αιχμή
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ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Καίγεται η Ελλάδα, καίγεται η
ανάσα και η ζωή μας.
Μάθαμε τη γεωγραφία του αφανισμού: Χθες ήτανε η Πάρνηθα,
η Πεντέλη, ο Γράμμος, η Πίνδος
και το Πήλιο. Σήμερα ολόκληρη
σχεδόν η Πελοπόννησος, ο
Ταΰγετος και ο Πάρνωνας, η Εύβοια, η Ήπειρος. Και ο Υμηττός
για δεύτερη φορά σε ένα καλοκαίρι. 200 Πυρκαγιές, 64 νεκροί,
χωριά, ζώα και καλλιέργειες,
εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα
δάσους, χάθηκαν στις φλόγες.
Όλοι όμως ξέρουν ότι προετοιμάζεται εδώ και δεκαετίες
το ολοκαύτωμα: Ότι απ’ όλα
τα καμένα δάση η αναδάσωση
δεν ήταν πουθενά πάνω απ’
10%. Ότι με το νόμο 779/79
η Ν.Δ. επιχειρούσε να αποχαρακτηρίσει 25 εκ. στρέμμ.
δασικές εκτάσεις και με το
νόμο 1734/89 το ΠΑΣΟΚ
άλλα 45 εκ. στρέμμ. για να
τα παραδώσουν στους κάθε
λογής οικοπεδοφάγους.
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν αποφύγει συστηματικά και οι
δυο να συντάξουν δασικούς
χάρτες και δασολόγιο. Μετά
την αναθεώρηση του άρθρου 24
του Συντάγματος το 2001 επί
ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ. έχει και πάλι σήμερα ως προτεραιότητα άλλη μια
αναθεώρησή του για να παραδώσει οριστικά τα δάση στην
«ανάπτυξη».
Με την απαξίωση του κοινωνικού κράτους, τις 4.500
κενές θέσεις δασοπυροσβεστών και την περικοπή των
δαπανών για δασοπροστασία
η Πελοπόννησος είναι κι’
αυτή όπως η Νέα Ορλεάνη
παράδειγμα της ίδιας πολιτικής.
Γιατί πάνω από τους ανθρώπους και το περιβάλλον
μπαίνουν τα κέρδη και οι
επιχειρήσεις.
Συνέχεια στη 2η σελίδα

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ
Η ολόπλευρη οικολογική, κοινωνική, οικονομική καταστροφή που έπληξε το
τελευταίο διάστημα της χώρας
μας φέρνει στο χείλος της
απόγνωσης δεκάδες χιλιάδες
αγρότες, εργαζόμενους του
χωριού, ντόπιους και μετανάστες. Την ίδια στιγμή οικοπεδοφάγοι, μεγαλοϊδιοκτήτες
γης, το τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο, ετοιμάζονται για νέες «επενδύσεις»
πάνω στις στάχτες μιας «φτηνότερης γης»
... Άλλωστε, τα σχέδια τουριστικής «αξιοποίησης», τα
«επενδυτικά προγράμματα»
και η χάραξη νέων οδικών
αξόνων προωθούνται από
καιρό τώρα και χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα,
παρά τις λαϊκές αντιδράσεις ,

ειδικά, γύρω από τις περιοχές - καθόλου τυχαία - που
ξέσπασαν και οι καταστροφικές φωτιές.
Η δασοκτόνα αναθεώρηση
του άρθρου 24 έδωσε το
έναυσμα. Τα μεγάλα συμφέροντα μαζί με την νεοφιλελεύθερη διάλυση κάθε
έννοιας κοινωνικού κράτους και η γενικότερη πολιτική
παράδοσης της γης και των
δασών στην ιδιωτική κερδοσκοπία από την ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ, βρίσκονται πίσω
από την βιβλική καταστροφή.
Το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις που το εξυπηρετούν
είναι οι πραγματικοί εμπρηστές.
Μέσα στις καμένες ζωές, καλλιέργειες, κατοικίες, η προ-

σπάθεια υφαρπαγής της λαϊκής ψήφου με εκλογές - εξπρές, είναι ταυτόχρονα και
ένδειξη του φόβου των κρατούντων μπροστά στη διογκούμενη δυσαρέσκεια και τη
συνειδητοποίηση απο ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας
ότι οι φωτιές είναι το αποτέλεσμα της διαχείρησης της οικονομίας και της εκμετάλλευσης
της γής με μοναδικό γνώμονα
το κέρδος. Διαπίστωση που
οδηγεί την κοινωνία να αμφισβητήσει τον καπιταλιστικό
τρόπο διαχείρησης και παραγωγής.
Η ανεπάρκεια του «λιγότερου κράτους», που προσφέρονταν ώς «πανάκεια»,
απέδειξε με το πιο τραγικό
τρόπο τους σκοπούς που
εξυπηρετεί.

«Θα ήθελα να ξεχάσω τα πουλιά που δεν προλάβανε να φύγουν και τα είδα
να πέφτουν σαν φθινοπωρινά φύλλα. Θα ήθελα να ξεχάσω αυτή τη λαίλαπα
που δεν υπήρχε τρόπο να φρενάρεις και λαίμαργα κατάπιε τις όμορφες περιοχές που κάποτε χαρήκαμε ως παιδιά και τα παιδιά μας δεν θα ξέρουν ότι
υπήρχαν. Μα δεν θα ξεχάσω όλες τις κυβερνήσεις έως τώρα που επιτρέπουν
σε οικοπεδοφάγους να χτίζουν, που αντιμετωπίζουν με αναλγησία τους
εμπρησμούς και κοροϊδεύουν τους εθελοντές. Η απορία μου είναι οι βίλες
που θα χτίσετε, θα έχουν νόημα εάν δεν υπάρχει πια πράσινο γΰρω σας;
Πώς περιμένω από ένα κράτος με στημένες εκλογές και προκάτ κόμματα να
δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον; Λίγη στάχτη στα μαλλιά... Δολοφόνοι...».
Λόγια τραυματία εθελοντή δασοπυροσβέστη.

