δούλεψαν για τη δημιουργία ενός 
γαλατικού χωριού, του «αυτόνομου κρα-
τιδίου των Εξαρχείων», απομακρύνοντας 
όλους τους κρατικούς φορείς, τις τράπε-
ζες κ.λπ., είναι ικανοποιημένοι από το εγ-

χείρημα.
Όταν έκαναν πορεία μέσα στη γειτο-

νιά με όπλα, περίμεναν ότι δεν θα βρουν 
μιμητές; Όταν έκαιγαν μαζί με όλους αυ-
τούς αυτοκίνητα και καταστήματα πί-
στευαν ότι θα μείνουν στο απυρόβλητο; 
Όταν έδωσαν το σήμα προς κάθε κατεύ-
θυνση ότι «εδώ είναι Εξάρχεια, δεν είναι 
παίξε γέλασε» δεν πίστευαν ότι θα έρθει 
και η σειρά τους; Όχι, επειδή ήταν τυ-
φλωμένοι από αλαζονεία και μνησικακία 
για οτιδήποτε διαφορετικό. Υποχωρούν, 
λοιπόν, μπροστά στη βία των συμμοριών 
ή δραστηριοποιούνται εκτός Εξαρχείων. 
Κάποιοι που καταπίνουν δύσκολα την 
πασιφανή ήττα τους, παίζουν κλέφτες κι 
αστυνόμους μέσα στα στενά των Εξαρχεί-
ων για μια δυο μέρες και μετά γυρνάνε 
ικανοποιημένοι στη φωλιά τους.

Δυστυχώς, η περιοχή έχει εγκαταλει-
φθεί στον ζόφο της γκετοποίησης. Μά-
ταια προσπαθεί το κράτος, με κάποιες 
ενέργειες προεκλογικά να ηρεμήσει τον 
εξοργισμένο κάτοικο. Πώς όμως να γί-
νουν πιστευτές οι προθέσεις του, όταν 
στο παρελθόν δικαιολογούσε αυτές τις 
πρακτικές (κάποιοι εξακολουθούν ακό-
μα και σήμερα να το κάνουν), μιλώντας 
για δικαιολογημένη βία ως μέσο έκ-
φρασης μιας διαφορετικής άποψης. Στα 
Εξάρχεια απέτυχαν οι πάντες. Απέτυχαν 
αυτοί που κοιτάζουν αμήχανα, δειλά και 
υποκριτικά τα χάλια της περιοχής, παί-
ζοντας το παιχνίδι της γάτας με το ποντί-
κι. Αυτοί όμως που πρέπει πραγματικά 
να είναι «υπερήφανοι», είναι όσοι μετα-
μόρφωσαν τον σκεπτόμενο ανεκτικό και 
προοδευτικό κάτοικο  σε έναν  οργισμέ-
νο άνθρωπο που ταλαιπωρείται καθημε-
ρινά από την ασέβεια, την απαξίωση, την 
τρομοκρατία, η οποία τους επιβάλλεται 
από το αναρχοφασιστοειδές μόρφωμα 
των Εξαρχείων.

Α.Μ.

Το πραγματικό πρόσωπο των Εξαρχείων

Η 
μετατροπή της πρωτεύουσας της χώρας 
κατά τις δυο δημαρχίες Καμίνη σε μία βρώ-
μικη, θλιβερή πόλη λούμπεν στοιχείων δεν 
είναι τυχαία. Δεν είναι απλά η αισθητική 

της εν λόγω δημαρχίας, η οποία στη δεύτερη θητεία 
της συνέπεσε με την κυβέρνηση Σύριζα και των πασο-
κοδημαριτών και λοιπών συνεργατών της. 

Είναι μία οργανωμένη προσπάθεια να αποδομή-
σει την αστική κουλτούρα της πρωτεύουσας, γενικά, 
αλλά ειδικά της καρδιάς της Αθήνας, του πρώτου και 
έκτου διαμερίσματος που συγκεντρώνει όλο τον αστι-
κό πλούτο. Στόχευσε και έπληξε θανάσιμα την αισθη-
τική, την παιδεία, την οικονομική δραστηριότητα, την 
ποιότητα ζωής, την ιδιοκτησία, τις αξίες μίας κοινωνί-
ας που σε μεγάλο βαθμό κράτησαν την χώρα όρθια σε 
δύσκολες περιόδους. 

Για κανένα (άλλο) θέμα δεν εργάστηκε ο Δήμος 
τόσο συστηματικά όσο για τους μετανάστες. 

Γέμισε την πρωτεύουσα με ΜΚΟ, αλληλέγγυους 
με πρότζεκτ να μαγειρεύουν σε καζάνια στις πλατεί-
ες, να οργανώνουν γελοία πολυπολιτισμικά δήθεν 
happening, αδειοδότησε στην αρχή και άφησε ανεξέ-
λεγκτα στη συνέχεια τα πάσης φύσεως καταστήματα 
της πιο χαμηλής αισθητικής και ποιοτικής υποστάθ-
μης, καταστήματα-βιτρίνα, με τον υπόκοσμο που τα 
συντηρεί. Ανέχτηκε το παρεμπόριο, επέτρεψε στα δί-
κτυα των παράνομων ρακοσυλλεκτών να περιφέρο-
νται στους δρόμους αποτελώντας κινητές εστίες μι-
κροβίων και ασθενειών, αδιαφόρησε για τα  ναρκω-
τικά στους δρόμους και την ανεξέλεγκτη πορνεία, κα-
θιέρωσε μαζί με «κοινωφελή» ιδρύματα τα «ανοι-
κτά» σχολεία ώστε να δικαιολογούν δράσεις οι ΜΚΟ 
για τους μετανάστες, ή όπως λέει  «για να γίνουν τα 
σχολεία ζωντανοί πυρήνες για τη γειτονιά» την οποία 
απαξίωσε, κώφευσε για τις ελεεινές παραλαϊκές, την 
παράνομη πώληση νωπών προϊόντων, από ψάρια και 
ψωμί μέχρι φρούτα, σε κεντρικές λεωφόρους της πό-
λης από ανεξέλεγκτες ομάδες, προσποιήθηκε άγνοια 
για τη λειτουργία καταστημάτων στις 12 τη νύχτα, π.χ. 
«κουρείων» σε συγκεκριμένες περιοχές που άφησε 
να μετατραπούν σε τριτοκοσμικές.   

Η αθλιότητα με την οποία βομβαρδίστηκαν οι 
Αθηναίοι καθημερινά τις δύο θητείες Καμίνη δεν ήταν 
αδυναμία του δημάρχου, ήταν η πολιτική του. Αυτό 
ήθελε να ολοκληρώσει μέχρι το 2019. Και το κατάφε-
ρε μαζί με την ομάδα του, η οποία εμφανίζεται και 
πάλι στα ψηφοδέλτια των νέων υποψηφίων των τρι-
ών πολιτικών κομμάτων τα οποία τους υποστηρίζουν, 
μαζί με άλλους ετερόκλητους τύπους, εγκάθετους 
(απο)κομμάτων που τα διανθίζουν: τον πολύ επιτυχη-
μένο, ομολογουμένως, Αντιδήμαρχο Μεταναστών και 
Προσφύγων, πρόεδρο του Κέντρου Ένταξης Μετανα-
στών, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 
Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας(!), την Πρόεδρο 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.ά. 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή από αυτό που 
ζήσαμε και ζούμε στην Αθήνα. Το γελοίο, το αντιαι-
σθητικό, η αλητεία, η ευτέλεια, η μιζέρια ήταν ο κανό-
νας. Η πόλη των επαγγελματιών περιθωριακών, των 
συμμοριών και των ΜΚΟ. Πάντως σίγουρα όχι των 
Αθηναίων.

Είμαστε άξιοι να το ξαναζήσουμε;

*Κάτοικος πλατείας Αμερικής. 

Η πόλη 
της ευτέλειας 

Ειδικού συνεργάτη*

“ 
Διερωτάται κανείς αν οι 
«σύντροφοι» που «δού-
λεψαν» για τη δημιουρ-
γία ενός γαλατικού χω-
ριού, του αυτόνομου κρα-
τιδίου των Εξαρχείων, 
απομακρύνοντας όλους 
τους κρατικούς φορείς, 
τις τράπεζες κλπ, είναι 
ικανοποιημένοι από το 
εγχείρημα.
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Γιώργος Καραμπελιάς: 
«Μετά τις εθνικές εκλογές θα έχουμε 
πολιτική έκρηξη στην Ελλάδα»

Επί δεκαετίες ζεις και 
δραστηριοποιείσαι πολιτικά 
στο κέντρο της Αθήνας. Τι 
ιδιαίτερο σε παρακίνησε να 
δηλώσεις υποψήφιος για 
τον δήμο;

Ν 
ομίζω ότι το κύριο 
στοιχείο είναι η δι-
όγκωση των προ-
βλημάτων της Αθή-
νας, τα οποία οδη-

γούν στην αλλοίωση, ουσιαστικά, 
του χαρακτήρα της πόλης. Εγώ τα 
εντοπίζω σε δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες. Το πρώτο είναι η μεγάλη αλ-
λαγή που έχει γίνει από την Ομό-
νοια μέχρι τον Άγιο Ελευθέριο στη 
σύνθεση της πόλης, με το μετανα-
στευτικό κύμα, που υπολογίζεται 
ότι αντιπροσωπεύει περίπου ένα 
30% με 35% του πληθυσμού. Ίσως 
και παραπάνω. Στην απογρα-
φή του 2011 ήταν 22% οι κατα-
γεγραμμένοι αλλοδαποί στην Α΄ 
Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. 
Καταλαβαίνει κάποιος τι μπορεί 
να σημαίνει αυτό σήμερα.

Από μια επιτόπια έρευνα που 
έκανα επί δύο μέρες, είδα πράγ-
ματα που σε μεγάλο βαθμό αγνο-
ούσα. Η «μεγάλη αντικατάστα-
ση», όπως τη λένε κάποιοι, έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί, τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά αυτή την πε-
ριοχή. Κάθισα σε ένα κατάστη-
μα, όπου συζητούσα με ανθρώ-
πους σχεδόν μιάμιση ώρα. Πέρα-
σαν περίπου εκατόν πενήντα άν-
θρωποι, από τους οποίους ελλη-
νικής καταγωγής πρέπει να ήταν 
πέντε ή δέκα. Το γεγονός ότι αφή-
νουμε να μαζευτούν όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι στο κέντρο δημιουρ-
γεί μια χιονοστιβάδα. Οι Έλληνες 
φεύγουν και το κέντρο σταδιακά 
μεταβάλλεται σε γκέτο.

Και ποια λύση βλέπεις;
Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει 
διασπορά των μεταναστευτικών 
πληθυσμών. Πρώτον, χρειάζεται 
αντιμετώπιση της παράνομης με-
τανάστευσης. Η Ελλάδα έχει σύ-
νορα και πρέπει να φυλάσσονται 
και οι παράνομοι ή παράτυποι 
μετανάστες –μπορεί να τους πει 

κανείς όπως θέλει– να επιστρέ-
φουν στις πατρίδες τους. Δεύτε-
ρον, οι πρόσφυγες να εγκαθίστα-
νται προσωρινά, αλλά με ποσό-
στωση, σε όλες τις περιοχές της 
Αθήνας και όχι τελικώς οι πλού-
σιοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυ-
τούς τους ανθρώπους ως φθηνό 
εργατικό δυναμικό, για να τους 
φυλάνε τα σπίτια, να τους φτιά-
χνουν τους κήπους κ.λπ., να μέ-
νουν στη Φιλοθέη ή την Κηφισιά 
και να έχουν μεταβάλει το κέντρο 
της Αθήνας σε hot spot.

«Μεταναστευτικό και Airbnb 
διώχνουν τους Αθηναίους»

Το άδειασμα του κέντρου της 
Αθήνας από τους πολίτες της 
Αθήνας δεν έχει προηγηθεί της 
εγκατάστασης των μεταναστών;
Είναι ταυτόχρονο. 

Θέλω να πω ότι αλλού δεν 
παρατηρείς κάτι τόσο έντονο. 
Τον Βύρωνα, για παράδειγμα, 
δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ οι 
πολίτες του όπως την Αθήνα, κι 
αυτό συμβαίνει και σε πολλούς 
άλλους δήμους τριγύρω.
Κοίταξε, σε περιοχές, όπως ας 
πούμε τα Πατήσια, που είναι πα-
λιά αστική περιοχή, άρχισε το 
πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι 
εκεί ξεκίνησε κι εκεί εκτινάχθηκε 
τελικώς η Χρυσή Αυγή, διότι εκεί 
εμφανίστηκε το ζήτημα σε με-
γάλη έκταση. Έχουμε εγκατάλει-
ψη, αλλά το φαινόμενο της μαζι-
κής συγκέντρωσης μεταναστών 
επιτείνει την εγκατάλειψη και τη 
φυγή. Υπολογίζεται ότι η Α΄ Αθη-
νών έχασε περίπου 200.000 ελ-
ληνικό πληθυσμό τα 20-25 τελευ-
ταία χρόνια. Από τη μία πλευρά 
λοιπόν υπάρχει το φαινόμενο της 
εγκατάλειψης του κέντρου, που 
παρατηρείται σε όλες τις μεγα-
λουπόλεις, αλλά από ένα σημείο 
και μετά επιτάθηκε ακόμη περισ-
σότερο. 

Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση μιας φίλης μου, καθηγή-
τριας στο πανεπιστήμιο, με την 
οποία διαφωνούσαμε για το με-

ταναστευτικό και, πριν από είκο-
σι χρόνια, μου έλεγε ότι όλα αυτά 
που λέω είναι ρατσιστικά, αντιμε-
ταναστευτικά κ.λπ. Προχωρήσα-
με λίγο την κουβέντα και τη ρώτη-
σα, «τώρα πού μένεις;». «Ε, τώρα 
έφυγα από τα Πατήσια, γιατί πού 
να πηγαίνει ο γιος μου στο σχο-
λείο, και πήγα στα νότια προά-
στια». Αφήνουμε μια περιοχή, συ-
γκεντρώνουμε εκεί πέρα αποκλει-
στικά μετανάστες, δραπετεύουμε 
από αυτή και κάνουμε τα στραβά 
μάτια, διατηρώντας ήσυχη τη συ-
νείδησή μας. 

Το δεύτερο στοιχείο που οδη-
γεί στην έξωση των Ελλήνων, από 
την ακριβώς αντίθετη κατεύθυν-
ση, είναι η μετατροπή της κομπί-
νας του Airbnb σε μηχανισμό έξω-
σης των Αθηναίων από τα σπίτια 
τους. Διότι αγοράζονται μαζικά –
ιδιαίτερα από Κινέζους, Άραβες, 
Τούρκους και πάρα πολλούς άλ-
λους– τα διαμερίσματα των με-
γάλων περιοχών της Αθήνας. Για 
παράδειγμα –είναι πασίγνωστο– 
ένας Κινέζος γιατρός είχε αγορά-
σει 730 διαμερίσματα στο κέντρο. 
Αγοράζουν αθρόα διαμερίσματα 
και στην περιοχή των Εξαρχείων 
και της Νεάπολης, που είναι μά-
λιστα και πάρα πολύ φθηνά, προ-
βλέποντας μελλοντικές αναπλά-
σεις. Αυτό τι προκαλεί; Ανεβάζει 
τα ενοίκια στο κέντρο.

Το Airbnb στην Ελλάδα είναι 
εντελώς ανεξέλεγκτο. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι εδώ, στο δικό μας 
κτήριο, έχουμε Airbnb στον όγδοο 
όροφο, με είκοσι πέντε κρεβά-
τια (!) που δοκίμασε να εξώσει κι 
εμάς από τον όροφό μας. Όπως 
έχουμε παράτυπους μετανάστες, 
έχουμε και παράτυπα ή παρά-
νομα ξενοδοχεία. Είναι ξενοδο-
χείο κανονικό, το οποίο λειτουρ-
γεί μονίμως, διότι δεν υπάρχει κα-
νονισμός που να επιτάσσει πόσες 
ημέρες τον χρόνο –όπως υπάρχει 
αλλού– είναι δυνατή η μίσθωση 
μέσω Airbnb και, δεύτερον, πόσα 
διαμερίσματα μπορεί ένας ιδιο-
κτήτης να νοικιάζει.

Η πλήρης απουσία κανονι-
σμών μετέβαλε κάτι που εμφανί-
στηκε σαν βοήθημα για πολλούς 

ανθρώπους –και πράγματι λει-
τουργεί έτσι για κάποιους οι οποί-
οι, ιδιαίτερα λόγω κρίσης, είχαν 
μεγάλο οικονομικό πρόβλημα– σε 
έναν μηχανισμό μαζικής αγοράς 
των διαμερισμάτων στον αστικό 
ιστό. Δηλαδή, πια, τα μνημόνια 
δεν εφαρμόζονται απλώς στην 
αγορά της μεγάλης δημόσιας και 
ιδιωτικής περιουσίας. Τώρα προ-
χωράμε και στην αγορά ακόμα 
και των μικρότερων ιδιοκτησιών 
των Ελλήνων πολιτών, των δια-
μερισμάτων στον αστικό ιστό, με 
αποτέλεσμα το Airbnb να είναι η 
δεύτερη μεγάλη αιτία έξωσης των 
Αθηναίων. Έτσι τα ενοίκια ανεβαί-
νουν διαρκώς παρότι συνεχίζεται 
η κρίση.

Είναι η «κρίση λαϊκής στέγης», 
όπως τη λέμε οι περισσότεροι.
Ακριβώς, πλέον ο λαϊκός κόσμος 
δεν μπορεί να νοικιάσει. Το βλέ-
πω και στους φοιτητές, που νοί-
κιαζαν στο κέντρο της Αθήνας και 
πλέον δυσκολεύονται πάρα πολύ, 
διότι τα δήθεν Airbnb τους έχουν 
διώξει. Άρα έχουμε άδειασμα της 
Αθήνας από δύο κατευθύνσεις, οι 
οποίες μάλιστα εμφανίζονται ως 
αντίστροφες: από τη μία οι κεφα-
λαιούχοι, τα αρπακτικά, που παίρ-
νουν τα διαμερίσματα, κι από την 
άλλη η ανεξέλεγκτη εξέλιξη του 
μεταναστευτικού.

Ένα τρίτο μεγάλο πρόβλημα 
είναι το άδειασμα του κέντρου 
της Αθήνας από πολιτιστικές δρα-
στηριότητες: η μεταφορά της Βι-
βλιοθήκης, η μεταφορά της Λυρι-
κής Σκηνής, η μεταβολή του Πολυ-
τεχνείου, του Χημείου και της Νο-
μικής λίγο-πολύ σε χώρους που 
αδειάζουν από τους φοιτητές, 
επιτείνουν τα προβλήματα, διότι 
κάνουν την Πατησίων, που ήταν 
κάποτε ένας σημαντικός κεντρι-
κός δρόμος –και από πολιτιστική 
άποψη και με σπουδαία κτήρια 
κ.λπ., συν το Αρχαιολογικό Μου-
σείο– να εγκαταλείπεται. Έχουμε 
εγκατάλειψη, ουσιαστικά, του κέ-
ντρου και αυτός είναι ένας τρίτος 
παράγοντας εξόδου των Ελλήνων 
και έξωσης. Κι εδώ παίζει ρόλο και 
το φαινόμενο Εξάρχεια.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς, 
ύστερα από δεκαετίες 

πολιτικής δράσης, είναι 
σήμερα ο εμπνευστής 
αυτού που ονομάζεται 

«δημοκρατικός 
πατριωτικός χώρος» και 

ταυτοχρόνως υποψήφιος 
δήμαρχος Αθηναίων 

με τον συνδυασμό 
«Αθήνα για την 

Ελλάδα». Στη συζήτησή 
μας για topontiki.

gr μιλήσαμε για την 
Αθήνα του παρελθόντος 

και του παρόντος, για 
το μεταναστευτικό, 
για τις απαντήσεις 

που ο ίδιος δίνει στη 
διαρκή εξαθλίωση 

της πρωτεύουσας, για 
τα Εξάρχεια, για την 

πολιτιστική έκπτωση 
και, βεβαίως, για τα 

εθνικά θέματα και για 
το τοπίο που εκτιμά ότι 

θα αναδυθεί από τις 
επόμενες εθνικές εκλογές.

