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Η επανάσταση θα αρχίσει από την Νέα Σμύρνη;
Γράφει ο Πέτρος Περιμένης, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Τόσο κόσμο μαζεμένο, η Νέα Σμύρνη δεν έχει
ξαναδεί! Με συνθήματα κατά της αστυνομικής
βίας, πλήθος λαού ξεχύθηκε στον δρόμο
ειρηνικά να διαδηλώσει. Νεοσμυρνιοί και μη
(και αναρχικά στοιχεία, και οικογενειάρχες και
παιδιά και οπαδοί ομάδων και κουκουλοφόροι
αγνώστου προέλευσης)
βρίσκονταν στις
δύο πορείες που έγιναν στο κέντρο της
πόλης. Το κείμενο που ακολουθεί εκτός
από μία πραγματική μαρτυρία, είναι επίσης
καταγεγραμμένο ως ζωντανή αναμετάδοση
που έκανα για το www.nstv.gr, την διαδικτυακή
τηλεόραση της Νέας Σμύρνης, σχεδόν από
την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς τα εθνικά ΜΜΕ,
τουλάχιστον αρχικά, επέλεξαν να αναδείξουν
μια οπτική γωνία, μακριά από την αλήθεια,
παραχαράσσοντας την πραγματικότητα.
Όλα άρχισαν εκείνη την Κυριακή 7 του Μάρτη.
Η κεντρική πλατεία, όπως και όλες τις ημέρες
της τελευταίας καραντίνας, είναι γεμάτη κόσμο
όλων των ηλικιών που βαστά από ένα πλαστικό ποτήρι καφέ και αναλώνεται σε μία σκιά της
προηγούμενης καθημερινότητας του. Με την
υπόθεση ότι υπάρχουν καταγγελίες συνωστισμού (δεν δόθηκαν στοιχεία στην δημοσιότητα που να επιβεβαιώνουν τέτοιες καταγγελίες)
ομάδα ΔΙΑΣ βρέθηκε παρούσα στην κεντρική
πλατεία. Υπερβολική η παρουσία τους με κράνη
και εξοπλισμό για «κόψουν» απλά μερικά πρόστιμα. Το ζήτημα ήταν ότι η πρώτη επιλογή τους
στον έλεγχο, ανάμεσα σε εκατοντάδες κόσμου,
ήταν ένα ζευγάρι μαμάδες με τα παιδία τους
να παίζουν παραδίπλα. Χωρίς να κάνουν μια
προειδοποιητική σύσταση, προχώρησαν άμεσα
στην έκδοση προστίμου. Αυτό προκάλεσε την
λεκτική αντίδραση των παρευρισκόμενων, με
αποτέλεσμα ένας εξ αυτών, ο γνωστός πλέον
αρχιτέκτονας, να ξυλοκοπηθεί υπερβολικά και
επιτηδευμένα από έναν της ομάδας ΔΙΑΣ και
να συλληφθεί. Ο συγκεκριμένος ξυλοδαρμένος,
επιβεβαιωμένα ανήκει στον αντιεξουσιαστικό
χώρο, αλλά ελπίζω ότι ακόμα σε μια δημοκρατία
δεν τιμωρείται κάποιος για κάτι επειδή έχει κάνει
κάτι άλλο. Ή και όχι Μαρτυρίες που αναφέρουν
ότι η ομάδα ΔΙΑΣ δέχτηκε επίθεση από 30
αναρχικούς με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
ένας αστυνομικός είναι ανεπιβεβαίωτες,
αφού ούτε ένα βίντεο δεν υπάρχει που να το
αποδεικνύει. Ούτε αυτό της ασφάλειας των
τραπεζών που βρίσκονται περιμετρικά του
συμβάντος . Βίντεο όμως, μπορεί ο καθένας
από εμάς να τραβήξει μέσω του κινητού του
και να το δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα.

Βάσει αυτών και άμεσα η Ανοιχτή συνέλευση
κατοίκων Νέας Σμύρνης – Νέου Κόσμου –
Παλαιού Φαλήρου – Αγίου Δημητρίου, η
Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνη και η Πόλη
Ανάποδα, βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία με
σκοπό να οργανώσουν πορεία διαμαρτυρίας.
Μερικοί υποστηρίζουν ότι το όλο σκηνικό ήταν
στημένο λόγω του ότι το πανό της Ανοιχτής
Συνέλευσης Κατοίκων «Έξω οι μπάτσοι από τις
γειτονίες μας», βρέθηκε πολύ γρήγορα. Ίσως
όμως είναι καλυτέρα να σκεφτεί κάποιος ότι η
συγκεκριμένη συλλογικότητα αυτού του τύπου
τα συνθήματα τα έχει ως βασική ιδεολογία και
μάλλον σταθερό «αξεσουάρ» για οτιδήποτε
έχει να κάνει με αστυνόμευση. Πέραν αυτού,
πορεία της Κυριακής ξεκίνησε ομαλά και ήρεμα
και από την κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης
κατηφόρισε προς το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
Μάλλον άστοχο, αφού το Α/Τ Νέας Σμύρνης
είναι άσχετο επιχειρησιακά με την ομάδα ΔΙΑΣ,
αλλά μάλλον έγινε για συμβολικούς λόγους.
Μέσα στην πορεία των 100-200 ατόμων είχαν
εισχωρήσει και κάποιοι που αποζητούσαν
την σύγκρουση, όχι παραπάνω από 10-20, οι
οποίοι περιορίστηκαν από τους συμμετέχοντες
στην πορεία. Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε όσο
ο απογευματινός ήλιος έριχνε ακόμα φως.
Επεισόδια έξω από το Α/Τ Νέας Σμύρνης δεν
υπήρξαν και η πορεία ανηφόρησε προς την
κεντρική πλατεία και θα τελείωνε έξω από
το δημαρχείο όπου και θα διαλυόταν. Εκεί
ακριβώς και αφού είχε ήδη σκοτεινιάσει, 2-3
άρπαξαν πέτρες από τον ανοιχτό κάδο με τα
μπάζα έξω το Βενιζέλειο και τις εκσφενδόνισαν εναντίον των ΜΑΤ που είχαν παραταχθεί στο απέναντι πεζοδρόμιο. «Με το δάκτυλο στην σκανδάλη» και χωρίς να περάσει
ένα δευτερόλεπτο τα ΜΑΤ ανταπάντησαν σε
χημικά σε τακτικά σημεία και τον κόσμο της να
τρέχει πανικόβλητος.
Το κάλεσμα σε πορεία την Τρίτη που
ακολούθησε ήταν «μεγαλειώδες», όπως
το χαρακτήρισαν αρκετές παρατάξεις της
αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο
Νέας Σμύρνης. Η πορεία άρχισε λίγο μετά τις
6 το απόγευμα, ενώ το κόσμος συνέχισε να
συγκεντρώνεται και αρκετές ώρες μετά. Αυτή
την φορά δεν συμμετείχαν μόνο συλλογικότητες
του αριστερού χώρου αλλά πλήθος απλού
κόσμου όλων των ηλικιών που είτε για δικούς
τους λόγους επέλεξαν να υψώσουν την φωνή
τους σε κάθε μορφή κατάχρησης κρατικής
εξουσίας. Χωρίς επεισόδια και ειρηνικά, είναι
σπάνιο φαινόμενο να είσαι μάρτυρας μπροστά

