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Ακούσαμε και δια βά σα με εν θαρ ρυ ντι κά σχό λι α πριν την πα ρού σα έκ δο ση, 
κι η "Σχεδία" με γα λώ νει το τσούρ μο της "στ' ανοι χτά της Αίγινας". Με στοι χει
ώ δη ναύ λο μό νο για τα πα νιά που σκί ζο νται, χω ρίς δι α βα τή ρι ο για θέ σεις 
εξου σί ας, χω ρίς στο λές με σι ρί τια και γα λό νια, το τα ξί δι συ νε χί ζου με...

Ο δη μό σι ος χώ ρος πα ρα μέ νει ο στό χος μας. Το δόγ μα πως κα θε τί που 
συμ βαί νει πρέ πει οπωσ δή πο τε “να έχει και ένα μα ζι κό φο ρέ α, από πί σω του”, 
μας κά νει επι φυ λα κτι κούς. Μέχρι τώ ρα δεν έχου με πά ρει ικα νο ποι η τι κές και 
σα φείς απα ντή σεις στα εξής ερω τη μα τι κάδι α πι στώ σεις: Για ποιο λό γο στις 
συ σκέ ψεις φο ρέ ων εμ φα νί ζο νται μό νο οι πρό ε δροι, οι γραμ μα τείς κι όχι τα 
απλά μέ λη των συλ λό γων και, συ νή θως, τα ίδια πρό σω πα; Καλούν συ νε λεύ σεις 
ολο μέ λει ας στο εσω τε ρι κό τους πριν πά ρουν τις απο φά σεις τα μέ λη των ΔΣ; 
Ανακοινώνουν το ελεύ θε ρο συμ με το χής σε κά θε πο λί τη ώστε να μπο ρεί κι ο 
κά θε "άστε γος" μη ενταγ μέ νος σε κά ποιον φο ρέ α να πά ρει μέ ρος στις απο
φά σεις των συ σκέ ψε ων; Θέλουν τους συ μπο λί τες τους ακρο α τές και θε α τές, 
ή ισο μέ το χους στα κοι νά της Αίγινας; Ποιος εί ναι ο λό γος που "πρέ πει" να 
προ βάλ λο νται, κά θε φο ρά, κατ' απο κλει στι κό τη τα οι προ σω πι κό τη τες και οι 
πα ρά γο ντες; Οι απα ντή σεις που έχου με πά ρει πε ρί που κι νού νται στο ίδιο μή κος 
κύ μα τος: "Αυτά θέ λει ο Αιγινήτης...ή ο μέ σος όρος (sic!) στην Αίγινα....", 
"Καλύτερα να γί νει όπως γί νει, πα ρά να μη γί νει τί πο τα...", "Μόνο αν δει το 
δή μαρ χο και τις προ σω πι κό τη τες μα ζεύ ε ται ο κό σμος...", "Αν έρ θει ο κα θέ νας, 
εκεί που συ ζη τά με, θα γί νει χά βρα...", και άλ λες "απα ντή σεις" που εκ δη λώ νουν 
ένα σκε πτι κό απα ξί ω σης της συμ με το χής του "κοι νού στα κοι νά". 

Η αλή θεια εί ναι ότι τα "κοι νά" και ο δη μό σι ος χώ ρος, στην Αίγινα, δεν βρί
σκο νται στην κα λύ τε ρή τους ώρα. Από το φό βο να "εκ θέ σεις την άπο ψή σου", 
την απο γο ή τευ ση για πα λιές προ σπά θει ες που δεν ευ ο δώ θη καν, τη θλι βε ρή 
δι α πί στω ση πως "ότι και να κά νεις θα 'σαι από κά τω", μέ χρι και την απα ξί ω ση 
πως " αυ τά που έχουν ση μα σί α εί ναι μό νο ο κα φές στην πα ρα λί α, η ησυ χί α σου, 
η δου λί τσα σου, το σπι τά κι σου, τα φρά γκα σου, το αμα ξά κι σου, η τέ χνη, το 
μπα ρά κι σου, η γκο με νί τσα σου, ο άντρας σου και τα παι δι ά σου, η κα ριέ ρα 
σου κλπ, κλπ..." στή νε ται ένα σκη νι κό που φαί νε ται να σπά ει μό νο κά τω από τη 
δρά ση των μα ζι κών φο ρέ ων που "του λά χι στον κι νού νται". Είναι όμως έτσι;
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Ç 
το πι κή αυ το δι οί κη ση, άμε σα ελεγ χό με νη από το κρά τος 
και το υπουρ γεί ο εσω τε ρι κών μέ σω των κα τά τό πους 
Ο.Τ.Α., ασκεί κα θή κο ντα ενός μέ ρους ελέγ χου της πο λι-

τι κής και οι κο νο μι κής δρα στη ρι ό τη τας των το πι κών κοι νω νι ών. 
Άμεσα εξαρ τη μέ νη οι κο νο μι κά από το κρά τος -μέ χρι την εφαρ-
μο γή των οι κο νο μι κών του Νόμου «Καποδίστριας»- και με πε ρι-
ο ρι σμέ νες αρ μο δι ό τη τες, βρί σκε ται στη δί νη πο λι τι κών αλ λα γών 
οι οποί ες συ νά δουν με τις αλ λα γές σε όλα τα επί πε δα της κοι-
νω νι κής και οι κο νο μι κής ζω ής, στην κα τεύ θυν ση της φι λε λευ-

θε ρο ποί η σης και της έντα ξης στην αγο ρά. Αναπτύσσεται 
ως ένας μη χα νι σμός με δυο βα σι κές κα τευ θύν-
σεις: 

α) του πο λι τι κού ελέγ χου μέ σω της 
ομοι ό τη τάς της με το κρά τος. Κατ' αρ χήν 
μέ σω των ανα γκα στι κών συ νε νώ σε ων, χά νει 

και η τε λευ ταί α Κοινότητα στοι χει ώ δη 
δι και ώ μα τα αυ το τέ λει ας, εφό σον 
εκ προ σω πε ί  τα ι  στο Δημοτ ικό 

Συμβούλιο με έναν εκ πρό σω πο. 
Δίνεται, έτσι, η ευ και ρί α της 

ανά πτυ ξης μιας ολο έ να και 
πε ρισ σό τε ρο μη ελεγ χό-
με νης γρα φει ο κρα τί ας 
που εκλέ γε ται κυ ρί ως 
από την κε ντρι κή πό λη. Το 

γε γο νός αυ τό απο θαρ ρύ νει 
τις δυ να τό τη τες της όποιας 
συμ με το χής και ελέγ χου 
στην το πι κή εξου σί α, 
εφό σον για τον πλη θυ-
σμό της πε ρι φέ ρει ας, η 

κε ντρι κή εξου σί α γί νε ται πλέ ον γρα φει ο κρα τι κή και απρό σι τη, 
ενώ αυ ξά νει την πο λι τι κή ισχύ ομά δων εξου σί ας, που θα λαμ βά-
νουν τις απο φά σεις. Αν συ μπε ρι λά βου με και το κα θε στώς της 
ενι σχυ μέ νης ανα λο γι κής, τό τε, το Δημοτικό Συμβούλιο γί νε ται ένα 
«θέ α τρο απο φά σε ων», αφού εν τέ λει οι απο φά σεις εί ναι ήδη 
προ ει λημ μέ νες από τον νι κη φό ρο εκλεγ μέ νο συν δυ α σμό. 
Παράλληλα μ' αυ τό, μι κρό τε ρες δυ νά μεις δεν έχουν αντι προ σώ-
πευ ση μέ σα στο Δημοτικό συμ βού λι ο, εφό σον με βά ση τον εκλο-
γι κό νό μο δεν εκλέ γουν αντι προ σώ πους. Αυτό, στην πραγ μα τι κό-
τη τα, μο νι μο ποι εί ένα σώ μα ''εκλεκτών'' συ μπο λι τών που έχουν 
την πο λι τι κή δύ να μη να απο φα σί ζουν στο -πά ντα- πε ρι ο ρι σμέ νο 
πλαί σι ο των κα θη κό ντων τους*. Κάθε κυ ρί αρ χος δη μο τι κός συν-
δυ α σμός, έχο ντας εξου σί ες, μπο ρεί μέ σα σε μια τε τρα ε τί α να 
δη μι ουρ γή σει έναν ισχυ ρό συ ναι νε τι κό πό λο, ο οποί ος θα στη ρί-
ζει μέ σω της δι α σπο ράς μυ θευ μά των, τό σο τα πρό σω πα όσο και 
την ανα γκαι ό τη τα της ύπαρ ξής τους. Οι φυ γό κε ντρες δυ νά μεις 
(ετε ρό κλη τες συμ μα χί ες, σκο πι μό τη τες στή ρι ξης προ σώ πων, εσω-
τε ρι κοί αντα γω νι σμοί προ σώ πων, με τα πή δη ση σε άλ λους συν δυ-
α σμούς, κομ μα τι κές ίντρι γκες κλπ.) εί ναι μια άλ λη πα ρά γρα φος 
η οποία, τε λι κά, απο τε λεί την εξαί ρε ση που δι και ο λο γεί τον κα νό-
να: ότι η το πι κή αυ το δι οί κη ση εί ναι ένας χώ ρος μέ σα 
στον οποίο ανα πτύσ σε ται το πι κά η πο λι τι κή χει ρα γώ γη
ση και υπο δού λω ση. Η εξου σί α αν θρώ που σε άν θρω πο δι και-
ο λο γεί ται εν τέ λει ως ένα το πι κό συμ βάν.

β) της πλή ρους έντα ξής της στην οι κο νο μί α της αγο
ράς. Η το πι κή αυ το δι οί κη ση εξε λίσ σε ται σε έναν μη χα νι σμό, κατ' 
αρ χήν,  συλ λο γής φό ρων αλ λά και εμπο ρευ μα το ποί η σης των υπη-
ρε σι ών που μέ χρι πρό τι νος πα ρέ χο νταν δω ρε άν, ή με ένα σχε-
τι κά χα μη λό αντί τι μο. Η «απε ξάρ τη σή της από το κρά τος», όπως 
συ χνά απο κα λούν οι πο λι τι κοί γρα φει ο κρά τες τον -προ βλε πό με-
νο σε λί γα χρό νια- τερ μα τι σμό της οι κο νο μι κής στή ρι ξης των 
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ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç: 
Ανά πτυ ξη το πι κής γρα φει ο κρα τί ας και 

δι εκ πε ραί ω ση του συ στή μα τος κρα τι κού ελέγ χου

Σκίτσο του Μπιρκ



Ο.Τ.Α., με τα τρέ πει αυ τόν, σε επι χεί ρη ση που θα λει τουρ γεί για 
«το κα λό όλων», με ιδι ω τι κο οι κο νο μι κά κρι τή ρι α: δη λα δή ζη μιάς 
και κέρ δους. Έτσι, η Ανάπτυξη με κε φα λαί ο το Α, γί νε ται ο νέ ος 
μύ θος στην κοι νω νι κή συ νεί δη ση με όχη μα τους Ο.Τ.Α. Η 
Ολυμπιάδα του 2004, τα «έρ γα υπο δο μής», η «ανά πτυ ξη των 
υπη ρε σι ών», το «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης», η «Τουριστική 
ανά πτυ ξη», γί νο νται τα στε ρε ό τυ πα μα ζι κής απο πλά νη σης από 
τους ιθύ νο ντες της το πι κής αυ το δι οί κη σης, τα οποία με την υπό-
σχε ση του χρή μα τος και της δη μι ουρ γί ας θέ σε ων ερ γα σί ας, θα 
εκ ποι ή σουν τη γη για οι κι στι κούς-του ρι στι κούς λό γους, θα επι-
δει νώ σουν τις ερ γα σι α κές σχέ σεις, θα δι α λύ σουν τον κοι νω νι-
κό ιστό αφή νο ντας ένα πο λι τι σμό βαρ βα ρό τη τας, κλη ρο νο μιά για 
τις επό με νες γε νιές. 

Χορηγήσεις αδει ών λει τουρ γί ας κα τα στη μά των, ενοι κι ά σεις 
δη μο σί ων χώ ρων, δι καί ω μα χρή σης των αι για λών κα θώς και 
άλ λων χώ ρων που έχουν το προ νό μι ο του φυ σι κού πλού του, 
χο ρή γη ση αδει ών για εμπο ρι κές, βι ο τε χνι κές και βι ο μη χα νι κές 
δρα στη ρι ό τη τες εί ναι μό νο με ρι κές από τις δρα στη ρι ό τη τες που 
απο τε λού σαν πά ντα το μή λο της έρι δος για τα ισχυ ρό τε ρα μέ λη 
των το πι κών κοι νω νι ών. Η απο κα λού με νη «απε ξάρ τη ση από το 
κρά τος» εί ναι ο πολ λα πλα σι α στι κός πα ρά γο ντας που εν δυ να μώ νει 
αυ τή τη σχέ ση με τα ξύ της το πι κής αυ το δι οί κη σης και του κε φα-
λαί ου, πά ντα, με στό χο το κέρ δος. Οργανώνεται, δη λα δή πιο 
κερ δο φό ρα, το πε δί ο συν δι αλ λα γής ανά με σα στην το πι κή εξου-
σί α και τους το πι κούς οι κο νο μι κούς πα ρά γο ντες, οι οποί οι μέλ-
λε ται να απο τε λέ σουν και την ισχυ ρή δι κλεί δα ασφα λεί ας μέ σω 
των χο ρη γι ών που θα υπο κα τα στή σουν την κρα τι κή βο ή θει α. Ένας 
δή μος «κρά χτης» που θα δί νει κί νη τρα στην ιδι ω τι κή πρω το βου λί α 
κα τα πνί γο ντας, άμε σα, κά θε ερ γα σι α κό δι καί ω μα, εφαρ μό ζο ντας 
τις νέ ες ερ γα σι α κές ρυθ μί σεις και πα ρα με ρί ζο ντας κά θε κε κτη-
μέ νο δι καί ω μα των κα τοί κων, ξε προ βάλ λει ως η νέα τά ξη πραγ-
μά των για τα το πι κά ζη τή μα τα. Μια εται ρί α, δη λα δή, που κά θε 
τέσ σε ρα χρό νια θα ψη φί ζουν οι κά τοι κοι το Διοικητικό της 
Συμβούλιο. 

Μέσα σ' αυ τό το σκη νι κό ανα δι ορ γα νώ νο νται οι ήδη δι α πλε-
κό με νες σχέ σεις με τους ερ γο λά βους, με τους επι χει ρη μα τί ες 
και τους κυ ρί αρ χους του εμπο ρι κού κα τε στη μέ νου, χω ρίς να 
εξαι ρέ σου με τους πο λι τι κούς και πο λι τευ τές που εκλέ γο νται στις 
πε ρι φέ ρει ες που ανή κουν οι δή μοι.

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Η νέα δη μο τι κή αρ χή προ βάλ λο ντας ένα προ σω πεί ο μιας 
το πι κής κυ βέρ νη σης κοι νής απο δο χής, ξε κί νη σε με κι νή σεις 
σκο πι μό τη τας (προ τά σεις σε μέ λη άλ λων συν δυ α σμών για 
συ νερ γα σί α σε όρ γα να του Δήμου) επι κοι νω νι α κά τρυκ. Η αλή-
θεια εί ναι ότι σε γε νι κές γραμ μές, ο κό σμος της Αίγινας, ήθε λε 
απλά να φύ γει η απερ χό με νη δη μο τι κή αρ χή, η οποία συ γκέ-
ντρω σε όλο το μέ νος των ψη φο φό ρων και, φυ σι κά, βρή κε στον 
Μούρτζη (που εκ προ σω πεί μια φρά ξι α στην το πι κή Ν.Δ.) ένα κα λό 
πρό σω πο. Με κα τη γο ρί ες για οι κο νο μι κή κα κο δι α χεί ρι ση, σπα-
τά λη, αμέ λει ες (οφει λέ ς για την πα ρο χή νε ρού, τα ξί δι στην Κίνα, 
πα ρα μέ λη ση των τε χνι κών υπη ρε σι ών, με λέ τη για το σταθ μό 
βι ο λο γι κού κα θα ρι σμού, κ.α.) στή θη κε μια πο λύ εύ κο λη αντι πο-
λί τευ ση, και ει δι κά όπως πολ λοί λέ νε την τε λευ ταί α τε τρα ε τί α, 
ενά ντι α στο Δήμαρχο Γκότση. Ήταν ένα πε δί ο μέ σα στο οποίο 
θα μπο ρού σαν να ει σχω ρή σουν μό νο οι φω νές των ισχυ ρών 
της Αίγινας. Δεν θα μπο ρού σε ο κό σμος να συμ με τέ χει ενερ γά 
εφό σον η κυ ρί αρ χη κρι τι κή εστί α σε στα πρό σω πα κι όχι στους 
ρό λους και στις πο λι τι κές που αυ τά εξέ φρα σαν και εκ φρά ζουν. 
Οι λό γοι βα σι κά εί ναι δυο: 

α) η έλ λει ψη δη μο κρα τι κής κουλ τού ρας και δη μό σι
ου χώ ρου στην Αίγινα. Με εξαί ρε ση τις τε λευ ταί ες κι νη το-
ποι ή σεις για το ασφα λι στι κό, την ακτο πλο ΐ α, και της δι α μαρ τυ ρί-
ας στο πό λε μο, στην Αίγινα σπα νί ζουν οι άν θρω ποι που θα 
κι νη το ποι η θούν δη μό σι α για τα κοι νά. Δεν εί ναι τυ χαί ο ότι κα μιά 
πλα τεί α στην Αίγινα δεν χρη σι μο ποι εί ται ως χώ ρος συ νεύ ρε σης 
και ευ και ρί ας συ ζή τη σης για τα κοι νά. Πλατείες μο να χι κές, σκο-
τει νές, χω ρίς κα μιά υπο δο μή για την πα ρα μο νή κό σμου, λες κι 
έχουν στη θεί μό νο για τα μνη μεί α, τις πα ρε λά σεις και τα αγάλ-
μα τα. Ως επί το πλεί στον, ο δη μό σι ος χώ ρος έχει αλω θεί από 
την εμπο ρευ μα το ποι η μέ νη μορ φή δι α σκέ δα σης και επι κοι νω νί ας. 
Αυτή εκ φρά ζει σή με ρα την κοι νω νι κή ζωή στην Αίγινα. Έτσι, τη 
δυ σα ρέ σκει α για το οποιο δή πο τε ζή τη μα την αφο μοι ώ νουν ομά-
δες και άτο μα εκ ποι ώ ντας σε θέ σεις εξου σί ας την όποια τους 
δρα στη ρι ό τη τα.

β) η έλ λει ψη θε σμών άμε σης δη μο κρα τί ας: Οι δη μο-
τι κές αρ χές λει τουρ γούν ως κα κέ κτυ πα της κρα τι κής δο μής. Ο 
τρό πος που παίρ νο νται οι απο φά σεις εί ναι εν δει κτι κός. Κάθε 
τέσ σε ρα χρό νια ψη φί ζε ται ένα δη μο τι κό συμ βού λι ο το οποίο 
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λει τουρ γεί και αυ τό ως θέ α τρο απο φά σε ων αφού οι απο φά σεις 
εί ναι προ ει λημ μέ νες από τον κυ ρί αρ χο συν δυ α σμό. Σύμφωνα με 
τα πο σο στά, επί σης, ο συ σχε τι σμός στο δη μο τι κό συμ βού λι ο θα 
ήταν πο λύ δι α φο ρε τι κός αν ίσχυε η απλή ανα λο γι κή. Ακόμα και 
με την κυ ρί αρ χη θε σμι κή λο γι κή δεν μπο ρούν να εκ φρα στούν 
δυ νά μεις μι κρό τε ρες ού τε να παί ξουν ρό λο πέ ρα από αυ τόν της 
προ ε τοι μα σί ας τους για το σό ου των εκλο γών. Ο κό σμος μέ νει 
αμέ το χος, και  από το τυ χόν ζή τη μα που θα προ κύ ψει, επω φε-
λού νται αυ τοί που «θα το τρέ ξουν» πά ντα με στό χο την ψή φο 
στις επό με νες εκλο γές.

Έτσι η δη μο τι κή αρ χή «νοι κο κύ ρης», που όπως λέ νε και οι 
το πι κές εφη με ρί δες κλη ρο νό μη σε «τε ρά στι ο οι κο νο μι κό πρό-
βλη μα» από την προ η γού με νη δη μο τι κή αρ χή, προ σπα θεί να κι νη-
θεί σ' ένα πλαί σι ο της δι α χεί ρι σης της μι ζέ ριας. Προσπάθεια για 
την προ βο λή μιας φι λο λα ϊ κής ει κό νας με την δι αρ κή δη μό σι α 
πα ρου σί α του δη μάρ χου όπως και με το εβδο μα δι αί ο λι βά νι σμα 
του εκ δό τη της δη μο τι κής Αυλής, («ψη φί σα με δή μαρ χο μας βγή-
κε Θεός»-βο ή θειά μας!), κα θι έ ρω ση καρ να βα λιού (τύ που Πάτρας-
Μοσχάτου- Μεθάνων με βρα ζι λιά νες για λί γο «looking») με 
κό στος 12.500 Ευρώ, συν δι ορ γά νω ση ρά λι αυ το κι νή του με 
κό στος 2.500 Ευρώ, συμ με το χή στη φιέ στα της «Ακαδημίας» 
Αίγινας και φυ σι κά πα νη γύ ρια, πα ρε λά σεις, συ γκε ντρώ σεις για 
την ακτο πλο ΐ α, αντι πο λε μι κά «συλ λα λη τή ρι α» αλ λά και τυ πι κά 
γρα φει ο κρα τι κά ζη τή μα τα που αφο ρούν εκ δό σεις αδει ών κλπ. 
κλπ., εί ναι αυ τά που δί νουν το στίγ μα της νέ ας δη μο τι κής αρ χής. 
Δικτυωμένη με ένα σύ νο λο φο ρέ ων για τους οποί ους 
''εργάστηκαν'' προ ε κλο γι κά τα στε λέ χη της «Αναγέννησης» (Σ 
.Κ. Αρωγής Αίγινας, ΦΑΖΑ, Ένωση Γονέων, Ένωση «Επιστημόνων» 
Αίγινας, κ.α.) ενι σχύ ουν τις δυ να τό τη τές τους να επα νε κλε γούν 
χρη σι μο ποι ώ ντας τους θε σμούς εξου σί ας. Με ελά χι στες απο κλί-
σεις, ακο λου θούν την πε πα τη μέ νη οδό της απο μά κρυν σης των 
αν θρώ πων από τη λή ψη των απο φά σε ων και σ' αυ τό βέ βαι α 
συ ναι νούν όλες οι πα ρα τά ξεις (εκλεγ μέ νες και μη) με τα στε λέ-
χη τους και οι οποί ες κι νή θη καν στο κλί μα του δι α με σο λα βη τι-
σμού**. Με κι νή σεις που δι και ο λο γούν μια αντι πο λί τευ ση ρου τί-
νας αλ λά και πρό βας για τις επό με νες εκλο γές απο θαρ ρύ νουν 
τη συμ με το χή του κό σμου, ασκώ ντας αντι πο λί τευ ση που στο χεύ-
ει στο πρό σω πο του δη μάρ χου και προ βάλ λο νται ως με σά ζο ντες 
για τα το πι κά προ βλή μα τα τα οποία οξύ νο νται στις νέ ες συν θή-
κες φι λε λευ θε ρο ποί η σης της οι κο νο μί ας και ισχυ ρο ποί η σης της 

γρα φει ο κρα τί ας. Η αντι πο λί τευ ση, την οποία ασκούν, έχει τα 
χα ρα κτη ρι στι κά της προ βο λής ενός, από τα πά νω, τρό που δι α-
χεί ρι σης της το πι κής εξου σί ας ενώ ελά χι στα δι α φο ρο ποι εί ται 
ως προς τις προ τει νό με νες λύ σεις από την δη μο τι κή αρ χή, για 
τα προ βλή μα τα.

Αναμένεται λοι πόν η εκ ποί η ση των φυ σι κών χώ ρων της 
Αίγινας προς χά ριν της ενί σχυ σης του δη μο τι κού τα μεί ου, η συ νέ-
χι ση της φο ρο λό γη σης, η προ ώ θη ση του ζη τή μα τος σύν δε σης 
του νη σιού με την ΕΥΔΑΠ που θα αποι κι ο ποι ή σει το νη σί κα θώς 
και η στή ρι ξη των το πι κών ή άλ λων επι χει ρη μα τι ών ως εν δυ νά-
μει χο ρη γών στο προ α να φε ρό με νο πλαί σι ο «απε ξάρ τη σης από 
το κρά τος». Η συ ζη τή σεις για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης εί ναι 
ένα δείγ μα -και όχι μό νο για την Αίγινα- για το πώς θα κι νη θούν 
οι Ο.Τ.Α: όπως και κά θε επι χεί ρη ση.  Όσο αφο ρά το ζή τη μα της 
εκ παί δευ σης και του πο λι τι σμού ανα μέ νο νται, η δη μι ουρ γί α σχο-
λεί ων πο λυ θε σί ων και η συ νέ χι ση των ''πολιτιστικών'' με τις 
γνω στές φιέ στες του κα λο και ρι ού. Είναι άγνω στο το πώς θα 
κι νη θούν με το ζή τη μα του του ρι σμού αφού αυ τό εξαρ τά ται από 
τις γε νι κό τε ρες οι κο νο μι κές συν θή κες όπως επί σης και στο ζή τη-
μα της συμ με το χής του Δήμου Αίγινας στο φι λέ το της Ολυ μπιάδας. 
(Έτσι κι αλ λιώς πρό κει ται για αν θρώ πους που δεν έχουν το πε ρι-
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θώ ρι ο της κα ριέ ρας πέ ρα από την μι κρής κλί μα κας προ βο λή στα 
πε ρι ο ρι σμέ να όρια του νη σιού). Εκείνο που πραγ μα τι κά θα λει-
τουρ γή σει, εί ναι η οι κο δο μή και η ερ γο λα βί α του τσι μέ ντου και 
σ' αυ τό η συμ με το χή εί ναι οι κου με νι κή εφό σον η ανά πτυ ξη απο-
τε λεί το ευ χο λό γι ο όλων. Αναμένεται η επι δεί νω ση των πε ρι βαλ-
λο ντι κών συν θη κών τό σο από τα επί ση μα έρ γα όσο και από τα 
ανε πί ση μα δη λα δή τις πα ρα βι ά σεις κα νο νι σμών και νό μων που 
αφο ρούν την προ στα σί α τους. Ήδη το νη σί της Αίγινας με τις 
ευ αί σθη τες ισορ ρο πί ες έχει δε χθεί τρο με ρές επεμ βά σεις με τη 
συ ναί νε ση του με γα λύ τε ρου μέ ρους του πλη θυ σμού. Τα με γά λα 
έρ γα λοι πόν θα εί ναι αυ τά τα οποία θα ενι σχύ σουν, με βα στά ζο 
το Δήμο της Αίγινας, τα πα λιά τζά κια ή θα δη μι ουρ γή σουν νέα, 
εις βά ρος της πλει ο ψη φί ας των κα τοί κων του νη σιού. Οι τε λευ-
ταί οι με τα τρέ πο νται σε υπη ρε τι κό προ σω πι κό ενώ το νη σί βυ θί-
ζε ται βαθ μι αί α στην ανερ γί α, στην υπο α πα σχό λη ση-απα σχο λη σι-
μό τη τα και με μο να δι κή οι κο νο μι κή δι έ ξο δο την πώ λη ση της 
γης.

ΕΠΙ ΤΑΥΤΑ

Σήμερα και στις νέ ες αυ τές συν θή κες, η δη μό σι α κι νη το ποί η-
ση των πο λι τών πα ρα μέ νει η μο να δι κή δι έ ξο δος. Η δη μι ουρ γί α  
δηλαδή ενός δη μό σι ου χώ ρου, μ' αφορ μή κι αι τί α το πι κά -κι όχι 
μό νο- προ βλή μα τα, ο οποί ος θα δώ σει τη δι κή του δι έ ξο δο μέ σω 
του συλ λο γι κού προ βλη μα τι σμού και της δι ά θε σης για δρά ση. Αυτή 
την πε ρί ο δο η ύπαρ ξή του ελέγ χε ται από τους φο ρείς, συλ λό γους, 
Δήμο της Αίγινας, νο μαρ χι α κά στε λέ χη (νο μάρ χης, νο μαρ χι α κοί 
σύμ βου λοι) αλ λά και κομ μα τι κά στε λέ χη της Ά Πειραιά. Η δυ να τό-

τη τα που δό θη κε από τις κι νη το ποι ή σεις για τον πό λε μο και την 
ακτο πλο ΐ α τους έδω σε την ευ και ρί α να δι εκ δι κούν μέ ρος της 
κη δε μο νί ας των ενερ γο ποι η μέ νων πο λι τών κι αυ τό απο τε λεί μια 
εξέ λι ξη. Ένα νέο δόγ μα στην Αίγινα, που θε ω ρεί την ύπαρ ξη των 
φο ρέ ων ως πα νά κει α για την οποια δή πο τε κοι νω νι κή δρα στη ρι ό-
τη τα, τεί νει να γί νει κυ ρί αρ χο. Με το πρό σχη μα ή επι νό η ση, της 
«προ σέγ γι σης του μέ σου όρου του Αιγινήτη(!)», και αγνο ώ ντας το 
σύ νο λο των με λών τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των φο ρέ ων 
αλ λά και τα εξέ χο ντα μέ λη τους, κι νού νται με ελά χι στες εξαι ρέ-
σεις σε μια κα τεύ θυν ση απο θάρ ρυν σης της ενερ γη τι κής συμ με-
το χής του κό σμου της Αίγινας ο οποί ος πα ρα μέ νει θε α τής και 
χει ρο κρο τη τής. Μέσα σ' αυ τό το σκη νο θε τη μέ νο σκη νι κό ανα πα-
ρά γε ται και  η χει ρα γώ γη ση των πο λι τών αλ λά και το άνοιγ μα 
ενός νέ ου πε δί ου για δη μό σι ες σχέ σεις που μελ λο ντι κά θα απο-
δώ σουν πο λι τι κή υπε ρα ξί α. Είναι έτσι κι αλ λιώς επο χή που χα ρα-
κτη ρί ζε ται από μια επα να πο λι τι κο ποί η ση και ένα με γα λύ τε ρο προ-
βλη μα τι σμό κι αυ τό πά ντα ενέ χει το ζή τη μα της δη μι ουρ γί ας νέ ων 
πό λων εξου σί ας. Κάθε προ σπά θει α λοι πόν για το άνοιγ μα του 
δη μό σι ου χώ ρου χω ρίς την ου σι α στι κά ισό τι μη συμ με το χή των 
πο λι τών, απο τε λεί ένα μι κρό δείγ μα για την αλ λα γή των το πι κών 
πο λι τι κών συ σχε τι σμών σε επί πε δο κο ρυ φής αλ λά και της προ-
σέλ κυ σης νέ ων οπα δών και ακο λου θη τών. Η πρω το βου λί α πο λι τών 
Αίγινας, ενά ντι α σε κά θε εξου σι α στι κή φι λο δο ξί α, θα επι δι ώ ξει 
να συμ βάλ λει στην όποια προ σπά θει α για τη δη μι ουρ γί α ενός 
αδέ σμευ του κα ι  ακη  δε μό νευ του δη μό σ ι  ου χώ ρου .                                     
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* Αυτό το πλαί σι ο δί νει και τη δυ να τό τη τα της ανά πτυ ξης προ σω πι κών 
φι λο δο ξι ών. Άπειρες ενέρ γει ες το πι κών πα ρα γό ντων, πα νελ λα δι κά, έχουν 
κα τα γρα φεί ως "σκάν δα λα" στην προ σπά θειά τους να βρουν μια πρό σκαι-
ρη λύ ση ή να απο κο μί σουν κά ποιο όφε λος. Ένα πρό σφα το πα ρά δειγ μα 
προ χει ρό τη τας και κα τα πά τη σης της νο μι μό τη τας που δι αρ κώς επι κα λού νται, 
με απρό βλε πτες ίσως συ νέ πει ες, πέ ρα από αυ τήν της υπερ βο λι κής αύ ξη-
σης της τι μής του νε ρού για τον κά τοι κο της Αίγινας: "Στις 5 Μαρτίου η 
Δημαρχιακή επι τρο πή κη ρύσ σει άγο νο την πρώ τη δη μο πρα σί α που έγι νε 
στις 26 Φεβρουαρίου για τί δεν τη ρού νται οι όροι της δι α κή ρυ ξης (πλοία 
δε σμευ μέ να, χω ρη τι κό τη τα). Στο Δημ. Συμβούλιο εμ φα νί ζο νται δυο έγ γρα-
φες απο φά σεις με αρ. 20/2003 της 5/3/2003. Στη μια ανα φέ ρο νται οι 
εν στά σεις των εται ρι ών και οι λό γοι που κη ρύσ σε ται άγο νος η δη μο πρα-

σί α. Στην άλ λη φαί νε ται ότι ο κύ ρι ος Δήμαρχος πρό τει νε στις εται ρί ες 
τι μές με τα φο ράς νε ρού 1,10 ευ ρώ για την Αίγινα, Πέρδικα και Αγια Μαρίνα 
και συμ φω νή θη κε όπως οι δι α πραγ μα τεύ σεις αυ τές κρα τή σουν 2 μέ ρες. 
Ίδια από φα ση αλ λά με δι α φο ρε τι κό πε ρι ε χό με νο. Αρκετό για να απο δεί ξει 
ότι οι δι α πραγ μα τεύ σεις γί νο νται στο πα ρα σκή νι ο..." "ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ", Φ. 
269, ΔΕΥΤΕΡΑ 19-5-2003. Είναι εν δι α φέ ρον να δια βά σει κα νείς όλο το 
αφι έ ρω μα-ρε πορ τάζ για τη με τα φο ρά του νε ρού στο ίδιο φύλ λο της το πι-
κής εφη με ρί δας για να μπο ρεί να βγά λει τα συ μπε ρά σμα τά του.

** Εξαίρεση απο τε λεί μό νο η συμ με το χή του Αργύρη Τσουβαλάκη στο 
συν δυ α σμό της ΔΑΣΑ ο οποί ος δε σμεύ τη κε για την προ σπά θει α δη μι ουρ-
γί ας λα ϊ κών συ νε λεύ σε ων που θα έχουν απο φα σι στι κό χα ρα κτή ρα.



Η συ ζή τη ση για την υγεία εί ναι μια εναλ λα γή γκρί νιας, μουρ μού-
ρας και σι ω πής ...με τα αυ το νό η τα  δια λείμ μα τα, όπου «τι κα λά παι-
δι ά δου λεύ ουν εκεί, μ' εξυ πη ρέ τη σαν, αλ λά πρέ πει να πάω για 
ακτι νο γρα φί α στη Βούλα, για τί εί ναι Κυριακή και το νη σί δεν έχει 
ακτι νο λο γι κό» κτλ. Τα «κα λά παι δι ά» λει τουρ γούν ως βάλ σα μο στην 
πλη γή αλ λά το πρό βλη μα πα ρα μέ νει. Οι άν θρω ποι θέ λουν να εξυ-
πη ρε τη θούν από ένα χώ ρο του οποί ου δεν γνω ρί ζουν κα λά τις 
λει τουρ γί ες, ού τε το ρό λο αλ λά ού τε και την πραγ μα τι κή κα τά στα ση. 
Κανείς -επί ση μος και μη- δεν νοιά ζε ται να μά θει την πραγ μα τι κή 
κα τά στα ση του Κέντρου, πό σο μάλ λον να βο η θή σει για τη βελ τί ω ση 
της κα τά στα σης αυ τής. Μια κα χυ πο ψί α (που δι αι ω νί ζε ται!) απέ να ντι 
στους ερ γα ζό με νους και μια πα ντε λής έλ λει ψη δη μό σι ας συ ζή τη σης 
για το Κέντρο Υγείας έχει αφή σει τους ερ γα ζό με νους μό νους τους 
να κι νού νται με τον «κα λό» ή τον «κα κό» τρό πο που ξέ ρουν -χω ρίς 
να έχουν να λο γο δο τή σουν που θε νά, πέ ρα από την πυ ρα μί δα της 
δη μό σι ας δι οί κη σης, απ' τη μια, και φυ σι κά χω ρίς να έχουν κα μιά 
κοι νω νι κή στή ρι ξη στα αι τή μα τά τους για βελ τί ω ση των συν θη κών 
στο Κέντρο Υγεί ας. Ένας φαύ λος κύ κλος όπου οι ερ γα ζό με νοι «τα 
λέ νε» στους ανώ τε ρους, οι ανώ τε ροι στους ανώ τε ρους, για να 
κα τα λή ξουν στο συρ τά ρι κά ποιου ανώ τε ρου, χαρ τιά που μι λά νε για 
σο βα ρές ανά γκες και ελ λεί ψεις ...κι ο κό σμος γκρι νιά ζει και φω νά-
ζει μέ χρι ''εκεί που τον παίρνει'' για τί όταν ακού ει το ...αστείο: 
«κά νε ανα φο ρά!», ζα ρώ νει και μα ζεύ ε ται σαν να τον απει λεί κά ποιος 
με πεν θή με ρη απο βο λή από το σχο λεί ο.  

Ποια εί ναι ωστό σο η ρί ζα του προ βλή μα τος; Οι απα ντή-
σεις που δί νο νται εί ναι πολ λές και συ νυ φα σμέ νες πά ντα με την 
κο σμο α ντί λη ψη αυ τού που τις δί νει: «Καλοί, κα κοί υπεύ θυ νοι-ανεύ-
θυ νοι,... το Τζάνειο,... το Υπουργείο,... το ΠΕΣΥ,... το δη μό σι ο που 
εί ναι ''έτσι και χειρότερα''...» και πά ει λέ γο ντας. Απαντήσεις εύ κο λες 
που φορ τώ νουν ευ θύ νες σε κά ποιον και απε λευ θε ρώ νουν την πλά-
τη κά ποιου άλ λου, αλ λά, μή πως  πή ρε τ' αυ τί σας κά τι για την 
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Το Κέντρο Υγείας, ως η μόνη δημόσια μονάδα 
παροχής Υγείας στην Αίγινα, έχει καταγραφεί, 
στη συνείδηση των κατοίκων σαν μια από τις 
πολλές και σοβαρές ''πληγές'' του νησιού. Τα 

κάποια "καλά παιδιά" που εργάζονταν στο 
παρελθόν ή εργάζονται σήμερα στο χώρο 

"κοπτώμενοι" να εξυπηρετήσουν, να απαλύνουν το 
πόνο ή να διευκολύνουν τη ζωή των ασθενών, δε 
στάθηκαν ικανά ν' αλλάξουν προς το παρόν την 
εικόνα ενός χώρου ο οποίος οφείλει να καλύψει 

το καλοκαίρι 80.000 ανθρώπους που ζουν και 
κινούνται στο νησί. Οι δημόσιες συζητήσεις που 

αφορούν το Κέντρο Υγείας είναι ανύπαρκτες, 
καθότι φορείς, τοπικές εφημερίδες, παράγοντες 
κτλ. δεν έχουν άποψη για το θέμα της δημόσιας 
Υγείας στην Αίγινα, ή αν έχουν, την κρατούν για 

τα προεκλογικά τους φυλλάδια. Ευλόγως θα 
αναρωτιόταν κανείς: "Δεν απασχολεί τον Αιγινήτη 

το ζήτημα της υγείας του;" Μια βόλτα στο 
προαύλιο του Κέντρου πείθει για το αυτονόητο: 

Σαφώς και οι άνθρωποι ασθενείς και μη έχουν 
να πουν πολλά για το Κέντρο Υγείας. 

Μουρμουρίζουν μεταξύ τους στις καρέκλες της 
αναμονής, αγριοκοιτάζουν τις νοσηλεύτριες που 

πηγαινοέρχονται και "παριστάνουν ότι δουλεύουν" 
γκρινιάζουν στη Γραμματεία, τα λένε στο 

καφενείο ή στην αυλίτσα τους ή περιμένοντας το 
αρχαίο ασθενοφόρο ... και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Οι λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου 
Υγείας και η κεντρική πολιτική κατεύθυνση 

στο χώρο της υγείας
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ΕΜΠΟ ΡΕΥ ΜΑ ΤΟ ΠΟΙΗΣΗ της υγεί ας; Γενικόλογο και ασα-
φές; Ας ξύ σου με λί γο ακό μα την επι φά νει α κι ας γε μί σου με νέα 
ερω τη μα τι κά για το ΠΟΙΟΣ τε λι κά ευ θύ νε ται για τα σο βα ρά προ-
βλή μα τα της Δημόσιας Υγείας.

Ερώτημα 1ο: 
Πώς προ έ κυ ψε η δω ρε άν δη μό σι α υγεία;

Ο θε σμός της δη μό σι ας και δω ρε άν υγεί ας δεν υπήρ ξε 
δώ ρο κα νε νός ''καλού'' κρα τι κού μη χα νι σμού προς τους υπη κό-
ους του. Απεναντίας, ήταν μια αι μα τη ρή κα τά κτη ση του ερ γα τι κού 
κι νή μα τος1 (με ουκ ολί γα θύ μα τα!). Η δω ρε άν Υγεία έγι νε δε δο-
μέ νο με τον ίδιο επώ δυ νο τρό πο που κα θι ε ρώ θη κε το 8ωρο, η 
κοι νω νι κή ασφά λι ση και όλα αυ τά που συ νο πτι κά ονο μά ζου με 
«κρά τος πρό νοι ας». Απεργίες βαμ μέ νες στο αί μα2 απαι τού σαν 
μα ζί με όλα τ' άλ λα και αν θρώ πι νη πε ρί θαλ ψη. Οι κα τα κτή σεις 
στο χώ ρο της Υγείας ακο λού θη σαν τις κα τα κτή σεις του ερ γα τι-
κού κι νή μα τος ανά τον κό σμο με κο ρυ φαί α στιγ μή το τέ λος του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου3. Έτσι, στη βά ση της ιστο ρι κής ανα δρο-
μής μπο ρεί να κα τα νο ή σει κα νείς για τί σή με ρα -μα ζί με πολ λά 
δε δο μέ να ενός πα ρελ θό ντος- χά νε ται και το «δε δο μέ νο» της 
δη μό σι ας και δω ρε άν υγεί ας. Η κοι νω νι κή απο σύν θε ση, η έλ λει-
ψη κά θε δη μό σι ου χώ ρου συ ζή τη σης και κρι τι κής και η οπι σθο-
χώ ρη ση των κι νη μά των που μι λού σαν στο πα ρελ θόν για κοι νω-
νι κή απε λευ θέ ρω ση, ισό τη τα και δι και ο σύ νη, εί χαν το αντί κτυ πό 
τους και στο χώ ρο της Υγείας. Έτσι, ενώ τη δε κα ε τί α του '80, 
θε ω ρού νταν κά ποιος ανα χρο νι στής αν υπο στή ρι ζε τα δη μό σι α 
νο σο κο μεί α και κατ' επέ κτα ση το ΕΣΥ4, σή με ρα απο τε λεί αντί-
πα λο δέ ος, σε μια κε ντρι κή ευ ρω πα ϊ κή πο λι τι κή που εξα φα νί ζει 
όλες τις μορ φές του κρά τους Προνοίας και δρο μο λο γεί με συ νο-
πτι κές δι α δι κα σί ες τη με τα τρο πή της υγεί ας σ' ένα -ακό μα- πα νά-
κρι βο εμπό ρευ μα.

Ερώτημα 2ο: Να μι λή σου με για την τα μπα κιέ ρα;
Ονομάζεται εμπο ρευ μα το ποί η ση και αφο ρά όλες τις πτυ-

χές της ζω ής μας. Γιατί όχι και την Υγεία; Σ' ένα κοι νω νι κό 
σύ στη μα που δεν πε ρισ σεύ ουν οι ευ αι σθη σί ες, θα ήταν αστείο 
να πε ρι μέ νει κα νείς να πε ρι φρου ρού νται οι αν θρώ πι νες αξί ες 
(ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ) απ' τους αρ μό δι ους ''δήμαρχους'' της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η φτώ χεια και η μι ζέ ρια των κρα τι κών πα ρο χών για τη 

δη μό σι α Υγεία, η απο δυ νά μω ση των δη μό σι ων ασφα λι στι κών 
τα μεί ων, οι ελ λεί ψεις, οι μί ζες, τα φα κε λά κια (νό μι μα και πα ρά-
νο μα), η εγκα τά λει ψη και η λού φα,... εί ναι όλα συ στα τι κά της 
ηθε λη μέ νης εγκα τά λει ψης του συ στή μα τος της δη μό σι α υγεί ας.  
Αν όλα τα πα ρα πά νω συν δυ α στούν με την ''έξυπνη'' συ νο λι κή 
επί θε ση των «κα λών» ιδι ω τι κών νο σο κο μεί ων, ια τρών, ασφα λι-
στι κών εται ρι ών...ΑΔΕΡΦΙΑ ΞΗΛΩΘΕΙΤΕ!... έρ χε ται η ώρα της κρί-
σης και η κρί ση θέ λει ''σώφρονες'' να επι λέ γουν: «μο κέ τα στο 
ιδι ω τι κό ή ρά ντζο στο δη μό σι ο;» ΕΣΥ δεν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ! 
Αποφάσισε το Κεφάλαιο5.

