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Γιώργος Ρακκάς

Ο γρίφος των κρατικών 
δαπανών
                                           Σελίδα 7

Σ ε λ ί δ α  1 8
Σκηνικό πολέμου στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ

  εκ ΡΗΞΗΣ

ΠΓΔΜ: Παιχνίδια απο-
σταθεροποίησης

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 

Σήμερα

Το κύμα που έρχεται

Θεόδωρος Μπατρακούλης

Μειονοτικό συνέδριο στην 
Κομοτηνή

Σελίδα 9

Σ ε λ ί δ α  2 5
Βασίλης Ιθακήσιος, ο ζω-
γράφος του Ολύμπου

Θανάσης Τζιούμπας

Ένας μπάφος θα φέρει την 
Άνοιξη;                         Σελίδα 10

Λιουμπώφ Λιούλκο

Μια αντι-ΝΑΤΟική συμμα-
χία;                          Σελίδα 16

ΣΕΛ.11

Πολυνομοσχέδιο για 
την Παιδεία

ΣΕΛ. 14

Ποιος θα ρίξει την 
κυβέρνηση; 

της Σύνταξης

Αλ. Μιχαηλίδης

Τι φέρνει η εκλογή Ακιντζί                                             
Σελίδα 5

Ε 

ισερχόμαστε σε μια νέα ιστορική 
περίοδο, κατά την οποία μπαίνει 
σε κρίση όχι μόνο η δυτική ηγε-
μονία στο σύνολο του πλανήτη, 

αλλά και τα παλιά κόμματα, οι παλιές μορ-
φές εξουσίας και οικονομικής διακυβέρνη-
σης. Μετά την αποτυχία του υπαρκτού σο-
σιαλισμού, που στο όνομα της ισότητας κα-
τακρεούργησε την ελευθερία, για να οδη-
γήσει στο τέλος σε μια άνιση και ιεραρχική 
κοινωνία, ακολούθησε η κρίση του υπαρ-
κτού φιλελευθερισμού, που στο όνομα 
της ελευθερίας έχει καταλήξει στις πιο άνι-
σες κοινωνίες των τελευταίων εκατό χρό-
νων, ενώ πλέον συρρικνώνονται καθημερι-
νά και οι ελευθερίες. 

Οι άνθρωποι ζουν πια χωρίς μπού-
σουλα και συλλογικό όραμα σε μεγάλο μέ-
ρος του πλανήτη, κατ’ εξοχήν στη Δύση, και 
αποκλειστικός ορίζοντάς τους γίνεται η ατο-
μική σωτηρία σε έναν άξενο κόσμο. 

Γι’ αυτό και έχουν αρχίσει ψαχουλευτά, 
δειλά ακόμα, να αναζητούν κάτι καινούρ-
γιο. Η πρώτη φάση είναι η απομάκρυνση 
από τα παραδεδεγμένα, η κρίση του παλιού. 
Μπέπε Γκρίλο, Ποδέμος, Σύριζα στον Νότο, 
εθνοκεντρικά, νεοδεξιά  ή ακόμα και φασι-
στικά κόμματα– Χρυσή Αυγή, Λεπέν στη 
Γαλλία, Φάραντζ στην Αγγλία κ.λπ.–. Πά-
ντως το βέβαιο είναι πως το παλιό κομματι-
κό και πολιτικό σύστημα κλονίζεται. Ακόμα 
είμαστε βέβαια στη μετάβαση, όπου το πα-

λιό γκρεμίζεται, χωρίς να έχει διατυπωθεί 
ωστόσο ένα νέο οραματικό πρόταγμα.

Είναι καιρός, λοιπόν, να δούμε το νέο 
κύμα που έρχεται, το νέο όραμα που θα 
αρχίσει να αναδύεται: Ελευθερία συνδυ-
ασμένη με ισότητα, οι ανθρώπινες αξίες 
πάνω από τη λογική των κερδών, η ατομι-
κότητα αγκιστρωμένη στο συλλογικό, η πα-
τρίδα πρώτα, αλλά σε συνδυασμό με τον δι-
εθνισμό. Και όσο για το οικονομικό μοντέ-
λο, να ξανασυναντήσουμε εκείνες τις παλιές 
παραδόσεις των ανθρώπινων κοινωνιών 
και του δικού μας κοινοτισμού, από την αρ-
χαία Ελλάδα μέχρι τις κοινότητές μας στην 
τουρκοκρατία σε συνδυασμό με τις κατα-
κτήσεις του σήμερα, αυτό που τόσες φο-

ρές χαρακτηρίσαμε εκσυγχρονισμό της 
παράδοσης. Ενδογενής παραγωγή, αγορά 
υποταγμένη στις ανάγκες του συνόλου, ανά-
πτυξη των συνεταιριστικών δομών, η κοι-
νωνία και η φύση πριν και πάνω από την 
οικονομία. Δύσκολα πράγματα; Ναι, αλλά 
χωρίς αυτά θα είμαστε ανερμάτιστοι, χωρίς 
όραμα, με μόνη προσδοκία μια κάποια επό-
μενη δόση, έρμαια των αγορών, των τραπε-
ζιτών των Σόιμπλε και Σία. έρμαια τυχοδιω-
κτών και αρπακτικών. 

Το νέο κύμα που ήδη φουσκώνει θα 
μπορέσει να γίνει πλημμυρίδα μόνο αν 
αποκτήσει κατεύθυνση και όραμα, παναν-
θρώπινο και ελληνικό. 

Σελ. 3      
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Εδώ που φτάσαμε ...

Bόηθα
Παναγιά μου!



             Αριθμός φύλλου 114        ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 20152

ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜερΙδΑ 
γΙΑ ΤΗΝ εθΝΙΚΗ ΑΝεξΑρΤΗσΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ χεΙρΑφεΤΗσΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟλΟγΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜεσΗ δΗΜΟΚρΑΤΙΑ

εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ορφέως 13, Κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

σΥΝδρΟΜΗ (1 εΤΟσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜΟσ λΟγΑρΙΑσΜΟΥ:
116/772277-01 - εθνική Τράπεζα 

Η ρΗξΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της ελλάδας 
από το σάββατο 2 δεκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 
σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ρΗξΗσ βασίζεται επίσης, πέρα από το 
πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 
των αναγνωστών της. γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-
νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (θεμιστο-
κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο εναλλακτικό Βι-
βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 
θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

Πωσ ΜΠΟρεΙΤε ΝΑ σΥΝδρΑΜεΤε:
• Η ρΗξΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-
μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-
ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-
ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 
ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 
116/772277-01). 
• Η ρΗξΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 
των συντακτών της. 
 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ρΗξΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-
φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-
κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 
κοστίζει 30 ευρώ.

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Στο παρά πέντε

Κάτι να γίνει με 
τη Ζωή!
Υστέρα από το επεισόδιο στην Αιδη-

ψό τις μέρες του Πάσχα η Ζωή Κων-

σταντοπούλου είχε σχετικά ηρεμή-

σει, αλλά μετά τα προχθεσινά της 

καμώματα φάνηκε ότι ήταν πρόσκαι-

ρο και προσχεδιασμένο. Πιθανόν 

δεν ήθελε να προκαλεί μέχρι να δι-

ευθετηθεί το θέμα με την αναβάθμι-

ση της μητέρας της στο ΕΣΡ. Την Πέ-

μπτη όμως επανήλθε δυναμικά. 

Ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. 

Ο υπόδικος βουλευτής της ΧΑ, Γιάν-

νης Λαγός, σε επιτροπή της Βουλής 

επιτέθηκε φραστικά κατά της Λ. Κα-

νέλλη και είχε την πρόθεση να προ-

χωρήσει και πιο πέρα, αλλά οι βου-

λευτές του Σύριζα Νίκος Μανιός και 

Χρήστος Σμίας και ο Δημήτρης Κυ-

ριαζίδης από τη Νέα Δημοκρατία 

τον εμπόδισαν να την πλησιάσει. 

Αμέσως η πρόεδρος της επιτροπής 

Βασιλική Κατριβάνου (Σύριζα) κα-

ταδίκασε την πράξη του Λαγού και 

είπε ότι θα μεταφέρει το θέμα στην 

πρόεδρο της Βουλής, όπως και έγι-

νε. Τότε οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 

ΚΚΕ και Ποταμιού ζήτησαν να υπάρ-

ξει πολιτική καταγγελία για το συμ-

βάν, αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου 

και ο Νίκος Νικολόπουλος αρνήθη-

καν, με το αιτιολογικό ότι η Βουλή 

δεν είναι δικαστήριο για να βγάζει 

καταδικαστικές αποφάσεις! 

Στη συνέχεια το ΚΚΕ εξέδω-

σε ανακοίνωση που καταγγέλ-

λει την τραμπούκικη συμπεριφορά 

του Λαγού, αλλά και την προσπά-

θεια συγκάλυψής της από τη Ζωή 

Κωνσταντοπούλου. Την ίδια στάση 

κράτησαν και τα υπόλοιπα κόμματα 

της αντιπολίτευσης, ενώ και ο Νίκος 

Φίλης άδειασε τη Ζωή Κωνσταντο-

πούλου, λέγοντας ότι η διάσκεψη 

των προέδρων όφειλε να καταδικά-

σει την ενέργεια του Λαγού. Η Κων-

σταντοπούλου, αντί μετά από όλα 

αυτά να αναδιπλωθεί και να ζητή-

σει συγγνώμη, είχε το θράσος να 

επιτεθεί στο ΚΚΕ ισχυριζόμενη ότι 

παραποιήθηκαν τα λόγια της και ότι 

το ΚΚΕ τη σπεκουλάρει! 

Τρία πράγματα αποδεικνύει το 

χθεσινό περιστατικό, ότι οι χρυσαυ-

γίτες, και να θέλουν να αλλάξουν, 

για να πέσουν στα μαλακά στη δίκη, 

δεν μπορούν, είναι ποτισμένοι από 

τον νεοναζισμό. 

Δεύτερον, η Ζωή Κωνσταντο-

πούλου είναι μια ωρολογιακή βόμ-

βα για την κυβέρνηση έτοιμη ανά 

πάσα στιγμή να δημιουργήσει με-

γάλα προβλήματα. Τρίτον, δεν μπο-

ρούμε πια να κλείνουμε τα μάτια 

στο φλερτ της προέδρου της Βου-

λής, όπως και ενός κομματιού των 

ΑΝΕΛ, με τη Χρυσή Αυγή. Τα περιστα-

τικά είναι πια πολλά για να εθελο-

τυφλούμε. 

Γ.Ξ.

Η Μόσχα και ο 
εορτασμός της 
9ης Μαΐου
«Απομονωμένη η Μόσχα», λέει ο 

ευρωπαϊκός Τύπος, «καθώς κανείς 

ηγέτης της Δύσης δεν θα παραστεί 

στους εορτασμούς της αντιφασιστι-

κής νίκης την 9ης Μαΐου». Ωστόσο, 

πώς στ’ αλήθεια εννοούν τα δυτι-

κά ΜΜΕ την απομόνωση της Μό-

σχας; Στους εορτασμούς θα παρα-

στούν οι ηγεσίες της πλειοψηφίας 

του πλανήτη, οι υπόλοιποι ηγέτες 

των BRICS και όλοι οι εκπρόσωποι 

των νεοαναδυόμενων οικονομιών. 

Μήπως, εν τέλει, η Δύση είναι εκεί-

νη που απομονώνεται; 

Γ.Ρ.

Υπάρχει αντιπο-
λίτευση;
Στις σελίδες της εφημερίδας καλύ-

πτουμε αναλυτικά τα πεπραγμένα 

της κυβέρνησης στο μέτωπο της δι-

απραγμάτευσης, αλλά και το στιλ δι-

ακυβέρνησης που ακολουθεί στο 

εσωτερικό. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι 

κάνει χωρίς αντίπαλο, ουσιαστικά 

δεν έχει αντίπαλο. 

Η ΝΔ είναι εξαφανισμένη, οι πε-

ρισσότεροι βουλευτές της κάνουν 

λευκή απεργία και όσοι σηκώνουν 

τους αντιπολιτευτικούς τόνους (Μη-

τσοτάκης, Μπακογιάννη, Άδωνις, 

Βορίδης) είναι πρόσωπα μισητά για 

! Γίνετε 
ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές 
της Ρήξης

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο εξωτερικό, ή για τους… 

ανυπόμονους που διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η δυνα-

τότητα αποστολής κάθε φύλλου της εφημερίδας Ρήξη σε ηλε-

κτρονική μορφή (pdf). Με μια απλή συνδρομή υποστήριξης 

(15€/χρόνο) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, θα σας στέλ-

νουμε την εφημερίδα Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή… πριν ακόμα 

κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Την ίδια στιγμή, με την συμβολή 

σας βοηθάτε στην οικονομική επιβίωση της εφημερίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τράπεζα, διαδικτυακά ή με 

ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξενοφώντος 4, 6ος 

όροφος, 10557, Αθήνα. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: Λο-

γαριασμός Τραπέζης: Εθνική Τράπεζα 116/768054-65, ΙΒΑΝ 

GR120110 1160 0000 1167 6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δι-

καιούχος: Γιώργος Καραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από ποιο τεύ-

χος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συνδρομή. Με το που καταθέσετε 

τα χρήματα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

την κοινωνία. Έχει έναν αρχηγό φο-

βισμένο και απονομιμοποιημένο, 

οποιοσδήποτε άλλος να έπαιρνε τη 

θέση του με αυτά που κάνει η κυ-

βέρνηση, θα είχε μειώσει τη διαφο-

ρά στις δημοσκοπήσεις στις 4-5 μο-

νάδες και όχι στις 10 που είναι ακό-

μα κολλημένη. Εδώ του Σαμαρά του 

επιτέθηκαν οι αγρότες στις Σέρρες, 

πράγματα που δεν έχουν συμβεί 

ποτέ στο παρελθόν.

 Το Ποτάμι απλώς δεν μπορεί, 

ο αρχηγός του είναι πολύ λίγος, τε-

λευταία απόδειξη η εμφάνισή του 

στον Χατζηνικολάου, που ήταν κά-

κιστος. Αλλά και οι βουλευτές του, 

εκτός από μια δυο περιπτώσεις που 

έχουν τσαγανό, είναι αμελητέες πε-

ριπτώσεις. 

Το πρώην κόμμα που λέγεται 

Πασόκ έχει φτάσει στο οριακό ση-

μείο να παρατείνει την παραμονή 

του Βενιζέλου στην προεδρία για 

να συγκρατήσει τα ελάχιστα στελέ-

χη και ψηφοφόρους και να έχει μια 

παρουσία στη Βουλή. Αν τον διαδε-

χτεί η Φώφη Γεννηματά ή ο Ανδρέ-

ας Λοβέρδος θα σβήσει εντελώς το 

κόμμα. 

Παίζουν χωρίς αντίπαλο οι συ-

ριζο-ανελ, γιατί βέβαια η αντιπολί-

τευση του ΚΚΕ, κολλημένη στην επι-

στροφή στον πατερούλη Στάλιν και 

την αλλαγή σε βάθος… δεκαετιών, 

δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλα-

κτική πρόταση, ακόμα και αν κάνει, 

κάποτε, σωστές επισημάνσεις. 

Γ.Τσ
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Ο όρος ρεαλισμός χρησιμοποι-
είται  στη ζωή, αλλά και στην 
πολιτική, με δύο συνήθως τρό-
πους.  Ο ένας είναι εκείνος που 
περιγράφει την εκτίμηση του 
πραγματικού συσχετισμού δυ-
νάμεων και την επιλογή να δρά-
σεις με βάση αυτή, χωρίς όμως 
υποχώρηση στους στρατηγι-
κούς σου στόχους. Ο Λένιν υπέ-
γραψε τη συνθήκη του Μπρεστ 
Λιτόφσκ, υποχωρώντας στους 
Γερμανούς, για να μπορέσει να 
πραγματοποιήσει το επαναστα-
τικό του εγχείρημα. 

Ο 

Μάο εγκατέλειψε τις πό-
λεις και στράφηκε στα 
χωριά για να μπορέσει 
κάποτε να καταλάβει και 

τις πόλεις. Ο Κολοκοτρώνης δέχτη-
κε το κολοβωμένο κράτος της Με-
λούνας για να μπορέσουν κάποτε οι 
Έλληνες να συσσωρεύσουν τις ανα-
γκαίες δυνάμεις που θα τους επέ-
τρεπαν να πραγματοποιήσουν τη 
Μεγάλη Ιδέα, δηλαδή την απελευ-
θέρωση όλων των ελληνικών εδα-
φών. Ο Βενιζέλος εκμεταλλεύτη-
κε την αντίθεση της Αγγλίας με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, εξ αιτίας 
του πολέμου και της επιθυμίας των 
Άγγλων να βάλουν χέρι στα πετρέ-
λαια της Μοσούλης, για να κτίσει το 
σχέδιό του για την απελευθέρωση 
των κατεχόμενων ελληνικών εδα-
φών. Επρόκειτο για ρεαλιστές πο-
λιτικούς, που έθεταν τον ρεαλισμό 
στην υπηρεσία των στόχων τους. 

Όμως τα τελευταία χρόνια, μετά 
από «ρεαλισμούς» τύπου Βάρκιζας, 
Παπανδρέου ή…  Σημίτη, η έννοια 
ρεαλισμός έχει φορτιστεί αρνητικά 
και πήρε το παρανόμι «κωλοτού-
μπα»! Έτσι ρεαλιστές πολιτικοί αυτο-
χαρακτηρίζονται όσοι είναι έτοιμοι 
να απεμπολήσουν τους στρατη-
γικούς στόχους που είχαν, ή υπο-
τίθεται πως είχαν, στο όνομα των 
«συνθηκών» ή του «συσχετισμού 
δυνάμεων». Αντιθέτως δε, όσοι αρ-
νούνται μια τέτοια απεμπόληση κα-
ταδικάζονται σε μία θέση απλής κα-
ταγγελίας των πρώτων και αυτοπε-
ριθωριοποιούνται. Η συνέπεια της 
εμπλοκής σε αυτό το αδιέξοδο δί-
πολο είναι στην πολιτική ζωή να κυ-
ριαρχούν οι «κωλοτούμπες», που 
παρουσιάζονται ως «ρεαλιστές». 
Έτσι ο Μαυροκορδάτος, ο μεγά-
λος αντίπαλος του Κολοκοτρώνη, 
παρότι εξαιρετικά ικανός, μετέβαλε 
την υποχρεωτική αποδοχή του κρά-

τους της Μελούνας, που επέβαλε η 
Αγγλία, σε στρατηγική της χώρας, 
εγκαταλείποντας τον στόχο της απε-
λευθέρωσης. Ο Ιωάννης Μεταξάς, 
επίσης ικανός, προώθησε τη λογι-
κή της μικράς εντίμου Ελλάδος που 
υποστήριζαν οι Γερμανοί, το 1915, 
επίσης στο όνομα του ρεαλισμού. 
Έτσι και ο Ανδρέας ή κατεξοχήν ο 
Σημίτης την αναγκαστική, λόγω 
Τουρκίας, συμπόρευσή μας με τους 
δυτικοευρωπαίους, στην Ευρώπη, 
τη μετέβαλαν σε ιδεολογία,. 

Εξάλλου ο «κωλοτούμπας» 
από τον ρεαλιστή, που όμως εμμέ-
νει στους στόχους του, ξεχωρίζουν 
και από τις μεθόδους που χρησι-
μοποιούν. Ο «κωλοτούμπας» χρη-
σιμοποιεί μια παραπλανητική φρα-
σεολογία για να εξαπατήσει τον κό-
σμο και να φθάσει από το «ΕΟΚ και 
ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο», στον πιο 
χυδαίο «ευρωλιγουρισμό», εγκα-
ταλείποντας κάθε στόχευση για μια 
συγκρότηση των Βαλκανίων σε ευ-
ρωπαϊκό πόλο και τη δημιουρ-
γία μιας Ευρώπης από τον Ατλαντι-
κό ως τα Ουράλια. Αντίθετα, αυτός 
που εμμένει στους στόχους του και 
ο επαναστάτης, προετοιμάζουν τον 
λαό για οποιαδήποτε στροφή ή συμ-
βιβασμό κάνουν, ώστε να μπορούν 
μετά να τον αναιρέσουν στην πρά-
ξη και να εμμείνουν στον στρατηγι-
κό τους στόχο. Ο Λένιν είπε ανοικτά 
πως η υποχώρηση έναντι των Γερ-
μανών ήταν ανάγκη και έτσι μπόρε-
σε να την ανατρέψει όταν άλλαξαν οι 
συνθήκες. Αντίθετα ο Σιάντος π.χ. 
προσπάθησε να κουκουλώσει τη 
Βαρκιζα, κάτω από την «κομματική 
πειθαρχία», ανοίγοντας τον δρόμο 
για τον Εμφύλιο!

Έτσι και σήμερα, ο αυθεντικός 
«αντιμνημονιακός», μελετώντας τον 
πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων 
επιμένει σε μια στρατηγική οικοδό-
μησης ενός προγράμματος υπέρ-
βασης της μεταπολιτευτικής αφασί-
ας, παραγωγική ανασυγκρότηση, 
δημογραφική ανάταξη, πολιτιστι-
κή και εκπαιδευτική επανάσταση, 
ώστε να μπορεί η χώρα να σταθεί 
μόνη της στα ποδάρια της. Και οι-
κοδομώντας αυτό το εναλλακτικό 
πρόγραμμα και προετοιμάζοντας τις 
αντίστοιχες λαϊκές δυνάμεις, μπορεί 
να προχωρήσει και σε αυτόνομη νο-
μισματική και οικονομική πολιτική 
αν χρειαστεί, χωρίς να θέτει σε κίν-
δυνο την ίδια την ακεραιότητα της 
χώρας.  

Αντίθετα ο «κωλοτούμπας» μι-
λάει για ανατροπές και εξαντλεί-
ται στο να μοιράζει λεφτά που δεν 
έχει –όπως τα περιβόητα «κοστο-

λογημένα» 12 δισ. της Θεσσαλονί-
κης– χωρίς κανένα πρόγραμμα για 
τη χώρα, γιατί το μόνο του μέλη-
μα είναι η εξουσία. Και επειδή έτσι 
συμβαίνει, δεν προετοιμάζει τον λαό 
για έναν μακροχρόνιο αγώνα, αλλά 
τον κοροϊδεύει με ψεύτικες «κόκκι-
νες γραμμές» και με την οικονομι-

κή ασφυξία μας εκβιάζει όλους να 
αποδεχτούμε την «κωλοτούμπα» 
ως λύση, μια και η μόνη άλλη εναλ-
λακτική λύση είναι η απόλυτη κα-
ταστροφή. Γι’ αυτό μπορεί να απο-
τολμήσει ακόμα και δημοψήφισμα 
ώστε να εμφανίσει τα δικά του αδι-
έξοδα ως δική μας επιλογή Ο στό-
χος του είναι μόνο η διατήρηση της 
εξουσίας με κάθε μέσο –εδώ θα κρι-
θεί και ο Λαφαζάνης– και γι’ αυτό 
αδιαφορεί παντελώς για τους στρα-
τηγικούς στόχους της χώρας ή κά-
ποτε έχει και αντίθετους στόχους –
διάλυση του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, μεταναστευτικό κ.λπ.

Οι Έλληνες δοκίμασαν τον Αν-
δρέα και τον ΓΑΠ, τώρα ήθελαν να 
δοκιμάσουν και τον «Αλέξη», διό-
τι στα σαράντα χρόνια που πέρασαν 
φτιάχτηκε και κυριάρχησε το δίπολο 
«φτηνές παρόλες και κωλοτούμπες» 
στην πράξη ως το μοντέλο της πολι-
τικής ζωής της χώρας. Και τα αποτε-
λέσματα υπήρξαν και συνεχίζουν να 
είναι καταστροφικά. 

Κάποτε όμως, μέχρι το 2010, το 
μοντέλο περπατούσε γιατί και «λε-
φτά υπήρχαν» και η γεωπολιτική 
πραγματικότητα δεν βρισκόταν στη 
σημερινή κόψη του ξυραφιού. Σή-
μερα όμως  τα ψέματα έχουν τελειώ-
σει και δεν υπάρχει χρόνος για χτι-
στεί ένα νέο σύστημα ως συνέχεια 
του παλιού. Θα βγούμε από το πα-

λιό με τον έναν ή άλλο τρόπο. 
 Ο Σύριζα και ο Τσίπρας είχαν 

μια ιστορική ευκαιρία να ανοίξουν 
μια νέα εποχή για τη χώρα. Δυστυ-
χώς όμως επέλεξαν να μείνουν δέ-
σμιοι της παλιάς φθαρμένης μετα-
πολίτευσης και απλώς να την κλεί-
σουν και να την ολοκληρώσουν αυ-
τοί. 

Εμείς θα συνεχίσουμε να είμα-
στε «ρεαλιστές» επιδιώκοντας το 
αδύνατο: Μια Ελλάδα που επί τέ-
λους θα έχει κόψει τους δεσμούς με 
την εξάρτηση, εξάρτηση που πριν 
απ’ όλα είναι διανοητική και πνευ-
ματική. Και πώς άραγε να απε-
ξαρτηθείς από τον ευρωλιγουρι-
σμό  όταν θεωρείς, όπως ο υπουρ-
γός Παιδείας, ότι οι Έλληνες έγιναν 
έθνος μετά την Επανάσταση του 21, 
μαζί με τους… Αμερικανούς; Πώς να 
απεξαρτηθείς όταν θεωρείς τους δυ-
τικοευρωπαίους όχι απλώς συμμά-
χους, και μάλιστα επισφαλείς, αλλά 
το πρότυπο που πρέπει να φτάσου-
με και να περιφρονείς την ίδια σου 
την παράδοση;  Τότε, αναπόφευκτα, 
και ο κάθε συμβιβασμός, ακόμα και 
ο πιο αναγκαίος, δεν θα μπορεί ποτέ 
να είναι έντιμος, αλλά θα είναι υπο-
χρεωτικά «κωλοτούμπα»!

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ρεαλισμός και «κωλοτούμπα»
Η στρατηγική ενός κινήματος χειραφέτησης

Του Γιώργου Καραμπελιά
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ντα χρόνια που πέρασαν φτιάχτηκε και κυριάρχησε το δίπολο «φτηνές παρόλες και κωλοτούμπες» 
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Ε 

θνικολαϊκισμός- Μαθήματα από 
την ελληνική ιστορία», έλεγε η 
πρόσκληση και σε προδιέθετε θετι-
κά αν παράβλεπες εκείνο το –ισμός. 

Οι ακρίτες, το ’21, οι αγρότες, οι αντάρτες του 
Βελουχιώτη, ο Ρίτσος, οι αγανακτισμένοι στις 
πλατείες, η Κερατέα, οι Σκουριές… ή πιο δίπλα 
το εθνικολαϊκό του Γκράμσι.

Του κάκου όμως! Στην αίθουσα Prive της 
Αίγλης του Ζαππείου, ο Θάνος Βερέμης και 
Τάκης Θεοδωρόπουλος, μιλούν για διανοού-
μενους και λαϊκισμό. Με πολύ sic τρόπο, θα 
μιλήσουν για την παραίτηση των διανοουμέ-
νων από τα κοινά, που αφήνει να αναδυθεί ο 
εθνικολαϊκισμός, ως «παραπλάνηση της κοι-
νής γνώμης». Ενώ στην Καθημερινή, ο Θεο-
δωρόπουλος διαχωρίζει τον αρχαίο Δήμο, 
από τον λαό, που είναι μια «αφηρημένη με-
ταφυσική οντότητα».

Η «διαφώτιση» του λαού από πάνω και 
απέξω για να μην καταλήξουμε μεταφυσικοί 
εθνικολαϊκιστές, εφόσον μόνο οι διανοούμε-
νοι έχουν φυσική οντότητα και όχι προφα-

νώς η άξεστη πλέμπα! 
Βρε, ουστ! Που θα 'λεγε και ο Αθηναίος 

«λαϊκιστής» του μεσοπολέμου, απολαμβά-
νοντας τον καφέ του στο «Ζυθεστιατόριον Αί-
γλη», προτού φλερτάρει την κομψή δεσποινί-
δα: «Μαντμαζέλ, να σας κεράσω μια πάστα;»

Ελιτοδιεθνισμός εναντίον εθνικολαϊκισμού

Στο Ζάππειο μια μέρα...

Κ 

ατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα 
στην Μόσχα, κυκλοφόρησε στην 
επικαιρότητα η είδηση ότι επίκειται 
ειδική άρση του ρώσικου εμπάρ-

γκο στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ο Νίκος 
Κουτλιάμπας, πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβε-
ντού, σχολιάζει σε συνέντευξή του στο περιοδι-
κό Fresher τις εξελίξεις. 
Ερ.: Προσφάτως άνοιξε μια κουβέντα για την πι-
θανότητα εξαίρεσης των ελληνικών ροδάκινων, 
φραουλών, πορτοκαλιών και ίσως του ακτινιδί-
ου, σε σχέση με το εμπάργκο, ενώ υπήρξε και 
πρόταση από τη Ρωσία να γίνεται μεταφορά ελ-
ληνικών πρώτων υλών σε ρωσικό έδαφος και 
να μεταποιούνται εκεί. Πώς σας ακούγονται;
Απ.: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρε-
ση για την Ελλάδα, η άρση του εμπάργκο. Όσο 
για την άλλη πρόταση, είναι λάθος. Τι δηλαδή; Να 

μεταφέρουμε χύμα ροδάκινα, για να τυποποιού-
νται εκεί; Δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο. 
Όταν ένα προϊόν δεν φεύγει τυποποιημένο, με 
μια συγκεκριμένη τιμή, και ο καθένας να παίρ-
νει αυτό που πιστεύει ότι θα πρέπει να πάρει η 
περιοχή του ή η οργάνωσή του, πάμε σε τριτοκο-
σμικούς όρους. Δεν ξέρω σε ποια χώρα ισχύουν 
αυτά, ίσως στην Ουγκάντα. Πιθανώς κάποιοι που 
είναι σε πολύ δύσκολη θέση, να το κάνουν, αλλά 
αυτό δεν είναι λύση, είναι το τελείωμα για τον 
αγρότη, γιατί θα στήσουν οι Ρώσοι μια καλή εται-
ρεία κάπου, θα παίρνουν χύμα τα προϊόντα και 
θα σου λένε φίλε τα μισά είναι φύρα και ποια κα-
τηγορία τώρα… Όχι δεν είναι λύση. Εκτός και αν 
μιλάμε για πρόσχημα. Να φεύγουν, δηλαδή, κα-
νονικά τα προϊόντα τυποποιημένα από εδώ και 
να λέμε ότι τυποποιούνται εκεί. Αυτό θα μπορού-
σε να αποτελέσει διέξοδο, αλλά αν είναι να γίνει 

κάτι τέτοιο, δεν λέγεται.
Από πέρυσι, ωστόσο, η Ρωσία κι η Ουκρανία 
παρουσιάζουν εμπόδια και καθώς επίκειται 
και η νέα σεζόν, το ερώτημα είναι πώς θα υπο-
κατασταθούν οι απώλειες; 
Δυστυχώς το κενό που δημιουργείται από το 
εμπάργκο στη Ρωσία, αλλά και την κατάσταση 
στην Ουκρανία, δεν μπορεί να καλυφθεί από τις 
άλλες αγορές που εξάγουμε το ροδάκινο κι αν 
δεν ανοίξουν εκ νέου οι αγορές αυτές, θα έχου-
με μεγάλο πρόβλημα. Ιδίως αν η φετινή παραγω-
γή είναι μεγάλη. Για εμάς η Ρωσία και η Ουκρα-
νία θεωρούνταν top αγορές και δεν έχει να κάνει, 
τόσο, με την ποσότητα που απορροφούσαν, αλλά 
με την αξία των εξαγωγών εκεί. Για παράδειγμα 
οι 100 τόνοι ροδάκινου που εξάγαμε στη Ρωσία, 
έφερναν τουλάχιστον 20% περισσότερα έσοδα 
από ό,τι 100 τόνοι που πάνε στην Πολωνία. Για 

να μην σας πω την Αγγλία, που είναι ακόμη χα-
μηλότερα ή την Αίγυπτο από την οποία η αξία των 
εξαγωγών, συγκριτικά με τη Ρωσία, θα είναι του-
λάχιστον 40% μικρότερη. Συνεπώς, η απουσία 
της Ρωσίας και της Ουκρανία από το παιχνίδι δυ-
σχεραίνει το έργο μας.

Οι εκτιμήσεις του Ν. Κουτλιάμπα, προέδρου του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο ζήτημα

Το ρώσικο εμπάργκο και τα ελληνικά προϊόντα

Κ 

ατά την περίοδο 1996-2004, απο-
φασίστηκαν πολιτικά όλα τα καίρια 
ζητήματα, που αργότερα θα καταλή-
ξουν στην παρούσα εθνική μας τρα-

γωδία. Τότε, όμως, σχεδόν σύσσωμη η ελλη-
νική κοινωνία ήταν υπνωτισμένη στον ρυθμό 
της επίπλαστης ευρωπαϊκής ευημερίας, και 
ούτε που σκέφτηκε να οριοθετήσει κάποιες 
βασικές προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν 
την βιωσιμότητα της χώρας μας μέσα στο ευ-
ρωσύστημα. 

Φανταστείτε, να υπήρχε τότε ένα 'κίνημα 
πλατειών' το οποίο θα έθετε καθεστώς του Κώ-

στα Σημίτη σχεδόν τις ίδιες κόκκινες γραμμές 
που έθεσε... 20 χρόνια αργότερα στους ΓΑΠ-
Παπαδήμο-Σαμαρά-Βενιζέλο: Ένα μαζικό κί-
νημα που να έθετε στους Σημίτη-Παπαδή-
μο το ζήτημα της μη-ένταξης της χώρας στην 
ΟΝΕ, θα προέτασσε την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση, και θα συγκρουόταν πολιτικά με 
το τρίγωνο της διαπλοκής (ΜΜΕ-Εργολάβοι-
Κανάλια), όπως έκανε και στις πλατείες. 

Μαζί με τις κινητοποιήσεις για την Γιου-
γκοσλαβία ή τον Οτσαλάν, θα προκαλούσε ένα 
τρομακτικό κύμα πολιτικής πίεσης στους εκ-
συγχρονιστές, αποτρέποντας από το να απο-

φασίσουν σε συνθήκες μηδαμινής, ουσιαστι-
κής αντιπολίτευσης τα όσα καταστροφικά οδή-
γησαν την χώρα μας στα βράχια μετά από 20 
χρόνια. Τότε, όμως η πλειοψηφία του κόσμου 
ήταν θαμπωμένη από την επίπλαστη ευημε-
ρία του 'εξευρωπαϊσμού' (sic) ενώ ο Κ. Σημίτης 
ήταν... ο καταλληλότερος!

«Πολύ λίγα, πολύ αργά», λεν οι αγγλοσά-
ξωνες. Και δυστυχώς, αυτό που αποδεικνύεται 
εν τέλει είναι ότι η ελληνική κοινωνία εξαιτί-
ας της αποστράτευσής και της ιδιώτευσής της, 
έφτασε στην αφετηρία των πλατειών 20 χρόνια 
μετά από το λάκτισμα της εκκίνησης...

Η απίστευτη καθυστέρηση του «αντιμνημονιακού κινήματος»

Άργησε... 20 χρόνια!

Δ 

εν θα ακούσετε κανέναν πολιτικό 
της κεντρικής σκηνής να αναφέρε-
ται σε αυτούς. Δεν αποτελούν καν 
αναγνωρισμένο ‘μέγεθος’ στην δη-

μόσια συζήτηση που σχετίζεται με την επι-
βίωση και τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς 
αυτή έχει μείνει πίσω στην… δεκαετία του 
1980, λες και τα πάντα καθορίζονται από τις 
συλλογικές συμβάσεις και το μισθολόγιο που 
προκρίνουν. 

Είναι οι αόρατοι, ελαστικοί 
εργαζόμενοι που δουλεύουν με 
τον κατώτατο μισθό. Στον ιδιωτικό 
τομέα, βεβαίως-βεβαίως, εκεί 
όπου η εργατική νομοθεσία δεν 
μπορεί να «δει» τις εργασιακές 
συνθήκες ούτε με το τηλεσκόπιο. 
Πρόσφατα, ένα δημοσίευμα της 
Wall Street Journal αναφέρθηκε 
στην πραγματική τους θέση. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά (βλέπε 
πίνακα παρακάτω), λοιπόν, οι 
εργαζόμενοι με τον μίνιμουμ μισθό 

στην Ελλάδα, χρειάζονται να δουλεύουν 59 
ώρες την εβδομάδα για να ξεφύγουν από το 
φάσμα της απόλυτης φτώχειας. Και είναι οι 
τρίτο πιο σκληρά εργαζόμενοι με το μίνιμουμ 
μισθό… στον πλανήτη, πίσω από εκείνους 
της Τσεχίας, της Εσθονίας. Ακολουθούν, 
κατά σειρά η... Νότιος Κορέα, η Ισπανία, η… 
Εσθονία και οι ΗΠΑ. Να πάνε σε αυτούς, 
οι της κυβέρνησης και να τους πουν για 
«κόκκινες γραμμές». 

Οι Έλληνες ελαστικοί εργαζόμενοι στην παγκόσμια κατάταξη

59 ώρες, για μια μπουκιά ψωμί
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«Τουρκομουσουλμανική 
μειονότητα Θεσσαλονίκης»;!;!

Ο Μουσουλμανικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
είναι ένας μικρός σύλλογος που εδρεύει στις δυ-
τικές συνοικίες της πόλης και παρέχει πολιτιστι-
κή και κοινωνική αρωγή στους συμπολίτες μας 
που κυρίως έχουν μεταναστεύσει από τη Θρά-
κη. Σύμφωνα με συνέντευξη του αντιπροέδρου 
του συλλόγου, Φερίτ Ισμαήλογλου (εφημερίδα 

Καρφίτσα 07/10/2014) έχει εγγεγραμμένες 250 οικογένειες, ενώ 
ο ίδιος ισχυρίζεται ότι στον ευρύτερο νομό της Θεσσαλονίκης ζουν 
περί τους 4.000-6.500 μουσουλμάνοι.

Στις 12 Δεκεμβρίου του 2014, τα γραφεία του συλλόγου επισκέ-
φθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου, ανήρτη-
σε μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό στο τουίτερ φωτογραφί-
ες με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του συλλόγου. Μια μέρα μετά, 
ο αντιπρόεδρος του συλλόγου έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση 
που κοινοποιήθηκε στο Facebook: «Αλλά να μην ξεχνάμε πως εμείς εί-
μαστε η τουρκική-μουσουλμανική  μειονότητα που ζει στη Θεσσαλονίκη. 
Έτσι πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας την κουλτού-
ρα και τις αξίες μας. Καταρχήν είναι ανάγκη ως γονείς να διδάξουμε στα 
παιδιά τη μητρική τους γλώσσα, δηλαδή τα ΤΟΥΡΚΙΚΑ».

Κάπως έτσι, μια μέρα μετά την επίσκεψη του τούρκου Υπ. Εξ., σε 
έναν συγχρονισμό που δεν μπορεί παρά να προβληματίσει, ακούστη-
κε ίσως για πρώτη φορά στην πόλη μας η άποψη ότι υφίσταται τουρ-
κική μειονότητα, από έναν άνθρωπο μάλιστα που διατηρεί θεσμι-
κό ρόλο, σ’ έναν σύλλογο που απολαμβάνει τη στήριξη του τουρκικού 
κράτους. Είναι δε πάγια τακτική της πολιτικής του τελευταίου, να χρη-
σιμοποιεί συλλόγους πολιτιστικής και κοινωνικής αρωγής, για να κα-
τασκευαστεί μια αμιγώς τουρκική μειονοτική συνείδηση. Τα ίδια 
πράττει και το τουρκικό προξενείο στη Θράκη τις τελευταίες δεκαετί-
ες, με προφανή στόχο να περιθωριοποιήσει τους Πομάκους και τους 
Ρομά στο εσωτερικό της μουσουλμανικής μειονότητας, και να την κα-
πελώσει, ως τουρκική, προκειμένου να τη μεταβάλει σε στρατηγική 
μειονότητα της τουρκικής πολιτικής. 