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Γιατί μια μαύρη κλωστή ενώνει
την άνοδο της παγκόσμιας
θερμοκρασίας εξαιτίας του
φαινομένου του θερμοκηπίου
που έχει κάνει τα δάση έτοιμα
να φουντώσουν με την πρώτη
φιτιλιά, με το αναπτυξιακό μοντέλο που προωθείται μέσα
από -και παράλληλα με- έργα
όπως η Ιόνια οδός που η χάραξή της συμπίπτει με τον
δρόμο της φωτιάς στην Ηλεία
και τη Μεσσηνία.
Δίπλα στις εγκληματικές
πολιτικές Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ
των τελευταίων 30 χρόνων, τις πολιτικές της Ε.Ε.,
και η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με αναθεωρήσεις σχεδίων πόλης κομμένες και
ραμμένες σύμφωνα με τα
συμφέροντα του κατασκευα-

στικού κεφαλαίου και της τοπικής οικονομικής ολιγαρχίας, με
τη λειτουργία της σαν επιχειρηματίας. Από κοντά και η Εκκλησία Α.Ε., ο μεγαλύτερος
ιδιοκτήτης γης στην Ελλάδα
πρωτοστατεί κι’ αυτή στο φαγοπότι της καταστροφής (π.χ.
Ποικίλο Όρος, Υμηττός).
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους
που δοκιμάζονται, την οδύνη
μας για τους ανθρώπους που
θυσιάστηκαν στο βωμό του
κέρδους.
Μας εξοργίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης της
ΝΔ να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους, αλλά και τις
δικές της ευθύνες. Μας εξοργίζει η στάση του ΠΑΣΟΚ

που ενώ στήριξε και στηρίζει
την ίδια πολιτική και τα ίδια
συμφέροντα προσπαθεί να
εξαργυρώσει στις εκλογές την
καταστροφή.
Μας εξοργίζει η εξωφρενική προσπάθεια να κατασκευαστεί μια θεωρία
συνομωσίας όπου αναρχικοί, κομμουνιστές, ξένοι
πράκτορες, τρομοκράτες ή
εξωγήινοι επιτίθενται στη
χώρα και την κυβέρνηση.
Μας εξοργίζει ότι αντί όλος ο
κρατικός μηχανισμός να μάχεται τις φλόγες, η Αθήνα έχει
πλημμυρίσει από αστυνομικούς που μας φυλάνε από
τους αόρατους εχθρούς. Μας
εξοργίζουν τα ΜΜΕ και όλα τα
καθεστωτικά κόμματα που από
κοινού προσπαθούν να επιβάλουν τη στιγμή που λαμβάνει

χώρα μια τέτοια οικολογική,
κοινωνική και οικονομική καταστροφή, την απραξία την
ατομική απάντηση και την
επαιτεία για μερικά ευρώ εφάπαξ αποζημίωσης, στο όνομα
μια «εθνικής» καταστροφής
που μας πλήττει όλους το ίδιο.
Λέμε ότι: Αυτή η κατάσταση
δεν πάει άλλο!
Καλούμε πρώτα και κύρια τους
ίδιους τους εργαζόμενους, εργατικές και νεολαιίστικες συλλογικότητες, περιβαλλοντικά
σχήματα και πρωτοβουλίες να
πάρουν αυτοί, την υπόθεση
στα χέρια τους.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ
ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΤΟ ΚΑΝΕΙ!

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ:
•
Πλήρη αποζημίωση
των πυροπαθών σε όλη τη
χώρα χωρίς φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων. Αποτροπή του ξεπουλήματος της
καμένης αγροτικής γης στην
κατασκευαστική και τουριστική βιομηχανία, ανασυγκρότηση με συλλογικό τρόπο του
αγροτικού παραγωγικού ιστού
των κατεστραμμένων περιοχών.
•
Να ακυρωθούν τα
νέα εξοπλιστικά προγράμματα, να επιστρέψουν τα ελληνικά εκστρατευτικά σώματα
και τα χρήματα να διατεθούν στην κάλυψη των
αναγκών όσων επλήγησαν.
•
Να μην αναθεωρηθεί
το άρθρο 24 του Συντάγματος.
•
Να καταργηθούν οι
«δασοκτόνοι» νόμοι. Να
μην περάσει ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός που θυσιάζει
ακτογραμμή και δάση στο
βωμό της μονόπλευρης και
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βραχύβιας τουριστικής ανάπτυξης.
•
Άμεση κήρυξη όλων
των καμένων εκτάσεων σαν
αναδασωτέων με νόμο.
•
Δήμευση της μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας
των τραπεζών, των οικοδομικών συνεταιρισμών, των καταπατητών, της Εκκλησίας και
κάθε ιδιοκτησίας εντός δασικών εκτάσεων.
•
Επεξεργασία σαφούς δασολογίου και κτηματολογίου που θα
συμπεριλαμβάνει τα δάση και
τις δασικές εκτάσεις (θαμνώδη) με απαγόρευση κάθε
άλλης χρήσης. Να απαγορευτεί
το κυνήγι στις πυρόπληκτες
περιοχές.
•
Επαναφορά της ευθύνης δασοπυρόσβεσης
στα Δασαρχεία. Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού
δασοπυροσβεστών και εξειδικευμένου προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας. Όχι

άλλες προσλήψεις σε μισθοφορικό στρατό και αστυνομία.
Διάλυση των ΜΑΤ και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, όσο και της νεοσύστατης
αγροφυλακής και ενίσχυση της
πυροσβεστικής και δασικής
υπηρεσίας.
•
Πλήρης απαγόρευση κάθε οικονομικής
«αξιοποίησης» των
Δασών.
•
Να κατεδαφιστεί
ότι έχει κτιστεί σε δασικές
εκτάσεις – να κλείσει το καζίνο της Πάρνηθας
•
Πάλη για περισσότερο πράσινο, ελεύθερους
χώρους και παραλίες και μέσα
στον πολεοδομικό ιστό, ενάντια στις αναθεωρήσεις των
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) της εμπορευματοποίησης - τσιμεντοποίησης και
της περιβαλλοντοκτόνας πολιτικής του κράτους και των
ΟΤΑ.
•
Απαγόρευση πολεο-

