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Αλέξανδρος Οικονομίδης

Εθνική Αμυντική Βιομηχα-
νική Στρατηγική

Σελίδα 11

Σ ε λ ί δ α  1 8 - 1 9

Νίκη στο Κομπάνι, 
ήττα της Τουρκίας

  εκ ΡΗΞΗΣ

Το Τέλος του 
Σαμαρά 

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

Σήμερα

Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα

Σταύρος Χριστακόπουλος 

Σαμαράς-Βενιζέλος:
 Το δισάκι τους στον ώμο

Σελίδα 12

Σ ε λ ί δ α  4

Το μετεκλογικό τοπίο 
στην Θράκη

Γιάννης Ξένος

Εκλογές αποδοκιμασίας 
και τιμωρίας

Σελίδα 14

Βασίλης Βιλιάρδος 

Σταθερότητα και Ψυχραιμία 
Σελίδα 15

ΣΕΛ.8

Προς Αναγέννηση 
των Πλατειών; 

ΣΕΛ. 16-17

Ποδέμος: Το μεγάλο 
στοίχημα στην Ισπανία 

της Σύνταξης

Βασίλης Στοϊλόπουλος 

Η Γερμανία πήρε θέσεις 
μάχης! Εμείς;           Σελίδα 5

Ό 

πως έχουμε επαναλάβει 
αναρίθμητες φορές, η πα-
γκόσμια κρίση του χρημα-
τιστηριακού καπιταλισμού, 

που κυριάρχησε στη Δύση μετά τη δε-
καετία του 1990, είναι όχι μόνο βαθύτα-
τη, αλλά συνεχίζει να διευρύνεται, μετα-
βαλλόμενη και σε οικονομική, αλλά και 
πολιτική κρίση στο εσωτερικό των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβη ήδη 
σε ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή προ-
ανήγγειλε το τύπωμα χρήματος. σε όλη 
την Ευρώπη ενισχύονται σταδιακά οι 
αντιγερμανικές δυνάμεις, είτε από την 
πλευρά των «αγανακτισμένων» όπως οι 

Ποδέμος, είτε της δεξιάς, όπως η Λεπέν 
ή ο Φάραντζ στην Αγγλία. τέλος, ακόμα 
και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όπως της 
Ιταλίας και της Γαλλίας, έχουν αρχίσει να 
πιέζουν όλο και πιο έντονα για την απο-
μάκρυνση από τη γερμανική πολιτική 
της λιτότητας. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν απο-
κλείεται η εμφάνιση ενός νέου μεγάλου 
αντισυστημικού κινήματος, του πρώ-
του μετά τον Μάη του ’68 στην Ευρώπη, 
που προδιαγράφουν οι εξελίξεις στην 
Ισπανία και εν μέρει στην Ελλάδα.

Το σημερινό μοντέλο, που οδηγεί σε 
διεύρυνση των ανισοτήτων, σε παραπέ-

ρα συγκέντρωση του πλούτου, σε κα-
ταστροφή του κοινωνικού κράτους και 
του πλανήτη, με την οικολογική κρίση 
να επιταχύνεται, δεν είναι πλέον βιώσι-
μο. Και αυτό όχι πλέον σε βάθος χρόνου, 
αλλά εδώ και τώρα. Το παγκόσμιο σύ-
στημα των ολιγαρχών είναι πλέον αδύ-
νατο να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανα-
παραγωγή του. 

Ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό κίνη-
μα πλανητικών διαστάσεων είναι ίσως 
πιθανό. Ένα κίνημα που θα συνεχίσει 
και θα βαθύνει στις κατευθύνσεις που 
εγκαινίασαν τα προηγούμενα χρόνια τα 
κινήματα των χωρών της Λατινικής Αμε-
ρικής. Έχοντας πλέον απορρίψει τόσο τη 

μεταβολή του κοινωνιστικού οράματος 
σε ολοκληρωτισμό και της ελευθερίας 
σε εμπόρευμα, οι άνθρωποι ίσως μπο-
ρούν και πάλι να κατευθυνθούν σε μια 
επανανακάλυψη ενός νέου κοινωνικού 
προτάγματος. Ενός προτάγματος που θα 
συνδυάζει τον πατριωτισμό, την ενδογε-
νή ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, 
την οικολογία και την άμεση δημοκρα-
τία. προπαντός δε  τη μέριμνα για τον άν-
θρωπο απέναντι στον τεχνοφασισμό και 
τον μετάνθρωπο, απέναντι στη γενικευ-
μένη εμπορευματοποίηση του ανθρώ-
που και των ίδιων του των συναισθημά-
των.

Σελ. 3      

Σ ε λ ί δ α  1 3
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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 7 Μαρτίου 2015

Στο παρά πέντε

80% Τακτική - 
20% Πραγματι-
κότητα
Το ότι ήταν βιαστική η απόφαση του 

αντιμνημονιακού μετώπου να διεκ-

δικήσει την εξουσία πρόωρα, φαί-

νεται στο ότι σήμερα η διαπραγμα-

τευτική τακτική της ελληνικής κυ-

βέρνησης είναι 80% τακτική και 

20% εκμετάλλευση πραγματικών 

πλεονεκτημάτων. Όσο για τα τε-

λευταία, είναι μόνο το γεωπολιτι-

κό, πράγμα το οποίο η συντριπτική 

πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμ-

ματος αρνούνταν μέχρι χθες. Δυστυ-

χώς, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, 

θα πρέπει να προχωρήσουμε από 

το τέλος προς την αρχή… κι ο Θεός 

βοηθός.

Γ.Ρ. 

Ο σκόπελος της 
πραγματικής δι-
ακυβέρνησης
Ακόμα κι αν γίνει συμφωνία, το κέ-

ντρο βάρος της επιτυχίας του προ-

γράμματος θα μετατοπιστεί στην 

πραγματική διακυβέρνηση. Που 

σημαίνει πρόοδος στις μεταρρυθ-

μίσεις, δηλαδή ικανότητα πραγμα-

τικής διακυβέρνησης. Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη αδυναμία της κυβέρ-

νησης, καθώς στη χώρα μας, όπως 

και σε όλη την Ευρώπη, η συζήτη-

ση για το τι σημαίνει εξυγίανση του 

κράτους σε φιλολαϊκή κατεύθυν-

ση έχει σταματήσει το… 1985. Πόσο 

μάλλον όταν ομιλούμε για την Ελ-

λάδα, όπου οι μεταρρυθμίσεις στον 

δημόσιο τομέα εμπλέκουν δομι-

κά προβλήματα της χώρας μας, 

όπως ο αθηναϊκός υδροκεφαλι-

σμός κ.ο.κ. Για να μην πολυλογού-

με, τα μεγάλα ερωτηματικά της 

πραγματικής διακυβέρνησης είναι 

σχεδόν όλα τα κομμάτια της νέας 

κυβερνητικής ατζέντας: Παραγω-

γική ανασυγκρότηση, μεταρρύθμι-

ση του κράτους, δίκαιη φορολογία, 

κοινωνική πολιτική. Και, βέβαια, 

αυτά που αποφεύγει να θίξει: Δημο-

γραφικό – μετανάστευση, κυπρια-

κό, πολιτιστική και παιδευτική ανα-

γέννηση.   

Εθνομηδενι-
σμός Ι
Οι «εθνομηδενιστές» του ΣΥΡΙΖΑ εί-

ναι… για τα μπάζα. Την στιγμή που 

δίνονται δύο μεγάλες μάχες, με τη 

στήριξη της συντριπτικής πλειοψη-

φίας του ελληνικού λαού, αυτήν με 

τη «Γερμανική Ευρώπη» και την 

άλλη με την ντόπια ολιγαρχία, αυ-

τοί θέλουν να ξεκινήσουν ξανά τον 

πολιτισμικό πόλεμο εναντίον της 

ιστορικής ταυτότητας του ελληνικού 

λαού από εκεί που τον άφησε ο… 

Σημίτης. Κοινώς, τη στιγμή που όλη 

η κοινωνία ιεραρχεί τα προβλήματά 

της, ως επιτακτικά αιτήματα εθνικής 

ανεξαρτησίας, κοινωνικής δικαιο-

σύνης και πραγματικής δημοκρα-

τίας, αυτοί θέλουν να μας βάλουν 

να μαλώνουμε για το εάν θα πρέπει 

να υπάρχουν θρησκευτικές εικό-

νες στα σχολεία! Στόχος, να παίξουν 

τα ρέστα τους για τη συγκυβέρνη-

ση με τον Καμμένο, ξεχνώντας την 

αντιπαράθεση με τη Μέρκελ και 

τον… Μπόμπολα, και να πείσουν μέ-

ρος του κυβερνώντος κόμματος να 

πιαστεί αγκαζέ με το… Ποτάμι. Τρο-

μερή η συνεισφορά τους στην πο-

λιτική διαπάλη που διεξάγει ο ελ-

ληνικός λαός. Αλλά τι να περιμένει 

κανείς; Αυτοί στην πραγματικότητα 

συμφωνούν απόλυτα με την άποψη 

του Σουλτς για την νέα κυβέρνηση. 

Απλώς δεν το λένε δημόσια για να 

μη φάνε ντομάτες.

Εθνομηδενι-
σμός ΙΙ
Επί της ουσίας τώρα, θα μας βρουν 

μπροστά τους! Και αυτήν τη φορά 

δεν θα λάβουν απαντήσεις από μια 

παραδοσιοκεντρική σκοπιά, αλλά 

από μια σκοπιά «εκσυγχρονισμού 

της παράδοσης». Θέλετε να κου-

βεντιάσουμε για τις εικόνες στις 

σχολικές αίθουσες; Πολύ ωραία. 

Οι άθλιες προτεσταντικές εικόνες 

πρέπει να φύγουν και να αντικατα-

σταθούν με ένα εικονολόγιο που 

να αποτυπώνει τη συνέχεια του Ελ-

ληνισμού, μέσα από τις καλύτερες 

στιγμές της ελληνικής τέχνης: Από 

τα κλεμμένα κτερίσματα του Παρθε-

νώνα, μέχρι τα Φαγιούμ, και από τις 

βυζαντινές αγιογραφίες, μέχρι τις 

απεικονίσεις των μαχών του 1821 

από τους Μακρυγιάννη-Ζωγράφο, 

τον Θεόφιλο, τον Εγγονόπουλο. Κι 

!

Οι γερμανικοί εκβιασμοί και η 
δική μας στάση

Οι Γερμανοί ιστορικά έχουν την τάση να ταπεινώνουν 
τους αντιπάλους τους, την Ελλάδα για παράδειγμα τη 
θέλουν για πάντα γονατισμένη και πειθήνια. Σκαιά 
συμπεριφέρονται και στους πιο πειθήνιους από τους 
συμμάχους, όπως τον Σαμαρά, που ενώ θα μπορού-
σαν να του δώσουν μια μικρή χαλάρωση και να τον δι-

ατηρήσουν στην εξουσία, δεν του έδωσαν τίποτα και τον οδήγησαν στην 
έξοδο. Τώρα που ο ελληνικός λαός πάει να σηκώσει κεφάλι, χρησιμο-
ποιούν όλα τα μέσα ή για να μας διώξουν από την ευρωζώνη ή να μας 
κάνουν να δεχτούμε νέα ασήκωτα μνημόνια. Η εθνική ομοψυχία που 
δείχνουν είναι εντυπωσιακή, ο πιο φανατικός διώκτης μας έχει γίνει ο σο-
σιαλιστής Σουλτς, που με κάθε ευκαιρία δεν παραλείπει να απειλήσει την 
Ελλάδα ή να αναμειχθεί στα εσωτερικά της, δηλώνοντας ποιο κόμμα θέ-
λει να κυβερνά την χώρα, παρότι ο θεσμικός του ρόλος, ως πρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου, δεν του επιτρέπει τέτοιες παρεμβάσεις. Η Γερμανίδα 
υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν πρέπει να διωχθούμε μόνο από την 
ΕΕ, αλλά και από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν ακολουθούμε πειθήνια την αδιέξο-
δη πολιτική της Γερμανίας έναντι της Ρωσίας. Ευτυχώς ο Έλληνας υπουρ-
γός Άμυνας την έβαλε στη θέση της. 

Και αυτή είναι η μόνη τακτική που μπορούμε να έχουμε έναντι της 
Γερμανίας, να τους απαντάμε στα ίσα, δηλαδή να τους βάζουμε σε κάθε 
ευκαιρία θέμα κατοχικού δανείου και πολεμικών αποζημιώσεων, να 
τους υπενθυμίζουμε ότι πίσω από κάθε σκάνδαλο διαφθοράς κρύβεται 
μια γερμανική εταιρεία και, όταν μιλούν απαξιωτικά για την ιστορία μας, 
να τους πετάμε ότι στη χώρα τους ποτέ δεν συνέβη ουσιαστική αποναζι-
στικοποίηση. Το Άρδην και η Ρήξη έχουν κεντρική θέση, από την έναρ-
ξη της κρίσης, ότι ο βασικός μας εχθρός είναι η Γερμανία και τότε διά-
φοροι μας λοιδορούσαν, τώρα όλοι αντιλαμβάνονται, ότι αν θέλουμε να 
βγούμε κάποια στιγμή όρθιοι από την κρίση, πρέπει να σηκώνουμε κάθε 
στιγμή το γάντι των γερμανικών προκλήσεων. Μόνο έτσι οι Γερμανοί θα 
υποχρεωθούν να μαλακώσουν, διότι τη μόνη γλώσσα που γνωρίζουν εί-
ναι εκείνη της ισχύος. Και αν δεν έχουμε οικονομική ισχύ, έχουμε γεω-
πολιτική…

Γ.Ξ.

άσε τους να ψάχνονται…

Κοινωνική Κι-
νητοποίηση, ναι, 
Εκπασοκισμένη 
Αρένα, όχι!
Προϋπόθεση, λένε, της επιτυχίας 

στη διαπραγμάτευση με τους δανει-

στές είναι η κοινωνική κινητοποίη-

ση. Σωστά. Προϋπόθεση, όμως, για 

την επιτυχία της κοινωνικής κινη-

τοποίησης, είναι να μη γίνει σε στυλ 

«πρασινοφρουρών», που κάνουν 

την κερκίδα στην κυβέρνηση. Πραγ-

ματικά, το τελευταίο που χρειάζεται 

η χώρα είναι άλλη μια φουρνιά εκ-

πασοκισμένων χειροκροτητών. Αν 

είναι να υπάρξει κοινωνική κινη-

τοποίηση, θα πρέπει να εμβαθύνει 

τα πεδία της παρέμβασής της, πέ-

ραν των ορίων που θέτει η τυχοδιω-

κτική φυσιογνωμία του νέου κυβερ-

νητικού εγχειρήματος, και ο μέχρι 

χθες διάχυτος εκλογικός οπορτου-

νισμός που ταλαιπωρούσε το αντι-

μνημονιακό κίνημα. Αν είναι να ξα-

νακατέβουμε στις πλατείες, τότε να 

μιλήσουμε για την παρακμή της ελ-

ληνικής κοινωνίας, για την απου-

σία οράματος, για την ανάγκη που 

υπάρχει να γίνει συστηματική ιδεο-

λογική και πολιτική δουλειά προς 

την κατεύθυνση της εθνικής επι-

βίωσης, της κοινωνικής σωτηρί-

ας και της πολιτιστικής αναγέννη-

σης, ώστε να μεταβληθούμε ξανά, 

από περιστασιακούς ψηφοφόρους 

σε… λαό.
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Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία συνιστά την τελευ-
ταία πράξη της μεταπολίτευ-
σης και ταυτόχρονα, υβριδικά 
και στρεβλά, την πρώτη πρά-
ξη μιας νέας πολιτικής περιό-
δου. Γι’ αυτό από τη μία κοιτά-
ζει προς τα πίσω –εθνομηδε-
νισμός, πασοκικές λογικές και 
πασοκικοί σύμμαχοι– και από 
την άλλη συνδέεται υποχρεωτι-
κά με το καινούργιο – Ποδέμος 
και ανάδυση νέων κινημάτων 
,που σφραγίζουν και επιταχύ-
νουν την τελεσίδικη κρίση του 
νεοφιλελεύθερου χρηματιστη-
ριακού καπιταλισμού. 

Σ 

τη χώρα μας, η αδυναμία 
της «κοινωνίας των πολι-
τών» δεν μπόρεσε να δώ-
σει κάτι ανάλογο με αυτό 

που συνέβη στην Ισπανία, όπου 
ένα σαρωτικό λαϊκό κύμα ήρθε να 
βάλει τέλος στο πολιτικό κατεστη-
μένο της μεταφρανκικής περιόδου. 
Σε μας,  η πολιτική εκπροσώπηση 
του αντιμνημονιακού κινήματος εκ-
φράστηκε προνομιακά μέσα από τη 
διόγκωση ενός σχήματος που έρχε-
ται από το παρελθόν και ταυτόχρο-
να μεταβάλλεται –έστω πρόσκαι-
ρα– σε όχημα του μέλλοντος. Γι’ 
αυτό, στην Ισπανία, το αδελφό κόμ-
μα του Σύριζα –η Ενωμένη Αρι-
στερά– που μοιάζει πάρα πολύ με 
το ελληνικό κόμμα, ξεπεράστηκε 
από το κόμμα των αγανακτισμένων, 
τους Ποδέμος, ενώ σε μας ο Σύ-
ριζα καπέλωσε τους αγανακτισμέ-
νους αντιμνημονιακούς, δημιουρ-
γώντας όμως μια τεράστια αντίφα-
ση στο εσωτερικό του.

Έτσι, η επιτάχυνση της ανόδου 
στην εξουσία συνιστά ταυτόχρονα 
και μια επιτάχυνση της αντιπα-
ράθεσης ανάμεσα στο παλιό και 
το νέο. Αντιπαράθεση που θα εκ-
φραστεί και στο εσωτερικό του Σύ-
ριζα, ενώ παράλληλα υποχρεώνει 
όλες τις πατριωτικές δημοκρατικές 
δυνάμεις σε πολιτική συγκρότηση. 
Έτσι ώστε η έκφραση του νέου να 
μη γίνει με τον πιο επώδυνο και μα-
κρόσυρτο τρόπο –και μετά από με-
γάλες καταστροφές– αλλά να μπο-
λιαστεί, όσο το δυνατόν ταχύτερα, με 
έναν στέρεο ιδεολογικό εξοπλισμό 
που να ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις της νέας εποχής που ανατέλ-
λει: πατριωτισμός, κοινωνική δη-
μοκρατία, ενδογενής ανάπτυξη, οι-
κολογία, άμεση δημοκρατία, πολιτι-

στική αναγέννηση.
Ιδεολογία και πολιτική
Έτσι, εκ των υστέρων μπορεί να 
απαντηθεί και το ερώτημα που πολ-
λοί φίλοι μας έχουν θέσει, γιατί δεν 
συμμετείχαμε και εμείς με κάποιον 
τρόπο –π.χ. με εκλογική σύμπραξη 
με τους ΑΝ.ΕΛ., όπως μας είχε προ-
ταθεί– στη νέα πολιτική πραγμα-
τικότητα που διαμορφώθηκε στις 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ώστε 
να είμαστε, όπως λένε, «περισσό-
τερο αποτελεσματικοί». Πιστεύω 
πως οι εξελίξεις, δέκα ημέρες μετά 
τις εκλογές έχουν ήδη απαντήσει – 
δυστυχώς. 

Το σκεπτικό μας ήταν και πα-
ραμένει απλό: Η ιστορία του τόπου 
μας, ιδιαίτερα οι εμπειρίες των με-
γάλων επαναστάσεων και των κοι-
νωνικών κινημάτων (και του 1821 
και της αντίστασης ενάντια στους 
Γερμανούς), μας έχει πείσει πως 
δεν αρκεί η συνάθροιση και η συ-
σπείρωση πολλών δυνάμεων κάτω 
από την ανάγκη της συγκυρίας, 
αλλά χρειάζεται και μια ξεκάθαρη 
αντιστοιχία ανάμεσα στην ιδεολο-
γική συγκρότηση και το πολιτικό 
κίνημα. Αντιστοιχία που επιτρέπει 
την οργανική ενοποίηση των δια-
φορετικών συνιστωσών αυτών των 
κινημάτων και, επομένως, προσφέ-
ρει τη δυνατότητα μιας οριστικής νί-
κης. Το γεγονός, επί παραδείγμα-
τι, ότι στην αντίσταση ενάντια στους 
Γερμανούς έλειπε αυτή η σύνθεση 

και αυτή η αντιστοιχία, έκανε τον 
Άρη Βελουχιώτη, που ήταν εκ-
φραστής της εθνικοαπελευθερωτι-
κής αντίληψης, να μείνει περιθω-
ριακός μέσα στο ίδιο του το κόμμα, 
και οδήγησε τελικά στην ήττα των 
δυνάμεων της εθνικής αντίστασης, 
που ωθήθηκαν στον εμφύλιο. 

Έτσι και σήμερα: το γεγονός ότι 
μια κυβέρνηση επιφορτισμένη με 
πατριωτικά καθήκοντα έχει ως κύ-
ριο φορέα ένα κόμμα που στο DNA 
του έχει μια ισχυρή εθνομηδενιστι-
κή πλευρά, αποτελεί μια τεράστια 
τρύπα και μια αρνητική υποθή-
κη για το άμεσο μέλλον.  Το βράδυ 

των εκλογών, ενώ ο Αλέξης Τσί-
πρας απευθυνόταν σε «όλους τους 
Έλληνες», τον αντιχαιρετούσαν πε-
ρισσότερες…. ισπανικές παρά ελ-
ληνικές σημαίες. η Τασία Χριστο-
δουλοπούλου ετοιμάζει στα γρή-
γορα-γρήγορα νομοσχέδιο για την 
παροχή ιθαγένειας σε μεγάλο μέ-
ρος των μεταναστών και προβάλλει 
εμμέσως και τη λογική των «ανοι-
κτών συνόρων». ο Τάσος Κουρά-
κης ασχολείται με τις εικόνες στις 
σχολικές αίθουσες, παροξύνοντας 
τη ρήξη με το ορθόδοξο συναίσθη-
μα της πλειοψηφίας των Ελλήνων, 
που εγκαινίασε η άρνηση του θρη-
σκευτικού όρκου.

Δηλαδή η κυβέρνηση, από τη 
μία πλευρά θέλει μέσα από την, 
άνισα, διφυή της μήτρα –Σύριζα και 
ΑΝΕΛ– να εκφράσει συμβολικά 
την εθνική λαϊκή ενότητα, που είναι 
περισσότερο από ποτέ αναγκαία, 
και από την άλλη δυναμιτίζει με τέ-
τοια σχέδια αυτή την ενότητα, γυρ-
νώντας πίσω στην εκσυγχρονιστι-
κή εθνομηδενιστική αντίληψη Ση-
μίτη και ΓΑΠ.

Εμείς θα θέλαμε λοιπόν μια με-
γαλύτερη και ισχυρότερη αντιστοι-
χία ανάμεσα στην πολιτική πράξη 
και την ιστορικοϊδεολογική θεμε-
λίωσή της: Μια πατριωτική κυβέρ-
νηση δεν μπορεί να χαρίζει την ελ-
ληνική σημαία, την Ορθοδοξία και 
το μεταναστευτικό στους χρυσαυγί-
τες, γιατί όχι μόνο αποδυναμώνεται 

το εθνικό μέτωπο την πιο κρίσιμη 
ώρα της διαπραγμάτευσης, αλλά 
και γιατί αυτές οι κινήσεις θα πλη-
ρωθούν ακριβά αύριο, ενισχύοντας 
τη φασιστική ακροδεξιά. 

Για να υπάρξει, επομένως, μια 
στέρεη απελευθερωτική προοπτι-
κή, χρειάζεται και ο μετασχηματι-
σμός της βαθύτερης αντίληψης, της 
ιδεολογίας. Και αυτό απαιτεί τόσο 
μια «ωρίμανση» του Σύριζα προς 
την κατεύθυνση ενός αυθεντικού 
πατριωτισμού, όσο και των ΑΝΕΛ 
προς μια κοινωνική και οικολογική 
κατεύθυνση.

 Ακριβώς, λοιπόν, επειδή όλα 
τα προηγούμενα χρόνια εκφράσα-
με με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέ-
πεια την αντίθεσή μας στον εθνομη-
δενισμό και παράλληλα, σε επίπε-
δο τακτικής, είχαμε αντιταχθεί στην 
επιδιωκόμενη επιτάχυνση μέσω 
των προεδρικών εκλογών, θα απο-
τελούσε μεγάλη κωλοτούμπα εκ 
μέρους μας η συμπαράταξη, για 
να κερδίσουμε κάποιο βουλευτι-
κό θώκο, και «μετά βλέπουμε». Πι-
στεύουμε, αντίθετα, πως πρέπει να 
υπάρχει πάντα αντιστοιχία ανάμε-
σα στα λόγια και τις πράξεις, τουλά-
χιστον για μας. 

Το γεγονός εξάλλου ότι χρησι-
μοποιήθηκαν ακραία πολιτικάντι-
κα μέσα για να επιτευχθεί το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα (υπόθεση Χαϊκά-
λη, εξαπάτηση Κουβέλη, κ.λπ), κατά 
τη γνώμη μας επιβεβαιώνει τη δια-
πίστωσή μας για το ανώριμο το εγ-
χειρήματος. Διότι, όταν το 65% των 
Ελλήνων τουλάχιστον, σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις, έλεγε όχι στην επί-
σπευση των εκλογών, αυτό σημαί-
νει ότι, στις συγκρούσεις που έρ-
χονται, δεν θα διαθέτεις την ισχυρή 
και ξεκάθαρη λαϊκή συμπαράστα-
ση που απαιτείται. 

Πάντως, «ο γέγονε, γέγονε», και 
είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να 
συμπορευτούμε με τον ελληνικό  
λαό σε όλες τις μάχες που θα δώ-
σει –μαζί με τη σημερινή κυβέρνη-
ση αν χρειαστεί– αλλά και να επιτα-
χύνουμε τον μετασχηματισμό ενός 
ιδεολογικού προτάγματος σε πολι-
τικό πόλο. Αυτό το τελευταίο στην 
καλύτερη εκδοχή θα μπορέσει να 
συμβεί μέσα από τον μετασχημα-
τισμό, έστω επώδυνο, ήδη υπαρ-
κτών αντιμνημονιακών δυνάμε-
ων, και στη χειρότερη συγκεντρώ-
νοντας τα διάσπαρτα μέλη, που 
θα προκύψουν από αρνητικές εξε-
λίξεις που απευχόμαστε. Tertium 
non datur. 

Ρήξη με το παλιό, ανάδυση του καινούργιου
Στο μεταίχμιο δύο κόσμων

Η ιστορία του τόπου μας, ιδιαίτερα οι εμπειρίες των μεγάλων επαναστάσεων και των κοινωνικών κινημάτων 
(και του 1821 και της αντίστασης ενάντια στους Γερμανούς), μας έχει πείσει πως δεν αρκεί η συνάθροιση και η 
συσπείρωση πολλών δυνάμεων κάτω από την ανάγκη της συγκυρίας, αλλά χρειάζεται και μια ξεκάθαρη αντι-
στοιχία ανάμεσα στην ιδεολογική συγκρότηση και το πολιτικό κίνημα.

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Έτσι, η επιτά-

χυνση της ανό-

δου στην εξου-

σία, συνιστά 

ταυτόχρονα και 

μια επιτάχυνση 

της αντιπαρά-

θεσης ανάμεσα 

στο παλιό και το 

νέο.
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Ἡ εὔκολη «ἑρµηνεία» τοῦ ἐκλογι-
κοῦ ἀποτελέσµατος στή Θράκη, γιά 
κάποιον συντηρητικό παρατηρητή, 
θά ἦταν ....παραδοσιακή: ὅτι οἱ µου-
σουλµάνοι σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή ψή-
φισαν τόν ΣΥΡΙΖΑ µαζικά, ἐπειδή ἔτσι 
συµφέρει τήν Ἄγκυρα. Δέν θέλουµε νά 
ποῦµε τό ἀντίθετο, ἀλλά ἡ ἀλήθεια 
δέν εἶναι αὐτό καί µόνο, τά πράγµατα 
δέν ἔχουν µονάχα µία πλευρά.

Ε 

ἶναι ἀληθές ὅτι ἡ µουσουλµανι-
κή κοινωνία ψήφισε γιά πρώ-
τη φορά τόσο συντεταγµένα 
τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐκλέγοντας ὑπό 

τή σημαία του τρεῖς βουλευτές συνολι-
κά. Μήπως ὅµως ἔτσι δέν ἔγινε σέ κά-
ποιον βαθµό –µικρότερο, ἔστω– καί µέ 
τήν ὑπόλοιπη κοινωνία; Πρῶτα πρῶτα 
στήν Ξάνθη, ὁ πιστός στήν προξε-
νική γραµµή Ζεϊµπέκ πῆγε καί πάλι 
πολύ ψηλά καί τόν ἀκολούθησε στή 
Βουλή ὁ ....πρώην διευθυντής τοῦ γρα-
φείου του, Στάθης Γιαννακίδης.  Στή 
Ροδόπη ἔγινε ἡ ἀνατροπή, ὅπου ἡ 
στροφή τῆς µειονοτικῆς ψήφου ὑπέρ 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν τέτοια ὥστε ἐξελέ-
γησαν καί οἱ δύο µουσουλµάνοι ὑπο-
ψήφιοί του, ὁ Μουσταφά Μουσταφά 
κι ὁ Ἀϊχάν Καραγιουσούφ. Ποιός ἔχα-
σε ἀπό τήν ἐπιλογή αὐτή; Ὁ Ἰλχάν 
Ἀχµέτ πού, µέ κάπως µειωµένη τήν 
ἐκλογική του προίκα, ἔµεινε µέ τό 
Ποτάµι ἐκτός νυµφῶνος γιά µιάν 
ἀκόµη φορά. Ὑπῆρξε παρέµβαση τῆς 
Τουρκίας γιά ποδηγέτηση τῆς ψήφου; 
Ὄχι σπουδαία. Πιθανόν προτιµήθηκε 
ὁ Μουσταφά στό ξεκάθαρα κυβερνη-
τικό κόµµα ἀπό τόν Ἰλχάν στό θολό 
Ποτάµι, κάτι λογικό. Ἐπίσης, οἱ ἐκλο-
γεῖς ἀπό τήν Προύσσα, τήν Πόλη κ.λπ. 
ἦταν ἐλάχιστοι σέ σχέση µέ τό παρελ-
θόν καί µάλιστα κανείς δέν τούς κα-
τηύθυνε τί νά ψηφίσουν στά λίγα λε-
ωφορεῖα πού τούς µετέφεραν. Εἶναι 
ἄλλωστε χαρακτηριστικό ὅτι πολλοί 
ἀπό τούς ἐκδροµεῖς....παρέµειναν στήν 
περιοχή (προφανῶς σέ συγγενεῖς), µέ 
ἀποτέλεσµα τό σχετικό πρόστιµο στά 
τουριστικά λεωφορεῖα κατά τήν ἔξοδό 
τους ἀπό τή χώρα µας.

Τί ἔκαναν ὅµως τά ἄλλα κόµµατα, 
πού συνήθως µέµφονται τόν ΣΥΡΙΖΑ 
ὅτι πολιτεύεται χωρίς νά λαµβάνει 
ὑπόψιν τά ἐθνικά συµφέροντα; Καί δέν 
µιλᾶµε γιά τό ἄλλοτε κραταιό ΠαΣοΚ, 
πού ....δίδαξε πολιτική ἀνηθικότητα 
στόν συγκεκριµένο τοµέα ἀπό χρόνια, 
ἀλλά γιά τήν καί καλά «πατριωτική» 
Νέα Δηµοκρατία τοῦ Ἀντώνη Σαµαρᾶ. 
Ποιόν παζάρευε ὡς ὑποψήφιο πάνω 
στήν ἀπελπισία της γιά προσπο-
ρισµό κάποιων ψήφων; Ἀφοῦ πρῶτα 
ἔφαγε πόρτα ἀπό τόν µέχρι πρότι-
νος πασοκικό - προξενικό ἀστέρα 

Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, βρῆκε ἀκόµη προ-
κλητικότερη περίπτωση: Τόν γιό τοῦ 
πρό 25ετίας θανόντος Ἀχµέτ Σαδίκ! 
Ναί, τόν σήµερα ἐπιχειρηµατία στήν 
Τουρκία Λεβέντ Ἀχµέτ, πού φυσικά 
ἀρνήθηκε. Μάλιστα λέγεται ὅτι κλήθη-
κε ὁ ἴδιος στήν Ἀθήνα καί σηµαῖνον 
στέλεχος τῆς τοπικῆς ΝΔ πῆγε στήν 
Κωνσταντινούπολη γιά νά συζητήσει 

τά ἐκλογικά µέ τόν συντοπίτη µας (καί 
ὑπουργό Ὑγείας τοῦ Νταβούτογλου) 
Μεχµέτ Μουεζίνογλου, γιά νά λάβει τε-
λικά τήν ἀρνητική ἀπάντηση. Παζάρι 
δηλαδή τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης σέ 
ἀνώτατο ἐπίπεδο µέ τήν Τουρκία γιά 
τίς ὑποψηφιότητες στή Θράκη - καί 
δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Ὁπότε ἄν 
κάνουν αὐτά στό «ἐθνικά εὐαίσθητο» 
κόµµα τῶν Σαµαρᾶ - Σταµάτη, τί µένει 
ἄραγε γιά τούς ἐθνοµηδενιστές; 

Βεβαίως ἐλλοχεύουν κίνδυνοι στό 
ἄµεσο µέλλον ἀπό κάποιες ἰδεοληψί-
ες ὁρισμένων συριζαίων. Ἡ κύρωση τῆς 
σύµβασης γιά τίς ἐθνικές µειονότητες, ἡ 
ὑποχώρηση στό θέµα τῶν τουρκοφρό-
νων σωµατείων, ἡ διαφοροποίηση τῆς 
ἐθνικῆς µας γραµµῆς στά µείζονα µει-
ονοτικά θέµατα (µουφτεῖες, µειονοτική 
ἐκπαίδευση...) µποροῦν νά ἐπιφέρουν 
πλῆθος δεινῶν. Ἤδη ἡ φημολογία γιά 
…κατάργηση τοῦ γραφείου Πολιτικῶν 
Ὑποθέσεων (ΥΠΕΞ) δείχνει τί μπο-
ρεῖ νά ἐπιχειρηθεῖ στό ἄμεσο μέλλον. 
Ὅµως κάποιες ἀντιστάσεις ὑπάρχουν 
καί µέσα στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ἴδια ἡ πα-
ρουσία τοῦ Ν. Κοτζιᾶ στό ΥΠΕΞ εἶναι 
ἕνα δεῖγμα ρεαλισμοῦ καί τίποτε δέν 
θά περάσει εὔκολα ἀκόµη κι ἄν ἐπιχει-
ρηθεῖ. Ἄλλωστε στή Θράκη πέρα ἀπό 
τή µειονότητα ὑπάρχει καί µιά πλειο-
νότητα πού δέν μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ.

Μετεκλογικό τοπίο στή Θράκη
Ποιοί εξελέγησαν - ποιοί έμειναν απ' έξω.

Μάλιστα λέγεται ὅτι κλήθηκε ὁ ἴδιος ο Λεβέντ Αχμέτ στήν Ἀθήνα καί σηµαῖνον 
στέλεχος τῆς τοπικῆς ΝΔ πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά συζητήσει 
τά ἐκλογικά µέ τόν συντοπίτη µας (καί ὑπουργό Ὑγείας τοῦ Νταβούτογλου) 
Μεχµέτ Μουεζίνογλου, γιά νά λάβει τελικά τήν ἀρνητική ἀπάντηση.

Του Κώστα Καραΐσκου

“ 

Ἡ καί καλά «πατριω-

τική» Νέα Δηµοκρατία 

τοῦ Ἀντώνη Σαµαρᾶ 

[...] παζάρευε ὡς ὑπο-

ψήφιο πάνω στήν 

ἀπελπισία της γιά 

προσπορισµό κάποιων 

ψήφων, τόν γιό τοῦ 

πρό 25ετίας θανόντος 

Ἀχµέτ Σαδίκ!

Του Χάρη Ναξάκη, καθ. ΤΕΙ Ηπείρου-συγγρα-
φέα

«Οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου 
θα χρειάζονταν 220 χρόνια για να ξοδέ-

ψουν την προσωπική τους περιουσία,σπα-
ταλώντας 1 εκ. δολάρια την ημέρα, ακό-

μα και αν δεν την αύξαναν περαιτέρω ούτε 
κατά 1 δολάριο»

 Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της αποκάλυ-
ψης ως προς την ανισοκατανομή του πλού-
του και την έκρηξη της ανεργίας, ανησυχώ-
ντας ακόμα και κύκλους της καθεστηκυίας 
τάξης, που διαβλέπουν ότι μια βραδυφλε-
γής βόμβα έχει εγκατασταθεί στα γαλήνια 
θεμέλια των αγορών. Ο 21ος αιώνας τείνει 
να έχει μεγαλύτερη ανισοκατανομή πλού-
του ακόμα και από τον 19ο αιώνα. Και μόνο 
η παράθεση, χωρίς σχολιασμό, των στοι-
χείων, είναι τρομακτική. Στις ΗΠΑ, το μερί-
διο του εισοδήματος που κατέχει το 1% των 
πιο πλούσιων, από το 6% που ήταν το 1970, 
έφτασε σήμερα το 20% και, στην Ευρώπη, 
το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού, από το 
20% του πλούτου που κατείχε το 70, έφτασε 
σήμερα το 24%. Στο σύνολο δε του πλανή-
τη, οι 85 πλουσιότεροι άνθρωποι κατέχουν 
όσα χρήματα έχουν διαθέσιμα οι 3,5 δισ.  
φτωχότεροι του κόσμου. Οι 400 δισεκατομ-
μυριούχοι του πλανήτη με τη μεγαλύτερη 
περιουσία έγιναν ακόμα πλουσιότεροι το 
2014, κατέχοντας 4,1 τρισ. δολάρια [...] 

   Ένας προσφιλής μύθος της οικονομικής επι-
στήμης είναι ότι ο πλούτος, έστω σταδιακά, 
διαχέεται στην κοινωνική δομή. Στην αρχή 
ενός οικονομικού κύκλου είναι άνισα κα-
τανεμημένος, αλλά στη συνέχεια οι ανι-
σότητες μειώνονται και τα οφέλη της ανά-
πτυξης κατανέμονται σε όλους. Πρόκειται, 
σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, για 
μια νομοτελειακή εξέλιξη χωρίς να πα-
ρέμβει κανένας εκτός από το αόρατο χέρι 
της αγοράς. Η σημερινή πραγματικότητα 
διαψεύδει οικτρά την παραπάνω ιδεολη-
ψία. Ο πλούτος των εθνών του Α. Σμιθ έχει 
ήδη μετατραπεί σε φτώχεια των εθνών. 