σε εναγκαλισμούς οπαδών αντίπαλων ομάδων
και να βλέπεις οργανωμένους Πανιώνιους,
ΑΕΚτζήδες και άλλους να βρίσκονται μαζί χωρίς
να αλληλοσκοτώνονται. Με μάσκες, ακόμα και
διπλές, πάνω σε όλες τους συμμετέχοντες η πορεία ξεκίνησε ειρηνικά ανεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου και στρίβοντας περιμετρικά τους Άλσους στην Εφέσου. Ο στόχος ήταν
να συνεχίσει στην Πλαστήρα και να ανέβει την
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και να καταλήξει
στην πλατεία. Να σημειωθεί, ότι σε όλη την διαδρομή δεν υπήρξε παρουσία της αστυνομίας ούτε εμφανής ούτε στα γύρω στενά. Με την
Συνέλευση κατοίκων να οδηγεί την πορεία και
την Συνέλευση Νέας Σμύρνης και Πόλη Ανάποδα να ακολουθεί, ήμουν ανάμεσα στα δύο
αυτά μπλοκ αναμεταδίδοντας ζωντανά ό,τι
γινόταν. Ήταν τόσος πολύς ο συγκεντρωμένος
κόσμος που ενώ η πορεία είχε φτάσει στην
συμβολή Εφέσου και Πλαστήρα, υπήρχε ακόμα
πλήθος στην πλατεία που δεν είχε ξεκινήσει. Με
πρόχειρους υπολογισμούς πρέπει να ήμασταν
πάνω από 3.000. Στην πορεία έδωσαν επίσης το
παρών οι Μαθητές Νέας Σμύρνης, Συνδικάτο
Οικοδόμων, Συνδικάτο ξενοδοχοϋπαλλήλων,
Φοιτητικοί Σύλλογοι, Στροφή Νέας Σμύρνης
με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ μλ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Ανατροπή στην πόλη, Λαϊκή Συσπείρωση Νέας
Σμύρνης με τον βουλευτή ΚΚΕ, Κατσώτη, στελέχη της δημοτικής παράταξης του Κουτελάκη
και εκπρόσωπους της ΤΟ ΝΔ. Η πορεία καθόλα
ειρηνική, μέχρι το σημείο που εμφανίστηκαν
χωρίς να είναι μέρος της πορείας περίπου 200
μαυροφορεμένοι παράλληλά στην πορεία
επί της Εφέσου, οι οποίοι προσπέρασαν
τον όγκο των διαδηλωτών, έστριψαν στην
Κωνσταντινουπόλεως και κατευθύνθηκαν προς
το ΑΤ Νέας Σμύρνης με ό,τι επακολούθησε και με
αποκορύφωμα την απόπειρα ανθρωποκτονίας
του αστυνομικού.
Η επανάσταση θα αρχίσει από την Νέα Σμύρνη.
Ο αστικός χαρακτήρας της είναι πρόσφορος
για ουσιαστική επανάσταση. Σε αυτό που όμως
πρέπει να μείνουμε και παρακολουθώντας τα
κοινωνικά δίκτυα, τις μέρες που ακολούθησαν
την πορεία και τα επεισόδια είναι ότι η
επανάσταση δεν γίνεται με διχασμό. Γείτονες
και φίλοι αλληλοσπαράχτηκαν διαδικτυακά
εκφράζοντας τον οπαδισμό τους στην χειρότερη
μορφή. Υπάρχει η θεωρία ότι όλο αυτό ήταν
στημένο. Θα είχε άραγε την ανάλογη προβολή αν υπήρχαν τέτοια περιστατικά αστυνομικής
βίας στα Πατήσια; Η Αστυνομία που γνώριζε για
τους μπαχαλάκηδες γιατί δεν τους απέτρεψε να
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εισέλθουν στην Νέα Σμύρνη και να συνεχιστεί ειρηνικά η πορεία; Αφού είναι μπαχαλάκηδες πως κατάφεραν αυτήν
την φορά και ΔΕΝ έκαψαν όλη την πόλη παρά έγιναν ελάχιστες ζημιές; Και τέλος πάντων, ΜΑΤατζήδες στο κέντρο της
πόλης για απλές κλήσεις ΚΑΙ δίπλα τυχαία να βρίσκεται τύπος του αναρχικού χώρου ΚΑΙ να τον δέρνουν ΑΦΟΥ έχουν
αρχίζει όλοι να πατάνε το rec στο κινητό τους. Πολλές συμπτώσεις…

Μισή μέρα συνεδρίασης, ούτε μισή απόφαση για τα επεισόδια

Σ

το τελευταίο τακτικό δημοτικό
συμβούλιο, πέραν των θεμάτων της
ημερησίας, ένα ψήφισμα το οποίο
έγινε δεκτό να συζητηθεί –έγινε δηλαδή
θέμα–ήρθε να διαταράξει το τέλος της
συνεδρίασης.
Θέμα λοιπόν υπέρ του αιτήματος μεταφοράς
σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα του
Κουφοντίνα έφερε η «Πόλη Ανάποδα» με
διάθεση να προστατεύσει τα όποια νόμιμα
δικαιώματα του, με τον ίδιο τον πολυισοβίτη
να πραγματοποιεί πολυήμερη απεργία
πείνας.
Στο δημόσιο διάλογο τόσο εντός όσο και
εκτός Νέας Σμύρνης υπήρξε φυσικά πολύ
μεγάλη αναστάτωση.
Πριν την ψηφοφορία,ολόκληρηη Δημοτική
Παράταξη– πλην Δημάρχου και Προέδρου
–αποχώρησε από τη διαδικασία
σε
ένδειξη
διαμαρτυρίας
και
άρνησης συζήτησης και ψήφου. Η
αντιπολίτευση αντέδρασε με πιο…
αριστερό
τρόπο
παραμένοντας
και μάλιστα καταθέτοντας και
εναλλακτικά ψηφίσματα.
Δημόσια τοποθετήθηκε –και στα socialmedia – ο Αλέξανδρος Ζαβός,
ο οποίος αρχικά θεώρησε πως
η αποχώρηση των συμβούλων
απονομιμοποιεί
τη
διαδικασία,
διαδικασία που θα νομιμοποιούσαν, αν
παρέμεναν σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.
Αργότερα βέβαια, μέσα από δημόσιο διάλογο
έγινε αντιληπτό πως καμία διαδικασία –αν
είναι παράνομη – δεν απονομιμοποιείται δια
της αποχώρησης αλλά δια της καταγγελίας
στον επόμενο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και, εν τέλει, στο αρμόδιο Υπουργείο.
Βέβαια, η διαδικασία της συζήτησης και
νομιμότατη ήταν και έγινε δεκτό το ψήφισμα
να «μπει» ως θέμα. Τώρα βέβαια, λόγω
της μαζικής αποχώρησης, οι δημότες δεν
κατάφεραν να ακούσουν την άποψη της
Δημοτικής Αρχής για το αίτημα Κουφοντίνα.
Η διαδικασία συνεχίστηκε «λειψή» με
παρόντες λιγότερους από 21 δημοτικούς
συμβούλους.
Η Πρόταση της «Πόλης Ανάποδα» για
υπερψήφιση του αιτήματος του πολυισοβίτη
έλαβε ως ακούστηκε 10 ψήφους (9 ίσως
είναι σωστότερη καταγραφή) στηριζόμενη
από τις λοιπές αριστερές δυνάμεις πλην της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ακολουθεί απόσπασμα του ψηφίσματος της
παράταξης «Μια Πόλη Ανάποδα»:
«Ο θάνατος κρατούμενου απεργού πείνας θα
αποτελεί αυταρχική τομή για την Ελληνική
Πολιτεία. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για
να αλλάξει κεφάλαιο η Ελλάδα στα σχετικά
βιβλία και να βρεθεί δίπλα στις χώρες όπου
απεργοί πείνας πεθαίνουν όντας έγκλειστοι.
Όποια και αν ήταν η άποψή μας για τα

όσα προηγήθηκαν, πλέον μετριόμαστε με
μοναδικό ζύγι τη διατήρηση της ζωής.»
Η παράταξη «Ποιότητα Ζωής Γιώργος
Κουτελάκης» έφερε διαφορετικό ψήφισμα,
το οποίο δεν περιελάμβανε το όνομα του
συγκεκριμένου φυλακισμένου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο ψηφίσματα
και φυσικά να «σπάσει» η πιθανότητα να
ψηφίσει ολόκληρη η Αντιπολίτευση ένα
ενιαίο. Φυσικά, δικαίωμα της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης να το πράξει αυτό.
Στο τέλος της ψηφοφορίας τόσο ο
Πρόεδρος Τσιάπης όσο και ο επικεφαλής της
«Στροφής»Παυλόπουλος επιβεβαίωσαν πως
πέρασε το ψήφισμα της παράταξης «Μια Πόλη
Ανάποδα» καθώς, όπως τόνισε ο Πρόεδρος,
«η πλειοψηφία είναι εκ των παρόντων».
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως η
διαδικασία δεν είχε 21 συμβούλους παρόντες