δόμησης όλων των μεγάλων
αδόμητων χώρων στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η ακατάσχετη λεηλασία
των εργαζόμενων και
της φύσης, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και
στον κόσμο ολόκληρο
είναι αυτή που φέρνει
πλάι στην παγκόσμια
φτώχεια και τους πολέμους και το φάσμα μιας
πρωτοφανέρωτης οικολογικής καταστροφής.
Μόνο η οργάνωση και ο
αγώνας των εργαζόμενων και της νεολαίας
μπορεί να βάλει φραγμό
στην καταστροφή σήμερα, να αποτρέψει τον
όλεθρο που μας απειλεί
αύριο!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/8/2007

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού απαιτούν να βαθύνει η συζήτηση
για τις αιτίες της πολύπλευρης περιβαλλοντικής κρίσης. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και το μοντέλο ζωής που έχει επιβάλλει βρίσκονται στη ρίζα του προβλήματος.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Ασύμβατος ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός με τον άνθρωπο και τη φύση
Η πύρινη τραγωδία που ζήσαμε
στη χώρα μας -ανάμεσα στις πολλαπλασιασμένες τα τελευταία
χρόνια «φυσικές καταστροφές»
που πλήττουν όλο τον πλανήτηαποτελεί ένα ιστορικών διαστάσεων «σήμα κινδύνου» που
αφορά συνολικά το μοντέλο ζωής
που έχει οικοδομηθεί στα πλαίσια
του καπιταλισμού. Αναδεικνύει με
δραματικότητα τα όρια, τις αυταπάτες και τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του μοντέλου,
αναγκάζοντας μας να αναστοχαστού με τις θεμελιακές ορίζουσες
του αστικού πολιτισμού, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά τη σχέση ανθρώπου - φύσης. Γιατί αυτός ο πολιτισμός, ιδιαίτερα στη σημερινή
εποχή του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, οδηγώντας στο αποκορύφωμα το σχέδιο κυριάρχησης και
εκμετάλλευσης της φύσης, τροφοδοτώντας πέρα από κάθε όριο την
υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση, δίνοντας ηγεμονική
θέση σε μια εχθρική προς τον άνθρωπο και τη φύση τεχνική, προετοιμάζει συστηματικά το
μέγα-ατύχημα και τη μέγα-καταστροφή.
Αντίθετα προς ό,τι ισχυρίζεται η
κυρίαρχη ιδεολογία της επιστημονι-κοβιομηχανικής ισχύος, η
πραγματικότητα δείχνει ότι η ριζική αποκοπή του ανθρώπου από
τις φυσικές συνθήκες της ύπαρξης του, ως αποτέλεσμα του καπιταλιστικού μετασχηματισμού, δεν
τον έκανε άτρωτο, αλλά ακόμη
πιο ευάλωτο σε δυνάμεις που ενώ
εξαπολύονται ή πολλαπλασιάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα παρουσιάζονται ως
«φυσικές». Η προσπάθεια, μάλιστα, του σημερινού υπεραναπτυγμένου καπιταλισμού για ένα
ποιοτικό άλμα, από την κυριαρχία
και την εκμετάλλευση της φύσης
στην παραγωγή μιας «δεύτερης
φύσης», στην «ανακατασκευή»
του φυσικού περιβάλλοντος ακόμη και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής- με ιδιότητες και
χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα
εξαρχής στις απαιτήσεις αξιοποίησης του κεφαλαίου, αποτελεί ίσως
την πιο ριζική και επικίνδυνη πρόκληση που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα.
Ένα αποφυσικοποιημένο περιβάλλον, όμως, είναι τελικά ένας
αποανθρωποποιημένος κόσμος.
Η καταστροφή του περιβάλλο-

ντος δεν είναι μόνο καταστροφή της φύσης αλλά ταυτόχρονα και ξερίζωμα του
ανθρώπου από το φυσικό και
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο ασκούσε τη δραστηριότητα του και οικοδομούσε τις
σχέσεις του. Γι' αυτό για τον καπιταλισμό ο «μετασχηματισμός
της φύσης» ήταν όρος για το μετασχηματισμό των κοινωνικών

Το πρόσταγμα του κεφαλαίου
για διαρκώς αναπαραγόμενη
και επεκτεινόμενη αξία, σαρώνει στο διάβα της όλα τα φυσικά «εμπόδια» και πριν απ'
όλα ό,τι από τον άνθρωπο μπορεί να σταθεί ως «εμπόδιο».
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο δόθηκε
και εξακολουθεί να δίνεται από το
κεφάλαιο η μεγάλη μάχη για τον
έλεγχο του χώρου, για την από-

σχέσεων σε εμπορευματικές εκμεταλλευτικές σχέσεις, για την
αποκοπή του ανθρώπου από
κάθε άλλο πόρο ζωής έξω από
τον κόσμο των εμπορευμάτων και
την επιβολή της μισθωτής δουουλείας και του χρήματος ως μοναδικού τρόπου επιβίωσης.
Η κυριαρχία επί της φύσης είναι η
άλλη όψη της εκμετάλλευσης του
ανθρώπου, που συνενώνονται
στην επιδίωξη για «παραγωγή
πέρα από κάθε φραγμό».
Η αυτονόμηση της οικονομίας
και η επιβολή της πάνω σε
όλες τις σχέσεις της κοινωνικής
ζωής, που εμφανίζεται για
πρώτη φορά με τον καπιταλισμό, οδήγησε και σε έναν ανάλογο οικονομικό αποικισμό της
ίδιας της φύσης. Η φύση αντικειμενοποιείται ως «παραγωγική δύναμη» και αποποιοτικοποιείται ως
ουδέτερο εργαλείο για την οικονομική αξιοποίηση, όπως ακριβώς η
ανθρώπινη ζωή συρρικνώνεται
στη μοναδική διάσταση της εργασίας και της παραγωγής.
Στο εξής, η υπόσχεση της υλικής
ευημερίας συνδέεται οργανικά
με την «απελευθέρωση του ανθρώπου από τα φυσικά δεσμά».

