
Μετά από επιτυχημένες περιο-

δείες στη Δυτική Μακεδονία, Λέ σβο, 

Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη και 

Ήπειρο, ο Θάνος Τζήμερος συ νέχι-

σε την προσπάθεια να φέρει το μή-

νυμα της «Δημιουργίας, ξανά!» σε 

κά θε άκρη της Επικράτειας. 

Έτσι, στις αρχές του Φλεβάρη, 

επισκέφτηκε τη Δυτική Ελλάδα, ό -

που μίλησε σε γεμάτες αίθουσες σε 

Πάτρα, Πύρ γο, Ναύπακτο και Α γρί-

νιο. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου, επισκέ-

φτηκε τη Στερεά Ελλάδα, όπου, με 

εξίσου μεγάλη επιτυχία, μίλησε σε 

Λιβαδειά, Λαμία και Χαλκίδα. 

Η καλύτερη από το αναμενόμε-

νο προσέλευση του κόσμου απο-

δεικνύει ότι, ύστερα από 10 χρόνια 

κρίσης, η κοινωνία έχει πλέον βα -

ρεθεί τα ευχολόγια και το “χάιδεμα 

αφτιών”, και έχει αρχίσει να εκτιμά 

ένα κόμμα, όπως η «Δημιουργία, 

ξανά!», που, από την πρώτη στιγμή 

έχει πει την αλήθεια και δεν φοβά-

ται να λέει τη “σκάφη σκάφη” και τα 

“σύκα σύκα”. Το κυριότερο είναι ότι 

εξηγεί ότι πρέπει να κάνουμε συγ-

κεκριμένες μεγάλες αλλαγές, για να 

μπει η ελληνική οικονομία σε τροχιά 

γρήγορης και σταθερής ανάπτυξης 

που είναι τo βασικό προαπαιτούμε-

νο για τη μελλοντική ασφάλεια και 

ευημερία όλων των Ελλήνων. 

 

Οι εκδηλώσεις 

στην Αθήνα 

Γεμάτο ήταν το Πνευματικό Κέ -

ντρο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης «Θεραπεύ -

εται η πολιτική γάγγραινα και πώς!» 

την Πέμπτη 20-12-2018.  

Ομιλητές ήταν ο Θάνος Τζήμε-

ρος και στελέχη της «Δημιουργίας, 

ξανά!». 

Την Κυριακή 13-1-2019, πραγ-

ματοποιήθηκε εκδήλωση στο Πο -

λιτιστικό Κέντρο Γαλατσίου “Καμί-

νι” με θέμα “Ανοχύρωτες Πόλεις, Α -

νασφαλείς Πολίτες - Ως Πότε;”. 

Μίλησαν ο Θάνος Τζήμερος και 

ο Δημήτρης Τσελένης, μέλος του 

Κόμματος. 

Όταν τελείωσαν οι ομιλίες, οι πο-

λίτες που παρακολουθούσαν είχαν 

την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις 

στους ομιλητές και να λύσουν τις ό-

ποιες απορίες είχαν. 

«Μοιράζουμε τη Βασιλόπιτα! - 

Η Κρίση ως εφαλτήριο ανάπτυξης» 

ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, που 

πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 

“Divani Caravel”, την Κυριακή 20-

1-2019. 

Χρησιμοποιήσαμε το ρήμα “μοι-

ράζουμε», και όχι "κόβουμε", διότι 

το κρίσιμο ερώτημα σε κάθε πολι-

τική είναι να μοιράσεις αγαθά, τα 

οποία δεν επαρκούν για όλους. Ά -

ρα, η μία οπτική είναι η σωστή μοι-

ρασιά, και η άλλη είναι να βάλεις τις 

προϋποθέσεις, ώστε η πίτα να με-

γαλώσει! 

 

Οι εκδηλώσεις 

στη Βόρεια Ελλάδα 

• Την Κυριακή 9-12-2018, μέλη 

της ΠΟ Κεντρικής Μακεδονίας του 

Κόμματος  επισκέφτηκαν τον Σύλ-

λογο «Ανάσα Ευαισθησίας», στο 

Κιλκίς, και προσέφεραν τρόφιμα, 

πρώτες ύλες μαγειρικής, χαρτικά 

προϊόντα και απορρυπαντικά. 

• Το Χριστουγεννιάτικο πάρτι 

της ΠΟ Θεσσαλονίκης και Κεντρι-

κής Μακεδονίας οργανώθηκε στο 

καφέ-μπαρ «Azzurro», στις 28-12-

2018. Μεταξύ άλλων, ανταποκρί-

θηκαν στην πρόσκληση και απηύ-

θυναν ευχές στους παριστάμενους 

ανεξάρτητοι υποψήφιοι δήμαρχοι 

και δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλο-

νίκης και Καλαμαριάς. 

• Η “Δημιουργία, ξανά!” ήταν πα-

ρούσα στην εκδήλωση κοπής της 

Βασιλόπιτας των «Ahepans», στο 

ξενοδοχείο “The Met”, η οποία έγι-

νε στις 27-1-19. 

Οι «Ahepans» είναι οργάνωση 

Ελληνοαμερικανών, με μεγάλο φι-

λανθρωπικό έργο (είναι κεντρικοί 

χορηγοί στη δημιουργία του Νοσο-

κομείου ΑΧΕΠΑ).  

Μέρος του συγκεντρωθέντος 

ποσού από τις προσκλήσεις, δόθη-

κε δωρεά στα σχολεία της Ίμβρου 

και της Τενέδου. 

• Η ΠΟ Κεντρικής Μακεδονίας 

έκοψε τη Βασιλόπιτα στις 10-02-19, 

στο ξενοδοχείο “Πανόραμα”, συζη-

τώντας για την Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση με προσκεκλημένους 5 ανεξάρ-

τητους υποψηφίους δημάρχους για 

τους δήμους Θεσσαλονίκης, Καλα-

μαριάς και Ωραιοκάστρου. 

 

Οι υπόλοιπες 

εκδηλώσεις 

5/12/2018: Ανοικτή συνεδρίαση 

του Συμβουλίου της ΤΟ Θεσσαλο-

νίκης και Κεντρικής Μακεδονίας στο 

καφέ “Bara Box” της Θεσσαλονίκης. 

10/12/18: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος της Λέσβου, 

στο ξενοδοχείο “Λέσβιον”. 