  [...] Η ανισοκατανομή του πλούτου σήμερα 
έχει πάρει αποκαλυψιακές μορφές και δεν 
αντιμετωπίζεται με την επιβολή φόρου επί 
των ανεξέλεγκτων χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών ή με έκτακτες εισφορές της 
τάξης του 10% ή 15% στα πλουσιότερα νοι-
κοκυριά και τις μεγάλες περιουσίες. Προ-
τάσεις άλλωστε που εσχάτως υποστηρί-
ζουν και οι κυρίαρχοι συστημικοί κύκλοι.

[...] Είναι επείγον να προωθηθούν ριζοσπα-
στικές ρωγμές στην κοινωνία της απλη-
στίας. Να διεκδικήσουμε τη θεσμοθέτηση, 
μαζί με το κατώτερο εγγυημένο εισόδημα, 
και στο ανώτερο εισόδημα. Γιατί να οριοθε-
τείται ένα όριο προς τα κάτω και όχι προς τα 
πάνω, να ορίζονται τα μη ανεκτά επίπεδα 
εξαθλίωσης και όχι τα μη ανεκτά επίπεδα 
πλούτου; Ίσως το κατώτερο εγγυημένο ει-
σόδημα να αποτελεί έναν δείκτη ασφαλεί-
ας για τους από κάτω, το οποίο είναι δώρο 
άδωρο αν δεν συνδυάζεται με δημόσι-
ες κοινωνικές υποδομές, αλλά το ανώτε-
ρο επιτρεπτό εισόδημα για τους από πάνω 
είναι μια ιδέα που βάζει σε άλλα θεμέ-
λια την ανισοκατανομή του πλούτου. Χω-
ρίς την ανακατανομή του πλούτου πως θα 
χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές υποδο-
μές, πως θα διαφυλαχθούν τα κοινά αγα-
θά; Μια καλή ιδεά θα ήταν ο πλούτος που 
έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, όπως 
προτείνει ο Πικετί, θα μπορούσε να φο-
ρολογηθεί, για τα εισοδήματα πάνω από 
500.000 δολάρια το χρόνο με φόρο έως 
και 80%. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό 
για μια κυβέρνηση της αριστεράς. 

Ανώτερο 
Εισόδημα
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Η ταχύτητα με την οποία η νέα 
ελληνική κυβέρνηση προχώρη-
σε στην αποπομπή της τρόικας 
και στην παρεμπόδιση επιβο-
λής νέων, εκτεταμένων κυρώσε-
ων κατά της Ρωσίας, αποτέλεσε –
κατά γενική ομολογία– ένα είδος 
πολιτικού Blitzkrieg, που ξάφ-
νιασε και αναστάτωσε το Βερολί-
νο, τις Βρυξέλλες, αλλά και τους εν 
Ελλάδι μνημονιακούς υποτακτι-
κούς τους. Στο πλαίσιο αυτό, ακό-
μη και η συμβολική παρουσία του 
Έλληνα πρωθυπουργού στο μνη-
μείο πεσόντων στην Καισαριανή 
εκνεύρισε τους Γερμανούς, καθώς 
έγινε αντιληπτό ότι αργά ή γρήγο-
ρα το κατοχικό δάνειο θα έρθει –
για πρώτη φορά με αξιώσεις– στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
όπως και ο ευμενής τρόπος που 
το 1953 οι νικητές του πολέμου 
αντιμετώπισαν την ηττημένη και 
καταχρεωμένη Γερμανία.    

Ο 

αιφνιδιασμός πήρε τέ-
τοιες διαστάσεις που η 
Handelsblatt είδε ξαφνι-
κά να πλανάται ένα νέο 

«φάντασμα πάνω από την Ευρώπη», 
με τον Τσίπρα σε ρόλο «επαναστά-
τη του παρόντος και μαέστρο της αλ-
λαγής», επισημαίνοντας παράλληλα 
τον κίνδυνο «η ελληνική επανάσταση 
να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη»1. 
Τέτοια «φαντάσματα» προφανώς και 
δεν είναι ευχάριστα για την καγκε-
λάριο Μέρκελ, γεγονός που επιση-
μαίνει και το Spiegel: «Η νίκη του Τσί-
πρα είναι ήττα της Μέρκελ» και με τη 
νίκη αυτή «υπάρχει ένα πρόβλημα 
για όλους, κυρίως όμως για τη Μέρ-
κελ, η οποία καλείται τώρα να λύσει 
αυτό το πρόβλημα»2. Επικαλούμενη 
το ίδιο μαρξιστικό «φάντασμα», αλλά 
πολύ πιο ανήσυχη, η Welt αναρω-
τιέται μήπως «η Μέρκελ σε λίγο δεν 
θα έχει λόγο στην Ευρώπη», καθώς 
«ο θρίαμβος του Τσίπρα στην Ελλάδα 
αλλάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση», κά-
νοντας «δεξιούς και αριστερούς λαϊκι-
στές να πανηγυρίζουν για τη νίκη του – 
και οσφραίνονται την ευκαιρία τους να 
τελειώσουν την πολιτική λιτότητας που 
επέβαλε η καγκελάριος»3. 

Η γερμανική κυβέρνηση μπορεί 
να μην αντέδρασε με την ίδια ταχύ-
τητα, προτιμώντας να κρατήσει στά-
ση αναμονής. Το σύνθημά της, όπως 
σημειώνει η Welt, είναι: «Αφήστε τους 
Έλληνες να έρθουν. Σ’ ένα μήνα τε-
λειώνει το δεύτερο πρόγραμμα βοή-
θειας». Αντιθέτως, άμεση ήταν η αντί-

δραση από τα καθεστωτικά και συ-
νεργαζόμενα με μυστικές υπηρεσίες 
«έγκριτα» ΜΜΕ της Γερμανίας4, που 
προχώρησαν σε μια πρωτόγνωρη, εν 
παραλλήλω ομοβροντία μίσους, απα-
ξίωσης, εχθρότητας, ύβρεων, περι-
φρόνησης και εκβιασμών κατά της 
Ελλάδας και του πρωθυπουργού της. 
Και αν η οικονομική διάσταση της αν-
θελληνικής υστερίας των γερμανικών 
ΜΜΕ είναι εν πολλοίς γνωστή σε όλη 
τη διάρκεια της νέας «ελληνικής τρα-
γωδίας», αυτό που προστέθηκε πλέ-
ον στη γερμανική φαρέτρα είναι και 
οι γεωπολιτικές αντιθέσεις στους κόλ-
πους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
αντιπαράθεση της Δύσης με τη Ρω-
σία.     

Επικεφαλής στη νέα φάση δαι-
μονοποίησης της Ελλάδας αυτή τη 
φορά δεν είναι η «κίτρινη» Bild, αλλά 
η «ποιοτική» die Zeit, η οποία εύχε-
ται όχι μόνο τη γρήγορη αποτυχία της 
νέας, δημοκρατικά εκλεγμένης, ελλη-
νικής κυβέρνησης, λόγω «της εσω-
τερικής της αντίφασης και του εξωτε-
ρικού παραλογισμού της»5, αλλά και 
μεγαλύτερη δυστυχία στον ελληνικό 
λαό. Για τους διαπλεκόμενους φιλο-
ατλαντιστές λομπίστες, γύρω από τον 
εκδότη της εφημερίδας Γιόζεφ Γιόφε, 
«η νέα ελληνική κυβέρνηση αποτελεί 

κίνδυνο για την Ευρώπη», όχι τόσο για 
τις όποιες οικονομικές απώλειες των 
δανειστών της Ελλάδας αλλά επειδή 
με τη στάση της στο ουκρανικό ζήτη-
μα «απειλεί την ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση, την ψυχή της Ευρώπης», γιατί 

«προδίδει σχεδόν όλες τις ηθικές και 
νομικές αξίες που για την Ευρώπη εί-
ναι άγιες»! 

Κι όμως, για τα γερμανικά ΜΜΕ 
αυτές οι δυο «άγιες» ευρωπαϊκές 
«αρετές» δεν απειλούνται όταν αμερι-
κανικά μη επανδρωμένα αεροπλάνα, 
που απογειώνονται και από τη Γερ-
μανία, δολοφονούν αμάχους, όταν 
Αμερικανοί και Γερμανοί πράκτορες, 
σε αγαστή συνεργασία με καθαρό-
αιμους ναζί υποκινούν πραξικοπή-
ματα ενάντια σε δημοκρατικά εκλεγ-
μένες κυβερνήσεις (Ουκρανία), ούτε 
βεβαίως όταν προκαλούν πολέμους 
σε τρίτες χώρες (Λιβύη, Ιράκ, Συρία) 
και συνεργάζονται άψογα με σκοτα-
διστικά καθεστώτα σαν τη Σαουδική 
Αραβία, ούτε όταν συμβάλλουν στη 
γιγάντωση του ισλαμικού χαλιφά-
του ή όταν ανέχονται φυλακές–βασα-
νιστήρια, ακόμα και εντός της Ευρώ-
πης (Πολωνία, Ρουμανία) και διευκο-
λύνουν απαγωγές και βασανιστήρια 
υπόπτων. Στο όνομα της «ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης» και της «ευρω-
παϊκής ψυχής» απαιτούν θρασύτατα 
τον «σεβασμό»6 από την Ελλάδα και 
παράλληλα εύχονται την καταστροφή 
της επειδή τόλμησε για πρώτη φορά 
ύστερα από πολλά χρόνια να μην εν-
νοεί την εθνική κυριαρχία και τη δι-
πλωματία όπως αυτοί επιθυμούν – 
την ώρα μάλιστα που ίδιοι οι Ευρω-
παίοι ιππότες της ηθικής και της αξι-
οπρέπειας ανέχονται, δουλοπρεπώς, 
οι ΗΠΑ και οι λοιπές αγγλοσαξονι-
κές χώρες του «Five-Eyes Club», να 
παρακολουθούν τους πάντες και τα 
πάντα και που δεν ενοχλούνται όταν 
ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής 
του ΝΑΤΟ στην Ευρώπης Αμερικα-
νός στρατηγός Μπεν Χότζερ, μοιράζει 
σε τραυματισμένους στρατιώτες στα 
ουκρανικά στρατιωτικά νοσοκομεία 
«μετάλλια ανδρείας» των ΗΠΑ. 

Ο μέσος Γερμανός πολίτης γνω-
ρίζει πλέον από τα ΜΜΕ της χώρας 
του ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερι-
κών είναι «εθνικιστής, θαυμαστής του 
Πούτιν, φίλος της Κίνας, ιδεολόγος του 
μίσους κατά της Γερμανίας»7, με «προ-
σβάσεις στη ρωσική ακροδεξιά», η 
οποία – ειρήσθω εν παρόδω – «επη-
ρεάζει τον Πούτιν» και ότι ο «ακροδε-
ξιός» υπουργός Άμυνας μιας χώρας 
που αρνείται πλέον να είναι αποικία 
χρέους της Δύσης «προκάλεσε αναί-
τια» τους «φιλήσυχους» νεοθωμα-
νούς, όταν τόλμησε να τιμήσει τους 
νεκρούς αξιωματικούς των Ιμίων, πε-
τώντας σε ελληνικό εναέριο χώρο. Για 
τα γερμανικά ΜΜΕ, που ουδέποτε 
ασχολούνται με τις τουρκικές παρα-
βιάσεις στο Αιγαίο, αυτή η υπουργική 
ενέργεια δεν θεωρήθηκε απλώς και 

μόνο «ελληνική πρόκληση», αλλά και 
η αιτία να επανακυκλοφορήσει στο 
διαδίκτυο, δύο σχεδόν χρόνια μετά 
την πρώτη του έκδοση, άρθρο με τον 
προκλητικό τίτλο: «Η λαιμαργία της 
Ελλάδας για πρώτες ύλες προκαλεί την 
Τουρκία»8.

Είναι σαφές ότι η γερμανική κυ-
βέρνηση προετοιμάζει επιθετικά 
τη γερμανική κοινή γνώμη για μια 
σκληρή αντιπαράθεση με την Ελλά-
δα, απειλώντας την με καταστροφή, 
αν η ελληνική κυβέρνηση επιμείνει 
να αμφισβητεί τη γερμανική κυριαρ-
χία στην Ευρώπη. Η Γερμανία δεν θα 
διστάσει να εφαρμόσει το δικό της οι-
κονομικό Blitzkrieg και να οδηγήσει 
την Ελλάδα σε χρεοκοπία, δίνοντας 
έτσι και το παράδειγμα στους λοιπούς 
Νοτιοευρωπαίους. Το ερώτημα εί-
ναι αν η Ελλάδα θα βρεθεί μόνη της 
απέναντι στη γερμανική επίθεση και 
κυρίως αν η Αμερική, η Κίνα, η Γαλ-
λία, αλλά και η Ρωσία θα επιτρέψουν 
αυτό που για τη Μέρκελ και τους Γερ-
μανούς προτεστάντες μπορεί –πέρα 
από τις προφανείς γεωοικονομικούς 
και γεωπολιτικούς παραμέτρους– να 
εκλαμβάνεται και σαν αυτονόητη τι-
μωρία γι' αυτούς που «αμάρτησαν» 
ή που τόλμησαν να τους αντισταθούν
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Η Γερμανία πήρε θέση μάχης! Εμείς;
Η προπαγάνδα εναντίον των Ελλήνων

Είναι σαφές ότι η γερμανική κυβέρνηση προετοιμάζει επιθετικά τη γερ-
μανική κοινή γνώμη για μια σκληρή αντιπαράθεση με την Ελλάδα, απει-
λώντας την με καταστροφή, αν η ελληνική κυβέρνηση επιμείνει να αμφι-
σβητεί τη γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 

Ο μέσος Γερ-

μανός πολίτης 

γνωρίζει πλέ-

ον από τα ΜΜΕ 

της χώρας του 

ότι ο Έλληνας 

υπουργός Εξω-

τερικών είναι 

«εθνικιστής, 

θαυμαστής του 

Πούτιν, φίλος 

της Κίνας, ιδε-

ολόγος του μί-

σους κατά της 

Γερμανίας».

http://www.handelsblatt.com/-stefan-kreitewolf/9355978.html
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«Οι Ευρωπαίοι θα εξεγερθούν, αν δεν 
εργαστούμε στα πεδία της ανάπτυξης 
και των μεταρρυθμίσεων», δήλωνε ο σο-
σιαλιστής Γάλλος πρωθυπουργός, Μα-
νουέλ Βαλς, στην ιταλική Il Sole 24 Ore. 

Τ 

ην ίδια στιγμή, ο καλός δημοσιογρά-
φος Γιάννης Παπαδάτος παρέθετε τις 
δηλώσεις του Τόνι Μπλερ στην Κο-
ριέρε ντέλα Σέρα ότι «είναι δικαιολο-

γημένη η οργή των ανθρώπων, γι’ αυτό απαι-
τούνται πολιτικές υπέρ της απασχόλησης».

Πράγματα χιλιοακουσμένα, εντελώς τε-
τριμμένα. Έτσι, όμως, αντιλαμβάνονται τις λύ-
σεις των σημερινών προβλημάτων οι γκου-
ρού της «εκσυγχρονιστικής» ιδεολογίας που 
ήταν της μόδας στα τέλη του προηγούμενου 
αιώνα. Προφήτες της υπήρξαν κύριοι όπως ο 
Μπιλ Κλίντον, ο Ρομάνο Πρόντι και στα καθ’ 
ημάς ο Κώστας Σημίτης. 

Ο Τρίτος Δρόμος προβλήθηκε σαν συ-
γκερασμός του νεοφιλελεύθερου καπιταλι-
σμού και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατί-
ας, μετά την πτώση του κομμουνισμού. Στην 
πράξη, πάντως, ενσωματώθηκε… ελαφρώς 

στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, με αποτέλε-
σμα οι διαφορές Κεντροδεξιάς-Κεντροαρι-
στεράς να είναι από δυσδιάκριτες έως ανύ-
παρκτες.

«Χωρίς τον Μπερλουσκόνι η ιταλική Κε-
ντροδεξιά δεν υφίσταται. Πραγματικός διάδο-
χός του είναι ο Ματέο Ρέντσι», υποστήριξε ο 

Ιταλός εκδότης Τζουλιάνο Φεράρα, επιστήθι-
ος φίλος του Καβαλιέρε. 

Με αφορμή τη γέννηση του Τρίτου Δρό-
μου, 15 χρόνια πριν, σε ένα συμπόσιο στη 
Φλωρεντία, η «Il Sole» σκέφτηκε να ζητήσει 
τη γνώμη δύο πρώην (Μπιλ Κλίντον, Τόνι 
Μπλερ) και δύο νυν (Ματέο Ρέντσι, Μανου-

έλ Βαλς) εκπροσώπων του ρεύματος. Ο Βρε-
τανός πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, συ-
ναντήθηκε με τον Ρέντσι και υποστήριξε ότι 
ηγέτες σαν αυτόν και τον Βαλς έχει σήμερα 
ανάγκη η ευρωπαϊκή Αριστερά (;). 

«Κάτω από τη σκέπη τους μπορεί να ενω-
θεί ο χώρος του πολιτικού… Κέντρου, όπως 
επιθυμούν πολλοί πολίτες», έγραψε στο άρ-
θρο του. 

Τελικά, τι είναι ο Τρίτος Δρόμος; Κέντρο, 
Αριστερά, Κεντροαριστερά ή μήπως… ντρο-
παλή Δεξιά; Το πρόβλημα των «τριτοδρο-
μικών» είναι ότι, ενώ δηλώνουν πάντα πως 
αντιλαμβάνονται την οργή των λαών, ευθυ-
γραμμίζονται με τις επιλογές των αγορών. 
Επειδή, ωστόσο, σε αυτές έδωσαν ό,τι είχαν 
να δώσουν, τώρα μάλλον ο ρόλος τους τελεί-
ωσε. 

Και ώσπου να διαψεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι 
οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και 
πράγματα είναι συμπτωματική, θα υπάρχει η 
(προειδοποιητική;) διαφήμιση, στην οποία ο 
τύπος που, ένα μήνα προτού πάει φαντάρος, 
δηλώνει «κομάντο», μετά την πρώτη στρατιω-
τική άσκηση φωνάζει κλαίγοντας: «Μαμά»…

Κι αύριο λέω θα γίνουμε
ακόμα πιο απλοί. 

Θα βρούμε αυτά τα λόγια 
που παίρνουνε το ίδιο βάρος 

σ’ όλες τις καρδιές,  
σ’ όλα τα χείλη,  

έτσι να λέμε πια 
τα σύκα σύκα 

και τη σκάφη σκάφη.
Γ. Ρίτσος – «Και να αδερφέ μου». 

1975

Αναλογιζόμενος τη κρίση που 
ζούμε τα τελευταία χρόνια, θε-
ωρώ πως υπάρχουν τρία σημα-
ντικά σημεία που δυσκολεύουν 
την ελληνική προσπάθεια δια-
πραγμάτευσης: 

Η 

γεωοικονομική και γε-
ωπολιτική θέση της 
χώρας, που αποτελεί 
πλεονέκτημα ή μειονέ-

κτημα ανάλογα με τη σταθερότητα 
και την αξιοπιστία των συμμαχιών 
της, η έλλειψη αυτοδύναμης παρα-
γωγικής βάσης και, τέλος, η προϊ-
ούσα μεταπολιτευτική παθητικο-
ποίηση του παραδοσιακά «αντιστα-
σιακού» λαού μας. 

Κι όταν αυτά βρίσκονται σε κα-
θοδική πορεία, τότε τι μένει για την 
ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα σε 
έναν κόσμο που κυριαρχείται από 
τη διάσπαρτη και ενσωματωμέ-
νη παντού, «κυριαρχία του θεάμα-
τος» (κατά τον Γκυ Ντεμπόρ); Μα η 
εικόνα και οι συμβολισμοί. Βασικό 
στοιχείο της επικοινωνίας και της δι-
απραγματευτικής «σχέσης». 

Είναι φανερό ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση θέλησε να αιφνιδιάσει 
από την πρώτη στιγμή τόσο προς το 
εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερι-
κό. Και νομίζω μέχρι τώρα το κατά-
φερε. Παράλληλα, η επικοινωνια-
κή διαπραγμάτευση εμπλουτίζεται 

με στοιχεία τεχνικών … τζούντο. Εί-
ναι εμφανές ότι ο Βαρουφάκης και 
ο Τσίπρας υιοθετούν όρους και λέ-
ξεις από το συμφωνημένο δίκαιο 
της Ε.Ε. Προσπαθούν να πνίξουν τη 
γερμανική ηγεμονία, επικαλούμε-
νοι τη «δημοκρατική» συγκρότηση 
της Ευρώπης και τους θεσμούς, τους 
οποίους φαινομενικά σέβεται και η 
Γερμανία. Κοντράρουν, χωρίς να 
επιτίθενται, ευελπιστώντας πως θα 
στραβοπατήσει η Μέρκελ όταν πά-
ρει φόρα και αυτοί απλώς θα μετα-
κινηθούν λίγο στο πλάι. Θέλουν να 
παρασύρουν τη Γερμανία να εκτε-
θεί στη παγκόσμια «κοινή γνώμη», 
γεγονός που πράγματι φοβούνται 

οι κάθε είδους εξουσίες, οι οποίες 
θέλουν να φέρονται ολιγαρχικά και 
αυταρχικά, αρκεί αυτό να μη φαίνε-
ται. Θέλουν, δηλαδή, να εκθέσουν 
τη Γερμανία, ώστε... να αποδεχτεί, 
χωρίς φιοριτούρες, ότι αποτελεί μια 
αυταρχική και νεοαποικιακή δύνα-
μη εντός της Ε.Ε. Διαφορετικά, θέ-
λουν ν’ ανοίξει ξαφνικά ο φωτεινός 
κύκλος του προβολέα προς τις σκο-
τεινές κερκίδες, όταν ο θύτης προ-
σπαθεί να στραγγαλίσει το θύμα του, 
ενώ όλοι βλέπουν «ήσυχα και πολι-
τισμένα» το «κοινά συμφωνημένο» 
ευρωπαϊκό έργο. 

Αναμφίβολα, η επιρροή των λέ-
ξεων είναι μεγάλη και καθόλου ου-

δέτερη, αν θυμηθούμε μάλιστα τον… 
Σεφέρη και τη «δύναμη της λέξης 
του» και τη συμβολική δύναμη των 
ποιητών μας. Ταυτόχρονα όμως 
μπορεί να αναδεικνύει σημειολο-
γικά και το πολιτικό και κοινωνικό 
αδιέξοδο που ζούμε ως λαός και ως 
χώρα. 

Αν η τακτική μπορεί να φαίνε-
ται επικοινωνιακά ορθολογική, όταν 
η στάση της γερμανικής ηγεμονί-
ας σκληρύνει, η ύπαρξη των τρι-
ών πρώτων σημείων που αναφέ-
ραμε δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
για αισιοδοξία. Και αυτό γιατί όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, ως κοινωνία 
και χώρα, μας περίσσεψε ο «συμ-
βολισμός» και η εικόνα και χάσα-
με τα αυτονόητα δυναμικά στοιχεία 
της αντίστασής μας και των συλλογι-
κών αγώνων μας. Όταν χάσαμε, μαζί 
με την «πραγματική οικονομία», και 
την «πραγματική πολιτική», και σχε-
τικοποιήσαμε την κοινωνική αντί-
σταση. Από τη στιγμή που άλλα πι-
στεύαμε, αλλά λέγαμε και άλλα εν-
νοούσαμε. 

Η «ξαφνική» λαϊκή ενεργοποί-
ηση και ενότητα αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση, ώστε να πάρουν 
πραγματικό περιεχόμενο οι λέξεις 
και οι συμβολισμοί. Μοιάζει δύσκο-
λο, αλλά είναι η μόνη διέξοδος στο 
αδιέξοδο. Προλαβαίνουμε; 

Η σημασία των λέξεων και των εικόνων

Δύναμη ή αδιέξοδο;
Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Οι Ευρωπαίοι «τριτοδρομιστές» σε ρόλο βαλβίδας εκτόνωσης των λαϊκών πιέσεων

Θαμπές βιτρίνες

Του Αλέξανδρου Καζαντζίδη
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«Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 και 
ώρα Ελλάδας 16:16, διθέσιο αεροσκά-
φος F-16D Block 50 της 111ΠΜ/341Μ, 
το οποίο συμμετείχε στην 1η Εκπαι-
δευτική Σειρά Αέρος για το 2015 του 
Tactical Leadership Programme (TLP), 
στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, στο 
Albacete της Ισπανίας, συνετρίβη κατά 
τη διάρκεια της απογείωσης με συνέ-
πεια το θανάσιμο τραυματισμό των δύο 
(2) Ιπταμένων.

Σ 

το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, 
ο σμηναγός (Ι) Παναγιώτης Λάσκα-
ρης, 35 ετών, έγγαμος με ένα γιο, με 

σύνολο ωρών πτήσεως 1.459 εκ των οποίων 
οι 872 ώρες σε αεροσκάφη F-16 και ο σμη-
ναγός (Ι) Αθανάσιος Ζάγκας, 31 ετών, έγγα-
μος με ένα γιο και μία κόρη, με σύνολο ωρών 
πτήσεως 1.128 εκ των οποίων οι 524 ώρες σε 
αεροσκάφη F-16.» (από την  ανακοίνωση του 
Γ.Ε.Α.)

Οι ακριβείς αιτίες της απώλειας δεν έγιναν 

ακόμη γνωστές , αν υποθέσουμε ότι θα γίνουν 
κάποτε. Όμως όλα παραπέμπουν σε βλάβη 
(«κράτημα» του κινητήρα), με πιο σημαντικό 
την απόπειρα εκτίναξης των πιλότων, κλάσμα-
τα του δευτερολέπτου πριν τη συντριβή, προ-
φανώς όταν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά. 

Οι βλάβες έχουν πάντα αιτία, αιτία τεχνι-
κή, αλλά και πολιτική, που φτάνει να γίνεται 
τεχνική. Το όπλο της αεροπορίας υποφέρει 

εδώ και χρόνια τις παθογένειες του τρόπου με 
τον οποίο η πολιτική κυρίως ηγεσία αντιμετω-
πίζει τα θέματα της άμυνας, και ειδικά τη συ-
ντήρηση των μέσων. Βλέπετε, τα ανταλλακτι-
κά δεν έχουν την αίγλη (και τις παράπλευρες 
προσόδους) των αγορών οπλικών συστημά-
των, κι αυτό ορίζει σημαντικά τον βαθμό προ-
τεραιότητας. 

Μετά ήρθαν οι περικοπές, όπου η τεχνι-
κή υποστήριξη των υπαρχόντων συστημάτων 

υπήρξε προνομιακό πεδίο εφαρμογής τους. 
Προσθέστε και την ευθυνοφοβία της υπογρα-
φής των συμβάσεων για να μη χρεωθεί με 
σκάνδαλα ο πολιτικός προϊστάμενος (με πρύ-
τανη της σχολής τον Βασιλάκη), για να αντιλη-
φθείτε το μέγεθος του προβλήματος της διαθε-
σιμότητας μέσων που υπάρχουν στα χαρτιά. 
Για τον τύπο του αεροσκάφους αυτού η τελευ-
ταία προμήθεια ανταλλακτικών έγινε το 2009, 
ενώ η πρόσφατα δρομολογημένη προμήθεια 
κόλλησε στον … διαγωνισμό για τη μεταφορά 
και τα κόμιστρα!

Την ίδια στιγμή  που ο στρατηγικός αντί-
παλος της Ανατολής  έχει καταστήσει την προ-
βολή / απειλή της ένοπλης ισχύος σε κύριο 
μέσο της πολιτικής του, η ελληνική ένοπλη 
ισχύς, ακόμη κι αυτή η υπάρχουσα, καταρρέει.

Η απώλεια των δύο πιλότων και του  F-16 
στην Ισπανία, απώλεια δύο αναντικατάστατων 
ανθρώπινων ζωών και ενός δυσαναπλήρω-
του πολεμικού μέσου, ενδέχεται να είναι απο-
τέλεσμα κυριολεκτικά μιας φθαρμένης βίδας.  
Και τι να σου κάνουν οι βίδες των αεροπλά-
νων, όταν οι βίδες στα μυαλά όσων κυβερνάν 
τις τύχες μας έχουν λασκάρει, σε πείσμα της 
πιο κοινής λογικής.

Ίσως να μην πρέπει, αυτές τις μέ-
ρες, να γράφουμε σε αυτό το συ-
ναισθηματικό τέμπο, ελέω και της 
εγρήγορσης, στην οποία τα γεγο-
νότα μας αναγκάζουν να είμαστε, 
όμως η επίσκεψη του Αλέξη Τσί-
πρα στην Κύπρο μας έβγαλε, λίγο 
ή πολύ, από το πρόγραμμα.

Ο 

πρωθυπουργός, ξε-
περνώντας, εν πολλοίς, 
τα συμπλέγματα που 
κυριαρχούν στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, επισκέφθηκε την Κύπρο 
ως ελληνικό έδαφος. Χωρίς πα-
νηγύρια και αυταπάτες, οφείλουμε 
να αναφέρουμε ότι η επίσκεψη του 
Έλληνα πρωθυπουργού στα Φυ-
λακισμένα Μνήματα, η τιμή στους 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, δεν ήταν 
μόνο συμβολική. Ο ίδιος μάλιστα 
δήλωσε δις ότι η κίνηση αυτή συ-
μπλήρωσε την κατάθεση στεφάνου 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, 
πράγμα που έκανε μόλις ορκίστηκε 
πρωθυπουργός. Μηνύματα προς 
πάσα κατεύθυνση.

Ασφαλώς, δεν περιμέναμε κάτι 
άλλο πέρα από τη στήριξη στη Δι-
ζωνική Δικοινοτική Ομοσπον-
δία. Ούτως ή άλλως, «η Κύπρος 

αποφασίζει και η Ελλάδα συ-
μπαρίσταται». Θα ήταν όμως ευ-
εργετικό να ξεπεράσει ο Τσίπρας 
τους φόβους και τα ενοχικά σύν-
δρομα των προκατόχων του, να πα-
ρασύρει και την κυπριακή κυβέρ-
νηση προς μιαν άλλη κατεύθυνση. 
Προς το παρόν, δεν φαίνεται ότι θα 
γίνει κάτι τέτοιο. Κρατάμε τη συμ-
φωνία ότι οι ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις περνούν μέσα από το Κυπρι-
ακό και τη δήλωση ενώπιον του 

προέδρου της βουλής ότι «Η Κύ-
προς αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του ελληνισμού».

Αυτό που ίσως κάνει ξεχωρι-
στή την επίσκεψη Τσίπρα στην Κύ-
προ, ενός αριστερού ηγέτη, δεν εί-
ναι βέβαια τα σάλια των στελεχών 
του ΑΚΕΛ και των άλλων κομμά-
των που ύψωσαν ξαφνικά αντιμνη-
μονιακές σημαίες, ούτε και η ανα-
φορά Αναστασιάδη σε υδατάνθρα-
κες (!). Είναι περισσότερο το ίδιο το 

πρόγραμμα του πρωθυπουργού. 
Η ίδια η σύνδεση του Σκοπευ-
τηρίου της Καισαριανής, όπου 
δολοφονήθηκαν 200 Έλληνες 
από τους Γερμανούς κατακτη-
τές, με τα Φυλακισμένα Μνήμα-
τα, όπου κρατήθηκαν και εκτε-
λέστηκαν αγωνιστές της ΕΟΚΑ, 
σηματοδοτεί κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό από τις προηγούμενες ελ-
λαδικές κυβερνήσεις. Ίσως ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός να μην το εκλαμ-

βάνει ως τέτοιο, αλλά στην Κύπρο 
είναι εντελώς διαφορετικό.

Το πρωί της Τρίτης ήταν, θεω-
ρούμε, το αποκορύφωμα της επί-
σκεψης Τσίπρα. Η συνάντηση με 
συγγενείς αγνοουμένων στον 
άγιο Τύμβο της Μακεδονίτισ-
σας είναι κάτι που θα λύγιζε ακόμα 
και τον πιο σκληρό πρωθυπουρ-
γό. Η γιαγιά, που ξεσπά σε λυγ-
μούς ενώπιον του πρωθυπουρ-
γού, και βάζει τον σταυρό της λέ-
γοντας: «Ο Θεός τζι η ευτζιή μου να 
σε βοηθούν, να σου διούν δύναμην, 
να σε σσιέπει τζιαι να σε γλέπει, γιε 
μου», αποτελεί την πεμπτουσία 
του κυπριακού δράματος.

Η πίστη στην ελλαδική ηγε-
σία, που συνήθως στάθηκε κατώ-
τερη των περιστάσεων, δεν έλει-
ψε σχεδόν ποτέ από τον κυπριακό 
λαό. Αυτό ας πάρει μαζί του ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, μαζί με την ανάμνηση 
της αγχόνης και των φωτογραφι-
ών των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, με τις 
φωτογραφίες των αγνοουμένων, κι 
όχι τόσο τα μηνύματα και τις διζω-
νικές υστερικές φωνές των μελών 
των ΜΚΟ, Ε/Κ και Τ/Κ, του προέ-
δρου Αναστασιάδη και του Δημή-
τρη Χριστόφια.

Για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο

«Να σε σσιέπει τζιαι να σε γλέπει, γιε μου»
Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Ο τραγικός θάνατος των πιλότων στην Ισπανία, και ο αργός θάνατος της Πολεμικής μας Αεροπορίας 

Περί Απωλειών

Του Θανάση Τζιούμπα
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Για αρχή, καλό είναι οι αναγνώστες να 
γνωρίζουν ότι, παρά τις διάφορες εννοι-
ολογικού χαρακτήρα  συζητήσεις, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα ελληνική έννομη 
τάξη (κυρίως βάσει του Κώδικα Ιθαγέ-
νειας) οι όροι ιθαγένεια, πολιτογράφη-
ση και υπηκοότητα χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά, ανάλογα με τη φάση της 
θεμελίωσης του δικαιώματος και ουσι-
αστικά ταυτίζονται, οπότε δεν χρειάζεται 
περιττή συζήτηση επ’ αυτού.

Σ 

υζήτηση, στα πλαίσια της προσπά-
θειας ανατροπής της κυβερνητικής 
συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με σκο-
πό να στιγματιστεί ο Πάνος Καμμέ-

νος ως ρατσιστής, ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρί-
ου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι δεν συμφω-
νεί με την αυτόματη απόδοση ιθαγένειας σε 
δεύτερης γενιάς μετανάστες, με μόνο τη γέν-
νησή τους στην Ελλάδα. Λίγα ΜΜΕ, όμως, κα-
τέγραψαν ότι πρόσθεσε και άλλες σκέψεις στη 
δήλωσή του, π.χ. ότι κανένας δεν θα μπορούσε 
να αρνηθεί την απόδοση ιθαγένειας εφόσον 

ένα παιδί είναι τρίτης γενιάς και έχει ενταχτεί 
στην ελληνική κοινωνία, σεβόμενο το Σύνταγ-
μα και τις αξίες της χώρας. 

Η δήλωση του ήταν Καμμένου ήταν ατε-
λής και ελλιπώς θεμελιωμένη νομικά. Θα 
μπορούσε να προστεθεί ότι πρόσθετοι όροι 
της ενσωμάτωσης σε μία κοινωνία, πέραν του 
jus sanguis και του jus solis, είναι οι όροι του 
ανήκειν που έχουν τεθεί από την εποχή του 

Ισοκράτη. Θα μπορούσε κανείς να προτείνει 
ότι Έλληνας δεν είναι απαραίτητο να γεννιέται 
κανείς, εφόσον όμως θεμελιώνεται συμμετοχή 
στην κοινή παιδεία και τον κοινό πολιτισμό, με 
λίγα λόγια με την πιστοποίηση της πραγματι-
κής συμμετοχής στην κοινωνία!

Η διαπίστωση του Καμμένου, όμως, για να 
δημιουργήσω έκπληξη και διαμαρτυρίες τόσο 
από τα αριστερά όσο κι από τα δεξιά, θεωρώ 
ότι ταυτίζεται εν πολλοίς με διαπίστωση που 

έκανε η Ιωάννα Κούρτοβικ, γνωστή για την 
υπεράσπιση του δημοφιλούς, πατριωτικών 
φρονημάτων, καταδικασμένου δεκαεφτανο-
εμβρίτη Κουφοντίνα. 

Η γνωστή για την αγωνιστικότητα και το 
ήθος της δικηγόρος, που αυτοοπροσδιορίζε-
ται πολιτικά κυρίως με την ιδιότητά της ως μέ-
λους του Δικτύου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Δικαιωμάτων, σε άρθρο της στις 20 Ιανουαρί-
ου, με τίτλο «Η αλαζονεία της Δυτικής Υπερο-
χής» μεταξύ άλλων, γράφει τα ακόλουθα.

«....Η υπόθεση του ‘Charlie’ ...βάζει σε κρί-
ση την αποτελεσματικότητα των πολιτικών εν-
σωμάτωσης – ισχυρών θεσμικά στη Γαλλία, που 
δίνει την ιθαγένεια με τη γέννηση χωρίς άλλες 
προϋποθέσεις... δεν κατορθώνουν να εντάξουν 
τους νέους, οι οποίοι παραμένουν ‘μετανάστες 
δεύτερης γενιάς’, όπως ο όρος τους θέλει, κα-
ταδικασμένοι να μοιραστούν τις τύχες των γο-
νιών...»

 ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΩΡΗΓΗ-
ΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΧΩ-
ΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ λέει η Ιωάννα 
Κούρτοβικ. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, κι ο 
Καμμένος, πάνω κάτω, τα ίδια δεν λέει;

Μια αξιοπρεπής πατριωτική στά-
ση του νέου πρωθυπουργού και 
των κυβερνητικών στελεχών, στις 
πρώτες επαφές με τους Ευρωπαί-
ους, πυροδότησε αντιδράσεις, του-
λάχιστον σε πρώτη φάση διαδικτυ-
ακά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και κυρίως στο φέισμπουκ, 
άνω των 50.000 συμπολιτών μας 
δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να κα-
τέβουν στο Σύνταγμα, τον Λευ-
κό Πύργο και στις λοιπές πλατεί-
ες των Αγανακτισμένων του 2011. 
Η διαδικτυακή πρωτοβουλία δη-
λώνει ακομμάτιστη, αλλά και δια-
τεθειμένη να στηρίξει τη νέα κυ-
βέρνηση την ημέρα που το γιού-
ρογκρουπ θα συνεδριάζει, δηλαδή 
στις 16-17 Φλεβάρη. 