σπαση του από την επικράτεια
της φύσης αλλά και από την ανθρώπινη κοινότητα. Ο χώρος
πρέπει να ομογενοποιηθεί, να κατατμηθεί και να τυποποιηθεί, να
γίνει μετρήσιμος και ανταλλάξιμος, για να μπορέσει να επικρατήσει καθολικά η ανταλλακτική αξία πάνω σε κάθε άλλη
«αξία». Ο ασυνεχής και ατίθασος
φυσικός χώρος πρέπει να μετατραπεί σε έναν ομογενή χώρο παραγωγής και αγοράς, όπου καμιά
άλλη δραστηριότητα πέραν της
ελεγχόμενης από το κεφάλαιο οικονομικής δραστηριότητας δεν
μπορεί να ριζώσει. Η μετατροπή
του χώρου σε οικονομική αξία
μπορεί να γίνει μόνο μέσω της
καταστροφής της φύσης.
Το αποκορύφωμα αυτής της ιστορικής διαδικασίας καπιταλιστικής
καθυπόταξης του χώρου και του
ανθρώπου, που στήριξε και δικαιολόγησε η δυτική επιστήμη ως
«εκπολιτισμό», είναι αυτό που σήμερα ζούμε ως «φυσικές καταστροφές». Τα αποτελέσματα της
επιστημονικοβιομηχανικής
ανάπτυξης υπό την ηγεμονία
του κεφαλαίου έχουν δημιουργήσει σήμερα απίστευτα πιο
καταστροφικές δυνάμεις ακόμη

και από τις πιο εφιαλτικές φυσικές δυνάμεις, τροποποιώντας
ριζικά, όπως δείχνει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
τη βιόσφαιρα και τους πιο ζωτικούς όρους ύπαρξης του ανθρώπου. Τα μέσα του θανάτου
έχουν ξεπεράσει πλέον τα μέσα
της ζωής. Όλα αυτά αναδεικνύουν εκρηκτικά τη δομική ασυμβατότητα αυτού του
συστήματος με τον άνθρωπο
και τη φύση.
Η ανακοπή αυτής της πορείας,
μιας ανεξέλεγκτης αγοράς και εκμετάλλευσης που μετατρέπεται
ταχύτατα σε ανεξέλεγκτη καταστροφή, είναι πλέον όρος επιβίωσης. Πολύ περισσότερο, η
απελευθέρωση του ανθρώπου
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια μεταλλαγμένη
και κατεστραμμένη φύση, όπως
και η απελευθέρωση της φύσης
δεν μπορεί να υπάρξει μέσα σε
κοινωνικές σχέσεις που αναπαράγουν την ιδιοκτησία και την
εκμετάλλευση.
Ένας ριζικός αναπροσανατολισμός της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση απαιτεί σήμερα
ένα συνολικά διαφορετικό μοντέλο ζωής: Την απάρνηση του
αστικού δόγματος της απεριόριστης «ανάπτυξης», την έξοδο
από το βασίλειο των εμπορευμάτων και των καταναλωτικών αναγκών, τη ριζοσπαστική
αμφισβήτηση της κοινωνικά
επιζήμιας τεχνοεπιστήμης, την
ανατροπή της δικτατορίας του
χρήματος και της ανταλλακτικής αξίας. Απαιτεί τη διαμόρφωση μιας άλλου τύπου
«παραγωγής», για τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και
όχι για το κέρδος, μιας συμβατής προς τον άνθρωπο και τη
φύση συνεργατικής, αυτοδιευθυνόμενης και υπό κοινωνικό
έλεγχο, παραγωγικής δράσης.
Αλλά και τη συγκρότηση μη εμπορευματικών, μη καταναλωτικών
μορφών κοινότητας και πολιτισμού, που θα δίνουν τη δυνατότητα για συλλογικό κοινωνικό
έλεγχο πάνω σε όλους τους
όρους της ζωής μας, όχι ως κατάκτηση της φύσης, αλλά ως συμμαχία της ανθρώπινης
δραστηριότητας με τις φυσικές δυνάμεις.
Κώστας Χαριτάκης εφ. ΠΡΙΝ 2-8-07
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
υπέρμαχος της εμπορευματοποίησης
(και) του Δάσους Συγγρού
Με άρθρο του στην Κυριακάτικη Καθημερινή
της 22/7, ο κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης, ευθέως
προβάλλει ως μόνη
λύση για την συντήρηση
και δημιουργία χώρων
πρασίνου στο ασφυκτιών λεκανοπέδιό μας,
την «αξιοποίησή» τους
με «ήπιες εμπορικές
χρήσεις». Ως παράδειγμα αναφέρει και το
Δάσος Συγγρού, το
οποίον κατά τον κ. Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, λόγω
ακριβώς της μη «αξιοποίησής» του με «ήπιες
εμπορικές χρήσεις» συντηρείται μετά βίας και
δεν προσελκύει όσο
κόσμο θα μπορούσε.
Το άρθρο του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει
ξεκάθαρα ότι υπάρχουν
πολιτικοί χώροι που
υποστηρίζουν την
άλωση του Κληροδοτήματος Συγγρού και την

εμπορική εκμετάλλευση
του ομωνύμου δάσους φιλέτου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης, αν και
γνωρίζει ότι το Δάσος
Συγγρού ανήκει σε Κληροδότημα με αποκλειστικό σκοπό την
εκπαίδευση καλών γεωργών και κηπουρών,
δεν το αποκαλεί εν τούτοις ούτε Δάσος ούτε
Κληροδότημα, αλλά
«ελεύθερο χώρο πρασί-

νου». Η παρασιώπηση
τόσο του Κληροδοτήματος, όσο και του Δάσους, εξυπηρετεί
αυτούς ακριβώς, που
προσβλέπουν να αξιοποιήσουν εμπορικώς το
πολύτιμο Δασόκτημα,
κατά παράβασιν του Συντάγματος, των νόμων
και του δημοσίου συμφέροντος.
ΠΗΓΗ:
www.dasosyggrou,gr

Αυτή η Τοπική Αυτοδιοίκηση μας αξίζει;
Μαρούσι 2007

..χωρίς λόγια
Μπορείς να τα χωνέψεις;
Ομόλογα
Πυρκαγιές
Υποκλοπές
Πακιστανοί
Παραδικαστικό
Άρθρο 16 ( δημόσια παιδεία)
Άρθρο 24 (δάση)
Παραλίες στους μπράβους
Γαλάζια συνέντευξη
Κουμπάροι...
Δήμοι Α.Ε.