Η κοινοποίηση αυτού του συμβάντος στο δημοτικό συμβούλιο της 
πόλης, από το δημοτικό σχήμα Μένουμε Θεσσαλονίκη, διόλου δεν 
άρεσε στον δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, που από την πρώτη στιγ-
μή της πρώτης θητείας του έβαλε μπροστά μια στρατηγική «διπλωμα-
τίας των πόλεων», όπου προκρίνεται η επίταση των ελληνοτουρκικών 
επιχειρηματικών, τουριστικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Δεν του 
άρεσε, γιατί θέλει να παρουσιάζει τη νεοφαναριώτικη πολιτική του ως 
στρατηγική μηδενικού κόστους και μέγιστου κέρδους –μόλο που προ-
φανώς συμβαίνει το αντίθετο. Μπορεί αυτός να κάνει ότι δεν καταλα-
βαίνει, αλλά ας ελπίσουμε ότι οι πολίτες της πόλης θα καταλάβουν.

Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, σύσσωμο το σύστημα στην Ελλάδα, 
μας καλούσε να παραδοθούμε στο ευρωπαϊκό όνειρο, δίχως να βά-
λουμε κανέναν όρο και καμία ασφαλιστική δικλείδα που θα εξασφάλι-
ζε τη βιωσιμότητά μας μέσα σε αυτό, γιατί «ήταν μια ιστορία που μόνο 
θα κερδίσαμε». Αίφνης, ξυπνήσαμε το 2009 για να ανακαλύψουμε 
ότι οι «εταίροι μας» ήταν τύραννοι-δανειστές. Ας ευχηθούμε το πάθος 
να μας έχει γίνει μάθος –ώστε να μην ξυπνήσουμε ξαφνικά σε δέκα 
ή είκοσι χρόνια, και συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε εκχωρήσει στην 
άκρως επιθετική νεοθωμανική πολιτική.

Η 25η Απρίλη έμελλε να σηματο-
δοτήσει νέες εξελίξεις όσον αφο-
ρά στο Κυπριακό και την επικεί-
μενη έναρξη των διαπραγματεύ-
σεων για την επίλυσή του. 

Ε 

κείνη τη μέρα, ο μετριοπα-
θής Μουσταφά Ακιντζί νί-
κησε τον αδιάλλακτο Ντερ-
βίς Έρογλου, τη δεύτερη 

Κυριακή των παράνομων εκλογών για 
ανάδειξη ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. 
Ο Ακιντζί, που διετέλεσε και δήμαρ-
χος της κατεχόμενης Λευκωσίας, εκλέ-
χτηκε με ποσοστό 60,5% έναντι 39,5% 
του αντιπάλου του και τέως κατοχικού 
ηγέτη.

Αίφνης, άρχισε, κυρίως στην ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά (επισήμως και 
ανεπισήμως), ένας καταιγισμός δη-
λώσεων από δημοσιογράφους, πολι-
τικούς, κομματικά στελέχη, που ση-
μείωναν, εμμέσως πλην σαφώς, ότι οι 
Τουρκοκύπριοι ψήφισαν ξανά (μετά 
την 24η Απρίλη 2004) υπέρ της λύ-
σης, ενώ οι Ελληνοκύπριοι «βρίσκο-
νται ακόμα στο ψυγείο».

Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει πε-
ρίπου ξαναγίνει. Τον Ιανουάριο του 
2004, τέσσερις μήνες πριν το δημοψή-
φισμα του σχεδίου Ανάν, ο Μεχμέτ Αλί 
Ταλάτ αναλάμβανε την πρωθυπουρ-
γία του ψευδοκράτους, ως ένας διαλ-
λακτικός και έτοιμος για λύση ηγέτης, 
ο οποίος θα αποδείκνυε, σε συνδυ-
ασμό με τον παραγκωνισμό του Ρα-
ούφ Ντενκτάς, πως οι Ε/Κ, με ηγέτη 
τον σκληρό Τάσσο Παπαδόπουλο, εί-
ναι αυτοί που δεν θέλουν να λυθεί το 
Κυπριακό. Ο μύθος αυτός θα καταρρι-
πτόταν σύντομα, αφού θα προηγείτο ο 
εκβιασμός για υπερψήφιση του σχεδί-
ου Ανάν.

Μια άλλη αλήθεια είναι ότι ο Μου-
σταφά Ακιντζί είναι όντως πιο διαλλα-
κτικός από οποιονδήποτε μέχρι τώρα 
ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότη-
τας. Διαλλακτικός όμως ως προς τι; Τα 
πάντα θα καταφανούν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας για διαπραγματεύσεις, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας έσπευσε να συγχαρεί τον νεοεκλε-
γέντα Μουσταφά Ακιντζί και να ανα-
κοινώσει τέσσερα Μέτρα Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης, ως χειρονομία κα-
λής θελήσεως προς την τ/κ πλευρά. 

Τα ΜΟΕ του κ. Αναστασιάδη είναι 
χάρτες και στοιχεία, τα οποία θα δώ-
σει στον κ. Ακιντζί και αφορούν είκο-
σι οκτώ ναρκοπέδια κατά προσωπι-
κού στην περιοχή Πενταδακτύλου, την 
εκχώρηση της διαχείρισης στο Εβκάφ 
των μουσουλμανικών χώρων λατρεί-

ας στις ελεύθερες περιοχές που ανή-
κουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 
καθώς και την απόφαση πρόσληψης 
στα ΚΕΠ στη Λευκωσία λειτουργών με 
γνώση της τουρκικής γλώσσας, ούτως 
ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση 
των Τ/Κ, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα και 
τις προσπάθειες ενοποίησης του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου.

Με τη σειρά του, ο νέος ηγέτης των 
Τ/Κ απάντησε με δικά του ΜΟΕ. Επα-
νέλαβε την πρόταση για άνοιγμα της 
κλειστής περιοχής της Αμμοχώστου, 
υπό την εποπτεία των Ηνωμένων 
Εθνών, με ταυτόχρονη άρση των περι-
ορισμών και χρήση τόσο του λιμανιού 
της πόλης όσο και του παράνομου αε-
ροδρομίου της Τύμπου για απευθεί-
ας εμπόριο και απευθείας πτήσεις. 
Επισήμανε πως θα προσπαθήσει για 
λύση Δ.Δ.Ο. στη βάση και του κοινού 
ανακοινωθέντος της 11ης Φεβρουαρί-
ου 2014.

Αναφέρθηκε στη δυναμική που 
δημιουργούν στο Κυπριακό τρία βασι-
κά γεγονότα, «η ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας υπό τη διοίκηση των Ε/κ 
στην ΕΕ, η κατάρρευση της οικονομί-
ας μετά από λανθασμένες οικονομικές 
αποφάσεις και η ανακάλυψη φυσικού 
αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο», 
ενώ είπε πως θα εργαστεί αποτελεσμα-
τικά και θα βρίσκεται σε διαβούλευση 
με την Τουρκία, ειδικά στο Κυπρια-
κό. Είπε, επίσης, πως θα ήταν καλύτε-
ρα μια αυτόνομη και αυτοδιοικούμε-
νη «ΤΔΒΚ» να έχει στο μέλλον θέση σε 
μια ομοσπονδιακή δομή στο διεθνές 
δίκαιο και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο κ. Ακιντζί, μάλιστα, ζήτησε από 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να δείξει 
την αποφασιστικότητα την οποία έδει-
ξε την περίοδο του σχεδίου Ανάν. Ση-
μείωσε δε, ότι είναι πιο ορθολογικό να 
συμφωνηθεί ο διαμοιρασμός του φυ-

σικού αερίου και η μεταφορά του στην 
Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

Με λίγα λόγια, ο Ακιντζί δημοσίευ-
σε ΜΟΕ περισσότερο προς όφελος του 
ιδίου και της Άγκυρας κι όχι τόσο ως 
ένδειξη καλής θελήσεως. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι των ΜΟΕ 
προηγήθηκε μια κόντρα Ακιντζί-Ερ-
ντογάν με φόντο τη λειτουργία της «μη-
τέρας πατρίδας» Τουρκίας και την 
«Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύ-
πρου». Ο Ακιντζί αξίωσε τη θέληση 
των Τουρκοκυπρίων να μεγαλώσουν, 
να μην είναι πια η «μικρή πατρίδα» της 
Άγκυρας, ενώ ο Ερντογάν του υπενθύ-
μισε ποιος είναι το αφεντικό.

Ταυτόχρονα όμως, ο νέος ηγέτης 
των Τ/Κ, χωρίς να ξεπερνά τους προ-
κατόχους του, παρέμεινε στη γραμμή 
Ερντογάν, σημειώνοντας ότι «η ελλη-
νοκυπριακή πλευρά συμπεριφέρεται 
με τσιγκουνιά στον διαμοιρασμό της 
εξουσίας», ενώ, απαντώντας στον Ελ-
λαδίτη ΥΠΕΞ Νίκο Κοτζιά, υποστήρι-
ξε ότι «οι εγγυήσεις δεν μπορούν να 
τερματιστούν μονομερώς με δήλωση 
της Ελλάδας, διότι βασίζονται σε διε-
θνείς συμφωνίες», λέγοντας όμως ότι 
«υπάρχουν πέντε συνομιλητές γι’ αυτό 
το θέμα: η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βρετα-
νία, η νότια Κύπρος και η ‘ΤΔΒΚ’». 

Μέσα σε όλη αυτή την αναταρα-
χή, ο ΟΗΕ, διά του Ειδικού Αντιπρο-
σώπου, Έσπεν Μπαρθ Άιντα, τρέχει 
να κλείσει την ημερομηνία για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών με φόντο... την 
Αμμόχωστο, κάτι που αξιώνουν οι δύο 
πλευρές. Στις 11 Μαΐου, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης θα συναντηθεί με τον 
Μουσταφά Ακιντζί για ακόμα ένα δεί-
πνο, προτού αρχίσουν και επίσημα οι 
διαπραγματεύσεις που, όπως φαίνεται, 
θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο τύπου 
Ανάν... ή σε κάτι χειρότερο. 

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Η εκλογή Ακιντζί
Το νερό στ’ αυλάκι ή νέο σχέδιο Ανάν; 

Αυτή η «αφοριστική αριστερά» θυμίζει μια μανταμσουσουδίστικη νοοτρο-
πία και συμπεριφορά, εντέλει αφόρητα … «νοικοκυρίστικη».

                                                                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μετά από τρεις μήνες διακυβέρνη-
σης Σύριζα-ΑΝΕΛ, το βαθύ χάσμα με-
ταξύ της νέας ελληνικής κυβέρνησης 
και των «θεσμών» τείνει πλέον να 
προσλάβει χαρακτηριστικά παγιωμέ-
νου αξιώματος: Η ελληνική κυβέρνη-
ση σταθερά αναθεματίζει τη νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική της αυστηρής λι-
τότητας, διακηρύσσοντας με έπαρση 
«κόκκινες γραμμές», ενώ οι διαχει-
ριστές της ευρωπαϊκής οικονομικής 
κρίσης επιμένουν άκαμπτοι στη συ-
νέχισή της, αδιαφορώντας για την αν-
θρωπιστική κρίση που έπληξε την Ελ-
λάδα. 

Υ 

πό αυτό το πρίσμα και σε συνδυ-
ασμό με την έλλειψη ρευστότητας 
και την υποχρεωτική μεταφορά 
των ταμειακών διαθέσιμων του 

δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος εί-
ναι σαφές ότι η χρεοκοπία της Ελλάδας εί-
ναι πλέον ένα ενδεχόμενο που καθημερι-
νά γίνεται όλο και πιο πιθανό. Πολύ περισ-
σότερο όταν τα οικονομικά δεδομένα και τα 
υπάρχοντα χρονικά περιθώρια δεν αφή-
νουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς, μόνο 
για το 2015, το σύνολο των δανειακών υπο-
χρεώσεων για τη χώρα μας ανέρχεται στα 
21,1 δισεκατομμύρια ευρώ (βλ. διάγραμμα, 
FAZ, 9-2-2015)! 

Από αυτά, τα 15,6 δισεκατομμύρια 
ευρώ αφορούν αποπληρωμές δανείων και 
συγκεκριμένα τα 8,6 δισεκατομμύρια είναι 
οι δόσεις για το ΔΝΤ, ενώ άλλα 6,8 δισεκα-
τομμύρια πρέπει να εξοικονομηθούν για 
την αποπληρωμή εντόκων γραμματίων του 
δημοσίου. Επιπλέον, άλλα 5,5 δισεκατομ-
μύρια ευρώ απαιτούνται για την αποπλη-
ρωμή τόκων: 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για 
κρατικά ομόλογα, 1,1 για τόκους προς ΕΚΤ 
και ΕΕ, καθώς και άλλα 0,8 δισεκατομμύ-
ρια για το ΔΝΤ και 1,3 για λοιπούς «επεν-
δυτές». Οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα, θα είναι καθοριστι-
κοί για το μέλλον της χώρας, καθώς τότε θα 
πρέπει να εξευρεθούν συνολικά 10,7 δισε-
κατομμύρια ευρώ! 

Σε αυτή την ιδιότυπη σύγκρουση αξιω-
μάτων περί λιτότητας, οι τοκογλύφοι δανει-
στές μας –κυρίως οι Γερμανοί και οι δορυ-
φόροι τους– είναι ήδη έτοιμοι δια παν ενδε-
χόμενο και έχουν σαφές πλεονέκτημα στον 
συσχετισμό δυνάμεων. Με όπλο τις εκτετα-
μένες και εν συγχορδία επικοινωνιακές κα-
μπάνιες παραπλάνησης και παραπληρο-
φόρησης υπέρ της λιτότητας και για τα δή-
θεν φιλανθρωπικά «πακέτα σωτηρίας» για 
τους «αγνώμονες», «διαφθαρμένους», «αυ-
θάδεις» και «σπάταλους» Έλληνες, η γερ-
μανική κυβέρνηση έχει πλέον μαζί της την 
πλειοψηφία της γερμανικής –και όχι μόνο– 
κοινής γνώμης. Επί μία πενταετία, χρησιμο-
ποιώντας γκεμπελικές μεθόδους λασπολο-

γίας, κατάφεραν:

• να αποκρύψουν την κοινωνική καταστρο-
φή που προκάλεσαν στην Ελλάδα και κατ’ 
επέκταση το ηθικό έλλειμμα και τα «λάθη» 
πολιτικής της τρόικας,

• να αποσιωπήσουν το γεγονός ότι μετέτρε-
ψαν την Ελλάδα σε αποικία χρέους και σε 
χώρα περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας, 

• να αναγάγουν την ελληνική κρίση χρέ-
ους και τους κλυδωνισμούς που υφίσταται 
το ευρώ αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της 
Ελλάδας. 

Γι’ αυτό και είναι πλέον πολιτικά δύσκο-
λο έως αδύνατο οι δανειστές της Ελλάδας 
να κάνουν πίσω στις δογματικές αξιώσεις 
τους, όση πίεση και να δέχονται από ΗΠΑ 
και Κίνα. 

Υπό αυτές τις δυσοίωνες εξωτερικές 
συνθήκες, δυστυχώς πολλοί στην Ελλά-
δα προσδοκούν με περισσή αφέλεια υπο-
χώρηση των «θεσμών», στο πλαίσιο ενός 
«έντιμου συμβιβασμού», προκειμένου δή-
θεν να σωθεί το ευρώ! Υπάρχουν βεβαίως 
και εκείνοι που διαπνεόμενοι από ψευδαι-
σθήσεις αναμένουν από την ακαταλόγιστη 
κυβέρνηση Τσίπρα δήλωση υποταγής 
μπροστά στο γερμανικό ντικτάτ (πολύ πε-
ρισσότερο που ο κοινωνικός ιστός της χώ-

ρας φαίνεται πως έχει πλέον τελειωτικά δι-
αρραγεί, η παραγωγική και ανταγωνιστική 
ικανότητα της χώρας εκμηδενίστηκαν, η δη-
μόσια διοίκηση παρέλυσε και βασικά εθνι-
κά θέματα, όπως το δημογραφικό, η ασφά-
λεια και το μεταναστευτικό αντιμετωπίζο-
νται με ιδεολογικές παρωπίδες και ακατά-
σχετη ηθικολογία που προκαλούν βάναυσα 
το κοινό αίσθημα). Πρόκειται προφανώς 
για αυταπάτες, γι’ αυτό και ο αποσβολωμέ-
νος και εξουθενωμένος πλέον ελληνικός 
λαός θα πρέπει σύντομα να συνειδητοποι-
ήσει ότι οι επικοινωνιακές ακροβασίες, οι 
ατέρμονες διαπραγματεύσεις «δημιουργι-
κής ασάφειας», οι αψυχολόγητες μπλόφες, 
οι άστοχοι κομπασμοί και τα αποτυχημέ-
να «παίγνια» της Αθήνας έφεραν την ανε-
ξέλεγκτη ρήξη με τους δανειστές τόσο κο-
ντά, που θα πρέπει πλέον να προετοιμαστεί 
για το ενδεχόμενο μιας καλοκαιρινής χρε-
οκοπίας εντός ή εκτός ευρωζώνης, έστω εν 
είδει «ατυχήματος». Αλλά και να γυρίσει την 
πλάτη σε όσους εναποθέτουν τη σωτηρία 
της πατρίδας αποκλειστικά στο «ξανθόν γέ-
νος», ενθυμούμενοι τα Ορλωφικά και άδο-
ντες αμέριμνοι το «Ακόμα τούτη την άνοιξη, 
ραγιάδες, ραγιάδες, …», όταν ήδη «εδώ δια-
βαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα δρε-
πανηφόρα …»

Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και Καταπο-
λέμηση της Ανερ-
γίας 

Τ 

ην Τετάρτη, 22 Απριλίου, πραγματοποιή-
θηκε στο στέκι του «Μένουμε Θεσσαλο-
νίκη» μια ανοιχτή συζήτηση με τη Μάρω 
Βασσάρα, επιστημονικώς υπεύθυνη Γρα-

φείου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νεάπολης-Συ-
κεών, για την κοινωνική πολιτική στο επίπεδο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό, καθώς, μια 
από τις ελάχιστες –αν όχι η μόνη– θετικές πλευρές 
του Καλλικράτη, είναι το γεγονός ότι προβλέπει μια… 
τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτι-
κής για τους δήμους, που πλέον θα μπορούσαν να 
λειτουργούν σαν μικρά τοπικά υπουργεία… κοινω-
νικής πολιτικής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο παράδειγμα 
του Δήμου Συκεών, που για πάνω από είκοσι πέντε 
χρόνια αναπτύσσει συστηματικά τις κοινωνικές του 
δομές: Πλέον ο δήμος έχει να επιδείξει έναν ολό-
κληρο τομέα δομών, δράσεων και δραστηριοτήτων, 
που περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια ιατρική φρο-
ντίδα και τη φροντίδα ηλικιωμένων, τη λειτουργία 
δομών καταπολέμησης της ανεργίας, συμβουλευ-
τικής και επιμόρφωσης ανέργων, δομές για τα Άτο-
μα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), προγράμματα κα-
ταπολέμησης της τοξικοεξάρτησης, αλλά και έντα-
ξης μεταναστών από τα Βαλκάνια και την Ανατολι-
κή Ευρώπη, κοινωνικό παντοπωλείο και συσσίτια, 
κοινωνικούς λαχανόκηπους, εκτεταμένα προγράμ-
ματα κομποστοποίησης και ανακύκλωσης και πολ-
λά, πολλά άλλα.

Μια από τις σημαντικές παραμέτρους που ανα-
δείχθηκαν, είναι η δυνατότητα που έχουν οι δήμοι 
να αναπτύξουν αποτελεσματικές δράσεις για την κα-
ταπολέμηση της ανεργίας. Τα προγράμματα του Δή-
μου Συκεών έχουν να επιδείξουν πολύ μεγαλύτερη  
αποτελεσματικότητα στην πράξη από τα αντίστοιχα 
του ΟΑΕΔ –και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εξαιτίας 
της ειδικής προτεραιότητας που δίνεται από τη δι-
οίκηση του δήμου σε αυτό το πεδίο. Από τη φύση 
της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναπτύξει 
δομές που αναπτύσσουν προσωπική σχέση με τους 
ανέργους και ως εκ τούτου να γνωρίζουν τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες και δεξιότητες της κάθε περίπτωσης, να 
τους κινητοποιήσουν ψυχοσυναισθηματικά. Αντίθε-
τα, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ έχουν καταρρεύσει, 
μεταξύ άλλων και γιατί είναι απρόσωπα και υπερ-
γραφειοκρατικοποιημένα, αντιμετωπίζοντας την 
ανεργία ως στατιστική και όχι ως ανθρώπινη συν-
θήκη. 

Το χρήσιμο συμπέρασμα που προέκυψε ήταν 
ότι, οποιαδήποτε κρατική κοινωνική πολιτική θα 
πρέπει να προσανατολιστεί στην αποκέντρωση των 
δομών καταπολέμησης της ανεργίας –ο δρόμος και 
η γειτονιά είναι το κατ' εξοχήν πεδίο παρέμβασης 
και όχι… οι ουρές στα γραφεία ανεργίας. Αν, βέβαια, 
η Πολιτεία έχει ειλικρινή πρόθεση να καταπολεμή-
σει ουσιαστικά την ανεργία και όχι να την ανακυ-
κλώνει μέσω… βάουτσερ ή να τη συντηρεί στο ορι-
ακό στάδιο προ της εξαθλίωσης με πενιχρά επιδό-
ματα. 

Λίγο πριν την ρήξη;
Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση έχει να αποπληρώσει δανειακές υποχρεώσεις 21 δισ. 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Υπό αυτές τις δυσοίωνες εξωτερικές συνθήκες δυστυχώς πολλοί στην Ελλάδα προσ-
δοκούν με περισσή αφέλεια υποχώρηση των «θεσμών», στο πλαίσιο ενός «έντιμου 
συμβιβασμού», προκειμένου δήθεν να «σωθεί το ευρώ»
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Προ μηνός, ήρθε στη δημοσιότητα μια 
έκθεση οικονομετρικής ανάλυσης της 
κρίσης, που εκπόνησαν από κοινού οι 
Τάσος Γιαννίτσης και Σταύρος Ζωγρα-
φάκης, καθηγητές στο ΟΠΑ και στο Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο, για λογαρια-
σμό της γερμανικής ΓΣΕΕ (DGB). Εκτός 
από ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, και το οποίο αναδημοσιεύ-
θηκε σε όλα τα σάιτ και τις εφημερίδες 
που ασχολήθηκαν με την έκθεση, τα πο-
ρίσματά της δεν συζητήθηκαν καθόλου.

Έ 

να από αυτά αφορούσε τις κρα-
τικές δαπάνες και τον γρίφο της 
ανελαστικότητάς τους. Σύμφωνα 
με τους δύο καθηγητές, «η εκτό-

ξευση των κρατικών δαπανών συνεισέφε-
ρε κατά 77% στον δημοσιονομικό εκτροχια-
σμό κατά την περίοδο 2006-2009». Οι επό-
μενες, μνημονιακές, κυβερνήσεις, δεν έχουν 
καταγράψει μεγάλες επιδόσεις στο πρόβλη-
μα αυτό, αρνήθηκαν κατά τους ερευνητές 
να αντιμετωπίσουν το ζήτημα: «Οι δημοσι-
ονομικές δαπάνες μειώθηκαν μεταξύ 2009-
2013 μόνο κατά μια μονάδα, συνεισφέροντας 
κατά 7,5% στην δημοσιονομική προσαρμογή. 
Οι περικοπές στις επενδύσεις, και η μείωση 
των επιτοκίων αποπληρωμής, που πραγμα-
τοποιήθηκαν κατόπιν συμφωνίας της κυβέρ-
νησης με τους δανειστές για περιορισμό των 
τοκοχρεολυσίων, ανακούφισαν το δημοσι-
ονομικό έλλειμμα κατά 17,2% μονάδες, συ-
νεισφέροντας περισσότερο στην προσαρμο-
γή από την ίδια την μείωση των κρατικών δα-
πανών». 

Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια στρα-
τηγική ετεροβαρούς μετακύλησης του κό-
στους δημοσιονομικής προσαρμογής, μέσω 
άγριων φοροεπιδρομών: «Αντί για την επα-
νεξισορρόπηση των εκτοξευμένων δημοσί-
ων δαπανών, οι πολιτικές επιδίωξαν να μειώ-
σουν το έλλειμμα διευρύνοντας την μεριά των 
εσόδων του προϋπολογισμού. Από την αρχή 
της κρίσης, η αύξηση της φορολογίας υπήρ-
ξε το κύριο εργαλείο πολιτικής και έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στην μείωση του δημοσιονο-
μικού ελλείμματος. Η μείωση της σχέσης ελ-
λείμματος/ΑΕΠ κατά 13,4 μονάδες κατά την 
περίοδο 2009-2013 επιτεύχθηκε εν πολλοίς 
εξαιτίας της αύξησης της αναλογίας έσοδα/
ΑΕΠ κατά 9,7 μονάδες, η οποία και αντιπρο-
σωπεύει το 72,4% της συνολικής δημοσιονο-
μικής προσαρμογής».

Τα στατιστικά αποκαλύπτουν μια θεμελι-
ώδη και, δυστυχώς, πολύ συχνή, αναντιστοι-
χία μεταξύ της ίδιας της πραγματικότητας 
και της διαμάχης που διεξάγεται όλα αυτά 
τα χρόνια πάνω σ’ αυτήν, στη δημόσια σφαί-
ρα. Πράγματι, η ανάλυση καταδεικνύει ότι η 
σύγκρουση μνημονιακών και αντιμνημονι-
ακών γύρω από το «κράτος-δεινόσαυρο» –
μια γκροτέσκα απόδοση της διεθνούς σύ-
γκρουσης νεοφιλελεύθερων και κεϋνσιανι-

στών που διεξάγεται σε όλη τη Δύση– ήταν 
«για τα αγγούρια»: Διότι ούτε οι μνημονια-
κοί υπήρξαν «θατσερικοί» καταπώς κόμπα-
ζε ο Άδωνις Γεωργιάδης, και βέβαια δεν ση-
μειώθηκε καμία δραστική μείωση στις δα-
πάνες της Γενικής Κυβέρνησης – όπως κα-
τήγγελλε η μεγαλύτερη μερίδα του αντιμνη-
μονιακού χώρου, κύρια προερχόμενη από 
την αριστερά. Τι συνέβη, λοιπόν; 

Στην πραγματικότητα, σημειώθηκε θε-
αματική μείωση σε δαπάνες που αφορούν 
στο κοινωνικό κράτος (μείωση 2% του ΑΕΠ 
για την υγεία [–48,4% τα λειτουργικά των 
νοσοκομείων(!)], μείωση 32,22% για την 
Παιδεία την περίοδο 2009-2014 κ.ο.κ.), 
ωστόσο, άλλα, ως επί το πλείστον λειτουργι-
κά, έξοδα του κράτους αποδείχθηκαν ιδια-
ζόντως ανελαστικά, με συνέπεια να συγκα-
λύπτονται αυτές οι δραστικές μειώσεις στη  
γενική εικόνα. Διόλου τυχαία, μεγαλύτερο 
μέρος των δραστικών περικοπών αφορού-
σαν στην παροχή των δημόσιων αγαθών 
προς τους πολίτες, ενώ οι ανελαστικές δαπά-
νες αφορούν εσωτερικές, κατά κάποιον τρό-
πο δαπάνες του κρατικού μηχανισμού.

Έτσι, οι «μνημονιακοί» έχουν καταφανώς 
άδικο όταν επιτίθενται στα δημόσια αγαθά, 
επισείοντας τη γενική κατηγορία του «αντι-
παραγωγικού κράτους», ενώ και οι «αντι-
μνημονιακοί» έχουν εξίσου άδικο, όταν θε-
μελιώνουν την αναγκαιότητα του δημόσι-
ου τομέα στην υπεράσπιση του… μεγέθους 
του. Διότι καταφανώς, πλέον, είναι οι ανά-
γκες της… αυτοσυντήρησής του που μεταβι-
βάζουν το κόστος της δημοσιονομικής κρί-
σης αποκλειστικά στο παρεχόμενο προς 
τους πολίτες προϊόν, υπό τη μορφή των 
υπηρεσιών. Τις οποίες, εν τέλει οι τελευταίοι 
τις στερούνται, υφιστάμενοι τεράστιες θυσί-
ες, δίχως μάλιστα αυτό να συμβάλει θεαμα-
τικά στη μείωση των ελλειμμάτων, γιατί αυ-
τές απορροφούνται από τη μαύρη τρύπα της 
γραφειοκρατικοποίησης! Και άρα χρειάζε-
ται να… τους τα ξαναπάρουμε υπό την μορ-
φή μιας άγριας φοροεπιδρομής, που βέβαια 
θα συνδυάζεται με περαιτέρω περικοπές 

στην παροχή των δημοσίων αγαθών. 
Οι μνημονιακοί, βέβαια, ψεύδονται και 

για έναν άλλο λόγο, καθώς ένα μεγάλο κομ-
μάτι των κρατικών δαπανών που δεν κατα-
γράφεται στατιστικά σε αυτές έπειτα από ει-
σήγηση της τρόικας, αφορά στην ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών που είναι ρη-
μαγμένες από τα θαλασσοδάνεια και το λοι-
πό μαύρο χρήμα που διακινούσε το τρίγω-
νο πολιτικών και κομμάτων – ΜΜΕ και επι-
χειρηματιών.

Πέρα, όμως, από αυτό, ένα είναι το γενικό 
συμπέρασμα: Είναι η ίδια η λειτουργία του 
κράτους που έχει καταρρεύσει εξελισσόμε-
νη σε μαύρη τρύπα δαπανών και σε αυτό 
ευθύνεται η εξάντληση τόσο του ανθρώπι-
νου δυναμικού, όσο και της οργανωτικής 
του λογικής. Πληρώνουμε τώρα το κράτος 
των κομμάτων και τις πελατειακές του σχέ-
σεις, οι οποίες καθόρισαν την ποιότητα των 
κρατικών υπαλλήλων κατά τις δεκαετίες 
προσλήψεων 1980-2006. Και πληρώνου-
με και την οργανωτική λογική που αυτές οι 
πρακτικές επέβαλαν. Γιατί, ένα ανθρώπινο 
δυναμικό κρατικών υπαλλήλων που στηρί-
ζεται σε μια μεγάλη πλειοψηφία επί της ου-
σίας ανειδίκευτων, που σαρώνει και οποια-
δήποτε ποιοτικό στοιχείο έχει να αναδείξει 
η μειοψηφία, απαιτεί συνθήκες φορντισμού 
για να λειτουργήσει. Δηλαδή, ένα οργανό-
γραμμα, όπου οι περισσότεροι θα εκτελούν 
επαναλαμβανόμενες, απλές και πλέον ίσως 
περιττές δραστηριότητες –λες και είναι σε 
μια νοητή αλυσίδα παραγωγής. Μια εικόνα 
που όλοι αντικρίζουμε καθημερινά σχεδόν 
σε κάθε δημόσια υπηρεσία. 

Το πρόβλημα αυτό είναι θεμελιώδες: 
Το κράτος καταρρέει ως γραφειοκρατία. Κι 
όποιος θέλει να ανοικοδομήσει έναν ισχυρό 
δημόσιο τομέα, που θα αναλάβει να σχεδι-
άσει ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης βασισμένο στα σύγχρονα οικο-
νομικά πρότυπα (μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις, συνέργειες, μορφές συνεταιρισμού, 
έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό), θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός. 

Η «Δράση για 
μια άλλη πόλη» 
Βριλλησίων 
για τα διαθέσιμα 
των ΟΤΑ

Μ 

ε αφορμή την απόφαση της κυβέρνη-
σης να εκδώσει Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου για τη μεταφορά των 
ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, υπογραμμίζουμε, καταρχήν, 
τις υποκριτικές δηλώσεις υπουργών και αυτοδιοι-
κητικών στελεχών των προηγούμενων κυβερνή-
σεων, που επιτέλους, εν έτει 2015, ανακάλυψαν ότι 
η χώρα διαθέτει Σύνταγμα! Δεν θεωρούμε πάντως 
ότι το θέμα προσφέρεται για να ανοίξει ένας νέος 
κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης, περί περισσότερων ή λιγότερων 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι αποκλει-
στικά οικονομικό, ούτε μπορεί να εντάσσεται «εξ 
ορισμού» στο πλαίσιο κάποιων δήθεν συνηθισμέ-
νων πρακτικών, εν όψει της διαπραγμάτευσης που 
διεξάγει η χώρα. Ένας λαός, που στη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων ουδέποτε ρωτήθηκε για οτιδή-
ποτε, που αγωνίστηκε για διαφάνεια και δημοκρα-
τία, απαλλαγή από τα μνημόνια και τη λιτότητα και 
απαίτησε ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος, 
δεν νοείται, για κανένα λόγο, να αντιμετωπίζεται με 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και με πολιτι-
κές που διαμορφώνονται ερήμην του.

Είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στη 
συνεχιζόμενη διοχέτευση των υπολειμμάτων ρευ-
στότητας που απέμεινε στη χώρα για την αποπλη-
ρωμή δανείων, ακόμη κι αν αυτό θα συνεπαγό-
ταν διακινδύνευση «στάσης πληρωμών». Γιατί εί-
ναι υπαρκτός ο κίνδυνος η κυβέρνηση να οδηγηθεί 
στην τελική διαπραγμάτευση απογυμνωμένη από 
κάθε όρο επιβίωσης και να συρθεί, από τους λεγό-
μενους θεσμούς, υπό συνθήκες πιστωτικής ασφυ-
ξίας, σε άνευ όρων υποχωρήσεις και στην υπογρα-
φή νέου μνημονίου. Γι’ αυτό και δεν συναινούμε να 
χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα των ΟΤΑ για την 
εξυπηρέτηση του χρέους και δεν εφησυχάζουμε γε-
νικότερα, όσο οι εναπομείναντες πόροι δεν αξιοποι-
ούνται για τις βασικές ανάγκες του λαού (μισθοί, συ-
ντάξεις, υγεία, παιδεία κ.α.) και για την ανασυγκρό-
τηση της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα, για διάφορους λόγους, 
το λαϊκό κίνημα έχει υποχωρήσει, αφήνοντας ανοι-
χτό το ενδεχόμενο εγκλωβισμού των πολιτικών εξε-
λίξεων σ’ έναν κατακλυσμό ανεξέλεγκτων και πολυ-
σύνθετων παραγόντων. Με την κοινωνία όμως, σε 
ρόλο θεατή, απονευρωμένη και παρακολουθητική, 
δύσκολα θα αποτραπεί η παγίδευση της χώρας. Και 
ακόμη πιο δύσκολα θα προωθηθεί η αναγκαία ανα-
γεννητική πολιτική στροφή για την πιο αποφασιστι-
κή υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων και την 
αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανέδειξε η 
πενταετία της κρίσης. 

Ο γρίφος των κρατικών δαπανών
Οι μνημονιακές κυβερνήσεις ελάχιστα πέτυχαν στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών

Του Γιώργου Ρακκά
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Σ 

την τουρκική ιστοσελίδα Haberler.
com (7/3/2015) διαβάσαμε πως ο 
πρόεδρος του δικηγορικού συλλό-
γου Κων/πολης Ουμίτ Κοτζασα-

κάλ δήλωσε ότι «ελληνικές σημαίες κυματί-
ζουν σε νησιά της Σμύρνης» και αναφέρθηκε 
σε 16 νησιά σε απόσταση 3 μιλίων από την 
μικρασιατική ακτή με τα τουρκικά τους ονό-
ματα: Koyun, Venedik, Hurşit (δίπλα στους 
Φούρνους), Eşek (Αγαθονήσι), Nergizçik 
(Αρκοί), Keçi, Sakarca, Koçbaba (Γίδα, Γυαλί, 
Λέβιθα), Ardıç, τα οποία όλα «είχαν καταλη-
φθεί από τους προγόνους» του.

Μετά θυμηθήκαμε πως κάπου τον ξέ-
ρουμε αυτόν. Εκτός του ότι τον Οκτώβριο 
επανεξελέγη πρόεδρος (για 3η φορά) στον 
δικηγορικό σύλλογο της Πόλης (είναι ο με-
γαλύτερος του κόσμου με 34.000 μέλη!), εί-
ναι αυτός που πηγαινοερχόταν σε Ξάνθη και 
Κομοτηνή, συνεργαζόμενος όχι μόνο με τα 
αλυτρωτικά σωματεία των επαγγελματιών 
Τούρκων αλλά και με τους τοπικούς δικηγο-
ρικούς συλλόγους (οι Ξανθιώτες τον επισκέ-

φθηκαν και στην Πόλη!) Εκείνος ερχόμενος 
εδώ φυσικά συναντάει τα φανατικότερα στοι-
χεία (τουρκομουφτήδες, DEB κτλ, βλ. και την 
παρακάτω φωτό του 2012 στην Κομοτηνή). 
Αν δεν βγάλεις ερυθρό δελτίο για ένα τέτοιο 
επώνυμο φασισταριό, μπας και μάθει τι ση-
μαίνει εθνική κυριαρχία και έννομη τάξη, για 
ποιον θα βγάλεις;

17/04/2015

Και τα νησιά του Αιγαίου

Ο αρχιδικηγόρος Κοτζασακάλ

Από τον Αντιφωνητή

Τ 

ην υπόθεση δημοσιοποίησε η έγκυ-
ρη ιστοσελίδα στρατιωτικών θεμά-
των onalert.gr,  επικαλούμενη πλη-
ροφορίες από το ΓΕΕΘΑ. Σύμφωνα 

με αυτές, στοιχειοθετούνται δύο περιπτώσεις, 
μία στο Ιόνιο και μία στο Αιγαίο, όπου εντοπί-
ζονται μεθοδεύσεις για την πώληση μικρών 
νησιών που… δεν ήταν ιδιωτικά. 

Στο Ιόνιο, η υπόθεση αφορά την πώληση 
του Αγίου Ιωάννη, η οποία φέρεται να έχει 
πωληθεί σε ιδιώτη από τον Ιούλιο του 2014, 
ενώ δεν υπήρχαν τα σχετικά έγγραφα που κα-
τακύρωναν την ιδιωτική του ιδιοκτησία. Μά-
λιστα, η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε 
δίχως η Κτηματική Υπηρεσία Ζακύνθου να 
έχει χορηγήσει το απαιτούμενο έγγραφο. Κά-
τοικοι και η τοπική εκκλησία, έχουν προσφύ-
γει στην δικαιοσύνη του 2014 και αναμένε-
ται η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία εμπλέ-
κει και τα ΥΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ, καθώς τέτοιου τύ-
που αγοραπωλησίες χρειάζονται την σχετικά 
άδεια του Υπουργείου έπειτα από έλεγχο και 
εισήγηση του ΓΕΕΘΑ.  

Η δεύτερη υπόθεση, αφορά μικρό νησί 
του Αιγαίου, στο οποίο έγινε προσπάθεια να 

‘εξαφανιστούν’ στατιστικά οι ελάχιστοι κάτοι-
κοί του –γνωστή οικογένεια κτηνοτρόφων, οι 
οποίοι βρίσκονται στο νησί τις τελευταίες δε-
καετίες– προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος 
για την εκμετάλλευσή του από ανώνυμη εται-
ρεία. Ήδη ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μιχαήλ Κω-
σταράκος έχει εγκρίνει την παραπομπή του 
φακέλου στον εισαγγελέα, για περαιτέρω δι-
ερεύνηση. 

Έργα και ημέρες μιας Πολιτείας που ξεπουλάει τον εαυτό της

Δημόσιες νησίδες στο σφυρί

Τα προβλήματα στις σχέσεις με τους Εταί-
ρους δεν δημιουργούνται τόσο από τον 
καιροσκοπισμό των ελληνικών αρχών 
όσο από το ότι αυτοί λειτουργούν ως Δυ-
τικοί και όχι ως Ευρωπαίοι. Επιμένουν 
στην εκδυτικοποίηση της Ελλάδας και όχι 
στον εξευρωπαϊσμό όλων των Εταίρων. 
Δεν αποδέχονται ότι οι κόκκινες γραμμές 
υπάρχουν και λόγω των διαφορετικών πο-
λιτισμικών υποστρωμάτων. 