Ερώτημα 3ο: «Μα τι λέ τε τώ ρα; Εγώ 
εξυ πη ρε τή θη κα από το δη μό σι ο. Μια κα λή 
νο σο κό μα, για τρός,... θυ ρω ρός,... δι ευ θυ ντής,... 
κα θα ρί στρι α,... σκί στη καν να μ' εξυ πη ρε τή σουν»

Στη βά ση του ότι η απαί τη ση για ποι ο τι κή και δω ρε άν υγεία 
δεν εί ναι στις προ τε ραι ό τη τες μιας κοι νω νί ας (της δι κι άς μας) 
εί ναι πα νεύ κο λο για τον κρα τι κό μη χα νι σμό να πε ρά σει αυ τά και 
χει ρό τε ρα μέ τρα, να ψη φι στούν αυ τοί και χει ρό τε ροι νό μοι που 
θα οδη γή σουν το χώ ρο της υγεί ας σε τρα γι κό Kαι ά δα. Μέσα σ' 
αυ τή την κοι νω νι κή πραγ μα τι κό τη τα τι ση μαί νουν οι προ σπά θει ες 
ατό μων που με μο νω μέ να ορα μα τί ζο νται ή κά νουν πρά ξη στην 
κα θη με ρι νό τη τά τους (όσο και όπως τους επι τρέ πε ται από ''τις 
συνθήκες'') το πρό ταγ μα «ποι ο τι κή και δω ρε άν υγεία για όλους»; 
Χωρίς κα μιά προ σπά θει α εκ μη δέ νι σης των προ σπα θει ών αυ τών 
η πρά ξη δεί χνει πως δεν απο τε λούν τί πο τα πα ρα πά νω από ευ γε-
νή μπα λώ μα τα στο ρα κέν δυ το ΕΣΥ. Είναι ευ χής έρ γον το ότι 
υπάρ χουν και ερ γά ζο νται ικα νοί και αν θρω πι στές στο ΕΣΥ, όσο 
όμως η υγεία δεν θα παίρ νει την πραγ μα τι κή πο λι τι κή της δι ά-
στα ση -για όσο το «λει τουρ γι κό» πρό βλη μα αντι με τω πί ζε ται σαν 
το «κυ ρί αρ χο» πρό βλη μα και δεν γί νε ται λό γος για τις ρυθ μί σεις 
και τη δρο μο λό γη ση που έχει πά ρει το ζή τη μα της υγεί ας σε 
πα γκό σμι ο επί πε δο- όλοι οι άν θρω ποι θα ακυ ρώ νο νται και θα 
απο γο η τεύ ο νται κα θη με ρι νά, απ' το και νού ρι ο ασθε νο φό ρο «που 
δεν έρ χε ται», τις εξε τά σεις που δεν γί νο νται, την πρό λη ψη και 
ενη μέ ρω ση που υπάρ χει μό νο στα πα νε πι στη μι α κά συγ γράμ μα τα 
και τα ια τρι κά και νο ση λευ τι κά έντυ πα, τους για τρούς που εί ναι 
5 και κα λού νται να αντι με τω πί σουν τους 80.000 κα τοί κους, τα 
αγρο τι κά ια τρεί α που εί ναι σε κα κό χά λι κτλ. κτλ.



Ερώτημα 4ο: «Τώρα τι κά νω;»
Οι κα θη με ρι νές ανά γκες των αν θρώ πων που πα ρου σι ά ζο νται 

και απαι τούν λύ ση από τους ερ γα ζό με νους στο χώ ρο της δη μό-
σι ας Υγείας εί ναι μια ει δι κή πα ρά με τρος. Όλοι οι ερ γα ζό με νοι 
του χώ ρου έρ χο νται κα θη με ρι νά αντι μέ τω ποι με το σκλη ρό αλ λά 
πο λύ πραγ μα τι κό «Καλή η ανά λυ ση, αλ λά τώ ρα τι μπο ρώ να 
κά νω;» Η συ νέ πει α, η ευ θύ νη, η σο βα ρό τη τα, η αλ λη λεγ γύ η προς 
τον άν θρω πο που πά σχει, η υπευ θυ νό τη τα απέ να ντι στη γνώ ση 
και ο αν θρω πι σμός, εί ναι κοι νω νι κές αξί ες ΟΠΩΣ τεί νουν να 
εί ναι κοι νω νι κές αξί ες το κέρ δος, η ανα ξι ο πρέ πει α, ο εγω κε-
ντρι σμός, ανευ θυ νό τη τα κτλ. κτλ. Η κα θη με ρι νό τη τα των ερ γα-

ζο μέ νων στο χώ ρο της υγεί ας εί ναι ένας πό λε μος αξι α κών 
συ στη μά των, όπως εί ναι σ' όλους τους επαγ γελ μα τι κούς χώ ρους. 
Όσο άν θρω ποι ή πα ρέ ες αν θρώ πων αντι στέ κο νται στην αγο ρα-
πω λη σί α της υγεί ας, όσο άν θρω ποι και πα ρέ ες αν θρώ πων αντι-
με τω πί ζουν με σε βα σμό, ευ θύ νη και αν θρω πιά τον ασθε νή 
συ νάν θρώ πό τους, τί πο τα  δεν εί ναι δε δο μέ νο για το ποιο θα 
εί ναι το μέλ λον που μας πε ρι μέ νει, αυ τό το σκο τει νό που δι α-
βλέ που με να πλη σι ά ζει ή το άλ λο της ισό τη τας, της δι και ο σύ νης, 
της ελευ θε ρί ας. Μέχρι τό τε οφεί λου με να θυ μί ζου με το αυ το νό-
η το! Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.                       

8 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

1. Το σο σι α λι στι κό-ερ γα τι κό κί νη μα στις απαρ χές του το ζή τη μα της 
υγείας το εν σω μά τω νε μ' αυ τό της μεί ω σης των ωρών δου λειάς στα 
πλαί σι α ενός ορά μα τος για μια άλ λη κοι νω νί α. Μια από τις πρώ τες ανα-
φο ρές προ έρ χε ται από τις ιδέ ες του Σταύρου Καλλέργη που πε ρι γρά φο-
νται στο «Εν Κρήτη Σοσιαλιστική Πολιτεία» εκδ. 1892. Ο Καλλέργης πε ρι-
γρά φο ντας την ου το πί α του (στην οποία όλα τα υλι κά αγα θά πα ρέ χο νται 
δω ρε άν από τους δή μους) με τα ξύ άλ λων ανα φέ ρει και για το χώ ρο της 
υγεί ας: «Έκαστος Δήμος θα έχη έν ή δύο νο σο κο μεί α ανα λό γως του 
πλη θυ σμού και των ανα γκών αυ τού, κα λώς κα τηρ τι σμέ να προς καλ λι τέ ραν 
θε ρα πεί αν των ασθε νών». «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ», 
Μιχάλης Δημητρίου, Εκδ. Πλέθρον, 1985

2. Από την πρώ τη πα νελ λα δι κά απερ γί α των ερ γα τών στα ναυ πη γεί α της 
Σύρου στα 1879, την κα τά λη ψη της νή σου Σερίφου στα 1916 , μέ χρι και 
σή με ρα , υπάρ χουν σα φείς ανα φο ρές για τα ερ γα τι κά ατυ χή μα τα αλ λά και 
για τη μεί ω ση των ωρών ερ γα σί ας. Ενδεικτικά: Στο υπό μνη μα με ημε ρο-
μη νί α 7 Αυγούστου 1916 προς «Το Σ. Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας» 
ανα φέ ρε ται: «Υποχρεούμεθα να κα τα βάλ λω μεν 2% επί των ημε ρο μι σθί ων 
μας δια το τα μεί ον αλ λη λο βο η θεί ας μας αλ λά κα νείς ερ γά της δεν ηξεύ ρει 
τι πο σόν συ νά ζε ται  που κα τα τί θε ται και ποί ος το δι α χει ρί ζε ται. Μόνο ια τρι-
κή πε ρί θαλ ψις και τα στοι χει ώ δη φάρ μα κα τοις πα ρέ χο νται κι όχι πά ντο τε. 
(ΚΙΝΗΝΗ π.χ. δεν υπάρ χει από μη νός)». «Η αι μα τη ρή απερ γί α των με ταλ λω-
ρύ χων της Σερίφου, 21 Αυγούστου 1916» εκδ. της Ομοσπονδίας 
Μεταλλωρύχων Ελλάδας, Αθήνα 1990

3. «Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η ανα συ γκρό τη ση του κα πι τα λι στι κού 
κό σμου με βά ση το κε ϋν σι α νό οι κο δό μη μα του Bretton Woods και η εγκα-
θί δρυ ση του Κράτους-Προνοίας στη Βρετανία ση μα δεύ ουν τη με τά βα ση 
στο νέο μο ντέ λο της Ιατρικής, την Ιατρική της υγεί ας» από άρ θρο της 

Κατερίνας Μάτσα στην «Επαναστατική Μαρξιστική Επιθεώρηση» Τεύχος 
7,Απρίλιος 2003

4. Ο Κλεάνθης Γρίβας στο βι βλί ο του «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ή, η κα κο ποί η ση 
της κοι νω νι κο ποί η σης»,εκδ. ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ, 1984 ανα φέ ρει: «Από την άλ λη 
με ριά, οι δι ά φο ρες μορ φές βαθ μι αί ας κρα τι κής πα ρέμ βα σης στην πα ρα-
γω γή και τη δι α νο μή (κρά τος πρό νοι ας ,κ.α) θα μπο ρού σαν να θε ω ρη θούν 
σαν ιστο ρι κοί πει ρα μα τι σμοί (μέ σα στα πλαί σι α των πε ρι ο ρι σμών και των 
δε σμεύ σε ων της αστι κής δη μο κρα τί ας) σε επί πε δο ανα πτυγ μέ νης οι κο νο-
μί ας, με στό χο την στα δι α κή συ γκε ντρο ποί η ση της εξου σί ας».     

5. «Είναι φυ σι κό ότι, εκτός από τη μεί ω ση του έμ με σου κό στους ερ γα σί-
ας και την πει θάρ χη ση των ερ γα ζο μέ νων, το κε φά λαι ο προσ δο κά και πιο 
άμε σο όφε λος: Οι νέ ες ρυθ μί σεις στον το μέ α της υγεί ας και πρό νοι ας 
επι τρέ πουν επι τέ λους και τη συ γκε ντρο ποί η ση του οι κο νο μι κού ελέγ χου 
και του κέρ δους. Η μη ελεγ χό με νη ανά θε ση προ γραμ μά των της ΕΕ, οι 
υπο τι θέ με νες προ δια γρα φές ποι ό τη τας, οι ΑΕ των ΠΕΣΥ, οι υπε ρε ξου σί ες 
των μά να ντζερ των ΠΕΣΥ και των νο σο κο μεί ων, οι ομά δες έρ γου και 
με λε τών και γε νι κά όσα ο εκ συγ χρο νι σμέ νος λό γος ει σά γει, επι τρέ πουν 
τη δι α νο μή του δη μο σί ου χρή μα τος ελεύ θε ρα με τα ξύ των φυ σι κών και 
νο μι κών προ σώ πων που υλο ποι ούν τον εκ συγ χρο νι σμό. Το ακραίο πα ρα-
σι τι κό αυ τό στρώ μα απο τε λεί πλέ ον τον ορ γα νι κό εκ φρα στή του κε φα λαί-
ου. Συνάμα τα όρια με τα ξύ δη μο σί ου και ιδι ω τι κού το μέ α αμ βλύ νο νται: κά θε 
μέ τρο για το ΕΣΥ έχει άμε σες επι πτώ σεις στο ιδι ω τι κό κε φά λαι ο του το μέ α 
υγεί ας που απαι τεί συ νε χείς πε ρι κο πές δη μο σί ων πα ρο χών για να εί ναι 
βι ώ σι μο και κερ δο φό ρο (και στην ασφα λι στι κή και στην υγει ο νο μι κή του 
εκ δο χή)»  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Αθήνα, Δεκέμ βρης 2001, Ιδρυτική από φα ση της Α.Ρ.Σ.Υ.Π. Για πε ρισ σό τε ρα 
επι σκε φτεί τε τη δι εύ θυν ση: arsyp@medicine.gr



Ì ια σι ω πη ρή πραγ μα τι κό τη τα για κά ποια χρό νια εί ναι 
κα θε στώς για μέ ρος του προ σω πι κού σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εργαζόμενοι συμ βα σι ού χοι 

στον το μέ α της κα θα ρι ό τη τας, με τη λή ξη της 8μη νης σύμ βα σης, 
συ νέ χι ζαν να ερ γά ζο νται "δω ρε άν" για 4μη να ολό κλη ρα με τη 
σι ω πη ρή υπό σχε ση για επα να πρό σλη ψη με την επό με νη σύμ βα-
ση. Άνθρωποι με παι δι ά, νοι κο κύ ρη δες, βι ο πα λαι στές της κα θη-
με ρι νό τη τας, έχο ντας συ μπλη ρώ σει "δω ρε άν" ερ γα σί α στα σκου-
πί δια πλέ ον των δυο ετών, συ νε χί ζουν μέ χρι και τη λή ξη θη τεί-
ας της απερ χό με νης δη μο τι κής αρ χής να ερ γά ζο νται σι ω πη ρά 
"δω ρε άν". 

Τα πράγ μα τα δεν εί ναι ξε κά θα ρα, ακρι βώς, δι ό τι υπάρ χει 
εκβι α σμός, έτσι κι αλ λιώς, στο θέ μα της ερ γα σί ας και ιδι αί τε ρα 
στην επαρ χί α. Με έλ λει ψη δι α σφά λι σης στοι χει ω δών ασφα λι στι-
κών και οι κο νο μι κών δι και ω μά των στις οι κο δο μές (πλη ρο φο ρί ες 
βά σι μες ανα φέ ρουν για 12 έν ση μα το μή να κα τό πιν ''συμ φωνίας''), 
με ευ και ρι α κές ερ γα σί ες στον Τουρισμό χω ρίς την τή ρη ση των 
ανά λο γων δι και ω μά των, με ερ γα σί α στα σού περ-μάρ κετ που 
εμ φα νώς κα τα πα τεί ται και πα ρα βι ά ζε ται το ωρά ρι ο ερ γα σί ας, κι 
όλα αυ τά με τη συ ναί νε ση των ίδιων κατ' αρ χήν ερ γα ζο μέ νων 
κατ' επέ κτα ση των οι κο γε νει ών, της γει το νιάς κι ολό κλη ρου του 
νη σιού. Στο με τα ξύ τα σω μα τεί α, πρω το βάθ μι α αλ λά και το ίδιο 
τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες, δη λα δή τα επί ση μα συν-
δι κά τα, τη ρούν μια στά ση σι ω πής γνω ρί ζο ντας πο λύ κα λά αυ τό 
το πρό βλη μα. Από την άλ λη δεν υπάρ χει ού τε μια κί νη ση που να 
βά λει το ''δάχτυλο στην πληγή''. Φο βού μενη μη ''σπάσει τα αυ γά 
της'' η το πι κή κοι νω νί α με τους εκ προ σώ πους της, στην κα λύ τε ρη 
πε ρί πτω ση, συ ναι νού σε και συ γκα τέ θε τε σ' αυ τήν τη σύγ χρο νη 
υπο δού λω ση, όταν μά λι στα ο ερ γο δό της δεν ήταν ένας το πι κός 
επι χει ρη μα τί ας αλ λά η ίδια η Τοπική αυ το δι οί κη ση. 

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;

Μάλλον όχι. Αυτό εί ναι σύ μπτω μα της πα λι άς -όταν ακό μα κι 
η νέα μορ φή ερ γα σί ας υπε ρα σπί ζε ται ακό μα κά ποιες από τις 
κα τα κτή σεις του πα ρελ θό ντος. Οι θέ σεις στο δη μαρ χεί ο φαί νο-
νται αρ κε τά σπου δαί ες και πε ρι τυ λιγ μέ νες μ' ένα μύ θο για την 
ισχύ τους, ενώ πα ράλ λη λα ο ντό πιος πλη θυ σμός δεν έχει ακό μα 
θέ σει τις βά σεις των αντι στά σε ών του.  Η επι θε ώ ρη ση ερ γα σί-
ας εί ναι πού μα κρι ά και πολ λές φο ρές η προ σφυ γή φαί νε ται και 
σαν "κάρ φω μα" αλ λά και, λό γω έλ λει ψης εμπι στο σύ νης στους 
κρα τι κούς μη χα νι σμούς, σαν μια κί νη ση που δεν βγά ζει που θε νά. 
Επίσης μέ σα στο πε ριρ ρέ ον κλί μα της ανα σφά λει ας για την 
εξα σφά λι ση ερ γα σί ας, μέ σα σε μια ατμό σφαι ρα απα ξί ω σης για 
τους κοι νω νι κούς αγώ νες 
"αφού ο κα θέ νας κοι τά ει 
την πάρ τη του", μέ σα σ' 
ένα κλί μα αλ λα γής των 
ερ γα σι α κών δε δο μέ νων 
πα γκο σμί ως, κά θε κί νη ση 
για την αξι ο πρέ πει α στην 
ερ γα σί α φαί νε ται σε πολ-
λούς μια απο κο τιά που 
δεν έχει απο τε λέ σμα τα 
αφού την επό με νη στιγ μή 
τι μω ρεί ται με κοι νω νι κό 
απο κλει σμό, τό σο οι κο νο-
μι κά όσο και κοι νω νι κά. 
Έτσι η κα φε νει α κή συ ζή-
τη ση, που δεν έχει κα μιά 
δέ σμευ ση, πα ρα μέ νει το 
κα τα φύ γι ο του κα θέ να 
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μας. 

Η Τοπική αυ το δι οί κη ση, ως ένας μη χα νι σμός και θε σμός 
εξου σί ας τη ρεί το στά τους της πε ρι ο χής προ κει μέ νου να βρί σκε-
ται στα πράγ μα τα χω ρίς να συ γκρου στεί και να ρι σκά ρει για νέ ες 
ισορ ρο πί ες. Από την άλ λη ρυθ μί ζει με τον γνω στό τυ χάρ πα στο 
τρό πο τα έξο δα και τα έσο δα με τέ τοιο τρό πο που να απο βαί νει 
σε βά ρος των κα τοί κων και ερ γα ζο μέ νων. Πράγματι, η αύ ξη ση 
των φό ρων -επί πα ρα δείγ μα τι μι λά με στην Αίγινα για δι πλα σι α σμό 
σχε δόν της ει σφο ράς για την τι μή του νε ρού- και η όσο το δυ να-
τόν συ μπί ε ση του κό στους ερ γα σί ας, εί ναι ένα φαι νό με νο που 
ξε φεύ γει από τις το πι κές πραγ μα τι κό τη τες δι ό τι απο τε λεί πα νελ-
λα δι κό φαι νό με νο. Τα νέα, όμως, νό μι μα ερ γα σι α κά δε δο μέ να 
που θα επα κο λου θή σουν σ' όλη την Ελλάδα, στους Ο.Τ.Α., συ νά-
δουν με το πλαί σι ο ερ γα σι α κών σχέ σε ων που βαθ μι αί α αναι ρεί 
δι και ώ μα τα του πα ρελ θό ντος. Ελαστικό ωρά ρι ο, ελα στι κές σχέ-
σεις ερ γα σί ας, συμ βά σεις χω ρίς δι και ώ μα τα (τύ που stage) εί ναι 
τα χα ρα κτη ρι στι κά με τα ξύ άλ λων που θα απα σχο λή σουν το μέλ-
λον του ερ γα ζό με νου και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Τοπική 
Αυτο διοίκηση, έτσι κι αλ λιώς, με τα τρέ πε ται ρα γδαί α σε μια επι-
χεί ρη ση με ιδι ω τι κο οι κο νο μι κά κρι τή ρι α.  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Είναι μια "από φα ση-πι λό τος" (το "δε δι κα σμέ νο" των νο μι κών) 
σύμ φω να με άρ θρο του Γ. Κούσουλα της εφη με ρί δας "Η ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ" σε δη μο σί ευ μα της Τρίτης 6 Μαΐου 2003 με την οποία 
"δι και ώ νο νται συμ βα σι ού χοι... Το μο νο με λές Πρωτοδικείο δέ χτη-
κε ότι στην πραγ μα τι κό τη τα απα σχο λή θη καν και συ νε χί ζουν να 
απα σχο λού νται* για την κά λυ ψη πα γί ων και δι αρ κών ανα γκών 
του δή μου, τε λώ ντας στην ίδια υπη ρε σι α κή κα τά στα ση με τους 
υπαλ λή λους του. Μπορούν έτσι οι συμ βά σεις τους να ανα γνω ρι-
στούν ως αο ρί στου χρό νου, αφού κα λύ πτουν μό νι μες κι όχι 
πε ρι στα σι α κές ανά γκες... Στο ''δια ταύτα'' της από φα σης το νί ζε-
ται ότι όλες οι πα ρό μοι ες συμ βά σεις εξαρ τη μέ νης ερ γα σί ας 
ιδι ω τι κού δι καί ου εί ναι συμ βά σεις αο ρί στου χρό νου. Η από φα ση 
αφο ρά όλες τις αντί στοι χες πε ρι πτώ σεις συμ βα σι ού χων των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποί οι προ σλή φθη καν 
για ένα ορι σμέ νο χρο νι κό δι ά στη μα και για συ γκε κρι μέ νη ερ γα-
σί α αλ λά κά λυ ψαν μό νι μες ανά γκες του δή μου ή της νο μαρ χί ας 
που τους προ σέ λα βε και στη συ νέ χει α ο Οργανισμός αρ νή θη κε 

να ανα νε ώ σει τις συμ βά σεις. Πρόσφατα εί χα με πολ λά τέ τοια 
πα ρα δείγ μα τα στους δή μους Νίκαιας, Κω, Λάρισας, Πάτρας, 
Χανίων, Ηρακλείου, Καλύμνου και άλ λων".

Φαίνεται, ξε κά θα ρα, ότι οι το πι κοί άρ χο ντες εκ με ταλ λευ ό με-
νοι το ζή τη μα της ανερ γί ας προ σλάμ βα ναν για πο λι τι κούς λό γους 
και στην συ νέ χει α απο λύ ο νταν από τους επό με νους δι α χει ρι στές 
της το πι κής εξου σί ας. Η από φα ση για τη με τα τρο πή της 8μη νης 
σύμ βα σης σε αο ρί στου χρό νου (μο νο πά τι για τη μο νι μο ποί η ση) 
απο τε λεί σί γου ρα μια θε τι κή εξέ λι ξη στο βαθ μό πά ντα που τα 
μέ τρα που λαμ βά νο νται δι αρ κώς για την ερ γα σί α δεν εξα σφα-
λί ζουν ευ νο ϊ κή τύ χη για τις συμ βά σεις αο ρί στου χρό νου. Το 
ερ γα σι α κό το πί ο εί ναι πο λύ θο λό και στις πλά τες χτί ζε ται η νέα 
τά ξη πραγ μά των της νέ ας βαρ βα ρό τη τας και υπο δού λω σης.
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* Προσέφυγαν 21 ερ γα ζό με νοι που προ σλή φθη καν από τη Δημοτική 
Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κασσανδρείας. Οι ίδιοι 
προ σλή φθη καν ως ερ γά τες και υπάλ λη λοι γρα φεί ου με ατο μι κές συμ βά-
σεις εξαρ τη μέ νης ερ γα σί ας ιδι ω τι κού δι καί ου σύμ φω να πά ντα με το ίδιο 
δη μο σί ευ μα της εφη με ρί δας.



Ç 
προ σπά θει α επι κοι νω νί ας που κά νου με γρά φο ντας αυ τό 
το άρ θρο εί ναι όχι μό νο για να ανοί ξει μια κου βέ ντα με 
τους ανα γνώ στες αυ τού του εντύ που, αλ λά μια ανά γκη 

δι κή μας και χι λιά δων ερ γα ζο μέ νων που βρί σκο νται στην ίδια 
ερ γα σι α κή σχέ ση και θέ ση μ' εμάς (κα λύ τε ρες, ίδιες ή και χει-
ρό τε ρες πα ραλ λα γές). Την ερ γα σι α κή σχέ ση του συμ βα σι ού χου, 
ελα στι κού, ανα λώ σι μου, ανέρ γου, αέ να ου κα ταρ τι ζό με νου, 
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ.

Ένα νέο μο ντέ λο ερ γα ζό με νου-αν θρώ που που δεν μπο ρεί 
να δι α χει ρι στεί την κα θη με ρι νό τη τά του. Που ''χορεύει'' μό νο 
στον όποιο ρυθ μό αρέ σκο νται να βα ρούν το κρά τος και τα αφε-
ντι κά (δη μό σι ος και ιδι ω τι κός το μέ ας). Που βι ώ νει μια ζωή γε μά-
τη άγ χος και δια λείμ μα τα.

Πώς έχουν φτά σει να γυ ρί σουν όλα τού μπα; Σιγά-σι γά εξα-
φα νί ζε ται η στα θε ρό τη τα, η μο νι μό τη τα, το 8ωρο, το 5με ρο, το 
40ωρο, οι εθνι κές και κλα δι κές συλ λο γι κές συμ βά σεις, οι βα σι-
κοί μι σθοί, οι πλη ρω μέ νες υπε ρω ρί ες, οι τρι ε τί ες, τα επι δό μα τα, 
τα έν ση μα, η ασφά λι ση, η σύ ντα ξη, η δω ρε άν υγει ο νο μι κή πε ρί-
θαλ ψη, τα ασφα λι στι κά τα μεί α.

Πού πή γαν όλα αυ τά τα ''κεκτημένα'' δι και ώ μα τα ερ γα ζο μέ-
νων που με αγώ νες κα τέ κτη σαν οι πα λιές γε νιές  και που ασυλ-
λό γι στα οι πιο πρό σφα τες τα θε ώ ρη σαν αυ το νό η τα και τα άφη-
σαν ανυ πε ρά σπι στα; Επειδή λοι πόν δεν πι στεύ ου με ότι φταί ει το 
''κακό μας ριζικό'' ού τε εί μα στε β΄ δι α λο γής και άχρη στοι, 
ψά χνο ντας, εντο πί σα με ση μεί α κομ βι κά που εξη γούν την ερ γα-
σι α κή-κοι νω νι κή μας κα τά στα ση. Τα συ μπε ρά σμα τα που δι α τυ-
πώ νο νται πα ρα κά τω δεν εί ναι βα θυ στό χα στα ή και νο τό μα. 
Προσπαθούν να απο τυ πώ σουν τα γε γο νό τα και να ξε τυ λί ξουν το 

κου βά ρι.

ΣΗΜΕΙΑΑΙΧΜΕΣ

Εδώ και μια δε κα ε τί α, στην Ελλάδα, (για τις χώ ρες της 
Ευρώπης, Αμερικής μια 20ετία ''στο νερό'') εντεί νο νται και πα γι-
ώ νο νται αλ λα γές στην πα ρα γω γή και στην οι κο νο μί α.

• Το κρά τος 
1) εκ χω ρεί κοι νω νι κές υπο δο μές, όπως υγεία, επι χει ρή σεις 

κοι νής ωφέ λει ας, εκ παί δευ ση, και τις πα ρα δί δει στην εκ με τάλ-
λευ ση των ιδι ω τών (κε φά λαι ο)

2) κα ταρ γεί νο μο θε σί ες ( προ στα σί α από τις απο λύ σεις)

3) νο μο θε τεί και ει σά γει την ελα στι κή ερ γα σί α

4) βά ζει ''χέρι'' στα ασφα λι στι κά τα μεί α και στις συ ντά ξεις 
(ρί χνο ντας ''το μπαλάκι'' στις ιδι ω τι κές ασφα λι στι κές εται ρί ες)

5) δι α χει ρί ζε ται την ανερ γί α προς όφε λος δι κό του και του 
κε φα λαί ου. Δηλαδή, παί ζει ολο έ να και πιο πο λύ το ρό λο του 
προ στά τη και δι α χει ρι στή των επι λο γών του κε φα λαί ου.

• Το κε φά λαι ο
έχο ντας ως αρ χή το με γα λύ τε ρο κέρ δος με το χα μη λό τε ρο 

κό στος, αλ λά ζει τον τρό πο πα ρα γω γής και τον κά νει πιο ευ έ λι-
κτο. Π. χ. όταν μια επι χεί ρη ση δρα στη ρι ο ποι εί ται σε πολ λούς και 
δι α φο ρε τι κούς το μείς, ταυ τό χρο να, στην πα ρα γω γή δι α φο ρε τι-
κών προ ϊ ό ντων (INTRACOM, INTRALOT, αθλη τι κά σω μα τεί α, 
Μ.Μ.Ε.). Για να πε τύ χει τον πα ρα πά νω όρο εφαρ μό ζο ντας τις 
νέ ες τε χνο λο γί ες, χρει ά ζε ται ερ γα ζό με νους ευ έ λι κτους. Εργα-
ζό μενους με γνώ σεις δι α φο ρε τι κών ει δι κεύ σε ων (επα να κα ταρ-
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τί σεις) που να ανα νε ώ νουν τις ερ γα σι α κές τους ικα νό τη τες και 
να 'ναι οι ίδιοι υπεύ θυ νοι για αυ τό. Ανασφαλείς ως προς τη 
δι άρ κει α πα ρα μο νής τους στην ερ γα σί α, πά ντα δι α θέ σι μους για 
οποιο δή πο τε ωρά ρι ο (ελα στι κό).

Σε αυ τά τα πλαί σι α δου λειάς, η πα ρα μο νή, η εξέ λι ξη, οι ερ γα-
σι α κές σχέ σεις, τα ωρά ρι α και τα ασφα λι στι κά δι και ώ μα τα, κλεί-
νο νται σε ''προσωπική συμφωνία'' με τα ξύ ερ γο δό τη και ερ γα ζό-
με νου. Ο ερ γα ζό με νος αι σθά νε ται μό νος απέ να ντι στον ερ γο-
δό τη και απο μο νω μέ νος απ' το σύ νο λο των συ να δέλ φων του. 
Ελαστικοποιημένος, ανα σφα λής για το πα ρόν και το μέλ λον του, 
προ σω ρι νός, ανα λώ σι μος, απο δι ορ γα νω μέ νος για τί ο προ σω πι-
κός χρό νος και οι ανά γκες του εξαρ τώ νται από την ερ γα σί α ή 
την ανερ γί α του.

• Αυξανόμενη ανερ γί α και δι α χεί ρι σή της
Στις μέ ρες μας αντι με τω πί ζε ται πλέ ον δι α φο ρε τι κά και το 

χρο νι κό δι ά στη μα ανερ γί ας. Δεν εί ναι πια νε κρό, μη πα ρα γω γι κό, 
για το κρά τος και το ιδι ω τι κό κε φά λαι ο. Αντίθετα, εί ναι πο λύ 
πα ρα γω γι κό και προ σο δο φό ρο. Ο άνερ γος περ νά ει από ΙΕΕΚ 
ιδι ω τι κά και δη μό σι α, στα οποία πλη ρώ νει, ΚΕΚ, προ γράμ μα τα 
ΟΑΕΔ, γρα φεί α εύ ρε σης ερ γα σί ας. Μέσα από 6μη νες πρα κτι κές 
ασκή σεις (απλή ρω τη ή μι σο πλη ρω μέ νη), stages (xωρίς ασφα λι-
στι κά δι και ώ μα τα και έν ση μα), επι δο τού με να προ γράμ μα τα και 
επι δο τή σεις ερ γο δο τών για πρό σλη ψη ανέρ γων. 

Παρ' όλα αυ τά, στοι χεί α έρευ νας του Ινστιτούτου Εργασίας 
της ΓΣΕΕ, δεί χνουν ότι σε δείγ μα 2.016 επι χει ρή σε ων ιδι ω τι κών, 
το 50% αυ τών, κά νουν προ σλή ψεις ανέρ γων, ενώ ταυ τό χρο να 
απο λύ ουν, στα θε ρά, ερ γα ζό με νους που τη θέ ση τους παίρ νουν 
επι δο τού με νοι με σχέ ση επο χι κή, έκτα κτοι, με ρι κώς απα σχο λού-
με νοι. Το 46,2% των θέ σε ων ερ γα σί ας σ' αυ τές τις επι χει ρή-
σεις, κα λύ πτο νται από προ σω ρι νά απα σχο λού με νους*. Συμπερα-
σμα  τικά, η ανερ γί α εί ναι μια κερ δο φό ρα ''δεξαμενή'' και ένας 
απα ραί τη τος εκβι α σμός στο σύ νο λο των ερ γα ζο μέ νων για να 

πε τύ χει η κοι νω νι κή ει ρή νη και η συ ναί νε ση.

• Οι με τα νά στες και πρό σφυ γες 
που ήρ θαν στη χώ ρα μας για δι ά φο ρους λό γους (πο λι τι κούς, 

οι κο νο μι κούς, λό γω πο λέ μου) αφε νός αξι ο ποι ού νται από το  κρά-
τος και το κε φά λαι ο σαν ''δεξαμενή'' υπο τι μη μέ νης ερ γα σί ας, 
αφε τέ ρου, ως προ πέ τα σμα κα πνού στα μά τια των ντό πι ων ερ γα-
ζο μέ νων για να αι τι ο λο γη θεί  η αυ ξα νό με νη ανερ γί α. Αυτό το 
ψέ μα εί ναι χρή σι μο για το κρά τος και το κε φά λαι ο, από τη μια 
για την ανα θέρ μαν ση του εθνι κι σμού κι από την άλ λη για να 
δι αι ρεί τους ερ γα ζό με νους σε ντό πιους και ξέ νους, κρύ βο ντας 
τους πραγ μα τι κούς αί τι ους για την κα τά στα ση που βι ώ νουν. Το 
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, πα ρα δέ χε ται, ότι «εί ναι γε γο νός 
η απα σχό λη ση με τα να στών σε δρα στη ρι ό τη τες για τις οποί ες 
δεν υφί στα ται ανά λο γη προ σφο ρά ερ γα σί ας από την πλευ ρά των 
ημε δα πών ερ γα ζο μέ νων»

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ

Σε αυ τό το ση μεί ο θα θέ λα με να ανα φερ θού με ιδι αί τε ρα στις 
συμ βά σεις ορι σμέ νου χρό νου και ωρο μι σθί ας, μιας και υπα γό-
μα στε σε αυ τό το κα θε στώς ελα στι κής ερ γα σί ας.

α) Συμβάσεις 2μη νες, 3μη νες, 6μη νες, 8μη νες, 11μη νες

β) Ωρομισθίες εβδο μα δι αί ες, μη νι αί ες

Σχέσεις ερ γα σί ας που υλο ποι ή θη καν πρώ τα απ' όλα από το 
Δημόσιο και ευ ρύ τε ρα δη μό σι ο το μέ α (ΔΕΚΟ) κι έχουν γί νει πλέ-
ον η κυ ρί αρ χη μορ φή απα σχό λη σης, τό σο στο δη μό σι ο όσο και 
στον ιδι ω τι κό το μέ α.

Η ερ γα σί α των συμ βα σι ού χων, εί ναι προ συμ φω νη μέ νη ως 
προς τη δι άρ κει α και την αμοι βή. Ταυτόχρονα εί ναι εμ φα νής η 
απου σί α γνω στών δι και ω μά των όπως χρο νο ε πι δό μα τα, τρι ε τί ες, 
βα ρέ α αν θυ γι ει νά, εκτός έδρας, μεί ω ση προ ϋ πο θέ σε ων για 
συ ντα ξι ο δό τη ση με απο τέ λε σμα την αύ ξη ση του ορί ου ηλι κί ας. 
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Σκίτσο της Γ.Τ.



Καθυστερήσεις μι σθο δο σί ας, πα ρα βι ά σεις συν θη κών ερ γα σί ας 
και μέ τρων προ στα σί ας στο χώ ρο δου λειάς και πα ρα βι ά σεις 
ωρα ρί ου. Συνύπαρξη, στον ίδιο ερ γα σι α κό χώ ρο, ερ γα ζο μέ νων 
με δι α φο ρε τι κές συμ βά σεις, αμοι βές και χρό νο ερ γα σί ας που 
επι φέ ρει πλα σμα τι κή δι α φο ρά συμ φε ρό ντων με τα ξύ ερ γα ζο μέ-
νων και συμ βάλ λει στον κα τα κερ μα τι σμό και την απώ λει α συλ-
λο γι κό τη τας και αλ λη λεγ γύ ης με τα ξύ τους, δι α μορ φώ νο ντας μια 
πλα στή ατο μι κή αντί λη ψη-στά ση στη δου λειά.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Μιλώντας ιδι αί τε ρα για το χώ ρο των ερ γα ζο μέ νων στον κλά δο 
της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Μνημείων, αξί ζει ν' ανα φέ ρου με 
αρ χι κά τον ιδι αί τε ρο χα ρα κτή ρα της δου λεί ας. Συνδυασμός οι κο δο-
μι κής και καλ λι τε χνι κής ερ γα σί ας, σε συν θή κες σκλη ρές και επι κίν-
δυ νες για τη σω μα τι κή μας ακε ραι ό τη τα, ιδι αί τε ρα σ' όσους δου λεύ-
ουν σε μνη μεί α, κτί σμα τα και υπαί θρι ους χώ ρους. Παραμονή σε 
υγρα σί α, κρύο, ζέ στη, μού χλα. Χρήση το ξι κών, εύ φλε κτων και καρ-
κι νο γό νων ου σι ών. Σκαλωσιές, επι κίν δυ νους για πτώ ση τοί χους και 
στέ γες. Επιπρόσθετα, η φύ ση της δου λειάς εί ναι ομα δι κή και 
''νομαδική'', αφού εί μα στε υπο χρε ω μέ νοι να δου λεύ ου με κα τά ομά-
δες και προ κει μέ νου να εξα σφα λί σου με μια σύμ βα ση ερ γα σί ας, να 
αλ λά ζου με χώ ρο δι α μο νής συ χνά-πυ κνά. 

Αυτά ισχύ ουν τό σο για τους συ ντη ρη τές του δη μο σί ου όσο και 
του ιδι ω τι κού το μέ α. Ως συμ βα σι ού χοι ερ γα ζό με νοι δεν παίρ νου με 
το επί δο μα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας που δι και ού μα στε (το παίρ νουν 
μό νο οι μό νι μοι), δεν κολ λιού νται τα βα ρέ α αν θυ γι ει νά έν ση μα σ' 
όλες τις υπη ρε σί ες Δημοσίου, ενώ εί ναι σχε δόν ανύ παρ κτα στον 
ιδι ω τι κό το μέ α. Επιπλέον, οι κα θυ στε ρή σεις πλη ρω μών εί ναι σύ νη θες 
φαι νό με νο. Ενδεικτικό πα ρά δειγ μα εί ναι: 28 συμ βα σι ού χοι συ ντη ρη-
τές που δου λεύ ου με στις Φυλακές της Αίγινας, που βρε θή κα με ν' 
αντι με τω πί ζου με εξ' αρ χής τις σκλη ρές συν θή κες του χώ ρου και να 
μέ νου με κο ντά στους 2 μή νες απλή ρω τοι.

Το συ ναί σθη μα ομη ρί ας που μας δη μι ουρ γεί ται από την ανα σφά-
λει α μιας δου λειάς με ημε ρο μη νί α λή ξης και μ' ένα ορα τό μέλ λον 
μιας άλ λης εγ γρα φής στον κα τά λο γο ανέρ γων ΟΑΕΔ και το κυ νή γι 
μιας άλ λης σύμ βα σης, μας απο κό πτει, απ' τη μια, από την εξέ λι ξη της 
δου λειάς και από την άλ λη μας δυ σκο λεύ ει να εκ φέ ρου με γνώ μη 
για ζη τή μα τα δου λειάς για να μη γί νου με δα κτυ λο δει κτού με νοι στον 
εκά στο τε ερ γο δό τη. Ο φό βος εσω τε ρι κεύ ε ται, απο δι ορ γα νώ νε ται η 

αί σθη ση συλ λο γι κό τη τας με τα ξύ μας, χα λα ρώ νει ο ιστός αντί στα σης 
στα προ βλή μα τα δου λειάς. Η ομη ρί α και ο φό βος επε κτεί νο νται, πέ ρα 
από το χρό νο δου λειάς, σ' όλους τους το μείς της ζω ής μας: Στις 
αγ χω μέ νες δι α προ σω πι κές μας σχέ σεις, στον πε ρισ σευ ού με νο χρό-
νο μας που δεν τον χαι ρό μα στε ού τε σαν ψυ χο λο γι κή, ού τε σαν 
οι κο νο μι κή δυ να τό τη τα. Στην έκ πτω ση στό χων και ονεί ρων για τη 
ζωή μας. Στην απου σί α οποιασ δή πο τε όρε ξης για κοι νω νι κή πα ρέμ-
βα ση. 

Έτσι, επι τυγ χά νε ται στον ερ γα σι α κό χώ ρο η άπνοια της ερ γα σι-
α κής ει ρή νης και στον κοι νω νι κό χώ ρο η εκβι α στι κή συ ναί νε ση-υπο-
τα γή.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μέσα από τη δι α δι κα σί α για τη μο νι μό τη τα και την από κτη ση 
πο λυ ποί κι λης γνώ σης από με γά λα τμή μα τα ερ γα ζο μέ νων της πα ρα-
γω γι κής δι α δι κα σί ας και του κα τα κερ μα τι σμού των ερ γα ζο μέ νων, 
δι α φαί νε ται η αδυ να μί α των πα λιών αντι προ σω πευ τι κών φο ρέ ων 
(συν δι κά των-σω μα τεί ων) να εκ προ σω πή σουν τους ερ γα ζό με νους 
μιας και πα ρα μέ νουν γρα φει ο κρα τι κά, ιε ραρ χι κά και άκα μπτα απέ να-
ντι στι ες νέ ες ερ γα σι α κές συν θή κες, απο κλεί ο ντας από τις γραμ μές 
τους, τους ελα στι κά ερ γα ζό με νους. Υιοθετούν με τον τρό πο τους τη 
συ νε χό με νη κα τά τμη ση των ερ γα ζο μέ νων. Δημιουργείται η ανά γκη 
σύ στα σης συλ λο γι κο τή των πα ρέμ βα σης και αντί στα σης που να λει-
τουρ γούν με βά ση την αυ τε νέρ γει α, την άμε ση δη μο κρα τί α, μα κρι ά 
από τη λο γι κή της δι α με σο λά βη σης και του γρα φει ο κρα τι κού συν δι-
κα λι σμού και των πο λι τι κών παι χνι διών**.

Τέτοιες συλ λο γι κό τη τες ήδη έχουν δη μι ουρ γη θεί σε χώ ρους 
δου λειάς, κλά δους και σε γει το νιές (εμπο ρο ϋ πάλ λη λοι, ιδι ω τι κοί, 
βι βλι ο ϋ πάλ λη λοι, courier, που έχουν στο ενερ γη τι κό τους νι κη φό ρο 
αγώ να στη Θεσσαλονίκη). Αυτά τα βή μα τα μπο ρούν να απο τε λέ σουν 
τη βα σι κή αρ χή ανά πτυ ξης άμε σης δρά σης και αλ λη λεγ γύ ης με τα ξύ 
μας για να γί νουν απο φα σι στι κοί και νι κη φό ροι αγώ νες. Να απο κτή-
σου με τη χα μέ νη εμπι στο σύ νη σ' εμάς τους ίδιους και να πι στέ ψου-
με ότι οι προ σπά θειές μας φέρ νουν απο τέ λε σμα. Τίποτα δεν πά ει 
χα μέ νο.                                   

*  Ελευθεροτυπία 24-10-2002

** Συλλογικότητες που σπά νε τον τε χνη τό κα τα κερ μα τι σμό των δια φό ρων 
εξει δι κεύ σε ων, κα θη κό ντων, ατο μι κών συμ βά σε ων και ενο ποι ούν τους 
ερ γα ζό με νους.
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– Μ' αφορ μή τις κι νη το ποι ή σεις για τη θα λάσ σι α συ γκοι νω-
νία, που πραγ μα το ποι ή θη καν στην Αίγινα το τε λευ ταί ο χρο νι κό 
δι ά στη μα, με στό χους τη μεί ω ση της τι μής του ναύ λου και την 
αύ ξη ση των δρο μο λο γί ων, δυο μύ θοι έκα ναν την εμ φά νι σή τους 
και σχε δόν μο νο πώ λη σαν. Ο ένας μύ θος ήταν αυ τός της ει σα-
γω γής νέ ων εται ρι ών για να σπά σει το μο νο πώ λι ο και ο άλ λος, 
το «κτί σι μο» πλοί ου με πλαί σι ο την εται ρί α λα ϊ κής βά σης. 
Θέλουμε να κά νου με στην Αίγινα πε ρισ σό τε ρο γνω στή τη θέ ση 
του σω μα τεί ου σας για την ακτο πλο ΐ α που απο τε λεί και τη μό νη, 
στο σή με ρα, αντι συ ναι νε τι κή πρό τα ση αφε νός, και αφε τέ ρου τα 
προ βλή μα τα των ναυ τερ γα τών που επι δει νώ νο νται, και ιδι αί τε ρα, 
τους θε ρι νούς μή νες. 

– Θα κά νω μό νο μια πα ρα τή ρη ση. Δεν εί ναι αντι συ ναι νε τι κή 
πρό τα ση. Είναι η μο να δι κή πρό τα ση η οποία απα ντά στο πρό βλη
μα που αντι με τω πί ζει ο κά τοι κος των νη σι ών, συ νο λι κά, αλ λά και 
η οι κο νο μί α της χώ ρας. Ως χώ ρα, αν πρέ πει να λει τουρ γή σου με, 
πρέ πει να έχου με ένα σχε δι α σμό, έναν προ γραμ μα τι σμό. Δεν 
μπο ρού με να αφή σου με στον ελεύ θε ρο αντα γω νι σμό και στη 
λο γι κή του κέρ δους τις ακτο πλο ϊ κές συ γκοι νω νί ες. Υπάρχουν 
νη σιά που έχουν με γά λο οι κο νο μι κό εν δι α φέ ρον. Η Αίγινα εί ναι 
ένα από αυ τά, για τί εί ναι εκα τομ μύ ρι α οι επι βά τες που με τα κι
νού νται κά θε χρό νο, από τον Πειραιά προς την Αίγινα και αντί
στρο φα. Αλλά υπάρ χουν και νη σιά που δεν πα ρου σι ά ζουν οι κο
νο μι κό εν δι α φέ ρον κι αν τα αφή σου με στη μοί ρα τους δεν θα 
δέ σει πο τέ κα ρά βι. Και βέ βαι α δεν απο τε λεί λύ ση η επι δό τη ση 
(των εφο πλι στών) από τον κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό. Γιατί πρώτον 
αυ τή δεν μπο ρεί να αντα πο κρι θεί στην ανά γκη και δεύ τε ρον δεν 
μπο ρεί να πλη ρώ νει ο έλ λη νας φο ρο λο γού με νος και να κερ δί

ζουν κά ποιοι δι σε κα τομ μύ ρι α. Η ακτο πλο ΐ α εί ναι μια με γά λη πί τα, 
έχει αρ κε τά χρή μα τα, μπο ρεί με τα «φι λέ τα» της να «τα ΐ σει και 
τα κό κα λα». 