και πως δεν υπήρξαν 11 θετικές ψήφοι στο
ψήφισμα.
Σε ανεπίσημη επικοινωνία του ο «Π» με το
Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε πως το
ψήφισμα, αφού έγινε δεκτό σαν θέμα, έπρεπε
να έχει 11 θετικές ψήφους και παρουσία 21
δημοτικών συμβούλων. Σύμφωνα με αυτή τη
διευκρίνιση, κανένα ψήφισμα δεν «πέρασε»
ασχέτως αν έλαβε 10 ή 9 ή 8 ψήφους.
Από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι την ώρα που
γράφεται το συγκεκριμένο κείμενο ουδείς
θεσμικά ή δημοσιογραφικά δεν έχει λάβει
θέση για την παραπάνω διευκρίνιση με
αποτέλεσμα να αιωρείται η άποψη πως το
ψήφισμα πέρασε, όπως είπε στην ζωντανή
μετάδοση ο καθ ύλην αρμόδιος Πρόεδρος
του Συμβουλίου.
Εξαίρεση αποτελεί δημόσιο σχόλιο του
Αλέξανδρου Ζαβού μετά τη συνεδρίαση,
που, μεταξύ άλλων, περιγράφει το λόγο που
το ψήφισμα δεν πέρασε αναλύοντας τον
κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί σε τίποτε
την αποχώρηση της Δημοτικής Αρχής
από τη συζήτηση, ειδικά εάν επρόκειτο να
ψηφίσουν ένα μεγαλοπρεπές «όχι» ή εν πάσει
περιπτώσει ότι επέλεγε ο κάθε ένας.
Λίγες μέρες αργότερα και μετά τα τραγικά
γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Πλατεία
Νέας Σμύρνης την Κυριακή 7 Μαρτίου και την
Τρίτη 9 Μαρτίου (γίνεται εκτενής αναφορά σε
άλλο άρθρο του «Π») αποφασίζεται έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τα

παραπάνω γεγονότα.
Μαραθώνια συνεδρίαση με πολύ μεγάλη
τηλεθέαση από τους πολίτες, άλλωστε χιλιάδες
πολίτες συμμετείχαν στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας την
Τρίτη.
Επτά (7) ώρες συνεδρίαση με την κάθε
παράταξη να καταδικάζει με το δικό της
τρόπο τα γεγονότα αστυνομικής βίας της
Κυριακής αλλά και το τραγικό γεγονός του
ανελέητου ξυλοδαρμού αστυνομικού την
Τρίτη.
Ψηφίσματα διαβάστηκαν από πολλές
πλευρές –δημοτική αρχή, αντιπολίτευση
κλπ- αλλά οι «ζυμώσεις» 7 ολόκληρων ωρών
πέτυχαν μόνο να υπάρξει μια ενιαία πρόταση
από την Αντιπολίτευση, η οποία και αυτή δεν
κατάφερε να γίνει δεκτή από την πλειοψηφία.
Εντύπωση προκάλεσεμέρος της δήλωσης
Κουτελάκη πως «επελέγει η Νέα
Σμύρνη να χτυπηθεί συνειδητά και
εδόθη εντολή από πολύ ψηλά» με
το Νεκτάριο Σαρδιανό να ζητάει
διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη
δήλωση και το Γιώργο Κουτελάκη
να διευκρινίζει εν μέρει λέγοντας
πως «δεν εννοούσε το γραφείο του
Πρωθυπουργού αλλά το Υπουργείο,
εξηγώντας πως η αστυνομική ομάδα
καταστολής που παραβρέθηκε ήταν
επικίνδυνη για την απλή επιβολή της τάξης».
Κατά τα άλλα,ακούστηκε, μεταξύ άλλων,
μια τραγικά μετριοπαθής τοποθέτηση από
τον «κουρασμένο» οπτικά Γιώργο Λαρίση
απέναντι στις αριστερές παρατάξεις που
«ξεσπάθωσαν» σχετικά με το συμβάν της
αστυνομικής βίας και κατά της κυβέρνησης
από τον πρώτο έως τον τελευταίο.
Ψηφίσματα ήρθαν τελικά, κανένα δεν
κατάφερε να πλειοψηφήσει, ενώ η πρόταση
της «Στροφής», που τελικά έγινε δεκτό να
συγχωνευτεί με την πρόταση Κουτελάκη
τόσο από την «Πόλη Ανάποδα» όσο και από
το ΚΚΕ, καταψηφίστηκε με ψήφους 20 «κατά»,
19 «υπέρ» και ένα «λευκό»,αυτό της Ελένης
Κασίμη.
Ίσως όμως η Ελένη Κασίμη, βρισκόμενη
εκτός πολιτικού χρόνου, δεν κατάλαβε πως
τα ψηφίσματα είχαν τελειώσει και πως είχε
έρθει προς συζήτηση μια πρόταση, καθώς
δήλωσε πως «από την αρχή έχω δηλώσει πως
δεν ψηφίζω ψηφίσματα»...
Φυσικά, η Ελένη Κασίμη έχει κάθε δικαίωμα
να ψηφίσει διαφορετικά από το Γιώργο
Κουτελάκη, το έχει ξανακάνει άλλωστε κατ’
επανάληψη σε προηγούμενα δημοτικά
συμβούλια, κυρίως με τη χρήση της «λευκής»
ψήφου.
Από τη συνεδρίαση, τέλος, απουσίαζε
ο Άγγελος Σουρβίνος της παράταξης
Κουτελάκη.
Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση της
Στροφής, που καταψηφίστηκε από ολόκληρη
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τη Δημοτική Αρχή, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «διεκδικεί με
κάθε πρόσφορο μέσο την αυστηρή τιμωρία των επίορκων
αστυνομικών, καθώς και των υπηρεσιακών και πολιτικών
προϊσταμένων τους που έδωσαν τις σχετικές εντολές».
Υπέρ της παραπάνω πρότασης ψήφισε και ο Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Καρυτινός, μαζί με τις παρατάξεις
που εκπροσωπούν το ΚΚΕ, τη Λαική Ενότητα, το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια την «Ποιότητα Ζωής Γιώργος Κουτελάκης».
Τελικά, μισή μέρα συνεδρίασης και δεν είδαμε τίποτε χειροπιαστό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίθετα οι πιο θερμόαιμοι –
Ζαβός, Κουτελάκης, Δεληγιάννη, Βρεττού μεταξύ άλλων φωνών
– τσακώθηκαν ψηφιακά στο τέλος σε ένα «παραγωγικό» δίλεπτο.

