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της Σύνταξης

Τάσος Χατζηαναστασίου 

ΟΛΜΕ και κυβέρνηση 
Σελίδα 4

 Μετά την κοινωνική απο-
σύνθεση, ή μάλλον πα-
ράλληλα με αυτή, εξε-
λίσσεται και η πολιτική 

αποσύνθεση της χώρας κάτω από τη μέ-
γκενη των μνημονίων. 

Το ΠΑΣΟΚ εξεμέτρησε το ζην. Η Νέα 
Δημοκρατία είναι τόσο απονομιμοποι-
ημένη, με ηγεσία τον Σαμαρά, ώστε δεν 
αποτελεί πλέον παρά σκιά αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Τέλος, ο Σύριζα, με το 
σάλτο μορτάλε προς την εξουσία, ανέ-
λαβε να… εξοντώσει και τις δημοκρατι-
κές αντιμνημονιακές δυνάμεις. Διότι εί-
ναι προφανές πως, από αυτή την περι-
πέτεια στην οποία μπήκε, και έβαλε και 

μας μαζί του, θα βγει κομματιασμένος 
και ανάπηρος. Το μνημόνιο θα εξοντώ-
σει και την τρίτη πτέρυγα του «συνταγμα-
τικού τόξου». 

Τι μένει λοιπόν, ή τι θα μείνει σε αυτή 
την περίπτωση; Το ΚΚΕ δεν δείχνει δι-
ατεθειμένο να διακινδυνεύσει στα μο-
νοπάτια της εξουσίας, σοβαροί «ολιγάρ-
χες» δεν υπάρχουν στη χώρα, και αρ-
κούνται σε γηπεδικές ενασχολήσεις. Τι 
θα απομείνει άραγε εκτός από τη… Χρυ-
σή Αυγή!; Αυτό εξάλλου είναι που προ-
σάπτουμε κατ’ εξοχήν στο εγχείρημα του 
Τσίπρα και της ομάδας του: Ότι κινδυ-
νεύουν να εξοντώσουν  και το τελευταίο 
τμήμα του πολιτικού συστήματος, χωρίς 

να έχει αναδειχτεί κάποιος άλλος αξιόπι-
στος εναλλακτικός πολιτικός πόλος, ανοί-
γοντας τους ασκούς του Αιόλου για την 
περαιτέρω αποσύνθεση και υποβάθμι-
ση της χώρας. 

Και, δυστυχώς, με φαινόμενα τύπου Βα-
ρουφάκη, Χριστοδουλοπούλου και  
Ζωής Κωνσταντοπούλου –η οποία δι-
ορίστηκε από το κόμμα της στη μόνη 
θέση που δεν έπρεπε σε καμία περίπτω-
ση να αναλάβει–, η χώρα διολισθαίνει 
ακόμα περισσότερο στην αναξιοπιστία 
και τη Γ΄ Εθνική. 

Έτσι, και το μόνο σοβαρό χαρτί το οποίο 
διαθέτουμε ακόμα, το γεωπολιτικό βά-

ρος της χώρας, όταν δεν χρησιμοποιείται 
με σοβαρότητα, παρά την υπερκινητικό-
τητα του υπουργείου Εξωτερικών, κινδυ-
νεύει να μεταβληθεί και αυτό σε μπού-
μερανγκ. 

Θα έχει λοιπόν το θάρρος και τη στρα-
τηγική σκέψη ο Τσίπρας  ώστε να βαδί-
σει ενάντια στο κόμμα του, για να θερα-
πεύσει έστω εν μέρει τη ζημιά που προ-
κάλεσε; Διότι πλέον δεν του μένει τίπο-
τε άλλο. Ή με τη χώρα του, πέρα και αν 
χρειαστεί και ενάντια στο κόμμα του, ή 
με το «βαθύ» κόμμα ενάντια στη χώρα, 
ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου για 
νέες καταβυθίσεις.
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Ή με τη χώρα 
ή με το κόμμα
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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 4 Απριλίου 2015

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Στο παρά πέντε

Βαρουφάκης 
και Ασάφεια
Ο τακτικιστής θεωρεί την ασάφεια 

«εποικοδομητική», γιατί νομίζει 

πως του επιτρέπει ελιγμούς. Στην 

πραγματικότητα, όμως, και στην πε-

ρίπτωση της συμφωνίας της 20ής 

Φεβρουαρίου, αλλά και στο περίφη-

μο μέιλ Βαρουφάκη, είναι ο ισχυ-

ρός –δηλαδή οι Γερμανοί– που θα 

συγκεκριμενοποιήσουν τις ασάφει-

ες. Και θα κάνει «διασταλτική» ερ-

μηνεία των αμφίσημων όρων, για 

να επιβάλει μέτρα και μεταρρυθμί-

σεις στη λογική του «μνημονίου». 

Διότι, όπως χαρακτηριστικά έγρα-

φε και ο Λούις Κάρολ στο Η Αλίκη 

στην Χώρα των Θαυμάτων: «Όταν 

χρησιμοποιώ μια λέξη, είπε ο Χά-

μπτι Ντάμπτι, με μάλλον περιφρο-

νητικό ύφος, σημαίνει ακριβώς ό,τι 

εγώ την επιλέγω να σημαίνει, μήτε 

περισσότερα μήτε λιγότερα. Το ζή-

τημα είναι, είπε η Αλίκη, αν μπορείς 

να κάνεις τις λέξεις να σημαίνουν 

τόσο πολλά διαφορετικά πράγμα-

τα. Το ζήτημα είναι, είπε ο Χάμπτι 

Ντάμπτι, ποιος θα είναι το αφεντικό 

αυτό ‘ναι όλο».

Γ.Ρ. 

Μπαλτάς τέταρ-
της διάστασης
Όταν όλη η δημόσια παιδεία, από 

την κορυφή μέχρι τα νύχια, έχει 

καταρρεύσει από τη σκοπιά του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού, 

πολιτισμικού και κοινωνικού απο-

τελέσματος, κι εσύ ξεκινάς τις με-

ταρρυθμίσεις από... την κατάργη-

ση των εξετάσεων στα πειραματικά 

σχολεία, τότε σημαίνει ότι πολύ 

απλά ζεις σε μια άλλη παράλληλη 

διάσταση... Βέβαια, για να λέμε και 

την αλήθεια, από… αλτουσεριανό 

υπουργό Παιδείας δεν περιμέναμε 

και τίποτα καλύτερο. 

Γ.Ν.

Σύμφωνο συμ-
βίωσης 
Βγαίνει ο υπ. Δικαιοσύνης Ν. Παρα-

σκευόπουλος τις προάλλες και λέει 

ότι, πρώτο νομοθέτημα του υπουρ-

γείου του θα είναι το σύμφωνο 

ελεύθερης συμβίωσης ομόφυλων 

ζευγαριών. Δυστυχώς, η εκσυγχρο-

νιστική αριστερά που υπηρετεί ο εν 

λόγω είναι ικανή μόνο για τέτοια – 

και για έναν ξύλινο λόγο περί δικαι-

ωμάτων, ο οποίος επαναλαμβάνεται 

εν είδει μάντρας σε βουδιστική προ-

σευχή. Κατά τα άλλα, η συντριπτι-

κή πλειοψηφία του ελληνικού λαού 

έχει τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει 

πουθενά δικαιοσύνη, και ότι αντί να 

καταπιαστεί με το κολοσσιαίο έργο 

της εκ βάθρων μεταρρύθμισης της 

δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού 

συστήματος, ασχολείται με το σύμ-

φωνο συμβίωσης… Ό,τι μπορεί κά-

νει κανείς. Και κάθε υπουργός, για 

να παραφράσουμε και τον Κάρολο, 

θέτει στον εαυτό του μόνο τα προ-

βλήματα που μπορεί να αντιμετω-

πίσει. 

Ν.Ρ.

Μαζέψτε τη 
Ζωή!
Πήρε φόρα και δεν τη σταματάει κα-

νείς. Πρόεδρος της Βουλής και συ-

μπεριφέρεται ως ένοικος του Λευ-

κού Οίκου. Η εξουσιομανία της 

δεν περιγράφεται. Και το χειρότε-

ρο είναι ότι έχει εξαγγείλει μια σει-

ρά πολύ σοβαρών πρωτοβουλιών, 

όπως οι εξεταστικές για το μνημό-

νιο ή οι πολεμικές αποζημιώσεις, 

τις οποίες δυστυχώς απειλεί να τις 

κάψει λόγω (ανυπόφορης) ιδιοσυ-

γκρασίας και εξουσιαστικού κομπα-

σμού. Άσε που παίζει και επικίνδυ-

να παιχνίδια με τη Χρυσή Αυγή, ενώ 

πλέον καθορίζει και το τι θα έλθει 

στη Βουλή για συζήτηση. Έτσι απο-

κλείει να έλθει η «συμφωνία Βα-

ρουφάκη» για συζήτηση στη Βου-

λή, διότι δεν θα το επιτρέψει η ίδια! 

Αντικατάσταση προέδρου Βουλής 

προβλέπεται βεβαίως μόνο με πρό-

ταση μομφής. Άραγε θα υποχρεω-

θεί ο Σύριζα σε μια τέτοια πρωτοφα-

νή για την κοινοβουλευτική πρακτι-

κή πρωτοτυπία;

Ν.Κ. 

Προσωρινός ο 

!
Κάλεσμα των Κούρδων για τις 
επικείμενες τουρκικές εκλογές

Προς τους Έλληνες αδελφούς μας που έχουν τουρ-
κική υπηκοότητα, προς τους Τούρκους υπηκόους 
που μένουν ή εργάζονται στην Ελλάδα, προς τους 
μετανάστες και προς τους Θρακιώτες αδελφούς μας.

Στις 7 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθούν στην Τουρκία οι εθνικές 
εκλογές. Αυτές οι εκλογές δεν θα εκλέξουν μόνο νέα κυβέρνηση. Θα εί-
ναι μια εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν ειρήνη και 
αδελφοσύνη και σε εκείνους που θέλουν να κυβερνούν με αιματοχυσίες 
και τυραννία. Δηλαδή, αυτή τη φορά, θα είναι αντιμέτωποι το μέτωπο της 
δημοκρατίας και αδελφοσύνης, που απαρτίζεται από Κούρδους, Τούρ-
κους, Έλληνες, Αρμένιους, Άραβες και άλλα έθνη και εργαζόμενους, με 
το αντιδραστικό ΑΚΡ.

    Η κυβέρνηση του ΑΚΡ, εδώ και πολλά χρόνια, κλείνει τα αυτιά της 
στα αιτήματα του κουρδικού λαού για ειρήνη και δημοκρατία και στα δί-
καια αιτήματα των εργαζομένων, και επιστρατεύει την αστυνομία και το 
στρατό ενάντια σε κάθε κοινωνική αντιπολίτευση με σκοπό να την κατα-
στείλει. Στο Κουρδιστάν δολοφονούνται οι πατριώτες, στα ορυχεία οι ερ-
γάτες, στους δρόμους οι γυναίκες, τα παιδιά στις αγκαλιές των πατεράδων 
τους, στις διαδηλώσεις οι νέοι.

    Όμως, ούτε ο κουρδικός λαός παραιτείται από το αίτημά του για 
ελευθερία και ισότητα, ούτε ο τουρκικός λαός από τα αιτήματά του για δη-
μοκρατία, ούτε οι εργάτες και οι εργαζόμενοι από τα δίκαια αιτήματά τους. 
Παντού, στα βουνά, στα σχολεία, στους δρόμους, στα εργοστάσια, ο αγώ-
νας συνεχίζεται.

    Οι λαοί μας, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι νέοι και οι 
αδελφοί μας από όλες τις εθνότητες που ενώνονται ενάντια στην τυραν-
νία του ΑΚΡ περιμένουν την αλληλεγγύη σου. Δεν πρέπει να χαθεί κα-
μία ψήφος. Κάθε χαμένη ψήφος είναι ένα χαμένο κομμάτι του αγώνα που 
δίνουμε. Άπλωσε το χέρι της αλληλεγγύης σου από την Ελλάδα. Αν είσαι 
Τούρκος υπήκοος, πήγαινε στο τουρκικό προξενείο και δώσε την ψήφο 
σου στο Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP).

   Μην ξεχνάς, εμείς δεν κάνουμε ψηφοθηρία, ενώνουμε τον αγώνα 
μας και τις δυνάμεις μας. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι αγώνας όλων των 
λαών. Είναι και δικός σου αγώνας. Μπορείς να ψηφίσεις στις 30-31 Μαΐ-
ου στα προξενεία της Τουρκίας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλο-
νίκη, στη Ρόδο και την Κομοτηνή. Θα πρέπει όμως από πριν να επικοινω-
νήσεις και να συμπληρώσεις τα απαραίτητα έγγραφα. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορεί να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6992278918.

Σαμαράς
Προσωρινός και όμηρος των Καρα-

μανλή-Μεϊμεράκη πρέπει να θεω-

ρείται ο Σαμαράς στην ηγεσία της 

ΝΔ, μετά την προχθεσινή μαραθώ-

νια συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ. Μπο-

ρεί να μη δόθηκε το πράσινο σήμα 

για να μαζευτούν οι 27 υπογραφές 

βουλευτών που απαιτούνται για να 

πάει η ΝΔ αυτομάτως σε συνέδριο, 

αλλά ο Α. Σαμαράς δέχτηκε καταιγι-

σμό επιθέσεων από όλους, μητσο-

τακικούς, καραμανλικούς και νεο-

φιλελεύθερους. Πιστοί στον Σαμαρά 

έμειναν μια φούχτα βουλευτές (Βο-

ρίδης, Άδωνις, Ασημακοπούλου, 

Γιακουμάτος, Βούλτεψη, Βρού-

τσης κ.ά.). Το πιο σημαντικό όμως 

της ημέρας ήταν ότι αμέσως μετά 

την ομιλία του Σαμαρά, με μια συμ-

βολική κίνηση, Καραμανλής και 

Μεϊμεράκης αποχώρησαν από την 

αίθουσα και δεν επέστρεψαν. Ο Μεϊ-

μαράκης άφησε τους υπόλοιπους 

να μαλλιοτραβηχτούν και αυτός 

βγήκε καθαρός από τέτοιες άβολες 

διαδικασίες, επιβεβαιώνοντας ότι, 

δίπλα στον εγγυητή της παράταξης 

Καραμανλή, προορίζει τον εαυτό 

του για τον ρόλο της πιθανής «μετα-

βατικής λύσης».

Γ.Ξ. 

Την αμέσως προηγούμενη περίοδο 
αποδυθήκαμε σε μια προσπάθεια 
να αποτρέψουμε μια εξέλιξη που 
τη θεωρούσαμε αρνητική, δηλαδή 
την επιτάχυνση που ο Σύριζα και οι 
ΑΝΕΛ έδωσαν στα πολιτικά πράγ-
ματα, μέσα από την επιδίωξη μιας 
άμεσης ανόδου τους στην εξουσία. 
Με πολλά κείμενα και παρεμβάσεις 
μας, αναλαμβάνοντας και το κόστος 
των τοποθετήσεών μας, υπογραμ-
μίζαμε πως –εξαιτίας της άκρως τυ-
χοδιωκτικής επιδίωξης της επιτά-
χυνσης των εξελίξεων, θα έκαιγαν 
τα περισσότερα από τα αιτήματα 
του αντιμνημονιακού κινήματος– 
κατάργηση μεγάλου μέρους του 
χρέους, ακύρωση μνημονιακών 
δεσμεύσεων, γερμανικό δάνειο και 
αποζημιώσεις. Και, δυστυχώς, επι-
βεβαιωθήκαμε πολύ περισσότε-
ρο από ό,τι μπορούσαμε να φαντα-
στούμε. Η κυβέρνηση αυτή αποδεί-
χτηκε ανίκανη, μέχρις φαιδρότητας 
,και ταυτόχρονα υποχρεώθηκε να 
κάνει μια σειρά από στρατηγικού 
χαρακτήρα υποχωρήσεις.

Ω 

στόσο, δυστυχώς, ό,τι έγι-
νε, έγινε. Η χώρα βρίσκεται 
μπροστά σε μια νέα πραγ-
ματικότητα, την οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ευθύνη 
και αποφασιστικότητα. Αυτό σημαίνει 
πως δεν αρκεί πλέον η κατάδειξη των 
ευθυνών της παρούσας κυβέρνησης, 
αλλά θα πρέπει να παρέμβουμε και 
να κινηθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφύγουμε τα χειρότερα και να προ-
ωθηθούν, σε ορισμένους τομείς τουλά-
χιστον, θετικές εξελίξεις. 

Σε πόλεμο με τη Γερμανία
Η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο με τη 
Γερμανία. Και είμαστε υποχρεωμένοι 
να αντιμετωπίσουμε τη γερμανική επί-
θεση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες 
για τη χώρα μας. 

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η Γερ-
μανία επιθυμεί από την αρχή της κρί-
σης τη συντριβή της Ελλάδας και τη 
μεταβολή της είτε σε αποικία χρέους 
ανοικτά και τελεσίδικα εντός της ευρω-
ζώνης, είτε την έξωσή της από την ευ-
ρωζώνη, εάν δεν υποταχτεί ή δεν μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στον κορσέ που 
μας έχει ετοιμάσει. Οι σημερινές εξελί-
ξεις οδηγούν σε μετωπική σύγκρου-
ση με τους Γερμανούς και πλέον δεν 
υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις. Ένα αυ-
ξανόμενο τμήμα του ελληνικού λαού, 
μη αντέχοντας άλλο τη γερμανική πί-
εση –κατ’ εξοχήν τη γραμμή Σόιμπλε, 
που έχει ταχθεί απροκάλυπτα με όσους 
θέλουν να προκαλέσουν την έξοδο της 
Ελλάδας από την ευρωζώνη– κινδυ-

νεύει να οδηγηθεί στη λύση που επιθυ-
μούν οι αντίπαλοί μας, δηλαδή «να βά-
λουμε φωτιά στα τόπια». Η νεοθωμανι-
κή Τουρκία και ένα αυξανόμενο τμήμα 
του γερμανικού κατεστημένου επιθυ-
μούν διακαώς αυτή την έξοδο, που θα 
υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τη 
γεωπολιτική θέση της χώρας.

Απέναντι σε αυτήν τη γερμανι-
κή πολιτική, έχουμε μόνο ένα ισχυρό 
όπλο: Ακριβώς τη γεωπολιτική μας 
θέση. Και πρέπει και μπορούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο. Εξάλλου, εκεί βρίσκεται η αχίλ-
λειος πτέρνα των Γερμανών. Η Γερμα-
νία είναι οικονομικός κολοσσός, αλλά 
γεωπολιτικός νάνος σε αντίθεση με 
εμάς, που βρισκόμαστε στο ναδίρ της 
οικονομικής αξιοπιστίας, αλλά αποτε-
λούμε, λόγω θέσεως και συγκυρίας, 
έναν υπολογίσιμο γεωπολιτικό παρά-
γοντα.

Αρνούμενοι μια λύση «εξόδου», 
που θα ήταν απολύτως καταστροφική, 
θα πρέπει με μια ανοικτή εξωτερική 
πολιτική προς όλες τις κατευθύνσεις –
και στο οικονομικό πεδίο– να διασφα-
λίσουμε τους απαραίτητους πόρους, 
πριν οδηγηθούμε είτε σε απόλυτη υπο-
ταγή είτε σε ασφυξία. Οι κινήσεις της 
κυβέρνησης προς τη Ρωσία, την Κίνα, 
ή ίσως και προς κάποιες αραβικές 
χώρες, για διασφάλιση εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης, πρέπει να γί-
νουν πιο έντονες και συντονισμένες., 
έστω και αν δεν είναι καθόλου βέβαιη 
η επιτυχία τους. Διότι μόνο με την απει-
λή μιας αλλαγής, ή έστω αποσταθερο-
ποίησης των γεωπολιτικών σταθερών 
της χώρας, μπορούμε να βελτιώσου-
με τη θέση μας. Μπορεί η κυβέρνηση 
να πιέσει τους Αμερικανούς και αυτοί 
με τη σειρά τους να πιέσουν τους Γερ-

μανούς – και ήδη κάτι τέτοιο οδήγησε 
στην τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-
Μέρκελ, μετά από άμεση παρέμβαση 
του Ομπάμα. Μπορεί να πιέσει τους 
Γάλλους, τους λοιπούς Ευρωπαίους 
και τον Γιούνκερ, που προφανώς δεν 
συμμερίζονται τη γερμανική στρατη-
γική, ώστε να χαλαρώσουν την ασφυ-
κτική τους πίεση στην Ελλάδα. Μπορεί 
ακόμα και να τους οδηγήσει να προ-
σφέρουν κάποιες σταγόνες ρευστότη-
τας στη χώρα, παρά το γερμανικό nein, 
αν κατορθώσουμε να διασφαλίσουμε 
έστω και την υποψία μιας χρηματοδό-
τησης της χώρας από πηγές εκτός Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Παρά λοιπόν τις 
ευρωπαϊστικές ιδεοληψίες του βασικού 
εταίρου της κυβέρνησης, του Σύριζα, το 
μόνο ισχυρό όπλο που διαθέτουμε για 
να μείνουμε στην «Ευρώπη», βρίσκεται 
εκτός… Ευρώπης, στη σχέση μας με τις 
δυνάμεις έξω από αυτή, την Αμερική, 

την Κίνα, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή! 

Μια κοινωνική και πολιτική συμ-
μαχία
Για να διεξάγεις όμως έναν τέτοιο «πό-
λεμο», εκτός από τη σοβαρότητα που 
απαιτείται και ως προς την οποία πρέ-
πει να διορθωθεί άμεσα η κυβέρνηση 
και από παιδική χαρά να γίνει όντως 
κυβέρνηση,, απαιτείται και κάτι άλλο 
αποφασιστικό: Η διασφάλιση της μέγι-
στης εθνικής ενότητας. Και αυτό έχει 
δύο βασικές παραμέτρους. Πρώτον, 
μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, που 
θα εκμεταλλευτεί το momentum της 
ισχυρής λαϊκής στήριξης που απολαμ-
βάνει η κυβέρνηση, με μέτρα ανακού-
φισης του λαού και αποκατάστασης της 
αξιοπρέπειάς του –και προφανώς όχι 
άλλη Τασία Χριστοδουλοπούλου και 
Ζωή Κωνσταντοπούλου– έτσι ώστε να 
υπάρχει ένα ισχυρό εσωτερικό κοινω-
νικό μέτωπο. 

Και, αποφασιστικής σημασίας για 
την αλλαγή της ρότας της χώρας, είναι 
το ζήτημα της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης, της ενίσχυσης της μικρο-
μεσαίας παραγωγής, βιοτεχνικής και 
αγροτικής, και της δημιουργίας νέων 
δομών συνεταιριστικού, αλληλέγγυου 
χαρακτήρα. Μόνο η οικονομική αυτο-
δυναμία της χώρας θα μπορούσε να 
επιτρέψει μεσοπρόθεσμα την αντιμετώ-
πιση, από πολύ καλύτερους όρους, της 
οποιασδήποτε πρόκλησης ή ακόμα και 
την πιθανή διάλυση του ευρώ ή και την 
έξοδό μας από αυτό. Για να μπορούμε 
να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση στο 
πεδίο του νομίσματος, που τη θεωρούν 
εύκολη οι καναπεδάτοι δραχμοευαγ-
γελιστές, χρειάζεται να κάνουμε πράγ-
ματα, δύσκολα και επίμοχθα – στο πε-
δίο της παραγωγής. Χωρίς καμία ιδεο-
ληψία, να ενισχύσουμε την παραγωγή 
της χώρας σε όλα τα πεδία και με όλους 
τους τρόπους. Και παράλληλα να επιτύ-
χουμε ορισμένες βασικές θεσμικές αλ-
λαγές, όπως την κατάργηση του Καλλι-
κράτη που πνίγει όλες τις τοπικές κοι-
νωνίες.

Όμως για να γίνει κάτι τέτοιο απαι-
τείται και ένα δεύτερο στοιχείο, ένα 
ισχυρό πολιτικό μέτωπο. Και αυτό 
σημαίνει πολύ σύντομα ενίσχυση της 
επικοινωνίας με τη λαϊκή δεξιά, πέραν 
της ΑΝΕΛ – που δεν πρέπει να αφε-
θεί στα χέρια της Χρυσής Αυγής ή του 
Σαμαρά. Ο Σαμαράς, επειδή –κακώς– 
έπαιξε το τομάρι του στην αντιπαράθε-
ση με τον Σύριζα με οποιοδήποτε τίμη-
μα, ταυτίζει το προσωπικό του συμφέ-
ρον με εκείνο της παράταξής του και 
της χώρας. Ωστόσο αυτά τα δύο δεν 
μπορούν να ταυτιστούν. Διότι πλέον η 
χώρα γύρισε σελίδα και απαιτείται πο-
λιτική συναίνεση με στόχο τη σωτη-
ρία της. Ο Σαμαράς και οι ακόλουθοί 
του, Άδωνις, Βορίδης κ.λπ. αποτελούν 

εμπόδια σε αυτήν τη συναίνεση. Επο-
μένως και η Νέα Δημοκρατία πρέπει 
να κινηθεί άμεσα. Και το κλειδί το κρα-
τάει ο φίλος του Τσίπρα, ο Κώστας Κα-
ραμανλής. Αυτός πρέπει να δρομολο-
γήσει, στη Νέα Δημοκρατία, ή αν χρει-
αστεί στη δεξιά παράταξη γενικότερα, 
εξελίξεις που θα επιτρέπουν ένα ευρύ 
πολιτικό μέτωπο για τη σωτηρία της 
χώρας, όχι υποχρεωτικά συγκυβέρνη-
σης, αλλά συναντίληψης σε βασικά ζη-
τήματα. Και δεν διαθέτει τον καιρό να 
κινηθεί με τη γνωστή βραδύτητα που 
τον διακρίνει.  

Διαφορετικά, η χώρα κινδυνεύει 
να πάει στα βράχια είτε από την προ-
φανή ανικανότητα τς κυβέρνησης, είτε 
από τυχοδιωκτισμούς κάποιων συνι-
στωσών ή πολύ πιθανόν από μια συμ-
μαχία της κυβέρνησης με το γερμανι-
κό κόμμα, το κόμμα του Σημίτη, δηλα-
δή… το Ποτάμι. Αυτό είναι το σχέδιο 
Β' της γερμανικής πολιτικής, ο απόλυ-
τος εγκλωβισμός του Σύριζα μέσω μιας 
συμμαχίας με το Ποτάμι –και το ΠΑ-
ΣΟΚ χωρίς Βενιζέλο δευτερευόντως– 
στη γερμανική στρατηγική. Μια τέτοια 
συμμαχία θα ενεργοποιούσε και την 
εθνομηδενιστική/«ευρωπαιόδουλη» 
πτέρυγα  του Σύριζα, θα οδηγούσε σε 
ρήξη με τους ΑΝΕΛ, σε μια γιγάντωση 
της Χρυσής Αυγής και επιστροφή ου-
σιαστικά σε μια αποδοχή απαράλλακτη 
και ενισχυμένη του μνημονιακού κα-
θεστώτος.

Είναι άραγε τόσο εύκολα όσα προ-
αναφέραμε; Καθόλου, και έχουν δυ-
σκολέψει από πολλές επιλογές της κυ-
βέρνησης. Όμως δεν υπάρχει καμιά 
μαγική λύση υπέρβασης των αδιεξό-
δων και ο πατριωτικός αντιμνημονια-
κός χώρος δεν μπορεί να εξαντληθεί σε 
μια μόνιμη λιτανεία καταγγελτικού χα-
ρακτήρα, παρότι θα συνεχίσει την κρι-
τική, σκληρή αν χρειάζεται. Παράλλη-
λα, θα πρέπει να παρεμβαίνει και στην 
κοινωνία και στο πολιτικό πεδίο για την 
υλοποίηση των κατευθύνσεων και των 
μέτρων που σκιαγραφήσαμε. 

Θα πρέπει προφανώς η κυβέρνη-
ση, μέσα από τις αντιφάσεις της, να συ-
νειδητοποιήσει και αυτή πως το πρώτο 
της μέλημα είναι η σωτηρία της χώ-
ρας και όχι του κόμματος, ή η προσω-
πική επιβίωση. Η ιστορία θα τους κρί-
νει για τις επιλογές τους. Εξάλλου, αν 
οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή, 
ούτε το κόμμα θα επιβιώσει, ούτε ατο-
μικά θα διασωθούν. Στην πραγματικό-
τητα η επιλογή είναι μονόδρομος. Δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος παρά το συμφέ-
ρον της πατρίδας και του λαού, Salus 
populi suprema lex esto. Αφού μπή-
καν σε αυτόν τον χορό και ανέλαβαν 
την εξουσία, τη στιγμή που δεν έπρεπε 
αυτό και μόνο είναι υποχρεωμένοι να 
πράξουν.

Ο γέγονε…
Για την τακτική του πατριωτικού αντιμνημονιακού χώρου

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Η Ελλάδα βρί-

σκεται σε πόλεμο 

με τη Γερμανία. 

Και είμαστε υπο-

χρεωμένοι να 

αντιμετωπίσου-

με τη γερμανι-

κή επίθεση με τις 

λιγότερες δυνα-

τές απώλειες
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Όπως ήταν αναμενόμενο, η πολιτική αλ-
λαγή έχει προκαλέσει κρίση στο εσωτε-
ρικό της μεγαλύτερης ομοσπονδίας ερ-
γαζομένων του δημοσίου τομέα, των εκ-
παιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κι αυτό γιατί η μεν πρώτη δύναμη 
από το 2013, οι Συνεργαζόμενες Εκπαι-
δευτικές Κινήσεις (ΣυνΕκ) που πρόσκει-
νται στον ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοστατούσαν 
όλα τα προηγούμενα χρόνια στις κινητο-
ποιήσεις, εμφανίζονται να δείχνουν «κα-
τανόηση» στη δυσκολία που έχει η κυ-
βέρνηση να υλοποιήσει τις προεκλογικές 
της δεσμεύσεις αλλά και να ικανοποιήσει 
τις υπέρμετρες προσδοκίες που προκά-
λεσαν η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταί-
ες εκλογές∙ κατανόηση που μεταφράζεται 
σε πίστωση χρόνου και απροθυμία συ-
ναίνεσης σε δυναμικότερες διεκδικήσεις. 

Ο ι δε Παρεμβάσεις (εξωκοινοβου-
λευτική αριστερά) με την ΔΑΚΕ 
(ΝΔ) ακριβώς εξαιτίας των μεγά-
λων ιδεολογικών διαφορών τους 

δύσκολα μπορούν να αποτελέσουν μία σταθε-
ρή και αξιόπιστη συμμαχία που να πείσει τον 
κλάδο να ακολουθήσει, ακόμη κι αν συνταχθεί 
μαζί τους η πρώην ΠΑΣΚ και νυν Προοδευτι-
κή Ενότητα που δεν δείχνει επί του παρόντος 
ιδιαίτερη διάθεση για… ηρωισμούς μετά την 
βαριά ήττα του ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλο-
γές. Αφήσαμε στο τέλος το ΠΑΜΕ, που ούτως 
ή άλλως είναι πάντοτε απρόθυμο να συμπρά-
ξει με άλλες δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κί-
νημα και είναι πολύ αμφίβολο εάν θα αλλάξει 
αυτή την τακτική σε μία περίοδο που αισθάνε-
ται πως «δικαιώνεται» ως προς την καταγγελία 
του ΣΥΡΙΖΑ για καλλιέργεια ψευδαισθήσεων 
στον λαό. 

Κι ενώ είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει 
σύγκλιση των διαφορετικών δυνάμεων ώστε 
να καταλήξουν σε εισήγηση προς τη βάση, ούτε 
η τελευταία φαίνεται διατεθειμένη να ξαναμπεί 
σ’ έναν κύκλο συνελεύσεων και κινητοποιήσε-
ων. Η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών δεί-
χνει μάλλον ανακουφισμένη από την πολιτική 
αλλαγή γιατί ακόμη κι αν δεν υλοποιηθούν στο 
σύνολό τους οι προεκλογικές εξαγγελίες του 
ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεται ότι τουλάχιστον αποφεύ-
χθηκαν τα χειρότερα, δηλαδή η επέκταση του 
καθεστώτος διαθεσιμότητας σε περισσότερες 
ειδικότητες και των απολύσεων είτε μέσω του 
πλαισίου της αξιολόγησης είτε μέσω του νέου 
πειθαρχικού κώδικα.

Η παραπάνω συζήτηση ωστόσο αφήνει 
στην πραγματικότητα απέξω τα ουσιαστικά 
προβλήματα της Παιδείας, που δεν είναι φυσι-
κά ούτε τα μισθολογικά αιτήματα, ούτε η υπη-
ρεσιακή κατάσταση ούτε ο βαθμός… μαχητι-
κότητας των καθηγητών. Γι’ αυτό και το πιθα-
νότερο είναι πως αν η κυριαρχούμενη ακόμη 
από τις (πρώην) ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ Διδασκαλι-
κή Ομοσπονδία (ΔΟΕ) επιχειρήσει να πραγμα-
τοποιήσει τις απειλές της για κινητοποιήσεις με 

οικονομικά αιτήματα, θα βρει απέναντί της τη 
συντριπτική πλειοψηφία της υπόλοιπης κοινω-
νίας αλλά και την πλειοψηφία των δασκάλων.

Δυστυχώς, αυτό που δεν μπαίνει σε κα-
μία συζήτηση είναι το πώς το σχολείο θα επιτε-
λεί τον σκοπό του: να παρέχει γνώσεις, να ανα-
πτύσσει ισότιμα τις αισθητικές, καλλιτεχνικές, 
σωματικές και πνευματικές δυνάμεις της νέας 
γενιάς και να παράγει «σωστούς ανθρώπους», 
πολίτες με εθνική και κοινωνική συνείδηση και 
δημοκρατικό αγωνιστικό ήθος. Αυτό θα ήταν 
μία πραγματική επανάσταση στον χώρο της 
Παιδείας και όχι η πολλοστή αλλαγή του τρό-
που… προαγωγής από τάξη σε τάξη και εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται 
όμως ότι υπάρχει μια σιωπηρή συναίνεση από 

τους εμπλεκόμενους φορείς: κράτος, γονείς, εκ-
παιδευτικούς στο να είναι πλέον εντελώς αδιά-
φορο το παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Πρέπει να 
είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία ο μέσος 
πολίτης επενδύει τόσα πολλά χρήματα για τη 
μόρφωση των παιδιών του με τόσο φτωχά απο-
τελέσματα. 

Η περιβόητη «τράπεζα θεμάτων» και το νέο 
σύστημα προαγωγής που – ορθώς – καταργού-
νται είχαν μία τουλάχιστον θετική πλευρά: απο-
κάλυψαν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και πως, 
παρά την σε πολλές περιπτώσεις σκανδαλώδη 
γενναιοδωρία των καθηγητών στους βαθμούς 
των τετραμήνων, παραπάνω από το ένα τέταρτο 
το μαθητών της Α΄ Λυκείου αδυνατεί να περά-
σει τη βάση… Αντί όμως να αξιοποιηθεί αυτό το 
αντικειμενικό στοιχείο από μία κυβέρνηση με 
κοινωνικές, υποτίθεται, ευαισθησίες προκειμέ-
νου να εξασφαλίζεται πως όλα τα παιδιά απο-
κτούν κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση, στο 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο, βασικές γνώσεις, να 
μειωθεί η ύλη, να ελέγχεται η εμπέδωση της 
γνώσης και να λειτουργήσουν θεσμοί αντισταθ-
μιστικής αγωγής, η κυβέρνηση εξαγγέλλει την 
επαναφορά της βάσης του 9,5 αντί του 10 του 
μέσου όρου των μαθημάτων για την προαγω-
γή από τη μία τάξη του Λυκείου στην άλλη! Δεν 
πειράζει δηλαδή που τα παιδιά – και κυρίως 
αυτά των λαϊκών στρωμάτων - μένουν αμόρ-
φωτα, αρκεί αυτό να μη… φαίνεται!  

Υπάρχει λοιπόν σοβαρό έλλειμμα πολιτι-
κής παρέμβασης στην Παιδεία για την πολιτι-
σμική αναγέννηση αυτού του τόπου που μόνο 
δυνάμεις με συνείδηση πως ο αγώνας είναι 
ταυτόχρονα εθνικός και κοινωνικός μπορούν 
να καλύψουν. Ιδού λοιπόν, στάδιον δόξης λα-
μπρόν!

Η περίπτωση της ΟΛΜΕ
Νέα κυβέρνηση και συνδικαλιστικό κίνημα

Υπάρχει λοιπόν σοβαρό έλλειμμα πολιτικής παρέμβασης στην Παιδεία για την πολιτισμική ανα-
γέννηση αυτού του τόπου που μόνο δυνάμεις με συνείδηση πως ο αγώνας είναι ταυτόχρονα εθνι-
κός και κοινωνικός μπορούν να καλύψουν

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

“ 

...τα ουσιαστικά προ-

βλήματα της Παιδείας, 

δεν είναι φυσικά ούτε 

τα μισθολογικά αιτή-

ματα, ούτε η υπηρεσι-

ακή κατάσταση ούτε ο 

βαθμός… μαχητικότη-

τας των καθηγητών.

Στίς 4 Μαρτίου στό δημοτικό συμβού-
λιο τῆς πόλης Κάρσον στίς ΗΠΑ, 
λίγο ἔξω ἀπό τό Λός Ἄντζελες, δό-
θηκε μιά μάχη πού μᾶς ἐνδιέφε-
ρε: ἐξετάστηκε τό αἴτημα ἀνέγερσης 
μνημείου γιά τόν Μουσταφά Κε-
μάλ Ἀτατούρκ στόν Κῆπο Διεθνοῦς 
Γλυπτικῆς πού διαθέτει ἡ πόλη. 

Τό ἀποτέλεσμα ἦταν 4-0 κατά τῆς 
τουρκικῆς πρότασης, μετά ἀπό μα-
ζική κι ὀργανωμένη ἀντίδραση κυρί-
ως τῆς ἀρμενικῆς κοινότητας. Ἦταν 
χαρακτηριστικό πώς ζήτησαν τόν 
λόγο 298 πολέμιοι τῆς ἀνέγερσης 
καί 101 ὑποστηρικτές της, ἐνῶ τελι-
κά δόθηκε ὁ λόγος σέ 6 μόνο ἀπό 
κάθε πλευρά.

Τελικά ἀποδείχθηκε πώς ἡ δουλειά 
πού ἔκαναν οἱ τρεῖς ἀρμενικές 
ὀργανώσεις (ANCA-WR, Armenian 
Revolutionary Federation, Armenian 
Youth Federation) καί τό Ἐλληνο-
αμερικανικό Συμβούλιο (American 
Hellenic Council) ὑπερκέρασε τό 
λόμπινγκ καί τήν χρηματοδότηση 
τῆς Τουρκοαμερικανικῆς Ἕνωσης 
τοῦ Λός Ἄντζελες. Ἡ διευθύντρια 
τοῦ ANCA-WR, Έλεν Ασατράι-
αν ἐπιδοκίμασε τήν στάση οῦ δη-
μάρχου Τζιμ Ντίαρ, τῆς ἀντιδη-
μάρχου Ελίτα Σανταρίνα καί τῶν 
δημοτικῶν συμβούλων Λούλα Ντέι-
βις-Χομς καί Άλμπερτ Ρόμπλς πού 
«ἄκουσαν τίς μαρτυρίες καί τά σχό-
λια τῆς ἀμερικανοαρμενικῆς κοινό-
τητας καί τῶν (Ἑλλήνων) συμμάχων 
της καί καταψήφισαν τήν ἀναθεω-
ρητική ἀτζέντα» τῶν Τούρκων.

Τελικά θά φτάσουμε στό σημεῖο ἡ 
μόνη χώρα ἐκτός Τουρκίας ὅπου 
θά τιμᾶται ὁ Μουσταφά Κεμάλ νά 
εἶναι ἡ πατρίδα μας καί πατρίδα 
τῶν θυμάτων του! Πόσο πιό κάτω 
ὑπάρχει;

Κώστας Καραΐσκος

Μία μικρή νίκη 
κι ένα μεγάλο 
ερώτημα

Με την κατάρρευση των προεκλογικών βε-
βαιοτήτων και διαβεβαιώσεων, των κυβερνώ-
ντων κομμάτων, ότι αρκεί ένας πρώτος σφο-
δρός γύρος «δυναμικής διαπραγμάτευσης» 
ώστε να απαλλαγούμε από τα μνημόνια, άρχι-
σαν ξανά να πολλαπλασιάζονται οι φωνές που 
υποστηρίζουν ότι η λύση της ελληνικής τρα-
γωδίας θα επέλθει μόνο κατόπιν ολικής ρήξης 
της χώρας μας με την ευρωζώνη και επιστρο-
φής της σε εθνικό νόμισμα. 

Γ 
ια άλλη μια φορά, αυτό που επί της ου-
σίας αποτελεί σχέδιο Β΄ και βαθύτερη 
επιθυμία των γερμανικών ελίτ, η άμε-
ση έξωση της χώρας μας από το ευρώ, 

κατατίθεται ως υποτιθέμενη «εναλλακτική λύση», 
και μάλιστα φιλολαϊκής κοπής. 

