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η άλλη Θεσσαλονίκη 03
Να γίνει υπόθεση όλης της κοινωνίας
το ζήτημα του ΚΑΠΠΑ 2000

■ του Σπύρου
Κουζινόπουλου

Η

υπόθεση του αθλητικού κέντρου ΚΑΠΠΑ
2000 στην Περαία του δήμου Θερμαϊκού, έρχεται πάλι το τελευταίο διάστημα
στην επικαιρότητα μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
να απορρίψει για καθαρά τυπικού λόγους,
χωρίς να μπαίνει στην ουσία, την προσφυγή
που είχε καταθέσει η δημοτική παράταξη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», κατά της απόφασης
της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου
Θερμαϊκού, συνεπικουρούμενης και από την
προσκείμενη στη Ν.Δ. μείζονα αντιπολίτευση,
να προχωρήσει στην εκποίηση για 25 και πλέον
χρόνια, των αθλητικών εγκαταστάσεων του
ΚΑΠΠΑ 2000 και του περιβάλλοντα χώρου,
συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων.
Κατά περίεργο τρόπο, στο θέμα της εκποίησης
του ΚΑΠΠΑ, εμπλέκεται και η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου,
η οποία μάλιστα πραγματοποίησε και μία
«ενημερωτική» συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, ενώ εξήγγειλε
ότι σύντομα θα προχωρήσει και σε δεύτερη
ενημέρωση, αυτή τη φορά από τον δήμαρχο
Θερμαϊκού κ. Μαυρομάτη, χωρίς να καταδεχτεί
να ακούσει καν την αντίθετη άποψη των δύο
παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης,
της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» και της «Λαϊκής Συσπείρωσης Θερμαϊκού».
Τι λέει για το θέμα αυτό η «Συμπολιτεία»; Ότι
είναι απαράδεκτη η εκποίηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ 2000, την ώρα
που τα αθλητικά σωματεία του Δήμου ασφυ-

κτιούν και οι νέοι του Θερμαϊκού δεν έχουν
αθλητικούς χώρους για να γυμναστούν. Κι
ακόμη, πως για την ενέργεια αυτή της δημοτικής αρχής, δεν υπήρξε διαβούλευση με
τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής του
Θερμαϊκού και πρωτίστως τους συλλόγους παιδιών ΑΜΕΑ, για τα οποία δημιουργήθηκαν οι
εγκαταστάσεις του ΚΑΠΠΑ 2000, στο πλαίσιο
της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας 2004.
Είναι τραγικό, αθλητικοί χώροι, όπως ο συγκεκριμένος, να βγαίνουν στην εκποίηση, για να
ικανοποιήσουν τα συμφέροντα κάποιου ιδιώτη,
τη στιγμή που στο κλειστό γυμναστήριο της
Περαίας συνωθούνται 7-8 αθλητικοί σύλλογοι, με συνέπεια να αναγκάζονται να κάνουν
ακόμη και μεταμεσονύχτιες προπονήσεις.

Όταν το σινεμά ευώδιαζε επανάσταση

Ο

ι αρχές του εικοστού αιώνα ζητούσαν
απάντηση στην έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης της προηγούμενης
εκατονταετίας, η οποία δίχως χρονοτριβή
και δισταγμό, δούλευε για την ανέγερση
των καπιταλιστικών φυλακών. η δυναμική της δε θα μπορούσε να την αφήσει
ασυνόδευτη από τον απαραίτητο συμβίο,
που εμπνεύστηκε από τα δόγματα της
ταχύτητας και της ορμητικής κίνησης,
ονόματι «φουτουρισμός». Έφτυσε να
λατρευτεί ακόμη και αυτός ο Πρώτος
ΠαγκόσμιοςΠόλεμος, ως εκφραστής της
απαραίτητης για κάθε ριζική αναμόρφωση σύγκρουσης. Στην άκρη αυτού του
γαμήλιου σύμφωνου καιροφυλακτούσε ο
φασισμός. Ο Τζιακομέτι, ο Κάρα, ο Μποτσιόνι και οι άλλοι είδαν στην πατρίδα
τους τον Μουσολίνι να βαφτίζει με τη
σειρά του την πολιτική του ως πράξη
δυναμικής αναμόρφωσης.
Λίγο παραπέρα, στη Ρωσία των κουλάκων
και του τσάρου, η κυοφορούμενη επανάσταση είχε κι αυτή τη δική της έννοια να
μιλήσει με το στόμα μιας τέχνης ανθρω-

ποκεντρικής και όχι «μηχανοκινούμενης».
Ο κινηματογράφος, ως τη στιγμή εκείνη,
προφανώς και ζευγάρωνε τέλεια με τους
φουτουριστές, χάρη στην υλική του φύση,
φτιαγμένη από το ανυπόμονο να τρέξει,
σελιλοιντ. Στα χέρια των Ρώσων πρωτοπόρων, η έβδομη τέχνη αναδεικνυόταν ως
τέτοια, αφού έφευγε από την κούνια του
επιστημονικού αξιοπερίεργου για να βρεθεί
στην αγκαλιά μερικών φωτισμένων σκηνοθετών. Ο Αϊζενστάιν, γιος ρηξικέλευθου
αρχιτέκτονα, δίπλα με τον Τζίγκα Βερτόφ,
τον Πουντόβκιν, τον Ντοβζένκο, ακόμη
και αυτός ο Μαγιακόφσκι συγκρότησαν
μια κινηματογραφική παρέα - ομάδα, η
οποία απομακρύνθηκε από τη φτώχεια
της «αναπαράστασης» για να ζήσει με
τον πλούτο της «σύνδεσης», δηλαδή του
μοντάζ. Μέσα από τον «δυναμισμό» του,
όπως έλεγαν, συναντάει κανείς τη βασική μαρξική μέθοδο της διαλεκτικής.
Υψώθηκε έτσι ο απέναντι πόλος του
φουτουρισμού, με πολλές αισθητικές
συγγένειες, όχι όμως και ιδεολογικές.
Εν τέλει, συμβαίνει συχνά αυτό, η τέ-

Η «Συμπολιτεία» θεωρεί επίσης ασαφές το
σκέλος της απόφασης για τη χρήση του χώρου
από τον υποψήφιο εκμισθωτή, καθώς όπως
κατ΄ επανάληψη ανέφερε στο δημοτικό συμβούλιο, με την επίκληση του Ν.2160/1993, θα
επιτρέπεται «η μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης με σκοπό, πέραν
των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του όπως ισχύει, την
εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο
επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές
υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής
που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του
μισθωτή, για διάρκεια μέχρι 50 έτη, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610

Βασίλη
Κεχαγιά*

■ του

χνη, σε όλες της τις εκδοχές (κινηματογραφικές, εικαστικές, λογοτεχνικές)
μακροημέρευσε περισσότερο από τον
πολιτικό της σύντροφο, την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Ο Αϊζενστάιν βρήκε τρόπο
να μεταποιήσει την παραινετική του τέχνη
σε «κριτική», ο Βερτόφ πατικώθηκε, ο
Μαγιακόφσκι είπε «αντίο», ψυχή τε και
σώματι, κάποιοι άλλοι... προσκύνησαν
τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Είχε μόλις
γεννηθεί το αδερφάκι της ρωσικής πρωτοπορίας. Ίσως τερατογένεση, όμοια με
το γενήτορά του, πατερούλη. Ευτυχώς,
όμως, ο,τι ζύμωσε τα καλύτερα όνειρα,
που μπορούν να... ξυπνήσουν τον αδικημένο, εξακολουθεί να φωτίζει την κινηματογραφική επανάσταση, αντίθετα
με το πολιτικό σκότος, το οποίο σκεπάζει
δεκαετίες τώρα τη Ρωσία. Μια σύγχρονη
γενιά Ρώσων δημιουργών, με προεξάρχοντα τον Ζβιαγκίντσεφ, μας πείθει ότι
όλα μπορούν να ξαναρχίσουν...
* Ο Βασίλης Κεχαγιάς είναι κριτικός
κινηματογράφου, δημοσιογράφος

του Αστικού Κώδικα».
Είναι χαρακτηριστικό, ότι τις εγκαταστάσεις
του ΚΑΠΠΑ 2000, που θέλει η διοίκηση του
δήμου Θερμαϊκού να τις ξεπουλήσει σε ιδιωτικά
συμφέροντα, τις πλήρωσε πανάκριβε ο ελληνικός λαός, καθώς η δημιουργία τους στοίχισε
το αστρονομικό ποσό των 25 εκατομμυρίων
ευρώ, κατά το μεγάλο φαγοπότι που έγινε
με τους Ολυμπιακούς Αγώνας της Αθήνας.
Όπως είχαμε καταγγείλει στο δημοτικό συμβούλιο, με βάση μια σειρά εγγράφων που
καταθέσαμε, η διοίκηση του κ. Μαυρομάτη
σκόπιμα δεν ζήτησε να ενταχθεί το ΚΑΠΠΑ
στο πρόγραμμα κατασκευής-ανακατασκευής
και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων,
που από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή τους τελευταίους μήνες, από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων, με δεκάδες Δήμους όλης της
χώρας να έχουν επωφεληθεί για τη βελτίωση
των αθλητικών τους εγκαταστάσεων.
Νομίζουμε ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να απασχολήσει όλη την κοινωνία του δήμου Θερμαϊκού και όχι μόνο,
προκειμένου, έστω την ύστατη ώρα, να γίνει
ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς και
την κοινωνία του Θερμαϊκού για την σωστή
αξιοποίηση του χώρου, αλλά και να συνταχθεί
μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη
αξιοποίησης των αθλητικών και πολιτιστικών
εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ 2000 και της γύρω
έκτασης, προς όφελος πρωτίστως των ΑΜΕΑ
και των κατοίκων του Δήμου.