27/12/18: Η ΠΟ Θεσσαλίας ορ-

γάνωσε συνάντηση μελών και φί-

λων στο καφέ “Κλίμαξ”, στη Λάρι-

σα. 

11/1/19: Ανοιχτή εκδήλωση με 

θέμα «Ανακρίνοντας τον Θάνο Τζή-

μερο», διοργάνωσε η «Ελεύθερη Α-

γορά», στο 7ο Δημοτικό Διαμέρι-

σμα Δήμου Αθηναίων 

27/1/19: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος, στο ξενοδο-

χείο “Royal”, στην Περαία Θεσσα-

λονίκης. 

27/1/19: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος Ημαθίας, στο 

Εστιατόριο “Papagallo” της Βέροι-

ας. 

30/1/19: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος, στο “Skipper’s 

Cafe Bar”, στη Μαρίνα Καλαμάτας. 

3/2/19: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος, στο “Ξενία Ho-

tel” της Δράμας. 

5/2/19: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος, στο “Coffee 

Room” του Ευόσμου Θεσσαλονί-

κης. 

11/2/19: Συνάντηση μελών και 

φίλων του Κόμματος, στο “Hotel O-

lympic” Ιωαννίνων. 

 

Συνάντηση 

στο Λονδίνο 

Μέλη και φίλοι της «Δημιουργί-

ας, ξανά!» Λονδίνου, με επίτιμο κα-

λεσμένο τον Αντιπρόεδρο της ΠΟ 

Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοδόση 

Μπίλλη, που βρέθηκε στο Λονδίνο 

για λίγες ημέρες, συναντήθηκαν στις 

16-12-18.  

Εκτός των άλλων, εξέτασαν σο-

βαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας 

ΤΟ Μεγάλης Βρετανίας, αφού εκεί 

ζουν και εργάζονται πολλά μέλη του 

Κόμματος. 

#
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Όταν όλη τη διάρκεια της 35ε-
τούς επαγγελματικής σου καριέ-
ρας την έχεις ζήσει στον ιδιωτικό 
τομέα, έχει εγγραφεί στο DNA σου 
η διαδικασία της αποτελεσματικής 
λειτουργίας, ήτοι «σκοπός/στό-
χος, στρατηγική για την επίτευξή 
του, χρονοδιάγραμμα - προϋπο-
λογισμός - εκτέλεση - αποτέλεσμα 
- απολογισμός». 

Τον Μάιο 2014, ο Θάνος Τζή-
μερος και εγώ εκλεχθήκαμε Περι-
φερειακοί Σύμβουλοι Αττικής. Με 
το γεγονός αυτό, είχαμε την ευτυ-
χία ή δυστυχία να βιώσουμε από 
μέσα τον τρόπο λειτουργίας του 
δημοσίου τομέα, αυτού του μεγά-
λου “αγνώστου” μηχανισμού, ο ο -
ποίος –έμμεσα ή άμεσα– επηρεά-
ζει τους πάντες και, συνήθως, όχι 
με θετικό πρόσημο, με αποτέλε-
σμα να μας κάνει ν’ αγανακτούμε, 
αποφεύγοντας όμως ν’ αναλάβου-
με δράση, ώστε ν’ αλλάξουμε ή να 
βελτιώσουμε κάτι, έστω και στο ε -
λάχιστο.   

Η Περιφέρεια Αττικής έχει 101 
περιφερειακούς συμβούλους, 8 α -
ντιπεριφερειάρχες και έναν Περι-
φερειάρχη. Από τους 101 συμβού-
λους, οι 61 –μαζί με την κ. Δούρου 
και τους 8 αντιπεριφερειάρχες– 
πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, και οι 
υπόλοιποι διαμοιράζονται, κατ’ α- 
ναλογίαν, στα κόμματα της Αντι-
πολίτευσης.  

Η «Δημιουργία, ξανά!», με τη 
δύναμη δύο μόνον ατόμων, όπως 
αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούσε να 
παίξει ρόλο στη λήψη αποφάσε-
ων ή ψηφισμάτων, αλλά φρόντιζε  
επίμονα, έντονα και μετ’ εμποδί -
ων (αφαίρεση λόγου, κλείσιμο μι -
κροφώνου, γιουχαϊσμάτων, απει-
λών) να αναδεικνύει τις παραλή-
ψεις, να προτείνει λύσεις βελτίωσης 
θεσμών και λειτουργιών, να καταγ-
γέλλει με πείσμα τα λάθη και τις “λο-
βιτούρες”, μέχρι το σημείο να “φάει 
ξύλο”! 

Όμως, η εμπειρία τού να γνω-
ρίσεις τον τρόπο της Δημόσιας Δι-
οίκησης εκ των έσω είναι πολύτι-
μη, γιατί μας έδωσε τη δυνατότη-

τα καλύτερης αξιολόγησης του τι 
πρέπει να γίνει, για να διοικηθεί κα-
λύτερα αυτός ο τόπος. 

Οι υπάρχουσες παρατάξεις/κόμ-
ματα λειτουργούν με όρους “μαφί-
ας”. Συναλλάσσονται απειλώντας, 
έχοντας σκοπό, πρώτιστα, την πα -
ραμονή τους στην κορυφή της δι -
οίκησης. Κατασπαταλούν άκριτα 
τα χρήματα του φορολογούμενου, 
χωρίς σωστή ιεράρχηση των ανα -
γκών, χωρίς στρατηγική, χωρίς σω-
στά αξιολογημένο προϋπολογισμό 
και, φυσικά, χωρίς απολογισμό. 
Αν και υπήρξαν περιπτώσεις, όπου 
ο απολογισμός έγινε από μόνος του, 
και ήταν τραγικός, με 35 νεκρούς 
στη Μάνδρα και 100 στο Μάτι, μέ-
σα σε λίγες μόνο ώρες.  

Τα «σκουπίδια» είναι ένα ακό-
μη σοβαρό θέμα, που ζητά σοβα-
ρή λύση, η οποία όμως δεν μπορεί 
να δοθεί απ’ αυτό το σχήμα.   