Υ 

πάρχει μια σύγχυση ανάμεσα στις έν-
νοιες “Ευρωπαίοι” και “Δυτικοί”. Αν 
και οι δύο είναι σύγχρονες και ανα-
θεωρούν την κατηγορία “Χριστιανοί” 

που υπήρχε ιστορικά στη θέση τους, όμως, η 
έννοια “Ευρωπαίοι” είναι πιο σύνθετη και πε-
ριλαμβάνει διάφορες πολιτιστικές δομές, όπως 
την Καθολική Λατινική Δυτική Ευρώπη, την 
Ορθόδοξη Ελληνική Ανατολική Ευρώπη κλπ. 

Είναι παραδεκτό ότι ο Δυτικός πολιτισμός ή 
κόσμος δεν συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, συ-
μπεριλαμβάνει μόνο την ελληνική αρχαιότητα. 
Έτσι, Δύση συνιστούν οι δεκαπέντε χώρες της 
ΕΟΚ, χωρίς την Ελλάδα, με Ελβετία, Νορβηγία 
και Ισλανδία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, καθώς 
και οι αποικιακές χώρες όπως: Αντίλλες, Γου-
ιάνα, Ρεϋνιόν, Κανάριοι Νήσοι, Αζόρες, Γροι-
λανδία, Χαβάη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 
δηλαδή, οι καθολικές και προτεσταντικές χώ-
ρες. Αυτό που τις δένει είναι «τα κοινά πολιτι-

σμικά χαρακτηριστικά», τα οποία «υπερισχύουν 
σε σπουδαιότητα των τοπικών διαφοροποιήσε-
ων» (Φιλίπ Νεμό, Τι είναι Δύση, Εστία, 2008, σ. 
139). Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται λόγω 
διαφορών πολιτισμικού τύπου και όχι τοπικού 
και σ’ αυτό μάλλον υπάρχει δίκαιο. Γιατί ο ελλη-
νισμός έχει 1000 χρόνια Βυζάντιο και 400-500 
τουρκική σκλαβιά, που τον «μόλυναν ιδεολογι-
κά». Στη δυτική εκδοχή του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού ο ελληνικός λαός, η πολιτική και εθνική 
του συγκρότηση γίνεται ανεκτή μόνον ως δομή 
εκδυτικισμού. Οι Δυτικές ελίτ επιμένουν να 
μην κατανοούν τον ελληνικό λαό ως υποκείμε-
νο της ιστορίας, να μη τον δέχονται ως έκφραση 
μιας πολιτισμικής ταυτότητας. τον δέχονται μό-
νον ως αντικείμενο επιδιόρθωσης. Ούτε όμως 
και το ελληνικό κράτος, ως οργανωτής της εκ-
δυτικοποίησης, κατάφερε να εντάξει την Ελλά-
δα στη Δύση, αφού δεν μπόρεσε να εξαλείψει 
την αυτόχθονη παραγωγή πολιτισμού. 

Ο ελληνικός λαός νιώθει ότι η εθνική του 
κυριαρχία είναι υφιστάμενη σχέσεων ηγεμονι-
σμού και ανημποριάς. Την απεριόριστη εξου-
σία να «αποφασίζει κατ’ εξαίρεση», σύμφωνα 
με τον ορισμό για την κυριαρχία του Καρλ Σμίτ, 
δηλαδή, ν’ αποφασίζει σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης, την έχουν τα δυτικά διευθυντή-
ρια. Από τη βαυαροκρατία μέχρι την αμερικα-
νοκρατία, τις εντάξεις στην ΕΟΚ, στην ευρω-
ζώνη στους και σήμερα στους  τοκογλυφικούς 
“θεσμούς” ποτέ οι Έλληνες δεν αποφάσισαν 
μόνοι τους και δημοκρατικά για μια σημαντική 
στιγμή της χώρας τους. Το διαχρονικό επιχεί-

ρημα μεταβίβασης  κυριαρχίας θα γί-
νει το δημόσιο χρέος. Η εξυπηρέτηση 
του θα διαμορφώνει την παραγωγική 
και οικιστική οργάνωση και τον γεω-
πολιτικό ρόλο του ελληνικού κράτους 
και, επόμενα, τη νόθα ιδεολογία του: 
τον εκδυτικισμό. 

Η Ελλάδα δεν απέκτησε ποτέ την 
εμπειρία του μετααποικιακού έθνους-
κράτους. Η ανδρεοπαπανδρεϊκή 
εμπειρία, ως αντιμπεριαλιστική εμπει-
ρία, κατέληξε, με ταπεινωτικό τρόπο, 
σε εθνική τιμωρία μακράς διαρκείας. 
Ο ελληνικός αντιμπεριαλισμός συν-
θλίφτηκε ανάμεσα σε πολιτικές εξαπα-
τήσεις και σε τιμωρίες αποικιακού τύ-
που (μνημόνια, τρόικα κ.λπ.). Από το 
1989 οι αθηναϊκές πνευματικές και 
πολιτικές ελίτ διαλαλούσαν, με το αζη-
μίωτο, την υπεροχή της Δύσης, ακό-
μη και της ηθικής και οι διαπλεκόμενοι θύλακες 
εξαργύρωναν τα ποινικά παραπτώματά τους με 
εκδουλεύσεις υποτέλειας. 

Παρ’ όλες όμως τις μαγαρισιές που υφίστα-
ται ο ελληνικός εθνισμός από την δουλοπρεπή 
ιδεολογία του εκδυτικισμού, διατηρεί τα αντανα-
κλαστικά του. Παραμένει πνεύμα και χώμα που 
«δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει». Δεν ξέρω 
αν οι κόκκινες γραμμές που προβάλλει η σημε-
ρινή κυβέρνηση (προϊόν και αυτή αντιιμπερια-
λιστικών αντανακλαστικών), όσον αφορά τις ιδι-
ωτικοποιήσεις και την κατοικία, κινητοποιούνται 
από ιδεολογικούς ή νομικούς όρους, προσδιορί-

ζονται όμως και από πολιτισμικού τύπου αντα-
νακλαστικά. Στην ελληνική παράδοση, η κατοι-
κία, το τοπίο και η δημόσια περιουσία δεν είναι 
μόνο εμπορεύσιμα είδη, οικόπεδα και χρηματι-
στηριακές αξίες, αλλά και τόποι ιεροί, είναι αξίες 
ατομικής και συλλογικής ταυτότητας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δομική διαφο-
ρά στην κουλτούρα Δυτικών και Ελλήνων είναι 
ότι στους Έλληνες αυτή συναρμολογείται από 
χαμένες πατρίδες ενώ στους Δυτικούς από νέες 
πατρίδες. Τα αντανακλαστικά του Έλληνα είναι 
διαποτισμένα από το σύνδρομο του ξεριζωμέ-
νου ενώ του Δυτικού από το σύνδρομο του ρι-
ζωμένου κατακτητή.

Η Ελλάδα δεν απέκτησε ποτέ την εμπειρία του μετααποικιακού έθνους-κράτους.

Το αδιέξοδο του εκδυτικισμού 
Του Εκ Βεροίας
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! Εκλογές στο 
σωματείο 
εργαζομένων 
της ΜΟΔ

Σ 

τις εκλογές της 29ης Απριλίου, του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εργαζομένων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
των Πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, επί συνόλου πε-
ρίπου 1000 εργαζομένων στις υπηρεσίες διαχείρισης των 

υπουργείων και των περιφερειών όλης της χώρας, ψήφισαν 561 συ-
νάδελφοι για το Δ.Σ και 508 για την εκπροσώπηση στο ΕΚΑ. 

Πρώτη δύναμη αναδείχτηκε η ΜΟΔ Συλλογικά με 249 ψήφους, 
που πρόσκειται στην πρώην συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τέσσερις 
έδρες στο ΔΣ, δεύτερη η ΕΑΣ με 182 ψήφους, που πρόσκειται στον 
ΣΥΡΙΖΑ με τρεις έδρες, τρίτη –η παράταξή μας–, Εναλλακτική Πρω-
τοβουλία με 68 ψήφους και μία έδρα, τέταρτη η ΑΠΕ ΜΟΔ με 39 ψή-
φους, αριστερίστικης απόχρωσης, και μία έδρα και πέμπτη η ΑΣΕ-
ΜΟΔ, προσκείμενη στο ΚΚΕ, με 13 ψήφους και καμία έδρα.

Στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων έπαιξε αναμφισβήτητα 
ρόλο η προσωπικότητα της εκπροσώπου της ΜΟΔ Συλλογικά, Αρ-
γυρώς Ζέρβα –πρώην προέδρου του σωματείου– η οποία τα προη-
γούμενα δύο χρόνια επέδειξε μετριοπάθεια και προώθησε μια κουλ-
τούρα συνεργασίας με τις υπόλοιπες παρατάξεις  για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων εργασιακών ζητημάτων (θέσεις εργασίας, μισθολογικό κ.λπ), 
γεγονός που επιβραβεύτηκε με την πρωτιά της σε ψήφους. Αντίθετα, 
αρνητικό ρόλο έπαιξε η επικράτηση  τάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ με πρόταγ-
μα τη ρήξη με την Ε.Ε και την καταγγελία του μνημονίου χωρίς προ-
τάσεις και σχέδιο διεξόδου, αναπαράγοντας έναν αναχρονιστικό συν-
δικαλιστικό λόγο. 

Η παράταξή μας, παρά τις απώλειες, διατήρησε μια έδρα στο Δ.Σ 
και είναι ρυθμιστής των αποφάσεων του, ενώ εξέλεξε επιπλέον μια 
θέση στο Εργατικό Κέντρο (εν συνόλω επτά του σωματείου), την οποία 
καταλαμβάνει ο συνάδελφος Βασίλης Στοϊλόπουλος. Η μεγάλη πλει-
οψηφία της στήριξής μας προήλθε από την Περιφέρεια, εξ ου και η 
επανεκλογή στο ΔΣ της κας Βασιλικής Σωτηροπούλου από την 
υπηρεσία του Interreg (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) στη Θεσ/
νίκη. Βασικό μας μέλημα την επόμενη περίοδο θα είναι το ζήτημα της 
ελλειμματικής εκπροσώπησης των συναδέλφων της περιφέρειας με 
στόχο τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις ψηφοφορίες των γενικών 
συνελεύσεων με ηλεκτρονική ψήφο ή με θεσμοθέτηση περιφερεια-
κών συνελεύσεων. 

Επιπροσθέτως των εργασιακών αιτημάτων και της καθημερι-
νότητας στους χώρους δουλειάς όπου απαιτούνται εναλλακτικές πα-
ρεμβάσεις, υψηλά στην ατζέντα της παράταξής μας είναι το ζήτημα της 
ουσιαστικής αξιολόγησης  των προγραμμάτων και των φορέων που 
καθίστανται δικαιούχοι, ούτως ώστε τα 20 δισ. της επόμενης προγραμ-
ματικής περιόδου να διατεθούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και ορθολο-
γικότητα ώστε να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της χώρας ήτοι: 
την ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δημογραφική ανάκαμ-
ψη, την αντιμετώπιση της κοινωνικής κατάρρευσης, την αποκατάστα-
ση της οικολογικής ισορροπίας. Προϋπόθεση βέβαια είναι η εκκίνηση 
της νέας προγραμματικής περιόδου, αφού ακόμα καθυστερεί η έγκρι-
ση πολλών επιχειρησιακών προγραμμάτων ενώ δεν έχουν προχωρή-
σει οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις για τη στελέχωση των νέων 
δομών διαχείρισης. Αποτέλεσμα, το βασικό «αναπτυξιακό εργαλείο» 
της χώρας να παραμένει μετέωρο……

Ν.Ν.

Το Συνέδριο 2015 της Ομοσπον-
διακής Ένωσης Εθνοτήτων Ευρώ-
πης (FUEN) θα πραγματοποιηθεί 
στο ξενοδοχείο Chris&Eve της Κο-
μοτηνής, σε διοργάνωση της Ευ-
ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρ-
κων Δυτικής Θράκης, του Κόμμα-
τος Ισότητας Ειρήνης & Φιλίας και 
του Συλλόγου Επιστημόνων Μει-
ονότητας Δυτικής Θράκης. Κύριο 
θέμα του συνεδρίου είναι η εκπαί-
δευση και θρησκευτική αυτονομία 
της μειονότητας στη Θράκη και ευ-
ρύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των μειονοτήτων. 

Τ 

ο πρόγραμμα του συνεδρίου, 
σύμφωνα με τις πρώτες ανα-
κοινώσεις, προβλέπεται να 
εξελιχθεί ως εξής: «Μειονο-

τικό Παζάρι» και συζήτηση για τα εκ-
παιδευτικά και θρησκευτικά ζητήματα 
της μειονότητας. Στις 13 Μαΐου 2015 
αναμένεται να φθάσουν στην Κομο-
τηνή περίπου 240 σύνεδροι από διά-
φορες χώρες της Ευρώπης, φέροντας 
μαζί τους τις «ιδιαιτερότητες των πολι-
τισμών τους». Στο συνέδριο, στο οποίο 
θα συμμετέχουν διεθνείς προσωπι-
κότητες, θα πραγματοποιηθούν ομι-
λίες και παρουσιάσεις. Το βράδυ της 
13ης Μαΐου 2015, οπότε θα φθάσουν 
οι σύνεδροι στην Κομοτηνή, θα τους 
δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν και τα 
πολιτισμικά στοιχεία της μειονότητας, 
αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους. 
Στις συνεδριάσεις της 14ης και 15ης 
Μαΐου 2015 θα συζητηθούν τα θέμα-
τα και προβλήματα των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων στην Ευρώπη και 
ιδιαίτερα του μουσουλμανικού μειο-
νοτικού στοιχείου της Θράκης.

Συνέλευση της Επιτροπής Συνέ-
δρων της FUEN. Την τελευταία ημέρα 
του συνεδρίου (ανοιχτή μόνο για τους 
συνέδρους) θα πραγματοποιηθεί η συ-
νέλευση της Επιτροπής των Συνέδρων 
της FUEN, ενώ το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας θα γίνει ξενάγηση στα ιστορι-
κά και πολιτισμικά τοπία της περιοχής. 
Την Κυριακή 17 Μαΐου το συνέδριο 
θα λήξει με την αποχώρηση των συνέ-
δρων από την Κομοτηνή.

Δεκάδες οργανώσεις μειονοτή-
των, από τριάντα δύο χώρες της Ευ-
ρώπης, για πέντε ημέρες θα καταγγέλ-
λουν διεθνώς την Ελλάδα για παραβι-
άσεις μειονοτικών δικαιωμάτων των 
«Τούρκων της Θράκης», σε ένα συνέ-
δριο που θα έχει σαν έμβλημα τη ση-
μαία της «τουρκικής Δυτικής Θρά-
κης». Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 
και οργανώσεις εθνοτήτων από διά-
φορες χώρες της Ευρώπης, ορισμέ-
νες τουλάχιστον από τις οποίες εμφα-

νίζουν έντονες αποσχιστικές τάσεις 
(Σκώτοι, Καταλανοί, Βαλλόνοι, Τυρο-
λέζοι κ.ά.).

Κυκλοφορούν τα τελευταία χρό-
νια χάρτες που απεικονίζουν μελλο-
ντική επαναχάραξη συνόρων στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο. Η πολυδιάσπαση επί-
ζηλων μερών της ευρωπαϊκής και άλ-
λων ηπείρων εμφανίζεται ως σενάριο 
που διευκολύνει επιδιώξεις των ση-
μαντικών διεθνών γεωπολιτικών και 
περιφερειακών δρώντων. Η «κοσοβο-
ποίηση» δεν αποσύρθηκε ποτέ από το 
τραπέζι της υψηλής διπλωματίας. Με 
αφορμή την ουκρανική κρίση, μπο-
ρούσε να αυξηθεί η χρησιμοποίη-
ση τέτοιων σεναρίων ως πρώτα χαρ-
τιά στο διπλωματικό πόκερ. Η ανανέ-
ωση της κυριαρχίας του Ερντογάν, σε 
συνδυασμό με την τροπή της ουκρα-
νικής κρίσης και τις εξελίξεις στην εκ-
μετάλλευση-διοχέτευση των υδρογο-
νανθράκων της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, έχει σημαντικές συνέπειες στη δι-
εθνή συμπεριφορά και στον διεθνή 
ρόλο της Τουρκίας. Ανάμεσα στις συ-
νέπειες αναμενόμενη ήταν και η ανα-
θέρμανση της ευρωενταξιακής πορεί-
ας της Τουρκίας.  

Η κατά την Άγκυρα ενιαία μειονό-
τητα -με τη συμβολή και παραγόντων 
της ελληνικής πολιτείας και του περι-
βόητου Προγράμματος Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων-, οι «Τούρκοι 
της Δυτικής Θράκης», αποτελούν πιό-
νια στις προσπάθειες εφαρμογής του 
δόγματος του «στρατηγικού βάθους» 
της Τουρκίας και της ενιαίας αναθεω-
ρητικής πολιτικής του τουρκικού κα-
τεστημένου. Μια μεταβολή του status 
quo χτίζεται από τις αρχές της δεκαετί-
ας του 1990 με συνεχείς παραβιάσεις 
της συνθήκης της Λωζάνης από την 
Τουρκία και με συνεχείς παραχωρή-
σεις εκ μέρους της Ελλάδας. Στη Θρά-

κη έχει δημιουργηθεί μια παραεξου-
σία που είναι σχεδόν έτοιμη να ανα-
κηρυχθεί σε «κράτος». Με τράπεζες 
ελεγχόμενες κυρίως από την Τουρκία 
(όπως η Ζιραάτ Μπανκ), με δική του 
υποδομή, με σημαία. 

Στις ευρωεκλογές του 2014, το 
μειονοτικό «Κόμμα» Ισότητας, Ειρή-
νης, και Φιλίας (DEB) σημείωσε εκλο-
γική επιτυχία. Ήρθε πρώτο σε ψήφους 
στους νομούς Ροδόπης (41,68%) και 
Ξάνθης (25,89%), δέκατο στον νομό 
Έβρου (1,45%), ενώ αναδείχθηκε σε 
τρίτο συνδυασμό στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(12,23%). Πρώτο στους έξι από τους 
οκτώ καλλικρατικούς δήμους των πε-
ριφερειακών ενοτήτων Ροδόπης και 
Ξάνθης, με ποσοστά που κυμαίνονταν 
από 20,04% (δήμος Αβδήρων) μέχρι 
90,14% (δήμος Αρριανών), δεύτερο 
στον δήμο Κομοτη νής (21,06%), τρί-
το στον δήμο Ξάνθης (9,07%). Βεβαί-
ως, το εκλογικό αποτέλεσμα του DEB 
περιορίστηκε αποκλειστικά στη Θρά-
κη και, όπως είχε διαφανεί ήδη από 
τη στελέχωση του ψηφοδελτίου, δεν 
είχε καμία απήχηση στη Δωδεκά-
νησο, στους σλαβόφωνους της Δυτι-
κής Μακεδονίας ή ακόμα και σε με-
γαλουπόλεις. Πάντως, στις ευρωεκλο-
γές του 2014, στη Θράκη, καταδείχθη-
καν οι δυνατότητες χειραγώγησης της 
μουσουλμανικής κοινωνίας από ένα 
εχθρικό κράτος, κάτι που από μόνο 
του συνιστά τουλάχιστον αιτία ανησυ-
χιών. Η πλήρης αυτή διακωμώδηση 
των επίσημων ισχυ ρισμών περί «εν-
σωμάτωσης» της μειονότητας στην ελ-
λαδική κοινωνία κατά πόσο αφύπνισε 
ορισμένα αντανακλαστικά σε φορείς 
που επαναπαύονταν στα περί ισονομί-
ας και θετικών διακρί σεων;

Του Θόδωρου Μπατρακούλη

Συνέδριο στην Κομοτηνή
Συνέδριο της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εθνοτήτων Ευρώπης (FUEN) 

Δεκάδες οργανώσεις μειονοτήτων για 5 ημέρες θα καταγγέλλουν διεθνώς την Ελ-
λάδα για παραβιάσεις μειονοτικών δικαιωμάτων των «Τούρκων της Θράκης»,
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Στις 9 Μάη, η Πλατεία Συντάγματος θα 
είναι πάλι γεμάτη: «Ήρθε η ώρα να γί-
νεις η αλλαγή που ονειρεύεσαι. Ήρθε η 
ώρα να γίνεις μέρος της ιστορίας», μας 
πληροφορεί το κάλεσμα των διοργανω-
τών αυτής της απελευθερωτικής πανδαι-
σίας.«Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε 
άτομα, ομάδες, συλλογικότητες και εγ-
χειρήματα απ' όλη την Ελλάδα να συμμε-
τέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο διεκδί-
κησης και απελευθέρωσης το Σάββατο 9 
Μάη στη πλατεία Συντάγματος, στα πλαί-
σια της παγκόσμιας ημέρας δράσης για 
την αλλαγή των πολιτικών…» 

Μ 

ήπως οι οργανωτές εννοούν την 
ανθρωπιστική κρίση, τις αυτο-
κτονίες, την ανεργία, τη φτώχεια, 
τον πόλεμο, το Κομπάνι, τον 

ISIS; Όχι, βέβαια, εννοούν πιο σημαντικά: «…  
των πολιτικών για τα “ναρκωτικά” και τη νομι-
μοποίηση της κάνναβης».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «Πρε-
σβευτές της Κάνναβης» προβάλλουν δημό-
σια το δικαίωμα στη χρήση, είναι όμως η 
πρώτη φορά που το αίτημά τους εκφράζεται 
με τέτοιο συμβολικό βάρος, βοηθούντος και 
του «απελευθερωτικού ανέμου» της νέας δι-
ακυβέρνησης και των συνιστωσών της.

Η ιστορία είναι παλιά και πονεμένη. Κά-
ποτε το χασίς ήταν το σύμβολο μιας ομάδας 
κοινωνικά και οικονομικά περιθωριοποιη-
μένης και ως τέτοιο υιοθετήθηκε συμβολι-
κά από τα κινήματα αμφισβήτησης της κοι-
νωνίας που τους περιθωριοποιούσε: Ο χασι-
κλής είναι θύμα της κοινωνίας κι  εμείς συ-
μπαθούμε τα θύματα. Από το κάδρο έλειπε 
το γεγονός ότι η εξουσία εστίαζε στο χασίς κι 
όχι στο πλαίσιο που τους περιθωριοποιούσε 
και, σαν ηχώ, η αμφισβήτηση τους αντιμετώ-
πιζε με τον ίδιο τρόπο, ως χασικλήδες κι όχι 
απόκληρους.

Από τότε κύλησε πολύ νερό στα ποτάμια. 
Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών συνδέθηκε 
με την τάση «διεύρυνσης της συνείδησης», 
της εσωτερικής αναζήτησης των 68ρηδων, 
ειδικά στη φάση που το στοιχείο της πολιτι-
κής ανατροπής συντριβόταν από την εξουσία 
και οι χαρισματικοί ηγέτες εξέπιπταν σε σταρ 
της καταναλωτικής διαφήμισης. Όταν αυτό 
που μας παρέχουν οι αισθήσεις γίνεται ανυ-
πόφορο ας καταδυθούμε στις παραισθήσεις, 
αυτές  που θα συντηρήσουν τις ψευδαισθή-
σεις. Η χρήση ηρωίνης γενικεύτηκε στην Ελ-
λάδα μετά τη συντριβή του φοιτητικού «κι-
νήματος των καταλήψεων» του ’80,  με βάση 
εξόρμησης τα στέκια των κύκλων αυτών, τα 
Εξάρχεια ή το Ντορέ.

Ποιο είναι το μήνυμα της κορυφαί-
ας «γιορτής της απελευθέρωσης» της 9ης 
Μάη; Ξεκινώντας από την απελευθέρωση 
της χρήσης κάνναβης για ιατρικούς λόγους 
προχωράμε στην απελευθέρωσή της και για 

«ψυχαγωγικούς», συνεχίζουμε με μια κρι-
τική στην πασίδηλη αποτυχία της πολιτικής 
της απαγόρευσης και της καταστολής για να 
προβάλουμε το αίτημα της γενικευμένης νο-
μιμοποίησης των εξαρτησιογόνων ουσιών, 
των «ναρκωτικών», που πια μπαίνουν σε ει-
σαγωγικά.

Απέναντι σε έναν τέτοιο ορυμαγδό πλη-
ροφορίας τι να αντιπαραθέσει κανείς; Τις 
έρευνες που συσχετίζουν την κάνναβη με 
δημιουργία ψυχωσικών επεισοδίων; Την 
εμφάνιση των εξαιρετικά επικίνδυνων συν-
θετικών κανναβινοειδών (CRA), που γέμι-
σαν την ελληνική αγορά και πουλιούνται 
ανοιχτά ως «spice» ή «ποτ πουρί» (http://
ektepn.gr/Documents/PDF/Filladiio.pdf) 
και πόρρω απέχουν από το «άγιο χασισά-
κι» του Ηλία Πετρόπουλου; Τη λαθροχει-
ρία του αιτήματος νομιμοποίησης της κάν-
ναβης ως πολιορκητικού κριού για την επί-
τευξη της νομιμοποίησης όλων των εξαρτη-
σιογόνων ουσιών στο όνομα της ελευθερίας 
(δηλαδή της ελευθερίας της εξάρτησης, της 
πιο ανελεύθερης κατάστασης)!  Την απάτη 
της νομιμοποίησης ως μόνης εναλλακτι-
κής απέναντι στην καταστολή και την αντιμε-
τώπιση του χρήστη ως εγκληματία; Την από-
κρυψη του γεγονότος ότι και τα θέματα δημό-
σιας υγείας (και σίγουρα η εξάρτηση αποτε-
λεί στον πυρήνα της τέτοιο θέμα, τα θέματα 
δημόσιας τάξης είναι παράγωγα της εξάρτη-
σης, όπως αναγνωρίζει ακόμη και η ελληνι-
κή νομοθεσία εδώ και δεκαετίες), περιέχουν 
και εμπόδια και απαγορεύσεις στη χρήση 
ουσιών με βάση την επικινδυνότητά τους για 
τον χρήστη; Τον μύθο ότι η απαγόρευση δη-
μιουργεί την εξάρτηση, λες και η πρόσφατη 
έκρηξη του αλκοολισμού στην πατρίδα μας 
είναι συνέπεια κάποιας ποτοαπαγόρευσης 
κι όχι της κατάρρευσης της συνοχής και στοι-
χειωδών λειτουργιών της κοινωνίας!

Και για να πάμε παρακάτω, τι να πει κα-
νείς για την απόπειρα να προσμετρηθούν 
τα «οικονομικά οφέλη» της νομιμοποίη-
σης, όπου λίγο ως πολύ προτείνεται το προ-
ϊόν των Ζωνιανών ή της Καλαμάτας ως όχη-

μα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
Ελλάδας!

Όλα αυτά θα ήταν μια ενδιαφέρουσα 
γραφική συζήτηση σε άλλους χωροχρό-
νους. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι λίγο 
πιο σύνθετα: Η «απελευθέρωση» της χρή-
σης είναι σημαία των Φιλελεύθερων, που 
αξιοποιούν τη ρητορική των Ελευθεριακών 
για να σαλπίσουν την αποχώρηση της πολι-
τείας από την υποχρέωση αντιμετώπισης της 
εξάρτησης ως κοινωνικού φαινομένου, την 
έκπτωσή του σε ατομική επιλογή και τη με-
τάθεση της ευθύνης και των συνεπειών στον 
χρήστη αποκλειστικά. Φυσικό αυτό, γιατί η 
θεραπεία κοστίζει στα δημόσια οικονομικά, 
ενώ η νομιμοποίηση μπορεί να φέρει και 
έσοδα από ΦΠΑ!  Ως τέτοια υποστηρίζεται 
από δεκάδες καινοφανείς ΜΚΟ με συγκε-
κριμένο χρηματοδότη, που έκαναν κανονι-
κά απόβαση στα φόρουμ του ΟΗΕ πιέζοντας 
για το «δίκιο» του εξαρτημένου. Η αντιμετώ-
πιση της εξάρτησης ως «χρόνιας υποτροπι-
άζουσας νόσου» συμπληρώνει το παζλ σε 
άλλα πεδία συζήτησης. Η νόμιμη συνταγο-
γράφηση (κυρίως οπιοειδών) έγινε κλαδικό 
αίτημα μιας μερίδας γιατρών, που βλέπουν 
την κρίση να αποδεκατίζει τη συνήθη πελα-
τεία τους.

Και, το πιο σημαντικό, τις εποχές που η 
κρίση και οι προκλήσεις χρειάζονται κάθε 
απόθεμα συλλογικότητας και τα είδωλα των 
εύκολων λύσεων μπαίνουν στη ζώνη του 
λυκόφωτος, η αξία της ατομικής «απόλαυ-
σης» έρχεται να προτείνει μια διέξοδο στην 
απόγνωση, όχι μια διέξοδο δράσης, αλλά 
φυγής από αυτό που μας πονάει. Ως τέτοια, η 
προβολή της νομιμοποίησης της εξάρτησης 
έρχεται να συμπληρώσει τη νόμιμη και θα-
νατηφόρα εξάρτηση, αυτήν της προβολής 
του δημόσιου ψεύδους  από τις απειράριθ-
μες οθόνες που συσκοτίζουν την πραγματι-
κότητα της μιζέριας μας.

ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ ΔΕΝ ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΧΟΥΝΤΕΣ!

Παρέμβαση εργα-
ζομένων ΚΕΘΕΑ, 
18άνω για την "γιορ-
τή της Κάνναβης"

Σ 

χετικά με τη «Γιορτή της Κάνναβης» της 
9ης Μάη ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕ-
ΘΕΑ, το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέ-
ντρα Πρόληψης και Εργαζόμενοι του 18 

ΑΝΩ νιώθουμε την ανάγκη να παρέμβουμε δημό-
σια. Στις σύνθετες συνθήκες κοινωνικής, αξιακής και 
οικονομικής κρίσης, που εντείνουν την παθογένεια 
της καθημερινής συμπεριφοράς και πολλαπλασιά-
ζουν την προσφυγή σε εξαρτητικές ουσίες, το αίτημα 
για νομιμοποίηση της χρήσης δεν προσφέρει καλές 
υπηρεσίες, τουλάχιστον σε όσους κι όσες επιλέγουν 
την αντίσταση κι όχι την φυγή.

Η λευτεριά από μνημόνια, τρόικα/«θεσμούς», 
ανεργία, φτώχεια, αποξένωση, δίχως τελειωμό εξάρ-
τηση του λαού και της χώρας από «κηδεμόνες», 
δεν πρέπει να παραμερίζεται για χάρη της «λευτε-
ριάς χρήσης» κάποιας ουσίας. Ιδιαίτερα σε μια επο-
χή, που ο «θαυμαστός νέος κόσμος» συναρμόζει τον 
ολοκληρωτικό νεοφιλευθερισμό των αγορών με μια 
«ελευθεριάζουσα» αποσπασματική κατάργηση κάθε 
φραγμού και ορίου, συνεργώντας εν τέλει στην εμπέ-
δωση μιας ατομικιστικής ταξικής κοινωνίας, ακόμη 
και με το προσωπείο του εξεγερμένου «αντι-εξουσι-
αστή».   

Ως εργαζόμενοι/ες στην πρόληψη, τη θεραπεία 
και την κοινωνική ένταξη εξαρτημένων ανθρώπων 
αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε όχι την απελευθέρω-
ση κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας, αλλά την απε-
λευθέρωση της ανθρώπινης ουσίας, της δημιουργι-
κότητας, της αυτοεκτίμησης, της διάθεσης για ζωή, 
των δυνατοτήτων αναζήτησης νέων οριζόντων χει-
ραφέτησης. Αυτή την ουσία, που δικαιούται να έχει 
ή να ξαναανακαλύψει κάθε μέλος της κοινωνίας μας, 
κάθε εξαρτημένος άνθρωπος, σε πείσμα των ανελεύ-
θερων, ατομικιστικών καιρών. 

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ποινικοποίηση του 
εξαρτημένου, αντιπαλεύοντας στην πράξη την επι-
δερμική και ισοπεδωτική λογική: «όποιος δεν είναι 
με τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, είναι με την 
καταστολή του χρήστη». 

Αγωνιζόμαστε ώστε να βγουν στο προσκήνιο τα 
άτομα ως πρόσωπα, που εξανθρωπίζονται μέσα στην 
κοινότητα: σε μια κοινότητα που θεσπίζει την υπευ-
θυνότητα, τους κανόνες και τα δικαιώματα των μελών 
της ως ένα ενιαίο και καθολικό πλαίσιο αυτονομίας 
και συνεργασίας.  

Καθώς ο διάλογος για την εξάρτηση και την απε-
ξάρτηση δεν προάγεται με τη δημόσια χρήση ουσι-
ών, δεν σκοπεύουμε να συμβάλουμε, περαιτέρω, στο 
θόρυβο, που οι διοργανωτές της «γιορτής της κάννα-
βης» επιχειρούν να δημιουργήσουν. Γιατί πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά τη «γιορτή», η πολύ δύσκολη 
και δυσάρεστη πραγματικότητα –που βιώνει η πλει-
οψηφία της κοινωνίας και που, για να αντιμετωπιστεί, 
χρειάζεται καθαρά μυαλά και συναισθήματα- παρα-
μένει. Το ζήτημα είναι να την αλλάξουμε.

Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ
Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

Εργαζόμενοι 18 ΑΝΩ

Ένας μπάφος θα φέρει την άνοιξη;
Πλάνες και αυταπάτες κι στρεβλός φιλελευθερισμός του αντιαπαγορευτικού κινήματος

Του Θανάση Τζιούμπα

Τι να πει κανείς για την απόπειρα να προσμετρηθούν τα «οικονομικά οφέλη» της νο-
μιμοποίησης, όπου λίγο ως πολύ προτείνεται το προϊόν των Ζωνιανών ή της Καλαμά-
τας ως όχημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας!

http://ektepn.gr/Documents/PDF/Filladiio.pdf
http://ektepn.gr/Documents/PDF/Filladiio.pdf
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                                                                                                                                                       ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Μπαλτάς και Κουράκης, υπουργός 
και αναπληρωτής υπουργός Παιδείας 
αντίστοιχα, φαίνεται να εξελίσσονται 
ταχύτατα σε δίδυμο της συμφοράς για 
την Παιδεία στην Ελλάδα.

Υ 

πήρξε αρχικά η ψευδαίσθη-
ση ότι, εφόσον σημαντικό μέ-
ρος της δύναμης και των στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται 

από τον χώρο της Παιδείας, θα είχαν του-
λάχιστον έναν μπούσουλα για το ποια κα-
τεύθυνση θα πρέπει να έχει η εκπαίδευ-
ση σε αυτήν τη χώρα. Όταν όμως βρέθη-
καν στην εξουσία, αποκαλύφθηκε, δυστυ-
χώς, πως ο βασιλιάς είναι γυμνός. Τόσα 
μέλη ΔΕΠ στα ΑΕΙ και τόσοι συνδικαλι-
στές στελέχη του κόμματος δεν είχαν την 
παραμικρή ιδέα για το πώς θα αναδιορ-
γανωθεί η Παιδεία. Και λέω «δυστυχώς», 
γιατί αυτή την έλλειψη προγράμματος και 
θέσεων την πληρώνει, για άλλη μια φορά, 
ολόκληρος ο ελληνικός λαός και η ίδια η 
χώρα.

Στον χώρο της Α/βάθμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης το πράγμα φάνηκε ήδη από 
την αρχή. Το πρώτο ζήτημα που φάνη-
κε να απασχολεί τον νέο υπουργό ήταν η 
ιδεολογική επίθεση εναντίον της αντίλη-
ψης περί «αριστείας» στην εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα από το αν πράγματι χρειαζό-
ταν μια ριζική παρέμβαση στη λειτουργία 
των ψευδώνυμων «προτύπων-πειραμα-
τικών» σχολείων. Λες και είναι δυνατόν 
μία χώρα να σταθεί χωρίς να ενθαρρύνει, 
να αναδεικνύει και να αξιοποιεί τους κα-
λύτερους σε κάθε τομέα. Θα προτείναμε 
στον κ. υπουργό, την επόμενη φορά που 
θα χρειαστεί γιατρό, να τον επιλέξει με 
κλήρωση και να μην διερευνήσει πρώτα 
για να επιλέξει τον καλύτερο για τον εαυ-
τό του! Έπειτα, αντί να καταργήσει τις Πε-
ριφερειακές Διοικήσεις ως έναν θεσμό, 
προϊόν του Καλλικράτη, καθαρά κομματι-
κό-γραφειοκρατικό, σπάταλο και εντελώς 
αντιπαραγωγικό, έσπευσε να προκηρύ-
ξει τις θέσεις των προϊσταμένων προκει-
μένου να γίνει η επιλογή δήθεν των «αξι-
ότερων». Στήθηκε έτσι μία κωμωδία επί… 
μήνες, για να έρθει τη Μεγάλη Εβδομά-
δα το υπουργείο να ανακοινώσει τον δι-
ορισμό, τελικά, των ημετέρων και μάλι-
στα κρατώντας την… ποσόστωση κομμα-
τικής εκπροσώπησης που είχε εφαρμό-
σει προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία 
τουλάχιστον το είχε δηλώσει ευθαρσώς 
και δημόσια (τόσοι της ΝΔ, τόσοι του ΠΑ-
ΣΟΚ και τόσοι της ΔΗΜΑΡ). Αντιλήφθη-
καν δηλαδή στην πορεία οι μαθητευόμε-
νοι μάγοι ότι καταλληλότερα για μία πολι-
τική θέση είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Τέ-
τοια ταχεία αντίληψη!

Άλλοι τόσοι και περισσότεροι μήνες 
χρειάστηκαν για τη σύνταξη και κατάθε-

ση του περίφημου Πολυνομοσχεδίου. 
Κι αν επρόκειτο για μία πραγματική με-
ταρρύθμιση, μία επανάσταση στον χώρο 
της Παιδείας, θα έλεγε κανείς ότι πράγμα-
τι η τόση καθυστέρηση ήταν αναγκαία. Κι 
όμως ώδινεν όρος και έτεκεν μυν: όσα πε-
ριλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο είτε 
αφορούν την κατάργηση θεσμών και μέ-
τρων των μνημονιακών κυβερνήσεων 
είτε αποτελούν εμβαλωματικού χαρακτή-
ρα παρεμβάσεις, που παραπέμπουν την 
οριστική λύση των ζητημάτων στο… σοσι-
αλιστικό μέλλον.

Έτσι, «προσωρινά» αντιμετωπίζονται 
μία σειρά από ζητήματα όπως: η αξιολό-
γηση, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και η εκλογή διευθυντών σχο-
λικών μονάδων χωρίς όμως κι αυτές οι, 
προσωρινές έστω, διευθετήσεις, να πεί-
θουν ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. 
Πολύ χαρακτηριστική περίπτωση αυτή 
της εκλογής διευθυντών: από την αρχι-
κή, πράγματι ριζοσπαστική, ιδέα να εκλέ-
γονται από τους συλλόγους διδασκόντων, 
τελικά φτάσαμε σ’ ένα σύστημα με βάση 
το οποίο η παλαιότητα υπερισχύει των 
αντικειμένων ακαδημαϊκών προσόντων 
(!) ενώ η εκλογή από τους συλλόγους έχει 
υποβαθμιστεί σ’ ένα είδος τηλεοπτικής 
πασαρέλας με ελάχιστη συμμετοχή στην 
τελική μοριοδότηση!  Η ίδια δημιουργι-
κή… ασάφεια επικράτησε και στο ζήτη-
μα της αξιολόγησης: καταργήθηκαν μεν 
οι περισσότερες διατάξεις που αφορούν 
στο ισχύον σύστημα, χωρίς να απορρί-
πτεται συνολικά η αξιολόγηση, αλλά και 

χωρίς να προσδιορίζεται πώς συγκεκρι-
μένα αυτή θα εφαρμοστεί σε «προοδευτι-
κή» κατεύθυνση… Όσο για την πρόσβα-
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι προ-
σωρινές ρυθμίσεις για το επόμενο έτος 
και έως την οριστική (!) αλλαγή του συ-
στήματος πράγματι είναι πιο ορθολογικές 
και απαλλάσσουν μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς από δυσλειτουργίες, στρεβλώσεις 
και αδικίες του παλιότερου συστήματος. 
Παραμένουν ωστόσο κάποιοι περιορι-
σμοί στις επιλογές σχολών για τους υπο-
ψηφίους κι αυτό έχει προκαλέσει και τις 
περισσότερες αντιδράσεις. 