Αν το δού με συ νο λι κά, θα μπο ρού με να έχου με μια επι χεί ρη
σηκα πι τα λι σμό έχου με εξ' άλ λου η οποία θα εί ναι βι ώ σι μη, θα 
προ σφέ ρει φτη νές και ασφα λείς συ γκοι νω νί ες στους κα τοί κους 
των νη σι ών, θα βο η θά ει στην ανά πτυ ξη των νη σι ών και στη σύν
δε σή τους με την ηπει ρω τι κή Ελλάδα, θα βο η θά ει στο να μεί νει 
κό σμος στα νη σιά, να μην κα τα ντή σουν βρα χο νη σί δες...και ταυ
τό χρο να να έχει και ένα μι κρό κέρ δος για να μπο ρεί να συ ντη
ρεί ται και να ανα πα ρά γε ται ως εται ρί α. Δεν εί ναι ένα σύ στη μα 
που εί ναι ντε και κα λά σο σι α λι στι κό. Βεβαίως χρει ά ζε ται ένα 
άλ λο κρά τος, μια άλ λη πο λι τι κή. Δεν μπο ρεί στις υπάρ χου σες 
συν θή κες να μι λά ει κα νείς για τέ τοια πράγ μα τα. Δεν μπο ρεί, όταν 
ο βα σι κός προ σα να το λι σμός της πο λι τι κής και του κρά τους εί ναι 
το πώς θα εξυ πη ρε τή σει το κέρ δος του με γα λο ε πι χει ρη μα τί α, να 
συν δυ α στεί και να συμ βα δί σει μ' αυ τή την πρό τα ση. Είναι προ φα
νές ότι δεν μπο ρεί να λει τουρ γή σει ένα τέ τοιο πλαί σι ο. Πρέπει 
να αλ λά ξει το πλαί σι ο. Αυτό εί ναι το ένα και βα σι κό. Το δεύ τε ρο 
ζή τη μα αφο ρά την εται ρί α λα ϊ κής βά σης. Σωστά την επι ση μαί νεις 
ως «μύ θο». Πρώτα από όλα έχει απο δει χθεί ότι οι εται ρί ες λα ϊ κής 
βά σης σε ει σα γω γι κά το λα ϊ κής εί ναι ένας μύ θος και πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο σή με ρα. Ασφαλώς το με γά λο κε φά λαι ο που εί χαν 
αυ τές οι εται ρί ες ήταν σε μι κρο με τό χους. Όμως αυ τές τις εται ρί
ες τις έκα νε κου μά ντο ένα μι κρό πο σο στό με τό χων αυ τοί που 
εί χαν τα πα κέ τα, που άντε, να εί χαν τα 20% πε ρί που του με το χι
κού κε φα λαί ου που κα θό ρι ζαν και την πο λι τι κή των εται ρι ών. Οι 
μι κρο μέ το χοι να το πω έτσι ήταν τα κο ρόι δα, οι οποί οι δι έ θε ταν 
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τα χρή μα τά τους, τις απο τα μι εύ σεις τους για να τα δι α χει ρί ζο νται 
κά ποιοι οι οποί οι εί χαν κά ποια πα κέ τα και θα μπο ρού σαν να 
κά νουν κά ποιες συμ μα χί ες και να απο κο μί ζουν κέρ δη. Και δεν 
απο κό μι ζαν κέρ δη από το μέ ρι σμα που έδι ναν οι με το χές, αλ λά 
από προ μή θει ες για νέ ες πα ραγ γε λί ες. Ήταν μύ θος έτσι κι 
αλ λιώς. Σήμερα δεν μπο ρού με να μι λά με καν για εται ρί α λα ϊ κής 
βά σης με τα δε δο μέ να του χρη μα τι στη ρί ου, όπως έχουν δι α μορ
φω θεί οι εται ρί ες. Ακόμα και αυ τοί οι εμπνευ στές αυ τής της 
μορ φής εται ρί ας δεν μπο ρούν να υπο στη ρί ξουν στα σο βα ρά 
αυ τήν την πρό τα ση. Αλλά σή με ρα σε συν θή κες απε λευ θέ ρω σης 
της οι κο νο μί ας στην ακτο πλο ΐ α εί ναι ακό μα πε ρισ σό τε ρο μύ θος 
να πι στεύ ει κα νέ ις ότι θα λει τουρ γή σει μ' αυ τόν τον τρό πο.

Θα φέ ρω ένα πα ρά δειγ μα: πριν από 56 χρό νια στην ακτο
πλοί α δρα στη ρι ο ποι ού νταν πε ρί που 40 ακτο πλο ϊ κές εται ρί ες. Εν 
όψει της απε λευ θέ ρω σης και πριν αυ τή εφαρ μο στεί, αλ λά και 
στην προ ο πτι κή της εφαρ μο γής του κα νο νι σμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 3577 του '92, για την άρ ση του κα πο τάζ, αυ τές οι εται
ρί ες εί τε εξα γο ρά στη καν, εί τε συγ χω νεύ τη καν, εί τε έκλει σαν 
εν πά ση πε ρι πτώ σει ου σι α στι κά δη μι ουρ γή θη καν τρία με γά λα 
σχή μα τα στον το μέ α της ακτο πλοί ας στην Ελλάδα. Το ένα εί ναι 
των ΜΙΝΩΙΚΩΝ γραμ μών που μέ σα σ' αυ τό συ μπε ρι λαμ βά νο νται 
η ΜΙΝΟΑΝ FLYING DOLPHIN και η MINOAN FERRIES...

– Πριν το χα ρα κί ρι του Παντελή Σφηνιά και την με το νο-
μα σί α σε HELLAS...

– ... το δεύ τε ρο σχή μα εί ναι της ΑΝΕΚ που έχει τις 
δο ρυ φο ρι κές εται ρί ες, που άλ λο τε χρη σι μο ποι ούν τον τίτ
λο που εί χαν και άλ λο τε όχι (ανά λο γα πώς εξυ πη ρε τού νται 
τα συμ φέ ρο ντα της εται ρί ας) και το τρί το εί ναι των επι χει
ρή σε ων ΑΤΤΙΚΗ του Παναγόπουλου που υπά γο νται και τα 
BLUE STAR του Στρίντζη. Αυτά τα τρία σχή μα τα υπάρ χουν 
σή με ρα στην ακτο πλο ΐ α. Κι αυ τό για τί αντι λαμ βά νο νταν οι 
μι κρο ε φο πλι στές ή αφο πλι στές εν πά ση πε ρι πτώ σει για τί 
δεν ήταν μό νο οι μι κροί ότι δεν εί χαν προ ο πτι κή επι βί ω
σης από μό νοι τους. Μέσα σε συν θή κες έντο νου αντα γω
νι σμού, αυ τό που πα ρα τη ρεί ται πά ντα και πα ντού, εί ναι η 
συ γκε ντρο ποί η ση του κε φα λαί ου. Δεν θα μπο ρού σε να 
απο τε λέ σει εξαί ρε ση η ακτο πλο ΐ α. Είναι όμως ση μα ντι κό 
πα ρά δειγ μα να δού με τι εί χα με, τι έχου με: τι συ νέ πει α εί χε 
η απε λευ θέ ρω ση των αγο ρών και της ακτο πλοί ας;

Με το προ η γού με νο κα θε στώς για να μην πα ρε ξη γη θώ 

δεν εί μαι υπο στη ρι κτής του υπήρ χε ένας κρα τι κός έλεγ χος. 
Σήμερα πας στον υπουρ γό και του λες «δεν έχου με συ γκοι νω
νί α» και σου λέ ει «μα δεν έρ χε ται ο εφο πλι στής», αυ τό εί ναι η 
ελεύ θε ρη αγο ρά! «Ελεύθερη αγο ρά έχου με κι ο κα θέ νας κά νει 
αυ τό που θέ λει». Και το προ η γού με νο κα θε στώς ήταν στρε βλό 
και ανά πο δο τώ ρα όμως εί ναι χει ρό τε ρα. Ούτε το προ η γού με νο 
εξυ πη ρε τού σε τις ανά γκες των νη σι ών και των κα τοί κων αλ λά 
ακό μα λι γό τε ρο το ση με ρι νό. 

Η λο γι κή, τώ ρα, να «φτιά ξου με» ένα πλοίο λα ϊ κής βά σης για 
την Αίγινα, το οποίο θα λει τουρ γή σει αντα γω νι στι κά στη 
SARONICOS FERRIES, εί ναι μια ου το πί α. Το μό νο που θα κα τορ
θώ σει εν δε χο μέ νως εί ναι να συ γκε ντρώ σει τα χρή μα τα των 
κα τοί κων πά νω στην αγω νί α τους να εξυ πη ρε τη θούν και κα τό
πιν αυ τά τα χρή μα τα ή θα τα χά σουν από την κα κή πο ρεί α της 
εται ρί ας από τον αντα γω νι σμό, ή θα ανα γκα στούν να πά νε στη 
με γά λη «μα μά» εται ρί α και θα εξα γο ρα στούν ή θα συγ χω νευ
τούν. Δώρον άδω ρον να μι λά με για τέ τοια λύ ση...

– Οπωσ δή πο τε θα λει τουρ γή σει με ιδι ω τι κο οι κο νο μι κά κρι τή-
ρι α...

– Ασφα λώς! Δεν μπο ρεί να λει τουρ γή σει με άλ λο τρό πο. Το 
ει σι τή ρι ο θα εί ναι εξί σου ακρι βό, κι αυ τοί θα ψά χνουν τις κα λύ
τε ρες ώρες για το δρο μο λό γι ο. Δεν θα μπο ρεί να κά νει δι α φο
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ρε τι κά. Δεν θα τους εν δι α φέ ρει τι εξυ πη ρε τεί τον επι βά τη και τον 
κό σμο. Είναι ου το πί α ότι μπο ρεί να λει τουρ γή σει μια εται ρί α με 
βά ση ένα τέ τοιο κα θε στώς και σε ένα τέ τοιο οι κο νο μι κό πε ρι
βάλ λον ως νη σί δα εξυ πη ρέ τη σης του επι βά τη και του κά τοι κου 
με φτη νό ει σι τή ρι ο και θα κερ δί ζει κιό λας... αυ τά δε γί νο νται. 

Καταλήγουμε, λοι πόν, στην αρ χι κή το πο θέ τη ση για τον Εθνικό 
Οργανισμό Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Θα θέ σω ένα πο λύ απλό 
ερώ τη μα και θα το απα ντή σω: Γιατί οι συ γκοι νω νί ες στο λε κα
νο πέ δι ο της Αττικής εί ναι υπό κρα τι κό έλεγ χο και υπάρ χει μια 
ενι αί α εται ρί α που τις δι α χει ρί ζε ται; Θα μπο ρού σε στην Αθήνα 
να πε τύ χει εκεί νο το «πεί ρα μα» που πή γε να κά νει ο Μητσοτάκης 
με τα ιδι ω τι κά λε ω φο ρεί α τα οποία με τά επα να κρα τι κο ποι ή θη καν; 
Ή έγι νε επει δή ήταν σο σι α λι στής ο Ανδρέας Παπανδρέου;

– Να μην ξε χνά με ότι η πρώ τη κρα τι κο ποί η ση των αστι κών 
συ γκοι νω νι ών έγι νε επί Καραμανλή, λί γο με τά τη με τα πο λί τευ-
ση...

– Ακριβώς. Δεν μπο ρού σε να εξυ πη ρε τή σει ο ιδι ο κτή της του 
με μο νω μέ νου λε ω φο ρεί ου, ο οποί ος θα σκε φτό ταν τις κερ δο
φό ρες γραμ μές, τις ανά γκες της πρω τεύ ου σας. Αν εγώ εί χα, για 
πα ρά δειγ μα, ένα λε ω φο ρεί ο και ήταν απε λευ θε ρω μέ νη η αγο ρά, 
θα διά λε γα το δρο μο λό γι ο που έχει τα πιο πολ λά χρή μα τα. Θα 
πή γαι να ΟμόνοιαΣύνταγμα για τί εκεί θα κέρ δι ζα. Δε θα πή γαι να 
στα Σούρμενα, ού τε στο Μενίδι, ού τε στα Λιόσια...θα έμε ναν 
χω ρίς λε ω φο ρεί ο εκεί νες οι πε ρι ο χές. Το ίδιο ακρι βώς συμ βαί
νει και με τα νη σιά μας. Κι η Ελλάδα έχει αυ τή τη μορ φο λο γί α με 
τις πολ λές ακτές και το πλή θος νη σι ών. Άλλα νη σιά έχουν υψη λό 
οι κο νο μι κό εν δι α φέ ρον, κι αυ τά εί ναι το λε γό με νο «φι λέ το» όπως 
η Ρόδος, η Μύκονος, η Πάρος, η Σύρος, κι άλ λα νη σιά που δεν 
έχουν οι κο νο μι κό εν δι α φέ ρον. Ποιος εν δι α φέ ρε ται για την 
Κάρπαθο, την Αστυπάλαια, τη Σχοινούσα και πά ει λέ γο ντας...

Κατά συ νέ πει α να ορ γα νώ σου με τις ακτο πλο ϊ κές συ γκοι νω
νί ες ώστε με επάρ κει α να αντα πο κρί νο νται στις ανά γκες των 
νη σι ών να βο η θούν στην ανά πτυ ξη του νη σιού, να βο η θούν στο 
να μεί νουν άν θρω ποι στα νη σιά. Αυτό δεν μπο ρεί να συμ βεί με 
τη λο γι κή του κέρ δους που σή με ρα επι κρα τεί. Θα ήταν τρε λός 
ένας εφο πλι στής που θα πει «να βά λω το βα πό ρι μου να πη γαί
νει στη Σχοινούσα, ή στην Αστυπάλαια»

– Θα ήταν για αυ τόν μια οι κο νο μι κή απο τυ χί α...

– ...μα για τί να το κά νει; Θα πά ει λοι πόν εκεί που εί ναι τα 

λε φτά. Αυτό θα κά νει και αυ τό κά νει. Εξ άλ λου σή με ρα το κρά
τος δί νει 15 δις δραχ μές για επι δό τη ση, λέ ει, των άγο νων γραμ
μών. Εξασφαλίζει μια υπο τυ πώ δη σύν δε ση εί τε με την ηπει ρω
τι κή Ελλάδα, εί τε με άλ λα με γα λύ τε ρα νη σιά. Ξέρεις, ότι με 15 
δις, αν θα πας στο χρη μα τι στή ρι ο, θα μπο ρείς να αγο ρά σεις το 
πλει ο ψη φι κό πα κέ το μιας από τις με γά λες ναυ τι λι α κές εται ρί ες 
που υπάρ χουν στο χώ ρο της ακτο πλο ΐ ας. 

Κατά συ νέ πει α δεν πρέ πει να λει τουρ γού με έτσι. Και για τί, 
δη λα δή, η ΑΝΕΚ οι ΜΙΝΩΪΚΕΣ ή ο Παναγόπουλος, ή Αγούδημος, 
να παίρ νει τα φι λέ τα από την ακτο πλο ΐ α και να μην υπο χρε ώ νε
ται να εξυ πη ρε τεί και «το κό κα λο»; Ο κα θέ νας που εί ναι εφο
πλι στής για το κέρ δος εν δι α φέ ρε ται. Δεν εί ναι φι λό πτω χο 
τα μεί ο. Αυτοί από τη με ριά τους λει τουρ γούν έτσι. Το θέ μα εί ναι 
ότι δεν μπο ρούν να εξυ πη ρε τη θούν οι ανά γκες της κοι νω νί ας, 
έτσι, όπως εμείς τη φα ντα ζό μα στε και τη θέ λου με με τη λο γι κή 
που έχει ο κά θε εφο πλι στής. Είναι η λο γι κή του κέρ δους πώς 
θα κερ δί σει πε ρισ σό τε ρα. 

Το κέρ δος τον οδη γεί και στο να δι α μορ φώ νει δρο μο λό γι α 
που δεν εξυ πη ρε τούν τις ανά γκες των αν θρώ πων αλ λά τα δι κά του 
κέρ δη, και στο να δι α μορ φώ νει συν θή κες εκτέ λε σής τους που θα 
βά ζουν σε κίν δυ νο την ασφά λει α...θα σου δώ σω ένα απλό πα ρά
δειγ μα: Το κα λο καί ρι, ει δι κά, στα κα ρά βια ερ γά ζο νται το λι γό τε ρο 
1314 ώρες και φτά νουν μέ χρι και 18 ώρες . Πέρα από την κό πω
ση τον λιώ νει τον ερ γα ζό με νο αυ τό το ωρά ρι ο δη μι ουρ γεί σο βα
ρούς κιν δύ νους για την ίδια την ασφά λει α του πλοί ου και την 
ασφά λει α του επι βά τη. Κάνουμε μια πρό τα ση, αφού υπάρ χει αυ τό 
το κα θε στώς, οι ορ γα νι κές συν θέ σεις να αντα πο κρί νο νται σ' αυ τές 
τις ανά γκες και επί σης να υπάρ χει αλ λα γή των πλη ρω μά των μια 
μέ ρα μέ σα στο πλοίο, μια μέ ρα έξω με μι σθο λο γι κή και ασφα λι
στι κή κά λυ ψη. Αυτό συμ βαί νει σε άλ λες ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες. Όμως 
«Ευρωπαίοι», στην Ελλάδα, εί μα στε μό νο στα αρ νη τι κά. Παράδειγμα, 
η Φινλανδία εί ναι ευ ρω πα ϊ κή χώ ρα που εφαρ μό ζε ται αυ τό το 
μέ τρο. Η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εί ναι στην ΟΝΕ κτλ. 
για τί δεν μπο ρεί να εφαρ μο στεί το κα θε στώς αυ τό; 

– ...Θυμάμαι μ' αφορ μή αυ τά που λέ με και τους δυο θα νά τους 
ναυ τερ γα τών σε πλοία της ακτο πλο ϊ κής συ γκοι νω νί ας, πρό περ-
σι το κα λο καί ρι...

– Κοίταξε τώ ρα. Τι λέ με εμείς; Υπάρχει εντα τι κο ποί η ση της 
ερ γα σί ας ει δι κά το κα λο καί ρι, η οποία δη μι ουρ γεί σο βα ρό τα τους 
κιν δύ νους για την ασφά λει α των επι βα τών και των ναυ τερ γα τών. 
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Πρέπει να τη ρού νται οι ορ γα νι κές συν θέ σεις των πλη ρω μά των, 
να μπο ρεί να ξε κου ρά ζε ται ο ερ γα ζό με νος για να μπο ρεί να 
αντα πο κρι θεί στις υπο χρε ώ σεις του (από την άλ λη αυ τό το μέ τρο 
θα μπο ρεί να βο η θή σει στο μέ γα πρό βλη μα της ανερ γί ας). Για 
αυ τό όμως αγω νί ζο νται μό νο τα δυο ναυ τερ γα τι κά σω μα τεί α 
ΠΕΜΕΝ και Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Τα υπό λοι πα σω μα τεί α αρ νού νται να 
το εντά ξουν στα αι τή μα τά τους.

– Υπάρχει ένα εί δους μο ρα τό ρι ουμ ανά με σα στα υπό λοι πα 
σω μα τεί α και στο εφο πλι στι κό κε φά λαι ο;

– Ελέγ χε ται ται η πλει ο ψη φί α της Πανελλήνιας Ναυτεργατικής 
Ομοσπονδίας από την κυ βέρ νη ση και το εφο πλι στι κό κε φά λαι ο. 
Ελέγχεται πλή ρως. Ελέγχουν οι εφο πλι στές το ποιος θα εί ναι 
στα όρ γα να...εν πά ση πε ρι πτώ σει έχουν γί νει τα τε λευ ταί α χρό
νια αρ χαι ρε σί ες σ' αυ τά τα σω μα τεί α και ο τρό πος με τον οποίο 
πα ρεμ βαί νουν εί ναι προ κλη τι κός. Σ' αυ τή τη δι α δι κα σί α των 
αρ χαι ρε σι ών πα ρεμ βαί νουν εκβι ά ζο ντας πλη ρώ μα τα, με το ζή τη
μα της ερ γα σί ας, με οι κο νο μι κούς τρό πους. Το ένα ζή τη μα εί ναι 
ότι δεν υι ο θε τού νται από τους υπό λοι πους αυ τά τα αι τή μα τα οι 
ναυ τερ γά τες, βέ βαι α, το υι ο θε τούν και το πα λεύ ουν. Το δεύ τε ρο 
ζή τη μα εί ναι ότι δεν το υι ο θε τούν οι εφο πλι στές κι αυ τό για τί 
τους κο στί ζει και τους πε ρι ο ρί ζει τα κέρ δη. Το τρί το ζή τη μα 
εί ναι ότι δεν το υι ο θε τεί η κυ βέρ νη ση για τί εξυ πη ρε τεί τα συμ
φέ ρο ντα των εφο πλι στών. 

Μόνο μέ σα από τον αγώ να των ναυ τερ γα τών, και σ' αυ τήν 
την κα τεύ θυν ση εμείς πα λεύ ου με, θα επι βλη θεί η εφαρ μο γή 
ενός τέ τοιου μέ τρου. Έφερα αυ τό το πα ρά δειγ μα για να δού με 
πώς μπο ρεί να λει τουρ γή σει μια ιδι ω τι κή εται ρί α. Στην προ κει
μέ νη πε ρί πτω ση η εται ρί α, που έχει ως γνώ μο να το κέρ δος, 
προ φα νώς και δεν θα κά νει πο τέ δε κτό ένα τέ τοιο αί τη μα. Θα 
δη μι ουρ γή σει με γα λύ τε ρο κό στος για αυ τήν και μι κρό τε ρο κέρ
δος. Δεν την εν δι α φέ ρει αν δη μι ουρ γού νται προ βλή μα τα στην 
ασφά λει α του πλοί ου ή των επι βαι νό ντων...

– Το έδει ξαν άλ λω στε και με την πε ρί πτω ση του 
«ΣΑΜΙΝΑ»...

– Άλλο πα ρά δειγ μα: Είμαι εφο πλι στής και χρει ά ζε ται να κά νω 
μια επι σκευ ή για τη συ ντή ρη ση. Πρέπει να αγο ρά σω ένα ανταλ
λα κτι κό που κο στί ζει 100 π.χ. δο λά ρι α που εί ναι το γνή σι ο το 
οποίο μπο ρεί να έχει πε ρισ σό τε ρο χρό νο ζωή και να αντα πο κρι
θεί, και υπάρ χει και το φθη νό τε ρο αντί γρα φο, το ιμι τα σιόν, που 

μπο ρεί να κο στί ζει 40 ή 50 ή 70 δο λά ρι α...Επειδή έχω γνώ μο να 
το κέρ δος θα επι λέ ξω τη φτη νή λύ ση. Κι αυ τό δεν δη μι ουρ γεί 
προ βλή μα τα ασφά λει ας; Υπάρχουν τέ τοια εκα το ντά δες πα ρα δείγ
μα τα που μας οδη γούν στο συ μπέ ρα σμα πως δεν μπο ρεί μια 
εται ρί α που έχει σκο πό το κέρ δος να εξυ πη ρε τή σει. 

Μ' αυ τά τα συ μπε ρά σμα τα δεν μπο ρού με πα ρά να πά με σε 
μια πρό τα ση που ήδη έχου με κα τα θέ σει και δεν εί ναι τω ρι νή. Η 
πρό τα ση για την ίδρυ ση Εθνικού Φορέα Ακτοπλοϊκών Συγκοι
νωνιών που θα εμπε ρι έ χει τον ερ γα τι κό και λα ϊ κό έλεγ χο. Όταν 
μι λάς σή με ρα στην Ελλάδα για δη μό σι α ή κρα τι κή επι χεί ρη ση, 
το μυα λό του κα θε νός την εξο μοι ώ νει και την πα ραλ λη λί ζει με 
τα πα ρα δείγ μα τα που έχει σή με ρα,(ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) και τα οποία 
δεν εί ναι και τα κα λύ τε ρα. Για αυ τό το δι ευ κρι νί ζου με ότι δεν 
μι λά με για κά τι ανά λο γο μ' αυ τές τις «δη μό σι ες» επι χει ρή σεις. 

Προφανώς δεν μπο ρεί με ένα κρά τος και με μια πο λι τι κή που 
ασκεί ται σή με ρα, δη λα δή το πως θα εξυ πη ρε τη θεί το κέρ δος, 
να δη μι ουρ γη θεί κά τι τέ τοιο. Η πρό τα σή μας απαι τεί και ρι ζι κό
τε ρες πο λι τι κές αλ λα γές τις οποί ες πρέ πει το ερ γα τι κόλα ϊ κό 
κί νη μα να επι βάλ λει. Το πλαί σι ο δη λα δή μιας λα ϊ κής οι κο νο μί ας 
και εξου σί ας. 

– Η συ μπί ε ση του κό στους με στό χο την αύ ξη ση των κερ δών 
εί ναι η εφαρ μο γή των επι λο γών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
πλαί σι ο λοι πόν της απε λευ θέ ρω σης της αγο ράς θέ λω να μι λή-
σου με για την «άτυ πη» κρου α ζιέ ρα των υπουρ γών Μεταφορών 
& Ναυτιλίας της Ε.Ε. στη Χαλκιδική το Μάιο και για το μέλ λον 
που αφο ρά τη ναυ τι λί α.

– Δε θα γί νει στη Χαλκιδική. Θα ξε κι νή σουν από την Κόρινθο 
στις 15 του Μάη το από γευ μα, θα πά νε μια κρου α ζιέ ρα Πάτρα, 
Αρχαία Ολυμπία, σε κά ποια νη σιά του Αιγαίου και νο μί ζω θα 
κα τα λή ξουν στην Πάτμο...

– Είναι σί γου ρο ότι δεν θα πε ρά σουν από τις Πόρτες της 
Πάρου...

– ...και θα επι στρέ ψουν σύμ φω να με την ανα κοί νω ση του 
ΥΕΝ, τη Δευτέρα 19 Μαΐου, το πρωί, στο λι μά νι του Πειραιά. 
Εμείς, η ΠΕΜΕΝ και Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, εξε τά ζου με τη δυ να τό τη τα 
να πραγ μα το ποι ή σου με ή να συμ με τέ χου με σε εκ δη λώ σεις που 
θα ορ γα νω θούν από άλ λους φο ρείς όπως η ΔΡΑΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ή το ΠΑΜΕ που εί μα στε από τα ιδρυ τι κά του 
μέ λη... Θα υπάρ ξει, πά ντως, από την πλευ ρά των ναυ τερ γα τών 
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αντί δρα ση με την ευ και ρί α αυ τής της Συνόδου. 

Γίνεται χρό νια μια προ σπά θει α στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
χα ρα χθεί η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική. Υπάρχουν πολ λά στοι χεί α 
που μπο ρεί κα νείς να πει. Από τους 350.000360.000 ναυ τερ γά
τες που ερ γά ζο νταν την προ η γού με νη 15ετία στις χώ ρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τά τη δι εύ ρυν ση των 15 δεν έχουν 
μεί νει ού τε 100.000. Τα απο τε λέ σμα τα, λοι πόν, της κοι νής ναυ
τι λι α κής πο λι τι κής τα βλέ που με, πρώ τα απ' όλα στο ερ γα τι κό 
δυ να μι κό. Δεύτερον, τα νη ο λό γι α των χω ρών της Ε.Ε. γί νο νται 
νη ο λό γι α ευ και ρί ας. Όπου δεν τους εξυ πη ρε τούν οι ση μαί ες τους 
κά νουν και τα δεύ τε ρα νη ο λό γι α με ση μαί ες ευ και ρί ας. Θα δει 
κα νείς το φα ρι σα ϊ σμό τους και την υπο κρι σί α τους, στο τε λευ
ταί ο ναυ ά γι ο που έγι νε ανοι χτά της Γαλλίας με το πλοίο 
PRESTIGE. Κόπτονται, λέ νε, για την ασφά λει α της με τα φο ρά 
υγρών καυ σί μων όπως και για τη φρο ντί δα στο πε ρι βάλ λον...
Εδώ εί ναι και το τρα γι κό. Να ''παρακαλάει'' ο ναυ τερ γά της για 
τη ρύ παν ση του πε ρι βάλ λο ντος μή πως και τύ χει κά ποιας προ σο
χής. Διότι αν δεν ρυ παν θεί το πε ρι βάλ λον, για τη ζωή του ναυ
τερ γά τη δεν νοιά ζο νται. Εξ' αι τί ας του προ βλή μα τος που δη μι
ουρ γή θη κε στο πε ρι βάλ λον αλ λά και άλ λων λό γων (πώς θα 
λει τουρ γή σουν τα ναυ πη γεί α κά ποιων χω ρών κτλ) ξε κί νη σαν μια 
συ ζή τη ση για την αντι κα τά στα ση των δε ξα με νό πλοι ων. Ο έλ λη
νας Υπουργός ΕΝ στη Σύνοδο των υπουρ γών ναυ τι λί ας, με τά 
από εντο λή που εί χε από τους έλ λη νες εφο πλι στές, έθε σε στό
χο το πώς θα απο μα κρυν θεί αυ τή η ημε ρο μη νί α. αν ήταν δυ να
τόν και να μη γί νει αυ τή η αντι κα τά στα ση στα τοι χώ μα τα. Αυτή η 
αντι κα τά στα ση προ φα νώς δη μι ουρ γεί κα λύ τε ρες συν θή κες 
ασφά λει ας και για το πε ρι βάλ λον και για τους ερ γα ζό με νους, 
κα θό τι θα εί ναι νε ό τευ κτα πλοία, θα έχουν κα λύ τε ρους συ ντε
λε στές ασφά λει ας... αυ τό εί ναι το ένα στοι χεί ο της υπο κρι σί ας 
τους, ότι δή θεν κό πτο νται για την ασφά λει α και το πε ρι βάλ λον. 
Το δεύ τε ρο εί ναι ότι όλα αυ τά τα πλοία με τις ση μαί ες ευ και ρί
ας έχουν την κά λυ ψη της ΕΕ. Και η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση παί ζει 
ένα ση μα ντι κό ρό λο στον το μέ α της ναυ τι λί α και εί ναι πί σω από 
όλα αυ τά. Δεν εί ναι έλ λη νες οι πλοι ο κτή τες που έχουν 3.500 
πλοία με ση μαί ες ευ και ρί ας και πε ρι δια βαί νουν τον κό σμο; Δεν 
εί ναι υπο κρι τι κό να λες ότι «εν δι α φέ ρο μαι για το πε ρι βάλ λον» 
και αυ τά να τα αφή νεις ελεύ θε ρα να κυ κλο φο ρούν και κυ ρί ως 
να δου λεύ ουν ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ; Οι ερ γα ζό με νοι εί ναι που ''πληρώνουν 
τε λι κά το μάρμαρο''. Υπάρχουν λοι πόν στοι χεί α από τα οποία 

μπο ρεί κα νείς να συ μπε ρά νει το τι προ ω θούν. Και βέ βαι α εί ναι 
η απε λευ θέ ρω ση των ακτο πλο ϊ κών συ γκοι νω νι ών για τις οποί ες 
έχουν ήδη απο φα σί σει. Από το 1992 προ ω θεί ται στη χώ ρα μας 
αυ τό το «νέο» θε σμι κό πλαί σι ο που η κυ βέρ νη ση ψή φι σε πριν 
από δυο χρό νια και τέ θη κε σ' εφαρ μο γή από το Νοέμβριο για 
την άρ ση του κα πο τάζ. Συνολικά τα μέ τρα έχουν να κά νουν με 
τον πε ρι ο ρι σμό του ερ γα τι κού κό στους, του κό στους ασφά λι σης 
των ναυ τερ γα τών και πώς θα αυ ξή σουν τα κέρ δη των πλοι ο κτη
τών. Αυτοί εί ναι και οι βα σι κοί τους στό χοι.

Η επί σκε ψη, και μό νο, στα γρα φεί α του Σωματείου «ο 
Στέφενσων» στον Πειραιά απο τε λεί μια εμπει ρί α που εί ναι πο λύ 
κο ντά στις προ βλέ ψεις όσων μι λούν για ένα νέο με σαί ω να στην 
ερ γα σί α, για ένα νέο δου λε μπό ρι ο. Άνθρωποι χα ρα κω μέ νοι στο 
πρό σω πο και στα χέ ρια από τη δου λειά στα βα πό ρια, άν θρω ποι 
στυμ μέ νες λε μο νό κου πες των εφο πλη στών, άνερ γοι που αφού 
έχουν ξε ζου μι στεί στα αμπά ρια των κα ρα βι ών και δεν προ σλαμ-
βά νο νται λό γω ηλι κί ας, νέ οι και με σή λι κοι από τη δου λειά που 
δι α μαρ τύ ρο νταν για τις άθλι ες συν θή κες ερ γα σί ας κα θώς και 
για την πα ρα βί α ση των κα νο νι σμών που έχουν κα τα κτη θεί με 
αί μα και αγώ νες από το ναυ τερ γα τι κό κί νη μα. Σφίγγεται η καρ-
διά σου να ακούς αν θρώ πους να κλαί νε για τί δεν έχουν να 
πλη ρώ σουν το ει σι τή ρι ο του λε ω φο ρεί ου και τα παι δι ά τους δεν 
έχουν να φά νε, ερ γα ζό με νους με ει δι κό τη τα που δεν βρί σκουν 
δου λειά για τί πα ρα βι ά ζε ται η ορ γα νι κή σύν θε ση των πλοί ων, 
νέ ους, άφρα γκους στην κυ ρι ο λε ξί α, που η ρύθ μι ση του Ταμείου 
Ανεργίας για τους ναυ τι κούς τους εξορ γί ζει όπως και η πα ρου-
σί α του άνερ γου ναυ τι κού «εκ Κουνουπίτσης Μεθάνων» που 
ζη τια νεύ ει στην Αγία Τριάδα του Πειραιά. Ο Γιάννης 
Μανουσογιαννάκης, κι όχι άδι κα, λέ ει ότι «πιο εύ κο λα κερ δί ζεις 
στο ΛΟΤΤΟ πα ρά παίρ νεις Ταμείο Ανεργίας αν εί σαι ναυ τι κός». 
Δεν εί ναι τυ χαί α η ύπαρ ξη των αν θρώ πων στο Σωματείο αυ τό. 
Μαζί με την ΠΕΜΕΝ (μη χα νι κοί) απο τε λούν τα δυο από τα 14 
σω μα τεί α των ναυ τερ γα τών που δεν ελέγ χο νται από την κυ βέρ-
νη ση και τους εφο πλη στές. Στο σύ νο λό της η Πανελλήνια 
''Ναυτεργατική'' Ομοσπονδία, σι ω πά μπρο στά στα εγκλή μα τα που 
δι α πράτ τουν Κράτος και Εφοπληστές μέ σα από τη νο μο θε σί α 
που υπα γο ρεύ ε ται από την απε λευ θέ ρω ση της Αγοράς γε νι κό-
τε ρα και κατ' επέ κτα ση των μέ σων θα λάσ σι ας συ γκοι νω νί ας. 
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Παρ' όλο που δι α φω νού με με τον κρα τι κι στι κό χα ρα κτή ρα 
που δι α πνέ ει την πρό τα ση των δυο αυ τών αγω νι στι κών σω μα-
τεί ων, θε ω ρού με ότι εί ναι η μο να δι κή που ξε περ νά ει το νε ο φι-
λε λεύ θε ρο μο ντέ λο που με ελά χι στες απο κλί σεις εφαρ μό ζουν 
οι δι α χει ρι στές της εξου σί ας. Ένα μο ντέ λο που πε τά ει τους 
ερ γα ζό με νους στην άκρη, που χυ δαί α το πο θε τεί τα ζη τή μα τα 
ασφά λει ας επι βα τών και ερ γα ζο μέ νων στο πε ρι θώ ρι ο, που στην 
κυ ρι ο λε ξί α ναυ α γεί πλοία με πολ λούς νε κρούς χω ρίς πο τέ κα μιά 
από δο ση ευ θυ νών, που αντι προ σω πεύ ει στο χώ ρο της θα λάσ σι-
ας συ γκοι νω νί ας την κα πι τα λι στι κή βαρ βα ρό τη τα με τον πιο ωμό 
και άθλιο τρό πο. 

Η άπο ψή μας πλη σι ά ζει, πο λύ κο ντά, στον κοι νω νι κό έλεγ χο 
της συ γκοι νω νί ας, μέ σα από κι νη το ποι ή σεις με στό χους που 
απο δυ να μώ νουν τον έλεγ χό της από το κρά τος και το εφο πλη-

στι κό κε φά λαι ο. Το κρά τος δεν απο τε λεί κα μιά εγ γύ η ση για την 
τή ρη ση ακό μα και των ρη το ρι κών του δι α κη ρύ ξε ων και ιδι αί τε ρα 
σε μια επο χή που η συ ναί νε ση στην ιδι ω τι κο ποί η ση και η έλ λει-
ψη κι νη μά των ισχυ ρών ενά ντι α στην πα ντο δυ να μί α του, απο τε-
λούν χα ρα κτη ρι στι κό της. Επειδή αυ τά μπο ρεί να πα ρε ξη γη θούν 
ως την προ ώ θη ση μιας «όα σης στην έρη μο του κα πι τα λι σμού», 
ως μια δη λα δή λύ ση που δεν αφή νει προ ο πτι κές συ νο λι κής απε-
λευ θέ ρω σης, πα ρα πέ μπου με στην αυ το δι εύ θυν ση της οι κο νο μί ας 
ως ένα απα ραί τη το στοι χεί ο μιας επα να στα τι κής προ ο πτι κής. Ο 
κύ ρι ος, όμως, στό χος μας εί ναι να ανοί ξει όσο το δυ να τόν 
πε ρισ σό τε ρο το ζή τη μα της ακτο πλο ΐ ας μέ σω ενός γό νι μου δι α-
λό γου που θα ρί ξει φως σε όλες τις αθέ α τες πτυ χές του.            
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Σε μια πε ρι ο χή αρ κε τά έξω από την κυ ρί ως πό λη και δί πλα 
σε κόμ βο δυο δρό μων κε ντρι κών για την Αίγινα, χτί στη κε το 
κτί ρι ο και για τα δυο σχο λεί α. Οι εγ γρα φές ήταν πολ λές, αφού 
πολ λοί ήταν αυ τοί που ήθε λαν να εγ γρά ψουν τα παι δι ά τους στο 
«και νού ρι ο σχο λεί ο» το οποίο δι α φη μί στη κε ως το «κα λό σχο-
λεί ο». Αφού με ρί μνη σαν για τις ανέ σεις του προ σω πι κού και των 
δι ευ θυ ντών μέ σα στα γρα φεί α, 3 κά με ρες σε τρεις δι α φο ρε τι-
κούς χώ ρους της αυ λής και μια θυ ρο τη λε ό ρα ση στην εί σο δο, 
εγκα τα στά θη καν στο σχο λεί ο με τη θέ λη ση των πα ρα πά νω αρ μο-
δί ων φο ρέ ων. Χωρίς μέ ρι μνα για στέ γα στρα στην αυ λή, χω ρίς 
την ύπαρ ξη ενός στοι χει ώ δους κή που με δέ ντρα, χω ρίς τη μέ ρι-
μνα για τις αί θου σες που έχουν με γά λη ηλι ο φά νει α και ει δι κά 
τους μή νες που έχει ζέ στη, χω ρίς ένα γυ μνα στή ρι ο όπως κά θε 
και νού ρι ο σχο λι κό κτί ρι ο θα προ έ βλε πε, ξε κί νη σε να λει τουρ-
γεί.

Οι πρώ τες αντιρ ρή σεις ξε κί νη σαν από μια μι κρή ομά δα γο νέ-
ων και εκ παι δευ τι κών -όχι από το προ σω πι κό των σχο λεί ων- στην 
οποία ανή κα με. Με αφί σα που κολ λή θη κε στην Αίγινα και με μια 
επι στο λή στις το πι κές εφη με ρί δες αλ λά και στην «Ελευθεροτυπία», 
ξε κί νη σε μια προ σπά θει α ανά δει ξης αυ τών των προ βλη μά των. Οι 
υπεύ θυ νοι «σφό δρα τα ρά χτη καν» και ιδι αί  τε ρα όταν -ακά λε στο- 
το κα νά λι ΤΕΜΡΟ έκα νε την εμ φά νι σή του στο σχο λεί ο προ κει-
μέ νου να κά νει ρε πορ τάζ για τις κά με ρες. Με συ νο πτι κές δι α δι-
κα σί ες και με κα θο λι κή σχε δόν πλει ο ψη φία (με την αντί θε τη 
γνώ μη μό νο δυο κα θη γη τών από το γυ μνά σι ο και μιας από το 
Ενιαίο Λύκειο) στους συλ λό γους δι δα σκό ντων, οι κά με ρες, βρή-
καν την πρέ που σα αντα πό κρι ση. Επίσης οι σύλ λο γοι γο νέ ων και 
κη δε μό νων των δυο σχο λεί ων στις συ νε δρι ά σεις τους εξα κό ντι-
σαν λί βε λους, κα θώς και σε έγ γρα φό του το Δ.Σ. Γονέων & Κ. 
του Λυκείου, για την ομά δα που δη μο σί ως πή ρε θέ ση για τις 
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Τον Οκτώβριο του 2001, στην θέ ση Αγία Βαρβάρα της 
Αίγινας, πραγ μα το ποι ή θη καν τα εγκαί νι α του νέ ου σχο λι κού 
συ γκρο τή μα τος στο οποίο με τα στε γά στη κε το 1ο Γυμνάσιο 

και το Ενιαίο Λύκειο της Αίγινας. Ακόμα και πριν την με τα στέ
γα ση των δυο αυ τών σχο λεί ων, μια μυ θο λο γί α που εί χε θρέ
ψει μο νό στη λα στις το πι κές εφη με ρί δες κα θώς και συ ζη τή

σεις για την ανα γκαι ό τη τά του, το το πο θε τού σε στην κο ρυ φή 
του εν δι α φέ ρο ντος για τα εκ παι δευ τι κά ζη τή μα τα 

στην Αίγινα. Η έλ λει ψη αι θου σών στο κτί ρι ο 
που τώ ρα στε γά ζε ται το ΤΕΕ (πρώ ην 

Ενιαίου Λ. και 1ου Γυμνασίου), κα θώς και 
η φτη νή λύ ση ενός κτι ρί ου απέ να ντι από 

το Λεούσειο που μέ χρι τό τε στε γα ζό
ταν, ήταν η αι τί α για να ξε κι νή σει από 
τους αρ μό δι ους φο ρείς η προ σπά θει α 

για με τε γκα τά στα ση. Η Δημοτική επι
τρο πή παι δεί ας, οι σύλ λο γοι γο νέ ων και 

κη δε μό νων των δυο σχο λεί ων και οι 
σύλ λο γοι δι δα σκό ντων κα τά φε ραν να 
εκ πο νή σουν μια λύ ση για αυ τό το πρό
βλη μα. Μια λύ ση βέ βαι α που θα έδι νε 

τον "προ νο μι α κό" χώ ρο στο Ενιαίο 
Λύκειο και θα έδι νε το πε ρίσ σευ μα στο 
ΤΕΕ, αφού η κυ ρί αρ χη ιδε ο λο γί α πα νελ

λα δι κά, σχε δόν, εί χε κα τα τά ξει τους 
μα θη τές του σαν το πε ρίσ σευ μα της 

εκ παι δευ τι κής δι α δι κα σί ας.

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ 
Για το καινούργιο σχολικό κτίριο στην 

Αίγινα
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κά με ρες. Γράμματα στην εφη με ρί δα «Ελευθε ρο τυπία» κα θώς και 
στον το πι κό τύ πο υπε ρα σπί στη καν την άπο ψη πως οι μα θη τές 
πρέ πει να πα ρα κο λου θού νται ή ότι «δεν πα ρα κο λου θού νται οι 
μα θη τές» και ιδι αί τε ρα η εφη με ρί δα «ΑΙΑΚΟΣ», με συ νερ γά τες 
που κι νή θη καν πρω τα γω νι στι κά για την εγκα τά στα ση, οι οποί οι 
εκ σφεν δό νι ζαν προ σβο λές και έμ με σες απει λές. Ένας συ να σπι-
σμός κομ μα τι κής κα μα ρί λας και γνω στών πα ρα γό ντων της το πι-
κής κοι νω νί ας τρο φο δό τη σαν και λεί α ναν το έδα φος για τη 
συ κο φά ντη ση και το δι α συρ μό αυ τής της μι κρής ομά δας. Άλλοι 
πι θα νό τα τα, πί σω από την πλά τη μας, έσκι ζαν τα ιμά τι α τους για 
τους «λί γους ναρ κο μα νείς που θέ λουν να κά νουν μπά χα λο την 
εκ παί δευ ση» ή για την «ύπο πτη δρά ση τους να σα μπο τά ρουν το 
δη μό σι ο χα ρα κτή ρα της εκ παί δευ σης» κα θώς και άλ λες ανυ πό-
στα τες φή μες που εξή γα γε ο ανύ παρ κτος εγκέ φα λός τους. 

Με εξαί ρε ση το ΚΚΕ Αίγινας, το οποίο και μοί ρα σε ανα κοί-
νω ση για τους «ηλε κτρο νι κούς χα φιέ δες» που εγκα τα στά θη καν 
στο σχο λεί ο, την εφη με ρί δα «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» που 
έθε τε την ίδια αντίρ ρη ση, την ΕΛΜΕ Πειραιά (συν δι κα λι στι κό 
όρ γα νο των κα θη γη τών) που σύσ σω μη πή ρε θέ ση ενά ντι α στις 
κά με ρες και σχε δόν απο δο κι μά στη κε από το σύ νο λο του προ-
σω πι κού των δυο σχο λεί ων, αλ λά και απλούς πο λί τες και εκ παι-
δευ τι κούς που για λό γους ευ νό η τους (φό βος) ή σκο πι μό τη τας 
δεν μπο ρού σαν να κα ταγ γεί λουν δη μό σι α την το πο θέ τη ση των 
κα με ρών, όλοι οι υπό λοι ποι, αδι α φό ρη σαν ή συμ φώ νη σαν με την 
το πο θέ τη σή τους, ως μέ τρο «πρό λη ψης του εγκλή μα τος».

Μετά από αυ τήν την κα τά στα ση, εκ δό θη καν κεί με να που μοι-
ρά στη καν και εξη γού σαν την θέ ση μας ενά ντι α στις κά με ρες πιο 
εμπε ρι στα τω μέ να τα οποία ''θάφτηκαν'' από τις το πι κές φυλ λά-
δες μα ζί με την ανα κί νη ση του ζη τή μα τος, 

Η πραγ μα τι κό τη τα του και νού ρι ου κτι ρί ου, όμως, έμελ λε να 
δι α ψεύ σει όλους αυ τούς που εί ναι υπεύ θυ νοι για το κτί σι μο 
ενός σχο λεί ου μα κρι ά από την πό λη, αλ λά και για τις συ νο πτι κές 
δι α δι κα σί ες με τις οποί ες χτί στη κε. Αντιγράφουμε από άρ θρο 
μα θη τή στο 2ο τεύ χος της μη νι αί ας σχο λι κής εφη με ρί δας με το 
όνο μα «ΚΑΚΤΟΣ» που εκ δί δει το Β4 του 1ου Γυμνασίου Αίγινας: 
«Το γυ μνά σιό μας εγκαι νι ά στη κε το 2001. Είναι ένα και νού ρι ο 
κτί ρι ο αλ λά πα ρό λα αυ τά έχει κά ποιες πο λύ ση μα ντι κές ελ λεί
ψεις. Το πρώ το πράγ μα που εί ναι και το πιο ση μα ντι κό εί ναι η 
εντύ πω ση που δί νει σε κά ποιον μό λις το αντι κρί σει. Δηλαδή όταν 
κά ποιος πρω το δεί το κτί ρι ο του δί νει την εντύ πω ση ότι εί ναι 
κά ποια δη μό σι α υπη ρε σί α, για τί δεν έχει τα απα ραί τη τα στοι χεί α 
που χα ρα κτη ρί ζουν ένα σχο λι κό κτί ρι ο. Από οι κο δο μι κής πλευ ράς 
έχει και εκεί πολ λά προ βλή μα τα τα οποία εί ναι απα ρά δε κτα για 
ένα κτί ρι ο δυο χρό νων.