Το  Ποντίκι
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Η Αθήνα γίνεται μια πόλη του ψευδοAirbnb, των ξένων τουριστών, 
και απολύτως αλλοτριωμένη πολιτιστικά, με αποτέλεσμα να 
χάνεται η επαφή της με την ελληνική πραγματικότητα.

Όταν λες ότι κάποιοι 
προσπαθούν να μετατρέψουν 
την Αθήνα σε χωματερή της 
παγκοσμιοποίησης, εννοείς 
το φαινόμενο Airbnb και το 
μεταναστευτικό, ή υπάρχουν κι 
άλλα προβλήματα;
Υπάρχουν κι άλλα, τα οποία έχουν 
να κάνουν με την κατεύθυνση του 
πολιτισμού στην Αθήνα. Το γεγο-
νός, δηλαδή, ότι το Φεστιβάλ Αθη-
νών έγινε απόπειρα να παραδο-
θεί στον Γιαν Φαμπρ και τα «παλ-
λόμενα πέη» ή το τι παρουσιά-
ζουν τα περισσότερα μουσεία και 
το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – 
θα πρέπει κάποιος να το επισκε-
φθεί για να φύγει τρέχοντας. Μι-
λάω για την ανάπτυξη ενός πολι-
τισμού ο οποίος είναι απλώς κα-
κέκτυπο και βλαχομπαρόκ μίμηση 
της παγκοσμιοποίησης – κι αυτό 
ήταν το φαινόμενο Φαμπρ. 

Αρκεί να δει κάποιος τι παί-
ζουν πολλά θέατρα – και η άμυ-
να των Ελλήνων εμφανίζεται με 
την επιστροφή στον Παπαδιαμά-
ντη, στον Ροΐδη, ακόμα και στον 
Θουκυδίδη. Διεξάγεται ένας πολι-
τιστικός πόλεμος. Ας θυμηθούμε 
αυτό το αίσχος της ιστορίας της 
«Documenta», που μεταφέρθη-
κε ως παράρτημα του Κάσελ από 
τη Γερμανία στην Αθήνα. Το γεγο-
νός ότι ένα μεγάλο ποσό χρημά-
των έρχεται μέσα από ευρωπα-
ϊκές χρηματοδοτήσεις και ΜΚΟ 
έχει μεταβάλει τον πολιτισμό σε 
πεδίο της παγκοσμιοποίησης. Το 
συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι η 
Αθήνα φαίνεται πια να αποσπά-
ται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εί-
ναι που είναι ήδη αποσπασμέ-
νη ως υδροκεφαλική, έχουμε μια 
ακόμη μεγαλύτερη απομάκρυνση 
και μετάλλαξή της. Γίνεται δηλα-
δή μια πόλη του ψευδοAirbnb, ξέ-
νων τουριστών, και απολύτως αλ-
λοτριωμένη πολιτιστικά, με απο-
τέλεσμα να χάνεται η επαφή της 
με την ελληνική πραγματικότητα.

Κι εκεί που τα προηγούμενα 
χρόνια ο πολιτισμός παραγόταν 
ουσιαστικά «από τα κάτω», 
από αμέτρητες θεατρικές 

ομάδες, θέατρα κ.λπ., και η 
Αθήνα ήταν ένα εργαστήρι 
πολιτισμού, ξαφνικά όλα 
αυτά καπελώνονται από ΜΚΟ 
και ιδρύματα. Αυτό εννοείς 
φαντάζομαι...
Προφανώς, είναι χαρακτηριστι-
κός ο ρόλος και των ιδρυμάτων, 
τι χρηματοδοτούν και πού πάνε 
τα χρήματα, με αποτέλεσμα από 
όλες τις πλευρές να αποξενώνε-
ται η Αθήνα από την Ελλάδα κι 
επομένως να αλλάζει και την ίδια 
την Ελλάδα, διότι η Αθήνα παρα-
μένει πάντα πρωτεύουσα.

«Ο δήμος να επιδοτήσει την 
επιστροφή των νέων στην 

Αθήνα»

Απέναντι σε αυτό, το δικό 
σου σύνθημα λέει: «Θέλουμε 
οι πολίτες να ελέγξουν τον 
Δήμο της Αθήνας». Τι σημαίνει 
πρακτικά αυτό; Εννοείς 
μόνο τους συμμετοχικούς 
προϋπολογισμούς ή και άλλα 
πράγματα;
Προφανώς είναι και οι συμμετο-
χικοί προϋπολογισμοί, αλλά δεν 
αρκεί αυτό. Μια βασική κατεύ-
θυνση θα έπρεπε να είναι, πρώ-
τον, ο Δήμος Αθηναίων να ενι-
σχύσει την επιστροφή νέων ζευ-
γαριών και νέων στην πόλη, στον 
αστικό ιστό. Με πολλούς τρό-
πους. Πρώτος και σημαντικός εί-
ναι να επαναφέρει τις μη οχλού-
σες παραγωγικές δραστηριότη-
τες, με τις οποίες ήταν κάποτε 
γεμάτη η Αθήνα: τυπογραφεία, 
βιβλιοδετεία, μικρές βιοτεχνί-
ες όλων των ειδών που διώχτη-
καν. Άρα να επιδοτήσει την εγκα-
τάστασή τους στον αστικό ιστό, 
να επιδοτήσει την εγκατάσταση 
νέων ζευγαριών με μείωση επί 
παραδείγματι – ένα μέτρο άμε-
σο – στα δημοτικά τέλη για όσους 
επανεγκαθίστανται ή και εγκα-
θίστανται για πρώτη φορά και 
να δώσει και κίνητρα για εργα-
ζόμενες μητέρες. Να επιδοτήσει 
όσους προσεγγίζουν την κατοικία 
τους με την εργασία, μειώνοντας 
τον κυκλοφοριακό και ενεργειακό 

φόρτο και τη ρύπανση.
Πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύ-

νολο από μικρά μέτρα, τα οποία 
όλα μαζί μπορούν να αλλάξουν 
την κατάσταση, και εν συνεχεία ή 
ταυτόχρονα να κάνει σημαντικές 
παρεμβάσεις στο θέμα του πολι-
τισμού. Έτσι, ο δήμος έπρεπε να 
έχει βιβλιοθήκες και στα επτά δια-
μερίσματα της πόλης. Υπάρχει μια 
βιβλιοθήκη, η οποία βρίσκεται 
στον Σταθμό Λαρίσης, και δεν πα-
τάει κανένας. Είναι εγκαταλελειμ-
μένη η βιβλιοθήκη του δήμου, σε 
αρχαϊκή κατάσταση. Δεν έχει καν 
ηλεκτρονική καταλογογράφη-
ση προσιτή στους αναγνώστες. 
Κι όμως, έχει αδειάσει το κτήριο 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που έχει 
μεταφερθεί στο Ίδρυμα Νιάρχου 
και θα μπορούσε εκεί, στην παλιά 
Εθνική, στην Πανεπιστημίου, να 
γίνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη του 
δήμου. Άρα μπορούμε να ξανα-
φέρουμε κόσμο και δραστηριότη-
τες γύρω από το βιβλίο, οι οποίες 
θα πρέπει να επανεγκατασταθούν 
στην περιοχή.

Παράγουν και θέσεις εργασίας, 
πέρα από όλα τ’ άλλα.
Εννοείται. Αν συνεχιστεί αυτό το 
μοντέλο, με την κατάσταση που 
υπάρχει στα Εξάρχεια, με την εξα-
θλίωση του Πολυτεχνείου, την 
ερήμωση της Πατησίων, ενώ έφυ-
γε και η Λυρική Σκηνή από την Ακα-
δημίας, έφυγε η Εθνική Βιβλιοθή-
κη από την Πανεπιστημίου, και 
έτσι το κέντρο τείνει να γίνει κου-
φάρι, το οποίο θα κατέχεται απο-
κλειστικά από τουρίστες, Airbnb 
και ξένους ιδιοκτήτες και παράνο-
μους μετανάστες. Φτιάχνουμε μια 
κατάσταση πρωτοφανή. 

Και σε άλλες χώρες είχε παρα-
τηρηθεί το φαινόμενο, αλλά εδώ 
ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η 
τάση είναι να φύγουν τα πάντα. 
Έτσι, τα Εξάρχεια, τα οποία ήταν 
κάποτε πολιτιστικός πνεύμονας –
όλοι οι εκδότες και τα βιβλιοπω-
λεία ήταν συγκεντρωμένα στην 
περιοχή–, έχουν περάσει κάτω 
από τις μαφίες των ναρκωτικών, 
αυτές κάνουν το κουμάντο.

«Γίνεται ένας πολιτιστικός πόλεμος»

Δηλαδή δεν είναι... 
Μονμάρτρη τα Εξάρχεια;
Νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις 
γέλιο ηχηρό.

Κάποιος πρόσφατα τα είπε 
Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Ναι, είναι απίστευτο.

Εσύ πάλι σε αυτή την περιοχή 
ήσουν κάμποσες δεκαετίες και 
ήρθε η ώρα να μιλήσουμε γι’ 
αυτό.
Είναι χαρακτηριστική η μετε-
ξέλιξη των Εξαρχείων μέσα σε 
σαράντα χρόνια. Ξεκίνησε από 
την αυξημένη πολιτικοποίηση 
μετά τη μεταπολίτευση. Να πω 
κάτι που δεν γνωρίζουν οι πε-
ρισσότεροι, ότι η ίδια η πλα-
τεία των Εξαρχείων, πριν από 
τη μεταπολίτευση, ήταν κέντρο 
των δεξιών φοιτητών. Οι αρι-
στεροί φοιτητές δεν πήγαιναν 
εκεί, αλλά στα γύρω δρομάκια.

Θυμάμαι πώς κάποτε έλεγαν 
ότι τα Εξάρχεια ψηφίζουν 
κατά 80% Δεξιά.
Ναι. Τα Εξάρχεια ήταν δεξιά πε-
ριοχή και η πλατεία ήταν κέντρο 
ακροδεξιών ομάδων, οι οποίες 
δέσποζαν στα καφενεία της. Το 
Πολυτεχνείο και η εγγύτητα με 
τη Νομική και το Χημείο, άρα 
η μεγάλη πυκνότητα φοιτητών 
στην εποχή της μεγάλης πολι-
τικοποίησής τους, μετά τη με-

ταπολίτευση, αλλάζει την εικό-
να της περιοχής. Γίνεται έντονα 
πολιτικοποιημένη. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ακόμα και ένα μεγάλο 
κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, έχει τα 
γραφεία του κοντά στα Εξάρ-
χεια. Η ΚΝΕ και το ΚΚΕ βρίσκο-
νταν στην πλατεία Κάνιγγος. 
Όλες οι αριστερίστικες ομάδες 
είχαν τα γραφεία τους εκεί, κα-
θώς η πολιτική δραστηριότητα 
στη μεταπολίτευση κυριαρχεί-
ται από τους φοιτητές. Επομέ-
νως, η πολιτικοποίηση των φοι-
τητών μεταβάλλει τα Εξάρχεια 
σε πολιτικό-πολιτιστικό κέντρο. 

Από το 1985-1990 και μετά 
αρχίζει η μεταστροφή, με την 
έκπτωση της παλιάς πολιτι-
κοποίησης και τη μετατρο-
πή της περιοχής σε έναν χώρο 
στον οποίο δύσκολα έμπαινε 
η αστυνομία. Εμφανίζονται τα 
ναρκωτικά. Μέχρι τότε, στην 
Ελλάδα, δεν είχαμε πρόβλημα 
σκληρών ναρκωτικών στη νε-
ολαία. Τα ναρκωτικά ως πρό-
βλημα εμφανίζονται στη δε-
καετία του 1980. Τα Εξάρχεια, 
και λόγω της ύπαρξης της νεο-
λαίας και λόγω του ότι η αστυ-
νομία δύσκολα έμπαινε, μετα-
βάλλεται σταδιακώς σε κέντρο 
διακίνησης ναρκωτικών. Πράγ-
μα το οποίο πιθανώς προωθεί 
και η ίδια η αστυνομία. Με τη 
λογική ότι είναι καλύτερο οι 
αμφισβητίες να παίρνουν ναρ-
κωτικά. Υπάρχει και μια τέτοια 

«Στο έλεος των μαφιών τα Εξάρχεια»

ΑΘΗΝΑ
για την Ελλάδα 
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παράμετρος, η οποία είχε ήδη εμφα-
νιστεί πριν από δεκαετίες στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες.

Αυτή η νέα πραγματικότητα ωθεί 
σταδιακώς τους κατοίκους στη φυγή. 
Επειδή φεύγει πια το Πολυτεχνείο και 
το Πανεπιστήμιο –μετακινείται στην 
Πανεπιστημιούπολη–, μειώνεται το 
ποσοστό των φοιτητών. Παύει να είναι 
πια η περιοχή φοιτητούπολη, όπως 
ήταν κάποτε. Έτσι όπως ήταν στα δικά 
μας νιάτα. Μεταφέρονται οι φοιτητές 
και αναπτύσσεται το φαινόμενο που 
αποκαλούμε περιθωριοποίηση της 
πλατείας, που, σταδιακώς, γίνεται όλο 
και πιο έντονο. 

Ήδη από το 1990, αλλά κυρίως 
μετά το 2000, αυξάνονται πάρα πολύ 
οι μαφίες των ξένων. Αρχικά Αλβανών 
και εν συνεχεία όλων των υπολοίπων 
κυρίως Βορειοαφρικανών. Υπάρχει το 
«άβατο», η αστυνομία δεν μπαίνει, 
άρα εγκαθίστανται όλο και πιο πολύ 
αυτοί. Ακόμη και κάποιοι αντιεξουσι-
αστές, που δοκίμασαν να αντιμετωπί-
σουν το φαινόμενο των ναρκωτικών 
και των μαφιών στην πλατεία, δεν τα 
κατάφεραν. Έκαναν μια-δυο ενέργει-
ες κάθε τόσο, εκκαθάριση της περιο-
χής υποτίθεται, αλλά αυτό είναι αδύ-
νατο λόγω της ίδιας της φύσης αυτών 
των ομάδων.

Οι μαφίες έχουν πολύ μεγάλη 
δύναμη πυρός. Και είναι 
εντυπωσιακό, αν έχω καταλάβει κι 
εγώ καλά, ότι τον τελευταίο καιρό 
βλέπουμε πως όλο και περισσότερο 
περισφίγγουν την πλατεία των 
Εξαρχείων και νεοναζί. Κάνουν 
απόπειρες σιγά - σιγά να διεισδύουν 
από τις παρυφές, δημιουργώντας 
επεισόδια και προβαίνοντας σε 
ξυλοδαρμούς.
Βέβαιο είναι ότι πλέον, επειδή είναι 
και ο χώρος εγκατάστασης των χού-
λιγκαν, περνάνε μέσω αυτών. Εξάλ-
λου υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι 
οποίοι περνούν από το ένα άκρο στο 
άλλο με μεγάλη ευκολία, όπως γνωρί-
ζεις. Άρα υπάρχει μια διαπίδυση όταν 
το κεντρικό ζήτημα είναι η βία και όχι 
πια οι ιδέες ή κάποιο όραμα, και νο-
μίζω ότι αυτή η περίοδος επιτείνεται 
από τον Δεκέμβρη του 2008 και μετά, 
δεδομένου ότι θα λέγαμε πως ο «Δε-
κέμβρης» ήταν η πρώτη «μηδενιστική 
επανάσταση». Μια εξέγερση νεολαίας 
στην οποία συμμετείχαν ποινικοί, πο-
λιτικοί όλων των ειδών χωρίς στόχο. 
Αυτό το πράγμα ρίζωσε ακόμη περισ-
σότερο. Οι κάτοικοι που έχουν μείνει 
είναι πολύ λίγοι, είναι φοβισμένοι και 
κλεισμένοι στα σπίτια τους. Κι έτσι δεν 
υπάρχει διέξοδος. 

Αποφασιστικής σημασίας –κι αυτό 
θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη πα-
ρέμβαση του δήμου– είναι το θέμα 
του Πολυτεχνείου, το οποίο χρησιμο-
ποιείται ως ορμητήριο για κάθε βί-
αιη ενέργεια, και κυρίως ως καταφύ-

γιο όλων των εμπόρων. Όταν γίνεται 
εμπόριο, αυτό πραγματοποιείται σε 
μεγάλη έκταση γύρω από τους δρό-
μους του Πολυτεχνείου και οι έμπο-
ροι καταφεύγουν εκεί, όπως και στην 
ΑΣΟΕΕ, όταν εμφανίζεται η αστυνο-
μία. Επομένως, το Πολυτεχνείο έχει 
μεταβληθεί σε ένα κέντρο που –πέρα 
από την αποθήκευση μεγάλου αριθ-
μού μολότοφ και πολεμοφοδίων λόγω 
του αβάτου, το οποίο επιτάθηκε στη 
διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ– 
αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, κέντρο 
προστασίας για τα βαποράκια. Περνάς 
έξω από το Πολυτεχνείο και γίνεται η 
διακίνηση ανοιχτά εκεί κι από τις δύο 
πλευρές του.

«Χρειαζόμαστε μια μεγάλη 
βιβλιοθήκη αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας»

Άρα, τι το κάνεις το Πολυτεχνείο;
Τελειώνεις κατ’ αρχάς με τον μύθο ότι 
δήθεν είναι ακόμη πανεπιστημιακό 
κτήριο. Είναι ελάχιστα τα τμήματα που 
έχουν παραμείνει. Αυτά θα πρέπει να 
μεταφερθούν στην Πανεπιστημιούπο-
λη, το Πολυτεχνείο ενοποιείται με το 
Αρχαιολογικό Μουσείο –διότι, ούτως 
ή άλλως, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
δεν φτάνει, είναι χιλιάδες τα εκθέμα-
τα που βρίσκονται στις αποθήκες– και 
δημιουργείς μουσείο αρχαίας ελληνι-
κής τεχνολογίας, χώρο διαλέξεων κ.λπ. 

Και κάτι καινούργιο: μια μεγάλη βι-
βλιοθήκη αρχαίας ελληνικής γραμμα-
τείας και όλων των εκδόσεων για την 
Αρχαία Ελλάδα δίπλα ή μέσα σε ένα 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Κάτι ανάλογο 
δεν υπάρχει πουθενά. Είναι μια κίνη-
ση υψηλής οραματικής στόχευσης, η 
οποία ταυτόχρονα θα αλλάξει και όλη 
την περιοχή. Θα αλλάξει η κατάσταση 
στην Πατησίων, θα ξανάρθουν δραστη-
ριότητες ξεχασμένες στη γύρω περιο-
χή και επομένως θα αποτελέσει και μια 
κοινωνική παρέμβαση στο ζήτημα των 
Εξαρχείων και όχι απλώς καταστολή. 

