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Λίγο πριν τούτη η χρονιά ακολουθήσει την
προδιαγεγραμμένη
πορεία της προς το
ιστορικό καραβοστάσι.
Λίγο πριν το εφήμερο «τώρα» ενδυθεί στο
«κλασσικό»
της
χρονικής
απόστασης,
βαπτιστεί στη συλλογική μνήμη και περάσει
στο ιστορικό της διαχρονικότητας.

Η γραφίδα του «δικού μας», του
Αντιστράτηγου ε.α. Σπύρου Μουρατίδη,
αποτυπώνει γελοιογραφικά τη χρονιά που
έφυγε, γλυκαίνοντας το σκληρό της
καθημερινότητας που μας πληγώνει.
Σκίτσα που παίρνουν ψυχή από την κριτική
ματιά
της
σκληρής
καθημερινότητας,
μπολιασμένη με την κερκυραϊκή σπιρτάδα και

την ευαισθησία του καλλιτέχνη –πυροσβέστη –
διανοούμενου.
Συνοδεία στις ζωντανές και ομιλούσες μορφές
από τα σκίτσα του, μικρά κείμενα δικά μου,
υπομνήσεις του εφιάλτη που μας κύκλωσε.
Ο αγαπητός συνάδελφος, χρόνια τώρα μας
παραχωρεί ελεύθερα τα σκίτσα του, να
ντύνουμε τα κείμενά μας, να φτιάχνουμε
εξώφυλλο στο περιοδικό μας, ακόμα και στα
πανό στις διαμαρτυρίες μας.
Και σε αυτή την έκδοση, με την ίδια ευγένεια
του, μας τα παραχώρησε, για να κάνουμε τη
δική μας σπονδή – αποχαιρετισμό στο 2014
που χαιρετάμε.
Έτσι για να αποχαιρετίσουμε τον τέταρτο
μνημονιακό χρόνο που στοίχειωσε τη ζωή μας
και εξαθλίωσε την πατρίδα μας και τον λαό της.
Δεκέμβριος 2014
Γιάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Τι είναι πραγματικά αυτό το νέο που ξημέρωσε στην
κοινωνία μας;
Είναι αυτό που κάνει το λαό μας να νιώθει ότι είναι στην
ίδια πλευρά, αυτή της επιβίωσης, της συνοχής και της
συντροφικότητας για να αντέξουμε τη βαρβαρότητα και
την αγυρτεία των τοκογλύφων και των αδηφάγων
αγορών.
Το νέο συστατικό της κοινωνίας που ξημερώνει, είναι η
συναίσθηση ότι ο κόσμος της εργασίας, οι μη
προνομιούχοι αυτού του τόπου, δεν αποδέχονται παλιές
ψευδεπίγραφες ταμπέλες και χωριστικά αυλάκια.
Το νέο είναι αυτό που ξημερώνει μέσα στην μνημονική
σκοτεινιά, είναι η νέα μεταπολίτευση που ανατέλλει και
παρασέρνει στο διάβα της
ξεπερασμένα και
ψευδεπίγραφα πολιτικά θέσφατα.

Τέσσερα
χρόνια, εφαρμογής μιας πρωτοφανούς
πολιτικής. Η χώρα μας τέθηκε στον δοκιμαστικό σωλήνα
της δοκιμασίας ενός δοκιμαστικού μοντέλου απίστευτης
σκληρότητας.
Μια νέα «σιδηρά ιερή συμμαχία», η ΤΡΟΙΚΑ επελαύνει
στην πατρίδα μας, επιβάλει την θέληση της με
αλλεπάλληλα ΜΝΗΜΟΝΙΑ και ξεκινάει η απίστευτη
φτωχοποίηση και εξαθλίωση του λαού μας.
Το πολιτικό προσωπικό των δημιουργών της ΚΡΙΣΗΣ,
αναλαμβάνει το νέο ρόλο των διαχειριστών της, με
προδιαγεγραμμένη την αποτυχία.

Το πλέον τραγικό της ιστορίας, είναι ότι επικεφαλής
αυτής της επιχείρησης «σωτηρίας» μας από την κρίση,
είναι ο απόγονος της φονικής ναζιστικής μηχανής που το
1941-1944 ισοπέδωσε και κατέστρεψε τη χώρα μας.
Με το ίδιο ηγεμονικό ύφος, η κατοχή τώρα γίνεται με
οικονομικά μέσα, αλλά έχει τα ίδια αποτελέσματα,
φτώχεια, δυστυχία, εξαθλίωση, ερήμωση, ανείπωτος
πόνος.
Μνήμες που ματώνουν την συλλογική συνείδηση μας, σε
ένα τόπο που σε κάθε χωριό υπάρχει μαρμάρινη πλάκαμνημείο θυσίας ανθρώπων μας που χάσανε τη ζωή τους
από την βάρβαρη κατοχή.