Από τον πρώ το χρό νο κιό λας οι πλά κες που ήταν στο προ
αύ λι ο έπα θαν κα θί ζη ση απ' τα νε ρά της βρο χής και βγή καν από 
τις θέ σεις τους. Επιπλέον πριν από λί γο και ρό, στο χώ ρο όπου 
γί νε ται γυ μνα στι κή η πίσ σα εί χε πά θει κα θί ζη ση και εί χε δη μι
ουρ γη θεί ένα βα θού λω μα. 
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Ο κή πος του γυ μνα σί ου εί ναι σε τέ τοια 
θέ ση έτσι ώστε κα νέ νας μα θη τής να μην 
του δί νει ση μα σί α. Πρέπει επί σης να προ
σθέ σου με ότι το γυ μνά σι ο μας δεν δι α θέ
τει σκέ πα στρα, για να έχου με ίσκιο το 

κα λο καί ρι που έχει πο λύ ήλιο και για 
να μη βρε χό μα στε το χει μώ να. Για 
αυ τό το λό γο εί μα στε ανα γκα σμέ νοι 
να μέ νου με μέ σα στο κτί ρι ο. Κάθε 
φο ρά που βρέ χει, το κτί ρι ο μα ζεύ ει 
νε ρά που μπαί νουν κά τω από τις 

κύ ρι ες πόρ τες της ει σό δου.

Ένα άλ λο πρό βλη μα που αντι με τω πί
ζου με, έξω από το κτί ριο, εί ναι η άθλια 
κα τά στα ση που δη μι ουρ γεί ται με τα αυ το

κί νη τα έξω από το δρό μο που περ νά ει από 
το γυ μνά σι ο. Ο δρό μος εί ναι πο λύ στε νός και την ώρα που σχο
λά με, δη μι ουρ γεί ται ένα με γά λο κομ φού ζι ο από τους γο νείς που 
έρ χο νται να πά ρουν τα παι δι ά τους. Είναι σί γου ρο ότι κά ποια στιγ
μή μπο ρεί να συμ βεί κά ποιο ατύ χη μα.»

(Παρακάτω ανα δη μο σι εύ ου με την επι στο λή που μοι ρά σα με το 
χει μώ να του 2001-02, και η οποία βρή κε κλει στές τις πόρ τες 
όλων των το πι κών φυλ λά δων ενώ εί χε στα λεί. Είχε προ η γη θεί 
η επι στο λή του Συλλόγου Γονέων και κη δε μό νων που μας κα τα-
κε ραύ νω νε που ασχο λη θή κα με ενώ δεν εί χα με παι δι ά στο σχο-
λεί ο, ότι δεν πα ρα κο λου θού νται όλοι οι εξω τε ρι κοί χώ ροι του 
σχο λεί ου, μας ει ρω νευ ό ταν για «μο νο πώ λι ο κοι νω νι κής ευ αι σθη-
σί ας» ενώ άφη νε ανοι χτό το εν δε χό με νο ότι η δη μο σι ο γρά φος 
κά νο ντας έρευ να για το ζή τη μα με ρο λή πτη σε υπέρ μας. Το χει-
ρό τε ρο, μέ σα σ' αυ τά, εί ναι η τε λευ ταί α πα ρά γρα φος με την 
οποία κα τα λή γει το κεί με νο: «...Πάντωςσεκάθεπερίπτωση
ηλειτουργίατωνκαμερώνέχειαπομακρύνεικάθε
λογήςπαράσιτα,ταοποίαενδημούσανστονχώροτου
προηγούμενουκτιρίου...»)

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜΕΑΦΟΡΜΗΤΗΝΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΚΑΜΕΡΩΝ
ΣΤΟΚΤΙΡΙΟΤΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΑΙΛΥΚΕΙΟΥ,ΚΑΙΤΗΣΕΠΙ
ΣΤΟΛΗΣΤΟΥΠΡΟΕΔΡΟΥΚΑΙΓΡΑΜΜΑΤΕΑΤΟΥΣΥΛ.
ΓΟΝΕΩΝΚΑΙΚΗΔΕΜΟΝΩΝΤΟΥΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥΑΙΓΙΝΑΣ

• Η κά με ρα απο τε λεί δι α δι κα σί α αστυ νό μευ σης που έρ χε ται σε 

αντί θε ση με κά θε έν νοι α παι δα γω γι κής. Αν εμείς οι ενή λι κοι 
δεν μπο ρού με να στη ρί ξου με τα παι δι ά μας και χρει ά ζε ται να 
κα τα φεύ γου με στην τρο μο κρά τη σή τους, κα νέ να τε χνο λο γι κό 
μέ σο δεν θα εί ναι ικα νό να μας δώ σει την ασφά λει α που 
εμείς επι θυ μού με για αυ τά.

• Η κά με ρα δι α τα ράσ σει τη σχέ ση εκ παι δευ τι κού-μα θη τή, επι-
βάλ λο ντας στον εκ παι δευ τι κό το ρό λο του παι δο νό μου ο οποί-
ος ελέγ χει το παι δί από την τη λε ό ρα ση.

• Ο εκ παι δευ τι κός που βρί σκε ται στο διά λειμ μα μα ζί με τα παι δι ά, 
τα προ σέ χει, τα εν θαρ ρύ νει και δη μι ουρ γεί σχέ σεις μα ζί τους. 
Αντίθετα η κά με ρα τα κα τα σκο πεύ ει και τα υπο χρε ώ νει να λει-
τουρ γούν κά τω από το φό βο της αό ρα της πα ρα κο λού θη σης. 

• Η εντα τι κο ποί η ση και η κα τα πί ε ση που βι ώ νουν οι μα θη τές 
ενι σχύ ε ται από την ύπαρ ξη των κα με ρών και την ώρα του δια-
λείμ μα τος που εί ναι ώρα ξε κού ρα σης για τα παι δι ά. 

• Οι κά με ρες δεν προ λα βαί νουν το κα κό απλά το κα τα γρά φουν

• Με το να αφή νου με τις κά με ρες να κα τα σκο πεύ ουν τα παι διά 
δή θεν για την ασφά λειά τους πλά θου με αν θρώ πους συ νη θι-
σμέ νους στις κά με ρες, εξοι κει ω μέ νους με την ιδέα της πα ρα-
κο λού θη σης, ανοί γο ντας έτσι το δρό μο να στη θούν κά με ρες 
σε κά θε πε δί ο της κα θη με ρι νής μας ζω ής

ΟΣΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ

1) Κάνοντας την αυ το κρι τι κή μας: Σ' ένα ση μεί ο της θερ μό-
αι μης επι στο λής μας κα ταγ γεί λα με για «κά με ρες πα ρα κο λού θη-
σης σ' όλους τους εξω τε ρι κούς χώ ρους». Πράγματι, δεν υπάρ-
χουν σ' όλους τους εξω τε ρι κούς χώ ρους κά με ρες. Εμείς όμως 
εί μα στε ενά ντι α σε κά θε κά με ρα την οποία και θε ω ρού με μια 
πο λύ κα κή αρ χή προ κει μέ νου να το πο θε τη θούν κι αλ λού. 

Στόχος μας εί ναι το ξε κί νη μα ενός προ βλη μα τι σμού σε το πι-
κό επί πε δο με επί κε ντρο τους σκο πούς της εκ παί δευ σης συ νο-
λι κό τε ρα, και ιδι αί τε ρα τώ ρα που η εντα τι κο ποί η ση αφαι ρεί από 
τα παι δι ά την εφη βι κή τους ηλι κί α με τα τρέ πο ντάς τα βί αι α σε 
ενή λι κους. Γι αυ τό και προ τε ραι ό τη τα μας εί ναι η κοι νω νί α της 
Αίγινας και όχι ο ημε ρή σι ος τύ πος στον οποίο και κατ' απο κλει-
στι κό τη τα απευ θυν θή κα με. Επανορθώνουμε.

2) Το γε γο νός ότι δεν έχου με παι δι ά στο σχο λεί ο δεν μας 
απο τρέ πει να έχου με γνώ μη και να ασκού με δη μό σι α κρι τι κή σε 
οποια δή πο τε από φα ση αφο ρά τα κοι νά. Μας εμπνέ ει άλ λω στε 
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και η Πολιτεία των Αθηναίων όπου: 

«...όσες φο ρές η πό λη πρό κει ται να απο φα σί σει κά τι για τα 
οι κο δο μι κά, στέλ νουν και φέρ νουν τους οι κο δό μους να τους 
συμ βου λέ ψουν για τα οι κο δο μή μα τα κι όταν πρό κει ται για τα 
ναυ πη γι κά, τους ναυ πη γούς, το ίδιο γί νε ται και για όλα τ' άλ λα, 
όσα πι στεύ ουν ότι μα θαί νο νται και δι δά σκο νται,... Έτσι όμως 
φέρ νο νται όταν πρό κει ται για ζη τή μα τα που απαι τούν τε χνι κές 
γνώ σεις, όταν όμως πρό κει ται να σκε φτούν για όσα ανα φέ ρο
νται στη δι α κυ βέρ νη ση γε νι κά της πό λε ως, όμοια τό τε ση κώ νε
ται και τους δί νει τη γνώ μη του και ο οι κο δό μος και ο χαλ κι άς 
και ο σκυ το τό μος, ο έμπο ρος και ο ναυ τι κός, ο πλού σι ος και ο 
φτω χός, ο ευ γε νής και ο άν θρω πος του λα ού, και κα νείς δεν 
τους μα λώ νει για αυ τό...ότι χω ρίς που θε νά να σπου δά σει και 
ενώ δεν εί χε δά σκα λο να τον δι δά ξει, ση κώ νε ται και θέ λει να 
δί νει γνώ μη, για τί εί ναι φα νε ρό πως αυ τό δεν το θε ω ρούν δι δα
κτό...»  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, 319b  319e

Δημοκρατική δι α δι κα σί α εί ναι η συ νέ λευ ση του λα ού, η ολό-
πλευ ρη σί γου ρα ενη μέ ρω ση και η συλ λο γι κή εξα γω γή συ μπε-
ρα σμά των και απο φά σε ων σε μια ικα νο ποι η τι κή χρο νι κή δι άρ-
κει α. Δεν εί μα στε λοι πόν ηθι κά ή τυ πι κά υπο χρε ω μέ νοι να απευ-
θυ νό μα στε στις ορι σμέ νες από τα θε σμι κά όρ γα να επι τρο πές 
που μας υπο δει κνύ ο νται ως αρ μό δι οι φο ρείς εξου σί ας. Αλήθεια 
πό σα εί ναι στον αριθ μό τα μέ λη του Συλλόγου Γον. και 
Κηδ. Του Ενιαίου Λυκείου; Πόσοι πραγ μα τι κά ενη με ρώ
θη καν; Πόσοι ψή φι σαν υπέρ της το πο θέ τη σης των 
κα με ρών; Πόσοι κα τά;

3) Δεν υφί στα ται κα μιά προ σω πι κή κό ντρα με τα ξύ αν θρώ πων 
που δεν γνω ρί ζο νται κα λά κα λά. Αυτήν ας την ανα ζη τή σουν στους 
με τα ξύ τους αντα γω νι σμούς για τις το πι κές ή και άλ λες εξου σί-
ες.

4) Δεν δι α φω νού με με την το πο θέ τη ση που έχει η επι στο λή 
για τα τη λε ο πτι κά κα νά λια και μά λι στα για το «ΤΕΜΡΟ». Μήπως 
η επί κλη ση της ανα γκαι ό τη τας «για πε ρισ σό τε ρη αστυ
νό μευ ση, πε ρισ σό τε ρο έλεγ χο, πε ρισ σό τε ρη ασφά λεια», 
δείγ μα της οποί ας απο τε λεί και η το πο θέ τη ση των 3 
κα με ρών στην αυ λή του σχο λεί ου εί ναι απο τέ λε σμα 
όλης αυ τής της υστε ρί ας που καλ λι έρ γη σαν τα «κα τά
πτυ στα» τη λε ο πτι κά κα νά λια; Γιατί τό σο επι λε κτι κή η 
κρι τι κή;

5) Η δη μο σι ο γρά φος της εφη με ρί δας στην οποία απευ θυν-
θή κα με δη μο σι ο ποί η σε το γε γο νός της το πο θέ τη σης των κα με-
ρών στο σχο λι κό κτί ρι ο του Ενιαίου Λυκείου, έκα νε λό γο για τη 
δι α μαρ τυ ρί α μας και δη μο σί ευ σε και την απά ντη ση του υπεύ θυ-
νου στο Υπουργείο Παιδείας για το γε γο νός ότι προ βλέ πε ται 
θυ ρο τη λε ό ρα ση για τα και νού ρι α σχο λι κά κτί ρι α. Έκανε ότι θα 
έπρε πε να κά νει κά θε ανε ξάρ τη τος δη μο σι ο γρά φος.

6) Αν θέ λου με να μι λή σου με και για τα ναρ κω τι κά που λέ γε-
ται... ότι δι α κι νού νται, οι υπεύ θυ νοι γο νείς και εκ παι δευ τι κοί του 
σχο λεί ου, με τις κά με ρες, πο λύ απλά απο μα κρύ νουν το πρό
βλη μα και το όποιο πρό βλη μα από τον τυ πι κό χώ ρο ευ θύ νης 
τους. Δεν εί ναι όμως πρό λη ψη να βγά ζου με τα προ βλή μα τα έξω 
από το σχο λεί ο. Όπως δεν φεύ γουν τα σκου πί δια, αν απλώς τα 
απο μα κρύ νεις από την πόρ τα σου όπως κά νει κά θε... «κα λός 
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νοι κο κύ ρης».

7) Γράφει η επι στο λή ότι οι κά με ρες το πο θε τή θη καν για την 
ασφά λει α του κτι ρί ου επει δή βρί σκε ται σε ερη μι κή πε ρι ο χή. Όμως 
η πα ρου σί α των παι δι ών κα θι στά την πε ρι ο χή κά θε άλ λο πα ρά ερη-
μι κή. Μήπως εί ναι γε νι κό τε ρα προ βλη μα τι κό να χτί ζο νται σχο λεί α 
σε ερη μι κές και από κε ντρες πε ρι ο χές; Τα σχο λεί α για εμάς θα 
έπρε πε να εί ναι κέ ντρα κοι νω νι κής και πο λι τι στι κής ζω ής 
στα οποία θα έχουν εύ κο λη και άμε ση πρό σβα ση μα θη τές 
γο νείς και γε νι κά πο λί τες.

8) Οι κά με ρες κα τα γρά φουν τους αν θρώ πους που πε ρι φέ ρο νται 
στην αυ λή εφό σον εί ναι το πο θε τη μέ νες σε μέ ρος αυ τής. (Εκτός κι 
αν απα γο ρεύ ε ται σε μα θη τές να χρη σι μο ποι ούν μέ ρος της 
αυ λής τους).

9) Δεν «μο νο πω λού με» κα μιά «κοι νω νι κή ευ αι σθη σί α» όπως 
μας κα τη γο ρούν ο γραμ μα τέ ας και ο πρό ε δρος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Ενιαίου Λυκείου. Λοιπόν, κά ποιοι από 
εμάς συ νερ γά στη καν στο πα ρελ θόν με κά ποιους που στο συ γκε-
κρι μέ νο θέ μα των κα με ρών δι α φω νούν. Κάποιοι άλ λοι από μας 
με κά ποιους άλ λους. Κάποιοι στο μέλ λον, θα συ νερ γα στούν μ' 
αυ τούς που τώ ρα δι α φω νούν κι εμείς που τώ ρα συμ φω νού με, 
στο μέλ λον για κά τι άλ λο θα δι α φω νή σου με... και πά ει λέ γο ντας. 
Να λεί πει η συ νω μο σι ο λο γί α. 

10) Η επί ση μη αυ τή επι στο λή γρά φει για τα «πα ρά σι τα» που «η 
λει τουρ γί α των κα με ρών έχει απο μα κρύ νει» και «τα οποία εν δη-
μού σαν στο χώ ρο του προ η γού με νου κτι ρί ου». Για ποια πα ρά
σι τα μι λά νε οι δυο αντι πρό σω ποι του Συλλόγου στην επι στο λή 
τους; Προφανώς για παι δι ά της Αίγινας. Αλήθεια, πό σο πα ρά-
σι τα εί ναι τα παι δι ά που ερω τεύ ο νται και δί νουν ρα ντε βου δά κια 
στο σχο λεί ο; Πόσο πα ρά σι τα εί ναι τα παι δι ά που ξε φεύ γουν 
από τον άθλιο κα θω σπρε πι σμό των κα θω σπρέ πει της πό λης μας; 
Πόσο πα ρά σι τα εί ναι τα παι δι ά που πε ρι θω ρι ο ποι ή θη καν από το 
σχο λι κό σύ στη μα που γε νι κά τα χω ρί ζει σε «σκάρ τους» και «άξι-
ους»; Πόσο πα ρά σι τα εί ναι τα παι δι ά που μά θα νε από τους 
με γα λύ τε ρούς τους πως με το τσι γά ρο γί νε σαι «άντρας», πως με 
την εξά τμι ση που βρυ χά ται μπο ρεί και να σε προ σέ ξου νε, πως αν 
βρί σεις, αν φω νά ξεις, αν μα λώ σεις θα γί νεις «με γά λος»; Πόσο 
πα ρά σι τα εί ναι τα παι δι ά που δο κι μά ζουν την ψευ δαί σθη ση της 
ατο μι κής «από δρα σης» μέ σω κά ποιων ου σι ών όταν τα πά ντα γύ ρω 
μας συ νη γο ρούν σε έναν ατο μι σμό, σε έναν αντα γω νι σμό ή σε 
μια εύ κο λη φυ γή απ' όλα αυ τά;

Αυτά τα παι δι ά «εν δη μούν» στην πό λη μας, κι αύ ρι ο μπο ρεί 
να σκο τώ νο νται με το μη χα νά κι στην άσφαλ το για να κου νούν 
κά ποιοι το κε φά λι τους, αύ ρι ο θα δου λεύ ουν στην οι κο δο μή και 
θα χτί ζουν το δεύ τε ρο σπί τι κά ποιων κυ ρί ων επω νύ μων, αύ ρι ο 
θα σας σερ βί ρουν κα φέ στην πα ρα λί α, αύ ρι ο θα με τα να στεύ ουν 
στον Πειραιά, εί ναι παι δι ά της Αίγινας. 

Παρασιτικός εί ναι ο τρό πος ζω ής - πα ρα σι τι κές εί ναι οι 
κοι νω νι κές αξί ες που μας επι βάλ λο νται και οδη γούν σε αδι έ ξο δο 
την ίδια την κοι νω νί α. Παρασιτικό εί ναι το σχο λι κό σύ στη μα - 
ει κό να και ομοί ω ση της φυ λα κής, που απο μυ ζεί τη ζωή των παι-
δι ών με τα τρέ πο ντας τα «επι τυ χη μέ να» παι δι ά σε υπά κου ους εκτε-
λε στές εντο λών και τα «απο τυ χη μέ να» σε «κοι νω νι κό πρό βλη-
μα».

ΓΟΝΕΙΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΚΑΙΠΟΛΙΤΕΣΤΗΣΑΙΓΙΝΑΣ

...για ένα δη μό σι ο σχο λεί ο που θα με γα λώ νει τα παι δι ά με 
τις αξί ες της αλ λη λο βο ή θει ας, της αλ λη λεγ γύ ης, της ισό τη τας. 
Για ένα δη μό σι ο σχο λεί ο που θα ανή κει στο δή μο, δη λα δή στο 

λαό. Για ένα δη μό σι ο σχο λεί ο που θα προ ά γει την κοι νω νι κή 
και ατο μι κή ελευ θε ρί α, τη δη μο κρα τι κή λή ψη των απο φά σε ων 

από μα θη τές, γο νείς, δα σκά λους και γε νι κά πο λί τες...»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ (big brother δεν ήταν μό νο εκ πο μπή 
στην τη λε ό ρα ση)

Η ολο έ να και πιο λε πτο με ρής κα τα γρα φή των υπη κό ων, απο-
τε λεί για την εκά στο τε εξου σί α μια άκρως απα ραί τη τη δρα στη-
ρι ό τη τα, η οποία αφο ρά και τη βά ση πλη ρο φο ρι ών στην οποία 
θα κι νη θεί, προ κει μέ νου να με τα βι βά σει τις εντο λές σ' όλα τα 
επί πε δα της κοι νω νι κής συ γκρό τη σης. Από ρη τή, υπόρ ρη τη έως 
και απόρ ρη τη, η κα τα γρα φή κά θε πλη ρο φο ρί ας μέ σω των υπη-
ρε σι ών της, κα θι στού σε την εξου σί α ένα αό ρα το μά τι στη ζωή 
του κα θη με ρι νού αν θρώ που. Από την πρώ τη προ σπά θει α συ στη-
μα τι κής κα τα γρα φής στη Ρωμαϊκή αυ το κρα το ρί α, με την απο γρα-
φή, και τη δη μι ουρ γί α μιας τά ξης γρα φει ο κρα τών, μέ χρι και 
σή με ρα με τα συ στή μα τα πα ρα κο λού θη σης Echelon τα οποία 
κα τα γρά φουν 1.000.000 τη λε φω νι κές συ νο μι λί ες το δευ τε ρό λε-
πτο1, τις κά με ρες σε δρό μους και υπη ρε σί ες με την ταυ τό χρο νη 
κα τα γρα φή μέ σω εξε λιγ μέ νων συ στη μά των Η/Υ, δο ρυ φό ρων 
με την ολο έ να και με γα λύ τε ρη ευ κρί νει α, δι α πι στώ νε ται η ύψι στη 
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ανα γκαι ό τη τα του ελέγ χου από τη με ριά της εξου σί ας. 

Ο στό χος εί ναι πο λύ απλός: η μό νι μη απει λή από την οποία 
δι α κα τέ χε ται λό γω των επι κεί με νων αντι δρά σε ων των κα τα πι ε-
σμέ νων από την οι κο νο μι κή και πο λι τι κή ανι σό τη τα. Θα εί χε τις 
δι α στά σεις συγ γρα φής τό μων βι βλί ων μια απλή απα ρίθ μη ση των 
τρό πων πα ρα κο λού θη σης των πο λι τών και κα τα γρα φής εν δυ νά-
μει κά θε λε πτο μέ ρει ας που αφο ρά τη ζωή τους. Η εξου σί α, κά θε 
επο χή, έχο ντας δι α φο ρε τι κές αιχ μές σε οι κο νο μι κό, κοι νω νι κό 
και πο λι τι κό επί πε δο, ορ γα νώ νε ται για τη δι αι ώ νι ση και ανα πα-
ρα γω γή της. Ωραιοποιώντας τη δρα στη ρι ό τη τά της με πρό σχη μα 
«την ωραία Ελένη», την «εξεύ ρε ση ζω τι κού χώ ρου», την «ευ η-
με ρί α», τον «πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας και του εγκλή μα τος»-
»κα τά των απί στων», την «ασφά λει α», τη «δη μο κρα τί α», την προ-
στα σί α της «πε ρι ου σί ας», προ ω θεί τα μυ θεύ μα τα που θα της 
προσ δώ σουν και την απα ραί τη τη συ ναί νε ση από ένα ση μα ντι κό 
μέ ρος του πλη θυ σμού, το οποίο εί ναι έρ μαι ο στην πα ρα πλη ρο-
φό ρη ση της εξου σί ας και σή με ρα των ελεγ χό με νων Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης. 

Το «1984» (αντι στρο φή αριθ μών για το 1948, ημε ρο μη νί α 
που συγ γρά φη κε), έρ γο του με γά λου συγ γρα φέ α και δι α νο η τή 
Όργουελ, «Ο θαυ μα στός και νού ρι ος κό σμος» του Χάξλεϊ, αλ λά 
και έρ γα άλ λων συγ γρα φέ ων επι στη μο νι κής φα ντα σί ας που ακο-
λού θη σαν, εφι στού σαν τον κίν δυ νο της υπε ρί σχυ σης ενός κρά-
τους Λεβιάθαν, το οποίο θα σύ ντρι βε την προ σω πι κή και κοι νω-
νι κή ζωή μα ζί με τις αξί ες 
που εί χαν κα τα κτη θεί με 
κό πο, αγώ νες, εξε γέρ σεις 
και επα να στά σεις, στο όνο-
μα αυ τών των αξι ών. Δεν 
εί ναι τυ χαί ο που στο κο ρυ-
φαί ο έρ γο «1984», υπάρ χει 
μια ασύλ λη πτη αντι στρο φή 
των αξι ών και των όρων 
που δι α πνέ ει την κοι νω νί α 
που πε ρι γρά φει: «Η ΑΓΝΟΙΑ 
Ε Ι Ν Α Ι  Δ Υ Ν Α  Μ Η » ,  « Ο 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗ ΝΗ», 
«Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΟΣ». Ο 
BIG BROTHER, ο με γά λος 
αδελ φός στα ελ λη νι κά, βρί-

σκε ται σε κά θε σπί τι με μια με γά λη κά με ρα και οθό νη και πα ρα-
κο λου θεί (ακό μα κι όταν δεν το κά νει) τις λε πτο μέ ρει ες της 
ζω ής των υπη κό ων. Αυτή η λο γο τε χνι κή, και με όλες τις προ ε-
κτά σεις, κα τά θε ση που επι τρέ πει η τέ χνη, απο τε λεί και την αφε-
τη ρί α της έμπνευ σης ενά ντι α σε κά θε μορ φής ελέγ χου από τη 
με ριά της εξου σί ας. 

Οι ση με ρι νές αιχ μές της και ιδι αί τε ρα στην ανα κα τα σκευ ή των 
νέ ων εχθρών με τά τη σκη νο θε σί α της 11ης Σεπτέμβρη, συ νο ψί-
ζο νται στον κω δι κό της στρα τι ω τι κής επι χεί ρη σης στο Αφγανιστάν: 
«Ατέρμονη Δικαιοσύνη». Είναι μια ατε λεί ω τη δι α δι κα σί α -με ση με-
ρι νό πρω τα γω νι στή τις ΗΠΑ και την ΕΕ συ νο δοι πό ρο- κα τα στο λής 
κά θε αντί στα σης ή κά θε εμπο δί ου που μπαί νει στα εξου σι α στι κά 
συμ φέ ρο ντα, αντι κα θι στώ ντας δι αρ κώς εχθρούς προ κει μέ νου να 
σκη νο θε τεί την άμυ νά της απέ να ντι σ' αυ τούς, με στό χο την πλα-
νη τι κή κυ ρι αρ χί α. Οι δι ε θνείς στό χοι επι γραμ μα τι κά μπο ρούν να 
ανα φερ θούν: η έντα ξη στην πα γκο σμι ο ποι η μέ νη οι κο νο μί α, χω ρών 
(Γιουγκοσλαβία), έλεγ χος των ενερ γει α κών πη γών και της τε χνο-
λο γί ας, στα θε ρο ποί η ση της νέ ας τά ξης σε γε ω γρα φι κά ση μεί α 
που δεν ήλεγ χε μέ χρι τώ ρα άμε σα. Μέσα από το εκβι α στι κό 
δί λημ μα «ή με εμάς ή με αυ τούς» τεί νει να ενι σχύ ε ται μια κα θο-
λι κή κυ ρι αρ χί α που επι βάλ λε ται μα ζί με τους τρό πους αντι με τώ πι-
σης του «εχθρού» και στην πιο απρό σι τη γω νιά της υφη λί ου. Για 
κά θε χώ ρα ξε χω ρι στά και με ελά χι στες απο κλί σεις, επι βάλ λε ται 
το αμε ρι κα νι κό δόγ μα της «κα τα πο λέ μη σης της τρο μο κρα τί ας και 

του ορ γα νω μέ νου εγκλή μα-
τος», με στό χο να πε ρι στεί-
λει και κα τα στεί λει τις αντι-
στά σεις των κα τα πι ε σμέ νων 
πά ντα με βα σι κή αι τί α την 
άδι κη κα τα νο μή του πλού του 
και της εξου σί ας. Έτσι και 
τα συ στή μα τα πα ρα κο λού θη-
σης εγκα τε στη μέ να με πολ-
λά προ σχή μα τα («κυ κλο φο-
ρι α κό χά ος», «δι α κί νη ση 
ναρ κω τι κών», «πρό λη ψη της 
εγκλη μα τι κό τη τας», «λη στεί-
ες στις τρά πε ζες», «κλο πή 
στα κα τα στή μα τα» από τις 
υπη ρε σί ες και τους δρό μους 
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μέ χρι και σε κα τοι κί ες), εί ναι ενταγ μέ να στο ίδιο δόγ μα και την 
ίδια λο γι κή. 

Η ου σί α των επι χει ρη μά των για την ανα γκαι ό τη τά τους αναι-
ρεί ται και μό νο από το γε γο νός ότι η «εγκλη μα τι κό τη τα» η οποία 
απο τε λεί στό χο, δεν μει ώ νε ται2. Χωρίς να εξα λεί φουν τις αι τί ες 
γέν νη σης αυ τών των προ βλη μά των που εστι ά ζο νται στις κοι νω-
νι κές αδι κί ες, οχυ ρώ νουν τεί χη ανά με σα στους κα τα πι ε στές και 
τους κα τα πι ε σμέ νους, με νο μι κά προ σχή μα τα, κα τα γρά φο ντας 
κά θε πλη ρο φο ρί α που θα μπο ρού σε να αξι ο ποι η θεί δρα στι κά. 
Μέσα σ' αυ τήν την εκ στρα τεί α συμ με τέ χει το σύ νο λο των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης που σε αγα στή συ νερ γα σί α με ην 
Αστυνομία κα τα γρά φουν με τις δη μο σι ο γρα φι κές κά με ρες κά θε 
κί νη ση δι α δη λω τών ενώ πα ράλ λη λα συ στη μα τι κά εμπο δί ζε ται 
κά θε κα τα γρα φή της βί αι ης δρα στη ρι ό τη τας της αστυ νο μί ας από 
ανε ξάρ τη τους ρε πόρ τερ.

Έτσι οι κά με ρες κα τα γρά φουν στους ερ γα σι α κούς χώ ρους 
την από δο ση των ερ γα ζο μέ νων στα πλαί σι α αλ λα γής των ερ γα-
σι α κών σχέ σε ων προς όφε λος των αφε ντι κών, στους δρό μους 

για την κα τα γρα φή δι α δη λω τών, και σχε δόν πα ντού3 μέ σα σ' ένα 
πλαί σι ο πρό λη ψης. Στην Ελλάδα η Ολυμπιάδα του 20044, η οποία 
απο τε λεί τον ύψι στο στό χο σε μια προ σπά θει α για την υπε ρί-
σχυ ση του γο ή τρου, με μέ τρα προ λη πτι κά πα ρα κο λού θη σης και 
απα γό ρευ σης πο λι τι κών δρα στη ρι ο τή των, πραγ μα το ποι εί μια 
τε ρά στι α οι κο νο μι κή επέν δυ ση προς όφε λος των πο λυ ε θνι κών 
εται ρι ών και των ντό πι ων αφε ντι κών που θα επω φε λη θούν από 
το φι λέ το. Μέσα στην όλη αυ τήν εκ στρα τεί α με βα σι κούς αβα-
ντα δό ρους τα ΜΜΕ -που ρί χνουν τις ευ θύ νες στους με τα νά στες, 
στη νε ο λαί α, στους ναρ κο μα νείς, στα κλε φτρό νια κλπ- χτί ζε ται 
μια κοι νω νι κή συ νεί δη ση «δι αρ κούς ανα σφά λει ας» που βρί σκει 
την απά ντη σή της στην πα ρα κο λού θη ση και στην εγκα τά στα ση 
των κα με ρών σε όσο γί νε ται πε ρισ σό τε ρους χώ ρους αλ λά και 
στο αί τη μα για πε ρισ σό τε ρη αστυ νό μευ ση. Έτσι εξη γεί ται και το 
γε γο νός της εγκα τά στα σης των κα με ρών, εδώ και κά ποια χρό-
νια σε με γά λο εμπο ρι κό κα τά στη μα (ΑΝΕΔΗΚ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ) του 
νη σιού, αρ γό τε ρα και σε άλ λα, αλ λά και στους εξω τε ρι κούς κατ' 
αρ χήν χώ ρους του κτι ρί ου που συ στε γά ζε ται το Γυμνάσιο και 
Ενιαίο Λύκειο της Αίγινας5.                                          

26 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

1. Βλέπε τις εκ πο μπές «Ρεπορτάζ χω ρίς Σύνορα» του Στέλιου Κούλογλου και 
«το κου τί της Πανδώρας» του Βαξεβάνη για το συ γκε κρι μέ νο θέ μα από τη 
ΝΕΤ.

2. «Κάθε Λονδρέζος κα τα γρά φε ται του λά χι στον 300 φο ρές την ημέ ρα από τις 
κά με ρες που λει τουρ γούν στους δη μό σι ους χώ ρους. Αυτό προ κύ πτει από έρευ-
νες που αφο ρούν το σύ στη μα πα ρα κο λού θη σης μέ σω κλει στού κυ κλώ μα τος 
τη λε ό ρα σης (Close Circuit TV) στη Βρετανία. Πάνω από 300 κά με ρες βλέ πουν 
ακό μα και την πα ρα μι κρή κί νη ση...η κυ βέρ νη ση σχε δι ά ζει να το πο θε τή σει άλ λες 
259 κά με ρες σε «καί ρι α ση μεί α της επι κρά τει ας, επεν δύ ο ντας πά νω από 43 
δις δρχ.» Οι κά με ρες βέ βαι α κα τα γρά φουν κά θε τι αλ λά δεν το απο τρέ πουν 
όπως δεν απέ τρε ψαν στα 1989 το θά να το 96 αν θρώ πων από ασφυ ξί α στο 
γή πε δο του Λίβερπουλ (ατύ χη μα τύ που θύ ρας 7, γή πε δο Καραϊσκάκη) και παρ' 
όλο που δο κι μά στη καν «ενα ντί ον της βί ας στα γή πε δα», ού τε απέ τρε ψαν το 
βομ βι στή του Σόχο να σκο τώ σει τρία άτο μα στα 1999 σε μπαρ. Ρεπορτάζ 
«ΕΨΙΛΟΝ». Μετά από ένα χρό νο λει τουρ γί ας δι κτύ ου πα ρα κο λού θη σης της 
Γλασκόβης, το Εγκληματολογικό Κέντρο της Σκοτίας, απο κά λυ ψε ότι η εγκλη-
μα τι κό τη τα στην πό λη ανέ βη κε στο 9%. εφημ. «Κυριακάτικη» 24-02-02 δημ. 
Ομάδα «ΙΟΣ»

3. «Στη Βρετανία το Νοέμβριο του 1999 απο κα λύ φθη κε ότι σε ένα σχο λεί ο του 
Μπράιτον η δι εύ θυν ση εί χε το πο θε τή σει κρυ φές κά με ρες στις του α λέ τες των 

μα θη τών, για να πε ρι φρου ρεί την απα γό ρευ ση κα πνί σμα τος!» δημ. Ομάδα «ΙΟΣ» 
Κυριακή 24-02-02

4. Επισκεφθείτε την επί ση μη ιστο σε λί δα της «Αθήνα 2004» και δια βά στε το 
κεί με νο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για τις φα σι στι κές -τύ που 
Λατινοαμερικανικής Χούντας- απα γο ρεύ σεις που θα επι βλη θούν κα τά τη δι άρ-
κει α των Ολυμπιακών αγώ νων.

5. Η εγκα τά στα ση των κα με ρών δεν απέ τρε ψε στο να δη μι ουρ γη θεί ομά δα, 
τύ που συμ μο ρί ας, η οποία με κλομπ επι τέ θη κε σε μα θη τές σχο λεί ου της 
Καλλιθέας δη μι ουρ γώ ντας ένα προ η γού με νο τυ φλής βί ας στο νη σί της Αίγινας, 
τον Απρίλιο. Η φή μη που κυ κλο φό ρη σε για την πα ρέμ βα ση του Δημάρχου υπέρ 
μέ λους της ομά δας αυ τής στο αστυ νο μι κό τμή μα δί νει -αν ισχύ ει το γε γο νός- 
και μια άλ λη δι ά στα ση στο θέ μα αυ τό. Το γε γο νός, όμως, έχει και πιο σο βα ρή 
συ νέ χει α: Όπως έχουν ανα φέ ρει Αιγινήτες που τα ξι δεύ ουν σχε τι κά συ χνά για 
την Αθήνα, ομά δα μα θη τών του σχο λεί ου της Καλλιθέας εί χε στή σει καρ τέ ρι 
σε νε ο λαί ους από το κα ρά βι στο λι μά νι του Πειραιά. Κι ένα ακό μα γε γο νός που 
δεν πρέ πει να πα ρα μεί νει απα ρα τή ρη το: 20με λής (!) ομά δα μα θη τών γυ μνα σί ου 
και δη μο τι κού σε πά ρο δο της οδού Αφαίας προ σπά θη σε χω ρίς επι τυ χί α να 
τα λαι πω ρή σει, γέ ρο ντα, έξω από το σπί τι του με πέ τρες, με βρι σιές, με κο ροϊ-
δί ες. Μήπως θα 'πρεπε να μπουν πα ντού κά με ρες ή ήρ θε και ρός να αντι λη-
φθού με τα απο τε λέ σμα τα της αυ ταρ χι κής αγω γής;



Ç 
σχο λι κή χρο νιά τε λεί ω σε και κα τα φέ ρα με να βγά λου με 5 
τεύ χη. Πώς ξε κί νη σε; Όχι έτσι ξαφ νι κά όπως σκέ φτη κα 
στην αρ χή, αλ λά για τί ένιω θα την ανά γκη να έχω κα λύ τε ρη 

επι κοι νω νία με τους μα θη τές μου και μά λι στα με το τμή μα που εί μαι 
''υπεύθυνος''. Στο Γυμνάσιο, σε κά θε τμή μα, υπάρ χει ένας υπεύ θυ νος 
κα θη γη τής. Βέβαια, αυ τή η ''υπευθυνότητα'' εξα ντλεί ται στο πέ ρα σμα 
των απου σι ών των μα θη τών, σί γου ρα κά τι που από μό νο του όχι 
ευ χά ρι στο. 

Σκέφτηκα λοι πόν, ότι για μια του λά χι στον χρο νιά, αυ τό το 
''υπεύθυνος'' να γί νει πιο ου σι α στι κό. Αφού εξή γη σα στους μα θη τές 
του Β4 (για το οποίο εί χα ορι στεί υπεύ θυ νος) τις σκέ ψεις μου, τους 
ζή τη σα να κά νου με «κά τι» αυ τή τη χρο νιά. Τελικά αυ τό το «κά τι» ήταν 
ο «ΚΑΚΤΟΣ». Η δι κή τους εφη με ρί δα. Ζητήσαμε κι από τη Χαρά 
Φάλκου (κα θη γή τρι α Πληροφορικής στο σχο λεί ο) να μας βο η θή σει, 
κά τι που δέ χτη κε με χα ρά κι η ομά δα μας ήταν έτοι μη. Έτοιμη; Όχι 
τό σο εύ κο λα, αφού τα πιο πολ λά παι δι ά μα θη μέ να (''εκπαιδευμένα'' 
θά ‘λεγα από το σύστημα εκπαίδευσης που υπάρχει) να συμ με τέ χουν 
δύ σκο λα σε ομά δες και σε δρα στη ρι ό τη τες, δεν ήξε ραν πώς να 
ενερ γο ποι η θούν και να ξε πε ρά σουν αυ τή τους τη δι στα κτι κό τη τα. 

Σε κά θε τεύ χος, πά ντως, η συμ με το χή ήταν όλο και πιο με γα λύ-
τε ρη, και η στά ση των ''απ' έξω από την εφη με ρί δα παιδιών'' ήταν 
πά ντα πιο θε τι κή προς αυ τήν. Μια αλη θι νή ζύ μω ση δη λα δή σε μια 
ομά δα παι δι ών που περ νούν 5-6 ώρες την ημέ ρα μα ζί. Και αν αυ τή 
η ζύ μω ση στα Δημοτικά γί νε ται, μια που μα ζί με τα παι δι ά υπάρ χει 
και ο ίδιος δά σκα λος αυ τές τις ώρες μα ζί τους, το γυ μνά σι ο εί ναι 
απρό σω πο, αφού κά θε ώρα υπάρ χει και δι α φο ρε τι κός κα θη γη τής με 
«ύλη που πρέ πει πά ντα να τε λει ώ σει». Ελπίδες έχει και ο κά θε 
δά σκα λος (και ο κα θη γη τής δά σκα λος εί ναι) που θέλει να προσφέρει 
στα παιδιά χωρίς να περιορίζει την προσφορά του στο υποχρεωτικό 
πρόγραμμα του σχολείου. Μπορεί να μη βγει «κά τι» ολο κλη ρω μέ νο 
από μια τέ τοια ζύ μω ση μα θη τών-δα σκά λων, αλ λά πά ντα κά τι μέ νει 
σε όλους. Πάντως στο «δί πλω μα  της εφη με ρί δας» συμ με τεί χαν όλα 
τα παι δι ά... Λίγο το μοί ρα σμα ήταν δύ σκο λο, αφού οι πιο πολ λοί μα θη-
τές αδι α φο ρού σαν, υπήρ χαν όμως και φα να τι κοί ανα γνώ στες, μα θη-
τές και κα θη γη τές, που πε ρί με ναν την κά θε έκ δο ση.

Στιγμές που θα μου μεί νουν, εί ναι η συμ με το χή του Ρενάιντ στα 
σκί τσα της ομά δας που ξε κί νη σε δι στα χτι κά, αλ λά στο τέ λος όλες οι 
ει κό νες ήταν δι κά του σκί τσα. (Ελπίζω να εί ναι και η αφορ μή να 
ασχο λη θεί και πιο συ στη μα τι κά μ' αυ τό το αντι κεί με νο). Η συμ με το χή 
επί σης του Νεκτάριου, ενός μα θη τή που αδι α φο ρού σε στην αρ χή 
αλ λά στο τε λευ ταί ο τεύ χος συμ με τεί χε μ' ένα πο λύ κα λό άρ θρο. Η 
έκ δο ση ενός πο λύ κα λού τεύ χους αφι ε ρω μέ νου στο πρό βλη μα του 
ρα τσι σμού, με πο λύ κα λή έρευ να των παι δι ών στο σχο λεί ο με σκί τσα 
και άρ θρα ζω ντα νά όπως και η από φα σή μας να βγά λου με αυ τό το 
τεύ χος σε βι βλι ο πω λεί α και στο το πι κό Πρακτορείο Τύπου (όπου και 
πή γε κα λά). Και τέ λος η συμ με το χή μας στις πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις 
του σχο λεί ου, με την Αθηνά να στο λί ζει τις εφη με ρί δες με λου λού-
δια κά νοντάς τα να μοιά ζουν με  φά ρους στο σχο λεί ο μας, αλ λά και 
η συ νά ντη ση των παι δι ών με το Στέλιο Κού λογλου μια “δημο σιο γρα-
φι κή'' συ νά ντη ση δη λα δή. 

Η εφη με ρί δα λει τούρ γη σε, άσχε τα με πο λι τι στι κά ή πε ρι βαλ λο-
ντι κά προ γράμ μα τα που 
υπήρ χαν στο σχο λεί ο, σαν 
ένα μι κρό πεί ρα μα και 
σί γου ρα έμει ναν πολ λά.

Ένα σχο λεί ο όμως 
εί ναι ηθι κά υπο χρε ω μέ νο 
να έχει δη μι ουρ γι κές ομά-
δες που να ασχο λού νται 
με θέ α τρο, έκ δο ση εφη με-
ρί δας, ζω γρα φι κή, γλυ πτι-
κή, φω το γρα φί α, λα ο γρα-
φί α, πε ρι βάλ λον... με συμ-
με το χή δα σκά λων, γο νιών 
μα θη τών. Στο δι κό μας το 
σχο λεί ο ο «ΚΑΚΤΟΣ» ας 
ε ί  ν α ι  α φ ο ρ  μ ή  γ ι α 
«ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΣΙΜΠΗ ΜΑ ΤΑ» 
για όλους. 