Δεν μπορεί το ζήτημα να απαντη-
θεί αποκλειστικά με την καταστολή, 
πρέπει να μεταβληθεί η κοινωνική και 
χωροταξική πραγματικότητα. Κι ένα 
τέτοιο μεγάλο έργο αλλάζει την εικό-
να όλου του κέντρου της Αθήνας και 
ταυτοχρόνως είναι μια απάντηση στην 
γκετοποίηση των Εξαρχείων. Το θέμα 
της ενοποίησης έχει αναφερθεί, δεν 
είναι καινούργιο, όμως ποτέ δεν έχει 
πάρει μορφή ούτε έχει προωθηθεί συ-
στηματικά.

Και δεν έχει λάβει συγκεκριμένο 
περιεχόμενο.
Ακριβώς. Με μια βιβλιοθήκη Αρχαί-
ας Ελληνικής Γραμματείας επιχειρείς 
ένα έργο παγκόσμιας εμβέλειας και 
ταυτόχρονα ένα μεγάλο έργο ανάπλα-
σης του κέντρου της Αθήνας, όπου και 
επανεγκαθιστάς τις εκδιωχθείσες πο-
λιτιστικές δραστηριότητες.

Ας αλλάξουμε πίστα: 
Συμφωνία των Πρεσπών. 
Γιατί τη θεωρείς 
καταστροφική; Σε ρωτάω 
διότι, πριν από αρκετά 
χρόνια, ήσουν από αυτούς 
που έλεγαν ότι, εν πάση 
περιπτώσει, ας το λύσουμε 
διότι το πραγματικό μας 
μέτωπο είναι η Τουρκία. 
Τώρα αυτό το επιχείρημα το 
χρησιμοποιεί κατά κόρον ο 
Κοτζιάς.
Με πας στα δύσκολα. Το ζή-
τημα είναι ότι, όταν αυτό το 
ζήτημα είχε τεθεί, το 1992-
93, κι εγώ είχα υποστηρίξει 
την άποψη που αναφέρεις, 
ασχέτως αν είχα δίκιο ή όχι – 
μπορεί να μην είχα δίκιο, δι-
ότι υποτιμούσα την ιστορι-
κή σημασία του ονόματος. 
Ακριβώς γιατί και εγώ προ-
έρχομαι από την Αριστερά. Η 
Αριστερά πάντα υποτιμούσε 
το Μακεδονικό ως ιστορικό 
πρόβλημα, πρόβλημα ιστο-
ρικού βάθους, και το έβλεπε 
μόνο με βάση τη γεωπολιτική 
συγκυρία. Όλοι εμείς οι προ-
ερχόμενοι από την Αριστερά 
είχαμε μια τέτοια αντίληψη. 

Όμως, εκείνη την εποχή, 
όταν κατέρρευσε το ανατο-
λικό στρατόπεδο και εμφανί-
στηκε με νέα ένταση το πρό-
βλημα, ήταν ακόμα δυνα-
τόν να υπάρξει μια σχετικά 
ικανοποιητική λύση, του τύ-
που «Σλαβομακεδονία» κ.λπ. 
Δεύτερον, ήταν άλλη η κατά-
σταση στην περιοχή. Η Ελλά-
δα τότε μπορούσε να παίξει 
έναν ενοποιητικό ρόλο στα 
Βαλκάνια, τη στιγμή που δι-
αλυόταν η Γιουγκοσλαβία 
και η Βουλγαρία προσέβλε-
πε κατ’ εξοχήν στην Ελλά-
δα. Εμείς συνδέαμε τη λύση 
του προβλήματος –με ονο-
μασία Σλαβομακεδονία, και 

ποτέ βέβαια με αναγνώριση 
εθνικότητας και γλώσσας– με 
μια βαλκανική προοπτική, να 
βρεθεί δηλαδή μια λύση που 
να διευκολύνει την μετατρο-
πή της Ελλάδας σε πόλο ενο-
ποίησης των Βαλκανίων.

Τώρα δεν υπάρχει αυτή η 
προοπτική;
Δυστυχώς, σήμερα δεν εί-
ναι το πρόβλημα των Σκοπί-
ων που αποτελεί το εμπόδιο 
για μια βαλκανική πολιτική. 
Έχεις το πρόβλημα της Αλβα-
νίας, το οποίο είναι –κατά τη 
γνώμη μου– το σημαντικότε-
ρο, και του αλβανικού εθνικι-
σμού, που είναι σε ανάπτυξη.

Ναι, διότι οι Αλβανοί δεν 
έχουν κλείσει την εθνική 
τους ολοκλήρωση.
Ακριβώς. Κατά δεύτερο λόγο, 
τώρα έχει συντελεστεί μια 
πολύ μεγάλη γεωπολιτική και 
οικονομική υποβάθμιση της 
Ελλάδας. Εκείνη την εποχή, 
η Ελλάδα ήταν κυρίαρχη οι-
κονομική δύναμη στα Βαλκά-
νια. Οι τράπεζές μας –μέχρι 
πρόσφατα, όταν κατάφερε 
ο ΣΥΡΙΖΑ να μη μείνει καμία, 
αφού τα πήραν όλα οι Γερ-
μανοί και οι Αυστριακοί– εί-
χαν πολύ σημαντική οικονο-
μική παρουσία στα Βαλκάνια 
και επομένως η Ελλάδα είχε 
σημαντική οικονομική πρω-
τοκαθεδρία. Σήμερα, αυτή η 
παράμετρος έχει περάσει σε 
δεύτερη και τρίτη μοίρα. 

Βεβαίως, πρέπει να κά-
νουμε μια πολιτική στα Βαλ-
κάνια, αλλά είχε αποδει-
χθεί και από τις οικονομικές 
σχέσεις που ήδη είχαμε με 
τα Σκόπια ότι το ζήτημα του 
ονόματος δεν αποτελούσε 
εμπόδιο. Επομένως, η συμ-
φωνία έγινε αποκλειστικά με 
κριτήριο τα συμφέροντα των 
μεγάλων δυνάμεων και σε 
απόλυτη αντίθεση με εκείνα 
της Ελλάδας. 

Και, πριν απ’ όλα, έχει αλ-
λάξει η ιστορική-πολιτισμική 
συγκυρία. Εννοώ ότι οι Έλ-
ληνες βρίσκονται σε κατά-
σταση παρακμής. Η Ελλάδα, 
στα τέλη της δεκαετίας του 
1990, βρισκόταν –όπως έλε-
γε ο Κονδύλης σε μια ωραία 
φράση του– σε μια εποχή 
«που οι τσιπούρες προσγει-
ώνονταν στο πιάτο σου», μια 
εποχή ευωχίας, η οποία κο-
ρυφώθηκε με τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, με το Γιού-
ρο που κερδίσαμε το 2004. 
Ήταν η «εποχή της Ελλά-
δας», έστω και παρασιτικής. 
Και όμως, το οικοδόμημα κα-
τέρρευσε.

Μπροστά βγήκε η παρακ-
μή. Πριν απ’ όλα παρακμή 
δημογραφική μια και κάθε 
χρόνο έχουμε 40.000 λιγό-
τερες γεννήσεις από θανά-
τους. Παράλληλα εξελίσσε-
ται μια πληθυσμιακή έξοδος 
με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά από εκείνες του παρελ-
θόντος. Τώρα πια δεν μετα-
ναστεύουν οι νέοι των λαϊ-

«Η Συμφωνία των Πρεσπών έδωσε το μήνυμα ότι είμαστε “εύκολοι”»

«Πολιτισμό δεν έχουμε, οικονομία δεν έχουμε, 
τρώμε κλωτσιές απ’ όλες τις πλευρές. Τι μας έχει 
μείνει; Η ιστορική μας κληρονομιά. Γι’ αυτό και 
αναβαθμίζεται αυτό το στοιχείο της ταυτότητας τα 
τελευταία χρόνια. »
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κών στρωμάτων, αλλά πε-
ρισσότερο εκείνοι των ανώ-
τερων μεσαίων στρωμά-
των. Όλα τα βόρεια και τα 
νοτιοανατολικά προάστια 
έχουν αδειάσει. Αυτό είναι 
σήμα κινδύνου, σήμα εθνι-
κής εγκατάλειψης. Μπροστά 
σε όλα αυτά τα προβλήματα, 
μπροστά σε μια κυριολεκτική 
εθνική κατάρρευση, η κατα-
φυγή των Ελλήνων στην ταυ-
τότητα αποτελεί πλέον λόγο 
ύπαρξης. Εξέπληξε κι εμένα 
το πόσο ισχυρή είναι η ταύτι-
ση των Ελλήνων με τη Μακε-
δονία, από την Αρχαία Μακε-
δονία μέχρι τον Μακεδονικό 
Αγώνα και τον Παύλο Μελά. 

Πολιτισμό δεν έχουμε, οι-
κονομία δεν έχουμε, τρώμε 
κλωτσιές απ’ όλες τις πλευ-
ρές. Τι μας έχει μείνει; Η 
ιστορική μας κληρονομιά. 
Γι’ αυτό και αναβαθμίζεται 
αυτό το στοιχείο της ταυτό-
τητας τα τελευταία χρόνια. 
Το βλέπεις και στις πολιτι-
κές-ιδεολογικές διαμάχες, 
όλες γίνονται γύρω από την 
Ιστορία. Από τη Ρεπούση και 
μετά, όλες οι μεγάλες ιδεο-
λογικές διαμάχες αφορούν 
την Ιστορία, όπως συνέβη με 
τη γενοκτονία των Ποντίων 
και το Μακεδονικό. Οι δια-
μάχες γύρω από τα στοιχεία 
της ταυτότητας αντανακλώ-
νται και στη δική μου εξέλι-
ξη, και τη δική μας πορεία, 
που τα τελευταία χρόνια 
προσανατολιστήκαμε κατ’ 
εξοχήν στην Ιστορία.

Δεν είναι τυχαίο που, 
όταν πρωτοέσκασε το 
σύγχρονο Μακεδονικό, 
οι Έλληνες άρχισαν πάλι 
να διαβάζουν Ιστορία. Οι 
εκδόσεις ιστορικών βιβλίων 
εκτινάχτηκαν σε ασύλληπτα 
ποσοστά.
Ακριβώς. Να πάμε τώρα 
στην ουσία της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, η οποία δεν 
προσφέρει απολύτως τίπο-
τε στην Ελλάδα. Δεν υπάρ-
χει καν το επιχείρημα ότι μας 
βοηθάει στα Βαλκάνια. Σε τι 
μας βοήθησε; Είναι αστείο. 
Έχει χιλιάδες αρνητικά. Και 
κυρίως δεν ισχύει αυτό το 
«να το λύσουμε για να έχου-
με τα χέρια ελεύθερα με την 
Τουρκία». Αντίθετα, έδωσε 
το μήνυμα στην Τουρκία και 
σε οποιονδήποτε άλλον ότι 
είμαστε εύκολοι. Νομίζω πως 
έδωσε το μήνυμα και στους 
Αλβανούς.

Δεν θα αφορά δηλαδή μόνο τις οικονομικές 
αντιλήψεις;
Ναι, και προπαντός δεν θα αφορά μια «προϊ-
στορία», μια σύγκρουση η οποία οδήγησε σε 
αδιέξοδο. Διότι, ουσιαστικά, μέχρι τη χούντα, 
κυβερνάει η μία παράταξη και, από τη χού-
ντα και μετά, σταδιακώς αναλαμβάνει η άλλη. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας. Λοι-
πόν, τα έκαναν και οι δύο μαντάρα. Γι’ αυτό 
βλέπεις εμένα, σε προχωρημένη ηλικία πια, 
να αποφασίζω ότι είναι καιρός να αρχίσει η 
παρέμβαση στον Δήμο της Αθήνας, ο οποίος 
προφανώς έχει έναν διπλό χαρακτήρα, και το-
πικό και πανεθνικό. 

Είναι καιρός να αρχίσει να εμφανίζεται μια 
νέα πολιτική έκφραση στην Ελλάδα. Ξέρω ότι 
δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή, διότι τώρα 
υπάρχει έντονη πόλωση στο παλιό πολιτικό 
σύστημα. Η κρίση του πολιτικού συστήμα-
τος στο σύνολό του θα έρθει μετά τις εθνικές 
εκλογές. Από εκεί και μετά θα έχουμε, κατά 
τη γνώμη μου, μια πολιτική έκρηξη στην Ελ-
λάδα. Αυτό που συνέβη σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης θα συμβεί και εδώ.

Πού εντοπίζεις αυτήν την έκρηξη;
Κατ’ αρχάς, όσο και να θέλει η Νέα Δημοκρα-
τία να διαχειριστεί ικανοποιητικά τα προβλή-
ματα που έχουν συσσωρευτεί, θα είναι αδύ-
νατον να το πράξει αποτελεσματικά. Επομέ-
νως, θα υπάρξει αδιέξοδο χωρίς εναλλακτική 
πρόταση. Δεν πιστεύω πια στο αφήγημα ότι 
θα αποτύχει η Νέα Δημοκρατία και αμέσως 
μετά όλοι θα προστρέξουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά 
τα θεωρώ παραμύθια. Πιστεύω ότι θα έχου-

με κρίση του πολιτικού συστήματος συνολικά 
και θα αρχίσουν κάποιες φωνές, που σήμερα 
ακούγονται αιρετικές ή περιθωριακές, να απο-
κτούν μεγαλύτερη δύναμη. Όπως αυτό που 
συνέβη στην Ιταλία, όπου κατέρρευσε ολό-
κληρο το παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν λέω ότι 
θα γίνει ακριβώς το ίδιο, όμως η Ιταλία δείχνει 
πού πάνε τα πράγματα και στην Ελλάδα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, και ενώ ήδη εί-
χαμε παρουσία στα δημοτικά συμβούλια στη 
Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή, στην Πάτρα και 
σε μερικές άλλες περιοχές, τώρα εμφανιζόμα-

στε και στην Αθήνα. Πρόκειται για την απαρχή 
της εμφάνισης στο θεσμικό πολιτικό προσκή-
νιο μιας πολιτικής πρότασης, εν πολλοίς επε-
ξεργασμένης σε μεγάλο βαθμό, και την οποία 
πιστεύω ότι θα συνεχίσουν, προφανώς, κά-
ποιοι νεότεροι. Αλλά επειδή, αν θες, εγώ ση-
ματοδοτώ την «ιστορική συνέχεια» ενός δια-
κριτού ρεύματος, γι’ αυτό και εν τέλει αποφά-
σισα να κατέβω ως υποψήφιος δήμαρχος, πα-
ρότι θα προτιμούσαμε να κατέβουν κάποιοι 
νεότεροι, όπως είχε ήδη γίνει στη Θεσσαλο-
νίκη, ή την Πάτρα. Όμως, επειδή οι δημοτικές 
εκλογές στην Αθήνα διεξάγονται μέσα σε ένα 
εξαιρετικά πολιτικοποιημένο κλίμα, χρειαζό-
ταν μια ισχυρή πολιτική-ιδεολογική σηματο-
δότηση, την οποία προσέφερε η δική μου πα-
ρουσία.

Αποφασίσαμε έτσι, ότι θα πρέπει να κά-
νουμε αυτό το βήμα, το οποίο και μάλλον βρί-
σκει πραγματική ανταπόκριση. Περνάει το μή-
νυμα ότι εμείς εκπροσωπούμε, στις δημοτικές 
εκλογές της Αθήνας, την έκφραση του δημο-
κρατικού πατριωτισμού. Διότι συνδυάζουμε 
έξι βασικές συνιστώσες: πατριωτισμό, κοινω-
νική δικαιοσύνη, οικολογία, πολιτιστική ανα-
γέννηση, οικονομική ανασυγκρότηση, δημο-
κρατία. Δεν λέμε βέβαια ότι μπορούμε να κερ-
δίσουμε τον δήμο, διότι αντιμετωπίζουμε πα-
νίσχυρους κομματικούς-μιντιακούς μηχανι-
σμούς και διότι, όπως προείπα, το μεγάλο πο-
λιτικό big bang έπεται, μπορούμε όμως ήδη 
να κάνουμε μια μικρή έκπληξη στις δημοτικές 
εκλογές και οπωσδήποτε θα εξασφαλίσουμε 
εκπροσώπους στο δημοτικό συμβούλιο. Έπε-
ται συνέχεια λοιπόν.

«Η ιστορική επιβίωση είναι το πρώτο μας ζήτημα»

«Η υποψηφιότητα στην Αθήνα είναι η απαρχή μιας νέας πολιτικής πρότασης»

Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα
τηλ. 210 3826319, 2130020427 

www.athinaellada.gr

ΑΘΗΝΑ
για την Ελλάδα 

Αυτό νομίζεις ότι είναι το 
στοιχείο που έχει κάνει πλέον 
εντελώς ανεξέλεγκτη την 
επιθετικότητα της Τουρκίας; 
Διότι παρατηρούμε ότι αυτό 
συμβαίνει ήδη εδώ και χρόνια.
Όχι, δεν λέω ότι είναι αυτό μόνο. 
Η Τουρκία ενισχύεται συνολικά, 
ενώ η Ελλάδα υποβαθμίζεται. 
Ακόμα και το γεγονός της μεί-
ωσης κατά 40% των αμυντικών 
δαπανών της Ελλάδας και της 
αύξησης κατά 60% - 80% την ίδια 
περίοδο των τουρκικών, νομί-
ζω ότι αποτελεί μια ένδειξη του 
πώς πάνε τα πράγματα, πέρα 
από τα λοιπά στοιχεία, τα οικο-
νομικά, τα δημογραφικά κ.λπ. Η 
Τουρκία νιώθει ότι μεταβάλλε-
ται σε μια ισχυρή περιφερεια-
κή δύναμη που θέλει να ελέγξει 
πάλι το σύνολο των Βαλκανίων, 
με πρώτη την Ελλάδα. Απλώς, η 
Συμφωνία των Πρεσπών ήρθε να 
ενισχύσει την Τουρκία σε αυτή 
της τη στρατηγική. Δεν ισχυρίζο-
μαι ότι το δημιούργησε.

Τα εθνικά για την Ελλάδα 

υποχρεωτικά είναι πακέτο. Δεν 
μπορείς πια να τα διαχωρίσεις. 
Η χώρα χρειάζεται στρατηγική 
απ’ ό,τι φαίνεται, διότι η 
προηγούμενη, αυτή του 
κατευνασμού της Τουρκίας, η 
οποία έχει κρατήσει ήδη δυο - 
τρεις δεκαετίες, έχει αποτύχει 
παταγωδώς. Τι μπορεί να 
κάνει τώρα η Ελλάδα για να 
απαντήσει στο πρόβλημα 
Τουρκία;
Το πρώτο που μπορεί και πρέπει 
να κάνει – κι αυτό αν θες είναι 
και κεντρικό αίτημα της πολιτι-
κής μας αντίληψης– είναι να θε-
ωρήσει πως το ζήτημα της ιστο-
ρικής επιβίωσης είναι το πρώ-
το ζήτημα της χώρας. Πρέπει να 
αλλάξει η οπτική, να φύγουμε 
από τη μικροπολιτική και τους 
ψευδοεμφυλίους. Και μιλάω για 
ψευδοεμφυλίους διότι κάποτε ο 
εμφύλιος εξέφρασε, έστω στρε-
βλά, πραγματικές αντιθέσεις, 
ενώ σήμερα όλα τα συστημικά 
κόμματα έχουν λίγο-πολύ ταυ-
τόσημη πολιτική, κάνουν τα ίδια 
πράγματα, έχουν τους ίδιους 

συμμάχους. Δεν είναι τυχαίο. 
Και όμως, την ίδια στιγμή, παρο-
ξύνουν μια σύγκρουση η οποία 
δεν πατάει πουθενά, παρά μόνο 
στη νομή της εξουσίας.