...και να τους επιτρέψεις

να σου σερβίρουν τα υπόλοιπα που
μαγειρεύουν;
Ασφαλιστικό (περικοπές συντάξεων αύξηση ορίων)
Εργασιακό (ελαστικότερες σχέσεις εργασίας και
εργοδοτική ελευθερία απολύσεων)
Νέοι φόροι - φόροι σε όλες τις μικροϊδιοκτησίες)
Μεγαλύτερη συρρίκνωση πολιτικών δικαιωμάτων
Κέρδη οι λίγοι - περισσότερη φτώχεια όλοι μας!

ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΥΣ - ΨΗΦΙΣΕ, ΠΑΛΕΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ - ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!
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Εδώ φτάσαμε...
«η απειλή να χαρακτηριστείς ότι εκστομίζεις χουντικές απόψεις δεν πτοεί πλέον κανέναν. Δεν με νοιάζει να λέτε ότι έχω τέτοιες απόψεις» Κ. Τασούλας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

...και κατασκευές ενόχων
Στην Αρεόπολη που είχαν τον
«ένοχο» στο χέρι, η συνείδηση
ενός αγροφύλακα τον υποχρέωσε
να αναιρέσει προηγούμενη κατάθεσή του περί της ενοχής συμπολίτη του, δηλώνοντας στην
εισαγγελία ότι του ασκήθηκαν ψυχολογικές πιέσεις απο δύο υποστράτηγους του Πολύδωρα
προκειμένου να κατασκευάσουν
έναν ένοχο, παλιό μέλος του
ΠΑΣΟΚ!

Τα ίδια συνέβησαν με τον «εμπρηστή» της Πεντέλης. Οι ίδιοι αξιωματικοί κατασκεύασαν τις
μαρτυρίες, όπως ισχυρίζονται στις
καταθέσεις οι τους αυτόπτες μάρτυρες.
Η κ. Μπακογιάννη όμως τους ξεπέρασε όλους. Οι φωτιές είναι
έργο των αντιεξουσιαστών απο τα
εξάρχεια είπε και απέδειξε την πολιτική αξιοπιστία της...

ΟΙ ΘΥΤΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΘΥΜΑΤΑ
Ειπώθηκε και γράφτηκε ότι η Πελοπόννησος είχε να
γνωρίσει τέτοια συμφορά από την εποχή του Δράμαλη και ο Γράμμος από τα χρόνια του εμφυλίου. Αν
Θα μπορούσε κανείς να γελάσει
μα και να οργιστεί με τις θεωρίες
των «ασύμμετρων απειλών», των
«ξένων πρακτόρων» και των
«αναρχικών που καίνε τα δάση
της Ελλάδας». Θα μπορούσε να
γελάσει μα και να οργιστεί με την
προσπάθεια της κυβέρνησης να
εμφανιστεί για μια ακόμη φορά
(όπως έκανε και με τις υποκλοπές) όχι ως θύτης αλλά ως «θύμα
σκοτεινών συμφερόντων», τα
οποία θέτουν σε εφαρμογή «οργανωμένο σχέδιο για την αποσταθεροποίηση της χώρας». Θα

ΑΙΧΜΗ Εκτός των τειχών
ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅΚΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
& ΤΑ Β.ΠΡΟΑΣΤΙΑ
www.ceocities.com
/efimerida_aixmi

email:
efimerida_aixmi@yahoo.gr
ÄÉÅÕÈÕÍÅÔÁÉ ÁÐÏ
ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ

μπορούσε να οργιστεί μα κυρίως
να γελάσει με τα περί «ΠΑΣΟΚων
που βάζουν τις φωτιές για να πάρουν τις εκλογές», όταν έχει αποδειχθεί ότι το κόμμα του Γιωργάκη
Παπανδρέου μοιάζει ανίκανο να
ανταποκριθεί ακόμη και στις στοιχειώδεις απαιτήσεις του αστικού
πολιτικού παιχνιδιού.
Μπορεί ο οποιοσδήποτε να γελάσει και να οργιστεί με όλα αυτά και
με πολλά ακόμη, αρκεί να μην
ξεχνά ούτε στιγμή αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα: Ότι
δηλαδή, υπάρχει όντως ένα οργανωμένο σχέδιο που μας απειλεί.
Ένα σχέδιο για τη ληστρική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος με
κίνητρο το κέρδος, το οποίο ευθύνεται για τις ανείπωτες και πρωτόγνωρες καταστροφές και οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια στη δολοφονία της μητέρας - φύσης. Ένα
σχέδιο, τα αποτελέσματα του
οποίου διακρίνονται πλέον διά γυμνού οφθαλμού, από την Αρκτική
όπου λιώνουν οι πάγοι μέχρι τον
Αμαζόνιο που λεηλατείται με
ασύλληπτους ρυθμούς, από τη

αυτό είναι αλήθεια -και σε μεγάλο βαθμό είναι- τότε
έφτασε η ώρα, όπως και τότε, ο καθένας να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει.
Μεσόγειο που φλέγεται μέχρι την
Κίνα που δηλητηριάζεται μαζικά
ελέω Ολυμπιακών Αγώνων και
ανάπτυξης, από τον πυθμένα του
Βόρειου Πόλου που κρύβει πετρελαϊκούς θησαυρούς μέχρι τις Άλπεις όπου φερέλπιδες
επιχειρηματίες ψηλώνουν κατά
εκατοντάδες μέτρα τις κορυφές
κατασκευάζοντας εκτρώματα
προς τουριστική αξιοποίηση.
Είναι αυτό το σχέδιο που, σε τελική ανάλυση, αποδεικνύει ότι το
δίλημμα «επανάσταση ή βαρβαρότητα» τίθεται σήμερα με επιτακτικό τρόπο για την συντριπτική
πλειοψηφία όσων κατοικούν
πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αν
και είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι, συνειδητά ή ασυνείδητα, το
καταλαβαίνουν με τα πολύ πιο
απλά λόγια «ελευθερία ή θάνατος»: Ελευθερία από τα δεσμά
της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης
ή θάνατος μαζί με τον αέρα που
αναπνέουμε, τη γη στην οποία
πατάμε και το νερό που πίνουμε.
Ελευθερία από το αχόρταγο κεφάλαιο που ρουφά κάθε ικμάδα