Η Κυβέρνηση, μέλος της οποί-
ας είναι η διοικούσα παράταξη της 
Περιφέρειας Αττικής, αντί να προ-
χωρήσει στις απαιτούμενες τροπο-
ποιήσεις του «Καλλικράτη», ψήφι-
σε τον «Κλεισθένη», με μοναδικό 
σκοπό την πλήρη απαξίωση/απο-
συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Λόγω αυτού, μετά τις Αυ -
τοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 
2019, θα βρεθούμε με διοικήσεις 
ανήμπορες να διοικήσουν, δημάρ-
χους να μην μπορούν να ελέγχουν 
τα συμβούλιά τους, και γενικώς να 
επικρατεί ένα χάος. 

Το πλοίο, για να πλεύσει σωστά, 
απαιτεί καπετάνιο, του οποίου οι 
εντολές θα πηγαίνουν κάθετα προς 
τα κάτω, μέχρι τον τε-
λευταίο ναύτη. Το ί-
διο πρέπει να ισχύει 
και για τη διακυβέρ-
νηση του κράτους. Α-
παιτείται πυραμοει-
δής δομή, με το κάθε 

επίπεδο να ελέγχει τους από κάτω, 
και οι θέσεις ευθύνης να έχουν ο-
νοματεπώνυμο. Δηλαδή, η εντο-
λή πρέπει να πηγαίνει από τον Υ-
πουργό Εσωτερικών ευθύγραμμα 
προς τα κάτω –στον Περιφερειάρ-
χη, στον Δήμαρχο, στον Κοινοτάρ-
χη κ.λπ.  

Παράλληλα, ο κάθε υπεύθυνος, 
στο επίπεδό του, πρέπει έχει τους 
ανάλογους πόρους, και να μπορεί 
να εκτελεί τα πρέποντα, ώστε το 
αποτέλεσμα να είναι ελέγξιμο, με 
διαύγεια. Με τον «Καλλικράτη» 
και τώρα τον «Κλεισθένη», δεν υ-
φίσταται αυτό το σχήμα, ούτε κα-
τά διάνοια, οι δε πόροι συγκεντρώ-
νονται στην Κυβέρνηση και μοιρά-
ζονται κατά το δοκούν –χρονικά 
και ποσοτικά.   

Γι’ αυτό έχουμε φτάσει στον 21ο 
αιώνα, και δεν έχουμε ακόμη κεν-
τρικό αποχετευτικό δίκτυο στην 
Ανατ. Αττική, θάβουμε τα σκουπί-
δια, πετώντας τον “θησαυρό”, που 
άλλα κράτη εκμεταλλεύονται, πνι-
γόμαστε στην πρώτη νεροποντή, 
καιγόμαστε κ.λπ. 

Δυστυχώς, η μέχρι τώρα εμπει-
ρία δείχνει ότι η Διοίκηση είναι 
“αυτοσκοπός”, εξυπηρετεί τα δικά 
της συμφέροντα, ικανοποιεί πρώ-
τιστα τη δική της ύπαρξη και ανά-
γκες, και μετά υπάρχει για τον πο-
λίτη.   

Αν θέλουμε να πάμε μπροστά 

ως χώρα, πρέπει ν’ αλλάξουν οι βα-
σικοί θεσμοί, αρχίζοντας από τον 
Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, τη δι-
οικητική δομή και ιεραρχία, τον δι-
αχωρισμό των διοικητικών, νομο-
θετικών και δικαστικών αρχών, την 
εγκατάσταση πραγματικών «ανε-
ξάρτητων αρχών», τον καταμερι-
σμό των πόρων και την κατακρά-
τησή τους στο κάθε διοικητικό επί-
πεδο.   

Αλλά για όλα αυτά απαιτείται η 
εμπλοκή ικανών ανθρώπων, που 
βάζουν στόχους, και με κατάλλη-
λη στρατηγική, απαιτούμενο προ-
ϋπολογισμό, δουλεύουν για το κα-
λύτερο αποτέλεσμα. Μόνο τότε ο 
απολογισμός θα είναι θετικός.   

Σήμερα, περισσότερο παρά πο-
τέ, είναι αναγκαίο να αναδειχθούν 
άτομα ικανά, που επιθυμούν να εμ-
πλακούν ενεργά σε μια τέτοια ψυ-
χοφθόρα μάχη, μεταλαμπαδεύο-
ντας στη Δημόσια Διοίκηση τις εμ-
πειρίες τους από την επαγγελματι-
κή τους καριέρα, με στόχο τον σω-
στό τρόπο διοίκησης.   

Πιστεύω ότι η «Δημιουργία, ξα-
νά!» έχει τέτοια άτομα. Όμως, πρέ-
πει όλοι μας να αποφασίσουμε “να 
σηκωθούμε από τον καναπέ” και 
να βγούμε προς τα έξω, για να δια-
δώσουμε αυτό το μήνυμα.   

Ο ιδιωτικός τομέας έχει ικανά 
στελέχη, διαθέτει έμπειρο προσω-
πικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 

Δημόσια Διοίκηση δεν έχει. Αυτό 
που λείπει από εκεί είναι η εμπνευ-
σμένη διοίκηση, η χωρίς κομματι-
κές αγκυλώσεις.    

Χρειάζονται κυβερνήτες με ό-
ραμα και ξεκάθαρους στόχους. Έ-
χει αποδειχθεί ότι οι σημερινοί δεν 
είναι οι κατάλληλοι να κάνουν το-
μές, να εφαρμόσουν τα αναγκαία, 
για να ξεμπλοκάρει η Οικονομία, 
να βρει πρόσφορο έδαφος το δη-
μιουργικό πνεύμα, που διακρίνει 
τον Έλληνα, για ν’ αναπτυχθεί και 
να σωθεί η πατρίδα μας.   

Φοβάμαι ότι τα πιο μεγάλα προ-
βλήματα είναι μπροστά μας και –
δυστυχώς– όχι μόνο δεν μάθαμε 
τίποτα στα χρόνια της κρίσης, αλ-
λά κατασπαταλήσαμε και το τερά-
στιο κεφάλαιο, που μας έδωσαν 
οι ξένοι “τοκογλύφοι”, όπως αρέ-
σκεται η νομενκλατούρα να τους 
αποκαλεί, χωρίς ουσιαστικό απο-
τέλεσμα, και ο απολογισμός θα 
είναι τραγικός. 

 
* Ο Κωνσταντίνος Ψαραδέλης έχει 

σπουδάσει μηχανικός παραγωγής Engi-
neering Dynamics Massachusetts USA. 