Fake News, Half News, No News
Γράφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Σ

την πόλη μας, παραδοσιακοί συμμετέχοντες στα δημόσια δημοσιογραφικά κοινά…απλά εξαφανίζονται ή
μένουν εξαφανισμένοι, ενώ άλλοι όταν εμφανίζονται κρατάνε σημειώσεις με στυλό (ξεπερασμένο από την εποχή της δραχμής).
Άλλοι πάλι εμφανίζονται παροδικά, λόγω ευκολίας του διαδικτύου, σε σελίδες FB, σε FBgroupsακόμη και με ψεύτικα προφίλ, που κρίνουν, κατακρίνουν,επικροτούν, αναπαράγουν
από τρίτους κλπ.
Όλα είναι βέβαια προσπάθειες που από πίσω
υπάρχουν άνθρωποι, καταναλώνουν κάποιο
χρόνο, ίσως πληρώνουν hostingκάποιας
ιστοσελίδας ή και όχι, όταν «δεν υπάρχει σάλιο»,και γενικά στα πλαίσια της πολυφωνίας
αποκτούν και κάποιο κοινό.
Η ατάκα «fakenews»,μια μόδα της τελευταίας
7ετίας, απλά εννοεί πως ένα δημοσίευμα, ένα
ρεπορτάζ, μια είδηση ή γενικότερα μια δημόσια καταγραφή γεγονότος είναι ψέματα.
Ένα «fake»δημοσίευμα διαψεύδεται τόσο εύκολα όσο γράφεται, ίσως μάλιστα πιο εύκολα.
Ένα δημόσιο σχόλιομε αναφορά ή tag, ένα
Δελτίο Τύπου, ένα tweetμε το αντίστοιχο
mentionκαι πολλοί άλλοι τρόποι είναι εκεί για
να διαψεύσουν ένα «fake»δημοσίευμα.
Ένα δημοσίευμα «fake» δεν διαψεύδεται εύκολα από έναν προσωπικό λογαριασμό διότι έναν προσωπικό λογαριασμό τον ακολουθούν φίλοι και όχι το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. Ίσως μια επίσημη σελίδα να ήταν πιο
αποτελεσματική, αν την παρακολουθούν αρκετοί.
Τώρα βέβαια, αν ένα δημοσίευμα δεν είναι
επαρκώς τεκμηριωμένο ή/και είναι κακογραμμένο πιθανόν να δημιουργεί συκοφαντία ή δυσφήμιση πράγμα που μπορεί μπορεί,ή και όχι, να επιφέρει αστικές ή ποινικές
ευθύνες,εκτός αν και πάλι μια δημόσια συγνώμη είναι αρκετή για να λυθεί παρεξήγηση.
Στη Νέα Σμύρνη είχαμε διαχρονικά λίγες δημόσιες συγγνώμες, αλλά και μεμονωμένες
αστικές ή/και ποινικές συνέπειες για τέτοιου
είδους δημοσιεύματα.
Δεν είχαμε παρά σπάνια δημόσιες διαψεύ-

σεις, διότι οι εγωισμοί είναι μεγάλοι, οι συγκρίσεις λανθασμένες και το γνωστό «ξέρεις
ποιός είμαι εγώ, τί είπες ρε για εμένα» κλπ είναι ψωμοτύρι στα χέρια του κάθε σχεδόν Ελληνάρα.Άλλωστε, το «σιγά μην του δώσω εγώ
αυτουνού σημασία» είναι ακόμη μια καραμέλα-απάντηση στη δημοσιογραφική καθημερινότητα.
Οπότε τα δημόσια αναπάντητα «fakenews»
παραμένουν εκεί έξω μέχρι και αν η «αλήθεια» αποκατασταθεί με άλλο τρόπο.

Τα fakenewsδεν είναι κάτι διασκεδαστικό,
απλά όσο δεν διαψεύδονται συνεχίζουν να
δίνουν λανθασμένη εικόνα σε όλους τα διαβάζουν.
Διασκεδαστικά είναι τα halfnews και τα
NoNews.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα halfnews. Μια
ιστοσελίδα, ένα site, ένα άρθρο σε μια εφημερίδα παρουσιάζει ας πούμε ένα αρνητικό
συμβάν ή ένα αρνητικό ρεπορτάζ αποφεύγοντας όμως να ονομάσει τον πολιτικό υπεύθυνο ή την υπεύθυνη ή ακόμη και την αρμόδια υπηρεσία που ευθύνεται, αποφεύγοντας
έτσι να αναφέρει ονόματα. Ειδικά όταν η
συγκεκριμένη πρακτική επαναλαμβάνεται
στο συγκεκριμένο πολιτικό υπεύθυνο ή και
την συγκεκριμένη υπηρεσία, τότε το halfnewsαρχίζει να γίνεται σκοπιμότητα δια γυμνού οφθαλμού ενώ φυσικά παραμένει πολύ
διασκεδαστικό.
Γίνεται και καλύτερο το αστείο βέβαια όταν
η ίδια ιστοσελίδα, FBσελίδα, εφημερίδα κλπ,

δεν χάνει την ευκαιρία να κατονομάσει τον
ίδιο πολιτικό προϊστάμενο και την αντίστοιχη υπηρεσία όταν το ρεπορτάζ ή το άρθρο είναι θετικό. Φυσικά ο κάθε ένας ότι θέλει κάνει
αλλά και ο κάθε ένας όπως θέλει κρίνει.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πέφτει παραδείγματος χάρινένα δέντρο χωρίς να έχει
σημασία ποιάς υπηρεσίας είναι αρμοδιότητα το κλάδεμα ή το μάζεμα και ποιος είναι ο
πολιτικός προϊστάμενος, ενώ όταν φυτεύεται
ένα δέντρο, τσουπ και το όνομα του αρμοδίου ίσως και με μια φωτογραφία του, τσουπ το
όνομα της υπηρεσίας του για να είναι πιο…
εμπεριστατωμένο το κείμενο!
Άλλη μια περίπτωση halfnews είναι όταν, από
συγκεκριμένες ιστοσελίδες αποφεύγεται να
γραφτεί το όνομα ενός ή μίας δημοτικής συμβούλου που ψηφίζει λευκό, ενώ παράλληλα
καταγράφεται σωστά η λευκή ψήφος.
Παραδείγματα τυχαία σαν το παραπάνω,ειδικά όταν επαναλαμβάνονται,ίσως όχι μόνο
δεν επιτελούν το σκοπό τους αλλά πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή να «στοχοποιείται» η σχέση της ιστοσελίδας και του
προσώπου που το όνομά του δεν αναφέρεται
επι… ματαίω.
Όμως το σωστό halfnews φωτογραφίζει
τόσο πολύ αυτό που «κρύβει» οπότε πρακτικά δεν χρειάζεται και να το ονομάσει…
Ίσως μια λύση θα ήταν το NoNews αντί για
halfnews σε αυτές τις περιπτώσεις – δηλαδή καμία απολύτως αναφορά σε περιστατικά που θίγουν πολιτικά τα πρόσωπα που, για
τους όποιους λόγους, δεν επιθυμούν οι συντάκτες ή ο υπεύθυνος να αναφερθούν.
Ένα παράδειγμα NoNews, δηλαδή καμία
αναφορά, είναι όταν,ας πούμε,ένα δημοτικό συμβούλιο αφήνει την τοπική κοινωνία
να πιστεύει πως πέρασε ψήφισμα υπέρ κάποιου αιτήματος –που μπορεί να πέρασε,
μπορεί και όχι. Αυτό είναι ένα από τα λάθος
NoNews, καθώς πιθανόν να άλλαζε κάτι που
θα μπορούσε ναδιαψεύσει ένα άλλο πιθανόFakeNews, αν τελικά αυτό ήταν.
Τέλος, το NoNews είναι μια πρακτική που επιλέγεται όταν η συγκεκριμένη είδηση ή το συ-
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γκεκριμένο ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σωστά μέσω έρευνας ή όταν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή όταν
για τον υπεύθυνο απλά δεν αποτελεί είδηση.
Κλείνοντας, ακόμη και το συγκεκριμένο άρθρο που διαβάσατε είναι από μόνο του HalfNews, μιας και ενώ κάνει αναφορές σε
παραδείγματα halfnews δεν ονομάζει ιστοσελίδες που συχνά χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο.
Όπως όμως είπαμε και παραπάνω το σωτό halfnews φωτογραφίζει
τόσο πολύ αυτό που «κρύβει» οπότε πρακτικά δεν χρειάζεται καν να
το ονομάσει… παραμένοντας έτσι εξόχως διασκεδαστικό!