Κοντολογίς το Πολυνομοσχέδιο δεν 
αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήμα-
τα της Παιδείας: το πώς δηλαδή το σχο-
λείο θα παρέχει ουσιαστική μόρφωση 
και πολύπλευρη καλλιέργεια, αλλά και 
ήθος, αξίες και θετικά πρότυπα και θα πά-
ψει να είναι ο εντελώς απαξιωμένος θε-
σμός που απλώς ταλαιπωρεί μαθητές, εκ-
παιδευτικούς και γονείς για ένα αποτέ-
λεσμα – στην καλύτερη περίπτωση - μη-
δενικού αθροίσματος. Η νέα κυβέρνηση 
όμως δεν φαίνεται καν να αντιλαμβάνεται 
την ουσία και πως βασικός αντίπαλος εί-
ναι η συνειδητή επιλογή του συστήματος 
για μία «εκπαίδευση της αμάθειας» (Μι-
σεά) και επενδύει – αντί για τον ανόητο 
αυταρχισμό της προηγούμενης κυβέρνη-
σης – στο πασοκικό μπάχαλο και την βο-
λική ανευθυνότητα της Μεταπολίτευσης.

*Ο Τάσος Χατζηαναστασίου είναι πρόε-
δρος της ΕΛΜΕ Αργολίδας

Γονείς εναντίον 
υπουργείου 
Παιδείας

Η 

πιο ουσιαστική αντίδραση στους σχεδιασμούς 
του υπουργείου Παιδείας για την προοπτική των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων της χώρας 
προέρχεται από τον σύλλογο γονέων και κηδε-

μόνων του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου της Αθήνας. 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα της από γενικής 

συνέλευσης της 6ης Μαρτίου, οι γονείς αντιδρούν στην επι-
κείμενη τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 
Ν. 3966/2011 αλλά και στην πλήρη απουσία διαλόγου με 
την κοινωνία, κατά παράβαση των προεκλογικών δεσμεύσε-
ων του πρωθυπουργού περί προαπαιτούμενων συζητήσεων 
με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία για την προώ-
θηση των αλλαγών στην Παιδεία. 

Σημείο τριβής της πρωτοβουλίας των γονέων αποτε-
λεί η πρόθεση του υπουργείου να διαχωρίσει τη λειτουργία 
των εήντα υφιστάμενων πειραματικών σχολείων από τα πέ-
ντε πρότυπα (Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά,1847, Βαρβάκειος 
Σχολή,1860, Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, 1833, Ευαγγελική 
Σχολή Νέας Σμύρνης, 1934/1972, Γυμνάσιο Αριστούχων 
Αναβρύτων, 1946) καταργώντας τις εξετάσεις για την επιλογή 
των μαθητών στα πειραματικά. Αιτία αυτής της εσπευσμένης 
αλλαγής αποτελεί ο τρόπος νοηματοδότησης του «καλού σχο-
λείου» και των επιδόσεων από την πλευρά της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου. Αξιολόγηση η οποία ανάγεται πρωτί-
στως στην κουλτούρα συνεργασίας και στην ομαδικότητα και 
όχι στην επιβράβευση της ατομικής επίδοσης και του κόπου 
κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αντί λοιπόν να προβεί σ’ έναν σχεδι-
ασμό επέκτασης του θεσμού των πειραματικών, αποπειράται 
την αξιολόγηση των εν λειτουργία σχολείων αναζητώντας ένα 
πιο αξιόπιστο δείγμα, βασισμένο στην επιλογή των μαθητών, 
κατόπιν κλήρωσης.

Οι γονείς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους μέσω συνα-
ντήσεων με άλλους συλλόγους γονέων πειραματικών, αλλά 
και με εκπροσώπους γονέων των πέντε πρότυπων σχολείων. 
Παράλληλα, η επιτροπή είχε συναντήσεις με εκπροσώπους 
των ΑνΕλ, της ΝΔ και του Ποταμιού, ενώ στις 16/3 συμμε-
τείχε δι' εκπροσώπου της σε ενημερωτική εκπομπή της ΕΤ3 
για το ζήτημα. 

Στο σχετικό ψήφισμα, οι γονείς καταθέτουν επιχειρήμα-
τα που δύσκολα μπορούν να ανασκευαστούν από την ψευδο-
προοδευτική λογική της ‘ευκολίας’ που κυριαρχεί στην σημε-
ρινή ηγεσία του υπουργείου: 

Η ελληνική κοινωνία έχει αγκαλιάσει τα πρότυπα πειρα-
ματικά σχολεία, με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, κα-
θώς κάθε χρόνο ο αριθμός παιδιών που προσέρχονται για 
εξετάσεις αυξάνεται θεαματικά. 

Τα θετικά αποτελέσματα της λειτουργίας των σχολείων 
αυτών, μέσω μηχανισμών ποιοτικής αξιολόγησης του πα-
ραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, μπορούν να διαχυθούν σε 
όλη την εκπαίδευση. 

Σε αυτά τα σχολεία, σε αντίθεση με επιχειρήματα που επι-
καλούνται την «ταξικότητα» της εκπαίδευσης, φοιτούν παιδιά 
από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά και παιδιά μεταναστών. 

Το υπουργείο, αντί να λάβει σοβαρά την τάση αυτή που 
εκδηλώνεται σε αυτήν την κοινωνία, και να αυξήσει τον αριθ-
μό πειραματικών σχολείων ώστε να διευκολύνει την πρόσβα-
ση σε αυτά – πολλαπλασιάζοντας έτσι και τα ευεργετικά απο-
τελέσματα που μπορεί να έχει η λειτουργία τους σε όλη την 
δημόσια εκπαίδευση, σπεύδει να την… καταπολεμήσει.

Πολυνομοσχέδιο για την παιδεία
Από τον ανόητο αυταρχισμό της ΝΔ στη βολική ανευθυνότητα του… ΠΑΣΟΚ!

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

το «Πολυνομοσχέδιο» δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της Παιδεί-
ας: το πώς δηλαδή το σχολείο θα παρέχει ουσιαστική μόρφωση και πολύπλευ-
ρη καλλιέργεια, αλλά και ήθος, αξίες και θετικά πρότυπα και θα πάψει να είναι ο 
εντελώς απαξιωμένος θεσμός



             Αριθμός φύλλου 114        ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 201512

Αντικρίζοντας τον Συνεταιρι-
σμό Ρομπόλας Κεφαλλονιάς στο 
οροπέδιο Ομαλά δίπλα σχεδόν 
στο μοναστήρι του Αγίου Γερα-
σίμου- το πρώτο που ξεχωρί-
ζεις είναι το σήμα του συνεται-
ρισμού και η αρχιτεκτονική του 
κτηρίου.

Ο 

Κεφαλλονίτης παρα-
γωγός με τη σκούφια, 
το ζωνάρι και τη βρά-
κα, δίπλα στο κοφίνι με 

τον ευλογημένο καρπό. Έναν καρ-
πό που διαιώνισε τις ποικιλίες του 
από την ομηρική εποχή έως σήμε-
ρα, χάρη στην ανάγκη και το μεράκι 
των ανθρώπων. Τώρα, οι επίμονες 
και επίπονες προσπάθειες του συ-
νεταιρισμού, στο πλαίσιο μιας επι-
θετικής εξαγωγικής πολιτικής, φτά-
νει το τοπικό κρασί στην Κίνα και 
τη Ρωσία, αλλά και την αμερικανι-
κή αγορά, ενώ σερβίρεται εν πτήσει 
ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσω 
συμφωνίας με ελληνική εταιρεία αε-
ρομεταφορών. Το κτήριο στηρίζεται 
στην παραδοσιακή κεφαλλονίτικη 
αρχιτεκτονική και εκφράζει τη μελε-
τημένη προσπάθεια των συνεταιρι-
στών, να δώσουν έμφαση στο προ-

ϊόν μέσα από την λεπτομέρεια και 
την ανάδειξη της τοπικής κουλτού-
ρας.  

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 
1982. Έχει μέλη 150 παραγωγούς 
από τα τέσσερα χωριά που καλλι-
εργούν την ενδημική ποικιλία στα-
φυλιού, τη ρομπόλα, και οινοποι-
εί περίπου το 75% της συνολικής 
παραγωγής του νησιού. Το ομώ-
νυμο κρασί είναι προϊόν Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π) και αποτελεί ξακουστό κα-
μάρι του νησιού, ζυμωμένο με την 
ιστορία και τον πολιτισμό του. Θεω-
ρείται η πιο ακριβή ελληνική ποικι-
λία αμπέλου. Η ρομπόλα ευδοκιμεί 
στις ημιορεινές και ορεινές τοπο-
θεσίες της περιοχής, φτάνοντας μέ-

χρι τις ψηλές πλαγιές του όρους Αί-
νου (1628 μ.), σε φτωχά, ξηρά εδά-
φη με χαλικώδη και ασβεστολιθική 
σύνθεση, χαρακτηριστικό γεωλο-
γικό στοιχείο της Κεφαλλονιάς. Για 
τον λόγο αυτό οι Ιταλοί, όταν κατεί-
χαν την Κεφαλλονιά, το ονόμαζαν 
vino di sasso, δηλαδή "κρασί της 
πέτρας". Οι καλλιεργητές παραχω-
ρούν σχεδόν το σύνολο της παραγω-
γής τους στον συνεταιρισμό, κρατώ-
ντας μικρή ποσότητα αποκλειστικά 
για οικιακή χρήση και με ρήτρα να 
μην παραχωρηθεί σε ανταγωνιστή. 
Επιπλέον, ο συνεταιρισμός οινοποι-
εί και κρασιά από άλλες ντόπιες ποι-
κιλίες, όπως το τσαούσι και τη μαυ-
ροδάφνη. 

Ο συνεταιρισμός άντεξε τον αρ-

χικό ανταγωνισμό στα πρώτα χρό-
νια λειτουργίας του, τόνωσε το ηθι-
κό των αμπελοκαλλιεργητών, προ-
στάτευσε τα συμφέροντά τους και 
συνέβαλε αποφασιστικά στην αύξη-
ση της καλλιεργητικής έκτασης. Τα 
τελευταία χρόνια προωθεί τη βιο-
λογική καλλιέργεια, την παροχή κι-
νήτρων για την εγκατάσταση νέων 
αμπελοκαλλιεργητών, συχνά λει-
τουργεί θερινό σχολείο για τη βιο-
λογική αμπελουργία, ενώ συνεργά-
ζεται με το τοπικό Τ.Ε.Ι., για τη συν-
διοργάνωση ημερίδων σχετικά με 
την οινοποιία, την επτανησιακή δια-
τροφή, κ.α. Αποτελεί υγιή πνεύμονα 
συνεργατικής ανάπτυξης για το νησί 
και επιπλέον συμβάλλει στη διατή-
ρηση της τοπικής παράδοσης και 
λαογραφίας με ανάλογες εορταστι-
κές εκδηλώσεις. 

Η ξενάγηση στον χώρο είναι ιδι-
αίτερα φιλική και επεξηγηματική, 
αναδεικνύοντας τα στάδια της παρα-
γωγής: στον χώρο της οινοποίησης 
και των δεξαμενών, στο εμφιαλω-
τήριο, στο εκθετήριο και την κάβα. 
Το 2001, η αίθουσα υποδοχής επι-
σκεπτών διαμορφώθηκε κατάλλη-
λα ως δοκιμαστήριο εξελίσσοντας 
την εξωστρεφή ανάπτυξη του συνε-
ταιρισμού. 

Σκεφτόμενοι την αποστέωση, 

τη λεηλασία και την απαξίωση που 
υπέστη το συνεταιριστικό κίνημα 
του '80 από τον παρασιτικό πελατο-
κεντρικό «σοσιαλισμό» των μετέπει-
τα χρόνων, ο συνεταιρισμός της ρο-
μπόλας αποτελεί λαμπρή εξαίρεση. 
Διέφυγε από τις σειρήνες των επι-
δοτούμενων συνεταιριστών-κομμα-
ταρχών, συνένωσε την ανάγκη των 
παραγωγών και αποτελεί γι’ αυτούς 
υλική και ηθική ανταμοιβή του μό-
χθου τους.

Φέτος το Πάσχα, οι άνθρωποι 
του συνεταιρισμού μας είπαν ότι η 
κρίση τους έχει επηρεάσει, αλλά με 
έμφαση στη ανανέωση, την καινο-
τομία, τις προσπάθειες αύξησης των 
εξαγωγών και την αισιοδοξία που 
δίνει η αγάπη για την αμπελουργία 
και τον τόπο, θα ξεπεράσουν τη δυ-
σκολία. Άλλωστε και ο γείτονάς τους, 
Άγιος Γεράσιμος, εκτός των άλλων 
ήταν και αμπελουργός!

Παραγωγικοί πυρήνες για την 
ανασυγκρότηση της χώρας βρίσκο-
νται δίπλα μας. Στηρίγματα και προ-
τάγματα συνεργατισμού και συνέ-
νωσης δυνάμεων. Μικρές πηγές αι-
σιοδοξίας, κοινωνικής οικονομίας 
και πολιτιστικά κέντρα αναφοράς. 

Επισκεφτείτε τη σελίδα:  
http://www.robola.gr/

Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλλονιάς

Ο συνεταιρισμός της παράδοσης
Του Δημήτρη Γιαννάτου 

Πέρασαν πέντε ολόκληρα χρόνια μεγάλων 
και σκληρών θυσιών του ελληνικού λαού 
και βρισκόμαστε ακόμα στο να μιλάμε για 
την απόλυτη ανάγκη μιας μεγάλης και απο-
δοτικής παραγωγικής ανάπτυξης που θα 
σώσει τη ταλαίπωρη χώρα μας. Εξακολου-
θούμε δυστυχώς να εισάγουμε το 75% περί-
που των αναγκών μας, ενώ οι πολυπόθητες 
εξαγωγές μας παραμένουν ακόμα στάσιμες 
και σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. 

Ε 

ίναι καιρός πλέον να αφήσουν οι πο-
λιτικοί μας τις άχρηστες αντιπαλότητες 
και τις μεταξύ τους ατέλειωτες φλυαρί-
ες για τα μνημόνια και τα αντιμνημόνια, 

για την τρόικα και τους θεσμούς, για το σωστό ή 
το λάθος μείγμα της πολιτικής που θα πρέπει να 
εφαρμοστεί για την ανάπτυξη της χώρας και να 
σηκώσουν επιτέλους τα μανίκια τους για να δου-
λέψουν λιγάκι. Αρκούν τα έξι χρόνια της άγονης 
πολυλογίας τους και των αναποτελεσματικών 
κομματικών διαπληκτισμών και αντιπαραθέσε-
ων. Φτάνει πια, βαρεθήκαμε. Ας αφήσουν κατά 
μέρος τα παχιά και μεγάλα λόγια για το ότι στο-

χεύουν δήθεν να κάνουν την Ελλάδα χώρα υψη-
λής τεχνολογίας με καινοτόμες εφαρμογές, εται-
ρείες και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα, το ξέρουν πως 
δεν μπορεί αυτομάτως να μεταβληθεί σε …Σίλι-
κον Βάλεϊ (!!!). Να συμμαζέψουν πρώτα τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια και ας μη ζουν στα σύννεφα 
και παίρνουν τα μυαλά τους αέρα.

Το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν, 
ως ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την ανα-
ζωογόνηση της χώρας, θα ήταν να κοιτάξουν να 
αναπτύξουν αμέσως τους πρωτογενείς εκείνους 
τομείς που μπορούμε από μόνοι μας να διαχει-
ριστούμε, χάρη κυρίως στα άφθονα και σπά-
νια δώρα που μας χάρισε απλόχερα η ελληνι-
κή φύση και στην πολύτιμη πείρα που κληρο-
νομήσαμε. Όπως κάναμε μόνοι μας αξιοσημείω-
τη πρόοδο στον τουρισμό (χάρη βέβαια και στις 
μοναδικές φυσικές ομορφιές της χώρας μας), θα 
μπορούσαμε το ίδιο να κάνουμε και με τους το-
μείς της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτρο-
φίας. Έχουμε τις πλέον ιδανικές κλιματικές συν-
θήκες, πολύ εύφορα εδάφη και αρκετά καλά 
ποτιστικά νερά, άριστους καλλιεργητές και γε-
ωπόνους και μπορούμε –αν το θελήσουμε στα 
σοβαρά– να αναπτύξουμε πολλές μεγάλες και 
προσοδοφόρες γεωργικές καλλιέργειες και δια-
φόρων ειδών επιχειρήσεις κτηνοτροφικών προ-

ϊόντων. Να επεκταθούμε στη βιοκαλλιέργεια, 
στην υδροκαλλιέργεια και στα σύγχρονα θερμο-
κήπια για να παράγουμε περισσότερα πρώιμα 
και ποιοτικά προϊόντα. Να επεκταθούμε στην πα-
ραγωγή των ήδη φημισμένων ελληνικών προϊό-
ντων, της φέτας και του γιαουρτιού. Έχουμε επί-
σης και τις απέραντες, πλούσιες σε ποιοτικό πε-
ριεχόμενο θάλασσές μας και τους ικανούς αλιείς 
και επιχειρηματίες, για να αναπτύξουμε περαιτέ-
ρω τον τομέα της αλιείας. Τα νοστιμότατα ελληνι-
κά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά είναι ήδη γνω-
στά και περιζήτητα στις ξένες αγορές. [  ] 

Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε αμέ-
σως, ύστερα από τα έξι χρόνια της πλήρους 
απραξίας, είναι η μοναδική και ίσως η πλέον εν-
δεδειγμένη για την περίπτωσή μας επιβαλλόμε-
νη και επιτακτική ενέργεια. Να ξεκινήσουμε, δη-
λαδή, με αυτά που εμείς οι ίδιοι ξέρουμε και μπο-
ρούμε να κάνουμε, πολύ καλά και χωρίς μάλιστα 
να χρειαζόμαστε, για αυτό το πρώτο εγχείρημα, 
πολλές και μεγάλες ξένες επενδύσεις. [  ] 

Και για να πάρουμε δύναμη και κουράγιο, 
θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε γύρω μας και 
να δούμε τι γίνεται με κάποιες άλλες μικρές χώ-
ρες, που ασχολούνται πολύ επιτυχημένα στους 
ίδιους αυτούς τομείς... Θα διαπιστώσουμε ότι κά-
ποιες χώρες, (όπως π.χ. η Ολλανδία και η Δανία, 

που βρίσκονται από πλευράς κλίματος σε μια απ’ 
τις μειονεκτικότερες ζώνες της γης, και απ’ την 
άλλη το Ισραήλ, που βρίσκεται κι αυτό σε μια απ’ 
τις θερμότερες τροπικές ζώνες της Μέσης Ανα-
τολής, με ξερό και άγονο έδαφος και με καθόλου 
σχεδόν νερό για άρδευση), παράγουν προϊόντα 
που τα πουλούν πανάκριβα στις αγορές… Άλλο 
ένα παράδειγμα είναι και η γειτονική Τουρκία, 
που μας έχει ήδη βάλει τα γυαλιά και κοντεύει να 
μας ξεπεράσει, όχι μόνο στη γεωργία και την κτη-
νοτροφία, αλλά δυστυχώς και στην αλιεία, προ-
παντός δε στις ιχθυοκαλλιέργειες…

Να ενισχυθεί και η επαναλειτουργία των 
εργοστασίων παραγωγής λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, όπως και η δημιουργία νέων 
εργοστασίων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες 
όλων των κλάδων της παραγωγής μας.

Και κάτι τελευταίο: Ίσως το κράτος θα πρέπει 
να εκμεταλλευτεί –με την καλή έννοια και προς 
αμοιβαίο όφελος– το μεγάλο κύμα προσφύγων 
και μεταναστών και να επιλέξει τους καταλλη-
λότερους που θα ζητήσουν μόνιμη εργασία και 
μόνιμη διαμονή στη χώρα μας, για να τους προ-
ωθήσει στις αγροτικές εκείνες περιφέρειες που 
έχουν μεγάλη ανάγκη από πρόσθετα εργατικά 
χέρια ανειδίκευτων εργατών.           

Να καλύψουμε τα πέντε χαμένα χρόνια θυσιών του ελληνικού λαού

Ανάγκη άμεσης παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας

Του Κώστα Σπανού
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Συμπληρώνονται 100 μέρες 
κυβέρνησης της Αριστεράς και 
όλο το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης επικεντρώνεται στην 
αέναη διαπραγμάτευση, στο αν 
θα κλείσει η συμφωνία ή θα 
έχουμε ρήξη. Όλοι κρεμόμαστε 
από το καθημερινό non paper 
που θα βγάλει το Μαξίμου ή 
αν στην Ίσκρα ανέβηκε κείμενο 
του Λαφαζάνη που να υπενθυ-
μίζει τις κόκκινες γραμμές της 
κυβέρνησης. 

Τ 

α κυβερνητικά στελέχη 
παρελαύνουν καθημερι-
νά από τα τηλεπαράθυρα 
και με άτεγκτο επαναστατι-

κό ύφος απειλούν (ποιον άραγε;) ότι 
αν η συμφωνία δεν είναι έντιμη, θα 
πάμε σε δημοψήφισμα ή σε εκλο-
γές! 

Αλλά, κάτω από όλα αυτά που 
συγκεντρώνουν τα φώτα της δημο-
σιότητας, η κυβέρνηση θωρακίζε-
ται και προετοιμάζεται για να διατη-
ρήσει όσο μπορέσει την εξουσία. Ο 
τρόπος της είναι ο πατροπαράδοτος 
ελληνικός, διορισμοί και ρουσφέτια 
στο δημόσιο, που αποδεικνύουν ότι 
τους πήρε πολύ λίγο χρόνο για να 
μάθουν τη δουλειά. 

Τα πεπραγμένα τριών μηνών 
και κάτι αριστερής διακυβέρνησης 
είναι αρκετά και παρουσιάζουμε 
όσο γίνεται πιο περιληπτικά ορισμέ-
να από αυτά. 

Κομματικοί 
και οικογενειακοί διορισμοί

Θα περίμενε κανείς από μια αριστε-
ρή κυβέρνηση, στις θέσεις γενικών 
γραμματέων και προέδρων οργανι-
σμών να προωθήσει εκείνα τα πρό-
σωπα που έχουν επαρκή προσό-
ντα, αδιαφορώντας για την κομμα-
τική τους προέλευση και από την 
άλλη να διατηρήσει στις θέσεις τους 
όσα κρατικά στελέχη ήταν εγνωσμέ-
νης αξίας, ήθους κ.λπ. Αντ’ αυτού η 
κυβέρνηση προχωρά σε σωρηδόν 
διορισμούς κομματικών συντρό-
φων και συγγενών. Έτσι έχουμε την 
πρωτοτυπία το ζεύγος Δρίτσα-Χρι-
στοδουλοπούλου να κατέχει δύο 
υπουργεία και μάλιστα με καθήκο-
ντα αντικρουόμενα, αφού ο Δρίτσας 
προΐσταται του Λιμενικού που φυ-
λάει τα θαλάσσια σύνορα και η Χρι-
στοδουλοπούλου είναι γνωστή για 
τις θέσεις περί του μεταναστευτι-
κού. Στο υπουργείο Δικαιοσύνης δι-
ορίστηκε ως γ.γ. ο Κωστής Παπα-

ϊωάννου, αλλά και η σύζυγός του, 
Κλειώ Παπαπαντολέων, διορίστη-
κε συνεργάτιδα του υπουργού Δι-
καιοσύνης. Στο υπ. Δικαιοσύνης τον 
τόνο δίνει ο ίδιος υπουργός, Νίκος 
Παρασκευόπουλος, όπου η σύζυ-
γός του, Ιφιγένεια Καμτσίδου, διο-
ρίστηκε από τον Κατρούγκαλο πρό-
εδρος του Εθνικού Κέντρου Δη-
μόσιας Διοίκησης. Δεν θα επεκτα-
θούμε σε διορισμούς ανιψιών και 
λοιπών συγγενών όπου πρωτοστα-
τεί ο Δραγασάκης, αλλά και άλλοι 
υπουργοί. Άλλη μεγάλη κατηγορία 
είναι οι αποτυχόντες βουλευτές Σύ-
ριζα και ΑΝΕΛ, αλλά και οι πρώην 
πολιτευτές ή βουλευτές της Δημάρ, 
που διορίζονται μαζικά, και να ανα-
φέρουμε ενδεικτικά: Δ. Τσουκαλάς, 
Χρ. Βερναδάκης, Γ. Ρωμανιάς, Δ. 
Αναγνωστάκης (πρώην Δημάρ), Οδ. 
Βουδούρης (που περιμένει τη σειρά 
του), Κ. Πουλάκης, Στρ. Πλωμαρίτης, 
Αθ. Γιαννόπουλος, Γ. Τόλιος, Γ. Θε-
ωνάς και άλλοι πολλοί. Η τελευταία 
κατηγορία είναι τα κομματικά στελέ-
χη που διορίζονται με ρυθμούς που 
δύσκολα μπορούμε να παρακολου-
θήσουμε, μιας και στη δημόσια δι-
οίκηση υπάρχουν γύρω στις 5.000 
θέσεις που τις καλύπτει η εκάστο-
τε εξουσία. Στα δύο κόμματα γίνεται 
αγώνας δρόμου για να διοριστούν 
όσοι γίνεται περισσότεροι. Ειδική 
αναφορά κάνουμε στο διορισμό του 
Στέργιου Πιτσιόρλα στο ΤΑΪΠΕΔ. 
Το παλαιό στέλεχος του Συνασπι-
σμού, στα χρόνια του Κωνσταντό-
πουλου ήταν πολύ ψηλά στην κομ-
ματική ιεραρχία, τα τελευταία χρό-
νια ασχολούνταν με ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις στη Χαλκιδική, όπου 
δρομολόγησε μια μεγάλη επένδυση 
Ρώσων επιχειρηματιών. Ως πρόε-
δρος τώρα του ΤΑΪΠΕΔ είναι σίγου-
ρο ότι θα έχει πολύ στενή συνεργα-
σία με τον Σπύρο Σαγιά, άλλον ειδι-
κευμένο σε φιλόδοξες επιχειρηματι-
κές κινήσεις. 

Περίπτωση Κατρούγκαλου
Η περίπτωση Κατρούγκαλου 
ήταν το πρώτο πλήγμα στην εικό-
να της κυβέρνησης, μετά την απο-
κάλυψη ότι το γραφείο του είχε συ-
νάψει τα 22 ιδιωτικά συμφωνητικά 
στα οποία προβλέπεται δικηγορική 
αμοιβή 12% επί του ποσού που θα 
επιδικαστεί στους προσφεύγοντες 
για μισθολογικές διαφορές κατά του 
Δημοσίου. Ο Κατρούγκαλος ξανα-
χτύπησε αυτή την εβδομάδα, όταν 
σε νομοσχέδιο για τον εκδημοκρα-
τισμό της δημόσιας διοίκησης έφε-
ρε μαζί και ένα πλήθος ρουσφετολο-
γικών τροπολογιών. Οι τροπολογίες 

του αφορούσαν: 
• Μετάταξη υπαλλήλων κατά πα-
ρέκκλιση διατάξεων για δέσμευση 
παραμονής σε υπηρεσία.
• Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργα-
ζομένων ΕΛΓΑ.
• Αποσπάσεις προσωπικού από 
ανώνυμες εταιρείες του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα.
• Επανασύσταση θέσεων και κλά-
δων, όπως και θέσεις προσωπικού 
των Ασφαλιστικών Ταμείων και 
ΟΑΕΔ.
• Παύση ποινικών και πειθαρχικών 
διώξεων εναντίον αιρετών των ΟΤΑ, 

σε περίπτωση μη άσκησης ένδικων 
μέσων.
• Συμβάσεις προσωπικού δημοτι-
κών βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών.
• Αποκατάσταση αδικιών στις δασι-
κές υπηρεσίες.
• Δανειοδότηση ΟΤΑ από το Ταμείο 
• Παρακαταθηκών και Δανείων.
• Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτή-
ρα και σύναψη συμβάσεων μίσθω-
σης έργου στους ΟΤΑ.
• Παράταση των προθεσμιών ολο-
κλήρωσης των οικοδομικών εργα-
σιών από τους δικαιούχους δημοτι-
κών ή κοινοτικών οικοπέδων.
• Δαπάνες δασοκτονίας για το έτος 
2014 (η μόνη μη ρουσφετολογική).

ΕΣΡ και Λίνα Αλεξίου
Την Τετάρτη δημοσιεύτηκε στη Δι-
αύγεια η ανασυγκρότηση του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου του ΕΣΡ με 
θητεία που λήγει στις 31.12.2016. 
Η όλη λειτουργία του ΕΣΡ είναι ένα 
σκάνδαλο, ο πρώην πρόεδρός του 
Ιωάννης Λασκαρίδης και τα μέλη 
Εύη Δεμίρη και Γιάννης Παπακώ-
στας λίγο ακόμα και θα γινόταν ισό-
βια. Με την κυβερνητική αλλαγή 
οδηγήθηκαν στην έξοδο, αλλά για 
να οριστεί νέο συμβούλιο θα πρέ-
πει τα μέλη του να έχουν την έγκρι-
ση των 4/5 της Διάσκεψης των Προ-
έδρων της Βουλής. Αντί να ακολου-

θηθεί, μετά από δεκαετίες, η νόμιμη 
διαδικασία, η αντιπρόεδρος του ΕΣΡ 
και μητέρα της προέδρου της Βου-
λής, Λίνα Αλεξίου, αναβάθμισε τον 
εαυτό της σε πρόεδρο και πρόσθε-
σε και άλλα τρία μέλη στο ΕΣΡ. Από 
την κυβέρνηση δικαιολογούνται ότι 
προέβησαν σε αυτή την έκτακτη δι-
ευθέτηση για να στριμώξουν τα κα-
νάλια με τις αδειοδοτήσεις τους, 
αλλά το σίγουρο είναι ότι η κόρη θα 
ελέγχει τους βουλευτές και η μητέρα 
τους δημοσιογράφους.

Υφυπουργοποίηση 
Παπαγγελόπουλου

Την Τετάρτη είχαμε και την αιφνι-
διαστική υφυπουργοποίηση (τόσο 
που ούτε ο αρμόδιος υπουργός 
Παρασκευόπουλος δεν την γνώρι-
ζε) του πρώην εισαγγελέα Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλου. Πριν δύο 
μήνες το όνομα του Παπαγγελό-
πουλου, που έχει πολύ στενές σχέ-
σεις με τον Κ. Καραμανλή και τον Π. 
Παυλόπουλο, κυκλοφορούσε για 
τη  διοίκηση της  ΕΥΠ, ενώ έπαιζε 
και για τη Γενική Γραμματεία Δι-
αφάνειας του υπ. Δικαιοσύνης. 
Πάγωσε από τότε το θέμα, γιατί λέ-
γεται ότι υπήρχαν ενστάσεις από το 
κόμμα, αλλά ο Τσίπρας, που τα τε-
λευταία τρία χρόνια τον συμβουλεύ-
εται, πήρε πάνω του την υπόθεση 
και του έδωσε αναβαθμισμένο ρόλο. 
Εικάζεται ότι ο Παπαγγελόπουλος 
θα φανεί χρήσιμος γιατί γνωρίζει, 
λόγω προηγούμενων θέσεων που 
κατείχε, πολλές υποθέσεις διαφθο-
ράς που η κυβέρνηση, μετά τη συμ-
φωνία με την τρόικα, θα βγάζει στη 
δημοσιότητα. Από την άλλη, ίσως το 
νομοσχέδιο του Παρασκευόπουλου 
για τους κρατούμενους να μην άρε-
σε στο Μαξίμου και να θέλει ο Τσί-
πρας να του βάλει επίτροπο τον Πα-
παγγελόπουλο. 

Όπως και να 'χει, η κυβέρνηση 
σε σύντομο διάστημα διέψευσε τις 
ελπίδες ότι «θα συγκρουστεί με το 
ρουσφέτι, τον χρηματισμό, τον νεπο-
τισμό και τις κουμπαριές». Και συνέ-
χιζε ο Τσίπρας, σε ομιλία του τον Δε-
κέμβριο: «Δεν ερχόμαστε για να συ-
νεχίσουμε με τις παλιές πολιτικές 
και πρακτικές. Δεν είμαστε η συνέ-
χεια όσων κυβέρνησαν τη χώρα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Είμαστε η άρ-
νησή τους». Ξεκίνησαν πολύ άσχη-
μα και το ανησυχητικό είναι ότι δεν 
υπάρχει στο κόμμα τους κάποιος 
πόλος ικανός να τους συγκρατήσει ή 
τουλάχιστον να τους ψέξει.

Πρώτη φορά Αριστερά!
Τρεις μήνες εξουσίας, πλήθος διορισμών και ρουσφετιών!

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Ο τρόπος της εί-

ναι ο πατροπα-

ράδοτος ελλη-

νικός, διορισμοί 

και ρουσφέ-

τια στο δημό-

σιο, που αποδει-

κνύουν ότι τους 

πήρε πολύ λίγο 

χρόνο για να μά-

θουν τη δουλειά. 

Kάτω από όλα αυτά που συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας η 
κυβέρνηση θωρακίζεται και προετοιμάζεται για να κρατήσει όσο μπο-
ρέσει την εξουσία
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Το δημοφιλέστερο δημοσιογρα-
φικό θέμα του τελευταίου διμή-
νου είναι τα εσωτερικά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Θα στηρίξει το μεγαλύτερο 
από τα δύο συγκυβερνώντα κόμ-
ματα μια επώδυνη συμφωνία με 
τους δανειστές ή θα επαναστατή-
σει, αναγκάζοντας τον Τσίπρα να 
προσφύγει σε εκλογές, δημοψή-
φισμα ή στη βοήθεια άλλων κομ-
μάτων για να διατηρήσει την υπό 
κατάρρευση κυβερνητική πλειο-
ψηφία;

Τ 

ο ερώτημα, συνοδευόμενο 
από αμέτρητες εικασίες, τίθε-
ται από δεκάδες ΜΜΕ εντός 
και εκτός Ελλάδος, πλην 

όμως καμιά τεκμηριωμένη απάντη-
ση δεν έχει διατυπωθεί. Κυρίως κα-
νένα ρεπορτάζ δεν έχει καταφέρει να 
προσεγγίσει την εσωτερική κατάστα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν είναι 
σε θέση να προσδιορίσει το θέμα που 
θα επιφέρει μείζον πλήγμα στην ενό-
τητα του κυβερνώντος κόμματος. Η 
εικοτολογία οργιάζει, αλλά το ρεπορ-
τάζ... απουσιάζει.

Ειδικά στην Ελλάδα, το κομματι-
κό ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει 
σε χειμερία νάρκη. Τα κλασικά πο-
λιτικά και δημοσιογραφικά σενάρια 
για υπόγειες συγκλίσεις ή ομαδοποι-
ήσεις, αντιδράσεις, μυστικές συσκέ-
ψεις και δείπνα, προετοιμασία εσω-
κομματικής ανταρσίας είναι πολλά, 
αλλά αφορούν... τους αντιπάλους 
του ΣΥΡΙΖΑ,και κυρίως τη Ν.Δ. – 
δευτερευόντως και το ΠΑΣΟΚ. Τι γί-
νεται, λοιπόν;

Ποιοι δίχασαν τον ΣΥΡΙΖΑ;
Κατ’ αρχάς η έλλειψη πληροφό-
ρησης για τα εσωτερικά του βασι-
κού κόμματος της κυβέρνησης είναι 
σχεδόν πλήρης. Οι μόνες διαθέσιμες 
πηγές είναι οι δηλώσεις κομματικών 
στελεχών και υπουργών περί κόκκι-
νων διαπραγματευτικών γραμμών, 
περί δημοψηφίσματος ή εκλογών, οι 
οποίες όμως είναι αδύνατον να προ-
σφέρουν συμπεράσματα ή απαντή-
σεις στο επίμαχο ερώτημα.

Σε τι, άλλωστε, διαφέρουν οι δη-
λώσεις και τα non paper του Μεγά-
ρου Μαξίμου και του Σακελλαρί-
δη, του Βούτση, του Φίλη, του Λα-
φαζάνη, του Στρατούλη, του Κου-
ρουμπλή, της Κωνσταντοπούλου 
ή του Βαρουφάκη – για να δούμε 
τις μεγαλύτερες εσωκομματικές και 
ενδοκυβερνητικές τάσεις, «φυλές», 
και τα κυριότερα πρόσωπα; Παρά 
τις μάλλον ασήμαντες αποχρώσεις, 

τις ίδιες κόκκινες γραμμές υποστη-
ρίζουν, τις ίδιες απειλές εκτοξεύουν.

Ποια είναι, επιπλέον, τα σοβαρά 
θέματα που μέχρι στιγμής έχουν δι-
χάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Πρακτικά... κανέ-
να.
1. Είτε ο Βαρουφάκης είναι αιχμή 
της διαπραγμάτευσης είτε εκμυστη-
ρεύεται στα Εξάρχεια ότι το Μαξί-
μου τον έχει έτοιμο για «απόλυση», 
κανένα μέτωπο υπέρ ή εναντίον του 
δεν σχηματίστηκε. Οι δηλώσεις συ-
μπάθειας ή κριτικής προς το πρόσω-
πό του είναι φωτοβολίδες που σβή-
νουν σε δευτερόλεπτα και, κυρίως, 
δεν παράγουν καμιά εσωκομματική 
ή ενδοκυβερνητική ομαδοποίηση ή, 
έστω, προσωπικό καβγά.
2. Υποτίθεται ότι μια από τις κόκκι-
νες γραμμές της κυβέρνησης τώρα 
και του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά –ιδιαι-
τέρως της Αριστερής Πλατφόρμας– 
ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα ο 
Λαφαζάνης είναι αυτός που, σε συ-
νεργασία με τον Σταθάκη και τον 
Δραγασάκη, διαμορφώνει ένα μο-
ντέλο ιδιωτικοποίησης δημόσι-
ας περιουσίας με τη συμμετοχή του 
Δημοσίου, και μάλιστα με το ποσο-
στό του Δημοσίου να πέφτει διαρ-
κώς. Σημειωτέον ότι η συμφωνία της 
20ής Φεβρουαρίου αναφέρεται ρη-
τώς σε ολοκλήρωση των ήδη ώρι-
μων ιδιωτικοποιήσεων, ενώ η νέα δι-
οίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ψάχνει να βρει 
τρόπους ώστε να προχωρήσουν 
μπίζνες που είχαν φρενάρει ακόμη 
και από το ΣτΕ, όπως αυτή του Αστέ-
ρα Βουλιαγμένης.