Κι όμως, παρά τις κωλοτούμπες της κυβέρνη-
σης, η πραγματικότητα είναι μία και δεν αμφισβη-
τείται: Κάθε νόμισμα είναι γενικό ισοδύναμο ενός 
συνόλου παραμέτρων που διέπουν την παραγω-
γική δυνατότητα, τη θεσμική κατάσταση και τη γε-
ωπολιτική ισχύ μιας χώρας και, επομένως, οποια-
δήποτε άμεση επιστροφή στη δραχμή θα επανα-
φέρει ένα νόμισμα το οποίο θα είναι απείρως πιο 
αδύναμο από τη δραχμή του 2001 και άρα έρμαιο 
των εκβιαστικών πιέσεων της διεθνούς δικτατορί-
ας των αγορών. Το ευρώ, σίγουρα, συνιστά μια γερ-
μανική φυλακή για την ελληνική οικονομία, κανείς 
όμως δεν σκέφτεται πώς θα επιβιώσει ένα ελληνι-
κό εθνικό νόμισμα στη ζούγκλα των διεθνών αγο-
ρών, δίχως να υπάρχουν οι πολιτικές και παραγω-
γικές προϋποθέσεις για να το προστατέψουν. Και, 
βέβαια, εάν η Ελλάδα βρεθεί σε μια τέτοια οικονο-
μική περιδίνηση, είναι κάτι πέρα από βέβαιο ότι θα 
αποτελέσει γεωπολιτική βορά, μάλιστα όχι μόνον 
των Γερμανών ή των Αμερικάνων, αλλά και της νε-
οθωμανικής Τουρκίας. Για να μη μιλήσουμε για το 
κοινωνικό σοκ που θα προκαλέσει μια απότομη 
αλλαγή νομίσματος, την ίδια στιγμή που η κοινω-
νία παραμένει ανοργάνωτη και το κράτος δεν μπο-
ρεί να κινητοποιήσει καν τους ίδιους τους υπαλλή-
λους του. 

Για να τα αντιμετωπίζαμε όλα αυτά επιτυχώς θα 
χρειαζόταν να υπάρχει ένα ώριμο πολιτικό μέτω-
πο κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρί-
ων μελών, το οποίο θα ήταν έτοιμο να καλύψει το 
θεσμικό και οικονομικό κενό, με την κινητοποίηση 
μιας επαναστατημένης κοινωνίας κι όλα αυτά πριν 
προλάβουν οι ξένες δυνάμεις.    

Επί της ουσίας, δηλαδή, η όλη συζήτηση γί-
νεται σ’ ένα matrix: Έναν υποθετικό χωροχρόνο, 
όπου όλες αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται 
διά μιας και ο ελληνικός λαός αυτόματα εξυψώνε-
ται σε τιμωρό των δυτικών καθαρμάτων με τα κο-
στούμια, που σήμερα πίνουν το αίμα του και τσα-
λαπατούν την αξιοπρέπειά του. 

Στην πραγματικότητα, η μοναδική έλξη που 
ασκεί αυτό το αίτημα έχει να κάνει ακριβώς με το 
ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της καταπατημένης 
αξιοπρέπειας να εκραγεί έστω και ως… ρητορική. 
Από εκεί και πέρα, αυτό το αίτημα, που τόσο πολύ 
ταλάνισε τις πλατείες, και το λεγόμενο «αντιμνημο-
νιακό κίνημα», έχει κάνει μόνο κακό στην ίδια την 
εξέλιξή του, καθώς εγκλώβισε τις λιγότερο εξαρτη-

μένες από την αδράνεια της ύστερης μεταπολίτευ-
σης δυνάμεις σε μια ονειροφαντασία, παραδίδο-
ντας την πρωτοβουλία κινήσεων στις δυνάμεις της 
«ανάθεσης», δηλαδή στον τυχοδιωκτισμό της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Κατά τα άλλα, αυτή η χώρα στερείται εξίσου 
τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε να πραγ-
ματοποιήσει μια επιτυχημένη σύγκρουση εντός 
ή εκτός ευρώ προκειμένου να αποκαταστήσει την 
αξιοπρέπειά της. Το δε «κίνημα», το οποίο δυστυ-
χώς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να το αποκα-
λούμε έτσι, γιατί στερείται ολοένα και περισσότερο 
τα προσδιοριστικά γνωρίσματα που μεταβάλλουν 
μια κοινωνική κινητοποίηση σε κίνημα, δηλαδή 
την ιδεολογική συγκρότηση και την πολιτική ωρί-
μανση, από το 2009 και μετά δεν έχει σχεδόν τίπο-
τα για να αντιμετωπίσει αυτές τις παθογένειες που 
μας έχουν φέρει χειροπόδαρα δεμένους μπροστά 
στους θρόνους των Γερμανών επικυρίαρχων της 
Ευρώπης. 

Δεν έχει γίνει παρά ελάχιστα, και εντελώς στοι-
χειωδώς, κάποια συστηματική δουλειά για την 
αποκατάσταση όλων εκείνων των μεταβλητών που 
θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μια πορεία χει-
ραφέτησης και απόκτησης αυτοδυναμίας της χώ-
ρας μας. Δεν υπάρχει ούτε καν σοβαρή συζήτηση 
για την ανασυγκρότηση του κράτους, που λειτουρ-
γεί σήμερα από γραφειοκρατική αδράνεια, για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση, για μια σύγχρονη 
κοινωνική πολιτική, για την αναζήτηση αποτελε-
σματικών μορφών κινητοποίησης της κοινωνίας, 
όχι για διαμαρτυρία, αλλά για την παραγωγή κοι-
νωνικού πλούτου υπό τη μορφή νέων ενάρετων 
δημοκρατικών θεσμών, συνεργατικής οικονομίας, 
πολιτιστικής και εκπαιδευτικής αναγέννησης. 

Απέναντι σε αυτό το επιχείρημα, πολλοί «δραχ-
μικοί» απαντούν ότι όλα αυτά υπονομεύονται από 
τη «γερμανική φυλακή» στο ευρώ. Ορθόν σε μα-
κροεπίπεδο, και σε τελευταία ανάλυση. Σε τοπικό, 
όμως, και περιφερειακό μικρο-επίπεδο, δεν υπάρ-
χει καμία δύναμη που να εκφράζει τέτοιου είδους 
υγιείς πραγματικότητες εντός της χώρας, άρα δεν 
υπάρχει η υλική, πραγματική φάση ολικής και τελι-
κής αμφισβήτησης της γερμανικής φυλακής. Υπάρ-
χει μόνο η προοπτική για αντάρτικο που, όπως 
στην εποχή του ΕΑΜ, δίνει την ευκαιρία για τη συ-
γκρότηση πολλών «Ελεύθερων Ελλάδων» στο μι-
κρο-επίπεδο, οι οποίες έπειτα θα περικυκλώσουν 
τους περικυκλωτές τους στο κεντρικό πεδίο της σύ-
γκρουσης. 

Η ίδια η συλλογική μας πείρα από την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση μας έχει δείξει ότι είναι απολύ-
τως εφικτή μια εναλλακτική πολιτική για την Ελλά-
δα όχι μόνο στο πεδίο της στρατηγικής σύλληψης, 
αλλά και σε αυτό της υλοποίησης. Και δεν υπάρ-
χει παρά μόνον μικρή υπονόμευση από το «μνη-
μόνιο», πολύ απλά γιατί οι δυνάμεις της γερμανι-
κής Ευρώπης δεν έχουν εξασφαλίσει τον απόλυτο 
έλεγχο των τοπικών μικροκόσμων της χώρας μας, 
παρά την ψήφιση του Καλλικράτη. Αλλά αυτό θέ-
λει πραγματικό συλλογικό μόχθο, και οι περισσό-
τεροι προτιμούν να φωνάζουν για την μεγάλη αλ-
λαγή από το να προχωρήσουν σε μικρές ουσιαστι-
κές επαναστάσεις, που εν τέλει θα μεταβάλουν και 
την γενική μας θέση. 

Κατά τα άλλα, η δραχμή ως από μηχανής θεός 
θα μεταμορφώσει την σημερινή κοιλάδα των δα-
κρύων που λέγεται Ελλάδα, και θα μετατρέψει το 
βατράχι-νεοέλληνα σε πριγκηπόπουλο τον αντι-
στασιακών μας ονείρων. Δηλαδή… «και επαναστά-
σεις στα όνειρά του αναζητεί…», καταπώς έλεγε και 
ο Βολφ Μπίρμαν. Ε ναι, «τους έχω βαρεθεί!». 

Το δημοτικό σχήμα Μένουμε Θεσσαλονίκη, 

ξεκινάει μια διαρκή ανοιχτή διαδικασία δι-

αλόγου και ανταλλαγής απόψεων που έχει 

ως στόχο της την ανάδειξη μιας εναλλακτι-

κής πολιτικής για την Θεσσαλονίκη και την 

τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιό της προε-

τοιμάζουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συ-

ζητήσεων και διαλέξεων, πάνω στα σημα-

ντικότερα προβλήματα της πόλης. 

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, συζητούμε με 

τον Γιάννη Πολυχρονιάδη, υπεύθυνο γρα-

φείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ορ-

γάνωσης Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για τις 

Δράσεις Αειφορίας στο Πλαίσιο των Δήμων 

και τις παραδειγματικές πρακτικές στους το-

μείς διαχείρισης των απορριμάτων, πρό-

ληψης και ανακύκλωσης. Η συζήτηση θα 

πραγματοποιηθεί στα γραφεία του δημοτι-

κού σχήματος Μένουμε Θεσσαλονίκη, στο 

ισόγειο του Δημαρχείου στις 7.30 μ.μ. 

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, στο στέκι του 

δημοτικού σχήματος, Βαλαωρίτου 1 & Δω-

δεκανήσου, ο Λόης Λαμπριανίδης, καθηγη-

τής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα δώ-

σει διάλεξη με θέμα: «Θεσσαλονίκη από την 

μεταπολίτευση μέχρι σήμερα: πορεία συρ-

ρίκνωσης της αναπτυξιακής της δυναμικής 

και προϋποθέσεις για μία δυναμική πορεία 

προς τα εμπρός». Η διάλεξη θα ξεκινήσει 

στις 7.30 μ.μ. 

Σας καλούμε όλες και όλους να μάθουμε, να 

προβληματιστούμε και να συζητήσουμε 

πάνω στα αδιέξοδα της πόλης, στην γενεα-

λογία τους, και στις κρυμμένες δυνατότητες 

που υφίστανται για την υπέρβασή τους!

Μένουμε 
Θεσσαλονίκη: 
Διαλέξεις και 
συζητήσεις

Του Γιώργου Ρακκά

«Τους έχω βαρεθεί»
Η δραχμοφαντασία ως εξουδετέρωση των κινημάτων

 Υπάρχει μόνο η προοπτική για αντάρτικο που, όπως στην εποχή του ΕΑΜ, δίνει την δυνατό-
τητα για την συγκρότηση πολλών «Ελεύθερων Ελλάδων» στο μικροεπίπεδο, οι οποίες έπειτα 
θα περικυκλώσουν τους περικυκλωτές τους στο κεντρικό πεδίο της σύγκρουσης.

“ 

Οι περισσότεροι προ-

τιμούν να φωνάζουν 

ακίνητοι για την μεγάλη 

αλλαγή, από το να προ-

χωρήσουν σε μικρές 

ουσιαστικές επαναστά-

σεις.
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Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να ασχο-
λούμαστε με τα μεγάλα και να αφήνουμε 
τα μικρά. Οι μεγαλόστομες διακηρύξεις 
στην κεντρική πολιτική σκηνή περιορίζο-
νται στον χώρο της υψηλής πολιτικής και η 
πραγματικότητα συνεχίζει με τον ίδιο ρυθ-
μό. Το βλέπαμε αυτό την εποχή της πρώι-
μης πασοκοκρατίας. 

Ό 

ταν διατυπώνονταν οι μεγαλόστο-
μες διακηρύξεις του αρχηγού και 
στα καφενεία αναπαραγόταν η ίδια 
επιχειρηματολογία σε θέματα που 

δεν άπτονταν της καθημερινότητας. Στο παρα-
σκήνιο οι παράγοντες όμως δούλευαν για δικό 
τους όφελος.  Κάπως έτσι και με τον αθλητισμό 
σήμερα. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με  την 
διαπραγμάτευση για το χρέος και ελάχιστα με 
την χαμηλή πολιτική. Κι όμως, οι παράγοντες 
εξακολουθούν να κάνουν την δουλειά τους. Οι 
παράγοντες του αθλητισμού, οικονομικοί πα-
ράγοντες που εκμεταλλεύονται την πρωτογενή 
διάθεση για αθλητισμό και συμμετοχή σε μια 
ομάδα που δίνει ταυτότητα, συνεχίζουν να παί-

ζουν τον ρόλο τους. Με απώτερο στόχο να βγά-
λουν χρήματα και να έχουν ισχύ στην διαπραγ-
μάτευση για τις άλλες επιχειριματικές τους δρα-
στηριότητες. 

Είναι όμως μονόδρομος; Τι είναι αυτό που 
κάνει την ανάγκη του αθλητισμού να γίνεται 
εμπόρευμα; Τι είναι αυτό που κάνει την ανάγκη 
του «ανοίκειν» σε μία ομάδα να γίνεται οπαδι-
κή καφρίλα; 

Θεωρούμε δεδομένο ότι ο αθλητισμός είναι 
εμπόρευμα. Ότι οι ομάδες δεν μπορεί παρά να 
είναι ανώνυμες εταιρείες με έναν μεγαλοπαρά-
γοντα. Που αγοράζουν και πουλάνε παίχτες και 
βγάζουν εκατομμύρια. Διαμορφώνουμε γενιές 
στα γήπεδα με το όραμα να γίνουν μεγάλοι παί-
χτες για να βγάλουν πολλά λεφτά.  Και ποιο εί-
ναι το αποτέλεσμα; 

Διαπλοκή και εκβιασμοί από τους παρά-
γοντες, επικαλούμενοι το πλήθιος των οπα-
δών. Βία από οπαδούς που με μια πρωτόγονη 
τυφλότητα, κινούνται εναντίο των άλλων ομά-
δων.  Πρόκειται για οπαδούς μιας ομάδας με 
την οποία δεν έχουν κάποια άλλη σχέση εκτός 
από καταναλωτές του θεάματος. Που αντιμετω-
πίζουν τον πρόεδροι σαν έναν πατέρα που θα 
τους καλύψει οικονομικά και θα στραφούν ενα-

ντίον του με βία ορισμένες φορές που θα αι-
σθανθούν ότι τους πρόδωσε. Πολίτες με ανώ-
ριμο ψυχισμό, που μετέχουν χωρίς να έχουν 
την παραμικρή ευθύνη και συμμετοχή σ' αυτό 
που αγαπάνε. Και για την ακραία μορφή αυτών 
των αισθημάτων υπάρχει η κάλυψη των συν-
δέσμων. Οργανωμένοι με αδιαφάνεια, αποτε-
λούν την αιχμή του δόρατος των επιχειρηματι-
ών. Είναι μάλιστα κοινό μυστικό ότι στους συν-
δέσμους των οπαδών κυριαρχούν η βία και τα 
ναρκωτικά. 

Και δίπλα σ’ αυτό, τα στημένα παιχνίδια από 
μία μαφία που ενώ είναι γνωστή, βρίσκεται στο 
προσκήνιο. Που φτάνει μέχρι το αξίωμα του 
δημάρχου. Γιατί, για τον τυφλό οπαδό, αυτό που 
είναι το πιο σπουδαίο είναι να ανέβει η ομάδα. 
Κι ο πατέρας που το κατάφερε αυτό επιβραβεύ-
εται. Όλες οι άλλες αξίες είναι δευτερεύουσες.  

Και οι αθλητές; Σαν άλογα κούρσας, που 
όμως πληρώνονται και αυτοί καλά, ειδικά όταν 
πουλιούνται. Και μερικές φορές πουλιούνται 
πολύ καλά.  Ένα μάθημα στις νέες γενιές ότι  το 
χρήμα είναι η μέγιστη αξία. Τι γίνεται όμως με 
την μεγάλη πλειοψηφία των νέων που μπαί-
νουν στον αθλητισμό στην εφηβική τους ηλι-
κία; Που παίρνουν αναβολικά και αθλούνται 

πέντε και έξι ώρες όταν είναι ακόμη στο λύκειο, 
αφήνοντας μάθηση και κοινωνική ζωή; Η πλει-
οψηφία δεν θα φτάσει στο τέρμα. Και μένουν 
σαν άδεια, πουκάμισα χωρίς κανένα ενδιαφέ-
ρον για τίποτε άλλο. 

Μια λύση υπάρχει: Να σταματήσει αυτή η 
παρωδία του αθλητισμού – οικονομική επιχεί-
ρηση. Να σταματήσουν να έχουν το πάνω χέρι 
οι επιχειρηματίες. Να ξαναγίνει ο αθλητισμός 
ερασιτεχνικός. Όχι πρόχειρος ή ανοργάνωτος, 
αλλά χωρίς το χέρι του μεγαλοπαράγοντα. Όλη 
αυτή η συμμετοχή των ανθρώπων, οπαδών, 
αθλητών και γυμναστών, να μπει σε άλλη βάση 
και να αναδιοργανωθεί σε σωματεία, όπου εκ 
του νόμου δεν θα μπορούν να έχουν ισχύ οι με-
γαλοεπιχειρηματίες. Στην χώρα που γέννησε 
τον αθλητισμό, στις πόλεις όπου γκρεμίζανε τα 
τείχη όταν κέρδιζε στην Ολυμπία ο δικός τους 
αθλητής, να ξαναπάρει ο αθλητισμός την αρχι-
κή του διάσταση. Για να γίνει όμως αυτό χρειά-
ζεται πραγματικό ενδιαφέρον για την κοινωνία 
και όχι για το μεγάλο θέαμα. 

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ                                                                                                                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Φίλης: «Η αριστερά έχει 
παράδοση στους συμβιβα-
σμούς…». Ο Άγγελος Τσέκερης 
(δημοσιογράφος στο Κόκκινο - 
υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ), σε εκπομπή του, μίλησε για 
την αριστερά, που συχνά κλήθη-
κε να υλοποιήσει το εκσυγχρονι-
σμό που δεν μπορούσε μια δεξιά 
πολιτική. 

Ο 

Ανδρέας Αδριανόπου-
λος (γνωστός νεοφιλε-
λεύθερος πολιτευτής), 
έγραψε: «Ελάχιστες δια-

φωνίες μπορώ να έχω με τα σημεία - 
προτάσεις που υπέβαλε η κυβέρνηση 
στο Γιούρογκρουπ. Υπάρχει βέβαια το 
ζήτημα της ειλικρίνειας των προθέσε-
ων και της τελικής της αποφασιστικό-
τητας για την εφαρμογή τους» (…) 

«... Αν πρόκειται αυτές οι προτά-
σεις της κυβέρνησης να εκφράζουν τη 
ριζοσπαστική αριστερά - ακόμη κι αν 
διαφωνεί ο αγαπητός Μ. Γλέζος - εγώ 
θα είμαι μαζί τους. Λέτε να έγινα αρι-
στερός;» (άρθρο στο capital.gr).

Ίσως, λόγια ενδεικτικά, για τον 
…εκσυγχρονιστικό συμβιβασμό 
της κυβέρνησης και την ιδεολογι-
κή θεώρηση που θέλει τη «σοσιαλ-

δημοκρατική» ανανεωτική «αριστε-
ρά» να προωθεί τον μετασχηματισμό 
των θεσμών, στη θέση της δεξιάς. Ο 
Αδριανόπουλος, μάλιστα δεν έχει 
καν αμφιβολία για τον «νεοφιλελευ-
θερισμό» της συμφωνίας, αναρωτιέ-
ται μόνο για την ειλικρίνεια των προ-
θέσεων. 

Εξετάζοντας την εξέλιξη των κοι-
νωνιών, από την οπτική των μεγά-
λων ιστορικών φάσεων που διέρ-
χονται, μοιάζει η κυβερνητική συ-
γκυρία, και ως προσπάθεια του συ-
στήματος να προωθήσει, μέσα από 
αριστερόστροφο φάσμα, τις εκσυγ-
χρονιστικές αλλαγές που δεν μπόρε-
σε να κάνει η δεξιά, αναχρονιστική 

και ακραία κοινωνικά, πολιτική του 
μνημονίου. 

Το «εκσυγχρονιστικό ρεύμα», 
που κυριάρχησε από τις αρχές του 
1990, είχε σαφές οικονομικό και τα-
ξικό πρόσωπο. Ήταν η μεταμοντέρ-
να πρόσοψη του καπιταλισμού, ενά-
ντια στις παλιές δομές του ιδεολογι-
κού κόσμου του Ψυχρού Πολέμου. 
Η κυριαρχία των αγορών, οι «φιλε-
λεύθερες» κοινωνικοοικονομικές 
αντιλήψεις, η μακροοικονομική δια-
χείριση, η τόνωση της ανταγωνιστι-
κότητας, η αποδυνάμωση των κρα-
τικοδίαιτων συντεχνιών (είτε των μι-
σθωτών, είτε των παρασιτικών επι-
χειρηματικών ελίτ), η αποκέντρωση 

των εξουσιών, η «μη κρατική» κυ-
βερνητική διοίκηση, ο πολιτισμικός 
φιλελευθερισμός στην ατομική και 
κοινωνική ζωή, κ.α, αποτελούσαν 
επιδιώξεις στην ελληνική κοινωνία 
τα τελευταία 25 χρόνια, όπως όριζε η 
ολοκληρωτική ηγεμονία της καπιτα-
λιστικής παγκοσμιοποίησης. 

«Ανανεωτική αριστερά» και «φι-
λελεύθερη δεξιά» έδωσαν ραντεβού, 
από διαφορετικές αφετηρίες, σε κοι-
νούς χώρους: Οικονομισμός και δι-
αχείριση από τη μια, ατομικιστική 
απελευθέρωση από την άλλη. 

Είναι πολύ πιθανόν, η παρούσα 
κυβέρνηση να καλύψει την ανάγκη 
για ένα «καπιταλιστικό ρεκτιφιέ», 
που θα μεταρρυθμίζει το θεσμικό 
και πολιτισμικό περιεχόμενο, χωρίς 
να αλλάζει τις καπιταλιστικές δομές 
της ανάπτυξης. Αντίθετα, μάλιστα, να 
τις επαναφέρει με «ριζοσπαστικά χα-
ρακτηριστικά» στον παραδοσιακό 
καπιταλισμό της προ Κέινς εποχής. 

Άλλωστε, παραδοσιακά (και του-
λάχιστον πολιτικά σωστά), η αριστε-
ρά ήταν ενάντια στις συντεχνίες, το 
πελατοκεντρικό κράτος, το ρουσφέ-
τι, και υπέρ της «χειραφέτησης» του 
ατόμου, της αποκεντρωμένης διοί-
κησης» (βλέπε και δηλώσεις Βαρου-
φάκη για σταμάτημα της κρατικής 
επιχορήγησης στην αυτοδιοίκηση, 

γεγονός που θα μπορούσε να απο-
τελέσει το κύτταρο του αμεσοδημο-
κρατικού κοινωνικού μετασχηματι-
σμού, αν δεν ξεσήκωνε τον ενθου-
σιασμό του …Στέφανου Μάνου), της 
«κοινωνίας της γνώσης», του «εξορ-
θολογισμού και της προόδου, το κυ-
νήγι της διαφθοράς, κ.α. Και, δίπλα 
σ’ αυτά, το σύμφωνο συμβίωσης, οι 
γάμοι των ομοφυλοφίλων, η πολιτι-
κή των … «μισάνοιχτων – πια– συνό-
ρων» στο μεταναστευτικό, από τη μια 
θα εμπεδώσουν τον πολιτισμικό φι-
λελευθερισμό του συστήματος και 
από την άλλη θα αποτελέσουν το ιδε-
ολογικό χαλινάρι των  αυτάρεσκων 
συνιστωσών. Αυτή η «αριστερά» 
έχει όλα τα εχέγγυα και το ιδεολογι-
κό άλλοθι να «αλλάξει» την Ελλάδα. 
Βέβαια, όταν όλα αυτά συμβαίνουν 
σε μια χώρα χωρίς εθνική ανεξαρ-
τησία, χωρίς σαφές παραγωγικό 
και πολιτισμικό πρόταγμα και με 
αλλοτριωμένα κοινωνικά αντανα-
κλαστικά, τότε οι «εκσυγχρονισμοί» 
αυτοί αποτελούν το οικονομικό πρό-
γραμμα των δανειστών της. Ένα πρό-
γραμμα που θα εγκαθιστά αποικιο-
κρατικές οικονομικές ζώνες, ενσω-
ματώνοντας τον ξένο και ντόπιο ιδι-
ωτικό τομέα με «δημόσια» ενίσχυση 
και «ριζοσπαστική» αξιοπιστία. 

Πρός έναν συμβιβασμό της κυβέρνησης με τον ελληνικό «τρίτο δρόμο»;

Είναι ο εκσυγχρονισμός, «σύντροφοι»;
Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Η παρωδία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων

Να ξαναγίνει ερασιτεχνικός ο αθλητισμός τώρα

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

                                                  «Η Ελλάς είναι Δύ-
σις… αυτό μας συμφέρει να είμαστε»

       τραπεζίτης Μάρκος Ρενιέρης (1842)

Μας συμφέρει όμως; Από τότε που ο Ρε-
νιέρης εισηγήθηκε αυτήν την καιροσκοπι-
κή στρατηγική, η Ελλάδα πετάει με το ένα 
κεφάλι του δικέφαλου αετού, διαμορφώ-
νοντας μια παραφύση σχέση με τον κόσμο. 

Γ 

ιατί ο "δικέφαλος” είναι μια οπτι-
κή του κόσμου που σχετίζεται με τα 
αντικειμενικά χαρακτηριστικά ενός 
ιστορικού χώρου, όπως η γεωπο-

λιτική θέση και τα γεωπολιτισμικά σημαίνο-
ντα (πολυηπειρωτικότητα, πολυμορφικότητα, 
πολυκεντρικότητα, πολυμηχανία), πάνω στα 
οποία πρέπει να εγγράφονται οι υποκειμενι-
κές (πολιτικές) επιλογές. Ακολουθήθηκαν, πε-
ρισσότερο, πολιτικές εκφυλισμού των γεωπο-
λιτικών και γεωπολιτισμικών δεδομένων.  

Το αξίωμα η Ελλάς είναι Δύσις… διευκό-
λυνε τις επεμβάσεις των δυτικοευρωπαϊκών 
διευθυντηρίων, για να εμπεδωθούν οι σχέσεις 
δανειστού και δανειζόμενου, πάνω στις οποίες 
θεμελιώθηκε ο εκδυτικισμός μας. 

Η ιστορία της Ελλάδας είναι η ιστορία των 
τιμωριών της, αλλά και των εξόδων από τις τι-
μωρίες. Οι εταίροι και οι θεσμοί τους διατεί-
νονται ότι η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να 
τιμωρηθεί, αν θέλει να υπάρχει. Οι προνομι-
ούχες ελληνικές παρέες διακηρύσσουν επί-
σης ότι μας ταιριάζει το καθεστώς της τιμωρί-
ας, αφού «μαζί τα φάγαμε». Όλη η σημειολογία 
της τιμωρίας ως εξιλέωσης, που μας δίδαξε η 
Βίβλος και η θεολογία του ραγιαδισμού, είναι 
εδώ, από τους σύγχρονους κοτζαμπάσηδες. 
Αποκρύβουν όμως τη σημειολογία της εξόδου 
ότι, από την Αίγυπτο μέχρι το Μεσολόγγι, η λύ-
τρωση ήταν πάντοτε η έξοδος από το καθεστώς 
της τιμωρίας-τυραννίας.

Την έξοδο από την τυραννία του χρέους 
δεν μπορεί να τη δρομολογήσει η διαπραγμά-
τευση με τους τιμωρούς. Αν δεν καταγγελθεί η 
φύση του χρέους, όπως αυτή οριοθετείται από 
το ακριβό τίμημα της ένταξης και παραμονής 
στην ευρωζώνη, τα σκάνδαλα του χρηματιστη-
ρίου, της Ζίμενς, των ολυμπιακών αγώνων, τα 
μνημόνια και τις σκοτεινές συναλλαγές με δι-
εθνείς κερδοσκόπους, τότε  η διαπραγμάτευ-
ση θα γίνεται μια σχέση λύκων και προβά-
των. Πώς θα μας φάνε καλύτερα. Τα λεγόμε-
να προγράμματα μεταρρυθμίσεων  θα γίνο-
νται μια τεχνική συναίνεσης σ’ αυτό. Το αίτημα 
της συμφιλίωσης του ευρωπαϊκού με το εθνι-
κό κεκτημένο θα συντρίβεται ανάμεσα στην 
παραρτηματοποίηση των ευρωπαϊκών θε-
σμών από τους πολιτικούς και οικονομικούς 
μηχανισμούς της Γερμανίας και στον ενδοτι-
σμό των πολιτικών και πνευματικών ελίτ της 
Αθήνας, που τείνουν να αποδεχθούν μόνο  ρό-
λους γνωμοδοτικούς.

Η  πίστη στην εξυπηρέτηση του χρέους 
υπονομεύει κυριολεκτικά την εθνική μας υπό-
σταση. Σ’ αυτήν την πίστη καλείται να προσχω-
ρήσει  και η νέα κυβέρνηση. Να προσαρμο-
στεί στον ρόλο του κοτζαμπάση, όπως η προ-
ηγούμενη, δηλαδή σε εισπράκτορα για χάρη 
των τιμωρών. Η αποτροπή αυτής της ενσω-
μάτωσης προϋποθέτει  απεγκλωβισμό από τις 
δόλιες, παρασιτικές, κρατικοδίαιτες και χρεο-
βόρες παρέες των Αθηνών  και  στροφή στους 
παραγωγούς. 

Μια πολιτική εθνικής αξιοπρέπειας πρέ-
πει να επεξεργάζεται εναλλακτικά νομισματι-
κά σχήματα και ισοτιμίες, χωρίς απαραίτητα 
να θέτει διχαστικά το δίλημμα ευρώ  ή εθνικό 
νόμισμα, όπως κάνουν οι φανατικοί του ευρώ. 

Μια ψύχραιμη προσέγγιση θα έκανε τον κόπο 
να μας εξηγήσει γιατί δεν μπορούμε να πάμε 
από το γερμανικό ευρώ σε εθνικό νόμισμα. 
Τι πάθανε οι χώρες της ΕΕ όπως η Δανία, η 
Σουηδία κ.λπ. Οι εγκλωβισμοί σε μονόδρο-
μους αποδυναμώνουν και τη διαπραγμάτευ-
ση. Όταν υπάρχει μια επεξεργασμένη, όχι σαν 
κουτοπονηριά ή σαν μπλόφα, εναλλακτική νο-
μισματική πρόταση, ακόμη και η παραμονή 
στο ευρώ υποστηρίζεται καλύτερα. Επί πλέον, 
δεν θα πρέπει  να συγκαλύπτεται το γεγονός 
ότι η ελληνική οικονομία αποδυτικοποιείται, 
όχι μόνο γιατί οι σχέσεις με τη Δύση εκφυλί-
στηκαν σε σχέσεις χρέους και αδύναμου κρί-
κου της ευροζώνης, αλλά και γιατί άλλαξαν τα 
γεωπολιτικά δεδομένα και ότι αυτές οι σχέσεις 
υπονομεύουν και τη δυναμική της ανατολικο-
ποίησης (Ρωσία, αραβικές χώρες, Κίνα). Κατά 
βάθος, οι διχοτομικές εξισώσεις, εθνικό νόμι-
σμα=διάλυση / γερμανικό ευρώ=πρόοδος και 
σύνεση, αντανακλούν μια επίθεση στα γεωπο-
λιτισμικά σημαίνοντα και μια αναχαίτιση των 
γεωπολιτικών δυναμικών της χώρας. 

   Η νέα κυβέρνηση, ενδεχόμενα, να χρη-
σιμοποιηθεί ως παράδειγμα διευθέτησης του 
διλήμματος  podemos / non podemos (μπο-
ρούμε / δεν μπορούμε) να βγούμε από την τι-
μωρία χρέους. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποι-
ηθεί για να προστατευθεί το επίγραμμα του 
Ρενιέρη από την αμφισβήτηση που  ασκεί  η 
αναβίωση του στρατηγικού διλήμματος του 
ελληνικού λαού: μας συμφέρει να είμαστε 
μόνο Δύση;

«Ένα μαγευτικό βουνό στη Χαλκιδική. 

Ένα ματωμένο βουνό. 

Ρημάζεται όλο και περισσότερο από τις εξο-

ρύξεις.

‘Μέχρι ένα πανίσχυρο χέρι να τους σταματήσει… 

Το χέρι των ανθρώπων, ενωμένων, σε ένα 

σώμα και μια ψυχή…’

Ενώνουμε την τέχνη του χορού με την τέχνη του 

κινηματογράφου, 

εξαιτίας ενός φλέγοντος κοινωνικού θέμα-

τος που ταλανίζει την Χαλκιδική, 

αλλά και πολλές άλλες περιοχές ανά τον 

κόσμο».

***

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, στο Στέκι του Άρ-

δην στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί 

προβολή-παρουσίαση της μικρού μήκους 

ταινίας χορού SKOURIES, που αφορά την πε-

ριοχή της Βόρειας Χαλκιδικής, μια περιοχή 

ασύγκριτης φυσικής ομορφιάς, που βρίσκε-

ται κάτω από την άμεση απειλή των μεταλ-

λευτικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα απο-

τελεί μια πρώτη απόπειρα σύνδεσης της 

τέχνης του χορού και του κινηματογράφου 

με αυτό το φλέγον κοινωνικό ζήτημα. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση σχετι-

κά με το θέμα με τους: 

1. Δημήτρη Λουζικιώτη (πρόεδρο του Κέ-

ντρου Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Σταγειρί-

της»).  

2. Λόλα Χρυσούλη (εκπρόσωπο του κινήμα-

τος ενάντια στην εξόρυξη χρυσού).

3. Μέλος της ομάδας δημιουργών του Video 

Dance SKOURIES.

Μετά το τέλος της Προβολής-Συζήτησης θα 

ακολουθήσει ζωντανή μουσική με το "Αέρι" 

(Νησιώτικα, Μικρασιάτικα, Παραδοσιακά).

Μικρού 
μήκους 
Ταινία Χορού: 
«Σκουριές»

Του εκ Βεροίας

Είμαστε μόνο Δύση;
Περί εξόδου από την τιμωρία χρέους

Η ιστορία της Ελλάδας είναι η ιστορία των τιμωριών της αλλά και των εξόδων από τις τιμω-
ρίες. 

“ 

Μια πολιτική εθνικής 

αξιοπρέπειας πρέπει να 

επεξεργάζεται εναλλα-

κτικά νομισματικά σχή-

ματα και ισοτιμίες, χω-

ρίς απαραίτητα να θέτει 

διχαστικά το δίλημμα 

ευρώ  ή εθνικό νόμισμα
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Ο πρόεδρος της Ουρουγουά-
ης Χοσέ Μουχίκα μετακινεί-
ται με έναν παμπάλαιο σκαρα-
βαίο αξίας 1900 δολαρίων και 
από τα 12.500 δολάρια, που εί-
ναι ο μηνιαίος μισθός του, κρα-
τάει για τον εαυτό του μόνο τα 
1.250 δολάρια διότι, όπως λέει, 
«τι να κάνω όλο αυτό το ποσό; 
Οι περισσότεροι κάτοικοι της 
Ουρουγουάης ζουν με πολύ λι-
γότερα». 

Α 

ν η παραπάνω είδηση εί-
ναι ο θρίαμβος της ανιδιο-
τέλειας και της λιτής ζωής 
η επόμενη είναι το απο-

κορύφωμα του ιδιοτελούς ατομικι-
σμού. Βουλευτές του Σύριζα, κυρίως 
από την επαρχία, ζήτησαν από την 
πρόεδρο της Βουλής να μην καταρ-
γηθεί η χρήση των βουλευτικών αυ-
τοκινήτων και να μην κοπεί ο ένας 
από τους δύο αστυνομικούς φρου-
ρούς. Δεν έχουν δικό τους αυτοκί-
νητο; Όχι βέβαια! Πώς σκέφτεται 
όμως ένας ορθολογικός ατομιστής; 
«Δεν είναι προτιμότερο, μεγιστο-
ποιώντας το προσωπικό μου όφε-
λος, να παρκάρω το αυτοκίνητο στο 
σπίτι μου, για να μη φθείρεται, και 
να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο του 
άλλου (το δημόσιο);» 

Αν είσαι δε αριστερός, έχεις και 
ιστορικό παράδειγμα που νομι-
μοποιεί ηθικά τη στάση αυτή. Δεν 
ήταν καλύτεροι από μας, σκέφτη-
καν οι βουλευτές, οι κομμουνιστές 
του ΚΚΣΕ που είχαν κρατικές βίλες 
στην Κριμαία μετά τη ρώσικη επα-
νάσταση! Αυτοί ήταν η πρωτοπορία 
του προλεταριάτου και εμείς είμα-
στε οι οργανικοί διανοούμενοι του 
κοινωνικού μετασχηματισμού για 
μια δίκαιη κοινωνία. Και οι αστυνο-
μικοί φρουροί που προφυλάσσουν 
τους βουλευτές από τις τρομοκρατι-
κές επιθέσεις; Ναι, αυτοί που είναι 
σωφέρηδες για να μας πηγαίνουν 
στη Βουλή, στις κομματικές εκδη-
λώσεις, στις προεκλογικές ομιλίες, 
για φαγητό και ενίοτε για ψώνια. Η 
απάντηση ενός αριστερού, που σέ-
βεται τον εαυτό του, στο επαναστα-
τικό αυτό ερώτημα και είναι υπέρ 
των εργασιακών δικαιωμάτων, εί-
ναι μία: Χρειάζονται δύο για να έχει 
τη δυνατότητα ο ένας να παίρνει 
ρεπό!!! Ειρήσθω εν παρόδω, γιατί 
χρειάζεται σε έναν αριστερό το πο-
λιτικό γραφείο με πάγια έξοδα πλη-
ρωμένα από το πόπολο; Τι άλλο εί-
ναι από ένα κατάλοιπο του πελα-
τειακού κράτους, της θεσμοθέτη-

σης των πελατειακών σχέσεων και 
της κομματοκρατίας; Γιατί, αν ένας 
βουλευτής θέλει να επικοινωνήσει 
με τον λαό, δεν οργανώνει ανά τα-
κτά διαστήματα λαϊκές αμεσοδημο-
κρατικές συνελεύσεις στις γειτονιές; 
Και, τέλος πάντων, γιατί οι βουλευ-
τές ενός κόμματος μιας περιφέρειας 
της χώρας να μην έχουν κοινά γρα-
φεία; Τρελός είσαι; Και πώς θα γί-
νονται οι ρουσφετολογικές εξυπη-
ρετήσεις; Άλλωστε, εκτός από αυτό, 
οι περισσότεροι δεν μιλιούνται με-
ταξύ τους. 

Ας αφήσουμε λοιπόν τις μεγά-
λες αφηγήσεις για κούρεμα του χρέ-
ους και ας αναφερθούμε στα μικρά, 
που είναι πιο μεγάλα από τα μεγά-
λα, όπως οι παραπάνω συμπεριφο-
ρές. Αν το υποκείμενο του μετασχη-
ματισμού της κοινωνίας σε πιο δί-
καιη, και δη η πρωτοπορία του(!!!), 
συμμετέχει αγόγγυστα σε μια ζωή 
ιδιοτελή, ανταγωνιστική και εμπο-
ρευματοποιημένη, συσσωρεύο-
ντας υλικά αγαθά, για ποια άλλη 
κοινωνία μιλάμε; Ο τρόπος που δι-
άγεις τον βίο σου δείχνει τι κοινω-
νία θέλεις. Η κόλαση δεν είναι οι άλ-
λοι, όπως είπε ο Σαρτρ, γιατί η ανά-
γκη του άλλου βρίσκεται εντός του 
υποκειμένου ως ανάγκη αναγνώρι-
σης, φιλίας, συνεργασίας, αλλά είναι 

μέσα μας. Το υποκείμενο στον δυ-
τικό νεωτερικό πολιτισμό έχει μετα-
τραπεί σε κτητικό ατομιστή, σε μια 
μηχανή επιβίωσης του εαυτού του, 
έχει γίνει εγωκεντρικό. Η ατομικό-
τητα έχει μετασχηματιστεί σε ορ-
θολογική ιδιοτέλεια, το υποκείμε-
νο δηλαδή έχει καθυποταχτεί από 
το κέρδος, τα εμπορεύματα και τον 
ανταγωνισμό, ενισχύοντας έτσι τον 
εγωκεντρισμό. Τι θα έπρεπε λοιπόν 
να πράττει μια συλλογικότητα που 

θέλει να αντιπαλέψει την έκπτωση 
του υποκειμένου; Τι άλλο από το να 
ενισχύει τον αλτρουισμό και να πε-
ριορίζει την ιδιοτέλεια; Η ιδιοτέλεια 
πρέπει να τεθεί υπό κοινωνική επι-
τήρηση και ο αλτρουισμός να θε-
σμοθετηθεί. Δείξτε, λοιπόν, έμπρα-
κτα την ανιδιοτέλειά σας, σύντροφοι. 
Ο δρόμος για τον σοσιαλισμό δεν εί-
ναι στρωμένος με φρουρούς, αυτο-
κίνητα και πολιτικά γραφεία.