Πόσα περιστατικά αστυνομικής βίας θα υποστούμε ακόμα;
Γράφει η Ελπίδα Ρεβογέδο, μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Τα γεγονότα της Τρίτης όπου η Νέα Σμύρνη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης έχουν αφήσει το στίγμα τους έως και σήμερα. Νεαρή
21χρονη, κάτοικος περιοχής που δέχθηκε να
μας μιλήσει για όσα βίωσε η ίδια εκείνες τις
ημέρες αναφέρει:
«Το φαινόμενο της αστυνομικής βίας είναι
πολύ έντονο το τελευταίο διάστημα (1-2
χρόνια) και κανείς δεν δείχνει στη τηλεόραση
τι πραγματικά συμβαίνει».
Η κάλυψη πορειών διαμαρτυρίας όπως
αυτή που έλαβε χώρα στο Σύνταγμα στις
11 Μαρτίου, δεν καλύφθηκε επαρκώς έως
καθόλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
κυρίως των δελτίων ειδήσεων, με αποτέλεσμα
πολλοί πολίτες να στρέφονται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να δουν βίντεο
ανθρώπων που ήδη βρίσκονταν εκεί και
ανέβαζαν στο διαδίκτυο.
«Ξεκίνησε η πορεία κατά τις 7 αν θυμάμαι
ή λίγο πιο πριν. Ήταν άνθρωποι όλων των
ηλικιών, δίπλα μου μια γυναίκα με το παιδάκι
της, είδα οικογένειες, είδα παρέες νέων, είδα
μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Πολλοί
άνθρωποι. Που καμία σχέση δεν έχουν με τα
επεισόδια που ακολούθησαν. Ακολούθησα
την πορεία και μετά γύρισα σπίτι. Τότε άρχισε
ο χαμός έξω».
Στον απόηχο του ξυλοδαρμού πολίτη από

αστυνομικούς και των συλλήψεων που
σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 7
Μαρτίου στην περιοχή, σύμφωνα με τα μέχρι
στιγμής στοιχεία, όπως αναφέρει το CnnGreece στην πορεία της Τρίτης 9 Μαρτίου
συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτομα.
«Μέσα από το σπίτι τα άκουγα και ένιωθα
ότι ζούσαμε σε εμπόλεμη ζωνη. Ελικόπτερα
να πετάνε από νωρίς το απόγευμα, σειρήνες,
φωνές. Έγιναν πολλές προσαγωγές και
συλλήψεις εκείνο το βράδυ μέχρι και
σεξουαλική παρενόχληση έμαθα ότι έγινε
κατά μιας 18χρονης. Την επόμενη μέρα
μίλησα με φίλη μου που μένει Νέα Σμύρνη,
και αυτή και μου είπε ότι είχαν μπει στον
κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας
αστυνομικοί και έδειραν κάτι πιτσιρίκια τα
οποία νωρίτερα έτρεχαν να μπουν εκεί για να
σωθούν».
Οι Αρχές κάνουν λόγο για περίπου 500 άτομα
τα οποία αποκόπηκαν από την πορεία και
κατευθύνθηκαν προς το τμήμα της περιοχής
και, όπως υποστηρίζουν, ανάμεσα τους ήταν
ένα μεγάλο κομμάτι χούλιγκαν που στο
παρελθόν έχουν απασχολήσει την αστυνομία
για επεισόδια και αιματηρά περιστατικά.
«Εγώ από το μπαλκόνι μου άκουγα φωνές που
έλεγαν “Aφήστε τα παιδιά μας, αφήστε τα!

Φύγετε από τη γειτονιά μας!”. Οι μηχανές των
αστυνομικών ήταν πάρα πολλές. Πραγματικά
δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθαν όλες αυτές οι
δυνάμεις. Γι’ αυτό είπα νωρίτερα για εμπόλεμη
κατάσταση. Λες και είχαν να αντιμετωπίσουν
τον χειρότερο εγκληματία του πλανήτη όλου.
Οι αστυνομικοί να φωνάζουν “Πάμε να τους
γ.....με, πάμε να τους σκοτώσουμε”. Ήταν σαν
ταύρους σε ταυρομαχίες που τους έχουν
κάνει ενέσεις αδρεναλίνης, δεν ένιωθα ότι
είναι άνθρωποι».
Δεν ήταν όμως τα μόνα περιστατικά τα οποία
πέρασαν μπροστά από τα μάτια της.
«Στην Πλάκα πριν ένα χρόνο, καλοκαίρι,
ΔΙΑΣ είχαν κυνηγήσει έναν αλλοδαπό, τον
ακινητοποίησαν και ο όταν άνθρωπος
ρώτησε τι έκανε χωρίς να αντισταθεί, τότε
απλά ξεκίνησαν να τον χτυπάνε. Επίσης στην
ίδια περιοχή πέρσυ, ΔΙΑΣ πάλι είχαν κυνηγήσει δύο μικρά παιδάκια, μαύρου χρώματος, μόνιμοι κάτοικοι περιοχής τα οποία
έπαιζαν απλά και μαζί με κάποιους άντρες
της περιοχήςμπήκαμε στη μέση εμείς για να
τα αφήσουν ήσυχα. Στην πορεία της Τρίτης
πήγα με αφορμή το τελευταίο γεγονός (του
ξυλοδαρμού) αλλά βασικός λόγος ήταν η
απόγνωση. Πόσα περιστατικά αστυνομικής
βίας θα υποστούμε ακόμα;».

Παραχωρώντας φορητούς υπολογιστές
Γράφει ο Νεκτάριος Σαρδιανός, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νέας Σμύρνης, Ιατρός

Π

ράγματα που μέχρι πρότινος φάνταζαν άγνωστα, όπως
η εξ΄αποστάσεως διδασκαλία και οι τηλεδιασκέψεις
μέσα από αντίστοιχες διαδικτυακές πλατφόρμες, webex,
zoom, κλπ, εισέβαλαν τόσο ξαφνικά στην καθημερινότητά μας.
Μαθητές και δάσκαλοι εξοικειώθηκαν και προσαρμόστηκαν τόσο
γρήγορα στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, μετατρέποντας
ουσιαστικά το εμπόδιο σε ευκαιρία, κοιτάζοντας με αισιοδοξία προς
το μέλλον!
H πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη

σε αυτήν την προσπάθεια, έτσι αποφάσισε να ενισχύσει τα δημοτικά και
τα νηπιαγωγεία του Δήμου (μιας και ο απαραίτητος εξοπλισμός δεν είναι
αυτονόητος για κάθε δημόσιο σχολείο), προκειμένου να πραγματοποιείται
απρόσκοπτα η τηλεκπαίδευση, παραχωρώντας τρεις φορητούς υπολογιστές σε κάθε δημοτικό και ένα σε κάθε νηπιαγωγείο, 35 συνολικά!!!
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Σώπα, όπου να ‘ναι θα σημάνουν οι καμπάνες
#metoonotanymore
Γράφει η Ιωάννα Τρίγκα, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Κ

αι έφτασε η στιγμή όπου η αρχή στέκει
αδύνατη να πράξει όσα επιβάλλει
η αξία.Στη γαλανόλευκηχώραόπου
οι ιδέες του Διαφωτισμούάργησαν σχεδόν
έναν αιώνα,ο Διαφωτισμός της ψυχής
αναδύθηκεμόλις σήμερα, μέσω δύο βασικών
πολιτιστικών πυλώνων της.Αθλητισμός και
θέατρο ενώνουν τις δυνάμεις τουςκαι στην
εποχή της υποχρεωτικής μάσκας το ορμητικό
κύμαξεσκεπάζει μασκοφόρους που με το
σκοτάδι τουςαμαύρωσαν τη λάμψη της
καλλιτεχνίας και της ανθρωπιάς.
Ο κύβος ερρίφθημε τις αποκαλύψεις της
Σοφίας Μπεκατώρου περί σεξουαλικής
κακοποίησης να αποτελούν το λιθαράκι
που μπήκε στη σωστή θέση την κατάλληλη
στιγμή. Στο άκουσμα των γεγονότων μείναμε
έκπληκτοι ωσάν να ήταν πρώτη φορά που
ακούμε παρόμοια περιστατικά.Αποτυχημένοι
θεατρινισμοί! Μαζί με τις καταγγελίες
αναβίωσε ένα κίνημα,ξεχασμένο μεν με
εξέχουσα σημασία δε. Το κίνημα με το hashtagmetoo ήρθε σαν θύελλα να αναλάβει
τα σκήπτρα της σοβαρής κατάστασης,η
οποίααποσιωπείται εσκεμμένα.
Μετρώντας ήδη 15 χρόνια από τη δημιουργία,
η φράση-ταγός του κινήματος-MeToo
αποτέλεσε εύρημα της ακτιβίστριας και
πρώην θύματος σεξουαλικής κακοποίησης
TaranaBurke.Σκοπός του υπήρξε η ώθηση
του γυναικείου φύλου να σπάσει τη σιωπή
του τολμώντας να ονοματίσει κακοποιητικές
πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου με
επίκεντρο το εργασιακό περιβάλλον. Κάποια
ζητήματα βέβαια δε βρίσκουν άμεσα
πρόσφορο έδαφος. Απαιτούν χώρο και χρόνο.