Ν 

α στηρίξει στέλνοντας 
μήνυμα πως ο ελλη-
νικός λαός δεν αντέχει 
άλλο την τροϊκανή κατο-

χή. Ταυτόχρονα, το νέο που κομίζε-
ται ως τώρα, τουλάχιστον διαδικτυ-
ακά, είναι ότι μπαίνουν θέματα πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης, λαϊ-
κής εγρήγορσης και βαθέματος της 
δημοκρατίας, αλλά και απονομής δι-
καιοσύνης σε όλους αυτούς που δό-

λια οδήγησαν στα μνημόνια. 
Η νέα θεματική ως φαίνεται αυ-

τήν τη στιγμή έχει ανώτερα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά από εκείνη των 
αγανακτισμένων του ’11. Κάτι βεβαί-
ως που δεν αγγίζεται –δεν θα μπο-
ρούσε άλλωστε σε αυτήν τη φάση– 
είναι το πώς θα διασφαλιστεί η ορ-
γανωτική και πολιτική συνέχεια του 
κινήματος, αν αυτό ευδοκιμήσει. 
Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον στοι-
χείο είναι πως πολλοί από αυτούς 
που δηλώνουν συμμετοχή ξεκαθα-
ρίζουν ότι δεν στήριξαν εκλογικά τη 
σημερινή κυβέρνηση, δηλώνουν 

όμως ότι θα το πράξουν τώρα πολιτι-
κά μέσω των νέων «πλατειών». Ταυ-
τόχρονα, η πρώτη επιτροπή στήρι-
ξης της κυβέρνησης στα Τρίκαλα, 
που συγκροτήθηκε από ανθρώπους 
που προεκλογικά στήριξαν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να βρίσκει μιμη-
τές. Από την άλλη, η Κουμουνδού-
ρου δεν φαίνεται να έχει ένα στοιχει-
ώδες σχέδιο ανασύνταξης του αδύ-
ναμου κομματικού μηχανισμού και 
το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για 
τους Αν.Ελ. Προφανώς ο λαός οσμί-
ζεται πως οι εξελίξεις μπορεί να εί-
ναι καταιγιστικές και εκούσα άκου-

σα η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε 
ρήξη με το ευρωιερατείο πολύ σύ-
ντομα. Αν συμβεί αυτό, μόνο ένα 
ρωμαλέο κίνημα από τα κάτω, που 
θα ενώσει ανέργους, κατεστραμ-
μένους μικρομεσαίους, νέους χω-
ρίς μέλλον, μπορεί να στηρίξει αυ-
τήν τη Ρήξη. Άλλωστε, μετά την ευ-
φορία της εκλογικής νίκης των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Αν.Ελ., όλοι αντιλαμβάνονται 
πως οι Γερμανοί θα πρέπει γρήγο-
ρα να πνίξουν την Ελλάδα, ως μήνυ-
μα προς τους Ποδέμος, τον Σιν Φέιν, 
καθώς και άλλες δυνάμεις που είτε 
από αριστερά είτε από δεξιά ετοιμά-

ζονται να αψηφήσουν τη μερκελική 
Ευρώπη. 

Την στιγμή που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές δεν γνωρίζουμε 
ούτε πώς θα πάνε οι διαπραγμα-
τεύσεις, ούτε ποια θα είναι η πραγ-
ματική συμμετοχή του κόσμου στις 
νέες πλατείες. Θα είναι μεγάλη; Θα 
συγκροτηθούν μέσα από αυτές νέες 
δομές αλληλεγγύης, για να αντιμε-
τωπιστούν τα φαινόμενα ανέχειας, 
έλλειψης βασικών αγαθών για την 
επιβίωση, που μπορεί να ενταθεί σε  
περίπτωση ολοκληρωτικής ρήξης 
κυβέρνησης-ευρωιερατείου; Βεβαί-
ως, η Σκύλα και η Χάρυβδη αποτε-
λούν μέρος της ελληνικής παράδο-
σης. Πλην όμως, ο Οδυσσέας τελι-
κά κατάφερε να φτάσει στην Ιθάκη. 
Ίσως η Ιθάκη να είναι μακριά, ίσως 
να είναι πολύ κοντύτερα απ' όσο θε-
ωρούμε. Ίδωμεν. 

Και ίδωμεν πρώτα την πραγμα-
τική συμμετοχή στις νέες πλατείες, 
και στις γενικότερες εξελίξεις. Εδώ 
στο Άρδην είχαμε πολλές επιφυλά-
ξεις, μέχρι και παρεξηγήσεως από 
τους φίλους μας, για τη θέση ότι η 
εκλογική σύγκρουση έπρεπε να γί-
νει λίγο αργότερα. Αλλά, εφόσον 
αυτή προέκυψε, πρέπει να πάρουμε 
τη θέση μας στο μέτωπο, τους δρό-
μους και τις πλατείες…

Η προεκλογική περίοδος και ο αντίκτυπος στην οικονομία, αφαιρεί έδαφος κάτω από τα πόδια της επικείμενης διαπραγμάτευσης

Προς Αναγέννηση των πλατειών;
Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Μια αναπάντεχη σύμπτωση απόψεων με αφορμή την συζήτηση περί «Ιθαγένειας»

Καμμένος - Κούρτοβικ κοινός αγώνας; 

Του Νίκου Κόμπλα

Η διαπίστωσή του Καμμένου, όμως, για να δημιουργήσω έκπληξη και διαμαρτυρίες τόσο 
από τα αριστερά όσο κι από τα δεξιά, θεωρώ ότι ταυτίζεται εν πολλοίς με διαπίστωση που 
έκανε η Ιωάννα Κούρτοβικ,
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Ενοχλεί, πια, πραγματικά, η εμμονή 
πολλών «επαναστατών» της αριστεράς, 
στους … «νοικοκυραίους». Η αυτάρε-
σκη και αντιλαϊκή, έως βαθιά ελιτίστικη 
επανάληψη της λέξης, για να την εμπε-
δώσουμε, παραπέμπει σαφώς σε μια 
εκτροπή της νεωτερικής αριστεράς από 
την εμπειρία του λαϊκού κινήματος στη 
Ελλάδα. Πιο απλά, ο «σοσιαλισμός των 
διανοουμένων» νίκησε τον αρχικό, λα-
ϊκό, κοινωνικό σοσιαλισμό του εργατι-
κού κινήματος.

Τ 

αυτόχρονα δείχνει ότι, ένα μεγάλο 
κομμάτι της αριστεράς, παραμένο-
ντας μικροαστικό στη βάση, αστικο-
ποιήθηκε πολιτισμικά και με τον τρό-

πο αυτό προσπαθεί να ξορκίσει το παλιό φτω-
χικό και λαϊκό του παρελθόν (αλλά η ψυχανά-
λυση είναι μια άλλη ιστορία που δεν θα ψάξω 
εδώ). Άλλωστε τη λέξη «νοικοκυραίος», το 
«καλάθι της νοικοκυράς» και άλλα συνα-
φή, τα εισήγαγε η δημαγωγική και λαοπλάνα 
πολιτική του παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ και των 
επιγόνων του. Βασικά όμως, στον πυρήνα του, 
η κριτική της λέξης αυτής παραπέμπει στον 
συντηρητισμό της δεξιάς και των ανθρώπων 
της, ενεργοποιώντας τα σύνδρομα της ιδιο-
κτησίας και του καθωσπρεπισμού που τη χα-
ρακτηρίζουν (και σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει 
βάση).

Το ζήτημα όμως είναι ότι, αυτοί που με 
υπεροψία αναφέρονται στους νοικοκυραίους, 
το πιθανότερο είναι πως δεν ζουν σε …επα-
ναστατικές κολεκτίβες και κοινόβια, δεν συμ-
μετέχουν σε … κοινωνικά αντάρτικα, ή δεν εί-
ναι ενάντια στη κληρονομικότητα της ιδιοκτη-
σίας  (μα πώς αυτοί οι επαναστάτες ανέχονται 
την αναπαραγωγή αυτού του καπιταλιστικού 
πρωτογονισμού;). Η απέχθεια στους νοικοκυ-
ραίους αποδεικνύει (περισσότερο ή λιγότε-
ρο) τη συμμετοχή τους στην πολιτισμική ηγε-
μονία του καπιταλιστικού αστισμού. Δεν εί-
μαι «νοικοκυραίος», γιατί εντέλει πάντα ήθελα 
να είμαι ένας ντελικάτος, μοντέρνος, ευαίσθη-
τος πολίτης-ιδιοκτήτης του αστικού κόσμου 
(πάλι δεν απέφυγα την ψυχοανάλυση…). Αυτή 
η «αφοριστική αριστερά» θυμίζει μια μαντάμ 
σουσουδιάρικη νοοτροπία και συμπεριφορά, 
εντέλει αφόρητα … «νοικοκυρίστικη».

Συμφωνώ, βέβαια, ότι η λέξη έχει απο-
κτήσει ένα νέο νόημα, ένα νέο μήνυμα, που 
δείχνει μια ακραία συντηρητική νοοτροπία 
και σαφώς απομακρύνεται από τη ρίζα και 
την ετυμολογία της λέξης, που παραπέμπει 
στον «οίκο» και την αρχική ομηρική του ρίζα. 
Όμως η ζημιά έχει ήδη γίνει. Οι λέξεις που 
χρησιμοποιούμε, και μάλιστα σε στιγμές κρί-
σης, έχουν τη δική τους δυναμική και βάρος 
που κάνει ζημιά. Ιδιαίτερα μια στιγμή που, 
όπως σωστά λέει αυτή η «αριστερά», η Ελλά-
δα είναι απ-οικία χρέους ( …πάλι η ρίζα οί-
κος κι εδώ), ενώ ακόμα και οι πιο … ταξικι-
στές «ανταρσίες» και αντιρρησίες, μιλάνε για 

τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους 
(τους …. οίκους τους δηλαδή, αν δεν κάνω λά-
θος). Και με τον εγωπαθή αυτό τρόπο, η «αρι-
στερά» αυτή συκοφαντεί ισοπεδωτικά τον άν-
θρωπο που θέλει να ορίζει τη ζωή του ξεκινώ-
ντας από το σπίτι του.

Εντέλει τους «νοικοκυραίους» τους απε-
χθάνομαι κι εγώ, συμπαθώ όμως τους… νοι-
κοκύρηδες. Και το παλιό εργατικό κίνημα, οι 
λαϊκές τάξεις αν θέλετε (μέσα στις αντιφάσεις 
τoυς), είχε πολλή νοικοκυροσύνη μέσα του. 
Νοικοκυροσύνη που μπόλιαζε όλη την αγω-
νιστική του διάθεση για αλλαγή και απελευ-
θέρωση. Ηχούν ακόμα στ’ αυτιά μου φράσεις 
(ακόμα και από δεξιούς) για παλιούς κομμου-

νιστές που ήταν οι … νοικοκύρηδες. Οι λαϊκοί 
«άγιοι» της γειτονιάς, που νοικοκύρευαν τα 
λίγα μέσα και το βιός (όταν υπήρχε) που τους 
είχε αφήσει το αυταρχικό εμφυλιακό και με-
τεμφυλιακό κράτος, για να ζήσουν. Που νοι-
κοκύρευαν τον εαυτό τους και τον … τόπο εξο-
ρίας τους για να παίρνουν δύναμη να συνε-
χίσουν το όραμά τους, δίνοντας παράδειγμα 
και παίρνοντας κρυφή ή φανερή αναγνώρι-
ση και από συντηρητικούς συμπολίτες τους 
που τραβούσαν κι αυτοί το δικό τους ζόρι επι-
βίωσης. Ήταν αυτοί που είχαν ένα «ήθος» νοι-
κοκυριού, εντιμότητας και αγώνα που δεν πε-
ρίσσευε, γιατί το είχαν ξεφτιλίσει οι μικρο-
κομπιναδόροι, οι πρώην δωσίλογοι και λα-
ϊκοτραμπούκοι της κατοχής που βασίλευαν 
ανενόχλητοι. Γιατί το είχαν ξεφτιλίσει οι γκο-
τζαμάνηδες και ο υπόκοσμος που στρατολο-
γούσε το αυταρχικό καθεστώς για τη βρώμι-
κη δουλειά, αλλά και οι «καθωσπρέπει οικο-
γενειάρχες», που άλλα έδειχναν και άλλα έκα-
ναν στη δημόσια και ιδιωτική τους ζωή.

Γι’ αυτό ας είμαστε προσεκτικοί στις λέξεις, 
«σύντροφοι». Η κατεδάφιση, η ισοπέδωση και 
η «αποδόμηση» εννοιών και ποιότητας ανή-
κει στο οπλοστάσιο του μεταμοντέρνου καπι-
ταλιστικού μηδενισμού και όχι στη «νοικοκυ-
ροσύνη» της κοινότητας, που αυτενεργεί και 
δημιουργεί τις νέες συνθήκες απελευθέρω-
σης.

Στο πλαίσιο ενός διαλόγου με τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση (ΚΚΕ), ο Γιάννης Μπουτάρης θυμήθηκε 
την περίφημη ρήση του Μποδοσάκη, ότι οι βι-
ομήχανοι είναι πάντα με το  «γκουβέρνο». Συ-
μπλήρωσε δε ότι και ο δήμος πρέπει να είναι 
πάντα με το «γκουβέρνο», ευχόμενος να πάει 
καλά η προσπάθεια της νέας συγκυβέρνησης, 
παρά τις τεράστιες διαφωνίες που έχει απέ-
ναντί της. Μετά συμπλήρωσε ότι την ίδια στά-
ση τηρούσε με την προηγούμενη κυβέρνηση, 
μόλο που «δεν του έκαναν ούτε ένα χατίρι». 
Και οι φωτογραφικές τροπολογίες του Μιχελά-
κη; Και η αγαστή συνεργασία με τον Βενιζέλο; 
Εν τέλει ισχύει το πιο παλιό γνωμικό… «Ουδείς 
πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος». 

Εν πάση περιπτώσει. Θεωρούμε ότι ο δήμαρ-
χος έχει αυτή την ευελιξία, καθώς η εναλλα-
γή αντιμνημονιακών-μνημονιακών δεν μπο-
ρεί να θίξει εντελώς την ουσία της στρατηγικής 
του για την πόλη –που είναι η παρασιτοποίη-
ση, η τουριστικοποίηση και ο κοσμπολιτισμός. 
Έτσι, εδώ και καιρό έχει φροντίσει να επεξερ-
γαστεί τρεις εναλλακτικές εκδοχές της διοίκη-
σής του: Μια φιλελεύθερη-μνημονιακή, μία 
κεντρώα και μια σοσιαλδημοκρατική. Η τρίτη 
εκδοχή μπορεί να συμβαδίσει και με μια κυ-
βέρνηση «με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ». Ιδιαίτερα με 
τα κομμάτια της, που αισθάνονται πιο κοντά 
στο Ποτάμι. 

Γι’ αυτό και αφού εξεδήλωσε τη «νομιμοφρο-
σύνη» του προς τη νέα κατάσταση, έμεινε 
στο απυρόβλητο από την παράταξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ωστόσο, εμείς δεν τον αφήσαμε σε ησυ-
χία. Επειδή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συ-
ζητήθηκε η τουριστική πολιτική του δήμου, 
τα ανοίγματα στην ελληνοτουρκική τουριστι-
κή συνεργασία και η διευρυμένη συμμετοχή 
του δήμου στην τελετή επαναλειτουργίας του 
Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη, όπου θα χορο-
στατήσει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, του θέ-
σαμε επί τάπητος τα ζητήματα που αφορούν 
στην ουσία της πολιτικής του: Γιατί προσεγγί-
ζει τον τουρισμό με τους όρους των πολυεθνι-
κών, αρνούμενος να τον συνδέσει με την τοπι-
κή πρωτογενή παραγωγή και τον διατροφικό 
πολιτισμό της χώρας, γιατί αφήνεται τόσο συ-
χνά να πέφτει θύμα στην αθεράπευτη γοητεία 
του τουρκικού τουριστικού κεφαλαίου και για-
τί, για να του κάνει το χατίρι, διολισθαίνει σ’ 
ένα νεοθωμανικό αφήγημα για την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετοί από την παρά-
ταξή του έγιναν «τούρμπο», και κυρίως ο άμε-
σα ενδιαφερόμενος, υποψήφιος με το Ποτάμι 
στις τελευταίες εθνικές εκλογές, Σπύρος Πέ-
γκας. Τα νεύρα τους δείχνουν ότι «χτυπήσαμε 
φλέβα» και ότι αισθάνονται ιδιαίτερα άβολα 
στο να απαντήσουν σε μια εμπεριστατωμένη 
και ισορροπημένη κριτική, που δεν τους χαρί-
ζει τίποτα. Έπεται και συνέχεια, καθώς κρίνου-
με ότι στην πολιτική διαπάλη σημασία έχει να 
αποδομείς τα ισχυρότερα σημεία του αντιπά-
λου σου, όχι τα πιο τρωτά, ειδάλλως καταντάς 
να αντιπροσωπεύεις μια… παραλλαγή του… 

Γ.Ρακκ.

Ο Μπουτάρης 
και  το 
Γκουβέρνο

Του Δημήτρη Γιαννάτου

Νοικοκυραίοι και … νοικοκύρηδες
Η ελιτίστικη φρασεολογία της μπουρζουά-μποέμ αριστεράς

Αυτή η «αφοριστική αριστερά» θυμίζει μια μαντάμ σουσουδιάρικη νοοτροπία και συμπε-
ριφορά, εντέλει αφόρητα … «νοικοκυρίστικη».

“ 

Το παλιό εργατικό κίνη-

μα, οι λαϊκές τάξεις αν 

θέλετε (μέσα στις αντι-

φάσεις τoυς) είχε πολ-

λή νοικοκυροσύνη μέσα 

του.

                                                                                                                                              ΕΛΛΑΔΑ

https://tokoinonikoodofragma.wordpress.com/2015/01/22/%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b7%ce%b4%ce%b5%cf%82/
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        ΕΛΛΑΔΑ                 

Ημέρα πένθους για την Ήπειρο και τον 
Ελληνισμό η 1η Φεβρουαρίου. Το γεφύ-
ρι της Πλάκας –μια εκ των «Ακροπόλε-
ων της Ηπείρου»-, κατέρρευσε στα ορ-
μητικά νερά του Αράχθου, μετά από ένα 
ασυνήθιστης έντασης καιρικό φαινόμε-
νο, όπου σε τρεις μέρες έπεσε τόσο νερό, 
όσο πέφτει συνήθως σ’ ένα μήνα! Συγκι-
νητική η μαζική αντίδραση των Ηπειρω-
τών για την απώλεια, σε μια στιγμή, ενός 
κομματιού της ζώσας παράδοσης, ενώ 
όσοι απ' τους ντόπιους αντίκρισαν το θέ-
αμα βούρκωσαν, παρομοιάζοντας το γε-
φύρι με το σπίτι τους! Πάνω σε τούτη 
την πελεκημένη πέτρα από τα χέρια του 
πρωτομάστορα Κώστα Μπέκα, από τα 
Πράμαντα, και των  Τζουμερκιωτών που 
δούλεψαν  –από ήλιο σ’ ήλιο–  με πρώτη 
ύλη το ασπράδι και την τρίχα, ο λαός μας 
στέριωσε τη ζωή του με μνήμες κοντά 1,5 
αιώνα τώρα. 

Τ 

ο γεφύρι ήταν το σύνορο, σε μια 
«χώρα των συνόρων» όπως προσφυ-
ώς αναφέρει στο βιβλίο του ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς της ελεύθερης από 

την υπόδουλη στον οθωμανικό ζυγό Ελλά-
δας, για τριάντα χρόνια (1881-1912). Σύνο-
ρο των αντίπαλων ιδεολογιών στον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, αλλά και γεφύρι εξομάλυνσης 
των εμφυλιοπολεμικών παθών, όταν στις 29 
Φλεβάρη του '44 υπογράφηκε εδώ η ομώνυ-
μη ιστορική συμφωνία ΕΛΑΣ –ΕΔΕΣ για κα-
τάπαυση των εχθροπραξιών και την από κοι-
νού ενίσχυση της επιχείρησης «ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΤΟΥ ΝΩΕ» του στρατηγείου της Μ Ανατολής, 
που προέβλεπε την απόβαση του συμμαχι-
κού στρατού στην Ελλάδα. Η καταστροφή του 
γεφυριού αποκτά στις μέρες μας συμβολικό 
χαρακτήρα, αφού η εγκατάλειψη και η αδια-
φορία του μεταπολιτευτικού μας εαυτού επέ-
τρεψε να συμβεί αυτό που, οι πρόγονοι ναζι-
στές των σημερινών ηγεμόνων της Ευρώπης, 
επιχείρησαν να κάνουν ανεπιτυχώς κατά την 
αποχώρηση τους,  βομβαρδίζοντάς το. 

Είναι αυτή η αδιαφορία που επέτρεψε να 
συμβεί το κακό κι όχι η βροχή και ο αέρας, 
όπως πολλές φορές τόνισε στα υπομνήματά 
του προς τη Γ.Γ του υπ. Πολιτισμού ο Σπύρος 
Πανταζής, μόνος μηχανικός προϊστάμενος 
στην 6η Εφορία Προστασίας Νεωτέρων Μνη-
μείων στα Γιάννενα, που προσπαθούσε αό-
κνως να συντηρήσει με την ολιγομελή ομάδα 
του και με τα λιγοστά χρήματα τα πέτρινα γε-
φύρια. Ήταν τόση η Ύβρις και η απαξίωση του 
λαϊκού μας πολιτισμού έναντι της προσδοκώ-
μενης ευτυχίας της υλικής μας προόδου, που 
εγκρίναμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για την δημιουργία ενός ακόμα τε-
χνητού φράγματος λίγο πιο πέρα από το γε-
φύρι  –στον Αγ. Νικόλαο Δαφνωτής–, το οποίο 
αποφεύχθηκε τελικά χάρη στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας και τις κινητοποιήσεις της Επι-
τροπής για την Προστασία του Αράχθου, το 

2006. Κάποιοι υποστηρικτές αυτού του έργου 
επανέρχονται λέγοντας πως, αν είχε φτιαχτεί 
τότε το φράγμα, σήμερα το γεφύρι θα είχε σω-
θεί. Είναι όμως έτσι;

Πέρα από τη συγκυριακή και επιφανει-
ακή αντιμετώπιση του φαινομένου, μία ανά-
λυση του κύκλου ζωής των υδροηλεκτρικών 
φραγμάτων της ΔΕΗ στο Πουρνάρι, που θα 
λάμβανε υπόψη τα νέα υδρολογικά δεδομέ-

να, λόγω κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να 
αξιολογήσει εκ νέου παραμέτρους όπως: τον 
ωφέλιμο όγκο των φραγμάτων λόγω επικάθι-
σης φερτών υλών, τα πλημμυρικά φαινόμενα 
στις λεκάνες απορροής, την υφαλμύρωση των 
υπόγειων υδάτων στον κάμπο και τις συνέπει-
ες στις καλλιέργειες, τον περιορισμό της χλω-
ρίδας και τις πανίδας στις λιμνοθάλασσες του 
Αμβρακικού, την άναρχη δόμηση και την ορι-
οθέτηση της κοίτης των ποταμιών, τις επιπτώ-
σεις στο μικρο-κλίμα  και τόσα άλλα. 

Κλείνω αισιόδοξα, με την ευγενική προ-
σφορά του ΕΜΠ -ιδρύματος που χρηματοδό-
τησαν πριν 150 χρόνια οι Μετσοβίτες ευεργέ-
τες: Γεώργιος Αβέρωφ, Μιχαήλ Τοσίτσας και 
Νικόλαος Στουρνάρας-, που διαθέτει την τε-
χνογνωσία του για την αποκατάσταση του γε-
φυριού. Στα χνάρια τις ίδιας παράδοσης των 
Ηπειρωτών ευεργετών, ο  Νίκος Λούλης, μό-
λις 29 χρονών, που ανήκει στην 7η γενιά οι-
κογένειας Ηπειρωτών μυλωνάδων, οι οποί-
οι κατέληξαν στον Βόλο μετά από δύο πυρκα-
γιές που κατέστρεψαν ολοσχερώς την επιχεί-
ρησή τους, προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει 
τις εργασίες της αναστύλωσης. Στα 1866, από 
την ίδια οικογένεια ήταν ο πολιτευτής Ιωάν-
νης Λούλης, που έδωσε 38 χιλ. γρόσια μαζί με 
άλλες 180 χιλ. που μάζεψαν οι Μελισσουργοί, 
τα Άγναντα και τα Πράμαντα για να φτιάξουν 
το γεφύρι, μετά από δυο αποτυχημένες προ-
σπάθειες, και να συνδέσουν τα Τζουμέρκα με 
την Άρτα και τα Γιάννενα.

Από το 1990, ίσως, και παλαιότερα, οι άνθρωποι 
που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ είχαν ανακηρύξει ως υπ' αριθμόν ένα 
ιδεολογικό τους εχθρό το πρόταγμα για την 
υπέρβαση της εκφυλισμένης από την ύβρη 
του εκπασοκισμού διαίρεσης αριστεράς-δε-
ξιάς, από τα αριστερά, μέσω μιας δημοκρα-
τικής-επαναστατικής ανακαίνισης του πατρι-
ωτισμού και του αιτήματος για συγκρότηση 
ενός πλατιού μετώπου κοινωνικής και εθνι-
κής σωτηρίας. Γι’ αυτό και όλοι τους, συλλή-
βδην, μας πολέμησαν λυσσαλέα από κάθε 
δυνατή θέση, διότι ορθώς διέγνωσαν ότι το 
εγχείρημά μας αποτελεί μια από τις αυθεντι-
κότερες και βαθύτερες εκφράσεις αυτού του 
διάχυτου αιτήματος. 

Κατά την προεκλογική περίοδο που μας πέρα-
σε, οι ιθύνοντες του πρώτου πλέον κόμμα-
τος έκαναν, όπως κατέδειξαν οι πράξεις τους, 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξορκίσουν 
οποιαδήποτε διολίσθηση σε λογικές πλατιών 
λαϊκών μετώπων και υπέρβασης των μεταπο-
λιτευτικών ιδεολογικών διαιρέσεων. Σε αυτό, 
βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, συνέβαλε κατά 
πολύ και ο μεγάλος αγνοούμενος της επόμε-
νης μέρας, Αντώνης Σαμαράς, αφού πόνταρε 
σε μια ύστατη αναβίωση του αβερωφισμού, 
για να πετύχει μια αξιοπρεπή ήττα και να σώ-
σει το πολιτικό του σαρκίο –ή τελος πάντων, 
ό,τι έχει απομείνει από αυτό. 

Ωστόσο, μετά από όλον αυτόν τον προεκλογικό 
παροξυσμό της σύγκρουσης αριστεράς/δεξι-
άς, το αποτέλεσμα της κάλπης κατέδειξε πλή-
ρως το αδιέξοδο μιας στρατηγικής που πο-
ντάρει στην αναβίωση των μεταπολιτευτικών 
διαιρέσεων. Αφ' ενός ο αβερωφικός Σαμαράς 
έχασε με τα τσαρούχια, και αφ' ετέρου η «κυ-
βέρνηση της αριστεράς» του Αλέξη Τσίπρα, 
παρ’ όλη τη γιγάντια προσπάθεια να φτάσει 
στο μέγιστο δυνατό τις αντισυσπειρώσεις στις 
υστερικές κραυγές του Βορίδη και του Άδωνι, 
πέτυχε το οριακό «149». Δηλαδή μια καθαρή 
νίκη «δίχως ηγεμονία», που θα έλεγε και ο 
Αντόνιο Γκράμσι.

Αυτό το «149» είναι που έφερε την ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα: Η 
συνέχιση της λογικής περί «κυβερνώσας 
αριστεράς» θα απαιτούσε τη σύμπραξη με 
τον εκτεθειμένο ως κατ’ εξοχήν «μνημονια-
κό» και «μπομπολοκίνητο» Στ. Θεοδωράκη  
– πράγμα που θα συνιστούσε κατάφωρη αντί-
φαση με τη ρητορική της «ελπίδας» και της 
«αλλαγής» που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώ-
τη θέση. 

Γι’ αυτό και αίφνης από το τσεπάκι του Αλέξη Τσί-
πρα ξεπήδησε,ως έτοιμο από καιρό, το σχέ-
διο Β. Η «κυβέρνηση της αριστεράς» έγι-
νε η «κυβέρνηση όλων των Ελληνίδων και 
των Ελλήνων» και οι διασωθέντες Αν.Ελ., 
από εκεί που κατά Παπαδημούλη ανήκαν στη 
«δεξιά πολυκατοικία», αναβαθμίστηκαν σε... 
κυβερνητικούς εταίρους.

Κάπως έτσι, η «κακούργα πραγματικότητα» 
πήρε μια τεράστια εκδίκηση από εκείνους 
που πολέμησαν όσο οτιδήποτε άλλο την 
υπέρβαση της μεταπολίτευσης μέσω μιας 
ανανέωσης της στρατηγικής του ΕΑΜ, δηλα-
δή των πατριωτικών κοινωνικών μετώπων. 
Και τους έστειλε, τη στιγμή μάλιστα του με-
γαλύτερου θριάμβου τους, να πανηγυρίσουν 
αγκαλιά με τον… Πάνο Καμμένο και τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες. Διόλου παράδοξο, έπειτα 
από αυτή την  πανουργία της ιστορίας, το γε-
γονός ότι στα βαθιά επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
άνοιγαν τη νύχτα της νίκης σαμπάνιες αλλά… 
«εθνοστεντόν».

Τα... 
«Εθνοστεντόν»

Του Νίκου Ντάσιου

Για το γεφύρι της Πλάκας
Μια ανυπολόγιστη καταστροφή που έχει αιτία της την αδιαφορία

 Ήταν τόση η Ύβρις και η απαξίωση του λαϊκού μας πολιτισμού έναντι της προσδοκώμενης 
ευτυχίας της υλικής μας προόδου, που εγκρίναμε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την δημιουργία ενός ακόμα τεχνητού φράγματος λίγο πιο πέρα από το γεφύρι

“ 

Είναι αυτή η αδιαφο-

ρία που επέτρεψε να 

συμβεί το κακό κι όχι 

η βροχή και ο αέρας, 

όπως πολλές φορές 

τόνισε στα υπομνήματά 

του προς την Γ.Γ. του 

υπ. Πολιτισμού, ο Σπύ-

ρος Πανταζής,
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Σκοπός της Εθνικής Αμυντι-
κής Βιομηχανικής Στρατηγικής 
(ΕΑΒΣ) είναι να καθορίσει συγκε-
κριμένες δράσεις, μέτρα και πο-
λιτικές, προκειμένου να ενισχυ-
θεί η εγχώρια αμυντική βιομη-
χανία, η οποία αναμφισβήτητα 
αποτελεί πολλαπλασιαστή εθνι-
κής ισχύος για τη χώρα μας. 

Σ 

υνακόλουθα, είναι στρατηγι-
κή επιλογή για το ΥΠΕΘΑ, 
όχι μόνο να δημιουργή-
σει εκείνο το θεσμικό πλαί-

σιο που θα επιτρέψει τη διατήρηση της 
αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και αυτό 
που θα την ενισχύσει, καταβάλλοντας 
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να την καταστήσει ανταγωνιστική και 
αποτελεσματική.

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
της στρατηγικής αποτελούν:

• Η αμοιβαία δέσμευση των ΕΔ της χώ-
ρας με τους φορείς της αμυντικής βιο-
μηχανίας, ιδιωτικής και κρατικής, για 
έναν κοινό μακροπρόθεσμο σχεδια-
σμό με στόχο τη βελτίωση των βιομη-
χανικών δυνατοτήτων οι οποίες θα ικα-
νοποιούν τις επιχειρησιακές προτεραι-
ότητες των ΕΔ.

• Ο προσδιορισμός του επίπεδου αμυ-
ντικής τεχνολογίας το οποίο είναι ρεαλι-
στικά εφικτό. 

• Η συγκέντρωση των εγχώριων δεξι-
οτήτων σε καθορισμένους τομείς ανά-
πτυξης βιομηχανικών δυνατοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους 
και την αποκτηθείσα πείρα των ελλη-
νικών εταιρειών της αμυντικής βιομη-
χανίας.

• Ο προσανατολισμός στην εξωστρέ-
φεια.

• Η άμεση κατάρτιση του Μακροπρό-
θεσμου Προγράμματος Προμηθειών 
Αμυντικού Υλικού και του Τριετούς - 
Πενταετούς Κυλιόμενου Προγράμμα-
τος Προμηθειών Παραλαβών Αμυντι-
κού Υλικού, προκειμένου να αποτυπω-
θούν με ακρίβεια, μεσοπρόθεσμα και  
μακροπρόθεσμα, οι απαιτήσεις των ΕΔ.

Μέσα για την εφαρμογή αυτής της 
στρατηγικής

Την επαναδημιουργία της Υπηρε-
σίας Πολεμικής Βιομηχανίας (ΥΠΟΒΙ) με 
μόνο προϊστάμενο τον εκάστοτε υπουρ-
γό Άμυνας. 

Όταν λειτουργούσε η ΥΠΟΒΙ συμμετεί-
χαν σε αυτήν: 

• Τα 3 σώματα στρατού, Αεροπορία, 
Πεζικό, Ναυτικό.

• Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων 
ΣΕΒ.

• Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αμυ-
ντικού Υλικού ΣΕΚΠΥ.

• Ο τότε ΕΟΜΜΕΧ.

• Το υπουργείο Βιομηχανίας

Η ΥΠΟΒΙ σκοπό είχε:

• Να συγκεντρώνει - καταγράφει τις 
επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών 
ενόπλων δυνάμεων.

• Να εξετάζει, μαζί με τους φορείς που 
συμμετείχαν σε αυτή, τις δυνατότητες  
κατασκευής στην Ελλάδα.

• Να προτείνει από τους ξένους κατα-
σκευαστικούς οίκους, αυτόν που δίνει 
το μεγαλύτερο μέρος για ελληνική κα-
τασκευή. 

• Να καταγράφει και μετά να πιστοποι-
εί τις ελληνικές εταιρείες στο σύστημα 
ποιοτικής εξασφάλισης σύμφωνα με τα 
κατά ΝΑΤΟ στάνταρ.

• Να ελέγχει και πιστοποιεί την ελληνι-
κή προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνε-
ται για κάθε παραγγελία του ελληνικού 
στρατού.
Τότε ο Ελληνικός στρατός βασιζόταν σε 
δύο πολύ απλά, αλλά και απολύτως ου-
σιαστικά πράγματα:

• Υπήρχε κανονισμός προμηθειών 
με σαφής όρους και βασική επιδί-
ωξη την μεγένθυνση της Ελληνικής 
Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ). Δεν σή-
μαινε ότι ήταν τέλειος και πάντα προ-
σπαθούσαμε να τον βελτιώσουμε, αλλά 
ήταν ίδιος για όλους και για τον κάθε 
συμμετέχοντα. 

• Υπήρχε Πρωτόκολλο Αλληλογρα-
φίας. Δεν υπήρχε περίπτωση να στεί-
λεις επιστολή και να μην λάβεις σύντο-
μα τεκμηριωμένη απάντηση, δεν υπήρ-
χε περίπτωση η επιστολή να καταχω-
νιαστεί, να χαθεί, ενώ αυτός που σου 
απαντούσε έφερε και την ευθύνη και 
δέσμευε την υπηρεσία του. 

Η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντι-

κής βιομηχανίας, μετά τη δικτατορία 
έως την ουσιαστική διάλυσή της στα 
μέσα της δεκαετίας του '90, συνέβηκε 
διότι υπήρχε ένα συλλογικό όραμα 
για το μέλλον αυτού του τόπου, ένα 
όραμα που  ξεπερνούσε τις όποιες προ-
σωπικές φιλοδοξίες και επέβαλε την 
συνεργασία του καθενός με ένα κοινό 
τελικό σκοπό: την κατασκευή και παρά-
δοση του τελικού προϊόντος.

Μιας προσπάθειας που ενώ αρχι-
κά υπερνίκησε κατά κράτος τον σκλη-
ρό και αθέμιτο ανταγωνισμό των «αντι-
προσώπων-μεσαζόντων», τελικά όμως 
υποχώρησε κάτω από την συμμαχία 
αυτών με τον κρατικό μηχανισμό και 
τους εκάστοτε «πολιτειακούς» εκπρο-
σώπους του.

Η ανασύσταση μιας νέας αμυντικής 
βιομηχανίας μπορεί και πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί σαν αιχμή του δόρατος για 
την ενδογενή ανασυγκρότηση της εθνι-
κής παραγωγής, και μάλιστα σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας με σαφείς εξαγωγι-
κούς στόχους. 

Αυτή η ανασύσταση δεν μπορεί να 
γίνει με μόνο της κρατικές αμυντικές βι-

ομηχανίες αλλά αντίθετα με την ισότιμη 
συνεργασία με τις μικρομεσαίες ιδιωτι-
κές βιομηχανίες.

Η συναίσθηση της ζωτικής για τη 
χώρα μας σήμερα κρισιμότητας μιας τέ-
τοιας παραγωγικής κατεύθυνσης, οδη-
γεί στην εξίσου ζωτική ανάγκη προστα-
σίας των υλικών όρων που θα την στη-
ρίξουν, δηλαδή των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων 
παραγωγών, των μαστόρων και του επι-
στημονικού δυναμικού της χώρας.

Αν αυτοί δεν διασωθούν, τότε δεν 
θα υπάρχει κανένα άλογο για να σύρει 
το κάρο. 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/81/
ΕΚ. και η ζημιά που προκαλεί στην 
εγχώρια βιομηχανία

Η υλοποίηση των ενιαίων αμυντικών 
πολιτικών μεταξύ κρατών μελών της 
ΕΕ και ειδικότερα όσο αφορά στον το-
μέα της Αμυντικής Βιομηχανίας, στη-
ρίζεται στην αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2009/81/ΕΚ. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία, 
η σταδιακή διαμόρφωση μιας ευρωπα-
ϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού εί-
ναι αναγκαία προκειμένου να ενισχυ-
θεί η αμυντική βιομηχανική και τεχνο-
λογική βάση στην Ευρώπη και να ανα-
πτυχθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες 
που είναι απαραίτητες για την υλοποίη-
ση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλει-
ας και άμυνας. 

Από ελληνικής πλευράς τα ανωτέ-
ρω ενσωματώθηκαν στην ελληνική νο-
μοθεσία με το άρθρο 3 του ν. 3978/11 
σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η 
εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγ-
χώριας τεχνολογικής βιομηχανικής βά-
σης.

Αυτή η οδηγία κατάργησε την Εγ-
χώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (ΕΒΣ), 
και τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα 
(ΑΩ) από τα οποία στηρίζονταν κυρίως 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεγονός 
το οποίο αποτελεί απειλή για τη συρρί-
κνωση των εθνικών αμυντικών βιομη-
χανιών των μικρότερων κρατών, η βι-
ομηχανική βάση των οποίων αποτε-
λείται από τέτοιου είδους επιχειρήσεις, 
όπως η χώρα μας.