Ένας νέος μνημονιακός φόρος επιβλήθηκε στην ακίνητη
περιουσία, παράλληλα με τους άλλους φόρους, θίγοντας
τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.
Φόρος αντίθετος με τη συνταγματική επιταγή περί
φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης και που
τσεκουρώνει
χωρίς
διάκριση
μεταξύ
των
φορολογουμένων ανάλογα με το εισόδημα ή την αξία των
φορολογουμένων ακινήτων τους. Επιβολή ενός ακόμα
χαρατσιού, που λησμονεί ότι ο φόρος πρέπει να μπορεί
να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία
προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία
αυτή.

Η αρπακτική μανία των τοκογλύφων και των δανειστών
επιβάλουν στους κυβερνώντες περικοπές φόρουςχαράτσια στα πάντα.
Η λογική της οριζόντιας είσπραξης δεν ξεχωρίζει, τίποτα,
επιβάλλεται χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς υπολογισμό σε
ευτελή και πολύτιμα.
Είναι μια «εκδικητική» επιλογή, να τιμωρηθεί ένας
περήφανος λαός, ένα πείραμα των διεθνών οικονομικών
δυναστειών, που αν επιτύχει θα εξαχθεί και σε άλλους
λαούς και χώρες.
Ο πόλεμος πλέον και οι σφαγές δεν γίνονται με όπλα.

Δυστυχώς μόνο ο ταλαιπωρημένος λαός μας, βλέπει
ξεκάθαρα την επιδρομή των κερδοσκόπων των αγορών,
και τα πειράματα των υπαλλήλων της τρόικας, στην
πατρίδα μας, τα τελευταία χρόνια.
Αυτό είναι που αλλάζει την οπτική του τόσο για την ουσία
της πολιτικής, όσο και για τις κοινωνικές διεργασίες
γενικότερα.
Η οριζόντια φτώχεια και ανέχεια που σάρωσε κυρίως την
μικρομεσαία τάξη, μέσα σε ελάχιστο καιρό, έδειξε πόσο
πλαστή ήταν η οικονομική ευμάρεια, αλλά και πόσο
πλαστή είναι η ίδια η ταξιθέτηση σε αυτή την τάξη, αφού
στην ουσία η μόνη διαστρωμάτωση που "επιτρέπεται"
είναι οι κατέχοντες και οι μη.
Ξαφνικά ξεφούσκωσε η χαρά της μικρής μας ιδιοκτησίας,
που βασιζόταν στο πανάκριβο δάνειο, και εξαθλιώθηκε η
καθημερινότητά μας, από το άγριο τσεκούρωμα του
μικρομεσαίου επιδοματικού μας μισθού.

Η πολύπλευρη κρίση, έδειξε την αξία της πραγματικής
συμμετοχικής Δημοκρατίας.
Η τηλεοπτική, ιντερνετική συμμετοχή των τελευταίων
χρόνων δημιούργησε την κοινωνία της απάθειας και της
σιωπηλής αποδοχής.
Η απομαζικοποίηση του συνδικαλισμού, της πολιτικής,
της συμμετοχής σε συλλογικότητες, της διαμαρτυρίας,
έδωσε το χρόνο στους εκτελεστές των μνημονιακών
επιλογών να αρχίσουν ταχύτατα να την υλοποιούν.
Βοήθησε ο κοινωνικός αυτοματισμός, η τηλεφαγία και τα
εξιλαστήρια θύματα, υψηλής τηλεθέασης. Κρεμάμε τον
Γιάννη Αγιάννη του κουλουριού και την ίδια στιγμή οι
τοκογλύφοι
«σηκώνουν τα ασημικά.» Η εικονική
πραγματικότητα, ήταν το όμορφο δώρο των τροικανών
Δαναών.

Οι ένστολοι εργαζόμενοι, το πιο κακοπληρωμένο κομμάτι
του δημοσίου, σε σχέση με την εργασία του, προ του
μνημονίου,
βρέθηκε
πολλαπλές
φορές
στην
προκρούστεια κλίνη των μισθολογικών αποδοχών του.
Το φτωχοκάματό του περικόπηκε πολλαπλώς και
καταφανώς άδικα.
Η ελληνική δικαιοσύνη με αποφάσεις του ανώτατου της
οργάνου, έκρινε παράνομες τις δυσανάλογα αυτές άδικες
περικοπές και με το διατακτικό της προς την κυβέρνηση,
επέβαλε την επαναφορά της αδικίας.
Και η κυβέρνηση σταθερή στη μνημονιακή της πολιτική
εφάρμοσε την δικαστική απόφαση «κατ΄ολίγον» δηλ. στο
50%.