27Εκπαίδευση

Η μαθητική εφημερίδα "ΚΑΚΤΟΣ"
τουΆρηΠαύλου,καθηγητήΦυσικήςΑγωγήςστο1οΓυμνάσιοΑίγινας



Äεν πέ ρα σαν ού τε 40 χρό νια που η «ντρο πα λή χω ρια το πού λα» 
εν δύ θη κε του ρι στι κά. Με «μι κρά σπι τά κια κυ βι κά και ξω κλήσ-
σι α μέ σα σε αμπέ λια και χω ρά φια» γνώ ρι σε την Αίγινα ένα 

μέ ρος της φι λο λο γι κής και καλ λι τε χνι κής ελίτ τις δε κα ε τί ες από το '30 
ως το '60 πε ρί που. Έβλεπαν την Αίγινα ως ένα ησυ χα στή ρι ο δί πλα στην 
Αθήνα και ευ σε βής πό θος τους ήταν να πα ρα μεί νει ως τέ τοιο1, έχο ντας 
πά ντα το κύ ρι ο μέ ρος της δρα στη ρι ό τη τάς τους στην πρω τεύ ου σα. 
Καημοί βέ βαι α μιας μι κρής ομά δας δι α νο ου μέ νων, απο κομ μέ νων από 
την κοι νω νι κή και οι κο νο μι κή ζωή της Αίγινας η οποία ήταν στα όρια 
της επι βί ω σης για το με γα λύ τε ρο κομ μά τι του πλη θυ σμού. Με μια σχε-
τι κή οι κο νο μι κή αυ τάρ κει α στα όρια της φτώ χει ας με ένα σύ νο λο 
αγρο τι κών-αλι ευ τι κών δρα στη ρι ο τή των, με μια πο λι τι στι κή πα ρά δο ση 
κυ ρι αρ χού με νη από ένα αυ στη ρό θρη σκευ τι κό πνεύ μα ήταν ένα απά-
γκιο κι απά νε μη για καλ λι τέ χνες που έβλε παν «ένα ήλιο ελ λη νι κό να 
φω τί ζει τα πράγ μα τα με τρό πο αλ λιώ τι κο απ' ότι θα τα φώ τι ζε ένας 
ήλιος ξέ νος». Το πε ρί ερ γο «φως» της Αίγινας, μα ζί μ' άλ λα αξι ο πρό-
σε χτα στο νη σί, έθρε ψαν μέ χρι και τις τε λευ ταί ες γε νιές καλ λι τε χνών 
που επι σκέ πτο νται ή ζουν στο νη σί. Της Παληαχώρας τα εκ κλη σά κια, 
της Αφαίας ο δι ώ ρο φος αρ χαί ος να ός, το μα λα κό που ρί, η ρε τσί να, η 
φτώ χεια και το φι λό τι μο του κα θη με ρι νού αν θρώ που, έκα ναν όλους 
αυ τούς να πι στεύ ουν σε μια Αίγινα «απεί ρα χτη ως τα τώ ρα, για τί δεν 
πί στε ψε στην δύ να μη του χρυ σού, που κά πο τε έρ χε ται η ώρα του και 
φεύ γει, χά νε ται και πά ει». Κείμενα βέ βαι α που χρη σι μο ποι ού σε αυ τή η 
μι κρή ομά δα για την αυ το κα τα νά λω σή της, τρο φο δο τώ ντας στο εσω-
τε ρι κό της έναν ισχυ ρό μύ θο2.

Θα μπο ρού σε όμως η Αίγινα να πα ρα μεί νει ως τέ τοια μέ σα σ' ένα 
αρ χι πέ λα γος ανα πτυ ξι ο λο γί ας με στό χο τη συσ σώ ρευ ση χρή μα τος όταν 
μά λι στα εί ναι δί πλα, δυο απλω τές από τον Πειραιά; Και για τί ιδι αί τε ρα 
η Αίγινα θα έπρε πε να πα ρα μεί νει «μια ντρο πα λή χω ρια το πού λα» όταν 
δί πλα της άρ χι σαν να ξε που λιό νται τα πά ντα; Γιατί σε μια πε ρί ο δο εμπο-
ρευ μα το ποί η σης κά θε δώ ρου της φύ σης, η Αίγινα, να απο τε λεί εξαί-
ρε ση; Ας αφή σου με, όμως, κα τά μέ ρους τους ευ σε βείς πό θους μιας 
μι κρής πε ρι χα ρα κω μέ νης ομά δας καλ λι τε χνών και φι λο λό γων που βί ω-
νε από μα κρι ά την αγω νί α για την επι βί ω ση των ντό πι ων, που επι θυ-
μού σε την Αίγινα ένα αναλ λοί ω το το πί ο για την ξε κού ρα ση και την 
πε ρι συλ λο γή κι ας πλη σι ά σου με στη ρί ζα του προ βλή μα τος που έχει η 

ση με ρι νή ανά πτυ ξη.

ΕΠΙ Τ’ ΑΥΤΑ

Η Αίγινα, ακο λου θώ ντας σχε δόν κα τά γράμ μα τα συν θή μα τα από 
τους τυ χάρ πα στους κε ντρι κούς σχε δι α σμούς των κα τά και ρούς ελ λη-
νι κών κυ βερ νή σε ων για την ανά πτυ ξη και τον του ρι σμό, ακο λου θώ ντας 
σχε δόν κα τά γράμ μα τα κε νά των νό μων ή τη μη τή ρη ση των νό μων 
για τον οι κι σμό και το πε ρι βάλ λον, πά ντα με την κοι νω νι κή συ ναί νε ση 
του πλη θυ σμού, με τα μορ φώ θη κε σε ένα προ ά στι ο της Αθήνας. Ήδη 
από το 1975, με λέ τη του υπουρ γεί ου Συντονισμού πα ρα τη ρεί στον 
πρό λο γο: «Η εκ της προ σπα θεί ας του ιδι ω τι κού, ως επί το πο λύ, το μέ-
ως όπως κα λύ ψει τας ού τω δη μι ουρ γού με νας ανά γκας επερ χό με νη 
ανά πτυ ξις, εφ' όσον συ ντε λεί ται άνευ προ γράμ μα τος, δη μι ουρ γεί κίν-
δυ νον κα τα στρο φής και αλ λοι ώ σε ως του ιδι αί τε ρου εκεί νου χα ρα κτή-
ρος, ο οποί ος απο τε λεί βα σι κόν στοι χεί ον έλ ξε ως επι σκε πτών»3. Η 
τσι με ντο ποί η ση, δη λα δή η χω ρίς όρια οι κι στι κή ανά πτυ ξη εί ναι χα ρα-
κτη ρι στι κό όλης της Ελλάδας από τη με τα πο λε μι κή πε ρί ο δο -με απο κο-
ρύ φω μα τη χού ντα- μέ χρι και σή με ρα, φαι νό με νο που συ νά δει με την 
οι κο πε δο ποί η ση της δη μό σι ας δα σι κής πε ρι ου σί ας τρο φο δο τώ ντας την 
ιδέα ενός αρ πα χτι κού του ρι σμού και μιας βι ο μη χα νί ας (λα το μεί α) που 
δεν θα εί χε κα νέ να όριο στη δρα στη ρι ό τη τά της με στό χο την αύ ξη ση 
των κερ δών4. Η ίδια με λέ τη πα ρα τη ρώ ντας τη δη μι ουρ γί α αντα γω νι στι-
κών δυ νά με ων για τη χρή ση γης και την οι κι στι κή επέ κτα ση όπως και 
το δί πο λο λα το μεί α-του ρι σμός μι λά για «αντι οι κο νο μί ες κλί μα κος». 
Επισημαίνει την έλ λει ψη του νε ρού, την «κα κή κα τα νο μή» του πλη θυ-
σμού και για τη συ γκέ ντρω ση των οι κο νο μι κών δρα στη ρι ο τή των στη 
Χώρα της Αίγινας με απο τέ λε σμα τη «δη μι ουρ γί α προ βλη μά των συμ-
φο ρή σε ως και κα κής λει τουρ γί ας». Χωροταξικά, η Αίγινα από την επο-
χή του '70, απο τε λεί ένα κα κό πα ρά δειγ μα ανά πτυ ξης. Παρόλο που 
θε ω ρεί ται «προ στα τευ τέ ος οι κι σμός» με ένα πλού σι ο αρ χι τε κτο νι κό 
ορί ζο ντα με ποι κι λί α ρυθ μών «από τον αυ στη ρό νε ο κλασ σι κό με λα ϊ κά 
στοι χεί α, ως τους τα πει νούς αι γαι ο πε λα γί τι κους κύ βους» με χρώ μα ως 
κυ ρί αρ χο χα ρα κτη ρι στι κό και με ιδι αί τε ρα προ σεγ μέ νες αυ λές και 
αυ λό πορ τες, το νέο στοι χεί ο της ομοι ο μορ φί ας του μπε τόν έχει κα τα-
κλεί σει την Πόλη5.

Η αντί θε ση για τη χρή ση της γης αγρο τι κή-του ρι στι κή έγει ρε προς 
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τη με ριά του δεύ τε ρου. Μια, ως επί το πλεί στον, οι κο νο μί α που πλη σί-
α ζε τα όρια της το πι κής αυ τάρ κει ας με τα μορ φώ θη κε σε τρεις δε κα ε-
τί ες σε προ σφο ρά υπη ρε σι ών τό σο για τον του ρι σμό όσο και για να 
κα λύ ψει τις ανά γκες ενός πλη θυ σμού στην πό λη που ολο έ να αυ ξά νο-
νταν μα ζί με τους νέ ους κα τοί κους προ ερ χό με νους από την Αθήνα-
Πειραιά που επέ λε γαν την Αίγινα ως τό πο μό νι μης δι α μο νής. Η πα ράλ-
λη λη αύ ξη ση της οι κο δο μι κής δρα στη ρι ό τη τας6 σε συν δυ α σμό με την 
πώ λη ση της αγρο τι κής γης έθε σε τους όρους της ανα πτυ ξι α κής πο λι-
τι κής στην Αίγινα. Η αγρο τι κή γη κα τά την τρι α κο ντα ε τί α '61-'91 μει ώ-
θη κε κα τά 37%7 ενώ οι τι μές της γης για οι κι στι κή-του ρι στι κή χρή ση 
σή με ρα έχουν εκτι να χθεί στα ύψη. 

Χωρίς πολ λές λε πτο μέ ρει ες επί του θέ μα τος8 η Αίγινα πο ρεύ ε ται 
στο ρυθ μό από λυ της αστι κο ποί η σης της οι κο νο μί ας της και της κοι νω-
νι κής ζω ής της. Ο οι κο δο μι κός ορ γα σμός που πλήτ τει τη νη σί και ο 
οποί ος μέλ λε ται να συ νε χι στεί, δί νει τη δυ να τό τη τα αλ λά και την ευ και-
ρί α για ένα πρό σκαι ρο κέρ δος για 2 ή 3 δε κα ε τί ες ακό μα. Μέσα σ' 
αυ τό το σκη νι κό αυ ξά νο νται ου σι α στι κά τα κέρ δη των εται ρι ών πα ρο χής 
οι κο δο μι κών υλών και με γα λο ερ γο λά βων ενώ δί νει μια πρό σκαι ρη 
λύ ση στο θέ μα της ανερ γί ας του ντό πιου πλη θυ σμού ο οποί ος ου σι α-
στι κά κι νεί ται με τα ξύ οι κο δο μής και του ρι σμού. Η απώ λει α του φυ σι κού 
πε ρι βάλ λο ντος γί νε ται ολο έ να και πιο αι σθη τή αφού οι κο δο μές νό μι μες 
ή νο μι μο ποι η μέ νες κα τα λαμ βά νουν ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο χώ ρο(9). 
Από την άλ λη, μι κρά φρού ρι α απο μό νω σης και χλι δής στα ορει νά της 
Αίγινας (Παχειοράχη, Ανιτσαίου, Σφεντούρι) με βί λες πλου σί ων ση μα-
δεύ ουν ένα νέο τα ξι κό ορί ζο ντα. Πρό κει ται για τμή μα της Αττικής ελίτ 
που οχυ ρώ νει την κα λο πέ ρα σή της σε τό πους που έχουν σχε δόν εγκα-

τα λει φθεί από τους κα τοί κους τους. 

Με τη συ στη μα τι κή ανά πτυ ξη, απόρ ροι α της Κυριαρχίας και της 
Εκμετάλλευσης αν θρώ που σε άν θρω πο, το νη σί, κομ μά τι της οι κου μέ-
νης, οδη γεί ται στην κα τα στρο φή της φύ σης και στην κα τα στρο φή της 
κοι νω νί ας. Διαλύεται ο στοι χει ώ δης κοι νω νι κός ιστός ενώ ανα δύ ο νται, 
πιο δι α κρι τά, ανώ τε ρα οι κο νο μι κά στρώ μα τα που θα παί ζουν τον πρώ το 
ρό λο στις απο φά σεις. Μοναδική ίσως λύ ση πα ρα μέ νει η ου σι α στι κή 
συ νεύ ρε ση των πο λι τών που σι γά σι γά θα παίρ νουν στα χέ ρια τους 
την υπό θε ση της ζω ής τους κα θώς και η αντί στα ση στην ανά πτυ ξη. Την 
πε ρί ο δο αυ τή, κά θε ομά δα εξου σί ας που θα δι α χει ρι στεί τα κοι νά δεν 
μπο ρεί πα ρά να θέ τει την ανά πτυ ξη αυ τής της μορ φής ή να συ ναι νεί 
σ' αυ τήν, σαν προ τε ραι ό τη τα. Ομάδες, άτο μα, πρω το βου λί ες πρέ πει να 
βο η θή σουν στην ανά πτυ ξη του δη μό σι ου χώ ρου και της γό νι μης συ ζή-
τη σης, σε κά θε γω νιά της Αίγινας, για το ζή τη μα αυ τό που οι προ ε κτά-
σεις του στη ζωή μας εί ναι ατε λεί ω τες.   
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1. «Θα 'ρθει ίσως ένας και ρός που το νη σά κι αυ τό θα κα τα ντή σει μια 
άχρω μη κι ου δέ τε ρη πο λι τεί α. Ο χα λα σμέ νος έλ λη νας την επι σκέ φτε ται. 
Κι επει δή έχει λε φτά νο μί ζει ότι μπο ρεί ν' αλ λά ξει τη μορ φή της. Όσο εί ναι 
ακό μα και ρός ακό μα πά με και τη βλέ που με κα μιά φο ρά, και ζού με μέ σα 
στην αγνό τη τά της.» «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ 1965
2. «Να μεί νει απεί ρα χτη η μορ φή της, σαν μια ει κό να που όσο κι αν μά δη-
σε, δεν κά νει να την πει ρά ξεις, μό νο πρέ πει να την πλη σι ά σεις σαν προ-
σκυ νη τής» «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ 1965
3. «ΑΙΓΙΝΑ 1» Γραφεία Μελετών: Σ. Μαυτά-Παπαδοπούλου - Η Αγγελο πού-
λου - Γ. Μιχαλιτσιάνου
4. «ση μα ντι κή οι κο πε δο ποί η σις - υπο βάθ μι σις της ποι ό τη τος των του ρι στι κών 
πό ρων και γε νι κώς του πε ρι βάλ λο ντος (φύ σις, μνη μεί α, το πί α, κλπ.) -αφα νι σμός 
και υπο βάθ μι σις του αλι ευ τι κού πλού του» «ΑΙΓΙΝΑ 3» των ιδί ων, σελ. 6
5. «Ανάλογα με το τι συμ φέ ρει τον κά θε φο ρά τον ιδι ο κτή τη οι και νού ρι ες 
οι κο δο μές πό τε το πο θε τού νται στην υφι στά με νη οι κο δο μι κή γραμ μή, πό τε 
το πο θε τού νται σύμ φω να με το εγκε κρι μέ νο σχέ δι ο πό λε ως, με απο τέ λε σμα 
να οξύ νε ται το πρό βλη μα κυ κλο φο ρί ας στην πό λη...Παρά τους ισχύ ο ντες 
όρους δο μή σε ως και τις προ δια γρα φές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που 

απα γο ρεύ ουν πε ρισ σό τε ρους από 3 ορό φους, έχου με σή με ρα 5 τε τρα ώ-
ρο φες νέ ες οι κο δο μές και μια πε ντα ώ ρο φη. Το ισχύ ον οι κο δο μι κό σύ στη-
μα και το συ νε χές ευ θύ νε ται τό σον για την με γα λύ τε ρη αλ λοί ω ση του 
πα ρα δο σι α κού χα ρα κτή ρα της πό λε ως όσον και για την απα ρά δε κτη αύ ξη-
ση της πυ κνό τη τος της πό λε ως...» «ΑΙΓΙΝΑ 3» των ιδί ων σελ 11-12
6. «...οι οι κι σμοί που το 1961 απο τε λού σαν μό λις το 6,1 % του συ νο λι κού 
εδά φους της επαρ χί ας σε μια τρι α κο ντα ε τί α τρι πλα σί α σαν το μέ γε θός 
τους, ανε βά ζο ντας το αντί στοι χο πο σο στό σε 17,1%....Αρκεί να ανα φερ θεί 
πως το αντί στοι χο πο σο στό για το σύ νο λο της χώ ρας εί ναι μό λις 4%, ενώ 
για τα νη σιά του Ιονίου ανέρ χε ται στο 6,5 % και για τα νη σιά του Αιγαίου 
στο 5,1%» Νίκος Στρόμπλος άρ θρο στην «Αιγιναία» τεύ χος 1
7. στο ίδιο
8. Αναλυτικές ανα φο ρές στο ίδιο το άρ θρο στην «Αιγιναία» τεύ χος 1
9. «...η συ νε χής ανοι κο δό μη ση και η συ στη μα τι κή οι κο πε δο ποί η ση, όπου οι 
πλη γές απ' τα πα λιά (και νέα) ντα μά ρια εί ναι ανοι χτές. Κεραίες κά θε λο γής και 
στύ λοι σπαρ μέ νοι πα ντού, καρ φιά στα μά τια μας. Ύστερα, η Αγία Μαρίνα στο 
μπε τόν και προς την Πέρδικα και το Κλειδί γκα ζόν και με ζο νέ τες. Άραγε δεν 
υπάρ χουν όρια;» από άρ θρο του Α. Κούνδουρου στην «Αιγιναία» τεύ χος 6

φωτορεπορτάζ: ΝΚ. Μεζονέτες στο Κλειδί



Αθήνα 30-5-2003

Αγαπητοί φί λοι του θαυ μά σι ου πε ρι ο δι κού σας!

Επιθυμώ να σας μι λή σω σαν ένα απλός αγω νι στής, πρώ ην 
πο λι τι κός κρα τού με νος και στις Φυλακές της Αίγινας, 2 χρό νια 
πε ρί που απ' τα 17 χρό νια που έβγα λα στις δι ά φο ρες φυ λα κές 
της πα τρί δας μας, κα τα δι κα σθείς για τις ιδέ ες μου και τις 2 
φο ρές, όντας πο λί της αυ τής της χώ ρας, από Διαρκές 
Στρατοδικείο και μά λι στα "εν και ρώ ει ρή νης...", σε 17 και 16 
χρό νια κά θειρ ξης αντί στοι χα και στέ ρη σης των πο λι τι κών μου 
δι και ω μά των ως "ει δε χθείς προ δό της!" πα ρα βι ά ζο ντας το τό τε 
Σύνταγμα της "βα σι λευ ό με νης Δημοκρατίας" κρα τώ ντας με τρι ά
μι σι χρό νια χω ρίς δί κη (υπό δι κο) στα αι σχρά εξο ντω τι κά μπου
ντρού μια! Ότι κά νουν σή με ρα στην Τουρκία οι χου ντι κοί φα σί
στες με τα πε ρι βό η τα, εξο ντω τι κά, λευ κά κε λιά.

Κι όλη αυ τή η τρα γι κή πε ρι πέ τειά μου υπήρ ξε μό νο και μό νο 
για τί πί στε ψα στο ανα φαί ρε το δι καί ω μά μου να ονει ρεύ ο μαι και 
να πι στεύ ω με πά θος σε όμορ φα αν θρώ πι να ορά μα τα, σε πα ναν
θρώ πι νες αξί ες και ιδα νι κά για ένα κα λύ τε ρο Αύριο! Συνεχίζω 
και σή με ρα, κι αν θέ λε τε, με με γα λύ τε ρο πεί σμα και συ νέ πει α, 
για τα ίδια  αυ τά ιδα νι κά της πραγ μα τι κής, πα ναν θρώ πι νης ελευ
θε ρί ας, της ει ρή νης, της πραγ μα τι κής προ ό δου, της ου σι α στι κής 
ευ η με ρί ας (υλι κής και πνευ μα τι κής) για όλους τους λα ούς του 
κό σμου, ιδι αί τε ρα βέ βαι α για τους τα πει νούς και κα τα φρο νε μέ
νους αν θρώ πους της δου λειάς και του μό χθου, όπου γης! Μέχρις 
ότου αυ τά τα ιδα νι κά βρουν με την επα νά στα ση τη δι καί ω σή 
τους! Εξακολουθώ να αγω νί ζο μαι ενά ντι α σε κά θε εί δους 
''σύγχρονης'' βαρ βα ρό τη τας, τρό μου κι ανα σφά λει ας για το κα θε
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τί στη ζωή μας, ενά ντι α σε κά θε εί δους εκ με τάλ λευ σης και 
κα τα πί ε σης, ώσπου "να πά ρου νε τα όνει ρα εκ δί κη ση..." όπως 
λέ ει και ο με γά λος μας ποι η τής Ελύτης, ώσπου να πε ρά σει η 
αν θρω πό τη τα  "...απ' το βα σί λει ο της σκλα βιάς, στο βα σί λει ο της 
ελευ θε ρί ας" μια για πά ντα, όπως δι α κη ρύτ τει κι ο με γα λύ τε ρος 
δι α νο η τής, επα να στά της της σύγ χρο νης αν θρω πό τη τας, ο Καρλ 
Μαρξ.

Συγχωρέστε με, αγα πη τοί φί λοι αν ηχούν πο μπώ δι κα, ρη το
ρι κά, δεν εί ναι όμως έτσι, για τί απα ντούν εξ' ίσου κραυ γα λέ α 
σε κά θε εί δους αδι κί ας κι εγκλή μα τος όπως π.χ. στο "ΓΙΑΤΙ" μου 
στέ ρη σαν 17 ολό κλη ρα χρό νια της ζω ής μου, τα κα λύ τε ρά μου 
και τα πιο νε α νι κά μου, τα γε μά τα ερω τι κό σφρί γος κι ομορ φιά 
με φω τει νά ονεί ρα τα και προσ δο κί ες μου, για ένα λα μπρό μέλ
λον! Μπορεί να μου τα δώ σει πί σω αυ τά τα χρό νια η "Πολιτεία"; 
Και φυ σι κά όχι, αν και τα ίδια εκ των υστέ ρων ομο λό γη σε ότι 
ήμουν αθώ ος και το ήξε ρε φυ σι κά ότι εί μαι αθώ ος!

Ο φί λος δά σκα λος. Ο Γιώργος, που γνω ρι στή κα με στις γκρε
μι σμέ νες Φυλακές, με πα ρα κά λε σε να γρά ψω κά τι σχε τι κό για 
τη ζωή μου σ' αυ τές τις φυ λα κές και για το έγκλή μα του γκρε
μί σμα τος που έγι νε σ' αυ τόν τον ιστο ρι κό χώ ρο. Είναι έγκλη μα 
που μοιά ζει με τα ει δε χθή εγκλή μα τα που κά να νε σε όλη την 
εμ φυ λι ο πο λε μι κή και με τεμ φυ λι α κή ανώ μα λη πε ρί ο δο του κα τα
πο νε μέ νου λα ού μας και της πα τρί δας σε βά ρος των πο λι τι κών 
κρα του μέ νων και εξό ρι στων, οι φο βε ροί δή μι οί μας, που τους 

φτά ναν μέ χρι την κα τά στα ση τρέ λας, μέ χρι να δο λο φο νούν 
συ νει δη τά το πο λύ τι μο αγα θό του αν θρώ πι νου εγκε φά λου, το 
θη σαυ ρό της μνή μης τους!

Έτσι και με το γκρέ μι σμα κι εξα φά νι ση αυ τού του ιστο ρι κού 
κτι ρί ου που φτιά χτη κε όπως εί ναι "τοις πά ση" γνω στό από τον 
πρώ το κυ βερ νή τη, τον Καποδίστρια, για προ ο δευ τι κούς σκο πού 
αν θυ μά μαι κα λά αρ χι κά λει τούρ γη σε ως εκ παι δευ τή ρι οορ φα
νο τρο φεί ο οι κα το πι νοί ''σύγχρονοι''  κυ βερ νή τες βε βή λω σαν 
κι αυ τόν τον χώ ρο με τα τρέ πο ντάς τον σε κο λα στή ρι ο απάν θρω
πων βα σα νι σμών και εξευ τε λι σμού συ νει δή σε ων και τα πει νώ
σε ων. Καθώς επί σης και εκτε λέ σε ων, πυ ρο βο λώ ντας και σκο
τώ νο ντας τα υπέ ρο χα νε α νι κά ονεί ρα τα κι ορά μα τα του ψυ χι κού 
με γα λεί ου των πα ναν θρώ πι νων αξι ών αλ λά και το πιο τρα γι κό, 
στε ρώ ντας τό σο βά ναυ σα το πο λυ τι μό τε ρο αν θρώ πι νο αγα θό, 
την ίδια την τό σο νε α νι κή ζωή των πιο δια λε χτών πα λι κα ρι ών 
και θυ γα τέ ρων του λα ού μας.

Αιδώς Αργείοι, αν ανα φω νή σει κα νείς, θα ' ναι πά ρα πο λύ 
λί γο!

Με εκτί μη ση κι αγά πη

Μπάμπης Γκολέμας

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΡΟΥΣΟΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ  ΚΡΙΜΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ  
ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΑΥΤΑ



– Από το αμέ ρι καν μπαρ σε ξωκ κλή σι της Ζακύνθου. Δούλεψες 
κά μπο σο και ρό για την τε λευ ταί α σου πα ρά στα ση με το έρ γο του 
ποι η τή Διονυσίου Σολωμού "Η γυ ναί κα της Ζάκυνθος". Ένα έρ γο 
με εξαι ρε τι κές τε χνι κά δυ σκο λί ες (θυ μά μαι έντο να μια κυ ρί α από 
τη Ζάκυνθο που σου εί πε ότι τα ζα κυν θι νά τα μι λάς όπως στο νη σί). 
Γιατί η επι λο γή αυ τού του έρ γου;

– Το έρ γο αυ τό το εί χα δια βά σει στα εί κο σι (χρό νια). Αλλά τό τε 
τα δια βά ζα με για να λέ με ότι έχου με δια βά σει κά ποια πράγ μα τα. 
Ξέρεις...(γέ λιο). Για να εμπλου τί σου με τις γνώ σεις μας χω ρίς απα
ραί τη τα να αξι ο λο γού με ή να κα τα νο ού με αυ τά που δια βά ζα με σ' 
εκεί νη την ηλι κί α. Το ξα να διά βα σα πριν 3 χρό νια. Η δυ σκο λί α του 
κει μέ νου ήταν εκεί νη που μου έδω σε έρει σμα. Λέω, αυ τό το κεί
με νο δεν θα το μά θω πο τέ. Πράγματι. Δουλεύοντάς το ενά μι ση 
χρό νο, έπλεα σε πε λά γη αμη χα νί ας. Θα κα τα φέ ρω να το εκ μά θω;...
να μά θω τα λό για; Μετά από ενά μι ση χρό νο. Τελικά τα έμα θα...
χάθηκα αλ λά τα έμα θα τε λι κά. Κατόπιν άρ χι σε άλ λου εί δους δου

λεί α....

– Προ φο ρά ;

– Όχι με την προ φο
ρά. Άρχισα να ανα ρω τιέ
μαι από πού επη ρε ά στη
κε ο Σολωμός. Πώς έγι
νε τό σο με γά λος ποι η
τής. Είχε σπου δά σει στην 
Ιταλία, γύ ρι σε πί σω στα 
ει κο σι δύ ο του, θαρ ρώ, 
γύ ρω στα 1820 γνω ρί ζο
ντας ιτα λι κά και γαλ λι κά 
που τα εί χε σπου δά σει. 
Τα ελ λη νι κά του ήταν 
μέ τρι α και άρ χι σε να 
γρά φει στα ελ λη νι κά. 
Στα ιτα λι κά δεν ήταν 
κα λός ποι η τής, μο λο νό τι 

ήξε ρε τη γλώσ σα κα λά. Ήταν ένας μέ τρι ος ποι η τής. Δούλευε δυο
δυο, τρίατρία έρ γα μα ζί τα οποία δού λευ ε επί σει ρά ετών. Π.χ. τη 
"γυ ναί κα της Ζάκυνθος την ξε κί νη σε το '22 και την τε λεί ω σε το 
'31. Έκανε 23 σχε δι α γράμ μα τα ενώ πα ράλ λη λα δού λευ ε το 
"Λάμπρο" και τη "Νεκρική Ωδή",  μου φαί νε ται. Τρομερά ανορ θό
γρα φος εί δα τα σχε δι α γράμ μα τά του τα αυ θε ντι κά. Τα έγρα φε 
στα ιτα λι κά και τα με τέ φρα ζε στα ελ λη νι κά. Π.χ. ο πλη θυ ντι κός του 
"πολ λοί"  με γιώ τα....να μην τα πο λυ λο γού με, ασχο λή θη κα με τις 
επιρ ρο ές του Σολωμού. Ποιες ήταν: Η γερ μα νι κή Ρομαντική πε ρί
ο δος. Ήταν τό τε που ένας από τους κο ρυ φαί ους ποι η τές της πε ρι
ό δου ήταν ο Νόβαλις. Επίσης ήταν πο λύ επη ρε α σμέ νος από τις 
θε ω ρί ες και τη φι λο σο φί α του Καντ, όσον αφο ρά την Τέχνη, του 
Χέγκελ, βε βαί ως του Γκέτε, του Φιχτ, του Σέλινκ... Τώρα πώς ενη
με ρω νό ταν ο Σολωμός για το τι συ νέ βαι νε στη Γερμανία τη στιγ μή 
που δεν ήξε ρε γερ μα νι κά και δεν ήθε λε να τα παίρ νει με τα φρα
σμέ να στα ιτα λι κά ή στα γαλ λι κά; Ήθελε απ' ευ θεί ας από τα γερ
μα νι κά στα ελ λη νι κά. Ένας φί λος του, ονό μα τι Λούτζης, ο οποί ος 
εί χε σπου δά σει στη Γερμανία, αφι έ ρω σε 15 χρό νια από τη ζωή 
του για να με τα φρά σει αυ τά τα κεί με να για το φί λο του το Σολωμό! 
Τρομερό αυ τό! Αυτά τώ ρα τα γνω ρί ζου με από τη βι βλι ο θή κη του 
Σολωμού. Φιλόλογοι ασχο λή θη καν και συ γκε κρι μέ να ο Πολυλάς, 
ο αγα πη μέ νος φί λος του Σολωμού, εκ δό της και λό γι ος, ο οποί ος 
''έβγαλε'' τα έρ γα του Σολωμού ''προς τα έξω''. 

Ανακάλυψα πολ λά πράγ μα τα. Ότι ο Ντοστογιέφσκι, ο Τσέχοφ, 
ο Ίψεν, ο Στρίνμπερκ, και άλ λοι θε α τρι κοί δρα μα τουρ γοί ο 
Ντοστογιέφσκι βέ βαι α δεν έγρα ψε θέ α τρο αλ λά η δο μή ήταν η 
δο μή που έδι ναν με τις θε ω ρί ες τους οι προ α να φε ρό με νοι. Μετά 
άρ χι σα λοι πόν αυ τό το εί δος της δου λειάς κι έτσι τον ''έβλεπα πιο 
καθαρά'' το Σολωμό. Ποια ήταν η φι λο σο φί α των ρο μα ντι κών; 
Υμνούσαν τη Φύση και το Θάνατο. Τους έλε γαν νε κρό φι λους δεν 
ήταν αυ τό όμως. Διότι υπάρ χει η θε ω ρί α του Σέλινκ, η θε ω ρί α του 
φυ τού, που ο σπό ρος γί νε ται βλα στα ρά κι, το βλα στα ρά κι απο κτά 
κορ μό, με γα λώ νει, πε τά ει κλα διά, με τά βγαί νουν άν θη, με τά ο καρ
πός κι καρ πός πέ φτει και με τά η...αναγέννηση.
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Τώρα, με τη "Γυναίκα της Ζάκυνθος", βλέ πο ντας ότι τον καμ βά 
του τον έχει στή σει, λί γο στο Μεσολόγγι, λί γο στο θρη σκευ τι κό 
ύφος λό γω ιε ρο μό να χου εν τού τοις δεν έμει να εκεί. Λέω δεν 
εί ναι αυ τό το έρ γο. Δεν έχου με ένα εθνι κό έρ γο, δεν έχου με ένα 
θρη σκευ τι κό έρ γο, έχου με κά τι άλ λο...και ανα κά λυ ψα μέ σα στο 
έρ γο το εξής: ότι ο Σολωμός έχει χαρ το γρα φή σει την ψυ χή του, 
την έχει χω ρί σει σε δυο μέ ρη το κα λό και το κα κό. Και στην 
''καλή'' πλευ ρά, που εί ναι ο ιε ρο μό να χος, βλέ που με στοι χεί α αρ νη
τι κά τον ιε ρο μό να χο που κα τη γο ρά, που ''θάβει'' τη γυ ναί κα. Λέει 
ότι το μού τρο της εί χε τη μορ φή του κα λα μπο κιού δε μι λάς έτσι 
για έναν άν θρω πο  όταν τον πε ρι γρά φεις. Σ' αυ τήν την ''καλή'' 
ψυ χή (γέ λιο) αρ νη τι κά στοι χεί α. Και στη "Γυναίκα της Ζάκυνθος", 
που υπο τί θε ται ότι εί ναι μια μέ γαι ρα, την εί δα με με πά θος να υπε
ρα σπί ζε ται τους Τούρκους και να μι λά ει πο λύ ωραία στην  κό ρη 
της...δείχνει, ας πού με, μια πλευ ρά άλ λη...Έτσι λοι πόν κα τέ λη ξα κι 
αυ τό έπαι ξα στην ου σί α, ότι αυ τή εί ναι η αι ώ νι α πά λη, τε λι κά, του 
αν θρώ που: με τα ξύ του δαι μο νι κού και του αγ γε λι κού. Είναι υπαρ
ξι α κό δη λα δή το έρ γο. Για αυ τό εί ναι πο λύ με γά λο. Η ατμό σφαι ρα 
βγή κε στο θέ α τρο. Βέβαια εί ναι ένα ''βαρύ'' έρ γο. Ασχολείσαι με 
κά τι πο λύ δυ να τό...δεν μπο ρεί πα ρά να δεις την ψυ χή σου μέ σα. 
Μπορεί να μην το συ νει δη το ποι είς την ώρα που το βλέ πεις αλ λά, 
κά που, το ει σπράτ τεις. Δηλαδή, ο μύ στης Σολωμός με τη βο ή θει α 
του ηθο ποι ού το δι α χέ ουν στις ψυ χές. Και βγαί νεις έξω με ...μια 
με γά λη ερώ τη ση στον εαυ τό σου. Τι εί ναι αυ τό που εί δες. Αυτό σε 
γε νι κές γραμ μές εί ναι το έρ γο του Σολωμού, κα τά την άπο ψή μου, 
και αυ τό έπαι ξα.

– Εγώ, στην Αίγινα, σε γνώ ρι σα με την πα ρά
στα ση "drinking in America" και μά λι στα στο 
φυ σι κό χώ ρο μιας τέ τοιας πα ρά στα σης σε μπαρ. 
Ήταν μια ασυ νή θι στη πα ρά στα ση με έναν πρω τα
γω νι στή (one man show). Μια πι κρή σά τι ρα απ' 
όσο θυ μά μαι για την έξη και εθι σμό σε ου σί ες 
αλ λά και σε ιδε ο λο γή μα τα της επο χής μας. Η 
τέ χνη πρέ πει να κα ταγ γέλ λει;

– Η Τέχνη, νο μί ζω, κα τά τον Αριστοτελικό 
όρο δι α παι δα γω γεί. Είναι σχο λεί ο η Τέχνη για τη 
με σαί α τά ξη. Ο δι α νο ού με νος δεν έχει την αγω
γή του θε ά τρου, ο δι κα στι κός π.χ., ο κα λός νο μι
κός, ο συγ γρα φέ ας, ο παι δα γω γός...Δηλαδή η 
Τέχνη ορί ζει κά ποιες αξί ες, όταν αυ τές κα τα πα
τώ νται τις κα ταγ γέλ λει, βέ βαι α, με έμ με σο τρό πο, 
θα έλε γα, να βρί σκε ται στο υπο κεί με νο το νό η μα 

όχι στο κεί με νο. Τουλάχιστον στον αι ώ να μας έτσι γί νε ται, το 
λε γό με νο ψυ χο λο γι κό θέ α τρο. Πιο πα λιά ο Σαίξπηρ, τα έλε γε όλα 
μπρο στά, στα λό για, στο κεί με νο. Τώρα ας πού με μπο ρείς να με 
ρω τή σεις "Τι κά νεις Νίκο;" και να σου απα ντή σω σκυ θρω πά "Καλά" 
(γέ λιο). Οπότε το κεί με νο δε δεί χνει  το ''από κάτω'' αυ τό που έχει 
την ου σί α. Θα έλε γα, εν τέ λει, ότι κα ταγ γέλ λει η Τέχνη.

– Μπερδεύτηκα λί γο με το "με σαί α τά ξη" και με τα προ λε γό με-
να ότι ένας άν θρω πος δι α νο ού με νος, που σκέ φτε ται δεν έχει την 
ανά γκη της θε α τρι κής παι δεί ας. Είναι η δι κή σου άπο ψη.

– Είναι η δι κή μου άπο ψη. Η με σαί α τά ξη έχει κά ποια στά νταρ 
και ζει μ' αυ τά. Όπως η επι τυ χί α, το χρή μα, να μην ξε περ νά ει τα 
όρια της γει το νιάς. Αυτό που του έχουν πει, αυ τό εί ναι. Δεν μπο ρεί  
να κά νει σάλ το στη ζωή του. Εγώ πι στεύ ω ότι, του αν θρώ που της 
με σαί α τά ξης, του έχουν στε ρή σει τη φα ντα σί α, του έχουν στε ρή
σει την ελευ θε ρί α και πη γαί νει με τα στά νταρ που του έχει δώ σει 
η εξου σί α ...να γί νεις αυ τό, να γί νεις εκεί νο, να πε τύ χεις με λί γα 
λό για...Αυτό νο μί ζω πε ρι κλεί ει πολ λά. Ο δι α νο ού με νος, ο άν θρω πος 
που κα τα νο εί αυ τά που δια βά ζει και πε ραι τέ ρω μπο ρεί να αφή σει 
τη φα ντα σί α του και τη δι αί σθη σή του. Το θέ α τρο μπο ρεί να το δει 
σα φόρ μα καλ λι τε χνι κή αλ λά το δί δαγ μα το ξέ ρει, εκ των προ τέ
ρων.

– Ποια εί ναι η προ ε τοι μα σί α που πραγ μα το ποι είς στο πλαί σι ο 
μιας πα ρά στα σης; Προηγουμένως μι λή σα με για δυό μι σι χρό νια 
προ ε τοι μα σί ας για την πα ρά στα ση της "Γυναίκας της Ζάκυνθος"

– Βέβαια, ήταν πο λύ δύ σκο λο το κεί με νο μό
νο η εκ μά θη ση μου πή ρε ενά μι ση χρό νο, μό νο η 
εκ μά θη ση...Μετά έπρε πε να το επε ξερ γα στώ, να 
το κά νω πιο ρε α λι στι κό, να το κά νω ''δικό μου'', 
να το λέω σι γά, να το βι ώ νω, να βι ώ νω τις κα τα
στά σεις και να το βά λω στη φόρ μου λα που σου 
εί πα προ η γου μέ νως. Δηλαδή κα τέ λη ξα στο επί πε
δο που ''πάτησα πάνω'' κι εδώ έχου με τη 
σύ γκρου ση του κα λού με το κα κό πέ ρα σε κά που 
ενά μι σης χρό νος για να κα τα λά βω ότι αυ τό εί ναι 
το έρ γο. Αλλά, βέ βαι α, δεν γί νε ται αυ τό σε κά θε 
δου λειά δεν δου λεύ ω κά θε δου λειά για δυό μι σι  
χρό νια, αλ λά αυ τό εί ναι και το πιο δύ σκο λο κεί
με νο που υπάρ χει. Θυμάμαι στην Αμερική δού
λευ α στ' αγ γλι κά Σαίξπηρ. Έπαιρνα ένα μο νό λο γο 
μέ σα σε εί κο σι μέ ρες χτυ πιό μου να και τον 
μά θαι να. Εδώ, ένα κε φά λαι ο που εί ναι μιά μι ση 
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σε λί δα, μου έπαιρ νε τρεις μή νες...Διάλεκτος...υπήρχε επί σης στο 
κεί με νο ένα υπό κω φο μέ τρο...δεν εί ναι ακρι βώς πε ζό έχει ίαμ βο 
μέ σα του, έχει με τρι κό σύ στη μα...σ' ορι σμέ να έχει, σ' ορι σμέ να δεν 
έχει. Είναι ει δι κή πε ρί πτω ση, Η Λέσχη του Βόλου αυ τό το κομ μά τι 
όταν το ανέ βα σε πριν 12 χρό νια, το δού λευ ε 4 χρό νια...Ήταν θί α
σος ολό κλη ρος, άλ λη ήταν γυ ναί κα, άλ λες οι Μεσολογγίτισσες, 
άλ λος ο ιε ρο μό να χος, γκρουπ ολό κλη ρο. Πρώτη φο ρά ανε βαί νει 
από έναν...

– Είχες και τη δυ σκο λί α ότι ήσουν και ο σκη νο θέ της ταυ τό χρο-
να.

– Ε, ναι. Ποιος θα μπο ρού σε να δου λέ ψει δυό μι σι χρό νια μα ζί 
μου (γάρ γα ρο γέ λιο). Προς το τέ λος βέ βαι α, πριν δυο μέ ρες, με 
βο ή θη σε μια φί λη μου, η Μαρία η Τσουβαλά, η οποία εί ναι χο ρο
γρά φος, στην κί νη ση, κι ένας φί λος μου, ο Αντώνης Ζούλης, ο 
οποί ος με εί χε σκη νο θε τή σει και την πα ρά στα ση "Drinking in 
America", που μου υπέ δει ξε κά ποια πράγ μα τα που ήταν πο λύ ου σι
ώ δη. Αλλά βα σι κά, θα έλε γα, ότι, τις ει κό νες... τα εί χα δη μι ουρ γή
σει όλα εγώ μό νος μου. Είναι πού δύ σκο λο να έχεις ένα άν θρω πο 
δυό μι σι χρό νια...και με τι προ ϋ πο λο γι σμό, και με τι λε φτά...

– Εκτός από ηθο ποι ός-σκη νο θέ της εί σαι και βι ο πα λαι στής. 

– Και ηθο ποι όςβι ο πα λαι στής (γέ λια)... 

– Απ' όσο γνω ρί ζω, επαγ γελ μα τι κά, ασχο λεί σαι με το λού στρο 
σε έπι πλα. Δεν μπο ρεί να τη "βγά ζει" οι κο νο μι κά ένας ηθο ποι ός 
σαν κι εσέ να από το θέ α τρο;

– Είναι ο μό νος τρό πος να ανε ξαρ τη το ποι η θείς στο επάγ γελ μά 
σου. Και σ' αυ τό το επάγ γελ μα αν δεν ανε ξαρ τη το ποι η θείς δεν 
μπο ρείς να κά νεις θέ α τρο. Δεν μπο ρείς να έχεις έναν πα ρα γω γό 
και να σου λέ ει ότι "στις 30 του μη νός, δί νου με πα ρά στα ση" ή 
"πρέ πει να εί ναι έτοι μο ού τως ή άλ λως" ή "πά ρε αυ τό το ρε περ τό
ρι ο και δού λε ψε"...Νομίζω ότι ο άθλος του καλ λι τέ χνη, εί ναι να 
εί ναι ανε ξάρ τη τος. "Κύριε αυ τόν τον πί να κα θα τον τε λει ώ σω σε 
τέσ σε ρα χρό νια" ή "θα το τε λει ώ σω σε έντε κα χρό νια αυ τό το 
έρ γο". Αυτή εί ναι η επι τυ χί α στο χώ ρο αυ τό. Και μό νο αυ τή εί ναι η 
επι τυ χί α. 

– Διαφορετικά μι λά με για χο ρη γούς, πα ρα γω γούς...

– Διαφορετικά μι λά με για χο ρη γούς, πα ρα γω γούς, οι οποί οι 
σου δί νουν μια συ ντα γή: "παί ξε αυ τό το έρ γο, μην το παί ζεις 
έτσι...". Δεν εί ναι καν τέ χνη. Κι έτσι εγώ με τα ''έπιπλα'' έχω απο
κτή σει την ελευ θε ρί α μου. Δεν το συ ζη τώ...Μου λέ νε να πάω να 
παί ξω στον τά δε θί α σο...δεν με εν δι α φέ ρει να τρέ χω από θί α σο 

σε θί α σο. Να δη μι ουρ γη θεί μια ομά δα με εν δι α φέ ρει. Δε λέ ει 
τί πο τα...

– Στο πα ρελ θόν εί χες πραγ μα το ποι ή σει, στην Αίγινα, το 
Θεατρικό Φυτώριο Αίγινας, μια προ σπά θει α -αν έχω μά θει κα λά- 
για μια συλ λο γι κό τη τα που θα συ σπεί ρω νε καλ λι τε χνι κές προ σπά-
θει ες κι όχι μό νο από αν θρώ πους που επαγ γελ μα τι κά ασχο λού νται 
αλ λά και από αν θρώ πους που αγα πούν την τέ χνη -ερα σι τέ χνες. 
Γιατί κα τά τη γνώ μη σου στα μά τη σε αυ τή; Περίγραψέ μου το σκε-
πτι κό σου κι αν ακό μα βρί σκε σαι σε μια ανά λο γη επι θυ μί α.

– Οι λό γοι που στα μά τη σε ήταν: πρώ τον μας πή ραν το χώ ρο. 
Είχαμε ένα χώ ρο στις Φυλακές, δεν πλη ρώ να με νοί κι, χο ρη γούς 
δεν εί χα με. Αυτό εί ναι το ένα. Για να νοι κιά σεις ένα χώ ρο στην 
Αίγινα θέ λεις 100.000 το μή να; Δεν ήταν ο κύ ρι ος λό γος αυ τός. Ο 
άλ λος ο λό γος, ο βα σι κός, ήταν ότι εί χα κου ρα στεί να δου λεύ ω 
με τους ερα σι τέ χνες. Βέβαια, εγώ κέρ δι σα πολ λά από αυ τήν την 
ιστο ρί α, και όλοι κερ δί σα με. Δούλευα όλα αυ τά τα χρό νια με τα 
παι δι ά, δού λευ α κεί με να....

– ...Για πό σα χρό νια μι λά με;
– πέ ντε χρό νια. Εγώ τα ερ γα λεί α μου τα ακό νι ζα για τί δού λευ α. 

Για τα παι δι ά δεν ήταν προ τε ραι ό τη τα...είχαν τις δου λειές τους, τα 
όνει ρά τους τα άλ λα

– ...Ήταν δη λα δή μια συ μπλη ρω μα τι κή ευ γε νής ενα σχό λη ση;
– Ενα σχό λη ση... Εγώ, εν τω με τα ξύ, φα να τι κός και πα θια σμέ νος 

έμε να πά ντα ανι κα νο ποί η τος και πολ λές φο ρές ήμουν πο λύ σκλη-
ρός με τα παι δι ά για τί δεν αντι λαμ βα νό μουν έγκαι ρα ότι για τα 
παι δι ά δεν ήταν προ τε ραι ό τη τα αυ τό που κά να νε. ''Χάλαγα τη ζα χα-
ρέ νια μου'' που λέ νε. Δεν έρ χο νταν στα ρα ντε βού τους κτλ, κτλ...
Πάντως ήταν μια κα λή προ σπά θει α, αλ λά δεν πι στεύ ω να το ξα να-
τολ μή σω για τί εί ναι άλ λη η νο ο τρο πί α

– μπο ρεί  να βρεις ερα σι τέ χνες που να επι θυ μούν να δου λέ-
ψουν, να πα θια στούν...