Απέναντι σε αυτό το φαινό-
μενο, πρέπει οι Έλληνες να κά-
νουν μια ιδεολογική επανά-
σταση, να πουν ότι τελειώσα-
με με την εποχή των εμφυλίων, 
οι οποίοι επί εκατό χρόνια κα-
τέστρεψαν την Ελλάδα. Από το 
1915 και μετά, το κύριο στοιχείο 
της ελληνικής πολιτικής είναι το 
εμφυλιοπολεμικό διότι έπαψαν 
οι Έλληνες να έχουν ενιαίο όρα-
μα, με συνέπεια τις αλλεπάλλη-
λες καταστροφές που γνωρίσα-
με. Πρέπει λοιπόν να αποκτή-
σουν πάλι όραμα που είναι ενι-
αίο, εθνικό, να αφορά την επιβί-
ωση της χώρας – αυτό είναι που 
εμείς λέμε: «πέραν της Αριστε-
ράς και της Δεξιάς». Δεν ισχυ-
ρίζομαι ότι ιστορικά δεν θα ξα-
ναεμφανιστεί αυτή η αντίθεση, 
αλλά θα έχει ένα νέο περιεχόμε-
νο, θα είναι κάτι καινούργιο, και 
άρα θα επανοριστεί.
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Σ 
τις 24 Απριλίου, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας επισκέφθη-
κε τις φυλακές της Κομαντα-
τούρ, στα υπόγεια της οδού 

Κοραή 4, δίπλα από τον κινηματογράφο 
΄Αστυ. Η επίσκεψη έγινε για την επέτειο 
της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα, 
στις 27 Απριλίου του 1941. Τους περίμε-
νε η Μάχη της Κρήτης και η Αντίσταση  κι 
εμάς 700.000 χιλιάδες νεκροί από πείνα, 
κακουχίες και από τις μάχες της Αντίστα-
σης και του Εμφυλίου, της πιο θλιβερής 
σελίδας στην Ιστορία μας. 

Οι φυλακές βρίσκονται στα υπόγεια 
του κτηρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής 
που διαχειρίζεται το χώρο. Ο χώρος, δη-
λαδή, δεν ανήκει στο δημόσιο, το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού έχει απλώς μια επιστα-
σία. Πρωτότυπο, ασφαλώς, και μάλλον 
προσβλητικό, μια εταιρεία να ρυθμίζει 
ό,τι αφορά ένα τέτοιο μοναδικό και πα-
γκοσμίου ενδιαφέροντος μνημείο.

Κι επειδή  η ιδιοκτήτρια εταιρεία, με 
τη συναίνεση του κράτους, κάνει ό,τι θέ-
λει με το χώρο, αυτός ήταν κλειστός επί 
χρόνια. Και για να είναι προσιτός στο 
κοινό σήμερα, χρειάσθηκαν εφτά άρθρα 
μου στην Ελευθεροτυπία και στην Κυ-
ριακάτικη Ελευθεροτυπία - από το 2005 
και μετά - και ερώτηση βουλευτών της 
τότε αντιπολίτευσης - το 2006 - με βάση 
την αρθογραφία μου, για να ξανανοί-
ξει ο χώρος, όπως και έγινε τελικά. Μέ-
χρι τότε, η είσοδος ήταν δυνατή μόνο για 
δημοσιογράφους κατόπιν αιτήσεως και 
δεν ήταν δυνατή ούτε για τα σχολεία!

Σήμερα λειτουργεί πέντε μέρες την 
εβδομάδα, 9-2 μ.μ. (στην ιστοσελίδα δεν 
βρήκα τις ώρες λειτουργίας). Με ελάχι-
στη προβολή και δημοσιοποίηση, παρα-
μένει άγνωστος στο ευρύ κοινό και δεν 
περιλαμβάνεται στα ιστορικά αξιοθέα-
τα της Αθήνας, ούτε στους τουριστικούς 
οδηγούς. Δεν υπάρχει σήμανση, ούτε 
καν στο μετρό, στάση Πανεπιστήμιο. Σα 
να τον κρύβουμε, σα να ντρεπόμαστε γι’ 
αυτόν, δηλαδή.

Όταν η σημερινή κυβέρνηση ήταν 
αντιπολίτευση, είχα μιλήσει με τον κ. 
Τσίπρα και του είχα προτείνει να γίνει 
μια εκδήλωση, αλλά και επίσκεψή του 
εκεί, ώστε να γίνει διεθνώς γνωστός: Να-
ζιστικά κελιά στο κέντρο μιας πρωτεύου-
σας - δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην 
Ευρώπη, μόνο στις φυλακές στο  Τορί-
νο, νομίζω. Αλλά εδώ ο χώρος δεν ήταν 
φυλακές, ήταν καταφύγια,  χρησιμο-
ποιήθηκε ως φυλακές από τους Γερμα-
νούς και μετά έγινε αποθήκες. Ο κ. Τσί-
πρας δεν έκανε καμμία ενέργεια, ούτε 
έχει επισκεφθεί το χώρο. Απευθύνθηκα 
στον κ. Γλέζο με την ίδια πρόταση, και με 
παρέπεμπε από βδομάδα σε βδομάδα, 

ώσπου έπαψα να  του τηλεφωνώ.
Όμως, ο χώρος, κέντρο μεταγωγών 

επί Κατοχής, είναι ένα μικρό Άουσβιτς, 
τηρουμένων των αναλογιών. Τα συνθή-
ματα στους τοίχους: «Διψώ, θέλω νερό, 
να πεθάνω για να ζήσει ο αδελφός μου 
Μιχάλης, χωρίς νερό μόνο μυρίζοντας 
γιασεμί, η αισχρά και αίσχιστη Αγγλία 
θα σβηστεί απ’ το χάρτη», τα ονόμα-
τα διάφορων χαφιέδων μεταφέρουν με 
ανατριχιαστική ακρίβεια το κλίμα και την 
ατμόσφαιρα στον θάλαμο των αντρών 
και στον ξεχωριστό θάλαμο  των γυναι-
κών.

Είναι επιτακτικό να ιδρυθεί εκεί, στις 
φυλακές της Κοραή 4, μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης, που δεν υπάρχει στην Αθή-
να. Προσφέρεται γι’ αυτό και ο χώρος 
στην άλλη πλευρά των υπογείων, ο οποί-
ος παραμένει ανεκμετάλλευτος. Είχα 
γράψει συγκεκριμένες προτάσεις για το 
μουσείο, πάλι στην Ελευθεροτυπία, πάλι 
χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Ούτε κι οι 
δύο διαδικτυακές εκστρατείες που κά-
ναμε με την Ανοιχτή Τέχνη είχαν κάποιο 
αντίκτυπο.

Με το συνδυασμό Αθήνα για την Ελ-
λάδα, στον οποίο μετέχω, έχουμε συ-
μπεριλάβει την πρόταση αυτή στο πρό-
γραμμά μας και θα διεκδικήσουμε, φυ-
σικά, την πραγματοποίησή της.

Σημειώνω  ότι το χώρο δεν έχει επι-
σκεφθεί κανείς άλλος πολιτειακός ή πο-
λιτικός παράγων, πλην του Κωνσταντί-
νου  Μητσοτάκη και του σημερινού Προ-
έδρου (συγχαρητήρια για την επίσκε-
ψη), ενδεικτικό του πώς αντιμετωπίζου-
με την ιστορία και τον εαυτό  μας. Από 
δε το γραφείο του τέως πρωθυπουργού 
Σημίτη, όταν επικοινώνησα μαζί τους για 
τις ανάγκες της  αρθογραφίας μου, μου 
είχαν απαντήσει ότι δεν ήξεραν για τι 
πράγμα τους μίλαγα!

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κι η 
απραξία, η αδράνεια κι η παθητικότητα 
μάς κάνουν ακόμα πιο φτωχούς. Να δη-

μοσιοποιηθεί, λοιπόν, στο μέγιστο δυ-
νατό βαθμό ο  χώρος των φυλακών. Θυ-
μίζω και το λεγόμενο ιστορικό τουρι-
σμό, να  γίνονται επισκέψεις επισήμων 
σε όλες τις επετείους, να κληθούν να 
τον επισκεφθούν οι πρεσβευτές της ΕΕ, 
ειδικά, να μάθουν όλοι τον αντιναζιστι-
κό αγώνα και χαρακτήρα του ελληνικού 
λαού.

Στο χώρο εκτίθεται και μια τεράστια 
αυθεντική χιτλερική σημαία,   η σημαία 
που ανέμιζε έξω από την Κομαντατούρ. 
Μια σημαία που την κοιτάζεις και νιώ-
θεις να σε πυροβολεί ένας  Γερμανός. 
Η θέα της και μόνο διδάσκει τι σημαίνει 
Γερμανία και ναζισμός. Παρ’ ότι σήμερα 
εκτίθεται με πολύ χειρότερο τρόπο από 
πριν και δείχνει μικρότερη από ό,τι είναι, 
ωστόσο είναι το πιο κατάλληλο σημείο 
για να δοθεί μια συνέντευξη τύπου από 
όλη την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία 
προς τη διεθνή κοινή  γνώμη, στην οποία 
συνέντευξη θα ανακοινώσουμε τη διεκ-
δίκηση των γερμανικών επανορθώσεων, 
αποζημιώσεων, του δανείου, των κλεμ-
μένων αρχαιοτήτων  και όλων των άλ-
λων νόμιμων και απαράγραπτων, φυσι-
κά, απαιτήσεων και διεκδικήσεών μας.  

Για να δούμε, θα καταφέρει η πολι-
τική ηγεσία να κάνει αυτό το πιο απλό 
πράγμα: ίδρυση Μουσείου Εθνικής Αντί-
στασης και συνέντευξη τύπου από τον 
Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία 
για τις γερμανικές αποζημιώσεις;

Από το δημοτικό συμβούλιο του Δή-
μου Αθηναίων θα τους το θυμίζουμε συ-
νεχώς. 

* Ο Αλέξανδρος Ασωνίτης είναι συγγρα-
φέας και υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος με το συνδυασμό Αθήνα για την Ελ-
λάδα. Το τελευταίο του μυθιστόρημα 
Εκτέλεση, κυκλοφόρησε πρόσφατα απ’ 
τις εκδόσεις Πατάκη. Συντονίζει τη σχολή 
σεμιναρίων Ανοιχτή Τέχνη.

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 
στις Ναζιστικές φυλακές

Του Αλέξανδρου Ασωνίτη

Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
υποψήφιος Δήμαρχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 
ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΔΟΪΤΣΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΘΩΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΟΘΩΝ 
ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΣ)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΚΑΤΣΙΦΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΚΛΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΡΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΕΪΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΝΙΚΑ ΑΝΝΑ 
ΝΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΙΤΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΜΙΝΩΣ) 
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ 
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΝΙΚΗ 
ΧΟΡΤΗ ΕΛΕΝΑ 

ΑΘΗΝΑ
για την Ελλάδα 
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Π 
ολλοί μιλᾶνε γιά 
τήν ἱστορική Ἀθῆνα, 
τήν πόλη μέ τής πα-
ληές γειτονιές, τά 

μνημεῖα της. Δυστυχῶς ὅμως ὁ 
τουρισμός, ὅπως τούς καιρούς 
αὐτούς μᾶς «ἔρχεται» ἀπό τήν 
Δύση (Εὐρώπη, Ἀμερική) ἀλλά 
καί τήν Κίνα, Ἰαπωνία, στοχεύ-
ει τά «ἀξιοθέατα» τῶν νησιῶν 
μας μέ τίς φυσικές καλλονές, τίς 
κλασσικές καί ἄλλες ἀρχαιότητες 
στήν Δῆλο, τήν Ὀλυμπία, τούς 
Δελφούς, τό Δίον, τή Δωδώνη γιά 
παράδειγμα. Ὅσο γιά τήν Ἀθήνα, 
μιά βόλτα στήν Ἀκρόπολη μέ τό 
Μουσεῖο της φτάνει καί περισ-
σεύει γιά τόν «μέσο τουρίστα». 
Εἶναι, ὅμως, ἡ Ἀθήνα μόνο τά 
ἀρχαία; Ὑπάρχουν βέβαια καί κά-
ποια ρωμαϊκά μνημεῖα, ὅπως οἱ 
στύλοι τοῦ Ὁλυμπιείου, ἡ πύλη 
καί τό ὑδραγωγεῖο τοῦ Ἀδριανοῦ, 
ἀλλά ὡς ἐκεῖ; 

Τό κέντρο τῆς πόλης εἶναι 
κατάφορτο ἀπό τίς μνῆμες 
καί τά μνημεῖα τῆς ζωῆς τῆς 
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀπέναντι ἀπ’ τό Παναθηναϊκό 
Στάδιο -ὅπου ἔγιναν τό 1896 
οἱ πρῶτοι Ὀλυμπιακοί Ἀγώνες- 
βρίσκεται ἡ Βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Λεωνίδη, ἀπό τούς πρώτους ἐπι-
σκόπους Ἀθηνῶν, κτίσμα τοῦ 
5ου αἰώνα. Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ 
Ἀδριανοῦ στήν Πλάκα ἔχει στόν 
ἄδειο πλέον χῶρο της κτίσμα-
τα ὄχι μίας βασιλικῶν πρό τοῦ 
1.000 μ.Χ. Ὅλα τοῦτα ἀφημέ-
να στήν τύχη τους, μή ἐπισκέψι-
μα! Ἀπέναντι ἀπ’ τόν χῶρο τῆς 
Ἀδριάνειας Βιβλιοθήκης βρίσκε-
ται τό ἐρειπωμένο ἀρχοντικό μιᾶς 
σπουδαίας Ἀθηναϊκῆς οἰκογενεί-
ας τῆς ὕστερης Τουρκοκρατίας, 

τοῦ Λογοθέτη-Χωματιανοῦ καί 
μαζί του τό ἑκκλησάκι τοῦ προ-
φήτη Ἐλισσαίου, ὅπου γύρω στά 
1900 λειτουργούσε ὁ Ναξιώτης 
Ἅγιος Νικόλας ὁ Πλανᾶς, ἔψελ-
ναν οἱ Σκιαθῖτες Ἀλέξανδροι: 
Παπαδιαμάντης καί Μωραϊτίδης, 
παρευρίσκονταν σπουδαῖοι λο-
γοτέχνες τῆς χώρας μας, ὅπως 
ὁ Ναυπάκτιος Γ. Βλαχογιάννης, 
ὁ Σκοπελίτης Π. Νιρβάνας, ὁ 
Εὐρυτάν Ζ. Παπαντωνίου καί 
ἄλλοι. Ὅλος τοῦτος ὁ χῶρος εἶναι 
κλειστός ἐδῶ καί καιρό γιά «συ-
ντήρηση». Ἄν δέν παρενέβαινε 
ἡ Ἀρχιεπισκοπή (ἐπί Ἱερωνύμου 
Λιάπη) οὔτε τό Ἀρχοντικό τῆς 
ἄλλης μεγάλης οἰκογένειας τῶν 
Ἀθηνῶν θά σωζόταν. Μιλάμε 
γιά τούς Μπενιζέλους καί τήν 
Ἁγία Φιλοθέη (16ος αἰώνας). 
Πράγματι, τό κτῖσμα αὐτό στήν 
Πλάκα διασώθηκε καί εἶναι ἐπι-
σκέψιμο.

Ἑκατοντάδες μικρά «ξωκκλή-
σια» γύρω ἀπό τήν Ἀκρόπολη, 
στήν Πλάκα, στοῦ Ψυρρῆ, στό 
Θησεῖο για παράδειγμα, μέ ση-
μασία ἱστορική γιά τήν ζωή τῆς 
πόλης μένουν κλειστά, ἀσυ-
ντήρητα, ἀγνοημένα. Οὔτε ὁ 
Δῆμος, οὔτε κανένα ἄλλο σωμα-
τεῖο «προλαβαίνει» νά ἐνδιαφερ-
θεῖ καί βοηθήσει τίς ἐνορίες γιά 
τοῦτα.

Μπορεῖ οἱ τουρίστες νά περ-
νοῦν μπροστά ἀπ’ τό «Φανάρι τοῦ 
Διογένη», τό ἀρχαῖο αὐτό χορη-
γικό μνημεῖο τοῦ Λυσικράτους, 
νά γεμίζουν τά γύρω τραπεζο-
καθίσματα, ἀλλά παραδίπλα βρί-
σκεται ὁ μικρός ναός τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου, ὅπου ὁ Ἀθανάσιος 
Διάκος λειτουργοῦσε, κατά τήν 
ἀνιστόρηση παληῶν Ἀθηναίων. 
Τό 1821, ἡ ἐπανάσταση κατά τῶν 
Τούρκων ἐπικυριάρχων. ὁ πιό 

σύγχρονος ἑλληνισμός, συνδέε-
ται «πολεοδομικά» στήν παληά 
Ἀθήνα (Πλάκα) μέ τή βυζαντινή 
στιγμή καί αἰωνιότητα.

Ὁ Ἁγιος Νικόλαος τοῦ 
Ραγκαβᾶ δείχνει μέ τό ὄνο-
μά του (Ραγκαβᾶς, Ραγκαβῆς, 
Ραγκαβές) τή σχέση τοῦ κτίσμα-
τος, τῆς γειτονιᾶς, τῆς πόλης μέ 
τήν Αὐτοκρατορική οἰκογένεια 
πού γύρω στόν 9ο καί 10ο αἰώ-
να κυβερνοῦσε τήν Ἀνατολική 
Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία στήν 
Κωνσταντινούπολη. Εἰρήνη ἡ 
Ἀθηναία, Μιχαήλ ὁ Ραγκαβᾶς οἱ 
γνωστοί γόνοι. Εἰδικά ἡ Εἰρήνη ἡ 
Ἀθηναία ὑποστήριζε τήν εἰκονό-
φιλη παράταξη καί εἶχε, ὡς χῆρα 
Αὐτοκράτειρα, πρόταση γάμου 
ἀπό τόν γενάρχη ὅλων τῶν μετέ-
πειτα δυτικοευρωπαϊκῶν δυνα-
στειῶν, τόν πολύ Καρλομάγνο! 
Τό κτῖσμα αὐτό ἐπιζεῖ λοιπόν, μέ 
τήν καμπάνα του πού τόν Μάρτη 
τοῦ 1821 πρωτοσήμανε τό ξεκί-
νημα τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἐλευθερίας. 
Πολλοί λίγοι, ὅμως, ἐνδιαφέρο-
νται γιά τή συντήρηση τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Ραγκαβᾶ. 