ζωής από τους ανθρώπους και το
περιβάλλον ή θάνατος στο τεράστιο γκέτο - κάτεργο που ζούμε
και εργαζόμαστε.
Ειπώθηκε και γράφτηκε ότι η Πελοπόννησος είχε να γνωρίσει τέτοια συμφορά από την εποχή του
Δράμαλη και ο Γράμμος από τα
χρόνια του εμφυλίου. Αν αυτό
είναι αλήθεια -και σε μεγάλο
βαθμό είναι- τότε έφτασε η ώρα,
όπως και τότε, ο καθένας να αποφασίσει με ποιον θα πάει και
ποιον θα αφήσει.
Το «λιγότερο κράτος», ο αντιδραστικός ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του
σύγχρονου αστικού κράτους, η
ένταση της εκμετάλλευσης της
γης και η αλλαγή των χρήσεών
της, η ερημοποίηση μεγάλων
περιοχών της υπαίθρου και φυσικά, οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές, συνιστούν τους
βασικούς υπεύθυνους για τις
πρωτοφανείς σε έκταση καταστροφές που έζησε η Ελλάδα
και για ανάλογα προβλήματα σε
άλλες περιοχές του κόσμου.
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Τα ψηφοδέλτια της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά
συμμετέχει με δύο βασικούς ενωτικούς σχηματισμούς στις εκλογές
της 16ης του Σεπτέμβρη.
Το ΜΕ.Ρ.Α (Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς) και ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
(Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά). Με ανεξάρτητα ψηφοδέλτια κατεβαίνουν επίσης στην
εκλογική Μάχη το ΜΛ-ΚΚΕ και το
ΚΚΕ μ-λ. Το ΜΕ.Ρ.Α συγκροτείται
απο το ΝΑΡ, την ΑΚΟΣ, το ΕΕΚ,
ΕΚΚΕ, νΚΑ, «Οικολόγους Εναλλακτικούς» και εκατοντάδες ανεξάρτητοι αγωνιστές απο εργατικά
σχήματα, δημοτικές κινήσεις και
κινήσεις πόλεις. Στο ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
συναντιόνται το ΣΕΚ, οι οργανώσεις

ΑΡΑΝ - ΑΡΑΣ και η ΟΚΔΕ Σπάρτακος μαζί με ανεξάρτητους αγωνιστές απο συνδικαλiστικά,
φοιτητικά κλπ σχήματα. Η κοινή
κάθοδος όλων των οργανώσεων
του χώρου δεν κατάφερε να υλοποιηθεί και σε αυτές τις εκλογές.
Οι προσπάθειες που έγιναν και
θα συνεχιστούν μέσα απο το διάλογο και τις δράσεις που θα αναπτύσσονται απο κοινού, μπορούν
να οικοδομήσουν μετεκλογικά
ένα πλατύ, ενωτικό και πανίσχυρο αγωνιστικό μέτωπο, μια
μαχητική και νικηφόρα εργατική αντιπολίτευση, που θα
βάλει φραγμό- και θα ανατρέψει
την αντεργατική λαίλαπα και το
ολοκληρωτικής φύσης πολιτικό
σύστημα που τη συνοδεύει, θα
πετύχει νίκες και θα βελτιώσει
τη θέση των εργαζομένων και
των νέων.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ.Ρ.Α
Β' ΑΘΗΝΑΣ
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη, συ ν. εκπαιδευτικός
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου, σχεδιάστρια
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου, ιδ. υπάλληλος
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός ΤΕΙ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σταύρου, λογιστής
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαρίλαου, ηλ. μηχανικός
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τρύφωνα, ιατρός
ΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κυριάκου, ιδ. υπάλληλος
ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη, ιδ. υπάλληλος
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ-ΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ του Γρηγορίου, συνταξιούχος
ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, γεωπόνος
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνα, ηλ. μηχανικός
ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου, ιδ. υπάλληλος
ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου, ιδ. υπάλληλος
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου, ηλ. μηχανικός
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Γεωργίου, πολ. μηχανικός
ΚΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, δημοσιογράφος
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου, ιδ. υπάλληλος
ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου, ιδ. υπάλληλος
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΙΩΣΗΦ του Ιωάννη, τοπ. μηχανικός
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη, πολ. μηχανικός
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Βασιλείου, φιλόλογος
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου, πολ. επιστήμονας
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου, προγραμματιστής
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λεωνίδα, οδοντίατρος
ΜΑΤΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κυρίτση, γεωπόνος
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελεήμονα, οδοντίατρος
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου, μηχανικός
ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα, λογιστής
ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σαράντου, μηχανικός
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη, ιδ. υπάλληλος
ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ, συνταξιούχος
ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνα, συνταξιούχος
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου, δημοσιογράφος
ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου, λογιστής
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου, ιδ. υπάλληλος
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πέτρου, εκδότης
ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χριστοφόρου, δημοσιογράφος
ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αναστασίου, ηλ. μηχανικός
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Πέτρου, πολ. μηχανικός
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου, εκπαιδευτικός
ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου, τεχνίτης
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου, ιδ. υπάλληλος
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου, δικ.επιμελητής
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοχάρη, δημοσιογράφος
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου, χημ. μηχανικός