Η ενσωμάτωση της κοινοτικής 
οδηγίας 2009/81/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο 
περί προμηθειών στον τομέα της άμυ-
νας και της ασφάλειας δυσχεραίνει πε-
ρεταίρω την ήδη βεβαρημένη κατάστα-
ση καθόσον απαγορεύει οποιαδήπο-
τε προνομιακή ανάθεση έργου στην εγ-
χώρια βιομηχανία. 

Η κατάργηση της Εγχώριας Βιομη-
χανικής Συμμετοχής (ΕΒΣ), της Ελλη-
νικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) και 
των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων 

(ΑΩ) που αποτελούσαν σημαντική πα-
ράμετρο για τη βιωσιμότητα των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και την εισαγω-
γή τεχνογνωσίας στη χώρα μας, δημι-
ουργεί πλέον ένα αβέβαιο περιβάλλον 
για τη βιομηχανική δραστηριότητα αυ-
τών των επιχειρήσεων.

Ωστόσο η εφαρμογή της οδηγί-
ας 2009/81 κατά το διάστημα Αύγου-
στος 2011-Μάρτιος 2013 στην Ε.Ε είχε 
σαν αποτέλεσμα: το 92% το συμβάσεων 
που υπογράφηκαν από τα κράτη μέλη 
να ανατεθεί στην εγχώρια βιομηχανία 
τους ενώ σε αξία συμβάσεων το αντί-
στοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 97%.

Είναι προφανές ότι στη πράξη οι 
χώρες της Ε.Ε με στοχευμένες κινήσεις 
κατορθώνουν να αναθέτουν σχεδόν το 
σύνολο των αμυντικών τους δαπανών 
στη εγχώρια βιομηχανία τους. 

Είναι δυνατή η επίκληση του άρ-
θρου 346 της ΣΛΕΕ για την εξαίρε-
ση μέρους ή του συνόλου της προμή-
θειας από την Οδηγία, για λόγους που 
η παροχή πληροφοριών είναι αντίθε-
τη με τα ουσιώδη συμφέροντα εθνικής 
ασφάλειας. Σύμφωνα με το άρθρο 346 
της ΣΛΕΕ: «Κανένα κράτος μέλος δεν 
υποχρεούται να παρέχει πληροφορί-
ες, τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντί-
θετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφα-
λείας του. 

Κάθε κράτος μέλος δύναται να λαμ-
βάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία 
για την προστασία ουσιωδών συμφερό-
ντων της ασφαλείας του, που αφορούν 
την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυ-
ρομαχικών και πολεμικού υλικού. τα 
μέτρα αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνουν 
τους όρους του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς σχετικά με τα προϊ-
όντα που δεν προορίζονται για στρατιω-
τικούς ειδικά σκοπούς»

Η απαίτηση των δανειστών της 
χώρας μας για συρρίκνωση της εγ-
χώριας αμυντικής βιομηχανίας απο-
τελεί απειλή για τα ζωτικά συμφέρο-
ντα της πατρίδα μας και των απαιτή-
σεων των ΕΔ. 

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανί-
ας απαιτείται πλέον να ακολουθήσει 
ένα σαφή και αυστηρό πλάνο δρά-
σης προκείμενου να μετασχηματι-
στεί και να ευδοκιμήσει αφενός στην 
ελληνική επικράτεια ικανοποιώντας 
τις απαιτήσεις των ΕΔ και αφετέρου 
σε ένα κυρίως διεθνοποιημένο περι-
βάλλον. Επομένως, απαιτείται συγκε-
κριμένη λήψη μέτρων και η στόχευση 
στην εφαρμογή συγκεκριμένων  πο-
λιτικών.
* Μαθηματικός - Μηχανουργός, μέ-
λος της τότε ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΑΒΕ, μέλος σήμερα του τμήματος Βι-
ομηχανίας του Σύριζα σε συνεργασία 
με τον Αναστάσιο Μπαράκο, πρωην  
Διευθυντή της ΕΒΟ.

                                                                                                                              ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική
Τα βήματα για την χάραξή της

Του Αλέξανδρου Οικονομίδη*
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εθνικής παρα-

γωγής,
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Τον Σεπτέμβριο του 2014, πολύ 
πριν κριθεί οριστικά το ζήτημα της 
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατί-
ας και το αν θα πάμε τελικά σε εκλο-
γές, σημειώναμε (στη «Ρήξη») ότι 
σε περίπτωση εκλογών, μετά την – 
από τότε βέβαιη – νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, 
θα ετίθετο ζήτημα ηγεσίας στα δύο 
κόμματα του τότε κυβερνητικού 
συνασπισμού.

Α 

κόμη νωρίτερα, σημειώνα-
με (topontiki.gr) ότι οι δανει-
στές και κυρίως η Γερμανία 
ουδόλως ενδιαφέρονταν για 

την τύχη του Σαμαρά και ότι η στάση 
τους θα συμπυκνωνόταν στη φράση: 
«Να περάσει ο επόμενος». Κοινώς, δεν 
επρόκειτο να διαπραγματευθούν μαζί 
του οτιδήποτε θα εκαλείτο να υλοποιή-
σει ο διάδοχός του και για την όποια δι-
απραγμάτευση θα περίμεναν τον Τσί-
πρα.Σημειώναμε επίσης την ίδια πε-
ρίοδο ότι, αφού διαπίστωναν εν χορώ 
ότι η λιτότητα είχε αγγίξει τα όριά της, 
η απαίτηση Ευρωπαίων και ΔΝΤ θα 
εστιαζόταν σε βαθύτερες και πιο ποιο-
τικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, εκτός 
από κεφαλαιώδη γι’ αυτούς ζητήμα-
τα όπως το ασφαλιστικό, θα έπρεπε να 
εστιάζουν στην... «επανίδρυση του κρά-
τους» (τι σύνθημα κι αυτό!) και στην πί-
εση προς τις ελληνικές ελίτ να πληρώ-
σουν για την κρίση που προκάλεσαν.

Τελικά, όλα έγιναν ακριβώς έτσι:
• Οι δανειστές – εν πολλοίς απογοητευ-
μένοι από την πλήρη αδυναμία του Σα-
μαρά να παρακολουθήσει τις απαιτή-
σεις Ευρωπαίων και ΔΝΤ για μια με-
γάλη εσωτερική αναδιάρθρωση, αλλά 
και από την προεξοφλημένη ήττα του 
– δεν είχαν κανένα λόγο να στηρίξουν 
ένα κυβερνητικό ερείπιο και αδιαφό-
ρησαν πλήρως για την προσπάθειά του 
να βγει στις αγορές και να πείσει για τη 
δήθεν επιτυχία του.
• Ακόμη περισσότερο, τον πίεσαν να 
ολοκληρώσει το επώδυνο μέρος του 
λήγοντος προγράμματος – θεωρώντας 
τον υπεύθυνο για το ότι δεν είχε προ-
χωρήσει – ώστε να προλάβουν τη δι-
άθεση του ΣΥΡΙΖΑ να αναστείλει ή να 
ακυρώσει βασικές «μεταρρυθμίσεις». 
Εν τέλει αντιμετώπισαν τον Σαμαρά σαν 
στυμμένη λεμονόκουπα προτιμώντας 
να διαπραγματευθούν με τον επόμενο 
πρωθυπουργό την αναδιάρθρωση του 
τρόπου διαχείρισης και εξυπηρέτησης 
του – μη βιώσιμου – χρέους.
• Το απολύτως φυσιολογικό εκλογι-
κό αποτέλεσμα ήταν, κατόπιν τούτων, η 
Ν.Δ. να συντριβεί με διαφορά 8,5%, πα-
ρότι συντήρησε τις δυνάμεις του Ιουνί-
ου του 2012 με απώλεια μόνο 1,85%. 

Κι αυτό γιατί δίπλα της δεν υπήρχε έτοι-
μος ένας αξιόπιστος υποδοχέας της συ-
ντηρητικής και «συστημικής» ψήφου. 
Αυτό το στοιχείο ανέκοψε προς το πα-
ρόν την πορεία πασοκοποίησης της 
Ν.Δ., αν και... ποτέ δεν είναι αργά.
• Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – αφού πρώτα το 
διέσπασε ο ΓΑΠ – βρέθηκε με δύο 
αδύναμα κομμάτια του 4,7% και του 
2,5%, τα οποία δεν είναι σε θέση να παί-
ξουν πολιτικό ρόλο, πόσω μάλλον να 
ανασυνθέσουν τον ιστορικό τους χώρο. 

Αν πάντως δούμε τις μετακινήσεις 
ψηφοφόρων στις τρεις τελευταίες βου-
λευτικές εκλογές και τις περσινές ευ-
ρωεκλογές, θα διαπιστώσουμε ότι ένα 
35% έως 40% του εκλογικού σώμα-
τος βρίσκεται σε διαρκή μετακίνηση, 
στοιχείο το οποίο υποδεικνύει ότι όλα 
τα παλαιά κομματικά στεγανά έχουν 
σπάσει και ότι η ελληνική κοινωνία δεν 
έχει σταματήσει να ψάχνει καινούργια 
πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουμε 
ξαναπεί, ήταν η τελευταία δημοκρατι-
κή λύση διακυβέρνησης για τον κόσμο 
που ήθελε να τελειώνει με τα υπολείμ-
ματα του συστήματος εξουσίας της με-
ταπολίτευσης.

Οι πρώτες του μέρες στη διακυ-
βέρνηση δείχνουν ότι θα λάβει μάλ-
λον πολύ μεγάλη «περίοδο χάριτος», 
όμως η πολιτική κινητικότητα θα συνε-
χιστεί. Το στοίχημα του Τσίπρα και του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι να μετατραπεί στο επί-
κεντρο του πολιτικού συστήματος, στη 
θέση που κατείχε το ΠΑΣΟΚ. Σε πρώ-
τη φάση όλα δείχνουν ότι έχει δυνατό-
τητες να το επιτύχει, αφού όλες οι πολι-
τικές εξελίξεις θα συμβούν σε συνάρτη-
ση με τις δικές του κινήσεις, αλλά καλό 

είναι να περιμένουμε.

Το θλιβερό τέλος του Σαμαρά
Ο Σαμαράς βρίσκεται πλέον μόνος, στο 
έλεος των εσωκομματικών αντιπάλων 
του, χωρίς συμμαχίες, αλλά –το χειρότε-
ρο απ’ όλα– έρμαιο των επιδόσεων του 
Τσίπρα. Του ανθρώπου δηλαδή από 
τον οποίο όχι μόνο έχασε κατά κράτος, 
αλλά απέφυγε ακόμη και να του πα-
ραδώσει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώ-
ην στυλοβάτης του «αστικού πολιτικού 
κόσμου» έφυγε σαν κλέφτης από την 
πρωθυπουργία, υπονομεύοντας κάθε 
πιθανότητα να διασώσει την πολιτική 
του αξιοπρέπεια.

Ακόμη και στελέχη που ταυτίστη-
καν πλήρως μαζί του, όπως ο Άδω-
νις και ο Βορίδης, ψάχνουν τρόπο να 
ενταχθούν σε σχήματα αντιπολιτευό-
μενα τον Σαμαρά, ενώ ο Φαήλος Κρα-
νιδιώτης θυμήθηκε ότι κάτι δεν πρέ-
πει να πήγε καλά το 2011 – και απορεί 
πώς, ρε παιδί μου, βρέθηκε η Ν.Δ. στην 

πλευρά της Μέρκελ. Μέχρι και ο... Για-
κουμάτος είναι έτοιμος να ζητήσει τον 
λογαριασμό.

Το βέβαιο είναι ότι το επόμενο διά-
στημα –όταν τελικά θα κλείσει η όποια 
συμφωνία του Τσίπρα με τους δανει-
στές, με μεγάλη ή μικρή κωλοτούμπα 
σε σχέση με όσα έλεγε προεκλογικά – 
η εποχή Σαμαρά θα τελειώσει. Το ερώ-
τημα είναι η μοίρα της Ν.Δ., η οποία θα 
εξαρτηθεί και αυτή από την πορεία του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Το σχεδόν 28% των εκλογών δεν 
ήταν τίποτε περισσότερο από το απο-
τέλεσμα του φόβου για τον «εξτρεμι-
στή», «καταστροφικό», «αντιευρωπαίο» 
ή, απλώς, άγνωστο ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως η 
χώρα δεν καταστραφεί, αν η χώρα μεί-
νει στο ευρώ, αν η εξελισσόμενη δια-
πραγμάτευση φέρει μια ελπίδα φρέ-
νου στην καταστροφή ή την υπόσχεση 
για πέρασμα σε μια κάποια ανάκαμψη, 
η Ν.Δ. θα μείνει τόσο γυμνή όσο και ο 
σημερινός πρόεδρός της.

Ήδη η μετακίνηση άνω του 10% 
των δυνάμεών της του 2012 απευθεί-
ας προς τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καθόρισε 
το εκλογικό αποτέλεσμα και τη μεγάλη 
διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων, είναι 
το προανάκρουσμα αυτού που θα ακο-
λουθήσει αν ο Τσίπρας δεν... καταστρέ-
ψει τη χώρα.

Μια σημαντική ποιοτική διαφορά 
σε σύγκριση με την προεκλογική περί-
οδο θα είναι ότι, αυτή τη φορά, θα υπάρ-
χουν κόμματα ανταγωνιστικά προς 
αυτή στην πολιτική της γειτονιά.

● Αν η συνεργασία των ΑΝ.ΕΛΛ. 
με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ναυαγήσει, αν δη-
λαδή το κόμμα του Καμμένου κατα-
φέρει να δημιουργήσει κυβερνητικό 

προφίλ, δεν αποκλείεται να προσελκύ-
σει τμήμα από τη λαϊκή Δεξιά, ιδιαίτε-
ρα αν ο/η διάδοχος του Σαμαρά πλεύ-
σει επίσης στα ρηχά νερά της «γερμανι-
κής» στρατηγικής.

● Ήδη, εν τω μεταξύ, ο Γερμα-
νός πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου 
Μάρτιν Σουλτς, εκ των συνοδοιπόρων 
πλέον της Μέρκελ, υπέδειξε το κόμμα 
της προτίμησης των Γερμανών στην 
Ελλάδα: το Ποτάμι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, όπως όλα 
δείχνουν, το Ποτάμι έχει αποφασίσει να 
εγκαταλείψει ως χώρο αναφοράς του 
την «Κεντροαριστερά», η οποία σε λίγο 
θα έχει καταληφθεί εξ ολοκλήρου από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, και να στραφεί στην «Κε-
ντροδεξιά», αφού προφανώς εκεί μυρί-
ζεται περιθώριο πολιτικού κέρδους.

Συνεπώς –αν δεν προστεθεί 
απροσδόκητα κάποιος τέταρτος – θα 
έχουμε, μαζί με τη Χρυσή Αυγή, η 
οποία συντηρεί τις δυνάμεις της, τρεις 
ανταγωνιστές με αξιώσεις στην πολιτι-
κή γειτονιά της Ν.Δ.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επι-
λογή να μην αλλάξει ηγεσία τώρα κιό-
λας η Ν.Δ. Η εξήγηση είναι ότι περίμε-
ναν να δουν αν θα σταθεί η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛΛ. Ωστόσο τώρα δι-
αγράφεται ο κίνδυνος για την επόμε-
νη ηγεσία να παραλάβει συντρίμμια, τα 
οποία θα είναι πολύ δύσκολο να ανα-
συντάξει σε εύλογο πολιτικό χρόνο. Στη 
Ν.Δ. ο σχετικός προβληματισμός εί-
ναι ήδη έντονος και η τάση για έγκαι-
ρη «απόσυρση» του Σαμαρά εντείνεται.

Θα παραμείνει... τσόντα
Ο άλλος πόλος της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, το ΠΑΣΟΚ, τα έχασε όλα. 
Διασπασμένο λόγω ΓΑΠ, απαξιωμέ-
νο λόγω Βενιζέλου, με τη σφήνα του 
Ποταμιού, αλλάζει αρχηγό, όπως ανα-
μενόταν. Χωρίς στρατηγική και προ-
σανατολισμό, θα πελαγοδρομεί μέχρι 
τον Μάιο, οπότε θα δούμε τη νέα ηγε-
σία του.
Όταν δούμε τον επόμενο πρόεδρο, θα 
καταλάβουμε αν στρατηγικά θα στρα-
φεί προς τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ 
– είτε συμπληρωματικά στο υπάρχον 
κυβερνητικό σχήμα είτε ως βασικός 
εταίρος, αν χαλάσει η κολεγιά με τους 
ΑΝ.ΕΛΛ. Ήδη άλλωστε φέρεται διατε-
θειμένο να ψηφίζει επιλεκτικά τα νομο-
σχέδια με τα οποία συμφωνεί.

Όποιος όμως και αν είναι ο προσα-
νατολισμός του στο μέλλον, όσο ακόμη 
παραμένει στη Βουλή, δεν θα αποφύγει 
τον ρόλο της τσόντας, είτε προς τα δεξιά 
είτε προς τα αριστερά του.

* Ο Σταύρος Χριστακόπουλος είναι δι-
ευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα 
«Το Ποντίκι»

          ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Εκλογές 2015 

Το δισάκι τους στον ώμο
Ήρθε η ώρα της απόσυρσης των Σαμαρά - Βενιζέλου, αφού έκαναν συντρίμμια τα κόμματά τους - Η κοινωνία θα συνεχίσει να ψάχνεται.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

“ 

Ακόμη και στε-

λέχη που ταυτί-

στηκαν πλήρως 

μαζί του, ψά-

χνουν τρόπο να 

ενταχθούν σε 

σχήματα αντι-

πολιτευόμενα 

τον Σαμαρά
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Το βράδυ των εκλογών της 25ης Ια-
νουαρίου, ο Σαμαράς, παρά την οι-
κτρή ήττα που υπέστη, είναι βέ-
βαιο ότι αναφώνησε ένα ανακου-
φιστικό «τα καταφέραμε!». 

Τ 

ο 27.81% (1,86% λιγότερο 
από τις εκλογές του Ιουνίου 
του 2012) που έλαβε η Νέα 
Δημοκρατία, θεωρούσε ότι 

του επέτρεπε να παρουσιάσει ως δε-
δομένη τη συνέχιση της αρχηγίας του 
στο κόμμα. Ταυτόχρονα, διατύπωσε 
και τη θεωρία της «αριστερής παρέν-
θεσης» (3 έως 6 μηνών), ώστε με το 
όπλο παρά πόδας να λουφάξουν οι 
επίδοξοι αμφισβητίες. Στη συνέχεια, 
κλειδώθηκε στο γραφείο του, αναμέ-
νοντας την πτώση της νέας κυβέρνη-
σης, τη δικαίωσή του και τη θριαμ-
βευτική επιστροφή του στην εξουσία. 
Χωρίς καμία αυτοκριτική, χωρίς κά-
ποιο δημόσια εκφρασμένο προβλη-
ματισμό για λάθη και παραλείψεις του. 
Καθώς, όμως, κατακάθεται ο κουρνια-
χτός, ο πρόεδρος της ΝΔ και η στενή 
ομάδα των συνεργατών του αντιλαμ-
βάνονται ότι έχουν κάνει, για μια ακό-
μη φορά, λάθος στους υπολογισμούς 
τους. Και το μεγαλύτερο λάθος τους 
έγκειται στην εκτίμηση του εναπομεί-
ναντος αποθέματος ηγετικής επιρρο-
ής του Σαμαρά επί των βουλευτών του 
και των κομματικών στελεχών. Η ΝΔ 
μετεκλογικά δεν φαίνεται να πείθεται 
από την επιχειρηματολογία της ηγεσί-
ας της, ούτε για το αποτέλεσμα και τις 
αιτίες του, ούτε για την «παρένθεση». 
Αντιθέτως, η ήττα την έχει βυθίσει σε 
εσωστρέφεια, σε πρωτοφανή κρίση 
ταυτότητας και προσανατολισμού, ενώ 
η καρέκλα του αρχηγού της τρίζει επι-
κίνδυνα, παρά το σιωπητήριο που επι-
χειρείται να επιβληθεί.   

Ο Αντώνης Σαμαράς, προς με-
γάλη απογοήτευση των οπαδών της 
Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφι-
σαν στις εσωκομματικές εκλογές του 
2009, αποδείχθηκε κατώτερος των 
περιστάσεων: χωρίς πειστικό πολιτικό 
εκτόπισμα, χωρίς όραμα, χωρίς ικα-
νότητα επιλογής στελεχών και υπέρ 
του δέοντος καχύποπτος. Ακόμη και η 
αστική του καταγωγή αποδείχθηκε ότι 
είναι μόνον κατ’ όνομα – την ταφόπλα-
κα στη σχετική φιλολογία την έβαλε ο 
ίδιος με τη μη υποδοχή του Τσίπρα 
στο Μαξίμου. Εξαρχής κινήθηκε –σε 
αγαστή συνεργασία με τον φίλο του 
Χρύσανθο Λαζαρίδη που τον έβγαλε 
από την πολιτική έρημο που περιπλα-
νιόταν μετά τη χαμένη Πολιτική του 
Άνοιξη– με όρους εφήμερου τακτικι-
σμού και παρασκηνιακών κινήσεων 
και συμφωνιών. Μοναδικός στόχος η 
κατάληψη της εξουσίας, μέσω μιας sui 
generis αναρρίχησης. Ένας κακοχω-

νεμένος μακιαβελισμός και μια αυθαί-
ρετη ερμηνεία της «τέχνης του πολέ-
μου», τροφοδοτούσε τα, κατά την περί-
σταση και αντικρουόμενα μεταξύ τους, 
ιδεολογήματα που εμφανίζονταν ως 
επεξεργασμένη στρατηγική. 

Με τέτοια αποσκευή δεν κάνει 
πλέον εντύπωση ότι ποτέ δεν πέρα-
σε από το μυαλό του πρώην πρωθυ-
πουργού πως μπορούσε να στηρι-
χθεί στα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη 
που τον ψήφισαν, σε μια διαδικασία 
ανασυγκρότησης του κόμματος. Εξάλ-
λου, ούτε και υπήρξε πρόθεση κά-
ποιας ανασυγκρότησης. Απλή κατα-
νομή θέσεων και αξιωμάτων γινόταν, 
με αντίτιμο τη συναίνεση των παραγό-
ντων στην αδιατάρακτη απόλυτη ηγε-
μονία της μικρής ομάδας του προέ-
δρου. Οι τεράστιες αδυναμίες, που 
επιδείνωναν την ήδη άσχημη κατά-
σταση που βρισκόταν ο κομματικός 
οργανισμός, προσπεράστηκαν αρχι-
κώς από την αντιμνημονιακή ρητο-
ρεία, εν μέσω της καταιγίδας της κρί-
σης. Τα «Ζάππεια», η ταύτιση με την 
γενικευμένη αγανάκτηση και τα συμ-
φέροντα της μεσαίας τάξης, η απόλυ-
τη απαξίωση του άλλου μεγάλου πό-
λου του κομματικού συστήματος, οι 
επιθέσεις από το εξωτερικό, δημιούρ-
γησαν στο εσωτερικό ένα ευνοϊκό κλί-
μα υπέρ του Σαμαρά. Μέχρι τη «στιγ-
μή της αλήθειας», τον Νοέμβριο του 
2011. Τότε, πίσω από τις μεγάλες κου-
βέντες και τις βαρύγδουπες ρητορεί-
ες, αποκαλύφθηκε ένας φοβικός πο-
λιτικός. Η μεγάλη και απότομη, όμως, 
στροφή προς τη φιλομνημονιακή πο-
λιτική, συνοδευόμενη πάλι με την ίδια 
αυταρέσκεια στη διατύπωση επιχει-
ρημάτων από την ανάποδη, τιμωρή-

θηκε πολύ ακριβά. Το εξευτελιστικό 
18,85% του Μαΐου του 2012 δεν λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν από τους συμβού-
λους του προέδρου. Κι όμως, θα έπρε-
πε. Διότι, δεν επρόκειτο για μια συγκυ-
ριακή εκλογική επίδοση. Αντιθέτως, 
το ποσοστό αυτό φαίνεται να αποτε-
λεί τον πραγματικό πλέον συμπαγή 
όγκο των ψηφοφόρων, της ΝΔ. Τότε, 
επίσης, αναδύθηκαν στα δεξιά της και 
οι ΑΝΕΛ, σαρξ εκ της σαρκός της αρ-
χικά, αλλά και η νεοναζιστική Χρυσή 
Αυγή, που θα της αποσπάσουν με-
γάλο αριθμό ψηφοφόρων. Η κατάρ-
ρευση, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν 
οφείλετο αποκλειστικά στη μεταστρο-
φή του Σαμαρά, καθώς η αποσάθρω-
ση του κομματικού ακροατηρίου είχε 
αρχίσει πριν από χρόνια. Εν πάση πε-
ριπτώσει, η αύξηση του Ιουνίου του 
2012 -όπως και αυτή του 2015- εξη-
γείτο από τη συμπεριφορά μιας μετα-
κινούμενης μάζας ψηφοφόρων που 
ψήφισε αποκλειστικά εξαιτίας του φό-
βου που προκαλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Καταλαμβάνοντας, εντέλει, την 
εξουσία, έστω με το ισχνό 30% και 
μαζί με το ΠΑΣΟΚ (και την αλήστου 
μνήμης ΔΗΜΑΡ), η τακτικίστικη πρα-
κτική Σαμαρά συνεχίστηκε με την ίδια 
συνέπεια. Χωρίς κανέναν στιβαρό συ-
ντονισμό, αλλά με αποφάσεις της κλει-
στής του ομάδας, επιχειρήθηκε η κα-
τοχύρωση στην εξουσία μέσω, πρω-
τίστως, παρασκηνιακών συμφωνιών. 
Κατ’ αρχάς, με τους εξωγενείς παρά-
γοντες επιρροής: τους Γερμανούς, 
με όχημα τη συμμόρφωση στις επιτα-
γές της τρόικας, αλλά και στα ιδιαίτερα 
συμφέροντα του Βερολίνου, τις ΗΠΑ 
και το Ισραήλ, σε έναν ευρύτερο γε-
ωπολιτικό επανακαθορισμό, χωρίς, 

όμως, να είναι απόλυτα ξεκάθαρες οι 
ελληνικές διεκδικήσεις στο νέο πλαί-
σιο των σχέσεων αυτών. Στο εσωτε-
ρικό, ήταν έκδηλη εξαρχής η έλλειψη 
επιθυμίας ριζικών αλλαγών στις πα-
ραγωγικές δομές της χώρας. Και αυτό 
συνέβη, όχι μόνον λόγω του αναμφί-
βολα ασφυκτικού πλαισίου που είχε 
τεθεί από τις μνημονιακές συμφωνί-
ες, αλλά και για να μη θιγούν ισχυρά 
επιχειρηματικά συμφέροντα. Συμφέ-
ροντα τα οποία προθυμοποιήθηκε να 
υπερασπιστεί ο Σαμαράς, για να πε-
τύχει τη στήριξή τους. Έτσι δικαιολο-
γούνται και οι «ανίερες συμμαχίες» με 
τους γνωστούς «νταβατζήδες», που εί-
χαν πολεμήσει με λύσσα τον προκά-
τοχό του στην ηγεσία του κόμματος. 
Έφθασε μάλιστα στο σημείο να θέλει 
να μετασχηματίσει τη ΝΔ σε «νεο-ση-
μητικό» κόμμα, με τις ανάλογες διευ-
ρύνσεις και μεταγραφές. Βεβαίως, όλα 
αυτά έμειναν στον αέρα, καθώς η πο-
λιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μό-
νον στα σαλόνια και στα παρασκήνια. 

Ως εκ τούτου, και παρά τις σταθε-
ροποιητικές τάσεις που καταγράφη-
καν σε τομείς της οικονομίας, τα πλήγ-
ματα για τη ΝΔ ήταν βαριά. Το ισχυρό-
τερο από αυτά συνέβη σε κοινωνικό 
επίπεδο, όπου η άγρια φορολόγηση 
αποξένωσε παραδοσιακά –μικροϊδι-
οκτήτες, αγρότες– για την κεντροδεξιά 
τμήματα των ψηφοφόρων. Και τούτο 
φάνηκε και στις ευρωεκλογές του Ιου-
νίου του 2014, που η ΝΔ ήρθε δεύ-
τερη, με το απογοητευτικό 22,72%. 
Αλλά και στο Βατερλώ των περιφερει-
ακών και δημοτικών εκλογών, όπου 
η ΝΔ δεν πήρε μεγάλες περιφέρειες 
και δεν κέρδισε ούτε έναν (1) μεγάλο 
δήμο! 

Ο Σαμαράς, πανικόβλητος, απο-
φάσισε τότε να αλλάξει ατζέντα. Έκα-
νε ανασχηματισμό με βουλευτές της 
Αθήνας, εκπροσώπους της λαϊκής δε-
ξιάς, χαμηλών μεν ικανοτήτων, αλλά 
με μόνιμη παρουσία στις τηλεοπτικές 
εκπομπές. Άλλαξε ρητορική και εξήγ-
γειλε την έξοδο από το μνημόνιο και 
το τέλος της τρόικας. Πίστευε ότι είχε 
ακόμη τα χαρτιά με το μέρος του. Έμε-
νε η τελευταία αξιολόγηση της τρόικας 
και η τελευταία δόση. Κάποια ισχνό-
τατη ανάπτυξη είχε καταγραφεί, πρω-
τογενή πλεονάσματα, έστω και με λο-
γιστικά τερτίπια, είχαν επιτευχθεί. Τον 
Δεκέμβριο προσδοκούσε ότι θα μπο-
ρούσε να πετύχει ακόμη και μια δι-
ευθέτηση του χρέους, με μια επιμή-
κυνσή του. Και, βέβαια, ο «άσος» του 
ήταν η απειλή του ΣΥΡΙΖΑ. Απειλή 
για τους Ευρωπαίους που είχαν δώσει 
τα χρήματά τους, απειλή για τους Αμε-
ρικανούς που θα έβλεπαν στην εξου-
σία κάποιους νεο-κομουνιστές, απει-
λή για τα μεγάλα συμφέροντα, απει-
λή για τους νοικοκυραίους, που αν και 
αγκομαχούσαν από την κρίση, θα κιν-

δύνευαν να χάσουν τα πάντα.
Τελικώς, αυτός που έχασε, σχεδόν 

τα πάντα, ήταν ο ίδιος ο Σαμαράς, γιατί 
τίποτε δεν του βγήκε. Γιατί το καλό του 
το χαρτί ήταν αυτό που τον έκαψε. Οι 
Γερμανοί δεν συναινούσαν να δώσουν 
τίποτε ενώπιον μιας επικείμενης πολι-
τικής ανατροπής που θα αμφισβητού-
σε τα συμφωνηθέντα. Και, πολύ πι-
θανόν, μέσα στα σχέδιά τους να ήταν 
–και να είναι– να πετάξουν έξω από 
την ευρωζώνη τους «άσωτους» Έλ-
ληνες. Οι Αμερικανοί, πάλι, δεν έβλε-
παν καθόλου αρνητικά μια αναταραχή 
στην Ε.Ε. και την πίεση προς το Βερο-
λίνο –και το ευρώ– από μια νέα ελλη-
νική κυβέρνηση, εφόσον θα ήταν αρ-
κούντως ελεγχόμενη. Όπως, επίσης, 
θα τους ικανοποιούσε και μια γενι-
κότερη διευθέτηση ανοιχτών ζητημά-
των στην περιοχή. Οι «νταβατζήδες» –
παλιά μου τέχνη κόσκινο– τα γύρισαν 
εγκαίρως, για να πιάσουν στασίδι για 
την επόμενη ημέρα. Και η κοινωνία; 
Είτε με πραγματική ελπίδα είτε με το 
σκεπτικό «γαία πυρί μειχθήτω!» απο-
φάσισε να ρισκάρει.

Και όντως, το ρίσκο είναι τερά-
στιο. Και οι κίνδυνοι μεγάλοι. Πράγ-
ματι, οι πολιτικές εξελίξεις, πολύ σύ-
ντομα, μπορεί να είναι ραγδαίες. Και 
σε αυτό πιθανόν να έχει ένα δίκιο η 
ανάγνωση που κάνει η ομάδα Σαμα-
ρά. Για τον ίδιο, όμως, τα πράγματα δυ-
σκολεύουν. Παγιώνεται μεταξύ των 
στελεχών του κόμματος η πεποίθηση 
πως με αυτόν αρχηγό η ΝΔ δεν ξανα-
κερδίζει εκλογές. Ήδη από τα «απο-
δυτήρια» δόθηκε «ηχηρό χαστούκι», 
καθώς απεσύρθη άρον άρον η υπο-
ψηφιότητα της Μισέλ Ασημακοπού-
λου για τη θέση της γενικής γραμμα-
τέως της κοινοβουλευτικής ομάδας. 
Κι αυτό έγινε μπροστά στην απειλή 
να εκλεγεί τελικά ο ακραιφνής καρα-
μανλικός Βλάχος. Την ίδια ώρα, βου-
λευτές συνωθούνται στο γραφείο του 
Κώστα Καραμανλή, στου οποίου την 
επιστροφή προσβλέπουν ως σωτήρια 
λύση. Μια προσδοκία που ενστερνίζε-
ται και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων 
της ΝΔ. Ο ίδιος, όμως, επιλέγει στάση 
αναμονής. Δεν μιλά, αλλά δεν θέλη-
σε και την τιμητική αποστράτευση της 
προεδρίας, κι αυτό κάτι σημαίνει. Ταυ-
τοχρόνως, διαπιστώνεται κινητικότητα 
από επίδοξους δελφίνους: Δένδια, Βο-
ρίδη, Στυλιανίδη, Ντόρα (αν και η τρίτη 
θέση στις εκλογές της ψαλίδισε τα φτε-
ρά), Κυριάκο Μητσοτάκη, Τζιτζικώ-
στα. Προς ώρας, κανείς δεν τολμά να 
κάνει την πρώτη κίνηση. Και αυτό σώ-
ζει τον Σαμαρά. Το ξεκαθάρισμα λο-
γαριασμών, όμως, με όλα τα μαχαίρια 
έξω από τις θήκες τους, είναι δύσκολο 
να αναβάλλεται επί μακρόν. Εν τω με-
ταξύ, τα ράκη του ΠΑΣΟΚ είναι σίγου-
ρο ότι έχουν αρχίσει να στοιχειώνουν 
τις σκέψεις όλων των στελεχών της 
ΝΔ, για το αύριο του κόμματος...

Το τέλος του Σαμαρά
Το ρέκβιεμ ενός ηγέτη που κατεδάφισε την κεντροδεξιά

Το ισχυρότερο πλήγμα επήλθε σε κοινωνικό επίπεδο, όπου η άγρια φο-
ρολόγηση αποξένωσε παραδοσιακά –μικροϊδιοκτήτες, αγρότες– για την 
κεντροδεξιά, τμήματα των ψηφοφόρων.

Ειδικού Συνεργάτη
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Το κύριο χαρακτηριστικό των 
εκλογών του 2015 θα τολμού-
σαμε να πούμε ότι είναι πως 
κυριάρχησαν στους ψηφοφό-
ρους τα συναισθήματα της αγα-
νάκτησης, της τιμωρίας της πο-
λιτικής των ΝΔ-Πασόκ (αλλά 
και Δημάρ) και της απελπισί-
ας στην οποία έχουν ρίξει αυτές 
οι πολιτικές πλατιά τμήματα της 
κοινωνίας. Τα παραπάνω απορ-
ρέουν και από τη μετεκλογική 
έρευνα της public issue για λο-
γαριασμό της Αυγής. 

Σ 

την ερώτηση γιατί νίκησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, το 19% απά-
ντησε ότι κύριο κριτήριο 
για την ψήφο του ήταν η 

αγανάκτηση/αντίδραση/διαμαρτυ-
ρία/τιμωρία, το 16% η δυσαρέσκεια 
από τα λάθη της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, το 12% η απελπισία που 
προκαλεί η οικονομική κρίση. Στην 
τέταρτη θέση των κριτηρίων που 
οδήγησαν σε νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι ότι υποσχέθηκε περισσότερα (με 
12%) και μόνο στην 5η θέση (11%) 
και στην 6η εμφανίζονται κριτήρια 
με θετικό πρόσημο για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
ότι πίστεψαν στη δύναμη αλλαγής 
και την ελπίδα που μπορεί να φέ-
ρει. Ακόμα λιγότεροι πείστηκαν για 
το πρόγραμμά του (7%), για τις ικα-
νότητες του αρχηγού του (5%) και 
ότι είναι καλύτερο κόμμα (3%). Οι 
ψηφοφόροι, για τρίτη εκλογική ανα-
μέτρηση από το ξέσπασμα της κρί-
σης, ψήφισαν με κύριο κριτήριο την 
τιμωρία αυτών που ευθύνονται για 
την κατάσταση της χώρας. 

Στις εκλογές του Ιανουαρίου ψή-
φισε το 63,87% των εγγεγραμμέ-
νων, με την αποχή να ξεπερνά το 
36%, που εν πολλοίς είναι πλασμα-
τικό αφού, σύμφωνα με τον καθηγη-
τή Μαν. Δρεττάκη, αν υπολογίσουμε 
τους ψηφοφόρους με τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011, η πραγματι-
κή αποχή πέφτει αισθητά στο 22% 
με 23%, που όμως δεν είναι και ευ-
καταφρόνητο ποσοστό. Τα άκυρα/
λευκά έφθασαν στο 2,36% και τα 
κόμματα εκτός βουλής συγκέντρω-
σαν 8,62%, λίγο πολύ τα ποσοστά 
ίδια με τις διπλές εκλογές του 2012. 

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 
μετακινήθηκαν 1.134.803 ψηφο-
φόροι, κυρίως από το Πασόκ (έχα-
σε 466.542 ψήφους), τη ΔΗΜΑΡ 
(–354.925), τους ΑΝ.ΕΛ. (-169.000), 
τη Ν.Δ. (–106.682) και τη Χρυ-
σή Αυγή (–37.578). Κερδισμένος 
ήταν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρό-

σθεσε στις ψήφους του πάνω από 
τους μισούς που μετακινήθηκαν 
(+591.000) το Ποτάμι (+373.916) 
που δεν υπήρχε το 2012, πήρε όμως 
σχεδόν όσες ψήφους είχε πάρει και 
στις ευρωεκλογές.  το ΚΚΕ, μετά 
το στραπάτσο του Ιουνίου του ’12, 
ανάρρωσε μερικώς (+72.028), ενώ 
τα τα υπόλοιπα κόμματα δεν ξεπέρα-
σαν το 3%: κόμμα ΓΑΠ (οι 152.000 
αμετανόητοι) και οι μικρές εκπλή-
ξεις των Λεβέντη (σχεδόν 100.000 
περισσότεροι από τον Ιούνη του ’12) 
και Γκλέτσου (110.000 ψήφοι). 

Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνη του 2012 
δεν κέρδισε, επειδή έχασε στην 
επαρχία. αυτό το ανέτρεψε σε αυτές 

τις εκλογές ανεβάζοντας σημαντικά 
τα ποσοστά του στις εκλογικές πε-
ριφέρειες της επαρχίας (π.χ. Ευρυ-
τανία +16,44, Λασίθι +16,43, Άρτα 
14,99% και Ηράκλειο +14,23%). 
Σάρωσε στη Θράκη, που οι μου-
σουλμάνοι τον ψήφισαν μαζικά (στη 
Ροδόπη πήρε 48,45%, το υψηλότε-
ρο ποσοστό του πανελλαδικά και 
στη Ξάνθη 45,4, το τρίτο υψηλότε-
ρο. στους δύο νομούς εξέλεξε τέσσε-
ρις βουλευτές και οι τρεις προέρχο-
νται από τη μειονότητα). Στα μεγάλα 
αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης τα ποσοστά του δεν αυξήθη-
καν σημαντικά (Β' Αθηνών +5,65%, 
Β' Πειραιώς +5,76%, Α' Αθηνών 

+6,65% κ.ά.). Σύμφωνα με το exit poll 
όπως τα έδωσε η Κάπα Research o 
ΣΥΡΙΖΑ άντλησε ψήφους από την 
ΔΗΜΑΡ (34,8% των ψήφων της 
το ’12, το ΠαΣοΚ (24,4%), ΑΝΕΛ 
(24%), το ΚΚΕ (20,7%) και το Ποτάμι 
(20,5%) σε σχέση με τις ευρωεκλο-
γές), ενώ από τη ΧΑ πήρε ένα 10,7% 
των ψήφων της, μικρότερα ποσοστά 
από ΝΔ (8,6%) και ΛΑΟΣ (7,6%). 

Η ΝΔ συγκράτησε δυνάμεις, 
αλλά ποιος να της έλεγε, πριν μερι-
κά χρόνια, ότι θα έχανε εκλογές από 
τον Συνασπισμό και μάλιστα θα έχα-
νε απ’ αυτόν και στην επαρχία! Πρώ-
το κόμμα παρέμεινε, σε μετρημένα 
κάστρα της σε Βόρεια Ελλάδα (Έβρο, 

Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Πέλλα), στη 
Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Γρε-
βενά) και Πελοπόννησο (Αργολί-
δα, Λακωνία, Αρκαδία, Μεσσηνία). 
Στα αστικά κέντρα διατήρησε τις δυ-
νάμεις της σχεδόν στο ακέραιο. Συ-
γκράτησε δυνάμεις, γιατί οι συνθήκες 
πόλωσης ευνόησαν τη μετακίνηση 
ψηφοφόρων προς αυτήν, επαναπα-
τρίζοντας τους μισούς ψηφοφόρους 
(50,1%) του ΛΑΟΣ, ένα 20,8% από το 
Ποτάμι (ευρωεκλογές), 15,3% από τη 
ΧΑ, 12,5% από το ΠαΣοΚ και μόλις 
2,6% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο ανη-
συχητικό για τη ΝΔ είναι τα ποιοτι-
κά στοιχεία που της δίνουν τα exit 
poll αφού κατά το επάγγελμα των ψη-
φοφόρων κέρδισε μόνο όσους δη-
λώνουν επιχειρηματίες (37,5% ένα-
ντι 30,8% του ΣΥΡΙΖΑ) και οριακά 
τους συνταξιούχους (33,3% έναντι 
31,6%), έχασε ακόμα και επαγγελ-
ματικές ομάδες που παραδοσιακά 
ήταν μαζί της, όπως οι αγρότες (πήρε 
μόνο 27,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 39,8%), 
όταν στις εκλογές του ’12 (σύμφωνα 
με τα τότε exit poll) είχε πάρει 35,3% 
έναντι 24,1%, αλλά και στις νοικοκυ-
ρές (35,6%, ΣΥΡΙΖΑ 34,8%). Ως προς 
την ηλικία των ψηφοφόρων, τα υψη-
λότερα ποσοστά (πάνω από 40%) ο 
ΣΥΡΙΖΑ τα συγκεντρώνει στις ηλικί-
ες 48 έως 59, που έχουν πληγεί πε-
ρισσότερο από την κρίση και τα χα-
μηλότερα (31,7%) στις ηλικίες 24-29 
και στους άνω των 65 ετών. Η ΝΔ τα 
καλύτερα ποσοστά, λίγο πάνω από το 
30%, τα έχει στις ηλικίες 24-29 και σε 
αυτούς άνω των 65. Στα θετικά της εί-
ναι ότι σε αυτούς που ψήφισαν πρώ-
τη φορά (18-23) παίρνει ένα 22,8%, 
όταν το 2012 κινούνταν σε μονοψή-
φιο ποσοστό. 

Η Χρυσή Αυγή είχε μικρή πτώ-
ση σε σχέση με το 2012, πιο αισθη-
τή σε σχέση με τις πρόσφατες ευρω-
εκλογές (–37.578 σε σχέση με το ’12 
και –149.000 από τις ευρωεκλογές). 
Η πτώση της προέρχεται από τις πε-
ριοχές που τα πήγε καλά στις προη-
γούμενες εκλογές (Αττική και Πελο-
πόννησο) που είχε μια μείωση 1 έως 
3 μονάδες, αλλά το ανησυχητικό εί-
ναι ότι ανέβασε τα ποσοστά της (που 
ήταν χαμηλά βέβαια) στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Κόμμα των ανδρών (8% στους 
άνδρες έναντι 4,5% στις γυναίκες), 
των επιχειρηματιών (9%) και των 
ανέργων (11%). Αποδεικνύει ότι, 
χωρίς ηγεσία και χωρίς ουσιαστι-
κή παρουσία στην κοινωνία, διατη-
ρεί δυνάμεις και μαςδείχνει και πάλι 
πού θα είχε φτάσει αν δεν της έβαζε 
η δικαιοσύνη ένα φρένο. 

Το Ποτάμι δεν βγήκε τρίτο κόμ-
μα όπως στόχευε και έτσι ήταν πιο 

Εκλογές αποδοκιμασίας και τιμωρίας
Οι ψηφοφόροι για τρίτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης πριν 5 χρόνια ψήφισαν με κύριο κριτήριο την τιμωρία

Του Γιάννη Ξένου

Στους πίνακες παρατίθενται οι εκλογικές προτιμήσεις ανά επάγγελμα και ηλικία, από την έρευνα της Κάπα 
Research που δημοσιεύτηκε στο Κυριακάτικο Βήμα (1-2-15).
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Σταθερότητα και ψυχραιμία: Δεν υπάρχει 
τίποτα χειρότερο, όταν διεξάγει κανείς σο-
βαρές διαπραγματεύσεις, από τα ψέματα, 
τις προσπάθειες εξαπάτησης του άλλου και 
τα «ήξεις αφίξεις» – τα οποία θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν την Ελλάδα στη χρεοκο-
πία και στη δραχμή. 

Τ 

α φώτα της δημοσιότητας ήταν ξανά 
στραμμένα στην Ελλάδα το 2010, όπως 
ακριβώς σήμερα, ενώ ο τότε πρωθυ-
πουργός της είχε επιλέξει την επίλυ-

ση των προβλημάτων της ταξιδεύοντας στο 
εξωτερικό – με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε τε-
λικά στη χρεοκοπία και στο ΔΝΤ (το οποίο πολύ 
δύσκολα θα εγκαταλείψει τη χώρα μας προτού 
τη λεηλατήσει, κατά την πάγια τακτική του). 

Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας έχει επιλέξει 
δυστυχώς τον ίδιο τρόπο με τότε, «εις διπλούν» 
όμως, αφού ταξιδεύει τόσο ο πρωθυπουργός, 
όσο και ο υπουργός Οικονομικών – αντί να επι-
κεντρώσει την προσοχή της στην επίλυση των 
μεγάλων προβλημάτων της ελληνικής οικονο-
μίας. Η κατάληξη θα είναι δυστυχώς η ίδια, εάν 
δεν αλλάξει τακτική - γεγονός που φάνηκε από 
τη βραδινή κίνηση της ΕΚΤ, η οποία δεν δίστασε 
να τραβήξει τη σκανδάλη, με πρώτο θύμα ου-
σιαστικά τις ελληνικές τράπεζες. 

Κατά την άποψή μας, η απόφασή της αυτή 
στηρίχθηκε στα ομόλογα ανταλλαγής χρέους 
που πρότεινε η Ελλάδα, τα οποία αφενός μεν δεν 
προσφέρουν τίποτα στη χώρα μας, αφετέρου θε-
ωρήθηκαν ως προσπάθεια εξαπάτησης των 
εταίρων της – κάτι με το οποίο δεν μπορεί κανείς 
να διαφωνήσει εύκολα. 

Όσον αφορά τη Γερμανία, η οποία ενδεχο-
μένως επηρέασε την απόφαση της ΕΚΤ, το με-
γάλο λάθος της Ελλάδας ήταν η αλλαγή της 
θέσης της για διαγραφή του μεγαλύτερου μέ-
ρους του χρέους – η αντικατάστασή της δηλα-
δή από μία ανορθόδοξη πρόταση, η οποία δεν 
λύνει τα προβλήματα κανενός, διαιωνίζοντας τα 
ανόητα. Τα «ήξεις αφίξεις» είναι ό,τι χειρότερο 
για τις διαπραγματεύσεις, ειδικά με τη Γερμανία 
– όπως επίσης οι κυβιστήσεις, οι οποίες οδη-
γούν σε επώδυνους συμβιβασμούς.   

Το επόμενο μεγάλο λάθος ήταν το απίστευτο 
ψέμα του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με 
το οποίο είχε ξεκινήσει συζητήσεις με το ΔΝΤ, 
για την ανταλλαγή χρέους με ομόλογα. Η ενέρ-
γειά του αυτή ήταν τουλάχιστον καταστροφι-
κή, στρέφοντας το ΔΝΤ εναντίον μας - αφού 
πρόκειται για έναν «αυστηρό οργανισμό», που 
ασφαλώς αντιπαθεί τέτοιου είδους παιδιάστικες, 
εάν όχι εντελώς ανόητες συμπεριφορές.  

Περαιτέρω, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά δι-
απραγματευτικά χαρτιά στη διάθεσή της, οπότε 
μπορεί να καταφέρει να επιτύχει τη μοναδική 
υγιή λύση που υπάρχει σήμερα: τη διαγρα-
φή χρέους. Αρκεί φυσικά να είναι σταθερή στη 
θέση της, να μην την αλλάζει συνεχώς, καθώς 
επίσης να μη συνεχίσει τις «περιοδείες της ζη-
τιανιάς» η κυβέρνησή της, όπως αποκαλούνται 
από τον διεθνή Τύπο. 

Προφανώς δε να μην προσπαθεί να δημι-
ουργήσει συμμαχίες εναντίον της Γερμανίας, 
αφού δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο, ούτε να της 
«κηρύσσει τον πόλεμο», χωρίς καν να έχει κα-
λύψει τα νώτα της – πόσο μάλλον να περιτρι-
γυρίζει τα διεθνή ΜΜΕ, μιλώντας ανόητα από το 
πρωί μέχρι το βράδυ, όταν θα έπρεπε να κρατάει 
κλειστό τόσο το στόμα της, όσο και τα χαρτιά της.

Συνεχίζοντας, οι μεγάλες διαπραγματευτι-
κές δυνατότητες της Ελλάδας φάνηκαν και χθες, 
αφού μετά την απόφαση της ΕΚΤ προκλήθηκε 
ένας μικρός σεισμός - κατέρρευσε το ευρώ, 
όπως επίσης ο δείκτης του ιαπωνικού χρη-

ματιστηρίου, η Γουόλ Στρητ κοκ., ενώ οι τι-
μές των αμερικανικών ομολόγων αυξήθη-
καν. Εάν συνειδητοποιήσει δε κανείς πως δεν 
ήταν κάτι το «εκκωφαντικό», αφού τα ελληνι-
κά ομόλογα μπορούσαν να δοθούν ως εγγύη-
ση στην ΕΚΤ μόνο κατ' εξαίρεση, θα κατανοήσει 
τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που 
η Ελλάδα προέβαινε σε στάση πληρωμών ή/και 
εγκατέλειπε την Ευρωζώνη.    

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα παροχής 
ρευστότητας της ΕΚΤ (ELA) προς τις ελληνικές 
τράπεζες συνεχίζει να υπάρχει – αν και με ευ-
θύνη της Τράπεζας της Ελλάδας, οπότε, κατ' επέ-
κταση, του ελληνικού δημοσίου και των φορο-
λογουμένων. 

Εάν δε οι Έλληνες διατηρήσουν την ψυ-
χραιμία τους, χωρίς να επιτεθούν στις τράπεζες 
(Bank runs) και χωρίς να ξεπουλήσουν τις μετο-
χές τους, ο τελικός χαμένος της αναμέτρησης 
θα είναι η Γερμανία – αρκεί φυσικά να σταμα-
τήσει τις περιοδείες της επαιτείας η κυβέρνηση, 
καθώς επίσης να παραμείνει σταθερή αλλά ευέ-
λικτη στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, συμπε-
ριφερόμενη με τη σοβαρότητα που απαιτεί το 
λειτούργημά της. 

Ολοκληρώνοντας, ο πραγματικός κίνδυ-
νος για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας θα 
ήταν το σταμάτημα της παροχής ρευστότητας 
(ELA) από την ΕΚΤ – κάτι που, για να αποφασι-
στεί, απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των με-
λών της, όπως συνέβη με την Κύπρο το 2013. 
Εάν «καταφέρναμε» κάτι τέτοιο, τότε θα ήμαστε 
πραγματικά άξιοι της μοίρας μας – αφού θα δί-
ναμε την ευκαιρία στη Γερμανία να μας τιμωρή-
σει παραδειγματικά, παρά τα τεράστια όπλα που 
διαθέτουμε.

Σταθερότητα και Ψυχραιμία
Η Ελλάδα έχει όπλα στη διαπραγμάτευση αρκεί να τα χρησιμοποιήσει σωστά

Tα φώτα της δημοσιότητας ήταν ξανά στραμμένα στην Ελλάδα το 2010, όπως ακριβώς σήμε-
ρα, ενώ ο τότε πρωθυπουργός της είχε επιλέξει την επίλυση των προβλημάτων της ταξιδεύο-
ντας στο εξωτερικό

Του Βασίλη Βιλιάρδου
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δύσκολο να γίνει το αυτί και το μάτι του 
Βερολίνου, σε μια συγκυβέρνηση με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Υψηλότερα ποσοστά είχε στη 
Ροδόπη 12,7% (λόγω του γυρολόγου Ιλ-
χάν Αχμέτ) και στην Κρήτη, Χανιά 12,1%, 
Ρέθυμνο 9,46%, Λασίθι 8,03%. Κόμμα 
των γυναικών 6,8% (άνδρες 5,4%) των 
ιδιωτικών υπαλλήλων, 8,4%, των επιχει-
ρηματιών, 7,5 και των φοιτητών, 9,3%. 
Αλλά και κόμμα των ανώτερων και με-
σαίων στρωμάτων, αφού τα καλύτερα 
ποσοστά του στην Αθήνα τα πήρε σε Φι-
λοθέη-Ψυχικό 12,05%, Εκάλη 11,66%, 
Κηφισιά 10,55%, Παπάγου 12,32%, Αγ. 
Παρασκευή 9,66%. 

Το ΚΚΕ είναι σε πορεία ανάκαμ-
ψης, αλλά πολύ μακριά από τα ποσοστά 
που έπαιρνε την προηγούμενη δεκαετία, 
που έφταναν πάνω από το 8%. Τα καλύ-
τερα ποσοστά τα παίρνει σε συνταξιού-
χους (6,2%) και φοιτητές (6,1%). Σε αυ-
τές τις εκλογές όλα δούλεψαν για τους 
ΑΝΕΛ και στη Βουλή μπήκαν άνετα, ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έφτασε την αυτοδυναμία και 
οι ΑΝΕΛ, από ένα κόμμα σε κρίση, μετα-
μορφώθηκαν σε ρυθμιστές. Κόμμα των 
ιδιωτικών υπαλλήλων, των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των φοιτητών (5,7%, 
5,6% και 7,4% αντίστοιχα), αλλά καθόλου 
των επιχειρηματιών 0,7%. 

Για το Πασοκ αυτές οι εκλογές μοιά-
ζουν να είναι ο επιθανάτιος ρόγχος του, 
αφού μόνο στη Λακωνία συγκέντρω-
σε διψήφιο ποσοστό. Με διαφορά το πιο 
γερασμένο κόμμα, αν δεν συγκέντρω-
νε στις ηλικίες 60 και άνω το 7% των ψή-
φων θα δυσκολευόταν ακόμα και να μπει 
στη Βουλή. 

Από τα εκτός Βουλής κόμματα, η έκ-
πληξη των εκλογών ήταν ο Λεβέντης και 
Γκλέτσος (κοντά στο 1,8 έκαστος). Για τον 
Λεβέντη να παρατηρήσουμε τα υψηλά πο-
σοστά στη Θεσσαλονίκη (πάνω από 4%), 
αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, που κινήθη-
κε γύρω στο 2%. Αν ο Θεοδωράκης είναι 
ο σταρ των βορείων προαστίων, ο Γκλέ-
τσος είναι ο σταρ της επαρχίας. Τέλος ο 
αριστερισμός για άλλη μια φορά δεν μπό-
ρεσε να κάνει εκλογικά κάτι άξιο αναφο-
ράς, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ περιορίστηκε γύρω 
στις 40.000 ψήφους (όσες πάνω κάτω και 
στις ευρωεκλογές). Από την άλλη, οικολό-
γοι και Δημάρ μπήκαν οριστικά στο χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας, αφού η Δημαρ 
τα έχασε όλα και οι δυο πιο συμβολικοί οι-
κολόγοι των προηγούμενων χρόνων, Τρε-
μόπουλος και Χρυσόγελος, έκαναν μια 
τρύπα στο νερό. Ο Τρεμόπουλος στην 
Α' Θεσσαλονίκης κατετάγη 18ος στους 20 
υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ. 

http://www.analyst.gr/2015/02/03/o-rosikos-assos/
http://www.analyst.gr/2015/02/01/to-telesigrafo-tis-ekt/
http://www.analyst.gr/2015/02/03/i-politiki-kivistisi/
http://www.analyst.gr/2013/04/09/1305/
http://www.analyst.gr/2015/02/03/o-rosikos-assos/
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Η πλατεία της Πουέρτα ντε Σολ δεν 
τελεί πλέον υπό κατάληψη. Η επι-
θυμία για αλλαγή όμως παραμέ-
νει, αλλά απροσδόκητα εκδηλώ-
νεται γύρω από ένα νέο πολιτικό 
κόμμα, τους Ποδέμος. Ενώ τα πε-
ρισσότερα πολιτικά κόμματα στην 
Ευρώπη έχουν απαξιωθεί, οι Πο-
δέμος καταγράφουν αξιοσημείω-
τη επιτυχία. «Είναι δύσκολο να το 
πιστέψω», μου εξομολογήθηκε ο 
ευρωβουλευτής των Ποδέμος Πά-
μπλο Ετσενίκε πρόσφατα στο Παρί-
σι: «Το κόμμα μας δημιουργήθηκε 
τον Ιανουάριο του 2014. Πέντε μή-
νες μετά, αποσπάσαμε το 8% των 
ψήφων στις ευρωεκλογές. Σήμερα, 
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εί-
μαστε η μεγαλύτερη πολιτική δύνα-
μη της χώρας». Οι Ποδέμος γνωρί-
ζουν πολύ καλά ότι οι δημοσκοπή-
σεις και οι εκλογές δεν είναι το ίδιο 
πράγμα. Οι δημοσκοπήσεις του Ια-
νουαρίου, πάντως, εμφανίζουν το 
κόμμα τους μπροστά και από το Λα-
ϊκό Κόμμα, και από το Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας. 
Έτσι, η πιθανότητα μιας επικράτη-
σης των Ποδέμος στις εκλογές του 
Δεκεμβρίου 2015,  πιθανή.  

Η 

δημιουργία των Ποδέμος 
προέκυψε από τη συνειδη-
τοποίηση ότι «το κίνημα της 
15ης  Μαΐου εγκλωβίστηκε 

σε μια κινηματίστικη αντίληψη για την 
πολιτική», είπε ο κοινωνιολόγος Χόρ-
χε Λάγκο, μέλος του Συμβουλίου Πολι-
τών των Ποδέμος, ένα όργανο της κα-
θοδηγητικής δομής του κόμματος. «Η 
ιδέα ότι μια προοδευτική ενδυνάμωση 
των διαδηλώσεων θα οδηγούσε ανα-
πόφευκτα σε πολιτικά αποτελέσματα 
αποδείχθηκε λανθασμένη». Συγκροτή-
θηκαν ενώσεις για την καταπολέμηση 
των εξώσεων και δίκτυα αντιστάσεων 
ενάντια στις περικοπές του τομέα της 
υγείας, αλλά η δυναμική του κινήματος 
στέρεψε και γρήγορα φυλλορρόησε.  

Υπήρχε δυσαρέσκεια και καταγρά-
φηκε και στις κάλπες επίσης. Σύμφωνα 
με τον Λάγκο, «Το 80% του κόσμου δή-
λωσε ότι ταυτίζεται με το κίνημα, αλλά 
συνέχιζαν να ψηφίζουν με τον ίδιο, πα-
λιό τρόπο». Οι συντηρητικοί κατήγα-
γαν έναν εκλογικό θρίαμβο στις γενικές 
εκλογές του 2011. Αυτό παρακίνησε 
τους ιδρυτές των Ποδέμος να αναρω-
τηθούν για ορισμένα πράγματα: Τι γί-
νεται στην περίπτωση που κάποιοι που 
υποστήριξαν το κίνημα της 15ης Μαΐ-
ου συνεχίζουν να επιθυμούν την πολι-
τική τους εκπροσώπηση; Και τι μπορεί 
να γίνει στην περίπτωση που η χρησι-
μοποίηση του κρατικού μηχανισμού 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την κοινωνική αλλαγή;

Το πνεύμα του Μαΐου
Αν και δεν ταυτίζονται απολύτως 

με τις εκκλήσεις της Πουέρτα Ντελ Σολ 
για άμεση δημοκρατία, οι Ποδέμος θέ-
λουν να καταστούν κληρονόμοι του 
«πνεύματος του Μαΐου», ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά στην αυτοχρηματοδότησή 
τους, στη διαφάνεια και στη διαδικασία 
λήψεως συλλογικών αποφάσεων. Την 
ίδια στιγμή, τα μέλη τους αναγνωρίζουν 
κάποιες από τις παγίδες που κρύβει η 
απομάκρυνσή τους από τις παραδοσι-
ακές πολιτικές δομές. Στο πρώτο συ-
νέδριο του κόμματος, τον προηγούμε-
νο Νοέμβριο, ο Ετσενίκε κατέθεσε μια 
πρόταση για την αύξηση της αποκέ-
ντρωσης, την οριζόντια δομή του κόμ-
ματος και την ευελιξία της. Ο Πάμπλο 
Ιγκλέσιας, ηγέτης των Ποδέμος, αντι-
πρότεινε ότι η επίτευξη των στόχων του 
κινήματος περνάει μέσα από το να επι-
κεντρώνεται λιγότερο σε διαμάχες για 
τις εσωτερικές πολιτικές του διεργασί-
ες. Νίκησε κατά κράτος.   

Για τους πιο φανατικούς υποστη-
ρικτές του κινήματος της 15ης Μαΐ-
ου, αυτό αντιπροσώπευε μια προδο-
σία της αυτονομίας: Το νέο κόμμα δεν 
θα μπορούσε να είναι τίποτε περισσό-
τερο από ένα πρόθυμο ανδρείκελο του 
συστήματος. «Οι Ποδέμος αναδείχθη-
καν ως μια μορφή εκτόνωσης της κοι-
νωνικής ενέργειας και των πειραμα-
τισμών σε μεγάλη κλίμακα που έλα-
βαν χώρα τα τελευταία χρόνια», είπε η 
Νούρια Αλμπάο, ακτιβίστρια της Βαρ-
κελώνης (1). Από τον στενότερο κύκλο 
περί τον Ιγκλέσιας, ανταπαντούν ότι οι 
Ποδέμος δεν ενσωμάτωσαν το κίνη-
μα της 15ης Μαΐου, αλλά προσέφεραν 
έναν νέο δρόμο περαιτέρω ανάπτυξης 
των αγώνων. «Τα κοινωνικά κινήμα-

τα είναι απολύτως ικανά να διατηρούν 
την αυτονομία τους και την ίδια στιγμή 
να υποστηρίζουν, εάν όντως το πιστεύ-
ουν, μία κυβέρνηση που είναι φιλικότε-
ρη προς αυτά σε σύγκριση με της προ-
ηγούμενες», λέει ο Λάγκο. 

Αλλά τι θα συμβεί στην περίπτω-
ση που μια κυβέρνηση θεωρείται από 
τα κοινωνικά κινήματα ως υπερβολι-
κά διστακτική, ενώ ταυτόχρονα αντι-
μετωπίζει τα πυρά των συντηρητικών; 
Θα πρέπει αυτά να λειτουργήσουν σε 
τελευταία ανάλυση υπέρ των τελευταί-
ων, ασκώντας αντιπολίτευση, ή να σι-
ωπήσουν προδίδοντας τους σκοπούς 
τους; Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση 
σε αυτό.  

Ακόμα και εάν δεν υπάρχει ευθεία 
συνέχεια μεταξύ του κινήματος της 15ης 
Μαΐου και την άνοδο των Ποδέμος, οι 
ηγέτες του κόμματος πιστεύουν ότι το 
κίνημα επέτρεψε τη δημιουργία του 
κόμματος, προσδίδοντάς του μια πολι-
τική αναφορά που είναι πλέον εξαιρε-

τικά ασαφής στην υπόλοιπη Ευρώπη –
τον λαό. «Δεν είναι ‘ο λαός’ που παράγει 
την επανάσταση, αλλά η επανάσταση 
που παράγει τον λαό», όπως το έθεσε η 
Αόρατη Επιτροπή στο τελευταίο της βι-
βλίο (2). Ενώ στις περισσότερες χώρες 
η έννοια του «λαού» παραμένει συγκε-
χυμένη, απέκτησε πραγματική ουσία 
στην Ισπανία κατά την περίοδο όπου οι 
πλατείες ήταν κατειλημμένες.

Η διαφθορά είναι δομική
Η ανάδυση αυτού του συλλογικού 
«εμείς» είναι μια απάντηση στον βίο 
και την πολιτεία των ελίτ της χώρας, τις 
οποίες οι Ποδέμος αποκαλούν «η κά-
στα». Το επίπεδο της διαφθοράς στην 
Ισπανία κάνει τη Γαλλία να φαντάζει 
ως μια ενάρετη χώρα. Πάνω από 2.000 
υποθέσεις διαφθοράς τελούν υπό επί-
σημη διερεύνηση, εμπλέκοντας πάνω 
από 500 ανώτερους δημοσίους υπαλ-
λήλους και δημιουργώντας μια μαύ-
ρη τρύπα 40 δισ. € το χρόνο (3). Τα κύ-
ρια κόμματα –το κυβερνών Λαϊκό Κόμ-
μα και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα– απάντησαν σε αυτή συμφωνώντας 
«να περιορίσουν τις νομικές ευθύνες 
όσων εισέπραξαν παράνομα δωρεές», 
(4) κρατώντας έτσι τα πολιτικά κόμμα-
τα που επωφελήθηκαν από αυτές έξω 
από τη λαβίδα του νόμου. Ακόμα και η 
μοναρχία, που παραδοσιακά θεωρείται 
αδιάφθορη, στάθηκε ανίκανη να απο-
καταστήσει την φήμη των ισπανικών 
ελίτ, καθώς τα σκάνδαλα εμπλέκουν 
και την αδελφή του νέου Βασιλιά, ινφά-
ντα Κριστίνα των Βουρβόνων.  

Ο Ιγκλέσιας υποστηρίζει ότι η δια-
φθορά σε αυτό το επίπεδο είναι «δομι-
κή» (5). Καθίσταται αναπόσπαστη από 
την ευρύτερη αντίληψη περί της πολι-
τικής, που αποτυπώθηκε εξαιρετικά σε 
μια δήλωση που είχε κάνει ο συντη-

ρητικός βουλευτής του κοινοβουλίου 
Αντρέα Φάμπρα, το 2012: Όταν ο τότε 
πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι ανα-
κοίνωσε περαιτέρω περικοπές στα επι-
δόματα ανεργίας, ο Φάμπρα δήλωσε 
για τους ανέργους: «Μπορούν να πάνε 
να γαμηθούνε». 

Οι μισοί άνεργοι της Ισπανίας δεν 
έχουν πρόσβαση σε επιδόματα, ενώ οι 
τριάντα τρεις από τις τριάντα πέντε με-
γαλύτερες επιχειρήσεις αποφεύγουν 
τη φορολογία, μέσω θυγατρικών σε 
φορολογικούς παραδείσους (6). Μισό 
εκατομμύριο παιδιά έπεσαν κάτω από 
το όριο της φτώχειας από το 2009, 
αλλά ο πλούτος των υπερπλούσιων 
της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 67%, από 
τη στιγμή της ανόδου του Ραχόι στην 
εξουσία (7). Προς αποφυγήν της ορ-
γής ενός περιθωριοποιημένου πλη-
θυσμού, ο «νόμος-φίμωτρο» του προ-
ηγούμενου Δεκεμβρίου απαγόρευε 
οτιδήποτε είχε καταστήσει τις διαδηλώ-
σεις του 2011 εφικτές, συμπεριλαμβα-
νομένων και των συναντήσεων σε δη-
μόσιους χώρους και της δημόσιας δια-
νομής φυλλαδίων. 

Οι Ποδέμος υποστηρίζουν ότι, από 
τη στιγμή που έσκασε η φούσκα ακινή-
των της Ισπανίας, καταστράφηκαν τα 
θεμέλια της συναίνεσης που είχε εγκαι-
νιαστεί από το Σύνταγμα του 1978: Ένα 
σύμφωνο μετάβασης, από τη μία η μο-
ναρχία –που σήμερα έχει απονομιμο-
ποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Χου-
άν Κάρλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί 
υπέρ του γιου του τον προηγούμενο 
χρόνο– και από την άλλη οι φιλοδοξί-
ες της κοινωνικής κινητικότητας. «Η οι-
κονομική κρίση», λέει ο Λάγκο, «προ-
κάλεσε πολιτική κρίση, μια ‘κατάσταση 
εξαίρεσης’ που είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για μια βαθιά κοινωνική αλλα-
γή». Μετά την «απορριπτική ετυμηγο-
ρία» του Μαΐου 2011, ίσως να ήρθε η 
ώρα για μια συντακτική διαδικασία: Να 
μεταμορφώσουμε το κράτος μέσω των 
μηχανισμών του. 

Η κατάσταση της Ισπανίας επι-
φυλάσσει μεγάλα ρίσκα. Καθιστά 
την άκρα δεξιά, όπως είπε ο Ιγκλέσι-
ας, «τόσο άνετη, όσο το ψάρι μέσα στο 
νερό» (8). Ωστόσο, η ισπανική αριστε-
ρά διατηρεί ένα πλεονέκτημα σε σχέ-
ση με τη γαλλική: Ένα μεγάλο κομμά-
τι της ακροδεξιάς είναι ενσωματωμέ-
νο στο Λαϊκό Κόμμα, γεγονός που δεν 
τους επιτρέπει να εγκαινιάσουν τόσο 
εύκολα μια αντισυστημική πλατφόρμα 
και, σε αντίθεση με το Εθνικό Μέτωπο 
της Γαλλίας, έχουν συμμετάσχει μόνο 
στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Αλλά η κατάσταση της Ισπανίας δεν 
εξηγεί αυτόματα την πρόσφατη ανάδυ-
ση των Ποδέμος. Η Ενωμένη Αριστε-
ρά προωθούσε επί μακρόν ένα αντί-
στοιχο πολιτικό πρόγραμμα δίχως να 
επιδιώκει την αλλαγή της πολιτικής τά-

Το μεγάλο στοίχημα στην Ισπανία
Μπορούν οι Ποδέμος να νικήσουν; 

«Αυτό περιμένει ο εχθρός από εμάς να κάνουμε: Να χρησιμοποιούμε λέξεις που κανένας πλέον δεν καταλα-
βαίνει, να παραμείνουμε μειοψηφία, και να υπαναχωρήσουμε στα παραδοσιακά μας σύμβολα.»

Του Ρενό Λαμπέρ

“ 

Το Ποδέμος 

έχει αποκλεί-

σει τις συμμα-

χίες –μια «σού-

πα συμβόλων» 

που απειλεί να 

σύρει το κόμμα 

πίσω στην πα-

λαιά διαίρεση 

μεταξύ δεξιάς-

αριστεράς
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ξης πραγμάτων. Έτσι, γίνεται σαφές πως 
επίσης είναι ζήτημα τακτικής.  

 Οι ηγέτες του Ποδέμος πιστεύουν 
πως η αριστερά υπήρξε για πάρα πολύ 
καιρό ένοχη δυσνόητων αναλύσεων, 
συγκεχυμένων αναφορών και αδιαφα-
νούς φρασεολογίας. Ο Ιγκλέσιας επα-
ναλαμβάνει ότι «ο κόσμος δεν ψηφίζει 
κάποιον μόνο και μόνο επειδή παρα-
μένει πιστός στην ιδεολογία του, στην 
κουλτούρα ή στις αξίες του, αλλά επει-
δή συμφωνεί μαζί του». Και είναι πιο 
πιθανό να πετύχουν κάτι τέτοιο εάν οι 
υποψήφιοί τους δείχνουν απλοί, καθη-
μερινοί, και έχουν αίσθηση του χιού-
μορ.  

 Οικονομική Δημοκρατία
Το πρώτο έργο των Ποδέμος ήταν να 
μετασχηματίσουν τις παραδοσιακές 
αξίες της αριστεράς σε ζητήματα ικανά 
να κερδίσουν ευρύτερη υποστήριξη: 
τη δημοκρατία, την κυριαρχία και την 
κοινωνική δικαιοσύνη. «Για να είμαι ει-
λικρινής», είπε ο Λάγκο, «δεν μιλούμε 
για τον καπιταλισμό. Υπερασπιζόμαστε 
την ιδέα της οικονομικής δημοκρατί-
ας». Ούτε μιλούν για τη διαίρεση μετα-
ξύ αριστεράς και δεξιάς: «Η βασική δι-
αίρεση», είπε ο Ιγκλέσιας, «διαχωρίζει 
κάποιους, όπως εμάς, που υπερασπί-
ζονται τη δημοκρατία, από κάποιους 
άλλους που είναι υπέρ των ελίτ, των 
τραπεζών και των αγορών. Υπάρχουν 
άνθρωποι στην κορυφή και άνθρωποι 
στη βάση… μια ελίτ και απέναντί της η 
πλειοψηφία».    

Οι θεματοφύλακες της μαρξιστικής 
ορθοδοξίας κριτικάρουν αυτή την αδι-
αφοροποίητη κοινωνική κριτική. Τον 
προηγούμενο Αύγουστο, ένας ακτιβι-
στής ρώτησε τον Ιγκλέσιας γιατί δεν 
χρησιμοποιεί ποτέ την έννοια «προλε-
τάριος». Και εκείνος απάντησε: «Όταν 
ξεκίνησε το κίνημα της 15ης Μαΐου, οι 
φοιτητές του τμήματός μου –δηλαδή 
εξαιρετικά πολιτικοποιημένοι άνθρωποι 
που έχουν διαβάσει Λένιν και Μαρξ– 
συμμετείχαν για πρώτη φορά σε διαδη-
λώσεις μαζί με ‘φυσιολογικούς’ ανθρώ-
πους. Γρήγορα, τραβούσαν τα μαλλιά 
τους: ‘Δεν καταλαβαίνουν τίποτα!’, φώ-
ναζαν: ‘Είστε εργάτες ακόμα και εάν δεν 
το συνειδητοποιείτε’! Οι άνθρωποι τους 
κοιτούσαν λες και είχαν έρθει από άλλον 
πλανήτη και οι φοιτητές μου επέστρεφαν 
σπίτι αποκαρδιωμένοι… Αυτό περιμένει 
ο εχθρός από εμάς να κάνουμε: Να χρη-
σιμοποιούμε λέξεις που κανένας πλέον 
δεν καταλαβαίνει, να παραμείνουμε μει-
οψηφία και να υπαναχωρήσουμε στα 
παραδοσιακά μας σύμβολα. Και γνωρί-
ζουν ότι όσο επιμένουμε σε κάτι τέτοιο, 
δεν αντιπροσωπεύουμε καμία απειλή 
εναντίον τους». 

Παρ’ όλο που κάποιοι από τους 
ιδρυτές του προέρχονται από την άκρα 

αριστερά και από το κόμμα της Ενωμέ-
νης Αριστεράς, οι Ποδέμος κατάφεραν 
να προσελκύσουν το 10% των ψήφων 
τους, κατά τις ευρωεκλογές του 2014, 
από ανθρώπους της δεξιάς. Η υποστη-
ρικτική βάση των μελών του κόμμα-
τος διευρύνθηκε σ’ όλη την Ισπανία, με 
τη δημιουργία πάνω από 1.000 «κύ-
κλων». Οι νέοι με την πανεπιστημια-
κή μόρφωση συνέπραξαν με τους χει-
ρόνακτες και τους υπαλλήλους, καθώς 
και με τους κατοίκους της περιφέρειας. 

Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες ταξι-
κές συμμαχίες τείνουν να φυλλορρο-
ούν όταν ικανοποιούνται οι φιλοδοξί-
ες των πιο ευκατάστατων κομματιών 
τους. Πώς οι Ποδέμος θα αποφύγουν 
μια τέτοια μοίρα; «Δεν μπορούμε», 
παραδέχεται ο Λάγκο. «Αλλά αυτό εί-
ναι ένα ερώτημα που απαντιέται μόνο 
από κάποιους που είναι σε θέση να νι-
κήσουν. Προτιμώ να το αντιμετωπίσω 
τότε, παρά να κρυφτώ στο περιθώριο, 
που αποτελεί παραδοσιακό καταφύγιο 
της αριστεράς».   

Διαμορφωμένοι από τη σκέψη του 
Γκράμσι, οι ηγέτες του Ποδέμος πι-
στεύουν ότι ο πολιτικός αγώνας δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται στην ανατρο-
πή των κοινωνικών και οικονομικών 
δομών, αλλά θα πρέπει να εστιάζει και 
εναντίον της ηγεμονίας που νομιμοποι-
εί την κυριαρχία του ισχυρού στα μάτια 
του κυριαρχούμενου. Σε αυτό το πολι-
τισμικό πεδίο ο εχθρός επιβάλλει τον 
κώδικά του, τη γλώσσα και την αφήγη-
σή του. Και ένα εργαλείο ξεχωρίζει για 
τη δυνατότητά του να διαμορφώνει την 
«κοινή λογική»: η τηλεόραση. 