Καθώς οἱ νεώτεροι Ἕλληνες 
θεωροῦν πώς πρέπει νά «καλο-
πιάνουν» τούς ξένους δείχνο-
ντας αὐτά πού πιστεύουν αὐτοί 
γιά μᾶς (χλαμύδες καί κλασ-
σική ἀρχαιότητα), τό ἐνδιαφέ-
ρον γιά τή Βυζαντινή περίο-
δο, τήν Φραγκοκρατία (ὅπου οἱ 
Δυτικοί-Παπικοί ἀπαγόρευαν 
ὕπαρξη Ὀρθόδοξου Ἐπισκόπου 
στήν Ἀθήνα ἀπό τό 1204 ὡς τό 
1470), τήν Τουρκοκρατία κα-
ταντᾶ γραφικό. Εἶναι μόνο 
γιά «ἐσωτερική κατανάλω-
ση». Τό νά μιλᾶ κάποιος γιά τήν 
Ἀθήνα ὡς πόλη Χριστιανική, 
Βυζαντινή, ἴσως μοιάζει μέ τό 
ἐνδιαφέρον τῶν Βαυαρῶν τοῦ 
Ὄθωνα (1833-1862), ὅταν γκρέ-
μισαν 70 (ἑβδομῆντα) ἐκκλη-

σίες τῆς ἐποχῆς Βυζαντίου καί 
Τουκροκρατίας γιά νά χτίσουν 
μέ τά ὑλικά τους τήν σημερι-
νή Μητρόπολη Ἀθηνῶν ἥ ὅταν 
ἀποφάσισαν τήν διάλυση τῶν 
Ὀρθόδοξων Μοναστηριῶν!

Δυστυχῶς κάπως ἔτσι φέρε-
ται ἡ ἰθύνουσα τάξη, μέ μιά ἀδιά-
φορη περίπου συγκαταβατικότη-
τα γιά τά «παπαδικά». Δεῖγμα καί 
αὐτό τῆς ψύχωσης νά φανοῦμε 
μοντέρνοι καί ἀντικομφορμιστές 
σέ μιά παγκοσμιοποιητική πολ-
τοποίηση πολιτισμῶν καί λαϊκῶν 
παραδόσεων. Βέβαια, οἱ ναοί, τά 
διάφορα ἐκκλησιαστικά μνημεῖα, 
δέν εἶναι τουριστικά ἀξιοθέατα. 
Ἀλλά δέν πρέπει νά ἀσχολεῖται 
ὁ Δῆμος, οἱ ἄλλες κρατικές ὑπη-
ρεσίες γιά τή συντήρησή τους; 
Ἀφοῦ ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἱστο-
ρίας, τῆς ζωῆς, τῆς φυσιογνωμί-
ας τῆς πόλης μας!

Πόσο εἶναι γνωστό ὅτι στήν 
Κυψέλη ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία 
ἡ οἰκογενειακή, πού ἔχτισε ὁ 
ἥρωας τοῦ 1821 Κωνσταντίνος 
Κανάρης, ὁ μπουρλοτιέρης 
καί μετέπειτα πρωθυπουρ-
γός τῆς Ἑλλάδας; Ἤ ποιός ὑπο-
ψιάζεται τήν κρυφή ὀμορφιά 
μιᾶς μικρῆς ὑστεροβυζαντινῆς 
ἐκκλησιᾶς πίσω ἀπό τό γήπε-
δο τοῦ Παναθηναϊκοῦ, πού πε-
ριέσωσε περί τό 60 ὁ μακαρι-
στός Διονύσιος Κοζάνης, καί 
βαθυά στή νύχτα ἄναβε κερά-
κια ὁ μακαρίτης πιά Χρῆστος 
Βακαλόπουλος πρίν ἐπισκεφθεῖ 
τό γειτονικό «περιώνυμον καφε-
στιατόριον Βαλτάσαρ»;

Ἡ ἀξία μιᾶς πόλης στηρίζε-
ται στή μνήμη τῶν «ἀναχωρησά-
ντων διά τούς οὐρανούς» καί ἡ 
τρέχουσα ἀντίληψη ὅτι ὅλα εἶναι 
κέρδος ὐπονομεύει τήν βαθύτε-
ρη πίστη τῆς ἀντιστροφῆς τῶν 
ὄρων, τῆς ἀναστάσιμης ἐλπίδας 
καί ζωῆς. Τά ἐκκλησιαστικά μας 

μνημεῖα δέν ἐπιδεικνύουν ἀλλά 
ὑποδεικνύουν τήν ἄλλη διάστα-
ση τῆς ζωῆς:  Γύρω πέτρινα καί 
τσιμεντένια μεγαθήρια, ἀλλά 
στή μέση ἕνα ἀρχιτεκτονικό κομ-
ψοτέχνημα: ἡ Καπνικαρέα! Αὐτή 
ἡ καλή ἀλλοίωση μπορεῖ νά ἀπο-
δεικνύεται καί τώρα ἐάν θελή-
σουμε νά βοηθήσουμε ὁ καθέ-
νας ἀπό τή θέση του τή διάσω-
ση, τήν διατήρηση, τήν ἀνάδει-
ξη, τήν καλή λειτουργία γύρω 
καί ἐντός τῶν μηνμείων (μικρῶν 
ἤ μεγάλων). Ἐπειδή σέ αὐτά συ-
γκεντρώνονται οἱ μνῆμες καί οἱ 
ἐλπίδες νεκρῶν καί ζώντων τῆς 
Χριστιανικῆς ζωῆς, τῆς έκκλη-
σιαστικῆς παράδοσης ἀλλά καί 
τῶν λαϊκῶν θρύλων καί δοξα-
σιῶν. Μ’ ἕνα λόγο ἐκεῖ βρίσκε-
ται κρυμμένο καί φανερωμένο τό 
συναξάρο τοῦ Γένους!

Ὑστερόγραφο 1: Ὁ Δῆμος 
Ἀθηναίων θά πρέπει νά ἐνδια-
φερθεῖ γιά τή συντήρηση τοῦ 
μνημειώδους ζωγραφικοῦ ἔργου 
τοῦ Φώτη Κόντογλου στίς αἴθου-
σες τοῦ Κεντρικοῦ Δημαρχιακοῦ 
Μεγάρου καί ἐπίσης γιά τή συ-
ντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ 
κύρ Φώτη στόν ἱστορικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τῆς πλατεῖας 
Κύπρου, ὅπου ἦταν τό μοναστήρι 
τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τῆς Κυρᾶς 
τῶν Ἀθηνῶν.
Ὑστερόγραφο 2: Παληότερα οἱ 
Βαυαροί-Γερμανοί μᾶς ἔκαναν 
καί δώρα, ὅπως τόν πολυέλαιο 
ἐπί Ὄθωνα πού ὑπάρχει στόν 
Ἅγιο Γεώργιο Κυψέλης. Τώρα 
ὅμως μόνο χρέη καί μνημόνια 
γνωρίζουν;

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος με τον συνδυασμό «Αθήνα 
για την Ελλάδα».

Του Κώστα Καμαριάρη (Ψυχραιμία)*

Περασμένα, μα όχι ξεχασμένα
Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή Αθήνα
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Με τον τρόπο του Γ. Σεφέρη

Γιώργος Σεφέρης
Μέρες Η΄, 2 Γενάρη 1961-16 Δεκέμβρη 1963
εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2018, 
φιλολογική επιμέλεια Κατερίνα Κρίκου – Davis

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 www.koutroulis-spyros.blogspot.com

T 
ο 1961 κυκλοφορεί με 
την ευκαιρία των τριά-
ντα χρόνων από την έκ-
δοση της Στροφής, τιμη-

τικός τόμος αφιερωμένος στον Γ. 
Σεφέρη που περιλαμβάνει το δο-
κίμιο του Ζ. Λορεντζάτου «Το χα-
μένο κέντρο». Ο Σεφέρης γράφει 
μια επιστολή την οποία δεν στέλ-
νει τελικά, ίσως γιατί διατυπώ-
νει κάποιες ουσιώδεις επιφυλά-
ξεις στον Ζ.Λορεντζάτο. Συνοψί-
ζει κατ’ αρχήν τις σκέψεις του τε-
λευταίου προσπαθώντας να τις 
φωτίσει. Ο Λορεντζάτος συμπε-
ραίνει ότι: α. Πήγε στράφι η Ευ-
ρώπη από το Δάντη και πέρα για-
τί με την Αναγέννηση έχασε το κέ-
ντρο της ή τη μεταφυσική της πα-
ράδοση. β. Εμείς, από το ‘21 και 
πέρα, μόλις λευτερωθήκαμε από 
τον Τούρκο αγκαλιάσαμε την Ευ-
ρώπη κι από αυτή προσδιοριζό-
μαστε, έτσι η χαλασμένη Ευρώπη 
μας κόλλησε την αρρώστια της, 
χάσαμε κι εμείς το Κέντρο μας ή 
τη μεταφυσική μας παράδοση 
για το χατήρι της. γ. Άν δεν ξανα-
βρεθεί το χαμένο κέντρο, σ’ εμάς 
ή και στους έξω από εμάς, πάμε 
κι εμείς κι αυτοί κατά διαβόλου. 
δ. Κέντρο (το χαμένο)= «το εν ου 
εστι χρεία» = μεταφυσική παρά-
δοση = παράδοση της Χριστιανι-
κής Ανατολής = παράδοση του 
Ορθόδοξου Χριστιανού (δεν ξέρω 
αν πρέπει να προσθέσω του Έλλη-
να Χριστιανού, ούτε αν το «έν ου 
εστι χρεία» είναι ακριβώς η χρι-
στιανική πίστη)»(σελ.313,314). 

Με αυτό τον τρόπο ο Σεφέρης 
συνοψίζει τις σκέψεις του Ζ.Λ. 
Όμως στη συνέχεια ξεκινούν κά-
ποιες αντιρρήσεις του: «Οι παρα-
δόσεις των λαών είναι εγκόσμιο 
πράγμα, η πίστη είναι του Θεού, 
είναι μεταφυσική, είναι οικουμε-
νική, είναι το αιώνιο» (σελ.314-
315). Για να συνεχίσει: «Ας έρ-
θουμε στην παράδοση που μ’ εν-
διαφέρει τώρα με πιο επείγοντα 
τρόπο γιατί κινδυνεύει περισσό-
τερο» (σελ.315). Πρόκειται για 
ό,τι έζησε ως παιδί στα Βουρλά:

«Μικρός γνώρισα τον κόσμο 

της παράδοσης που λες, αυτόν 
τον κόσμο όπου οι άνθρωποι εί-
χαν δεσμούς (αλληλεγγύη) μετα-
ξύ τους (ήταν μια μεγάλη φαμί-
λια), και την ευσέβεια ριζωμένη 
μέσα τους σαν την ελιά και σαν τ’ 
αμπέλι, φυσικά, χωρίς ξάφνισμα. 
Ήταν στο χωριό μου, σε μια μι-
κρασιατική αχτή, εκατό τόσες ψυ-
χές, όλοι άνθρωποι λίγο-πολύ του 
πατέρα της μάνας μου, που δεν 
έφτασα. Εκείνη (την έχασα νωρίς, 
στα ‘ 26 , μου τη θύμισαν οι καθυ-
στερημένες γριές που διηγείσαι) 
κρατούσε την παράδοση, αν την 
κράτησε ποτέ κανείς. Θυμάμαι 
μια εποχή στα πολύ μικρά μου 
χρόνια που είχε τάξει να νηστέ-
ψει εφτά Μεγάλες Σαρακοστές, 
και το είχε κρατήσει το τάξιμό 
της. Το Δεκαπενταύγουστο που 
ήταν η γιορτή της, θα ’ρχουνταν 
μια μικρή συνοδεία για να πάρει 
την εικόνα της Παναγίας από το 
σπίτι μας για να την πάει στη μι-
κρή εκκλησία. Ήταν ο κόσμος που 
αγαπούσα, όπου ένιωθα ελεύ-
θερος, εν αντιθέσει προς τον κό-
σμο της πολιτείας που με έπληττε 
(εκεί ήταν και το σχολειό), ο Ευ-
ρωπαίος (ο Φράγκος, όπως έλε-
γαν) ήταν ο ξένος, συχνά ο αντί-
παλος για τον κόσμο του χωριού 
μου. Όλα αυτά, όλη εκείνη η μα-
γεία, είναι μέσα ακόμη φυσική, 
δεν τη συζητώ, άνετη. Έπειτα ξε-
νιτιά: Αθήνα, Ευρώπη- μαθητεία-
δεν ξέρω κανέναν που να μαθή-
τεψε -γυρισμός στην Αθήνα με 
ό,τι μάζεψα από δω κι από ’κεί, 
όχι πολύ συστηματικά, αλλά εκεί-
να τα παλιά, τα πρώτα, δεν άλλα-
ξαν, όπως και τώρα, πολλές φο-
ρές το διαπιστώνω, δεν άλλαξαν 

τόσο που το πρώτο συναπάντη-
μά μου με τον Μακρυγιάννη 1926 
(νομίζω) έπιασε κι από τότε δεν 
τον άφησα, πολύ κοινωνικά, πολύ 
φυσιολογικά, καλοδεχούμενος, 
ήρθε και βολεύτηκε σ’ εκείνον τον 
κόσμο» (σελ.315,316). 

Πιστεύω ότι οι παρατηρή-
σεις αυτές έχουν μεγάλη σημα-
σία για να κατανοήσουμε την ιδι-
οσυγκρασία και την εξέλιξη του Γ. 
Σεφέρη.

Τι τελικά σώζει την παράδο-
σή μας; «Χάσαμε καιρό, χάσα-
με πολύν καιρό, και τώρα ακόμη 
αδιαφορούμε εγκληματικά. Χρει-
αζόμαστε παιδεία, και την παι-
δεία την έχουμε γράψει στα πα-
λιά μας τα παπούτσια, χρειαζό-
μαστε καλούς υπηρέτες του Θεού 
και έχουμε τους τρισχειρότερους. 
Χρειαζόμαστε αγάπη και γλεντά-
με κάθε τόσο φορώντας το πετσί 
του λύκου. Μπροστά σε μια τέ-
τοια κατάσταση, αναρωτιέμαι, μη 
δε θα να ‘ταν καλύτερο να οικονο-
μάμε τις σαΐτες μας εναντίον στην 
λογοτεχνία, όπως την παρασταί-
νεις, για να τις έχουμε διαθέσιμες 
για εκείνα τα χάλια μας; Έπειτα, 
στο κάτω-κάτω της γραφής, μπο-
ρεί αυτοί οι αιρετικοί της λογοτε-
χνίας να τύχει και να ρίξουν καμιά 
φορά ένα λόγο σπερματικό, χρή-
σιμο για τα ανώτατα του πνεύμα-
τος. Ενώ αλλιώς υπνοβασία και 
αυτοματισμός» (σελ.319).

Φαντάζομαι ότι από τότε που 
έγραψε αυτές τις σκέψεις ο Γ. Σε-
φέρης, που απευθύνονταν στον 
Ζήσιμο Λορεντζάτο, τα πράγμα-
τα τράβηξαν τον δικό τους δρό-
μο, όχι αυτόν που χρειαζόμαστε 
και αυτόν που έδειχνε ο Σεφέρης. 

Γιώργος Καραμπελιάς
Εκκλησία και γένος εν αιχμαλωσία

Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2018

Ο Π. Κονδύλης έγρα-
φε ότι η σκέψη έχει 
πολεμικό χαρακτή-
ρα, δηλαδή οργανώ-

νεται πάνω στη διάκριση Εχθρού 
και Φίλου. Υπό αυτή την έννοια το 
νέο βιβλίο του Γ. Καραμπελιά επι-
βεβαιώνει πλήρως τον ισχυρισμό 
αυτό. Πρόκειται για ένα έργο πο-
λεμικής που αναιρεί μια εκδοχή 
της μεταμοντέρνας ιστοριογραφίας 
που αποσκοπεί να σχετικεύσει όχι 
μόνο την ύπαρξη του ελληνικού 
έθνους, αλλά και την ιστορική του 
πορεία. Συγχρόνως σε αντίθεση με 
όσους προσπαθούν να εξιδανικεύ-
σουν την Τουρκοκρατία, αποδει-
κνύει τον ζοφερό χαρακτήρα της. 

Το έργο θεμελιώνεται στην 
εξαντλητική έρευνα και στα προ-
σεκτικά διατυπωμένα επιχειρή-
ματα ώστε ανταποκρίνεται πλή-
ρως στα κριτήρια του επιστημονι-
κού λόγου. Καταλήγει ότι η τουρ-
κοκρατία είναι μια εξαιρετικά δυ-
σάρεστη κατάσταση για τον ελληνι-
σμό, που η Εκκλησία τον περιέβα-
λε ως κουκούλι και τελικά τον δι-
έσωσε.

Τα κεφάλαια για τον Κύριλλο 
Λούκαρι και τον πατρό Κοσμά εί-
ναι ενδεικτικά του γεγονότος αυ-
τού. Η παιδεία αντιμετωπίστηκε 
από τους Οθωμανούς άλλοτε αδι-
άφορα και άλλοτε εχθρικά και τότε 
την κατεδίωξαν. Για το τελευταίο οι 
πηγές είναι πολλές. Για παράδειγ-
μα ο ιστορικός του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Μ. Γεδεών, που έχει 
μία μάλλον ουδέτερη αντιμετώπι-
ση της τουρκοκρατίας, γράφει ότι 
«εν τη ομαλή κατάσταση» η παι-
δεία δεν διωκόταν. Όμως πόσο 
συνηθισμένη είναι η ομαλή κα-
τάσταση κατά την τουρκοκρατία; 
Πρόκειται βέβαια για την εξαίρεση 
στον κανόνα. Το  γεγονός αυτό κα-

θιστούσε αναγκαία σε πολλές πε-
ριπτώσεις  την ύπαρξη «κρυφών 
σχολιών», δηλαδή χώρων όπου το 
υπόδουλο έθνος επιχειρούσε να 
παράσχει στα παιδιά του τη στοι-
χειώδη παιδεία. Η εκκλησία ήταν 
εξαιρετικά δραστήρια όχι μόνο σε 
ρεύματα επιστροφής στην παρά-
δοση όπως οι Κολλυβάδες αλλά 
και στον διαφωτισμό που διακρί-
θηκαν κληρικοί όπως ο Ευγένιος 
Βούλγαρης και ο Θεοτόκης. Η 
προσπάθεια του γένους και της 
Εκκλησίας να αναγεννήσει την 
παιδεία σε ένα εχθρικό περιβάλ-
λον ταυτίζεται με την προσπάθεια 
του ελληνισμού να ξεσηκωθεί  και 
να απελευθερωθεί  ώστε  τελικά να 
δημιουργήσει το δικό του εθνικό 
κράτος.

Ο αναγνώστης του βιβλίου θα 
βρει σημαντικά κείμενα για τον 
Αναβαπτισμό, τον Ρήγα, τον Α. 
Κοραή που αποκαλύπτουν την με-
γάλη έκταση της έρευνας, αλλά και 
την κριτική και συνθετική ικανότη-
τα του συγγραφέα. Ειδικά για τον Α. 
Κοραή, η κριτική που διατυπώθη-
κε από τον Χ. Γιανναρά και τον Ζ. 
Λορεντζάτο, σε αντίθεση με την πιο 
ισορροπημένη αποτίμηση του Α. 
Παπαδερού, παρέκαμψε το γεγο-
νός ότι ο Κοραής είχε τελικά θετική 
αποτίμηση για τον ορθόδοξο κλή-
ρο, ενώ όλη του η προσπάθεια - 
από την έκδοση της αρχαιοελληνι-
κής γραμματείας μέχρι τις συμμα-
χίες που προσπάθησε να κτίσει- εί-
χαν ως πρωταρχικό στόχο την απε-
λευθέρωση του υπόδουλου γέ-
νους.  Το έργο του Γ. Καραμπελιά  
καταφέρνει να πείσει τον αναγνώ-
στη διότι τα συμπεράσματά του θε-
μελιώνονται στη λεπτομερή γνώ-
ση των πηγών,  στην κοπιαστι-
κή έρευνα της βιβλιογραφίας  και  
κάθε σχετικού τεκμηρίου.
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Του Δημοσθένη Δαββέτα*

Α 
πό το 1993 ως σήμερα, η μη εκλεγ-
μένη γραφειοκρατορική ηγεσία 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων υπέπεσε σε 
πέντε θεμελιώδη λάθη ως προς 

την λειτουργία και τον σκοπό της Ένωσης, 
όπως αναφέρει κι ο πολιτικός-φιλόσοφος Λυκ 
Φερρύ στην αρθρογραφία του. Το αναφέρω 
λοιπόν για να ξέρουμε τι γίνεται εν όψει ευ-
ρωεκλογών. 