Άλλωστε είναι γνωστό πως οι επιτυχημένες
επαναστάσεις πρέπει να γίνονται την
κατάλληλη στιγμή, ειδάλλως καταλήγουν σε
φιάσκο.
Το
διαδίκτυο
και
τα
socialmediaαπέδειξαν για ακόμη μία φορά την
ισχύ τους, όπου τον Οκτώβριο του 2017
οι NewYorkTimesαναλαμβάνουν δράση,

δακτυλοδεικτώντας
τον
πάλαι
ποτέ
ισχυρόκινηματογραφικό επιχειρηματία του
Hollywood, HarveyWeinstein για σωρεία
γενετήσιων πράξεων. Ο μήνας Οκτώβριος
χάραξε στην υπόληψή μας το πολυπόθητο
γράμμα ‘’ΜΗ’’ που απουσιάζει από τη
γραμματοσειρά του. Τον μήνα Οκτώβριο
που η χώρα μας γιορτάζει το ΟΧΙ, θυμίζοντάς
μας πόσο σημαντική είναι η αντίσταση στον
κατακτητή, ακούστηκε ένα παγκόσμιο ΟΧΙ
ενάντια στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης
φύσης με όπλοτη θέση ισχύος.
Toκίνημα #metoo αποτέλεσε την πρώτη
δυνατή γροθιά στην οφθαλμαπάτη μεταξύ
ηθικής και αρχής. Ωστόσο δε θα μπορούσε
να καρποφορήσει στα ελληνικά μονοπάτια.
Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της φυλετικής
ταύτισης που ενσαρκώνει ως θύματα μόνο το
γυναικείο φύλο. Στην περίπτωσή μας όμως οι
άντρες έρχονται να αποδείξουν ότι, μπορεί

να μην υπάρχει ουσιαστική ισότητα μεταξύ
των φύλων, αυτό όμως δεν εγγυάται την
προνομιακή κοινωνική θέσητους.
Εντός
ολίγων
ημερών,
η
φράση
παραχώρησε τη θέση της στοελληνοπρεπές
#είμαστεόλοιμαζί το οποίο στοχεύει στη
δημιουργία μιαςάρρηκτηςαλυσίδαςαλληλο
ϋποστήριξης μεταξύ θυμάτων και μη. Το ‘’Είμαστε Όλοι Μαζί ήρθε για να πατάξει την
εκμετάλλευση που επιφέρει ο διαχωρισμός
των δύο φύλων για μερικούς μισαλλόδοξους
που ξέχασαν να γυρίσουν τα ημερολόγια
κάποιες δεκαετίες μπροστά.
Και αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε να
θεοποιούμε απανθρώπους, η απάντηση βρίσκεται κρυμμένη σε διαστρεβλωμένες αξίες μιας πεπαλαιωμένης εποχής.Στο πρόσωπο
των θυτών ταυτίσαμε έναν εγωκεντρισμό με
απόηχο το προνόμιο του θαυμασμού. Στην
τωρινή εποχή, η εξαθλίωση του εγώ επιτάσσει
την ηθική δικαίωση για να μας αφυπνίσει από
τη λήθη ιδανικών σε μια κοινωνία φτιαγμένη
από άνισους για δυνατούς που ακόμη παλεύει
με τον εαυτό της.
Το 2021 ήρθε να αναβιώσει το πνεύμα
αναγέννησης των 200 ετών που μας
χωρίζουν από την καθυπόταξη και την
σιωπή. Το δικαστήριο της ζωής απεφάνθη και
το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για όλους
εκείνους που ψάχνανε να βρουν το φως, όπως
οι άνθρωποι στις περιγραφές του Σπηλαίου
του Πλάτωνα. Τα δεσμά ελευθερώνονται και
βαδίζουμε στην εξυγίανση και τη λύτρωση από την κοινωνία μιας προηγούμενης γενιάς όπου, ναι μεν γαλούχησε τα παιδιά της
παρ’ όλα αυτά μέσω λανθασμένων τακτικών.
Αδιαμφισβήτητα, την περασμένη χρονιά η
υγεία τέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα, ωστόσο
φαίνεται ότι αναγεννήθηκε η δικαίωση της
ηθικής ως είναι και όχι πλέον ως φαίνεσθαι.

Το πολίτευμα
Γράφει ο Πολυχρόνης Ντάγιος , Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

κατάταξη των διαφόρων μορφών διακυβέρνησης υπήρξε ένα από τα κύρια ζητήματα της πολιτικής ανάλυσης κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να εντοπιστεί στον
τέταρτο αιώνα π.Χ., όταν ο Αριστοτέλης έκανε την πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια
να περιγράψει τα πολιτικά καθεστώτα που
υπήρχαν τότε, χρησιμοποιώντας όρους όπως
«δημοκρατία», «ολιγαρχία» και «τυραννία»
που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα . Από τον δέκατο όγδοο αιώνα και μετά,
οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονταν όλο και περισσότερο ως μοναρχίες ή δημοκρατίες ή ως
αυταρχικά ή συνταγματικά καθεστώτα. κατά

τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, αυτές οι διακρίσεις οξύνθηκαν περαιτέρω.
Η ταξινόμηση των «τριών κόσμων» των
πολιτικών συστημάτων, η οποία ήταν
ιδιαίτερα μοντέρνα κατά την περίοδο
του Ψυχρού Πολέμου, δημιούργησε μια
εικόνα της παγκόσμιας πολιτικής που
κυριαρχείται από έναν αγώνα μεταξύ
δημοκρατίας
και
ολοκληρωτισμού.
Τα χρόνια περνούν όμως και οι καιροι
αλλάζουν.
Ως αποτέλεσμα, οι σύγχρονες δικτατορίες
που βρίσκονται σε ανοδική ταση...έχουν γίνει πολύ πιο εξοικειωμένες με την καταπίεσή τους και δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά

σωματική επιθετική τακτική. Αναγνωρίζουν
ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί όχι μόνο για

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΤΙ ΟΣ 2 0 2 1

την ένοπλη λαϊκή αντίσταση, αλλά και για
τις διαδεδομένες λαϊκές διαμαρτυρίες. Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας είναι το θεμέλιο
κάθε δικτατορίας. Ένας επιτυχημένος δικτάτορας διατηρεί τον άμεσο έλεγχο στις περισσότερες πτυχές της κυβέρνησης.
Ωστόσο, οι δικτάτορες πρέπει επίσης να είναι
προσεκτικοί με οικονομικές συνθήκες που
θα κάνουν τη χώρα τους ώριμη για ταραχές.
Μια μορφωμένη και άνεργη νεολαία αποτελεί
απειλή για ένα καταπιεστικό καθεστώς. Ένας
επιτυχημένος δικτάτορας, θα ενθάρρυνε
τα μορφωμένα μέλη του να αναζητήσουν
ευκαιρίες στο εξωτερικό, ώστε να μην
αποτελούν άμεση εσωτερική απειλή για τη
σταθερότητα του καθεστώτος.
Υπάρχουν όμως και μορφές αντίστασης. Οι
πορείες και οι λαϊκές διαδηλώσεις δεν είναι οι
μόνες μορφές λαϊκής αντίστασης. Χιούμορ και
άλλες τακτικές χαμηλού κινδύνου μπορούν