Από το 2003, ο Ιγκλέσιας και οι φί-
λοι του (μεταξύ των οποίων και ο κα-
θηγητής Χουάν Κάρλος Μονεδέρο, 
τώρα ένας από τους ηγέτες του Ποδέ-
μος) είχαν τις δικές τους εκπομπές, με-
ταξύ των οποίων και τη Λα Τουέρκα, 
ένα πολιτικό μαγκαζίνο που εξέπεμπε 
σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
και μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα 
με τον Ιγκλέσιας, λειτουργούσε ως ερ-
γαλείο για την «κατανόηση του κόσμου 
από μια λενινιστική σκοπιά, έτσι ώστε 
να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η στιγ-
μή». Ο ίδιος και οι φίλοι του, που συχνά 
προσκαλούσαν και δεξιούς στο πλατό, 
είναι ήδη αρκετά αναγνωρίσιμοι και 
τώρα εμφανίζονται σε πολιτικές συζη-
τήσεις των μεγάλων καναλιών. Το δεύ-
τερο στοιχείο της στρατηγικής των Πο-
δέμος είναι «να μη δωρίζεις το πεδίο 
στον εχθρό».  

Όχι ότι πρόκειται για μια ειδυλλι-
ακή σχέση. Τον προηγούμενο Δεκέμ-
βριο, ο Ιγκλέσιας ήταν προσκεκλη-
μένος στην εκπομπή La Noche en 24 
Horas στο TVE, τον βασικό δημόσιο 
τηλεοπτικό σταθμό της Ισπανίας. Κα-
τέστησε σαφές ότι δεν θεωρεί τιμητική 
την πρόσκληση: «Έπρεπε να παλέψου-
με ώστε να μου επιτραπεί η συμμετοχή 

στην εκπομπή», είπε στον εμβρόντητο 
παραγωγό και δημοσιογράφο Σέρχιο 
Μαρτίν. «Παρακαλώ, επιτρέψτε μου 
να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους σε 
αυτό τον οργανισμό, επειδή, όπως γνω-
ρίζετε, δίχως την πίεσή τους δεν θα με 
προσκαλούσατε ποτέ». 

Η άρχουσα τάξη της Ισπανίας έχει 
επιβάλει ένα εκλογικό σύστημα που 
έχουν ευνοεί τα δύο μεγαλύτερα κόμ-
ματα, καθώς και τα κόμματα έχουν ανα-
φορές σε περιφερειακό επίπεδο, όπως 
οι εθνικιστές: «Οι Καταλανοί εθνκιστές 
του Γκερόα Μπάι χρειάζονται 42.411 
ψήφους για να κερδίσουν μια έδρα. Το 
Λαϊκό Κόμμα χρειάζεται 60.000, το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 64.000 και 
η Ενωμένη Αριστερά 155.000». Το 
Ποδέμος έχει αποκλείσει τις συμμαχί-
ες –μια «σούπα συμβόλων» που απει-
λεί να σύρει το κόμμα πίσω στην πα-
λαιά διαίρεση μεταξύ δεξιάς κι αριστε-
ράς– γεγονός που μπορεί να του κο-
στίσει ψήφους από τους αριστερούς 
εθνικιστές και τους ακτιβιστές της Ενω-
μένης Αριστεράς, που έχουν ασκήσει 
κριτική στην «ιστορική ανευθυνότητα» 
του Ποδέμος (9). Η ελίτ της Ισπανίας εί-
ναι ανήσυχη: Τον Δεκέμβριο, ο ηγέτης 
του Συνδέσμου Επιχειρηματιών, Χου-
άν Ροσέλ, απηύθυνε έκκληση για τον 
σχηματισμό μιας μεγάλης συμμαχί-
ας «α λα γερμανικά», μεταξύ του Λαϊ-
κού και του Σοσιαλιστικού Εργατικού 
Κόμματος, προκειμένου να αντιμετω-
πίσουν τους Ποδέμος.   

«Δεν υπάρχει τίποτα το εξτρεμιστι-
κό στο πρόγραμμα των Ποδέμος» (10), 
δήλωσε ο Ιγκλέσιας: Συντακτική συνέ-
λευση, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, 
αναδιάρθρωση του χρέους, άρνηση 
αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης 
στα 67 χρόνια, εισαγωγή της 35ώρης 
εβδομάδας εργασίας (σήμερα 40), δη-

μοψήφισμα για τη μοναρχία, επανεκ-
κίνηση της βιομηχανικής παραγωγής, 
ανάκτηση εξουσίας από τις Βρυξέλλες, 
αυτοδιάθεση για τις περιφέρειες της 
Ισπανίας. Προετοιμάζοντας μια συμ-
μαχία με παρόμοια κινήματα της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης (του ΣΥΡΙΖΑ 
από την Ελλάδα, που ανήλθε ήδη στην 
εξουσία με τις εκλογές της 25ης Ιανουα-
ρίου) τα σχέδια του Ποδέμος απειλούν 
όντως τη χρηματιστηριακή εξουσία, 
αυτό που ο Ιγκλέσιας αποκαλεί «Γερ-
μανική Ευρώπη» και «κάστα». 

 Και αυτές οι δυνάμεις ήδη ακο-
νίζουν τα δόντια τους. Ένα κείμενο του 
δημοσιογράφου Σαλβαδόρ Σόστρες, 
στην Ελ Μούντο του Δεκεμβρίου, συνέ-
κρινε τον Ιγκλέσιας με τον πρώην πρό-
εδρο της Ρουμανίας Νικολάι Τσαουσέ-
σκου και ισχυρίζεται ότι διακατέχεται 
από μια μόνον εμμονή: «Να στραγγί-
σει το αίμα των φτωχών μέχρι τελευταί-
ας ρανίδας». Ένας πολιτικός του Λαϊκού 
Κόμματος ήταν ακόμα πιο σαφής: «Κά-
ποιος πρέπει να του φυτέψει μια σφαί-
ρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του». 

Ο ΡενόΛαμπέρ είναι αναπληρωτής εκ-
δότης της Λε Μοντ Ντιπλοματίκ
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Δημοσιεύθηκε στην αγγλική έκ-
δοση της Λε Μοντ Ντιπλοματίκ, 
Φεβρούαριος 2015..

 Οι ηγέτες του Ποδέμος πιστεύουν πως η αριστερά υπήρξε για πάρα πολύ καιρό ένοχη δυσνόητων αναλύσε-
ων, συγκεχυμένων αναφορών, και αδιαφανούς φρασεολογίας.

“ 

Η υποστηρικτι-

κή βάση των 

μελών του κόμ-

ματος διευ-

ρύνθηκε σ’ όλη 

την Ισπανία, 

με τη δημιουρ-

γία πάνω από 

1.000 «κύ-

κλων».

http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh1
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/24560-podemos-y-movimientos.html
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/24560-podemos-y-movimientos.html
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh2
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh3
http://www.ulpgc.es/noticia/invcorrupcion_29072013
http://www.ulpgc.es/noticia/invcorrupcion_29072013
http://www.ulpgc.es/noticia/invcorrupcion_29072013
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh4
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh5
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh6
http://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
http://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
http://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh7
http://www.publico.es/actualidad/duenos-del-ibex-son-67.html
http://www.publico.es/actualidad/duenos-del-ibex-son-67.html
http://www.publico.es/actualidad/duenos-del-ibex-son-67.html
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh8
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh9
http://mondediplo.com/2015/02/03podemos#nh10


Αριθμός φύλλου 111        ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201518

«Το Κομπάνι είναι ελεύθερο, ο 
Οτσαλάν θα είναι ο επόμενος», 
τραγουδούσαν χιλιάδες Κούρ-
δοι στην Τουρκία, το Ιράν, το 
Ιράκ και τη Συρία, γιορτάζοντας 
την απελευθέρωση του Κομπάνι 
στα συροτουρκικά σύνορα, μετά 
από 133 ημέρες αιματηρού πο-
λέμου εναντίον των μαχητών 
του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Η 
δύσκολα κερδισμένη νίκη συ-
νιστά καθοριστική καμπή στον 
επί δεκαετίες αγώνα των Κούρ-
δων για τα εθνικά τους δίκαια. 
Μερικοί, όμως, αναλυτές, υπο-
στηρίζουν ότι οι μεγάλοι νικη-
τές είναι το ΠΚΚ και ο φυλακι-
σμένος του ηγέτης Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν και στους ηττημένους 
δεν είναι μόνον το ΙΚ, αλλά και 
η Τουρκία.

Τ 

ο ΠΚΚ και η συγγενική 
του οργάνωση στη Συρία, 
Μονάδες Λαϊκής Προστα-
σίας (YPG), αποτελούν την 

αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά 
των τζιχαντιστών στο Ιράκ και στη 
Συρία, επισκιάζοντας τους Κούρ-
δους του Ιράκ Πεσμεργκά, που 
αποχώρησαν όταν το ΙΚ εισέβαλε 
στο Σενγκάλ/Σιντζάρ το περασμέ-
νο καλοκαίρι.

Αυξανόμενος είναι και ο αριθ-
μός Ιρανών Κούρδων που εντάσ-
σονται στην άμυνα των Κούρδων 
της Συρίας, αυξάνοντας περαιτέ-
ρω την πολιτικοποίηση μεταξύ 
των ανήσυχων Κούρδων του Ιράν. 
Αλλά, άμεσα, η υποστήριξη των 
Κούρδων εξυπηρετεί τον στόχο του 
Ιράν για απίσχναση του ΙΚ και της 
Τουρκίας, ενώ ταυτόχρονα απο-
μακρύνει το κουρδικό πρόβλημα 
πέρα από τα σύνοαρά της –μια τα-
κτική που είχε χρησιμοποιηθεί και 
από τον Χαφέζ Αλ Άσαντ, που είχε 
επιτρέψει στον Οτσαλάν να ζει και 
να οργανωθεί στη Συρία. Με ένα 
δίκτυο εκτεινόμενο στην Ευρώπη, 
στη Βόρειο Αμερική και στη Μέση 
Ανατολή, το ΠΚΚ είναι αναμφισβή-
τητα το κουρδικό κίνημα με την με-
γαλύτερη επιρροή παγκοσμίως.

Η Ασίγια Αμπντουλάχ, συ-
μπρόεδρος του Κόμματος Δημο-
κρατικής Ένωσης (PYD), της πολι-
τικής πτέρυγας του YPG, επιβεβαί-
ωσε ότι οι Κούρδοι νίκησαν το ΙΚ 
στο Κομπάνι. Είπε, σε μια τηλεφω-
νική συνέντευξη, στο Αλ-Μόνιτορ: 
«Τα αεροπορικά κτυπήματα των 
ΗΠΑ μας βοήθησαν εξαιρετικά». Η 
Αμπντουλάχ έδωσε έμφαση ωστό-
σο στο ότι η επιχείρηση εναντίον 

των τζιχαντιστών συνεχίζεται. «Οι 
δυνάμεις μας τώρα επικεντρώνονται 
στην ανακατάληψη των γύρω χω-
ριών», είπε. Η κεντρική διοίκηση 
των ΗΠΑ ανέφερε πως οι Κούρ-
δοι ελέγχουν το 90% του Κομπά-
νι. «Ενώ ο πόλεμος εναντίον του ΙΚ 
απέχει από τη λήξη του, η αποτυχία 
του ΙΚ στο Κομπάνι τους έχει στερή-
σει στρατηγικούς στόχους», σύμφω-
να με δήλωση της Κεντρικής Διοί-
κησης.

Το καθοριστικό γεγονός της αλ-
λαγής των σχέσεων ΗΠΑ και ΠΚΚ 
ήταν όταν τα αμερικανικά C-130 
έριξαν βοήθεια και όπλα στις πο-
λιορκούμενες κουρδικές δυνάμεις 
στις 19 Οκτωβρίου 2014, ακριβώς 
τη στιγμή που ο θύλακας ήταν έτοι-
μος να πέσει. Η κίνηση άφησε την 
Τουρκία, έναν στρατηγικό σύμμα-
χο στο ΝΑΤΟ που πολεμά το ΠΚΚ 
από το 1984, σε κατάσταση σοκ, 
και εμβάθυνε τη μακροχρόνια κα-
χυποψία της για τις προθέσεις των 
ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν δεν κατέβαλε προσπάθεια 
να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για 
την τροπή των γεγονότων. Μιλώ-
ντας στους δημοσιογράφους στις 
26 Ιανουαρίου, ο Ερντογάν ισχυ-

ρίστηκε ότι είχε ζητήσει από τον 
Μπαράκ Ομπάμα να μην επεμ-
βαίνει υπέρ των Κούρδων. «Είπα 
στον κ. Ομπάμα να μη ρίχνει αυ-
τές τις βόμβες [εννοώντας τα όπλα 
και τις άλλες προμήθειες]. Θα κά-
νεις λάθος. Δυστυχώς, παρά τη συ-
νομιλία μας, αυτοί έριξαν ό,τι χρει-
άζονταν με τρία C-130 και τα μισά 

προσγειώθηκαν στα χέρια του ΙΚ. 
Άρα ποιος είναι αυτός που τους εφο-
διάζει;» Η δυσαρέσκεια είναι αμοι-
βαία. Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει 
την απογοήτευσή της για την άρνη-
ση της Άγκυρας να επιτρέψει σε αε-
ροπλάνα της συμμαχίας να χρησι-
μοποιήσουν τη αεροπορική βάση 
του Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία 
για στρατιωτικές αποστολές κατά 
του ΙΚ. (Κάποιοι πολιτικοί στην 
Ουάσιγκτον υποστηρίζουν ότι οι 
ΗΠΑ οφείλουν να φτιάξουν στρα-
τιωτική βάση στο ιρακινό Κουρδι-
στάν σε αντικατάσταση του Ιντσιρ-
λίκ.)

Η άρνηση της Τουρκίας στις 
κουρδικές αιτήσεις, να επιτραπεί 
στους Κούρδους μαχητές να ανοί-
ξουν μια γραμμή ανεφοδιασμού 
προς το Κομπάνι από τη τουρκική 
πλευρά, ήταν η σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι: ακολούθησαν οι αε-
ροπορικές ρίψεις των Αμερικανών 
και η Άγκυρα υποχρεώθηκε να 
ανοίξει διάδρομο, αλλά μόνον για 
150 περίπου Ιρακινούς Κούρδους 
Πεσμεργκά, οι οποίοι υποστήρι-
ξαν τις δυνάμεις του YPG με πυρο-
βολικό μεγάλου βεληνεκούς που 
αναπτύχθηκαν στο Κομπάνι. Εάν η 

Τουρκία είχε υποστηρίξει εξ αρχής 
τους Κούρδους σε αυτόν τον πόλε-
μο, «η άποψη ότι η Τουρκία βρίσκε-
ται στο πλευρό του ΙΚ δεν θα ήταν 
τόσο διαδεδομένη», είπε ένας Δυ-
τικός διπλωμάτης που ζήτησε να 
μείνει ανώνυμος λόγω του ευαί-
σθητου του ζητήματος.

Το ΠΚΚ και το PYD ισχυρίζο-
νται ότι η Τουρκία έχει εξοπλίσει 
και εκπαιδεύσει τους τζιχαντιστές 
σε έναν πόλεμο διά αντιπροσώ-
πων, που σκόπευε στην υπονόμευ-
ση του πειράματος αυτοδιοίκησης 
των Κούρδων της Συρίας, και ότι 
αυτή η πολιτική τής γύρισε τελι-
κά μπούμερανγκ. Στις 6 Ιανουα-
ρίου, μια επιχείρηση αυτοκτονίας, 
από μια γυναίκα που ανήκε στο ΙΚ, 
που στοίχισε τη ζωή σε έναν Τούρ-
κο αξιωματικό της αστυνομίας στη 
συνοικία Σουλταναχμέτ της Κων-
σταντινούπολης, αποτέλεσε μια σο-
βαρή υπενθύμιση ότι ούτε η Τουρ-
κία δεν είναι απρόσβλητη από τους 
τζιχαντιστές.

Επανειλημμένως η Τουρκία 
αρνήθηκε ότι βρίσκεται σε συνεν-
νόηση με τους ισλαμιστές εναντίον 
των Κούρδων της Συρίας και τονί-
ζει ότι φροντίζει για πάνω από 200 

Η νίκη των Κούρδων στο Κομπάνι συνιστά 

Το ΠΚΚ και το PYD ισχυρίζονται ότι η Τουρκία έχει εξοπλίσει και εκπαιδεύσει του τζιχαντιστές σε έναν πόλεμο διά αντιπροσώπων που σκόπευε 
στην υπονόμευση του πειράματος αυτοδιοίκησης των Κούρδων της Συρίας,

Της Αμπερίν Ζαμάν

“ 

Μιλώντας 

στους δημοσι-

ογράφους στις 

26 Ιανουαρί-

ου ο Ερντο-

γάν ισχυρίστηκε 

ότι είχε ζητήσει 

από τον Μπα-

ράκ Ομπάμα να 

μην επεμβαί-

νει υπέρ των 

Κούρδων.

     ΔΙΕΘΝΗ
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χιλιάδες πρόσφυγες από το Κο-
μπάνι. Πάνω από χίλιοι τραυματι-
σμένοι μαχητές του YPG περιθάλ-
πονται σε κρατικά νοσοκομεία της 
Τουρκίας, προσθέτουν Τούρκοι 
αξιωματούχοι. Αλλά λίγοι αμφι-
βάλλουν πως η τουρκική κυβέρνη-
ση θα προτιμούσε μια παρατεταμέ-
νη στασιμότητα, από τη νίκη όποιας 
πλευράς. Ο Ερντογάν έχει ξεκαθα-
ρίσει ότι είναι αντίθετος σε όποια 
διευθέτηση στη Συρία, που θα δη-
μιουργούσε στη Βόρειο Συρία ντε 
φάκτο το καθεστώς που απολαμ-
βάνουν οι Κούρδοι του Ιράκ. Επα-
νέλαβε αυτή την άποψη στις 26 Ια-
νουαρίου στους δημοσιογράφους, 
ρωτώντας: «Τι είναι αυτό; Βόρειο 
Ιράκ; Τώρα [θέλουν] να γεννηθεί 
η Βόρεια Συρία. Είναι αδύνατο για 
εμάς να το αποδεχθούμε. Τέτοιες 
οντότητες θα προκαλέσουν μεγάλα 
προβλήματα στο μέλλον».

Τα σχόλια του Ερντογάν έχουν 
τη γεύση των έντονων τελεσιγρά-
φων της Άγκυρας, όταν οι Κούρ-
δοι του Ιράκ διαμόρφωναν τη δική 
τους περιφερειακή κυβέρνηση, τη 
δεκαετία του 1990. Τότε, η Τουρ-
κία παρακινούσε τους Κούρδους 
του Ιράκ εναντίον του ΠΚΚ και 

τους Τουρκμένους του Ιράκ ενα-
ντίον των Κούρδων του Ιράκ. Οι 
σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και 
της Ουάσιγκτον επιδεινώθηκαν 
ραγδαία μετά τη ματαίωση από τις 
αμερικανικές δυνάμεις μιας, εικα-
ζόμενης ως τουρκικής, συνωμοσί-
ας για τη δολοφονία του Κούρδου 
κυβερνήτη του Κιρκούκ. Σήμερα, 
οι Κούρδοι του Ιράκ είναι οι στενό-
τεροι σύμμαχοι της Τουρκίας στην 
περιοχή και οι καλύτεροι εμπορι-
κοί τους εταίροι, αν και η φιλία τους 
δοκιμάζεται από την απροθυμία 
της Τουρκίας να αναλάβει το ΙΚ.

Μπορεί ένα παρόμοιο σενά-
ριο να επαναληφθεί στη Συρία; «Η 
Τουρκία δεν μπορούσε να σταματή-
σει τους Κούρδους στο Ιράκ. Είναι 
απίθανο να κάνουν το ίδιο στη Συ-
ρία», μας είπε ο Δυτικός διπλωμά-
της. «Η τουρκική πολιτική έχει ενώ-
σει όλους τους Κούρδους, αν όχι 
τους ηγέτες τους». Αλλά η Τουρ-
κία μπορεί να συνεχίζει να κάνει 
τη ζωή δύσκολη σε όλους το ίδιο. 
Οι Κούρδοι της Συρίας εξαρτώ-
νται ολοένα και περισσότερο από 
τη ροή της βοήθειας από την Τουρ-
κία. Και σε αντίθεση με τα ορεινά 
σύνορα με το Βόρειο Ιράκ, όπου 

έχει τις βάσεις του το ΠΚΚ, τα σύ-
νορα με τις κουρδικές περιοχές της 
Βόρειας Συρίας είναι επίπεδα, και 
άρα εύκολος στόχος σε μια πιθανή 
στρατιωτική επέμβαση.

Εντούτοις, παρά τους λεονταρι-
σμούς του Ερντογάν, αυτό θα ήταν 

η λιγότερη πιθανή επιλογή. Εκτός 
από την πιθανή διεθνή κατακραυ-
γή, οι εσωτερικές επιπτώσεις θα 
ήταν τεράστιες. Το Κόμμα Δικαι-
οσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του 
Ερντογάν βρίσκεται σε συνομιλί-
ες με τον Οτσαλάν τα δύο τελευταία 
χρόνια και μια εκεχειρία που ανα-
κοινώθηκε τον Μάριο του 2013 
τηρείται σε γενικές γραμμές ως σή-
μερα. Καμία πλευρά δεν έχει την 
πολυτέλεια να αρχίσει πάλι τον πό-
λεμο. Το ΠΚΚ είναι εγκλωβισμένο 
από το ΙΚ και το ΑΚΡ επιδιώκει τη 
τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στις 
εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7 
Ιουνίου.

«Με το Κομπάνι οι τύχες των 
Κούρδων της Τουρκίας και της Συρί-
ας έχουν αμετάκλητα συνυφανθεί», 
δήλωσε στο Αλ-Μόνιτορ η Αρζού 
Γιλμάζ, ερευνήτρια των κουρδι-
κών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο 
της Άγκυρας. «Και όσοι περισσότε-
ροι Κούρδοι μαχητές της Τουρκίας 
πεθαίνουν για την κοινή τους υπό-
θεση, τόσο δυναμώνει αυτός ο δε-
σμός. Οι Κούρδοι της Τουρκίας βλέ-
πουν κάθε επίθεση εναντίον των 
αδελφών τους στη Συρία ως επίθε-
ση εναντίον τους», μας είπε. Ακό-

μη, οι παρατηρήσεις του Ερντο-
γάν δείχνουν ότι η Τουρκία θα συ-
νεχίσει να πιέζει πολιτικά και οικο-
νομικά τους Κούρδους της Συρίας 
και θα συνεχίσει να τους τσιγκλά-
ει για να συμμετάσχουν στη συρι-
ακή αντιπολίτευση που εδρεύει 
στην Κωνσταντινούπολη και να κη-
ρύξουν τον πόλεμο κατά του συρι-
ακού καθεστώτος. Αυτό με τη σει-
ρά του, όμως, έχει το ρίσκο μιας πε-
ραιτέρω υπονόμευσης της ειρη-
νευτικής προσπάθειας μεταξύ των 
Κούρδων της Τουρκίας, προκα-
λώντας ενδεχομένως έναν νέο κύ-
κλο βίας και αστάθειας. Η πρόσφα-
τη έξαρση των φονικών οδομαχιών 
μεταξύ των Κούρδων που υποστη-
ρίζουν το ΠΚΚ, εναντίον των ισλα-
μιστών αντιπάλων τους στην πόλη 
Σίζρε, στα ιρακινά σύνορα (στμ. στο 
τριεθνές Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ), 
θεωρείται ευρέως μία δυσοίωνη 
διάχυση όσων συμβαίνουν στο Κο-
μπάνι.

Η εκδήλωση τέτοιων παν-
κουρδικών αισθημάτων εγείρει 
ένα δίλημμα για τον Οτσαλάν, που 
επιμένει ότι οι Κούρδοι της Τουρ-
κίας δεν επιδιώκουν ένα ανεξάρ-
τητο κράτος. Η Αμπντουλάχ, η συ-
μπρόεδρος του PYD, επιμένει ότι 
ούτε οι Κούρδοι της Συρίας έχουν 
σχέδια ανεξαρτησίας. «Πολεμού-
με για τη δημοκρατία για όλον το 
συριακό λαό, ανεξάρτητα από τη 
θρησκεία ή την εθνικότητά του», 
είπε, «θέλουμε σχέσεις καλής γει-
τονίας με την Τουρκία και καλού-
με την Τουρκία να βοηθήσει στην 
ανοικοδόμηση των υποδομών και 
να γιατρέψουμε τις πληγές του πο-
λέμου». Η Αμπντουλάχ επιδέξια 
προσπερνά τις όποιες ερωτήσεις 
θίγουν το ζήτημα της πιθανής συ-
νεργασίας της Τουρκίας με το ΙΚ 
«Το ΙΚ δεν είναι απειλή μόνον για 
τους Κούρδους. Συνιστά απειλή για 
όλους».

Απόδοση στα ελληνικά: 
Σωτήρης Δημόπουλος

«Με το Κομπάνι οι τύχες των Κούρδων της Τουρκίας και της Συρίας έχουν αμετάκλητα συνυφανθεί [...] Πολεμούμε για τη δημοκρατία για όλους το 
συριακό λαό, ανεξάρτητα από την θρησκεία ή την εθνικότητά του»

“ 

Η άρνηση της 
Τουρκίας στις 
κουρδικές αι-
τήσεις να επι-
τρέψουν στους 
Κούρδους μα-
χητές να ανοί-
ξουν μια γραμ-
μή ανεφοδια-
σμού προς το 
Κομπάνι από τη 
τουρκική πλευ-
ρά, ήταν η στα-
γόνα που ξε-
χείλισε το πο-
τήρι. 

ήττα της τουρκικής πολιτικής

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ
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     ΔΙΕΘΝΗ

Τι λένε στην Ευρώπη για μας;
Όταν ακούω αυτό το ερώτημα, η πρώ-
τη απάντηση που μου έρχεται είναι: 
«Λένε ότι καλό θα ήταν να σταματήσε-
τε να αναρωτιέστε».

Πολλές φορές, όμως, η κοινή γνώ-
μη μιας ευρωπαϊκης χώρας, ακριβώς 
όταν είναι χειραγωγημένη, μπορεί να 
μας αποκαλύψει τις προθέσεις των κυ-
βερνώντων της. Και στο ελληνικό ζήτη-
μα δεν μπορεί παρά να είναι χειραγω-
γημένη, εφόσον λίγοι Ευρωπαίοι πο-
λίτες μπορούν να έχουν άμεση ενημέ-
ρωση, χωρίς τη διαμεσολάβηση των 
μαζικών μέσων. 

Στη Γερμανία, λοιπόν, το ποσοστό 
των Γερμανών που ήταν υπέρ της πα-
ραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώ-
νη κυμαινόταν γύρω στο 40% σε δια-
δοχικές δημοσκοπήσεις από το 2011 
(με χαμηλότερο το 31% στις ελληνικές 
εκλογές τον Μάιο του 2012). Μετά τις 
εκλογές του 2015, το ποσοστό των Γερ-
μανών υπέρ της παραμονής ήταν 54% 
σε μία δημοσκόπηση και 62% σε μία 
δεύτερη.

Τα νούμερα δείχνουν μια αισθητή 
βελτίωση του κλίματος.

Τα στερεότυπα για τους Έλληνες 
εξακολουθούν να είναι διαδεδομένα, 
αν κρίνει κανείς από τα διαδικτυακά 
σχόλια. Οι αριστεροί είναι γενικά πιο 
φιλέλληνες, ίσως γιατί καταλαβαίνουν 
καλύτερα τα γεωπολιτικά.

Οι Βέλγοι αριστεροί
Όταν άρχισα να συναναστρέφομαι Βέλ-
γους αριστερούς ήταν (πολιτικά) μια 
ανάσα σε σχέση με τις ελληνικές συ-
ναναστροφές μου στις Βρυξέλλες. Ξέ-
ρουν, και κάποιοι ασπάζονται, τις ιδέες 
του Μισεά. Ορισμένοι – ομολογουμέ-
νως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία – έχουν 
σαφή θέση για διεθνή ζητήματα όπως 
το κουρδικό. Δεν εκφράζονται περι-
φρονητικά για τον κόσμο που δεν κατα-
λαβαίνει την ανυπέρβλητη επαναστατι-
κότητά τους. Αναγνωρίζουν ότι αρκετοί 
δεξιοί συνδικαλιστές (ακόμα και μερι-
κοί φιλελεύθεροι) κάνουν καλή δου-
λειά. Μιλούν με άλλους αριστερούς. 
Τους δίνουν μέχρι συγχαρητήρια για 
τις εκλογικές τους επιτυχίες... Σίγουρα 
θα έχω πέσει σε τίποτα μετριοπαθείς. 
Όχι πάντως σε επαναστάτες, όπως εί-
ναι αρκετοί Έλληνες στην Μπενελούξ. 
Τι ψηφίζουν όμως οι Έλληνες;

Τι ψηφίζουν οι Έλληνες στο Λου-
ξεμβούργο;
Γιατί στο Λουξεμβούργο; Επειδή ακρι-
βώς εκεί οι Έλληνες δουλεύουν ως 

υπάλληλοι κυρίως διεθνών οργανι-
σμών και δευτερευόντως εταιρειών. 
Οι κλασικοί μετανάστες είναι ελάχιστοι. 
Οπότε η εκλογική τους συμπεριφορά 
απαντά βασικά στο ερώτημα: «Πόσο 
Ευρωπαίοι είναι οι Έλληνες στους διε-
θνείς οργανισμούς;»

Με βάση τα αποτελέσματα των ευ-
ρωεκλογών του 2014, η απάντηση εί-
ναι ότι είναι αρκετά Ευρωπαίοι. Όχι 
τόσο γιατί η ΝΔ έχει κάπως υψηλότερα 
και ο Σύριζα κατά τι χαμηλότερα ποσο-
στά σε σχέση με τον εθνικό μέσον όρο. 
Αλλά, κυρίως, γιατί οι αμιγώς μεταρ-
ρυθμισιολάγνες δυνάμεις είναι υπε-
ρενισχυμένες. Το Ποτάμι, π.χ., παίρνει 
δέκα ολόκληρες μονάδες περισσότερες 
σε σχέση με τους ελλαδικούς ψηφοφό-
ρους. Κάτι τοσούτο μάλλον εντυπωσι-
ακό όσον οι θέσεις του, πολλούς μή-
νες μετά τις ευρωεκλογές, καλύπτονται 
από μία μυστηριώδη αχλύ, την οποία 
όμως οι ψηφοφόροι του φαίνεται να 
έχουν καταφέρει να διαπεράσουν. Το 
ίδιο ισχύει και για τη συμμαχία περί τον 
εμβληματικό Θ.Τζήμερο, η οποία, στο 
Λουξεμβούργο, εξαπλασιάζει το ισχνό 
πανελλαδικό ποσοστό του 0,9%. Αντι-
θέτως, η ΧΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες τρομάζουν, οι πρώτοι λόγω συμπε-
ριφοράς εκτός Βουλής (στη Βουλή ψη-
φίζαν συνήθως υπέρ της κυβέρνησης), 
οι δεύτεροι ίσως λόγω ονόματος.

Στο Βέλγιο τα αποτελέσματα είναι 
παρόμοια. Εκεί όμως η Δημάρ ήταν 
ακόμα κραταιά το 2014. 

Γαλλικές υπερβολές
Ένας εκ των δολοφόνων στα γραφεία 
του γαλλικού σατιρικού περιοδικού το 
είχε θέσει με έκδηλο φανατισμό: «Σκο-
τώσαμε το Σαρλί». Αποδείχτηκε και εύ-
στοχος, γιατί το περιοδικό ανήγγειλε ότι 
κλείνει προσωρινά. 

Στη Γαλλία πάντως παρατηρείται 
μία ανησυχητική και γελοία (πάνε συ-
νήθως μαζί) αντίδραση των διωκτικών 
αρχών. Το αδίκημα είναι η «εξύμνηση 

της τρομοκρατίας». Ούτε οι μεθυσμέ-
νοι, ούτε οι ελαφρώς διανοητικά προ-
βληματικοί, ούτε τα παιδιά γλιτώνουν. 
Αν βρίσεις κάποιον αστυνομικό δεν 
έγινε και τίποτα, αν του φωνάξεις ότι οι 
τζιχαντιστές θα τον αναλάβουν –ή κά-
πως πιο άκομψα– εισπράττεις πολύμη-
νη φυλάκιση. διακόσιες πενήντα εφτά 
τον Γενάρη οι υποθέσεις εξύμνησης 
της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το γαλ-
λικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην καλύτερη περίπτωση είναι 
μια ασυλλόγιστη πολιτική, η οποία συ-
νηθίζεται τις πρώτες εβδομάδες μετά 
από μία σοβαρή τρομοκρατική επίθε-
ση. Στη χειρότερη είναι κάτι που ήρθε 
για να μείνει. 

Η ιστορία του μήνα
Ξεχνώντας για λίγο την πολιτική και τον 
διαπραγματευτικό αγώνα που ζούμε εξ 
αντιπροσωπευτικής αντανακλάσεως 
και θα ζήσουμε στους επόμενους μή-
νες, σας μεταφέρω αποσπάσματα από 
μια πολύ απλή ιστορία. Τη διηγείται ο 
Αμερικανός δημοσιογράφος ινδικής 
καταγωγής, Σαντίπ Ρόι. Από τον Γκάρ-
ντιαν του Σαββάτου, 31 Ιανουαρίου:

Ο πατέρας μου δεν μου έγραψε 
ποτέ κανονικό γράμμα. Η μητέρα μου 
ήταν που έγραφε τα γράμματα στην οι-
κογένεια [...] Καμιά φορά έγραφε από 
πάνω προς τα κάτω ή στα περιθώρια, 
για να μην πάει ούτε ίντσα χαμένη [...] 
Ο πατέρας μου έγραφε μερικές φρά-
σεις στους λιγοστούς χώρους που έμε-
ναν. Φαντάζομαι τον έβαζε η μάνα μου. 
Γράψε κι εσύ κάτι στον γιο σου, θα του 
λεγε. Κι αυτός μου ’γραφε: «Τι κάνεις; 
Χρόνια πολλά. Εδώ όλοι καλά. Να προ-
σέχεις».

Το πρώτο γράμμα που πήρα απ’ 
τον πατέρα μου ήταν έκπληξη για μένα. 
Όχι γιατί έγραφε σπάνια, αλλά γιατί το 
έλαβα πέντε χρόνια αφότου είχε πεθά-
νει: Το ανακάλυψε η ανιψιά μου μέσα σ’ 
ένα σκονισμένο ντοσιέ. [...] Ένα ντοσιέ με 
γράμματα σε μένα και στη μητέρα μου, 
που μας προετοίμαζαν να ζήσουμε χω-
ρίς αυτόν. Δεν είχε ούτε σοκαριστικά 
οικογενειακά μυστικά, ούτε εξομολο-
γήσεις. «Δεν είμαι τόσο σημαντικός, δεν 
θα λείψω σε κανέναν όταν φύγω, εκτός 
από σένα», έγραφε. «Μην κάνετε πο-
λυτελή κηδεία. Μην ξυρίσεις το κεφά-
λι σου».

Δεν έλαβα έγκαιρα το γράμμα. Και 
την κηδεία κάναμε όπως έπρεπε, και 
το κεφάλι μου ξύρισα ως καλός ινδου-
ϊστής, και κάθισα σταυροπόδι, σφίγγο-
ντας λουλούδια στη γροθιά μου, μυρί-
ζοντας το θυμίαμα και επαναλαμβάνο-

ντας τα λόγια του ιερέα [...]
Με τον πατέρα μου, όταν μεγά-

λωσα, δεν ξέραμε τι να πούμε [...] Ίσως 
όμως δεν έλεγε τίποτα, γιατί δεν τον ρω-
τούσαμε και τίποτα. Ούτε για τα χρόνια 
που πέρασε στο Λονδίνο, δουλεύοντας 
για τους βρετανικούς σιδηροδρόμους, 
ούτε για το ταξίδι του από την Αγγλία 
στην Ινδία με πλοίο, ούτε για τις γέφυ-
ρες που έχτιζε στη ζούγκλα με τις τί-
γρεις στην κεντρική Ινδία, ούτε τι σκε-
φτόταν για τον κόσμο γύρω του. Γι’ αυτό 
μάλλον προτιμούσε να κάθεται στο 
γραφείο του, να βγάζει το καπάκι απ’ 
την πένα του και να μας γράφει γράμ-
ματα...

Όταν έφυγα πρώτη φορά για την 
Αμερική, ο πατέρας μου κανόνισε τα 
πάντα: τα εισιτήρια, το πολύτιμο συ-
νάλλαγμα, τα χαρτιά της τράπεζας. Ενώ 
οι θειάδες μου έλεγαν να προσέχω τις 
Αμερικανίδες και η μάνα μου προσπα-
θούσε να με μάθει να μαγειρεύω μέσα 
σε μια μέρα, ο πατέρας μου δεν μου 
έδωσε καμία συμβουλή, δεν μου έκανε 
κανένα κήρυγμα. Πάντα έλεγε ότι μας 
ανέθρεψε έτσι ώστε να ενεργούμε αυ-
τόνομα. Στο γράμμα του, όμως, μιλάει: 
μου λέει να μη δουλεύω μόνο με γνώ-
μονα το συμφέρον μου. «Αν μπορείς να 
βοηθήσεις άλλους, θα νιώσεις ζεστα-
σιά. Όταν βοηθάς, όμως, πρόσεχε. Μην 
πέσεις στην παγίδα να θεωρήσεις τον 
εαυτό σου ανώτερο… Μη μειώνεις τον 
εαυτό σου, είναι το μεγαλύτερο κακό 
που μπορείς να του κάνεις»... 

Χρόνια μετά, μπόρεσα να ξανα-
κούσω τη φωνή του πατέρα μου. Να 
μιλάει κανονικά, όχι να λέει «Τι κά-
νεις; Εμείς, καλά», μέσα από ένα τη-
λέφωνο που δεν ακουγόταν καλά, 
πριν δώσει το ακουστικό στη μάνα 
μου. Και, παρ’ όλο που τα γράμμα-
τά του δεν έχουν υπογραφή, κάθε 
φορά που τα διαβάζω τον ακούω να 
μου λέει αντίο.

Κι ο επίλογος
Προσπαθώ να καταλάβω τι με εντυ-
πωσίασε στην ιστορία, πέρα από το 
εμφανώς συγκινητικό της κομμάτι. 
Μιλά για μετανάστευση (όχι ως κα-
κουχίες, αλλά ως αποχωρισμό από 
την οικειότητα), για επιστροφή στην 
πατρίδα, για Ινδούς που δούλευ-
αν για τους αποικιοκράτες και πρό-
κοψαν. Λίγα λόγια ζδιά ζώσης, πολ-
λά εκ του ασφαλούς επιστολόχαρ-
του. Καλή μας δύναμη γι’αυτά που 
έρχονται.