Πρώτον λάθος: Ενώ ως αρχικό όραμα ο 
στόχος ήταν η ένωση, δεν τέθηκαν ενωτικές 
βάσεις, αλλά «αντίενωτικές» ας μου επιτραπεί 
να πω. Δηλαδή, κάθε χώρα εφάρμοζε μια κοι-
νωνική και φορολογική πολιτική που ήταν σε 
ανταγωνισμό με τις άλλες. Αντί λοιπόν ο πραγ-
ματικός ανταγωνισμός να στρεφόταν στην 
αγορά και τα εμπορεύματα, στράφηκε στους 
κανόνες της αγοράς. Κάτι τέτοιο βέβαια οδή-
γησε κάθε έθνος να κοιτάξει τα δικά του συμ-
φέροντα και να μη φροντίσει για το κοινό ευ-
ρωπαϊκό καλό (πρωτεργάτης αυτής της αρνη-
τικής πολιτικής είναι η Γερμανία). 

Δεύτερον λάθος: Εν όψει της αύξησης των 
ωρών εργασίας (καθότι η διάρκεια ζωής μεγα-
λώνει) χώρες όπως η Γαλλία, με τα ιδεολογικά 
κωλύματα μιας αριστερίζουσας σοσιαλδημο-
κρατίας πρότεινε μείωση των ωρών (στις 35) 
δημιουργώντας αντίρροπες δυνάμεις μέσα 
στην ΕΕ. 

Τρίτον λάθος: Ενώ τα δημόσια ελλείμμα-
τα και τα χρέη μεγάλωναν σε πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες, ωθώντας έτσι στην αύξηση των φό-
ρων και μοιραία στην κοινωνική και οικονομι-
κή εξαθλίωση λαών, οι ευρωπαϊκές αρχές, οι 
μη εκλεγμένοι γραφειοκράτες των Βρυξελλών, 
έκαναν πως δεν καταλαβαίνουν και συνέχιζαν 
την βαθιά αντιλαϊκή πολιτική τους. Τους αφή-
σαμε να το κάνουν γιατί δεν μπορούσαμε να 
τους ελέγξουμε μέσα από το ευρωκοινοβού-
λιο και τους θεσμούς. Όταν οι πολίτες της Ευ-
ρώπης δεν μπορούν πια ν’ αναγνωρίσουν το 
πρόσωπό τους στο πρόσωπο των θεσμών αυ-
τών που θεωρητικά τους εκπροσωπούν, των 
θεσμών αυτών που παίρνουν αποφάσεις για 
την Ζωή τους, τότε σίγουρα υπάρχει πρόβλη-
μα και μάλιστα σοβαρό, ηθικό και πολιτικό. 

Τέταρτον λάθος: Εκτός από κάποιες αξιο-
μνημόνευτες εξαιρέσεις, (όπως η Airbus ή τα 

προγράμματα Εράσμους), η ΕΕ έχει ξεμείνει 
από ιδέες και πρότζεκτ. Οι ευρηματικές μηχα-
νές είναι στο ρελαντί. Λες και δεν πιστεύουν 
πια οι χώρες σ’ ένα κοινό  καινοτόμο μέλλον 
και μια νέα πνοή στην κοινή ευρωπαϊκή πο-
ρεία. 

Πέμπτον λάθος: Υπάρχει μεγάλη καθυ-
στέρηση σ’ ό,τι ονομάζεται τεχνητή νοημοσύ-
νη και νέα βιομηχανική επανάσταση. Αμερικα-
νοί και Κινέζοι τρέχουν ιλιγγιωδώς. Η Ευρώπη 
μοιάζει με αποικία τους τεχνολογικά. Ούτε η 
εύπορη Γερμανία ούτε η ευρηματική και πά-
ντα καινοτόμος Γαλλία μπορούν να καλύψουν 
το κενό της τεχνολογικής εξέλιξης προς το πα-
ρόν και κάτω από αυτές τις σημερινές δεδο-
μένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Πού μας 
οδηγεί λοιπόν αυτός ο κύκλος βιωματικών δι-
απιστώσεων; Τι πρέπει να πράξουμε; 

Ίσως να χρειάζεται ένα νέο σύμφωνο, που 
να μπορεί να μεταρρυθμίσει την αγορά εργα-
σίας και την φορολογία και να ισορροπήσει 
την κοινωνική και φορολογική πραγματικότη-
τα. 

Πάντως, είναι βέβαιο ότι μόνον μια νέα Ευ-
ρώπη που θα είναι ελκυστική στις επενδύσεις 
και που, ταυτόχρονα, θα κρατά ζωντανές τις 
ιστορικές και πολιτισμικές της μνήμες μπορεί 
να συσπειρώσει εκ νέου του πολίτες των ευ-
ρωπαϊκών κρατών γύρω από ένα κοινό ευρω-
παϊκό όραμα. Γι’ αυτό κι αυτές οι ευρωεκλογές 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Πρέπει να επιλέγουν, 
ανεξαρτήτως κομμάτων πρόσωπα που να γνω-
ρίζουν την Ευρώπη και να θέλουν πραγματι-
κά να την υπηρετήσουν για να θεμελιωθεί το 
νέο της πρόσωπο. Αυτό μιας ισορροπίας μετα-
ξύ της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ιστο-
ρίας, της κοινωνικής ισορροπίας και της αντα-
γωνιστικής καινοτομίας.

* Καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης, 
ποιητής και εικαστικός

Υποψήφιος ευρωβουλευτής μρ την Ένω-
ση Κεντρώων

Η κρισιμότητα των ευρωεκλογών 
κι η Νέα Ευρώπη

                                                                             ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Σ 
ε είκοσι ημέρες διεξάγονται 
οι Ευρωεκλογές με σχεδόν 
πλήρη αδιαφορία της κοι-
νής γνώμης. Οι δημοσκοπή-

σεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι και 
οι περισσότερες πολίτες στην Ελλάδα 
αγνοούν τον ρόλο και τον λόγο ύπαρ-
ξης του Ευρωκοινοβουλίου. Ακριβώς 
για το λόγο αυτό στο ψυχρό προεκλο-
γικό κλίμα κυριαρχούν τα εσωτερικά 
ζητήματα και τα ποσοστά που θα λά-
βουν τα Κόμματα. Στα εσωτερικά ζη-
τήματα, που τίθενται δεν συζητούνται 
τα σημαντικά ζητήματα της χώρας, 
αλλά  δεσπόζουν τα υπαρκτά ή τα κα-
τασκευασμένα σκάνδαλα. Ως προς τα 
ποσοστά των Κομμάτων στις προσε-
χείς Ευρωεκλογές θεωρείται ότι θα εί-
ναι ενδεικτικά των τάσεων του εκλογι-
κού σώματος στις προσεχείς Βουλευ-
τικές εκλογές, έστω και αν η μία εκλο-
γή δεν έχει καμία σχέση με την άλλη.  

Οι Ευρωεκλογές γενικά σε όλη την 
Ευρώπη είναι ήσσονος ενδιαφέρο-
ντος, σε σχέση με τις εκλογές για τα 
Εθνικά Κοινοβούλια. Ο ρόλος του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, παρά το ότι τα τε-
λευταία χρόνια έχει κάπως αναβαθ-
μιστεί, εξακολουθεί να είναι ήσσο-
νος πολιτικής, οικονομικής,  και γεω-
στρατηγικής σημασίας, σε σχέση με 
τα εκτελεστικά όργανα της ΕΕ. Ακό-
μη και σήμερα εξακολουθεί να προ-
σομοιάζει με ένα πολυδάπανο πανευ-
ρωπαϊκό  φόρουμ παρά με οντότητα 
από την οποία εξαρτάται η ζωή και η 
ανάπτυξη των Ευρωπαίων πολιτών. 

Σαράκι που κατατρώγει την αξι-
οπιστία του Ευρωκοινοβουλίου εί-
ναι και τα εδρεύοντα στις Βρυξέλλες 
πανίσχυρα λόμπις, που επηρεάζουν 
προς το συμφέρον τους και σε βάρος 
των συμφερόντων των αδύναμων Ευ-
ρωπαίων πολιτών τις αντιλήψεις  και 
τις ψηφοφορίες. Αποτέλεσμα της πα-

ρακμιακής τάσης της ΕΕ είναι να ενι-
σχύονται στις χώρες της Ευρώπης ο 
εθνικισμός, ο λαϊκισμός και ο ευρω-
σκεπτικισμός. 

Ο θεσμός της Ενωμένης Ευρώπης 
ασθενεί και τα λάθη που έγιναν και 
γίνονται πληγώνουν την ενότητά της. 
Κυρίως το ζήτημα είναι ότι έχει εγκα-
ταλειφθεί το όραμα μιας ΕΕ, που σέ-
βεται την ιδιοπροσωπία του κάθε 
λαού – μέλους της και που αναζητεί 
την πρόοδο και την ανάπτυξη της δια 
μέσου της Παιδείας, της τηρήσεως 
των θεσμίων της και της αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών – μελών της. 

Απόδειξη της απομάκρυνσης των 
σημερινών ηγετών της ΕΕ από τις αρ-
χές των ιδρυτών της είναι οι προτάσεις 
της Κομισιόν και του κ. Γιούνκερ για 
τους πέντε τομείς στους οποίους πρέ-
πει να δοθεί έμφαση  κατά την προ-
σεχή πενταετία. Είναι η ασφάλεια, η 
έρευνα και η καινοτομία, ο σεβασμός 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, το πε-
ριβάλλον και η ανάπτυξη του εμπορι-
κού εκτοπίσματος της Ευρώπης. Η Κο-
μισιόν δεν βλέπει να είναι πρωτεύου-
σας σημασίας η διατήρηση του πνευ-
ματικού πολιτισμού της Ευρώπης, ως 
καθοριστικού παράγοντα για τη δια-
τήρηση της ενότητας και της ύπαρξής 
της. Από τις προτάσεις της Κομισιόν 
γίνεται φανερό ότι η ΕΕ εξελίσσεται 
σε ζώνη οικονομικοπολιτικών προδι-
αγραφών, που έχει πολίτες και μετοί-
κους. Οι Ευρωεκλογές μας δίνουν την 
ευκαιρία, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
μας, να αποτρέψουμε την υλοποίη-
ση αυτής της τάσης, ψηφίζοντας ευ-
ρωβουλευτές που να πιστεύουν στην 
Ευρώπη, κληρονόμο των αξιών της Ιε-
ρουσαλήμ, της Αθήνας και της Ρώμης.

ε Υ ρ ω ε κ λ ο γ ε σ
Εκλογές αδιαφορίας, άγνοιας 

και εσωστρέφειας

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
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Τ 
η χρονική περίοδο που 
διανύουμε η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση βρίσκεται σε 
βαθιά κρίση. Από τη μία 

πλευρά, έχουμε ένα αόρατο διευ-
θυντήριο (με πρωσικά χαρακτη-
ριστικά) που διαφεντεύει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, με ορατή κατα-
στροφική πολιτική για τα έθνη και 
τους λαούς της Ευρώπης.

Από την άλλη, στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί την 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
-μελών της, παρατηρούμε φαινό-
μενα σκληρού ανταγωνισμού οι-
κονομικών συμφερόντων με υπο-
τιθέμενο κρατικό ή εθνικό μαν-
δύα, όπου η παλαιότερη διαφο-
ρά, εντός της Ε.Ε., βορρά-νότου 
να δείχνει ανεπαίσθητη.

Τραπεζικά και χρηματιστηρια-
κά οικονομικά κέντρα, στο βωμό 
του κέρδους, θυσιάζουν έθνη, λα-
ούς αλλά και την ίδια την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Τα προαναφερόμενα κέντρα 
χρησιμοποιούν τη Γερμανία και 
το γερμανικό λαό ως οχήματα για 
την επίτευξη των στόχων τους.

Η ευρωπαϊκή συνοχή, την 
οποία υποτίθεται ότι διακηρύτ-
τουν, τους επιτρέπει να συγκρού-
ονται με τη Ρωσία, παίζοντας το 
ρόλο του καλού παιδιού για τις 
Η.Π.Α., υποχρεώνοντας τις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
εμπάργκο προϊόντων, ενώ ταυ-
τόχρονα χρησιμοποιούν τη Γερ-
μανία (το γίγαντα με τα γυάλινα 
πόδια), δημιουργώντας διμερείς 
σχέσεις με τη Ρωσία για την εισα-
γωγή ενέργειας, κυρίως αερίου, 
και την εξαγωγή βιομηχανικών 
προϊόντων πολυεθνικών εταιριών 
με έδρα τη Φρανγκφούρτη, το Βε-
ρολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο.

Βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ως έναν χώρο για την επίτευξη 
των στόχων τους, που δεν αποτε-
λείται από χώρες με εθνικά χαρα-

κτηριστικά.
Με τη μεταφορά ενός μικρού 

μέρους προσφύγων κι ενός μεγά-
λου μέρους οικονομικών λαθρο-
μεταναστών από την Αφρική και 
την Ασία, γνωρίζοντας ότι η πλει-
οψηφία όλων αυτών δε μπορεί 
να προσαρμοστεί στα όποια μέ-
χρι σήμερα «ευρωπαϊκά πολιτι-
στικά ιδεώδη», προχωρούν στην 
αλλοίωση των κρατών-εθνών της 
Ευρώπης. 

Όσοι σήμερα δε στηρίζουν την 
ύπαρξη μιάς Ευρώπης που θα πε-
ρικλείει όλες τις χώρες, από τις 
στήλες του Ηρακλέους ως τα Ου-
ράλια, είναι καταδικασμένοι στην 
αποτυχία των όποιων πολιτικών 
τους σχεδιασμών.

Η ανιστόρητη και κοντόφθαλ-
μη λογική τους δεν τους επιτρέ-
πει να διακρίνουν ότι το ελλη-
νικό έθνος και ο ελληνικός λαός 
στο παρελθόν αντιστάθηκε στην 
άλωση του χώρου της Ευρώπης 
από την «Ανατολή», δίνοντας 
την απάντηση τότε στο Μαραθώ-
να και στη Σαλαμίνα, αλλά και χι-
λιάδες χρόνια αργότερα ο ελληνι-
κός πολιτισμός, ο οποίος αποτε-
λεί τη βάση του ευρωπαϊκού πο-
λιτισμού, καθώς και το ελληνικό 
έθνος, λειτούργησαν ως ανάχωμα 
στην άλωση της Ευρώπης από την 
ανατολίτικη - οθωμανική – ισλα-
μική απειλή.

Αγνοούν και την πρόσφατη 
ιστορία, όπου ο Ελληνικός λαός 
με μικρή δύναμη, αλλά μεγάλη 
ψυχή, αντιμετώπισε το πανίσχυ-
ρο στρατιωτικά τρίτο Ράιχ.

Γνωρίζοντας την ιστορική μας 
ευθύνη, είμαστε υποχρεωμένοι 
εμείς οι Έλληνες να αντισταθού-
με και να σηματοδοτήσουμε τις 
αρχές της σημερινής Ευρώπης, 
αναδεικνύοντας και αποκαλύ-
πτοντας τα καταστροφικά σχέδια 
του διευθυντηρίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, που θέλει όχι μόνο 

εμάς ,αλλά και όλους τους Ευρω-
παίους, ακόμα και τους «μετανά-
στες» ως σκλάβους για την επιδί-
ωξη των στόχων του.

Όσον αφορά στη μείωση των 
ευρωπαϊκών πληθυσμών και στην 
αντικατάστασή τους από μετανά-
στες, ένα σχέδιο που εκπονήθηκε 
ήδη το 1923, προτείνουμε τη δη-
μιουργία κινήτρων για την αντι-
στροφή της υπογεννητικότητας 
και της υπεργήρανσης του πληθυ-
σμού, καθώς και μείωση της εσω-
τερικής μετανάστευσης σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
έχει ήδη δημιουργήσει πληγή 
στην Ελληνική κοινωνία και οικο-
νομία.

Σήμερα, η ανάκτηση εθνι-
κής κυριαρχίας των κρατών και 
το σταμάτημα της συνεχούς πα-
ραχώρησής της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι αναγκαία.

Σήμερα, η δημιουργία ενός 
δημοκρατικού πατριωτικού ευ-
ρωπαϊκού μετώπου είναι η μόνη 
ελπίδα ανατροπής της μέχρι σή-
μερα καταστροφικής πολιτικής 
για τα κράτη και τους λαούς της 
Ευρώπης.

Σήμερα, δημιουργούμε ένα 
δημοκρατικό, πατριωτικό μέτω-
πο με ευρωπαϊκό προσανατολι-
σμό, το ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για 
την Ευρώπη των Εθνών, Γιάννης 
Δημαράς.

Είσαι Ελληνίδα; Είσαι Έλλη-
νας;

Τι προσκυνάς;
Σήκω επάνω.
Εμείς και στους Θεούς ορθοί 

μιλάμε!

ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Συγγραφέας – Οικονομολόγος
Γραμματέας της Εκτελεστικής 

Γραμματείας του Πατριωτικού 
Κοινωνικού Κινήματος 

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

Άρμα Συνεργασίας για την Ευρώπη των Εθνών

Τ 
ο πολιτικό σύστημα προσπαθεί να απαξιώσει τις ευρωε-
κλογές. Προσπαθεί να περάσει το μήνυμα στους πολίτες ότι 
δεν χρειάζεται να πάνε να ψηφίσουν διότι στην Ευρώπη δεν 
παίρνονται αποφάσεις που αφορούν τη χώρα και τους πο-

λίτες. Ας μην επιτρέψουμε να περάσει η προπαγάνδα τους. Φοβού-
νται τη συμμετοχή του κόσμου. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς 
όλες τις πλευρές ότι οι Έλληνες είμαστε όρθιοι. Ότι ο ελληνισμός εί-
ναι δομικό στοιχείο της Ευρώπης. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη 
χωρίς Ελλάδα. 

Καλούμε όλους τους ομογενείς μας και όλους τους Ελλαδίτες να 
μας εμπιστευτούν την ψήφο τους στις εκλογές. Έχουμε αποδείξει ότι 
δεν υπάρχει το «Δεν γίνεται» αλλά το «Γίνεται». Το αποδείξαμε με τα 
επικά συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Τότε, το Γενάρη του 2018, 
που ξεκινήσαμε την μητέρα των συλλαλητηρίων στη Θεσσαλονίκη 
την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ενάντια σε κάθε πιθανότητα επι-
τυχίας. Ενάντια σε ολόκληρο το σύστημα που μας απαξίωσε και μας 
πολέμησε. Τότε πιστέψαμε ότι δεν έχει χαθεί αυτή η σπίθα μέσα από 
τους Έλληνες, ότι υπάρχει βαθιά μέσα του ριζωμένος ο υγιής πατρι-
ωτισμός. 