– Αυτό εί ναι σαν να κά νεις τζακ ποτ! Είναι δύ σκο λο... δύσκολο... 
Ακόμα και για τους εντός ει σα γω γι κών επαγ γελ μα τί ες, ο χώ ρος 
του θε ά τρου ση μαί νει άλ λα πράγ μα τα για αυ τούς: Φήμη, χρή μα, κτλ. 
Για τους πε ρισ σό τε ρους θέ λω να πω. Στο χώ ρο των επαγ γελ μα τι
ών υπάρ χει δυ σκο λί α να βρεις στρα τευ μέ νους ηθο ποι ούς... Πόσο 
μάλ λον στον ερα σι τε χνι κό χώ ρο...πολύ δύ σκο λο... Δεν μπο ρείς να 
κά νεις άλ λα πράγ μα τα στη ζωή σου κι άλ λα στη σκη νή. Το ίδιο 
πράγ μα κά νεις. Αυτό που πρε σβεύ εις στη ζωή, πρε σβεύ εις και στη 
σκη νή. Τα φώ τα της ρά μπας δεν φω τί ζουν το πρό σω πο του ηθο
ποι ού, φω τί ζουν την ψυ χή του ηθο ποι ού. Αυτό εί ναι δε δο μέ νο. Ο 
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χώ ρος αυ τός εί ναι πο λύ δύ σκο λος... Ξέχασέ το. Αν δεν εί σαι ταγ
μέ νος... Αν μου 'λεγες "ήσουν ταγ μέ νος για αυ τό το έρ γο;" θα το 
κα τα λά βαι να

– Πήγε ο νους στη θρη σκευ τι κή από δο ση της λέ ξης "τά μα"...
– ...Ναι...Ξέρεις ο κερ δι σμέ νος νο μί ζω ότι εί ναι αυ τό που εί ναι 

πράγ μα τι ταγ μέ νος. Διότι αν αφο σι ω θείς σ' αυ τό το χώ ρο...έχεις 
να κά νεις με συγ γρα φείς με γά λους...το Σολωμό...όταν δου λεύ εις 
δυό μι σι χρό νια με το Σολωμό επι κοι νω νείς με το Σολωμό...σαν να 
υπάρ χει μπρο στά σου ο άν θρω πος. Είναι τρο με ρή εμπει ρί α...
τρομερός πλού τος. Ή με τους άλ λους με γά λους δρα μα τουρ γούς. 
Από τη στιγ μή που κα τα θέ σεις ψυ χή, το κέρ δος εί ναι πο λύ. 
Αισθάνεσαι στη γη πο λύ άνε τα. Πατάς πο λύ άνε τα...

– Νίκο ποιοι ήταν οι δά σκα λοί σου;
– Ήταν η Στέλα Άντλερ με την οποία σπού δα σα από το '79 

μέ χρι το '85. Αυτή βα σι κά μπό ρε σε και μου ανέ συ ρε αυ τό που εί χα 
μέ σα μου. Διότι ο δά σκα λος δε σου μα θαί νει....σε ξυ πνά ει, σου 
ανα σύ ρει...είναι αυ τό που λέ με ξέ ρου με τι δεν ξέ ρου με. Αλλά αυ τό 
που έχει πο λύ με γα λύ τε ρη ση μα σί α εί ναι το "δεν ξέ ρου με τι ξέ ρου
με". Ο δά σκα λος μ' αυ τό που κά νει σου μα θαί νει τι ξέ ρεις (γέ λια). 
Έχεις μέ σα σου συλ λο γι κή μνή μη, ακού σμα τα, ερε θί σμα τα κι έχει 
τον τρό πο, ο δά σκα λος, να στα αφυ πνί ζει αυ τά. Ήταν μια με γά λη 
γυ ναί κα του θε ά τρου και ''μου έδω σε τα κλειδιά'', που λέ νε. Με 
ενέ πνευ σε, δού λε ψα σκλη ρά, πει θάρ χη σα, κα τά λα βα ότι δεν μπο
ρείς να γί νεις ηθο ποι ός αν δεν μο νά σεις. Δεν το λέω με χιού μορ. 
Δηλαδή εί σαι ηθο ποι ός, ένας κο σμι κός μο να χός.

– ...Ένας κο σμο κα λό γε ρος;
– Ένας κο σμο κα λό γε ρος, ακρι βώς. Αυτή τη βδο μά δα εί μαι 

μό νος  μου, μα γει ρεύ ω, δια βά ζω, κά νω πρό βα...
– Ποια εί ναι η γνώ μη σου για τα πο λι τι στι κά τε κται νό με να στην 

Αίγινα. Ανεβαίνουν πα ρα στά σεις εί τε μέ σω του Μορφωτικού 
Συλλόγου, εί τε από άλ λες ομά δες και σκη νο θέ τες. Προχωρούν τη 
σκέ ψη μας, βά ζουν κά ποιο "λι θα ρά κι" στη ζωή μας;  -αν βέ βαι α η 
τέ χνη έχει με το δι κό της τον τρό πο κι ένα τέ τοιο στό χο.

– Βεβαίως κι έχει ένα τέ τοιο στό χο. Τώρα κα τά πό σο αυ τό το 
πράγ μα συμ βαί νει στην Αίγινα κι εξε λίσ σε ται...ας το κρί νουν οι 
υπό λοι ποι...εγώ τώ ρα τι να πω...(γέ λιο). Είναι δύ σκο λη ερώ τη ση. 
Νομίζω πως Όχι. Δεν υπάρ χουν οι εξει δι κευ μέ νοι άν θρω ποι να το 
κά νουν αυ τό. Πρέπει να 'σαι πο λύ δου λε μέ νος στο χώ ρο  για να 
πεις ότι "παίρ νω μια ομά δα και την προ χω ρώ". Δε φταί νε τα παι δι ά. 
Φταίνε οι ιθύ νο ντες που προ σλαμ βά νουν κά ποιον, ας πού με...πώς 
σε προ σλαμ βά νουν, ποια εί ναι η αμοι βή σου...είναι πολ λά. Υπάρχουν 

άν θρω ποι που μπο ρούν να δώ σουν, δεν εί ναι ανά γκη να εί ναι 
Αιγινήτες...πρέπει να υπάρ χει ένας οι κο νο μι κός προ ϋ πο λο γι σμός. 
Πιστεύω ότι ο έλ λη νας εί ναι τα λα ντού χος ηθο ποι ός κατ' εξο χήν 
τα λα ντού χος. Και στην Αίγινα έχου με πο λύ τα λέ ντο...αλλά πώς δι εκ
πε ραι ώ νε ται αυ τό το ''πράγμα''. Θα του πουν του σκη νο θέ τη "θα 
ανε βά σεις αυ τό το έρ γο σε τρεις μή νες με 15 πρό βες το μή να"...
εκ των πραγ μά των δε γί νε ται. Το ερα σι τε χνι κό επί πε δο, τώ ρα, δεν 
μπο ρού με να το κρί νου με...

– Το ζή τη μα εί ναι, Νίκο, το αν τα πο λι τι στι κά δρώ με να στην 
Αίγινα ανοί γουν μια συ ζή τη ση, δη μι ουρ γούν ερω τη μα τι κά, αν προ-
ω θούν τη σκέ ψη μας πα ρα πέ ρα.

– Μπορεί ένα κα λό κεί με νο, που έχει πράγ μα τα να πει, εξ' αι τί
ας με ρι κών πα ρα γό ντων, να μπερ δευ τεί και να μη ''βγουν'' τα 
νο ή μα τα. Είναι σο βα ρή υπό θε ση το Θέατρο. Μόνο, εγώ πι στεύ ω, 
αν γί νει ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΙΓΙΝΑΣ με ένα γε ρό προ ϋ πο λο γι σμό και με ένα 
συν δυ α σμό ερα σι τε χνών και επαγ γελ μα τι ών, που θα δου λέ ψουν 
σω στά να πα ρου σι α στεί ποι ο τι κή δου λειά και να πα ρου σι ά ζε ται στο 
Σαρωνικό, στο Αιγαίο κι αλ λού...Αλλά, έτσι τώ ρα, με μι κρούς προ
ϋ πο λο γι σμούς, με πε ρα στι κούς αν θρώ πους από την Αθήνα, και το 
'να και τ' άλ λο δε θα βγουν αυ τά τα ερω τή μα τα που θέ τεις...Θα 
δι αι ω νί ζε ται αυ τή η κα τά στα ση ως έχει. Και κρί μα για τί η Αίγινα 
όπως και όλα τα μέ ρη της Ελλάδας έχουν ανά γκη από ανύ ψω ση 
του εν στί κτου και της δι αί σθη σης, της λε γό με νης ρευ στής ύλης...
της υψη λής δι α παι δα γώ γη σης. Αυτό ας το λά βουν υπ' όψιν τους οι 
ιθύ νο ντες. Μόνο σο βα ρά μπο ρεί να γί νει κά τι τέ τοιο. Κι όταν λέ με 
σο βα ρά εν νο ού με με προϋπολογισμό. Πώς αντι λαμ βά νο νται 
αυ τήν την ανά γκη στο Δημοτικό Συμβούλιο;

– Γνώμη μου εί ναι πως συμ βαί νει μια ανα πα ρα γω γή της μι ζέ-
ριας λό γω της απο δο χής της από ένα ση μα ντι κό κομ μά τι του πλη-
θυ σμού. Μόνο ένα κί νη μα ''από τα κάτω'' θα μπο ρέ σει να βά λει τις 
βά σεις και τα θε μέ λι α μιας άλ λης κουλ τού ρας στην Αίγινα. Η συ ζή-
τη σή μας έχει και μια τέ τοια λο γι κή. Να θέ σει ερω τή μα τα τα οποία 
πι θα νόν να συμ βά λουν, με τα ξύ άλ λων, σε μια ου σι α στι κή προ ο πτι-
κή δη μι ουρ γί ας. Εξ' άλ λου βλέ πω ότι και εσύ απέ χεις από τα πο λι-
τι στι κά δρώ με να στην Αίγινα και από τις δι ά φο ρες συ ναλ λα γές με 
το Δήμο κτλ....

– Βλέπω ότι δεν υπάρ χει η απαι τού με νη σο βα ρό τη τα. Το έχουν 
έτσι, ας πού με " θα κά νου με μια πα ρά στα ση, θα δεί ξου με στον 
κό σμο..." Τι να δεί ξου νε στον κό σμο; πώς; ως δια μα γεί ας; Η Τέχνη 
δεν γί νε ται ως δια μα γεί ας, επει δή έχεις την κα λή θέ λη ση. Θέλει 
βού λη ση ισχυ ρή, να πα λέ ψεις...να εκ μαι εύ σεις αυ τό το πε ρι βό η το 
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πο σό που θα δί νει τη δυ να τό τη τα στο σκη νο θέ τη και στους ηθο
ποι ούς να δου λέ ψουν σο βα ρά. Και εί ναι θέ μα προ ϋ πο λο γι σμού. 
Μπαίνουν και τα νού με ρα στη μέ ση. Διότι εγώ π.χ.  θα μπο ρού σα 
πο τέ να ανα λά βω ένα θί α σο λου στρά ρο ντας και έπι πλα; Δε γί νο νται 
αυ τά τα πράγ μα τα. Για αυ τό κα τα φεύ γω σε κεί με να που τα δου
λεύ ω μό νος μου και να τα δου λεύ ω όταν θέ λω. Μπορώ να δου
λεύ ω ως τις 12 το βρά δυ, ας πού με. Πρέπει να βγει ένα σο βα ρό 
κον δύ λι, μι λώ ντας για θέ α τρο, για να δη μι ουρ γη θεί μια κα λή θε α
τρι κή κα τά στα ση. Και υπάρ χουν κα λοί δά σκα λοι στην Αθήνα, ηθο
ποι οί επί σης κα λοί όπως και στην Αίγινα και μπο ρεί να γί νει μια 
μί ξη...

– Μό νο έτσι μπο ρεί να γί νει μια μα γιά;
– Πώς αλ λιώς; ...πώς; Το θέ μα εί ναι κα θα ρά οι κο νο μι κό. Εδώ 

στις ακρι τι κές πε ρι ο χές, μι λά με για την Κομοτηνή έχουν ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
και δου λεύ ουν Μολιέρο, Ευριπίδη, Ψαθά κλπ. Κατόρθωσαν εκεί οι 
άν θρω ποι, έπει σαν τους πα ρά γο ντες. Είναι θέ μα πο λι τεί ας πλέ ον. 
Τα κον δύ λια τα εκ μαι εύ ουν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο 
Αργοσαρωνικός δεν έχει ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Το πιο του ρι στι κό κομ μά τι της 
Ελλάδας δεν έχει ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και οι Μινωϊκές Γραμμές ει σπράτ τουν 
δις από αυ τές τις πε ρι ο χές. Πού εί ναι αυ τοί; πού εί ναι; ή κά ποιοι 
άλ λοι όπως ο Κρητικός κλπ; με τι ασχο λού νται εδώ στην Αίγινα; με 
ποια πο λι τι στι κά δρώ με να ασχο λού νται;

Επιμένοντας στην αρ χι κή μου το πο θέ τη ση για ένα κί νη μα μπο
ρώ να πω ότι το πο λι τι στι κό γε γο νός από τη μια δεν πρέ πει να 
εξαρ τά ται από την του ρι στι κή κί νη ση ού τε κι από την κα λή θέ λη ση 
των πα ρα γό ντων που μέ σω αυ τών δι α φη μί ζο νται. Νομίζω πως 
πρέ πει να μπουν ου σι α στι κά ερω τή μα τα στη ζωή μας και με τα ξύ 
αυ τών το επέ κει να αυ τό που νο μί ζω πως αντι προ σω πεύ ει την 
Τέχνη...

– ...το αύ ρι ο, το άγνω στο, το άπει ρο...
– ...δεν εί ναι απλά ένα τε χνι κό ζή τη μα που θα το λύ σει μια 

εται ρί α που για τους χ, ψ, επι κοι νω νι α κούς λό γους δί νει ένα με γά
λο πο σό σε μια προ σπά θει α τέ τοια. Βεβαίως η Τέχνη και ο 
Πολιτισμός εί ναι ένα ανα πό σπα στο κομ μά τι της ζω ής μας που εμείς 
πρέ πει να το ωθή σου με, αλ λά δεν ξέ ρω με ποιους τρό πους. Όταν 
έκα να το Θεατρικό Φυτώριο Αίγινας, υπήρ χαν κά ποιες μο νά δες 
που με μο νω μέ να βο η θά γα νε. Άλλος έφερ νε έναν κα φέ, ένα κου
τί ζά χα ρη, άλ λος αγό ρα ζε ένα ει σι τή ρι ο, 23 ει σι τή ρι α...

– Αυτό όμως εξυ πη ρε τεί λει τουρ γι κά...
– Yπο λει τουρ γι κά . Πώς μπο ρεί λες να δρα στη ρι ο ποι η θεί η 

συ νεί δη ση του το πι κού κό σμου, της το πι κής κοι νω νί ας; Πώς;

– Το κα λο καί ρι θα μπο ρού σα με να ''ανεβάσουμε'' τη "Γυναίκα 
της Ζάκυνθος" στην Παληαχώρα, ας πού με; στην αυ λή του κε ντρι-
κού να ού, με 50 κα θί σμα τα και χω ρίς φω τι σμό;

– Είναι με ρι κές σκη νές που δεν γί νο νται χω ρίς φω τι σμό. 
Πρέπει να εί ναι πο λύ ορ γα νω μέ νο για τί μπο ρεί να βγει μια απο τυ
χη μέ νη πα ρά στα ση...θα πλη γω θώ πά ρα πο λύ. Αν το έρ γο δεν παι
χτεί όπως πρέ πει μπο ρεί να μου σπά σει το ηθι κό. Κι εγώ ετοι μά
ζο μαι να το ξα να παί ξω το χει μώ να. Μόνο από κά ποιες προ ϋ πο θέ
σεις. Να έρ θει το σκη νι κό, να έρ θει ο φω τι στής, να έρ θει σκη νο
γρά φος, να γί νουν κά ποιες πρό βες

– Καλύτερα να μη γί νει...
– Ε βέ βαι α, δεν εί ναι κα λύ τε ρα να μη γί νει χω ρίς όλες αυ τές 

τις προ ϋ πο θέ σεις; Σκεφτόμουν να το πάω σε Δήμους δε ξιά και 
αρι στε ρά, αλ λά δεν θα το κά νω για τί δεν ξέ ρω πώς θα εί ναι οι 
συν θή κες, οι κα τα στά σεις. Η μό νη κί νη ση που θα κά νω για το 
κα λο καί ρι εί ναι μή πως το συ μπε ρι λά βει κά ποιο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στις δρα
στη ρι ό τη τές του. Διότι αυ τοί εί ναι ορ γα νω μέ νοι και όλα τα φτιά
χνουν όπως πρέ πει να εί ναι. 

– Τι έχεις στο μυα λό σου για το χει μώ να;
– Τη "Γυναίκα της Ζάκυνθος" και το "Drinking in America". Το 

"Drinking in America" μάλ λον σε μου σι κές σκη νές και τη "Γυναίκα 
της Ζάκυνθος" στο ίδιο το Θέατρο. Προς το πα ρόν δεν θα κοι τά ξω 
άλ λο κεί με νο για τί, ου σι α στι κά, δεν τα έχω παί ξει. Τα έχω δου λέ
ψει αλ λά δεν τα έχω παί ξει...

Ο Νίκος Καλαμό σπού δα σε στις σχο λές Γ. Θεοδωσιάδη και Γ. 
Βαφειά. Το 1975 εγκα τα στά θη κε στη Νέα Υόρκη. Συνέχισε σπου-
δές στο φυ τώ ρι ο της Stella Adller, 6 χρό νια. Στην Αμερική έμει νε 
μέ χρι το 1990. Έπαιξε σε 18 Off και Off Off Broadway πα ρα γω γές,  
S. Mrozelk στο "La mama", Terence Mc Nally, στο Ubu rep στο 
έρ γο "Room Service Round About Theater" σε σκη νο θε σί α Alan 
Arkin, με τα ξύ άλ λων. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα δη μι ούρ γη σε το Θεατρικό Φυτώριο 
Αίγινας και ανέ βα σε τον "επι στά τη"  H. Pinter, το "τέ λος του τα ξι-
δι ού" του S. Beckett και από  τη συλ λο γή του T. Williams "27 
βα γό νια γε μά τα βαμ βά κι"  και 2 μο νό πρα κτα. Το κα λο καί ρι και 
φθι νό πω ρο του 2000 ανέ βα σε το "Drinking in America" του Eric 
Bogozian 's και το χει μώ να του 2001 το έπαι ξε στην Αθήνα. Τον 
Απρίλη του 2003 ανέ βα σε στο Θέατρο "Έναστρον" τη "Γυναίκα της 
Ζάκυνθος του Διονυσίου Σολωμού.               
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Ìε στό χο «να συ μπε ρι λη φθούν οι ντό πιοι και να εν σω-
μα τω θεί η Ακαδημία Αίγινας στη δι άρ θρω ση της 
πό λης» ένα δη μό σι ο φό ρουμ «για ένα δι ά λο γο ανά με-

σα στην τέ χνη και την επι στή μη» πραγ μα το ποί η σε ντου στην 
Αίγινα με τη μορ φή του Φεστιβάλ, από τις 9 ως τις 18 Μαΐου. 
Με ένα δυ σνό η το πλαί σι ο σκέ ψης αλ λά και δυ σπρό σι το κα ται-
γι σμό ορο λο γι ών σ' ένα φυλ λά δι ο που μοι ρά στη κε σχε δόν 
πα ντού, η Ακαδημία της  Αίγινας με την πο μπώ δη αυ το τιτ λο φό-
ρη σή της, πραγ μα το ποί η σε την εμ φά νι σή της με έδρα τον Πύργο 
του Μάρκελου, έναν χώ ρο ο οποί ος δεν δί νο νταν σχε δόν πο τέ, 
πά ντα με τη δι και ο λο γί α της κα τά στα σης  στην οποία  βρί σκε-
ται.

Με την τε χνι κή, πά ντα απα ραί τη το 
στοι χεί ο για την τέ χνη, επι χείρησαν, 
χω ρίς να πουν τί πο τε το πραγ μα τι κά 
ση μα ντι κό, να εντυ πω σι ά σουν. Σε 
αντί θε ση με τη λο γι κή και τους στό-
χους της ομά δας «Σχεδία» (η οποία 
συμ με τέ χει στην Ακαδημία) που πραγ-
μα το ποί η σε σε μι νά ρι ο τέ χνης για τους 
εκ παι δευ τι κούς -και όχι μό νο- η Ακα-
δημία με ένα πο λυ δά πα νο σχέ δι ο, 
προσπάθησε να ανα δεί ξει κυ ρί ως τον 
εαυ τό της. Η λε ξι λα γνεί α και ένας 
αλα ζο νι κός πο μπώ δης λό γος φαί νε-
ται να χα ρα κτη ρί ζουν μια προ σπά θει α 
ως επι βε βαί ω ση μιας ελίτ δι α νο ου μέ-
νων και καλ λι τε χνών. Χωρίς κα μιά 
κοι νω νι κή ανα φο ρά ή επι και ρό τη τα, 
που η τέ χνη και η επι στή μη θα επι χει-
ρού σε να απα ντή σει με τον τρό πο της 
δη μι ουρ γώ ντας μια συ ζή τη ση έστω 
και στο επί πε δο της δι αί σθη σης, η 

Ακαδημία αυ το θαυ μά ζε ται σε ένα σύ νο λο δρα στη ρι ο τή των που 
εκ θέ τει στο κοι νό της Αίγινας. Μέσα στις πο λυ τε λείς εκ δό σεις 
φυλ λα δί ων και αφι σών που  προ α νήγ γει λαν τις δρα στη ρι ό τη τες 
και γί νο νταν με την οι κο νο μι κή χο ρη γί α, του λά χι στον, του ιδρύ μα τος 
Σταύρος Νιάρχος και της HELLAS FLYING DOLPHIN. 

Λες και  δεν υπάρ χουν καλ λι τέ χνες στην Αίγινα, λες και δεν 
δρα στη ρι ο ποι ού νται καλ λι τε χνι κά άν θρω ποι στην Αίγινα, λες και 
δεν υπάρ χει λα ϊ κή πα ρα δο σι α κή τέ χνη στην Αίγινα, η Ακαδημία 
προ σγει ώθηκε στους αδα είς, με εντυ πω σι α σμούς κα θό λου ευ α νά-
γνω στους με μέσα και υποβολή και την αποθέωση της τεχνικής. 

Αν η τέ χνη θα μπο ρού σε να σπρώ ξει τη 
ζωή μας πιο μπρο στά, τώ ρα φαί νε ται ότι 
αυ το θαυ μά ζει τον εαυ τό της με τα μορ-
φω μέ νη σε σε μι νά ρι α υψη λής εξει δί-
κευ σης για λί γους κι εκλε κτούς. 

Όπως και να το κά νει κα νείς, 
ένα πο λι τι στι κό γε γο νός όπως 
αυ τό, που ξε περ νά ει τα θρη σκευ τι
κά πα νη γύ ρια, εί ναι ση μα ντι κό και 
θε τι κό. Είναι ανα γκαί ο όμως να σκε-
φτού με το κα τά πό σο η εντύ πω ση πρέ πει 
να υπερ σκε λί ζει το νό η μα, πό σο η τε χνι-
κή ζει σε βά ρος της τέ χνης. Κι ένα ηθι κό 
πέ ρα για πέ ρα ερώ τη μα: Ποια μέ σα χρη-
σι μο ποι ού νται για να συμ βεί ένα πο λι τι-
στι κό γε γο νός; (Αφιερωμένο στους με ρο-
κα μα τιά ρη δες που δού λε ψαν για την 
Ακαδημία και  σε λί γους αν θρώ πους 
όπως αυ τούς της ομά δας «Σχεδία» ή του 
σχο λεί ου Χιλ που μπή καν σ' όλο αυ τό το 
χο ρό των εστέτ που με πυ ρο τε χνή μα τα 
και με ‘’πλάτες'' προ ω θούν τη νέα  άπο ψη 
για την τέ χνη).                         
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Áêáäçìßá ôçò Áßãéíáò
φαι νό με νο ή πραγ μα τι κό τη τα;

"...Πού πή γαν όλοι οι ζω γρά φοι; 
Αυτοί που κομ μά τια ζαν τις ει κό νες, 
που χά ρα ζαν τους πί να κες,  
που βού τα γαν τα πι νέ λα τους σε αί μα... 
Πού πή γαν όλοι οι ζω γρά φοι;

Γεμίζουν τους καμ βά δες τους με άσπρο 
και ζη τούν πα λέ τες χω ρίς κόκ κι νο: 
Είμαστε τυ φλοί και τα πι νέ λα μας 
βου τηγ μέ να στο πα στέλ 
ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ  
ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ... 
...Απλά σώ ζου με το το μά ρι μας"

Στίχοι από τρα γού δι των "THE EX"

"Οι τέ χνες του μέλ λο ντος θα εί ναι 
ανα στα τώ σεις κα τα στά σε ων, ή τί πο τα"

ΓΚΙ ΝΤΕΜΠΟΡ 
«κοι νω νί α του θε ά μα τος» 



ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

– Η επί σκε ψη στη Βαγδάτη (23 Φλεβάρη-3 Μάρτη) δεν ήταν 
ακρι βώς η "ασπί δα ει ρή νης" (άν θρω ποι που το πο θε τούν το σώ μα 
τους ως ασπί δα σε στό χους όπως: σχο λεί α, νο σο κο μεί α, υδρο-
η λε κτρι κά ερ γο στά σι α, γέ φυ ρες) αλ λά η έμπρα κτη αλ λη λεγ γύ η 
στον Ιρακινό λαό που με τέ φε ρε ένα κλί μα αντι πο λε μι κό, όπως 
αυ τό εκ φρά στη κε στην Ελλάδα με τις μα χη τι κές δι α δη λώ σεις 
από τις 15 Φλεβάρη, ημέ ρα της πα γκό σμι ας δι α δή λω σης κα τά 
του πο λέ μου. Το συν δι κά το της Δ.Ο.Ε. πρέ πει να δεί χνει, πέ ρα 
από τη δι εκ δί κη ση μι κρών και κα θη με ρι νών, και αυ τήν την πλευ-

ρά της δι  ε θνούς 
αλ λη λεγ γύ ης .   Η 
απο στο λή πε ρι εί χε 
επι σκέ ψεις σε νο σο-
κο μεί α, σχο λεία και 
στο Μνημείο Φρίκης 
το Άλα Μαρίγια.

– Το εμπάρ γκο 
του ΟΗΕ εί ναι και το 
ση μεί ο το μής στη 
σύγ χρο νη Ιστορία 
του Ιράκ αφού μέ χρι 
το 1995 δεν μπο ρού-
σαν να μπουν τρό φι-
μα και φάρ μα κα στο 
Ιράκ, ενώ με τά το 
1 995 ,  έ ρ  χ ο  ν τ α ν 
κά ποιες πο σό τη τες 
με το αντάλ λαγ μα 

του πε τρε λαί ου. Ο σκο πός ήταν να πι ε στεί ο λα ός του Ιράκ ώστε 
να στρα φεί ενα ντί ον του κα θε στώ τος. Κατα φέρ θη κε όμως ακρι-
βώς το αντί θε το: Δεν υπήρ χε πε ρί ο δος που ο Σαντάμ αμ φι σβη-
τή θη κε λι γό τε ρο, από την πε ρί ο δο λί γο πριν τον πό λε μο. Ο 
κό σμος στο Ιράκ έλε γε πά νω κά τω: "αφή στε εμάς να λύ σου με 
τις δι α φο ρές μας με το Σαντάμ". Όλοι ήταν αντι α με ρι κά νοι. 
Απόδειξη εί ναι και η ση με ρι νή κα τά στα ση, που δεν μπο ρούν οι 
αμε ρι κά νοι να σχη μα τί σουν μια σο βα ρή κυ βέρ νη ση στο Ιράκ ενώ 
πε ρι φέ ρουν 300-500 πλια τσι κο λό γους που καί νε βι βλι ο θή κες, 
μου σεί α σε μια πό λη 6.000.000! Ακόμα και στην Αθήνα οι κα το-
χι κές δυ νά μεις της Γερμανίας βρή καν πολ λούς πε ρισ σό τε ρους 
υπο στη ρι χτές το '41. Έτσι και το κα θε στώς του Σαντάμ με τά το 
1991 προ ώ θη σε με επι τυ χί α την ιδέα ότι "για όλα αυ τά που τρα-
βά τε ευ θύ νο νται οι αμε ρι κά νοι". 

– Το Ιράκ μα ζί με τη Συρία και την Παλαιστίνη εί ναι τα πιο 
κο σμι κά κα θε στώ τα του αρα βι κού κό σμου. Η ει κό να που έχου με 
για τον αρα βι κό κό σμο εί ναι εντε λώς λά θος. Αν πεις σε ένα 
παι δί "ζω γρά φι σέ μου έναν άρα βα" θα ζω γρα φί σει ένα ψη λό-
λι γνο άν θρω πο με μια κε λε μπί α, με με γά λη γε νει ά δα με ένα 
σκού φο στο κε φά λι και με ένα κα λά σνι κοφ στο χέ ρι. Αυτή η 
ει κό να δεν έχει κα μιά σχέ ση με την πραγ μα τι κό τη τα (όσο η απο-
στο λή πε ρι πλα νή θη κε 10 μέ ρες στις γει το νιές της Βαγδάτης), 
πα ρά μό νο ως γρα φι κό σκη νι κό όπως οι τσο λιά δες στο κέ ντρο 
της Αθήνας. Απαγορεύτηκε η δη μό σι α χρή ση του αλ κο όλ (ιδι ω-
τι κά επι τρέ πε ται) μό λις το 1994. Ο δεύ τε ρος στην τά ξη του 
κα θε στώ τος, Ταρέκ Αζίζ, ήταν χρι στια νός. Στα σχο λεί α το μά θη-
μα των θρη σκευ τι κών, εκτός από τα θρη σκευ τι κά σχο λεί α, ήταν 
το τρί το σε σπου δαι ό τη τα με τά τη γλώσ σα και τα μα θη μα τι κά. 

– Κανείς σο βα ρός άν θρω πος δεν υπε ρα σπί ζε ται το κα θε-
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Εκδήλωση για τους άμα χους του Ιράκ, 
με το δά σκα λο Γιώργο Γαλάνη

που ως μέ λος της Δ.Ο.Ε., επι σκέ φτη κε τη Βαγδάτη πριν από την ει σβο λή 



στώς του Μπααθ αφού εί χε λύ σει με τον πιο αι μα τη ρό τρό πο τις 
δι α φο ρές του με τις υπό λοι πες πο λι τι κές ομά δες (κα τέ σφα ξε 
τους κομ μου νι στές), και με τις άλ λες εθνό τη τες (Κούρδους), 
θρη σκεί ες (Σιήτες), αλ λά και με οτι δή πο τε το δι α φο ρε τι κό. Η 
αλ λη λεγ γύ η δεν απευ θύν θη κε προς το κα θε στώς αλ λά σε έναν 
αγω νι ζό με νο λαό. 

– Τα σχο λεί α έχουν πε ρί που το εκ παι δευ τι κό σύ στη μα της 
Ελλάδας, με εν νιά χρο νη υπο χρε ω τι κή εκ παί δευ ση, ενώ το 80% 
των σχο λεί ων χω ρί ζε ται σε αρ ρέ νων και θη λέ ων. Ένας δά σκα-
λος στη Βαγδάτη έπαιρ νε 150 δο λά ρι α το μή να πριν από το 1991, 
συν διά φο ρα κου πό νια για βα σι κά εί δη δι α τρο φής. Την πε ρί ο δο 
πριν τη δεύ τε ρη επέμ βα ση έπαιρ νε 4 δο λά ρι α το μή να κι αυ τό 
οφεί λε ται στην αλ λα γή ισο τι μί ας δη να ρί ου-δο λα ρί ου. Το συ νη-
θέ στε ρο πα ρα ε πάγ γελ μα που έκα ναν, ήταν να χρί σουν το αυ το-
κί νη τό τους ΤΑΞΙ και έψα χναν για τυ χόν πε λά τη.  

– Από το 1991, το 40% των σχο λεί ων που εί χε βομ βαρ δι στεί 
δεν έγι νε δυ να τό να επι σκευ α στεί ξα νά. Έτσι κά θε αί θου σα εί χε 
μέ σο όρο 60-70 παι δι ά. 

– Το με γα λύ τε ρο πρό βλη μα των εκ παι δευ τι κών δεν ήταν τα πε νι-
χρά οι κο νο μι κά τους αλ λά το γε γο νός της έλ λει ψης προ σο χής από 
τη με ριά των μα θη τών τους. Τα παι δι ά δεν μπο ρού σαν να συ γκε-
ντρω θούν, δι αι σθά νο νταν το συμ βαί νει. Τα ίδια δεν εί χαν ζή σει τον 
πό λε μο, αλ λά οι γο νείς τους εί χαν ζή σει τό σο τον δε κα ε τή πό λε μο 
Ιράκ-Ιράν από το 1980, αλ λά και το πιο πρό σφα το εμπάρ γκο μέ χρι 
την ει σβο λή του 2003. Κάθε οι κο γέ νει α από την προ η γού με νη ει σβο-
λή εί χε εί τε νε κρούς εί τε ανά πη ρους από τραυ μα τι σμό. 

– Πριν αρ χί σει το 1980 ο δε κα ε τής πό λε μος με το Ιράν, οι 
Ιρακινοί εί χαν τα πε ρισ σό τε ρα δι δα κτο ρι κά στον κό σμο ανά 
πλη θυ σμό. Είναι μορ φω μέ νος λα ός και δια βά ζει πο λύ. Υπάρχει 
ένα από φθεγ μα στον αρα βι κό κό σμο: "τα βι βλί α τα γρά φουν οι 
Αιγύπτιοι, τα εκ δί δουν οι Λιβανέζοι και τα δια βά ζουν οι Ιρακινοί". 
Τα βι βλι ο πω λεί α στη Βαγδάτη ακό μα και στα πρό θυ ρα της τω ρι-
νής ει σβο λής έσφυ ζαν από ζωή. Ανταλλάσσοντας και με τα πω-
λώ ντας δι αρ κώς βι βλί α έξω και μέ σα στα βι βλι ο πω λεί α, τα απο-
γεύ μα τα τα βι βλι ο πω λεί α ήταν γε μά τα. Στο σχο λεί ο μά λι στα 
κά νουν αρ χαί α ελ λη νι κή φι λο σο φί α.

– Οι μνή μες από τον πό λε μο ήταν τραυ μα τι κές. Ενδεικτικά, ένας 
Ιρακινός δά σκα λος, που εί χε μια σφαί ρα στο πό δι και ήταν κου τσός,  
έλε γε ότι ήταν πο λύ τυ χε ρός που ζει. Όταν κα τά τη δι άρ κει α της 

πρώ της ει σβο λής, στρα τευ μέ νος, ήταν με φί λους του στρα τι ώ τες 
στην υπη ρε σί α τους, κά ποια στιγ μή πή γε στην του α λέ τα, γύ ρι σε και 
τους βρή κε απο κε φα λι σμέ νους από βόμ βα μι κρού βε λη νε κούς. 

– Μέχρι το 1995 δεν επέ τρε παν κα νέ να φάρ μα κο. Μετά με 
πολ λές επι φυ λά ξεις έστελ ναν κά ποιο συ γκε κρι μέ νο φάρ μα κο 
και με τά από μή νες. Τα προ σχή μα τα που έθε τε ο ΟΗΕ ήταν πολ-
λά. Παράδειγμα: Η χρή ση της ρα δι ε νέρ γει ας των αντι καρ κι νι κών 
φαρ μά κων από το κα θε στώς για να φτιά ξει ξει βόμ βα. Η τε λευ-
ταί α θερ μο κοι τί δα μπή κε στα 1996 κι αυ τό για τί το υλι κό από το 
οποίο εί ναι κα τα σκευ α σμέ νη, ...θα χρη σι μο ποι η θεί δή θεν από το 
κα θε στώς ως πο λε μι κό υλι κό. Δεν μπο ρού σαν να επι σκευ ά σουν 
τα Υδραγωγεία για τί οι σω λή νες θα χρη σι μο ποι ού νταν, ...για την 
εκτό ξευ ση πυ ραύ λων. 

– Τραγική ει ρω νεί α: Η αρ χαί α Μεσοποταμία εί ναι ο χώ ρος 
του ση με ρι νού Ιράκ. Είναι ένας τό πος εύ φο ρος ανά με σα από τον 
Τίγρη και τον Ευφράτη. Μέχρι πριν το 1990 στα παι δι ά του σχο-
λεί ου έδι ναν κα θη με ρι νά φρού τα. Στον ίδιο χώ ρο τον και ρό της 
ανά πτυ ξης του Ισλάμ, με τα ξύ 8ου και 12ου αι ώ να ανα πτύ χθη κε 
η Ιατρική και φαρ μα κευ τι κή. Οι φι λό σο φοι για να δι και ο λο γούν 
τη θέ ση τους στους χα λί φη δες ανέ πτυ ξαν την ια τρι κή και τα 
βό τα να. Έτσι το 50% των φαρ μά κων που σή με ρα χρη σι μο ποι ού-
με στη Δύση οφεί λε ται σ' αυ τό το γε ω γρα φι κό χώ ρο. Σήμερα σ' 
αυ τό το χώ ρο πε θαί νουν παι δι ά από την έλ λει ψη των φαρ μά-
κων...και μά λι στα δεν πε θαί νουν από υψη λού κιν δύ νου ασθέ νει-
ες όπως ο καρ κί νος, αλ λά από δι άρ ροι α για τί δεν έχουν απλά 
φάρ μα κα και για τί έχουν μο λυ σμέ νο νε ρό.

– Ο καρ κί νος στο Ιράκ αυ ξή θη κε κα τά 700% κι αυ τό οφεί λε-
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ται στις βόμ βες με απε μπλου τι σμέ νο ου ρά νι ο.

1.700.000 Ιρακινοί ήταν τα έμ με σα θύ μα τα του πο λέ μου και 
του εμπάρ γκο με τά το 1991.

– Οι επι σκέ ψεις στα νο σο κο μεί α ήταν γρο θιά στο στο μά χι. 
Το με γά λο πρό βλη μα δεν ήταν τό σο στην υπο δο μή όσο στην 
έλ λει ψη των φαρ μά κων.

– To μνη μεί ο Άλα Μαρίγια, ήταν ένα κτί ρι ο τύ που κα τα φύ γι ο, 
για να προ στα τεύ ο νται τα γυ ναι κό παι δα από τους βομ βαρ δι-
σμούς. Στις 14 Φλεβάρη 1991 στις 4.00 το πρωί, μια "έξυ πνη 
βόμ βα" άνοι ξε μια τρύ πα δι α μέ τρου 2 μέ τρων και στη συ νέ χει α 
ένα πύ ραυ λος τό μα χοκ, απαν θρά κω σε 408 αν θρώ πους. Σήμερα 
ονο μά ζε ται "Μουσείο της φρί κης" και υπάρ χουν τα απο μει νά ρια 
του πύ ραυ λου, φω το γρα φί ες των δο λο φο νη μέ νων, παι χνί δια των 
παι δι ών και απαν θρα κω μέ να πτώ μα τα. Μυρίζει ακό μα η κα μέ νη 
σάρ κα στους τοί χους. Οι αμε ρι κά νοι ισχυ ρί στη καν ότι υπήρ χαν 
όπλα και στη συ νέ χει α ζή τη σαν συγ γνώ μη ώ μη. Τέτοια πρέ πει να 
υπάρ χουν δε κά δες ύστε ρα από την τω ρι νή ει σβο λή αν και το 
CNN να κά νει ρε πορ τάζ...

– Οι Ιρακινοί ήταν ιδι αί τε ρα φι λό ξε νοι και ιδι αί τε ρα φι λι κοί 
στις αντι προ σω πεί ες. 

– Τις αι τί ες τις κα τα λά βαι ναν πο λύ κα λά. Απέκρουαν τα προ-
σχή μα τα και τους μύ θους για την "υπο στή ρι ξη στην Τρομοκρατία" 
ή για τον "εκ δη μο κρα τι σμό" του Ιράκ. Είχαν, μια όχι φα νε ρή ενα-
ντί ω ση στο κα θε στώς του Σαντάμ, αλ λά τις αι τί ες τις απέ δι δαν 
στο πε τρέ λαι ο, στον αφα νι σμό του αρα βι κού έθνους, στο να 
ανα δει χτεί η Αμερική ως πλα νη τι κή δύ να μη, και στην ισχυ ρο ποί-

η ση της δύ να μής τους στη Μέση Ανατολή.

– Για το αντι πο λε μι κό κί νη μα: Η άνοι ξη προ η γή θη κε του χει-
μώ να. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα, περ νά ει μια δύ σκο λη στιγ μή. Την 
πρώ τη βδο μά δα του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος σ' όλο τον κό σμο 
κα τέ βη καν σε δι α δη λώ σεις τό σοι όσοι δεν εί χαν κα τέ βει στα 8 
χρό νια του πο λέ μου στο Βιετνάμ. Άνθρωποι κά θε ηλι κί α και κυ ρί-
ως από τους νέ ους κα τέ βη καν στο δρό μο. Το κί νη μα αυ τό τρο-
φο δο τεί μια γε νιά αν θρώ πων που απο μυ θο ποι ούν και αμ φι σβη-
τούν τη σύγ χρο νη κυ ρι αρ χί α των ΗΠΑ. Στους εκ παι δευ τι κούς 
αντι στοι χεί και ένα μι κρό με ρί δι ο από την αφύ πνι ση της αντι πο-
λε μι κής συ νεί δη σης. Πρέπει να συ νε χί σου με την προ σπά θει α 
ενά ντι α στον πό λε μο για τί δια λέ γου με το σω στό. 

Η συ ζή τη ση που επα κο λού θη σε ήταν έντο νη. Πολλές το πο-
θε τή σεις, έντο νες δι α φο ρές και ιδι αί τε ρα στο ζή τη μα των αι τι ών 
αλ λά και της αντί στα σης στον πό λε μο. Συζητήθηκε ο θε σμός της 
πα ρέ λα σης ως ένας τρό πος μύ η σης στο μι λι τα ρι σμό και στις 
αξί ες του πο λέ μου, αλ λά και οι επιρ ρο ές της εκ παί δευ σης, και 
δι α φά νη κε η ανα γκαι ό τη τα να συ νε χι στούν και άλ λες πα ρό μοι ες 
εκ δη λώ σεις ενά ντι α στον πό λε μο. Επίσης, προς στο τέ λος της 
εκ δή λω σης, συ ζη τή θη κε και η υπό θε ση της επέμ βα σης, ιε ρέ α 
και ομά δας γο νέ ων, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων, μ' 
αφορ μή μά θη μα δι α πο λι τι σμι κής εκ παί δευ σης. Για το τε λευ ταί ο 
εκ δη λώ θη κε έντο να η δυ σα ρέ σκει α των πα ρευ ρι σκο μέ νων για 
την οπι σθο δρο μι κή ενέρ γει α της συ γκε κρι μέ νης ομά δας. 
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Ôο κύ ρι ο ερώ τη μα εί ναι, αν ο αντα γω νι σμός εί ναι η μο να δι κή 
πρό τα ση στον αγώ να για την επι βί ω ση. Αυτός ο άγρι ος αντα-
γω νι σμός μέ σα στην κοι νω νί α (στις σχέ σεις, στη δου λειά) 

και τον οποίο βλέ που με -και ξα να βλέ που με- στην κα τα στρο φο λά γνα 
τη λε ό ρα ση, εί ναι η απο κλει στι κή και μό νη μας δυ να τό τη τα; 
Οπωσδήποτε όχι.

Ο Δαρβίνος κα τέ γρα ψε την επι κρά τη ση των ατό μων που ανέ πτυ-
ξαν τα ευ νο ϊ κό τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά στην πο ρεί α της εξέ λι ξης των 
ει δών. Ισχυρίζομαι ότι και η εξέ λι ξη της κοι νω νί ας εξαρ τά ται από τα 
''ευνοϊκά'' ατο μι κά χα ρα κτη ρι στι κά, τα οποία δεν εί ναι αντα γω νι στι κά. 
Γιατί δεν εί ναι ευ νο ϊ κό χα ρα κτη ρι στι κό για την επι βί ω σή μας η φι λι-
κό τη τα, η συ νερ γα τι κό τη τα, η κα τα νό η ση, η πα ρα χώ ρη ση, οι κα θα ροί 
λο γα ρια σμοί, ο σε βα σμός στη δι α φο ρά; Μοιάζει να τα επι θυ μού με 
όλοι.

Σήμερα, εν νο ώ στην επο χή μας, η εξέ λι ξη των ει δών και του 
αν θρώ πι νου εί δους εξαρ τά ται από κοι νω νι κές επι λο γές, επι λο γές 
στο κοι νω νι κό επί πε δο. Τέτοιες επι λο γές έχουν φτιά ξει έναν κό σμο 
δύ σκο λο, όπου κά θε μέ ρα χά νο νται χι λιά δες εί δη φυ τών και ζώ ων, 
όπου το φυ σι κό πε ρι βάλ λον πά σχει σο βα ρά, όπου οι άν θρω ποι υπο-
φέ ρουν από πεί να, αρ ρώ στια και πο λέ μους. Στα επι στη μο νι κά ερ γα-
στή ρι α κα τα σκευ ά ζο νται νέα εί δη τα οποία αλ λοι ώ νουν τον κό σμο 
των ει δών, με τρό πο που ήδη φά νη κε βλα βε ρός. Μόλις εμ φα νι στεί 
κά ποιος και νού ρι ος ιός, ανα ρω τιό μα στε όλοι αν δεν έχει φτια χτεί 
και αυ τός σε κά ποιο ερ γα στή ρι ο.

Οι επι θε τι κοί πό λε μοι των ημε ρών μας κα τα στρέ φουν τη γη και 
το νε ρό, τους αν θρώ πους και τις οι κο νο μί ες τους. Όλα αυ τά έχουν 
γί νει στο όνο μα του με γί στου δυ να τού κέρ δους. Όμως η κερ δο σκο-
πί α απέ να ντι στη φύ ση και τον άν θρω πο, ας πω κα λύ τε ρα η εγκλη-
μα τι κή αι σχρο κέρ δει α, έχει απο δει χθεί λά θος, ένα τε ρα τώ δες λά θος. 
Είναι ένα λά θος που μας αφο ρά όλους, αφε νός για τί ξε σπά επά νω 
μας, στην υγεία μας και των παι δι ών μας, στο μέλ λον του πλα νή τη, 
στην κοι νω νι κή μας υγεία και στις με τα ξύ μας σχέ σεις, και στη δι ά-
θε ση να στα θού με αλ λη λέγ γυ οι προς όσους υπο φέ ρουν.

Ωστόσο η εξέ λι ξη προ χω ρά με λά θη. Αυτά τα λά θη οδή γη σαν την 
εξέ λι ξη από τον πρώ το μο νο κύτ τα ρο ορ γα νι σμό στη δη μι ουρ γί α των 
ει δών, μέ σα από μια δι α δι κα σί α όπου τα λι γό τε ρο προ σαρ μο σμέ να 
στις επι τα γές του πε ρι βάλ λο ντος εί δη, εκλεί πουν και τα κα λύ τε ρα 
προ σαρ μο σμέ να εί δη επι βι ώ νουν. Η φύ ση επέ λε ξε μέ σα από δο κι-
μές, μέ σα από λά θη -λά θη προ σαρ μο γής- τα όντα που επι βι ώ νουν.

Στις μέ ρες μας η επι βί ω σή μας, η επι βί ω ση του αν θρώ που ως 
μέ λους του κοι νω νι κού και φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος, εξαρ τά ται από 
τη δι όρ θω ση του λά θους που ορί ζει τον αντα γω νι σμό, τον πό λε μο, 
την αι σχρο κέρ δει α ως κυ ρί αρ χη, αν όχι απο κλει στι κή, δυ να τό τη τα. Η 
δι όρ θω ση αυ τού του λά θους απο κα θι στά την φυ σι κή και κοι νω νι κή 
ισορ ρο πί α, εί ναι το ''ευνοϊκό χαρακτηριστικό'' που οδη γεί σε κα λύ-
τε ρη φυ σι κή και κοι νω νι κή προ σαρ μο γή. Είναι η δι όρ θω ση του άδι-
κου που συ νι στούν  η κα τα στρα τή γη ση της φύ σης και των μη χα νι-
σμών της, η κο ντό φθαλ μη χρή ση των φυ σι κών πό ρων, οι κερ δο σκο-
πι κοί πό λε μοι, η κα τα στρο φή κοι νω νι ών που έχουν αλ λιώ τι κες δο μές 
και οι κο νο μί ες. Είναι συμ φέ ρον η δι όρ θω ση αυ τή να γί νει έγκαι ρα, 
με τον ει ρη νι κό τρό πο, κι όχι εκρη κτι κά με τον τρό πο της πλα νη τι κής 
κα τα στρο φής.

Ισχυρίζομαι ότι ο ει ρη νι κός τρό πος εί ναι ο τρό πος της συ νερ γα-
σί ας, της απο δο χής της κοι νω νι κής δι α φο ράς, της αλ λη λεγ γύ ης προς 
τον αδύ να το, της πα ρα χώ ρη σης κι όχι του αντα γω νι σμού, της δι εκ-
δί κη σης και όχι της πα ραί τη σης, εί ναι ο τρό πος του συλ λο γι κού και 
όχι του ατο μο κε ντρι κού συμ φέ ρο ντος. Για μέ να το συ γκλο νι στι κό τε-
ρο κομ μά τι από την Ιστορία του Θουκυδίδη, εί ναι ο δι ά λο γος 
Αθηναίων προς Μηλίους, όπου ανα δει κνύ ε ται η πά λη της ισχύ ος με 
το δί και ο, του άδι κου με το δί κιο. Οι Μήλιοι βέ βαι α κα τα στρά φη καν, 
η μά χη όμως που έδω σαν κα τα γρά φη κε στην Ιστορία. Οι κα τα στρο-
φείς Αθηναίοι αντι με τώ πι σαν με τά από λί γο και τη δι κή τους κα τα-
στρο φή, εκεί νη όπου τους οδή γη σε η αλα ζο νι κή ανι σορ ρο πί α που 
δη μι ούρ γη σε η εξου σί α τους.

Η Ιστορία δι δά σκει. Η από φα ση αν θα δι δα χθού με ή όχι, κα θο-
ρί ζει σή με ρα την πο ρεί α της εξέ λι ξης.                         
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μια άλ λη μα τιά στις πα ρα τη ρή σεις τους
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Ôην Πέμπτη 3 Απριλίου στη "Σωληνουργεία Κορινθίας" 6 
ερ γά τες έχα σαν τη ζωή τους και άλ λοι 3 τραυ μα τί στη καν 
βα ριά με τά από έκρη ξη στη νέα μο νά δα συ γκόλ λη σης. 

Τα τρία τε λευ ταί α χρό νια εί χαν συμ βεί 18 ατυ χή μα τα στην "εκ συγ-
χρο νι σμέ νη" επι χεί ρη ση στην οποία  επι βλή θη κε πρό στι μο ύστε-
ρα από ελέγ χους από το Σώμα Επιθεωρητών ... 10.000 ευ ρώ. Η 
εται ρί α δεν προ σλάμ βα νε ει δι κευ μέ νο προ σω πι κό προ κει μέ νου 
να μην πλη ρώ νει υψη λά ασφά λι στρα και επι δό μα τα, και βά φτι ζε 
τους ανει δί κευ τους σε "εμπει ρο τε χνί τες". Έτσι, με χα μη λά με ρο-
κά μα τα και λι γό τε ρο κό στος κα τά φερ νε να ξε γλι στρά, όχι μό νο 
η εν λό γω εται ρί α, αλ λά, το 62% των επι χει ρή σε ων στη βι ο τε χνί α 
και βι ο μη χα νί α. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ αρ νού νται συ στη μα τι κά να 
συμ μορ φω θούν με τις υπο δεί ξεις των ελε γκτών. Τον Μάρτιο η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου μα ζί με το ΙΚΑ και 
το ΣΕΠΕ πραγ μα το ποί η σαν αιφ νι δια στι κή επί σκε ψη στη 
"Σωληνουργεία" όπου "δι α πι στώ θη κε η απα ρά δε κτη κα τά στα ση 
που επι κρα τού σε στους χώ ρους ερ γα σί ας, λό γω των πε πα λαι ω-
μέ νων εγκα τα στά σε ων, των πλημ με λών έως ανύ παρ κτων μέ τρων 
ασφα λεί ας για τους ερ γα ζό με νους". Εργασίες δι α φο ρε τι κές δεν 
γί νο νταν σε χώ ρους δι α φο ρε τι κούς λό γω της έλ λει ψης μέ ρι μνας 
από τη με ριά της δι οί κη σης του ερ γο στα σί ου με απο τέ λε σμα ένα 
συ νω στι σμός ερ γα σι ών στον ίδιο χώ ρο να προ κα λέ σει τα 18 
πρω θύ στε ρα και τα ση με ρι νά 6 εγκλή μα τα της εται ρί ας. Πιο "προ-
σγει ω μέ νη η Ένωση Ελλήνων Χημικών ανα κοι νώ νει ότι "όσο και 
να δι ε ρευ νή σει ο αρ μό δι ος ει σαγ γε λέ ας δεν πρό κει ται να βά λει 
σε τά ξη το χά ος της ελ λη νι κής πραγ μα τι κό τη τας στις βι ο μη χα νί-
ες". Όπως ανα φέ ρει, οι αι τί ες ανευ ρί σκο νται στο "ανει δί κευ το 
προ σω πι κό, στην απα σχό λη ση αλ λο δα πών από τους ερ γο λά βους, 
στην άγνοια του κιν δύ νου, στον πλημ με λή έλεγ χο από την πο λι-
τεί α, στην αδι α φο ρί α υπευ θύ νων και ερ γο δο τών, στην απου σί α 
συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων και όχι στην ατυ χί α των ερ γα-
τών"

Όταν συμ βαί νει κά θε 15 λε πτά ένα ερ γα τι κό ατύ χη μα κα τα γε-
γραμ μέ νο (συμ βαί νουν πολ λά ατυ χή μα τα που δεν κα τα γρά φο νται), 

ση μαί νει ότι η κα τά στα ση της συ μπί ε σης του κό στους για λο γα-
ρια σμό του κέρ δους εί ναι η απο κλει στι κή προ τε ραι ό τη τα των 
αφε ντι κών. Όταν μά λι στα το κρά τος τους δί νει το ελεύ θε ρο να 
το κά νουν, τό τε τα πράγ μα τα σε συν θή κες σκλη ρής ανερ γί ας και 
συ ναί νε σης εί ναι απελ πι στι κά δύ σκο λα. Άλλωστε οι φυ σι κοί 
αυ τουρ γοί των δο λο φο νι ών στην ΠΕΤΡΟΛΑ στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ή 
στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ του Αγγελόπουλου πα ρα μέ νουν στους φί λους 
και ευ ερ γέ τες του ελ λη νι κού κρά τους. Δεν εί ναι τυ χαί ο ότι την 
ημέ ρα της τα φής των ερ γα ζο μέ νων σε μια αγα στή συμ φω νί α 
έκ φρα σης της ηθι κής τους ο υπουρ γός υπο σχέ θη κε ότι "οι οι κο-
γέ νει ες θα απο ζη μι ω θούν" ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών εξέ δω σε ανα κοί νω ση για "τη λα μπρή εται ρί α" με 
την προ τρο πή προς τα στε λέ χη της να κρα τή σουν την "ψυ χραι μί α" 
τους ώστε να "δι α σφα λί σουν τη συ νέ χι ση της λει τουρ γί ας της".

(Το κεί με νο βα σί στη κε στην αρ θρο γρα φί α των εφη με ρί δων 
"Ριζοσπάστης" και "Ελευθεροτυπία" στις 4 και 5 Απριλίου 
2003) 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Σύμφωνα με έρευ να της τε τρα με λούς δη μο σι ο γρα φι κής ομά-
δας ΙΟΣ*, με θέ μα "ερ γα σί α στα χρό νια της ΟΝΕ", έχουν αλ λά ξει 
πά ρα πολ λά στο ζή τη μα των ερ γα σι α κών σχέ σε ων από την πε ρί ο-
δο του "πα ρα δο σι α κού μο ντέ λου εξαρ τη μέ νης και σχε τι κά εξα σφα-
λι σμέ νης ερ γα σί ας". Τα συ μπε ρά σμα τα της έρευ νας, με βά ση τα 
στοι χεί α που ο Χρόνης Πολυχρονίου, ει δι κός γραμ μα τέ ας του 
Υπουργείου ερ γα σί ας για τη δρα στη ρι ό τη τα του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) έδω σε, εί ναι τα εξής: "Η δου λειά 
έχει αυ ξη θεί πα ρα πά νω από το 8ωρο και σε πε ρισ σό τε ρες από 
μια ερ γα σί ες ενώ για το 2002 ήταν αυ ξη μέ νη κα τά 30%. Πέρα από 
τη μη κα τα βο λή των δε δου λευ μέ νων πα ρα τη ρεί ται πα ρα βί α ση του 
ωρα ρί ου και του ρε πό. Οι πα ρα πά νω ώρες δεν πλη ρώ νο νται και 
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επί σης δεν ασφα λί ζο νται. Εμμέσως -πλην σα φώς- με τά από κοι-
νούς ελέγ χους σε συ νερ γα σί α με το ΙΚΑ, το μέ γε θος της φο ρο-
δι α φυ γής εί ναι με γά λο και επι βα ρύ νει  το μέ γα πρό βλη μα του 
ασφα λι στι κού. Οι πε ρισ σό τε ρες κα ταγ γε λί ες αφο ρούν τις επο χι α-
κού τύ που ερ γα σί ες (του ρι σμός, συ σκευ α στή ρι α, αγρο τι κός το μέ ας 
κ.α.) ενώ εκεί που ερ γά ζο νται με τα νά στες πα ρα τη ρού νται πολ λές 
πα ρα βι ά σεις. Οι δι οι κη τι κές κυ ρώ σεις εφαρ μό ζο νται κυ ρί ως εκεί 
που υπάρ χει κίν δυ νος ερ γα τι κού ατυ χή μα τος. Κενά νό μων ή νό μοι  
που αλ λη λο συ γκρού ο νται δεν επι τρέ πουν την προ στα σί α των δι και-
ω μά των των ερ γα ζο μέ νων (π.χ. Σύμφωνα με το ΙΚΑ ο ερ γο δό της 
πρέ πει να εγ γρά ψει τον νε ο προ σλη φθέ ντα την ίδια μέ ρα της πρό-
σλη ψης, σύμ φω να με τον ΟΑΕΔ σε 8 μέ ρες και με το ΣΕΠΕ 
σε15!).

Είναι φα νε ρό λοι πόν ότι με την ευ ε λι ξί α στην αγο ρά ερ γα-
σί ας που απο τε λεί προ πολ λού την κε ντρι κή επι λο γή της Ε.Ε. για 
την αντι με τώ πι ση με τα ξύ άλ λων και της δι ο γκού με νης ανερ γί ας, 
επι δι ώ κε ται πά ση θυ σί α η μεί ω ση του ερ γα τι κού κό στους. Έτσι 
με την πρό σλη ψη ανει δί κευ των που "κά νουν τού μπες" για δου-
λειά, με τα να στών οι οποί οι "κά νουν ότι ζη τή σουν τα αφε ντι κά", 
με την αύ ξη ση των ωρών (απλή ρω της συ νή θως) ερ γα σί ας, με 
τις πλημ με λείς εγκα τα στά σεις στους ερ γα σι α κούς χώ ρους, με 
την  έλ λει ψη μέ τρων ασφα λεί ας "για να βγει γρή γο ρα η δου-
λειά", το ρη τό "ο χρό νος εί ναι χρή μα", στις μέ ρες μας παίρ νει 
τρα γι κό τε ρες δι α στά σεις. Πανικόβλητοι ερ γα ζό με νοι που "τρέ-
χουν για να βγει γρή γο ρα η δου λειά" με απο τέ λε σμα τα πε ρισ-
σό τε ρα ερ γα τι κά ατυ χή μα τα τα οποία ξε περ νούν ακό μα κι αυ τά 
του 1977 σύμ φω να με στοι χεί α του ΣΕΠΕ και μι λά με για μια 
επο χή που το νο μι κό πλαί σι ο της ερ γα τι κής νο μο θε σί ας ήταν 
ακό μα πιο ελ λι πές. Σύμφωνα με έγκυ ρες πλη ρο φο ρί ες από το 
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σχε δόν μό νο οι ΔΕΚΟ πλη ρούν όρους 
υγεί ας και ασφά λει ας στους χώ ρους ερ γα σί ας. Το για τί δεν 
κλεί νουν τις υπό λοι πες επι χει ρή σεις δεν εί ναι ένα ρη το ρι κό 
ερώ τη μα. Υπάρχει ένα άτυ πο μο ρα τό ρι ουμ της επί ση μης συν δι-
κα λι στι κής ηγε σί ας-αφε ντι κών-ΣΕΠΕ για τη δι α τή ρη ση των υπαρ-
χό ντων θέ σε ων ερ γα σί ας, για τον μη εκ συγ χρο νι σμό των επι-
χει ρή σε ων (χά σι μο χρή μα τος) και για την συ νέ χι ση της έντα σης 
του ρυθ μού ερ γα σί ας με στό χο την ολο έ να και  κα λύ τε ρη προ-
σαρ μο γή στην ΟΝΕ. Μια συ ναί νε ση σι ω πής με ελά χι στες απο-
κλί σεις, που επι τεί νει τη βαρ βα ρό τη τα και την απο κτή νω ση στον 
ερ γα ζό με νο πλη θυ σμό, με απο τέ λε σμα τις δο λο φο νί ες-

''ατυχήματα'' ερ γα τών στους χώ ρους ερ γα σί ας τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Παρ' όλο τον σχε τι κά αρ γό ρυθ μό της ζω ής στο νη σί και σε 
συν δυ α σμό με το γε γο νός ότι δεν υπάρ χουν βι ο μη χα νί ες, οι ερ γα-
σι α κές συν θή κες χα ρα κτη ρί ζο νται από μια εντα τι κο ποί η ση, τη ρου-
μέ νων των ανα λο γι ών. Εργατικά ατυ χή μα τα που δεν κα τα γρά φο-
νται ως τέ τοια, μι κρά και με γα λύ τε ρα απο τε λούν συ νή θως μι κρά 
πε ρι στα τι κά στο Κέντρο Υγείας ή το Νοσοκομείο. Λόγω της φύ σης 
της οι κο νο μι κής δρα στη ρι ό τη τας στην Αίγινα (υπη ρε σί ες) δεν 
υπάρ χουν εκεί νες οι συν θή κες που θα εί ναι αφορ μή για κραυ γα-
λέ α ερ γα τι κά ατυ χή μα τα αλ λά κυ ρί ως για μό νι μα προ βλή μα τα εξ' 
αι τί ας την έντα σης στην ερ γα σί α σε συν δυ α σμό, όμως, με άλ λους 
κοι νω νι κούς πα ρά γο ντες. Η συ μπί ε ση του κό στους ερ γα σί ας απο-
τε λεί τον κοι νό πα ρα νο μα στή σ' όλα αυ τά, ενώ λό γω έλ λει ψης 
ερ γα τι κής συ νεί δη σης η ευ θύ νη πέ φτει στους ώμους αυ τού που 
πα θαί νει κά τι δι ό τι "δεν πρό σε χε". Άνθρωποι στην οι κο δο μή που 
τη γλι τώ νουν με εκ δο ρές, χτυ πή μα τα, κα τάγ μα τα, ενώ υπάρ χουν 
πε ρι πτώ σεις που παι δι ά του σού περ μάρ κετ έχουν επι σκε φτεί 
με τά από ατύ χη μα το χώ ρο Υγείας. Τα μυ ο σκε λε τι κά προ βλή μα τα 
απο τε λούν μια κα τη γο ρί α η οποία αφο ρά κυ ρί ως τους αν θρώ πους 
που ερ γά ζο νται στην οι κο δο μή και σε βα ριές γε νι κό τε ρα ερ γα σί-
ες. Από την άλ λη ένας συν δυ α σμός πί ε σης στην ερ γα σί α και 
οι κο γε νει α κών κοι νω νι κών αι τι ών οδη γεί κυ ρί ως σ' αυ τό που 
ονο μά ζου με ψυ χο λο γι κά προ βλή μα τα κα θώς και σε προ βλή μα τα 
που αφο ρούν το  καρ δι αγ γει α κό σύ στη μα. "Οι υπερ βο λι κές απαι-
τή σεις που επι βάλ λο νται στον ερ γα ζό με νο και η το πο θέ τη σή του 
σε ερ γα σί α που δεν αντα πο κρί νε ται στις ικα νό τη τες και επι δι ώ-
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ξεις του, προ κα λούν συ χνά άγ χος και πί ε ση που οδη γεί σε χρό νια 
ψυ χο λο γι κά και κοι νω νι κά προ βλή μα τα"*. Η μορ φή που παίρ νει η 
ερ γα σί α στο νη σί τα τε λευ ταί α χρό νια χα ρα κτη ρί ζε ται από ένα 
πα νι κό και  ιδι αί τε ρα τους θε ρι νούς μή νες που το ωρά ρι ο απε λευ-
θε ρώ νε ται. Το τε λευ ταί ο ήδη έχει κα τα στρα τη γη θεί προ πολ λού, 
εφό σον ακό μα και Κυριακές ερ γά ζο νται φούρ νοι, του ρι στι κά κλπ. 
ενώ τα δυο με γά λα εμπο ρι κά του νη σιού (ΚΡΗΤΙΚΟΣ, DIA) δου λεύ-
ουν και απο γεύ μα τα Παρασκευής υπο χρε ώ νο ντας τους υπαλ λή-
λους τους, ενώ την θε ρι νή πε ρί ο δο έχει πα ρα τη ρη θεί να ερ γά ζο-
νται Δευτέρα και Τετάρτη. Αν συ μπε ρι λά βου με και την πα ρα βί α ση 
του νό μι μου ωρα ρί ου (έχου με πα ρα τη ρή σει να ερ γά ζο νται πολ λές 
φο ρές μέ χρι τις 10-10.30 το βρά δυ) τό τε δεν εί ναι πα ρά ξε νο 
γε γο νός τα μό νι μα προ βλή μα τα υγεί ας που πι θα νό τα τα να απο κτή-

σουν ή ήδη να έχουν. Μέσα σ' αυ τό το σκη νι κό ερ γα ζό με νοι και 
μι κροί επαγ γελ μα τί ες οι οποί οι αυ το α πα σχο λού νται ή απα σχο λούν 
κυ ρί ως μέ λη της οι κο γέ νειάς τους, απο τε λούν τα θύ μα τα, αφού η 
υγεία τους επι βα ρύ νε ται ανε πα νόρ θω τα πολ λές φο ρές. Το κα λο-
καί ρι τό σο η πα ρα δο σι α κές σχέ σεις ερ γα σί ας όσο και η μο ντέρ-
να αντί λη ψη της συ μπί ε σης του κό στους δη μι ουρ γούν και στην 
Αίγινα τις προ ϋ πο θέ σεις για την εφαρ μο γή της βαρ βα ρό τη τας εις 
βά ρος των κα τοί κων της. Ένα σύ νο λο αρ ρώ στι ες που δεν μπο-
ρούν να κα τα γρα φούν ως επαγ γελ μα τι κά νο σή μα τα τα λα νί ζουν 
τον το πι κό πλη θυ σμό. Αρθριτικά από την ορ θο στα σί α και την έντα-
ση, πο νο κέ φα λοι σε μό νι μη βά ση που αντι με τω πί ζο νται συ νή θως 
με ηρε μι στι κά-αναλ γη τι κά,  σε συν δυ α σμό με έναν κα κό τρό πο 
ζω ής, δη μι ουρ γούν ομά δες ασθε νών. Η ερ γα σί α απο τε λεί πά ντως 
ένα από τους πιο ση μα ντι κούς λό γους και αι τί α για τις πε ρισ σό-
τε ρες ασθέ νει ες αφού η κα θη με ρι νό τη τα την επι βά λει ως μό νι μο 
άγ χος.                                       

Tο τε λευ ταί ο χρό νο στην Αττική, ένα κί νη μα για την υπε ρά-
σπι ση των δη μό σι ων και ελεύ θε ρων χώ ρων ανα πτύ χθη κε μ' 
αφορ μή την, από το κρά τος και το κε φά λαι ο, λε η λα σί α κά ποιων 
από αυ τούς. Συγκεκριμένα, ο λό φος του Φιλο πάππου πε ρι στοι-
χί σθη κε με κά γκε λα με στό χο την δη μι ουρ γί α πυ λών με εί σο δο, 
για το κοι νό, 12 Ευρώ. Με τσι με ντο ποί η ση μέ ρους αυ τού, με 
σχέ δι α για τη δη μι ουρ γί α κα τα στη μά των ανα ψυ χής, με ήδη 
πα ρεμ βά σεις στο το πί ο, ξε κί νη σαν κά ποια από τα έρ γα στο 
λό φο. Παράλληλα μπή καν σε εφαρ μο γή σχέ δι α και για άλ λους 
ελεύ θε ρους και δη μό σι ους χώ ρους όπως το πε δί ο του Άρεως, 
ο λό φος του Στρέφη κλπ1. Μέσα στο σκη νι κό της προ ε τοι μα σί ας 
για την Ολυμπιάδα 20042, ένα σύ νο λο μέ τρων και αλ λα γών στη 
ζωή μας έχει κά νει την εμ φά νι σή του: ερ γα σι α κές συν θή κες, 
αστυ νο μι κά μέ τρα, εμπο ρευ μα το ποί η ση της φύ σης, με γά λα έρ γα 
κλπ. Ανάμεσα σ' αυ τά ξε χω ρί ζει η ιδι ω τι κο ποί η ση και εμπο ρευ-
μα το ποί η ση των δη μο σί ων ελεύ θε ρων χώ ρων, δη λα δή η με τα-
τρο πή τους σε κα τα στή μα τα που θα πω λεί ται ως εμπό ρευ μα ο 

πε ρί πα τος, η βόλ τα, η ανά παυ ση σε πα γκά κια, το τρέ ξι μο των 
παι δι ών, το παι χνί δι, κά ποιες ανα πνο ές δί πλα σε δέ ντρα... Παράλ-
λη λα η κυ βέρ νη ση ενά ντι α στην επι θυ μί α και τη θέ λη ση των 
κα τοί κων με τα τρέ πει σε υψη λού κιν δύ νου, πε ρι ο χές όπως την 
Αργυρούπολη με την εγκα τά στα ση κε ραί ας Υψηλής Τάσης. Είναι 
γνω στό πως για 100-150 αν θρώ πους που έκα ναν κα τά λη ψη στο 
χώ ρο εγκα τά στα σης έστει λαν 25(!) δι μοι ρί ες ΜΑΤ. 

Από την άλ λη το κί νη μα αυ τό δη μι ουρ γεί τους δι κούς του χώ ρους 
(στέ κια, πλα τεί ες κλπ.), συ νε λεύ σεις κα τοί κων και κι νη το ποι ή σεις που 
ξε περ νά νε την απλή δι α μαρ τυ ρί α. Οι κά τοι κοι, έρι ξαν με τα χέ ρια 
τους τα κά γκε λα που το πο θε τή θη καν στου Φιλοπάππου, συ νέρ χο νται 
τα κτι κά σε συ νε λεύ σεις ενώ πα ράλ λη λα ανα πτύσ σο νται συ νερ γα σί-
ες με τα ξύ κι νή σε ων για τους ίδιους ή ανά λο γους στό χους3. 

To φαι νό με νο αυ τό δεν στα μα τά στην Αττική αλ λά εξα πλώ-
νε ται σ' όλη την Ελλάδα. Τέτοιου εί δους με τα τρο πές απο τε λούν 
συ μπτώ μα τα ανα με νό με να ενός συ στή μα τος εκ με τάλ λευ σης που 
δεν έχει κα νέ να όριο στην εμπο ρευ μα το ποί η ση και την εκ με τάλ-
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* "Κοινοτική Νοσηλευτική", Ελένης Κυριακίδου, Αθήνα 1995

Αντίσταση στην εμπο ρευ μα το ποί η ση 
των ελεύ θε ρων χώ ρων
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λευ ση. Ο κα πι τα λι σμός έχει τη δυ να τό τη τα να με τα τρέ πει σε 
οι κο νο μι κή αξία κά θε μό ρι ο της φύ σης. Η τα κτι κή την οποία 
ακο λού θη σαν οι αρ χές ήταν πα νο μοι ό τυ πη: "χρό νια εγκα τά λει ψη 
με συ νέ πει α τη συσ σώ ρευ ση προ βλη μά των, καλ λι έρ γει α αρ νη-
τι κών εντυ πώ σε ων στο ανυ πο ψί α στο κοι νό από τους υπαί τι ους 
των προ βλη μά των (Κράτος και Δήμο) και τέ λος πε ρί φρα ξη και 
ει σβο λή των ιδι ω τι κών συμ φε ρό ντων(4). Αυτή η πρα κτι κή έχει 
δη μι ουρ γή σει κα τά τό πους κι νή μα τα πο λι τών για να προ στα τευ-
τούν οι λι γο στοί ελεύ θε ροι χώ ροι αυ τής της τσι με ντού πο λης(5)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Λίγα πράγ μα τα έχουν συμ βεί στην πό λη της Αίγινας στην κα τεύ-

θυν ση της εμπο ρευ μα το ποί η σης των δη μό σι ων και ελεύ θε ρων 
χώ ρων. Η περ σι νή από πει ρα του Δημάρχου Γκότση να πα ρα χω ρή σει 
την Παιδική Χαρά της πα ρα λί ας στην Κολόνα αλ λά και η συ στη μα τι-
κή αδι α φο ρί α για την τύ χη του οι κο πέ δου Κουτρούμπεη -το οποίο 
σώ θη κε χά ρη στις κι νη το ποι ή σεις κα τοί κων της Αίγινας- ήταν δείγ-
μα τα μό νο μιας ανά λο γης στά σης των αρ χών σε ανά λο γα θέ μα τα. 

Όπως το νί ζε ται και σε άλ λο άρ θρο στην πα ρού σα "Σχεδία", οι 
πλα τεί ες και οι δη μό σι οι χώ ροι στην Αίγινα βρί σκο νται υπό εγκα-
τά λει ψη. Κατεστραμμένα παι χνί δια σε παι δι κές χα ρές που γί νο νται 
επι κίν δυ να, πλα τεί ες που χρη σι μο ποι ού νται μό νο ως πέ ρα σμα -και 

αν, πάρ κα όπως στο Βαθύ που εί ναι γε μά το σί δε ρα και ξύ λα απο-
μει νά ρια πά γκων και στε γά στρων, πα ρα λί ες γε μά τες σκου πί δια, 
πε ζο δρό μι α απρο σπέ λα στα για πε ζούς και κα ρο τσά κια δι ό τι εί ναι 
γε μά τα κα ρέ κλες και τρα πέ ζια, σκο τει νές γω νιές που θα μπο ρού-
σαν να έσφυ ζαν από ζωή και κί νη ση, εί ναι μό νο μια ει κό να που 
αφο ρά τις κα τοι κη μέ νες πε ρι ο χές αν και μέ σα σ' αυ τή τη θλι βε ρή 
απα ρίθ μη ση δεν ανα δει κνύ ε ται η προ σπά θει α κά ποιων κα τοί κων, 
όπως για πα ρά δειγ μα στην Πέρδικα, που προ σπα θούν να κρα τούν 
κα θα ρή τη γει το νιά τους κι όχι μό νο για λό γους του ρι στι κούς. Έτσι 
δεν εί ναι πα ρά ξε νο που και αυ τοί οι χώ ροι, εγκα τα λε λειμ μέ νοι, 
εί ναι επί φο βο να γί νουν μα γα ζά κια εμπό ρων δι α σκέ δα σης και να 
χά σουν το δη μό σι ο χα ρα κτή ρα τους. Δεν εί ναι τυ χαί ο που τμή μα 
παι δι κής χα ράς στο γει το νι κό Δήμο Τροιζήνας και στην πό λη του 
Γαλατά ενοι κι ά στη κε σε ιδι ώ τη. 

Το με γά λο φι λέ το όμως βρί σκε ται κυ ρί ως στον απο χα ρα κτη-
ρι σμό των δα σι κών εκτά σε ων και στη συ νε χή ανοι κο δό μη ση της 
Αίγινας, λο γι κή, που βρί σκε ται, στο ίδιο μή κος κύ μα τος με τα 
προ α να φερ θέ ντα. Αυτό εί ναι μια άλ λη πα ρά γρα φος που συ νυ πο-
γραμ μί ζει τη βαρ βα ρό τη τα του συ στή μα τος κέρ δους και εξου-
σίας. Έτσι οι φή μες για τον Ελαιώνα δεν εί ναι πα ρά το πιο 
κ ρ α υ  γ α  λ έ  ο  μ π ρ ο  σ τ ά  σ τ η ν  π λ ή  ρ η  ε ξ α  χ ρ ε ί  ω  σ η .                          

 

1. "...Η κυ βέρ νη ση με αιχ μή δό ρα τος την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ έχει πα ρα δώ σει 
τον τε λευ ταί ο χρό νο πολ λούς ελεύ θε ρους χώ ρους της πρω τεύ ου σας στους 
με γα λο ερ γο λά βους, στους επι χει ρη μα τί ες και στους κερ δο σκό πους. 
Χαρακτηριστικές πε ρι πτώ σεις εί ναι η εμπο ρευ μα το ποί η ση του λό φου 
Φιλοπάππου και του πε δί ου του Άρεως κα θώς και η ιδι ω τι κο ποί η ση του 
κτή μα τος ΘΩΝ. Έχουν σει ρά το πάρ κο Γουδί, τα ''Κουντουριώτικα'' στη 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ο λό φος του Λυκαβηττού, ο λό φος του Στρέφη, 
το πάρ κο Λαγουμιτζή στο Νέο Κόσμοι κ.α...." φυλ λά δι ο που μοι ρά στη κε στα 
πλαί σι α κι νη το ποι ή σε ων ενα ντί ον της Συνόδου Υπουργών Περιβάλλοντος 
(4/5-5-2003) με την υπο γρα φή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΠΟΛΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

2. "...Έχει γί νει πλέ ον αντι λη πτό ότι οι επερ χό με νοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
2004 έχουν με τα τρα πεί σε οδο στρω τή ρα για τα λα ϊ κά στρώ μα τα, τους ερ γα-
ζό με νους και το πε ρι βάλ λον, και σε χρυ σω ρυ χεί ο για το κε φά λαι ο, ξέ νο και 
ελ λη νι κό! Το Κίνημα Προστασίας Ελεύθερων Χώρων έχει κα ταγ γεί λει επα-
νει λημ μέ να ότι η κυ βέρ νη ση εί ναι συ νυ πεύ θυ νη με τους ερ γο λά βους για 
αυ τά τα πε ρι βαλ λο ντι κά εγκλή μα τα εις βά ρος των κα τοί κων και της ποι ό τη τας 
της ζω ής τους. Με τους συ νε χείς αγώ νες του μα ταί ω σε ορι σμέ να από τα 
κυ βερ νη τι κά σχέ δι α (π.χ. Φιλοπάππου, ΚΥΤ Ηλιούπολης) που υπο στη ρί ζο νται 
με κον δύ λια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (το ίδιο με το πα ρα πά νω).

3. "Προοπτική μας εί ναι ένα μα ζι κό, ρι ζο σπα στι κό κί νη μα ερ γα ζο μέ νων, 

επι τρο πών κα τοί κων και δη μο τι κών κι νή σε ων που θα στη ρί ζε ται στις λα ϊ-
κές συ νε λεύ σεις, με δι α δι κα σί ες άμε σης δη μο κρα τί ας, απο κλεί ο ντας τα 
δε σμά κυ βερ νη τι κών, δη μο τι κών κ.α. κρα τι κών φο ρέ ων, τις κομ μα τι κές (και 
μι κρο κομ μα τι κές) εξαρ τή σεις και τις πα ρα γο ντί στι κες νο ο τρο πί ες .Ένα 
κί νη μα ρή ξης και ανα τρο πής των πο λι τι κών της κυ βέρ νη σης, των δή μων 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξυ πη ρε τούν το κα πι τα λι στι κό κέρ δος, 
τις πο λυ ε θνι κές και τους ερ γο λά βους" (το ίδιο με το πα ρα πά νω)

4. "Η επι τρο πή αγώ να κα τοί κων η οποία προ σπα θεί να απο τρέ ψει την κα τα-
πά τη ση του Πάρκου και ζη τά την κα τε δά φι ση των αυ θαι ρέ των κτι σμά των του 
Πανελληνίου Γ.Σ. (συμ φε ρό ντων Κυριακού)πά νω ά νω από 450 κά τοι κοι απο-
φά σι σαν σχε δόν ομό φω να και απο μά κρυ ναν τα κά γκε λα από τις ει σό δους" 
(για το πε δί ο του Άρεως) Για το λό φο Φιλοπάππου: Η ιδι ω τι κο ποί η ση του 
χώ ρου ήδη έχει ξε κι νή σει με: την πώ λη ση της πε ρι ου σί ας του ΕΟΤ σε ιδι ώ-
τες, την υπό κα τα σκευ ήν έκ θε ση γλυ πτι κής, το σχε δι α ζό με νο θέ α τρο που θα 
το εκ με ταλ λεύ ο νται ιδι ώ τες. Ζούμε με το με γά λο φό βο της μελ λο ντι κής ιδι-
ω τι κο ποί η σης των αρ χαι ο λο γι κών χώ ρων, που ήδη έγι νε στην Ιταλία όσο 
απί στευ το κι αν ακου γό ταν λί γα χρό νια πριν" "ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΥ 
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ-θέ σεις του κι νή μα τος κα τοί κων, Αθήνα, Μάρτιος 2003, έκ δο ση 
της ΣΥΝΤΟΝΙ ΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ για το λό φο του 
Φιλοπάππου.

5. (το ίδιο με το πα ρα πά νω).



Ó το προ η γού με νο τεύ χος της "Σχεδίας" εί χα με ανα φερ θεί 
με ένα αρ κε τά εμπε ρι στα τω μέ νο άρ θρο του Γουέιν Χολ 
για τους αε ρο ψε κα σμούς οξει δί ων αλου μι νί ου της στρα-

τό σφαι ρας από αμε ρι κα νι κά αε ρι ω θού με να, ως μέ ρος ενός πι θα-
νού σχε δί ου, σύμ φω να με το οποίο θα μει ώ νο νταν οι επι πτώ σεις  
της τρύ πας του όζο ντος και οι ΗΠΑ δεν θα ήταν υπό λο γες στη 
Διεθνή Κοινότητα, άρα και υπο χρε ω μέ νες να μει ώ σουν τη βι ο-
μη χα νι κή δρα στη ρι ό τη τα βά σει της συμ φω νί ας του Κιότο. Ο 
Γουέιν Χολ εί ναι από τους λί γους ακτι βι στές στην Ελλάδα που 
δρα στη ρι ο ποι εί ται αυ τήν την πε ρί ο δο γύ ρω απο το  συ γκε κρι μέ-
νο ζή τη μα και εί ναι ο άν θρω πος ο οποί ος εντό πι σε το ίδιο φαι-
νό με νο στην Αίγινα στις 24-12-02. Αποτέλεσμα της δρα στη ρι ό-
τη τάς του αυ τής ήταν το άρ θρο στο "Έθνος της Κυριακής" στις 
16-02-03 που ενη μέ ρω νε τον ντό πιο -κι όχι μό νο-πλη θυ σμό για 
τις αρ νη τι κές επι πτώ σεις αυ τής της εγκλη μα τι κής προ σπά θει ας 
εκ μέ ρους των ΗΠΑ. 

Στην Αίγινα, κά ποια άρ θρα στον τοπικό τύ πο ασχο λή θη καν με 
το σο βα ρό αυ τό φαι νό με νο, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αίγινα το οποίο απο φά σι σε, ύστε ρα από πρό τα ση του Νεκτάριου 
Κου κούλη, να ασχο λη θεί με το ζή τη μα δι κα στι κά, στέλ νο ντας υπό-
μνη μα στην Εισαγγελία Πειραιά. Στην πα ρού σα φά ση, κι ενώ συ ζη-
τιέ ται να συμ βεί εκ δή λω ση εν δι α φέ ρο ντος και ενη μέ ρω σης στην 
Αίγινα για το συ γκε κρι μέ νο θέ μα το οποίο απα σχο λεί κά ποιους 
επι στή μο νες και για το οποίο υπάρ χει οπτι κο α κου στι κό υλι κό, 
συ νε χί ζου με την ενη μέ ρω ση. Από μα κρο σκε λές κεί με νο το οποίο 
μας απέ στει λε ο Γουέιν Χολ στα χυ ο λο γή σα με κά ποια ση μεί α που 
κα τά τη γνώ μη μας αξί ζει να γί νουν ευ ρέ ως γνω στά. Το κεί με νο 
έχει την επι κε φα λί δα: "Πυκνοί ψε κα σμοί αε ρο λύ μα τος πά νω από 
την πε ρι ο χή του Hamilton όπως κα τα γρά φο νται από δη μο σι ο γρά-
φους του IMC Hamilton". Από τους Lysander Zimmerman, 
Stephanic Holliday, και Arthur Zimmerman, PhD, P.Eng.

«Από τον Ιανουάριο, δη μο σι ο γρά φοι και συ νερ γά τες του 
Indymedia Hamilton κα τα γρά φουν την εμ φά νι ση τε χνη τών νε φών 

πά νω από την πε ρι ο χή του Hamilton. Σχεδόν κα θη με ρι νά πα ρα-
τη ρού νται αε ρο πλά να να δι α γρά φουν τον ου ρα νό, κά τι που αρ χι-
κά θυ μί ζει φυ σι ο λο γι κή συ μπύ κνω ση ατμών από κι νη τή ρα αε ρο-
σκά φους, αλ λά που κά νει αρ κε τό χρό νο να πε ρά σει, δι α λύ ε ται 
αρ γά σ' ένα στρώ μα νέ φους τύ που cirrus(?) και κα τα λή γει σε 
ελα φρά ομί χλη που πα ρα μέ νει. Στη συ νέ χει α αυ τό το θό λω μα 
της ατμό σφαι ρας εμ φα νί ζε ται να δρα ως "κου βέρ τα" που αντα-
να κλά, δι α θλά, και με τα στρέ φει την ει σερ χό με νη ηλι α κή ακτι νο-
βο λί α, προ κα λώ ντας κα τά πε ρι ό δους τη δη μι ουρ γί α μη φυ σι ο λο-
γι κών "δα κτυ λι διών" υπό τη μορ φή ου ρα νί ου τό ξου, που σχη μα-
τί ζο νται γύ ρω από τον ήλιο και το φεγ γά ρι...

Μπορεί να εί ναι επι κίν δυ νος τέ τοιου εί δους ψε κα σμός;

Δεν θα έπρε πε  να εκ πλήσ σει το γε γο νός ότι η απε λευ θέ ρω-
ση με ταλ λι κών σω μα τι δί ων στην ατμό σφαι ρα θα προ κα λέ σει πο λύ 
αντί θε τα απο τε λέ σμα τα για την αν θρώ πι νη υγεία. Σε μια πε ρι ο χή 
50 τε τρα γω νι κών μι λί ων όπου γί νο νταν ψε κα σμοί επί μή νες, οι 
κά τοι κοι της Εσπανιόλα του Οντάριο (Καναδάς) πα ρου σί α σαν υψη-
λά πο σο στά σο βα ρών πο νο κε φά λων, χρό νι ων πό νων στις αρ θρώ-
σεις, ζα λά δας, υπερ βο λι κής ξαφ νι κής κό πω σης, οξεί ων επει σο-
δί ων άσθμα τος, συ μπτω μά των πα ρό μοι ων με γρί πη αλ λά χω ρίς 
πυ ρε τό, και απώ λει ας βρα χυ πρό θε σμης μνή μης. Δείγματα νε ρού 
από βρο χό πτω ση που ανα λύ θη καν σε ερ γα στή ρι α βρή καν αντα-
να κλα στι κά σω μα τί δι α χα λα ζί α και επί πε δα αλου μι νί ου πέ ντε 
φο ρές ψη λό τε ρα από τα ανώ τα τα επι τρε πτά όρια, σύμ φω να με 
τους κα νο νι σμούς Υγείας και Ασφάλειας του Οντάριο. 

Αίτηση που υπο γρά φτη κε από πε ρισ σό τε ρους από 550 κα τοί-
κους της Εσπανιόλα, πα ρου σι ά στη κε στην κα να δι κή Βουλή στις 
18 Νοεμβρίου 1998, ζη τώ ντας ένα τέ λος στους ενα έ ρι ους ψε κα-
σμού από "εμπο ρι κά ή στρα τι ω τι κά αε ρο σκά φη, ξέ να ή εγ χώ ρι α". 
Όταν το κα να δι κό Υπουργείο Άμυνας τε λι κά απά ντη σε, η απά ντη-
ση ήταν: "οι ενέρ γει ες αυ τές δεν εί ναι δι κές μας".

Μαζί με τις επι βλα βείς συ νέ πει ες για την αν θρώ πι νη υγεία, 
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ο στρα το σφαι ρι κός αυ τός ψε κα σμός θα μπο ρού σε να έχει μη 

ανα με νό με νες και κα τα στρο φι κές συ νέ πει ες για το κλί μα. Ακόμα 

και ει δι κοί που αρ χι κά υπο στή ρι ζαν τη γεω-μη χα νο λο γι κή επέμ-

βα ση στο κλί μα της γης, όπως ο Κεν Καλντέιρα, προ ει δο ποι ούν 

τώ ρα για τα πε ρι βαλ λο ντι κά ρί σκα που συ νε πά γο νται. Για πα ρά-

δειγ μα, η υπο βο η θού με νη στρα το σφαι ρι κή ψύ χραν ση θα μπο ρού-

σε να συμ βά λει στην κα τα στρο φή του στρα το σφαι ρι κού όζο ντος, 

που μας προ στα τεύ ει από την ηλι α κή και κο σμι κή ακτι νο βο λί α. 

Επιπλέον, το αε ρό λυ μα μέ σα στην ατμό σφαι ρα θα μπο ρού σε να 

έχει πρό σθε τες επι βλα βείς επι δρά σεις στη χη μεί α της στρα τό-

σφαι ρας, οι οποί ες θα μπο ρού σαν να οδη γή σουν σε απο τυ χί α 

του γεω-μη χα νο λο γι κού συ στή μα τος, υπο βάλ λο ντας έτσι τη γη σε 

άκρως τα χεί α δι α δι κα σί α θέρ μαν σης -εν δυ νά μει προ κα λώ ντας 

ένα εκτός ελέγ χου αυ ξα νό με νο φαι νό με νο θερ μο κη πί ου (...το 

οποίο υπο τί θε ται ότι αντι με τω πί ζουν με τους αε ρο ψε κα σμούς).

Θα έθε ταν οι κυ βερ νή σεις σε κίν δυ νο τις ζω ές μας 
θυ σι ά ζο ντας αθώ ους αν θρώ πους με τό ση ασυ δο σί α;

Το ιστο ρι κό προ η γού με νο τέ τοιων μυ στι κών χη μι κών και βι ο-
λο γι κών βι αι ο πρα γι ών σε με γά λους πλη θυ σμούς εί ναι αρ κε τά 
μα κρύ. Το 1977, ο Αμερικανικός Στρατός πα ρα δέ χτη κε ότι εκτε-
λεί εκα το ντά δες υπαί θρι ες δο κι μές, χη μι κές και βι ο λο γι κού 
πο λέ μου, πά νω από Αμερικάνικους και κα να δι κούς πλη θυ σμούς. 
Ένα από τα πιο γνω στά πε ρι στα τι κά ήταν η απο δέ σμευ σης του 
βα κτη ρι δι α κού πα ρά γο ντα serratia marcescens το 1950 πά νω 
από το Σαν Φρανσίσκο, που έγι νε αι τί α δη μι ουρ γί ας με γά λου 
κύ μα τος ασθε νών με συ μπτώ μα τα πνευ μο νί ας, οι οποί ες οδή γη-
σαν στο θά να το του λά χι στον ένα άτο μο. Η Επιτροπή της 
Εκκλησίας κα τέ γρα ψε πο λυ ά ριθ μες τέ τοιες κρυ φές δο κι μές που 
έχουν εκτε λε στεί με άλ λους βι ο λο γι κούς πα ρά γο ντες και χη μι-
κές συν θέ σεις...» για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες στη δι εύ θυν-
σ η  L A M Z @ s y m p a t i c o . c a                                                  



Η δίωξη σε βάρος του γνωστού συνδικαλιστή 
και αγωνιστή της αντιδικτατορικής αντίστασης 

Γιάννη Σερίφη για δήθεν συμμετοχή στη 17Ν, είναι 
ένα γεγονός εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον 

των κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών αλλά 
και για το κοινωνικόεπαναστατικό κίνημα. Την 

ώρα που επιτροπή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
πρότεινε την παρασημοφόρηση του σφαγέα του 

Πολυτεχνείου, Δερτιλή, ένας αγωνιστής της 
αντιδικτατορικής αντίστασης βρισκόταν ήδη στη 
φυλακή με ανυπόστατες κατηγορίες περί δήθεν 

συμμετοχής στη 17Ν. Έχουμε μια πολιτική 
επιχείρηση που στοχεύει στην απαξίωση μιας 

ολόκληρης εποχής, των αγώνων και των αξιών του 
εργατικού κινήματος που έβαλαν τη σφραγίδα 

τους στη φυσιογνωμία της. Την ώρα που μέσα από 
ένα σκηνικό γκεμπελικής προπαγάνδας των 

λεγόμενων Μ.Μ.Ε. επιδιώκεται να εμφανιστούν ως 
"μήτρα της τρομοκρατίας" ο Μάης του '68, ιστορικά 

επαναστατικά ρεύματα, το διεθνές 
αντιιμπεριαλιστικό και επαναστατικό κίνημα, ο 
αντιδικτατορικός αγώνας και οι κοινωνικοί και 

πολιτικοί αγώνες της μεταπολίτευσης, είναι 
πολιτικό παρεπόμενο, πρόσωπασύμβολα αυτών 
των αγώνων να θεωρούνται "τρομοκράτες" στα 

πλαίσια της προσπάθειας απαξίωσής τους.

Η δί ω ξη του Γιάννη Σερίφη έχει αναμ φί βο λα πο λι τι κό χα ρα κτή ρα, απο-
τε λεί προ σπά θει α ποι νι κο ποί η σης των κοι νω νι κών και πο λι τι κών αγώ νων 
που ξε φεύ γουν από τον αστε ρι σμό της συ ναί νε σης, και των αντί στοι χων 
χώ ρων που λει τουρ γούν με τον ένα ή με τον άλ λο τρό πο έξω από το πλαί-
σι ο της αστι κής πο λι τι κής. Είναι μια προ σπά θει α να παρ θεί έστω και κα θυ-
στε ρη μέ να η ρε βάνς για τους με γά λους κοι νω νι κούς και πο λι τι κούς αγώ νες 
της με τα πο λί τευ σης, για τις άγρι ες απερ γί ες και την ασυμ βί βα στη προ σω-
πι κή στά ση όλων όσων συ νέ χι σαν να αγω νί ζο νται και να πα ρα μέ νουν πι στοί 
στις αξί ες τους, χω ρίς να επι δι ώ κουν την εξαρ γύ ρω ση με αξι ώ μα τα και 
έντα ξη στους κόλ πους της εξου σί ας. Πάνω απ' όλα πρέ πει να δο θεί το 
μή νυ μα για το μέλ λον. Η κοι νω νι κή και πο λι τι κή ανυ πα κο ή και προ πα ντός η 
αντί στα ση στις πο λι τι κές του κε φα λαί ου και της Νέ ας Τά ξης Πραγμάτων, 
θα τι μω ρεί ται ώστε να μην υπάρ χουν πε ρι θώ ρι α ανα τρο πής του.

Η κα τη γο ρί α σε βά ρος του συ γκε κρι μέ νου αγω νι στή, στη ρί ζε ται σε 
μαρ τυ ρί ες συ γκα τη γο ρου μέ νων του που τον πα ρου σι ά ζουν ως «στρα το λό-
γο» τους στη συ γκε κρι μέ νη ορ γά νω ση. Είναι ομο λο γί ες που πάρ θη καν μέ σα 
από αδι ευ κρί νι στες συν θή κες. Κυρίως πάρ θη καν υπό το κα θε στώς του 
τρο μο νό μου, για επί δει ξη πνεύ μα τος συ νερ γα σί ας και με τα μέ λει ας, προ κει-
μέ νου όσοι επι δει κνύ ουν το αντί στοι χο πνεύ μα να τύ χουν των «ευ νο ϊ κών 
ρυθ μί σε ων του νό μου». Η σύλ λη ψη και η προ φυ λά κι ση του Γιάννη Σερίφη, 
απο τε λεί ένα στοί χη μα για τους κα τα σταλ τι κούς μη χα νι σμούς, ένα δι α κύ βευ-
μα για την κρα τι κή εξου σί α που δεν κλεί νει τον κύ κλο της κα τα στο λής, 
αντί θε τα τον ανοί γει προς τους συ γκε κρι μέ νους κοι νω νι κούς και πο λι τι κούς 
χώ ρους. Ο ίδιος το εί πε πο λύ κα θα ρά στη δή λω σή του έξω από το εφε τείο: 
«Γιατί εμέ να; θέ λου ν να χτυ πή σουν τον αγώ να για την ανά πτυ ξη του ακη δε-
μό νευ του τα ξι κού κι νή μα τος και θέ λουν να φι μώ σουν και να χτυ πή σουν την 
Επαναστατική Αριστερά και τον αντι ε ξου σι α στι κό και αναρ χι κό χώ ρο» (Ελευ-
θεροτυπία 29/10/02 σελ. 59). Ακριβώς εδώ βρί σκε ται και ο πο λι τι κός 
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χα ρα κτή ρας της δί ω ξης. Στην επο χή του 
«πο λέ μου κα τά της τρο μο κρα τί ας» που 
εξαγ γέλ θη κε από τον πλα νη τάρ χη, με 
αφορ μή το γε γο νός της 11ης Σεπτέμβρη, 
κα μιά χώ ρα δεν μέ νει απ' έξω απ' αυ τό 
το κλί μα. Η κοι νω νι κή αμ φι σβή τη ση δεν 
εί ναι πλέ ον γρα φι κή, ανα χρο νι στι κή και 
ξε πε ρα σμέ νη, όπως στιγ μα τι ζό ταν τη 
δε κα ε τί α του '90. Σήμερα εί ναι συ νώ νυ μη 
της εγκλη μα τι κής δρά σης.

Ο Γιάννης Σερίφης βρί σκε ται στους 
κοι νω νι κούς και πο λι τι κούς αγώ νες ήδη 
από τη δε κα ε τί α του '60. Μέλος της νε ο-
λαί ας των Λαμπρά κηδων, θα βρε θεί 
με τα νά στης ερ γά της αρ χι κά στην 
Αυστραλία και αρ γό τε ρα στη Γερμανία με 
την επι βο λή της δι κτα το ρί ας. Παίρνει 
μέ ρος στην αντι δι κτα το ρι κή αντί στα ση 
από τις γραμ μές της ορ γά νω σης «Κίνημα 
της 20ης του Οκτώβρη» και ανα πτύσ σει 
έντο νη αντι δι κτα το ρι κή δρά ση με τα ξύ 
των ελ λή νων ερ γα τών της Γερμα νίας. 
Μια δρά ση που θα του στοι χί σει δυο φο ρές την ερή μην κα τα δί κη 
του από τα χου ντι κά στρα το δι κεί α. Στους δι ώ κτες του την πε ρί ο δο 
της δι κτα το ρί ας πε ρι λαμ βά νο νται γνω στοί χου ντι κοί αστέ ρες όπως 
ο Χα τζη ζήσης, Καραθανάσης. Με τη με τα πο λί τευ ση επι στρέ φει 
στην Ελ λάδα και αρ χί ζει ν' ανα πτύσ σει πρω το πό ρα συν δι κα λι στι κή 
δρά ση με απο κο ρύ φω μα τη με γά λη απερ γί α της AEG το 1977, 
απερ γί α που κρά τη σε 77 μέ ρες. Η ανυ πο χώ ρη τη στά ση του και η 
υπε ρά σπι ση των πρα κτι κών της τα ξι κής αυ το νο μί ας τον βά ζουν στο 
στό χα στρο της ερ γο δο σί ας, που τον απο λύ ει από τη δου λειά του, 
όπως και των κα τα σταλ τι κών μη χα νι σμών του με τα πο λι τευ τι κοί 
Καρα μανλικού κρά τους. Με τα γε γο νό τα στο Ρέντη τον Οκτώβρη 
του 1977 (προ σπά θει α το πο θέ τη σης εκρη κτι κού μη χα νι σμού στο 
ερ γο στά σι ο της ΑΕG από ομά δα του ΕΛΑ) και τη δο λο φο νί α του 
Χρήστου Κα  σίμη, ο Γιάννης Σερίφης πέ φτει θύ μα μιας άθλι ας σκευ-
ω ρί ας, ορ γα νω μέ νης από το με τα πο λι τευ τι κό αστι κό κρά τος και τον 
εν ζωή τό τε χου ντι κό μη χα νι σμό της Αστυνομίας. Θα κα τη γο ρη θεί 
συμ με το χή στη συ μπλο κή στο ερ γο στά σι ο του Ρέντη και για το 
φό νο του Χρ. Κασίμη, που σύμ φω να με τον ισχυ ρι σμό του πα λιού 
του δι ώ κτη από τη χού ντα, Χ. Καραθα νάση, «τον σκό τω σε για να 

του κλεί σει το στό μα». Είναι επο χή που 
το ερ γα τι κό κί νη μα δέ χε ται τη με γά λη 
επί θε ση του με τα πο λι τευ τι κού κρά τους 
με τον αντερ γα τι κό νό μο 330/76 και 
γε νι κό τε ρα με την αυ ταρ χι κή θω ρά κι ση 
του κρά τους, με τον πρώ το αντι τρο μο κρα-
τι κό νό μο 774/78, με τους οποί ους επι-
δι ώ κε ται η κα τα στο λή του ερ γα τι κού και 
κοι νω νι κού ρι ζο σπα στι σμού της πρώ ι μης 
αντι πο λί τευ σης*. Στο πρό σω πό του εκεί-
νη την επο χή, ανα πτύ χθη κε ένα δι ε θνές 
κί νη μα συ μπα ρά στα σης, που πα ρά την 
άγρια τρο μο κρα τί α και την κα τα στο λή που 
δέ χτη κε, οδή γη σε στην απο κά λυ ψη της 
σκευ ω ρί ας κα τά τη δι άρ κει α της δί κης 
και την πα νη γυ ρι κή αθώ ω σή του στις 
3/1/79 από το Κα κουρ  γιο δικείο Πειραιά, 
ύστε ρα από 15 μή νες προ φυ λά κι σης. 

Η δεύ τε ρη επί θε ση των κα τα σταλ τι-
κών μη χα νι σμών στο πρό σω πο του 
Γιάννη Σερίφη, γί νε ται δέ κα χρό νια 
αρ γό τε ρα, όταν με την δο λο φο νι κή από-

πει ρα ενα ντί ον του προ έ δρου του προ έ δρου της ΓΕΣΕΕ, Γ. 
Ραυτόπουλου από την «1η Μάη», κα τη γο ρή θη κε, όχι ανοι χτά από 
τις δι ω κτι κές αρ χές, αλ λά από εκ προ σώ πους της κί τρι νης δη μο-
σι ο γρα φί ας ότι εί ναι αυ τός που μα ζί με άλ λους έκα νε επί θε ση. 
Το ακλό νη το άλ λο θι που δι έ θε τε σ' αυ τήν την πε ρί πτω ση -πα ρα-
βρι σκό ταν την ώρα της επί θε σης σε δι α πραγ μα τεύ σεις του σω μα-
τεί ου του για την υπο γρα φή συλ λο γι κής σύμ βα σης ερ γα σί ας- ανέ-
δει ξε το μέ γε θος της σκευ ω ρί ας και συ κο φα ντί ας που ανέ λα βε 
να φέ ρει σε πέ ρας η κί τρι νη δη μο σι ο γρα φί α. Ανέδειξε το ρό λο 
του Τύπου σε τέ τοιες υπο θέ σεις, ο οποίος λει τουρ γεί ως προ έ-
κτα ση της Αστυνομίας, χω ρίς να έχει την πα ρα μι κρή δι ά θε ση 
ελέγ χου απέ να ντι στις πλη ρο φο ρί ες που του δι ο χε τεύ ο νται και 
απλά νο μι μο ποι εί την κρα τι κή κα τα στο λή, σπι λώ νο ντας ηθι κά όσους 
πρό κει ται να γί νουν θύ μα τά της. Ίδιος εί ναι ο ρό λος του και στις 
ση με ρι νές συν θή κες. Τα τη λε ο πτι κά πα ρά θυ ρα του κι τρι νι σμού και 
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της αστυ νο μι κής προ πα γάν δας, προ ώ θη σαν ένα ολό κλη ρο κα λο-
καί ρι την ηθι κή του σπί λω ση, επο χή που σύμ φω να με τις δι ω κτι κές 
αρ χές, η λε γό με νη κοι νή γνώ μη ήταν ανώ ρι μη να δε χτεί τη σύλ-
λη ψη του Γιάννη Σερίφη.

Η αλ λη λεγ γύ η στο πρό σω πο του Γιάννη Σερίφη εί ναι υπο χρέ-
ω ση του ερ γα τι κού κι νή μα τος, όλων των συ νι στω σών της Αρι στερά 
και κά θε αν θρώ που που συ ναι σθά νε ται στις ση με ρι νές συν θή κες 
την ανα γκαι ό τη τα της υπε ρά σπι σης των κοι νω νι κών και πο λι τι κών 
ελευ θε ρι ών. Η κυ βέρ νη ση του ΠΑΣΟΚ έχει σο βα ρό τα τες πο λι τι κές 
ευ θύ νες για την όλη εξέ λι ξη της υπό θε σης δι ό τι δεν σέρ νε ται 
απλά από τις ΗΠΑ, ού τε υπο κύ πτει απλά 
στις πι έ σεις τους. Συμμαχεί και συ νερ-
γά ζε ται μα ζί τους σε νο μο θε τι κό, αστυ-
νο μι κό και τε χνι κό επί πε δο για το χτύ-
πη μα των κοι νω νι κών και πο λι τι κών 
αντι στά σε ων και συμ με τέ χει στη δι ε-
θνο ποί η ση του πλαι σί ου της κα τα στο-
λής. Το τα ξί δι του Χρυσο χοϊδη στις 
ΗΠΑ, με το οποίο ήρ θε και το ένταλ μα 
σύλ λη ψης του Γιάννη Σε ρί φη και η εκεί 
συ νερ γα σί α του με τη CIA και το FBI, 

δεί χνει ασφα λώς την πο λι τι κή της βού λη ση για την εξό ντω ση του 
συ γκε κρι μέ νου αγω νι στή και για την έντα ξη της χώ ρας στη νέα 
ιε ρά συμ μα χί α του «πο λέ μου κα τά της τρο μο κρα τί α». Το πνεύ μα του 
Γκουα ντα νάμο, χρω μα τί ζει όλο και πιο πο λύ τους εκ συγ χρο νι στι-
κούς και ρούς μας. Η πιο επι κίν δυ νη εξέ λι ξη, πέ ρα από την προ σπά-
θει α κα τα δί κης του, εί ναι αυ τή που πρό σφα τα εί δε το φως της 
δη μο σι ό τη τας (Ελευθεροτυπία, 8/12/02, σελ. 8) για την έκ δο ση 
υπό πτων στις ΗΠΑ, ακό μα και για μη πο λι τι κά εγκλή μα τα μέ σα από 
δι α κρα τι κή συμ φω νί α με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρα κτηρι στικό 
σ' αυ τήν την εξέ λι ξη, εί ναι η αξί ω ση που προ βάλ λε ται από πλευ ράς 

των Αμε ρικα νών, να υπάρ χει απο σύν δε-
ση της πα ρα γρα φής από την έκ δο ση, 
ώστε να εκ δί δο νται ύπο πτοι για αδι κή-
μα τα τα οποία έχουν πα ρα γρα φεί με 
βά ση το δί και ο της χώ ρας στην οποία 
δι α πρά χθη καν. Ωστόσο η κρα τι κή τρο-
μο κρα τί α και η τρο μο λα γνεί α δεν εί ναι 
αήτ τη τες. Τόσο η άρ ση της προ σω ρι νής 
κρά τη σης του Γιάννη Σερίφη όσο και η 
αθώ ω ση του Αβραάμ Λεσπέ ρογλου το 
έδει ξαν.               
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Μετά την από φα ση για τη μη κρά τη ση του Μιχάλη Κασίμη, εφό σον 
δεν βρή καν κα νέ να στοι χεί οτεκ μή ρι ο για τη συμ με το χή του σε ένο
πλες ομά δες, η πε ρί πτω ση του Κώστα Αβραμίδη του "Πόντιου" ήρ θε 
να πλή ξει ηθι κά και πο λι τι κά τους μη χα νι σμούς που με την τρο μο λα
γνεί α των ΜΜΕ έχουν στή σει ένα απί στευ το σκη νι κό πα ρα βι ά σε ων 
κά θε έν νοι ας νο μι κού πο λι τι σμού από το κα λο καί ρι του 2002 μ' αφορ
μή πά ντα "την εξάρ θρω ση της τρο μο κρα τί ας". Ο Κώστας Αβρα μί δης, 
ενερ γό μέ λος της "Συσπείρωσης ενά ντι α στην Κρατική Τρομο κρατία", 
συλ λαμ βά νε ται από την αντι τρο μο κρα τι κή την επό με νη μέ ρα με τά την 
επι τυ χη μέ νη εκ δή λω ση της "Συσπείρωσης" στην Αθήνα που έγι νε 
στις 21 Μαΐου. Χωρίς κα νέ να στοι χεί ο (προ α να κρι τι κές ομο λο γί ες 
του Σάββα Ξηρού ο οποί ος τις έχει απο σύ ρει κα ταγ γέλ λο ντας ια τρι
κού τύ που βα σα νι στή ρι αομο λο γί α Κονδύλη ο οποί ος ανή κει στην 
ομά δα αυ τών που έχουν με τα με λη θεί και υπο γρά φουν κά θε ''χαρτί'' 
που τους επι δει κνύ ε ται για να πε ρι σώ σουν τον εαυ τό τους, με τα 
''ευεργετήματα'' του τρο μο νό μου για τους "με τα με λη θέ ντες") απε λευ
θε ρώ νε ται χω ρίς όρους από το Εφετείο με τά από δυο μέ ρες. Σε μια 
επο χή που πα ρα βι ά ζε ται κά θε έν νοι α δι καί ου (άρ θρο του Γάλλου 

συγ γρα φέ α και δη μο σι ο γρά φου Περό στην Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία 1152003) με το πρό σχη μα της "εξάρ θρω σης της 
τρο μο κρα τί ας", στο στό χα στρο μπαί νουν οι λί γοι άν θρω ποι και αγω
νι στές που τολ μούν, ενά ντι α στο συ στη μα τι κό ψέ μα των ΜΜΕ, να 
αρ θρώ σουν επα να στα τι κό λό γο ενά ντι α στη νέα τά ξη πραγ μά των στη 
χώ ρα μας. Και εί ναι πραγ μα τι κά λί γοι, δι ό τι η κα θε στω τι κή αρι στε ρά 
(ΣΥΝ, ΚΚΕ και πρό σφα τα το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ που απο τε
λεί και το μα κρύ χέ ρι του ΠΑΣΟΚΣΥΝ στα κοι νω νι κά κι νή μα τα) που 
μέ χρι το 2001στις δι α κη ρύ ξεις "πά λευ ε για τα αν θρώ πι να δι και ώ μα τα 
και τη δι εύ ρυν σή τους" αυ τήν την πε ρί ο δο σι ω πά μπρο στά στο έγκλη
μα της κα τα πά τη σής τους. Αυτό που εί ναι εν θαρ ρυ ντι κό εί ναι βέ βαι α 
η στά ση του ανώ νυ μου πλη θυ σμού, του κό σμου δη λα δή που "δεν τα 
χά φτει" όπως και η εξα φά νι ση από το προ σκή νι ο, όλης αυ τής της 
συμ μο ρί ας των ''δημοσιογράφων'' τύ που Τράγκα, Κακαουνάκη που 
δι έ συ ραν πλή θος αγω νι στών με τα φέ ρο ντας όλα τα σε νά ρι α της αντι
τρο μο κρα τι κής στο "γυα λί" της τη λε ό ρα σης.

Γ.Κ.



Êολλάει πά νω στα ρού χα σαν βδέλ λα και τα μπιρ μπι λό νι α 
της σαν τσι μπού ρια με τα φέ ρο νται όπου μπο ρεί να 
χω ρέ σει ο νους. Την πο δο πα τάς μα ζί με τ' άλ λα αγρω-

στώ δη, όταν κό βεις βόλ τες την Άνοιξη ή προ σπα θείς να σώ σεις 
από τις κα τσί κες τις τε λευ ταί ες βρού βες. Παρόλα αυ τά μπο ρεί 
να εί ναι το συ στα τι κό μιας κα λής συ ντα γής για τους δι ο γκω μέ-
νους λεμ φα δέ νες ή για απο το ξί νω ση του ορ γα νι σμού. Τα συ στα-
τι κά της πο λύ τι μα όσο και η αν θρώ πι νη υγεία δι α κρί νο νται σε 
κου μα ρί νες, ταν νί νες, γλυ κο σί δες και κι τρι κό οξύ, ασπε ρου λο-
σι δι κό γλυ κο σί δι ο (ουφ!), γα λο τα νι κό οξύ (τα κα τά φε ρα)*. Στην 
Ελλάδα εί ναι από τα λι γό τε ρο δι α δε δο μέ να βό τα να αν και στα 
Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη την πί νουν για το νω τι κό. Ο 
John Gerard, βο τα νο λό γος της Αναγέννησης εξη γεί σα φώς πως 
«οι γυ ναί κες φτιά χνουν συ νή θως ρό φη μα από την κολ λι τσί δα 
για να προ κα λέ σουν απί σχνα ση και για να απο φύ γουν το πά χος. 
Ο αρ χαί ος Έλληνας για τρός Διοσκουρίδης το χρη σι μο ποι ού σε 
σαν αλοι φή με κα λά απο τε λέ σμα τα στα σχι σί μα τα των μα στών 
των γυ ναι κών. Ο Αιγινήτης τον χυ μό που έπαιρ νε από την κολ-
λι τσί δα τον χρη σι μο ποι ού σε σαν κα τά πλα σμα για τα καρ κι νω μα-
τώ δη έλ κη. Οι γάλ λοι το ονο μά ζουν «caillelait» που ση μαί νει το 
φυ τό που «πή ζει το γά λα» Οι συμ βα τι κοί γε ω πό νοι την θε ω ρούν 

ένα ιδι αί τε ρα αν θε κτι κό «ζι ζά νι ο» το οποίο χώ νει τη μού ρη του 
κυ ρί ως τα σι τη ρά. Αυτό ση μαί νει πως οι ιδι ό τη τές της εί ναι ιδι-
αί τε ρα ση μα ντι κές για τον άν θρω πο.

ΔΡΑΣΗ

Η κολ λι τσί δα έχει εξαι ρε τι κή δρά ση στο λεμ φι κό σύ στη μα, 
στο δέρ μα και στα νε φρά. Είναι ένα ισχυ ρό δι ου ρη τι κό το οποίο 
εξο μα λύ νει ση μα ντι κά κα τα στά σεις οι οποί ες σχε τί ζο νται με τις 
λέμ φους. Λεμφαδένες υπάρ χουν στο φά ρυγ γα, στις μα σχά λες, 
στους μα στούς, στο πά νω μέ ρος των μη ρών και στις βου βω νι κές 
χώ ρες. Το λεμ φι κό σύ στη μα εί ναι πο λύ ση μα ντι κό δι ό τι μέ σα 
από αυ τό γί νε ται ένα πο λύ με γά λο μέ ρος κα θα ρι σμού του σώ μα-
τος. Έτσι η κολ λι τσί δα με τα ξύ άλ λων εί ναι ένα από τα κα λύ τε ρα 
ιά μα τα για αυ τήν την πε ρί πτω ση. Έτσι μπο ρούν να για τρευ τούν, 
να προ λη φθούν ή να ισχυ ρο ποι η θεί ο ορ γα νι σμός απέ να ντι σε 
κα τα στά σεις πρη ξί μα τος των αδε νών (αμυ γδα λί τι δα, αδε νο ει δί-
τι δα). Είναι αντι φλεγ μο νώ δες και το συ νι στούν για τις φλεγ μο-
νές του ρι νο φά ρυγ γα, αλ λά και για δυ σά ρε στες κα τα στά σεις 
του ου ρο ποι η τι κού όπως την κυ στί τι δα, τη λι θί α ση και την ακρά-
τει α ού ρων.

Το δέρ μα εί ναι ένας άλ λος χώ ρος δρά σης της κολ λι τσί δας. 
Βοηθάει τις πε ρι πτώ σεις όπως της ψω ρί α σης. Ακόμα προ τεί νε ται 
ως το νω τι κό και στυ πτι κό.

Μια άλ λη εφαρ μο γή προ τεί νει ο Ε. Ανάσης και η οποία έχει 
να κά νει με τον καρ κί νο του μα στού. Μαζί με το κα ρώ το, το 
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Κολλιτσίδα, Γάλιον η Απαρίνη
(Κα βαλ λα ριά (Ήπειρος), Κολ λη τσά δα, Αγρι ο ρί ζα ρο (Κέρκυρα), 
Κολ λη τσό χορ το (Σαντορίνη), Απα ρί να, Απα ρί νη)

* Όσοι μει δι ούν με τη λε πτο με ρει α κή ανα φο ρά των συ στα τι κών, κα λό θα 
εί ναι να κοι τά ξουν στα φάρ μα κα που παίρ νουν το χαρ τά κι το οποίο κά νει 
πα ρέ α στα συν θε τι κά πα ρα σκευ ά σμα τα των εται ρι ών-μπο ρεί να συ να ντή-
σουν κά ποια από αυ τά.



λά πα θο, το λά χα νο, το στρύ χνο (το γνω στό μας στίφ νο) συ νι στά 
και την κολ λι τσί δα για αυ τή τη θε ρα πεί α. Θεωρείται επί σης ότι 
εί ναι ένα κα τευ να στι κό για τους πό νους του καρ κί νου.

ΧΡΗΣΗΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνίστανται ως τρό ποι λή ψης το έγ χυ μα και το βάμ μα. Ρίξε 
ένα φλι τζά νι βρα στό νε ρό σε 2-3 κου τα λιές του τσα γιού ξε ρό 
βό τα νο και άφη σέ το για 10-15 λε πτά. Τρεις φο ρές τη μέ ρα. Για 
με γα λύ τε ρη επί δρα ση μπο ρεί τε να πα ρα σκευ ά σε τε βάμ μα. Σ' ένα 
δο χεί ο βά ζε τε πο σό τη τα του βο τά νου και στη συ νέ χει α την κα λύ-
πτε τε με βότ κα (60 βαθ μών πε ρί που). Τοποθετείτε το δο χεί ο σε 
ζε στό μέ ρος για δυο εβδο μά δες και το κου νά τε όπο τε το θυ μό-
σα στε. Στραγγίζετε και το αδειά ζε τε σ' ένα σκού ρο γυά λι νο 
μπου κά λι. Απ' αυ τό πί νε τε με ρι κές στα γό νες σ΄ ένα φλι τζά νι 
ζε στό νε ρό. Αυτός εί ναι και ένας από τους τρό πους για πα ρα-
σκευ ή βάμ μα τος για οποιο δή πο τε βό τα νο.

Ο χυ μός της κολ λι τσί δας προ τεί νε ται ως ση μα ντι κό δι ου ρη τι κό 
και κα θαρ τι κό της λέμ φου για ένα φά σμα όπως ο αδε νώ δης 
πυ ρε τός, η αμυ γδα λί τι δα και οι δι α τα ρα χές του προ στά τη. Η 
κο μπρέ σα από έγ χυ μα μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί για εγκαύ μα τα, 
γδαρ σί μα τα και άλ λες φλεγ μο νές του δέρ μα τος. Το ίδιο το έγ χυ-
μα μπο ρεί να κα τα πο λε μή σει την πι τυ ρί δα ή την απο λέ πι ση του 
δέρ μα τος της κε φα λής με τά το λού σι μο. Παρασκευάζεται επί σης 
και πο λύ υγι ει νό κρα σί. Επίσης μα γει ρεύ ε ται μα ζί με άλ λα χόρ-
τα.

ΣΥΛΛΟΓΗΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Συλλέγεται από την Άνοιξη μέ χρι το Φθινόπωρο και υπάρ-

χουν πά νω από 60 εί δη κολ λι τσί δας. Αποξηραίνεται στη σκιά και 

κα τό πιν στο δο χεί ο. Άθελά της καλ λι ερ γεί ται στα στα ρο χώ ρα φα 

και απο τε λεί το βρα χνά του πα ρα γω γού όσο βέ βαι α η γε ωρ γί α 

πα ρα μέ νει δέ σμι α της κα πι τα λι στι κής ανά πτυ ξης .

Βιβλιογραφία

Ν. Εγκυκλ. Λεξικό ''ΗΛΙΟΥ'', λήμ μα «Γάλιον»

Εμ. Ανάση, Ο Καρκίνος και τα φαρ μα κευ τι κά βό τα να της χώ ρας, 

εκδ. Μακρή 1976

Ιγν. Ζαχαρόπουλου, Βότανα-Γενική φυ το θε ρα πευ τι κή εκδ. 

Ψίχαλου

Φάνης Τσαπικούνης, Ζιζάνια, εκδ, Σταμούλης 1994

Θ. Χελντράϊχ, Λεξικό των Δημωδών ονο μά των των φυ τών της 

Ελλάδος, Εκδ. Τολίδη

David Hoffman, Η νέα ολι στι κή Βοτανοθεραπεία, εκδ. δι ό πτρα

Penelope Ody Mnimi, Πλήρης οδη γός φαρ μα κευ τι κών βο τά νων, 

εκδ. Γιαλλέλης
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Τ1
Οι ακίνητες ομίχλες των σταθμών 
μια ειλικρίνεια 
κούραση παλιά της πόλης

Όλοι οι διωγμένοι του βραδιού 
-από το στόμα στο χέρι ο καιρός- 
-γυμνές ανάγκες τρέχουν βιαστικά στους δρόμους- 
          ανάμεσα σε άγνωστους 
(ερειπωμένα πρόσωπα, άδεια κιόλας) 
για αυτό το τίποτε που δεν τους μοιάζει 
                                γνώριμη γωνιά

Βλέπω άστεγες ματιές  
   απλήρωτες 
      γεμάτες τυραννία

Ένα ολόκληρο εδώ 
τόπος προσφοράς 
στην πιο λιπόψυχη στιγμή του λεκτικού 
                                      σαν νίκη

Τ2
Ίχνος κανένα 
αμοίραστοι ίσκιοι, υπόγειοι, βρώμικοι καπνοί 
εγωιστικό, κρύο σκοτάδι- 
στέκουν στην άκρη του σταθμού 
σαν ένα μεγάλο ψέμα 
σαν στοιχειωμένο στοίχημα 
-ο παγωμένος κόσμος μέσα μας- 
κάτω από του μπετόν το άχαρο βάρος 
μια μαραμένη ανταύγεια, σιωπής 
αφοσιωμένο στόμα.

Μια ψυχή ήλιων παιδικών καίγεται παγιδευμένη
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Ç þñá ôïõ ôæß ôæé êá

Ποιήματα από το αδη μο σί ευ το βι βλί ο «Μεγάλες ώρες»
Σώζων Μπέσης



Τ3
Σαν μια κατάφαση 
(η πίκρα σκληραίνει το ψωμί) 
ο υπόγειος μια συνέχεια 
-ακόμα ένα πρόσωπο έρημο, νεκρό- 
ουρλιάζει αναχωρήσεις 
αναπάντητα ερωτήματα 
εισιτήριο χωρίς ταξίδι.

Μια άδεια γκρίζα άβυσσος 
η υπόσχεση του σήμερα 
καταπίνοντας ανθρώπους 
δηλητήριο των πραγμάτων.

Μιας ολόκληρης πόλης, ιδρώτες, μυρουδιές 
μεταξύ μας μόνοι, κι άγνωστοι 
(σφηνωμένα δάχτυλα μέσα στο αλκοόλ 
στις ενοχές μας, εθισμένη νικοτίνη) 
-τίποτα δεν είναι πια δικό μας- 
                    σωσίβια παγκάκια

Όλες οι μέρες ασυγχώρητες 
όλο και περισσότερο 
-τα όνειρα σκοτώνονται απ' τα χέρια μας   
σαπίζει ο αέρας 
                                     αλλότρια τύχη

Τ4
Οι ρυτίδες στο πρόσωπο, οι αποστάσεις 
της στάχτης άνεμοι 
προς το αδιανέμητο της γης τους 
μνήμες και αλήθειες που έζησαν  
και ζουν 
χαραματιές του χρόνου. 
Βλέπεις το μέλλον είναι παρελθόν 
απροστάτευτη πράξη 
τα χρήματα που κέρδισες 
      λείψανα της μέρας 
      μείον μηδέν χτυπήματα 
      ευαισθησίες μπούμερανγκ 
                         Βαμπ μισθοφόροι

Στην τελευταία σκοτεινή γωνιά της γης 
ένας ρακοσυλλέκτης τρώει την καρδιά του

                                              Άλεξ

54 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



ΠΡΟΣΩΠΑ
Μπαίνεις στο μα γα ζά κι του και σ' ανα γνω ρί ζει από το βη μα-

τι σμό. Δεν βλέ πει το πρό σω πό σου αλ λά ξέ ρει τι χρώ μα έχουν 
τα μά τια σου. Ο κό σμος του εί ναι γε μά τος χρώ μα τα, τα ζω γρα-
φί ζει με τη μπά σα φω νή του...Πριν προ λά βεις να λυ πη θείς για τί 
«ο καη μέ νος δεν βλέ πει» ακούς να σου δι η γεί ται τη ζωή και ... 
ΓΕΛΑΣ!

– Τυφλέ, πώς γί νε ται να εί σαι τό σο σο φός;

– Γιατί βλέ πω με την καρ διά μου...

Στα σί γου ρα τον ξέ ρεις. Είναι, βλέ πεις, ένας από μας...

ΑΛΑΤΙ ΣΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
δι ή γη μα του Διονύση Κάρππου

Χτυπούσε τα πό δια της με τα τσό κα ρα τσά καρ-τσού κουρ, σαν 
κα τσί κα τις οπλές της: «Το 'κανα από μι κρή, για να με προ σέ-
χουν τ' αγό ρια» χα μο γέ λα σε αμή χα να κοι τώ ντας τον. «Πουτανάκι 
μ' ανε βά ζαν, που τα νά κι με κα τε βά ζαν, ε, που τά να έγι να κι εγώ». 
Γέλασε πιο δυ να τά μ' ένα ξε πλυ μέ νο γέ λιο και ρού φη ξε το φρα-
πέ. «Αυτό, γρά φει;» έδει ξε το μα γνη το φω νά κι με το κα λα μά κι 
από το πο τή ρι. Της έγνε ψε ναι.

Άγουρο ατσά κι στο προ σω πά κι, ήταν δεν ήταν στα εί κο σι-ει-
κο σι έ να. Με χέ να ξαν θή το μαλ λί, έβλε πες τις κα τά μαυ ρες ρί ζες 
της και σκε φτό σουν δά σος με κα ρυ διές σε πο τά μι να τρέ χει το 
νε ρό-κρύ σταλ λο -το άτι μο. 

«Όταν ήρ θα με στο νη σί με τον πα τέ ρα μου δεν κα τα λά βαι να 
τί πο τα και ''χαμηλά μω ρή το κεφάλι'' που μου 'λεγε η νο νά που 
με βά φτι σε. Τι να κά νει τώ ρα κι αυ τή; Όταν τ' αγό ρια με πεί ρα-
ζαν στο δρό μο, ξέ ρεις ''κούκλα μου'', ...νά ρα  και τέ τοια, τό τε 
κα τά λα βα κά τι άλ λο. Ο πα τέ ρας πέ θα νε στα γρή γο ρα. Τον έστει-
λε ψη λά ο τσο πά νης στο βου νό κι ήταν άρ ρω στος, σα ρά ντα 
πυ ρε τό, η μά να μου η ρη μά δα του 'λεγε ''άντε σή κω για τη 
δουλειά''. Την άρ πα ξε, το γύ ρι σε σε πλευ ρι κά, πώς το λέ τε, και 
πέ θα νε. Πόνος -όχι αστεία.

Η μά να μου; Ξενόπλενε, σι δέ ρω νε στα σπί τια, τα δι κά σας, όχι 
το δι κό σου ρε παι δά κι μου, να, στα ελ λη νι κά. Αυτό κά νει και τώ ρα. 
Δεν ξέ ρει τί πο τα για μέ να. Αυτή νο μί ζει ότι αρ ρα βω νιά στη κα. Έχει 
δει και τον Γκώστα μια δυο φο ρές στο νη σί. Πού να ξέ ρει τι δου-

λειά, ξέ ρεις...». Γέλασε αλ λά τα μά τια της, της έδι ναν άλ λα δε κα πέ-
ντε του λά χι στον χρό νια δου λε μέ να και κου ρα σμέ να. Ζάρωσε τα 
χεί λη της, σο βά ρε ψε κι έκα νε να γε λά σει μα δεν της έβγαι νε. 
Βιασμένο γέ λιο σαν ψά ρι που σπαρ τα ρά ει στα τε λευ ταί α. «Τι άλ λο 
να σου πω. Με πή γαι νε η νο νά μου στον Άγιο κά θε βδο μά δα και 
μι λού σε με τις κα λό γρι ες συ νέ χει α για μέ να νε. Ευτυχώς, Μαρία με 
λέ γα νε και στο χω ρί ο, Μαρία με βα φτί σα νε. Με θέ λα νε σαν τα 
μού τρα τους να γί νω. Εντάξει κοι νω νού σα όπο τε ήθε λε η νό να, 
εξο μο λο γη τά και τέ τοια κά θε λί γο. Ένα βρά δυ, χει μώ να, με στρί μω-
ξε ένας με γά λος στο στε νό και μου τα 'δειξε. Ευτυχώς δεν με 
πεί ρα ξε. Ύστερα κά τι αγό ρια με ακο λου θή σα νε μέ χρι το σπί τι. Ο 
ένας ήταν ψη λός και με λα χρι νός, να σαν κι εμέ να -τώ ρα τα 'βαψα. 
Τι να στα λέω. Με γκά στρω σε. Πήγα σε μια θεία μου πιο πέ ρα από 
μας, από το ίδιο χω ριό. Μου 'δωσε ένα χόρ το -ουχ! πι κρό, βρω μού-
σε, απή γα νο το λέ τε. Το πή ρα δυο φο ρές. Τίποτα! εμε τούς, ζα λά δες. 
Δεκα τέσσερα ήμου να. Έκτη δη μο τι κού. Τι μου τα θύ μι σες. Ανέβαινα 
στο δέ ντρο κι έπε φτα κά τω με δύ να μη. Μη με βλέ πεις έτσι τώ ρα 
-στα δε κα τέσ σε ρα ήμουν έτσι» κού να γε το δά χτυ λο «ανέ βαι να στα 
δέ ντρα. Ένα βρά δυ, ένας πό νος, ω τέ τα, σφά χτης που λέ τε εσείς. 
Πήγα στην τέ τα μου- τη θεία μου με τα τέσ σε ρα. ''Ω μπί ρι μου'' Μου 
'βαλε ζε στά πα νιά. Τίποτα. Πιο με τά πή γα να κα του ρή σω. Ζεστό αί μα, 
κομ μά τια πέ φτα νε κι ένα κομ μά τι... Ας το...»

Πήρε βα θιά ανά σα. «Με πή γε σε για τρό, μια γυ ναί κα. Μου ' 
κα νε κά τι εκεί στ' από κά τω. Μου 'δωσε φάρ μα κα. Εγώ τον σκε-
φτό μου να το μπού στη κι εκεί νος γύ ρι σε με μια Μυτιληνιά στη 
μά να του για νύ φη -εί χε πά ει φα ντά ρος. Σιγά μην έπαιρ νε 
Αλβανή...Δε μου το 'πε κα τά μου τρα αλ λά μου το 'παν τ' άλ λα τα 
κω λό παι δα. Έπαιρνα τό τε φάρ μα κα, κά τι χα πά κια για ύπνο κι 
έτσι... Μόνο η θεία μου με αγα πά ει...Αυτή μ' έπαιρ νε στην αγκα-
λιά της. Όταν με παίρ νει θέ λω να πιω γκά λα και να κοι μη θώ 
πά νω της...Όλο μη νύ μα τα παίρ νεις που λά κι μου και γε λάς. 
Γκόμενα; Γκόμενα; να την αγα πάς για τί θα σου γί νει σαν γκι ε-
μέ να». Χαλάρωσε λι γά κι κι άπλω σε λί γο το πό δι της το ένα πά νω 
στο πό δι της κα ρέ κλας του. «Δε σε πει ρά ζει, ε;» Της έγνε ψε 
«κά νε δου λειά σου» και ξα νά πια σε το κι νη τό. 

«Μετά γνώ ρι σα ένα γκαλ λι τέ χνη που του 'πλενε η μά να μου. 
Της έδω σε να μου δώ σει ρού χα κι ένα κο λιέ. Μου ζή τη σε να με 
ζω γρα φί σει τη νύ χτα στο φεγ γά ρι μπρο στά. ''Πήγαινε μωρή'' μου 
εί πε η σκύ λα. Ε, αυ τός έκλει σε και τα φώ τα και με τά κα τά λα βες-
βες. Παντρεμένος ήταν. Μου 'πε μια μέ ρα ''μην έρχεσαι'' και μου 
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'βαλε πε ντο χί λια ρα στο βρα κί... Μετά ήταν διά φο ρα παι δι ά κι απ' 
το Λύκειο, εδώ, κι απ' την Αθήνα, αλ λά κα νείς δεν ήθε λε να με 
βγά λει βόλ τα έξω για κα φέ. Η νο νά μου; Αυτή όλο προ σευ χές. 
Κάτι κα τά λα βε. Ένα χρό νο εί μαι δω. Θέλω να πάω στο χω ριό μου. 
Δε σου λέω που εί ναι, δε θέ λω να το γρά ψεις. Έχω ένα όνει ρο 
από τό τε που 'ρθα εδώ. Μια εκ δρο μή που πή γα με σ' ένα πο τά μι 
με το σκο λεί ο στην Τρίτη κι ένα παι δί με γά λο μου' βα λε πα πα ρού-
να στα μαλ λιά. Με εί χε πά ρει πά νω του για τί χτύ πη σα και πο νού σα 
και με πή γε μέ χρι το σχο λεί ο. Κανένας σας δεν μοιά ζει...Αυτόν 
βλέ πω...Θέλω να πάω στο χω ριό αλ λά δε θέ λω έτσι που 'γινα. Θα 
τ' αφή σω πά λι μαύ ρα τα μαλ λιά μου και θα πάω... Ξέρεις τι νε ρά 
έχου με εκεί; Μπαίνεις μέ σα και σου φεύ γουν όλα, ότι έχεις 
κά νει...Μηνυματάκι πά λι, ε; να την αγα πάς το κο ρί τσι σου. Θα πά ρω 
την τέ τα και θα πά με μα ζί. Αυτή μου 'χε πει για το πο τά μι» Έλαμπε 
το βλέμ μα της, χα μο γέ λα γε ίσια τώ ρα μ' ένα χα μό γε λο δη μο τι κού 
σχο λεί ου. «Μετά ήρ θε ο Κώστας μ' ένα συ νερ γεί ο, έβα ζαν κά τι 
αλου μί νι α σ' ένα σπί τι...δικός μας εί ναι, αλ λά τώ ρα εί ναι Κώστας. 
Μου 'πε να ΄ρθω στην Αθήνα για δου λειά. Είμαι λέ ει πο λύ ωραία 
και να τα βά ψω. Μου 'πε και κά τι στ' αλ βα νι κά, δεν μπο ρώ να στο 
πω...» Γέλασε ντρο πα λά, σα να κοκ κί νι σε κιό λας. Γύρεψε αλ λού 
τη σω τη ρί α: «Όλο μη νύ μα τα... σ' αγα πά ει πο λύ...Ε τα ξέ ρεις εσύ 

αυ τά...στην αρ χή στο μπαρ με κά τι με γά λους που μου 'πιαναν το 
γκώ λο και με τά μπή κα κι εγώ στη δου λειά, δη λα δή αυ τό...
κατάλαβες.... Τα έχου με μι σά-μι σά με το Γκώστα. Πότε-πό τε πάω 
και στη μά να μου -λε φτά να βλέ πει αυ τή και ξε χνά ει να ρω τή σει 
που τα βρή κα- ... κι ο Κώστας εί ναι ο αρ ρα βω νια στι κός μου... Του 
φέρ νει και τις πα ντό φλες στο πό δι όταν πά με, του φτιά χνει και 
τις πα τά τες όπως τις θέ λει...». Τσάκισε η φω νή, σαν ψα ρο πού λι 
ακού στη κε: «Θέλω να πάω στο χω ριό μου με τη θεια μου...με την 
τέ τα στο πο τά μι...» Την πή ραν τα δά κρυ α όπως ήταν στη τή στην 
κα ρέ κλα μ' ένα πρό σω πο ατσά κι στο ανέκ φρα στο. Κάτσανε κά να 
τέ ταρ το ακό μα, μέ χρι να στε γνώ σει. Τ' αλά τι έμει νε δυο γραμ μές 
στα μά γου λα από τα μά τια. Τη χαι ρέ τη σε δια χει ρα ψί ας κι αυ τή 
του χα μο γέ λα σε εγκάρ δι α σαν με γά λη κυ ρί α: «να την αγα πάς και 
να την πά ρεις». Του τρά ντα ξε στο χέ ρι, το κι νη τό, στη στά ση του 
λε φω ρεί ου. Μήνυμα πά λι: GAMEIS STRAVOGIANNO? ELA TO PROI 
APO THN EFHMERIDA. PREPEI NA TELEIONOYME ME THN 
EREYNA 

«Σιχτίρ μα λά κα».Το 'κλεισε και το βα λε στην τσέ πη. Πήγε να 
κά νει ένα μπά νιο στης μά νας του, να γδά ρει την πέ τσα του, να 
του φύ γουν όλα.
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