Υπήρξε μήπως κάποιο «θερμό επει-
σόδιο» μεταξύ στελεχών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ή της κυβέρνησης για αυτά τα θέ-
ματα; Αντιθέτως, άπαντες διαβεβαι-
ώνουν –ανεξαρτήτως ιδεολογικού 
«δόγματος»– ότι η κυβέρνηση προ-
στατεύει τη δημόσια περιουσία από 
το ξεπούλημα.
3. Το θέμα των μεταλλείων στις 
Σκουριές Χαλκιδικής η κυβέρνη-
ση το έχει σχεδόν καταπιεί, αν εξαι-
ρέσουμε μερικές... ηρωικές παρεμ-
βάσεις του Λαφαζάνη, ενώ η είσοδος 
των εργαζομένων των μεταλλείων 
στην πολιτική εξίσωση έχει μετρι-
άσει τη ρητορική της κυβέρνησης. 
Είδε κανείς –σε ένα θέμα πολύ ευ-
κολότερο για εσωκομματική αντιπο-
λίτευση– τους βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που έτρεχαν στη Χαλκιδική κάθε 
δεύτερη μέρα να σηκώνουν παντιέ-

ρα;
Μάλλον ο –αναρχικός, κατά δή-

λωσή του– βουλευτής Καστοριάς 
Βαγγέλης Διαμαντόπουλος έχει 
απορροφηθεί από τη γοητεία τού να 
απευθύνεται στον... Άδωνι Γεωργι-
άδη αφ’ υψηλού, ως προεδρεύων 
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής, και να πλα-
κώνεται για τα βουλευτικά αυτοκίνη-
τα.
4. Στο θέμα της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου για τα διαθέσι-
μα των φορέων του Δημοσίου ποιος 
έκανε αντάρτικο και απείλησε να ρί-
ξει την κυβέρνηση;
5. Στη μοναδική –ανεπιβεβαίωτη, 
όπως πάντα– διαρροή που έγινε για 
πρόσφατη πανελλαδική συνάντηση 
της Αριστερής Πλατφόρμας, η προ-
τροπή του Λαφαζάνη προς τα μέλη 
της ήταν να περιμένουν πρώτα να 
δουν τη συμφωνία και όχι να βια-
στούν να καταγγείλουν κάτι που ακό-
μη δεν έχει πάρει σχήμα και μορφή.

Η μόνη ουσιαστική πολιτική 
διαφοροποίηση μεταξύ κυβερνητι-
κών στελεχών αφορούσε τους αντιε-
ξουσιαστές και τις καταλήψεις τους, 
αλλά, παρά το απίστευτο μπάχαλο 
που ακολούθησε, εν τέλει η ιστορία 
έληξε αναίμακτα και χωρίς να δοθεί 
συνέχεια.

Το εντυπωσιακό, λοιπόν, είναι 
πως παρότι η κυβέρνηση έχει εξαι-
ρετικά προβληματικό συντονισμό, 
βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές δι-
αφορές μεταξύ των στελεχών της, των 
εσωκομματικών τάσεων και των δύο 
κομμάτων που τη συναποτελούν, πα-

ρότι έχει τεθεί υπό το μικροσκόπιο 
των – ισχυρών – αντιπάλων της, δεν 
διαφαίνεται κάποια σοβαρή προο-
πτική ρήξης στο εσωτερικό της. 

Όσο για σκληρές και δημόσιες 
προσωπικές ή ομαδικές αντιπαραθέ-
σεις, θα πρέπει κάποιος να επιστρέ-
ψει σε χρόνια πίσω από το 2012 
για να βρει τέτοια παραδείγματα. Κά-
ποιες –αρθρογραφικού τύπου– επι-
θέσεις προς την Αριστερή Πλατφόρ-
μα, κυρίως από άσχετους που πί-
στευαν ότι έτσι προσφέρουν υπηρε-
σίες στον Τσίπρα, εξαφανίστηκαν 
ως διά μαγείας ή ατόνησαν έως το 
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Προ-
φανώς, όχι τυχαία.

Ο μόνος που βρίσκεται εκτός 
κλίματος, αλλά... δικαιολογείται επει-
δή βρίσκεται μόνιμα στις Βρυξέλλες 
και επειδή αισθάνεται ότι θα παρα-
μείνει εκτός νυμφώνος, είναι... ο Πα-
παδημούλης!

Θα μείνουν όμως έτσι και στο 
μέλλον τα πράγματα;

Συνεκτικοί δεσμοί
Κατ’ αρχάς, έχει σημασία να δούμε 
ποιες είναι οι συγκολλητικές δυνά-
μεις της κυβέρνησης. Τις παραθέ-
τουμε επιγραμματικά:
1. Η κεντρική απόφαση των ΑΝ.ΕΛΛ. 
να αναστείλουν όλες τις κόκκι-
νες (ιδεολογικές κατά βάση) γραμ-
μές τους εν όσω διαρκεί η διαπραγ-
μάτευση. Αν διακινδυνεύσουμε μια 
πρόβλεψη, οι πιθανότητες κατατεί-
νουν πολύ περισσότερο προς την επ’ 
αόριστον αναβολή των κόκκινων 
γραμμών τους για δύο λόγους:
• Επειδή οι ΑΝ.ΕΛΛ. έχουν –και αξι-
οποιούν– την ευκαιρία να πλαγιο-
κοπούν συνεχώς τη Ν.Δ., προφανώς 
περιμένουν πώς και πώς μια συμ-
φωνία για να δουν τη Ν.Δ. να περιέρ-
χεται σε κρίση ηγεσίας, ώστε να πά-
ρουν ό,τι τους αναλογεί από την ανα-
μενόμενη ανακατωσούρα.
• Επειδή ένα αδιέξοδο στη διαπραγ-
μάτευση, μια σκληρή συμφωνία ή 
μια εκλογική αναμέτρηση θα βά-
λουν σε κίνδυνο τη θέση τους στο κυ-
βερνητικό σχήμα, έχουν κάθε λόγο 
να συμβάλουν στην όσο το δυνατόν 
ομαλότερη αποδοχή της όποιας συμ-
φωνίας.
2. Οι καταιγιστικές επιθέσεις προς 
την κυβέρνηση από τις τρόικες «εξω-
τερικού» και «εσωτερικού» υπενθυ-
μίζουν συνεχώς το ανέφικτο μιας 
πραγματικής ιδεολογικής και πολι-
τικής συμμαχίας με κάποια από τις 
δύο πλευρές και ενισχύουν διαρκώς 
την αίσθηση στον ΣΥΡΙΖΑ ότι παίζει 
«μόνος εναντίον όλων».

Σε αυτό συμβάλλει και η ατζέ-

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Ποιος θα ρίξει την κυβέρνηση;
Η σημαντικότερη συγκολλητική δύναμη είναι η προοπτική απώλειας της εξουσίας. 

Του Σταύρου Χριστακόπουλου*

 Κυρίως κανένα ρεπορτάζ δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει την εσωτερική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ και κα-
νείς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το θέμα που θα επιφέρει μείζον πλήγμα στην ενότητα του κυβερνώ-
ντος κόμματος. Η εικοτολογία οργιάζει, αλλά το ρεπορτάζ... απουσιάζει.

“ 

Τώρα ο Λαφα-

ζάνης είναι αυ-

τός που, σε συ-

νεργασία με τον 

Σταθάκη και τον 

Δραγασάκη, δι-

αμορφώνει ένα 

μοντέλο ιδιωτι-

κοποίησης.
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                  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ντα «σύγκρουσης με τη διαπλοκή», η οποία 
ανοίγει σταδιακά και με αργά βήματα δημιουρ-
γώντας την αίσθηση ότι η επομένη της συμφω-
νίας θα ανοίξει νέα... «πολεμικά πεδία», τα οποία 
θα δικαιώνουν πολιτικά και ιδεολογικά την 
ανάγκη η κυβέρνηση και το κόμμα να παραμεί-
νουν αρραγή.

Σκληρό σύστημα εξουσίας
Η σημαντικότερη συγκολλητική δύναμη, όμως, 
είναι η προοπτική απώλειας της εξουσίας. 
Όποιος πιστεύει ότι αυτό που περιγράφεται ως 
«μπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ» είναι πραγματική εικό-
να θα διαψευστεί οικτρά. Αντιθέτως –κι εδώ εί-
μαστε για να τα ξαναπούμε όταν χρειαστεί– ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα αναδειχθεί σε ένα πολύ σκληρό και 
συμπαγές σύστημα εξουσίας. Ίσως τόσο συ-
μπαγές ώστε το περιώνυμο «σύστημα Σαμαρά» 
να θυμίζει μπροστά του νηπιαγωγείο – όχι ότι 
δεν ήταν στα τελευταία του...

Ήδη στα στελέχη και τους βουλευτές του 
έχει τεθεί – χωρίς να χρειαστεί να το θέσει επι-
σήμως ούτε ο Τσίπρας ούτε οποιοσδήποτε άλ-
λος – ένα απλό και πρακτικό δίλημμα:
• Είτε υπερασπίζονται και ψηφίζουν τη συμφω-
νία στο τέλος της διαδρομής διατηρώντας την 
εξουσία.
• Είτε σηκώνουν παντιέρες ιδεολογικής καθα-
ρότητας βάζοντας τη χώρα και το κόμμα τους σε 
περιπέτεια και εν τέλει παραχωρώντας μερίδιο 
–ή και ολόκληρη την εξουσία– σε τελειωμένους 
Σαμαράδες και Βενιζέλους ή σε «σημιτικούς» 
Θεοδωράκηδες.

Η απάντηση, στην πραγματικότητα, ήδη 
έχει δοθεί. Και... δεν είναι η ανταρσία. 

Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι η αίσθηση περί 
μείωσης του χρόνου παραμονής των ελληνι-
κών κυβερνήσεων στην εξουσία είναι εν πολ-
λοίς ψευδής, καθώς η χώρα δεν βρίσκεται στον 
πολιτικό αστερισμό της διετίας 2010-2012. Ο 
Σαμαράς, για παράδειγμα, θα παρέμενε πρω-
θυπουργός –και με νέα συμφωνία– αν δεν 
υπήρχαν μπροστά του η εκλογή προέδρου και 
η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να τον ρίξει με αυτήν 
την ευκαιρία. Παρά τη λαϊκή δυσφορία, τίπο-
τε δεν φαινόταν ικανό να τον ρίξει. Οι Γερμανοί 
τον εγκατέλειψαν όχι επειδή δεν τον αγαπούσαν, 
αλλά επειδή επρόκειτο συντόμως να καταστεί 
άχρηστος.

Ο Τσίπρας πάλι έχει μπροστά του μια 
τετραετία, η οποία θα καλυφθεί από τη 
συμφωνία που θα υπογράψει ο ίδιος, και 
μάλιστα χωρίς εκλογή προέδρου ή κάποιο 
άλλο θεσμικό εμπόδιο. Όσο για το πόσο βαριά 
ή μη διαχειρίσιμη θα είναι αυτή η συμφωνία, ας 
περιμένουμε να τη δούμε. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτό που θα κρίνει τις εξελίξεις δεν θα είναι το 
αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα την απορρίψει, αλλά το αν η 
κυβέρνηση θα είναι σε θέση να την περάσει 
αλώβητη ως προς τη δημοφιλία και την 
πολιτική αξιοπιστία της. Αλλά και η πορεία της 
μετά τη συμφωνία...

*Ο Σταύρος Χριστακόπουλος είναι διευθυ-
ντής σύνταξης της εφημερίδας Το Ποντίκι.

Πριν δέκα μέρες, υπό την πίεση της τρόι-
κας, έγινε ένας μίνι ανασχηματισμός στην 
κυβέρνηση. Το Μαξίμου πήρε όλες τις 
εξουσίες από τον Βαρουφάκη και ουσια-
στικά του έδειξε την έξοδο. Η εξουσία δι-
ανεμήθηκε στους ανθρώπους του Δραγα-
σάκη και στον Γενικό Γραμματέα της κυ-
βέρνησης, Σπύρο Σαγιά. 

Ο 

Ευκλείδης Τσακαλώτος, που 
ανέλαβε τυπικά συντονιστής της δι-
απραγμάτευσης, προέρχεται από 
το κόμμα, με καλές κοινωνικές σχέ-

σεις με το εξαρχειώτικο κομμάτι του κόμματος, 
αλλά με οικονομικές απόψεις κοντά σ’ αυτές 
του Δραγασάκη. Κεντρικό ρόλο στη διαπραγ-
μάτευση με την τρόικα αναλαμβάνει ένα «παιδί 
του Δραγασάκη», ο Γιώργος Χουλιαράκης, 
επικεφαλής από τις αρχές Φεβρουαρίου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων 
(ΣΟΕ). Άγνωστος μέχρι πρόσφατα στην Ελλά-
δα, είχε σταδιοδρομήσει σε αγγλικά πανεπι-
στήμια, όπως και ο Τσακαλώτος, κλήθηκε από 
τον Δραγασάκη να αναλάβει την καθοδήγηση 
ενός οργανισμού (του ΣΟΕ) που από την επο-
χή του Σημίτη δίνει τους μελλοντικούς υπουρ-
γούς Οικονομικών (Στουρνάρας, Χαρδούβε-
λης, Ράπανος, Παπακωνσταντίνου κ.ά.). 

Τον πιο κρίσιμο ρόλο όμως στη διαπραγ-
μάτευση παίρνει ένα πρόσωπο εν πολλοίς 
άγνωστο, που ήδη έχει πολύ σημαντικά καθή-
κοντα (ας πούμε μόνο ότι, όλα τα νομοσχέδια 
και οι τροπολογίες, πριν κατατεθούν στη Βου-
λή περνούν πρώτα από τα χέρια του), ο Σπύ-
ρος Σαγιάς. Ο Σπ. Σαγιάς ορίστηκε «επικεφα-
λής ειδικής ομάδας συντονισμού για την κα-
λύτερη υποστήριξη των τεχνικών κλιμακίων 
στην Αθήνα», πίσω από τη νέα γλώσσα του 
Μαξίμου, που σημαίνει ότι στα καθήκοντά του 
προστίθεται αυτό του να χειριστεί τις σχέσεις 
μεταξύ των υπουργών και της τρόικας, δη-
λαδή να τους πείσει να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις των δανειστών. Σίγουρα δύσκολο 
έργο, αλλά ο Σπύρος Σαγιάς, με το παρελθόν 
που έχει, είναι από τους λίγους ανθρώπους στη 
χώρα που μπορεί να το επιχειρήσει. 

Ο δικηγόρος Σπύρος Σαγιάς είναι επικε-
φαλής μιας από τις μεγαλύτερες δικηγορικές 
εταιρείες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο ίδιος 
και το γραφείο του έχουν εξειδικευτεί στις ιδι-
ωτικοποιήσεις και στη διεκπεραίωση πολύ 
μεγάλων συμφωνιών. Είτε το Πασόκ ήταν στην 
εξουσία είτε η ΝΔ, ο Σαγιάς τους ήταν απαραί-
τητος. Υπήρξε, μεταξύ άλλων, νομικός σύμβου-
λος του ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς), 
αλλά και της Cosco, όπως και ισχυρών Ελλή-
νων επιχειρηματιών π.χ. του Μελισσανίδη και 
του Κόκκαλη, όταν ήθελαν να κάνουν δουλειές 
με το κράτος. 

Η πρώτη μεγάλη υπόθεση με την οποία 
συνδέεται ήταν στα χρόνια της τελευταίας κυ-
βέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου (93-95), 
όταν ο υπουργός Τουρισμού Διονύσης Λιβα-
νός προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή 
Καζίνου στον Φλοίσβο του Φαλήρου και ο 

Σαγιάς διαμόρφωσε τη νομική φόρμουλα. Η 
συγκεκριμένη υπόθεση είχε κακό τέλος, μιας 
και ο Λιβανός κατηγορήθηκε ότι είχε δωροδο-
κηθεί από τις εταιρείες που ήθελαν να πάρουν 
το φιλέτο και τελικά ο διαγωνισμός ακυρώθη-
κε στα χρόνια του Σημίτη. 

Όμως αυτή η «ατυχία» δεν αποτέλεσε τρο-
χοπέδη στην ενασχόληση του Σαγιά με τις ιδι-
ωτικοποίησεις δημόσιων επιχειρήσεων ή 
εκτάσεων. Ασχολείται σταθερά από το 1999 
για τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου του 
ΟΛΠ με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αργότερα 
δυνατή η παραχώρησή του στους Κινέζους 
της Cosco. Ήταν σταθερός νομικός σύμβουλος 
των πράσινων υπουργών Ναυτιλίας, αλλά αρ-
γότερα και των γαλάζιων. Πάντως και το 2009 
όταν επανήλθε το Πασόκ, παρέμεινε νομικός 
σύμβουλος του υπουργείου Ναυτιλίας. Τα τε-
λευταία χρόνια μεταπήδησε στην Cosco και 
χειρίστηκε τον «φιλικό διακονονισμό» της εται-
ρείας με τον ΟΛΠ. 

Τον συναντάμε και σε άλλες περιπτώσεις 
ιδιωτικοποίησεων. Το 2002 αναλαμβάνει 
για λογαριασμό της διοίκησης του Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου τη μετατροπή του σε 
Ανώνυμη Εταιρεία. Λίγο αργότερα ο υπουρ-
γός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Χρ. Βε-
ρελής, του ζήτησε να διαμορφώσει το νομικό 
πλαίσιο για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Την 
περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων η εται-

ρεία του αναμείχθηκε και στη σύμβαση πα-
ραχώρησης του σταδίου Καραϊσκάκη στον 
Σωκράτη Κόκκαλη. 

Την περίοδο της «γαλάζιας επανίδρυσης» 
έριξε το βάρος στο περάσει μέρος του λιμανιού 
του Πειραιά στους Κινέζους, ενώ την περίοδο 
του οδοστρωτήρα ΓΑΠ αυτός και οι συνεργά-
τες του εκπόνησαν για λογαριασμό του Δημο-
σίου πληθώρα νομικών μελετών για την ιδι-
ωτικοποίηση, εκτός άλλων, του Αγίου Κοσμά, 
της ΔΕΠΑ, των ξενοδοχείων Ξενία, της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας, τουριστικών υποδομών 
(μαρίνες) , ακινήτων δημοσίου και άλλων. 

Από το 2012, βλέποντας ότι τα δύο κόμμα-
τα με τα οποία συνεργάστηκε επί δύο δεκαετί-
ες έπνεαν τα λοίσθια, άρχισε να ρίχνει γέφυρες 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
αποδεικνύεται καθημερινά, είχε τέτοια ένδεια 
σε διαχειριστικά στελέχη που θεώρησε μεγάλη 
ευκαιρία να τον εντάξει στο δυναμικό του και 
να του προσφέρει κομβικό ρόλο. Η περαιτέρω 
αναβάθμισή του από τον Τσίπρα είναι ένα μή-
νυμα για το τι τύπου ανάπτυξη θα έχουμε αν 
η κυβέρνηση κλείσει συμφωνία με την τρόικα. 
Θα ακολουθηθεί η πεπατημένη του ξεπουλή-
ματος της δημόσιας περιουσίας, με δυσμενείς 
για το δημόσιο συμφέρον όρους, στους ντό-
πιους ολιγάρχες, αλλά και στα ξένα αρπακτικά, 
όπως ήδη έχει γίνει με τα περιφερειακά αερο-
δρόμια που τα πήραν οι Γερμανοί. 

Τόσα καλά τα κατάφερε ο Τσίπρας και 
η ηγετική ομάδα που τον περιβάλλει, ώστε 
μέσα σε μόλις τρεις μήνες διακυβέρνησης να 
έχει μόνο δύο επιλογές: ή να προχωρήσει σε 
ρήξη με τους δανειστές και όλοι οι Έλληνες να 
τον καταριούνται για δεκαετίες ή να υποχωρή-
σει δίνοντας γη και ύδωρ στους δανειστές, με 
αντάλλαγμα την παραμονή του στην εξουσία 
για κάποιο διάστημα ακόμα. 

*Περισσότερα στοιχεία για τις δραστηριό-
τητες του Σπύρου Σαγιά ο αναγνώστης μπορεί 
να βρει στο κείμενο του Λευτέρη Χαραλαμπό-
πουλου, «Σπύρος Σαγιάς, ο γενικός γραμματέ-
ας της επιχειρηματικής ελίτ», unfollow τ. 38.

Σπύρος Σαγιάς
Ο άγνωστος κεντρικός διαπραγματευτής - Ειδικότητά του, οι ιδιωτικοποιήσεις

Του Γιάννη Ξένου

Την περίοδο του οδοστρωτήρα ΓΑΠ η εταιρεία του Σαγιά εκπόνησε για λογαριασμό του 
Δημοσίου πληθώρα νομικών μελετών για ιδιωτικοποίησεις δημόσιων εκτάσεων.

“ 

Τα τελευταία είκο-

σι χρόνια ο ίδιος και 

το γραφείο του έχουν 

εξειδικευτεί στις ιδι-

ωτικοποιήσεις και 

στη διεκπεραίωση 

πολύ μεγάλων συμ-

φωνιών. 
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«Η παγκόσμια ηγεμονία της 
Αμερικής εξαρτάται άμεσα από 
το πόσο χρόνο και πόσο αποτε-
λεσματικά θα διατηρήσει την κυ-
ριαρχία της στην Ευρασία», γρά-
φει ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι. 

Η 

διατύπωση αυτή οδη-
γεί εύλογα στην άποψη 
ότι στη Σύνοδο Κορυ-
φής του Οργανισμού 

Συνεργασίας της Σαγκάης (8-10 
Ιουλίου), στην πόλη Ούφα της Ρω-
σίας, θα μπορούσε να συζητηθεί η 
δημιουργία μιας στρατιωτικοστρα-
τηγικής σύμπραξης με την Κίνα και 
την Ινδία. 

Η Ρωσία σε στρατιωτικό επίπε-
δο είναι μια χώρα-κλειδί για την Ευ-
ρασία, καθώς είναι η μοναδική που 
μπορεί να καταστρέψει τις ΗΠΑ σε 
έναν πυρηνικό πόλεμο. Η πρότα-
ση του υπουργού Άμυνας του Ιράν, 
Χοσεΐν Ντεχκάν, για συντονισμό 
των προσπαθειών στον αγώνα ενά-
ντια στην απειλή των ΗΠΑ και των 
συμμάχων της στην περιοχή, όπως 
την έκανε στη Διεθνή Συνδιάσκεψη 
της Μόσχας για ζητήματα ασφάλει-
ας, δεν φαντάζει παράξενη. [  ] Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής 
για την Εθνική Ασφάλεια και την 
Εξωτερική Πολιτική του Ιρανικού 
Κοινοβουλίου Αλαντίν Μπορου-
ντζερί, η χώρα του είναι έτοιμη για 
διεύρυνση των σχέσεων με τη Ρω-
σία σε όλους τους τομείς. «Αυτή είναι 
και η άποψη του ανώτατου θρησκευ-
τικού μας ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χα-
μενεΐ για την εξέλιξη των σχέσεων 
με τη Ρωσία», είπε ο Μπορουντζερί. 
Το Ιράν, σύμφωνα με τον στρατηγό 
Ντεχκάν, θα ήθελε να συνάψει στρα-
τιωτική συμμαχία όχι μόνον με τη 
Ρωσία, αλλά και με την Κίνα και την 
Ινδία. Στις συνθήκες των κυρώσε-
ων κατά του Ιράν, η Κίνα βοήθησε 
το Ιράν να εμπορεύεται πετρέλαιο 
μέσω του δικού της συστήματος τι-
μολογήσεων, όταν η Δύση είχε απε-
νεργοποιήσει το σύστημα SWIFT. 
Και η Ινδία δεν σταμάτησε καθόλου 
όλον αυτόν τον καιρό να αγοράζει 
ιρανικό πετρέλαιο, παρά την πίεση 
των Αμερικανών.

Ο Ιρανός υπουργός Άμυνας 
εξήγησε ότι η πρότασή του είναι 
πολύ απλή: η ύπαρξη της κοινής 
απειλής στην περιοχή από το Ισλα-
μικό Κράτος και τις άλλες τρομο-
κρατικές οργανώσεις των σαλαφι-
στών, οι οποίες υποστηρίζονται από 
τις ΗΠΑ, τη Σαουδική Αραβία και 
το Ισραήλ. [  ]

Η δεύτερη απειλή, σύμφωνα με 

τον υπουργό, είναι «η δημιουργία 
και η διάδοση «κυβερνοστρατών» 
και η μονομερής αμερικανική κυ-
ριαρχία στον κυβερνοχώρο». Λαμ-
βάνοντας υπ’ όψη αυτές τις απει-
λές, ο υπουργός ζήτησε μια πολύ-
πλευρη αμυντική συνεργασία με-
ταξύ του Ιράν, της Κίνας, της Ρωσίας 
και της Ινδίας για την αντιμετώπιση 
της σκόπιμης επέκτασης του ΝΑΤΟ 
προς ανατολάς, την εγκατάσταση 
αντιπυραυλικής ασπίδας στην Ευ-
ρώπη και συγκέντρωση αμερικα-
νικών δυνάμεων στον νότο και στα 
ανατολικά της Κίνας». 

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία, 
αυτή η απειλή είναι πραγματικά σο-
βαρή. Και η Ρωσία δεν μπορεί να 
τα καταφέρει μόνη της. Θυμίζου-
με ότι ο ηγέτης του Ισλαμικού Κρά-
τους επανειλημμένα δήλωσε ότι η 
Ρωσία, μαζί με τις ΗΠΑ, αποτελεί 
τον κύριο εχθρό του ΙΚ. Στις γραμ-
μές των μαχητών του, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της FSB (Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Ασφαλειάς), πολεμούν 
περίπου 1.700 Ρώσοι υπήκοοι. 

Για την Κίνα είναι επίσης σημα-
ντικό να αποτρέψει την προώθηση 
του ΙΚ στη δική της αυτόνομη μου-
σουλμανική περιοχή των Ουιγού-
ρων. Η Ινδία πολεμά εναντίον των 
ίδιων τρομοκρατικών ομάδων (τα-
λιμπάν και άλλες), οι οποίες δρουν 
εναντίον του Ιράν, στο Αφγανιστάν 
και στο Πακιστάν. Η κατάσταση στο 
Αφγανιστάν βρίσκεται στο κέντρο 
της προσοχής των ρωσικών υπη-
ρεσιών ασφαλείας, καθώς τα σύνο-

ρα με το Τατζικιστάν είναι διάτρη-
τα και η Κεντρική Ασία είναι γεμά-
τη από εξτρεμιστικά κινήματα. Στην 
Κιργιζία οι εξτρεμιστές εγκαταστά-
θηκαν στην περιοχή του Ος. Στο 
Ουζμπεκιστάν η απειλή επικε-
ντρώνεται στην κοιλάδα της Φερ-
γκανά, αν και έως τώρα καταστέλ-
λεται με επιδεξιότητα από τον πρό-
εδρο Ισλάμ Καρίμωφ. 

Ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε 
η Ινδία προτίθενται να πολεμήσουν 
ευθέως με τη Σαουδική Αραβία, 

αλλά αντικειμενικά ενδιαφέρονται 
να περιορίσουν τη σφαίρα επιρρο-
ής της. 

Οι συνήθεις αντιρρήσεις ενα-
ντίον μιας ανάλογης συμμαχίας θί-
γουν δύο σημεία. Το πρώτο, ότι η 
Κίνα δεν έχει φιλικές σχέσεις με την 
Ινδία, καθώς έχουν σοβαρές εδαφι-
κές διαφορές. Και το δεύτερο, ότι η 
φιλία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν είναι 
στιγμιαία και ευκαιριακή –εναντίον 
των ΗΠΑ- ενώ είναι ανταγωνιστές 
στον τομέα του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου. Αλλά η Ινδία και η 
Κίνα συμφωνούν στην κατασκευή 
και εκμετάλλευση του ηπειρωτι-
κού «δρόμου του μεταξιού» (σιδη-
ρόδρομος και αυτοκινητόδρομος), ο 
οποίος θέλουν να περνά μέσα από 
το Ιράν και τη Ρωσία και να φθάνει 
στην Ευρώπη. 

Η ευκαιριακή φιλία της Ρω-
σίας και του Ιράν μπορεί να μετα-
τραπεί σε μακροχρόνια. Οι κυρώ-
σεις εναντίον της Ρωσίας δεν θα αρ-
θούν για μεγάλο ακόμη διάστημα, 
το Ιράν δεν θα σταματήσει να ανα-
πτύσσει το πυρηνικό του πρόγραμ-
μα και όπλα και ενεργειακή τεχνο-
λογία θα συνεχίζει να αγοράζει από 
τη Ρωσία, και όχι από τη Δύση. Ή 
από την Κίνα ή από την Ινδία. Και 
η ανατολική στροφή στην πορεία 
της Ρωσίας μας λέει ότι σύντομα 
οι οικονομίες των ανατολικών γι-
γάντων θα είναι στενά συνδεδεμέ-
νες. Προοπτικά, ήδη έχουν αρχίσει 
να εξετάζονται κοινά προγράμματα 
όχι μόνο του ηπειρωτικού «δρόμου 

του μεταξιού», αλλά και για αγω-
γούς φυσικού αερίου και πετρελαί-
ου διά μέσου του ίδιου του Αφγανι-
στάν. Ποιος θα έχει τη φύλαξη αυ-
τών των αρτηριών; Ίσως ακόμη και 
κοινές ένοπλες δυνάμεις. 

Πώς μπορούμε να υλοποιή-
σουμε την πρόταση του Ιράν; Το 
Ιράν και η Ινδία μπορούν τελικά 
να καταστούν πλήρη μέλη του Ορ-
γανισμού Συνεργασίας της Σα-
γκάης στη Σύνοδο Κορυφής της 
Ούφα, στις αρχές Ιουλίου. Ο Ορ-
γανισμός της Σαγκάης, όπου συμ-
μετέχουν η Ρωσία, η Κίνα, το Κα-
ζαχστάν, το Τατζικιστάν, η Κιργι-
ζία και το Ουζμπεκιστάν, βάζει ως 
στόχο του την καταπολέμηση της 
απειλής της τρομοκρατίας,  και στη 
Δύση αντιμετωπίζεται σαν κάτι 
ανάλογο του ΝΑΤΟ. Η είσοδος της 
Ινδίας και του Ιράν στον Οργανι-
σμό θα σημάνει την αρχή της δη-
μιουργίας ενός πλήρους συστήμα-
τος ασφαλείας σε μια τεράστια έκτα-
ση με τη συμμετοχή της πλειοψηφί-
ας των χωρών της Κεντρικής Ασίας, 
οι οποίες είναι ενταγμένες σε ένα 
άλλο αμυντικό μπλοκ με τη συμμε-
τοχή της Ρωσίας – τον Οργανισμό 
του Συμφώνου Συλλογικής Ασφά-
λειας. Στις 13 Απριλίου, ο πρόε-
δρος Πούτιν πραγματοποίησε συ-
νάντηση με τους επικεφαλής του 
Οργανισμού Συνεργασίας της Σα-
γκάης για την οργάνωση της συ-
νάντησης κορυφής στην Ούφα. «Η 
Κίνα είναι έτοιμη να συντονίσει τις 
ενέργειες με όλες τις πλευρές και 
να ενισχύσει τη συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας στο πλαίσιο 
του Οργανισμού της Σαγκάης», δή-
λωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφά-
λειας της Κίνας Γκο Σενκούν, μετά 
από αυτήν τη συνάντηση. Το κλίμα 
στην Κίνα είναι ξεκάθαρο.  

Όταν στη Σοβιετική Ένωση 
υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβί-
ας, η ΕΣΣΔ ήταν ισχυρό κράτος. Σή-
μερα, ακόμη και η Σαουδική Αρα-
βία κατόρθωσε να συγκεντρώσει 
έναν συνασπισμό δέκα κρατών ενα-
ντίον της Υεμένης, στον οποίο εντά-
χθηκαν ως και το Πακιστάν και η 
Τουρκία. Ποιον λοιπόν συνασπι-
σμό μπορεί να συγκροτήσει η Ρω-
σία για να αντιμετωπίσει την επίθε-
ση του ΝΑΤΟ;

Μετάφραση - επιμέλεια: 
Σωτήρης Δημόπουλος

Πηγή: 
http://www.pravda.ru/

     ΔΙΕΘΝΗ

Μια αντι-ΝΑΤΟϊκή συμμαχία;
Οι ζυμώσεις για μια στρατηγική συμμαχία Ρωσίας, Ιράν, Κίνας και Ινδίας

Του Λιουμπώφ Λιούλκο

Ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε η Ινδία προτίθενται να πολεμήσουν ευθέως με τη Σαουδική Αραβία, αλλά 
αντικειμενικά ενδιαφέρονται να περιορίσουν τη σφαίρα επιρροής της. 

“ 

Η είσοδος της 

Ινδίας και του 

Ιράν στον Ορ-

γανισμό της Σα-

γκάης θα σημά-

νει την αρχή δη-

μιουργίας ενός 

πλήρους συστή-

ματος ασφαλείας 

με τη συμμετοχή 

της πλειοψηφίας 

των χωρών της 

Κεντρικής Ασίας
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                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

Κ 

ατά τα τέλη Απριλίου, αί-
σθηση προκάλεσε η είδη-
ση που κυκλοφόρησε από 
τα ειδησεογραφικά πρα-

κτορεία ότι, ένοπλο απόσπασμα του 
προσφάτως επανενεργοποιημένου 
UCK, επέδραμε από το Κοσσυφοπέ-
διο στα σύνορα Σερβίας-ΠΓΔΜ και 
κατέλαβε το συνοριακό φυλάκιο της 
τελευταίας. Στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε το «Κομμάντο Φλαμούρι» 
–έτσι αποκαλείται το συγκεκριμένο 
απόσπασμα του UCK– αναφέρει: 

«Οι διακρίσεις και η καταπίεση 
των Αλβανών στην FYROM έχουν γί-
νει ανυπόφορες. Η πολιτική ανικανό-
τητα, οι διακρίσεις στην οικονομία, τον 
πολιτισμό και την κοινωνική ανάπτυ-
ξη έχουν αφυπνίσει τον Απελευθερω-
τικό Στρατό του Κοσόβου (U.Ç.Ksë). 
Καλούμε όλους τους Αλβανούς αξιω-
ματικούς να βάλουν αμέσως τις στολές 
τους και να ενταχθούν στην εξέγερ-
ση.  Καλούμε όλους τους πολιτικούς 
παράγοντες να παγώσουν αμέσως τις 
δραστηριότητές τους στα Σκόπια. Η 
πρώτη νίκη του UÇK στο Gushincë, 
μας παρέχει τη βούληση να κερδίσου-
με τον μεγάλο και ένδοξο αγώνα».

Οι αντάρτες αποχώρησαν έπει-
τα από λίγες ώρες, αλλά το συμβάν 
βύθισε ακόμα περισσότερο τη χώρα 

στην περιδίνηση της βαθιάς κρί-
σης στην οποία έχει περιέλθει, έπει-
τα από τη δημοσιοποίηση αλλεπάλ-
ληλων σκανδάλων της κυβέρνησης 
Γκρούεφσκι. Το γεγονός διαδέχθη-
καν αλληλοκατηγορίες για προβο-
κάτσια, και σκηνοθεσία της επίθε-
σης με σκοπό την πρόκληση δικοι-
νοτικών επεισοδίων: Ο Γκρούεφσκι 
χρεώνει την προβοκάτσια στην αντι-
πολίτευση, ενώ εκείνη του επιστρέ-
φει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας 
ότι θέλει να προκαλέσει μια εθνική 
κρίση για να συνεχίσει το πογκρόμ 

που έχει εξαπολύσει εναντίον των 
πολιτικών του αντιπάλων. 

Εν τω μεταξύ, εκπρόσωποι των 
ΗΠΑ και της Γερμανίας με αλλε-
πάλληλες δηλώσεις καλούν τον 
Γκρούεφσκι σε παραίτηση, ενώ το 
ρώσικο κρατικό πρακτορείο ειδήσε-
ων Sia Novosti αναφέρει ότι η κρίση 
στην ΠΓΔΜ επιδεινώνεται τεχνη-
τά από τις ΗΠΑ, γιατί ο Γκρουέφσκι 
προέβη σε συμφωνίες με τη Ρωσία 
που εγγυώνται το πέρασμα του αγω-
γού Ρωσίας-Τουρκίας-Ελλάδας από 
τα εδάφη της χώρας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός 
Έντι Ράμα συνεχίζει στο ρεσιτάλ 
των εμπρηστικών του δηλώσεων, 
που κλιμακώνουν συστηματικά την 
ένταση από την στιγμή του περσι-
νού σκηνοθετημένου επεισοδίου 
στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια του 
αγώνα των εθνικών ομάδων Σερβί-
ας και Αλβανίας. Στις αρχές του προ-
ηγούμενου μήνα, έδωσε από κοινού 
συνέντευξη με τον διαβόητο Χακίμ 
Θάτσι, πρώην ηγέτη του UCK και 
υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου, 
δηλώνοντας ότι, αν δεν προχωρή-
σει η ένταξη του Κοσόβου στην Ε.Ε., 
η Αλβανία θα προκρίνει άμεσα την 
Ένωση των δύο κρατών. Ο δε Θά-
τσι δήλωσε πως επιθυμεί να επισκε-
φθεί το Βελιγράδι, για να συμμετά-
σχει σ’ ένα συνέδριο, γεγονός που 
θα τροφοδοτήσει νέα ένταση μεταξύ 
Σερβίας-Αλβανίας και Κοσόβου, κα-
θώς έχει καταδικαστεί ερήμην από 
σερβικό δικαστήριο για τρομοκρα-
τικές επιθέσεις με τον UCK κατά τα 
τέλη της δεκαετίας του 1990.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 
ο Ράμα επιτέθηκε, στο πλαίσιο συ-
νέντευξής του στη γερμανική Στου-
ντγκάρντερ Τζάιτουνγκ και στον 
Βλαδιμίρ Πούτιν, για τη συνολική 
πολιτική που ασκεί στην Ευρώπη, 

αλλά και για την προσέγγιση με την 
Ελλάδα:

«Στο πλαίσιο της ουκρανικής 
κρίσης, φαίνεται ότι ο Ρώσος πρό-
εδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσπα-
θεί να πάρει με τις θέσεις του χώρες 
όπως το Μαυροβούνιο, την Ελλάδα, 
την Ουγγαρία και τη Σερβία. Αυτό 
σημαίνει διαταραχή στην Ευρώπη;

Έντι Ράμα: Κατά τη γνώμη μου, 
ο Πούτιν επιδιώκει μια στρατηγι-
κή που είναι απόλυτη απειλή για 
την Ευρώπη. Αυτή είναι μια σαρω-
τική στρατηγική που υλοποιήθη-
κε με την προσάρτηση της Κριμαίας 
και την παρέμβαση στην Ανατολική 
Ουκρανία. Ως εκ τούτου, η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση χρειάζεται μια προσέγ-
γιση στα Βαλκάνια. Χρειάζεται μια 
τολμηρή και επιθετική στρατηγική 
για την επέκταση. [....]».

Καταπώς φαίνεται, ο νέος Ψυ-
χρός Πόλεμος, που στήνεται γύρω 
από την Ουκρανία, θα επεκταθεί 
γρήγορα και στην γειτονιά μας, ενώ 
ο αλβανικός αλυτρωτισμός θα παί-
ξει ξανά –μετά το 1990– ρόλο δού-
ρειου ίππου μιας ευρύτερης γεω-
πολιτικής στρατηγικής των ΗΠΑ 
και της Γερμανίας για την ανάσχεση 
της ρωσικής επιρροής στην ευρύτε-
ρη περιοχή.  

H ΠΓΔΜ σε νέα περιδίνηση - ο Ε. Ράμα, ο αμερικάνικος και ο ρώσικος παράγοντας

Παιχνίδια Αποσταθεροποίησης

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, τα βλέμματα όλης της 
Ευρώπης ήταν στραμμένα στην Βρετανία. 
Οι εκλογές, εκεί, είχαν αποκτήσει δημοψη-
φισματικό χαρακτήρα, καθώς ο Κάμερον 
είχε ήδη ταυτίσει την επικράτηση του κόμ-
ματός του με την διεξαγωγή δημοψηφί-
σματος για την παραμονή ή μη της Βρετα-
νίας στην Ε.Ε.

Ε 

ν τέλει τα αποτελέσματα επιφύλασσαν 
μια τεράστια ήττα για τις ‘ευρωπαϊστι-
κές δυνάμεις’, ιδίως για τους Εργατι-
κούς του Εντ Μίλιμπαντ, και τους Φι-

λελεύθερους-Δημοκράτες, του Νικ Κλεγκ, οι 
οποίοι ανακοίνωσαν και την παραίτησή τους 
το πρωΐ της Παρασκευής. Μαζί τους, παραιτή-
θηκε και ο Νάιτζελ Φάρατζ, που αν και το κόμ-
μα του κατάφερε να συγκεντρώσει το 12,7% των 
ψήφων, δεν κατάφερε να αποσπάσει παρά... μία 
έδρα (ένα από τα πολλά παράδοξα του αγγλικού 
πολιτικού συστήματος). 

Σαφέστατα κερδισμένοι, οι Συντηρητικοί και 
ο Ντέιβιντ Κάμερον, που απέσπασαν τελικά την 
απόλυτη πλειοψηφία στο βρετανικό κοινοβού-
λιο, με το 36,9% και πάνω από 326 έδρες. Εξί-

σου κερδισμένοι, το σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα, 
που κέρδισε 56 από τις 58 έδρες της Σκωτίας, 
νικώντας κατά κράτος τους Εργατικούς, καθώς 
κάποτε ήταν ένα από τα κύρια προπύργιά τους. 
Οι τελευταίοι, φαίνονται να καταγράφουν τερά-
στιες απώλειες (περί τις 25 έδρες). 

Κρύος ιδρώτες έλουσε τους ιθύνοντες της 
Ε.Ε., καθώς εδώ και έναν χρόνο σημειώνονται 
αλλεπάλληλες πολιτικές αψιμαχίες μεταξύ της 
Ε.Ε. και της Βρετανίας. Τώρα, ανώνυμες πηγές 
της Ε.Ε. δηλώνουν αμήχανες ότι: «Η μπάλα βρί-

σκεται στο γήπεδο των Βρετανών». 
Η επιτυχία του σκωτσέζικου SNP δημιούρ-

γησε επίσης κύματα αντιδράσεων. Μπορεί το 
κόμμα να μην πέτυχε την άμεση ανεξαρτητο-
ποίηση στο πρόσφατο δημοψήφισμα, ωστόσο οι 
εκλογές το ανέδειξαν σε κραταιή δύναμη στην 
Σκωτία. Έτσι, οι φυγόκεντρες δυνάμεις δεν επι-
βεβαιώνονται μόνο στις σχέσεις Ε.Ε. και Βρετα-
νίας αλλά και στο... εσωτερικό της χώρας. 

Ο Ταρίκ Άλι, έγραψε χαρακτηριστικά στο 
προφίλ του στο Facebook για τα αποτελέσμα-
τα των εκλογών: «Ο θρίαμβος του SNP συνιστά 
ένα μεγάλο βήμα για την Σκωτία και σηματοδοτεί 
το τέλος της κυριαρχίας του Ηνωμένου Βασιλείου, 
στο οποίο είχαν αγκιστρωθεί οι Εργατικοί και οι 
απολογητές τους. Τα αποτελέσματα στην υπόλοι-
πη Αγγλία καταδεικνύουν έναν διόλου αιφνίδιο 
θρίαμβο του Ακραίου Κέντρου». 

Από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των 
βρετανικών κομμάτων, πιο περίεργα πρέπει να 
αισθάνεται ο Νάιτζελ Φάρατζ, καθώς μια μεγά-
λη ιδεολογική νίκη, το γεγονός δηλαδή ότι ο Κά-
μερον και οι Συντηρητικοί διολίσθησαν στις δι-
κές τους θέσεις, επισφραγίζεται από μια εκλο-
γική πολιτική αποτυχία. Η οποία δεν είναι και 

τόσο απόλυτη, αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέ-
ον το UKIP είναι τρίτο πολιτικό κόμμα. Ωστό-
σο, όπως συμβαίνει και με τα άλλα ευρωσκε-
πτικιστικά πολιτικά κόμματα, είτε της αριστεράς 
είτε της άκρας δεξιάς, η δημοσκοπική δυναμι-
κή που εκδηλώθηκε πριν από μερικούς μήνες 
υποχώρησε, σχετικά μεν, αισθητά δε. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ποδέμος στην 
Ισπανία, όπου τον τελευταίο μήνα καταγράφουν 
αλλεπάλληλες απώλειες. Ωστόσο, το γεγονός 
αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάδειξή τους στο κε-
ντρικό πολιτικό σκηνικό δεν έχει αφήσει ανεξί-
τηλα τα ίχνη της στις ισορροπίες και τους πολιτι-
κούς συσχετισμούς. Ήδη, στην Αγγλία (αλλά και 
στην Ισπανία) η κρίση του παραδοσιακού διπο-
λισμού θεωρείται αδιαμφισβήτητη. 

Όσο για την υπόλοιπη Ευρώπη, η ραγδαία 
υποχώρηση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων 
(Εργατικοί και Φιλελεύθεροι στην Αγγλία, φιά-
σκο της διακυβέρνησης Ολλάντ στην Γαλλία 
κ.ο.κ.) δεν χτυπάει το καμπανάκι μόνο για την 
Μέρκελ. Αλλά και για την ευρωπαϊκή αριστερά, 
του ΣΥΡΙΖΑ συμπερλαμβανομένου, που θεω-
ρούσε την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία σύμ-
μαχο ενάντια στον «μερκελισμό».

Οι βρετανικές εκλογές βαρόμετρο των φυγόκεντρων τάσεων που κυριαρχούν στην Ε.Ε. 
αλλά και στο εσωτερικό της χώρας  

«Ομίχλη στη Μάγχη, αποκλείστηκε η Ευρώπη»
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Πιο κοντά σε έναν πόλεμο, για 
πρώτη φορά μετά τη δεκαε-
τία του ’90, βρίσκεται η περι-
οχή νοτίως της Ρωσίας, είκοσι 
ένα χρόνια έπειτα από την κα-
τάπαυση του πυρός, καθώς οι 
εχθροπραξίες μεταξύ του Αζερ-
μπαϊτζάν και της Αρμενίας πολ-
λαπλασιάζονται.

Ό 

σο διαρκούσε η σχετική 
ηρεμία, εταιρείες όπως 
η BP Plc, έριξαν δισεκα-
τομμύρια δολάρια στην 

εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στο Αζερμπαϊτζάν και στην 
κατασκευή αγωγών. Η αναζωπύρω-
ση της βίας απειλεί να θέσει κάποιες 
από αυτές τις επενδύσεις σε κίνδυνο 
και να αποσταθεροποιήσει μια περι-
οχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρω-
σία, την Τουρκία και το Ιράν. 

Οι εκλογές, στις 3 Μαΐου, στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ, που οι Αρ-
μένιοι κατέλαβαν κατά τον πόλεμο 
που διεξήχθη πρίν πάνω από μια 
εικοσαετία, μπορεί να πυροδοτήσει 
μια ευρύτερη αντιπαράθεση, όπως 
αναφέρει η Royal Bank of Scotland 
Plc. Η ψηφοφορία «θα μπορούσε να 
κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις, 
αυξάνοντας τους κινδύνους μιας ευ-
ρύτερης αντιπαράθεσης», τόνισε η 
Άννα Τοκάρ, αναλύτρια της RBS 
στο Λονδίνο, που «θέτει σε κίνδυ-
νο τους αγωγούς πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου στον νότιο Καύκασο/
Υπερκαυκασία». Στο Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ, η πλειοψηφία του πληθυ-
σμού είναι Αρμένιοι, αλλά παραμέ-
νει αναγνωρισμένο διεθνώς ως τμή-
μα του Αζερμπαϊτζάν.     

Οι πιο θανατηφόροι μήνες
Στους πρώτους τέσσερις μήνες του 
2015 κατεγράφησαν οι περισσότε-
ρες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 
από τη λήξη του πολέμου, σύμφωνα 
με το ινστιτούτο Caspian Defence, 
του Μπακού. Υπάρχουν τριάντα 
ένας επιβεβαιωμένοι θάνατοι που 
προήλθαν από συγκρούσεις στη 
συνοριακή γραμμή. Ενώ η διεθνής 
κοινότητα έχει επικεντρωθεί στη σύ-
γκρουση στην Ουκρανία, η κλιμά-
κωση υπήρξε ραγδαία σε μια περι-
οχή την οποία διασχίζουν ενεργεια-
κοί αγωγοί, που έγιναν με επενδύ-
σεις της BP και των συνεργατών της, 
το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 50 
δισ.  δολ. σε προγράμματα που σχε-
τίζονται με τις ενεργειακές πηγές στο 
Αζερμπαϊτζάν. 

Οι αζερικές επιδρομές στις πε-
ριοχές που ελέγχονται από τους Αρ-

μένιους στα περίχωρα του Ναγκόρ-
νο Καραμπάχ αυξάνουν την πίεση 
κατά μήκος της γραμμής ανακω-
χής. Ο Αρμένιος υπουργός Άμυνας 
κατηγορεί τον αντίπαλό του ότι έχει 
εξαπολύσει έναν «υβριδικό πόλε-
μο» με «μικροδράσεις» που κυμαί-
νονται από επικοινωνιακές επιθέ-
σεις έως ένοπλες εισβολές. Ο πρό-
εδρος Σερζ Σαργκσιγιάν είπε, στις 
21 Μαρτίου, ότι, ένας γενικευμένος 
πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει και 
πάλι οποιαδήποτε στιγμή. Ο Αζέ-
ρος υπουργός Άμυνας Ζακίρ Χα-
σάνωφ είπε πως οι στρατιώτες του 
τον προηγούμενο μήνα άρπαξαν 
κάθε ευκαιρία, μέρα και νύχτα, για 
να σκοτώνουν Αρμένιους.          

«Πλήρης εμπιστοσύνη»
«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα 
πάρουμε αυτό που θέλουμε», είπε ο 
πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ίλχαμ 
Αλίγιεφ σε τηλεοπτική του ομιλία 
τον Μάρτιο. «Θα αποκαταστήσουμε 
την εδαφική μας ακεραιότητα». 

Πέντε Αρμένιοι στρατιώτες σκο-
τώθηκαν, όπως μεταδόθηκε, από το 
Αζερμπαϊτζάν στις 21 Απριλίου, με 
την αρμενική πλευρά να το αρνεί-
ται. Με τη σειρά τους, οι ένοπλες δυ-
νάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ εί-
παν την ίδια ημέρα ότι τουλάχιστον 
ένας Αζέρος στρατιώτης πέθανε 
κατά τη διάρκεια της μάχης στα νο-
τιοανατολικά της αμφισβητούμενης 
περιοχής. 

«Δεν υπάρχει τίποτε να κλιμα-
κωθεί – κάποια στιγμή θα υπάρξει 
απλώς ένας λάθος υπολογισμός», 
είπε ο Λόρενς Σιτς, πολιτικός ανα-
λυτής για τον Καύκασο, που εδρεύ-

ει στη γειτονική Γεωργία. «Για είκοσι 
χρόνια υπήρχαν μικρά όπλα. Έπειτα 
ξεκίνησε η χρήση πυροβολικού, μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, πολε-
μικών αεροσκαφών».  

Ενεργειακή υποδομή
Ένα ευρύτερο ξέσπασμα θα απει-
λούσε να υπονομεύσει την ενεργει-
ακή υποδομή γύρω από το Αζερ-
μπαϊτζάν, που παρέχει τη μοναδική 
διαδρομή προς τα δυτικά για το κε-
ντροασιατικό αργό πετρέλαιο, και η 
οποία παρακάμπτει τη Ρωσία. 

Ο αγωγός πετρελαίου Μπα-
κού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν, που ανή-
κει κατά πλειοψηφία στην ΒΡ, περ-
νάει από μια έκταση που βρίσκεται 

σε απόσταση λιγότερη από 100 χι-
λιόμετρα από τη γραμμή κατάπαυ-
σης του πυρός. 

Οι Αζέροι υπέγραψαν συμβό-
λαια 45 δισεκατομμυρίων με Ευρω-
παίους αγοραστές το 2013 για πα-
ροχή φυσικού αερίου μέσω αγω-
γών μήκους 4.000 χιλιομέτρων, που 
από το Μπακού φθάνουν στη νότιο 
Ιταλία μέσω Γεωργίας, Τουρκίας, 
Ελλάδας και Αλβανίας. 

Το Αζερμπαϊτζάν, πρώην τρίτη 
μεγαλύτερη παραγωγός αργού πε-
τρελαίου, έχει χρησιμοποιήσει τον 
πετρελαϊκό του πλούτο για να ενι-
σχύσει τη στρατιωτική του ισχύ και 
να σφυρηλατήσει συμμαχική σχέση 
με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το πρό-
γραμμα επανεξοπλισμού, κόστους 
πολλών δισεκατομμυρίων, έκανε 
το Αζερμπαϊτζάν δεύτερο μεγαλύ-
τερο εισαγωγέα όπλων στην Ευρώ-
πη για τα πέντε τελευταία έτη, με το 
13% των συνολικών αγορών, ενώ 
η κυβέρνηση του Μπακού αύξη-
σε τις στρατιωτικές δαπάνες για εφέ-
τος κατά 27%, σε ύψος 3,8 δισ. μανάτ 
(3,6 δισ. δολ.), ξεπερνώντας το σύνο-
λο του προϋπολογισμού της Αρμε-
νίας. Η Αρμενία, ωστόσο, είναι μέ-
λος του υπό ρωσική ηγεσία αμυντι-
κού οργανισμού και φιλοξενεί στο 
έδαφός της μια ρωσική στρατιωτι-
κή βάση. 

Επτά επαρχίες 
Καθώς οι μάχες μαίνονταν το 1993, 
η Αρμενία πήρε τον έλεγχο του Να-
γκόρνο Καραμπάχ και επτά αζε-
ρικών περιοχών που το περιβάλ-
λουν, δικαιολογώντας την κίνηση 
αυτή από την ανάγκη να δημιουρ-
γήσει μια ουδέτερη ζώνη. Περίπου 
30 χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθη-

καν και 1,2 εκατομμύρια εκτοπί-
στηκαν. 

Μαζί με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, 
η Ρωσία έχει μεσολαβήσει σε συνο-
μιλίες μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και 
της Αρμενίας που ακόμη δεν έχουν 
καταλήξει σε μια τελική συμφωνία. 
Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά 
Ολάντ συνάντησε τον Αλίγιεφ στο 
Μπακού την προηγούμενη εβδομά-
δα για συνομιλίες που αφορούσαν 
και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμ-
φωνα με την ιστοσελίδα του Αζέρου 
προέδρου. 

Οι εντάσεις κατά μήκος της 
γραμμής κατάπαυσης του πυρός, 
όπου οι στρατιώτες αντιμετωπίζουν 
ο ένας τον άλλο μέσα σε χαρακώ-
ματα, με τον τρόπο του Α’  Παγκο-
σμίου Πολέμου, κλιμακώθηκαν τον 
περασμένο Αύγουστο και τουλάχι-
στον δεκαεννέα στρατιώτες σκοτώ-
θηκαν. 

«Σοβαρή προετοιμασία»
Αν και το Αζερμπαϊτζάν «προετοι-
μάζεται στα σοβαρά να χρησιμοποι-
ήσει στρατιωτική ισχύ» για να ανα-
κτήσει κάποιες από τις περιοχές 
γύρω από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, 
η επίθεση μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μόνον έπειτα από τους πρώ-
τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που θα 
διεξαχθούν στο Μπακού τον Ιούνιο, 
ενώ «το Αζερμπαϊτζάν διεξάγει εντα-
τικές συνομιλίες με τη Ρωσία για να 
μετρηθούν οι αντιδράσεις του Κρεμ-
λίνου».

Μετάφραση - Επιμέλεια: 
Σωτήρης Δημόπουλος

Πηγή: 
http://www.bloomberg.com

     ΔΙΕΘΝΗ

Σκηνικό πολέμου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ
Σε κίνδυνο οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ένα ευρύτερο ξέσπασμα θα απειλούσε να υπονομεύσει την ενεργειακή 
υποδομή γύρω από το Αζερμπαϊτζάν,

Του Zulfugar Agayev

“ 

Στους πρώτους 

τέσσερις μήνες 

του 2015 κατε-

γράφησαν οι πε-

ρισσότερες απώ-

λειες σε ανθρώ-

πινες ζωές από 

τη λήξη του πο-

λέμου, σύμφω-

να με το Ινστι-

τούτο Caspian 

Defence.

http://www.bloomberg.com/news/articles
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Πόλεμος δηλώσεων νεοθωμανών αξιω-
ματούχων εναντίον του Δημοκρατικού 
Κόμματος των Λαών (HDP) – καταστολή 
διαδήλωσης υπέρ της αναγνώρισης της 
γενοκτονίας των Αρμενίων

Ο 

ι τελευταίες μέρες του Απριλί-
ου επιφύλασσαν μια νέα επιδεί-
νωση στις σχέσεις του νεοθωμα-
νικού καθεστώτος με το κουρ-

δικό κίνημα. Για άλλη μια φορά, ο Ερντο-
γάν πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις 
εναντίον των Κούρδων, με κυριότερη αυτή 
που εξαπέλυσε με το μήνυμά του της Πρω-
τομαγιάς, στο οποίο ταύτισε το κουρδικό κί-
νημα με τους «τρομοκράτες» και τους «συ-
νωμότες» του Κινήματος Γκιουλέν: «Υπηρε-
τούν παρόμοιους σκοπούς», είπε ο Ερντο-
γάν, και «χρησιμοποιούν τα μέλη τους για 
να διεισδύσουν σε όλες τις κρατικές δομές, 
συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης και 
της αστυνομίας […]. Ένας από τους στόχους 
τους είναι να σφαγιάσουν αθώους, άλλος εί-
ναι να σφαγιάσουν τη δικαιοσύνη. Στοχεύ-
ουνω στο να υπονομεύσουν τη σταθερότη-
τα του λαού μας με σφαίρες και συνωμοσίες. 
Θα προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν τις 
επερχόμενες εκλογές προκειμένου να πε-
τύχουν τους στόχους τους, αλλά κάτι τέτοιο 
δεν θα γίνει». 

Οι δηλώσεις ήρθαν στο τέλος ενός θερ-
μού δεκαημέρου, στη διάρκεια του οποίου 
κυριάρχησαν οι εμπρηστικές δηλώσεις από 
την πλευρά των κρατικών αξιωματούχων, 
αλλά και η αστυνομική καταστολή. 

Στις 22 Απριλίου, ο υποψήφιος του HDP 
για τις προεδρικές εκλογές, Σελαντίν Ντε-
μίρτας, και ο συμπρόεδρός του Φιγκέν 
Γιουκσεντάγκ, εξήγγειλαν τα βασικά ση-

μεία του προεκλογικού τους προγράμματος, 
τα οποία προκάλεσαν υστερία στο καθεστώς: 
«Το εκλογικό μας μανιφέστο που παρουσιά-
ζουμε σήμερα είναι ο εφιάλτης του σουλτά-
νου, και το όνειρο όλων των λαών της Τουρ-
κίας», είπε με νόημα ο Γιουκσεντάγκ, στηλι-
τεύοντας τη δικτατορία του Ερντογάν. Ακο-
λούθησε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει την 
εισαγωγή όλων των μητρικών γλωσσών των 
λαών της Τουρκίας στα σχολεία, την αποκα-
τάσταση των σχέσεων με την Αρμενία και 
την επίλυση του ζητήματος στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ, την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού και της κατώτατης σύνταξης στις 1.800 
λίρες, τη στήριξη της νεολαίας, την ίδρυση 
ενός υπουργείου για την ισότητα των φύ-
λων και την καθιέρωση της ημέρας της γυ-
ναίκας (8 Μαρτίου) ως εθνικής γιορτής για 
την Τουρκία. Τέλος, δήλωσε ότι θα καταρ-
γήσουν τα υποχρεωτικά ισλαμικά μαθήμα-
τα στην εκπαίδευση, που η καθιέρωσή τους 
είχε προκαλέσει την οργή της αλεβίτικης 
κοινότητας.   

Η απάντηση ήρθε από τα χείλη του ανα-
πληρωτή πρωθυπουργού, Γιαλτσίν Ακντο-
γκάν, που στις 25 Απριλίου κατηγόρησε δη-

μόσια το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών ότι 
προωθεί τη διάσπαση της Τουρκίας μέσω 
της κουρδικής αυτονομίας. Εν τω μεταξύ, 
την ίδια μέρα, οι τουρκικές αστυνομικές δυ-
νάμεις κατέστειλαν βίαια μια διαδήλωση για 
την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμε-
νίων στην Κωνσταντινούπολης συλλαμβά-
νοντας μεταξύ άλλων και έναν υποψήφιο του 
Κόμματος δικαιοσύνης των Λαών (HDP).

Οι πρωτομαγιάτικες δηλώσεις του Ερ-
ντογάν δεν έμειναν αναπάντητες από το 
PKK. Ο Μουσταφά Καρασού, μέλος του 
ανωτάτου συμβουλίου διοίκησης του PKK, 
απάντησε ότι με τις δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της Τουρκίας έθεσε τέλος στην ειρηνευτική 
διαδικασία και ότι προετοιμάζεται ξανά για 
πόλεμο. Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις οδήγη-
σαν τους επικεφαλής του PKK να ακυρώ-
σουν το συνέδριο όπου προγραμματιζόταν 
να συζητηθεί η παράδοση του οπλισμού της 
οργάνωσης κι όλα δείχνουν ότι η προσωρι-
νή προσέγγιση με την κυβέρνηση θα λάβει 
πολύ σύντομα τέλος. 

Πηγή: Δημοσιεύματα του Kurdpress – 
International News Agency
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Πόλεμος δηλώσεων νεοθωμανών αξιωματούχων εναντίον του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών 
(HDP) – καταστολή διαδήλωσης υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων

Ο Ερντογάν κλιμακώνει στο Κουρδικό

Ο 

εξορυκτισμός, δηλαδή αυτό το κα-
θεστώς εντατικότατης εκμετάλλευ-
σης των φυσικών πόρων στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας κούρσας για τις 

πρώτες ύλες, δεν θεριεύει μόνο στην Λατινική 
Αμερική, αλλά και στις ΗΠΑ. 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι Αμε-
ρικάνοι έχουν επιδοθεί σε μια κολοσσιαία προ-
σπάθεια να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή 
τους εξάρτηση από τα «πεδία επέμβασης» που 
έχουν δημιουργήσει ανά τον πλανήτη, μέσα 
από περιβαλλοντικά καταστροφικές πρακτικές 
όπως είναι η σχιστολιθική εξόρυξη. Σήμερα, η 
εσωτερική παραγωγή πετρελαίου, έχει αγγίξει 
το υψηλότερο σημείο της τελευταίας 30ετίας, με 
απίστευτες συνέπειες για το περιβάλλον. 

Δυο πρόσφατες μελέτες, μία του περιοδι-
κού Nature και μία του Science, καταδεικνύ-
ουν του λόγου το αληθές. Η πρώτη υποστηρίζει 

ότι προκειμένου να αποφύγουμε τις καταστρο-
φικότερες συνέπειες του φαινομένου του θερ-
μοκηπίου θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το 1/3 
των κοιτασμάτων πετρελαίων εκεί που βρίσκε-
ται. Η δεύτερη, ότι οι εξορυκτικές δραστηριότη-
τες στους ωκεανούς απειλούν με μαζική εξαφά-
νιση τα θαλάσσια είδη. Σύμφωνα με αυτήν, η 
μέθοδος εντοπισμού θαλάσσιων κοιτασμάτων 
στις ακτές του Ατλαντικού, ένα γιγάντιο σόναρ 
με ισχύ ανάλογη με εκείνην εκρήξεων δυναμί-
τιδας που εκπέμπει επί μέρες, μπορεί και εβδο-
μάδες, απειλεί με εξαφάνιση 450 είδη θαλάσ-
σιων θηλαστικών, και με σοβαρή συρρίκνωση 
τους πληθυσμούς των υπολοίπων (συμπερι-
λαμβανομένων και των αλιευμάτων).

Στις ΗΠΑ έχει ήδη οργανωθεί ένα άτυπο 
«Κόμμα της Θάλασσας» (Sea Party) –ακτιβιστι-
κό μέτωπο ψαράδων, περιβαλλοντιστών, κατοί-
κων παραθαλάσσιων περιοχών κ.ο.κ. που «έχει 

πάρει στο κατόπι» το λόμπι των πετρελαϊκών 
εταιριών, και τις συναντήσεις τους με Γερουσι-
αστές, και άλλους αμερικάνους αξιωματούχους. 
Ήδη, αυτό το μέτωπο, έχει προγραμματίσει ένα 
πανεθνικό συνέδριο για την υπεράσπιση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος στις 13 Μαΐου, όπου 
αναμένονται αντιπρόσωποι από 22 Πολιτείες. 

Σύμφωνα με τον «Νέστωρα» του αμερικά-
νικου μαχητικού περιβαλλοντισμού, Ράλφ Νέ-
ιντερ, το «Κόμμα της Θάλασσας» θα μπορούσε 
να αποτελέσει μια πολύ χρήσιμη πλατφόρμα-
όχημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 
μαχητική υποψηφιότητα στο πλαίσιο των επερ-
χόμενων προεδρικών εκλογών. Μέχρι τότε, το 
κίνημα αναμένεται να εξελιχθεί σε πονοκέφα-
λο για τον Ομπάμα, ο οποίος έχει υιοθετήσει το 
πρόγραμμα εντατικών θαλάσσιων εξορύξεων 
του… Ρόναλντ Ρήγκαν! 

Η περιβαλλοντική αντιπολίτευση στον εξορυκτισμό του Ομπάμα δυναμώνει

ΗΠΑ: Το «Κόμμα της Θάλασσας» είναι εδώ!

Αντίο, Εντουάρ-
ντο Γκαλεάνο

Ο 

ι παλαιότεροι ίσως τον θυμούνται 
από τις Ανοιχτές Φλέβες της Λατινι-
κής Αμερικής (κυκλοφορεί στα ελλη-
νικά από τις εκδόσεις Κουκκίδα). Από 

τους νεώτερους, δυστυχώς, ελάχιστοι έχουν διαβά-
σει αυτό το συγκλονιστικό έργο πάνω σε μια μη-
αποικιακή ιστορία της λατινοαμερικάνικηας ηπεί-
ρου, καθώς και τα υπόλοιπα εξαιρετικά βιβλία του 
Εντουάρντο Γκαλεάνο (η τριλογία Μνήμη της Φω-
τιάς, τα Χίλια Πρόσωπα του Ποδοσφαίρου, το Ένα 
Κόσμος Ανάποδα και πολλά άλλα).

Ο Γκαλεάνο έφυγε στις 13 Απριλίου του 2015, 
πρώτη μέρα του Πάσχα. Μια μαύρη μέρα για την 
παγκόσμια οικογένεια των γραμμάτων, που μέσα 
σε 24 ώρες έχασε ταυτόχρονα τον Γκύντερ Γκρας, 
τον Εντουάρντο Γκαλεάνο και τον ιστορικό εκδότη-
βιβλιοπώλη του Μάη του ’68 Φρανσουά Μασπε-
ρό.

Ο Γκαλεάνο γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 
1940, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Ήταν 
γόνος μιας μεσοαστικής οικογένειας ευρωπαϊ-
κής καταγωγής. Στα πρώτα βήματα της ενηλικίω-
σής του έκανε διάφορες δουλειές (εργάτης εργο-
στασίου, ελαιοχρωματιστής, ταχυδρόμος, δακτυλο-
γράφος και άλλα). Πούλησε την πρώτη του πολιτι-
κή γελοιογραφία σε εφημερίδα στα 14 του χρόνια, 
ενώ συνέδεσε τη δημοσιογραφική του πορεία με 
έντυπα-σταθμούς στην ιστορία του λατινοαμερικα-
νικού Τύπου (Μάρτσα, Επόκα, το περιοδικό Κρίσις, 
το οποίο ίδρυσε ο ίδιος).

Κυνηγήθηκε απηνώς από τα δικτατορικά κα-
θεστώτα της Ουρουγουάης και της Αργεντινής. Οι 
Ανοιχτές Φλέβες της Λατινικής Αμερικής υπήρξε το 
αγαπημένο έργο της λογοκρισίας όλων των λατι-
νοαμερικανικών αυταρχικών καθεστώτων, ενώ 
γνώρισαν ξανά στιγμές δόξας, όταν το 2009 ο Ού-
γκο Τσάβες το δώρισε (την ισπανική έκδοση!) στον 
Μπαράκ Ομπάμα, μπροστά στους φωτογράφους.

Διαπρύσιος κήρυκας της χειραφέτησης των λα-
τινοαμερικανικών εθνών, φλογερός υποστηρικτής 
όλων των αγώνων των όπου γης κατατρεγμένων, ο 
Εντουάρντο Γκαλεάνο, ιστορικός, λογοτέχνης, δημο-
σιογράφος και κοινωνικός αναλυτής, θα μείνει στη 
συνείδηση της αγωνιζόμενης ανθρωπότητας ως η 
πένα που πάλεψε να αποκαταστήσει την ιστορική 
συνείδηση και μνήμη της Λατινικής Αμερικής απέ-
ναντι στη βαρβαρότητα της αποικιοκρατίας.

«Είμαι ένας συγγραφέας που θα ήθελε να συνει-
σφέρει στη διάσωση της απηχθείσας μνήμης όλης 
της Αμερικής, αλλά πάνω από όλα της Λατινικής Αμε-
ρικής, πατρίδα περιφρονημένη και αγαπητή».



             Αριθμός φύλλου 114        ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 201520
     ΔΙΕΘΝΗ

Το νέο ισπανικό «κέντρο» φαί-
νεται να σημειώνει τελευταία 
κατακόρυφη άνοδο στις δημο-
σκοπήσεις, ανάλογη με αυτή 
του Podemos το 2014. 

Η 

σύγκριση με το ελληνι-
κό «Ποτάμι» είναι ανα-
πόφευκτη και εν πολλοίς 
ορθή ωστόσο η ισπανι-

κή πολιτική αγορά παρουσιάζει μία 
ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα που θα 
δούμε εν συντομία παρακάτω πριν 
εξετάσουμε την πορεία των ισπανι-
κών κεντρώων κομμάτων.

Εθνικές ταυτότητες στην Ισπανία
Η Ισπανία είναι ένα ασύμμετρα ομο-
σπονδιακό κράτος. Αποτελείται από 
17 ομόσπονδες ενότητες («αυτόνο-
μες περιοχές»), οι οποίες έχουν μεν 
δική τους κυβέρνηση η κάθε μία, 
αλλά ο βαθμός αυτονομίας τους δι-
αφέρει. Η Καταλωνία και η Χώρα 
των Βάσκων ανήκουν στις περιοχές 
με τον μεγαλύτερο βαθμό αυτονομί-
ας (π.χ. ξεχωριστή αστυνομία, μεγά-
λος βαθμός οικονομικής αυτονομί-
ας, ιδίως για τους Βάσκους). Στην πε-
ρίπτωση των δύο αυτών περιοχών, 
θα ήταν μεν πολιτικά λεπτό αλλά όχι 
υπερβολικό να μιλήσουμε για κα-
ταλανικό και βασκικό «έθνος». Πά-
ντως οι όροι καταλανικός, βασκικός 
και ισπανικός εθνικισμός χρησιμο-
ποιούνται ευρέως στον ισπανικό 
πολιτικό διάλογο, άλλοτε υποτιμητι-
κά, συχνά απλώς περιγραφικά.

Είναι γνωστές οι αποσχιστικές 
τάσεις Καταλανών και Βάσκων και η 
βίαια μορφή που έχουν προσλάβει 
μεταπολεμικά οι δεύτερες. Ουσια-
στικά πρόκειται για μία μακρόχρονη 
διελκυστίνδα μεταξύ αυτόνομων πε-
ριοχών και κεντρικής κυβέρνησης. 
Πάντως πρέπει να έχουμε κατά νου 
ότι δεν πρόκειται για αλυτρωτισμό ή 
επεκτατικές βλέψεις άλλων κρατών, 
όπως στα Βαλκάνια, π.χ., αλλά για 
αμιγώς αποσχιστικές τάσεις ή, έστω, 
για διεκδίκηση της μέγιστης δυνα-
τής αυτονομίας. 

Κάπως λιγότερο γνωστή είναι η 
καταπίεση που υπέστησαν οι δύο 
αυτοί λαοί από δικτατορικά ισπα-
νικά καθεστώτα και ο μεγαλύτε-
ρος βαθμός ελευθερίας που είχαν 
σε περιόδους δημοκρατικής διακυ-
βέρνησης της Ισπανίας. Εξ ου και 
η τάση, η διεκδίκηση μεγαλύτερης 
αυτονομίας να είναι «προοδευτικό» 
αίτημα και οι φανατικοί πολέμιοί της 

τείνουν να είναι Ισπανοί «δεξιοί».
Αυτή η ισπανική ιδιαιτερότητα, 

έχει επιπτώσεις στην πολιτική αγο-
ρά. Σε άλλα δυτικά κράτη, τα κόμμα-
τα καταλαμβάνουν μία θέση σε έναν 
οικονομικό άξονα και σε έναν άξονα 
αξιών: Μπορεί να είναι πιο κεϋνσια-
νά ή πιο νεοφιλελεύθερα και μπορεί 
να εκφράζουν πιο παραδοσιακές ή 
πιο «μοντέρνες» αξίες. Στην Ισπανία 
είναι απαραίτητη η τοποθέτηση και 
σε έναν άξονα υπέρ ή κατά του ισπα-
νικού εθνικισμού1. 

Γένεση του ισπανικού «κέντρου»
Το νέο ισπανικό κέντρο δεν είναι, 
όπως οι Podemos, προϊόν της οικο-
νομικής κρίσης. Στα μέσα της προ-
ηγούμενης δεκαετίας ομάδες δι-
ανοουμένων δημιούργησαν στην 
Ισπανία δύο κεντρώα κόμματα2: 
Unión Progreso y Democracia, 
UPyD («Ένωση για την Πρόοδο και 
τη Δημοκρατία») και Ciudadanos 
(«Πολίτες»). Το πρώτο είναι σήμερα 
σε καθοδική3, το δεύτερο σε ανοδι-
κή4 εκλογική πορεία. Το κοινό τους 
σημείο: ιδρύθηκαν στη Χώρα των 
Βάσκων και την Καταλωνία αντί-
στοιχα ως τοπικά κόμματα, αντίβαρο 
στον βασκικό και καταλανικό εθνι-
κισμό. Αφού εδραιώθηκαν τοπικά, 
επεκτάθηκαν στην κεντρική πολι-
τική αγορά. Με άλλα λόγια, τα κόμ-
ματα του ισπανικού κέντρου ξεκί-
νησαν ως πολιτικοί σχηματισμοί με 
κύριο σημείο διαφοροποίησής τους 
τη στάση τους στο ζήτημα της εθνι-
κής ταυτότητας! Η δε στάση τους εί-
ναι αναφανδόν υπέρ της ισπανικής 
εθνικής ταυτότητας εις βάρος των 

περιφερειακών εθνικισμών. Όχι 
όμως εις βάρος της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας5: εν προκειμένω υπο-
στηρίζουν την περαιτέρω εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στην ΕΕ. Εκφράζουν 
λοιπόν και τα δύο μία τάση μάλλον 
συγκεντρωτική παρά «πατριωτική». 
Το UPyD, λόγου χάριν, το οποίο έχει 
πιο συγκεκριμένες απόψεις στον το-
μέα αυτό, ζητά την κατάργηση του 
σημερινού ομοσπονδιακού συστή-
ματος αλλά και την αφαίρεση αρμο-
διοτήτων από τις επαρχίες και τη συ-
νένωση δήμων. 

Από το κέντρο στο ακραίο κέντρο
Οι διαφορές των δύο κομμάτων 
δεν είναι αμελητέες. Πολλά στε-
λέχη του UPyD προέρχονται από 
το σοσιαλιστικό κόμμα ενώ στους 
Ciudadanos υπερτερεί η δεξιά προ-
έλευση. Στα οικονομικά ζητήματα, 
ενώ και τα δύο κόμματα είναι σα-
φώς υπέρ της οικονομίας της αγο-
ράς, οι Ciudadanos υποστηρίζουν 
πιο ανοιχτά τα επιχειρηματικά συμ-

φέροντα και τους πλέον εύπορους: 
ζητούν μείωση του φόρου εταιρειών 
αλλά και του ανώτατου ορίου στον 
φόρο εισοδήματος. Οι διαφορές εί-
ναι αισθητές και σε επίπεδο αξιών, 
παρά τον κοινό φιλελευθερισμό και 
την κοινή στάση των δύο κομμάτων 
έναντι της ισπανικής εκκλησίας. Το 
UPyD εμφανίζεται κάπως πιο συ-
γκρατημένο οι Ciudadanos τάσσο-
νται υπέρ της ευθανασίας, της νομι-
μοποίησης της πορνείας (η οποία, 
όπως εξηγεί ο ηγέτης τους, θα οδη-
γούσε σε σημαντική αύξηση των 
φορολογικών εσόδων) και των μα-
λακών ναρκωτικών. 

Οι Ciudadanos εν ολίγοις είναι 
ένα «κέντρο», οικονομικά πιο «δε-
ξιό» και κοινωνικά πιο «αριστερό» 
(με την έννοια της λεγόμενης αριστε-
ράς του χαβιαριού). Μπορεί λοιπόν 
να ισχυρίζεται ότι δεν είναι ούτε δε-
ξιό ούτε αριστερό και αυτό να περνά-
ει στους ψηφοφόρους ή τουλάχιστον 
να προκαλεί (δημιουργική ασφα-
λώς) ασάφεια. Οι πρόσφατες δημο-
σκοπήσεις είναι χαρακτηριστικές. 
Το ήμισυ των Ισπανών ψηφοφό-
ρων δεν μπορεί να τοποθετήσει ιδε-
ολογικά τους Ciudadanos. Το άλλο 
ήμισυ εκτιμά, κατά πλειονότητα, ότι 
ανήκουν στο κέντρο. Οι ίδιοι οι ψη-
φοφόροι τους, τοποθετούν το κόμμα 
στη δεξιά κατά 47%, στο κέντρο κατά 
34% και στην αριστερά κατά 19%. 
Ωστόσο, οι ψηφοφόροι στην Κατα-
λωνία –όπου οι Ciudadanos είναι 
περισσότερο και επί μακρότερον 
γνωστοί– τους κατατάσσουν στις πα-
ρυφές της ακροδεξιάς!

Το κόμμα των «Πολιτών» προ-

βάλλεται και υποστηρίζεται από τον 
κόσμο των ΜΜΕ. Τούτο, σε συνδυ-
ασμό με τα παραπάνω χαρακτηρι-
στικά εξηγεί πώς οι ψηφοφόροι με-
τακινήθηκαν από το ένα κεντρώο 
κόμμα στο άλλο μέσα σε λίγους μή-
νες – ομολογουμένως χωρίς την πα-
βλωφική ταχύτητα που χαρακτήρι-
σε τη μετακίνηση από την ΔΗΜΑΡ 
στο Ποτάμι. Δείχνει επίσης ότι στην 
πολιτική αγορά υπάρχει ένα κενό 
που πρέπει να καλυφτεί: ψηφοφό-
ροι δυσαρεστημένοι με τη διαφθο-
ρά ή την αναποτελεσματικότητα του 
πολιτικού συστήματος αλλά σε κα-
μία περίπτωση με τις αρχές του οι-
κονομικού συστήματος. Σήμερα 
στην Ισπανία το κενό αυτό το καλύ-
πτουν οι Ciudadanos. Μετά από λί-
γους μήνες, ίσως, κάποιοι άλλοι.

Σημειώσεις
1 Και στην Ελλάδα, ενδεχομένως. 
Στη χώρα μας όμως το ζήτημα αυτό 
δεν είναι τόσο προβεβλημένο στον - 
ουσιαστικό - δημόσιο διάλογο.
2 Τα στοιχεία προέρχονται από τις 
εμπεριστατωμένες και με πλήθος 
συνδέσμων σελίδες της Wikipedia 
για τα δύο κόμματα (οι ισπανικές, 
καταλανικές και αγγλικές σελίδες εί-
ναι οι πιο πλούσιες).
3 Το UPyD κατέβηκε για πρώ-
τη φορά στις ισπανικές βουλευτι-
κές εκλογές όπου συγκέντρωσε το 
1,19% ενώ το 2009 στη Χώρα των 
Βάσκων απέσπασε 2,15%. Η ανο-
δική του πορεία είχε ως αποκορύ-
φωμα τις ευρωεκλογές του 2014 
(6,51%). Έκτοτε υποχωρεί προς όφε-
λος των Ciudadanos. Στις πρόσφα-
τες τοπικές εκλογές στην Ανδαλου-
σία συγκέντρωσε μόλις 1,93%.
4 Το κόμμα κατέβηκε για πρώτη 
φορά στις τοπικές εκλογές της Κα-
ταλωνίας το 2006 (3,09%). Το 2008 
στις ισπανικές βουλευτικές εκλογές 
συγκέντρωσε μόλις 0,18%. Σημα-
σία σε εθνικό επίπεδο απέκτησε με 
τις ευρωεκλογές του 2014 (3,16%). 
Στις πρόσφατες τοπικές εκλογές 
στην Ανδαλουσία, εκτός δηλαδή της 
παραδοσιακής του βάσης, συγκέ-
ντρωσε το 9,28%. Στις δημοσκοπή-
σεις εμφανίζεται πλέον με διψήφια 
ποσοστά.
5 Κάτι που δεν εμπόδισε τους 
Ciudadanos, να συμμαχήσουν με 
συντηρητικούς ευρωσκεπτικιστές 
στις ευρωεκλογές του 2009. 

Σε κάποια Δύση, πάντα

Το ακραίο κέντρο και το εθνικό ζήτημα στην Ισπανία

Cuidadanos (Οι Πολίτες) 

“ 

Οι Ciudadanos 

εν ολίγοις είναι 

ένα «κέντρο», 

οικονομικά πιο 

«δεξιό» και 

κοινωνικά πιο 

«αριστερό»

Ο Στράτος Μεϊντανόπουλος γράφει από τις Βρυξέλλες
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Είναι σημαντικό συγγραφείς, οι οποί-
οι και αξιόλογο και επίκαιρο έργο άφη-
σαν και αγωνίστηκαν στη ζωή τους, κάτω 
από αντίξοες συνθήκες, γι αυτό, αλλά και 
που συγχρόνως το ενδιαφέρον των σημε-
ρινών για αυτούς δεν μειώθηκε αλλά αυ-
ξήθηκε, να πρέπει να τυγχάνουν γενικής 
αναγνώρισης. Και η γενική αναγνώριση 
σημαίνει διδασκαλία των συγγραφέων 
αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά 
και μεγαλύτερη προσήλωση στο έργο 
τους. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει 
κάποιοι ξεχωριστοί συγγραφείς να διδα-
χθούν πιο αναλυτικά, πιο διεξοδικά, το 
έργο τους να γίνει αντικείμενο μελέτης 
και προβληματισμού από τους μαθητές. 

Ο 

Καζαντζάκης και ο Χατζής, ο κα-
θένας στη δική του γενιά, ο καθέ-
νας με τα δικά του μέσα, μας άφη-
σαν εξαίρετα έργα. Το έργα τους  

είναι διαδεδομένα και αγαπητά σε πολλούς 
χώρους, είναι σύγχρονα και μπορούν να 
ανοίξουν πλατιούς ορίζοντες στους μαθητές, 
αλλά και στους αναγνώστες. 

Του Καζαντζάκη τα έργα είναι γνωστά 
σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Πολύ συχνά γίνο-
νται μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες, ενεργο-
ποιούνται πολλοί ελληνιστές για τη διάδοση 
και μελέτη του. Ο Καζαντζάκης υπήρξε ο τα-
ξιδευτής συγγραφέας, ο συγγραφέας που δεν 
«φοβήθηκε» ξένους πολιτισμούς και ξένες 
φιλοσοφικές ή θρησκευτικές απόψεις. Αγω-
νίστηκε σαν έλληνας συγγραφέας και στοχα-
στής να συνυπάρξει με τους μεγάλους ξένους 
συγγραφείς από τους οποίους κέρδισε στον 
σκληρό αγώνα της καταξίωσης το σεβασμό. 
Τα έργα του δεν είναι άγνωστα στο ελληνικό 
κοινό, θεωρείται πολυδιαβασμένος από πα-
λαιότερες γενιές. Ο «Καπετάν Μιχάλης», «Ο 
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», «Ο 
Χριστός ξανασταυρώνεται» είναι πολύ αγα-
πητά και κάποτε ο κάθε Έλληνας θα πρέπει 
να τα διαβάσει. Το πιο σημαντικό είναι πως 
αυτά τα έργα αποτελούν ή θα πρέπει να απο-
τελούν τη ζωντανή παράδοση της σημερινής 
μας ζωής.

Του Χατζή τα έργα είναι κι αυτά γνωστά 
στο ελληνικό κοινό. Ο Χατζής έζησε πολ-
λά χρόνια στο εξωτερικό, ακολουθώντας το 
δρόμο της προσφυγιάς, μετά τη δεκαετία του 
1940. Μελέτησε και  δίδαξε ελληνικό πολι-
τισμό. Δίδαξε απλόχερα ελληνικά και έκα-
νε πολλά για τη διάδοση ελληνικών βιβλίων 
στην Ανατολική Ευρώπη. Με την στάση του 
και την παρουσία του ο Χατζής ενέπνευσε 
πολλούς σύγχρονους συγγραφείς, έγινε άν-
θρωπος που κατανόησε τη σημασία της εθνι-
κής συμφιλίωσης. Η «Φωτιά», «Το τέλος της 
μικρής μας πόλης», «Ανυπεράσπιστοι», «Το 
διπλό βιβλίο» είναι έργα που διαβάστηκαν 
και διαβάζονται ακόμα, ίσως από ένα μικρό-
τερο κοινό, αλλά διαβάζονται και αρέσουν.  

Στη σημερινή Κύπρο το «Διπλό βιβλίο» θε-
σμοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της 
χώρας ως υποχρεωτικό ανάγνωσμα στο Λύ-
κειο, αντικαθιστώντας τη «Φόνισσα» του Πα-
παδιαμάντη. 

Το έργο του Καζαντζάκη και του Χατζή, 
γραμμένα με τους κανόνες τόσο της κλασι-
κής, όσο και της μοντέρνας ποιητικής, διαβά-
ζονται ως κείμενα γενικού κύρους που επι-
βάλλονται στο γούστο του αναγνώστη. Το 
ιδιαίτερο, όμως, που έχουν αυτά τα κείμε-
να είναι πως εκτός των άλλων προτερημά-
των τους, αναφέρονται στο σημερινό Έλληνα, 
στον άνθρωπο που ζει σε αυτή την γεωγρα-
φική άκρη. Δεν παραμελούν να αναφέρο-
νται στον τύπο του νεοέλληνα, στα χαρακτη-
ριστικά του, στους πόθους και στις προσδοκί-
ες του, με έναν τρόπο έμμεσο, χωνεμένο στο 
λογοτεχνικό του θέμα και καθόλου εξόφθαλ-
μο ή άτεχνο. 

Αυτή η προβληματική νομίζω πως είναι 
ιδιαίτερα αναγκαία σήμερα. Είναι νομίζω ση-
μαντικό τα νέα παιδιά να μαθαίνουν για τον 
άνθρωπο που ζει σε αυτή τη χώρα και τις 
προσδοκίες του, αλλά και τους στοχασμούς 
του.  Να συζητήσουν και να μιλήσουν ελεύ-
θερα για τη σχέση ελλήνων και ξένων και τις 
αρχές που πρέπει να διέπουν αυτή τη σχέση. 
Είναι κάτι δύσκολο, όμως σήμερα, ίσως, να 
είναι δυνατόν να αγγίξουμε και τέτοια θέμα-
τα, αφού πια και λύσεις έτοιμές δεν βλέπουμε 
στον ορίζοντα και δυνάμεις θα πρέπει να λά-
βουμε από το ίδιο μας τον εαυτό και θα πρέ-
πει πια με τρόπο ανοικτό και διαλογικό να μι-
λήσουμε γι’ αυτά τα θέματα.

Στο έργο του Καζαντζάκη και του Χατζή 
ανακαλύπτουμε τον Έλληνα, όπως ανακαλύ-
πτουμε το Ρώσο στο έργο του Τολστόη και 
του Ντοστογιέφσκι ή τον Αμερικανό στο έργο 
του Μπλαίηκ, ή τον αναγεννησιακό άνθρω-
πο στο έργο του Έκο ή τον λατινοαμερικάνο 
στο έργο του Μαρκές.  Πράγματα καθόλα φυ-
σιολογικά και αποδεκτά σε άλλες κουλτού-
ρες, που δύσκολα όμως γίνονται κατορθωτά 
στο δικό μας κοινό. Και ο Έλληνας στο έργο 
του Καζαντζάκη και του Χατζή δίνεται με όλο 

εκείνο το στοχαστικό βάθος μη αφήνοντας 
περιθώρια για παρεξηγήσεις. 

Κανένας λαός δεν μπορεί να προχωρήσει 
με άγνοια της παράδοσής του. Και η λογο-
τεχνία είναι ο πυρήνας της πνευματικής δη-
μιουργίας και της παράδοσης ενός λαού με 
όλες τις λειτουργίες που αυτή προκαλεί στον 
αναγνώστη. Η λογοτεχνία, όταν ο άνθρωπος 
την αντιμετωπίσει με αγάπη, παρέχει τη γνω-
στική λειτουργία στον αναγνώστη, με βάση 
την οποίαν ο άνθρωπος επιδιώκει να γίνει 
καλύτερος, να ολοκληρωθεί πνευματικά και 
ψυχικά. Επομένως η λογοτεχνία συμβάλει, 
ώστε ο μαθητής να αναπτύξει τις ικανότητές 
του στα άλλα μαθήματα. 

Σήμερα η  λογοτεχνία στο Λύκειο διδά-
σκεται πολύ περιορισμένα. Χρειάζονται σί-
γουρα περισσότερες ώρες. Οι παραπάνω 
συγγραφείς σήμερα διδάσκονται στη Μέση 
Εκπαίδευση. Θεωρώ όμως πως  οι μαθητές 
δεν μπορούν να λάβουν  ολόπλευρη γνώση 
για το έργο τους. Ακόμα και στο Λύκειο επι-
λέγεται η αποσπασματική παρουσιάσει λο-
γοτεχνικών έργων και όχι η ολοκληρωμένη 
παρουσίασή τους. 

Θα πρότεινα πως και με αυτό το περιο-
ρισμένο πρόγραμμα (2 ώρες εβδομαδιαίως)
θα μπορούσε να αφιερωθεί στη Γ’ Λυκείου η 
μια από τις δύο ώρες του μαθήματος της Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας  στην ανάγνωση του 
«Αλέξη Ζορμπά» του Καζαντζάκη, κατά το α’ 
τετράμηνο και  το β’ τετράμηνο να αφιερωθεί 
στην ανάγνωση στο «Διπλό βιβλίο» του Χα-
τζή. Θα μπορούσα να προτείνω τα δύο αυτά 
έργα να προστεθούν στη Λογοτεχνία της Θε-
ωρητικής Κατεύθυνσης, αλλά νομίζω πως 
τα έργα αυτά θα πρέπει να γίνει κοινό κτήμα 
όλων των μαθητών. Όμως, αυτό θα μπορού-
σε να υπάρξει ως εναλλακτική πρόταση, στο 

βαθμό που και αυτό το μάθημα ίσως χρειάζε-
ται να συμπληρωθεί με νέα κείμενα.  

Νομίζω πως οι έλληνες παιδαγωγοί και 
φιλόλογοι γνωρίζουν τον τρόπο διδασκαλί-
ας ενός μυθιστορήματος ή τουλάχιστον μπο-
ρούν να σκεφτούν τρόπους διδασκαλίας του. 
Θα είναι όμως η πρώτη φορά που το μυθι-
στόρημα ως είδος και ολοκληρωμένα θα δι-
δαχτεί στη Μέση Εκπαίδευση, αφού ως ώρα 
μόνο αποσπάσματα από αυτό το είδος διδά-
σκονται. Κατά τη γνώμη μου η απουσία διδα-
σκαλίας του μυθιστορήματος στη Μέση Εκ-
παίδευση είναι ένα μειονέκτημα στη διαμόρ-
φωση  αναγνωστών αυτού του είδους που εί-
ναι τόσο διαδεδομένο.

Η λογοτεχνία στο Λύκειο
Καζαντζάκης – Χατζής υποχρεωτικό ανάγνωσμα στη Γ’ Λυκείου

Του Μιχάλη Πάτση

Θα πρότεινα πως και με αυτό το περιορισμένο πρόγραμμα (2 ώρες εβδομαδιαίως)θα μπο-
ρούσε να αφιερωθεί στη Γ’ Λυκείου η μια από τις δύο ώρες του μαθήματος της Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας  στην ανάγνωση του «Αλέξη Ζορμπά» του Καζαντζάκη, κατά το α’ τετράμη-
νο και  το β’ τετράμηνο να αφιερωθεί στην ανάγνωση στο «Διπλό βιβλίο» του Χατζή. 

“ 

Στο έργο του Καζα-

ντζάκη και του Χατζή 

ανακαλύπτουμε τον 

Έλληνα, όπως ανα-

καλύπτουμε το Ρώσο 

στο έργο του Τολστόη 

και του Ντοστογιέφσκι 

ή τον Αμερικανό στο 

έργο του Μπλαίηκ.
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Ο Κώστας Στρ. Παπαϊωάννου (Βόλος 1925 
- Παρίσι 1981), νεοέλληνας στοχαστής της 
διασποράς πρόωρα θανών, έμεινε για αρ-
κετά χρόνια στην (ελληνική) αφάνεια σε 
σχέση με τους άλλους δύο συνεπιβάτες 
του -θρυλικού, πλέον- πλοίου «Ματαρόα», 
Κορνήλιο Καστοριάδη (1922-1997) και 
Κώστα Αξελό (1924-2010). Το πλούσιο δι-
ανοητικό του έργο -«ακριβοθώρητο» σαν 
τον ίδιο- άρχισε να γίνεται γνωστό στο ελ-
ληνικό αναγνωστικό κοινό αργά: ουσιαστι-
κά, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, χάρη 
στη ζηλευτή φιλοπονία των Εναλλακτικών 
Εκδόσεων. 

Ο 

-ηλικιακά- τρίτος της τριάδας των 
«Γραικογάλλων» (για ν’ αντιγρά-
ψουμε τον Αδ. Κοραή) στοχαστών 
καταπιάστηκε με μία πληθώρα 

κοινωνικοπολιτικών, φιλοσοφικών, ιδεολογι-
κών και αισθητικών θεμάτων που προδίδει 
την απαράμιλλη ευρυμάθεια και το διεισδυτικό 
κριτικό βλέμμα ενός Homo Universalis. 

Η παρούσα μελέτη της Παναγιώτας Βάσση 
(δρ. φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) 

διερευνά συστηματικά τον επίμονο (και επίπο-
νο) προβληματισμό του Παπαϊωάννου σχετικά 
με την άρση του χάσματος ανάμεσα στο Υποκεί-
μενο (Εγώ) και το Αντικείμενο (Κοινωνία). Ο Πα-
παϊωάννου αναζητά την ομαλή συναρμογή του 
ατομικού με το συλλογικό, ανατρέχοντας στην 
αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία ως ιστορικό πα-
ράδειγμα, για να την κατανοήσει ο σύγχρονος 
άνθρωπος και να δημιουργήσει έναν κριτικό δι-
άλογο με το παρελθόν, ώστε να εμπλουτίσει το 
παρόν του. Αναζητά έναν νέο μύθο εμπνευστι-
κό για τους πολλούς αλλά ούτε εξουσιαστικό –
εκ των άνω προερχόμενο για την καθυπόταξη 
των μαζών– ούτε διαλυτικό, ανορθολογικό και 
παραδομένον στο ένστικτο. Οι αναζητήσεις του 
αυτές τον φέρνουν αναγκαστικά μπροστά στον 
Σωκράτη και την απορητική του μέθοδο, στο 
έργο του Πλάτωνα (ειδικά στο ζήτημα της παι-
δείας και της ανάμνησης) και μπροστά στο έργο 
του Χέγκελ, του ανατόμου της Φιλοσοφίας της 
Ιστορίας· ακολούθως, τον οδηγούν στο μαρξικό 
έργο, ιδωμένο ως αφύπνιση του «πολιτικού αν-
θρώπου» στη νεωτερική εποχή, και στο νιτσεϊκό 
έργο για την κριτική του πολιτισμού και των αξι-
ών του και από εκεί στους σύγχρονούς του στο-

χαστές, όπως ο Γιάσπερς ή ο Αρόν. Έτσι, η φιλο-
σοφία στο έργο του παρουσιάζεται ως η αέναη 
αναζήτηση του «πολιτικού ανθρώπου» με την  
ταυτόχρονη μέριμνα για τη διαφύλαξη και του 
«πολιτικού» και του «ανθρώπου». Το μέγα ζη-
τούμενο του στοχαστή είναι το πώς δύναται να 
ανανοηματοδοτηθεί η πολιτική ιδιότητα του αν-
θρώπου στις σύγχρονες συνθήκες και σε αυτό 
ειδικά το σημείο εντοπίζεται η επικαιρότητα του 
στοχασμού του, η οποία καταδεικνύεται από την 
παρούσα μελέτη. 

Ο Γιώργος Ν. Πολίτης (επίκουρος καθη-
γητής Κοινωνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημί-
ου Αθηνών), προλογίζοντας το βιβλίο παρατη-
ρεί: «Σε αυτό ακριβώς το έργο της αναγνώρισης 
και της διεύρυνσης του ενδιαφέροντος για έναν 
σπουδαίο στοχαστή έρχεται να συνδράμει το πα-
ρόν βιβλίο. Είναι βασισμένο στην μακρόχρονη 
έρευνα της Παναγιώτας Βάσση […]. Η συγγρα-
φέας προσέφυγε στο σύνολο του έργου του φι-
λοσόφου, τόσο στην ελληνική όσο και στη γαλλι-
κή γλώσσα, καθώς και σε πολλά κείμενά του που 
παραμένουν αδημοσίευτα. Η έρευνα εμπλουτί-
στηκε από δευτερογενείς πηγές –ενδεικτικός της 
εντυπωσιακής τεκμηρίωσης είναι ο τετραψήφιος 

αριθμός των παραπομπών– αλλά και συνεντεύ-
ξεις, που παρεχώρησαν στη συγγραφέα η σύζυ-
γος και φίλοι του Παπαϊωάννου. Είναι περιττό να 
αναφέρω ότι το παρόν βιβλίο θα αποτελεί ανα-
πόσπαστο βοήθημα προς κάθε μελετητή της σκέ-
ψης του Κώστα Παπαϊωάννου, ιδίως σε ζητήμα-
τα που άπτονται της πολιτικής και κοινωνικής φι-
λοσοφίας. Ωστόσο, η συνεισφορά του είναι πολύ 
μεγαλύτερη. Χωρίς αμφιβολία, μπορεί να απο-
τελέσει έργο αναφοράς, συνολικά, για τη μελέτη 
της πλούσιας εργογραφίας του παραγνωρισμέ-
νου Έλληνα διανοητή». 

     ΒΙΒΛΙΟ

Ε 

να μνημειῶδες ἔργο τοῦ 
γνωστοῦ Ρώσσου ἐπα-
ναστάτη Πιότρ Κροπότ-
κιν (1842-1921) εἶδε τό 

φῶς τῆς δημοσιότητας σέ μία κα-
λαίσθητη ἔκδοση πρίν ἀπό λίγες 
ἡμέρες. Πρόκειται γιά τήν ἱστορία 
τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, τῆς 
«Μεγάλης Ἐπανάστασης», ὅπως 
τήν χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος. 

Τό ἔργο ἀνήκει ἴσως στά λι-
γότερο γνωστά στό εὐρύ ἀναγνω-
στικό κοινό ἔργα, περισσότερο 
γνωστό πάντως ἀπό τίς γεωμορ-
φολογικές μελέτες τοῦ συγγρα-
φέως (Résumé d’ orographie de la 
Sibérie, 1867) καί τήν ἱστορία τῆς 
ρωσσικῆς λογοτεχνίας του (Rus-
sian Literature, McClure, Phillips 
& Co, New York, MCMV [1905]). 

Ἡ «Εἰσαγωγή» πού προη-
γεῖται τοῦ ἔργου, εἶναι τοῦ G. 
Woodcock καί εἶναι ἀρκετά κα-
τατοπιστική τόσο γιά τον εἰδικό 
ὅσο καί γιά τόν μή εἰδικό ἀνα-

γνώστη. Ἐπισημαίνει ὁ Woodcock 
ὅτι ὁ Κροπότκιν «ἔγραψε ἀπολύ-
τως συνειδητά γιά τόν ἁπλό ἀνα-
γνώστη, ἐπιδιώκοντας νά ἀγγί-
ξει τόν ἐργάτη ἀλλά καί νά πεί-
σει τόν διανοούμενο δίνοντας ἰδι-
αίτερη σημασία στή διαύγεια τῆς 
παρουσίασης» (σ. 24). Τονίζεται 
δέ στήν «Εἰσαγωγή» ὅτι «ἡ Μεγά-
λη Ἐπανάσταση δέν εἶναι ἀνοιχτά 
ἕνα μανιφέστο τοῦ ἀναρχισμοῦ», 
ἄν καί ὁ Κροπότκιν «ἀναζητᾶ νά 
βρεῖ στή Μεγάλη Ἐπανάσταση 
τίς ρίζες τοῦ κινήματος στό ὁποῖο 
ἀνῆκε» (σ. 33). Πρός τοῦτο θά ση-
μειώσω ὅτι ὁ Κροπότκιν ἀναγνω-
ρίζει πώς «οἱ ἀρχές τοῦ ἀναρχι-
σμοῦ κατάγονταν … ἀπό τά πε-
πραγμένα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανά-
στασης» (σ. 245. Πβ. σ. 677).  

Στόν «Πρόλογο» τοῦ ἕργου 
του ὁ Ρῶσσος συγγραφέας παρα-
δέχεται ὅτι «ὅλοι ὅσοι γνωρίζουν 
τήν ἱστορία τῆς Ἐπανάστασης θά 
καταλάβουν πόσο δύσκολο εἶναι 
νά ἀποφεύγει κανείς σφάλματα 
σέ γεγονότα ὅταν προσπαθεῖ νά 
ἀνιχνέύσει τήν ἐξέλιξη τῶν παθια-

σμένων συγκρούσεών της» (σ. 40). 
Τά ρεύματα πού προετοίμα-

σαν τήν Ἐπανάσταση, ἦταν, κα-
τά τόν Κροπότκιν, δύο: «τό ρεῦμα 
τῶν ἰδεῶν ἀναφορικά μέ τήν πο-
λιτική ἀναδιοργάνωση τοῦ κρά-
τους [ἀπό τίς μεσαῖες τάξεις] καί 
τό ρεῦμα τῆς δράσης [ἀπό τόν 
λαό, δηλαδή τούς χωρικούς καί 
τούς ἐργάτες]» (σ. 45. Πβ. σσ. 47-

48, σσ. 57-58, σ. 110). 
Τίς αἰτίες τῆς Ἐπανάστασης 

ἐντοπίζει ὁ Ρῶσσος ἐπαναστάτης 
στήν ἔλλειψη τοῦ ψωμιοῦ (σ. 46, 
σ. 210, σ. 423, σ. 431) καί στούς 
φεουδαρχικούς φόρους (σ. 46). Σέ 
πολλές περιπτώσεις, ὁ Κροπότ-
κιν προβαίνει σέ συγκρίσεις μετα-
ξύ τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν πού 
ἐπικρατοῦσαν στή Γαλλία κατά 
τήν ἐποχή τῆς Ἐπανάστασης καί 
στήν Ρωσσία τῆς ἐποχῆς του (σ. 
102, σ. 278, σ. 312, σ. 509, σ. 515, 
σ. 670).  

Δέν μπορεῖ παρά νά καταδι-
κάσει ὁ Κροπότκιν τήν διαρκῶς 
διαφαινόμενη καί αὐξανόμενη 
γραφειοκρατία τῆς κυβερνητικῆς 
ἐξουσίας, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στίς 
διοικητικές λειτουργίες κ.ἄ. καί 
ἡ ὁποία ἐγκαινιάζεται κατά τήν 
ἐποχή τῆς «Τρομοκρατίας», ἤτοι 
μετά τό 1793 (σ. 623). Τότε προσ-
διορίζει χρονικά καί τό «τέλος τῆς 
Ἐπανάστασης» (σ. 642, σ. 665). 

Στήν ἱστορική ἀφήγηση ὁ 
Κροπότκιν παραπέμπει σέ ἀπό-
ψεις καί ἑρμηνευτικές Γάλλων κυ-

ρίως ἱστορικῶν, ἀπορρίπτει τούς 
«ἀντιδραστικούς ἱστορικούς», 
ὁμολογεῖ ὅτι γνωρίζει ἤ ἀγνοεῖ 
ἀρχειακές πηγές (πού ἐνδεχομέ-
νως σήμερα εἶναι προσιτές στούς 
ἱστορικούς), παραθέτει λεπτομέ-
ρειες γεγονότων καί προχωρεῖ σέ 
χαρακτηρισμούς προσώπων, καί 
ὅλα αὐτά μέ ἕναν τρόπο ἁπλό καί 
κατανοητό. Πέραν ἀπό τίς ἐπιφυ-
λάξεις πού μπορεῖ νά ἔχει κανείς 
γιά ὁρισμένες προσεγγίσεις του, 
εἶναι, νομίζω, ἀρνητικό τό γεγο-
νός ὅτι ἡ ἀκαδημαϊκή κοινότητα 
προσπέρασε μᾶλλον ἀδιάφορα τό 
σπουδαῖο ἔργο πού παρουσιάζω 
σήμερα. 

Τά συμπεράσματα τοῦ ἔργου 
(σσ. 669-678) ἀναφέρονται κυρί-
ως στήν «νέα Γαλλία» πού γεν-
νήθηκε μετά τό 1789. Μάλιστα 
ὁ Κροπότκιν θεωρεῖ καί ἐλπίζει 
ὅτι ἡ ἑπόμενη μεγάλη ἐπανάστα-
ση θά συμβεῖ στήν Ρωσσία «ὅπου 
ἡ ἐλέῳ Θεοῦ βασιλική ἐξουσία 
πνέει τά λοίσθια» (σ. 675, προσ-
δίδοντας ἕνα προφητικό στοιχεῖο 
στήν ἀποτίμησή του.

Πιότρ Αλεξέγιεβιτς Κροπότκιν, Η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση 1789-1793, Εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα 2015.

Ο Κροπότκιν για τη Γαλλική Επανάσταση

Παναγιώτα Βάσση, Ο «Πολιτικός Άνθρωπος» στο έργο του Κώστα Παπαϊωάννου, 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2015.

Ο Κώστας Παπαϊωάννου 
και ο «Πολιτικός Άνθρωπος»

Του Δημήτρη Μπαλτά
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Η 

δραστηριότητα του ιδρύματος 
Φορντ στην Ελλάδα έχει γίνει αντι-
κείμενο έρευνας και αντιπαραθέσε-
ων πολλές φορές  στο παρελθόν. Π 

έρα από κάθε αμφιβολία είναι σήμερα παραδε-
κτό ότι υπήρξε ένα μέσο χρηματοδότησης αρι-
στερών κυρίως διανοούμενων, μέσα από δια-
δικασίες ελάχιστα διαφανείς. Βεβαίως οι στο-
χαστές αυτοί, όπως ο Β. Ραφαηλίδης και πολλοί 
άλλοι, ποτέ δεν παραδέχτηκαν ότι μεταβλήθη-
καν σε εργαλεία της αμερικάνικης εξωτερικής 
πολιτικής, αποδεχόμενοι το βραβείο Φορντ.

Σε ένα έργο του ιστορικού Τόνυ Τζουντ, 
που πρόσφατα πέθανε, με τον τίτλο Η Ευρώπη 
μετά τον πόλεμο, που δεν μπορεί να κατηγορη-
θεί ούτε για φιλοσοβιετισμό, ούτε για αντιαμε-
ρικαμενισμό, αποκαλύπτεται ο δραστήριος ρό-
λος του ιδρύματος Φορντ στον χώρο των στοχα-
στών. Όπως φαίνεται, η πλατωνική παραίνεση 
να κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι μπορεί να μην 
εισακούστηκε, όμως οι διανοούμενοι σε πολλές 
περιπτώσεις βρέθηκαν κοντά στις εξουσίες, για 
να επενδύσουν τις κρατικές επιδιώξεις με τις 
ιδεολογίες  και τις αξίες που αυτοί συνθέτανε.

Στη μεταπολεμική περίοδο, πέραν της φι-
λοσοβιετικής διανόησης, υπήρξε μια μερίδα 
στοχαστών που αντιμετώπισε τόσο την ατλα-
ντική όσο και τη σοβιετική κυριαρχία  με σκε-
πτικισμό. Ο Γάλλος στοχαστής Φ. Μωριάκ «θε-
ωρούσε πάντα δυσάρεστη την ευθυγράμμι-
ση με την Αμερική την οποία απαιτούσε από 
τους συντηρητικούς ο Ψυχρός Πόλεμος» (σελ. 
331), ενώ οι χριστιανοί συντάκτες του σπουδαί-
ου περιοδικού Esprit, το 1952, διακήρυσσαν 
πως «εξαρχής είχαμε προειδοποιήσει για τους 
κινδύνους με τους οποίους απειλεί την εθνι-
κή ευημερία μας η αμερικάνικη κουλτούρα, η 
οποία επιτίθεται στις ίδιες τις ρίζες της πνευμα-
τικής και ηθικής συνοχής των λαών της Ευρώ-
πης» (σελ. 335). Όπως επισημαίνει ο Τ. Τζουντ, 
για αυτούς τους στοχαστές  «η Σοβιετική Ένω-
ση μπορεί να αποτελούσε άμεση απειλή για 
την Ευρώπη, αλλά η Αμερική εκπροσωπού-
σε την πιο δόλια μακροπρόθεσμη πρόκληση» 

(σελ. 336).
Η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί 

στη Δ. Ευρώπη μια φιλοατλαντική  κίνηση που 
να υποστηρίζεται από σημαντικούς στοχαστές 
εγκαινιάζεται στο Βερολίνο το 1950. Η επω-
νυμία της είναι «Κογκρέσο για την Πολιτιστική 
Ελευθερία»  και συμμετείχαν ο Μ. Κρότσε, ο Ζ. 
Μαριταίν, ο Μ. Ράσσελ, ο Κ. Γιάσπερς, ο Ρ.Αρόν, 
ο Ά. Καίσλερ, ο Σ. Χουκ και αρκετοί άλλοι.

Στην συνέχεια η κίνηση αυτή θα δραστη-
ριοποιηθεί σε διάφορες χώρες και θα εκδώσει 
τα περιοδικά Encounter στη Βρετανία, Preuves 
στη Γαλλία, Tempo Presente στην Ιταλία και 
Der Monat στη Γερμανία (σελ. 338). Παρότι δεν 
αποσκοπούσαν σε μεγάλη κυκλοφορία, ήταν 
υψηλής ποιότητας και είχαν βέβαια εξασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση. Διαβάζονταν κυρίως 
από αυτούς που περιγράφονται με τον όρο «δι-

αμορφωτές της κοινής γνώμης». Στο παρελθόν 
ένα περιοδικό, στη χώρα μας,  που διαφήμιζε τη 
συνεργασία του μαζί τους, υπήρξε το  Εποπτεία.

Παρότι κάποιοι φιλελεύθεροι στοχαστές 
όπως ο Ρ. Αρόν ή ο Α. Καίσλερ δεν χρειάζονταν 
χρηματική ενθάρρυνση διότι έκαναν αυτό που 
πίστευαν, σε πολλές άλλες περιπτώσεις η γεν-
ναιοδωρία  των κονδυλίων των αμερικανικών 
ιδρυμάτων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώ-
θηση  της πολιτικής των ΗΠΑ.

Ο Τ. Τζουντ επισημαίνει ότι το «Κογκρέσο 
για την Πολιτιστική Ελευθερία» και «πολλές 
δραστηριότητές του είχαν τη δημόσια υποστή-
ριξη του Ιδρύματος Φορντ, ενώ το ενίσχυε μυ-
στικά η CIA, κάτι που αγνοούσαν σχεδόν όλοι  
οι ακτιβιστές και οι συνεργάτες του μέχρις ότου 
αυτό  έγινε γνωστό, πολλά χρόνια αργότερα»  

(σελ. 339).
Προφανώς  η δραστηριότητα  του ιδρύμα-

τος  Φορντ στην  Ελλάδα δεν θα μπορούσε να 
είχε διαφορετικές επιδιώξεις από ό,τι στην υπό-
λοιπη Δ. Ευρώπη. Μετά τη λήξη του Ψυχρού 
Πολέμου και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ έληξε 
η αντιπαράθεση των δύο οικονομικών συστη-
μάτων, αλλά αντικαταστάθηκε από τις γεωπολι-
τικές συγκρούσεις. Στις νέες συνθήκες οι διανο-
ούμενοι –συντηρητικής ή αριστερής προέλευ-
σης- κλήθηκαν και πάλι να παράγουν τα νέα 
αναγκαία ιδεολογήματα. Κατ’ αυτό τον τρόπο τα 
«ανθρώπινα δικαιώματα» χρησιμοποιήθηκαν 
ως μέσο για επεμβάσεις σε ασθενέστερα κράτη, 
η «σύγκρουση των πολιτισμών»  ως  τρόπος οι 
ΗΠΑ να εμφανιστούν ως ηγέτης ενός κόσμου-
φρούριο και τέλος  ο κοσμοπολιτισμός και ο 
αντιεθνικισμός ως η ιδεολογία που θα  απέκο-
πτε την αυτοτέλεια των εθνών στη ρίζα τους.

Το ίδρυμα Φορντ στη Δυτική Ευρώπη, 
μέσα από το βιβλίο του ιστορικού Τόνυ Τζουντ 
Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2012

Διανοούμενοι και εξουσία
Για το βιβλίο του Γιώργου Ανδρειωμένου 
Ανιχνεύοντας τον πρώιμο Βρεττάκο, με αφορμή ένα μαθη-
τικό του τετράδιο, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2015

O πρώιμος Βρεττάκος

Ο συγγραφέας  μας παρουσιάζει τα 
πρωτόλεια  ποιήματα του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, που έγραψε όταν ήταν 
μαθητής. Πρόκειται για ένα αθησαύ-
ριστο έργο που μαρτυρά  το πρώι-
μο ποιητικό του ταλέντο, αλλά και τις 
ιδεολογικές του ανησυχίες που τεί-
νουν  να συγκροτήσουν με τον χρόνο 
και την πρόσθεση νέων εμπειριών  το 
αξιακό του πλαίσιο. 

Ο 

νεαρός ποιητής προέρχεται από 
μία ευκατάστατη οικογένεια, που 
κάτω από δύσκολες και απρό-
βλεπτες συνθήκες  θα καταστρα-

φεί οικονομικά, γεγονός που βέβαια δεν θα 
τον αφήσει ανεπηρέαστο. Οικογένεια βενι-
ζελική και αντιμοναρχική, θα του  εμπνεύ-
σει ποιήματα αντίστοιχου προσανατολισμού. 
Μάλιστα, σε κάποια χρησιμοποίησε το ψευ-
δώνυμο Δήμος Κράτης. Ενδιαφέρον είναι ότι, 
αξιοποιώντας μια πολύ πενιχρή και δυσεύ-
ρετη βιβλιογραφία, τελειώνοντας τις γυμνα-
σιακές του σπουδές  του, το 1928 ή το 1930, 
θα δώσει στο Γύθειο, στην Εμπορική Λέσχη, 
δύο διαλέξεις  με θέμα τον χριστιανισμό και 
τον μαρξισμό. Ο Γ. Ανδρειωμένος επισημαί-
νει ότι «χρειαζόταν περισσό θάρρος για έναν 
έφηβο να εμφανιστεί ενώπιον ενός συντηρη-
τικού (κατά τεκμήριο) ακροατηρίου και να 
αναπτύξει τις απόψεις του για ζητήματα σαν 
και τα πιο πάνω, που ‘‘έκαιγαν’’ κατά τα χρό-
νια εκείνα» (σελ. 31).

Τα πρωτόλεια ποιήματα βρέθηκαν σε 
ένα μαθητικό τετράδιο που απαρτίζεται από 
σαράντα αριθμημένος σελίδες και το οποίο 
διασώθηκε από τον γιo του ποιητή, Κώ-
στα Βρεττάκο. Ο Γ. Ανδρειωμένος διακρί-
νει σε αυτά λυρισμό, μελαγχολία, στενή σχέ-
ση με τη φύση, εξύμνηση της  απλής αγρο-
τικής και κτηνοτροφικής ζωής, ερωτική δι-
άθεση, ενώ «σε πολλά ποιήματα του τετρα-

δίου υποφώσκει ο ρυθμός του δημοτικού 
τραγουδιού, γνωστός στον ποιητή από τα 
ακούσματά του και δευτερευόντως, τη σχο-
λική του παιδεία· τούτο παρατηρείται ιδί-
ως στην πιο «επεξεργασμένη» ενότητα από 
αυτά («Δάκρυα ψυχής», με έξι αριθμημένα 
ποιήματα ,I-VI ) ή στην καταπληκτική σύν-
θεση «ο Διγενής κι’ ο χάρος», όπου τα ακρι-
τικά συμπλέκονται με τα μοιρολόγια» (σελ. 
50).  Γράφει: 
Κάτω στ’ αλώνια ο Διγενής παλεύει με το χάρο...
Απ’ τις ολόβαθες πληγές το αίμα αναβρύζει...
(Του κάκου τώρα δέρνεσαι εγώ θε να σε πάρω)
καθένας με στριγγιά φωνή τον άλλο φοβερίζει...
Μα στο γοργό το άλογο του χάροντα το μαύρο

ο νικημένος Διγενής ανέβη απ’ το χώμα,
και πάει στον άδη τρέχοντας με το σκληρό το 

΄χαρο..
 Του κάκου κλαίει και δέρνεται στο πέλαγος η 

γοργόνα...
Και γλίστρησε απ’ τ’ άλογο στη σκοτεινιά του άδη

έμεινε λίγο σκεπτικός να μην τον δη το μάτι
του χάρου και ανάμεσα στ’ ολόμαυρο σκοτάδι
κοιτά να βρη του γυρισμού ξανά το μονοπάτι.

(σελ. 81)
Τέλος, σε άλλα ποιήματα, όπως στο «σπίτι 
της Λακωνικής Ακτής»  απεικονίζεται  η νο-
σταλγία της γενέθλιας γης, ο νόστος, η επι-
στροφή σε αυτή:

Έζησα χρόνια μέσα σ’ ένα σπίτι ερημικό
χωρίς απλά κοσμητικά ή παλιές τοιχογραφίες...

τη θάλασσα έβλεπα μακριά και το πλατύ ου-
ρανό

μακριά από κύριους σοβαρούς κι από λεπτές 
κυρίες...

Μα έφυγα ως αγνάντευα, στο πέλαγος μι΄ αυγή
από το σπίτι το ήρεμο, και το έρημο αυτό σπί-
τι, και με του Κνούτ Χάμψουν στερνά τη πείνα 
ανοιχτή, σ’ ένα παγκάκι σκάζοντας με βρήκε ο 

αποσπερίτης...
 (σελ. 148)
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Κάθε φορά που ανεβαίνει ένα 
κλασσικό όσο και χιλιοπαιγμένο 
κείμενο, προκύπτει το ακόλουθο 
ερώτημα: Γιατί αυτό, γιατί τώρα; 
Είναι γεγονός ότι τα διαχρονι-
κά κείμενα του θεάτρου κουβα-
λούν, εξαιτίας ακριβώς αυτής της 
διαχρονικότητας, μια πολύ σημα-
ντική δυναμική. Είναι η δυναμι-
κή των πολυεπίπεδων αναγνώσε-
ων, οι οποίες προσφέρουν έδα-
φος τόσο στον σκηνοθέτη όσο και 
στους κοινωνούς ηθοποιούς να 
δώσουν μια διαφορετική, εναλ-
λακτική πρόταση, η οποία αρκε-
τές φορές πηγάζει από τις ανά-
γκες των καιρών. Είναι ακριβώς 
αυτή η δυνατότητα η οποία καθι-
στά χιλιοπαιγμένα (κάποιες φο-
ρές είναι αλήθεια) κείμενα σύγ-
χρονα  και εφαλτήριο προβλημα-
τισμού για το  παρόν. 