Και πράγματι, οι εξελίξεις στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπί-
ων και η κύρωση της επαίσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών απο-
τέλεσαν το έναυσμα της εκδήλωσης αυτού του γνήσιου και παλλα-
ϊκού δημοκρατικού πατριωτισμού εντός της ελληνικής κοινωνίας, 
εκεί που σταθερά «σιγοκαίει» το ανυπότακτο φρόνημα του λαού μας 
για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, πατριωτική αναγέννηση 
και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο ελληνικός λαός ας τους αποδείξει ότι είναι και δημοκράτης και 
πατριώτης. Ας γυρίσει την πλάτη στους εθνομηδενιστές τους πατρι-
δοκάπηλους και στους φασίστες και ναζιστές. Η στήριξη στο «Άρμα 
Συνεργασίας – Για την Ευρώπη των Εθνών – Γιάννης Δημα-
ράς» είναι η απάντηση στις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και του 
εθνομηδενισμού. Ας τους κάνουμε την έκπληξη για άλλη μία φορά. 
Όπως το 2015 που κόντρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ΟΧΙ του 
λαού νίκησε τις δυνάμεις που στήριζαν το ΝΑΙ. Όπως το 2018 κό-
ντρα σε κάθε τρομοκρατία ο ελληνικός λαός πραγματοποίησε τα με-
γαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων δεκαετιών. 

Σε αυτές τις νέες συνθήκες, μέσα από συνθέσεις και ανασυνθέ-
σεις, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες μια προσπάθεια για την 
ανασύσταση ενός κοινωνικού, δημοκρατικού και πατριωτικού κινή-
ματος, ενός κινήματος αναγέννησης και σωτηρίας της πατρίδας και 
του λαού μας.

Στην προσπάθεια αυτή είναι σαφές ότι κανείς δεν ηγεμονεύει, 
κανείς δεν εξαιρείται και κανείς δεν περισσεύει.  Είναι επίσης σαφές 
ότι η ανάγκη για την έκφραση αυτής της πλατιάς, κοινωνικής, δημο-
κρατικής και πατριωτικής πλειοψηφίας είναι επιτακτική, περισσότε-
ρο τώρα παρά ποτέ.

Σε αυτές τις Ευρωεκλογές βάζουμε τις βάσεις για το μεγάλο Δη-
μοκρατικό Πατριωτικό Μέτωπο που χρειάζεται ο τόπος. Βάζουμε 
τις βάσεις για να δημιουργηθεί ο πραγματικός Πατριωτικός Πόλος 
χωρίς να αλληθωρίζουμε δεξιά ή αριστερά. Με τη σύμπραξη  τριών  
κομμάτων στο ‘’Άρμα Συνεργασίας – Για την Ευρώπη των Εθνών 
– Γιάννης Δημαράς’’, φεύγουμε από το εγώ και πάμε στο εμείς. Βά-
ζουμε τα θεμέλια ώστε να δημιουργηθεί αυτή η πολιτική δύναμη 
που, δεν θα καθίσει απλώς στη θέση του μηχανοδηγού του τρένου 
που λέγεται Ελλάδα, αλλά θα ξηλώσει τις ράγες που μας οδηγούν στο 
γκρεμό και θα βάλει εκείνες που θα οδηγήσουν τον ελληνισμό εκεί 
που του αξίζει. 

Και ο ελληνισμός δεν μπορεί παρά να είναι οικουμενικός και να 
πρωτοστατεί για την πρόοδο και την Ειρήνη των ανθρώπων. 

Πατσίκας Μιχαήλ
Ελληνική Πολιτική Συνείδηση

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής 

Ανακοίνωση Πατριωτικού Κοινωνικού Κινήματος 

Ανακοίνωση Ελληνικής Πολιτικής Συνείδησης
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Ανάγκη, Συγκίνηση, Ευθύνη
Του Βασίλη Φασούλα*

Τ 
ο άρθρο αυτό αφορά την ενημέρωση των αναγνωστών  
της «Ρήξης» για ένα, σχετικά, νέο  κόμμα όπως αυτό 
της «Δημοκρατικής Ευθύνης», συνεπώς δεν έχει κοι-
νοτυπίες κυρίες και κύριοι. Εν ολίγοις: Η «Ευθύνη» 

ιδρύθηκε το 2016 ως δεξαμενή σκέψεως ανθρώπων, ευπα-
τρίδων και εργαζομένων , κυρίως της μεσαίας τάξεως, με το 
πολιτικό κεφάλαιο του παλαιού,  πλήν εντίμου και ωφέλιμου, 
Αλέκου Παπαδόπουλου, ο οποίος ουδέποτε θέλησε θέση αρ-
χηγική αλλά συμμετέχει ως απλό μέλος. Επικεφαλής μας ο 
δικηγόρος Θωμάς Παπαλιάγκας. Όλοι είμαστε επαγγελματίες 
και εργαζόμενοι, όχι επαγγελματίες της πολιτικής. Πριν γίνουμε 
εν τέλει Κόμμα, είχαμε ήδη παραγάγει ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Λύσεις, όχι 
αοριστολογίες, συνθήματα και « τσιτάτα».  Σε 17 τομείς, από το 
Δημογραφικό, το πρώτο πολιτικό θέμα που ασχοληθήκαμε σε 
μία θνήσκουσα πατρίδα, μέχρι τις Δημόσιες Συμβάσεις. Μεθο-
δικά και πραγματιστικά, με τον πόνο των τοκετών της γεννήσε-
ως πραγματικής πολιτικής . Αναθέσμιση της χώρας, Επιτελικό, 
Εποπτεύον Κράτος, με ανεξάρτητη Διοίκηση φέρουσα κρατική 
μνήμη, κατάργηση των Υπουργείων με την σημερινή τους μορ-
φή, πλήν Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών για εθνικούς λόγους, 
κέντρα άμεσων επενδύσεων, ΚΕΠ ανά την χώρα στελεχωμένα 
με νυν υπαλλήλους  των Υπουργείων, κατάργηση μετακλητών, 
εθνική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων, ρήτρα σταθερού 
φορολογικού συστήματος κλπ, απλά, άρα  μη συμφέροντα για 
κομματικοδίαιτους «παίκτες», πράγματα για παραγωγή πλού-
του, για γέννηση παιδιών …

Κινούμεθα στον χώρο του Προοδευτικού Πατριωτικού 
Κέντρου. Δεν ντρεπόμαστε να είμαστε πατριώτες και δεν χαρί-
ζουμε τον πατριωτισμό στην ακροδεξιά, θεωρούμε δε σύμφυτο 
πατριωτισμό και πρόοδο. Πώς άλλως θα μπορούσε να είναι;

«Επαναστατικός Ορθολογισμός» το «σύνθημα». Η Νέα Στά-
ση εν Ελλάδι διά του Ορθού Λόγου στην χώρα που τον γέννησε. 
Χωρίς οιμωγές, χωρίς «κακούς τρίτους», χωρίς «ευχολογικές 
προφητείες». Ναι, η Ελλάς αποθνήσκει χωρίς πλέον πληθυ-
σμιακές και γεωπολιτικές  «εφεδρείες». Όποιοι λοιπόν μείναμε 
με φιλοπατρία, φιλιστορία και αίσθηση υστεροφημίας, θα ιδιω-
τεύσουμε και θα πεθάνουμε ή θα πολεμήσουμε την τελευταία 
ίσως μάχη του Ελληνισμού. Την μάχη της επανανοηματοδοτή-
σεώς μας ως ιστορικό υποκείμενο στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση. Η εποχή Μεταπολιτεύσεως  ζέχνει το κενό της, η 
ανάγκη ενώπιον όλων, μένει η συγκίνηση των πραγμάτων που 
έρχονται. Η Ελλάς των επομένων 100 ετών, των παιδιών και εγ-
γονών μας, μας περιμένει . Ψηλά το κεφάλι, μαχηθείτε τον καλό 
αγώνα μαζί μας. ας είναι η Ευρωβουλή η αρχή.

ΥΓ. Το μέλος της «Ευθύνης», δικηγόρος κ. Ανδρέας Σουλόπου-
λος συμμετέχει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηνών 
με τον συνδυασμό του Γιώργου Καραμπελιά «Αθήνα για την 
Ελλάδα»

 *Ο Βασίλης Φασούλας είναι δικηγόρος, υπεύθυνος οργανω-
τικού και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την «Δημοκρατική 
Ευθύνη».

                                                                             ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Τ 
α 150 περίπου συλλαλη-
τήρια για τη Μακεδονία το 
12μηνο μέχρι την ψήφιση 
του αίσχους των Πρεσπών 

στη Βουλή κομίζουν τη μαζική αφύ-
πνιση, και την αμήχανη για το σύ-
στημα αποκάλυψη ότι τα εθνικά θέ-
ματα ποτέ δεν έπαψαν να αποτελούν 
πρώτη προεραιότητα, ασχέτως αν η 
οικονομική κρίση κατακυρίευσε τα 
πάντα.

Απέναντι σ’ αυτήν την κατάστα-
ση, τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
όχι απλώς δεν ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και στην δεδομένη ιεράρ-
χηση του λαού, αλλά βρίσκονται στη 
μεγαλύτερη απόσταση από αυτά, 
τουλάχιστον κατά την περίοδο της 
Μεταπολίτευσης. Έχουμε κόμματα 
φτιαγμένα από εθνομηδενιστικό 
υλικό (ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι), έχουμε 
κόμματα αδιάφορα ή τυφλά στο 
φαινόμενο του εθνομηδενισμού 
(ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΕΚ), έχουμε και σκιά-
χτρα, δηλαδή κόμματα που λειτουρ-
γούν ως οχήματα απαξίωσης της 
φιλοπατρίας (Χρυσή Αυγή, ΑΝΕΛ). 
Έχουμε και το ΚΚΕ, το οποίο μάλ-
λον ανήκει και στις τρεις κατηγορίες 
ταυτόχρονα!

Η χαώδης απόσταση μεταξύ αυ-
τών των δύο καταστάσεων με παρα-
κίνησε να επιθυμώ να υποστηρίξω 
ένα αντίβαρο, μία απάντηση. Αφού 
συνειδητοποίησα ότι μία μικρή 
ή μεγάλη συνεργασία σε αυτή τη 
βάση δεν ήταν δυνατή, αποφάσισα 
να στηρίξω την πιο αγνή προσπά-
θεια, η οποία εκινείτο προς την ίδια 
ακριβώς κατεύθυνση, με τις ίδιες 

αρχές και ανησυχίες. Το κόμμα της 
Ελεύθερης Πατρίδας.

Κατ΄ εμέ ο διαχωρισμός δεξιά 
- αριστερά, αφορά στην διαχείριση 
της οικονομίας και, ως ένα βαθμό, 
στην ανάγνωση ορισμένων πτυ-
χών της πρόσφατης Ιστορίας. Από 
κει και πέρα, τα προτάγματα για τον 
ελληνισμό είναι σήμερα πολύ ου-
σιαστικότερα: πρώτον η επιβίωσή 
του ως φυσική υπόσταση (δημο-
γραφικό, μετανάστευση), δεύτερον 
η συλλογική του αυτοσυνειδησία 
(παιδεία, Ιστορία, εξωτερική πολιτι-
κή), τρίτον οι θεσμοί (Δημοκρατία, 
διάκριση εξουσιών). Όλα αυτά προ-
ηγούνται της οικονομίας, άρα και 
της αντιπαλότητας για το ποια προ-
σέγγιση είναι προτιμητέα: η ελεύθε-
ρη οικονομία ή ο κρατισμός.

Αυτά τα προτάγματα συνοψί-
ζονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο στη 
φράση: πρώτα η Ελλάδα. Θέλουμε 
Ευρώπη των εθνών, των πατρίδων, 
του αλληλοσεβασμού. Όχι Ευρώπη 
του ατόμου, των διορισμένων αξιω-
ματούχων, του τσαμπουκά που σου 

παίρνει τη δημόσια περιουσία για 
99 χρόνια. Μία Ευρώπη βασισμένη 
στους άξονες της Αρχαίας Ελλάδας, 
της Ρώμης και του Χριστιανισμού. 
Όχι μία Ευρώπη έρμαιο των ισλα-
μιστών.

Αυτό είναι το σκεπτικό μου πίσω 
από την υποψηφιότητα με την Ελεύ-
θερη Πατρίδα. Έτσι, μπορεί κανείς 
να συναγάγει τις θέσεις μου σε ένα 
εύρος ζητημάτων. Όσοι παρακο-
λουθούν το Αντίβαρο γνωρίζουν τη 
δράση μου τα προηγούμενα χρόνια 
σχετικά με το Σχέδιο Ανάν, το βιβλίο 
Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, την 
απάντηση στους αποδομητές του 
1821 και στους αρνητές του Κρυ-
φού Σχολειού, την επιχειρηματολο-
γία υπεράσπισης της ελληνικότητας 
της Μακεδονίας και κατάρριψης της 
Συμφωνίας Κοτζιά-Δημητρώφ στις 
Πρέσπες.

Ανδρέας Σταλίδης, 
υπ. Ευρωβουλευτής, 

Ελεύθερη Πατρίδα

Βέλος κατά του εθνομηδενισμού

Τ 
ο ψηφοδέλτιο Νίκης του 
ΑΚΚΕΛ έχει πλέον κατατε-
θεί στον Άρειο Πάγο και  
αποτελείται από ανθρώ-

πους της βιοπάλης, αγρότες, κτη-
νοτρόφους,  επιστήμονες,  που μο-
χθούν καθημερινά και προσφέρουν   
στη χώρα.  Τα στελέχη του ΑΚΚΕΛ 
και ο πρόεδρος Βάκης Τσιομπανίδης 
από το 2014 μέχρι σήμερα και χω-
ρίς βουλευτική έδρα, έχουν πραγ-
ματοποιήσει δεκάδες σοβαρές πα-
ρεμβάσεις στα ευρωπαϊκά και στα 
ελληνικά κέντρα εξουσίας για την 
προάσπιση των συμφερόντων των 
αγροτών και τη θωράκιση της οικο-
νομικής ανάπτυξης της χώρας. Πλέ-
ον τούτου έχουμε εκπονήσει  Εθνικό 
σχέδιο για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της Ελλάδας, με την αξιο-
ποίηση  των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων μας και των πολλών δυνατο-
τήτων που παρέχει η Ε.Ε., ώστε να 
ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέ-

σεις της παγκόσμιας οικονομίας.
Αγωνιούμε  για την επισιτιστική 

επάρκεια, η οποία έχει καταρρεύσει 
στο 30%, σε σχέση με το 1980 που 
ήταν 117%, παρά τον πακτωλό επι-
δοτήσεων που έχουν εισρεύσει  στη 
χώρα.  Εισάγουμε προϊόντα και τρό-
φιμα αξίας περίπου 6 δισ. τον χρό-
νο και αν δεν τα υποκαταστήσου-
με  με εθνική παραγωγή δεν θα απο-
φύγουμε, δυστυχώς, ένα νέο μνη-
μόνιο. Η επιτυχία της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης συναρτάται με την 
εύρυθμη   λειτουργία, ψηφιακή με-
ταρρύθμιση και αποκέντρωση του 
κράτους και ιδιαίτερα του ΥΠΑΑΤ, τη 
δραστική μείωση του κόστους πα-
ραγωγής και της αξίας του πετρελαί-
ου στον αγρότη, την ευρεία εφαρμο-
γή του προγράμματος της γεωργί-
ας ακριβείας , καθώς επίσης και την 
άμεση αντιμετώπιση όλων των γνω-
στών προβλημάτων που αναφέρο-
νται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας.                     

Το ΑΚΚΕΛ έχει αναπτύξει πρωτο-
πόρο δράση στο πεδίο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, αφού, μαζί με πέντε 
κόμματα και ηγέτιδα δύναμη  το ΚΙ-
ΝΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ, έχουν εκ-
πονήσει μανιφέστο με δέκα πυλώ-
νες για την Ευρώπη  της δημοκρατί-
ας, της αλληλεγγύης, της ισόρροπης 
ανάπτυξης με στήριξη του εθνικών 
οικονομιών και των τοπικών προϊό-
ντων και τον περιορισμό της εξουσί-
ας των χρηματαγορών.

Ετοιμοπόλεμο το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας
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Η 
«ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη» είναι η συλλογικότητα 
των Βριλησσίων που από το 2006 διαμορφώνει δυ-
νατότητες δραστηριοποίησης των δημοτών στη γειτο-
νιά, παρακάμπτοντας το κομματικό σύστημα και τους 

διαύλους του. Με την αδιάλειπτη και ενεργό παρουσία της στα 
θεσμικά όργανα του Δήμου, με τις δεκάδες εκδηλώσεις της, με 
τις προβολές του Cine-Δράση, με τη συμβολή της στις ανάγκες 
της πόλης (πυρασφά λεια, δανειστική βιβλιοθήκη κ.α.), με το στέ-
κι της και την ενημερωτική ιστοσελίδα της, έχει καταστεί συστατι-
κό στοιχείο της τοπικής ζωής. 

Ζούμε σ’ ένα σκηνικό απρόσωπο, που δεν είναι της αυτοδι-
οίκησης. Είναι ένα σκηνικό εισαγόμενο, από την κεντρική σκη-
νή. Ένα σκηνικό μη αρεστό. Μη επιθυμητό. Που καταπιέζει «τα 
θέλω» του κόσμου. Που δεν συγκινεί. Που εξωθεί τα πράγμα-
τα σε μια ακραία εργολαβική αντίληψη. Με τα ίδια πρόσωπα, τις 
ίδιες πρακτικές, τις ίδιες νοοτροπίες, τις ίδιες κακέκτυπες πολώ-
σεις, την ίδια διαλυτική νοοτροπία. Σε όλη την Ελλάδα ο διάλογος 
για τις δημοτικές εκλογές είναι ένα κακέκτυπο όσων βλέπουμε 
στη Βουλή. Μια μάχη χωρίς όρια. Χωρίς φραγμούς. Μια κατά-
σταση όπου τα σημαντικά ορίζονται από τις κομματικές συσπει-
ρώσεις και τα συμφέροντά τους και όχι από τις προτεραιότητες 
των πολιτών. 

Σήμερα η Πόλη φτωχαίνει. Υποχωρεί ως οντότητα και δη-
μόσια οργάνωση. Ως ο χώρος κοινών. Τίποτα από όσα λέγονται 
προεκλογικά δεν μπορούν να την αναστήσουν. Όσα έργα κι αν 
γίνουν, το πρόβλημα είναι στη λειτουργία της. Στην αναιμική κοι-
νωνικοποίηση του πολίτη. Στους αποτυχημένους τρόπους διοί-
κησης. Στην απογοήτευση, την επιφυλακτικότητα, την καχυπο-
ψία, το χαμηλό ηθικό των ανθρώπων, που πρέπει να αναταχθεί. 
Στην κομματοκρατία που καταπνίγει κάθε πρωτοβουλία. 

Πόλη δεν είναι τα έργα. Είναι «αυτό» που αρθρώνεται με 
συλλογικότητες, με δραστηριότητες, τοπικούς συλλόγους, δικτυ-
ώσεις, οτιδήποτε την διαμορφώνει και της δίνει υπόσταση. Πό-
λεις δεν είναι οι αδιαφοροποίητες καταστάσεις απομονωμένων 
κατοίκων και χρηστών υπηρεσιών. Είναι ο τόπος που κατοικούν 
πολίτες, όχι ψηφοφόροι. Ζητείται μια νέα σχέση ανάμεσα στον 
Δήμο και τους δημότες. 