Μήπως τα παραπάνω είναι λαϊ-
κισμός; Είναι ακριβό σπορ η δημο-
κρατία, αντιτείνουν κάποιοι. Σίγου-
ρα είναι ακριβό σπορ η σύγχρονη 
έμμεση δημοκρατία που έχει εκπέ-
σει σχεδόν σε όλον το δυτικό κόσμο 
σε αριστοκρατική δημοκρατία. Αν 
είναι λαϊκισμός η υπεράσπιση των 
κοινών, δημόσιων αγαθών, η αντί-
θεση στην ανάθεση της πολιτικής 
σε αντιπροσώπους, οι  αμεσοδημο-
κρατικές διαδικασίες, η ενίσχυση 
των θεσμών περιορισμού της ιδιο-
τέλειας και ενθάρρυνσης της συνερ-
γατικότητας, τότε λαϊκιστές όλου του 
κόσμου ενωθείτε. Γιατί ένας τέτοιος 
λαϊκισμός είναι η αυθεντική δημο-
κρατία (Λας) και γιατί οι λαϊκιστές 
είναι απαραίτητοι για να υπενθυμί-
ζουν με τις πράξεις τους ότι η δημο-
κρατία, σε όλες τις εκδοχές της, είναι 
ένα πολίτευμα που δεν είναι θωρα-

κισμένο από την ίδια την ύβρη, εί-
ναι τραγικό πολίτευμα κατά τον Κα-
στοριάδη. Πρέπει δηλαδή η εγγε-
νής και επίκτητη ιδιοτέλεια και ανι-
διοτέλεια που χαρακτηρίζει την 
ανθρώπινη ταυτότητα να επιτηρεί-
ται η μεν και να ενθαρρύνεται η δε, 
μέσω θεσμών, απαγορεύσεων και 
συμβόλων. Ίσως το πιο κολοσσιαίο 
εγχείρημα κοινωνικού μετασχημα-
τισμού είναι η ενίσχυση της λειψά 
αναπτυγμένης, από την ύπαρξη του 
homo sapiens μέχρι σήμερα, συνι-
στώσας της ανθρώπινης κατάστα-
σης, του αλτρουισμού και της ανιδι-
οτέλειας. 

Αντί επιλόγου
Κι όμως τα πράγματα είναι πιο πε-
ρίπλοκα. Ο ορθός λόγος, σημαία 
του διαφωτισμού και του μαρξι-
σμού, έχει εκπέσει σε εργαλεια-
κό ορθολογισμό και έχει εξοπλίσει 
τον ορθολογικό ατομιστή (αριστε-
ρό, κομμουνιστή ή φιλελεύθερο) με 
ιδεολογικά και ηθικά επιχειρήματα. 
Ως ορθολογικότητα συνήθως ορί-
ζουμε τα μέσα που είναι σύμφωνα 
με ένα σκοπό. Η ορθολογική επιδί-
ωξη όμως στην ύστερη νεωτερικό-
τητα είναι ατομικιστική και εργα-
λειακή. Η εργαλειακή αυτή αντίλη-
ψη εκφράζεται στη σχέση ανάμεσα 
στα μέσα και το σκοπό και αποτυ-
πώνεται στη ρήση «ο σκοπός αγιά-
ζει  τα μέσα». Αρκεί δηλαδή ο σκο-
πός να είναι καλός, ηθικός (π.χ. αντί-
σταση στα μνημόνια, αποτροπή της 
ανθρωπιστικής κρίσης) για να δι-
καιολογηθεί η χρήση και των πιο 
ιδιοτελών μέσων, σαν αυτά που πε-
ριέγραψα παραπάνω, για την επί-
τευξή του. Ποια είναι όμως αυτή η 
ηθική που μπορεί να μας πει πότε 
και σε ποιο βαθμό ένας καλός σκο-
πός δικαιολογεί ανήθικα μέσα (M. 
Weber); Η χρήση μη έντιμων μέ-
σων δεν διαφθείρει τον ηθικό σκο-
πό; Τα μέσα (στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, αστυνόμευση, εξόντωση 
των διαφωνούνταν) που χρησιμο-
ποιήθηκαν για να προστατεύσουν 
τη σοβιετική επανάσταση από την 
περικύκλωση των εχθρών της δεν 
έγιναν στο τέλος (σκοπός) η πραγ-
ματικότητα της Σοβιετικής Ένωσης;

Χωρίς λοιπόν αναστοχασμό για 
τις εγγενείς αδυναμίες του ορθολο-
γικού προτάγματος μπορούμε να 
έχουμε κριτική σκέψη;

*Ο Χάρης Ναξάκης είναι Κα-
θηγητής Οικονομικών στο 
ΤΕΙ Ηπείρου και συγγραφέας

Ορντινάτσες της ιδιοτέλειας
«Πολλά τα δεινά κούδεν ανθρώπου δεινότερον πέλει» (Σοφοκλής)

Του Χάρη Ναξάκη*

“ 

Ας αφήσουμε 

λοιπόν τις με-

γάλες αφηγή-

σεις για κούρε-

μα του χρέους 

και ας αναφερ-

θούμε στα μικρά 

που είναι πιο 

μεγάλα από τα 

μεγάλα... 

Και τέλος πάντων γιατί οι βουλευτές ενός κόμματος μιας περιφέρειας της χώρας να μην έχουν κοινά γραφεία; 
Τρελός είσαι; Και πώς θα γίνονται οι ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις; Άλλωστε εκτός από αυτό οι περισσότε-
ροι δεν μιλιούνται μεταξύ τους. 

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ                                                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση 
έταξε πολλά σε πολλούς. Είναι επίσης δια-
φαινόμενο γεγονός ότι μόνο ένα μικρό κλά-
σμα από αυτά που έταξε θα μπορέσει να 
πραγματοποιήσει. Ειδικά για τον χώρο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Τ.Α.), οι πρώτες δη-
λώσεις του πολυπράγμονος υπουργού Οι-
κονομικών, κ. Βαρουφάκη, είναι το λιγότερο 
ανησυχητικές. Μίλησε ευθέως για ολοσχε-
ρή κατάργηση της, ήδη κατά 60% μειωμέ-
νης, κρατικής ενίσχυσης προς τους δήμους, 
δήλωση που ούτε ο Στουρνάρας δεν θα μπο-
ρούσε να εκστομίσει την περίοδο της πα-
ντοδυναμίας του! Οπότε, ή ο κ. Βαρουφά-
κης εννοούσε τι έλεγε και άρα έχει ένα σχέ-
διο που δεν θα θέλαμε να το φανταστούμε, 
είτε αγνοούσε το ζήτημα και έπεσε (για άλλη 
μια φορά) θύμα της πολυπραγμοσύνης του 
και της γενικότερης ναρκισσιστικής συμπε-
ριφοράς του. Μπορεί ο αρμόδιος υπουργός, 
κ. Βούτσης, να έκανε διορθωτική δήλωση, 
αλλά επειδή σε συνθήκες κρίσεως ο υπουρ-
γός Οικονομικών έχει το μαχαίρι έχει και το 
καρπούζι, η ανησυχία παραμένει.

Δ 

υστυχώς, όπως και σε άλλους τομείς 
της κοινωνικής ζωής έτσι και στην Τ.Α. 
δημιουργήθηκε μια αίσθηση τους τε-
λευταίους μήνες ότι η κυβερνητική αλ-

λαγή θα άλλαζε άρδην τα πράγματα και θα την 
έσωζε από την ασφυξία και την αδυναμία επιτέ-
λεσης του ρόλου της στην οποία την έχουν κατα-
δικάσει πέντε χρόνια τώρα ο «Καλλικράτης», η 
υποχρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού, ο 
ασφυκτικός έλεγχος του κράτους μέσω επιτρό-
πων και αποκεντρωμένων διοικήσεων, κ.λπ. Η 
προηγούμενη πεποίθηση (μεταφυσική) ότι η αό-
ρατη μαγική χείρα της αγοράς (συν την ορατή χε-
ρούκλα του Φούχτελ…) θα διόρθωνε την παρακ-
μιακή πορεία της Τ.Α. αντικαταστάθηκε εσχάτως 
από μια νέα (μεταφυσική) ανάθεση στη χείρα του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Όσοι και όσες ασχολούνται με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση δεν πρέπει να πέσουν θύματα μιας 
νέας αυταπάτης. Αντίθετα, το εύρος και η ένταση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τ.Α. συ-
γκλίνουν προς την ανάγκη για μια γρήγορη δι-
αμόρφωση ενός διεκδικητικού πλαισίου, απένα-
ντι στη νέα κυβέρνηση. Η εξειδίκευση αυτού του 
πλαισίου ώστε να συμβαδίζει με τις γενικότερες 
πολιτικές, γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 
που αφορούν στη χώρα, υπερβαίνει το μέγεθος 
αυτού του σημειώματος. Όμως θα μπορούσαμε 
να περιγράψουμε ένα βασικό διεκδικητικό κορ-
μό:
• Κατάργηση του «Καλλικράτη», καθώς, όσο δι-
ατηρείται αυτό το τερατούργημα ούτε «τοπική» 
θα είναι ούτε «αυτοδιοίκηση» θα έχουμε, παρά 
μόνο έναν ακόμα βραχίονα μιας αποτυχημέ-
νης κρατικής συγκεντρωτικής πολιτικής, με επι-
κίνδυνες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στη 
ζωή της εκτός μεγάλων αστικών κέντρων Ελλά-
δας όσο και στη συνοχή της ίδιας της χώρας.

• Κατάργηση των θεσμικά επιβληθέντων περι-

ορισμών (π.χ. στην οργάνωση κι εκμετάλλευ-
ση της διαχείρισης απορριμμάτων, στη δημοτι-
κή συγκοινωνία, στην εκμετάλλευση των φυσι-
κών πηγών, κ.λπ.) και των συνακόλουθων κατα-
ναγκασμών (υποχρέωση ανάθεσης έργων και 
λειτουργιών σε ιδιώτες-εργολάβους, σε ΜΚΟ, 
υποχρεωτική εκτέλεση μέσω ΣΔΙΤ, κ.λπ.) που 
ουσιαστικά καταστούν ψευδώνυμη την «αυτοτέ-
λεια» της Τ.Α. στερώντας της την καθετοποιημέ-
νη εμπλοκή σε κρίσιμες για την τοπική κοινω-
νία δραστηριότητες και παράλληλα ιδιωτικοποι-
ώντας, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, αυτές τις λει-
τουργίες.

• Επαναφορά της κρατικής χρηματοδότησης στο 
ύψος εκείνο που θα διασφαλίζει το ελάχιστο λει-
τουργικό κόστος των οργανισμών της Τ.Α., έτσι 
όπως με ορθολογικό τρόπο μπορεί να μετρη-
θεί και να καθοριστεί από τις λειτουργίες που 
παραδοσιακά επιτελούσαν οι δήμοι, από αυτές 
που τους ανατέθηκαν από την κεντρική διοίκη-
ση (π.χ. πολεοδομία, λειτουργία και συντήρηση 
σχολικών μονάδων, κ.λπ.) και από τις τοπικές ιδι-
αιτερότητες (με δεδομένη, βέβαια, την υποχρέω-
ση για οργανωτικό και διοικητικό εξορθολογι-
σμό των δήμων και διαφάνεια, ώστε να αποκλει-
στεί οποιαδήποτε επιστροφή στη φαυλότητα και 
τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος του παρελ-
θόντος).

• Τέλος, άμεσα συνυφασμένο με το προηγούμε-

νο, είναι και το θέμα των προσλήψεων, καθώς σε 
αρκετούς δήμους υπάρχει σοβαρή έλλειψη κρί-
σιμων ειδικοτήτων για την ορθή λειτουργία τους 
και την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, 
ιδιαίτερα μετά το κύμα μαζικών πρόωρων συ-
νταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών (πάλι, με 
δεδομένη την υποχρέωση για οργανωτικό εξορ-
θολογισμό των δήμων και τη δημιουργία επικαι-
ροποιημένων οργανογραμμάτων και ανακατα-
νομής του προσωπικού, ώστε να αποκλειστούν 
τα φαινόμενα αργομισθιών του παρελθόντος).

Συνοψίζοντας, η επαναφορά της «τοπικότη-
τας» στην αυτοδιοίκηση, η χαλάρωση του σφι-
χτού εναγκαλισμού από την κεντρική διοίκηση, 
η ουσιαστική της αυτοτέλεια και η εξασφάλιση 
της ελάχιστης χρηματοδότησης ώστε να εκπλη-
ρώνει τις βασικές, θεσμικά ορισμένες, λειτουργί-
ες της, είναι τα εκ των ων ουκ άνευ ενός μίνιμουμ 
διεκδικητικού πλαισίου απέναντι στην κυβέρνη-
ση. Η παράταση του καλλικρατικού εκτρώματος 
και των καταναγκασμών που το συνοδεύουν, η 
συνέχιση της βαριάς υποχρηματοδότησης και 
της αποψίλωσης από προσωπικό των δήμων κα-
ταργεί εν τοις πράγμασι την αυτοτέλεια της Τ.Α., 
την μετατρέπει σε έναν ασθενικό βραχίονα της 
κεντρικής διοίκησης και είτε την καταδικάζει σε 
μόνιμη μιζέρια και αδυναμία είτε τη σπρώχνει 
αναγκαστικά στα χέρια των ποικίλων και πολύ-
μορφων εργολαβικών και υπεργολαβικών συ-
μπλεγμάτων (όχι μόνο των κατασκευαστικών…), 
στις αδιαφανείς οδούς των ΜΚΟ και των «προ-
γραμματάκηδων» και στις αγκάλες των πάσης 
φύσεως Φούχτελ (είτε εκ Βερολίνου είτε εκ Βρυ-
ξελών ορμώμενων). Στη χειρότερη περίπτωση 
και παράλληλα με τα παραπάνω, η Τ.Α. θα λει-
τουργεί σαν ένα, παράλληλο με το κεντρικό, φο-
ρομπηχτικό δίκτυο˙ το κεντρικό θα μαζεύει φό-
ρους προς ικανοποίησιν των ευρωπαϊκών …«θε-
σμών» και η Τ. Α. για να μπορεί να επιτελεί στοι-
χειωδώς το έργο της.

Αυτές είναι οι επιλογές. Όπως σε πολλά 
πράγματα, ένα κι ένα κάνει δύο. Αυτό είναι που 
πρέπει να θυμίζει ένα διεκδικητικό πλαίσιο στην 
κυβέρνηση, χωρίς υπερβολές και μαξιμαλι-
σμούς, αλλά και χωρίς καμιά αυταπάτη.

Μάρτης ’15, Πάτρα

«…Θα πω στον αέρα να μην σας πληρώνει όταν 
αναπνέετε.

Θα υπενθυμίσω στη γη ότι δεν σας χρωστάει τί-
ποτα επειδή κινείται.

Θα ψιθυρίσω στις πασχαλίτσες, στις παρδαλοτσι-
κλιτάρες, στα Χριστούγεννα και στο λιόγερ-
μα να σας αποφεύγουν.

Θα κουβεντιάσω με το Σαρωνικό Κόλπο να μην 
σας δανείζει τις μπογιές του.

Κι ύστερα από αυτά τα ολίγα θα σας περιμένω 
με τις μορταδέλες μου κρυμμένος μέσα σ’ 
ένα κουτί με ψηφοδέλτια».

του Γιώργου Προστοπαρόν, «Κεντρική Επιτροπή 
των αληθινών θυμών», Αίγινα 2010

Π 
άει καιρός, σχεδόν 4 χρόνια, που η 
πρώτη αναφορά της σχεδίας (στ’ ανοι-
χτά της Αίγινας) για τις Βίλες Πισί-
νες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΒΙ.

ΠΙ.ΡΙΖ.Α) προκάλεσε θυμηδία. Δικαίως. Μέχρι 
τότε μιλούσαμε για πλούσιους συντηρητικούς, 
δεξιούς, λαμόγια, ανθρώπους της σόου μπιζ, 
δημοσιογράφους της κακιάς ώρας, πρώην αν-
θρώπους του Κοσκωτά, ντεκλασέ αστούς, που 
διατηρούσαν βίλες και πισίνες στην Αίγινα. Η Αί-
γινα με την αριστερά, άλλωστε, συνδεόταν με τις 
περιβόητες φυλακές της, όπου εγκλείστηκαν χι-
λιάδες αγωνιστές-κομμουνιστές κρατούμενοι 
από τον μεσοπόλεμο μέχρι και τη μεταπολίτευ-
ση, όπως ο Γιάννης Σερίφης. 

Για την αριστερά, η Αίγινα ήταν τόπος εκτελέ-
σεων από το 1948, με τη μαφιόζικη δολοφονία 
κρατουμένων μετά την εκτέλεση του υπουργού 
Λαδά. Για την αριστερά, η Αίγινα είναι η απόδρα-
ση του επαναστάτη Άρη Βελουχιώτη. Για την αρι-
στερά, η Αίγινα είναι οι χιλιάδες ανθρώπων που 
είχαν τον άνθρωπό τους να υποφέρει, να εκτε-
λείται, να κάνει απεργία πείνας, να αγωνίζεται 
μέσα στη φυλακή, να τιμωρείται επειδή αγωνί-
στηκε για να διώξει το ζυγό από τη χώρα του. Για 
την αριστερά, η Αίγινα είναι ο τόπος ελάχιστων 
και μετρημένων στα δάχτυλα αριστερών που 
μπόρεσαν και επιβίωσαν σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες, χάρη στο ηθικό τους μεγαλείο και 
στη συμπαράσταση του απλού κόσμου, που δεν 
σήκωνε την απάνθρωπη πολιτική διώξεων. 

Πού να περιμένει κανείς ότι η Αίγινα, στην 
οποία ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτος, θα γινόταν πολύ γνωστή, όχι λόγω κά-
ποιων αγώνων για τη ριζοσπαστική αριστερά 
και την πρόοδο, αλλά για το γεγονός ότι κάποια 
μέλη της κυβέρνησης (κι όχι όλοι όσοι ακού-
στηκαν, όπως π.χ. ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος 
είναι μια σεμνή φιγούρα) έχουν τις βίλες τους 
και κάποιοι με πισίνα στην Αίγινα. Και μάλιστα 
για το γεγονός (σύμφωνα με τους Φαϊνάνσιαλ 
Τάιμς) ότι η συμφωνία για το κυβερνητικό σχή-
μα κλείστηκε στο νησί, μακριά από τις επίσημες 
διαδικασίες της παράταξης που σήμερα διοικεί 
τη χώρα.

Τι μεγαλείο για την Αίγινα! Πιθανόν να κό-
ψουμε μερικές χιλιάδες εισιτήρια παραπάνω 
κι αν προσθέσουμε και μερικές χιλιάδες κα-
πουτσίνους και φρέντους, μερικές χιλιάδες τη-
γανητά καλαμαράκια, μερικές χιλιάδες δια-
μελισμένα χταποδάκια, και κάτι εκατοντάδες 
συναγρίδες για εξευγενισμένα στομάχια και 
κλείσιμο περισσότερων δωματίων, η Αίγινα από 
μνημείο των αγώνων για την φυλακισμένη και 
δολοφονημένη αριστερά, μετατρέπεται σε ησυ-
χαστήριό της.

Γιώργος Κυριακού

ΒΙ.ΠΙ.ΡΙΖ.Α 
Αίγινας

Του Θεόδωρου Ντρίνια

Οι δήμοι σε σταυροδρόμι
Για ένα διεκδικητικό πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επαναφορά της «τοπικότητας» στην αυτοδιοίκηση, η χαλάρωση του σφιχτού εναγκαλι-
σμού από την κεντρική διοίκηση, η ουσιαστική της αυτοτέλεια και η εξασφάλιση της ελάχι-
στης χρηματοδότησης ώστε να εκπληρώνει τις βασικές, θεσμικά ορισμένες, λειτουργίες της 
είναι τα εκ των ων ουκ άνευ ενός μίνιμουμ διεκδικητικού πλαισίου

“ 

Το εύρος των προβλη-

μάτων που αντιμετωπί-

ζει η Τ.Α. συγκλίνουν 

προς την ανάγκη για μια 

γρήγορη διαμόρφω-

ση ενός διεκδικητικού 

πλαισίου απέναντι στη 

νέα κυβέρνηση.

https://sxediarchive.wordpress.com/2011/02/11/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
https://sxediarchive.wordpress.com/2011/02/11/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%BA/
http://sxedia.espivblogs.net/2014/10/16/%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://sxedia.espivblogs.net/2014/10/16/%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.iefimerida.gr/news/192789/financial-times-i-parea-tis-aiginas-poy-kyverna-tin-ellada
http://www.iefimerida.gr/news/192789/financial-times-i-parea-tis-aiginas-poy-kyverna-tin-ellada
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«Πώς είδαν οι Κύπριοι την εβδομάδα που 
πέρασε στη Ρωσία; Την επίσκεψη Αναστα-
σιάδη, τις δηλώσεις και τη δολοφονία Νεμ-
τσόφ;» Αυτό επέλεξε να γράψει ο Αμερικα-
νός πρέσβης στη Λευκωσία, Τζον Κόνινγκ, 
στον προσωπικό του λογαριασμό στο τουί-
τερ στις 28 Φεβρουαρίου, την επομένη της 
δολοφονίας του Μπόρις Νεμτσόφ στη Μό-
σχα και ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, βρι-
σκόταν ακόμα σε ρωσικό έδαφος, μετά τις 
συμφωνίες που υπεγράφησαν. 

Ο 

μολογουμένως, δεν θα έπρεπε να 
μας εκπλήσσει η αντίδραση του 
πρέσβη. Είχε προηγηθεί, άλλωστε, 
η αντίδραση του βρετανικού Φό-

ρειν Όφις, το οποίο υπενθύμιζε στον πρόεδρο 
Αναστασιάδη ότι «υπό το φως των σημερινών 
προβλημάτων δεν είναι η ώρα να τείνουμε χεί-
ρα φιλίας στη Ρωσία», για να βάλει το κερασά-
κι στην τούρτα η βαρόνη Λάντφορντ των Φιλε-
λεύθερων Δημοκρατών, η οποία, σε συζήτηση 
στη Βουλή των Λόρδων για το ουκρανικό ζήτη-
μα δήλωσε «εξαιρετικά σοκαρισμένη» από τη 
συμφωνία που υπέγραψε στη Μόσχα ο πρόε-
δρος Αναστασιάδης σχετικά με τη χρήση κυ-
πριακών λιμανιών από ρωσικά πλοία. Προ-
χώρησε κι ένα βήμα παραπέρα όμως: «Προ-
σωπικά τη θεωρώ ως την πιο εντυπωσιακή πρά-
ξη απιστίας από κράτος μέλος της ΕΕ έναντι μιας 
κοινής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε 
η βαρόνη, για να ολοκληρώσει (;) την υστερία 
των εταίρων της Κ.Δ. μετά τις υπογραφές στη 
Μόσχα. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε επιγραμματι-
κά τις οκτώ διακρατικές συμφωνίες που υπέ-
γραψαν οι πρόεδροι Αναστασιάδης-Πούτιν και 
συνυπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας και Κυπριακής Δημοκρατί-
ας Λαβρόφ-Κασουλίδης: 
1. Κοινό πρόγραμμα δράσης των δύο κρατών 
για την περίοδο 2015 έως 2017 που περιλαμ-
βάνει διμερές και πολυμερές πλαίσιο συνεργα-
σίας σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών, ανθρω-
πιστικών και επιστημονικοτεχνικών σχέσεων. 
Το πλέον σημαντικό είναι ότι σε αυτό το πρό-
γραμμα καταγράφεται η ξεκάθαρη θέση της 
κυβέρνησης της Ρωσίας στο Κυπριακό. 
2. Επικαιροποίηση συμφωνίας που διατηρούν 
οι δύο χώρες από το 1996 για στρατιωτική και 
τεχνική συνεργασία με κύριο στόχο τη διασφά-
λιση της διεθνούς ασφάλειας και την εκπαίδευ-
ση στρατιωτικών στελεχών.  
3. Συμφωνία για καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας και συναφή εκπαίδευση στελεχών.  
4. Συνεργασία κατά της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών.
5. Μνημόνιο συνεργασίας των δύο υπουργεί-
ων Άμυνας στον ναυτικό τομέα, με παραχώρη-
ση διευκολύνσεων στη ρωσική πλευρά από 
την κυπριακή. 
6. Συνεργασία των δύο υπουργείων Παιδείας 
σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

7. Πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας σε 
θέματα εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών, γε-
ωργίας, πολιτισμού και τουρισμού.  
8. Συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτι-
σμού και επιστήμης μεταξύ ερευνητικών κέ-
ντρων των δύο χωρών.

Συμφωνίες δηλαδή που θα υπέγραφε κάθε 
χώρα (της Ε.Ε. στην προκειμένη περίπτωση) με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα και δεν θα αντιδρού-
σε κανείς. Βρετανία και ΗΠΑ όμως θέλουν και 
την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Εν-
δεικτική ήταν η απάντηση στην αντίδραση του 
Φόρειν Όφις, του κυβερνητικού εκπροσώπου 
της κυπριακής κυβέρνησης, Νίκου Χριστο-
δουλίδη, ο οποίος δήλωσε ότι το Λονδίνο δεν 
υποστήριξε το αίτημα της Λευκωσίας για απο-

στολή ισχυρών μηνυμάτων στην Τουρκία για 
την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό πριν 
τον νευρικό κλονισμό της βαρόνης Λάντφορντ 
στη Βουλή των Λόρδων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έτρεξαν να αναγγεί-
λουν την αντικατάσταση του πρέσβη Τζον Κό-
νινγκ τον Σεπτέμβρη, κάτι που ούτως ή άλλως 
θα γινόταν επειδή λήγει η θητεία του. Βέβαια, 
ο πρόεδρος Αναστασιάδης, φανερά ενοχλη-
μένος, διεμήνυσε πως δεν θα δεχτεί ξανά τον 
κ. Κόνινγκ, ο οποίος μετατίθεται στο Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ και αναλαμβάνει τη Διπλωματική 
Ακαδημία (!). Εν τω μεταξύ, κάποιοι ακόμα πι-
στεύουν πως ο Κόνινγκ θέλει το καλό της Κύ-
πρου. Κάποιοι, ακόμα και εντός του κυβερνώ-
ντος κόμματος, αναπαράγουν ακριβώς τη σκέ-
ψη του Αμερικανού πρέσβη, κυρίως σε σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης.

Καθίσταται πλέον σαφές, ακόμα και στους 
εδώ κολλητούς (όχι βέβαια σε όλους) των Βρε-
τανών και Αμερικανών εταίρων της Κ.Δ., πως 
οι δύο χώρες συνήθισαν να έχουν τσιφλίκια κι 
όχι συμμάχους, ειδικά στην Ανατολική (και όχι 
μόνο) Μεσόγειο. Έπεσαν από τα σύννεφα επει-
δή ο πρόεδρος Αναστασιάδης, σταθερός υπο-
στηρικτής της πολιτικής τους, επέλεξε να υπο-
γράψει συμφωνίες και με τη Μόσχα. Έπαθαν 
σοκ διότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγκά-
στηκε να βρει άλλα μονοπάτια, μήπως και βγει 
από το αδιέξοδο, στο οποίο την έβαλαν οι αιώ-
νιοι εταίροι της. Αλήθεια, αυτοί, γιατί δεν αντέ-
δρασαν όταν ο καλός τους φίλος Ταγίπ Ερντο-
γάν υπέγραφε άλλες διακρατικές συμφωνίες 
με τον, «ένοχο μέχρι αποδείξεως του εναντίου», 
Βλαντιμίρ Πούτιν; 

Η Κύπρος, η Ρωσία και οι εταίροι
Οι συμφωνίες στη Μόσχα, η βρετανική υστερία και το «τιτίβισμα» του Αμερικανού πρέσβη.

Αλήθεια, αυτοί, γιατί δεν αντέδρασαν όταν ο καλός τους φίλος Ταγίπ Ερντογάν υπέγραφε άλλες 
διακρατικές συμφωνίες με τον, «ένοχο μέχρι αποδείξεως του εναντίου», Βλαντιμίρ Πούτιν; 

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

“ 

Συμφωνίες δηλαδή 

που θα υπέγραφε κάθε 

χώρα (της Ε.Ε. στην 

προκειμένη περίπτωση) 

με οποιαδήποτε άλλη 

χώρα και δεν θα αντι-

δρούσε κανείς. Βρετα-

νία και ΗΠΑ όμως θέ-

λουν και την πίτα ολό-

κληρη και τον σκύλο 

χορτάτο.

Αναδημοσιεύουμε ένα μεγάλο 
μέρος μιας εκτεταμένης ανάλυ-
σης του Λεωνίδα Κουμάκη, πάνω 
στην πρόσφατη κλιμάκωση της 
τουρκικής προκλητικότητας στο 
Αιγαίο. 

Τ 

ρίτη 17 Φεβρουαρίου 
2015: Ο αρχηγός της τουρ-
κικής πολεμικής αεροπορί-
ας, πτέραρχος Ακίν Οζτούρκ 

πέταξε μέσα στα 10 ναυτικά μίλια 
του εθνικού εναέριου χώρου στο 
Αιγαίο, στα πλαίσια άσκησης, με 16 
τουρκικά μαχητικά σε δύο διαφορε-
τικούς σχηματισμούς….

Οι δύο βασικοί σχηματισμοί των 
τουρκικών αεροσκαφών πέταγαν 
βόρεια και νότια στο Αιγαίο, ώστε 
να τραβήξουν τα ελληνικά μαχητικά 
επάνω τους επιτρέποντας στον τρί-
το, ενδιάμεσο σχηματισμό, να διασχί-
σει τον κάθετο άξονα από τη Μυτιλή-
νη μέχρι το Καστελόριζο και να κατα-
γράψει με ακρίβεια τη φυσική χαρτο-
γράφηση της περιοχής.

Κατά τον τουρκικό Τύπο, «Η εκ-
παιδευτική πτήση πραγματοποιή-
θηκε στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, 
σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων από 
νησιά όπως η Μυτιλήνη και η Χίος, 
τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγ-
χο της Ελλάδος (!)»...

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση του ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αε-
ροσκάφη, τα οποία έκαναν 16 συ-
νολικά παραβιάσεις του ελληνικού 
εθνικού εναέριου χώρου, αναχαιτί-
στηκαν και αναγνωρίστηκαν «σύμ-
φωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά 
πάγια πρακτική». Η «πάγια» αυτή τα-
κτική ξεκίνησε από τη δεκαετία του 
'70, όταν οι Τούρκοι, με τις πλάτες 
των Αμερικανών, των Βρετανών και 
άλλων «συμμάχων» μας, άρχισαν να 
«κάνουν ευρύτερα γνωστή» την επι-
θετική, επεκτατική στρατηγική τους, 
με πρώτο θύμα τη μαρτυρική Κύπρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον 
Οκτώβριο του 2014, ο Τούρκος πτέ-
ραρχος Ακίν Οζτούρκ έκανε μια δίω-
ρη πτήση μέσα στη Συρία, όπου βρί-
σκεται το φυλάκιο τιμής του τάφου 
του Σουλεϊμάν Σαχ (θεωρείται παπ-
πούς του ιδρυτή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας Οσμάν Α΄). Μόλις 
λίγους μήνες αργότερα, στις 21 Φε-
βρουαρίου 2015, η Τουρκία εισέβα-
λε στο έδαφος της Συρίας, με τη συμ-
μετοχή αρμάτων, αναγνωριστικών 
αεροπλάνων, μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών και εκατοντάδων στρατι-
ωτών και άδειασε τον τάφο κατεδαφί-
ζοντας τα κτίσματά του. Ταυτόχρονα, 

μετέφερε τον τάφο τιμής σε έναν άλλο 
χώρο, πάλι μέσα στη Συρία, θέτο-
ντας υπό τον έλεγχό της ένα εκτάριο 
γης στα βόρεια του χωριού Εσμεζίς 
όπου ύψωσε την τουρκική σημαία! 
Η «νομιμοποίηση» της επιχείρησης 
στηρίχτηκε από τους Τούρκους σε 
μια συμφωνία που είχε υπογράψει 
η Γαλλία (τότε είχε τον έλεγχο της Συ-
ρίας) με την Τουρκία το έτος 1921! 
Η συμφωνία αυτή είναι, κατά τους 
Τούρκους, ισχυρή, αφού όλοι οι άλ-
λοι, εκτός από τους ίδιους, πάντα πρέ-
πει να σέβονται συμφωνίες που εξυ-
πηρετούν τον τουρκικό επεκτατισμό 
– ακόμα και αν δεν τις έχουν υπογρά-
ψει οι ίδιοι!

Η Συρία αντέδρασε σε υψηλούς 
τόνους («η στρατιωτική επιχείρη-
ση της Τουρκίας αποτελεί κατάφω-
ρη επίθεση και καθιστά την Τουρκία 
υπεύθυνη για τις επιπτώσεις της επί-
θεσης αυτής»), αλλά οι Τούρκοι ισχυ-
ρίζονται ότι ενημέρωσαν το προξε-
νείο της Συρίας στην Κωνσταντινού-
πολη για επικείμενη στρατιωτική 
επιχείρηση. Φυσικά, δεν περίμεναν 
καμιά έγκριση και έδρασαν μονομε-
ρώς, λες και έμπαιναν στα εδάφη της 
νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
που ονειρεύονται!

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015: 
Το ιταλικό πλοίο Εξπλόρα (βρετανι-
κών συμφερόντων), το οποίο πόντιζε 
καλώδια οπτικών ινών – μεταφοράς 
δεδομένων σε απόσταση 50-80 μιλί-
ων νότια και ανατολικά της Κρήτης, 
έλαβε μήνυμα από τουρκική φρεγά-
τα που παρακολουθούσε τις εργασίες 

του, ότι πρέπει να ζητήσει άδεια από 
την Τουρκία προκειμένου να συνεχί-
σει τις εργασίες του, διαφορετικά θα 
έπρεπε να σταματήσει. Με άλλα λό-
για, η Τουρκία απαίτησε να χορηγή-
σει «άδεια» για εργασίες σε μια περι-
οχή στην οποία δεν έχει καμιά απο-
λύτως δικαιοδοσία! Φυσικά, με πα-
ρέμβαση του ελληνικού υπουργείου 
Εξωτερικών, απαγορεύτηκε στους 
(φιλότουρκους) Βρετανούς να ζητή-
σουν οποιαδήποτε άδεια από την 
Τουρκία.

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2015: Άρ-
χισε η τριήμερη επίσημη επίσκεψη 
του Προέδρου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, στη 
Ρωσία. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε 
με την υπογραφή οκτώ διακρατικών 
συμφωνιών, οι οποίες περιλαμβά-
νουν ένα κοινό πρόγραμμα δράσης 
από το 2015 έως το 2017, την επικαι-

ροποίηση της υφιστάμενης στρατιω-
τικής συμφωνίας, αλλά και μια νέα 
συμφωνία συνεργασίας στον ναυτι-
κό τομέα.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015: 
Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε 
στην Τουρκία την επανέναρξη, έπει-
τα από τουλάχιστον δύο χρόνια, των 
συνομιλιών για την οικοδόμηση Μέ-
τρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκί-
ας, την ώρα ακριβώς που τουρκικά 
πολεμικά αεροσκάφη έκαναν μαζι-
κές παραβιάσεις του εθνικού εναέ-
ριου χώρου, οι οποίες έφθασαν σε 
αριθμό ρεκόρ (41) καθώς και 2 πα-
ραβιάσεις του FIR Αθηνών. Οι τουρ-
κικές παραβιάσεις πραγματοποιή-
θηκαν σε ολόκληρο το Αιγαίο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας, σε μια συνεδρίαση που διήρ-
κεσε 7 περίπου ώρες στο πολυτε-
λές ανάκτορο του Ερντογάν, συνήλ-
θε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας 
της Τουρκίας. Το συμβούλιο, μετά τις 
μεταρρυθμίσεις του 2006, αποτελεί-
ται κατά πλειοψηφία από πολιτικούς 
και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ερ-
ντογάν…

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 
2015: Το Ινστιτούτο, «Τουρκία -21ος 
αιώνας», η επίσημη δεξαμενή σκέ-
ψης της τουρκικής κυβέρνησης, δη-
μοσίευσε άρθρο του καθηγητή πολι-
τικών επιστημών Ουμίζ Οζντάγ, που 
προσδιορίζει τις κατευθύνσεις της 
τουρκικής πολιτικής στο Αιγαίο, που 
είναι «η διεκδίκηση 16 απολεσθέ-

ντων νησιών του Αιγαίου (Οινούσ-
σες, Φίμενα, Φούρνοι, Αγαθονήσι, 
Άρκη, Φαρμακονήσι, Καλόλημνος, 
Πλατιά, Κυρά Παναγιά, Γυαλί, Σύρνα, 
Γαύδος, Δία, Διονισιάδες, Γαϊδουρο-
νήσι, Κουφονήσι), τα οποία βρίσκο-
νται υπό ελληνική κατοχή». Τα νησιά 
αυτά…«κατέχονται παράνομα από 
την Ελλάδα!»

Την ίδια ημέρα, η Τουρκία εξέ-
δωσε τη γνωστή ΝΟΤΑΜ 0889/15, 
σύμφωνα με την οποία δέσμευε, για 
10 ολόκληρους μήνες, μια περιοχή 
του Αιγαίου που εκτείνεται από τη 
Σκύρο μέχρι τη Λήμνο…. Η επιδίωξη 
διχοτόμησης του Αιγαίου που σχεδι-
άζει η Άγκυρα εδώ και τουλάχιστον 
μισό αιώνα εκδηλώνεται στην πράξη 
όχι μόνο μέσα στον ελληνικό εναέριο 
χώρο, αλλά ακόμη και σε ελληνικό 
έδαφος, αφού δεσμεύεται και ελληνι-
κό έδαφος στο νοτιοανατολικό άκρο 
της Λήμνου!

Η αντίδραση της ελληνικής κυ-
βέρνησης ήταν άμεση και αυτή που 
έπρεπε: Απέρριψε αμέσως την τουρ-
κική ΝΟΤΑΜ, δήλωσε πως «…κάθε 
παραβίαση του εθνικού μας χώρου 
θα καταρριφθεί ή θα βυθισθεί», προ-
χωρώντας σε εντονότατα διαβήματα 
στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τον Διεθνή Οργα-
νισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) 
και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, 
διεθνοποιώντας τη χιτλερική επίθε-
ση της Τουρκίας…

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015: Η 
Τουρκία, με νέα ΝΟΤΑΜ (0900/15), 
τροποποίησε την προηγούμενη, 
αφαιρώντας το νοτιοανατολικό άκρο 
της Λήμνου, αλλά επιμένοντας στη 
μονομερή δέσμευση μιας τεράστι-
ας έκτασης ανάμεσα σε Σκύρο, Άγιο 
Ευστράτιο και Λήμνο, προκειμένου 
να πραγματοποιήσει αεροπορικές 
ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε 
εναέριο χώρο μέχρι 8.000 πόδια.

Η Ελλάδα αντέδρασε πάραυτα, 
εκδίδοντας την υπ' αρ. 421 ΝΟΤΑΜ, 
η οποία χαρακτήριζε και τη νέα τουρ-
κική ΝΟΤΑΜ (0900/15) άκυρη και 
άνευ αξίας. Με την παρέμβαση προ-
φανώς και των διεθνών οργανισμών, 
στους οποίους η Ελλάδα γνωστοποί-
ησε την τουρκική πρόκληση (μέχρι 
σήμερα τα ελληνικά διαβήματα εί-
χαν σαν μοναδικούς αποδέκτες τους 
Τούρκους), η Τουρκία υποχρεώθη-
κε να αποσύρει (προσωρινά;) τα σχέ-
διά της να δημιουργήσει μόνιμο πε-
δίο βολής στην καρδιά του Αιγαίου 
και μέσα στο FIR Αθηνών.

Συμπέρασμα
Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι η 
Τουρκία «εκδηλώνεται» σε περιό-

Τουρκία: Επικίνδυνη επίθεση στην Ελλάδα
Η Άγκυρα παίζει το χαρτί της «στρατηγικής της έντασης»

Του Λεωνίδα Κουμάκη δους που η ίδια θεωρεί ότι υπάρχει πολι-
τική αστάθεια στην Ελλάδα. Όλα τα σημα-
ντικά βήματα που έκανε η Τουρκία εναντί-
ον του Ελληνισμού (1941 επιστράτευση – 
εξόντωση χριστιανών της Τουρκίας, 1942 
έκτακτος φόρος περιουσίας σε μη μου-
σουλμανικούς πληθυσμούς της Τουρκί-
ας, 1955 πογκρόμ εναντίον των χριστια-
νών της Κωνσταντινούπολης, 1964 μαζι-
κές απελάσεις Ελλήνων από την Τουρκία, 
1965 μαζική τουρκοποίηση των νησιών 
Ίμβρος και Τένεδος με (έως τότε) πληθυ-
σμό που αποτελείτο από Έλληνες χριστια-
νούς σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% 
-σήμερα έχει περιοριστεί στο 1%-, 1974 
εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 65% 
της καλλιεργήσιμης έκτασης, του 70% του 
ορυκτού πλούτου, του 70% της βιομηχα-
νίας και του 80% των τουριστικών εγκατα-
στάσεων από τουρκικά στρατεύματα κα-
τοχής και εγκατάσταση ανδρεικέλων σαν 
«τουρκοκυπριακή κυβέρνηση», 1996 
κρίση των Ιμίων για την επιβολή «γκρίζων 
ζωνών» σε κρυστάλλινη ελληνική κυριαρ-
χία κ.ά.) έγιναν σε περιόδους πολιτικής ή 
άλλης φύσεως αστάθειας στον ελληνικό 
χώρο και πάντοτε με πολύ ισχυρές πλάτες.