Η ΑΙΧΜΗ και η Ριζοσπαστική
Δημοτική Κίνηση στο Μαρούσι
«ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες για
την ανάγκη της συγκρότησης ενός
ενιαίου μετώπου - αντικαπιταλιστικού πόλου. Στη συλλογικότητά
μας συναντιόνται και αγωνίζονται
μαζί σύντροφοι που εκπροσωπούν και διαφορετικές απόψεις
μέσα στα πλαίσια του διαλόγου
που διεξάγεται για αυτή την προοπτική. Η ξεχωριστή μας κάθοδος
στις εκλογές καθόλου δεν επηρεάζει τη δυναμική και τη προοπτική
της συνέχισης των δράσεών μας.
Αντίθετα αποδεικνύει τον πλουραλισμό και τη ριζοσπαστική δυναμική του χώρου της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
που μπορεί να πάιξει καθοριστικό
ρόλο στην προσπάθεια της αναγέννησης του αριστερού κινήμα-

τος χωρίς λογικές ηγεμονισμών,
«αλάθητων» ηγεσιών και της «μοναδικής» αλήθειας.
Τα αποτελέσματα που θα καταγράψουν οι κάλπες για μας θα
λειτουργήσουν αθροιστικά και
θα προσφέρουν τα μέγιστα στην
προοπτική της συγκρότησης του
ενιαίου μετώπου έκφρασης και
πάλης που επιδιώκουμε. Την αριστερά της αμφισβήτησης, της
άρνησης στη συνδιαχείρηση
της κρίσης, της πάλης στη κατεύθυνση της ανατροπής του
ανθρωποφάγου καπιταλιστικού
συστήματος και των σοσιαλδημοκρατικών παραλλαγών του.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
Β’Aθήνας

Αναστασιάδης Αναστάσιος του Βασιλείου, ιδ. υπάλληλος
Aναστασιάδης Aναστάσιος του Στυλιανού, δημοσιογράφος
Αργύρης Χρήστος του Ευαγγέλου, φοιτητής
Αρχελάου Μαρία-Ίρις του Τιμολέοντα, οικιακά
Ασημακόπουλος Ηλίας του Λεωνίδα, ελ. επαγγελματίας
Aυθίνος Παντελής του Iωάννου, προγραμματιστής H/Y
Bαζούρα Σοφία του Nικολάου, φιλόλογος
Bαϊδάνης Mιχαήλ του Φαίδωνα, μηχανικός
Bασιλάκης Παναγιώτης του Kων/νου-Hρακλή, μηχανικός
Βασιλειάδης Αναστάσιος του Ιωάννη, μηχανικός
Βερβέρης Μιχαήλ του Θεοδώρου, ιδιωτικός υπάλληλος
Γιανουλέας Γιάννης του Νικολάου, μεταφραστής
Γκαργκάνας Παναγιώτης του Xρήστου, Eργατική Aλληλεγγύη
Γκρέτσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, μηχανικός ΔEH
Γουδέλης Aναστάσιος του Γεωργίου, μηχανικός HΣAΠ
Δρίτσας Σπυρίδων του Γεωργίου, φοιτητής
Zώρας Λύσανδρος του Kωνσταντίνου, δικηγόρος
Κακλαμάνης Αντώνιος του Φιλίππου, μηχανικός
Καλαμπόκας Γεώργιος του Σωτηρίου, φοιτητής
Καραμπάς Κωνσταντίνος του Θωμά, τραπεζοϋπάλληλος
Kάσσης Δημήτριος του Hλία, φυσικός
Κόϊκα Χριστίνα του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια
Kοντομάρης Σπυρίδων του Eυτυχίου, μηχανικός
Kυριαζής Iωάννης του Γεωργίου, μηχανικός
Κυρίλλου Δήμητρα του Φειδία, μηχανικός
Λύτρας Κωνσταντίνος του Φωτίου, τραπεζοϋπάλληλος
Mπλάνας Δημήτριος του Δημητρίου, μηχανικός
Μπούρας Φίλιππος του Γεωργίου, μεταπτυχιακός φοιτητής
Μπουρίτη Γαρυφαλλιά του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος
Παπαδάκης Kωνσταντίνος του Aλεξάνδρου, δικηγόρος
Παπαϊωάννου Εύα του Αλεξάνδρου, ιδιωτική υπάλληλος
Πασβαλίδης Σπυρίδων του Nικολάου, μηχανικός
Πατρικίου Αικατερίνη του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλληλος
Παυλόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου,τραπεζοϋπάλληλος
Πίττας Γεώργιος του Μάξιμου, ιδιωτικός υπάλληλος
Πυλαρινού Διονυσία του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος
Πυρουνάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος
Ράγκος Γεώργιος του Χρυσοστόμου, χημικός
Ρήγος Ιωάννης του Μάρκου, μηχανικός
Σπηλιωτόπουλος Χρήστος του Χρήστου, μηχανικός
Τζανετάτος Διονύσιος του Γεράσιμου, μηχανικός
Τουλιάτος Χρήστος-Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, μετ. φοιτητής
Τσαμούρης Ιωάννης του Γεωργίου, επαγγελματίας

Η Σελίδα των bloggers...

Όχι λευκά, όχι άκυρα, όχι αποχή!
Αναδημοσιεύουμε απο τη σελίδα http://gravityandthewind.blogspot.com
χωρίς δικά μας σχόλια με μόνη
παρατήρηση ότι: Σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε περισσότερο απο ποτέ ότι είναι
εφικτή η ανατροπή της κοινωνίας του κέρδους. Ευχαριστούμε για τη συμβολή τους
σε αυτή την έκδοση της εφημερίδας μας τους επώνυμους
και ανώνυμους bloggers του
διαδικτύου με άρθρα και σκίτσα που στο εξής θα φιλοξενούμε μόνιμα στην ΑΙΧΜΗ.

Έτσι ουκ ολίγοι οδηγούνται
στην επιλογή του λευκού, του
άκυρου ή της αποχής, είτε
απλώς αηδιασμένοι είτε θεωρώντας την ως την πιο ηχηρή
αποδοκιμασία. Για μας αυτό
είναι τόσο καταφανώς
σφάλμα που δεν θα έπρεπε
να χρειάζεται συζήτηση - κι
όμως με εκπλήσσει το πόσες
φορές ακούω ανθρώπους να
προκρίνουν την επιλογή αυτή
αγνοώντας τα της εκλογικής
διαδικασίας ή χωρίς να έχουν
σκεφτεί τις απλές αριθμητικές
συνέπειες.