H οικονομική πολιτική παρά τις σκληρές και αιματηρές
θυσίες του ελληνικού λαού, δεν δείχνει ανάβει ούτε έστω
και μια φλογίτσα στο άκρο του τούνελ της κρίσης.
Το προτεινόμενο μοντέλο, αποτελεί απλά εισπρακτικό
εργαλείο των Δανειστών μας, οι οποίοι αδιαφορούν για
την διαρραγή του κοινωνικού ιστού, τα προσωπικά
δράματα των συμπολιτών μας, την υποθήκευση του
μέλλοντος της πατρίδας μας.
Το πολιτικό προσωπικό των συγκυβερνώντων,
διαχειρίζονται επικοινωνιακά την κρίση, αυτοματισμός,
υποσχέσεις, και λόγια που γρήγορα εξανεμίζονται από τα
νέα μνημόνια και τους νέους εφαρμοστικούς νόμους που
τους επιβάλλουν οι δανειστές μας.

Η έννοια της καταστροφής ορίζει τον αντίκτυπο των
φυσικών δυνάμεων στις ανθρώπινες δραστηριότητες και
τον βαθμό ευαισθησίας των δραστηριοτήτων της
κοινωνίας στις απώλειες και τις ζημιές.
Η άμυνα των κοινωνιών έγκειται στην οργάνωση με όσο
το δυνατόν καλύτερο τρόπο, ενός μηχανισμού πολιτικής
προστασίας που να προετοιμάζει να αποκρούει και να
αποκαθιστά όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα
αποτελέσματα των καταστροφών
Δυστυχώς τα ακραία φυσικά φαινόμενα θα παράγουν
μεγάλους φυσικούς κινδύνους και η ανθρώπινη έκθεση
σε αυτά θα τα μετεξελίσσει σε μεγάλες καταστροφές.
Ο κίνδυνος δυστυχώς θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της ανθρώπινης ζωής και δράσης μας, καθώς απόλυτη
ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει.

Σε αυτόν τον παραλογισμό, της πολιτικής του μνημονίου,
δεν είναι λίγες οι στιγμές του παροξυσμού της, που
φθάνει στην πικρή σάτιρα. Τέτοια ήταν η πρόταση για την
καθιέρωση της “λευκής εβδομάδας”, την καθιέρωση
δηλαδή επιπλέον χειμερινών διακοπών των σχολείων,
πιθανόν μετά την Καθαρή Δευτέρα, με σκοπό να
μπορέσουν να πάνε οι μαθητές και οι οικογένειές τους
χειμερινές διακοπές.
Δηλαδή στην Ελλάδα του μνημονιακού χειμώνα, που τα
ελληνικά σπίτια δοκιμάζονται από την φτώχεια και την
ανέχεια, την ώρα που συμπολίτες μας αυτοχειριάζονται
από τα οικονομικά αδιέξοδα, που μικροί μαθητές
λιποθυμούν από την πείνα, που χιλιάδες νοικοκυριά
βρίσκονται χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση, κάποιοι
σκέφτονται ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία μια
εβδομάδα επιπλέον, για να πάνε όλοι οι παραπάνω
χειμερινές διακοπές

Άλλη μια «παροξυστική» μνημονιακή πρόταση που θέλει
εθελοντές εκπαιδευτικούς που θα δεχτούν να εργαστούν
δωρεάν προκειμένου να καλυφθούν οι περίπου 1.100
κενές θέσεις που υπολογίζεται ότι υπάρχουν στα σχολεία
της χώρας εξετάζει να αναζητήσει το υπουργείο Παιδείας.
Αντάλλαγμα τους θα είναι μια μοριοδότηση που θα τους
βοηθήσει να ανέβουν θέσεις στους πίνακες κατάταξης
όταν γίνουν προσλήψεις.
Η «φαντασία στην εξουσία» ξεπεράστηκε πλέον από
τέτοιες προτάσεις.
Τα σενάρια των διαχειριστών πλέον περιλαμβάνουν
«επιστημονική φαντασία», και μετατρέπουν την εργασία
σε «χόμπι», απομένοντας να ακολουθήσει χορηγία
τροφής σε «χάπι» όπως τους αστροναύτες της ΝΑSA.