Υπήρξε επίκ. καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο Lowwell Massachusetts USA, α -
πό το 1983 έως το 1985. Έχει διατελέσει 
υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων εταιρι-
ών σε Ελλάδα και ΗΠΑ. Είναι ιδρυτικό 
μέλος και Γραμματέας Εθνικής Επιτρο-
πής του Κόμματος.

Γράφει 

ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ* 

στέλεχος της ΔΗ.ΞΑ. 
Περιφερειακός Σύμβουλος 

Αττικής

Την Εφημερίδα επιμελείται 
Ομάδα μελών της «Δημιουργίας Ξανά!»  

Υπεύθυνοι ύλης: Τάσος Τρυπάκης, Διανέλος Γεωργούδης, 
Γιώργος Κάνιος, Δημήτρης Τσελένης, Άντζελα Πανταζή 

Σελιδοποίηση: Στέργιος Βαγγλής 
Εκτύπωση: StudioLive 

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια  
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους,  

οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ!»
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Έγκλημα χωρίς τιμωρία - τιμωρία χωρίς έγκλημα
[Οι αποφυλακίσεις καταδίκων θέ-

τουν εκτός των άλλων σοβαρά προ-
βλήματα Δικαίου και Δημοκρατίας] 

 

To θλιβερό νέο για το θάνατο του 

Αλέξανδρου Σταματιάδη, που τελικά 

πέθανε μετά την ένοπλη ληστεία που 

έγινε στο σπίτι του (τον Απρίλιο  2018) 

και το “λάθος” του (κατά τον τότε «αρ -

μόδιο» υπουργό Τόσκα), να αντιστα-

θεί, αλλά και οι επόμενες βίαιες επι-

δρομές εγκληματιών σε σπίτια άλλων 

αθώων πολιτών (ηλικιωμένων συνή-

θως, που… δεν “αντιστέκονται” μεν, 

αλλά βρίσκουν και πάλι το θάνατο), 

εγείρουν, για μία ακόμη φορά, το πρό-

βλημα δημοκρατίας που έχουμε στη 

χώρα μας. 

Γιατί το δικαίωμα στην ασφάλεια, 

στη ζωή, στη σωματική ακεραιότητα 

και στην περιουσία των πολιτών θα έ-

πρεπε να αποτελεί υψίστης σημασίας 

προτεραιότητα σε κάθε ευνομούμενο 

και δημοκρατικό κράτος. 

Όμως, πέραν αυτού, εγείρει και το 

ζήτημα του διαχωρισμού των εξουσι-

ών, που αποτελεί θεμελιώδη συνταγ-

ματική επιταγή. Βάσει ποιας λογικής, 

λοιπόν, η δικαιοσύνη καταλογίζει ποι-

νές φυλάκισης σε εγκληματίες του κοι-

νού ποινικού δικαίου (που, εξ ορισμού, 

αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή και την 

ασφάλεια των πολιτών) και έρχεται με-

τά η Βουλή και ψηφίζει τη δυνατότητα 

πλήρους καταστρατήγησης και περι-

φρόνησης της δικαστικής ετυμηγορί-

ας, θεσπίζοντας την “πρόωρη αποφυ-

λάκιση” κρατουμένων με τον κατάπτυ-

στο «Νόμο Παρασκευόπουλου»; Αυ-

τό δεν αποτελεί παραβίαση του «δια-

χωρισμού των εξουσιών»; 

Αν διαπιστωθεί ότι «δεν επαρκούν 

οι φυλακές» για την κράτηση των κα-

ταδίκων, μία μόνη επιλογή θα είχε ο-

ποιαδήποτε δημοκρατική εκτελεστική 

εξουσία: Να κατασκευάσει περισσό-

τερες φυλακές ή να επεκτείνει κάποι-

ες από τις υπάρχουσες, όπου αυτό εί-

ναι εφικτό.  

Καθόσον οι υποδομές είναι εκείνες 

που αναπροσαρμόζονται, για να εξυ-

πηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, 

και δεν επιτρέπεται να ισχύει (ειδικά 

σ’ αυτή την περίπτωση) ποτέ το αντί-

στροφο.  

Μια προοδευτική κι ανοιχτόμυαλη 

κυβέρνηση, με γνήσιο αριστερό προ-

σανατολισμό, θα φρόντιζε απλώς τα 

“σωφρονιστικά” αυτά ιδρύματα να πα-

ρέχουν πράγματι σωφρονισμό και να 

μην αποτελούν απλά δομές κράτησης 

και τιμωρίας, εξασφαλίζοντας (όσο αυ-

τό είναι δυνατόν) μια ομαλή επανέν-

ταξη στην κοινωνία όσων θα αποφυ-

λακίζονται. 

Και βεβαίως, σε καμιά περίπτωση 

να τους «ξαμολάει» στην κοινωνία, ε-

ναντίον των αθώων πολιτών, οι οποί-

οι δεν φταίνε σε τίποτα, για να “τιμω-

ρούνται” κατ’ αυτόν τον απάνθρωπο 

και βάρβαρο τρόπο. 

Θλίβομαι και εξοργίζομαι για τον 

καθηγητή του Ποινικού Δικαίου κ. Νί-

κο Παρασκευόπουλο, ο οποίος, προ-

ωθώντας αυτό το ανοσιούργημα δεί-

χνει ότι δεν έχει καταλάβει και πολλά 

πράγματα ούτε από ποινές ούτε από 

δίκαιο. Θλίβομαι και εξοργίζομαι για 

τους βουλευτές που το ψήφισαν “ελα-

φρά τη καρδία”, όπως –δυστυχώς– 

συνήθως κάνουν.  

Θλίβομαι για τους αστυνομικούς 

που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν πολ-

λαπλάσιους κακοποιούς, ελέω Παρα-

σκευόπουλου και “αριστερής” κυβέρ-

νησης, σε μια περίοδο που ευνοεί ού-

τως ή άλλως την παρανομία και το έγ-

κλημα. Με τι κίνητρο και ποιο κουρά-

γιο θα ρισκάρουν οι αστυνομικοί τη ζωή 

τους, για να συλλάβουν αδίστακτους 

κακοποιούς, όταν ξέρουν ότι, σε μερι-

κούς μήνες, μπορεί αυτοί μεν να βρί-

σκονται και πάλι έξω για να συνεχίσουν 

το “έργο” τους από εκεί ακριβώς που... 