Ο 

Βασιλιάς Ληρ είναι 
ίσως το σημαντικότερο, 
μετά τον Άμλετ, κείμε-
νο του Σαίξπηρ. Σε αυτό 

ο ήρωας της ομότιτλης τραγωδίας, 
ισχυρός ηγεμόνας και γέρος πλέ-
ον, ετοιμάζεται να αποσυρθεί. Κα-
λεί λοιπόν τις τρεις θυγατέρες του 
να εκφράσουν την αγάπη του για 
αυτόν. Οι δύο πρώτες υπερβαίνουν 
η μία την άλλη σε κολακείες, πράγ-
μα που ικανοποιεί τον βασιλιά, ενώ 
η τελευταία αρνείται να μπει σε ένα 
ψευδές παιχνίδι, υπερασπιζόμενη 
τόσο την ακεραιότητά της όσο και 

την ειλικρίνεια. Το αποτέλεσμα εί-
ναι αναμενόμενο. Ο συνηθισμένος 
στις κολακείες βασιλιάς μοιράζει το 
βασίλειό του στις δύο πρώτες ενώ 
αποκληρώνει την τρίτη. Μη έχο-
ντας πλέον καμία εξουσία και δύ-
ναμη στα χέρια του, σπεύδει μαζί 
με τη φρουρά του στη μεγαλύτερη 
κόρη προς φιλοξενία. Αυτή που δεν 
τον έχει πλέον ανάγκη τον παραπέ-
μπει στη δεύτερη κόρη. Εκεί όμως 
έρχεται αντιμέτωπος με την ίδια συ-
μπεριφορά. Συνειδητοποιώντας το 
τραγικό όσο και εσφαλμένο της επι-
λογής του αναγκάζεται, ένα ανθρώ-
πινο ράκος πλέον, να απευθυνθεί 
στην τρίτη και μικρότερη, η οποία 
αποδεικνύεται η πλέον ειλικρινής. 

Ο βασιλιάς Ληρ είναι ένα κείμε-
νο προβληματισμού πάνω στην αν-
θρώπινη φύση, στις οικογενειακές 
σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις εξου-
σίας που αναπτύσσονται στο εσω-
τερικό μιας κοινωνίας. Αρκεί μια 
θρυαλλίδα για να διαρρήξει τις ευ-
αίσθητες όσο και συμβατικές ισορ-
ροπίες στις οποίες στηρίζεται το οι-
κοδόμημα αυτής της κοινωνίας για 
να οδηγηθεί σε κρίση. Κάποιες φο-
ρές ανεπίστρεπτη. 

Όμως χρειάζεται βαθιά γνώση 
του κειμένου όσο και του συνολικό-
τερου έργου του Σαίξπηρ, αλλά κυ-
ρίως μια αγάπη για αυτό ώστε να 
μπορέσει κάποιος να κολυμπήσει 
στα βαθιά νερά του, να αισθανθεί 
την υγρασία του και να μπορέσει 
να βγει από αυτό έχοντας στα χέρια 

του μια πρόταση η οποία θα πηγά-
ζει από τις βαθύτερες ανησυχίες τις 
οποίες κουβαλά.  Κάποιες φορές,–
και δεν έχει να κάνει μόνο με το συ-
γκεκριμένο έργο– διαχρονικά κεί-
μενα αντιμετωπίζονται, ειδικά στα 
χρόνια του μεταμοντερνισμού, ως 
απλές ευκαιρίες ανάδειξης της ατο-
μικής βιρτουαζιτέ του εκάστοτε δη-
μιουργού. Δεν έχει σημασία αν αυ-
τές παρουσιάζονται στο κοινό μέσω 
ευφάνταστων όσο και εντυπωσια-
κών ευρημάτων. Μπορεί κάποιες 
φορές η διασκευή όσο και η σκη-
νοθεσία να ξεφεύγει από τα παρα-
δοσιακά θεατρικά πρότυπα. Κανένα 
κακό, εφόσον εξυπηρετεί και εντάσ-
σεται στον προβληματισμό του συγ-
γραφέα. Τα προβλήματα προκύ-
πτουν από τη «σεπαρατιστική» λο-
γική του σκηνοθέτη, η οποία οδη-
γεί εντέλει και σε ένα μακέλεμα του 
έργου. 

Ο Τομάζ Παντούρ είναι ένας 
πολύ γνωστός Σλοβένος σκηνοθέ-
της. Ένας καχύποπτος θεατής  θα 
προσερχόταν επιφυλακτικά στην 
πρότασή του εξαιτίας του ότι το έργο 
εντάσσεται στον βαθύ πυρήνα της 
ευρωπαϊκής θεατρικής παράδοσης. 
Περιμένει λοιπόν με αδημονία την 
παράσταση. Και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έρχεται αντιμέτωπος με 
μία πανκ εκδοχή του μύθου, στην 
οποία η κυριαρχία του μεταμοντερ-
νισμού είναι εμφανής όσο και κατα-
λυτική. Οι ήρωες κυκλοφορούν ως 
νίντζα πολεμιστές, αυτομπουγελώ-
νονται ακολουθώντας τη μόδα της 
εποχής, συνοδευόμενοι από προ-
βολές βίντεο ώστε το έργο να απο-
κτήσει μία μορφή επικαιρότητας. 
Ύστατο όπλο εντυπωσιασμού του 

σκηνοθέτη το γυμνό όσο και το αίμα 
που κυκλοφορεί επί σκηνής καθι-
στώντας το έργο γκροτέσκ. Συμπε-
ρασματικά, ο σκηνοθέτης προσπα-
θεί να εντυπωσιάσει σε μια πράξη 
αυταρέσκειας το κοινό, έχοντας χά-
σει το νήμα που τον συνδέει με την 
τραγικότητα του κειμένου. 

Τέλος, αλλά καθόλου ελάχιστο, 
ίσως και ενδεικτικό των προθέσε-
ών του, η αυθαίρετη εισαγωγή στην 
παράσταση, η οποία αποδυναμώ-
νει την καθήλωση που με μαεστρία 
έχει στήσει ο μεγάλος θεατρικός 
συγγραφέας. 

Ο Κιμούλης, ως παραγωγός της 
συγκεκριμένης παράστασης, προ-

σκάλεσε τον Παντούρ για το ανέ-
βασμα του Βασιλιά Ληρ.  Ενδεχο-
μένως η πρόσκλησή του να εντάσ-
σεται σε μια λογική ότι οι σκηνο-
θέτες της αλλοδαπής μπορούν να 
προσφέρουν αυτό που οι δικοί μας 
αδυνατούν. Έχει αποδειχθεί όμως, 
στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων, ότι η συγκεκριμένη επιλογή λει-
τουργεί ως «χάντρες και καθρεφτά-
κια» για τους ιθαγενείς. Ίσως αξίζει 
να προβληματιστούμε δύο και τρεις 
φορές πλέον για το «ρηξικέλευθο» 
της μετάκλησης ξένων δημιουργών 
χωρίς όρια, χωρίς κριτήρια, χωρίς 
ισορροπία. 

Ο Κιμούλης ως Βασιλιάς Ληρ 
απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι 
κουβαλά μέχρι σήμερα τη στόφα 
του μεγάλου ηθοποιού. Όσο και αν 
κάποιες φορές κατέφυγε στη μανιέ-
ρα που λίγο πολύ κουβαλά, ήταν 
αυτός ο οποίος έσωσε κάπως την 
παράσταση και κράτησε ζωντανό το 
ενδιαφέρον των θεατών. Κρίμα που 
ελέγχεται για το εύστοχο της επιλο-
γής του Παντούρ. Ενδεχομένως μά-
λιστα, αν σκηνοθετούσε ο ίδιος, να 
τα κατάφερνε καλύτερα. Οι υπό-
λοιποι ηθοποιοί εκ των πραγμά-
των αδικούνται από τις επιλογές του 
σκηνοθέτη. Καθόλου τυχαίο οι αρ-
νητικές επισημάνσεις των θεατών 
που παρακολούθησαν το έργο σε 
αντίθεση με τα ευμενή σχόλια δη-
μοσιογράφων πριν την έναρξη των 
παραστάσεων. 

Δυστυχώς ο μεταμοντερνισμός 
εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τους 
παρακοιμώμενους την ίδια στιγμή 
που πνέει τα λοίσθια ως καλλιτεχνι-
κό ρεύμα.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Εγκλωβισμένοι στον μεταμοντερνισμό
«Βασιλιάς Ληρ», σε σκηνοθεσία Τομάζ Παντούρ

ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ

Σκηνοθεσία: Tομάζ Παντούρ 

Διασκευή: Λίβιγια Παντούρ

Μετάφραση: Γιώργος Κιμούλης

Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Στε-
φανία Γουλιώτη, Γιώρ-
γος Γάλλος, 
Κόρα Καρβούνη, 
Προμηθέας Αλειφερό-
πουλος,
 Πηνελόπη Τσιλίκα, Αρ-
γύρης Πανταζάρας, Χά-
ρης Τζωρτζάκης

Θέατρο: Πειραιώς 260, 
Αθήνα έως 3/6, 
Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης 
14-16/5

!
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Έχω διανυκτερεύσει πολλές φο-
ρές στη σπηλιά του Ιθακήσιου 
στον Όλυμπο,. όλες τις εποχές. 
Η τοποθεσία της, σε υψόμετρο 
1840 μ. στη νότια ορθοπλαγιά 
πάνω από τη χαράδρα του Ενιπ-
πέα και η προστασία που παρέ-
χει από τους παγωμένους βοριά-
δες και τις άγριες καταιγίδες που 
ξεσπούν ψηλά στο βουνό, έχουν 
σώσει πολλούς ορειβάτες μέσα 
στο χρόνο. Επιπλέον, είναι σπά-
νια απόλαυση να παρατηρείς 
στεγνός μια ορεινή καταιγίδα να 
λυσσομανάει μπροστά στα μάτια 
σου, χωμένος σ’ έναν ζεστό υπνό-
σακο στην ασφάλεια της σπηλιάς. 

Μ 

όνο στη σπάνια περίπτω-
ση που ο καιρός γυρίσει 
σε νοτιά μπορεί να βρα-
χείς, αλλά και πάλι τα τε-

ράστια πεύκα στην είσοδο της σπη-
λιάς κόβουν αέρα και βροχή ολοκλη-
ρώνοντας αυτό το απίστευτο φυσικό 
καταφύγιο. Λένε ότι όταν ο ζωγρά-
φος Βασίλης Ιθακήσιος πρωτοείδε 
τη σπηλιά, το Μάρτιο του 1928, επι-
στρέφοντας από ανάβαση στην κορυ-
φή του Ολύμπου μαζί με τον Χρή-
στο Κάκκαλο, την ονόμασε «σπή-
λαιο των Μουσών» και πήρε επί 
τόπου την απόφαση να εγκαταστα-
θεί εκεί. Σήμερα την ξέρουν όλοι ως 
«σπηλιά του Ιθακήσιου» ως φόρο τι-
μής στον άνθρωπο που πέρασε εκεί 
είκοσι δύο χρόνια της ζωής του ζω-
γραφίζοντας τα τοπία του θρυλικού 
βουνού. Ακόμα και σήμερα, ογδό-
ντα επτά χρόνια μετά, αχνοφαίνονται 
ζωγραφισμένα τα ονόματα των Μου-
σών στα μαυρισμένα απ’ τον καπνό 
τοιχώματα της σπηλιάς, θυμίζοντας 
το ζωγράφο-ερημίτη που έμενε κά-
ποτε εκεί. Ποια είναι όμως η ιστορία 
του Βασίλη Ιθακήσιου;

Γεννημένος στο Ακρωτήρι της 
Μυτιλήνης στις 11 Μαρτίου του 
1879, από πατέρα Ιθακήσιο και μη-
τέρα Μυτιληνιά, ο Βασίλης Γεωρ-
γανάς, όπως ήταν το πραγματικό του 
επώνυμο, έδειξε από νωρίς το ενδια-
φέρον του για τη ζωγραφική. Τις ελεύ-
θερές του ώρες τις περνούσε κοντά 
στον Μυτιληνιό ζωγράφο Λουκά Γε-
ραλή, ο οποίος τον μύησε και στην τέ-
χνη της φωτογραφίας. Στα εφηβικά 
του χρόνια, ο Βασίλης θα επισκεφθεί 
τη Σμύρνη όπου θα γνωρίσει το ζω-
γράφο Παναγιώτη Πολυχρόνη. Η 
γνωριμία τους θα είναι καθοριστική, 

καθώς ο Πολυχρόνης, αναγνωρίζο-
ντας το ταλέντο του, θα τον παροτρύνει 
να μετακομίσει στην Αθήνα όπου θα 
σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου. Δάσκαλοί του στη σχο-
λή υπήρξαν ο Νικηφόρος Λύτρας και 
ο Γεώργιος Ροϊλός, μεγάλα ονόματα 
της ελληνικής ζωγραφικής. 

Με την αποφοίτησή του και μετά 
από μια ετήσια υποτροφία στην Αμ-
βέρσα του Βελγίου, ο «Ιθακήσιος», 
όπως υπέγραφε πλέον τους πίνακές 
του, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρί-
δα του τη Μυτιλήνη, για να μεταβεί 
στα 1900 στη Σμύρνη όπου θα ζού-
σε και θα δημιουργούσε για είκοσι 
δύο ολόκληρα χρόνια. Φαίνεται ότι 
η περίοδος της Σμύρνης ήταν από 
τις πλέον ευτυχισμένες και δημιουρ-
γικές της ζωής του. Ασχολήθηκε με 
όλα τα είδη της ζωγραφικής τέχνης, 
αλλά τον κέρδισαν τελικά η τοπιο-
γραφία και η θαλασσογραφία. Έκανε 
περισσότερες από δώδεκα εκθέσεις 
στην ευρωπαϊκή οδό του Φραγκο-
μαχαλά, που όλες γνώρισαν τεράστια 
επιτυχία. Οι πρώτοι πίνακές του αγο-
ράζονταν σε χαμηλές τιμές, καθώς 
περνούσε ο καιρός όμως και ο ζω-
γράφος γινόταν γνωστός, οι πίνακές 
του γίνονταν ανάρπαστοι σε πολύ 
καλές τιμές. Η εκτίμηση της τοπικής 
κοινωνίας για το έργο του ήταν τέ-

τοια που ο Ιθακήσιος φιλοτέχνησε το 
πορτρέτο του μετέπειτα αγρίως σφα-
γιασθέντος από τον τουρκικό όχλο, 
Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστό-
μο Καλαφάτη. Πολλές φορές ταξί-
δευε στο εσωτερικό της Μικράς Ασί-
ας και επέστρεφε με αριστουργημα-
τικούς πίνακες. Ο ίδιος ο Ιθακήσιος, 
μιλώντας για εκείνα τα χρόνια είχε 
πει, «Η καρδιά μου έκαμε κάλλους 
από την πολλή αγάπη που γεύτηκα». 

Τα χρόνια της Σμύρνης θα λή-
ξουν με τον πλέον τραγικό τρόπο το 
1922, με τη μικρασιατική καταστρο-

φή, και ο ζωγράφος θα ξεφύγει από 
τον κλοιό των Τούρκων στην κυρι-
ολεξία την τελευταία στιγμή, αφήνο-
ντας ωστόσο πίσω του σχεδόν όλους 
τους πίνακές του και όποια περι-
ουσία πρόλαβε να κάνει. Στον Πει-
ραιά θα φτάσει με την προσωπογρα-
φία της μητέρας του παραμάσχαλα, 
πρόσφυγας ανάμεσα σε πρόσφυγες, 
«με της Σμύρνης τη φωτιά στα μά-
τια». Μια Σμύρνη που δεν θα ξανα-
δεί ποτέ γιατί, όπως είχε δηλώσει σε 
συνεντεύξεις του, δεν μπορούσε να 
τη δει Τουρκάλα. 

Στην Αθήνα θα κάνει μια νέα 
αρχή και θα συνδεθεί με παλιούς 
του συμφοιτητές στη Σχολή Καλών 
Τεχνών οι οποίοι δραστηριοποιού-
νται στον Οδοιπορικό Σύνδεσμο και 
οργανώνουν φυσιολατρικές εκδρο-
μές σε διάφορα βουνά της Ελλάδας. 
Μετά από αρκετές αναβάσεις φαί-
νεται πως αποφάσισε να εγκαταλεί-
ψει την πόλη για να αφοσιωθεί στη 
ζωγραφική τοπίων και ξεκίνησε την 
αναζήτηση του ιδανικού λημεριού 
για το εγχείρημά του. Για δύο χρόνια, 
1923-25, θα μείνει στην Κεφαλλο-
νιά ζωγραφίζοντας τοπία του Αίνου 
και θα περάσει πολλές νύχτες στο 
βράχο του Τηλέγραφου, μια σπη-
λιά πάνω από το κτήμα των Πινιατό-
ρων, μιας οικογένειας με την οποία 
είχε συνδεθεί φιλικά. Θα γυρίσει σε 

μερικά ακόμη βουνά στην ελληνι-
κή επικράτεια και το 1928 θα περά-
σει από τον Όλυμπο που θα τον κερ-
δίσει τελειωτικά. Η γνωριμία του με 
τον Χρήστο Κάκκαλο (τον άνθρωπο 
που ανέβηκε πρώτος στην κορυφή 
του Ολύμπου) και η ανακάλυψη της 
σπηλιάς των Μουσών θα τον κάνουν 
να περνά το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου εκεί, ζωγραφίζοντας ακατά-
παυστα για είκοσι δύο χρόνια. Ταυ-
τόχρονα θα συγυρίσει και διαμορ-
φώσει τη σπηλιά ως καταφύγιο, ερ-
γαστήριο και ορμητήριο. Ο Ιθακήσι-
ος τοποθέτησε στέγη και λιακωτό με 
τζάμια, δύο πεζούλια στις άκρες της 
σπηλιάς, ένα καναπεδάκι από κορ-
μούς δέντρων και ξυλόσομπα για τις 
κρύες νύχτες στο βουνό. Μέχρι το 
1941 που θα τον έδιωχναν από τον 
Όλυμπο οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν 
παρέλειψαν να του κλέψουν πολύτι-
μους πίνακες, αλλά και το ημερολό-
γιο των πρώτων χρόνων στο όρος, θα 
ζωγράφιζε πάνω από πεντακόσιους 
πίνακες με τοπία του βουνού και θα 
καθιερωνόταν ως ο «ζωγράφος του 
Ολύμπου».

Το τέλος του Ιθακήσιου έμελ-
λε να είναι τραγικό, καθώς τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής του ζούσε στο 
Γηροκομείο Αθηνών, όπου συνέχι-
ζε να ζωγραφίζει αναζητώντας τον 
Όλυμπο και το «λημέρι» του. Η διεύ-
θυνση του γηροκομείου προβλημα-
τίστηκε, γιατί ο γέροντας είχε μαρα-
ζώσει και συνεννοήθηκε με το Γ.Ε.Σ. 
ώστε κάποιο ελικόπτερο που θα με-
τέβαινε στον Όλυμπο για υπηρεσια-
κούς λόγους να κάνει μια υπέρπτη-
ση πάνω από τα γνωστά του μονο-
πάτια. Τα πάντα είχαν κανονιστεί και 
ο Ιθακήσιος είχε ξανανιώσει, αλλά ο 
γιατρός του ιδρύματος ματαίωσε το 
ταξίδι την τελευταία στιγμή. Το ίδιο 
βράδυ, ο Ιθακήσιος φόρεσε τα ρού-
χα του και προσπάθησε να δραπε-
τεύσει από το γηροκομείο πηδώντας 
από το παράθυρο. Στα 98 του χρόνια 
και μέσα στο σκοτάδι μάλλον παρα-
πάτησε και τραυματίστηκε σοβαρά, 
για να πεθάνει την επομένη στο νο-
σοκομείο, μακριά από το αγαπημένο 
του βουνό. Λίγα χρόνια πριν πεθά-
νει, καλεσμένος μαζί με τον συνομή-
λικό του Χρήστο Κάκκαλο στην εκ-
πομπή του Φρέντυ Γερμανού, είχαν 
απαγγείλει τους στίχους που έλεγαν 
όταν νέοι πατούσαν την κορυφή του 
Ολύμπου: «Τι δακρύζεις, ωρέ Μύτι-
κα, και βαριαναστενάζεις...”

«Το Πάνθεον», πίνακας του Βασίλη Ιθακήσιου

Βασίλης Ιθακήσιος, ο ζωγράφος του Ολύμπου
Από την καταστροφή της Σμύρνης στη Σπηλιά των Μουσών

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Στον Πειραιά θα 

φτάσει με την 

προσωπογρα-

φία της μητέρας 

του παραμάσχα-

λα, πρόσφυγας 

ανάμεσα σε πρό-

σφυγες “με της 

Σμύρνης τη φω-

τιά στα μάτια”.
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.xilapetres.blogspot.com)

Είστε μπερδεμένοι με τις πολιτικές εξελίξεις; Δεν ξέρετε που ν στραφείτε; Το σύντομο κουίζ μας σας βοηθάει 
να ξαναβρείτε τη θέση σας στο θολό πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται...
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La danza de la Realidad, άλλως Ο 
χορός της πραγματικότητας, είναι 
η ζωή που έχει περάσει και που 
ανασαίνει στη μνήμη ενός γέρο-
ντα που κάποτε ήτανε παιδί. Εί-
ναι η πραγματικότητα που χορεύ-
ει, η πραγματικότητα παναπεί το-
νισμένη στους ρυθμούς της ποίη-
σης, της τέχνης. 

Γ 

έροντας είναι ο ίδιος ο 
86χρονος σκηνοθέτης 
Αλεχάνδρο Χοδορόφσκι –
γεννηθείς στην Τοκοπίλια 

της Χιλής, το 1929–, ο οποίος ανοί-
γει την ταινία με ένα μονόλογο για 
το χρήμα, την πιο πραγματική πραγ-
ματικότητα, που θα έλεγαν κάποιοι, 
μέσα σ’ έναν κόσμο που μαστίζεται 
από την οικονομική κρίση. Ίσως να 
είναι το παράπονο του σκηνοθέτη, 
που, ελλείψει χρημάτων, έχει να κά-
νει ταινία από το 1990, ίσως να εί-
ναι και μια παρακαταθήκη: «Το χρή-
μα είναι σαν το αίμα γιατί δίνει ζωή 
μόνο όταν κυλά. Το χρήμα είναι σαν 
τον Χριστό γιατί σε ευλογεί μόνο αν το 
μοιράζεσαι». Ίσως πάλι να δίνει ιστο-
ρικά τη χρονολογία γέννησής του, το 
1929, τη χρονιά του μεγάλου κραχ. 
Ίσως πάλι να δίνει, κατά τον σκηνο-
θέτη, την υλιστική βάση της ζωής.

Ο πατέρας του μικρού 
Αλεχάνδρο, ο Χάιμε, είναι μέλος 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της 
Χιλής, από γενιά κυνηγημένων 
Εβραίων της Ουκρανίας, όπως και 
η μητέρα του η Σάρα. Στο κατάστη-
μά του με γυναικεία είδη, που το 
ονομάζει «Ουκρανικό Οίκο», δε-
σπόζει η φωτογραφία του Στάλιν. 
Κι ο ίδιος ντύνεται σαν τον Στάλιν. 
Είμαστε στην Τοκοπίλια, που μνη-
μονεύει στο «Πούσι» (1) ο θαλασσο-
πόρος Καββαδίας, στη μικρή πόλη-
λιμάνι, απ’ όπου διέρχονται τα πλοία 
που διαπλέουν τον Ειρηνικό από 
την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, 
χτισμένη στην αιχμηρή χιλιανή έρη-
μο του βορρά, κοντά στα ορυχεία. 
Ο Χοδορόφσκι μας βάζει από την 
αρχή στη δική του πραγματικότη-
τα, με οδηγό τη γεροντική μνήμη και 
με πρωταγωνιστή τα παιδικά μά-
τια. Αυτό το διπλό βλέμμα στήνει το 
χορό της πραγματικότητας, που τις 
πιο πολλές φορές μοιάζει με φαντα-
σία. Σάμπως η μνήμη δεν χρωματί-
ζει το παρελθόν με τα δικά της έντο-
να χρώματα; Αλλά μήπως και η μα-
τιά ενός παιδιού δε δίνει στον κόσμο 

εξωπραγματικές διαστάσεις; Με 
αυτά τα υλικά στήνει τον υπερρεα-
λιστικό του κόσμο ο Χοδορόφσκι, 
χρωματίζοντας τις σκηνές του με 
τη φαντασία ενός κινούμενου σχε-
δίου ή του κόμικς, δίνοντας στους 
ήρωές του διαστάσεις τέτοιες που 
να χωρούν ταυτόχρονα στην ταινία 
και σ› ένα παραμύθι και στη σκη-
νή της όπερας. Ό,τι βλέπουμε δεν εί-
ναι απλώς πραγματικό, αλλά η ίδια 
η ιστορία του σκηνοθέτη, του επίσης 
ηθοποιού, συνθέτη, μίμου, σενα-
ριογράφου κόμικς, ερμηνευτή του 
Ταρώ και ψυχοθεραπευτή. Ό,τι βλέ-
πουμε, από την άλλη, δεν είναι παρά 
ο καρπός μιας ασίγαστης ποιητικής 
φαντασίας, που, αλήθεια είναι, κά-
ποτε γίνεται ανοικονόμητη.

Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο 
σκηνοθέτης κινείται κάπως σαν 
τον 80χρονο τότε Κουροσάβα στα 
Όνειρα (1990). Θυμάστε; Με οδη-
γό τη μνήμη των παιδικών του χρό-
νων, προσπαθεί να μιλήσει στον ση-
μερινό κόσμο, που οι μάστιγές του 
είναι πολλές και όχι μόνο το χρήμα. 
Η αμάχη του ανθρώπου με τη φύση, 
η τυραννική εξουσία που αλλοιώνει 
τις σχέσεις, αλλά και τη δράση των 
ανθρώπων και, φυσικά, το ερώτημα 
για το επέκεινα, για το Θεό τον ίδιο, 
για το νόημα της ζωής, είναι τα με-
γάλα ζητήματα για τα οποία ο σκη-
νοθέτης προσπαθεί να πει ένα λόγο.

Όχι, η ταινία δεν είναι ένα κήρυγ-
μα, ούτε μια γεροντική παρακαταθή-
κη. Είναι ένας κινηματογράφος, που 
σήμερα, με τον κατακλυσμό από τυ-
ποποιημένες εικόνες της «πραγμα-
τικότητας» ίσως φαίνεται «εξωπραγ-
ματικός». Είναι ο κινηματογράφος 
που ξαναγυρίζει στις πηγές του, στο 
Τσίρκο, στο λαϊκό θέαμα, στη φαντα-
σμαγορία, στα εφέ, όχι όπως μας τα 
έχει μάθει η μονοκαλλιέργεια του 
Χόλλυγουντ. Λατίνος στην ιδιοσυ-
γκρασία και στην αυτοσυνειδησία 
του ο Χοδορόφσκι, ίσως να χάνει κά-
ποτε το μέτρο, κυρίως γιατί προσπα-
θεί να μιλήσει ταυτόχρονα για όλα, 
για το κοινωνικό πρόβλημα και για 
το πρόβλημα του Θεού, για την ενη-
λικίωση και για την ανδρική ωρι-
μότητα, για τη φύση του άνδρα και 
της γυναίκας. Παρ’ όλα αυτά, η ποι-
ητική του φλέβα βρίσκει τρόπο στο 
τέλος να ισορροπήσει. Οι ακραίες 
αντιθέσεις, ριζωμένες ενδεχομένως 
στο τοπίο της γενέθλιάς του γης, δί-
νουν παλμό στην ιδιόρρυθμη τοπο-

θέτησή του απέναντι στον άνθρωπο, 
τη ζωή και την Ιστορία: σώμα-ψυχή, 
δύναμη-ευαισθησία, αθεΐα-θεοσο-
φισμός, πίστη-μηδενισμός, επανά-
σταση-υποταγή, θάνατος-ζωή. Όλα 
έχουν το αντίθετό τους και όλα συμ-
μείγνυνται στη ματιά του ήρωα, που 
δεν είναι άλλος από τον σκηνοθέτη.

Η ταινία είναι αυτοβιογραφι-
κή. Αν και δεν πρέπει να μπερδευ-
όμαστε, ο ποιητής που με το έργο 
του αυτοβιογραφείται, δεν μιλά για 
τον εαυτό του. Ή δεν μιλά μόνο για 
τον εαυτό του. Και σε μια αυτοβιο-
γραφική ταινία είναι ευφυές που 
ο σκηνοθέτης έμπασε όλη του την 
οικογένεια: ο γιος του Μπρόντις 
Χοδορόφσκι υποδύεται τον Χάιμε, 
τον αυστηρό πατέρα, κι αποκαλύ-
πτει ένα έκτακτο υποκριτικό ταλέ-
ντο. Ο ίδιος ο Αλεχάνδρο εμφανίζε-
ται ως ο καλός άγγελος του μικρού 
Αλεχάνδρο, ο ίδιος του ο εαυτός δη-
λαδή από το μέλλον. Τον αναρχο-
κομμουνιστή-επίδοξο δολοφόνο 
του δικτάτορα τον υποδύεται ο άλ-
λος του γιος, ο Αδάν(μ) Χοδορόφσκι 
και τον θεοσοφιστή, Κριστόμπαλ 
Χοδορόφσκι (2), ο γιος του επίσης 
Άξελ. Ο μικρός Αλέξανδρος είναι ο 
Χερεμίας Χέρσκοβιτς, ο οποίος ανα-
δεικνύεται σε πολύ καλό ερμηνευτή, 
σε ένα ρόλο με πάρα πολλές απαιτή-
σεις. Η Πάμελα Φλόρες υποδύεται 
τη Σάρα, μια μητρική φιγούρα και 
ταυτόχρονα εκρηκτική γυναίκα, που 
μιλάει πάντοτε τραγουδιστά. Ρόλος 
της ταινίας και ρόλος σε όπερα ταυ-
τόχρονα, η Σάρα είναι από τα πιο εύ-
στοχα ευρήματα του σκηνοθέτη και 
διευρύνει τον ορίζοντα της αυτοβιο-

γραφίας, καθώς λέγεται πως η σχέ-
ση του Αλεχάντρο με την πραγματι-
κή του μητέρα ήταν τελείως διαφο-
ρετική. Ο τραγουδιστός αυτός ρόλος 
ταυτόχρονα διευρύνει και τα όρια 
της πραγματικότητας που σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να συγχέου-
με με το ρεαλισμό. Κι ο Μπαστιάν 
Μποντενχόφερ υποδύεται πειστι-
κά το δικτάτορα συνταγματάρχη 
Κάρλος Ιμπάνιες, μια καρικατούρα 
ούτως ή άλλως στο έργο.

Εκείνο που αξίζει να προσε-
χθεί, τέλος, είναι ο τρόπος που ο 
Χοδορόφσκι κινηματογραφεί τη 
γενέθλια πόλη του, την Τοκοπίλια, 
όπως τη μεταγράφει ο Καββαδίας, 
την Τοκοπίλια, όπως τη λένε οι 
ισπανομαθείς. Πραγματική και αλ-
λόκοσμη συνάμα, η πόλη του σκη-
νοθέτη αναδεικνύεται σε πραγματι-
κά κινηματογραφική πόλη. Εάν δεν 
γνωρίζαμε πως πράγματι υπάρχει 
και πως σε αυτήν γεννήθηκε ο σκη-
νοθέτης, θα μπορούσαμε να υποθέ-
σουμε ότι είναι μια πόλη-σκηνικό, 
κατασκευασμένη κάπου στην έρη-
μο για τις ανάγκες της ταινίας. Σ’ αυτό 

συμβάλλει η σκηνογραφική παρέμ-
βαση στην πραγματική πόλη, αλλά 
και ο τρόπος που ο Χοδορόφσκι 
την πλανάρει. Δεν αφήνεται σε μια 
περιδιάβαση, ούτε κινηματογραφεί 
πραγματικές σκηνές από την καθη-
μερινότητά της. Της δίνει περισσότε-
ρο τη θέση ενός σκηνικού φαντασί-
ας μπροστά στο οποίο ξετυλίγεται η 
φαντασμαγορία της ταινίας. Είναι η 
πόλη που κουβαλάει μέσα του, απο-
θηκευμένη στις παιδικές του μνή-
μες, και όχι η πραγματική, σημερι-
νή πόλη.

Αλλά μήπως έτσι δεν είναι και η 
γενέθλια πόλη που ο καθένας από 
μας κουβαλά μέσα του; Τόσο αλλό-
κοτη και τόσο διαφορετική από αυτό 
που η ίδια η πόλη μας είναι σήμερα...

(1) Το πολυτραγουδισμένο: «Βλα-
στημᾶ ὁ λοστρόμος τὸν καιρὸ / κ᾿ εἶν᾿ 
ἀλάργα τόσο ἡ Τοκοπίλλα. / Ἀπὸ νὰ 
φοβᾶμαι καὶ νὰ καρτερῶ / κάλλιο πε-
ρισκόπιο καὶ τορπίλλα.»
(2) Πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, 
τον ποιητή, ηθοποιό και «ψυχοσαμάνο» 
Κριστόμπαλ Χοδορόφσκι Τρουμπλάι, 
δες www.cristobaljodorowsky.com

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ο χορός της πραγματικότητας

“ 

«Το χρήμα εί-

ναι σαν το αίμα 

γιατί δίνει ζωή 

μόνο όταν 

κυλά. Το χρή-

μα είναι σαν τον 

Χριστό, γιατί σε 

ευλογεί μόνο 

αν το μοιράζε-

σαι»
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Εκδηλώσεις της ερχόμενης περιόδου

Πρόγραμμα ΜαΐουΑθήνα

09/05/2015 |  Παρουσίαση

Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 μ.μ. θα γίνει 
η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Μ. 
Σαλεμή, Παράξενοι, Φτωχοί Στρατιώτες, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλφειός. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Θεόδωρος 
Ι. Ζιάκας και Γιώργος Καραμπελιάς. Στο 
polis Art Cafe, Πεσμαζόγλου 5.

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

15/05/2015 |  Παρουσίαση

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και οι 
Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν το βιβλίο 
του Γιώργου Καραμπελιά, Συνωστισμένες στο 
Ζάλογγο: Οι Σουλιώτες, ο Αλή Πασάς και η 
αποδόμηση της Ιστορίας. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αλέξης 
Μινωτής (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12) την 
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, στις 8.00 μ.μ. Θα 
μιλήσει ο συγγραφέας.

Κοζάνη

16/05/2015 |  Ημερίδα

Οι σύλλογοι Πολυτέκνων Δ. Μακεδονίας 
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα το 
Δημογραφικό πρόβλημα. Το Σάββατο 16 
Μαΐου 2015 και ώρα 18:30 στην αίθουσα 
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ του Δήμου Κοζάνης. Θα μι-
λήσουν: 
• Δημογραφικό το μεγαλύτερο πρόβλημα: 
Γιώργος Καραμπελιάς, 
• Το Δημογραφικό πρόβλημα & επιπτώσεις: 
Φωτόπουλος Νικόλαος, 
• Ο Εφιάλτης του Δημογραφικού: Δρ. Τσα-
καλίδης Γεώργιος
• Ευρωπαϊκές πολιτικές και οικογένεια: Δρ. 
Σταμούλης Δημήτριος

Αθήνα

14/05/2015 |  Παρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν 
την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 19.30 το 
βιβλίο ΜΚΟ και Παγκοσμιοποίηση 
στην Ελλάδα: από το ίδρυμα Φορντ στον 
Σόρος και τα γερμανικά ιδρύματα. Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Παναγιώτης 
Ήφαιστος, καθηγητής Οικονομικών, 
Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, 
Γιώργος Χατζόπουλος, εκδότης. Στον 
χώρο πολιτικής και πολιτισμού, “Ρήγας 
Βελεστινλής”, Ξενοφώντος 4.

κυκλοφορούν 
από τις 

Εναλλακτικές 
Εκδόσεις

Αθήνα

22/05/2015 |  Προβολή

Ο χώρος πολιτικής και πολιτισμού 
«Ρήγας Βελεστινλής» θα προβάλλει την 
Παρασκευή 22 Μαΐου στις 20.00 το ντο-
κιμαντέρ The Act of Killing, το οποίο 
πραγματεύεται τις εκκαθαρίσεις 500.000 
κομμουνιστών και αντικαθεστωτικών 
στην Ινδονησία μετά το πραξικόπημα του 
1965. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον 
συγγραφέα Γιώργο Λιερό. 

Αθήνα

25/05/2015 |  Συζήτηση

Συνεχίζεται ο κύκλος των «Συναντήσεων 
Κορυφής» στο βιβλιοπωλείο του Ιανού 
(Σταδίου 24).  Τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 
20.30 ο Γιώργος Καραμπελιάς συζη-
τάει με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκο Κουτλιάμπα, 
με θέμα: «Παραγωγική ανασυγκρότη-
ση με αλληλεγγύη, διαφάνεια και απο-
τελεσματικότητα. Το παράδειγμα του 
Βελβεντού».

Αθήνα

26/05/2015 |  Εκδήλωση

Ο χώρος πολιτικής και πολιτισμού «Ρήγας 
Βελεστινλής» διοργανώνει την Τρίτη 26 
Μαΐου στις 19.30 εκδήλωση με θέμα: «Από 
την Άλωση στο ’21: Αντίσταση και δια-
μόρφωση της συνείδησης του νεώτε-
ρου Ελληνισμού». Θα μιλήσουν: Γιώργος 
Ανδρειωμένος, αντιπρύτανης Παν/μιου 
Πελοποννήσου, Γιώργος Καραμπελιάς, 
συγγραφέας, Χαρίτων Καρανάσιος, ερευ-
νητής Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος 
Χολέβας, δημοσιογράφος-συγγραφέας. 

Αθήνα

27/05/2015 |  Παρουσίαση

Οι εκδόσεις Οσελότος και η ιστοσελίδα 
koinsep.gr παρουσιάζουν την Τετάρτη 27 Μα-
ΐου, στις 19.00, το βιβλίο της Θεοδώρας Ντού-
λιας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα. Θα μιλήσουν: Α. Μωϋ-
σίδης, καθ. Παντείου, Κ. Γεώρμας, κοινωνιο-
λόγος, Μ. Κανάκη, koinsep.gr, Ν. Κρημνια-
νιώτης, ΕΟΕΣ και η συγγραφέας. Στον χώρο 
«Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4. 

Αθήνα

26/05/2015 |  Εκδήλωση

Το Κέντρο Ερεύνης και Προβολής Εθνικής 
Μουσικής (Ωδείο Σίμων Καράς) θα τε-
λέσει μνημόσυνο για τους νεκρούς της 
Αλώσεως την Πέμπτη 28 Μαΐου 19.00, 
στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσός (πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8). 
Θα μιλήσει ο Γιώργος Καραμπελιάς.

Αθήνα

22/05/2015 |  Προβολή

Στα πλαίσια αφιερώματος «Δήμος Θέος ο 
πρωτοπόρος του ελληνικού σινεμά, 50 
χρόνια» που θα πραγματοποιηθεί στον κινη-
ματογράφο Αλκυονίς (Ιουλιανού 42-46) από 
28 έως 31 Μαΐου την Παρασκευή 29 Μαΐου 
θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «ο Πλήθων 
Γεμιστός και η ιταλική αναγέννηση» θα 
ακολουθήσει συζήτηση με θέμα «σε αναζή-
τηση της ελληνικότητας με ομιλητές τους Απ. 
Διαμαντή, Γ. Καραμπελιά και άλλους. Θα 
ακολουθήσει προβολή της ταινίας «Καπετάν 
Μέιντανος» την οποία θα προλογίσει ο Κ. 
Μπλάθρας. 