Η σοφή μνημονιακή επιτροπεία βρήκε ότι στο μικρομεγαλο-οικονομικό πρόβλημα της κρίσης στη χώρα
ευθυνόταν και το προσωπικό καθαρισμού και οι διεθνείς
αξιολογήσεις της χώρας θα ήταν καλύτερες μετά την
απόλυσή τους.
Μια σειρά από προσωπικά δράματα ξετυλίγονται σε
ανθρώπους της μικρής αστικής τάξης, που ένιωσε
ξαφνικά να μπαίνει στο περιθώριο της ζωής.
Είναι οι πρώτοι που βιώνουν την νέα μεταμνημονιακή
ελληνική δημοκρατία, και που αποδεικνύει
την
ανικανότητα διαχείρισης του δράματος από την συνήθη
πολιτική πραγματικότητα.

Η μνημονιακή επέλαση που διαπέρασε το σύνολο των
εργασιακών, οικονομικών δομών, σε μεγάλο βαθμό
στόχο είχε την πλήρη αριθμητικοποίηση των ίδιων των
κοινωνικών σχέσεων και δομών μας. Ο άνθρωπος στην
πολιτική των αριθμών και των στόχων δεν έχει καμία
αυθύπαρκτη σημασία. Είναι μια εργασιακή μονάδα, ένα
γρανάζι στην παραγωγική μηχανή. Αδυσώπητη,
απρόσωπη η εργασιακή σχέση. Καταλήγει σχεδόν στο
απάνθρωπο, το άψυχο. Λογιστικά μεγέθη και
ισολογιστικά φύλλα. Τίποτα άλλο.

ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ
Με αυτά τα λόγια συνόδεψε ο δημιουργός της το
παραπάνω σκίτσο.
Σε μια εικόνα συνοψίζεται μια ιστορική παρακαταθήκη
για τον Γίγαντα Λαό, που όταν συναισθανθεί την
κατάστασή του και τη μοίρα του, γίνεται θεριό ανήμερο.
Τότε σπάει τα δεσμά του και στο διάβα του παρασέρνει
τυράννους και σταυρωτήδες.
Είναι η στιγμή της ιστορίας που «γυρνάει ο Ήλιος» και
τσουλάει ο τροχός της ιστορίας.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έλεγε: «Μάθε από το χθες, ζήσε για το
σήμερα, έλπιζε για το αύριο». Τη φράση τη συμπληρώνουμε
παίρνοντας τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: «Πρέπει να
δεχτούμε την πεπερασμένη απογοήτευση, αλλά δεν πρέπει ποτέ
να χάνουμε την ατελείωτη ελπίδα».
Αυτός ο μικρός, φτωχός αλλά περήφανος τόπος, η Ελλάδα μας,
πέρασε μέσα από την αχλή της καταστροφής πολλές φορές στην
ιστορική της πορεία.
Οι άνθρωποί της, «ανάδελφο έθνος» πραγματικά, έδιναν πάντα
τη μάχη τους. Έπεφταν, ξανασηκώνονταν, υποδουλώνονταν,
απελευθερώνονταν. Κράτησαν όμως αυτήν την μικρή κουκίδα
στο παγκόσμιο χάρτη φωτεινή και λαμπερή. Πραγματικός φάρος
που έστελνε σήματα πολιτισμού, πνεύματος και υψηλού
ανθρωπισμού. Αυτή η ιστορική παρακαταθήκη μας είναι το
καράβι μας για το ταξίδι μας στη χρονιά που έρχεται. Γερό σκαρί
και καλοτάξιδο. Να αντέξει και στις τρικυμίες και στα ρεσάλτα
των πειρατών.

Αν κάτι μας κρατάει ζωντανούς τους καιρούς τους
«δύσκολους» είναι οι συμπολίτες μας που διατηρούν
δημιουργικό το πνεύμα τους και «τεχνουργούν»
κάνοντας το εφήμερο να γίνεται κλασσικό.
Το Πνεύμα και η Τέχνη διατηρούν την ανθρωπιά και την
διαφορετικότητα, βάζουν χρώμα στο γκρίζο και
συνεχίζουν τον πολιτισμό που είναι η μόνη άμυνα στη
βαρβαρότητα.
Όσο θα παράγεται πολιτισμός θα παράγεται ελπίδα για
να μετατρέπουμε την δυστυχία σε ευτυχία και την
καταστροφή σε ζωή.

Στο απόγειο μιας μεγάλης πλέον ιστορικής διαδρομής, η
μικρή ανθρωπότητα μας ετοιμάζεται να αλλάξει άλλη μια
χρονική σελίδα.
Με τον πολιτισμό μας να βρίσκεται στο ναδίρ της
τεχνολογικής εξέλιξης, την επιστήμη να έχει περάσει
σε μυθικά επιτεύγματα, την βιομηχανία να παράγει
απίστευτο πλούτο. Την ίδια ώρα, χιλιάδες ψυχές
παθαίνουν από πείνα, λιμοκτονούν και υδροκτονούν,
χιλιάδες ψυχές πεθαίνουν χωρίς πρόσβαση σε παροχή
υγείας, ενώ η ανισοκατανομή του πλούτου σκορπά
φτώχεια, δυστυχία και εξαθλίωση σε όλες τις μεριές του
πλανήτη. Το ακαδημαϊκό πνεύμα της συλλογικής μας
έκφρασης δεν μπόρεσε να εκφράσει τα απλούστερα
διανοήματα του ουμανισμού, της αλληλεγγύης, της
ειρήνης, της δικαιοσύνης.

Ο Σπύρος Μουρατίδης είναι αντιστράτηγος εν
αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, επίτιμος
διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πτυχιούχος
Νομικής, διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
γελοιογράφος και ζωγράφος.
Η δραστηριότητά του ως γελοιογράφου:
-Δημοσιεύει γελοιογραφίες στις εφημερίδες της
Κέρκυρας:
΄΄Επισημάνσεις
της
Κυριακής΄΄
και
΄΄Κερκυραϊκά Νέα΄΄. Επίσης γελοιογραφίες του
δημοσιεύονται και στο περιοδικό της Ένωσης
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.
- Συνεργάζεται με το δημοσιογράφο Χρήστο Γραμμένο,
από τον οποίο αθλητικές γελοιογραφίες του αναρτώνται
σε δύο ιστοσελίδες της Κέρκυρας (www.corfucorner.gr
και www.aokerkyra.com) και δημοσιεύονται στις
εφημερίδες ΄΄Η Κέρκυρα Σήμερα΄΄ και ΄΄Ενημέρωση΄΄.
- Έχουν αναρτηθεί πολιτικές γελοιογραφίες του σε
διάφορες ιστοσελίδες.

Έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω ατομικές εκθέσεις:
- Tον Ιούνιο του 2006 και του 2007 στην Κέρκυρα, με θέμα
την προστασία του περιβάλλοντος, σε σχετικές με το
περιβάλλον εκδηλώσεις.
- Τον Οκτώβριο του 2009, σε συνεργασία με την
πινακοθήκη Κέρκυρας, στην αίθουσα τέχνης του Δήμου
Κερκυραίων, με θέμα ΄΄Γελοιογραφείν εν Κερκύρα΄΄.
- Το Μάιο του 2010, σε συνεργασία με την Ε.Η.Μ. (Εταιρία
Ηπειρωτικών Μελετών), στην αίθουσα ΄΄Κώστας
Φρόντζος΄΄ του Λαογραφικού Μουσείου, στα Ιωάννινα.
- Το Μάιο του 2012, σε συνεργασία με την Π.Α.Ε. Α.Ο.
Κέρκυρα, τον ερασιτέχνη Α.Ο. Κέρκυρα και το σύλλογο
φιλάθλων του Α.Ο. Κέρκυρα ΄΄VOURLIGANS΄΄, στο φουαγιέ
του Δημοτικού θεάτρου Κέρκυρας, με θέμα το
ποδόσφαιρο.
- Το Σεπτέμβριο του 2012, σε συνεργασία με την
πινακοθήκη Κέρκυρας, στην αίθουσα τέχνης του Δήμου
Κερκυραίων, με θέμα ΄΄Την εποχή ... των μνημονίων΄΄.
- Τον Ιούλιο του 2013, σε συνεργασία με το Δήμο Παξών,
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, στο Γάιο.
- Τον Ιανουάριο του 2014, σε συνεργασία με την Ένωση
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος(Ε.Α.Π.Σ.), στην
αίθουσα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Περιστερίου, στην Αθήνα.

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις γελοιογραφίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η δραστηριότητά του ως ζωγράφου:
- Τον Ιούλιο του 2014, πραγματοποίησε, σε συνεργασία
με το Δήμο Παξών, ατομική έκθεση ζωγραφικής στην
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου με θέμα τα
λουλούδια.
-Συμμετέχει με έργα του σε ομαδικές εκθέσεις.
Είναι μέλος του συλλόγου φίλων γελοιογραφίας, της
FECO - GREECE – LEVADIA, της ΕΙ.Κ.Ε. ( Εικαστικής
Κερκυραϊκής Ένωσης) και της Λέσχης Φίλων Κόμικς.