το άφησαν(!), ενώ οι αστυνομικοί να έ-

χουν βρεθεί... (κάπου χωρίς επιστρο-

φή χωρίς “εξόδους” και “άδειες”). 

Για τον κ. Τόσκα δεν αξίζει να ασχο-

λείται πλέον κανείς στα σοβαρά... Άλ-

λωστε, εδέησε επιτέλους να παραιτη-

θεί μετά την τραγωδία στο Μάτι, και 

αυτό υπήρξε το μόνο θετικό στη θλι-

βερή και άκρως απογοητευτική  θη-

τεία του. Ωστόσο, βαθύτατη θλίψη ε-

ξακολουθούμε να εκφράζουμε για τον 

άδικο θάνατο τόσων  αθώων συναν-

θρώπων μας. Βαθύτατη απογοήτευ-

ση και ανησυχία για την κατάντια και 

το μέλλον αυτής της χώρας, το δικό μας 

μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας. 

Για ποιο «κράτος δικαίου» μιλάμε 

άραγε σ’ αυτήν τη χώρα; 

Για ποιο κράτος; 

Για ποιο δίκαιο; 

Για ποια χώρα; 

 

* Ο Διονύσιος Βενιεράτος πήρε πτυ-

χίο Φυσικής το 1972 και πτυχίο Ιατρικής το 

1987 από το Παν/μιο Αθηνών. Το 1977 πή-

ρε διδακτορικό δίπλωμα Βιοφυσικής από 

το Παν/μιο Παρισίων. 

Από το 1980 έως το 2017, υπηρέτησε 

στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής 

Σχολής του Παν/ίου Αθηνών, απ’ όπου α-

φυπηρέτησε, τον Σεπτέμβριο 2017, ως Κα-

θηγητής. Το 2018 έλαβε τον τίτλο του Ο-

μότιμου Καθηγητή. Από το 1989 εργάζε-

ται ως Γενικός Ιατρός στο ιδιωτικό ιατρείο 

του. 

Είναι μέλος της «Δημιουργίας, Ξανά!» 

από τον Απρίλιο του 2012.

Γράφει 

ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΑΤΟΣ* 

Ομ. Καθηγητής Ιατρικής 
στέλεχος της ΔΗ.ΞΑ.
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Δημιουργική μΔημιουργική μαατιτιάά
Αρθρογραφία

Όσο πλησιάζει ο χρόνος των ε θνικών ε-
κλογών, τόσο μεγαλώνει η αγωνία των πολι-
τών για το αποτέλεσμά τους. Από τη μια, η 
ασύδοτη παροχολογία της κυβέρνησης, και, 
από την άλλη, η σκόπιμη κινδυνολογία της 
Ν.Δ. περί πολιτικής αβεβαιότητας –αν δεν 
επιτευχθεί η βουλευτική αυτοδυναμία της– 
προκαλούν ανησυχία για ενδεχόμενη πα ρά-
ταση του οικονομικού και κοινωνικού δρά-
ματος, το οποίο βιώνουμε (στην κορύφωσή 
του), κατά την τελευταία τετραετία. 

Ωστόσο, αξιολογώντας με ψυ χραιμία τα 
πράγματα, μπορούμε να προβλέψουμε ότι 
το μέλλον ετοιμάζει –πυρετωδώς– για τον 
ΣΥΡΙΖΑ μια θέση στο “χρονοντούλαπο της 
Ιστορίας”, διότι οι περιστασιακοί υ ποστηρι-
κτές του, πληρώνοντας υ ψηλό τίμημα της 
εμπιστοσύνης τους, ήδη έχουν “κρούσει πρύ-
μναν”. Επομένως, το θέμα δεν είναι αν θα φύ-
γει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά «τι μέρα θα ξημερώσει την 
επαύριο». Διότι, αν αλλάξει απλώς ο κυβερ-
νητικός φορέας, όπως συνέβη με την περί-
πτωση του ΣΥΡΙΖΑ (σε σχέση με τους προ-
ηγούμενους), με συνεχιζόμενη την πολιτική 
λιτότητας και την οικονομική ασφυξία, τότε 
δεν θα έχουμε κερδίσει τίποτα! 

Η διαφαινόμενη νίκη της 
Ν.Δ., αν θα αποβεί “πύρρειος” 
ή όχι, δεν εξαρτάται από την 
(προφανή, πάντως) αυτοδυ-
ναμία της αλλά από το μεταρ-
ρυθμιστικό της “ταμπεραμέν-
το”, το οποίο κάποια στελέχη 
της προσπαθούν να θολώ-
σουν, είτε εσκεμμένα είτε από 
εθισμό στην παλαιοκομματική 
τακτική. Επομένως, το πρό-
βλημα της Ν.Δ. δεν βρίσκε-
ται στην επιφυλακτικότητα 
των ψηφοφόρων όσο στη 
ρευστότητα του προγράμ-
ματός της και στην κομματική αφοσίωση των 
στελεχών της. Αν αυτό, το τελευταίο, φαίνε-
ται υπερβολικό, αρκεί να θυμίσω τις κατα-
γεγραμμένες ανεξαρτητοποιήσεις “καρα-
μανλικών”, που έσπευσαν –εθελοντικά– να 
δώσουν το «φιλί της ζωής» στην ψυχορρα-
γούσα κυβέρνηση, αλλά και τις κοιμώμενες 
αποσχιστικές τάσεις, αν λάβουμε σοβαρά υ-
πόψη κάποια μετεκλογικά σενάρια, που θέ-
λουν ρυθμιστή της πολιτικής κατάστασης 
τον Κώστα Καραμανλή, με τη συνέργεια του 

ΣΥΡΙΖΑ. 
Η ριζοσπαστική διάθεση 

του Κυριάκου, παρά τη φιλο-
τιμία του, δεν είναι αρκετή για 
ν’ αποκαταστήσει την αναπτυ-
ξιακή πορεία της χώρας, αν ο 
ίδιος δεν έχει τον εσωκομμα-
τικό έλεγχο. Θα τα καταφέρει, 
μόνον αν βρει μέσα στη Βου-
λή συνοδοιπόρους στο μεταρ-

ρυθμιστικό του όραμα, οι 
οποίοι θα εγγυώνται με την 
ψήφο τους τη σταθερότη-
τα των πολιτικών του απο-
φάσεων, περισσότερο από 

κάποιους πιθανούς καιροσκόπους ή ετερο-
καθοριζόμενους βουλευτές του. 