Χρειαζόμαστε μια αυτοδιοίκηση που θα κατανοεί την μαζι-
κή ματαίωση και απογοήτευση. Που θα έχει οριστικά συνειδη-
τοποιήσει πως με αυτό το κομματικό σύστημα άκρη δεν βγαίνει. 
Που θα απευθυνθεί στον ενεργό δημότη, όχι στους τοπικούς πα-
ράγοντες. Που θα «ακούσει» τον Κανένα, το κεντρικό πρόσωπο 
της περιόδου. Ζητείται συναντίληψη και πρόταση για το πώς η δι-
αδικασία αυτή θα ενισχυθεί και θα εξελιχθεί. Ανάμεσα σε όσους 
καταλαβαίνουν. Μαζί με όσες συλλογικότητες, σε όλη την Ελλά-
δα, επιχειρούν προσπάθειες ανάταξης απέναντι στο γενικευμέ-
νο χάλι. 

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη
Υποψήφιος Δήμαρχος: Γιάννης Τσούτσιας

www.drasivrilissia.gr

Αυτοδιοίκηση 2019:

Πόλεις χωρίς πολίτεςΗ 
κρίση, η οποία έχει κα-
τακλύσει τα τελευταία 
εννέα χρόνια τη χώρα 
μας, είναι κρίση οικο-

νομική, κοινωνική και πολιτική. Έχει 
οδηγήσει στην απαξίωση του πολι-
τικού προσωπικού, στην απογοή-
τευση της κοινωνίας και συνεπαγό-
μενα η κρίση αυτή έχει αγγίξει και 
τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Τούτο είναι εμφανές όχι μόνο 
από την πληθώρα των σχημάτων 
που διεκδικούν ψήφο στις εκλογές 
της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτο-
διοίκησης, αλλά και από την ποιό-
τητα της πλειοψηφίας των υποψη-
φίων που εκτίθενται σε αυτές. Οι 
εκλογές της 26ης  Μαΐου δεν φαί-
νεται να έχουν τη δυναμική και την 
ένταση προηγούμενων εκλογών. 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σχήμα-
τα που ξεχωρίζουν, αλλά και σχή-
ματα που προσπαθούν να δώσουν 
ένα διαφορετικό στίγμα. Στον Δήμο 
Δάφνης – Υμηττού διεκδικεί τη δη-
μαρχία ο συνδυασμός «Δάφνη – 
Υμηττός Μαζί», με υποψήφιο δή-
μαρχο τον Δημήτρη Γιαννακούρα. 
Το σχήμα αυτό διεκδικεί την ψήφο 
της τοπικής κοινωνίας για πρώ-
τη φορά, έχει όμως στο εσωτερι-
κό του ανθρώπους που ασχολού-
νται επί πολλά χρόνια με τα θέματα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρ-
χουν επίσης στοιχεία που το δια-
φοροποιούν από τα υπόλοιπα σχή-
ματα που κατεβαίνουν στον ίδιο 
δήμο. Κατ’ αρχάς είναι ένας συνδυ-
ασμός ο οποίος δεν έχει κομματικές 
εξαρτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτό δεν 
έχουν πολιτική τοποθέτηση. Το με-
γαλύτερο μέρος από όσους συμμε-
τέχουν σε αυτή την προσπάθεια εί-

ναι νεολαίοι, οι οποίοι χαρακτηρί-
ζονται από ενθουσιασμό, ειλικρί-
νεια και διάθεση για προσφορά, 
ασχέτως αποτελέσματος. Μάλιστα 
κοινή επιδίωξη όλων είναι ο συν-
δυασμός να συνεχίσει να δραστη-
ριοποιείται με την ίδια ένταση και 
στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι τις 
επόμενες εκλογές. Ιδιαίτερη ανα-
φορά αξίζει να γίνει στο πρόγραμ-
μα και στη θεματολογία την οποία 
έχει επιλέξει. Αποφεύγει την πολι-
τικάντικη υποσχεσιολογία, κατα-
θέτει συγκεκριμένες προτάσεις και 
κυρίως προβάλλει τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του συνδυασμού. Σε 
αυτά ξεχωρίζουν η προτεραιότητα 
στη δημοκρατία μέσα από την επι-
λογή της διαφάνειας, της συνεργα-
σίας, τον δημόσιο απολογισμό και 
της ενεργοποίησης τοπικών δημο-
ψηφισμάτων. Ιδιαίτερη θέση έχει η 
ευαισθησία γύρω από ζητήματα οι-
κολογίας μέσω των προτάσεων που 
έχει για την αναβάθμιση και λει-
τουργικότητα των υποβαθμισμέ-
νων αλσών της περιοχής, της πρό-
τασης για ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα ανακύκλωσης στην πηγή και 
την έμφαση σε προγράμματα όπως 
είναι οι πράσινες στέγες. Ακόμη πε-
ρισσότερο, προτεραιότητα δίνε-
ται σε ζητήματα ιστορικής μνήμης. 
Τρεις προτάσεις είναι αυτές που ξε-
χωρίζουν: Η διατήρηση μέσω κινή-

τρων, όσο είναι δυνατόν, των παρα-
δοσιακών κτηρίων (ιδιαίτερης αρχι-
τεκτονικής αξίας) που κτίστηκαν τη 
δεκαετία του ’20 για την εγκατά-
σταση των Μικρασιατών προσφύ-
γων που ήρθαν την περίοδο εκεί-
νη στην περιοχή του δήμου και τη 
λειτουργία σε ένα από αυτά ενός 
Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτι-
σμού. Ο επετειακός εορτασμός των 
200 χρόνων από την έναρξη της ελ-
ληνικής επανάστασης, το 2021, ως 
μία κατάθεση τιμής. Επίσης η αφι-
έρωση, ως μία κατάθεση μνήμης, 
του έτους 2022 στα 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο 
περιορισμένος χώρος του σημειώ-
ματος δεν μας επιτρέπει να επεκτα-
θούμε σε ζητήματα όπως προγράμ-
ματα προστασίας και σεβασμού 
προς τα ΑμεΑ, πολιτιστικές προτά-
σεις, πολιτική για το βιβλίο, τη νεο-
λαία και άλλα πολλά που περιλαμ-
βάνονται στο πρόγραμμά του. Το 
γεγονός είναι ότι ο συνδυασμός αυ-
τός κάνει τη διαφορά σε σχέση με 
τις υπόλοιπες παρατάξεις και ευελ-
πιστεί να αναδείξει ένα διαφορετι-
κό, ποιοτικά και ηθικά, μοντέλο λει-
τουργίας ενός δήμου. 

Σαμάντης Κώστας 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

«Δάφνη – Υμηττός Μαζί»
 

Για τον Δήμο Δάφνης - Υμηττού
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Η 
πλειονότητα των Ελληνι-
κών πόλεων είναι πλέον 
βέβαιο ότι δεν μπορούν να 
σωθούν με τίποτα. Η μικρο-

πολιτική λογική, η πελατειακή σχέση 
και η οικονομική αφαίμαξη των δήμων 
από το πολιτικό τους προσωπικό κα-
θώς και η μηδενική παραγωγή έργου 
από τους δήμους σχεδόν όλης της χώ-
ρας προσθέτουν ένα δυσβάσταχτο αρνητικό πρόσημο για την ελληνική κοινωνία. 

Έννοιες του τύπου έξυπνη πόλη, πόλη φιλική στον πολίτη και στο περιβάλλον κα-
θώς και πόλη που προάγει πολιτισμό έχουν πλέον χαθεί και απλά αποτελούν όνειρο 
για τη σημερινή νεολαία. Σε μια εποχή που το brain drain έχει απομακρύνει τις δυνά-
μεις της ελληνικής κοινωνίας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ελληνικές πόλεις 
στο να χαρακτηρίζονται με τα παραπάνω πιστεύω πως είναι πλέον ελάχιστοι αυτοί 
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν 
οι δήμοι στην Ελλάδα. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον ανεξαρτήτως συνδυασμών, πο-
λιτικών πεποιθήσεων και μικροπολιτικών λογικών στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές να προτιμήσουμε τους πιο άξιους και τους πιο ικανούς. 

Με πνεύμα εθελοντισμού και προσφοράς και μόνο, για τον τόπο που ζω, θέτω τον 
εαυτό μου στην κρίση του λαού σ αυτές τις δημοτικές εκλογές . Στόχος μου είναι να 
φτιάξουμε μια πόλη όπου όλα της τα κομμάτια φορείς, πολίτες και υποδομές θα μπο-
ρούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και διαδικασίες για να συνεργα-
στούν αυτά αποτελεσματικά αξιοποιώντας νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες.  Αν γίνει 
αυτό με έναν συνετό και σοφό τρόπο, τα αποτελέσματα είναι μία βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, υψηλή ποιότητα ζωής και μία γενική ευημερία για την συντριπτική πλειο-
ψηφία των πολιτών.

Με εκτίμηση, 
Σταύρος Κ. Τούμπουλης, Χειρουργός Οδοντίατρος 
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Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Σπύρου Μυλωνά 

«Όραμα για την Δυτική Αχαΐα» 

Ο 
νομάζομαι Αθανάσιος Κω-
τσάκης και είμαι υποψή-
φιος δημοτικός σύμβου-
λος για τον Δήμο Νάξου 

και Μικρών Κυκλάδων με την παράτα-
ξη «Μαζί Αλλάζουμε» υπό τον κ. Λεο-
νάρδο Χατζηανδρέου. Είμαι διδάκτωρ 
της Ιστορίας του Πολιτισμού του τμή-
ματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δια-
χείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου. Ως Ναξιώ-
της από την πλευρά της μητέρας μου 
(από το Φιλώτι) έχω δραστηριοποιη-
θεί στην έρευνα περί την Ιστορία και 
την Αρχαιολογία της Νάξου, με δεκά-
δες μελέτες και δημοσιεύσεις αναφορι-
κά με τα μεσαιωνικά και νεώτερα μνη-
μεία του νησιού και την ιστορία τους, 
με τη διδακτορική μου διατριβή να έχει 
ως θέμα την ιστορία και τα μνημεία της 
Νάξου από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα. 
Με έχουν απασχολήσει επίσης ζητήμα-
τα διαχείρισης του πολιτισμικού πλού-
του του νησιού, ενώ έχω διδάξει Ιστο-
ρία στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση.

Είμαι μέλος του κινήματος «Άρδην», 
με δημοσιεύσεις στο «Άρδην», την 
«Ρήξη» και τον «Νέο Λόγιο Ερμή». Θα 
ήθελα να προσφέρω στα κοινά, στην 
ανάδειξη των μνημείων και του πολιτι-
σμικού πλούτου της νήσου Νάξου και 
των γύρω νησιών, στην ισόρροπη ανά-
πτυξη μεταξύ ορεινών και πεδινών πε-
ριοχών, αγροτοποιμενικών και τουρι-
στικών, στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και στη διατήρηση της 
πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου 
μας. Η συστράτευσή μου με τον κ. Λ. 
Χατζηανδρέου, γνωστό για την πατριω-
τική του δράση, ιδίως κατά τη δεκαετία 
του ’90, αλλά και για τις ευαισθησίες 
του για ζητήματα που άπτονται του πο-
λιτισμού και του περιβάλλοντος, υπήρ-
ξε μία επιλογή υπαγορευόμενη από τις 
κοινές μας αρχές: του δημοκρατικού 
πατριωτισμού και του προτάγματος της 
πνευματικής αναγέννησης του τόπου 
μας. Η δε πολύχρονη εμπειρία του σε 
ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης απο-
τελεί εχέγγυο για την επιτυχή ευόδωση 
της κοινής μα προσπάθειας.

Δ 
υναμωμένοι από 
την πολύχρονη 
εμπειρία του κοινω-
νικού και πολιτιστι-

κού χώρου «Παίρνω Αμπάρι-
ζα» και πιο πρόσφατα, από 
τη συμμετοχή και τις γνώσεις 
που αποκτήσαμε στο «Συ-
νεταιρισμό Χωρίς Μεσάζο-
ντες»…

Με συναίσθηση ότι η 
χώρα μας συνεχίζει να βιώ-
νει για πάνω από οκτώ χρό-
νια τις συνέπειες της μνημο-
νιακής καταστροφής με τε-
ράστιες οικονομικές, κοινωνι-
κές, δημοκρατικές, πολιτικές 
και εθνικές συνέπειες …

Με συναίσθηση, ακόμα, 
της ευθύνης που μας αναλο-
γεί από την υποστήριξη και 
συμμετοχή μας, κατά το πα-
ρελθόν, σε ότι συντέλεσε στις 
διαψεύσεις των ελπίδων και 
των αγώνων για το σταμάτη-
μα της διάλυσης και την ανα-
σύνταξη της χώρας  μας.. 

Πιο πλούσιοι σε εμπειρί-
ες και γνώσεις για τα μεγάλα 
προβλήματα του Γαλατσίου 
από την εννιάχρονη συμμε-
τοχή μας στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο…

Πεισμένοι ότι η συμμετο-
χή, η δημοκρατία, η συνευθύ-
νη αποτελούν αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις για να δημιουργή-
σουμε το αύριο σύμφωνα με 
τις ανάγκες όσων ζουν, δημι-
ουργούν, πονούν, χαίρονται, 
θυμώνουν και ονειρεύονται 
σε αυτήν την πόλη…

Αποφασισμένοι να τε-
λειώνουμε με τις σκουριές 
του παρελθόντος, τα τετριμ-
μένα, τα χωρίς περιεχόμενο 
συνθήματα και καταγγελίες, 
τα κομματικά στερεότυπα και 
αγκυλώσεις, τις αναθέσεις 
και τον παραγοντισμό…

Βέβαιοι ότι υπάρχουν επι-
λογές και λύσεις ρεαλιστικές 
ικανές να συμβάλλουν σε μια 
νέα εκκίνηση για το Γαλάτσι… 

Δηλώνουμε αποφασισμέ-
νοι να συμμετέχουμε στις 
επερχόμενες δημοτικές εκλο-
γές παρουσιάζοντας νέες 
προτάσεις και διεκδικώντας 
το αύριο της πόλης μας. 

Γνωρίζοντας ότι για τη 
σημερινή εικόνα της πόλης 
υπάρχουν ευθύνες σε πρό-
σωπα, πολιτικές επιλογές και 
συνήθειες…

Γνωρίζοντας ότι οι επερ-
χόμενες δημοτικές εκλογές 

δεν θα χαρακτηρισθούν από 
μια αντιπαράθεση οραμά-
των και προτάσεων σχετικά 
με τα βασικά προβλήματα, 
ανεπάρκειες και καθυστερή-
σεις που μας ταλαιπωρούν 
ως πόλη και πολίτες…

Γνωρίζοντας ότι θα ζή-
σουμε στιγμές πόλωσης για 
να αναδειχθούν οι αυριανοί 
αντιδήμαρχοι ώστε να συνε-
χιστεί το ίδιο έργο αδιαφορί-
ας για την πόλη και τους πο-
λίτες… 

Καλούμε κάθε σκεπτόμε-
νο πολίτη να συμβάλλει με τη 
στάση και τη συμμετοχή του 
να βάλει ένα τέλος στη συ-
νεχιζόμενη εξαπάτηση μας, 
στην προσβολή της νοημοσύ-
νης μας.  

Γιατί το Γαλάτσι δεν έχει 
ανάγκη από νέα προεκλογι-
κά πυροτεχνήματα, για νέες 
αυταπάτες, για νέες ψευδαι-
σθήσεις… Γιατί το Γαλάτσι 
δεν έχει άλλο χρόνο για χά-
σιμο 

Γιατί η πόλη μας έχει ανά-
γκη από :

• Ένα συνολικό σχεδια-
σμό, που δεν θα εξαντλείται 
σε έργα βιτρίνας, θα  απλώνε-
ται και θα αφορά σε όλες τις 
γειτονιές, θα κάνει την πόλη 
ανθρώπινη. Που  με παρεμ-
βάσεις χαμηλού κόστους θα 
αναδιαμορφώσει, θα αναζω-
ογονήσει το κέντρο και ολό-
κληρη την πόλη. Θα αποδώ-
σει τους δημόσιους  χώρους 
που έχουν καταπατηθεί  από 
ιδιωτικά συμφέροντα και αυ-
τοκίνητα στους πολίτες και 
ταυτόχρονα θα αλλάξει την 
όψη της και θα ζωντανέψει 
την τοπική αγορά.

• Μια δημοκρατική ανα-
συγκρότηση της λειτουργίας 
της που θα εξασφαλίζει και 
θα θεσμοθετεί τη συμμετοχή 
των πολιτών και των φορέων 
της σε όλες τις μεγάλες απο-
φάσεις για το μέλλον της.

• Μια πολιτιστική και 
πνευματική αναγέννηση που 
θα αξιοποιεί τα σχολεία ως 
κέντρα των γειτονιών, ανοι-

χτούς μορφωτικούς, πολιτι-
στικούς και αθλητικούς χώ-
ρους, ικανούς να συμβάλ-
λουν σε μια νέα κοινωνικο-
ποίηση των πολιτών.

• Ένα νέο σχεδιασμό του 
προϋπολογισμού και των οι-
κονομικών του Δήμου που θα 
στρέψει τους πόρους του Δή-
μου στα σχολεία, τις υποδο-
μές πρωτοβάθμιας υγείας, τη 
δημοτική συγκοινωνία και τα 
αναγκαία μεγάλα έργα αξι-
οποιώντας τους υπάρχοντες 
πόρους και δημιουργώντας 
νέους από την διαχείριση των 
απορριμμάτων και την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των δη-
μόσιων κτηρίων. 

• Αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων της φτώχειας, της 
ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού με την ανάδει-
ξη πολιτικών αλληλεγγύης ως 
έννοια και πράξη αξιοπρέπει-
ας και κοινωνικής συνοχής.  

Όλοι εμείς οι δημοκρα-
τικοί πολίτες που υπογρά-
φουμε αυτό το κείμενο, χω-
ρίς αποκλεισμούς, χωρίς να 
επιζητούμε  κομματικές στη-
ρίξεις, με βαθιά πεποίθηση 
του πολιτικού χαρακτήρα των 
προβλημάτων της πόλης μας 
και της ανάγκης σύγκρου-
σης με ριζωμένα συμφέρο-
ντα και συνήθειες. Ενώνου-
με τη φωνή και τις προσπά-
θειες μας στους παραπάνω 
στόχους. Δηλώνοντας ότι θα 
συνεχίσουμε μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή να συζητούμε, 
με ειλικρίνεια και διαφάνεια, 
αποσκοπώντας στη διεύρυν-
ση της προσπάθειας μας με 
κάθε σκεπτόμενο πολίτη, με 
κάθε πολίτη που αγαπά και 
μοχθεί για την πόλη μας.

Σπύρος Σπυρόπουλος
μέλος του κινήματος Άρδην

 υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με την δημοτική κίνη-

ση «Γαλάτσι, ο τόπος μου»,
 με επικεφαλή τον Σ. Πανα-

γιώτου

Για τον τόπο μου
τον μικρό και τον μεγάλο ...

Με νέο όνομα τις ίδιες όμως πεποιθήσεις, αρχές, θέληση…

Όραμα για τη Δυτική Αχαΐα



αυτή την Αθήνα θέλουμε;

Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνισμού 

και όχι παράσιτο της παγκοσμιοποίησης
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