Ποτέ κατά τον παρελθόντα αιώνα οι 
Τούρκοι δεν αποτόλμησαν ένα σοβαρό 
βήμα χωρίς να έχουν την υποστήριξη των 
Βρετανών, των Αμερικανών ή των Γερμα-
νών. Η συμφωνία συνεργασίας της Κύ-
πρου στον ναυτικό τομέα και η φιλορω-
σική παρέμβαση της νέας ελληνικής κυ-
βέρνησης, για την αποτροπή νέου εμπάρ-
γκο κατά της Ρωσίας, έκανε έξω φρενών 
αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους 
«ιδιοκτήτες» της Κύπρου και της Ελλάδος, 
προσφέροντας στην Τουρκία την αίσθηση 
ότι είχε ελευθερία δράσης.

Η Τουρκία, θεωρώντας σημαντική ευ-
καιρία όχι μόνο τα οικονομικά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η σημερινή Ελλάδα, 
αλλά και την ευθεία αντιπαράθεσή της με 
τα πιο ισχυρά κέντρα εξουσίας των Βρυ-
ξελλών, επιχείρησε να δεσμεύσει μια τε-
ράστια περιοχή του ελληνικού FIR, όπου 
μόνο η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδίδει 
ΝΟΤΑΜ, δημιουργώντας τετελεσμένα γε-
γονότα και πολύ σοβαρούς κινδύνους στις 
αερομεταφορές, επιβάλλοντας μονομερώς 
«γκρίζες ζώνες» στο μισό Αιγαίο.

Η αμεσότητα και η ποιότητα της ελ-
ληνικής αντίδρασης ίσως δεν ήταν αυτή 
που ανέμενε η Τουρκία. Η υποχώρησή 
της όμως δεν πρέπει να μας καθησυχά-
ζει καθόλου και η επαγρύπνηση στο ανώ-
τατο δυνατό επίπεδο είναι απόλυτα επιβε-
βλημένη.

*Το πλήρες κείμενο μπορεί να βρεθεί στην 
ιστοσελίδα http://koumakis.analyst.gr.

Ποτέ κατά τον παρελθόντα αιώνα οι Τούρκοι δεν αποτόλμησαν ένα σοβαρό βήμα χωρίς να έχουν την υποστή-
ριξη των Βρετανών, των Αμερικανών ή των Γερμανών. 

“ 

Η αμεσότητα και 

η ποιότητα της 

ελληνικής αντί-

δρασης ίσως 

δεν ήταν αυτή 

που ανέμενε η 

Τουρκία.

        ΑΙΓΑΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ                                                                                                                                                            ΑΙΓΑΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ
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Η πρώτη μου επαφή με την θεωρία των 
παιγνίων έγινε στο πανεπιστήμιο. Λίγο αρ-
γότερα έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο Θε-
ωρία των Παιγνίων και Πολιτική Στρατη-
γική, του Κώστα Φιλίνη, εκδοθέν προς τα 
τέλη της δικτατορίας του 1967. Ο Φιλίνης, 
ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και για πολ-
λά χρόνια μέλος της ηγετικής ομάδας του 
ΚΚΕ (εσ.), έγραψε το βιβλίο στην παρανο-
μία, και έκτοτε μάλλον αυτό πέρασε απα-
ρατήρητο. 

Τ 

ο όλον πνεύμα στο βιβλίο του Φιλίνη 
εμφορείται από τη λογική ότι η θεω-
ρία των παιγνίων μπορεί να είναι ένα 
χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο που 

μπορεί να εφαρμοστεί λελογισμένα σε θέματα 
στρατηγικής ή τακτικής, δίχως να τα υποκαθι-
στά. Βεβαίως, από τότε η εν λόγω θεωρία έχει 
κάνει μαθηματικά άλματα. Το όλον πρόβλημα 
όμως είναι ότι, σε ό,τι αφορά στον ανθρώπινο 
παράγοντα και τις πολυποίκιλες συμπεριφο-
ρές του, ειδικά όταν αυτές άπτονται κοινωνικο-
πολιτικών ή γεωπολιτικών ανταγωνισμών, δεν 
είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν. Κοινώς, 
όπως έλεγε κι ένας φίλος τραπεζικός, αλλά και 
ο ημέτερος Ζουράρις, σε μια πολύπλοκη αλγε-
βρική μήτρα, «ό,τι βάζεις, βγάζεις». 

Κοινώς, για το τι θα θέσεις σε μια πολιτική 
διαπραγμάτευση, πρέπει να έχεις υπόψη σου 
πάρα πολλούς παράγοντες. Διότι, μεταξύ των 
δύο ακρότατων εκδοχών της θεωρίας, δηλα-
δή το «win-win» και το «lose-lose», υπάρχουν 
πλείστες παραλλαγές. Και, βεβαίως, υπάρχει 
και ο παράγων χρόνος, ο οποίος εξ όσων γνω-
ρίζω δεν παραμετροποιείται πουθενά στην εν 
λόγω θεωρία. 

Η θεωρία αυτή έχει δύο –μόνον– δια-
πραγματευτικές τακτικές. Τη minimax και τη 
maximin. Στην πρώτη, με το ελάχιστο των υπο-
χωρήσεών σου προσπαθείς να κερδίσεις τα 
μέγιστα, ενώ στη δεύτερη, με το μάξιμουμ των 

υποχωρήσεών σου προσπαθείς να κερδίσεις 
τα ελάχιστα (που θεωρείς «κόκκινη γραμμή»). 

Ας εικάσουμε, λοιπόν, τι διαπραγματεύ-
τηκε ανάμεσα σε όλα αυτά ο Γ. Βαρουφάκης. 
Προφανώς, η συμφωνία-γέφυρα ήταν το win-
win. Δεν αναλύω τα πλεονεκτήματα της λεγό-
μενης γέφυρας, καθώς το κατά πόσον επετεύ-
χθη θα φαίνεται κάθε μέρα από εδώ και στο 
εξής. Εκείνο όμως που είναι φανερό, είναι ότι 
επελέγη ως διαπραγματευτική τακτική ένα αλ-
λόκοτο μείγμα, που δεν μπορείς να το κατατά-
ξεις στις δύο τακτικές. Διότι και το ζήτημα της 
βιωσιμότητας του χρέους ανοίχτηκε με μεγά-
λες υποχωρήσεις από την αρχική προεκλογι-
κή θέση, ενώ επικοινωνιακά μεν ορθά, αλλά 
ως πραγματικό casus belli μπήκε ανοιχτά το 
ζήτημα αλλαγής όλης της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής, που για το ευρωϊερατείο και τον Σόιμπλε 
αποτελεί κόκκινο πανί. Κοινώς, αν θες ένα 
πρόγραμμα-γέφυρα δεν διακηρύττεις ανοιχτά 
ότι πας στο Γιούρογκρουπ για να αλλάξεις την 
Ευρώπη. 

Εδώ βεβαίως μπαίνει η ριμάδα η πολιτι-
κή θεώρηση. Αν νομίζεις ότι η Ευρώπη πρέ-
πει να γίνει κάτι σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες με 
κεϋνσιανισμό και αυξημένες δόσεις δημοκρα-
τίας, τότε μάλλον θα φας τα μούτρα σου. Γιατί 
διαφορετικά θα σκεπτόσουν και θα διαπραγ-
ματευόσουν αν θεωρούσες τη Μέρκολαντ μια 
ζούγκλα από την οποία πρέπει να βρεις τον 
τρόπο να την κάνεις στον κατάλληλο χρόνο και 
με τις λιγότερες απώλειες. Θα πει κανείς ότι, 
ίδια με του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η οπτική των Πο-
δέμος. Πλην όμως οι κινηματικοί δεσμοί και 
η συγκρότηση των Ποδέμος είναι άλλο πράγ-
μα και βεβαίως «Η Ισπανία είναι η τέταρτη οι-
κονομία της Ευρώπης», όπως έσπευσε ο Πά-
μπλο Ιγκλέσιας να προειδοποιήσει όταν άρ-
χισε να τελειώνει η μετεκλογική μέθη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και να φαίνεται καθαρά το κλείσιμο της 

χρηματοοικονομικής κάνουλας από τη Φραν-
κφούρτη. Βεβαίως, όλοι χαρήκαμε τις στιγμές 
κόντρας του Βαρουφάκη με τον Ολλανδό αγε-
λαδοτρόφο, κι όταν πέταξε κατάμουτρα στον 
Σόιμπλε τα της Ζήμενς. Όπως χαρήκαμε τον 
Κοτζιά όταν έβαζε το θέμα του κατοχικού δα-
νείου μπροστά «στη γυφταρκούδα της σοσιαλ-
δημοκρατίας», για να θυμηθούμε και τον Λουί 
Αραγκόν. Πλην όμως φαίνεται, ότι αντί λελο-
γισμένης τακτικής που θα υπηρετεί τη στρα-
τηγική, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντιτάξει κατά κύ-
ριο λόγο επικοινωνία. Και τα βασικότερα χαρ-
τιά σου δεν είναι να τα έχεις για να χαίρεσαι με 
πυροτεχνήματα της στιγμής. 

Τα «παίγνια» ως στρατηγική
To «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» του Γιάν(ν)η Βαρουφάκη

Εδώ βεβαίως μπαίνει η ριμάδα η πολιτική θεώρηση. Αν νομίζεις ότι η Ευρώπη πρέπει να γί-
νει κάτι σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες με κεϋνσιανισμό και αυξημένες δόσεις δημοκρατίας, 
τότε μάλλον θα φας τα μούτρα σου. Γιατί διαφορετικά θα σκεπτόσουν και θα διαπραγματευ-
όσουν αν θεωρούσες τη Μέρκολαντ μια ζούγκλα

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

“ 

Θα πει κανείς ότι, ίδια 

με του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 

η οπτική των Ποδέμος. 

Πλην όμως οι κινημα-

τικοί δεσμοί και η συ-

γκρότηση των Ποδέμος 

είναι άλλο πράγμα και 

βεβαίως «Η Ισπανία εί-

ναι η τέταρτη οικονομία 

της Ευρώπης».

Οι προειδοποιήσεις για μια υπό 
διαμόρφωση «γερμανική Ευρώ-
πη», που θα ανατρέψει ισορροπί-
ες δεκαετιών στη Γηραιά Ήπειρο, 
ή ακόμα και ο φόβος για την ανά-
δυση ενός 4ου Ράιχ, αποτελούν εδώ 
και μερικά χρόνια αντικείμενο εν-
δελεχούς διαλόγου σε πανεπιστη-
μιακές αίθουσες και σε δημοσιο-
γραφικά γραφεία, σε λέσχες πο-
λιτικών συζητήσεων, αλλά και σε 
ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Αναμφί-
βολα, ο τρόπος που η καγκελάριος 
Μέρκελ αντιμετώπισε τελευταία 
το ουκρανικό ζήτημα στη συνδιά-
σκεψη του Μινσκ και την ελληνι-
κή κρίση χρέους στις Βρυξέλλες, 
έδειξε για μια ακόμα φορά ποια 
δύναμη κατευθύνει πλέον την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 

Α 

υτό όμως που δεν έγινε 
ακόμα θέμα ευρύτερης συ-
ζήτησης είναι ότι η οικο-
νομική υπερδύναμη, που 

εδρεύει στο Βερολίνο, τελικά εδραιώ-
νεται στις Βρυξέλλες, όπου τα τελευ-
ταία χρόνια, σχεδόν ανεπαισθήτως, 
έγιναν καθοριστικές αλλαγές, χωρίς 
να τις αντιληφθεί η ευρωπαϊκή κοι-
νή γνώμη. Για τον προσεκτικό παρα-
τηρητή είναι πλέον σαφές ότι, στα ιε-
ρατεία των Βρυξελλών, όπου σταδι-
ακά παραδίδεται εθνική κυριαρχία, 
«σκέπτονται και ενεργούν γερμανι-
κά», σύμφωνα με «γερμανικούς κα-
νόνες και γερμανικά μοντέλα άσκη-
σης εξουσίας». Σχεδόν όλες οι σημα-
ντικές, στρατηγικές θέσεις, είναι πλέον 
σε γερμανικά χέρια, ή ανθρώπων που 
βρίσκονται υπό γερμανική επιρροή 
(π.χ. ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ). 
Γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο που ο Εκόνομιστ αναφέρεται σε 
«Τευτονική Ένωση» και η Λιμπερα-
σιόν ειρωνεύεται τη Μέρκελ, ότι μόνη 
της καθορίζει το βρυξελλιώτικο κά-
στινγκ. Ακόμη όμως και τα πόστα που 
δεν κατέχονται από Γερμανούς, είναι 
συνδεδεμένα μ’ ένα τέτοιο διαχειριστι-
κό πλαίσιο, που αντικειμενικά μετα-
τρέπονται σε «πιόνι του σκακιού», που 
ενεργούν υπέρ της «γερμανικής Ευ-
ρώπης». Οι όποιες αντιδράσεις, όπως 
αυτή του προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Γιουνκέρ, που στην αρχή 
της θητείας του προσπάθησε να δώ-
σει το δικό του πολιτικό ύφος, τουλάχι-
στον στα οικονομικά ζητήματα της ευ-
ρωζώνης, εξουδετερώνονται συστη-
ματικά και οι αμφισβητίες περιορίζο-
νται, αργά ή γρήγορα.

Το πόσο σοβαρά είναι τα πράγ-
ματα φαίνεται από τα παρακάτω πα-

ραδείγματα: Κατά γενική ομολογία, 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς τη 
Μέρκελ ή ενάντιά της δεν κινείται τί-
ποτα και όλοι πλέον περιμένουν υπο-
μονετικά τι θα πουν οι Γερμανοί, με 
τον πρόεδρο του Συμβουλίου να κα-
τέχει ρόλο κομπάρσου, όπως ήταν 
ο Ρομπάι. Ο διάδοχος του, ο Πολω-
νός Τουσκ –επιλογή της Μέρκελ– 
παρότι δείχνει να θέλει να παίξει κά-
ποιο ρόλο σε θέματα εξωτερικής πολι-
τικής, δεν σκοπεύει να αντιπαρατεθεί 
μαζί της. Πολύ περισσότερο που γενι-
κός γραμματέας του Συμβουλίου εί-
ναι Γερμανός (Γ. Κορσέπιους) –με πο-
λυετή θητεία στη γερμανική καγκελα-
ρία– ο οποίος, όπως φάνηκε στον χει-
ρισμό της επιβολής της λιτότητας στην 
ευρωζώνη, την περίοδο που υπήρχε 
μεγάλη αντίδραση γι’ αυτό, δείχνει ότι 
τα σημαντικά θέματα της ευρωζώνης 
τα διαχειρίζεται από την οπτική γωνία 
των γερμανικών συμφερόντων.  

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
γερμανική παρουσία είναι κυρίαρ-
χη, ιδιαίτερα στα θεσμικά και νομο-
παρασκευαστικά όργανα. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των συμβούλων 
του Γιουνκέρ είναι Γερμανοί, όταν 
παλιότερα κυριαρχούσαν Γάλλοι. Οι 
Γερμανοί, εκτός από τον επίτροπο 
Ότινγκερ, κατέχουν και πέντε θέ-
σεις αναπληρωτών επιτρόπων, με-
ταξύ των οποίων και στα στρατηγικά 
χαρτοφυλάκια της οικονομίας και 

των εξωτερικών υποθέσεων. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεω-

ρείται «Κοινοβούλιο των Γερμανών», 
καθώς, εκτός από το –δικαιωματικά- 
μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, κατέ-
χουν και τα σημαντικότερα πόστα: τον 
πρόεδρο του κοινοβουλίου (Σουλτς/
SPD) και τον γενικό γραμματέα (Βέλ-
λε/CDU). Πρόεδρος της μεγαλύτερης 
και σημαντικότερης κοινοβουλευτι-
κής ομάδας, αυτής του Λαϊκού Κόμ-
ματος, είναι Γερμανός (Βέμπερ/CSU). 
Ακόμα και στους Σοσιαλδημοκρά-
τες, που τυπικά ηγείται ο Ιταλός Πιτέ-
λα, στην πράξη είναι ο Σουλτς αυτός 
που με τις συνεχείς παρεμβάσεις του 
ουσιαστικά εγγυάται και στις Βρυξέλ-

λες τη γερμανική «Μεγάλη Συμμα-
χία» CDU- CSU- SPD. Επιπλέον, στις 
πέντε από τις είκοσι νομοπαρασκευ-
αστικές επιτροπές του κοινοβουλίου 
ηγούνται Γερμανοί.

Και οι τρεις βασικοί θεσμοί που 
δημιουργήθηκαν για την επίλυση 
της οικονομικής κρίσης στην ευρω-
ζώνη διοικούνται από Γερμανούς, οι 
οποίοι ελέγχουν την πολιτική ανά-
πτυξη που ευαγγελίζεται ο Γιουνκέρ, 
αλλά και επιβάλλουν την πειθαρχία 
και την υπακοή σε όσους δυσφορούν 
για τη λιτότητα. Πρόκειται για την Τρά-
πεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, το 
Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Σταθερότη-
τας (ESM) και τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης (SRM). Εξαίρεση αποτε-
λεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, η οποία δημιουργήθηκε στα πρό-
τυπα της ανεξαρτησίας της Μπούντε-
σμπανκ, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να 
ελεγχτεί. Παρ' όλα αυτά όμως ο πρό-
εδρός της Ντράγκι λαμβάνει πάντα 
υπόψη του τις γερμανικές ευαισθησί-
ες και ιδιαίτερα αυτές της Μπούντε-
σμπανκ, κάτι που έγινε και πάλι αντι-
ληπτό όταν τελευταία ο Ντράγκι αρνή-
θηκε να συναινέσει στην εκταμίευση 
των κερδών από τα ελληνικά ομόλο-
γα, προκειμένου να υπάρξει κάλυ-
ψη των χρηματοδοτικών αναγκών της 
Ελλάδας, αν προηγουμένως δεν λη-
φθούν μέτρα και δεν γίνει αξιολόγηση 
του ελληνικού προγράμματος.

Όλα αυτά ασφαλώς αφήνουν το 
ανεξίτηλο στίγμα τους στους ευρωπα-
ϊκούς κανονισμούς, στις οδηγίες και 
τις αποφάσεις, που τα τελευταία χρό-
νια έχουν σαφέστατα γερμανικό άρω-
μα. Από τη συνθήκη της Λισσαβώ-
νας μέχρι τις οδηγίες για τη διαχείρι-
ση των αποβλήτων, από τη νομισμα-
τική και την τραπεζική ένωση έως την 
προστασία προσωπικών δεδομένων 
και τη μεταναστευτική πολιτική, όλα 
βασίζονται σε γερμανικές προδιαγρα-
φές, παρότι –για ευνόητους λόγους– 
αυτό κρύβεται επιμελώς. Ενδεικτικό 
παράδειγμα η λεγόμενη «οικονομική 
διακυβέρνηση» της ευρωζώνης που 
αποτελεί άλλη μια σημαντική, γερμα-
νική επιτυχία, που όχι μόνο υποχρέ-
ωσε παλαιότερα τον πρόεδρο Ολάντ 
και τώρα τον Έλληνα πρωθυπουργό 
να αθετήσουν γρήγορα πολλές από τις 
προεκλογικές τους υποσχέσεις, λόγω 
των ελλειμμάτων στις χώρες τους, 
αλλά και η ίδια να παίρνει «απαλλα-
κτικά πιστοποιητικά» για δικές της πα-
ρανομίες. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα το δυσθεώρητο –για πέμπτη συνε-
χή χρονιά– πλεόνασμα της Γερμανίας 
στο εμπορικό της ισοζύγιο (217 δισε-
κατομμύρια το 2014), που εν πολλοίς 
ευθύνεται και για την κρίση στην Ευ-
ρώπη. Το συνεχιζόμενο επί μια πε-
νταετία πλεόνασμα συνιστά γερμανι-
κή παρανομία, η οποία όμως παρα-
μένει χωρίς επιπτώσεις, σε αντίθεση 
με χώρες που έχουν ελλείμματα και 
χρέη και καταδικάζονται είτε στη φτω-
χοποίηση, όπως η Ελλάδα, είτε σε γερ-
μανική πολιτική ομηρία (Γαλλία, Βέλ-
γιο, Ιταλία).

Η πολύπλοκη γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών, από τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες μέχρι και τον πρόεδρο 
της Επιτροπής, ακολουθεί τον γερμα-
νικό βηματισμό χωρίς να απαιτούνται 
πλέον προκλητικές παρεμβάσεις ή 
μηχανορραφίες της Μέρκελ, η οποία, 
όπως παραδέχεται και ο Γιουνκέρ, δεν 
είναι πλέον η «σιδηρά καγκελάριος» 
του παρελθόντος. Σήμερα, η έννοια 
του «μερκιαβελλισμού», που εισήγα-
γε ο Ούρλιχ Μπεκ, έπαψε να ισχύει, 
καθώς η γερμανική στρατηγική και τα 
γερμανικά συμφέροντα έχουν ενσω-
ματωθεί πλέον στο ευρωπαϊκό DNA 
και καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό το πολιτικό γίγνεσθαι στους θε-
σμούς, στις δομές, αλλά και στους δαι-
δαλώδεις διαδρόμους της διαπλοκής 
των Βρυξελλών.   

Πέρα όμως από τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς, είναι σαφές ότι η «γερμανική 
Ευρώπη» στηρίζεται σε κανόνες της 
νεοφιλελεύθερης αγοράς που τελικά 
ευνοούν καταφανώς τη γερμανική οι-

Η «κατάληψη» των Βρυξελλών!
Πώς οι Γερμανοί έχουν εξασφαλίσει τον ασφυκτικό έλεγχο της Ε.Ε. 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου κονομία (και ορισμένους από τους δορυ-
φόρους της) και καταδικάζουν σχεδόν την 
υπόλοιπη Ευρώπη σε παρατεταμένη ύφε-
ση, σε χρέη και σε πολιτική αστάθεια. Αυτή 
η εμμονή όμως στο γερμανικό, επιθετικό 
εθνικό συμφέρον, όταν η ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη είναι το ζητούμενο, πιθανότατα να 
αναδειχτεί σε μοιραίο λάθος της γερμανι-
κής ηγεμονίας, που αργά ή γρήγορα θα αμ-
φισβητηθεί εμπράκτως από τους ευρωπα-
ϊκούς λαούς, με πρώτο τον ελληνικό, εφό-
σον αυτός δεν θα έχει ήδη οδηγηθεί στην 
καταστροφή. Σύμφωνα με τον Σόιμπλε, «η 
διακυβέρνηση είναι ένα ραντεβού με την 
πραγματικότητα», η οποία συχνά δεν έχει 
καμία ομοιότητα με τις ιδεοληψίες, τις ψευ-
δαισθήσεις και τα όνειρα. Αυτό όμως δεν 
ισχύει μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, 
αλλά και για τη γερμανική, η οποία μπορεί 
να αισθάνεται ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε στη 
μεταπολεμική περίοδο, όμως εξακολουθεί 
να είναι και ευάλωτη, όπως εύθραυστος εί-
ναι και ο Μεγάλος Συνασπισμός σε Βερο-
λίνο και Βρυξέλλες, όσο και αν η Γερμανία 
προσπαθεί, καταλαμβάνοντας θεσμικά τις 
Βρυξέλλες, να αποφεύγει τα γνωστά λάθη 
της έλλειψης μέτρου και των αντιφάσεων 
του παρελθόντος.

Υ. Γ.: Δεν πρέπει να παραβλέπεται και η 
δράση των γερμανικών λόμπι στις Βρυ-
ξέλλες, όπου εκπροσωπούνται συνολικά 
876 γερμανικές ομάδες συμφερόντων, 
από τις συνολικά 7.727 που έχουν κατα-
γραφεί. Από τις είκοσι πέντε μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε εργασίες 
λόμπι στις Βρυξέλλες οι επτά προέρχονται 
από τη Γερμανία: Ζίμενς, Μπάγερ, E.ON, 
RWE, Εβόνικ, Ντέμλερ αλλά και η Ντόιτσε 
Μπάνκ, η οποία στα σοβαρά ισχυρίζεται 
ότι «η εκπροσώπηση της Ντόιτσε Μπάνκ 
στις Βρυξέλλες λειτουργεί σαν σύνδεσμος 
της τράπεζας με τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς για διευκόλυνση του διαλόγου με 
τους πολιτικούς»! Συνολικά, οι επτά αυ-
τές εταιρείες επένδυσαν πέρυσι πάνω 
από 20 εκατομμύρια ευρώ για επηρεα-
σμό των ευρωπαϊκών αποφάσεων, συνή-
θως με αδιαφανείς τρόπους, όπως κατα-
γράφεται σε έκθεση της ΜΚΟ "Alter-EU", 
καθώς οι Γερμανοί λομπίστες πολύ συχνά 
–πέρα από τα δικά τους συμφέροντα– λει-
τουργούν υποστηρικτικά στις επιδιώξεις 
της γερμανικής κυβέρνησης, προωθώ-
ντας ακόμη και έτοιμα νομοσχέδια ή επη-
ρεάζοντας καθοριστικά τον τρόπο επιλο-
γής των διαφόρων επιτροπών. 

Πηγές:
• Eric Bonse, ”Europa tickt 
deutsch”, «Blaetter», 3ος/2015.
• RΤ,“Wirtschaftslobbyismus. 
Deutschland – Europameister im 
Wirtschaftslobbyismus”, 14-2-
2015.

Η πολύπλοκη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες μέχρι και τον πρόεδρο της 
Επιτροπής, ακολουθεί το γερμανικό βηματισμό χωρίς να απαιτούνται πλέον προκλητικές παρεμβάσεις ή μη-
χανορραφίες της Μέρκελ, 
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δημιουργήθη-

καν για την επί-

λυση της οικο-

νομικής κρίσης 

στην ευρωζώνη 

διοικούνται από 

Γερμανούς

                                      ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ diktat            ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ Diktat 

https://www.blaetter.de/archiv/autoren/eric-bonse
http://www.rtdeutsch.com/11734/headline/deutschland-ist-lobby-weltmeister-keiner-gibt-mehr-geld-fuer-lobbytaetigkeiten-in-bruessel-aus/
http://www.rtdeutsch.com/11734/headline/deutschland-ist-lobby-weltmeister-keiner-gibt-mehr-geld-fuer-lobbytaetigkeiten-in-bruessel-aus/


Αριθμός φύλλου 112        ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015             Αριθμός φύλλου 112        ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1514
                            ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ          ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 

Πέντε χρόνια μετά την επιβολή του 
μνημονίου, που μετέτρεψε τηχώρα 
μας σε πειραματόζωο της Γερμανι-
κής Ηγεμονίας στη Γηραιά Ήπει-
ρο, ο εγχώριος πολιτικός λόγος εί-
ναι βαθύτατα πολωμένος σε τε-
χνητές αντιθέσεις: Μνημόνιο–αντι-
μνημόνιο, παραμονή στο ευρώ ή 
επιστροφή στη δραχμή, αντιθέσεις 
που έως τώρα έχουν λειτουργήσει 
υπέρ των σχεδίων της καγκελαρί-
ας. Το μεγάλο έλλειμμα δυστυχώς 
είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα κανένα 
συγκεκριμένο σχέδιο, καμία στρα-
τηγική που, σε συνδυασμό με την 
όποια –αναγκαία- μελλοντική δια-
πραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο για τη μείωση του χρέους, θα 
επέτρεπε τον σταδιακό απεγκλωβι-
σμό από τον θανάσιμο στραγγαλι-
σμό που υφιστάμεθα από τους δα-
νειστές μας μέρα με την ημέρα.

Έ 

να σχέδιο για την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση της χώ-
ρας – που θα έπρεπε να ήταν 
ήδη σε εφαρμογή-, προϋπο-

θέτει βέβαια τον βαθύτατο μετασχημα-
τισμό στο αξιακό πρότυπο των Ελλή-
νων (ιδιαιτέρως των νέων) και στις μελ-
λοντικές τους προσδοκίες. Αξίες όπως 
ο κόπος της δουλειάς, η αποταμίευση, 
η αγάπη για τους τόπους μας στο πλαί-
σιο ενός νέου πατριωτισμού, η συνερ-
γασία, η τιμιότητα,  αποτελούν μερι-
κά χαρακτηριστικά του απαιτούμενου 
μετασχηματισμού στον αντίποδα του 
μεταμοντέρνου παγκοσμιοποιητικού 
προτύπου της LIFO…

Με μοχλό το κράτος (σε μια δια-
δικασία ανασυγκρότησης και αποκέ-
ντρωσης) και με τη μεγαλύτερη δυνατή 
συναίνεση, θα πρέπει ν αρχίσει η απο-
κατάσταση των ζημιών της έως τώρα 
καταστροφής που έχει προκαλέσει το 
μοντέλο συσσώρευσης του μνημονί-
ου, καθώς και να σχεδιαστεί ένα Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο που να εξειδικεύ-
ει σε χωρικό επίπεδο τους επιδιωκό-
μενους στόχους, τους διαθέσιμους πό-
ρους, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις δυ-
νατότητες και τα αναμενόμενα αποτέλε-
σμα (μετρίσιμα) ως προστιθέμενη αξία 
στην εγχώρια οικονομία. 

Στη στρατηγική αυτή απαιτείται 
αναπροσαρμογή και διαφάνεια στη δι-
άθεση των διαθέσιμων πόρων (Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
ΕΣΠΑ , Πακέτο Γιουνκέρ κ.λπ.) ώστε να 
σταματήσουν  ν αναπαράγουν τον εγ-
χώριο παρασιτισμό. Η έως τώρα προ-
τεραιότητα σε επιδοτήσεις μέσω ανα-
πτυξιακών νόμων, σε επιδόματα για 
εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις ανθρώ-
πινου δυναμικού, σε συμβουλευτικές 

- υποστηρικτικές υπηρεσίες και σε με-
λέτες, είχε σαν αποτέλεσμα τη διοχέτευ-
ση του μεγαλύτερου ποσοστού (πάνω 
από το 60%) των δημόσιων κονδυλί-
ων –εθνικών και ευρωπαϊκών- στην 
κατανάλωση από επαγγελματίες, μεσά-
ζοντες του συστήματος, σε  συνεργασία 
με αξιωματούχους του δημοσίου και 
πολιτικούς προϊσταμένους που επό-
πτευαν τις αξιολογήσεις και περιόριζαν 
τους ελέγχους στη λογιστική απορρό-
φηση των κονδυλίων και όχι στο παρα-
γόμενο κοινωνικό αποτέλεσμα. Κανένα 
πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρω-
πιστικής κρίσης, καμία στρατηγική εν-
δογενούς παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης δεν μπορεί να υπάρξει με κανόνες 
που καθιστούν δικαιούχους, φορείς με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές και πι-
στοποιήσεις στις οποίες αδυνατούν να 
ανταποκριθούν έντιμοι πολίτες, συλλο-
γικότητες, τοπικές  πρωτοβουλίες, συ-
νεταιρισμοί, μικρές επιχειρήσεις κοκ. 

Μια στρατηγική, για παράδειγμα, 
ανάταξης του αγροτοδιατροφικού το-
μέα με σκοπό τόσο την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, όσο και τη 
σταδιακή υποκατάσταση των εισαγω-
γών, θα έπρεπε να ξεκινάει από την 
αφετηρία της αποκατάστασης της ποι-
κιλομορφίας της παραγωγής από το 
αγρόκτημα έως τα δίκτυα προώθησης 
και διάθεσης των προϊόντων. Κάτι τέ-
τοιο θα ήταν εφικτό μόνο μέσα από την 
στήριξη και την άμεση ενίσχυση των 
μικρών παραγωγών και τη δημιουργία 
οριζόντιων δικτύων συνεκμετάλλευ-
σης και διανομής. Αυτό, για παράδειγ-
μα, είναι το στοίχημα της Κίνησης Κτη-
νοτρόφων Ηπείρου (μετά την ιδιωτικο-
ποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ), για την από 
κοινού προώθηση φρέσκου και πα-
στεριωμένου γάλακτος στα τοπικά και 
περιφερειακά σούπερ μάρκετ σε συ-
νέχεια του επιτυχημένου παραδείγμα-
τος των Θεσσαλών κτηνοτρόφων που, 
μέσω του ΘΕΣ-Γάλα, επικρατούν στην 
αγορά της Θεσσαλίας. Αντίστοιχα ελ-
πιδοφόρο το εγχείρημα της ΦΑΡΜΑΣ 
Δοξάτου, που εκμεταλλευόμενη προ-
σθετικά ακαλλιέργητες εκτάσεις κ’ μι-
κρές καλλιέργειες,  παράγει με την μέ-
θοδο της πολυκαλλιέργειας, τυποποιεί 

και διανέμει εξασφαλίζοντας τις απαι-
τούμενες υποδομές και την άμεση πρό-
σβαση στα σημεία πώλησης.

Η ανισομέρεια στην κατανομή του 
πληθυσμού  μεταξύ  αστικών κέντρων 
και εγκαταλειμμένης υπαίθρου και τα 
ελλείμματα εγχώριας παραγωγής είχαν 
καταστήσει, σε συνθήκες απελευθέρω-
σης του εμπορίου,  ρυθμιστικό τον πα-
ράγοντα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ 
και των χονδρεμπόρων που λειτουρ-
γούν ως ολιγοψώνια. Το μοντέλο διά-
θεσης των προϊόντων είναι αυτό  που 
έχει συμβάλει στην εδραίωση  της μο-
νοκαλλιέργειας των μεγάλων εκμεταλ-
λεύσεων και των εισαγωγών ενώ  με-
ταφέρει τα υπερκέρδη στο εξωτερικό, 
αφαιρώντας φορολογικά έσοδα. Οι πο-
λυεθνικές εταιρείες –λειτουργώντας ως 
καρτέλ εισαγωγής προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης-, παρά  την εισοδηματι-
κή καθίζηση που έχουν υποστεί τα με-
σοστρώματα, συνεχίζουν να δηλώνουν 
κερδοφορία της τάξεως του 1-2% κά-
νοντας χρήση των ενδοομιλικών υποτι-
μολογήσεων, ενώ τα προϊόντα στα ρά-
φια τους τιμολογούνται με διπλάσιες τι-
μές απ' ότι τα αντίστοιχα σε χώρες του 
Βορρά! Ταυτόχρονα στέλνουν αφορο-
λόγητα στη μητρική επιχείρηση τα δι-
ανεμηθέντα κέρδη, ενώ τα πακέτα των 
μετόχων τους δηλώνονται σε χώρες 
με ανύπαρκτη μερισματική φορολο-
γία, με τις οποίες η χώρα μας έχει συ-
νάψει συμφωνία αποφυγής διπλής φο-
ρολογίας! Επιπρόσθετα, απολαμβά-
νουν ένα συνόλο διευκολύνσεων όπως 
π.χ. ασφαλιστική ασυλία, χαμηλό τίμη-
μα στις ενοικιάσεις κτηριακών συγκρο-
τημάτων κ γηπέδων, χρήση υποδομών 
και δικτύων των οποίων η κατασκευή 
και η συντήρηση επιβαρύνουν τους εγ-
χώριους «ιθαγενείς». 

Αντί λοιπόν να επιχειρείται η φορο-

λογική και ασφαλιστική εξόντωση του 
μικρού παραγωγού, αντί να οδηγού-
νται στις φυλακές υπόχρεοι των 1.000 
€, αντί να αντιμετωπίζονται ως κερδο-
σκοπικές εταιρείες οι κοινωνικές, αντί 
να επιβάλλονται πρόστιμα της επιθεώ-
ρησης εργασίας σε εθελοντικές πρω-
τοβουλίες κοκ -και αυτό να βαφτίζεται 
εξορθολογισμός των εσόδων!!!-, απαι-
τείται άμεσα η αποκατάσταση της δικαι-
οσύνης . Απαιτείται δηλαδή να αναγκα-
στούν να πληρώσουν για πρώτη φορά 
όσοι  έσπευσαν να εξάγουν τον ιδιωτικό 
τους πλούτο στο εξωτερικό, όσοι νομό-
τυπα και  συστηματικά υποκλέπτουν το 
κράτος στο όνομα της ανάπτυξης δεδο-
μένου ότι πλέον τα μέσα υπολογισμού 
των διαφευγόντων κερδών είναι δυνα-
τά και υπολογίσιμα.

Δεδομένης της αδυναμίας –λόγω 
παγκοσμιοποίησης- να υπάρξουν 
κευνσιανές ρυθμίσεις, το κράτος θα 
μπορούσε με ουσιαστικούς φορολο-
γικούς ελέγχους να επιβάλει αναδρο-
μικά πρόστιμα, να φορολογήσει τα δι-
αφεύγοντα κέρδη, να ενσωματώσει το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος 
στις τιμές των εμπορευμάτων των με-
γάλων επιχειρήσεων και να υποχρε-
ώσει στην απόκτηση ομολογιακού δα-
νείου συναρτημένου με το πραγματικό 
εισόδημα φυσικών προσώπων, για την 
κάλυψη των τρεχουσών  
υποχρεώσεών του.  Πα-
ράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλιστεί μέσω ενός 
δημόσιου τραπεζικού 
πυλώνα και νέων –και-
νοτόμων χρηματοδοτι-
κών εργαλείων και εγ-
γυήσεων, η υποστήρι-
ξη νέων επιχειρηματι-
κών πρωτοβουλιών και 
να παρασχεθούν φορο-

λογικά και ασφαλιστικά κίνητρα (π.χ. η 
μη καταβολή εισφορών για ένα χρόνο 
από το άνοιγμα μιας επιχείρησης), ει-
δικότερα για όσους επιστρέφουν στους 
τόπους καταγωγής τους ή ξεκινούν την 
οικογένειά τους.

Ένα εναλλακτικό μοντέλο ενδογε-
νούς -βιώσιμης παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης θα υποστήριζε τοπικά σχέ-
δια παραγωγής και κατανάλωσης, εν-
δυναμώνοντας τη σύζευξη αγροτικών 
συνεταιρισμών και  κοινωνικών επιχει-
ρήσεων. Σήμερα θα μπορούσε να γί-
νει μια πρώτη αξιολόγηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού που διατηρεί, σε πεί-
σμα των καιρών, ελπιδοφόρα υβριδικά 
εγχειρήματα, νεώτερα, όπως για παρά-
δειγμα η ΚΟΙΣΠΕ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ στην 
Κομοτηνή, το BIOS–COOP στη Θες/
νίκη, ποικίλοι συνεταιρισμοί γυναικών, 
ή παλαιότερα «κοινοτιστικά» εγχει-
ρήματα  όπως η Ανάβρα και ο Βελβε-
ντός, αλλά και τα εν εξελίξει στον δευτε-
ρογενή τομέα, όπως η προοπτική επα-
νακυκλοφορίας του αυτοκινήτου Πόνυ 
από τη NAMCO ή των ηλεκτρικών συ-
σκευών ΙΖΟΛΑ. Τα μέλη τέτοιων πρω-
τοβουλιών θα πρέπει να είναι οι συντο-
νιστές στους υπό διαμόρφωση περιφε-
ρειακούς μηχανισμούς στήριξης της 
Κοινωνικής Οικονομίας ή να συμμετέ-
χουν ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο στο-
χευμένων εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων νέων τοπικών συμπράξεων με 
άξονες: τη διατήρηση των παραδοσι-
ακών τεχνών, την εφαρμογή οικολογι-
κών μεθόδων στην παραγωγή, τη λει-
τουργία των συνεταιρισμών, τη μετα-
ποίηση και τη διάθεση των προϊόντων. 

Η σημασία προβολής και ενί-
σχυσης αυτών των εγχειρημάτων εί-
ναι σημασντιή, γιατί μπορούν να προ-
σφέρουν πραγματικό εισόδημα στους 
άνεργους, αφού είναι εντάσεως ερ-
γασίας, αποτελούν αυθεντικές μορ-
φές εκσυγχρονισμού της παραγωγι-
κής παράδοσης κάθε τόπου, δημιουρ-
γούν πλεονάσματα που είναι δυνατόν 
να καλύψουν προνοιακές ανάγκες και 
να εδραιώσουν προπλάσματα άμεσης 
δημοκρατίας και ενεργού συμμετοχής.

Το έλλειμμα της συγκεκριμενοποίησης
Επαναφέροντας τη συζήτηση για την εγχώρια παραγωγή

Μια στρατηγική ανάταξης του αγροτοδιατροφικού τομέα, θα έπρεπε να 
ξεκινάει από την αποκατάσταση της ποικιλομορφίας της παραγωγής από 
το αγρόκτημα έως τα δίκτυα προώθησης και διάθεσης των προϊόντων. 