Γι’ αυτό, όσο κι αν φαίνεται οξύμωρο, οι 
μη νεοδημοκράτες φιλελεύθεροι, που σκέ-
πτονται να “επενδύσουν” (συγκυριακά) τις 
προσδοκίες τους στη Ν.Δ., θα νιώσουν πε-
ρισσότερο ασφαλείς, αν ψηφίσουν ένα γνή-
σιο μεταρρυθμιστικό κόμμα, που, μετεκλο-
γικά, θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ., λόγω ταύ-
τισης στόχων. Διότι το 1%, που δεν θα επι-
μετρηθεί έτσι στα εκλογικά ποσοστά της 

Ν.Δ., θα της έδινε έναν ή δύο ακόμα βουλευ-
τές. Όμως, με το ίδιο ποσοστό, προστιθέμε-
νο στην υπάρχουσα δύναμή του, ένα φιλε-
λεύθερο κόμμα θα ξεπερνούσε το όριο του 
3% και θα εξέλεγε 9 τουλάχιστον βουλευτές, 
ενισχύοντας περισσότερο τη βεβαιότητα ε-
κτέλεσης του μεταρρυθμιστικού προγράμ-
ματος, σε περίπτωση οριακής κοινοβουλευ-
τικής πλειοψηφίας. 

Άρα, για να φύγει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και, κυ-
ρίως, για να μην επιστρέψει ποτέ –αυτούσι-
ος ή με άλλη μορφή– χρειάζεται ψήφος πο-
λιτικής ευθύνης: 

• εξαγνισμένη από παλαιοκομματική νο-
οτροπία 

• απαλλαγμένη από αφελείς εκτιμήσεις 
ως προς την αναμφισβήτητη αποτελεσμα-
τικότητα της κομματικής αυτοδυναμίας 

• λογικευμένη ως προς τη ρεαλιστική α-
ποτίμηση της αναμενόμενης πολιτικής κατά-
στασης και των συνεπειών της. 

 
* Ο Στέργιος Βαγγλής είναι συνταξιούχος φιλόλο-

γος, και ασχολείται με τη συγγραφή στους χώρους της 
Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και της Λαογραφίας. 

Είναι επικεφαλής της ΤΟ Χαλκιδικής της «Δημιου-
ργίας, ξανά!».

Ποιο είναι το ζητούμενο;  
Να φύγει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ή να μην επιστρέψει ποτέ; 

Γράφει 

ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ* 

στέλεχος της ΔΗ.ΞΑ. 
Εκπρόσωπος Ν. Χαλκιδικής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! - «Κι όμως, γίνεται!»



Σχεδόν καθημερινά, “βομ-

βαρδιζόμαστε” με ειδήσεις και 

σχόλια γύρω από το ύψος των 

συντάξεων! Η περαιτέρω μεί-

ωσή τους αποτελεί θέμα μεί-

ζονος ενδιαφέροντος, κι αυτό 

είναι πολύ φυσικό, αφού από 

αυτές συντηρούνται όχι μόνον 

τα 3 σχεδόν εκατομμύρια των 

συνταξιούχων στη χώρα μας, 

άλλα και όσοι υποστηρίζονται 

οικονομικά από αυτούς, που 

δεν είναι λίγοι. 

Αυτό, βέβαια, δημιουργεί έ-

να πρόσφορο πεδίο για λαϊκι-

σμό, καθώς πολιτικοί κάθε α-

πόχρωσης, και ιδιαίτερα αυτοί 

των κομμάτων εξουσίας, εκμε-

ταλλεύονται την κατάσταση, για 

να πλειοδοτήσουν σε έναν ά-

τυπο συναγωνισμό “κοινωνι-

κής ευαισθησίας”! Όποιος βρί-

σκεται πιο κοντά στη “συμπα-

θή” κοινωνική ομάδα των συν-

ταξιούχων, γίνεται πιο αρεστός 

και προσδοκά μεγαλύτερα πο-

λιτικά οφέλη. 

Όμως, γιατί κάποιος να θέ-

λει το κακό των συνταξιούχων; 

Γιατί, αφού ως κοινωνία ανα-

γνωρίζουμε την ανάγκη να προ-

σφέρουμε μια αξιοπρεπή δια-

βίωση στην τρίτη ηλικία, εμείς 

συζητάμε πόσο θα περικοπούν 

οι συντάξεις, κι όχι πώς θα μεί-

νουν σταθερές ή και πώς θ’ αυ-

ξηθούν; Και γιατί, δηλαδή, να 

μην τις διπλασιάσουμε; Ποιες 

είναι οι αλήθειες που κρύβον-

ται πίσω από τη “χαριτωμένη”, 

κατά τ’ άλλα, διάθεση του πο-

λιτικού και μιντιακού συστήμα-

τος να “χρυσώσουν το χάπι” 

στους συνταξιούχους ψηφοφό-

ρους;  

Μια α’ προσέγγιση, που θα 

μας βοηθήσει να κατανοήσου-

με καλύτερα το θέμα, είναι η 

διάκριση των ασφαλιστικών συ-

στημάτων σε “κεφαλαιοποιητι-

κό” και “αναδιανεμητικό”.  

Στο κεφαλαιοποιητικό σύ-

στημα, που είναι αυτό που ε-

φαρμόζουν οι ιδιωτικές ασφα-

λιστικές εταιρείες, ο κάθε ασφα-

λιζόμενος έχει τον προσωπικό 

του λογαριασμό, και το ύψος 

της σύνταξης που θα πάρει ε-

ξαρτάται από τις προσωπικές 

του εισφορές.  