Σε κάποια Δύση Πάντα

Ο Στράτος Μεϊντανόπουλος γράφει από τις Βρυξέλλες

Τι λένε στην Ευρώπη για μας; 

Τα στερεότυπα για τους Έλληνες εξακολουθούν να είναι διαδεδομένα, αν 
κρίνει κανείς από τα διαδικτυακά σχόλια. 

“ 

Πολλές φορές, 

όμως, η κοινή 

γνώμη μιας ευ-

ρωπαϊκης χώ-

ρας, ακριβώς 

όταν είναι χει-

ραγωγημένη, 

μπορεί να μας 

αποκαλύψει τις 

προθέσεις των 

κυβερνώντων 

της.
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Ἀφιερωμένη στό μεξικάνι-
κο κίνημα τῶν Κριστέρος 
πού ἄρχισε τό 1926 καί δι-
ήρκεσε περίπου τρία χρό-
νια εἶναι ἀφιερωμένη ἡ 
πρόσφατη ταινία (2012), 
μέ τόν Ἄντυ Γκαρσία καί 
τόν Πήτερ Ο’ Τούλ. 

Σ 

υνήθως σημειώνεται 
ὅτι «Κριστέρος εἶναι 
η ονομασία που δό-
θηκε στους Μεξικα-

νούς καθολικούς οἱ ὁποῖοι 
ἐπαναστάτησαν ἐνάντια στόν 
πρόεδρο Πλουτάρκο Ἐλίας 
Κάγιες τό 1927 ἐξαιτίας τῶν 
μέτρων πού πῆρε κατά τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν τό 
κλείσιμο θρησκευτικῶν κέ-
ντρων καί κτηρίων». Βεβαίως, 
γιά τόν εἰδικό μελετητή, οἱ ρί-
ζες τῆς σύγκρουσης θά πρέ-
πει νά ἀναζητηθοῦν περισσό-
τερο στούς νόμους πού ψηφί-
στηκαν ἀρχικά τήν δεκαετία 
τοῦ 1850, ἐνῶ ἐπικυρώθη-
καν περί τό 1917 (ὕστερα ἀπό 
τήν μεξικανική ἐπανάσταση 

τοῦ 1910) καί οἱ ὁποῖοι ἔθε-
ταν, μεταξύ ἄλλων, τό ζήτημα 
τῆς «κρατικοποίησης τῆς ἀκί-
νητης περιουσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας». Αὐτή ἡ ἀναδιανομή τῆς 
γῆς ἦταν ἐπιθυμία καί τῆς 

Ἐκκλησίας, ἀλλά μέ διαφορε-
τικούς ὅρους.  

Πέραν αὐτῶν, ἔχει σημασία 
ὅτι, ἤδη στίς ἀρχές τοῦ 1925, 
ὁ Κάγιες προχώρησε σέ διώ-
ξεις ξένων καθολικῶν ἱερέων 

ἀπό τό Μεξικό καί σέ κατάσχε-
ση κτιρίων πού ἀνῆκαν στήν 
Ἐκκλησία. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1926, 
οἱ ἴδιοι οἱ Μεξικανοί ἐπίσκο-
ποι ὑπεστήριξαν τήν ἀναστολή 
τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν στίς 
Ἐκκλησίες, γεγονός τό ὁποῖο ἡ 
κυβέρνηση ἐξέλαβε ὡς πολιτικό 
τέχνασμα πού σκοπό εἶχε νά 
ξεσηκώσει τίς μάζες ἐναντίον 
τῆς κυβέρνησης. Πάντως εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι οἱ περισσό-
τεροι ἐπίσκοποι καί ὁρισμένοι 
ἱερεῖς, μᾶλλον φοβούμενοι ἀντί-
ποινα, δέν ἔλαβαν μέρος στήν 
ἐξέγερση πού ἄρχιζε.  

Ὁμολογεῖται γενικά ὅτι τόσο 
οἱ ἐξεγερθέντες Κριστέρος, ὅσο 
καί ὁ κυβερνητικός στρατός, δι-
έπραξαν βιαιότητες. Ἐκτιμᾶται 
δέ ὅτι 70.000-90.000 ἄνθρωποι 
θανατώθηκαν, πολλοί δέ χωρίς 
νά ἀνήκουν σέ κάποια ἀπό τίς 
ἀντιμαχόμενες πλευρές, κατά 
τήν διάρκεια τῶν τριῶν ἐτῶν 
τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα τῶν Κρι-
στέρος.

Πέρα ἀπό τά ἱστορικά γε-
γονότα αὐτά (καί ἄλλα πού 
δέν συμπεριέλαβα στό σύντο-
μο σημείωμά μου, ὅπως ἡ μα-
σωνική καί ὄχι μόνον ἀντικλη-
ρικαλιστική ἰδιότητα τοῦ Κά-
γιες, οἱ σχέσεις του μέ Ἀμερικα-
νούς κ.ἄ. τά ὁποῖα θά ἐξετάσει 
καλύτερα ὁ εἰδικός ἐρευνητής) 

δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ κα-
νείς ὅτι ἡ ἐξέγερση τῶν Κριστέ-
ρος εἶναι πρόδρομος τῆς «θε-
ολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης». 
Θά ὑπενθυμίσω ὅτι ὁ εἰσηγητής 
τοῦ γνωστοῦ θεολογικοῦ ρεύ-
ματος Γκουστάβο Γκουτιέρες 
δέχεται ὅτι «ἕνα εὐρύ τμῆμα 
τῆς Ἐκκλησίας ἔχει σχέσεις 
μέ ὅλους ὅσοι κατέχουν σήμε-
ρα τήν οἰκονομική καί πολιτική 
ἐξουσία στόν κόσμο» (Θεολογία 
τῆς ἀπελευθέρωσης, ἑλλην. ἔκδ. 
σ. 117), πρᾶγμα πού δυσχεραίνει 
τήν προπάθεια τῶν ἱερέων πού 
προσανατολίζονται σ’ ἕνα δια-
φορετικό κοινωνικό στόχο. Πά-
ντως, ἡ ἀπάντηση στήν ἀπολυ-
τότητα καί στήν αὐταρχικότητα 
τοῦ κράτους, ὅπως καταγράφε-
ται διαρκῶς στήν ἱστορία, δέν 
μπορεῖ νά εἶναι ἡ βία καί μάλι-
στα ἐκ μέρους τῆς  Ἐκκλησίας. 

Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τήν 
αἰσθητική τῆς ταινίας, νομί-
ζω ὅτι ἐπιχειρήθηκε μία ρεαλι-
στική ἀπεικόνιση τῶν γεγονό-
των, μέ ὑπερβολές πού οὕτως 
ἤ ἄλλως ἔλαβαν χώρα κατά τήν 
ἴδια τήν τριετῆ ἐξέγερση τῶν 
Κριστέρος.  Σέ κάθε περίπτω-
ση, ἔχει τήν εὐκαιρία νά δεῖ κα-
νείς ἕνα ἄγνωστο κομμάτι τῆς 
μεξικανικῆς ἱστορίας καί γενι-
κότερα τῆς πολιτικῆς ἱστορίας 
τοῦ 20οῦ αἰ.

Σχόλιο στήν ἐξέργεση τῶν Κριστέρος μέ ἀφορμή τήν ταινία.

«Γιά τήν Δόξα τοῦ Κυρίου»

Ο Βούτσιτς σε ρόλο δούρειου Ίππου

Σερβία, η νέα μαριονέτα της ΕΕ

Για συμβολικούς αλλά και πολιτικούς 
λόγους η Σερβία επιλέχθηκε να προε-
δρεύει στον Οργανισμό για την Ασφά-
λεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. 
Η Σερβία με ηγεσίες όπως του Βούτσιτς 
έχει ήδη πάρει το δρόμο ένταξης στη δι-
εθνοποιημένη οικονομία και γεωπολι-
τική που έστρωσαν οι βομβαρδισμοί το 
1999.

Η 

μια και μοναδική χώρα στην Ευ-
ρώπη που αρνιόταν να ενταχθεί 
στη Νέα Τάξη Πραγμάτων που 
επισημοποίησε η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ μαζί με τις ηγεμονίες της Ευρώπης, τι-
μωρήθηκε με μια άνευ προηγουμένου επέμ-
βαση και τώρα βρίσκεται στην θέση να επι-
βραβεύει τους τιμωρούς της. Με την «ολίγον 
έγκυος» τακτική της πολιτικής, από τη μια θέ-
τει τη χώρα ουδέτερη εν σχέση με τις αρνητι-
κές συνέπειες που επιβάλλονται στη Ρωσία 
ενώ από την άλλη όπως της όρισαν γίνεται μο-
χλός πίεσης προς τη Ρωσία. «Σε τέσσερα χρό-
νια πρέπει να ολοκληρώσουμε οικονομικές 

και νομικές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο κύ-
ριος Βούτσιτς ενώ για τη μονομερή ανακήρυ-
ξη της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου έκανε κα-
τευναστικές δηλώσεις για την κοινή συμβίω-
ση αλβανών και σέρβων. 

Από τη μια φτώχεια και ταξική επίθεση στα 
δικαιώματα των εργαζομένων ως προϋπόθε-

ση για την ένταξη στην ΕΕ κι από την άλλη ένα 
ενδοτισμός εν σχέση με τον αλβανικό μεγαλο-
ϊδεατισμό. «Το μέλλον μας είναι λαμπρό. Υπό-
σχομαι ένα πράγμα: δεν θα είμαστε η φτωχότε-
ρη χώρα στην ΕΕ. Δεν θα είμαστε επαίτες, δεν 
θέλουμε χρήματα, ούτε ελεημοσύνη. Η Σερ-
βία επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ». 

Αυτό όμως για να συμβεί, έχει ήδη ξεκινήσει 
η επαιτεία. «Το αμέσως επόμενο διάστημα – 
σε μια ή δύο εβδομάδες – ολοκληρώνουμε το 
μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτι-
κής πολιτικής και το ΔΝΤ ολοκληρώνει το πα-
κέτο», τόνισε ο Σέρβος υπουργός Βούγιοβιτς. 
Πράγματι, από την 1η Ιανουαρίου οφείλει να 
πραγματοποιεί τις υποχρεώσεις της προκει-
μένου να ενταχθεί το 2019 στην ΕΕ. Έτσι θέ-
τει σε καθεστώς πτώχευσης 188 κρατικές επι-
χειρήσεις για να μπορέσει η χώρα να ανταπο-
κριθεί στους όρους της δανειοδοτικής συμ-
φωνίας, ύψους ενός δισ. Ευρώ. Η Υπηρεσία 
Ιδιωτικοποιήσεων, θεσμός απαραίτητος προ-
κειμένου να λειτουργήσει εσωτερικά η διαδι-
κασία μεταρρυθμίσεων ανέλαβε μετά το 2000 
όλες τις κατεστραμμένες από την επέμβαση 
του 1999, απογυμνωμένες από τα περιουσια-
κά τους στοιχεία. Το ΔΝΤ χρεώνοντας τη Σερ-
βία δίνει τις εντολές για τα «αναδιαρθρωτικά 
προγράμματα» αποικιοποίησης της χώρας. Κι 
αυτό λειτουργεί παραδειγματικά για όσα Βαλ-
κάνια απέμειναν.

26/01/2015
* eleftheriako-giro-giro.espivblogs.net

Αναδημοσίευση από το  «Ελευθεριακό Γυρολόι»*

Του Δημήτρη Μπαλτά
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Το 1983, η Γαλλίδα κ. Aνέτ Σλι-
μπερζέρ, φίλη της Ελλάδας, ιδρύ-
ει σε 22 αγροτικές κοινότητες της 
Ελλάδας, μαζί με το υπουργείο 
Γεωργίας, δίκτυο 22 Παιδικών 
Βιβλιοθηκών (Π.Β.), κατά το πρό-
τυπο αντίστοιχου δικτύου που 
έχει ιδρύσει και λειτουργεί στη 
Γαλλία. Στο επιχειρησιακό κέ-
ντρο του δικτύου, στην Αθήνα (το 
Κέντρο Παιδικών και Εφηβικών 
Βιβλιοθηκών), που στελεχώνουν 
ειδικοί επιστήμονες, ανατίθε-
νται: η διαρκής υποστήριξη των 
22 Π.Β. με υλικό και εκπαιδευ-
τικά προγράμματα, η ανά εξάμη-
νο επιμόρφωση των εμψυχωτών 
τους, ο έλεγχος και η διαρκής αξι-
ολόγηση της λειτουργίας των Π.Β. 
Σύμφωνα με την συμφωνία που 
έχει υπογραφεί μεταξύ δωρήτρι-
ας και  ελληνικού κράτους, η κ. 
Σλιμπερζέρ αναλαμβάνει και τις 
δαπάνες λειτουργίας του δικτύ-
ου για 10 χρόνια. Με την παρέ-
λευσή τους, δωρίζει, το σε πλήρη 
λειτουργία δίκτυο των βιβλιοθη-
κών μαζί με το Κέντρο στην Αθή-
να, στο ελληνικό κράτος. 

Μ 

ια από τις 22, ιδρύε-
ται και στο χωριό μας. 
Από την ίδρυσή της μέ-
χρι την κατάργηση του 

δήμου μας, η βιβλιοθήκη λειτουρ-
γεί κάθε χρόνο και καλύτερα. Αντα-
ποκρίνεται πλήρως στις προσδοκί-
ες της ιδρυτικής φιλοσοφίας του δι-
κτύου, δημιουργώντας γενιές ανα-
γνωστών ή πιο σωστά μια«κοινωνία 
αναγνωστών», με όλες τις συνεπα-
κόλουθες ευεργετικές συνέπειες 
στην πνευματική εξέλιξη και προ-
σωπικότητα των παιδιών της. Εκα-
τόν είκοσι (120) παιδιά σύχναζαν 
κατά μέσον όρο καθημερινά στις 
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης. 
Που δεν ήταν μόνο ο δανεισμός και 
η ανάγνωση βιβλίων, αλλά και μια 
σειρά πολιτιστικών δραστηριοτή-
των μεγάλης ποικιλίας (προσεγμέ-
να προγράμματα διεύρυνσης και δι-
άχυσης της γνώσης, δραστηριότητες 
γύρω από την παράδοση, λειτουρ-
γία τυπογραφείου, σύνδεση με την 
καθημερινή λειτουργία των τοπι-
κών σχολείων, επισκέψεις και συζη-
τήσεις συγγραφέων με τα παιδιά, άλ-
λες παράλληλες εκδηλώσεις: ντοκι-
μαντέρ, αφηγήσεις παραμυθιών, κα-
ραγκιόζης, ταξίδια στην ιστορία και 
τον κόσμο μέσα από την λογοτεχνία, 
κ.α.). Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με τις 
κεραίες της ανοικτές να συλλαμβά-
νουν και να αξιοποιούν τα μηνύμα-

τα των καιρών και των νέων γενιών.  
Ως το 2010, τα δημοτικά μας 

συμβούλια χρηματοδοτούν κατά 
προτεραιότητα κάθε ανάγκη της Π.Β. 
όταν καθυστερεί ή αρνείται να  την 
καλύψει το κράτος.

  Oι επιδόσεις της προκαλούν 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κ. Aνέτ 
Σλιμπερζέρ, που την επισκέπτεται 
τακτικά, παρά τα 80+ χρόνια της. 
 
Πράξη δεύτερη
Τον Νοέμβρη του 2009, η υπουρ-
γός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντο-
πούλου. κλείνει το επιχειρησιακό 
κέντρο στην Αθήνα. Το 2010 κλεί-
νει και τις 29 Π.Β. (είχαν εν τω με-
ταξύ δημιουργηθεί άλλες επτά). Για 
να αποφύγουν τις αποζημιώσεις δεν 
απολύουν και τους εργαζόμενους, 
που μέχρι σήμερα παραμένουν «ξε-
κρέμαστοι». 

Εκατόν είκοσι (120) παιδιά βρί-
σκουν καθημερινά κλειστή την βι-
βλιοθήκη. Και στη θέση της τί…; 

Eνα έγκλημα – και δεν μίλησε 
κανείς.

Στις δημοτικές εκλογές του 
2010,  η τοπική μας κοινωνία αρ-
νείται να συμμετάσχει, αντιδρώντας 
στον «Καλλικράτη». Μέχρι τον Σε-
πτέμβριο του 2014, δεν εκπροσω-
πείται στον ευρύτερο Καλλικρατικό 
Δήμο.

Πράξη τρίτη
Η ομάδα φίλων της Π.Β.  που ενερ-
γοποιείται το 2012, αφού  μάταια 
αναζητεί κάποιον για να συνομιλή-
σει στην Αθήνα (όλο το δίκτυο είναι 
στα αζήτητα),θέτει το ζήτημα στον 

τότε δήμαρχο (κ. Κωνσταντόπουλο) 
και στον αντιπεριφερειάρχη (κ. Σό-
κουτη), επιδιώκοντας να κρατηθεί 
έστω στοιχειωδώς ανοικτή η Π.Β., 
με δαπάνες των προϋπολογισμών 
τους, ώστε να διατηρηθεί η επαφή 
με τα παιδιά της, μέχρι να μεταβιβα-
στεί  από το κράτος στον δήμο. Τους 
εξηγούμε ότι παίρνει πολύ χρόνο να 
κατακτήσει μια βιβλιοθήκη τα παι-
διά, αλλά αρκεί λίγος χρόνος υπο-
λειτουργίας της για να κοπεί ο ψυχι-
κός τους δεσμός.

Από τον Δήμο Σερβίων-Βελβε-
ντού δόθηκαν, το 2012, 5000 ευρώ 
για την εργαζόμενη βιβλιοθηκονό-
μο (Χρύσα Χαλδούπη), και υπό-

σχεση για άλλα 5000 για το 2013, 
που ως σήμερα δεν πληρώθηκαν. 
Η δική μας Π.Β. έχει ελάχιστο ετήσιο 
λειτουργικό κόστος 23.000 ευρώ, 
χωρίς σ’ αυτό να περιλαμβάνεται η 
υποστήριξη εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και βιβλίων. 

Η βιβλιοθηκονόμος επιμένει, 
σεμνά και αθόρυβα, να την ανοίγει 
κατά περιόδους, για να κρατηθεί η 
επαφή με τα παιδιά, δουλεύοντας 
από το 2011 ως σήμερα πολλαπλά-
σιο χρόνο απ’ ό,τι πληρώνεται, μέχρι 
που δεν αντέχει άλλο και η βιβλιο-
θήκη κλειδώνεται..

Το Μάρτιο 2014 η Π.Β. πέρασε 
στην αρμοδιότητα των δήμων.

Πράξη τέταρτη
Η ομάδα φίλων της Π.Β., ζητούμε 
να ενημερώσουμε τη νέα δημοτική 
αρχή για την ως τώρα διαδρομή της 
Π.Β. στο Βελβεντό.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 
2015 συζητήσαμε το θέμα με το το-
πικό συμβούλιο, παρόντος και του 
προέδρου του δημοτικού συμβου-
λίου.

Στη συνάντησή μας συζητήθη-
καν τα εξής:

α) Ο σχεδιασμός, το στήσιμο και η 
λειτουργία της από το 1983 ως το 
2010 έδειξαν την ιδιαιτερότητά της: 
η βιβλιοθήκη αυτή δεν έγινε για να 
δανείζει απλώς βιβλία, αλλά κυρίως 
για να  εμψυχώνει παιδιά και εφή-
βους του χωριού μας προς πνευμα-
τικές αναζητήσεις και δράσεις.

 Η εμπειρία από αυτή τη λει-
τουργία της είναι ακόμα ζωντανή 

στα παιδιά, στον άνθρωπο που τη 
λειτούργησε, στα υλικά της. Μένει η 
απόφαση του δημοτικού συμβουλί-
ου να ξαναμπεί μπροστά. 

β) Εάν το  δημοτικό συμβούλιο πει 
το ναι στα παραπάνω, προτείναμε να 
προβλεφθεί  σχεδιασμός πενταετί-
ας. Γι’ αυτό και πρέπει να αποφευ-
χθεί κάθε άλλη χρήση του πάνω χώ-
ρου, επειδή είναι εντελώς αναγκαίος 
για την επιδιωκόμενη συνολική της 
επαναλειτουργία. 

γ) Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
είμαστε διαθέσιμοι, ως ομάδα φίλων 
της Παιδικής Βιβλιοθήκης, να βοη-
θούμε τους εκπροσώπους μας στο 
τοπικό και στο δημοτικό συμβούλιο 
όπου μας ζητηθεί και μπορούμε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλαβε να 
εισαχθεί το θέμα σε επόμενη συνε-
δρίασή του.

Πράξη πέμπτη
Τέσσερις μέρες μετά, την Παρα-
σκευή 16 Ιανουαρίου, αρχίζει η 
εγκατάσταση των προσκόπων στον 
πάνω χώρο της Παιδικής Βιβλιοθή-
κης. Ο χειρισμός του θέματος κατορ-
θώνει και την Π.Β. να κουτσουρέψει 
και να βάλει αντιμέτωπους προσκό-
πους και βιβλιοθήκη!

Αυτό είναι συνοπτικά το ιστορι-
κό μέχρι σήμερα.
----------------------

Η ομάδα μας θα συνεχίσει να διεκ-
δικεί. 

Αλλά μας είναι πλέον καθαρό ότι 
η έκτη πράξη της Π.Β. είναι στα χέ-
ρια των γονιών και των Δασκάλων. 

Το αν η Παιδική κι Εφηβική  
Βιβλιοθήκη μας επαναλειτουρ-
γήσει όπως αρμόζει στα παιδιά 
της, και με τον οφειλόμενο σεβα-
σμό μας στην παρακαταθήκη της 
κ. Aνέτ Σλιμπερζέρ, θα εξαρτη-
θεί από το αν οι γονείς των παι-
διών και των εφήβων μας, μαζί 
με τους δασκάλους και τους κα-
θηγητές τους, συνειδητοποιή-
σουν το έλλειμμα και το κενό που 
παράγει η μη λειτουργία της - για 
τα παιδιά τους και τους μαθητές 
τους. 

Τότε θα  μπορέσουμε να δρά-
σουμε, όλοι μαζί, αποτελεσματικά.

Η (ανοιχτή σε όλους) ομάδα φίλων 
της Παιδικής Βιβλιοθήκης: Σερδά-
κη Άρτεμις - Βλάχου Βάϊτσα - Παπα-
δόπουλος Γιώργος - Γκίκας Γιάννης 
- Κολοβός Στέφανος – π. Παπακώ-
στας Κώστας - Ρήγας Αντώνης - Τσι-
ουκάνης Γιώργος.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για την παιδική βιβλιοθήκη του Βελβεντού
Έκκληση για κινητοποιήση με σκοπό την επαναλειτουργία της

Η βιβλιοθηκονόμος επιμένει, σεμνά και αθόρυβα, να την ανοίγει κατά περιόδους, για να κρατηθεί η επαφή με 
τα παιδιά, δουλεύοντας από το 2011 ως σήμερα πολλαπλάσιο χρόνο απ’ ό,τι πληρώνεται, μέχρι που δεν αντέχει 
άλλο και η βιβλιοθήκη κλειδώνεται..

“ 

Εκατόν είκοσι παι-

διά σύχναζαν κατά 

μέσον όρο καθη-

μερινά στις δρα-

στηριότητες της 

βιβλιοθήκης. Που 

δεν ήταν μόνο ο 

δανεισμός και η 

ανάγνωση βιβλί-

ων, αλλά και μια 

σειρά πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων
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Στη λαϊκή αρχιτεκτονική το 
άτομο υποχωρεί έναντι της 
ολότητας. Μπορεί τα έργα 
της να μην είναι ιδιαίτερα 

σπουδαία, αλλά διακρίνονται για την 
απλότητα, την αυθεντικότητα και την 
εναρμόνιση με τη φύση. Ο Πικιώνης 
φέρνει τα παραδείγματα μιας σκάλας 
στην Αίγινα, ενός χωριατόσπιτου και 
ενός μαρμάρινου φεγγίτη στην Τήνο. 
Το συμπέρασμά του είναι πως «τέ-
χνη σπουδαία δε θα βρεις ποτέ στο 
βουνό ή στο χωριό, ούτε εξαιρετικά 
ωραία θα τη βρεις πάντοτε. Μα φυσι-
κή, δηλαδή αληθινή, θα’ ναι πέρα για 
πέρα πάντοτε, και δοσμένη να πούμε 
από το Θεό –έτσι όπως η φύση δεν εί-
ναι πάντα γεμάτη ομορφάδες, ούτε η 
φυσική ζωή είναι όλο ευλογία. Αυτή 
είναι, κι έχεις να συμμορφωθείς μ’ 
αυτή, κι αν δεν μπορείς, αιτία είναι ότι 
ή το σώμα σου ή το πνεύμα σου εί-
ναι άρρωστο». Ο ανθρώπινος τύπος 
που αντιστοιχεί στη λαϊκή τέχνη έχει 
ασκηθεί στον καθημερινό αγώνα με 
τη ζωή, καθώς «η λιτή ζωή του τον δί-
δαξε από νωρίς την εγκράτεια, κι έτσι, 
τη σκέψη του, ήρεμη, όπως η ήρεμη 
ζωή γύρω του, δε θα την ταράξουν 
άμετροι πόθοι και άπρεπες φιλοδοξί-
ες». Βεβαίως η κράση του έχει περισ-
σότερο μια ενστικτώδη, παρά εκλογι-
κευμένη θεμελίωση. Γι’ αυτό, ο Πικι-
ώνης, πρόβλεψε ορθά, όπως εκ των 
υστέρων αποδείχθηκε, ότι η επαφή 
του με την «ψευτιά της πολιτισμένης 
ζωής» θα τον εκμηδένιζε.

Ο Πικιώνης θα τονίσει ότι ο δη-
μιουργός της λαϊκής τέχνης είναι οι 
πολλοί: «Βλέποντας ένα έργο της αρ-
χαίας τέχνης, αισθάνεσαι πως η μορ-
φή του βγήκε από μια πραγματι-
κή ιδανική σχέση του καλλιτέχνη με 
τους διπλανούς του. Πως δεν είναι 
έργο ενός μα πολλών. Πως έχει μέσα 
του κάτι τόσο θεμελιακό, ώστε γίνεται 
κοινό απόκτημα όλων. Έχει δηλαδή 
μ’ άλλους λόγους αυτό που ο Σολω-
μός το λέει κοινό και κύριο. Γι’ αυτό, 
τη μορφή τη βλέπεις να μην είναι 
ατομική, μα αντικειμενική».

Τελειώνοντας ο Πικιώνης επα-
νέρχεται στον Σολωμό και στον στί-
χο του, πως τα σημαντικά λόγια δεν 
γεννιούνται από το στόμα δύο τριών, 
αλλά από το στόμα του λαού, ώστε 
«υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του 
λαού, και, αν είσαι αρκετός, κυρίεψέ 
την». Η κατάληξη είναι πως «τα συ-
μπεράσματα του νου μας οδηγούν 
πάντα εκεί που μας πάει και το έν-
στικτο», ώστε «η απλή τέχνη έχει ό,τι 

είναι προνόμιο μόνο των έργων των 
μεγάλων δασκάλων: Μία ψυχή όλη 
ψυχές γεμάτη». Η φύση ώθησε τον 
απλό άνθρωπο να διακρίνει το ανα-
γκαίο, το αληθινό, το απαραίτητο. Τα 
στοιχεία πήραν μορφή ιδιαίτερα στη 
λαϊκή αρχιτεκτονική: «Η κάμαρα της 
πόρτας και του παραθυριού, η κά-
μαρα κάτω απ’ τη σκάλα, το χαγιάτι, 
η αυλή, το πηγάδι, έχουν την ποίη-
ση που μόνο από την αλήθεια πηγά-
ζει. Είναι στιγμές που μέσα στην ψυχή 
σου παίρνουν τη σημασία συμβόλων 
της ζωής. Τέτοια δύναμη έχει μόνο η 
μορφή που είναι αντικειμενική». 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεταφέρει, 
κατά το παράδειγμα του Σολωμού, 
τη σημασία του λαού από τη γλώσ-
σα στην αρχιτεκτονική. Οι παρακά-
τω λόγοι του Πικιώνη έχουν πρω-
ταρχική σημασία: «Ο λαός που πα-
ραδίνει τις λέξεις στο συγγραφέα, 
μας παραδίνει και τούτα τα σχήμα-
τα ως άλλες λέξεις της πλαστικής μας 
γλώσσας. Άμποτε να μαθαίναμε τη 
σημασία της προσφοράς. Μα, αστό-
χαστοι, ακολουθούμε το ξένο, για να 
μένουμε πάντ’ από πίσω του. Το και-
νούργιο μας τραβάει, γιατί η ψευτιά 
γλήγορα παλιώνει. Μόνο το σωστό 

είναι αγήραστο, γιατί κρύβει μέσα 
του περασμένο και το μέλλον. Αλη-
θινά εβάλαμε το ταπεινό βασίλειο του 
ατόμου ψηλότερα από το αιώνιο του 
ανθρώπου. Και με τούτες τις πράξεις 

μας άλλο δεν καταφέρνουμε παρά να 
μακραίνουμε από κοντά μας την ώρα 
που θα μας έφερνε ό,τι η αρχιτεκτο-
νική ίσως περισσότερο από τις άλλες 
τέχνες μπορεί να δώσει: Την ποίηση 
στην καθημερινή μας ζωή ». 

Ο Πικιώνης βλέπει στον αρχαιο-
ελληνικό στοχασμό, στην ποίηση του 
Ευριπίδη για παράδειγμα, όπως και 
στον Ινδό Ταγκόρ, την ίδια λατρεία 
προς τη φύση και τον κόσμο. Όπως 
γράφει, «Η σοφία τους είναι η σοφία 
αυτής της ίδιας γης που κατοικού-
σαν». Αντίθετα, οι νεώτεροι Έλληνες 
ακολούθησαν μια πορεία καταστρο-
φής της γης και της ιερότητάς της. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
ιερό της Ψυχής στην Ελευσίνα, που 
«το πνίξαμε ανάμεσα σ’ ένα εργοστά-
σιο τσιμέντων, ένα σιδηροδρομικό 
σταθμό και ένα φρικτό λατομείο». Πε-
ρισσότερα αναλυτικά αναφέρει: «Λα-
τομούμε λοιπόν όλους τους λόφους 
μας, αντί να καταδικάσουμε στην κα-
ταστροφή τους αφανέστερους απ’ αυ-
τούς, κι έτσι αφανίζουμε –κάτι χειρό-
τερο, παραμορφώνουμε εσαεί– την 
εικόνα της ένδοξης αυτής γης, αυτής 
που φάνταζε εις τα μάτια των προ-
γόνων μας σαν διαλεγμένη επίτηδες 

και στολισμένη από τη θεά για κατοι-
κία της ίδιας και του λαού που τη λά-
τρεψε… Την καταστρέψαμε λοιπόν οι 
ανίδεοι τη γη τούτη που ήταν η μήτρα 
και η τροφός των λαμπρών κοσμογο-
νικών μύθων». 

Σε ομιλία σχετικά με τις αρχές 
πάνω στις οποίες «πρέπει να βασι-
σθούν τα νομοθετικά μέτρα προα-
σπίσεως της αισθητικής της χώρας 
εις τας τουριστικάς ζώνας» θα αναφέ-
ρει το δεοντολογικό πλαίσιο εντός του 
οποίου θα έπρεπε να κινηθεί η του-
ριστική ανάπτυξη: «Δεν είναι βεβαί-
ως η χλιδή του πλούτου ή η ματαιό-
δοξος επίδειξις της τυφλής και ανίδε-
ης μάζης, αλλά του πολλού λαού, της 
νεότητος και του πνευματικού προ-
σκυνητού αι απλαί και νόμιμοι ανά-
γκαι που θα χρησιμεύσουν ως κριτή-
ρια διά το έργον μας. Αυτών θα επι-
διώξωμεν την πλήρωσιν, με τρόπους 
ανταξίους αυτού του ιδεώδους, με τα-
πεινότητα δηλαδή και με απλότη-
τα». Φυσικά, δεν αγνοούσε ότι η κα-
τάσταση διαμορφωνόταν ήδη εξαιρε-
τικά προβληματική: «Η θρησκευτική 
αγάπη προς το αυτοποιόν φύτευμα, το 
γλαυκόν φύλλον ελαίας του Σοφοκλέ-
ους, εμαράνθη. Από τα δύο ιερά νά-
ματα, αγιάσματα της πόλεως, όπως τα 
ύμνησεν ο Ευριπίδης, το ένα εκαλύ-
ψαμεν, το άλλο μένει εγκαταλελειμ-
μένον, υπόνομοι και νερά εργοστα-
σίων διοχετεύονται μέσα εις την κοί-
την των. Κανέν αίσθημα ιερόν δεν 
μας εμψυχώνει προς τα όρη, τους λό-
φους, τους ποταμούς, τας πηγάς, τους 
κρημνούς, τα σπήλαια αυτής της γης∙ 
το καθ’ ένα από τα οποία η θρησκευ-
τική φαντασία των αρχαίων είχε πε-
ριβάλει με υψηλήν καθιέρωσιν, και 
δεν μιλεί επίσης διά την επιβίωσιν 
αυτής της ιδίας  διαθέσεως απέναντι 
της φύσεως, που την ανευρίσκωμεν 
ολοζώντανην εις την λαϊκήν μας πα-
ράδοσιν. Μολαταύτα, από εν τέτοιο 
θρησκευτικό αίσθημα, όπως είπα, 
θα ηδύνατο να προκύψη μια ελληνι-
κή σύλληψις. Αντί τούτου, η φαντασία 
μας κυριαρχείται και εδώ από εικό-
νας και σχήματα μιας κοσμικής, θα 
έλεγα, ουσίας, όπως είναι τα σχήματα 
της γαλλικής αναγεννήσεως ή της αγ-
γλικής κηποτεχνίας, και καμμία προ-
σπάθεια μιας γνήσιας και εκφραστι-
κής που είναι «του είναι μας» μορ-
φής δεν έχει ακόμη αναφανή εις το 
πεδίον τούτο».

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Η συνέχεια του στοχασμού μας πάνω στο έργο του Δ. Πικιώνη

Το ταπεινό βασίλειο του ατόμου...

Δ. Πικιώνης – Λεπτομέρεια λιθόστρωσης, λόφος Φιλοπάππου.

“ 

Ο Πικιώνης 

βλέπει στον αρ-

χαιοελληνικό 

στοχασμό, στην 

ποίηση του Ευ-

ριπίδη για πα-

ράδειγμα, όπως 

και στον Ινδό 

Ταγκόρ την ίδια 

λατρεία προς 

την φύση και 

τον κόσμο. 
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Τη συναντήσαμε για πρώτη 
φορά κατά τη διάρκεια των κα-
λοκαιρινών μας διακοπών σε μια 
γωνιά του δωματίου που νοικιά-
ζαμε. Μάζευε στο ράφι της υπο-
μονετικά βιβλία προηγούμενων 
επισκεπτών. Βιβλία, τα περισσό-
τερα των οποίων είχαν ταξιδέ-
ψει χιλιάδες χιλιόμετρα σε απο-
σκευές τουριστών, που εκπλή-
ρωσαν την αποστολή τους στις 
παραλίες της χώρας μας και τε-
λικά αφέθηκαν με στοργή σε ρά-
φια ενοικιαζόμενων δωματίων, 
περιμένοντας να βρεθούν στα 
χέρια του επόμενου επισκέπτη. 
Ξενόγλωσσα τα περισσότερα, 
αλλά όχι όλα, λειτουργούσαν στο 
πλαίσιο μιας άτυπης δανειστι-
κής βιβλιοθήκης σε κίνηση. Ου-
σιαστικά ήταν το πρώτο θεμέλιο 
ενός εναλλακτικού θεσμού, του 
θεσμού των  βιβλιοθηκών μοι-
ράσματος. 

Τ 

ο κίνημα αυτό άρχισε να 
παίρνει πιο συγκροτη-
μένη μορφή πριν από 
22-23 χρόνια, όταν εμ-

φανίστηκε το κίνημα «Μοιράζο-
μαι ένα βιβλίο» (book sharing). 
Τότε μπορούσες να πέσεις πάνω 
σε ένα βιβλίο αφημένο σε μια 
στάση λεωφορείου,  στο εξωτερικό 
περβάζι ενός σπιτιού, στο παγκάκι 
μιας πλατείας ή ακόμη και σε ένα 
βιβλίο κρεμασμένο από τα κλαδιά 
ενός δέντρου. Η λογική αυτού του 
κινήματος ήταν ότι στα βιβλία άξι-
ζε κάτι παραπάνω από το να σκο-
νίζονται αχρησιμοποίητα στο ράφι 
μιας βιβλιοθήκης. Ο καθένας και 
καθεμία μπορούσε να «απελευ-
θερώσει» κάποια από αυτά σε μια 
λογική ανταλλαγής και μοιράσμα-
τος.  Κάποιος/α  μπορούσε να πά-
ρει το βιβλίο που συναντούσε, να 
το διαβάσει και να το «απελευθε-
ρώσει» με τη σειρά του σε ένα τε-
λείως διαφορετικό μέρος, ενδεχο-
μένως χιλιόμετρα μακριά από την 
αρχική τοποθεσία που το είχε βρει. 
Τα οργανωμένα κινήματα «Μοι-
ράζομαι ένα βιβλίο», μάλιστα, διέ-
θεταν την οργανωτική συγκρότη-
ση παρακολούθησης αυτών των 
βιβλίων (μέσω πληροφοριών που 
έδινε ο εφήμερος κάτοχός τους) κι 
έτσι αρκετές φορές έβλεπαν βιβλία 
να έχουν ταξιδέψει όχι μόνο σε άλ-
λες χώρες, αλλά να έχουν διασχίσει 

ακόμη και ωκεανούς. 
Πέρυσι τέτοιο καιρό ο επισκέ-

πτης της Στέγης Γραμμάτων και Τε-
χνών μπορούσε να συναντήσει στην 
είσοδο του κτηρίου μια περίερ-
γη κατασκευή. Ένα όρθιο κουτί, το 
οποίο στις τέσσερις πλευρές του δι-
έθετε θυρίδες με διαφανές κάλυμμα 
και ελεύθερη την πρόσβαση σε αυ-
τές. Ο επισκέπτης της Στέγης μπο-
ρούσε κατά την άφιξη ή αναχώρη-
σή του από το κτήριο να πάρει ένα 
από τα βιβλία που υπήρχαν στις θυ-
ρίδες και να αφήσει κάποιο άλλο στη 
θέση του. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη 
σταθερή βιβλιοθήκη σε δημόσιο και 
ανοιχτό χώρο, της οποίας το περιεχό-
μενο άλλαζε καθημερινά, παραμένο-
ντας ταυτόχρονα αρκετά πλούσιο. 