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Το μεγάλο έλ-

λειμμα είναι 

ότι δεν υπάρ-

χει ακόμα κανέ-

να συγκεκριμέ-

νο σχέδιο

Όσα διαδραματίζονται στη χώρα 
τους τελευταίους τέσσερις μήνες 
μοιάζουν σε απίστευτο βαθμό με 
όσα γίνονταν τους πρώτους μήνες 
της διακυβέρνησης του ΓΑΠ, σαν η 
χώρα να έχει γυρίσει πέντε χρόνια 
πίσω. Οι πολιτικές, ο Θεός να της 
πει, που προσπαθούν να εφαρμό-
σουν, οι παλινωδίες με τους ξένους 
δανειστές, ακόμα και τα πρόσωπα 
είναι τόσο ίδια. Θυμίζουμε πως τότε 
ο ΓΑΠ είχε αρπάξει την εξουσία με 
κεντρικό σύνθημα το «λεφτά υπάρ-
χουν», εμπνεύσεως της Λούκας Κα-
τσέλη, που τώρα θα αναλάβει τη δι-
οίκηση της μεγαλύτερης ελληνικής 
τράπεζας, της Εθνικής. Τώρα ο Τσί-
πρας βγήκε με το πρόγραμμα της 
Θεσσαλονίκης, που υποσχόταν πα-
ροχές 11,3 δισ. ευρώ!

Τ 

ότε ο ΓΑΠ για μήνες ολόκλη-
ρους πίεζε με κάθε τρόπο να 
πέσει η κυβέρνηση (ας θυμη-
θούμε που κατέβαινε στο λι-

μάνι του Πειραιά, στις κινητοποιήσεις 
των αγροτών, και έκλαιγε από τα δα-
κρυγόνα), την ίδια τακτική ακολούθη-
σε και ο Τσίπρας. Δίχως σχέδιο πήρε 
την εξουσία τότε ο ΓΑΠ, δίχως σχέδιο 
κινείται και τώρα η συγκυβέρνηση, 
που εκτός από ένα, δύο υπουργεία, σε 
όλα τα υπόλοιπα θα χρειαστούν κά-
ποιους μήνες απλώς για να μάθουν τη 
δουλειά. Άλλο κοινό είναι οι φανφα-
ρόνικες δηλώσεις των κυβερνητικών 
στελεχών και κυρίως του Βαρουφά-
κη, που γίνονται μπούμεραγκ για την 
χώρα. Ο ΓΑΠ «απειλούσε» τους Ευ-
ρωπαίους ότι η χώρα θα έχει την τύχη 
του Τιτανικού και δεν κατανοούσε ότι, 
αντί να εκφοβίζει τους ξένους, κατέ-
στρεφε την Ελλάδα, ενώ ο Παπακων-
σταντίνου έλεγε για τα πιστόλια που εί-
ναι πάνω στο τραπέζι. Την ίδια «επιτυ-
χημένη» τακτική ακολουθεί ο Βαρου-
φάκης, σαν χαρτοπαίχτης μπλόφαρε, 
απειλώντας ότι θα τινάξει το παιχνίδι 
στον αέρα, χωρίς να έχει ούτε ένα δι-
απραγματευτικό χαρτί στα χέρια του, 
το αποτέλεσμα είναι ότι τον πήραν χα-
μπάρι οι εταίροι και, με τη συμφωνία 
που τον έβαλαν να υπογράψει στις 20 
Φεβρουαρίου, τον εξευτέλισαν. 

Η χώρα βρίσκεται και πάλι ένα 
βήμα πριν τη χρεοκοπία, τότε διακι-
νούσαν διάφοροι από το Μέγαρο Μα-
ξίμου, όπως ο αλήστου μνήμης Χάρης 
Παμπούκης, σενάρια ότι θα βρούμε 
κάποια δισ. από Άραβες, ή άλλοι έλε-
γαν ότι θα μας σώσουν οι Ρώσοι ή οι 
Κινέζοι (που ήταν και οι μόνοι που κάτι 
έκαναν αγοράζοντας ελληνικά ομόλο-
γα), τώρα η κυβέρνηση, με τη θηλιά 

να σφίγγει, στρέφεται και πάλι σε κέ-
ντρα εκτός ευρωζώνης για μια ανάσα 
και επισπεύδει το ταξίδι στην Κίνα, τη 
μόνη χώρα που έχει τη δυνατότητα να 
μας δανείσει. Στα ξένα Μέσα τότε άρ-
χισε να παίζει το σενάριο περί Grexit, 
τώρα έχουμε το ίδιο σενάριο να επα-
ναλαμβάνεται, συν επιπλέον το σενά-
ριο περί εξόδου ατυχήματος, ότι δηλα-
δή είναι τόσο οριακά τα πράγματα που 
από έναν λάθος χειρισμό, χωρίς να εί-
ναι πρόθεση των δρώντων, θα οδη-
γηθούμε στην έξοδο. Και φυσικά και 
τώρα, όπως και τότε, οι Ευρωπαίοι παί-
ζουν το ίδιο παιχνίδι, μας φτάνουν στα 
όριά μας για να αποδεχτούμε στο παρά 
πέντε όλες τους τις απαιτήσεις, τότε μας 
έβαλαν σε μνημόνιο και γίναμε το πει-
ραματόζωο της Ευρώπης, τώρα οδη-
γούμαστε σε τρίτο μνημόνιο για πα-
ραδειγματισμό προς τους υπόλοιπους 
(Ποδέμος στην Ισπανία, Σιν Φέιν στην 
Ιρλανδία κ.ά). 

Σε σύγκριση με τότε, όμως, τα 
πράγματα διαφέρουν σε πολλούς το-
μείς, πρώτα από όλα η ελληνική κοι-
νωνία φτώχυνε, η Ελλάδα έχασε ένα 
25% του ΑΕΠ της, η μεγαλύτερη μείω-
ση που έχει γίνει ποτέ σε καιρό ειρή-
νης, και κυρίως το έχασαν οι μεσαίες 
και χαμηλές τάξεις, γιατί οι ανώτερες σε 
μεγάλο βαθμό πρόλαβαν και έβγαλαν 
τα λεφτά τους έξω, αφού το διάστημα 
2009-12 υπολογίζεται ότι από τις τρά-
πεζες έφυγαν καταθέσεις της τάξης των 
90 δισ. ευρώ. Αλλά, παρότι η προσαρ-
μογή ήταν βίαιη και κοινωνικά άδικη, 
η κοινωνία και η οικονομία έδειξαν ότι 
έχουν δυνάμεις που μπορούν να επα-
ναφέρουν την χώρα. Το 20081, στην 
αποκορύφωση του παρασιτισμού, το 
εμπορικό έλλειμμα είχε φτάσει τα 44 

δισ. ευρώ, οι εξαγωγές δεν έφταναν καν 
τα 20 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές είχαν 
σκαρφαλώσει στα 64 δισ. ευρώ (σχέση 
1:3,2). Τον επόμενο χρόνο, τον πρώ-
το της κρίσης, οι εξαγωγές συρρικνώ-
θηκαν στα 15 δισ. ευρώ και κατόπιν οι 
εξαγωγές (παρά την απουσία κάποιου 
σχεδίου από τις κυβερνήσεις) κάθε 
χρόνο σημείωναν άνοδο και το 2013 
έφτασαν τα 22,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ει-
σαγωγές μειώνονταν κάθε χρόνο δρα-
στικά, με το 2013 να «ξεφουσκώνουν» 
στα 39,7 δισ. ευρώ (σχέση 1 προς 1,76, 
σχεδόν το μισό από ό,τι το 2008). Ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Εξαγωγέων εκτι-
μά ότι και το 2014 οι εξαγωγές (εκτός 
καυσίμων) παρουσίασαν ανεπαίσθη-
τη αύξηση 0,1%, αλλά τα βιομηχανικά 
προϊόντα, σε σχέση με την προηγούμε-
νη χρονιά, είχαν αύξηση 4,1%.

Η Ελλάδα έδειχνε μέχρι το φθινό-
πωρο ότι, παρότι πλήρωσε πολύ ακρι-
βά τις επιλογές των προηγούμενων δε-
καετιών και τα εγκλήματα του ΓΑΠ, 

θα μπορούσε να ξαναγίνει κανονική 
χώρα, χωρίς μνημόνια. Αυτά ίσχυαν 
μέχρι τη στιγμή που οι Γερμανοί τρά-
βηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια του 
Σαμαρά. Στην επίσκεψη του Σαμαρά 
στο Βερολίνο, η Μέρκελ του ξέκοψε ότι 
δεν του δίνει την επιμήκυνση του χρέ-
ους, που την είχαν υποσχεθεί από το 
2012 και με διάφορες προφάσεις (γερ-
μανικές εκλογές, ευρωεκλογές κ.ά.) δι-
αρκώς την ανέβαλλαν. Ακολούθησε η 
μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, σε μεγάλο βαθμό λόγω των μεθο-
δεύσεων των Τσίπρα-Καμμένου (υπο-
θέσεις Ξουλίδου-Χαϊκάλη) και η χώρα 
μπήκε στη νέα μεγάλη περιπέτεια. Τον 
Δεκέμβριο αποσύρθηκαν από τις τρά-
πεζες 4,5 δισ. ευρώ και τον Ιανουά-
ριο 12,5 δισ., οι καταθέσεις στις τρά-
πεζες έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό 
του 2012, κάτω από 150 δισ. ευρώ. Τα 
έσοδα του κράτους τον Ιανουάριο ήταν 
μειωμένα κατά 1 δισ. ευρώ. Οι δανει-
στές, εκεί που υπολόγιζαν το δημοσι-
ονομικό κενό στα 2,5 δισ. για τη διετία 
2015-16, τώρα το αναθεωρούν στα 7 
δισ. ευρώ.

Ο Τσίπρας, που τόσο ήθελε να 
κυβερνήσει, πραγματοποίησε το όνει-
ρό του, αλλά με αντίτιμο να αναλάβει 
τη χώρα στις χειρότερες συνθήκες. Το 
διάστημα Μαρτίου - Σεπτεμβρίου, το 
ελληνικό δημόσιο πρέπει να πληρώ-
σει σε ομόλογα της ΕΚΤ, σε δάνεια του 
ΔΝΤ, σε ομόλογα ιδιωτών (που δεν 
συμπεριλήφθηκαν στο κούρεμα) και 
σε τόκους, 27,7 δισ. ευρώ! Τον Μάρ-
τιο έχει να καλύψει 6,13 δισ. και συ-
νολικά το τετράμηνο της παράτασης 
του μνημονίου 16 δισ. ευρώ! Έχουμε 
να καλύψουμε τέτοια ποσά και η τρό-
ικα έχει κλείσει τις κάνουλες της ρευ-

στότητας, μέχρι να γονατίσουμε. Στη 
συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου δεν 
γίνεται κανένας λόγος για τα 7,5 δισ. 
που είναι τελευταία δόση του μνημο-
νίου, τα 1,9 δισ. που είναι τα κέρδη της 
ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα, όπου ο 
Ντράγκι, αντί να μας τα επιστρέψει, ως 
όφειλε, τα μοίρασε στις Κεντρικές Τρά-
πεζες των χωρών, ενώ και η τελευταία 
δόση του ΔΝΤ, ύψους 1,8 δισ., αγνοεί-
ται. Τώρα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε 
το Σπίγκελ όταν, αμέσως μετά την προ-
κήρυξη των εκλογών, έγραφε «Έλλη-
νες, ελάτε»: Πηγαίναμε σε κατά μέτω-
πον επίθεση και άοπλοι απέναντι σε 
έναν πάνοπλο εχθρό. 

Πισθάγκωνα δεμένοι οδηγούμα-
στε σε ένα τρίτο μνημόνιο, αν δεν χρε-
οκοπήσουμε και επιστρέψουμε στη 
δραχμή, οπότε οι συνέπειες θα είναι 
ακόμα πιο δραματικές, ήδη ο Ισπα-
νός υπ. Οικονομικών το έχει δηλώσει 
δύο φορές, και το έχει εκτιμήσει μετα-
ξύ 30 και 50 δισ. ευρώ. Τα σχέδια των 
Γερμανών για έξοδο της Ελλάδος από 
το ευρώ, ή το εναλλακτικό σενάριο για 
παραμονή μας σε συνθήκες μόνιμου 
μνημονίου εξελίσσονται ταχύτατα. Άλ-
λωστε, από τις γερμανικές εκλογές του 
2013 ο Σόιμπλε μιλούσε για τρίτο μνη-
μόνιο που θα χρειαζόταν η Ελλάδα το 
2014, το γλιτώσαμε πέρυσι, την πατή-
σαμε φέτος. Ξέρουν ότι μια ταπεινωμέ-
νη Ελλάδα δεν μπορεί να θέσει σοβα-
ρά θέμα κατοχικού δανείου και επα-
νορθώσεων, κάτι που πάντα το φοβού-
νται. Αλλά μεγάλη ευθύνη φέρουμε 
και εμείς, τόσο η προηγούμενη κυβέρ-
νηση, όσο και η νέα (που δεν εκτίμη-
σε σε τι συνθήκες θα αναλάμβανε την 
εξουσία και τυχοδιωκτικά πίεζε να την 
πάρει στα χέρια της) και ο ελληνικός 
λαός, που για άλλη μια φορά αφέθη-
κε να εξαπατηθεί. Γιατί, αν περνούσαμε 
τον κάβο του Σεπτεμβρίου, τα πράγμα-
τα θα καλυτέρευαν. Τους τελευταίους 
μήνες του 2015 έχουμε δάνεια μόλις 
1,6 δισ. και για τα επόμενα τρία χρόνια 
έχουμε να καλύψουμε δάνεια, ομόλο-
γα και τόκους μόλις 16,7 δισ. ευρώ. 

Με τα αν όμως δεν βγαίνει άκρη, 
ξαναπέσαμε στη λούμπα και πρέπει να 
δούμε πώς θα βγούμε με τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες. Γι’ αυτό τουλάχιστον 
ας κόψουμε όσο μπορούμε τον δρό-
μο για άλλους τυχοδιωκτισμούς στους 
ερασιτέχνες επιδειξιομανείς που μας 
κυβερνάνε, θέτονταςς τις βάσεις για μια 
νέα πορεία για τη χώρα, πέρα από την 
καταισχύνη των μνημονιακών και τις 
αυταπάτες και τα ψεύδη των «αντιμνη-
μονιακών».

1. Τα στοιχεία είναι από την Τράπεζα 
της Ελλάδος http://www.bankofgreece.
gr/Pages/el/Statistics/externalsector/
balance/commercial.aspx

Επιστροφή στο (πρόσφατο) παρελθόν;
Οι αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη διακυβέρνηση του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Τα σχέδια των 

Γερμανών για 

έξοδο της Ελ-

λάδας από το 

ευρώ ή  πα-

ραμονή μας σε 

συνθήκες μό-

νιμου μνημονί-

ου εξελίσσονται 

ταχύτατα.

 Τον Δεκέμβριο αποσύρθηκαν από τις τράπεζες 4,5 δισ. ευρώ και τον Ιανουάριο 12,5 δισ., ενώ οι καταθέσεις 
στις τράπεζες έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό του 2012, κάτω από 150 δισ. ευρώ.
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Την Παρασκευή 27 Φλεβάρη επέ-
στρεψε η αποστολή συνοδείας  της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, που συ-
γκεντρώθηκε μετά από μια καμπά-
νια τριών μηνών, με πρωτοβουλία 
του ραδιοσταθμού «στο Κόκκινο», 
του ΚΕΘΕΑ, της ΑΔΕΔΥ και των 
κοινωνικών ιατρείων / φαρμακεί-
ων. Η προσπάθεια που επεκτάθη-
κε σε πάνω από είκοσι πόλεις, είχε 
ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 
δεκατριών τόνων τροφίμων και 
εκατοντάδων δεμάτων ιατροφαρ-
μακευτικού υλικού όπως και ει-
δών προσωπικής υγιεινής.  

Γ 

ια μια κοινωνία που βιώνει 
και η ίδια εκφάνσεις ανθρω-
πιστικής κρίσης δεν είναι και 
άσχημη επίδοση. Αποδέκτης 

του μεγαλύτερου μέρους της βοήθει-
ας ορίστηκε η τοπική αυτοδιοίκηση 
της πόλης Σουρούτς.

Οι πρόσφυγες
Για καταλάβει κανείς το μέγεθος του 
προσφυγικού προβλήματος, αρκεί 
να ανατρέξει σε κάποιους αριθμούς. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρου-
αρίου που δόθηκαν από τους Κούρ-
δους, στις περιοχές του Κουρδιστάν 
της Τουρκίας κατέφυγαν 196.483 
πρόσφυγες από τη Συρία, στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία κουρδι-
κής καταγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος 
από αυτούς (123.965 άτομα) βρίσκο-
νται στη διοικητική ενότητα της Σαν-
λιούρφα, όμορης με την περιοχή του 
Κομπάνι, κατοικώντας σε 1850 σκη-
νές καταυλισμών και σε σπίτια. Στο 
Σουρούτς, που είναι δίπλα στα σύνο-
ρα, ο αριθμός των προσφύγων είναι 
περίπου 20.000.

Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
γης, το προσφυγικό ζήτημα και τα ζη-
τήματα ανθρωπιστικής κρίσης έχουν 
μια πολιτική συνιστώσα. Η διαχείρι-
ση της ανθρωπιστικής βοήθειας και 
η οργάνωση της επιβίωσης είναι πε-
δίο πολιτικού ανταγωνισμού, επιρρο-
ής και τελικά ελέγχου αυτών που η 
επιβίωσή τους εξαρτάται από τη βο-
ήθεια. Η κυβέρνηση της Τουρκίας, 
από ένα σημείο και μετά, αναγνωρί-
ζοντας αυτή την πραγματικότητα, προ-
σπάθησε να είναι ο αποκλειστικός δι-
αχειριστής, με εργαλεία τις τουρκικές 
ανθρωπιστικές οργανώσεις, κυρίως 
την Ερυθρά Ημισέληνο και την ορ-
γάνωση Άφαντ. Εγκατέστησε δικούς 
της καταυλισμούς (στην περιοχή του 
Σουρούτς έναν τεράστιο, με δυνατό-
τητα φιλοξενίας 40.000 προσφύγων) 
κατευθύνοντας αποκλειστικά εκεί όχι 

μόνο την κρατική, αλλά και τη διακρα-
τική ανθρωπιστική βοήθεια, προβάλ-
λοντας ως κίνητρο τις όντως καλύτε-
ρες συνθήκες. Η προσπάθεια όμως 
αυτή δεν απέδωσε, στον «κρατικό» 
καταυλισμό πήγαν μόνο πέντε χιλιά-
δες άτομα, καθώς η συντριπτική πλει-
οψηφία προτίμησε να μείνει στους κα-
ταυλισμούς που εγκατέστησαν από 
την αρχή της κρίσης οι  τοπικές αυτο-
διοικητικές αρχές, ελεγχόμενες από 
τις κουρδικές πολιτικές οργανώσεις. 
Παρ’ όλα αυτά, οι αναφορές των κουρ-
δικών δημοτικών αρχών μιλούν για 
μια συνεχιζόμενη και συστηματική δι-
ακράτηση της διεθνούς βοήθειας, στα 
πλαίσια μιας πολιτικής περιθωριο-
ποίησης τους. Η ελληνική αποστολή 
βίωσε την πραγματικότητα αυτή ως 
μια διαρκή αβεβαιότητα και διαπραγ-
μάτευση, με συνεχείς καθυστερήσεις 
και διοικητικά προσκόμματα, σε μια 

προφανή προσπάθεια, η παράδοση 
του φορτίου να γίνει μετά την αναχώ-
ρησή της.

Η εικόνα των προσφυγικών κα-
ταυλισμών
Οι προσπάθεια κουρδικών δή-
μων  αξίζει κάθε θαυμασμό. Δήμοι 
από κάθε γωνιά του Κουρδιστάν της 
Τουρκίας  υιοθέτησαν καταυλισμούς, 
έστειλαν μέσα και προσωπικό, προ-
σέφεραν υποδομές και τεχνογνωσία 
που διέθεταν από άλλες ανθρωπιστι-
κές κρίσεις του παρελθόντος (σεισμοί 
κ.λπ.). Εθελοντές οργανώθηκαν και 
δημιούργησαν σχολεία με καθημερι-
νό πρόγραμμα, φούρνους για το ψωμί, 
μαγειρεία, ιατρεία. Οι ίδιοι οι πρόσφυ-
γες των καταυλισμών οργανώθηκαν 
σε ομάδες δουλειάς για να κάνουν βι-
ώσιμη την πραγματικότητα της ζωής 
μέσα στον χειμώνα των μικρασιατι-

κών υψιπέδων. 
Η εμπειρία της επίσκεψης στους 

καταυλισμούς είναι συγκλονιστική. 
Η παντοδύναμη παρουσία των ανα-
ρίθμητων παιδιών, παρουσία γεμάτη 
ήχους, χρώματα και χαμόγελα, σβήνει 
από την εικόνα το γκρίζο των σκηνών 
και το καφέ της λάσπης. Υπάρχει τάξη 
κι οργάνωση. Δεν θα δεις απλωμέ-
νο χέρι ζητιανιάς. Θα δεις τρόφιμα να 
μοιράζονται «πόρτα πόρτα»(!) Θα δεις 
σχολεία να λειτουργούν, έχοντας το 
καθένα το όνομα ενός (ή, κυρίως, μιας) 
που έχασαν τη ζωή τους για να υπε-
ρασπίσουν αυτό το «Στάλινγκραντ» 
των Κούρδων. Θα δεις ανθρώπους, 
ζώντας σε συνθήκες που σε άλλες κοι-
νωνίες θα προκαλούσαν την έσχατη 
εξαθλίωση, υλική, κοινωνική ή ψυχι-
κή, να έχουν δημιουργήσει προϋπο-
θέσεις συλλογικότητας που όχι απλώς 
κάνουν πιο βιώσιμη την καθημερι-

νότητα, αλλά αποτελούν ένα θαυμα-
στό μάθημα αξιοπρέπειας. Το ίδιο 
πνεύμα της αντίστασης, που πολε-
μώντας κράτησε  όρθιο το Κομπά-
νι απέναντι στην βαρβαρότητα του 
ISIS, κρατάει τη συνοχή και την 
αξιοπρέπεια των προσφύγων.

Αυτό το πνεύμα αντίστασης κι αξι-
οπρέπειας έκανε το ζήτημα της επιβί-
ωσης  των προσφύγων πεδίο αναμέ-
τρησης με τις τουρκικές κρατικές αρ-
χές. Και στην αναμέτρηση αυτή, όσο κι 
αν αυτό ξενίζει τη δυτική ματιά, η άρ-
νηση των προσφύγων να δεχτούν τις 
καλύτερες συνθήκες των κοντέινερ 
της κυβέρνησης με αντάλλαγμα την 
παραχώρηση του ελέγχου της καθη-
μερινότητάς τους, υπήρξε συντριπτικά 
πλειοψηφική.

Κουρδιστάν: 
Μια δυαδική εξουσία

Έχοντας μια εικόνα που ερχόταν από 
το χθες, μιας Τουρκίας όπου η «ευτυ-
χία να είσαι Τούρκος» ήταν η κατηγο-
ρική προσταγή όλης της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής, όπου η κουρδι-
κή ταυτότητα είχε διά νόμου απαλει-
φθεί κι από τα λεξικά, αυτό που αντι-
κρίζει κανείς αν επισκεφτεί τη Νότια 
και Ανατολική Ανατολία είναι μια έκ-
πληξη.

Η εξουσία της κυβέρνησης επιβι-
ώνει περιχαρακωμένη σε κυβερνητι-
κά κτήρια, περιχαρακωμένη με συρ-
ματοπλέγματα και προστατευμένη 
από εγκαταστάσεις της στρατοχωρο-
φυλακής και του στρατού, τεθωρακι-
σμένα και στρατιές ενόπλων. Υπάρχει 
παρουσία των δυνάμεων της «τάξης» 
σε σημεία ελέγχου από πολυάριθμες 
ομάδες, συνήθως με υποστήριξη τε-
θωρακισμένων.

Ταυτόχρονα όμως, στην κοινω-
νία και στις τοπικές αρχές ένας διαφο-
ρετικός αέρας φυσά. Εκλεγμένες από 
τις κουρδικές πλειοψηφίες, ελεγχόμε-
νες πολιτικά από τις φιλικές προς το 
ΡΚΚ δυνάμεις κι οργανώσεις, δίνουν 
στην έννοια της αυτοδιοίκησης ένα 
επιπρόσθετο, εθνοτικό χαρακτηρι-
στικό. Οι φωτογραφίες του Αμπντου-
λάχ Οτσαλάν είναι παρούσες, τα στε-
λέχη κι ο κόσμος μιλούν ανοιχτά για 
το κουρδικό ζήτημα, μια αύρα ελευ-
θερίας κερδίζει διαρκώς έδαφος. Με-
τωπικές οργανώσεις κάνουν την εμ-
φάνισή τους, επεκτείνοντας την πα-
ρέμβασή τους από το πεδίο του προ-
σφυγικού, όπως η ROJAWA, ένωση 
120 δήμων ως το HDP, μετωπικός 
πολιτικός σχηματισμός που διεκδικεί 
με αξιώσεις ποσοστό 10% και 
σημαντική παρουσία στην προσεχή 
τουρκική βουλή.

Η αλλαγή αυτή μοιάζει να προήλ-

Η Άνοιξη του Κουρδικού Κινήματος
Μέσα από τα ερείπια του Κομπάνι προβάλλει ένα νέο Κουρδιστάν

Του Θανάση Τζιούμπα* θε από δυο διαφορετικές κατευθύνσεις: Η κυ-
βερνητική εξουσία πέρασε στα χέρια του ΑΚΡ 
και του Ερντογάν και η επίσημη στρατηγι-
κή άλλαξε: από αυτήν της εξαφάνισης διά της 
τρομοκρατίας της κουρδικής ταυτότητας, μετα-
βλήθηκε σε προσπάθεια προσεταιρισμού των 
Κούρδων στη βάση της κοινής, σουνιτικής 
θρησκευτικής ταυτότητας, σε ένα θρησκευτι-
κό πρότυπο οργάνωσης και διασφάλισης της 
κοινωνικής συνοχής. Μια τέτοια στρατηγική, 
για να μπορέσει να ελπίζει, πρέπει να δείξει 
ένα πιο ανεκτικό πρόσωπο.

Η συγκυρία βοηθά την κουρδική υπόθε-
ση. Οι Κούρδοι μαχητές, άνδρες και γυναίκες, 
απέδειξαν την αξία τους απέναντι στις ορδές 
του  «πειράματος που ξέφυγε από τον έλεγ-
χο», του ISIS, ενώ η νεοθωμανική πολιτική 
της Τουρκίας άνοιξε ρωγμές στην άνευ όρων 
υποστήριξη από τη Δύση. Οι ΗΠΑ υποχρεώ-
θηκαν να στηρίξουν την αντίσταση του YPG, 
μεταβάλλοντας τη νίκη στο Κομπάνι σε μοχλό 
μιας στροφής που μπορεί να αποδειχτεί ιστο-
ρική για την ευρύτερη υπόθεση της  κουρδι-
κής απελευθέρωσης.

Η εικόνα του τρομοκράτη αντικαθίσταται 
σταδιακά από αυτή ενός κινήματος που έχει 
πολιτική και κοινωνική πρόταση: Συμβίωση 
και δικαιώματα αντί των θρησκευτικών φατρι-
ασμών ή των αυταρχικών κοσμικών κρατών, 
κοινωνική απελευθέρωση, ισοτιμία των γυ-
ναικών σε όλα τα επίπεδα, συζήτηση για μια 
οικολογική προοπτική ανάπτυξης.

Σημαντικό στοιχείο αυτής της εικόνας 
αποτελεί  η θέση που έχουν κατακτήσει οι γυ-
ναίκες στο κίνημα, μέσα από τη συμμετοχή 
τους σε όλα τα πεδία αγώνα, μη εξαιρουμένου 
και αυτού της μάχης, από τα βράχια του όρους 
Καντήλ μέχρι τα σοκάκια στο Κομπάνι. Σε όλα 
τα αντιπροσωπευτικά σώματα η ποσόστω-
ση είναι 50%, ενώ στα αξιώματα επεκτείνεται 
ένα σχήμα με δύο «αξιωματούχους», έναν άν-
δρα και μια γυναίκα. Κι αυτό που φαντάζει μα-
κρινό για τα δυτικά μέτρα είναι εκπληκτικό για 
ένα πολιτισμικό περιβάλλον αγροτικών κοι-
νωνιών της Ανατολής. Κι όμως συμβαίνει.

Επιμύθιο
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να είμαστε αλλη-
λέγγυοι στον αγώνα αυτό που δίνουν οι 
Κούρδοι στα πεδία των μαχών, στα προσφυ-
γικά στρατόπεδα, στους θεσμούς και την κα-
θημερινή ζωή. Είναι λόγοι ιστορικού δικαί-
ου, είναι ακόμη λόγοι στήριξης σε μια δύνα-
μη που μπορεί να σταθεροποιήσει κι όχι να 
αυξήσει το χάος. Η αλληλεγγύη αυτή θα εί-
ναι πιο σημαντική στον αγώνα που ανοίγε-
ται για την ανοικοδόμηση, έναν αγώνα μα-
κρόχρονο, εξίσου σκληρό με τον πόλεμο, 
χωρίς όμως τις κάμερες που λατρεύουν την 
καταστροφή κι όχι το χτίσιμο. Κι είναι προ-
φανές ότι η αλληλεγγύη οικοδομεί δεσμούς 
για σήμερα και για αύριο. 

*Ο Θανάσης Τζιούμπας συμμετείχε 
στην απσστολή για την παράδοση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κομπάνι.

Στιγμές από την καθημερινότητα των αυτοδιοίκητων προσφυγικών καταυλισμών Κούρδων προσφύγων από 
την Συρία, στον Δήμο του Σουρούτς. (Φωτογραφίες: Θανάσης Τζιούμπας) 

Η ενοποίηση των αραβικών κομμάτων σε 
έναν κοινό συνδυασμό υποψηφίων ήταν καλά 
οργανωμένη. Κατά τη διαδικασία της ενοποί-
ησης, μίλησα με αρκετούς ψηφοφόρους, οι 
οποίοι διακήρυξαν ότι όντως θα υποστήρι-
ζαν τέτοιο κοινό συνδυασμό. Όταν η ενοποί-
ηση πραγματοποιήθηκε, ένας αυξανόμενος 
αριθμός ψηφοφόρων από τον αραβικό το-
μέα, καθώς και από τον κύκλο των αριστερών 
Εβραίων Ισραηλινών άρχισε να επεξεργάζεται 
υποθέσεις εργασίας, οι οποίες όχι πολύ και-
ρό πριν θεωρούνταν –ακόμη και από τέτοιους 
ψηφοφόρους– ουτοπία. 

Ε 

άν οι προβλέψεις και οι δημοσκοπήσεις 
αποδειχθούν σωστές, ο Κοινός Συνδυα-
σμός των κυρίως αραβικών κομμάτων 
μπορεί να γίνει το τρίτο κόμμα στην Κνε-

σέτ (ισραηλινή Βουλή). Αν δημιουργούνταν μια κυ-
βέρνηση εθνικής ενότητας από το Λικούντ και τη 
Σιωνιστική Βάση (Zionist Camp), ο δικηγόρος Αϊ-
μάν Οντέχ, επικεφαλής του Κοινού Συνδυασμού, 
θα γινόταν ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Με 
βάση τον νόμο, ο πρωθυπουργός υποχρεούται να 
ενημερώνει τακτικά τον πρόεδρο της αντιπολίτευ-
σης, ακόμη και για θέματα ασφαλείας.

Οι εξελίξεις αυτές, καθώς και η αναδιοργάνω-
ση του κόμματος Χαντάς [Hadash: Δημοκρατικό 
Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα] το οποίο 
έφερε επικεφαλής του συνδυασμού του έναν νε-
αρό πρόεδρο ο οποίος ζητά τη συνύπαρξη, έγι-
ναν οι κύριοι λόγοι που συναρπάζουν τους Εβραί-
ους της Αριστεράς. Η πολυσυζητημένη προσχώ-
ρηση του πρώην εκπρόσωπου της Κνεσέτ, Αβρα-
άμ Μπουργκ, στο Χαντάς, προσέδωσε για τους 
Εβραίους ψηφοφόρους ένα είδος νομιμοποίησης. 
Κατά το παρελθόν, αυτοί οι ψηφοφόροι ίσως δίστα-
ζαν να δημοσιοποιήσουν το ότι θα υποστήριζαν ή 
και θα ψήφιζαν έναν εκλογικό συνδυασμό ο οποίος 
θα αυτοπροσδιοριζόταν ως αραβο-εβραϊκός, αλλά 
και του οποίου η βάση αποτελείται σαφώς από 
όλες τις αραβικές μερίδες και τάσεις στο Ισραήλ.

«Αναγνωρίζουμε μια μικρή τάση, μια μικροσκο-
πική τάση. Είμαι πολύ προσεκτικός  όταν λέω τάση», 
είπε στην Αλ Μόνιτορ ο Ρόιτ Μορ, ο Εβραίος εκ-
πρόσωπος στην ηγεσία του Χαντάς. «Ξεκίνησε από 
τους αριστερούς κύκλους. Είναι επίσης μια αντίδρα-
ση σε ό,τι είδαμε όλοι στο Ισραήλ κατά τα τελευταία 
δυο χρόνια». Παράλληλα με την κύρια εκστρατεία 
του, που έχει ως στόχο τους Άραβες, ο Κοινός Συν-
δυασμός επέλεξε και να ξεκινήσει μια εκλογική εκ-
στρατεία για τους Εβραίους ψηφοφόρους, και δεν 
είναι τυχαίο ότι το Τελ Αβίβ επιλέχθηκε ως ο τό-
πος για την έδρα του. «Ήταν σημαντικό να ξεκινή-
σουμε μια καμπάνια στα εβραϊκά για να συνεγείρου-
με ψηφοφόρους από τις δημοκρατικές δυνάμεις με-
ταξύ των Εβραίων», δήλωσε ο Μορ. «Αλλά επίσης 
θέλουμε να απευθυνθούμε προς εκείνους που εί-
ναι σχεδόν απίθανο να ψηφίσουν τον Κοινό Συνδυ-
ασμό. Στην πραγματικότητα, αυτό που θέλουμε είναι 
να αξιοποιήσουμε την προεκλογική εκστρατεία για 
να προσφέρουμε νομιμοποίηση στους εκλεγμένους 
Άραβες αξιωματούχους, μετά από πολλές απόπειρες 
αποκλεισμού τους στην Κνεσέτ».

Στα αρχηγεία του Χαντάς, δεν γνωρίζουν ακό-

μα πόσοι Εβραίοι ψηφοφόροι θα τους υποστηρί-
ξουν. Ως τώρα, καμιά σοβαρή δημοσκόπηση δεν 
έγινε. Ωστόσο, ένα πλήθος από τηλεφωνήματα 
Εβραίων ψηφοφόρων στο αρχηγείο, ανθρώπων με 
τους οποίους τα αραβικά κόμματα δεν είχαν προ-
ηγουμένως επαφές, καθώς και ένας αυξανόμενος 
αριθμός νέων κομματικών ακτιβιστών, δείχνουν 
όντως ένα ξεκάθαρο φαινόμενο. Έως τώρα, ο πλέ-
ον απτός κατάλογος των εβραίων ψηφοφόρων εί-
ναι στην πραγματικότητα η δημόσια υποστήριξη 
για τον Συνδυασμό η οποία εκδηλώνεται σε εβρα-
ϊκά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ισραηλι-
νά ΜΜΕ. Θα ‘πρεπε ο Κοινός Συνδυασμός να πε-
ριμένει από τους Εβραίους ψηφοφόρους να της 
δώσουν ακόμη μια έδρα ή δύο στην Κνεσέτ; Είναι 
πολύ νωρίς ακόμη για να απαντήσει κανείς.

«Το μεγάλο και θετικό καινοφανές γεγονός εί-
ναι ότι οι Εβραίοι ψηφοφόροι δεν φοβούνται πλέ-
ον. λένε δημόσια ότι ψηφίζουν ένα συνδυασμό που 
αυτοχαρακτηρίζεται ως αραβικός», λέει στην Αλ Μό-
νιτορ ο σατιρικός συγγραφέας και κριτικός τέχνης 
Κομπί Νιβ. «Το δήλωσα αυτό σε ένα άρθρο στη Χα-
αρέτζ και περίπου χίλιοι άνθρωποι συμφώνησαν. 
Αρκετοί άνθρωποι διακήρυξαν δημόσια τις προθέ-
σεις τους στο Φέισμπουκ. Κατ’ εμέ, αυτό είναι το ση-
μαντικό. Η ψήφος μου έχει δυο σημασίες. Εν μέρει 
επειδή πιστεύω ότι αυτό είναι η μόνη ελπίδα για μια 
κοινή ζωή μεταξύ Εβραίων και Αράβων αλλά εν μέ-
ρει επειδή δεν θέλω οι Άραβες να νιώθουν ότι είναι 
εντελώς μόνοι και ότι οι Εβραίοι είναι εναντίον τους. 
Δεν πιστεύω ότι ο αριθμός των Εβραίων ψηφοφό-
ρων του Κοινού Συνδυασμού θα είναι μεγάλος, αλλά 
αυτό δεν είναι  σημαντικό».

Εκτός από τα λεγόμενα αυτά του Νιβ, δεν είναι 

μόνο το μήνυμα της εβραιο-αραβικής συνύπαρξης 
το οποίο ελκύει και θέλγει τους αριστερούς Εβραί-
ους ψηφοφόρους υπέρ του Συνδυασμού, ο οποίος 
εξεπίτηδες δεν αυτοπροσδιορίζεται ως αραβικός. 
Ο συγγραφέας Αλμόγκ Μπαχάρ είναι ένας βα-
σικός ακτιβιστής των Νέων Μαύρων Πανθήρων 
(που είναι η συνέχεια του κινήματος που δρούσε 
στο Ισραήλ κατά τη δεκαετία του 1970 ενάντια στις 
εθνικές διακρίσεις κατά των Σεφαραδιτών Εβραί-
ων του Ισραήλ). Υποστηρίζει ότι η κοινωνική βάση 
του Κοινού Συνδυασμού είναι ο κύριος λόγος για 
να ψηφιστεί..

Οι περισσότεροι από τους Εβραίους ψηφοφό-
ρους με τους οποίους συνομίλησα, οι οποίοι δια-
κήρυξαν δημόσια ότι θα ψηφίσουν τον Κοινό Συν-
δυασμό, δήλωσαν ότι στην πραγματικότητα απογο-
ητεύτηκαν από το κόμμα Μερέτζ, κι αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο προτίμησαν ένα νέο σπίτι, που 
υπόσχεται μια κοινή ιδέα που μπορεί να εξαπλω-
θεί στο μέλλον.

Ο Ούρι Βέλτμαν, στη Χάιφα, καθηγητής μα-
θηματικών σε πανεπιστήμιο και ακτιβιστής του 
Χαντάς κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, προσδιορί-
ζει τον εαυτό του ως απογοητευμένο πρώην υπο-
στηρικτή του Μερέτζ. «Ως αριστερός, έχω τεράστι-
ες διαφωνίες με την πολιτική που ενστερνίστηκε το 
Μερέτζ τα τελευταία χρόνια», είπε στην Αλ Μόνι-
τορ. «Για παράδειγμα, όποτε η κυβέρνηση αποφα-
σίζει να αρχίσει πόλεμο στη Γάζα, όπως την επιχεί-
ρηση Προστατευτική Αιχμή, κατά το τελευταίο καλο-
καίρι, πήρε αρκετό καιρό στο Μερέτζ να ξυπνήσει 
και να πει ότι ο πόλεμος ήταν λάθος. Η πρώτη φορά 
στην οποία το Μερέτζ διαμαρτυρήθηκε στον τελευ-
ταίο πόλεμο ήταν πέντε εβδομάδες μετά την έναρ-
ξη των εχθροπραξιών, αντίθετα προς το Χαντάς, το 
οποίο διαμαρτυρήθηκε δημόσια από την πρώτη 
μέρα. Στην πραγματικότητα, το Μερέτζ αντιπροσω-
πεύει την άκρα αριστερά αυτού που λέμε “φυλετική 
εστία” [tribal campfire] [ένας συνδετικός κοινός πα-
ρονομαστής που αφορά την κυρίαρχη τάση στο Ισρα-
ήλ]. Το Χαντάς και ο Κοινός Συνδυασμός δεν θέλουν 
να αποτελούν τμήμα της φυλετικής εστίας, γιατί υπο-
νομεύουν έντονα τον ισχυρισμό στο Ισραήλ ότι ο πό-
λεμος είναι αναπόφευκτος».   

Αναδημοσίευση από το al-monitor.com 
Μετάφραση: Γιάννης Τ. 

Εκλογική έκπληξη στο Ισραήλ;
Θα ψηφίσουν οι Εβραίοι Ισραηλινοί την Ενιαία (αραβο-ισραηλινή) Λίστα;

Από την εκδήλωση ανακοίνωσης της «Κοινής Λίστας»
 (πηγή εφημερίδα Haaretz, 23/01/2015) 

Του Shlomi Erdar*

“ 

Αν οι δημοσκοπήσεις 

είναι σωστές, ο Κοινός 

Συνδυασμός των κυρί-

ως αραβικών κομμάτων 

μπορεί να γίνει το τρίτο 

κόμμα στην Κνεσέτ...
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Όλος ο κόσμος ένιωσε φρίκη για τη δολοφο-
νική επίθεση στο γαλλικό σατυρικό περιοδικό 
Σαρλί Εμπτντό. Σε άρθρο των Νιου Γιορκ Τά-
ιμς, ο ανταποκριτής Στίβεν Ερλάνγκερ περιέ-
γραψε τον απόηχο της επίθεσης, που πολύ την 
ονομάζουν «γαλλική Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου», 
ως «μια μέρα γεμάτη σειρήνες, ελικόπτερα 
στον αέρα, οργισμένα δελτία ειδήσεων, αστυ-
νομικές ζώνες, τρομαγμένα πλήθη και μικρά 
παιδιά που τα απομάκρυναν από τα σχολεία, 
για να διαφύγουν τον κίνδυνο. Μια μέρα τρό-
μου και αίματος σε ολόκληρο το Παρίσι». Τη 
διεθνή κατακραυγή συνόδευε ο προβληματι-
σμός πάνω στα βαθύτερα αίτια της θηριωδίας. 
«Πολλοί βλέπουν Σύγκρουση Πολιτισμών», 
ανέφερε ένας τίτλος των Νιου Γιορκ Τάιμς.

Η 

φρίκη και η αποστροφή είναι απολύ-
τως δικαιολογημένες, όπως και η ανα-
ζήτηση των βαθύτερων αιτίων της θη-
ριωδίας, όσο διατηρούμε στο μυαλό 

μας κάποιες βασικές αρχές. Η αντίδραση θα πρέ-
πει να είναι εντελώς ανεξάρτητη από το τι πιστεύ-
ει κανείς για το περιοδικό και ό, τι αυτό παράγει. Το 
πανταχού παρόν σύνθημα «Είμαι Σαρλί», μαζί με 
άλλα παρόμοια, δεν θα έπρεπε να σημαίνει, ή έστω 
να υποδεικνύει, οποιαδήποτε ταύτιση με το περι-
οδικό, τουλάχιστον στα πλαίσια υπεράσπισης της 
ελευθερίας του λόγου. Θα έπρεπε να εκφράζει την 
υπεράσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης έκ-
φρασης, ανεξάρτητα από το τι μπορεί κανείς να πι-
στεύει για το περιεχόμενό της, ακόμη και αν το θε-
ωρεί μισητό ή φαύλο.

Επίσης, τα συνθήματα θα πρέπει να εκφράζουν 
την καταδίκη ενάντια στη βία και την τρομοκρατία. 
Ο επικεφαλής του εργατικού κόμματος του Ισρα-
ήλ, και κυριότερος διεκδικητής για τις επερχόμε-
νες εκλογές στο Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έχει μάλ-
λον δίκιο όταν λέει ότι: «Η τρομοκρατία είναι τρομο-
κρατία. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά». 
Δίκιο έχει και όταν λέει ότι: «Όλα τα Έθνη που ζη-
τούν ειρήνη και ελευθερία [αντιμετωπίζουν] μια τε-
ράστια πρόκληση» από τη δολοφονική τρομοκρα-
τία – ας βάλουμε στην άκρη την επιλεκτική του ερ-
μηνεία αυτής της πρόκλησης.

Ο Ερλάνγκερ περιγράφει γλαφυρά τη σκηνή 
του τρόμου. Μεταφέρει τα λόγια ενός από τους δη-
μοσιογράφους που επέζησαν: «Όλα κατέρρευσαν. 
Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Παντού καπνός. 
Ήταν τρομερό. Άνθρωποι ούρλιαζαν. Ένας εφιάλ-
της». Άλλος από τους επιζώντες μίλησε για «μια τε-
ράστια έκρηξη, και όλα σκοτείνιασαν». Η σκηνή, 
όπως ανέφερε ο Ερλάνγκερ, «γινόταν μια όλο και 
πιο γνώριμη εικόνα από σπασμένα γυαλιά, γκρε-
μισμένους τοίχους, κατεστραμμένα γραφεία, καμέ-
να χρώματα και διάχυτη απελπισία». Αναφέρθηκε 
ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από 
την έκρηξη, και άλλοι είκοσι αγνοούμενοι «πιθα-
νώς θάφτηκαν στα χαλάσματα».

Ωστόσο αυτές οι αναφορές, όπως μας υπενθυ-
μίζει ο ακούραστος Ντέιβιντ Πίτερσον, δεν προέρ-
χονται από τον Ιανουάριο του 2015. Στην πραγμα-
τικότητα, προέρχονται από ένα άρθρο του Ερλάν-
γκερ στις 24 Απριλίου 1999, που μόλις κατάφερε 

να φτάσει στην έκτη σελίδα των Νιου Γιορκ Τάιμς, 
αφού η σημασία του δεν ισοδυναμούσε με εκείνη 
της επίθεσης στο Σαρλί Εμπντό. Τότε ο Ερλάνγκερ 
έκανε ρεπορτάζ για την επίθεση του NATO (δηλα-
δή των ΗΠΑ) «με πυραύλους στις εγκαταστάσεις 
της κρατικής τηλεόρασης της Σερβίας», που «έβγα-
λε τη σερβική ραδιοτηλεόραση εκτός μετάδοσης».

Τότε υπήρξε επίσημη αιτιολόγηση. «Το ΝΑΤΟ 
και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν 
την επίθεση», αναφέρει ο Ερλάνγκερ, «ως μια προ-
σπάθεια υπονόμευσης του καθεστώτος του Σλό-
μπονταν Μιλόσεβιτς». Ο εκπρόσωπος του Πεντα-
γώνου Κένεθ Μπέικον ενημέρωσε από την Ουά-
σινγκτον ότι «η σερβική τηλεόραση είναι μέρος της 
δολοφονικής μηχανής του Μιλόσεβιτς, όσο και ο 
στρατός του», και άρα ένας θεμιτός στόχος στρατι-
ωτικής επίθεσης.

Η κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας δήλωσε ότι, 
«Ολόκληρο το έθνος είναι με το μέρος του προέ-
δρου μας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς», όπως αναφέ-
ρει ο Ερλάνγκερ, προσθέτοντας ότι, «Δεν ήταν ξε-
κάθαρο από πού το συμπεραίνει αυτό η κυβέρνη-
ση με τόση σιγουριά».

Δεν συναντάμε τέτοιου είδους ειρωνικά σχόλια 
όταν διαβάζουμε ότι η Γαλλία πενθεί τους νεκρούς 
και ο ολόκληρος ο κόσμος είναι εξοργισμένος με 
αυτήν τη θηριωδία. Επίσης, δεν χρειάζεται να διε-
ρευνηθούν τα βαθύτερα αίτια, κι ούτε καμιά αμφι-
βολία πρέπει να υπάρχει για το ποιος αντιπροσω-
πεύει τον πολιτισμό και ποιος τη βαρβαρότητα.

Έτσι, ο  Ισαάκ Χέρτζογκ, τελικά κάνει λάθος 
όταν λέει ότι, «Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. 
Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά». Αντι-
θέτως υπάρχουν: Η τρομοκρατία δεν είναι τρομο-
κρατία όταν μια ακόμη πιο σοβαρή τρομοκρατική 
επίθεση εκτελείται από εκείνους που είναι Δίκαι-
οι χάρη στην ισχύ τους. Ομοίως, δεν γίνεται καμιά 
επίθεση στην ελευθερία του λόγου, όταν οι Δίκαιοι 
βομβαρδίζουν ένα τηλεοπτικό κανάλι που υποστη-
ρίζει μια εχθρική κυβέρνηση.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε με εύκολα να κα-
τανοήσουμε τo σχόλιο του δικηγόρου ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων Φλόιντ Αμπραμς, διάσημου υπερα-
σπιστή της ελεύθερης έκφρασης, στους Νιου Γιορκ 

Τάιμς, όταν λέει ότι η επίθεση στο Σαρλί Εμπντό εί-
ναι «η πιο απειλητική επίθεση κατά της δημοσι-
ογραφίας που μπορούμε να θυμηθούμε». Πολύ 
σωστά χρησιμοποιεί τη φράση «που μπορούμε να 
θυμηθούμε», καθώς η μνήμη μας πολύ προσεκτι-
κά χωρίζει την τρομοκρατία και τις επιθέσεις στη 
δημοσιογραφία σε δύο κατηγορίες: αυτές που δια-
πράττουν οι Άλλοι, που είναι φρικιαστικές· και αυ-
τές που διαπράττουμε Εμείς, που είναι ευγενικές 
και ενάρετες και αμέσως τις ξεχνάμε.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλές ακό-
μα επιθέσεις των Δίκαιων ενάντια στην ελεύθερη 
έκφραση. Για να περιοριστούμε σε μία από αυτές 
που δεν «μπορούμε να θυμηθούμε», η επίθεση 
στην πόλη Φαλούτζα από τις αμερικανικές στρατι-
ωτικές δυνάμεις τον Νοέμβριο του 2004, ένα από 
τα χειρότερα εγκλήματα της εισβολής στο Ιράκ, ξε-
κίνησε με την κατάληψη του Γενικού Νοσοκομείου 
της πόλης. Η στρατιωτική κατάληψη ενός νοσοκο-
μείου, αποτελεί από μόνη της σοβαρό έγκλημα πο-
λέμου, ανεξάρτητα ακόμη και από τον τρόπο με τον 
οποίο έγινε, ο οποίος πολύ ήπια περιγράφηκε σε 
άρθρο της πρώτης σελίδας των Νιου Γιόρκ Τάιμς, 
συνοδευόμενο από μια φωτογραφία που απεικό-
νιζε το έγκλημα. Στο άρθρο αναφερόταν ότι «ασθε-
νείς και εργαζόμενοι εκδιώχθηκαν από τα δωμά-
τια του νοσοκομείου από οπλισμένους στρατιώτες, 
που τους διέταξαν να καθίσουν ή να ξαπλώσουν 
στο πάτωμα ενώ τους έδεσαν τα χέρια πίσω απ’ τη 
μέση». Τα εγκλήματα αυτά χαρακτηρίστηκαν αξιέ-
παινα και απολύτως δικαιολογημένα: «Η στρατιω-
τική επίθεση αχρήστεψε αυτό που, όπως είπαν οι 
αξιωματικοί, αποτελούσε ένα όπλο προπαγάνδας 
των εχθρών: το Γενικό Νοσοκομείο στη Φαλούτζα, 
που δημοσιοποιεί τις απώλειες του άμαχου πλη-
θυσμού».

Προφανώς δεν μπορεί να επιτραπεί σε ένα τέ-
τοιο γραφείο προπαγάνδας να διασπείρει τις αι-
σχρές του χυδαιολογίες.

πηγή: http://chomsky.info
10 Ιανουαρίου, 2015.

Μετάφραση: Δημήτρης Γαλάνης
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Je suis…
Τα δύο μέτρα και σταθμά των μεγάλων δυτικών ΜΜΕ

Του Νόαμ Τσόμσκι*

Τα έθνη–κράτη στην Ευρώπη 
δεν χάραξαν τα σύνορά τους 
αναίμακτα. Οι ναπολεόντειοι 
πόλεμοι, για παράδειγμα, είχαν 
για αφετηρία τους τον γαλλικό 
εθνικισμό και την ανάδειξη της 
τρίτης τάξης σε έθνος, από τη-
Γαλλική Επανάσταση του 1789. 
Ο εθνικισμός των λαών και ο 
ανταγωνισμός των ελίτ, με την 
επικράτηση του καπιταλιστι-
κού τρόπου παραγωγής (βιο-
μηχανική και τεχνολογική επα-
νάσταση), αποκτούν νέα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά γύρω από 
την εδαφική επέκταση και τον 
αποικιοκρατικό ανταγωνισμό 
των εθνών–κρατών. Οι πόλεμοι 
χαράζουν τα νέα σύνορα στην 
Ευρώπη, διαλύουν αυτοκρα-
τορίες  και δημιουργούν νέα 
έθνη–κράτη, που βρίσκονται 
όμως κάτω από τον έλεγχο και 
την εξάρτηση κυρίαρχων ιμπε-
ριαλιστικών κρατών που αντα-
γωνίζονται μεταξύ τους και σε 
περιόδους ειρήνης. 

Σ 

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο μπορεί να ηττήθηκε 
ο γερμανικός εθνικισμός 
και ναζισμός, οι έννοιες 

του ζωτικού χώρου και της νέας τά-
ξης πραγμάτων του Γ’ Ράιχ, άφησε 
όμως πίσω του μια κατεστραμμένη 
οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογι-
κά διαιρεμένη Ευρώπη, όπου τα νέα 
της σύνορα χαράχτηκαν πάνω στο 
Τείχος του Βερολίνου και τον ιμπε-
ριαλιστικό ανταγωνισμό του Ψυ-
χρού Πολέμου μεταξύ των δυο πό-
λων.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
αναδύθηκαν οι ιδέες και οι προσπά-
θειες, από τις αρχές της δεκαετίας 
1950, για τη δημιουργία της Ενω-
μένης Ευρώπης, των ενωμένων πο-
λιτειών της Ευρώπης, χωρίς εθνικά 
σύνορα, αλλά με ενιαία οικονομία 
και πολιτιστική ταυτότητα. Τα σύνο-
ρα όμως δεν ορίζονται μόνον εδα-
φικά. Στη σημερινή Ευρώπη τα σύ-
νορα έχουν οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική – ιστορική μορφή.

Η μεταπολεμική Ευρώπη σε τί-
ποτα δεν θύμιζε την Ευρώπη των 
ισχυρών αποικιοκρατικών, ιμπερια-
λιστικών κρατών, της αυγής του 20ου 
αιώνα. Κατεστραμμένη –από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο– και, εκτός από 
την καταστροφή της οικονομίας και 
των υποδομών της, είχε να αντιμε-

τωπίσει και τη Σοβιετική Ένωση, 
που πρόβαλλε ως πόλος συσπεί-
ρωσης των χωρών του «ανατολι-
κού μπλοκ». Οι Η.Π.Α. προσέφεραν 
την οικονομική τους στήριξη για 
την ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 
ενώ εγγυήθηκαν και την πολιτική – 
στρατιωτική της ασφάλεια μέσω του 
ΝΑΤΟ, από την απειλή της Σοβιετι-
κής Ένωσης και του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας. Παράλληλα, οι Ευρω-
παίοι έβαλαν σε κίνηση τη δημιουρ-
γία υπερεθνικών ευρωπαϊκών θε-
σμών και οργανισμών, που θα προ-
ήγαγαν τη μεταξύ τους πολιτική και 
οικονομική συνεργασία, την ειρηνι-
κή επίλυση των διαφορών, αφήνο-
ντας πίσω τις αντιπαραθέσεις και την 
καχυποψία (κυρίως μεταξύ Γαλλίας 
– Γερμανίας). Η αρχή γίνεται με την 
ευρωπαϊκή κοινότητα άνθρακα και 
χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ), συνεχίζεται με την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομι-
κής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), η οποία, με 
τη συνθήκη του Μάαστριχτ, μετο-
νομάζεται, το 1993, σε Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Η Ε.Ο.Κ. και η εξέλιξή της, η 
Ε.Ε., είναι ένας διακρατικός οργανι-
σμός συσπείρωσης εθνών–κρατών 
που μεταβάλλεται μέσα στον χώρο 
και τον χρόνο, επηρεαζόμενος από 
το γεωπολιτικό περιβάλλον και τις 
στρατηγικές επιδιώξεις των ανταγω-
νιστικών, αλλά και σύμμαχων κρα-
τών. Τα σύνορα ξεφεύγουν από την 
απλή γεωγραφική τους οριοθέτηση 
και αποκτούν  νέα ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά.
Η Ε.Ο.Κ., από το 1957 έως και 

την πτώση, κατάρρευση του «υπαρ-
κτού σοσιαλισμού»  στην ανατολική 
Ευρώπη το 1989 – 1991, πέρα από 
μια οικονομική, τελωνιακή ένωση 
,που συγκροτείται με βάση την κα-
πιταλιστική ανάπτυξη και λειτουρ-
γία των αγορών, θέτει συγκεκρι-
μένα πολιτικά και ιδεολογικά σύ-
νορα απέναντι στη Σοβιετική Ένω-
ση και τις χώρες που ανήκουν στη 
ζώνη επιρροής της, στην ευρωπαϊ-
κή ήπειρο. 

Η ενοποίηση της Ευρώπης και 
οι πολιτικές αλλαγές στην ανατολική 
Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις νέες 
ιδεολογικές και πολιτικές τάσεις 
,που θέλουν την Ευρώπη να ενοποι-
είται πολιτικά και οικονομικά, οδη-
γεί στην προώθηση θεσμικών αλλα-
γών, (συνθήκες Μάαστριχτ, Άμστερ-
νταμ κ. ά.)  ώστε να συγκροτηθεί ένας 
υπερεθνικός οργανισμός, η Ευρω-
παϊκή Ένωση, με συγκροτημένα όρ-
γανα και συγκεκριμένους σκοπούς. 

Η Ευρώπη, αφήνοντας  πίσω της 
την ψυχροπολεμική εποχή, εντάσσει 
σταδιακά στους κόλπους της όλες τις 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης και 
τις βαλτικές δημοκρατίες, διαμορ-
φώνοντας έναν νέο ευρωπαϊκό χάρ-
τη που απεγκλωβίζεται από τη ρω-
σική επιρροή. Διαμορφώνει νέους 
όρους οικονομικής και πολιτικοκοι-
νωνικής ανάπτυξης αυτών των χω-
ρών, μετατρέπει την Ευρώπη σε μια 
μεγάλη εσωτερική αγορά, τη μεγα-

λύτερη του κόσμου (η Ευρώπη των 
28), που συνεχώς επεκτείνεται.  Η 
Ε.Ε., με ένα πλήθος συμφωνιών και 
εμπορικών σχέσεων, αναπτύσσει τις 
σχέσεις και με τρίτες χώρες, όπου 
πολλές από αυτές είναι υπό ένταξη 
(δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία).

Ο γεωγραφικός «επεκτατισμός» 
της Ε.Ε. της δημιούργησε συγκεκρι-
μένα προβλήματα συνοχής. Η εν-
σωμάτωση των νέων χωρών πολ-
λές φορές συγκρούεται με το «ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο», που, πέρα 
από την οικονομική και κοινωνική 
του διάσταση, περικλείει και ένα θε-
σμικά κατοχυρωμένο σύστημα αξι-
ών, άγνωστο στις ελίτ και στις κοι-
νωνίες αυτών των κρατών. Επί πλέ-
ον, για πρώτη φορά η Ευρώπη, μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει διευ-
θετήσει  διεκδικήσεις και αναχαρά-
ξεις συνόρων σε εδάφη και θάλασ-
σες των κρατών–μελών και των υπό 
ένταξη χωρών.

Το όραμα μιας πολιτικά και οι-
κονομικά ομοσπονδιακής Ευρώ-
πης στηρίχθηκε σε μια εποχή όπου 
οι οικονομίες των χωρών της Ε.Ε. 
αναπτύσσονταν δυναμικά μέσα σε 
ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης 
των αγορών. Τα χρέη όμως των χω-
ρών της ένωσης και η συνολική κρί-
ση της ευρωζώνης, εδώ και έξι χρό-
νια, έθεσαν νέους διαχωρισμούς και 
σύνορα ανάμεσα στα κράτη, σε αυτά 
που χρωστούν και σε αυτά που δα-
νείζουν. Τα πρώτα, με λαούς «οκνη-
ρούς», που ζουν εις βάρος των δεύ-

τερων κρατών, των οποίων οι λαοί 
παράγουν. 

Ο στόχος που έθεσε η Ε.Ε. για 
σύγκλιση των οικονομιών και για 
άμβλυνση των αντιθέσεων, με τις 
χώρες της ένωσης που δεν μπορούν 
να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη 
και την αύξηση της παραγωγικότη-
τας της Γερμανίας και του αναπτυγ-
μένου Βορρά της Ευρώπης, διόγκω-
σε τα προβλήματα και τον υπερδα-
νεισμό της νότιας Ευρώπης, οδηγώ-
ντας τη σε κρίση χρέους, που είχαν 
σαν αποτέλεσμα τις σημερινές οικο-
νομικές και κοινωνικές συνέπειες 
τις οποίες ζει και η χώρα μας. Ο Νό-
τος, για τις πλούσιες χώρες του Βορ-
ρά, λειτούργησε και λειτουργεί σαν 
μια αγορά χρήματος (δανεισμού) 
και προϊόντων, ισχυρών εθνικών 
και πολυεθνικών κεφαλαίων. Μπο-
ρούμε επομένως να πούμε πως το 
ομοσπονδιακό όραμα της Ευρώπης, 
η πολιτική και οικονομική της ενο-
ποίηση, το  κοινό της νόμισμα, συν-
θλίβονται από τα συμφέροντα των 
αναπτυγμένων και ισχυρών κρατών 
– εθνών της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να 
έχουμε νέα  οικονομικά σύνορα.

Προβλήματα επίσης δημιουρ-
γεί και η διεύρυνση της Ε.Ε. προς τις 
χώρες της άλλοτε Σοβιετικής Ένω-
σης. Η Ρωσία, ενώ επέτρεψε την εί-
σοδο των βαλτικών χωρών στην Ε.Ε., 
αντιδρά για την Ουκρανία, καθώς  
θεωρεί πως στο έδαφός της διακυ-
βεύονται γεωπολιτικά και ιστορι-
κά της συμφέροντα, πως απειλείται 
από τους ανταγωνιστές της, και πε-
ριχαρακώνεται γύρω από τη θεωρία 
της «ρωσικής συνείδησης» και του 
έθνους – κράτους της. Όμως και οι 
Ουκρανοί και οι υποστηρικτές τους, 
της Ε.Ε., συγκροτούν την αντίδρασή 
τους στη βάση της «αντιρωσικής συ-
νείδησης». Ουσιαστικά, στην κρίση 
της Ουκρανίας βλέπουμε την προ-
σπάθεια συνοριακής αναπροσαρ-
μογής της Ευρώπης, από πλευράς 
Ε.Ε., στη συνοριακή γραμμή Ουκρα-
νίας – Ρωσίας.   

Ο ανταγωνισμός όμως έχει πολ-
λές μορφές, ακόμα και στο επίπε-
δο συγκρότησης υπερεθνικών θε-
σμών. Η Ε.Ε. ως τέτοιος παρακολου-
θεί την προσπάθεια της Ρωσίας να 
συμμετέχει ή να συγκροτεί τέτοιους 
θεσμούς (π. χ. κοινοπολιτεία ανε-
ξαρτήτων χωρών, ευρασιατική ένω-
ση).  Γεγονός είναι πως ο ιστορικός 
χρόνος θα δείξει τις εδαφικές αλλα-
γές που συνεχίζονται στην Ευρώπη.

Η παγκοσμιοποίηση, ως διαδι-
κασία και μορφή εξουσίας, μας έδω-
σε πολλές φορές διαφορετικές εικό-
νες από το τι εννοούμε σύνορα. Ο εκ 

Έθνος-κράτος και Ε.Ε. 
Από την Ευρώπη των λαών στην Ευρώπη των διχασμών

Του Νίκου (Κόλλια) Μαραντζίδη νέου ορισμός του φιλελευθερισμού και η 
παγκόσμια κυριαρχία της οικονομίας της 
αγοράς και των διαφόρων οικονομικών 
και πολιτικών κέντρων των ελίτ της εξου-
σίας δημιούργησε την αίσθηση ότι τα σύ-
νορα των εθνών – κρατών ανήκουν στο 
παρελθόν. Οι διαφορές πλέον θα επιλύ-
ονταν στα φόρουμ  διεθνών οργανισμών 
και ιδρυμάτων. Όσο όμως αυτό δηλώνει 
μια ενοποίηση, τα σύνορα υψώνονται όλο 
και περισσότερο (μεταναστευτικά κύματα 
από το Ιράκ, τη Συρία, την Αφρική και αλ-
λού), οι πόλεμοι αγγίζουν και την Ευρώ-
πη (Κόσοβο, Σερβία, Ουκρανία), με απο-
τέλεσμα να διευρύνονται οι  γεωπολιτικές 
αντιθέσεις μεταξύ Ρωσίας – Κίνας από τη 
μια και Η.Π.Α.- Ε.Ε. από την άλλη.

«Ό,τι και να λέγεται για ένα δήθεν στά-
διο μετακρατικό, τα παραδοσιακά έθνη-
κράτη διατηρούν τη σημασία και τη συ-
νοχή τους τουλάχιστον σε τρία επίπεδα: 
πολιτικού ελέγχου, εσωτερικής και εξω-
τερικής πολιτικής και πολιτισμικής ταυ-
τότητας» (Λίλα Λεοντίδου, Αγεωγράφη-
τος Χώρα, εκδόσεις: Προπομπός, Αθήνα 
2011). Ο παγκόσμιος χάρτης στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης αποτελείται από 
έθνη– κράτη, τα υπάρχοντα και τα νέα 
που δημιουργούνται. Τα σύνορα ακόμα 
συνεχίζουν να ορίζουν το κρατικό, το δι-
ακρατικό και το διεθνές.

Το έθνος - κράτος συνεχίζει να οργα-
νώνει τις ζωές των ανθρώπων, συνεχίζει 
να αποτελεί ακόμα και μια γραμμή άμυ-
νας λαών που θέλουν να υπερασπιστούν 
την κοινή τους πολιτιστική ταυτότητα. Για 
να μπορέσει όμως η Ευρώπη να ξεπερά-
σει τις εδαφικές οριοθετήσεις των εθνών- 
κρατών, να μετατραπεί «σε κοινό σπίτι 
των λαών της», θα πρέπει η πολιτική, η 
οικονομική και νομισματική της ενοποί-
ηση, το ευρώ, να ενώνει θεσμικά τις χώ-
ρες-μέλη της (ιδιαίτερα τις πιο αδύνα-
μες). Δυστυχώς, όμως, η οριοθέτησή της, 
όπως επιχειρείται σήμερα, θέτει νέα σύ-
νορα, ορατά και μη, που επαναφέρουν 
τους χωρικούς διαχωρισμούς  Ανατολής- 
Δύσης, Βορρά- Νότου, όπου επαναδια-
τυπώνουν τον δυτικό Ευρωπαϊκό Οριε-
νταλισμό (η ψευδεπίγραφη ανωτερότητα 
του δυτικού πολιτισμού), μέσα στο περιο-
ρισμένο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
του δυτικού πολιτισμού.

Ό,τι και να λέγεται για ένα δήθεν στάδιο μετακρατικό, τα παραδοσιακά έθνη-κράτη διατηρούν τη σημασία και 
τη συνοχή τους, τουλάχιστον σε τρία επίπεδα: του πολιτικού ελέγχου, της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής 
και της πολιτισμικής ταυτότητας.
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Σε περιόδους ψυχικής οδύνης 
είναι εύκολο να γνωρίσεις ποιοι 
είναι οι πραγματικοί σου φίλοι 
και σύντροφοι, λέει μια ιρλαν-
δική παροιμία. 

Ο 

ι τελευταίες εξελίξεις 
στις Βρυξέλλες έφεραν 
στο προσκήνιο και στην 
Ελλάδα, αλλά και σε όλη 

την Ευρώπη και την Ιρλανδία, αντι-
κρουόμενες απόψεις για το αποτέλε-
σμα των διαβουλεύσεων. Ήταν, δη-
λαδή, η συμφωνία που επετεύχθη 
....η αρχή μιας νέας εποχής, όπως την 
περιγράφουν κύκλοι του ελληνικού 
υπουργείου Οικονομικών, ή «οι δα-
νειστές κέρδισαν κατά κράτος.... η δε 
περίφημη λίστα του Γιάνη με τις νέες 
θέσεις της Ελλάδας μοιάζει με εκπτω-
τικό κουπόνι; όπως λέει σε μία επι-
στολή του στον Τσίπρα ο Διονύσης 
Τσακνής;

Χρήσιμο θα ήταν πιστεύω σ’ 
αυτό το σημείο να μελετήσουν οι 
αναγνώστες της ΡΗΞΗΣ την γνώμη 
του υπεύθυνου Οικονομικών του 
Σιν Φέιν, Πιρς Ντόχερτι: 

«Αποδέχομαι και καλωσορίζω 
την αποδοχή των ελληνικών προτά-
σεων από το Γιούρογκρουπ. Η έμ-
φαση που υπάρχει στις προτάσεις 
κατά της φοροδιαφυγής, στο γεγο-
νός και ότι θα υπάρξει βοήθεια προς 
τα νοικοκυριά που έχουν υποφέρει 
από τη λιτότητα αποτελούν αναμφι-
σβήτητη απόδειξη ότι οι ελληνικές 
προτάσεις κινούνται προς τη σω-
στή κατεύθυνση. Αν συγκρίνουμε 
τις προτάσεις αυτές με τις αποφά-
σεις της ιρλανδέζικης κυβέρνησης 
να επιβάλει νέες φορολογικές επι-
βαρύνσεις στα μεσαία και χαμηλά 
στρώματα της κοινωνίας μας, να επι-
βάλει νέα φορολογία για το νερό και 
να ανεβάσει τα ποσοστά του ΦΠΑ, 
βλέπουμε πως οι Έλληνες κινούνται 
προς τη σωστή κατεύθυνση… Και οι 
προτάσεις αυτές κατάφεραν να πεί-
σουν το Γιούρογκρουπ – απόδει-
ξη ότι ένας καλύτερος δρόμος είναι 
εφικτός  Είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα συνεχίσει τη θετική του αυτή 
πορεία με νέες προτάσεις, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τα χρέη και τα μνημό-
νια, και για μία ακόμη φορά προτρέ-
πω την κυβέρνηση μας εδώ να υπο-
στηρίξει τις προσπάθειες αυτών που 
ονειρεύονται μία καλύτερη Ευρώπη 
και όχι να κρύβεται στη γωνία για να 
μη χάσει την υποστήριξη των Γερ-
μανών της φίλων.»  

Γεγονός είναι ότι το κόμμαΣιν 
Φέιν το πολιτικό κομμάτι του ΙΡΑ, 

όπως το αποκαλούσαν συχνά στο 
παρελθόν, και η μόνη πολιτική ορ-
γάνωση που λειτουργεί και στον 
Βορρά και στον Νότο της Ιρλανδίας, 
έχει ανέβει σημαντικά στις πρόσφα-
τες δημοσκοπήσεις (με 23% πρό-
σφατα, είναι το πιο δημοφιλές κόμ-
μα στη χώρα). Η πραγματικότητα 
αυτή δημιουργεί ένα πολύ νέο πολι-
τικό κλίμα… Ο Στάθης Κουβελάκης, 
π.χ., που επισκέφτηκε το Δουβλίνο 
πρόσφατα, είπε χωρίς περιστροφές 
ότι  τα ποσοστά του Σιν Φέιν στην Ιρ-
λανδία και των Ποδέμος στην Ισπα-
νία αποτελούν «τη μεγαλύτερη δυ-
νατή υποστήριξη της πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη… οι εξελίξεις 
στην Ελλάδα δεν είναι μία ανωμα-
λία... παρόμοιες εξελίξεις μπορούν 
να διαδραματιστούν και αλλού……». 

Ένας από τους ιστορικούς ηγέ-
τες του ΙΡΑ και τώρα του Σιν Φέιν, ο 
Τζέρι Άνταμς, σε μία εκτενή ραδιο-
φωνική του ομιλία στις 24 του Φλε-
βάρη, προσπάθησε να εξηγήσει τις 
πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετή-
σεις του κόμματός του:

«Είναι αλήθεια ότι τα δύο πολιτι-
κά κόμματα της κυβέρνησής μας, το 
δεξιό  Φίνε Γκάελ (που ανήκει στον 
χώρο της Νέας Δημοκρατίας στην 
Ευρώπη) και το λεγόμενο Σοσιαλ-
δημοκρατικό Εργατικό Κόμμα δεν 
έχουν να προσφέρουν λύσεις στον 
λαό μας... σ’ αυτούς που υποφέρουν 
στους χώρους της υγείας λόγω των 
περικοπών στα νοσοκομεία, στις οι-

κογένειες που βλέπουν τα παιδιά 
τους να φεύγουν στο εξωτερικό ψά-
χνοντας για δουλειά. Το άλλο μεγά-
λο παραδοσιακό κόμμα της αντιπο-
λίτευσης, το Φιάνα Φέιλ, που ήταν η 
προηγούμενη κυβέρνηση, επίσης 
δεν έχει να προσφέρει λύσεις, διότι 
ήταν αυτοί που άρχισαν τις διαπραγ-
ματεύσεις για το μνημόνιο. Εμείς 
προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις – 
είμαστε υπέρ της δημόσιας υγείας, 
θεωρούμε ότι η διαίρεση της χώρας 
μας σε δύο κράτη και τα φράγματα 
που υπάρχουν πρέπει να τελειώ-
σουν και το πολιτικό κατεστημένο 
να δώσει χώρο στους απλούς πολί-
τες, να τους αφήσει να εκφράσουν 
τις ανάγκες και πεποιθήσεις τους.

Εμείς βλέπουμε ότι κατά την 
επόμενη περίοδο, στα 2-3 χρόνια 
που μας έρχονται, θα ζήσουμε αρχι-
κά σε μία ρευστή κατάσταση, όπου 
οι πολίτες θα απομακρύνονται στα-
διακά από τα δύο μεγάλα πολιτικά 
κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα 
μας από το 1921.... η δική μας προ-
σπάθεια σ’ αυτή την περίοδο θα εί-
ναι να πείσουμε έναν όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να 
μας εμπιστευτούν και να μας ψηφί-
σουν, να συμπορευτούν μαζί μας 
έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότη-
τα σε μία δεύτερη φάση να προτεί-
νουμε και να επιβάλλουμε τις λύσεις 
που χρειάζεται η χώρα για να ανα-
τραπούν αυτές οι θλιβερές καταστά-
σεις που δημιουργήθηκαν από τις 
δύο προηγούμενες κυβερνήσεις.

Το βασικό μας μέλημα είναι να 
μας δοθεί η δυνατότητα, μέσω του 
δημοκρατικού μας πολιτεύματος, να 
συμμετάσχουμε σ’ έναν κυβερνητι-
κό συνασπισμό που θα έχει τη δυνα-
τότητα να προχωρήσει. Να προτείνει 
π.χ. έναν νέο χάρτη πορείας για τους 
πολίτες μας, ένα χάρτη που θα ανα-
τρέψει αυτό το σύστημα που βοηθά-
ει μόνο τους εύπορους, ένα χάρτη 
που θα βοηθήσει την επαρχία, ένα 
χάρτη που θα χρησιμοποιήσει  τα 
οικονομικά πλεονάσματα για να ξα-
νακτίσει την οικονομία μας, ένα χάρ-
τη που θα βοηθήσει την επανένωση 
της χώρας μας.

Το κόμμα μας πιστεύει στη δη-

μοκρατία... παλεύουμε για μία πραγ-
ματικά δημοκρατική χώρα, όπως 
την είχαν ονειρευτεί οι ήρωές μας 
που αντιστάθηκαν στο βρετανικό κα-
τεστημένο στις αρχές του 20ού αιώνα 
και έδωσαν τη ζωή τους για την ανε-
ξαρτησία μας. Μία χώρα, ένα κρά-
τος, όπου κάθε πολίτης έχει πραγμα-
τικό  δικαίωμα στην υγεία, δικαίωμα 
σε κατοικία, δικαίωμα σ’ ένα καθαρό 
περιβάλλον, δικαίωμα στην εργα-
σία και ένα ζωντανό εισόδημα. Εάν 
αυτές οι θέσεις αποτελούν τη βάση 
ενός κόμματος της αριστεράς... ΟΚ... 
υπάρχουν όμως και μέλη του κόμ-
ματός μας που ενώ δεν συμμερίζο-
νται αριστερές ιδεολογικές πεποιθή-
σεις, πιστεύουν όμως σε μία ανεξάρ-
τητη και δημοκρατική χώρα.

Στις 6-8 του Μάρτη θα προτεί-
νουμε στο Κοινοβούλιο να ενσωμα-
τωθεί η πολιτική ουδετερότητα στο 
Σύνταγμα της χώρας. Η Ιρλανδία 
δεν πρέπει πια να αποτελεί σύμμα-
χο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 
Φτάνει πια... αεροπλάνα με πάνω 
από 2,5 εκατομμύρια οπλισμένων 
στρατιωτών έχουν προσγειωθεί και 
απογειωθεί από το αεροδρόμιο του 
Σάνον τα τελευταία 12 χρόνια. Θα 
δούμε την αντίδραση των κυβερνώ-
ντων κομμάτων.

Και, τέλος, συνεχίζεται ακόμη η 
διαίρεση της χώρας μας. Είμαστε το 
μόνο πολιτικό κόμμα που έχει σαν 
βασική του θέση την επανένωση της 
Ιρλανδίας. Και είμαι βέβαιος ότι εί-
μαστε η μόνη πολιτική οργάνωση 
ικανή να φτάσει σ’ αυτόν το σκοπό».

***
Ένα νέο και ενδιαφέρον στοι-

χείο της νέας αυτής πολιτικής περιό-
δου, στην οποία αναφέρεται ο Τζέρι 
Άνταμς, είναι το γεγονός ότι τουλάχι-
στον τρεις νέοι Έλληνες που έχουν 
έρθει στο Δουβλίνο και εργάζονται 
εδώ τον τελευταίο χρόνο έχουν πά-
ρει την απόφαση να ενταχθούν στο 
Σιν Φέιν. 

Δουβλίνο 26/02/2015

Ιρλανδία: Ισχυροί άνεμοι αλλαγής
Η δημοσκοπική εκτόξευση του Σιν Φέην 

Τζέρι Άνταμς: «Εμείς βλέπουμε ότι κατά την επόμενη περίοδο, στα 2-3 χρόνια που μας έρχονται, θα ζήσουμε 
αρχικά σε μία ρευστή κατάσταση, όπου οι πολίτες θα απομακρύνονται σταδιακά από τα δύο μεγάλα πολιτικά 
κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα μας από το 1921».

Του Μάικλ Γιούλτον

“ 

«Η Ιρλαν-

δία δεν πρέ-

πει να αποτελεί 

σύμμαχο των 

ιμπεριαλιστι-

κών δυνάμεων. 

Φτάνει πια...» 

Ά 

λλο πράγμα η οικολογία 
του Νότου κι άλλο η οικο-
λογία του Βορρά. Ακούγο-
ντας τη λέξη «οικολογία» 

στην Ελλάδα, ο πολίτης δεν ξέρει αν θα 
πρέπει να καγχάσει για τις συναλλα-
γές στο όνομα της «πράσινης ανάπτυ-
ξης», αν θα πρέπει να νιώσει συμπά-
θεια για ένα εναλλακτικό κίνημα που 
αλλάζει την καθημερινή ζωή του ή αν 
θα πρέπει να ειρωνευτεί κάποια σύγ-
χρονη μόδαμ η οποία, στο κάτω-κάτω, 
δεν λύνει κάποια άμεσα προβλήμα-
τά του. Ο Αλγερινός φιλόσοφος Μοχά-
μεντ Ταλέμπ απαντά σε αυτήν την απο-
ρία στο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο 
«Η οικολογία από τη σκοπιά του Νό-
του».  (Ειρήσθω εν παρόδω: είναι φυσι-
ολογικό ένας Αραβας διανοούμενος να 
λύνει μιαν ελληνική απορία, μια απο-
ρία που διατυπώνεται δηλαδή στο με-
ταίχμιο Ανατολής και Δύσης και στη 
γκρίζα ζώνη μεταξύ αποικιοκρατου-
μένων και αποικιοκρατών). Σταχυολο-
γώ αποσπάσματα από τη σχετική συ-
νέντευξη που έδωσε στο τεύχος Φε-
βρουαρίου του γαλλικού περιοδικού 
Decroissance (‘’Απανάπτυξη’’):

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι ελίτ από 
τον χώρο της πολιτικής, της οικο-
νομίας, του πολιτισμού και των μέ-
σων ενημέρωσης θέλουν να πιστεύ-
ουμε ότι η παγκοσμιοποίηση απο-
τελεί κάτι το αναπόφευκτο. Ορισμέ-
νοι πιστεύουν ότι είναι προς όφελος 
όλων μας, άλλοι ότι πρέπει να γίνει 
πιο ηθική και άλλοι, τέλος, ότι πρέ-
πει να υπάρξει μια ‘’άλλη’’ παγκοσμι-
οποίηση. Δεν πρέπει όμως να ξεχνά-
με το εξής: πίσω από την πλανητι-
κή οικονομία, την πλανητική επικοι-
νωνία, τον πλανητικό μοντερνισμό, 
υπάρχει, ουσιαστικά, η δυτική οικο-
νομία, η δυτική επικοινωνία, ο δυτι-
κός μοντερνισμός. Η παγκοσμιοποί-
ηση είναι, νομίζω, μία λέξη που εξα-
πατά. Πρόκειται ουσιαστικά περί εκ-
δυτικισμού.

Η παγκοσμιοποίηση βασίζεται 
στην αρχή των άνισων ανταλλαγών 
στις σχέσεις Βορρά-Νότου. Δεν πρό-
κειται για δύο διαφορετικά και ανεξάρ-
τητα συστήματα (ανεπτυγμένος Βορ-
ράς και υπανάπτυκτος Νότος) αλλά 
για ένα και μοναδικό σύστημα όπου 
η ανάπτυξη του Βορρά και η υπανά-
πτυξη του Νότου είναι αλληλένδετα. Η 
άνιση σχέση μεταξύ των είναι δομική. 
Ακόμα κι αν ο Νότος αυξήσει την πα-
ραγωγή και την κατανάλωση θα παρα-
μείνει εσαεί στο στάδιο του εξηρτημέ-
νου καπιταλισμού.

Αυτή η εισαγωγή ήταν απαραίτη-
τη για να δούμε τη διαφορά της οικολο-
γίας του Νότου και της οικολογίας του 
Βορρά. Η πρώτη είναι απαραίτητη για 
την επιβίωση του πληθυσμού, η δεύ-
τερη αποτελεί απλώς (πλην μιας συ-
νεπούς μειοψηφίας) μία ενασχόληση, 
μία ψυχική διάθεση. Εν μέρει η διαφο-
ρά είναι και ταξική: ο λαϊκός χαρακτή-
ρας της οικολογίας του Νότου (αγροτες 
και φτωχά στρώματα των πόλεων) έρ-
χεται σε χτυπητή αντίθεση με την οικο-
λογία του Βορρά στην οποία κυριαρ-
χούν οι εύπορες μεσαίες τάξεις και η 
οποία είνα συνώνυμη με τον πράσινο 
καπιταλισμό.

Και μιά ακόμη θεμελιώδης διαφο-
ρά των δύο: η πνευματική διάσταση, 
η οποία σχεδόν απουσιάζει στον Βορ-
ρά. Η οικολογία στην Ινδία, στη Βραζι-
λία, στην Μπουρκίνα Φάσο, στην Πα-
λαιστίνη είναι αδιαχώριστη από την έν-
νοια του ιερού. Ασφαλώς η θρησκεία 
αλλοτριώνει και η σχέση της με την πο-
λιτική  είναι επαμφοτερίζουσα. Συγ-
χρόνως όμως πρέπει να είναι κανείς 
τυφλός για να μη δει ότι η θρησκεία δι-
αδραμάτιζε και διαδαματίζει ρόλο στη 
δυναμική της οικολογίας, της δημο-
κρατίας, της αλληλέγγυας οικονομίας. 
Στη Δύση πάλι - ακόμα κι αν ορισμέ-

νοι προωθούν την οικολογία ως χα-
ρούμενη λιτότητα, ως εκούσια απλότη-
τα - η οικολογία είναι συνήθως τεχνο-
κρατική και ο ρόλος των εμπειρογνω-
μόνων υπέρ του δέοντος σημαντικός 
και όχι πάντα νομιμοποιημένος.

Στο Βορρά το περιβάλλον αποτελεί 
«πόρο». Στο Νότο το περιβάλλον ανή-
κει στην κοινότητα. Ο δεσμός με τη γη 
είναι ωφελιμιστικός αλλά και πνευμα-
τικός. Στο Νότο οι οικολογικοί αγώνες 
είναι έκφραση:
• ταξικής πάλης, αφενός, μεταξύ κα-
ταπιεσμένων λαών ή αδύναμων κοι-
νοτήτων και, αφετέρου, πολυεθνικών, 

νεοαποικιακών και ιμπεριαλιστικών 
κρατών και τοποτηρητών τους (παρα-
σιτική αστική τάξη, γαιοκτήμονες κ.ά.)

• πολιτισμικού αγώνα, ώστε να διασω-
θει η προγονική τεχνογνωσία και οι 
πολιτιστικές παραδόσεις από τη δυτι-
κή επέλαση

• πνευματικού αγώνα, ώστε να προφυ-
λαχθεί η θρησκευτική κληρονομιά και 
η έννοια του ιερού από την τυποποίη-
ση και τον βιασμό του φαντασιακού

• περιβαλλοντικού αγώνα για την προ-
στασία του χώρου οπου ζουν οι ντόπιοι 
πληθυσμοί.
Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε 
τον οικολογικό αγώνα των κινημά-
των από το ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο 
του Βορρά, από τις ντόπιες κοινωνι-
κές τάξεις που το στηρίζουν.

Το κίνημα της απανάπτυξης μοι-
ράζεται μεγάλο κομμάτι από τις ανησυ-
χίες της οικολογίας του Νότου. Δυστυ-
χώς όμως η απανάπτυξη θεωρείται ως 
ποσοτικό θέμα ενώ είναι ποιοτικό.

Η πρόκληση, ενάντια στη βιώσι-
μη ανάπτυξη που προωθεί ο Βορράς, 
είναι να οικοδομήσουμε συμμαχίες 
με τη θεολογία της απελευθέρωσης, 
τον οικοσοσιαλισμό, την κοινωνική και 
ελευθεριακή οικολογία, τον οικοφεμι-
νισμό, τον ρομαντικό μαρξισμό.»

Βαρουφάκης
Ολόκληρο σχεδόν τον Φεβρουάριο, 
η νέα ελληνική κυβέρνηση, με πρώτο 
του χορού τον Γ. Βαρουφάκη, μονοπώ-
λησε την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Με 
τρόπο ορμητικό και ανορθόδοξο.

Το αριστερό, φιλελεύθερο ολλαν-
δικό περιοδικό De Groene Amster-
dammer (26.02) θεωρεί εσκεμμένη 
αυτή την τακτική. Στόχος της ελληνι-
κής κυβέρνησης ήταν, γράφει, να επι-
τεθεί στην κυρίαρχη σκέψη, στην ηγε-
μονία: «Η ηγεμονική σκέψη αυτή τη 
στιγμή εκφράζεται από τη λιτότητα. Και 
πώς επιτίθεται κανείς; Με συνεχή πί-
εση. Αυτό εξηγεί τις πολλές διαδηλώ-
σεις εντός και εκτός Ελλάδας υπέρ του 
Σύριζα. Αλλά και τους οραματικούς λό-
γους και συνεντεύξεις των Τσίπρα και 
Βαρουφάκη. Συχνά φαίνεται να μη μι-
λούν με τους συνομιλητές τους αλλά να 
απευθύνονται σε όλους τους Ευρωπαί-
ους. Αυτή η κινητοποίηση συνοδεύε-
ται από μία πολωτική διαπραγματευ-
τική τακτική. Αντί να επιζητούν εκ των 
προτέρων τον συμβιβασμό, όπως συ-
νηθίζεται στην ολλανδική πολιτική, 
αφήνουν εξαρχής τις διαφορές να έλ-
θουν στο φως. Τούτο ξεκαθαρίζει τα 

πράγματα για τους ψηφοφόρους».
Πράγματι η τακτική αυτή φαίνεται 

να έχει αποτέλεσμα, τουλάχιστον στους 
Ελληνες ψηφοφόρους. Οι δημοσκο-
πήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά 
την –μάλλον κατά κράτος–  υποχώρη-
ση της ελληνικής κυβέρνησης στις διε-
θνείς διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι ο 
Σύριζα δεν έχασε τμήμα της πολύ υψη-
λής υποστήριξης που είχε κερδίσει με 
τις πρώτες μετεκλογικές του κινήσεις 
εντυπωσιασμού.

Πρόκειται απλώς για κινήσεις τα-
κτικής θα μπορούσε να αντιτείνει κα-
νείς. Είναι όμως κατά τι παραπάνω από 
αυτό: η απόκτηση ηγεμονίας είναι ανα-
γκαία συνθήκη. Το αν πρόκειται να 
υπάρξουν και οι επαρκείς συνθήκες 
είναι μια άλλη ιστορία.

Εκτός Ελλάδας, πάλι, το να θεωρεί-
σαι ποπ πολιτικό είδωλο δεν είναι απα-
ραίτητα κακό: Εδώ, ο Γ. Βαρουφάκης, 
και δευτερευόντως ο Α. Τσίπρας, απο-
τελούν από τον Φεβρουάριο του 2015 
κομμάτι της λαϊκής ευρωπαϊκής κουλ-
τούρας: Το άρμα με τον Τσίπρα-Δαβίδ 
να τεντώνει τη σφεντόνα του κατά της 
Μέρκελ-Γολιάθ στο καρναβάλι της Κο-
λωνίας. Η διαφήμιση ενός ραδιοφωνι-
κού σταθμού στις Βρυξέλλες με τον 
Τσίπρα και τη Γερμανίδα καγκελάριο 
να χορεύουν ελληνικό χορό με τη λε-
ζάντα: «αν συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, από 
μας θα το μάθετε». Το κωμικό βίντεο 
στην ολλανδική τηλεόραση με πρωτα-
γωνιστές Ντάισελμπλουμ, Βαρουφά-
κη, Μέρκελ και Πούτιν και μουσική 
υπόκρουση ραπ. Το γερμανικό βιντε-
οκλίπ όπου ο Έλληνας υπουργός Οι-
κονομικών εμφανίζεται ως ως ερωτι-
κό σύμβολο και ως τιμωρός των (αυτο-
σαρκαζόμενων ως αθώων) Γερμανών.

Ένα χαρακτηριστικό όλων αυτών 
των αναπαραστάσεων, πέρα από την 
κωμική υπερβολή, είναι ο αυστηρά 
περιγραφικός τους χαρακτήρας: Πρό-
κειται για μάχη μεταξύ ενός ισχυρού 
και ενός αδύναμου με αυτοπεποίθηση. 
(Στο γερμανικό βιντεοκλίπ υπάρχει το 
εμείς και το αυτοί αλλά το εμείς, δηλα-
δή, οι Γερμανοί, είναι στόχος αυτοκρι-
τικής, όπως οφείλει να είναι η σάτιρα.) 
Κάτι που καθρεφτίζει και τη ρεαλιστική 
στάση των λαών που δεν είναι στο επί-
κεντρο της διαμάχης:  Αναγνωρίζουμε 
την ισχύ του Γολιάθ αλλά και τιμούμε 
τον θαρραλέο Δαβίδ.

Η Ελλάδα εξέρχεται αναβαθμισμέ-
νη στο ευρωπαϊκό φαντασιακό παρά 
τη δυσμενή ανακωχή. Δεν είναι υπο-
βάθμιση της ήττας της –  είναι μία δια-
πίστωση.

Σε κάποια Δύση, πάντα

Ο Στράτος Μεϊντανόπουλος γράφει από τις Βρυξέλλες

Η οικολογία του Βορρά και εκείνη του Νότου

“ 

Η οικολογία 

στην Ινδία, στη 

Βραζιλία, στην 

Παλαιστίνη εί-

ναι αδιαχώριστη 

από την έννοια 

του ιερού

Το εξώφυλλο της επιθεώρησης «Η Αποανάπτυξη»
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Η παράδοση, κατά τον Δ. Πικι-
ώνη, είναι η «γνήσια έκφραση 
της ψυχής κάθε εθνότητας»1.
Όμως πάνω από την κάθε ξε-
χωριστή παράδοση στέκεται 
μια ενιαία παράδοση.

>Μπορεί μια εθνική και λαϊ-
κή παράδοση να γίνει όχημα 
μιας οικουμενικής παράδο-
σης; Ο Πικιώνης απαντά κα-

ταφατικά. Ως ένα τέτοιο παράδειγμα 
αρμονικής σύνθεσης διαφορετικών, 
χωρο-χρονικά, παραδόσεων, αναφέ-
ρει ότι συμβαίνει στο Βυζάντιο, δηλα-
δή στον μεσαιωνικό πολιτισμό, όπου 
«επιτελείται ο άθλος της σύνθεσης 
των ελληνορωμαϊκών στοιχείων με τ’ 
ανατολικά»2.

Η ελληνική παράδοση  συναντά-
ται, λογικά, με τα στοιχεία του μοντερ-
νισμού, προαναγγέλλει ακριβέστε-
ρα τις αισθητικές μορφές του μοντερ-
νισμού: «Η οικουμενικότητα τούτη 
–προνόμιο όλων των μεγάλων παρα-
δόσεων του Αρχαίου Κόσμου- λαν-
θάνει μέσα στη λαϊκή μας παράδοση, 
είναι προάγγελος του μοντερνισμού. 
Δεν είναι από την καθολικότητά της 
τούτη που πηγάζει η ανεξάντλητη δύ-
ναμή της γι’ ανανέωση που απ’ ανέκα-
θεν τη χαρακτήριζε, και τώρα στους 
καιρούς μας δεν είναι ανοιχτή, για να 
πω έτσι, στα σχήματα του πρωτοπορι-
ακού κινήματος της Νέας Τέχνης, όσο, 
για παράδειγμα, η Αναγέννηση είναι 
κλειστή σ’ αυτά; Πραγματικά, θα δού-
με μια μύχια συγγένεια αρχών ανάμε-
σα στα κυβικά σχήματα της αιγαιοπε-
λαγικής μας αρχιτεκτονικής κι εκείνα 
της Νέας Τέχνης. Όμοια πάλι υπάρχει 
μια σχηματική συνάφεια ανάμεσα στα 
λεπτά υποστυλώματα, επιστύλια και 
τοιχώματα της σύγχρονης τέχνης, με 
την ξύλινη κατασκευή της ηπειρωτι-
κής Ελλάδος, και γενικά της Βαλκανι-
κής και της Μικρασίας. Η καθολικότη-
τα τούτη της παράδοσής μας, απ’ όπου 
απορρέει, όπως είπα, η μύχια –και 
παρ’ όλες τις εσώτερες αντιθέσεις της– 
συνάφεια μ’ ένα κίνημα το ίδιο οικου-
μενικής σημασίας όπως είναι το σύγ-
χρονο, [ ] που κάτω από την καινοτο-
μία των σχημάτων της και την επανα-
στατικότητα των αρχών της κρύβει στο 
βάθος την προσπάθεια της ανασύνδε-
σής της με τις αρχές των μεγάλων πα-
ραδόσεων –η καθολικότητα, λέω, της 
παράδοσής μας κι η απ’ αυτήν απορ-
ρέουσα συνάφειά της με το σύγχρονο 
κίνημα, ανοίγει στον Έλληνα αρχιτέ-
κτονα ένα στάδιο, όπου τα έπαθλα είν’ 
αντάξια των αγώνων που έχει να επι-

τελέσει για ν’ ανταποκριθεί στην υψη-
λή ιστορικότητα της παράδοσής του»3. 

Οι αρχιτέκτονες οφείλουν να 
σκορπιστούν στην ύπαιθρο ώστε να 
«ζήσουν μαζί και κοντά στο λαό τις όσι-
ες ανάγκες του αληθινού του βίου»4. Ο 
ορθολογισμός της νέας Τέχνης είναι ο 
πιο ικανός για «να ερμηνέψει τον ασυ-
νείδητο ορθολογισμό που βρίσκουμε 
μέσα στην παράδοση κι ακόμα ν’ αντι-
μετωπίσει την αισθητική πλευρά των 
προβλημάτων εξαιτίας της πνευματι-
κότητάς του και των διαισθητικών πα-
ρορμήσεων που, ίσως από μιαν ενδό-
μυχην αντίθεση, λανθάνουν αναμφί-
βολα μέσα της»5.

Ο Πικιώνης, όπως και Ν. Χατζη-
κυριάκος-Γκίκας, αποκαλύπτουν στα 
προσφυγικά σπίτια των Μικρασιατών, 
ένα πρότυπο που συμπυκνώνει με 
επιτυχία την παράδοση, αποτελώντας 
ταυτόχρονα αφετηρία αντιμετώπισης 
των σύγχρονων αρχιτεκτονικών προ-
βλημάτων: «Την πτώση τούτη θα μπο-
ρούσε ως ένα σημείο ν’ αντισταθμίσει 
η συμμετοχή του λαϊκού τεχνίτη στην 
ανοικοδόμηση. Έχουμε ένα πειστικό 
παράδειγμα γι’ αυτό, με τους προσφυ-
γικούς συνοικισμούς της Αθήνας. Τι 
θα ήτανε, αν το νεκρό σχήμα του επί-
σημου σχεδίου δε μετασχηματιζόταν 
μ’ ένα τρόπο τόσο ζωντανό από τις έμ-
φυτες πλαστικές και χρωματικές αρε-
τές του Μικρασιάτη, θαυμαστό δείγμα 
της επιβίωσης μέσα του τού αρχαίου 
ιωνικού πνεύματος».6

Τελικά το Φως θα παίξει τον πιο 

κρίσιμο ρόλο: «Το φως έπλασε τούτο 
τον Κόσμο. Το φως τον συντηρεί και 
τον γονιμοποιεί»7. Τελικά με ποιητι-
κό τρόπο θα ανασύρει μια βαθιά, υπό-
γεια ενότητα, που εντός της περιέχει τα 
πάντα: «Τίποτα δεν υπάρχει μόνο του 
αλλά τα πάντα είναι μέρος μιας καθο-
λικής Αρμονίας. Όλα διαπερνούν το 
ένα τ’  άλλο και πάσχουν και μεταβάλ-
λονται το ένα από τ’ άλλο. Και δεν μπο-
ρείς να συλλάβεις το ένα παρά μέσων 
των άλλων»8.

Απόρροια όλων αυτών των σκέ-

ψεων, αλλά και των περιπλανήσεων 
στον τόπο και τον χρόνο, είναι το συ-
μπέρασμα ότι «είναι ανάγκη ν’ αντι-
μετωπίσουμε στοχαστικότερα τις λύ-
σεις που μας προσφέρει η Δύση».9 
Βεβαίως το συμπέρασμα αυτό περιέ-
χει άλλη μια προκείμενη σκέψη: πως 
κάθε λαός  έχει κάποιες δυνάμεις 
και δυνατότητες αυτόνομες από εκεί-
νες των άλλων λαών και εθνών, ώστε 
«μια ιδέα ή μια μορφή, για να ριζώσει 
μέσα της, να πλασθεί στα μέτρα τα δικά 
της»10.

Ο Δ. Πικιώνης, γράφοντας για το 
πρόβλημα της μορφής, δηλαδή τε-
λικά για τις αισθητικές προτεραιότη-
τες  των κτηρίων και των κοινοτήτων 
και των πόλεων συμπεραίνει: «Μελε-
τάω μέσα μου τις μεγάλες μορφές του 
έθνους μας. Ποιητές, ήρωες… Τους 
ποιητές μας. Τον πρώτο, τον πιο με-
γάλο απ’ αυτούς, και τον αγώνα του 
για μορφή και για έκφραση ελληνική. 
Τους μεγάλους μας αυτοδίδακτους 
που ο Θεός τους χάρισε το δώρημα 
της ‘‘αυτοποιάς’’ έκφρασης και που το 
έργο τους υψώνεται κι αυτών ‘‘κάθετα 
εις το κέντρο της εθνικότητας’’. Όλους 
τους άλλους που με λογισμό και πει-
θαρχία δουλεύουν στο αληθινό και 
ετοιμάζουν το δρόμο των κατοπινών. 
Και τη νέα γενιά των ζωγράφων μας, 
που μας δίνουν τόσες ελπίδες: Ανά-
λαβαν τον μεγάλο άθλο να συλλάβουν 
τον εσωτερικό κόσμο τον ελληνικό και 
να τον εκφράσουν όχι περιγραφικά μα 
με συμβολικά μέσα που ορίζει η Τέ-
χνη τους»11.  

Ο Δ. Πικιώνης απάντησε με επι-
τυχία στα ερωτήματα του τι σχέση έχει 
ο ελληνισμός με την οικουμενικότητα, 
η παράδοση με τη νεωτερικότητα, η 
λαϊκότητα και ο πολιτισμός. Έδειξε ότι 
ανάμεσά τους, υπό προϋποθέσεις, δεν 
υπάρχει διάκριση, αγεφύρωτη αντί-
θεση, αντιφατική και εχθρική συνά-
ντηση, αλλά διαλεκτική  σύνθεση και 
αλληλουχία. Ως παράδειγμα ωφέλει-
ας από τον δυτικό χώρο παραθέτει τη 
μελέτη των ιταλικών κήπων. Ό,τι ονο-
μάζει όμως ελληνικότητα, που καθρε-
φτίζει τις δυνατότητες αυτονομίας του 
ελληνικού λαού, «δεν μπορεί να προ-
κύψει παρ’ ως καρπός ενός πολυώδυ-
νου άθλου»12 κι όχι ως αυτοαναφορι-
κή ιδεολογία. Ο Πικιώνης άλλωστε 
γνωρίζει ότι η έννοια αυτή περιέχει 
πολλούς κινδύνους  και τη χαρακτη-
ρίζει  «από τις πιο προβληματικές αμ-
φισβητήσιμες»13. Όμως στο δοκίμιο 
του  «Υποθήκες από την ελληνική πα-
ράδοση»14, θα δούμε να επιβεβαιώ-
νονται οι κρίσεις του Ζ. Λορεντζάτου  

για αυτόν. Ο στοχαστής, τονίζει ο Πι-
κιώνης, είναι αναγκαίο να αποφεύγει 
την ύβριν και την αλαζονεία. Συγχρό-
νως αποκαλύπτει τις οφειλές του στον 
Ηράκλειτο, στον Πλάτωνα, στον Σολω-
μό, στον Σικελιανό.

Ο Πικιώνης μας άφησε παρα-
καταθήκη το αρχιτεκτονικό του έργο, 
τα δοκίμια και τα αισθητικά έργα του. 
Απάντησε όπως και οι άλλοι δημιουρ-
γοί, που συμβατικά ονομάζονται γενιά 
του ’30, στο ερώτημα για τη σχέση μας 
με τη Δύση, πως ο μοντερνισμός εί-
ναι ριζοσπαστικός μεν, απέναντι σε ό,τι 
κυριαρχεί εκεί μετά την Αναγέννηση 
και τον Διαφωτισμό, αλλά ταυτόχρονα 
αναπτύσσει αξίες και μορφές που δη-
μιουργήθηκαν στην ελληνική παρά-
δοση από ανώνυμους συχνά τεχνίτες. 

Στα όρια αυτού του στοχασμού  
ούτε ο μιμητισμός είναι λύση, αλλά 
ούτε και η εθνική αυτάρκεια. Δυστυ-
χώς, οι πόλεις μας δεν κτίστηκαν  κατά 
τα πρότυπα που μας έδειξε ο Δ. Πι-
κιώνης, αλλά συγχρόνως δεν υπήρ-
ξε ούτε η δημιουργική αφομοίωση 
του όποιου θετικού προϋπήρξε στον 
δυτικό κόσμο. Αντίθετα, η εχθρότητα 
προς την παράδοση συνδυάστηκε με 
την ανομία και την αντιαισθητική κα-
κογουστιά. Η αντιπαροχή, η δόμηση 
δίχως καμιά προοπτική και σχέδιο, 
κατέστρεψε τον οικιστικό χώρο, και 
επιβάρυνε τραγικά το φυσικό περι-
βάλλον. Ο μεταπολεμικός ελληνικός 
αστικός χώρος, συγκέντρωσε ασυλλό-
γιστα το μεγαλύτερο αριθμητικά πλη-
θυσμό, ερημώνοντας ταυτόχρονα όλες 
τις άλλες περιοχές. Βεβαίως, το γεγο-
νός αυτό προϋπέθεσε  ότι το κέρδος, 
τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα, θα 
έπρεπε να εκμηδενίσουν κάθε αξία, 
ειδικά  την πνευματική καλλιέργεια 
και την αιτιώδη σχέση του ανθρώπου 
με τη φύση και τον κόσμο που καθό-
ρισαν διαχρονικά τη φυσιογνωμία του 
ελληνισμού.  
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Η εντοπιότητα, η οικουμενικότητα και το πνεύμα της παράδοσης

Η αλλοτρίωση του δομημένου μας χώρου

Δημήτρης Πικιώνης, Είσοδος Κατοικίας Ποταμιάνου στην Φιλοθέη, Λε-
πτομέρεια

“ 

Ο μεταπολεμι-

κός ελληνικός 

αστικός χώρος 

συγκέντρω-

σε ασυλλόγιστα 

το μεγαλύτερο 

αριθμητικά πλη-

θυσμό, ερημώ-

νοντας ταυτό-

χρονα όλες τις 

άλλες περιοχές. 

Στη συνέχεια της σειράς των 
εκδηλώσεων «Πέραν της Πα-
ρακμής», που οργανώνει το 
ΑΡΔΗΝ, ο όγδοος ομιλητής, ο 
Αθανάσιος Γκότοβος, ανέπτυ-
ξε τη στάση της Γερμανίας στην 
οικονομική κρίση της Ελλάδας 
από το 2009.

Η 

κρίση μας απασχόλη-
σε όλη την ΕΕ και –πα-
ρότι ακούγεται παράδο-
ξο– ολόκληρο τον κό-

σμο. Πολλοί αναρωτήθηκαν πώς εί-
ναι δυνατόν μια μικρή χώρα όπως η 
Ελλάδα, μια χώρα η οικονομία της 
οποίας αποτελεί μόνο το 2% της ευ-
ρωζώνης και το 0,48547% της πα-
γκόσμιας οικονομίας, να απασχο-
λεί τον κόσμο ολόκληρο. Αμφιβολία 
επί αυτού του παράδοξου γεγονότος 
δεν υπάρχει, αλλά εξήγηση επίσης 
όχι. Ακούγονται διάφορα απίστευτα, 
όπως ότι θα καταρρεύσει το ευρώ, το 
δολάριο, το γουάν και δεν ξέρω ’γω τι 
ακόμα θα καταρρεύσει, αλλά μια σο-
βαρή εξήγηση δεν υπάρχει. Ωστόσο, 
παρά το παράδοξο αυτό, καμία άλλη 
χώρα στον πλανήτη δεν έδειξε τέτοια 
εμπάθεια όσο η Γερμανία. 

Η Γερμανία, η χώρα που θα 

έπρεπε να απέχει από συλλογικές 
κατηγορίες εναντίον λαών, όπως αυ-
τές που την οδήγησαν στο ολοκαύ-
τωμα και στο αιματοκύλισμα όλης 
της Ευρώπης, έπαιξε το πρώτο βιολί 
στο εξευτελισμό του ελληνικού λαού 
και στη διάδοση αμέτρητων απαξιω-
τικών χαρακτηρισμών.

Και τι δεν μας είπαν;
Είμαστε οι ψεύτες, στην Αγία Ευ-

ρωπαϊκή Οικογένεια! Παραποιήσα-
με τα στοιχεία, μπήκαμε στην ιερή 
λέσχη τους με δόλο, είμαστε τεμπέ-

ληδες, παίρνουμε συνέχεια διακο-
πές, ζούμε πάνω από τις δυνάμεις 
μας, είμαστε όλοι διεφθαρμένοι, η 
Ακρόπολη πρέπει να ανήκει στους 
Τούρκους, (Die Welt, φωτογραφία 
της Ακρόπολης στην οποία ανεμίζει 
η τουρκική σημαία) οι Τούρκοι πρέ-
πει να μας σοδομίσουν (βίντεο που 
παίχτηκε στην κρατική τηλεόραση)!

Δεν πέρασε μήνας από το 2009, 
που να μη βγει κάποιος από την επί-
σημη γερμανική πλευρά να μας 
κουνήσει το δάκτυλο! 

Η προπαγάνδα ήταν τόσο καλά 
ενορχηστρωμένη, ώστε στο τέλος το 
πιστέψαμε και εμείς! 

Έτσι, σε μια έρευνα που διεξήγα-
γε ο Θ.Γ. στο πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, οι φοιτητές με ποσοστά άνω του 
80% συμφώνησαν με τα περισσότε-
ρα των κατηγοριών. Δεν αποτελεί 
προφανώς καμία έκπληξη, αν ακού-
ει κανείς τα δικά μας ΜΜΕ. Δεν έχει 
υπάρξει ούτε μια αναφορά στο χρέ-
ος, χωρίς να αυτομαστιγωνόμαστε. 

Αυτά ας τα σκεφτόμαστε κάθε 
φορά που επαναλαμβάνουμε, σαν 
ρομποτάκια made in Germany για-
τί οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθή-
καμε!

Πάντα ελπίζω, ότι κάποια στιγ-
μή θα τους πάρει όλους αυτούς τους 
εχθρούς της Πατρίδας μας το ποτάμι!

Στη συνέχεια, αγόρασα και διά-
βασα με πολύ ενδιαφέρον ένα από 
τα βιβλία του Θ.Γ. με τίτλο Βιογρα-
φικές Προσεγγίσεις στη Διδασκα-
λία της Ιστορίας. Το βιβλίο αυτό πε-
ριέχει τα απομνημονεύματα ενός 
Έλληνα του ΕΑΜ, ο οποίος συνε-
λήφθη μαζί με τον αδελφό του από 
τους Γερμανούς ναζί και στάλθηκε 
στη Γερμανία για καταναγκαστικά 
έργα. Από το χωριό, την ίδια μέρα 
σύρθηκαν, στη γερμανική σκλαβιά 

910 άτομα, μεταξύ των οποίων και 
50 Αλβανοί.

Έμειναν στη ναζιστική Γερμανία 
ένα χρόνο. Από τον Ιούλιο του 1944 
μέχρι το τέλος του πολέμου.

Στη διάρκεια της πορείας τους 
από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία, 
τρόφιμα προμηθεύονταν από τον 
Ερυθρό Σταυρό. Οι Γερμανοί αδια-
φορούσαν πλήρως για τους σκλά-
βους τους. Στη Γερμανία τους δύο 
πρώτους μήνες, δούλεψαν σε οικο-
γένεια, η οποία, για καλή τους τύχη, 
τους τάιζε καλά.

Μετά μπήκαν σε κάτεργο, όπου 
άνοιξαν μια υπόγεια σήραγγα για πο-
λεμικούς σκοπούς. Εκεί πέθαναν από 
την εξάντληση περί τα επτά άτομα. 

Αναρωτιέμαι, αν μαζί με το κα-
τοχικό δάνειο, θα μπορούσε το ελ-
ληνικό κράτος να διεκδικήσει και τα 
μεροκάματα όλων αυτών των σκλά-
βων! Ίσως, μου πει κάποιος, αυτό 
θα έπρεπε να το κάνει η οικογένεια 
των «εργαζομένων» και ότι μπορεί 
να έχουν παραγραφεί! Μπορεί, δεν 
ξέρω. Δικηγόρος δεν είμαι. Αλλά, 
από τη δουλειά χιλιάδων Ελλήνων 
που δούλεψαν χωρίς αμοιβή, το ελ-
ληνικό κράτος έχασε τα αναλογού-
ντα ποσά για πληρωμές φόρων και 
ασφαλιστικών ταμείων!

...πρέπει να σκέφτεται όσα μας χρωστάει

Όταν η Γερμανία μας κουνάει το δάκτυλο...

Hannah Arendt, Sur l’ antisémitisme, Éditions Points, Paris [2002], σελ. 272

Χάννα Άρεντ: Για τον αντισημιτισμό 

Τό βιβλίο Γιά τόν ἀντισημιτισμό 
τῆς γνωστῆς φιλοσόφου Hannah 
Arendt (1906-1975), μαθήτριας τοῦ 
Χάϊντεγγερ καί τοῦ Γιάσπερς, εἶναι 
τό πρῶτο μέρος τῆς τριλογίας Οἱ 
πηγές τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ (Νέα 
Ὑόρκη, 1951), ἀπό τήν ὁποία στήν 
ἑλληνική ἔχει μεταφραστεῖ παλαι-
ότερα μόνον τό τελευταῖο (Τό ὁλο-
κληρωτικό σύστημα, μετ. Γ. Λάμψα, 
Ἐκδόσεις Εὐρύαλος, Ἀθήνα 1988, 
σελ. 306). Ἀμετάφραστο στήν ἑλλη-
νική παραμένει καί τό δεύτερο μέ-
ρος τῆς τριλογίας ἐπιγραφόμενο, 
Γιά τόν ἰμπεριαλισμό.
 

Τ 

ό βιβλίο πού παρουσιάζω σή-
μερα εἶναι μία ἐνδιαφέρουσα 
μελέτη τῆς διαμορφώσεως 
καί τῆς ἐξελίξεως τοῦ φαι-

νομένου τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, κυρίως 
κατά τόν 19ο καί τόν 20ό αἰ (σσ. 103-
159). Ἰδιαιτέρως ἡ Arendt παρακολου-

θεῖ τόν σχηματισμό καί τήν δράση τῶν 
πρώτων ἀντισημιτικῶν κινήσεων στήν 
Εὐρώπη περί τά τέλη τοῦ 19ου αἰ. (σσ. 
61-97), ἐνῶ ἀφιερώνει ἀρκετές σελίδες 
στήν «ὑπόθεση Ντρέϋφους» (σσ. 161-
212).   

Στόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου ἡ συγ-
γραφέας ἰσχυρίζεται ὅτι «ἡ ἔννοια τοῦ 
ἀντισημιτισμοῦ διαμορφώθηκε πρῶτα 
στήν σκέψη τῶν Ἑβραίων γιά τόν ἑαυ-
τό τους» (σ. 9). Μάλιστα, κατά τήν 
Arendt, οἱ Ἑβραῖοι ἱστορικοί «ἦσαν οἱ 
πρῶτοι πού διαβεβαίωναν ὅτι ἡ ἰου-
δαϊσμός εἶναι ἀνώτερος ἀπό τίς ἄλλες 
θρησκεῖες» (σ. 10). 

Στίς αἰτίες τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ἡ 
Arendt καταγράφει τήν «ἀφομοίωση 
τῶν Ἑβραίων, τόν λαϊκισμό καί τήν 
ἀπώλεια τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τοῦ 
ἰουδαϊσμοῦ» (σ. 27). 

Προσδιορίζοντας τήν θέση τῶν 
Ἑβραίων μέσα στήν κοινωνία, ἡ 
συγγραφέας τονίζει ὅτι αὐτοί «δέν 
ἀνῆκαν σέ κάποια κοινωνική τάξη. 
Θεωρούμενοι ὡς κοινότητα, δέν ἦσαν 
οὔτε ἐργάτες, οὔτε μέλη τῆς μεσαί-

ας τάξης, οὔτε ἀγρότες» (σ. 36). 
Ἐπιπλέον δέ, οἱ Ἑβραῖοι «δέν ἀντι-
προσώπευαν τήν ἀστική τάξη» (σ. 56). 
Σέ τελική ἀνάλυση, οἱ Ἑβραῖοι δέν δι-
έθεταν «οὔτε πολιτική πείρα οὔτε 
πολιτική παράδοση» (σ. 52). Ἔτσι ἡ 
Arendt συμπεραίνει ὅτι «οἱ Ἑβραῖοι 
εἶχαν ἐλάχιστη ἤ [δέν εἶχαν] καμμία 
σημασία στίς κοινωνικές διαμάχες τῆς  
ἐποχῆς» (σ. 71). Παρά ταῦτα, ἡ Arendt 
ἰσχυρίζεται ὅτι «ὁ σύγχρονος ἀντιση-
μιτισμός, τῶν χωρῶν τῆς κεντρικῆς καί 
τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, εἶχε αἰτίες πε-
ρισσότερο πολιτικές παρά οἰκονομι-
κές» (σ. 61). Εἶναι παράδοξο, κατά τήν 
Arendt, τό γεγονός ὅτι μόνον οἱ ἐχθροί 
τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, καί σχεδόν ποτέ 
οἱ φίλοι του, κατανόησαν τό ἑβραϊκό 
ζήτημα ὡς ἕνα πολιτικό πρόβλημα» (σ. 
107). Ἐκ τῶν ἀναφερθέντων εἶναι σα-
φές ὅτι γιά τήν Arendt ὁ εὐρωπαϊκός 
ἀντισημιτισμός ἔχει περισσότερο πο-
λιτικό παρά οἰκονομικό (πβ. καί σ. 48, 
σ. 61) ἤ θρησκευτικό περιεχόμενο. 

  Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τά 
ἀναφερόμενα στον σχηματισμό τῶν 

πρώτων ἀντισημιτικῶν τάσεων κατά 
τόν 19ο αἰ., ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 
«πρῶτο διεθνές ἀντιεβραϊκό συνέδριο 
πού ἔλαβε χώρα στήν Δρέσδη κατά 
τό 1882, στο ὁποῖο συμμετεῖχαν 3000 
ἐκπρόσωποι ἀπό τήν Γερμανία, τήν 
Αὐστρο-Οὑγγαρία καί τήν Ρωσσία» (σ. 
80, σημ. 48). Παράλληλα ἡ συγγραφέ-
ας σημειώνει ὅτι ὁ γαλλικός ἀντισημι-
τισμός ὁ ὁποῖος καλλιεργήθηκε ἀπό 
τόν Διαφωτισμό (σ. 88), ἀλλά καί στήν 
Γαλλία τοῦ 19ου αἰ.  (σ. 144), δέν εἶχε 
«καμμία ἐπίδραση στήν διαμόρφωση 
τοῦ ναζισμοῦ» (σ. 89). 

  Σέ μία γενική ἀποτίμηση, τό βι-
βλίο τῆς Arendt, ἄν καί γραμμένο πα-
λαιότερα, ἐπικεντρωμένο κυρίως στήν 
γαλλική καί τήν γερμανική ἐκδοχή τοῦ 
ἀντισημιτισμοῦ, χωρίς ἰδιαίτερη ἀνα-
φορά στήν ρωσσική σκέψη περί τοῦ 
ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ἔχει ἐξαιρετική σημα-
σία ὡς προς τήν γένεση καί τήν ἐξέ-
λιξη τῶν διαφόρων τάσεων ἀντισημι-
τισμοῦ.

Του  Δημήτρη Μπαλτά

Της Αγγέλας Ταβιανάτου
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Στο 11ο τεύχος του ν. Λόγιου 
Ερμή, ο Γκύντερ Άντερς, ο Ν.Δ. 
Τριανταφυλλόπουλος και ο Φώ-
της Σχοινάς διερευνούν την αν-
θρωπολογική μετάλλαξη που 
έχει επιφέρει η «νέα εποχή», 
προπαντός τη βαθύτατη ρήξη 
ανάμεσα στις παλιότερες και τη 
νέα γενιά. 

Ο 

Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος αναφέρεται 
στην καθολική εκπτώ-
χευση, τον «ακρωτηρι-

ασμό» της γλώσσας της νεότερης 
γενιάς στην Ελλάδα, ενώ ο Φώτης 
Σχοινάς στη μελέτη του, «Η πολιτι-
σμική ασυνέχεια ανάμεσα στη νε-
ώτερη και τις παλαιότερες γενιές», 
αναπτύσσει εκτενέστερα μια ανάλο-
γη προβληματική. 

Ο ιστορικός Απόστολος Δια-
μαντής στο άρθρο του, «Έλλη-
νες στην εποχή της λατινοκρατίας, 
Οι Έμποροι των Εθνών του Α. Πα-
παδιαμάντη ως ιστορική πηγή», 
αποπειράται να ερμηνεύσει συνο-
πτικά την ιδιαίτερη ιστορική μα-
τιά του Παπαδιαμάντη για τις σχέ-
σεις Ελλάδας και λατινικού κό-
σμου κατά τη μεσαιωνική περίοδο. 
Αν ο Ζαν Κλωντ Μισεά περιγρά-
φει τον μετασχηματισμό της ευρω-
παϊκής αριστεράς σε αναγκαίο συ-
μπλήρωμα της φιλελεύθερης δεξι-
άς, ο Μισέλ Ονφρέ, στο πρόσφατο 
βιβλίο του, Το πάθος της κακίας: Σχε-
τικά με έναν υποτιθέμενο θεϊκό μαρ-
κήσιο, ένα μεγάλο μέρος του οποίου 
προδημοσιεύεται στον ν. Λ.Ε., προ-
εκτείνει αυτή την κριτική στο πεδίο 
των ιδεών, με επίκεντρο τον μαρκή-
σιο ντε Σαντ και τη λατρεία του υπερ-
ρεαλισμού και της «εξηνταοκτάρι-
κης» αριστεράς, γι’ αυτόν και τις ιδέ-
ες του. Ο Ονφρέ, μέσω της αποδό-
μησης του ντε Σαντ, προβαίνει σε 
μια αποδόμηση της ιδεολογίας και 
των πρακτικών της διανόησης του 
20ού αιώνα, που κατασκεύασε τον 
μύθο του «θεϊκού μαρκησίου». Η 
διαλεκτικά αναγκαία αρνητικότη-
τα του Μάη και η πάλη ενάντια στις 
ακρότητες του παρελθόντος δεν συ-
νοδεύτηκε από κάποια πραγματική 
ελευθεριακή θετικότητα! 

Ο Βασίλης Στοϊλόπουλος σε 
μια εκτενή μελέτη εξετάζει τη «Ρω-
σοφοβία και ρωσοφιλία στη Γερ-
μανία», δηλαδή «το γερμανικό 
“Russland-Komplex”, από το Τευτο-

νικό Τάγμα μέχρι τη Μέρκελ»: «Το 
αν και σε ποιο βαθμό οι λαοί της Γη-
ραιάς Ηπείρου θα βιώσουν και πάλι 
έναν Ψυχρό Πόλεμο δεν εξαρτάται 
μόνο από παραμέτρους που άπτονται 
της οικονομίας, των συμμαχιών, της 
διεθνούς διπλωματίας, κ.λπ., αλλά και 
από ένα ιδιάζον φαινόμενο, το γερ-
μανικό “Russland-Komplex”: ένα σύ-
μπλεγμα ρωσοφοβίας και ρωσοφιλί-
ας, που εδώ και μερικούς αιώνες εμ-
φανίζεται στη γερμανική κοινωνία».

Ο καθηγητής Οικονομικών του 
Χάρβαρντ Ράουι Άμπντελαλ (Rawi 
Abdelal), στη ρηξικέλευθη μελέτη 
του «Η συναίνεση των Παρισίων, 
Η Γαλλία και οι κανόνες του παγκό-
σμιου χρηματοοικονομικού συστή-
ματος», καταδεικνύει πως, σε αντί-
θεση με την ευρέως διαδομένη αντί-
ληψη πως οι ΗΠΑ έχουν θέσει τους 
κανόνες που ρυθμίζουν τον παγκο-
σμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό 
κόσμο μας, ήταν οι Γάλλοι και μάλι-
στα οι σοσιαλιστές, από τον Μιτεράν 
και τον Ντελόρ μέχρι τον Καμντε-
σύ και τον Στρως-Καν, που προώ-
θησαν την παγκοσμιοποίηση, στην 
προσπάθειά τους να την ελέγξουν! 

* * *
Το αφιέρωμα του τεύχους έχει 
ως θέμα του την «Παιδεία και Εκ-
κλησία στον τουρκοκρατούμε-
νο Ελληνισμό» και περιλαμ-
βάνει έξι αυτόνομες μελέτες: 
Ο ιστορικός, ερευνητής του ΕΙΕ, 
Αντώνης Πάρδος, παρουσιάζει 
στο πρωτότυπο και μεταφράζει στη 

σύγχρονη ελληνική, την περιβόη-
τη Ωδή στον Πλάτωνα του Μάρκου 
Μουσούρου του Κρητός. Τον Σε-
πτέμβριο του 1513, σε πρώτη έκδο-
ση, κυκλοφόρησαν τα Άπαντα του 
Πλάτωνος στη Βενετία, μια κορυ-
φαία στιγμή της Αναγέννησης, που 
άνοιγε τον δρόμο για τη διδασκα-
λία του πλατωνισμού από το πρω-
τότυπο. Την έκδοση αυτή των χιλί-
ων σχεδόν σελίδων επιμελήθηκε ο 
Ρεθυμιώτης Μάρκος Μουσούρος, 
η μεγαλύτερη φιλολογική ιδιοφυΐα 
του νεότερου Ελληνισμού, σύμφω-
να με τον Μ. Ι. Μανούσακα. 

Ο Γιώργος Καραμπελιάς, στη 
μελέτη του, «Η παράδοση του λαϊ-
κού φωτισμού και ο Κοσμάς Αιτω-
λός», επιχειρεί έναν συνθετικό φω-
τισμό της φυσιογνωμίας του Πα-
τροκοσμά, υπογραμμίζοντας πως 
«τελείωσε τη ζωή του ως άγιος και 
μάρτυρας, ως η εμ βλη μα τι κότε ρη 
μορ φή του λα ϊ κού δι α φω τι σμού». 
Παρότι δεν διακρίθηκε για την εκ-
παι δευ τι κή του δρά ση σε κά ποι ο 
α πό τα σχο λειά ή τις «Α κα δη μί ες» 
του Γέ νους, ω στό σο κα νένας άλ λος 
δεν δη μι ούρ γη σε τό σα σχο λειά, ού-
τε έ παι ξε α νά λο γο παι δευ τι κό ρό λο. 

Ο Γεώργιος Κεκαυμένος, ο 
συγγραφέας του Κρυφού Σχολειού, 
στο δοκίμιο, «Ο Γεννάδιος Σχολάρι-
ος και το Ελληνικό Έθνος», καταδει-
κνύει την ανακρίβεια της ευρύτατα 
διαδεδομένης αντίληψης περί ενός 
«ανθέλληνα» Γενναδίου. παρουσιά-
ζει, αντίθετα, μια πληθώρα παραπο-

μπών και αποσπασμάτων που απο-
δεικνύουν αδιάψευστα την ελληνική 
του συνείδηση και καταλήγει: «Από 
τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως 
ο Σχολάριος αντιλαμβανόταν και 
προσδιόριζε την έννοια του έθνους 
όπως τη συνέλαβε και την καθόρισε 
η εποχή της νεωτερικότητας». 

Ο Μάριος Κ. Μαμανέας, στη 
μελέτη του, «Αρχαιοκαπηλίες και 
Αρχαιοκαταστροφές στην τουρκο-
κρατουμένη Ελλάδα», καταδεικνύ-
ει την έκταση της λεηλασίας και των 
καταστροφών της αρχαίας κληρονο-
μίας που προκάλεσαν οι διάφοροι 
«περιηγητές», «ταξιδιώτες», «επι-
σκέπτες», «ή όπως αλλιώς χαρα-
κτηρίστηκαν οι κάθε λογής αρχαι-
ολάγνοι διερχόμενοι». Μπορεί να 
άφησαν πίσω τους χρονικά και απο-
μνημονεύματα που παρέχουν πο-
λύτιμες ιστορικές πληροφορίες για 
την κατάσταση του υπόδουλου Γέ-
νους, αλλά αυτό σε καμία περίπτω-
ση δεν απαλλάσσει τόσο τους ιδίους, 
όσο και τους αποστολείς τους, για 
την απερίγραπτη φθορά που προ-
ξένησαν στην Ελλάδα ως πολιτισμι-
κό μέγεθος. 

* * *
Ο Aθανάσιος Καλαμάτας διερευ-
νά τη σχέση ανάμεσα σε «Νεοελλη-
νικό Διαφωτισμό και Ορθόδοξη Εκ-
κλησία», μέσα από την «ταύτιση και 
απόκλιση δύο αντιτιθέμενων κό-
σμων», που εκπροσωπούνται από 
τον Βενιαμίν Λέσβιο και τον Αθα-
νάσιο Πάριο. Παρά τις όποιες αμ-
φισβητήσεις του έργου του σε φιλο-
σοφικά και επιστημονικά ζητήματα 
και παρά τις ιδεολογικές του αντιπα-
λότητες με παραδοσιακούς λογίους, 
όπως ο Αθανάσιος Πάριος, «μέσω 
του φιλοσοφικού και του επιστημο-
νικού στοχασμού του κατάφερε να 
εισαγάγει άγνωστες πτυχές ενός πο-
λιτισμού (δυτικού), που κατά βάση 
ναι μεν υπήρξε εν μέρει ξένος προς 
την ιδιοπροσωπία της καθ’ ημάς 
Ανατολής, είχε όμως μερικά στοι-
χεία που γονιμοποίησαν τον πνευ-
ματικό μας βίο».

Η δρ. Φιλολογίας, Έλενα Χατζό-
γλου, μελετώντας τα «Χαρακτηρι-
στικὰ τοῦ θρησκευτικοῦ ἀνθρω-
πισμοῦ στὸν τουρκοκρατούμε-
νο ἑλλαδικὸ χῶρο (16ος – μέσα 
18ου αἰ.)», διαπιστώνει πως ο θρη-
σκευτικός ανθρωπισμός, που θεμε-
λιώνεται από τους Έλληνες λογίους 
της τουρκοκρατίας δεν απορρίπτει 

τη γνώση, την πρόοδο σε όλους τους 
τομείς, ακόμα και την οικοδόμηση 
της επίγειας ευτυχίας ενώ δεν αρνεί-
ται την κλασική παιδεία και την κλη-
ρονομιά των Πατέρων του Βυζαντί-
ου. Διαφέρει ωστόσο από τον αν-
θρωπισμό των επόμενων αιώνων, 
κατεξοχήν της Δύσης, ο οποίος προ-
άγει την αυτονόμηση του ανθρώπι-
νου εγώ και θέτει τον Θεό στο περι-
θώριο της ιστορίας. 

* * *
Ο πολιτικός επιστήμονας Άγγε-
λος Γουνόπουλος, στη μελέτη του 
«Η Θεολογία της Απελευθέρωσης 
στην ενσαρκωμένη Λατινική Αμε-
ρική», εξετάζει ένα κίνημα που εμ-
φανίστηκε στη Λατινική Αμερική τη 
δεκαετία του ’60, τόσο ως ένα ιδιαί-
τερο θεολογικό ρεύμα στα πλαίσια 
κυρίως της Ρωμαιοκαθολικής Εκ-
κλησίας, όσο και ως ένα κοινωνι-
κό και πολιτικό κίνημα. Η Θεολο-
γία της Απελευθέρωσης συνιστά 
μια ειδικά λατινοαμερικανική θεο-
λογία και εντάσσεται σε μια αγωνι-
στική παράδοση του κλήρου και του 
πιστού λαού, ως ένα στοιχείο «Μα-
κράς Ιστορικής Διάρκειας» σε μια 
παράδοση 500 χρόνων αγώνα, μέ-
ρος μιας αντιστασιακής διαχρονικής 
εμπειρίας.

* * *
Ως προς τις βιβλιοπαρουσιάσεις, η 
ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου, 
Ιωάννα Τσιβάκου, παρουσιάζει 
το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, 
Μια υπονομευμένη άνοιξη: Στις ρίζες 
της οικονομικής εξάρτησης, Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2013 η δι-
δάκτορας Ελένη Προκοπίου το βι-
βλίο του Immanuel Kant (Ιμμάνου-
ελ Καντ) Μεταφυσική των Ηθών, σε 
μετάφραση Κώστα Ανδρουλιδάκη, 
Σμίλη, Αθήνα 2013, σ. 421. τέλος ο 
Δημήτρης Μπαλτάς προτείνει τα 
βιβλία του M. Jimenez (Μ. Χιμένεθ), 
Τί εἶναι ἡ αἰσθητική, σε μετάφραση 
Μ. Καρρά, εκδόσεις Νεφέλη, Αθή-
να 2014, σ. 310 και του Πώλ Βέν, 
Ὅταν ὁ κόσμος μας ἔγινε χριστια-
νικός (312-394 μ.Χ.), σε μετάφραση 
Γ. Καράμπελα, Εστία, Αθήνα 2012, 
σ. 201.

* * *
Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος 
στον Παναγιώτη Κονδύλη, με κεί-
μενα των Θ. Ζιάκα, Γ. Ιωαννίδη, Γ. 
Καραμπελιά, Γ. Μερτίκα κ.ά. θα πα-
ρουσιαστεί στο επόμενο τεύχος του 
περιοδικού.

Στη σύγχρονη αμερικανική 
ιστορία, με τον τίτλο «η πολι-
ορκία του Γουάκο» περιγρά-
φονται τα τραγικά γεγονότα 
της πολιορκίας του κοινοβί-
ου της εκκλησίας του κλάδου 
του Δαυίδ από τις ομοσπονδι-
ακές αρχές των ΗΠΑ, από τις 
28 Φεβρουαρίου ως και τις 19 
Απριλίου του 1993. Η πολι-
ορκία, που ξεκίνησε μετά την 
αποτυχημένη απόπειρα σύλ-
ληψης του ηγέτη της εκκλησί-
ας, Ντέιβιντ Κορές, για μια σχε-
τικά ασήμαντη κατηγορία κα-
τοχής όπλων, κατέληξε στον 
θάνατο τεσσάρων ομοσπονδι-
ακών πρακτόρων και εβδομή-
ντα οκτώ μελών της θρησκευ-
τικής ομάδας, συμπεριλαμβα-
νομένων και είκοσι ενός ανηλί-
κων παιδιών. 

Η 

πολιορκία έληξε με τον 
πλέον καταστροφικό τρό-
πο, όταν η υπουργός Δι-
καιοσύνης των ΗΠΑ, Τζά-

νετ Ρίνο, διέταξε τη βίαιη εισβολή στο 
κοινόβιο του Μάουντ Καρμέλ, στις 
19/4. Λίγο μετά την επίθεση με τε-
θωρακισμένα εναντίον της εκκλησί-
ας ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επε-
κτάθηκε γρήγορα και κατέστρεψε 
ολοκληρωτικά το κοινόβιο, σκοτώνο-
ντας εβδομήντα ένα από τα μέλη που 
ήταν οχυρωμένα σ’ αυτό. Τα γεγονότα 
του Γουάκο αποτελούν κομβικό ση-
μείο για τη στάση των παραθρησκευ-
τικών και αντι-ομοσπονδιακών ομά-
δων απέναντι στην Ουάσιγκτον και 
την κεντρική κυβέρνηση των ΗΠΑ 
και έγιναν η αφορμή για έναν άτυπο 
πόλεμο, εκ των έσω, στις ΗΠΑ, που 
έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νε-
κρούς. Σημειωτέον ότι οι βομβιστές 
της Οκλαχόμας, Τιμ ΜακΒι και Τέρι 
Νίκολς, δήλωσαν μετά τη σύλληψή 
τους ότι η βομβιστική ενέργεια ενα-
ντίον του ομοσπονδιακού κτηρίου της 
πόλης της Οκλαχόμας έγινε ως αντί-
ποινα για τη σφαγή του Γουάκο. 

Η εκκλησία του κλάδου του Δαυ-
ίδ ήταν μια θρησκευτική σέχτα που 
αποσπάστηκε από την εκκλησία των 
αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας 
στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Κά-
που στα 1955 έχτισαν την εκκλησία 
και το αρχηγείο τους σε ένα ράντσο 
77 εκταρίων στα περίχωρα της πόλης 
Γουάκο του Τέξας, το οποίο και ονό-
μασαν Μάουντ Καρμέλ. 

Το 1981, μετά από μια σύντομη 
καριέρα ως ροκ κιθαρίστας στην Κα-
λιφόρνια, κατέφθασε στο Γουάκο ο νε-
αρός Βέρνον Χάουελ, ο οποίος μέσα 
σε οκτώ χρόνια θα γινόταν ο αδιαφι-
λονίκητος ηγέτης και «Μεσσίας» της 
ομάδας, υιοθετώντας το όνομα Ντέι-
βιντ Κορές. Φαίνεται ότι ο Κορές είχε 
εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες και 
δύναμη πειθούς κι έτσι κατάφερε να 
συγκεντρώσει στο Μάουντ Καρμέλ 
πάνω από εκατό άτομα από διάφορες 
χώρες. Η ομάδα έκανε διάφορες δου-
λειές στην περιοχή για να καλύπτει τα 
έξοδα του κοινοβίου και κάποια στιγ-
μή τα μέλη της άρχισαν να παίρνουν 
μέρος σε εκθέσεις όπλων.

Γενικά, η θρησκευτική σέχτα του 
κλάδου του Δαυίδ χαρακτηριζόταν 
από την ιδιαιτερότητα της ένταξης 
των όπλων στην καθημερινή πρακτι-
κή της, στα πλαίσια της προετοιμασί-
ας για μια επερχόμενη Αποκάλυψη. 
Λόγω του γεγονότος ότι η βάση της 
ήταν το Τέξας, η πολιτεία των ΗΠΑ 
με την πιο χαλαρή νομοθεσία οπλο-
κατοχής, η ομάδα ήταν νομικά κατο-
χυρωμένη. Μια άλλη ιδιαιτερότητα 
της ομάδας ήταν ότι ο Κορές τους είχε 
πείσει ότι όλοι, ανεξαιρέτως, οι άνδρες 
της σέχτας, έπρεπε να παραμείνουν 
άγαμοι και μόνο αυτός, ως Μεσσίας, 
είχε το δικαίωμα να συνευρίσκεται με 
τις γυναίκες του κοινοβίου για να τε-
κνοποιήσει τα είκοσι τέσσερα αγόρια 
που θα γίνονταν οι πρεσβύτεροι της 
μελλοντικής εκκλησίας.

Προφανώς, τα μέλη της εκκλησί-
ας του κλάδου του Δαυίδ, και ειδικά 
ο αρχηγός τους, είχαν φτιάξει τον ιδι-
όκτητο «παράδεισό» τους στο Γουάκο 
και μάλλον θα ήταν ακόμα εκεί, αν κά-

ποιο ανώνυμο τηλεφώνημα (πιθανώς 
από κάποιον ανταγωνιστή τους στις 
εκθέσεις όπλων) δεν πληροφορούσε 
το Ομοσπονδιακό Γραφείο Αλκοόλ 
Καπνού και Όπλων (ATF) ότι η ομά-
δα διακινούσε παράνομα όπλα στο 
Γουάκο. Ταυτόχρονα, ο τοπικός Τύ-
πος άρχισε το καλοκαίρι του ’92 τη 
δημοσίευση μιας σειράς εμπρηστι-
κών άρθρων που καλούσαν τις αρ-
χές να δράσουν εναντίον της «αίρε-
σης που μεγαλώνει ανάμεσά μας». 
Ο ίδιος ο Κορές, μαθαίνοντας  για τα 
δημοσιεύματα, προσκάλεσε το ATF 
να επισκεφθεί το κοινόβιο για επιτό-
πια έρευνα, αλλά η πρόσκλησή του 
απορρίφθηκε. 

Στις 28 Φλεβάρη του ’93, μετά τη  
δημοσίευση και άλλων άρθρων για 
τις ύποπτες δραστηριότητες στο Μά-
ουντ Καρμέλ, το ATF, με την υποστή-
ριξη τριών ελικοπτέρων της εθνο-
φρουράς του Τέξας και εβδομήντα 
έξι βαριά οπλισμένους πράκτορες 
προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να ει-
σβάλουν στο κοινόβιο μετά από «μια 
μάχη που κράτησε πάνω από μία 

ώρα και είχε σαν αποτέλεσμα τον θά-
νατο τεσσάρων και τον τραυματισμό 
είκοσι πρακτόρων, καθώς και το θά-
νατο δύο και τον τραυματισμό πέντε 
μελών του κοινοβίου». Κατά τη διάρ-
κεια της επίθεσης επικράτησε χάος 
και χάθηκε κάθε τακτικό πλεονέκτη-
μα για το ATF. Κάποιοι πράκτορες 
του ATF συνομιλούσαν τηλεφωνικά 
με τον Κορές, ενώ οι υπόλοιποι πυ-
ροβολούσαν αδιακρίτως εναντίον του 
κτηρίου ενώ η τοπική αστυνομία και 
ο Τύπος που κρατήθηκαν σε διακρι-
τική απόσταση από το κοινόβιο ανέ-
φεραν πυροβολισμούς  που προέρ-
χονταν από τα ελικόπτερα. Τελικά η 
μάχη έληξε με μια ιδιότυπη εκεχει-
ρία, γιατί το  ATF ξέμεινε από πυρο-
μαχικά και, την επομένη, τη διαχείρι-
ση της υπόθεσης ανέλαβε το FBI.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η πολιορκία 
του Μάουντ Καρμέλ. Την πρώτη βδο-
μάδα της πολιορκίας, ο Κορές επέτρε-
ψε σε είκοσι τρεις από τους οπαδούς 
του, που το επιθυμούσαν, να φύγουν 
από το κοινόβιο. Όλοι οι ενήλικες συ-
νελήφθησαν αμέσως και τα παιδιά 
τέθηκαν υπό την αιγίδα των κοινω-
νικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια 
των πενήντα ενός ημερών που κρά-
τησε η πολιορκία, το FBI χρησιμοποί-
ησε μεθόδους ψυχολογικού πολέμου 
για να αναγκάσει τον Κορές να παρα-
δοθεί. Φορτηγά με ηχητικές εγκατα-
στάσεις χιλιάδων βατ τοποθετήθηκαν 
γύρω από το κτιριακό συγκρότημα 
και εξέπεμπαν μέρα νύχτα εκκωφα-
ντικούς ήχους από ζώα που σκοτώ-
νονταν σε σφαγεία, ουρλιαχτά και συ-
νεχή θόρυβο. Ταυτόχρονα πανίσχυ-
ροι προβολείς φώτιζαν όλο το βράδυ 
το κτήριο για να «στερήσουν από τους 

ενοίκους τη δυνατότητα της ξεκούρα-
σης». Κατά τον συγγραφέα Ντιν Κέ-
λεϊ, «οι σοφοί του FBI επέλεξαν να 
χρησιμοποιήσουν μεθόδους που στο 
φορτισμένο θρησκευτικά και ψυχο-
λογικά περιβάλλον μέσα στο Μάουντ 
Καρμέλ δημιούργησαν ένα εκρηκτι-
κό κλίμα». 

Τελικά, η πρόσφατα διορισμέ-
νη Τζάνετ Ρίνο, υπό την πίεση των 
ΜΜΕ, αποφάσισε ότι «είχε έρθει η 
ώρα της δράσης» και στις 19/4/1993 
διέταξε το FBI να διοχετεύσει 
δακρυγόνα αέρια στο κτήριο. Τα 
αέρια διοχετεύθηκαν από τρύπες 
που άνοιξαν τα τεθωρακισμένα στους 
τοίχους του Καρμέλ, με την παρανοϊ-
κή λογική ότι «οι αντιασφυξιογόνες 
μάσκες που είχαν οι πολιορκημένοι 
δεν εφάρμοζαν στα παιδιά» και έτσι 
«θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν 
το κτήριο». Το αποτέλεσμα ήταν θανα-
τηφόρο. Κάποια από τα δεκάδες δα-
κρυγόνα βλήματα που ρίχτηκαν στο 
ξύλινο κτήριο ξεκίνησαν εστίες φω-
τιάς που, ενισχυμένες από τον άνεμο 
που φυσούσε από τις τρύπες που εί-
χαν ανοιχθεί στο Καρμέλ, κατέκαψαν 
τελικά όλο το συγκρότημα, με συντρι-
πτικές απώλειες για τους ανθρώπους 
που βρίσκονταν μέσα.

 Όταν, τελικά, επιτράπηκε στην 
πυροσβεστική και τις υπηρεσίες δι-
άσωσης να προσεγγίσουν την περιο-
χή, δεν είχε απομείνει τίποτε όρθιο. Ο 
Κορές ήταν νεκρός μαζί με εβδομή-
ντα έναν από τους οπαδούς του και η 
προσπάθεια συγκάλυψης του ασύλ-
ληπτου φιάσκου μόλις είχε αρχίσει. 
Το παράδειγμα έδωσε ο ίδιος ο πρό-
εδρος Κλίντον, δηλώνοντας ότι «κά-
ποιοι φανατικοί θρησκόληπτοι αυτο-
κτόνησαν και αυτό είναι όλο». Κανέ-
νας πράκτορας του ATF ή του FBI δεν 
δικάστηκε για το έγκλημα στο Γουά-
κο. Αυτοί που δικάστηκαν ήταν οι επι-
ζήσαντες οπαδοί του Κορές, οι οποί-
οι, αν και κρίθηκαν αθώοι από τους 
ενόρκους στη δίκη τους τον Φεβρου-
άριο του ‘94, καταδικάστηκαν σε βα-
ριές ποινές φυλάκισης από τον πρόε-
δρο του δικαστηρίου. Παρ’ όλα αυτά, 
η αποτυχία του δημόσιου κατηγόρου 
να πείσει για την ενοχή τους κατέδει-
ξε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη δεν 
έχει πεισθεί από την επίσημη εκδοχή 
της υπόθεσης και ότι η τελευταία λέξη 
γι’ αυτό που ο Ράμσεϊ Κλαρκ ονόμα-
σε «ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των αιτί-
ων θανάτου των ανθρώπων και των 
πράξεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
στο Γουάκο» δεν έχει γραφεί ακόμη. 

Όταν, τελικά επιτράπηκε στην πυροσβεστική και τις υπηρεσίες διάσωσης να προσεγγίσουν την περιοχή, δεν 
είχε απομείνει τίποτε όρθιο. Ο Κορές ήταν νεκρός μαζί με εβδομήντα έναν από τους οπαδούς του.

Η πολιορκία του Γουάκο
Η πιο αμφιλεγόμενη επιχείρηση επιβολής του νόμου στην ιστορία των ΗΠΑ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Τα δακρυγό-

να βλήματα που 

ρίχτηκαν στο 

ξύλινο κτίριο 

ξεκίνησαν εστί-

ες φωτιάς

ΒΙΒΛΙΟ 

Λόγιος Ερμής, 11ο τεύχος
Ο «μύθος» του ντε Σαντ - Η συναίνεση του Παρισιού - Παιδεία και Εκκλησία στον Τουρκοκρατούμενο Κόσμο κ.ά.
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Κάποτε, ο Ναβουθαί ο Ιεζραη-
λίτης είχε ένα αμπέλι κοντά στο 
παλάτι του Αχαάβ. Και ο Αχα-
άβ ζήτησε να πάρει το αμπέλι 
και να του δώσει άλλο, σε άλ-
λον τόπο ή να του δώσει χρή-
ματα. Μα ο Ναβουθαί του λέει: 
«Θεός φυλάξοι! Είναι πατρική 
μου κληρονομιά και δεν μπορώ 
να σου τη δώσω». 

Κ 

αι ταράχτηκε ο Αχαάβ κι 
έμεινε άγρυπνος. Ώσπου 
βρέθηκαν δυο ψευδο-
μάρτυρες κι ο Ναβου-

θαί καταδικάστηκε για βλασφημία 
και λιθοβολήθηκε. Κι έτσι ο Αχα-
άβ πήρε το αμπέλι του Ναβουθαί.  
Η ιστορία αυτή από τη Βίβλο1 εί-
ναι η ιστορία της ταινίας του Αντρέι 
Σβιάνγκιντσεφ, που έκανε παγκό-
σμια αίσθηση. Εδώ ο Ναβουθαί λέ-
γεται Κόλια και Αχαάβ είναι ο δή-
μαρχος Βαντίμ. Αλλ’ εδώ, στον ει-
κοστό πρώτο αιώνα, δεν βρίσκεται 
ο τρανός Ηλίας, για να προφητεύ-
σει από το στόμα του Θεού, πως 
τον Αχαάβ θα τον φάνε τα σκυλιά 
στο τέλος, για το άδικο που σκάρω-
σε. Εδώ μιλιά έχει μονάχα ο Θωμάς 
Χομπς, λέγοντας πως το κράτος εί-
ναι ένας Λεβιάθαν, που καταπίνει 
τα πάντα για το καλό του εκ φύσε-
ως εγωιστή ανθρώπου. Εδώ έχει 
δράσει ήδη ο δαιμονικός Φάουστ, 
ώστε «να μεγαλώσει την κυριαρχία 
και την επικράτειά του και να φτάσει 
στον απώτερο σκοπό, που δεν είναι 
άλλος από την εγκαθίδρυση της πα-
γκόσμιας κυριαρχίας».2 Εδώ, τώρα, 
ο κόσμος σκοτεινιάζει.

Όλη η ταινία του Σβιάνγκι-
ντσεφ, που μας μεταφέρει σε μιαν 
ερημιά της βόρειας θάλασσας του 
Μπάρεντς, είναι γυρισμένη σ’ ένα 
σούρουπο, εκεί που ο ήλιος το κα-
λοκαίρι δεν δύει, μα και δεν υψώ-
νεται στον ουρανό. Ο Κόλια, που 
έχει ένα σπίτι στην άκρη της θάλασ-
σας, έχει μεγαλώσει πια κι αρχίζει 
να γερνάει, στον τόπο όπου κι ο πα-
τέρας του κι ο παππούς του γεννή-
θηκαν και πέθαναν. Στο σπίτι που 
έχτισε μόνος του, ζει με τη νεώτερη 
γυναίκα του, τη Λίλια, και τον έφη-
βο γιο του, τον Ρομάν κι εκεί ελ-
πίζει να ζήσει κι αυτός τα δικά του 
τέλη. Μα ο δήμαρχος Βαντίμ, ένας 
αδίστακτος τοπικός παράγων ενός 
όμοια παμφάγου συστήματος, ονει-
ρεύεται την «ανάπλαση» της περι-
οχής. Έχει χτίσει κιόλας απέναντι 
μια μεγαλόπρεπη εκκλησία κι έχει 
γι’ αυτό την «ευλογία» του τοπικού 

μητροπολίτη, που είναι περσότερο 
κυνικός από τον δήμαρχο, καθώς 
βάζει και το Θεό στους λογαρια-
σμούς του. Η ιστορία είναι αρχετυ-
πική και η εξέλιξή της, όπως είδα-
με πιο πάνω, γνωστή. Αυτό δεν μει-
ώνει καθόλου την ένταση και την 
προσοχή του θεατή. Ο απόστρατος 
αξιωματικός Κόλια καλεί ένα φίλο 
του από το στρατό, τώρα δικηγό-
ρο στη Μόσχα, τον Ντιμίτρι, να τον 
συνδράμει. Η τοπική δικαιοσύνη, 
όπου επίμονα έχει καταφύγει, είναι 
αφοσιωμένη στο μακρύ χέρι του 
δημάρχου. Ο Ντιμίτρι έχει όμως 
τις δικές του επαφές με υψηλόβαθ-
μους της πρωτεύουσας και προ-
σπαθεί να εκβιάσει τον δήμαρχο. Ο 
πόλεμος των εξουσιών κηρύσσεται 
μέσα σ’ ένα κλίμα επαρχιακής ρου-
τίνας, που την πνίγει η βότκα, κι ο 
θεατής ανά πάσα στιγμή περιμένει 
το μακελειό. Στο τέλος, το πρόβατο 
για θυσία θα είναι ο ίδιος ο Κόλια 
και η πολυαγαπημένη του γυναίκα, 
η Λίλια. Κι ο Ρομάν της νέας γενιάς 
θα ορφανέψει και θα ξεριζωθεί.

Νομίζω ότι η γοητεία αυτής 
της ταινίας, πέρα από την αρχέτυ-
πη ιστορία της, βρίσκεται στο ότι 
δεν ηθικολογεί, ούτε πολιτικολο-
γεί. Παρά το ότι η κριτική της είναι 
κοφτερή. Δεν υπάρχει εδώ ο καλός 
που θα ταυτιστείς, ούτε μελόδραμα. 
Γιατί το πρόβλημα είναι, μοιάζει να 
λέει ο Σβιάνγκιντσεφ, βαθύτερο. Εί-
ναι σαν το ημίφως που απλώνεται 
στη βόρεια αυτή ακτή, που στις αμ-
μουδιές της σαπίζουν σκαριά που 
ξώκειλαν και άνθρωποι που ξέμει-

ναν και που θυμίζει την ακτή της 
«Νέκυιας», στο λ της Οδύσσειας. 
Ένας τόπος νεκρών. Η ανθρωπότη-
τα της κρίσης, η οποία είναι κρίση 
πρώτα του ανθρώπου και του πο-
λιτισμού του κι ύστερα της οικονο-
μίας. Η ταινία είναι μια εύστοχη, αν 
μη τι άλλο, παραβολή.

Βέβαια, έχει μια θεατρικότητα η 
όλη δράση, που πάντως στηρίζεται 
σε πολύ καλές ερμηνείες από τους 
ηθοποιούς. Αλλά τα κινηματογρα-
φικά όπλα της ταινίας μένουν ώρες 
ώρες αμήχανα. Κάποτε καταφεύ-

γει σε κοινότοπες ευκολίες, όπως το 
πλάνο με την ουρά από πολυτελή 
αυτοκίνητα στο φινάλε. Η πιο πάνω 
οντολογική της όμως στάση την κά-
νει ζηλευτή. Αξιαγάπητη είναι και η 
μουσική του Φίλιπ Γκλας,  πάντοτε 
εύστοχα κινηματογραφική, διαλεγ-
μένη από την όπερά του «Ακενα-
τόν», που αποσπάσματά της ακού-
γονται. Ο Αλεξέι Σερεμπριάκοφ, 
στο ρόλο του Κόλια, είναι μια προ-
μηθεϊκή φιγούρα που συντρίβε-
ται, σαν μια μεγάλη δρυ που τη χτύ-
πησε κεραυνός. Δίπλα του ο Βλα-
ντιμίρ Βντοβιτσένκοφ, στο ρόλο 
του Ντιμίτρι, δίνει εύστοχα το μη-
δενιστικό τύπο του γιάπη. Η Έλε-
να Λιαντόβα είναι εξίσου πειστική 
στο ρόλο της Λίλιας, της νέας γυναί-
κας που μάταια προσπαθεί να ξε-
φύγει από το παρελθόν και τη μοί-
ρα της. Και ο δήμαρχος Βαντίμ, το 
στόμα του αδηφάγου Λεβιάθαν, δί-
νεται πληθωρικά αλλά και την ίδια 
στιγμή με εσωτερικότητα νομίζω, 
από τον Ρόμαν Μαντιάνοφ. Το 
καστ της ταινίας συμπληρώνει, στο 
ρόλο του Ρομάν, ο μικρός, αλλά όχι 
αμελητέος Σεργκέι Ποκχοντάεφ, 
και οι: Άννα Γιουκόλοβα και Αλε-
ξέι Ροζίν, που παίζουν το ζευγάρι 
της Άντζελας, συναδέλφου στο ερ-
γοστάσιο της Λίλιας και του τροχο-
νόμου Πάσα. Ο Μιχαήλ Κρίχμαν, 
που πρέπει να μνημονευτεί, έχει 
κάνει αξιοσημείωτη δουλειά στο 
απαιτητικό ημίφως, στη φωτογρα-
φία της ταινίας.

Ο Αντρέι Σβιάνγκιντσεφ, που 
τον γνωρίσαμε το 2003, όταν μας 

είχε καταπλήξει με την ταινία του Η 
επιστροφή, που είχε πάρει τον Χρυ-
σό Λέοντα στη Βενετία, σκηνοθετεί 
μια επίσης δυνατή ταινία, φωτίζο-
ντας λίγο τον ορίζοντα του νέου αι-
ώνα. Δεν είναι μόνο οι καταπιεστι-
κές οικονομικές σχέσεις που πο-
δηγετούν τον άνθρωπο στο γκρε-
μό και στα ερείπια. Εκτός από την 
απληστία, υπάρχουν και τα φαντά-
σματα της ψυχής μας. Αν μάλιστα 
έδινε λιγότερο τόπο στα 140 λεπτά 
της ταινίας του σε μια (δικαιολο-
γημένη) διάθεση καταγγελίας της 
κρατικής διαφθοράς —ποιος μπο-
ρεί να αρνηθεί πως στη Ρωσία του 
Πούτιν η γιάπικη μαφία πάει να βα-
σιλέψει στη θέση της πάλαι ποτέ σο-
βιετικής γραφειοκρατίας;— θα μας 
έδινε ίσως μια τελειότερη εικόνα 
της κατάρρευσης που έρχεται.

Της κατάρρευσης που έρχε-
ται και τρυπώνει στα ανάκτορα σαν 
τις σκιές, που βάζει ο Γκαίτε να κυ-
κλώνουν τα μεσάνυχτα τον Φάουστ, 
αφού έχει κι εκείνος πιστά εκτελέ-
σει το σατανικό «αναπτυξιακό» του 
σχέδιο, έχει κάψει την καλύβα του 
φτωχού γείτονά του κι έχει βάψει, 
εν τέλει, τα χέρια του στο αίμα, σε 
μια «απόφαση κι εκτέλεση εξίσου 
βιαστικές»:

Τα επίχειρα της ανθρώπινης 
καταστροφής, της κατάρρευσης της 
συνείδησης, είναι η κρίση. Η στέ-
ρηση, η οφειλή, η έγνοια κι η ανά-
γκη είναι οι αδερφάδες που την 
ακολουθούν.

«ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Μπαίνουν τέσσερις γυναίκες στα 

γκρίζα
ΠΡΩΤΗ Με λένε Στέρηση.
ΔΕΥΤΕΡΗ Με λένε Οφειλή.
ΤΡΙΤΗ Με λένε Έγνοια.
ΤΕΤΑΡΤΗ Με λένε Ανάγκη.».3

Σημειώσεις:
1.  Βασιλειών Γ’, 20:1-16
2. Θανάσης Λάμπρου, Κάτω απ’ τον 
ανοιχτό ουρανό, εκδ. «Περισπω-
μένη», 2014, σ. 212. Ο Φάουστ, 
στην πέμπτη πράξη του Β΄ μέρους 
του δράματος, καίει την καλύβα 
του γερο-Φιλήμονα και της Βαυκί-
δος, που βρίσκεται δίπλα στο ανά-
κτορό του και, όπως λέει, «ρημάζει 
την παγκόσμια κατοχή»-κράτος του 
(στιχ. 11242), αφού στέλνει τους 
μπράβους του να τους σκοτώσουν.
3. Goethe, Φάουστ. Μια τραγωδία, 
εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Πέ-
τρος Μάρκαρης, εκδ. Γαβριηλίδης, 
Αθήνα 2005, σ. 961

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Λεβιάθαν

“ 

 Η ανθρωπότη-

τα της κρίσης, η 

οποία είναι κρί-

ση πρώτα του 

ανθρώπου και 

του πολιτισμού 

του κι ύστερα 

της οικονομίας. 

Η ταινία είναι 

μια εύστοχη, αν 

μη τι άλλο, πα-

ραβολή.

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

Η γοητεία αυτής της ταινίας, πέρα από την αρχέτυπη ιστορία της, βρίσκεται στο ότι δεν ηθικολογεί, ούτε πο-
λιτικολογεί. Παρά το ότι η κριτική της είναι κοφτερή.
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Εκδηλώσεις της ερχόμενης περιόδου

Πρόγραμμα Μαρτίου

Αθήνα

09/03/2015 |  Παρουσίαση

Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και οι 
εκδόσεις Αιγαίον καλούν τη Δευτέρα 9 
Μαρτίου, ώρα 19.30 στην παρουσίαση 
του βιβλίου του Κρίτωνα Σαλπιγκτή:
“Καραολής και Δημητρίου, Η 
πανήγυρις των ιδωνυμίων και η τρίτη 
αγχόνη”

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι
Κώστας Ζουράρις, βουλευτής
Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος
Κρίτων Σαλπιγκτής, συγγραφέας

Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
«Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, 6ος 
όρ, Σύνταγμα

Αθήνα

10/03/2015 |  Διάλεξη

Την Τρίτη 10 Μαρτίου θα γίνει 
η τελευταία διάλεξη του κύκλου 
διαλέξεων «Πέραν της παρακμής», 
που διοργανώνει η Εταιρεία Μελέτης 
Ελληνικού Πολιτισμού. Ομιλητής ο 
Γιώργος Καραμπελιάς με θέμα: Ο 
εκσυγχρονισμός της παράδοσης – 
απάντηση στην παρακμή. Η διάλεξη θα 
δοθεί στον χώρο «Ρήγας Βελεστινλής», 
Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος, στις 
19:00.

Θρακομακεδόνες

16/03/2015 |  Ομιλία

Η Λαογραφική Εταιρεία 
Θρακομακεδόνων «Αριστοτέλης» 
με αφορμή την εθνική επέτειο της 
25ης Μαρτίου οργανώνει ομιλία 
για τον ήρωα της παλιγγενεσίας 
Ρήγα Φεραίο. Ομιλητής θα είναι 
ο Γιώργος Καραμπελιάς. Η 
ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 16 Μαρτίου και ώρα 
18.30 στο Πνευματικό Κέντρο 
Θρακομακεδόνων (πλ. Αριστοτέλους). 

Αθήνα

19/03/2015 |  Παρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις 
παρουσιάζουν την Πέμπτη 19 Μαρτίου 
στις 19.30 το βιβλίο του Δημήτρη 
Μπαλτά, Μαρτυρολόγιο, συγγραφείς 
και καλλιτέχνες στο στόχαστρο της 
σοβιετικής εξουσίας. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι 
Νίκος Νικολούδης, δρ Ιστορίας και 
Φώτης Σχοινάς, δρ Φιλοσοφίας
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, 6ος όρ, 
Σύνταγμα.

Αθήνα

21/3/2015 |  

Γιορτή για την

κουρδική

Πρωτοχρονιά

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων - Καλλιτεχνών 
για τα παιδιά της Βόρειας Συρίας οργα-
νώνει το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 20.30 
μουσική βραδιά με κουρδικές γευστικές 
νοστιμιές, με αφορμή την εορτή της κουρδικής 
Πρωτοχρονιάς (1-1-2715 σύμφωνα με το 
κουρδικό ημερολόγιο). 
Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
πολιτικής και πολιτισμού «Ρήγας Βελεστιν-
λής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα. 

Αθήνα

23/03/2015 |  Συζήτηση

Συνεχίζεται ο κύκλος των «Συναντήσεων 
Κορυφής» στο βιβλιοπωλείο του Ιανού.  
Ακολουθεί, τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου στις 
20.30, η «συνάντηση» του Γιώργου Καρα-
μπελιά με τον Γιώργο Λιλλήκα πρόεδρο 
της Συμμαχίας Πολιτών και πρώην υπ. 
Εξωτερικών της Κύπρου. Συζητούν με 
θέμα  «Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύ-
προ: κοινές προκλήσεις, κοινή στρατηγική».

κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Γίνετε 
ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές 
της Ρήξης
Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο 
εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους που 
διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η δυ-
νατότητα αποστολής κάθε φύλλου της εφη-
μερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). 
Με μια απλή συνδρομή υποστήριξης 
(15€/χρόνο) και την ηλεκτρονική σας δι-
εύθυνση, θα σας στέλνουμε την εφημερίδα 
Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή… πριν ακό-
μα κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Την ίδια 
στιγμή, με την συμβολή σας βοηθάτε στην 
οικονομική επιβίωση της εφημερίδας.
Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τρά-
πεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομική επι-
ταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξενοφώ-
ντος 4, 6ος όροφος, 10557, Αθήνα. Τα στοι-
χεία του λογαριασμού είναι: Λογαριασμός 
Τραπέζης: Εθνική Τράπεζα 116/768054-
65, ΙΒΑΝ GR120110 1160 0000 1167 
6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δικαιού-
χος: Γιώργος Καραμπελιάς. Πείτε μας επί-
σης από ποιο τεύχος θέλετε να ενεργοποι-
ηθεί η συνδρομή. Με το που καταθέσετε τα 
χρήματα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.