Στην περίπτωση των δημο-

σίων ταμείων, το σύστημα που 

εφαρμόζεται είναι το αναδιανε-

μητικό. Βασισμένο στην περί-

φημη αρχή της «αλληλεγγύης 

των γενεών», τα χρήματα που 

παίρνουν οι συνταξιούχοι προ-

έρχονται από τις εισφορές των 

εργαζομένων, κατά την εκάστο-

τε χρονική στιγμή. Δηλαδή, τα 

κεφάλαια αντλούνται από τον 

παραγωγικό ιστό της Οικονο-

μίας και αναδιανέμονται στους 

συνταξιούχους. Οι εργαζόμε-

νοι, με τη σειρά τους, προσδο-

κούν να συμβεί κάτι αντίστοιχο 

στους ίδιους, όταν έρθει η ώ-

ρα να συνταξιοδοτηθούν! Κα-

ταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι η 

αναλογία εργαζόμενοι - συντα-

ξιούχοι είναι θεμελιώδους ση-

μασίας για τη βιωσιμότητα αυ-

τού του συστήματος! 

Πράγματι, κάποτε η αναλο-

γία 11/1 δικαιολογούσε τον ό-

ρο “αλληλεγγύη των γενεών”. 

Ωστόσο, οι δημογραφικές ε-

ξελίξεις στον δυτικό κόσμο και 

στη χώρα μας, όπως η μεγάλη 

αύξηση του μέσου προσδόκι-

μου ζωής και η υπογεννητικό-

τητα, έχουν επιδράσει δραμα-

τικά σε αυτήν την αναλογία. 

Με όριο ασφαλείας το 4/1, 

στη χώρα μας –αυτήν τη στιγ-

μή, λόγω και της υψηλής ανερ-

γίας– αντιστοιχεί σχεδόν ένας 

εργαζόμενος προς ένα συντα-

ξιούχο! Άρα, κάθε εργαζόμε-

νος θα πρέπει να χρηματοδο-

τεί με τις εισφορές του μία σύν-

ταξη, πράγμα αδιανόητο, ιδιαί-

τερα με μισθούς των 500 ευ-

ρώ! Ως αποτέλεσμα, ενώ η συ-

νολική ετήσια συνταξιοδοτική 

δαπάνη, παρά τις μειώσεις των 

τελευταίων χρόνων, δεν έχει 

πέσει κάτω από τα 26 δισ. ευ-

ρώ, οι συνολικές εισφορές δεν 

ξεπερνούν τα 12! Η διαφορά 

καταβάλλεται από τον κρατι-

κό προϋπολογισμό, και, αφού 

τα δανεικά πλέον τελείωσαν, 

καλούνται να την καταβάλλουν 

οι πολίτες, μέσω της εξοντω-

τικής υπερφορολόγησης! 

Η υπερφορολόγηση οδη-

γεί σε κλείσιμο επιχειρήσεων, 

αύξηση της ανεργίας, φυγή των 

νέων στο Εξωτερικό, κι ο φαύ-

λος κύκλος συνεχίζεται.. 

Ο “δείκτης γήρανσης” στη 

χώρα μας έχει φτάσει στο 3. 

Δηλαδή, σήμερα αναλογούν 

3 άτομα άνω των 65 σε κάθε 

νέο κάτω των 14! Ο δε δείκτης 

γεννητικότητας, δηλαδή ο α-

ριθμός των παιδιών ανά ζευ-

γάρι, που θα έπρεπε να βρί-

σκεται στο 2, για ν’ ανανεώνε-

ται φυσιολογικά ο πληθυσμός, 

στην Ελλάδα είναι 1.3 –δηλα-

δή, πιο κάτω από το ήδη πο-

λύ χαμηλό 1.5, που είναι ο μέ-

σος όρος στην ΕΕ! Δυστυχώς, 

οι τάσεις δείχνουν επιδείνωση 

της κατάστασης!  

Ενώ, σήμερα, η συνταξιο-

δοτική δαπάνη αντιστοιχεί στο 

15% περίπου του Ελληνικού 

ΑΕΠ, μια από τις υψηλότερες 

αναλογίες στην ΕΕ, σε μερικά 

χρόνια προβλέπεται να εκτι-

ναχθεί στο 25%! Δηλαδή, από 

το σύνολο όσων παράγει η Ελ-

ληνική Οικονομία, το 1/4 θα πη-

γαίνει στις συντάξεις! 

Η εικόνα είναι άκρως ανη-

συχητική για όλη την ΕΕ, αφού, 

μέχρι το 2050, τα άτομα άνω 

των 80 προβλέπεται να απο-

τελούν το 11.1% του συνολικού 

πληθυσμού! Η Γηραιά Ήπει-

ρος θα είναι “γηραιά” –όνομα 

και πράγμα! Τουλάχιστον, οι 

περισσότερες χώρες έχουν δι-

αγνώσει το πρόβλημα, και έ-

χουν πάρει οδυνηρά αλλά ανα-

γκαία μέτρα, που περιλαμβά-

νουν αύξηση της ηλικίας συν-

ταξιοδότησης, μείωση του πο-

σοστού αναπλήρωσης και, συ-

νεπακόλουθα, μείωση των συ-

ντάξεων, παράλληλα με τη στα-

διακή μετατροπή του συστή-

ματος σε κεφαλαιοποιητικό. 

Στόχος δεν είναι να εξανε-

μιστούν, αλλά να περισωθούν 

οι συντάξεις, γιατί, αν καταρ-

ρεύσει η παραγωγική οικονο-

μία, πολύ απλά, δε θα υπάρ-

χουν συντάξεις! 

Βέβαια, στη χώρα μας το 

πολιτικό κόστος είναι μια έν-

νοια πιο σημαντική από την ε-

πιβίωση. Το ρεύμα μάς οδη-

γεί με ταχύτητα στον καταρρά-

κτη, και, αντί να “κάνουμε κου-

πί” –με όλες μας τις δυνάμεις– 

προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

εμείς “κοιμόμαστε στη βάρκα”. 

Έχουμε αναγάγει το στρουθο-

καμηλισμό σε επιστήμη και πά-

με για “ντοκτορά”! 
 

* Ο Βασίλης Πανίδης σπού-

δασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πή-

ρε ΜΒΑ από το University of Not-

tingham.  

Απασχολείται πάνω από 20 

χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο. 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανα-

λάβει την ανάπτυξη του δικτύου 

της ΙΟNIOS BROKERS στη Θεσ-

σαλονίκη.  

Είναι ιδρυτικό μέλος της «Δη-

μιουργίας, ξανά!» 

#

Και γιατί, δηλαδή, να μη διπλασιαστούν οι συντάξεις;
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Είκοσι χρονών κοπέλα, σαν τα 
κρύα τα νερά. Μόλις έχει γυρίσει 
από την Αμερική, όπου πέρασε έ-
να χρόνο, φιλοξενούμενη σε αμε-
ρικάνικη οικογένεια, και, παρακο-
λουθώντας διάφορα μαθήματα σε 
Αμερικανικό κολλέγιο, από Ιστο-
ρία έως τυφλό σύστημα δακτυλο-
γράφησης. Μαθαίνει ότι προκηρύ-
χθηκαν κάποιες θέσεις με σύμβα-
ση χρόνου στη ΔΕΘ. Καταθέτει το 
βιογραφικό της, και την παίρνουν. 

Ήταν συγκεκριμένα τα καθήκο-
ντά της. Απλές διαδικαστικές καθη-
μερινές διεκπεραιώσεις, ως βοηθός 
Γραφείου. Από την πρώτη μέρα, εί-
χε ερωτήσεις σχετικά με τις διαδι-
κασίες. Και, από τη δεύτερη μέρα, 
πρότεινε αλλαγές, που θα διευκό-
λυναν και θα επιτάχυναν τις εργα-
σίες. Μιλούσε και δεν έπαιρνε πο-
τέ απάντηση. Σαν να μην την άκου-
γε κανείς. Σιγά-σιγά, μιλούσε όλο 
και πιο διστακτικά. 

Ο υπεύθυνος του Τμήματος ή-
ταν πολύ φιλικός μαζί της. Λείπον-
τας συχνά, αλλά πανταχού παρών, 

με τζην, ανοιχτό πουκάμισο, μα-
κρύ σγουρό μαλλί, πυκνό μουστά-
κι, λαϊκός τύπος, της απευθυνόταν 
με οικειότητα –«ναι, μωρό μου», «μη 
συγχύζεσαι πουλάκι μου»– κάθε φο-
ρά που του ανέφερε κάποιο από τα 
θέματα της δουλειάς. Καναδυό φο-
ρές την κάλεσε και στην ταβέρνα, 
όπου πήγαιναν με τους συναδέλ-
φους, μετά τη δουλειά. Είχε βλέμμα 
λιγούρη, κάθε φορά που τη συναν-
τούσε, που κανέναν δεν φαινόταν 
να ενοχλεί, εκτός από την ίδια. Δεν 
πήγε ποτέ. 

Μια μέρα, έτρεχε στον μακρύ 
διάδρομο, που περνούσε μπροστά 
από τις τζαμαρίες όλων των γρα-
φείων. Χτυπούσε το τηλέφωνο στο 
δικό της γραφειάκι και, γυρνώντας 
με τις φωτοτυπίες, το άκουσε από 
μακριά. Από ένα γραφείο πετάχτη-
κε μπροστά της μία συνάδελφος. 
Από τις πιο παλιές και έμπειρες της 

Υπηρεσίας. Με βλέμμα αυστηρό 
και ενώ η μικρή προσπαθούσε να 
την προσπεράσει λέγοντάς της ότι 
χτυπάει το τηλέφωνο, εκείνη την 
έπιασε σταθερά από το μπράτσο, 
την ανάγκασε να ακινητοποιηθεί, 
και τη δασκάλεψε: «Δύο πράγμα-
τα μπορούν να σε κάνουν να συνε-
χίσεις τη δουλειά σου εδώ. Δύο α-
παράβατοι κανόνες. Πρώτον, δεν 
τρέχουμε ποτέ, ό,τι και να γίνει. Δεν 
υπάρχει λόγος βιασύνης. Δεύτερον, 
δεν αναρωτιόμαστε γιατί και πώς. 
Δεν ρίχνουμε αμπελοφιλοσοφικές 
ιδέες επί παντός του επιστητού. Σε 
παρατηρώ από την πρώτη μέρα ε-
δώ μέσα, και μας έχεις ζουρλάνει. 
Όλο “γιατί αυτό” και “γιατί όχι εκεί-
νο”, και πέρα δώθε με βιασύνη. Τώ-
ρα τρέχεις κι όλας. Για να σηκώσεις 
το τηλέφωνο που χτυπάει! Λες και 
δεν μπορούν να ξανακαλέσουν! Σύ-
νελθε, κοριτσάκι, και πρόσεξε κα-

λά ό,τι σου είπα. Δεν τρέχουμε, δεν 
ρωτάμε. Για να μην έχουμε παρεξη-
γήσεις και δράματα!» 

Το τηλέφωνο είχε σταματήσει 
να χτυπάει. Τα χέρια της "παλιάς" 
χαλάρωσαν, και ελευθέρωσαν τα 
μπράτσα της. Εκείνη, όμως, είχε κο-
καλώσει. Για αρκετή ώρα, στάθηκε 
εκεί, με τις φωτοτυπίες στο χέρι, με 
το βλέμα στο πουθενά. Ήταν η τε-
λευταία της μέρα στη συγκεκριμέ-
νη δουλειά. Την επόμενη, δήλωσε 
την παραίτησή της, με ένα απλό τη-
λεφώνημα. Χρειάστηκε να καλέσει 
τρεις φορές, μέχρι κάποιος να το 
σηκώσει. 

Το γεγονός είναι 100% πραγμα-
τικό, και συνέβη σε πολύ δικό μου 
άνθρωπο, στη Διεθνή Έκθεση Θε-
σ/νίκης, το 1982, –εποχή που στα 
πράγματα άρχισαν να κάνουν κου-
μάντο “τα παιδιά της Αλλαγής”. Το 
θυμήθηκα, βλέποντας όλες αυτές 

τις εικόνες και τους εορτασμούς για 
τα 44 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, και κά-
ποιους να δηλώνουν ακόμα «Αν-
δρέα ζεις! Εσύ μας οδηγείς!» Εκα-
τοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια τέ-
τοιες μικρές ιστορίες, έχτισαν το με-
γάλο τερατούργημα διάβρωσης 
της χώρας και κάθε υγιούς πολίτη. 

 
* Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι 

Designer υφασμάτων, με πτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (EN-
SAAD & ANAT-ENSCI), και στέλεχος της 
«Δημιουργίας, ξανά!».

Δύο απαράβατοι κανόνες

Γράφει 

η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* 

στέλεχος της ΔΗ.ΞΑ.

Γράφει 

ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ* 
στέλεχος της ΔΗ.ΞΑ. 

Πρόεδρος ΠΟ 
Κεντρικής Μακεδονίας