7

επίσης να χρησιμοποιηθούν
ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ:
για να υπονομεύσουν τη
✓ Επαγγελματικές κάρτες
δύναμη ενός καταπιεστικού
✓ Διαφημιστικά Έντυπα ✓Μακέτες
καθεστώτος.
Μόλις
οι
✓ Αυτοκόλλητα παντός τύπου
δημοφιλείς διαμαρτυρίες σε
✓
Φάκελα
✓ Μπλόκ ✓ Αφίσες ✓ Σουπλά
μια χώρα έχουν καταφέρει
✓
Μουσαμάδες
✓ Προσκλήσεις
να ξεριζώσουν το καθεστώς
✓
Folder
✓Προσκλητήρια
τους, άλλοι διαδηλωτές σε
100 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ
γειτονικές χώρες αρχίζουν ✓ Ημερολόγια(Ημερίσια-Εβδομαδιαία)
✓ Βιβλία ✓ Εφημερίδες ✓ Περιοδικά
ΤΥΠΩΜΑ
να πιστεύουν ότι μπορούν
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
✓ Κουτιά Συσκευασίας
να κάνουν το ίδιο. Η αλλαγή
1,80€/τμχ
✓Ειδικές Κατασκευές
γίνεται ένας ρεαλιστικός
✓Σακουλάκια
ΜΑΣΚΕΣ ΧΩΡΙΣ
τελικός στόχος. Ας μη
✓Χαρτιά
Περιτυλίγματος
ΤΥΠΩΜΑ
ξεχνάμε όμως και τη μάχη
1,50€/τμχ
μεταξυ της Δυναμικής του
Και
άλλου
Τυπογραφικές
Εργασίες
ενθουσιασμού και αυτής
του φόβου. Τα κατασταλτικά
καθεστώτα εξαρτώνται από το φόβο.
μπορεί να γίνει αλλαγή, μια εξέγερση έχει μια
Αλλά όταν μια κοινωνία είναι πιο ενθουσιώδης πραγματική πιθανότητα επιτυχίας.
από ό, τι είναι φοβισμένη, όταν πιστεύει ότι

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Γράφει Μαρία Απατζίδη, Βουλευτής «Μέρα25»

Σ

ε κάθε εορτασμό μιας ιστορικής επετείου προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Ποιος γιορτάζει; Τι γιορτάζει,
για ποιο λόγο και κυρίως ποια νοηματοδότηση δίνει κανείς σε αυτό τον εορτασμό. Είναι η
ίδια για όλους ή διαφέρει;
Όσο και αν οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι προφανείς για πολλούς, εμείς στο
ΜέΡΑ25 θεωρούμε πως μπορούμε να αποκομίσουμε σημαντικά συμπεράσματα και να
αντλήσουμε διδάγματα, πέρα από τα προφανή, από τον τιτάνιο αγώνα των Ελλήνων του
τότε για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός
μας σήμερα.
Η ιστορία άλλωστε δεν αποτελεί μία
στεγνή, ξερή παράθεση γεγονότων
που έλαβαν χώρα στο παρελθόν σε
ένα ορισμένο χώρο και χρόνο, αλλά
μια προσπάθεια αναδόμησης του
παρελθόντος, ανάλυσης και ερμηνείας των συνθηκών, με στόχο την
εξαγωγή συμπερασμάτων για το
σήμερα και την επακόλουθη χρησιμοποίησή τους ως εργαλεία για την
όσο το δυνατόν καλύτερη «πρόβλεψη» του μέλλοντος.
Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του ξεσηκωμού το 1821; Αν ήταν η στρατιωτική ήττα
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και η δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους,
τότε η επανάσταση πέτυχε. Αν όμως, πέρα
από αυτό, ήταν και η αποτίναξη του κατεστημένου και των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας που ο Οθωμανικός ζυγός είχε επιβάλλει,
τότε δυστυχώς σε αυτό το σημείο απέτυχε.
Αν, επιπλέον, στόχος ήταν η δημιουργία ενός
ουσιαστικά ανεξάρτητου, χωρίς κηδεμονεύσεις από αλλότριες δυνάμεις, κράτους που θα

στηριζόταν και θα πορευόταν με τις δικές του
δυνάμεις και τη δική του βούληση τότε πάλι,
δυστυχώς, απέτυχε.
Τι είχε να αντιμετωπίσει και με ποιους συμμάχους τότε η Ελληνική Επανάσταση; Ο εχθρός
ήταν μόνο η Οθωμανική αυτοκρατορία;
Όπως όλοι γνωρίζουμε όχι. Πέρα από το πλήθος των πραγματικά προοδευτικών Ευρωπαίων, που συντάχθηκαν στον δίκαιο αγώνα των
Ελλήνων προσφέροντας τα πάντα σε αυτόν,
υπήρχε και η αντιδραστική και υπερσυντηρητική Ευρώπη την οποία ο επαναστατημένος

λαός βρήκε απέναντί του. Μια υπερσυντηρητική Ευρώπη που εναντιωνόταν σε οποιοδήποτε δημοκρατικό, κοινωνικό, φιλελεύθερο
και εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Κατά την προσέγγισή μας, η λυσσώδης εναντίωση της Ιεράς Συμμαχίας στον ελληνικό αγώνα, μιας συμμαχίας που απεχθανόταν
οποιαδήποτε αλλαγή στον κόσμο, αποδεικνύει και φωτίζει και την κοινωνική διάσταση που είχε ο ξεσηκωμός του ελληνικού λαού.
Σύμφωνα με την προσέγγιση του ΜέΡΑ25, οι

ομοιότητες των τότε συνθηκών με το σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, είναι οφθαλμοφανείς. Ο ελληνικός και όχι μόνο λαός, για
μια ακόμη φορά, πρέπει να ξεσηκωθεί και να
αντιταχθεί σε μία νέα υπερσυντηρητική Ευρώπη που απεχθάνεται οποιαδήποτε αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού στάτους και
εχθρεύεται οποιαδήποτε κίνηση θεωρεί ότι
υπονομεύει την κυριαρχία της.
Το ελληνικό κράτος, διαχρονικά, υπήρξε
εγκλωβισμένο σε μια ασύμμετρη σχέση εξουσίας με τις ισχυρότερες δυνάμεις. Τότε κατάφερε αρκετά. Πέτυχε μεν την τυπική του ανεξαρτησία, εγκλωβίστηκε
όμως σε έναν φαύλο κύκλο χρεοδουλοπαροικίας και εξαρτήσεων. Το
ζήτημα για εμάς είναι πως, αντλώντας από τα διδάγματα του τότε,
μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις και
τη νέα χρεοδουλοπαροικία.
Μία στείρα, μουσειακού τύπου ιστορικίστικη φιέστα των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση, σε
τίποτα δε θα βοηθήσει. Χρειάζεται
μια πραγματική σε βάθος, αναλυτική
και ολοκληρωτική προσέγγιση. Άλλωστε το νέο μικρό κράτος, που προέκυψε με
την Επανάσταση, μας «καταδίκασε» σε συνεχείς αγώνες, τόσο για τη διατήρησή του όσο
και για την ευημερία και την ανεξαρτησία του.
Αγώνες που τότε αποτέλεσαν φάρο και πηγή
έμπνευσης για όλους του πραγματικά προοδευτικούς Ευρωπαίους. Έτσι και σήμερα, 200
χρόνια μετά από την Επανάσταση του 1821,
οφείλουμε να συνεχίσουμε σε έναν νέο ουσιαστικά και αληθινά προοδευτικό δρόμο.
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Έκλεψε τις εντυπώσεις στην επιστροφή στου
στην πρώτη κατηγορία ο Μίλωνας
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός δημοσιογράφος - Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Η

αγωνιστική άνοδος της ανδρικής
ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια και πιστοποιήθηκε την περασμένη σεζόν, με την
οριστικοποίηση της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία μετά από επτά χρόνια. Έπειτα από δύο χρονιές αψεγάδιαστης παρουσίας σε Β’ Εθνική ΕΣΠΕΔΑ και Α2, με τις ομάδες
του Χρήστου Ντόζη και του Αντώνη Παπαδόπουλου αντίστοιχα να μην έχουν ούτε μία
ήττα στην πορεία τους στις κατηγορίες αυτές,
ο Μίλωνας επέστρεψε στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ ξανά μετά τη σεζόν 2012-13 με
στόχο όχι απλά να χαρεί τη συμμετοχή του σε
αυτή, αλλά να πραγματοποιήσει μια αξιόλογη πορεία, να σταθεί ανταγωνιστικός απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και σιγά σιγά να
εδραιωθεί στη Volley League.
Οι άνθρωποι της ομάδας έδωσαν τα κλειδιά
στον Σάκη Ψάρρα, ο οποίος μετά από αρκετά
χρόνια επέστρεψε στο σύλλογο στον οποίο είχε
αγωνιστεί στην αρχή της καριέρας του, αυτή τη
φορά ως προπονητής. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Volley League,
χρειάστηκε να αλλάξει σχεδόν όλη την ομάδα,
αφού από το περσινό ρόστερ, μόνο οι Κανελλόπουλος, Τσαρκάτογλου (που έζησαν και τις δύο
διαδοχικές ανόδους) και Μαντέκας παρέμειναν. Ο Μίλωνας γέμισε το δυναμικό του με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία μέσα από τις προσθήκες παικτών όπως ο Λάππας, ο Ανδρεάδης,
ο Χαντ, ο Δρογκάρης και ο Δαρίδης, αλλά και με
ταλέντο και ενθουσιασμό χάρη στην άφιξη των
αδερφών Χανδρινού ή του Κάββουρα. Πολύ σημαντικές επίσης οι προσθήκες των Μάζιαρζ και
Βελίτσκοβιτς, με τον δεύτερο πάντως να μην
μακροημερεύει στο “Κροίσος Πέρσης”.
Αφού λοιπόν ο Μίλωνας μας έδωσε μια πρώτη
γεύση στο Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς” για αυτό
που θα ακολουθούσε στη συνέχεια (χάνοντας
στο τάι μπρέικ από τον Φοίνικα και παίρνοντας
ένα σετ από τον Παναθηναϊκό που στοίχισε εν
τέλει στους “πράσινους” την πρόκριση) είχε έρθει η ώρα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο
πρωτάθλημα.
Οι άνθρωποι του Μίλωνα ήξεραν βέβαια πως
δε θα έχουν εύκολο έργο στην κορυφαία κατηγορία και αυτό το έργο έγινε ακόμη πιο δύσκολο όταν η ομάδα χτυπήθηκε από τον κορωνοϊό, χάνοντας σημαντικούς παίκτες στο ξεκίνημα
όπως ο Χαντ και ο Ανδρέαδης. Μοιραία ήρθαν
οι ήττες με 3-0 από ΠΑΟΚ και Φοίνικα, ενώ στη
συνέχεια είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού. Μεσολάβησε ένα
πολύ μεγάλο διάστημα δυόμιση μηνών, αφού
από τι αρχές Νοέμβρη οι παίκτες επέστρεψαν
στην αγωνιστική δράση μέσα Γενάρη, όμως με
την επανέναρξη ο Μίλωνας έδειξε τα δόντια του

στο κλειστό του Αγ. Θωμά, λυγίζοντας στο τάι
μπρέικ κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά παίρνοντας τον πρώτο του πόντο από τον πρωταθλητή. Τρεις αγωνιστικές αργότερα (μεσολάβησαν ήττες από Κηφισιά και Ολυμπιακό) ήρθε και
η πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με τον
Μίλωνα να επικρατεί με 3-0 του ΟΦΗ στη Ν.

Σμύρνη. Ο πρώτος γύρος έκλεισε με έναν ακόμη βαθμό μετά από μια συναρπαστική μάχη με
τον Φίλιππο στη Βέροια και την ήττα στο πέμπτο σετ.
Σε Θεσσαλονίκη και Σύρο η ομάδα του Σάκη
Ψάρρα δε μπόρεσε να πάρει κάτι, όμως το καλύτερο το κρατούσε για τη 10η αγωνιστική. Πραγματοποιώντας την κορυφαία της φετινή εμφάνιση, θριάμβευσε επί του Παναθηναϊκού με 3-1
στο “Κροίσος Πέρσης” παρά την απουσία του
βασικού της πασαδόρου, με όλους τους παίκτες
να κάνουν ένα σπουδαίο ματς και τον Κανελλόπουλο να καλύπτει επάξια το κενό του
Δρογκάρη. Η νίκη εκείνη αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα γεγονότα της
φετινής σεζόν στο βόλεϊ και σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο τεχνικός της
ομάδας τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Μίλωνα!
Το σπουδαίο εκείνο αποτέλεσμα όπως
ήταν φυσικό έδωσε φτερά στην ομάδα,
η οποία πήρε βαθμό στη συνέχεια από
την Κηφισιά και έφτασε σε άλλες δύο
“καθαρές” νίκες μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Η πρώτη ήρθε κόντρα στον Φίλιππο (3-0) και η δεύτερη
στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην
Κρήτη (1-3), ενώ ενδιάμεσα ήρθε και μια φυσιολογική ήττα από τον
πρωτοπόρο Ολυμπιακό
(0-3).
Κάπως έτσι λοιπόν ο Μίλωνας συγκέντρωσε 15
βαθμούς με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, έχοντας
τη δυνατότητα να τερματίσει από έβδομος
μέχρι πέμπτος, ανάλογα με τα αποτελέσματα
των αγώνων που ήταν

σε εκκρεμότητα. Αν μη τι άλλο μια εξαιρετική
παρουσία τηρουμένων των αναλογιών για μια
νεοφώτιστη ομάδα, η οποία αποδείχθηκε από
τα πιο αξιόμαχα σύνολα και υπολογίσιμες δυνάμεις του φετινού πρωταθλήματος, κρατώντας
παράλληλα ψηλά τη... σημαία της αθλητικής
Νέας Σμύρνης αφού εξαιτίας του “πάγου” που
έχει μπει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό λόγω
πανδημίας είναι φέτος η μοναδική εν ενεργεία
ομάδα της πόλης!
Με την πολύτιμη εμπειρία του Λάππα και του
Ανδρεάδη (έστω κι αν ο δεύτερος επέστρεψε
στον Ολυμπιακό για το δεύτερο μισό της σεζόν),
τις αμέτρητες λύσεις στο σκοράρισμα που δίνει
ο Χαντ, την καθοριστική συμβολή των Δρογκάρη στην πάσα και Δαρίδη στη θέση του λίμπερο (ο τελευταίος αναδείχθηκε και MVP της 10ης
αγωνιστικής και έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης του
συλλόγου που παίρνει το βραβείο στην ιστορία της Volley League), τις σπουδαίες εμφανίσεις του νεαρού Σπύρου Χανδρινού που ήταν
μια από τις αποκαλύψεις του πρωταθλήματος
και με τον Μάζιαρζ να δεσπόζει στο φιλέ, ο στόχος που έθεσε ο Μίλωνας στην αρχή της σεζόν
επετεύχθη και η ομάδα θα πάει για το καλύτερο
δυνατό στη συνέχεια της χρονιάς. Γνωρίζοντας
πως έχει βάλει βάσεις για μια ακόμη πιο σπουδαία πορεία του χρόνου, με τον Σάκη Ψάρρα να
έχει ανακοινώσει πως συνεχίζει στον πάγκο και
τις φιλοδοξίες να παραμένουν μεγάλες.