Ποτέ δεν έχω πει σε κανέναν
τι να ψηφίσει, έχω όμως πει
πολλές φορές να ψηφίσει!

Tα κύρια δεδομένα είναι τα
εξής:
α) Tα ποσοστά των κομμάτων
προκύπτουν από τα έγκυρα
ψηφοδέλτια μόνον.

Eίναι γεγονός ότι μία μερίδα
του κόσμου έχει απογοητευτεί
(καθόλου αδικαιολόγητα, βεβαίως) με τους νυν και τους
προηγούμενους κυβερνώντες,
και ασφαλώς το αίσθημα αυτό
δεν μπορεί παρά να το έχει
εντείνει η αποκαλυπτική για
τις επιδόσεις του κρατικού μηχανισμού συμφορά που ζούμε
αυτές τις μέρες.

β) Mε βάση τα ποσοστά αυτά
μοιράζονται οι 260 από τις
300 έδρες της Bουλής, ενώ οι
υπόλοιπες 40 χαρίζονται στο
πρώτο κόμμα.
γ) Πλειοψηφία στη Bουλή θεωρούνται οι πάνω από 150
έδρες.

δ) Για να μπει ένα κόμμα στη
Bουλή πρέπει να έχει ποσοστό τουλάχιστον 3% (επί των
εγκύρως ψηφισάντων,
πάντα).
Ένα υποθετικό παράδειγμα:
Έστω ότι οι ψηφοφόροι είναι
100, και το κόμμα που έρχεται
πρώτο το ψήφισαν 35. Aν 30
άλλοι ψήφισαν λευκό ή άκυρο
ή δεν πήγαν να ψηφίσουν,
τότε το 35 στους εκατό γίνεται 35 στους 70, πράγμα που
επιτρέπει στους εκπροσώπους του πρώτου κόμματος
να λένε μετά (συνειδητά ψευδόμενοι και όπως ακούμε συνήθως) «μη μιλάτε γιατί εμάς
μας ψήφισε το 50% του
λαού»...
Kαι ένα πραγματικό παράδειγμα, από τις εκλογές του
2004 (τα ποσοστά είναι
στρογγυλεμένα): Aποχή,
λευκά και άκυρα ήταν 25%. Tο
ποσοστό της NΔ ήταν 34%
(επί των εγγεγραμμένων
στους εκλογικούς καταλόγους), με την αποχή κτλ. μεταμορφώθηκε σε 45,5% (επί των
εγκύρως ψηφισάντων), που

με τη σειρά του έγινε 55% των
εδρών στη Bουλή (με το πριμ
των 40 εδρών). ΠAΣOK: 30,5%
επί των εγγεγραμμένων,
40,5% επί των εγκύρων, 39%
των εδρών. Aντίστοιχα, KKE
4,5% - 6% - 4%, ΣYN 2,5% 3,5% - 2%.
Όσοι λοιπόν ψηφίζουν λευκό
ή άκυρο ή απέχουν, στην
πραγματικότητα δεν απέχουν
καθόλου: ανεβάζουν τα ποσοστά όλων των εντός βουλής
κομμάτων (ενώ προφανώς τα
απεχθάνονται όλα εξίσου!),
κάνουν ακόμα πιο απίθανη
την είσοδο κάποιου νέου πολύ
μικρού κόμματος (προς το
οποίο θα μπορούσαν να έχουν
στραφεί), αλλά προπάντων
βοηθούν το κόμμα που θα
κυβερνήσει, καθώς του χαρίζουν πλαστή πλειοψηφία.
Όσο μεγαλύτερη η αποχή,
τόσο μεγαλύτερη η πλαστή
αυτή πλειοψηφία
……………………………………......
Έτσι, αυτό που κάποιοι θεωρούν αντίδραση, και μάλιστα
την εντονότερη αντίδραση,
δεν είναι παρά θείο δώρο
στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Προσοχή: οι κυρίαρχοι βλάπτουν σοβαρά τη ζωή
Βρεθήκαμε στην εποχή
που η ηπιότητα και οι
στρογγυλεμένες κουβέντες, οι καλοί τρόποι
και τα παρόμοια δεν
έχουν θέση. Δεν είναι
μονάχα ανόητοι, ανίκανοι, άχρηστοι και αλαζόνες οι αρμόδιοι,
συναρμόδιοι και τελικώς αναρμόδιοι. Είναι
και ιδιοτελείς. Το κοκτέιλ που συγκροτείται
έτσι είναι εκρηκτικό και
κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κι έχει μέχρι
σήμερα προκαλέσει
ποικίλες καταστροφές,
άλλες λιγότερο κι άλλες
περισσότερο ορατές.
Μια παραπαίουσα πολιτεία, έτσι χωρίς σχέδιο και χωρίς
πρόγραμμα, με μόνο
στόχο να μεγαλώνουν
τα κέρδη, απ' όπου κι
αν προέρχονται. Δεν
υπάρχει τίποτα πιο
ακριβές από αυτό το
απλουστευτικό το
σχήμα. Μπορεί και να
μας πουν πως θα ήταν
πιο αποτελεσματική η
πυροσβεστική αν την
ιδιωτικοποιούσαν. Αν
δεν το λένε είναι γιατί
προφανώς το όλον
πράγμα δεν έχει κέρδος. Αντίθετα κέρδος
φέρνουν τα καμένα.
Είναι ίσως μια πιο βολική εξίσωση. Αντί να
τροποποιήσουμε το
άρθρο 24 για τον αποχαρακτηρισμό των
δασών, που είναι δύσκολο, είναι πιο απλό
να τροποποιηθούν τα
δάση. Μια λογική που
επεκτείνεται, συμβολικά και κυριολεκτικά,
σε πάμπολλα από τα
κοινωνικά μέτωπα της
εποχής μας. Είναι πιο
φανερό από ποτέ.
Μόνο εμείς -το ευρύτατο εμείς- μπορούμε
να τους σταματήσουμε.
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