Η ιδέα είχε ξεκινήσει το 2008 

σε μια γειτονιά του Βερολίνου με την 
παρέμβαση ενός αρχιτέκτονα, όταν 
οι κορμοί των ξερών δέντρων που 
υπήρχαν προς απομάκρυνση μετα-
τράπηκαν σε δημόσιες βιβλιοθήκες. 
Τα σκαλισμένα ράφια στο εσωτερικό 
των δέντρων, με το πλαστικό φύλλο 
να κρέμεται από πάνω τους για προ-
στασία, φιλοξενούσε πολλά βιβλία 
διαθέσιμα στους περαστικούς. Αρ-
κούσε κάποιος να ανοίξει το πλαστι-
κό  πτερύγιο και να πάρει ή να προ-
σθέσει ένα δικό του βιβλίο. Σήμερα, 
επτά χρόνια μετά, η εγκατάσταση πα-
ραμένει ανέπαφη και χρηστική εξαι-
τίας της δημοφιλίας ανάμεσα στους 
κατοίκους της περιοχής. Ίσως είναι 
μία από τις μακροβιότερες εφήμερες 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  

Ο παραθεριστής στην Αγία 

Άννα, στη βόρεια Εύβοια, το κα-
λοκαίρι που μας πέρασε, έβρισκε 
στην παραλία, μπροστά από το ξε-
νοδοχείο «Thalatta Seaside” την 
πρώτη παραθαλάσσια βιβλιοθήκη 
στη χώρα μας. Η βιβλιοθήκη 
αυτή φιλοξενούσε, στο αρχικό 
στάδιο, τριακόσια περίπου βιβλία 
σε διάφορες γλώσσες και στα 
οποία υπήρχε ελεύθερη και δω-
ρεάν πρόσβαση από τους λουό-
μενους. Την εποχή του e-book, 
κάποιοι συνέχιζαν να επιμένουν 
στο τυπωμένο βιβλίο, το βιβλίο που 
μπορούσε ο οποιοσδήποτε να πάρει 
ή να αφήσει ελεύθερα στη συγκε-
κριμένη βιβλιοθήκη. Μια ανάλογη 
ιδέα εφαρμόστηκε και στη γειτονική 
Βουλγαρία, όπου λειτουργεί μία από 
τις πιο όμορφες βιβλιοθήκες παρα-
λίας στο θέρετρο Αλμπένα στη Μαύ-
ρη Θάλασσα και η οποία φιλοξενεί 
στα ράφια της πάνω από 2.500 τίτ-
λους, στην ίδια λογική των «βιβλιο-
θηκών μοιράσματος». Να σημειώ-
σουμε ότι, όταν κάποια βιβλία δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πε-

ραιτέρω στις αντίξοες υπαίθριες 
συνθήκες, υπάρχει πρόνοια να δω-
ρίζονται σε σχολεία της περιοχής 
προς ενίσχυση των τοπικών σχολι-
κών βιβλιοθηκών.

Οι ιδέες όμως πάνω στις βιβλι-
οθήκες μοιράσματος δεν σταματούν 
στα πιο πάνω. Στην Μπογκοτά, ο 
οργανισμός των δημόσιων συγκοι-
νωνιών ενισχύει τη βιβλιοανάγνω-
ση με έναν πρωτότυπο και δημι-
ουργικό τρόπο. Συγκεκριμένα, με 
την πρωτοβουλία που ονομάζεται 
“Biblioparada”, δίνει τη δυνατότη-
τα στους επιβάτες να δανειστούν και 
να ξεφυλλίσουν ένα βιβλίο από αυτά 
που υπάρχουν στις κατάλληλα δια-
μορφωμένες στάσεις των λεωφορεί-
ων. Υπό τη φροντίδα μικρών εθελο-
ντικών ομάδων, κατασκευάστηκαν 
και τοποθετήθηκαν εκεί που προ-
ηγουμένως υπήρχαν διαφημιστι-
κά πλαίσια, μικρές και ευέλικτες βι-
βλιοθήκες των 300 – 400 βιβλίων, 
ανοιχτές στους κατοίκους της πό-
λης. Μάλιστα, υπάρχουν πάνω από 
πενήντα τέτοιες βιβλιοθήκες στην 
Μποκοτά και περισσότερες από 
εκατό στην υπόλοιπη Κολομβία.  

Και, αν κάποιες φορές χρειάζε-
ται να επισκεφτείς εσύ μια βιβλιο-
θήκη, κάποιες άλλες φορές είναι η 
βιβλιοθήκη αυτή που έρχεται να σε 
βρει. Με αυτή τη λογική η δημοτική 
αρχή της Ηλιούπολης ίδρυσε την κι-
νητή βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, ένα 
λεωφορείο γεμάτο βιβλία το οποίο 
περιδιαβαίνει τις γειτονιές και τις 
πλατείες του δήμου, μεταφέροντας 
όχι επιβάτες, αλλά βιβλία, κάνοντας 
με αυτό τον τρόπο μία ακόμη προ-
σπάθεια στην ενίσχυση της βιβλιο-
φιλίας. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι 
τα τελευταία χρόνια της μνημονια-
κής κρίσης έχουν αρχίσει να αναδύ-
ονται αρκετές μορφές αλληλέγγυας 
δράσης. Ανάμεσα σε αυτές τα ανταλ-
λακτικά χαριστικά παζάρια έχουν 
πλέον αρχίσει να εξελίσσονται σε 
θεσμό, μέρος του οποίου είναι και η 
ανταλλαγή βιβλίων ανάμεσα στους 
αλληλέγγυους. 

Αν ισχύει το ότι ένα βιβλίο μπο-
ρεί να σε ταξιδέψει, άλλο τόσο τελικά 
ισχύει ότι ένα βιβλίο μπορεί να τα-
ξιδέψει και αυτό το ίδιο, σε ένα ταξί-
δι όπου  ούριος άνεμος δεν μπορεί 
παρά να είναι το αίσθημα της αλλη-
λεγγύης, της κοινότητας και του μοι-
ράσματος. Καλοτάξιδο… 

ΒΙΒΛΙΟ Του Κώστα Σαμάντη

Βιβλία σε Κίνηση
Ένα εναλλακτικό κίνημα βιβλιοφιλίας

Αυτή τη φορά ο αρθρογράφος της στήλης πρωτοτυπεί και γράφει για 

το βιβλίο και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που παίρνει σάρκα και 

οστά σε διάφορες γωνιές της χώρας μας. Οι θεατροκριτικές θα επανέλ-

θουν από το επόμενο φύλλο της Ρήξης. 
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Τον Απρίλη του 1943, με τον 
B’ ΠΠ να μαίνεται στην Ευρώ-
πη, ένα αμερικάνικο βομβαρδι-
στικό Β 24 Λιμπερέιτορ, με το 
παρατσούκλι «Lady be good», 
απογειώθηκε από τη Βεγγά-
ζη της Λιβύης και εξαφανίστη-
κε μυστηριωδώς μετά από μια 
αποτυχημένη αποστολή εναντί-
ον της Νάπολης. Το αεροπλάνο 
χάθηκε απλώς μαζί με το πλή-
ρωμά του χωρίς να υπάρξει 
ουδεμία αναφορά για κάποια 
πιθανή κατάρριψή του από 
εχθρικά πυρά ή μηχανική βλά-
βη. Κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου η ανθρώπινη ζωή υποχω-
ρεί σε αξία και, εξίσου απλά, 
τα εννέα μέλη του πληρώματος 
χαρακτηρίστηκαν «αγνοούμε-
νοι, πιθανώς νεκροί». 

Δ 

εκαπέντε ολόκληρα χρό-
νια αργότερα, τον Μάη 
του 1958, κατά τη διάρ-
κεια μιας αναγνωριστικής 

πτήσης πάνω από τη νότια Λιβύη, 
μια ομάδα ειδικών στις γεωτρή-
σεις πετρελαίου εντόπισε ένα καλο-
διατηρημένο Β 24 στην καρδιά της 
ερήμου, 708 χλμ. από τη Βεγγάζη, 
τον αρχικό προορισμό του αγνοού-
μενου αεροπλάνου. Αρχικά, κανείς 
δε συνέδεσε το αεροπλάνο της ερή-
μου με το χαμένο «Lady be good», 
καθώς το σχέδιο πτήσης του δευ-
τέρου απείχε εκατοντάδες χλμ από 
το σημείο που κειτόταν το ανευρε-
θέν κουφάρι. Ωστόσο, η από ξηράς 
αυτοψία του αεροσκάφους απέδειξε 
ότι όντως αυτό ήταν το αεροσκάφος-
φάντασμα και η ανακάλυψη του χα-
μένου πληρώματος, δύο χρόνια αρ-
γότερα, έριξε φως σε μια ασύλληπτα 
τραγική ιστορία, τόσο ανθρώπινου 
θάρρους και επιμονής όσο και απί-
στευτης ατυχίας.

Κατ’ αρχάς, η ανακάλυψη του 
αεροπλάνου, τόσα χρόνια μετά τον 
πόλεμο και σε τόσο απομακρυ-
σμένο σημείο της βορείου Αφρι-
κής, προκάλεσε το άμεσο ενδιαφέ-
ρον και απογείωσε τη φαντασία του 
αμερικανικού Τύπου και κοινού. Οι 
συγγενείς των μελών του πληρώμα-
τος απαιτούσαν να μάθουν τι είχαν 
απογίνει τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα και η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
συνειδητοποίησε πως μόνο μια γι-
γαντιαία επιχείρηση ανεύρεσης των 
αγνoούμενων αεροπόρων θα ικα-

νοποιούσε το κοινό αίσθημα. Έτσι, 
η καυτή πατάτα αφέθηκε στα χέρια 
της Υπηρεσίας Ταφής του αμερικα-
νικού στρατού και το χρήμα άρχι-
σε να ρέει. Η 3μηνη έρευνα κόστι-
σε εκατομμύρια δολάρια και συγκέ-
ντρωσε στη μέση της ερήμου εκατο-
ντάδες εθελοντές, στρατιωτικούς και 
ειδικούς κάθε είδους, οι οποίοι με-
θοδικά και συστηματικά ερεύνησαν 
μια περιοχή 15 χιλιάδων τετραγω-
νικών χλμ. με αεροπλάνα, ελικόπτε-
ρα και τζιπ. Οι ερευνητές βρήκαν 
προσωπικό εξοπλισμό, αντικεί-
μενα και σημάδια του πληρώμα-
τος κατά μήκος μια νοητής γραμ-
μής πορείας προς τα ΒΔ, αλλά απέ-
τυχαν να βρουν το ίδιο το πλήρωμα 
και η έρευνα εγκαταλείφθηκε τον 
Οκτώβρη του ’59. Παραδόξως, η 
τύχη είναι αποτελεσματικότερη από 
τη μεθοδικότητα και μόλις ένα χρό-
νο μετά το πέρας της αμερικανικής 
έρευνας, μια ομάδα Καναδών γεω-
λόγων έπεσε κατά λάθος πάνω στα 
υπολείμματα πέντε μελών του πλη-
ρώματος του Β 24. Τα πτώματα των 
αεροπόρων είχαν βρεθεί 140 χλμ. 
μακριά από το αεροπλάνο, στα νό-
τια όρια της «θάλασσας του Καλάν-
σιο», μιας απέραντης περιοχής με 
αμμόλοφους και δίπλα τους υπήρ-
χε διάσπαρτος εξοπλισμός επιβίω-
σης όπως παγούρια, φακοί, κομμά-
τια από ύφασμα αλεξιπτώτου κλπ. 
Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικότερο 
εύρημα ήταν το ευανάγνωστο προ-
σωπικό ημερολόγιο του υποσμηνα-
γού Τόνερ, το οποίο κάλυπτε λεπτο-
μερώς τα γεγονότα από την έναρξη 
της αποστολής ως το τέλος της ομά-
δας των πέντε αεροπόρων.

Τα πράγματα φαίνεται πως 
δεν πήγαν καθόλου καλά από την 
αρχή για το πλήρωμα του «Lady 
be good» στην αποστολή 109 της 
5ης Απριλίου 1943 εναντίον του 
λιμανιού της Νάπολης στην Ιταλία. 
Ήταν ο πρώτος βομβαρδισμός για 
τον «νέο» πλήρωμα που είχε κατα-
φθάσει από τις ΗΠΑ δύο βδομάδες 
νωρίτερα και τα προβλήματα άρχι-
σαν από το έδαφος. Για δύο ολόκλη-
ρες ημέρες μια αμμοθύελλα είχε ρί-
ξει την ορατότητα στη Β. Λιβύη στο 
μηδέν και όταν τελικά τα 25 αερο-
σκάφη απογειώθηκαν και άρχι-
σαν την πτήση προς το στόχο, η άμ-
μος που είχε εισχωρήσει στις σω-
ληνώσεις και τα φίλτρα των κινη-
τήρων έκανε την πλειονότητα των Β 

24 να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο. 
Το «Lady be good» ακολουθούσε 
δύο Β 24 που αναγκάστηκαν να γυ-
ρίσουν στη Βεγγάζη και στη συνέ-
χεια έχασε τον υπόλοιπο σχηματι-
σμό και έφτασε πάνω από τη Νάπο-
λη νύχτα, χωρίς τη δυνατότητα ανα-
γνώρισης στόχου και, αφού άδειασε 
το φορτίο βομβών του στη θάλασ-
σα, άρχισε να επιστρέφει μόνο του 
στη Λιβύη. Προφανώς, το πλήρω-

μα ήταν απογοητευμένο και εκνευ-
ρισμένο καθώς τόσα πράγματα εί-
χαν πάει στραβά εκείνη την ημέρα 
και τώρα γύριζαν στη βάση έχοντας 
χαθεί, χωρίς να έχουν χτυπήσει τον 
στόχο και μέσα στη νύχτα. Το πιο 
πιθανόν είναι η εκτεταμένη νέφω-
ση, η σκόνη στον αέρα και ο δυνα-
τός βόρειος άνεμος να παραπλάνη-
σαν τους δύο πιλότους (Χάτον και 
Τόνερ) και τον πλοηγό Χέιζ και να 
πέρασαν δίπλα από τη βάση τους 
χωρίς να δουν τις φωτοβολίδες άφι-
ξης που εκτοξεύονταν από τον πύρ-
γο ελέγχου για εντοπισμό του αερο-
διαδρόμου. Έτσι, πιστεύοντας ότι πε-
τούν ακόμη πάνω από τη Μεσόγειο, 
συνέχισαν την πορεία τους προς 
την ακτή της Λιβύης, την οποία εί-
χαν προ πολλού προσπεράσει. Στην 
πραγματικότητα, πετούσαν για ώρα 
πάνω από την έρημο σε μια πορεία 
ΝΑ 150 μοιρών. Μέσα στο σκοτά-
δι, από το ύψος των 3 χιλιομέτρων 
οι αμμόλοφοι φαίνονταν σαν κύ-
ματα και όταν οι κινητήρες άρχισαν 
να σβήνουν ένας ένας, το πλήρωμα 
μαζεύτηκε στο διαμέρισμα βομβών 
και εγκατέλειψε το αεροπλάνο από 
την καταπακτή βομβαρδισμού.

Έφτασαν όλοι σώοι στο έδαφος 

εκτός από τον βομβαρδιστή, Βο-
ράβκα, το αλεξίπτωτο του οποίου 
δεν άνοιξε και σκοτώθηκε με την 
πρόσκρουσή του στο έδαφος. Όσο 
για το Β 24, για κάποιον ανεξακρί-
βωτο λόγο συνέχισε την πτήση του 
και έκανε στον αυτόματο πιλότο μια 
ομαλή προσγείωση με το σύστη-
μα πέδησης ανασυρμένο 22 χλμ. 
από το σημείο που το εγκατέλει-
ψε το πλήρωμα. Από κει και πέρα 
και με το ξημέρωμα της επόμενης 
μέρας άρχισε μια βασανιστική πο-
ρεία προς βορρά, όπου ανέμεναν 
να βρουν τη βάση και τη σωτηρία 
τους. Δυστυχώς γι’ αυτούς, βρίσκο-
νταν πάνω από 700 χλμ. μακρύτε-
ρα, με ελάχιστο νερό και τροφή και 
στο έλεος του ακραίου μικροκλίμα-
τος της ερήμου.

Τελικά θα κατάφερναν, κάτω 
από φρικτές συνθήκες αφυδάτω-
σης, πείνας και κακουχιών από τον 
αδυσώπητο ήλιο της ημέρας και το 
δριμύ ψύχος της νύχτας, να καλύ-
ψουν 120 χλμ. μέσα σε πέντε ημέ-
ρες μέχρι το σημείο που βρέθηκαν 
τα πέντε πτώματα των υποσμηνα-
γών Χάτον, Τόνερ και Χέιζ και των 
επισμηνιών Λαμότ και Άνταμς. Το 
ημερολόγιο του Τόνερ αναφέρει 
στην εγγραφή της 9ης Απριλίου ότι 
οι τρεις νεώτεροι και σε κάπως κα-
λύτερη κατάσταση, Ρίπσλιγκερ, Σέ-
λεϊ και Μουρ, αποσπάστηκαν από 
την ετοιμοθάνατη ομάδα των πέντε 
για να φέρουν βοήθεια, μια βοήθεια 
που δεν θα ερχόταν ποτέ. Το πτώμα 
του Χάρολντ Ρίπσλιγκερ βρέθηκε το 
1960, 42 χλμ. από το σημείο των πέ-
ντε στην ανατολική πλαγιά ενός αμ-
μόλοφου. Ο Γκάι Σέλεϊ βρέθηκε λίγο 
μακρύτερα, έχοντας περπατήσει συ-
νολικά 180 ολόκληρα χλμ. ίσως με 
λιγότερο από έξι καπάκια νερό και 
μόνο με την πίστη ότι η σωτηρία βρι-
σκόταν στην άλλη πλευρά των αμ-
μόλοφων που εκτείνονταν χωρίς τέ-
λος στον ορίζοντα. Ο Βέρνον Μουρ 
δεν βρέθηκε ποτέ και μόνο ο Θεός 
ξέρει αν κατάφερε να περπατήσει 
ακόμη πιο μακριά, σε μια απέλπι-
δα προσπάθεια να σώσει τους συ-
ντρόφους του. Η ιστορία του πληρώ-
ματος του «Lady be good» έχει πλέ-
ον περάσει στον αεροπορικό θρύλο 
ως η επιτομή του πόσο στραβά μπο-
ρούν να έρθουν τα πράγματα σε ένα 
άπειρο πλήρωμα και ίσως μπορεί 
να συνοψιστεί σε δύο μόνο λέξεις, 
«καταραμένη τύχη».  

Όσο για το Β 24, για κάποιον ανεξακρίβωτο λόγο συνέχισε την πτήση 
του και έκανε στον αυτόματο πιλότο μια ομαλή προσγείωση με το σύ-
στημα πέδησης ανασυρμένο 22 χλμ. από το σημείο που το εγκατέλει-
ψε το πλήρωμα.

«Lady be good», το αεροπλάνο-φάντασμα
Ένα χαμένο βομβαρδιστικό στην καρδιά της Σαχάρας αποκαλύπτει τα μυστικά του. 

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Το πιο πιθανόν 

είναι η εκτετα-

μένη νέφωση, 

η σκόνη στον 

αέρα και ο δυ-

νατός βόρει-

ος άνεμος να 

παραπλάνησαν 

τους δύο πιλό-

τους
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.xilapetres.blogspot.com)

ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ...
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«Και να που τώρα χαθήκαν τα 
πλούτη όλα της δικής μου

της ψυχής, που κάποτε με τους 
καλύτερους συνομιλούσε,

λαχτάρα π’ απόμεινε εντός μου, κι 
αναπάνεχη πληγή.»

αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος1

Τους στίχους του αγίου Γρηγορί-
ου θυμήθηκα, ανήμερα των Τρι-
ών Ιεραρχών, που έτυχε να δω 
την καινούργια ταινία του Τζεϊ-
λάν. Ο Γρηγόριος, που μελαγχο-
λικά ανιστορεί τη ζωή του, όταν 
γύρισε από την Κωνσταντινούπο-
λη στο πατρικό κτήμα στην Καπ-
παδοκία, θυμίζει τον Αϊντίν της 
ταινίας, που κι εκείνος επιστρέ-
φει από την Πόλη στην πατρική 
περιουσία. Ο Γρηγόριος έφτια-
ξε στο κτήμα του μοναστήρι κι 
ασκήτεψε, ο Αϊντίν έφτιαξε το ξε-
νοδοχείο «Οθέλλος» και ζει απο-
μονωμένος στα πλούτη του, με τη 
νέα γυναίκα του Νιχάλ και τη χω-
ρισμένη αδελφή του, τη Νεκλά. 
Άλλες εποχές, άλλες επιλογές, μα 
το μοιράδι στη μεσόκοπη μελαγ-
χολία κοινό. Κι ο τόπος ίδιος. Με 
πλούσιους και φτωχούς, δυο κό-
σμους διαφορετικούς που δύ-
σκολα μονοιάζουν. Ο Γρηγόριος 
αναζητούσε μες την τραγικότητα 
του θνητού βίου την αρετή, ο Αϊ-
ντίν ψάχνει στο φυσικό περιβάλ-
λον την αισθητική. Άλλο η ύστερη 
αρχαιότητα, άλλο η στερνή νεω-
τερικότητα.

Ε 

ίναι χειμώνας, λοιπόν. 
Παγωνιά. Ο Αϊντίν κάνει 
μια βόλτα στο χωριό, με το 
τζιπ που οδηγεί ο επιστά-

της του, για ν’ αγοράσει ένα άλογο. 
Η Καππαδοκία είναι, κατά τον θρύ-
λο, η γη των ωραίων αλόγων και οι 
επισκέπτες τα ζητούν. Την ειδυλλια-
κή εικόνα σπάει βίαια μια πέτρα στο 
τζάμι του τζιπ. Ένα παιδί του δημοτι-
κού τρέχει να κρυφτεί. Ο επιστάτης 
το πιάνει που έχει πέσει στο κανάλι 
για να ξεφύγει. Ο Ιλιάς, είναι ο γιος 
του νοικάρη του Αϊντίν, που ο επι-
στάτης έχει κινήσει τη διαδικασία 
έξωσης, γιατί δεν πληρώνει. Πηγαί-
νουν το παιδί στο σπίτι του, ο πατέ-
ρας του το χαστουκίζει, ο θείος του, 
χότζας του χωριού, επεμβαίνει για 
να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ο Αϊντίν 
προσέχει τα σκουπίδια και την ακα-
ταστασία στην αυλή. Πίσω στο γρα-
φείο του γράφει ένα άρθρο για το 

αισθητικώς απαράδεκτο της αυλής 
του χότζα, ο οποίος θα ’πρεπε, λέει, 
να είναι «παράδειγμα» για τους πι-
στούς... 

Ο Αϊντίν δεν είναι κακός. Αντί-
θετα. Ο επιστάτης του τον μέμφεται 
ως χαλαρό προς τους ενοικιαστές 
του. Δεν έχει όμως την παραμικρή 
ιδέα για τη ζωή των χωρικών. Όταν 
ο χότζας θα τον επισκεφτεί με τον 
μικρό του ανιψιό για να του ζητήσει 
συγγνώμη, ο Αϊντίν αδυνατεί να κα-
ταλάβει πώς ήρθαν οι δύο τους νη-
στικοί, βαδίζοντας πολλά χιλιόμε-
τρα με τα πόδια και μάλιστα δεύτε-
ρη φορά, αφού την προηγούμενη 
δεν τον βρήκαν. Ο κόσμος των κα-
λοβαλμένων αστών «εποίκων» δεν 
έχει καμία επαφή με τον κόσμο των 
χωρικών. Ακόμα κι όταν οργανώνει 
φιλανθρωπικούς συλλόγους. Δια-
σκευάζοντας το υλικό από δύο διη-
γήματα του Τσέχωφ2 —η συζήτηση 
του Αϊντίν με τη Νεκλά ενώ γράφει, 
αυτή στο τραπέζι για τη μη αντίστα-
ση στο κακό, η συζήτηση με τη Νι-
χάλ για τη φιλανθρωπική οργάνω-
ση, το γράμμα από τη δασκάλα του 
χωριού, η επίσκεψη της Νιχάλ στο 
παγωμένο σπίτι των νοικάρηδων 
κ.ά. είναι τσεχωφικές σκηνές, με 
αναφορές σε Τολστόι, Σαίξπηρ και 
Βολταίρο, ο Τζεϊλάν στήνει μια μάλ-
λον ντοστογιεβσκική ατμόσφαιρα. 
Από στιγμή σε στιγμή περιμένεις το 
ολοκαύτωμα, που εν τέλει δεν είναι 
παρά ηθικό, κι όχι αιμάτινο. Από 
την πέτρα που σπάει το τζάμι στην 
αρχή, έως τον πυροβολισμό που 
σκοτώνει ένα λαγό στο τέλος, περι-
σφίγγεται ένας κοχλίας εσωστρέφει-
ας, πίσω από τα νοτισμένα τζάμια. 
Ύστερα, καθώς το χιόνι σκεπάζει τα 
πάντα, όλοι θα γυρίσουν σε μια ακό-
μα στεγανότερη απομόνωση.

Έφυγα από την προβολή αμί-
λητος, για ώρα βυθισμένος στη σι-

ωπή της ταινίας. Γιατί παρ’ όλο που 
οι διάλογοι στο έργο είναι ακα-
τάπαυστοι, οι ήρωες, κι ο θεατής 
μαζί,  σαβανώνονται απ’ τη σιω-
πή. Το σίγουρο είναι πως η ταινία 
λέει περισσότερα για τον σύγχρο-
νο κόσμο από οποιαδήποτε φλύα-
ρη ανάλυση. Όταν ανάψουν πάλι τα 
φώτα στο τέλος, κατανοείς βαθύτε-
ρα τι ’ναι εκείνο που τρέφει τις φρι-
καλεότητες του I.S.I.S. ή τη μηδενι-
στική ακηδία του «Σαρλί Εμπντό». 
Για τον ίδιο τον Τζεϊλάν, αυτός είναι 
άλλωστε ο ρόλος του κινηματογρά-
φου μήπως όχι της τέχνης όλης;: η 
κατανόηση του ανθρώπου. Γιατί, 
όπως λέει, «πιστεύω ότι γνωρίζου-
με λιγότερα για τον άνθρωπο και το 
πώς δρα πάνω στη Γη, απ’ ό,τι για τον 
Άρη».3 Κάπως έτσι θα ’πρεπε να γυ-
ρίσουμε στην αρχή, στην ανθρωπο-
λογία των Καππαδοκών Πατέρων, 

που ο Γρηγόριος την εκφράζει ενί-
οτε με τη σκευή της ομηρικής και 
της τραγικής ποίησης. Ας μείνουμε 
προσώρας στην ταινία. Απ’ τη σιω-
πή ανασύρονται λέξεις για τούτο ή 
για κείνο που αυτή εκφράζει: Η συ-
νείδηση, το θέατρο, η μάσκα, τα σπί-
τια-σπήλαια, η ειλικρίνεια, η περη-
φάνεια, η φιλανθρωπία, οι σιωπές, 
η καταναγκαστική αγάπη, ο χωμα-
τόδρομος που θέλουν οι τουρίστες 
και το σκουπιδαριό στην αυλή του 
χότζα, ο δάσκαλος Λεβέντ, που ο Αϊ-
ντίν τον λέει Μπουλέντ, ο διανοού-
μενος —Αϊντίν (aydin=φωτισμός) 
είναι ο «φωτισμένος»—, που «γρά-
φει χωρίς να αγγίζει τις λέξεις», ο μι-
κρός Ιλιάς που θέλει σαν μεγαλώσει 
να γίνει αστυνομικός, ο μεσήλικας 
που κρυφοκοιτά τη νεαρή γυναί-
κα του, το μικρό χωριό που βυθί-
ζεται στο χιόνι, η καππαδοκική στέ-
πα... Η ρουτίνα της καθημερινότη-
τας που ματώνει, κατά τον Τσέχωφ, 
και το ρουτινιάρικο, χωρίς αναταρά-
ξεις, ντεκουπάζ του Τζεϊλάν που σε 
απογειώνει.

Η ταινία κέρδισε τον χρυσό φοί-
νικα, πέρισυ στις Κάννες, και το βρα-
βείο των κριτικών, αν και θα ’πρεπε 
χρυσό να είχε αναδειχθεί εξίσου το 
Κάποτε στην Ανατολία (2011), που 
είναι αρτιότερο νομίζω. Εδώ, με τις 
σχοινοτενείς εσωτερικές σκηνές, 
γυρισμένες σε στούντιο, έχει αδυ-
νατίσει η αίσθηση της απεραντοσύ-
νης της Ανατολής, που έδινε βάθος 
στο κενό των ηρώων, στην προη-
γούμενη ταινία του. Ίσως η αγωνία 
του σκηνοθέτη να μη δώσει πρώτο 
ρόλο σ’ ένα τοπίο όπως τα Κόραμα 
(Göreme), τουριστικά εκθαμβωτι-
κό —το τουρκικό αντίστοιχο της Σα-
ντορίνης—, να συνέβαλε σ’ αυτή την 
αδυναμία. Η θεατρικότητα των εσω-
τερικών μας θύμισε λίγο τον Μιχάλ-
κωφ, άλλον τσεχωφικό μαιτρ, χωρίς 

όμως το δραματικό νεύρο του Ρώ-
σου. Εντούτοις, η βαθιά ανθρωπιά 
της Χειμερίας νάρκης, που τη βοη-
θούν πολύ καλές ερμηνείες, κερδί-
ζει τον θεατή. Ο πρωταγωνιστής, ο 
Xαλούκ Μπιλγκινέρ, έχει δώσει μια 
εξαιρετική ερμηνεία, σ’ ένα ρόλο κι-
νηματογραφικά δύσκολο. Στο ρόλο 
της Νιχάλ η Μελίσα Σόζεν και της 
Νεκλά η Ντεμέτ Ακμπάγκ, επί-
σης πολύ δυνατές, μαζί με τον Νε-
ζάτ Ισλέρ, στο ρόλο του Ισμαήλ, του 
πατέρα του Ιλιά, για να μείνω στους 
πιο δραματικά φορτισμένους ρό-
λους. Το πυκνό και εκτενέστατο σε-
νάριο (285 σελίδες!) είναι αποτέλε-
σμα ξανά της συνεργασίας σκηνο-
θέτη και συζύγου, της Εμπρού Τζεϊ-
λάν. Η μαγευτική στα εξωτερικά και 
ατμοσφαιρική στα εσωτερικά φωτο-
γραφία είναι του Γκιόκχαν Τιριάκι.

Εν τέλει, ο (δια-)«φωτιστής», ο 
διανοούμενος είναι που πέφτει σε 
χειμερία νάρκη; Όχι μόνο. Μοιάζει, 
σύμφωνα με τον μικρόκοσμο της 
ταινίας, όλη η ανθρωπότητα να επι-
ζητά τη λησμοσύνη του παγωμένου 
χειμώνα. Μετά από έναν ρηχό ακτι-
βισμό, που βαθαίνει τις διαφορές, 
αντί να τις λειαίνει, όλοι αποσύρο-
νται ο καθείς εις τα καθ’ εαυτόν. Ή, 
όπως το λέει έτερος Καππαδόκης:

«δίψασα ο δύσμοιρος το φως 
μετά την έσχατη τη νύχτα,

γιατ’  έπειτα στα κλάματα ανώφε-
λη είν’  η βοήθεια.

Εδώ γιατρεύοντ’  οι θνητοί, στα 
τέλη τους δεσμά μονάχα.»4

Σημειώσεις
1. «Νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε κειμή-
λια πάντ’ ἀπ’ ἐμεῖο / ψυχῆς, ἣ 
τοπάροιθεν ὁμίλεε πᾶσιν ἀρί-
στοις, / οἶος δ’ ἐντὸς ἔμεινε πό-
θος, καὶ ἄλγος ἄελπτον.». Γρη-
γορίου Θεολόγου, Έπη, Βίβλος Β’. 
Ιστορικά. Τομή Α’. Περί εαυτού, 
Β.Ε.Π.Ε.Σ., τ. 62, σ. 19, 23-25.
2. Από τα διηγήματα The Wife 
(1888-1895) και Excellent People 
(1886). Δεν ξέρω αν υπάρχουν με-
ταφρασμένα στα ελληνικά.
3. Από τη συνέντευξη στις Κάν-
νες. Δες: http://flix.gr/news/
cannes-2014-winter-sleep-press-
conference.html
4. «δύσμορον ἱμείροντα φάους 
πυμάτην μετα ̀ νύκτα, / τῆμος 
ὀδυρομένοισιν ἐτώσια τίς κεν 
ἀμῦναι. / Ἔνθα δ’ ἄκος μερό-
πεσσι, τα ̀δ’ ὕστατα δέσμια πά-
ντα.» Γρηγορίου, ό. π., σ. 19, 31-33

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Χειμερία νάρκη

“ 

Ο Γρηγόριος 

αναζητούσε μες 

την τραγικότητα 

του θνητού βίου 

την αρετή, ο Αϊ-

ντίν ψάχνει στο 

φυσικό περι-

βάλλον την αι-

σθητική. Άλλο 

η ύστερη αρχαι-

ότητα, άλλο η 

στερνή νεωτε-

ρικότητα.
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Εκδηλώσεις της ερχόμενης περιόδου

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου
Βέροια

07/02/2015 |  Παρουσίαση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βεροίας και οι 
Εναλλακτικές Εκδόσεις οργανώνουν 
εκδήλωση – συζήτηση για το συγγραφικό 
έργο του Γιώργου Καραμπελιά:

• Η Ανολοκλήρωτη Επανάσταση του 
Ρήγα Βελεστινλή

• Μια Υπονομευμένη Άνοιξη
• Η Αποστασία των Διανοουμένων

Θα μιλήσουν: Θανάσης Καραθανάσης, 
καθηγητής ΑΠΘ, Δημήτρης Μάρτος, 
πολεοδόμος, συγγραφέας, και ο Γιώργος 
Καραμπελιάς. 
Συντονίζει η Βούλα Κοτσάλου, υπεύθυνη 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. το Σάββατο 
7 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18:00 στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών

Αθήνα

26/02/2015 |  Παρουσίαση

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στον χώρο πο-
λιτισμού και πολιτικής «Ρήγας Βελεστινλής» 
θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Ζαν 
Κλωντ Μισεά Τα Μυστήρια της Αριστε-
ράς. Οι ομιλητές θα ανακοινωθούν τις επόμε-
νες μέρες. 

Αθήνα

19/02/2015 |  Εκδήλωση

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 19.30 
στον χώρο πολιτισμού και πολιτικής «Ρήγας 
Βελεστινλής» θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
– συζήτηση με αφορμή την επέτειο 16 
ετών από την παράδοση του Οτσαλάν 
στην Τουρκία. Θα συζητηθεί ο ρόλος του 
κουρδικού απελευθερωτικού αγώνα ως 
παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη 
περιοχή μας. Οι ομιλητές θα ανακοινωθούν 
τις επόμενες μέρες. 

Αθήνα

09/02/2015 |  Παρουσίαση

Τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015 
και ώρα 6-9, θα γίνει η παρουσίαση του 
τόμου Παιδεία και εθνική συνείδηση 
στον ελληνικό κόσμο: Από την άλωση 
μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης 
του 1821.
Ομιλητές: Λαοκράτης Βάσσης, 
Φιλόλογος, Κώστας Μπαρούτας δ.φ., 
Ιστορικός, Φώτης Σχοινάς, δ.φ. σχολικός 
σύμβουλος φιλολόγων. Συντονίζει ο 
δημοσιογράφος Γιάννης Τριάντης. 
Οργάνωση: Εναλλακτικές Εκδόσεις, 
Μανιφέστο, Χριστιανική. Στη Στοά του 
Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, 
Αθήνα

Αθήνα

10/02/2015 |  Παρουσίαση

Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος για την 
Ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ρήγα 
Βελεστινλή

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις οργανώνουν 
εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου 
του Γιώργου Καραμπελιά, Η 
Ανολοκλήρωτη Επανάσταση του 
Ρήγα Βελεστινλή, την Τρίτη, 10 
Φεβρουαρίου, στις 19.30. 
Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί 
με τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο 
Δεσποτόπουλο για το βιβλίο και τη 
βράβευσή του από την Ακαδημία 
Αθηνών. Συντονίζει ο ιστορικός 
Απόστολος Διαμαντής.
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4.

Βοιωτία

11/02/2015 |  Παρουσίαση

Το περιοδικό Εμβόλιμον και οι 
Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν την 
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 19.30 το 
βιβλίο της Νάντιας Μαρίας Ελ Σέιχ, Το 
Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες. Για 
το βιβλίο θα μιλήσει ο Νίκος Κελέρμενος, 
μεταφραστής και επιμελητής της έκδοσης. 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο 
εντευκτήριο του περιοδικού Εντευκτήριο, 
στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Αθήνα

12/02/2015 |  Γλέντι

Τσικνοπέμπτη στο Άρδην! 
Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 
21.00 τσικνίζουμε στο στέκι του 
Άρδην, (Ξενοφώντος 4) με πλούσιους 
μεζέδες και ζωντανή μουσική.

Αθήνα

17, 24/02/2015 |  Διαλέξεις

Συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων που διορ-
γανώνει η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού 
Πολιτισμού, στην αίθουσά μας (Ρήγας Βελε-
στινλής), υπό τον τίτλο «Πέραν της Παρακ-
μής». Μέχρι τώρα, οι διαλέξεις έχουν μεγάλη 
ανταπόκριση, καθώς παρουσιάζουν εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον, και παρακολουθούνται από 
πολυπληθές ακροατήριο. Ακολουθούν: 
17/02/2015 : Τάσος ΜΠΙΡΗΣ, πολεοδόμος: 
Διδάσκοντας αρχιτεκτονική: Από το πρωτογε-
νές άρξασθε, αναφορά στις αρχέτυπες εντόπιες 
χωρικές διατάξεις με χρήση ενός μεταλλασσό-
μενου πειραματικού μοντέλου.
24/02/2015 : Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, 
συγγραφέας: Επίλογος – Ένα πρόταγμα για τον 
21ο αιώνα.

Αθήνα

16/02/2015 |  Συζήτηση

Συνεχίζεται ο κύκλος των «Συναντήσεων 
Κορυφής» στο βιβλιοπωλείο του Ιανού. 
Έχουν πραγματοποιηθεί οι «συναντήσεις» 
με τον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Δεσπο-
τόπουλο (21-12-14) και τον υπουργό 
Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά (26-1-15). Ακο-
λουθεί, τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου στις 
20.30, η «συνάντηση» με τον φωτισμένο 
ιεράρχη της ελληνικής Εκκλησίας, τον 
μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης 
κ. κ. Παύλο με θέμα αν είναι δυνατός ο 
«εκσυγχρονισμός» της παράδοσης. 

κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις


