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Συνέντευξη

«Γιαννιώτ’κο», μια νέα 
συνεταιριστική προσπά-
θεια στην Ήπειρο      Σελίδα 9

Σ ε λ ί δ α  2 4

Θέατρο: Δ. Χαριτόπουλος, 
Αυγά Μαύρα

  εκ ΡΗΞΗΣ

Ποδέμος: Θεωρία, 
Επικοινωνία, Οργάνωση

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

Σήμερα

Ο θίασος και ο θιασάρχης...

Σταύρος Χριστακόπουλος

Τσίπρας-Μέρκελ συμμα-
χία;

Σελίδα 14

Σ ε λ ί δ α  2 7

Στην κοιλιά της Αθήνας

Κώστας Καραΐσκος

Η Θράκη ως τούρκικο τσι-
φλίκι                                Σελίδα 5

Πέπε Εσκομπάρ

Κίνα: Οι νέοι Δρόμοι του 
Μεταξιού           Σελίδα 18

ΣΕΛ.16

Υεμένη: Νέο μέτωπο 
ενάντια στο Ιράν
ΣΕΛ. 19

ΤΤΙP: Προς μια ευ-
ρωατλαντική δικτατο-
ρία των αγορών

της Σύνταξης

Γιάννης Ξένος 

Τι συμβαίνει με τους Έλ-
ληνες;                           Σελίδα 15

Η 

Κρουέλα κάνει κουμάντο στη 
Βουλή, οι αναρχικοί στα πανε-
πιστήμια, οι παράνομοι μετανά-
στες στη Λέσβο, ο Βαρουφάκης 

αναγγέλλει οικονομικά μέτρα που φθά-
νουν το 3,9% του ΑΕΠ (!), ο Βούτσης απει-
λεί με πιστωτικό γεγονός για να πλήξει τη 
χώρα του, ο Κουράκης και ο Μπαλτάς κα-
τακρεουργούν την παιδεία, κάθε οικονομι-
κή δραστηριότητα βρίσκεται στην κατάψυ-
ξη και οι Έλληνες απολαμβάνουν ηδονικά 
το θέαμα. 

Πέντε χρόνια κρίσης και αθλιότητας 
του οικονομικού και πολιτικού συστήμα-
τος, οι ΓΑΠ, Βενιζέλοι, Σμαράδες, Χρύ-
σανθοι, κ.λπ. και προπαντός ο γενικευμέ-

νος φιλοτομαρισμός, που ενίσχυσε όσο κα-
νένας άλλος ο «εκσυγχρονιστής» Σημίτης 
και οι εθνομηδενιστές της Αριστεράς και 
της Προόδου, έκαναν πουρέ τα μυαλά των 
Ελλήνων, σε τέτοιο βαθμό ώστε να αναδεί-
ξουν σε τρίτο κόμμα στη Βουλή μια συμμο-
ρία ναζήδων τρίτης κατηγορίας και σε κυ-
βέρνηση μια παρέα που από τα καφενεία 
και τα μπαρ των Εξαρχειοκολωνακίων ανέ-
λαβε να κυβερνήσει τη χώρα στη δυσκολό-
τερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας της. 

Η γενικευμένη απάθεια με την οποία 
αντιμετωπίζουν, «χωρίς περίσκεψη χωρίς 
αιδώ», οι Έλληνες την καθημερινή βύθι-
ση της χώρας τους σε μια ανείπωτη πα-
ρακμή, που εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας 

καθοδικής σπείρας χωρίς τέλος, μια και 
δεν φαίνεται να ανακόπτεται μετά από πέ-
ντε χρόνια κρίσης, και η οποία αντίθετα 
μοιάζει να επιταχύνεται, είναι το μεγάλο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. 

Μετά τη μνημονιακή παρακμή απέ-
ναντι στην οποία υπήρχε μια κάποια αντί-
δραση, συνεχίζουμε στην αντιμνημονι-
ακή της συνέχεια, η ποιότητα της οποί-
ας είχε διαφανεί ήδη από το αλαλούμ του 
αντιμνημονιακού κινήματος. 

Και, πλέον, οι αντιστάσεις, οι αντιδρά-
σεις, το κουράγιο έχουν σχεδόν μηδενι-
στεί. Και η επόμενη πράξη του δράματος, 
διότι δυστυχώς θα υπάρξει, κινδυνεύει 
να μας βυθίσει βαθύτερα. Και δίπλα μας 

βρίσκεται η Σερβία, ή η Βουλγαρία, για 
να μην πάμε σε άλλες πολύ τραγικότερες 
ιστορίες της ευρύτερης περιοχής, Ιράκ, 
Συρία, Λιβύη, Ουκρανία. 

Δυστυχώς, η χώρα και ο λαός μας δεν 
παρήγαγε τίποτε καλύτερο τα τελευταία 
χρόνια και έτσι σήμερα είμαστε όλοι κρε-
μασμένοι από τα χείλη του θιασάρχη, 
μήπως και διαλύσει με κάποια μαγική 
προσταγή τον ίδιο του τον θίασο! Μήπως 
και ο τρώσας ιάσεται! Διαφορετικά, βαδί-
ζουμε προς γενικευμένη αποσύνθεση. 

Ή άραγε θα βρούμε τη δύναμη να 
αντιδράσουμε και να ενισχύσουμε εμείς 
όσες δυνάμεις θέλουν ακόμα να αντιμε-
τωπίσουν την παρακμή;

Σελ. 3      

Σ ε λ ί δ α  2 0

Tσίπρας-Μέρκελ 
συμμαχία!; 
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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 9 Μαΐου 2015

Στο παρά πέντε

Βόμβες 
Πανούση για
 την «Αριστερά
 του Τίποτα»
Με ένα κείμενο μόλις 207 λέξεων 

ο υπ. Δημόσιας Τάξης, Γιάννης Πα-
νούσης, κατόρθωσε να ρίξει πολ-

λές βόμβες στο εσωτερικό του Σύρι-

ζα. Την πέφτει πρώτα από όλα στους 

αναρχικούς που προβοκάρουν κα-

θημερινά την κυβέρνηση, γράφο-

ντας ότι πρέπει να αφήσουμε στην 

άκρη τα πιστοποιητικά αριστερο-

φροσύνης που εκδίδουν «άνθρω-

ποι χωρίς πρόσωπο» (εννοεί τους 

κουκουλοφόρους). 

Στη συνέχεια τα βέλη του στρέ-

φονται και προς τον Σύριζα, λέγο-

ντας πως «η κυβερνώσα Αριστε-

ρά», όρος που λάνσαρε ο Τσίπρας, 

σημαίνει ισοελευθερία, δικαιώ-

ματα, κοινωνική πολιτική, δημό-

σιο έλεγχο. Και συνεχίζει: «Όποιος 

θεωρεί ότι στο σύγχρονο διεθνές 

και ευρωπαϊκό πεδίο Αριστερή Δι-

ακυβέρνηση σημαίνει ανοχύρωτη 

χώρα και πόλη (δίχως προσωπική, 

κοινωνική, εθνική ασφάλεια, δί-

χως στρατό και δίχως αστυνόμευση, 

ίσως και χωρίς δικαστές ή φυλακές 

όποιος πιστεύει ότι τα διδάγματα της 

Ιστορίας μας είναι περιττά (αφού 

όλοι οι λαοί είναι «αδελφωμένοι» 

-sic) και ότι η Παιδεία μας επιτρέ-

πει κάθε ανομική πράξη (sic), τότε 

όχι μόνο δεν έχει σχέση με την Αρι-

στερά, αλλά ούτε και με τη Δημο-

κρατία.  Αυτήν την Αριστερά του Τί-

ποτα δε τη χρειάζονται ο τόπος και 

ο λαός». Καλεί, λοιπόν, όλο τον Σύ-

ριζα να σοβαρευτεί και να αρχίσει 

να κυβερνά με βάση τις αρχές «της 

εμπέδωσης θεσμών, πολιτικής νο-

μιμοποίησης και κοινωνικής συναί-

νεσης».

Καρφώνει όμως και συγκεκρι-

μένα πρόσωπα, πρώτα από όλα 

τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν 

στο πρώτο υστερόγραφό του λέει: 

«Έχει επιστημονικό ενδιαφέρον το 

ότι μερικοί «καθαρόαιμοι» αριστε-

ροί (ποιος τους έχρισε άραγε;) θε-

ωρούν «φασιστικό» ό,τι δεν τους 

αρέσει και το υβρίζουν ως χυδαίο. 

Ιδού το ήθος των γνήσιων…» κάνο-

ντας αναφορά στην παρέμβασή της 

τη Δευτέρα το βράδυ στη Βουλή ότι, 

όσο είναι αυτή πρόεδρος της Βου-

λής, δεν θα ακούγονται φασιστικοί 
και σεξιστικοί λόγοι εκεί. 

Στο δεύτερο υστερόγραφο γίνε-
ται ακόμα πιο ξεκάθαρος και διε-
ρωτάται αν για κάποιους «καθαρό-
αιμους» αριστερούς (όπως π.χ. ο 
Ν. Βούτσης;) «δημοκρατική αστυ-
νομία» είναι εκείνη που κάθεται να 
την καίνε οι κουκουλοφόροι. 

Οι βόμβες Πανούση προκαλούν 
τριγμούς στην κυβέρνηση, ο Ν. Φί-
λης, κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος και, σύμφωνα με πολλούς, η 
φωνή του Τσίπρα στους βουλευτές, 
έσπευσε να καταδικάσει την ενέρ-
γεια του Πανούση, δηλαδή να δη-
μοσιεύσει τις ανησυχίες του μέσω 
άρθρου, αλλά για το περιεχόμενο 
όσων έγραψε δεν τοποθετήθηκε. 
Στον αντίποδα, ο υπ. Παιδείας, Αρι-
στείδης Μπαλτάς, πήρε ξεκάθαρα 
το μέρος του Πανούση, σχολιάζο-
ντας σε πρωινή εκπομπή ότι «κά-
ποιοι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς 
ΜΑΤ» και επιτέθηκε σε αυτούς που 
καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους 
που με τη νέα κυβέρνηση έχουν 
μείνει αφρούρητοι και προκαλούν 
την κυβέρνηση να βάλει τα ΜΑΤ να 
επέμβουν. Θέση υπέρ του Πανούση 
πήρε και ο Ν. Παρασκευόπουλος, 
υπ. Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι ο Πα-
νούσης είπε αυτονόητα πράγματα. 
Η δήλωση-στήριξη Παρασκευόπου-
λου έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πι-
θανότατα το υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης θα περάσει στο Δικαιοσύνης. 

Ο υπ. Εσωτερικών, Ν. Βούτσης, 
προϊστάμενος του Πανούση, και αυ-
τός που λέγεται ότι έχει προκαλέσει 
την οργή του επειδή δεν επιτρέπει 
στην αστυνομία να δράσει, δήλωσε 
ότι τα πάει πολύ καλά με τον Πανού-
ση, αλλά δεν θέλει να σχολιάσει το 
άρθρο του. Οι βόμβες του Πανούση 
προκαλούν τριγμούς στην κυβέρνη-
ση και την καλούν να διαλέξει αν θα 
συνεχίσει να αφήνει την κατάσταση 
ανεξέλεγκτη ή θα περιορίσει τους 
αναρχικούς κόβοντας τους δεσμούς 
μαζί τους. Η μπάλα είναι πια στα πό-
δια του Τσίπρα…

Γ.Ξ. 

Μηλιός 
μαινόμενος...
Ο Γιάννης Μηλιός είναι εδώ και μή-
νες κομμένος από την ηγεσία του 
Σύριζα και το έχει πάρει πολύ βα-
ριά. Σε άρθρο του στο περιοδικό Θέ-
σεις, με τίτλο «Ο Γοργοπόταμος στην 
Αλαμάνα», αποδομεί πλήρως τα κυ-

!
Μια αδιέξοδη εσωκομματική 
σύγκρουση

Ας δούμε τα πράγματα καθαρά. Αυτή τη στιγ-
μή, η κυβέρνηση ούτε το… νομοσχέδιο για την 
ανθρωπιστική κρίση δεν μπορεί να καταθέσει 
στη Βουλή, δίχως να πρέπει να συγκρούεται μ’ 
ένα τεράστιο μπλοκ συμφερόντων, που ξεκι-
νάει από τον Σόιμπλε και το σύμπλεγμα ΕΚΤ-

Ντόιτσε Μπανκ και καταλήγει στον πρωθυπουργό της Εσθονίας! 
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση τι μας λέει ο Λαφαζάνης (με την 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να κάνει σεκόντο); Ότι αφού η κυβέρνηση δείχνει 
να μην τα καταφέρνει να διαπραγματευτεί αξιοπρεπώς με τη Γερ-
μανική Ευρώπη, και να της επιβάλει το πρόγραμμα της Θεσσα-
λονίκης, ας κλιμακώσουμε τη σύγκρουση μαζί της. Κοινώς, αφού 
αποδεικνυόμαστε αδύναμοι σε μια μεσαίας κλίμακας σύγκρου-
ση, ας δώσουμε μια… μεγαλύτερη, σε μετωπική κλίμακα, για να 
σωθούμε καταφεύγοντας στη λύση της δραχμής! 

Και, βέβαια, η συστηματική προώθηση αυτής της γραμμής γί-
νεται ολοένα και πιο έντονη από τους «λαφαζανικούς», καθώς ο 
Τσίπρας προσεγγίζει τη Μέρκελ, προετοιμάζοντας  μια «χρυσή 
τομή»… ήτοι τη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών μετά το… 
μνημόνιο, με ανθρωπιστικό προσωπείο. Για τους ίδιους λόγους 
κλιμακώνεται και ο «κοινοβουλευτικός ακτιβισμός» της Ζωής: 
Ο τρόπος λειτουργίας του νέου προεδρείου της Βουλής αφήνει 
πίσω του καμένη γη – αλλά η γη είναι του… Τσίπρα. 

Διότι, στην πραγματικότητα, η εμμονή του Λαφαζάνη στην κα-
ταγγελία της Γερμανικής Ευρώπης, στοχεύει ακριβώς τον διαφαι-
νόμενο συμβιβασμό μεταξύ Τσίπρα–Μέρκελ, και η πρόκληση 
διαρκών συγκρούσεων με την αντιπολίτευση που καλλιεργεί η 
Κωνσταντοπούλου στοχεύει επίσης στην υπονόμευση κάθε σκέ-
ψης για οικουμενική από τον Τσίπρα. 

Τώρα, ποιο είναι το πραγματικό αποτέλεσμα; Κατ’ αρχάς, επει-
δή η γραμμή του Λαφαζάνη είναι ανεδαφική, εξουδετερώνεται 
πλήρως οποιαδήποτε έγκυρη και εύστοχη κριτική της κυβέρ-
νησης από τα αριστερά και η όντως, υπέρ το δέον, συμβιβαστι-
κή πολιτική του Τσίπρα  με τους Γερμανούς εμφανίζεται ως μο-
νόδρομος. Δεύτερον, με τον τρόπο που πολιτεύεται η Ζωή, για λό-
γους αυτοπροβολής και ναρκοθέτησης της στρατηγικής του αντί-
ζηλού της, καίει κοινοβουλευτικά όλα τα σημαντικά ζητήματα που 
θα έπρεπε να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που αξιώνει να γίνει 
«όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων»: Γερμανικές αποζημιώ-
σεις, εξεταστικές για το μνημόνιο, τη διαφθορά κ.ο.κ. Απελπισία…

Γ.Ρ. 

βερνητικά πεπραγμένα. Ξεκινά ήπια 

λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έχει με-

τατραπεί σε φιλολαϊκό διαχειριστή 

του υπάρχοντος συστήματος». Συνε-

χίζει πιο δυναμικά, «η κυβέρνηση 

είναι απομονωμένη σε ευρωπαϊκό 

πεδίο, ενώ οι “επαφές’’ με Κίνα και 

Ρωσία αποτελούν πολιτικούς εξωτι-

σμούς που δίνουν ελπίδα μόνον σε 

φανατικούς εθνικιστές». 

Αυτό που τον ενοχλεί πιο πολύ εί-

ναι το παιχνίδι που κάνει η κυβέρνη-

ση με το «εθνικό», οι πολυάριθμοι 

«πατριωτικοί λόγοι διαφορετικής 

έντασης εθνικισμού που ακούγονται 

συνεχώς». Οι Γερμανοί στοχοποιού-

νται, κατά τον Γ. Μηλιό, ως εχθροί 

και κρούει των κώδωνα μήπως αυ-

τός ο εθνικισμός οδηγήσει σε ξενο-

φοβία (σ.σ. εναντίον των Γερμανών; 

Τι δηλαδή, δεν θα τους σερβίρου-

με χωριάτικες στις ταβέρνες;). Πολ-

λά ακόμα αναφέρει ο καθηγητής, 

όποιος θέλει να ξεφύγει από τη ζο-

φερή πραγματικότητα και να σκάσει 

λίγο το χειλάκι του ας συνεχίσει την 

ανάγνωση στο http://www.theseis.

com/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=1276&Itemid=2

9 Εξάλλου θα έχει την ευκαιρία να 

αναγνώσει και τις σχετικές παραπο-

μπές στον… Άκη Γαβριηλίδη, ειδικό 

περί του εθνικισμού. 

Γ.Τσ.
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Εντυπωσιακή είναι η υποστήριξη 
την οποία απολαμβάνει  η κυβέρ-
νηση  όχι μόνο από έναν απελπι-
σμένο λαό, αλλά από τον ίδιο τον 
αντιμνημονιακό χώρο, μέσα και 
έξω από τον Σύριζα, και μάλιστα 
από την πατριωτική πτέρυγά του, 
που κατά τεκμήριο θα είχε μία αί-
σθηση των  διακυβευμάτων και 
των κινδύνων που αντιμετωπίζει 
η χώρα. 

Α
πό κείνους που θα έπρεπε, 
λογικά, να αξιολογούν το ζή-
τημα της υπογεννητικότη-
τας και της δημογραφικής 

κατάρρευσης ως σημαντικότερο από 
πολλά από τα υπαρκτά ζητήματα των 
φαρμακοποιών, επί παραδείγματι.

Από εκείνους που θα έπρεπε να 
αξιολογούν το ζήτημα της παραγωγι-
κής ενδογενούς ανάπτυξης ως κατά 
πολύ σημαντικότερο  από τον ΦΠΑ 
στα τουριστικά νησιά. 

Από εκείνους που θα έπρεπε να 
θεωρούν το μεταναστευτικό ως μία 
βόμβα όχι μόνο στα θεμέλια της κοι-
νωνικής συνοχής αλλά και της ίδιας 
της εθνικής επιβίωσης, σε μία χώρα 
των συνόρων και στο σύνορο των κό-
σμων που συγκρούονται.

Από εκείνους που θα έπρεπε να 
αντιμετωπίζουν τον εθνομηδενισμό 
ως τον βασικό ιδεολογικό υπεύθυνο 
για την διάλυση και πολτοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας, διότι αποσυνέ-
θεσε τη συναίσθηση του συνανήκειν 
των Ελλήνων και μετέβαλε σε όραμα 
της «επαναστατημένης» νέας γενιάς τη 
διάλυση της χώρας τους.

Από εκείνους που θα έπρεπε να 
έχουν συναίσθηση πως η κρίση της 
εκπαίδευσης και η απομάκρυνση 
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 
από οιοδήποτε συλλογικό όραμα εί-
ναι μεγαλύτερου «δημοσιονομικού 
κόστους» εν τέλει από το ζήτημα  των 
προαγωγικών εξετάσεων στις τάξεις 
του λυκείου.

Από εκείνους που θα έπρεπε να 
θεωρούν ως το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα της χώρας την παρακμή της, που 
κινδυνεύει να μεταβληθεί σε πορεία 
χωρίς επιστροφή.

Από εκείνους, που…
Και επειδή ο Σύριζα σε όλα αυτά 

τα ζητήματα δεν μπορούσε παρά να 
επιδεινώσει την ήδη αρνητική κα-
τάσταση που είχαν δημιουργήσει οι 
μνημονιακοί, και όχι να τη βελτιώσει, 
γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, κατ’ 
εξοχήν, δεν υποστηρίξαμε την αυ-
τοδύναμη άνοδό του στην εξουσία. 
Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να 

μη βρεθούν μόνοι σε αυτήν, αλλά να 
υπάρχει και κάποιο «πατριωτικό αντί-
βαρο» στην κυβέρνηση, όσο ασθε-
νές και αν ήταν. Και ευτυχώς, ο «θεός 
της Ελλάδας» δεν επέτρεψε στην κυ-
ρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία 
Χριστοδουλοπούλου και τον κύ-
ριο Κουράκη να κυβερνήσουν μόνοι 
τους και τους υποχρέωσε τουλάχιστον 
να συμπορευτούν με τον Καμμένο, τον 
Κοτζιά  και… τον Ζουράρι.

Και όμως, αυτοί οι «αντιμνημονι-
ακοί πατριώτες», με τη μία ή την άλλη 
δικαιολογία, για λόγους που μπορεί 
να αρχίζουν από την πτώση των προ-
σωπικών τους εισοδημάτων εξαιτί-
ας της κρίσης, και να φθάνουν μέχρι 
την προσδοκία κάποιου προσωπικού 
κέρδους από τη «νέα κατάσταση» ή τις 
ιδεολογικές εμμονές μιας ρεβάνς εμ-
φυλιοπολεμικού τύπου, προσποιού-
νται πως δεν βλέπουν την πραγματι-
κότητα. Αντιθέτως,  εξακολουθούν να 
ξιφουλκούν εναντίον του Άδωνι, του 
Σαμαρά  ή του Βενιζέλου, πλειοδοτώ-
ντας στη λογική της καμένης γης. 

Εάν, αντίθετα, όλα τα τελευταία 
χρόνια δεν έβαζαν κάτω από το χαλί, 
κυριολεκτικά, τις «πατριωτικές» τους 
θέσεις και τις αναδείκνυαν, ως την κύ-
ρια αντίθεση της χώρας – όπως και 
θα έπρεπε να κάνουν, σε συνθήκες 
κυριολεκτικής απειλής ενάντια στην 
πατρίδα και τον λαό μας από την τευ-
τονική Δύση και την ισλαμιστική και 
νεοθωμανική Ανατολή,  τότε και ένας 
δημοκρατικός πατριωτικός χώρος θα 
είχε συγκροτηθεί και δεν θα αφήνο-
νταν ανενόχλητες οι εθνομηδενιστικές 
δυνάμεις να κυριαρχήσουν στον αντι-
μνημονιακό χώρο. 

Ελληνική αριστερά και  εθνικοα-
πελευθερωτική παράδοση

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, οι αντι-
μνημονιακοί μας υποτιμούν τα εθνι-
κά ζητήματα, άσχετα με τους ισχυρι-
σμούς τους. Γι’ αυτό με τόση ευκολία 
μπορούν να τα ξεχάσουν και να επιδί-
δονται απλώς σε μια ανούσια γκρίνια, 
καταλήγοντας όπως πάντα στη γνω-
στή επωδό, «τι να κάνουμε,  δεν υπάρ-
χει άλλη διέξοδος». Τα ίδια μας λένε 
εδώ και…. τριάντα χρόνια, άλλοτε με το 
ΠΑΣΟΚ, το «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ», το 
ΚΚΕ, τον Συνασπισμό, τον Σύριζα, «αν 
υπήρχε κάτι καλύτερο θα το ενστερ-
νιζόμαστε». Όμως έτσι ποτέ δεν δη-
μιουργείται αυτό το  «καλύτερο», διό-
τι εξαρτάται και από τους ίδιους.. έτσι 
άφησαν το ΠΑΣΟΚ να φθάσει στον 
Σημίτη, ή περιμένουν να μετρήσουν 
δυο τρεις ελληνικές σημαίες στις προ-
εκλογικές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ ή 
του Σύριζα, για έχουν το άλλοθι της 
προσκόλλησής τους σε μηχανισμούς 

που από τη φύση τους είναι εθνομη-
δενιστικοί, οι  δε «πατριωτικές» τους 
συνιστώσες αποτελούν άλλοθι των 
αριστερών «πατριωτών» και κοροϊδία 
για το «λαϊκιστικό πόπολο».

Γιατί, δυστυχώς, το ζήτημα πάει 
πολύ βαθιά. Υπάρχει ένα βασικό πρό-
βλημα με ολόκληρη την κουλτούρα 
της αριστεράς σε μια χώρα όπως η Ελ-
λάδα, αποικιοποιημένη και υποταγ-
μένη επί οκτώ αιώνες στους δυνάστες 

και τους αποικιοκράτες της Δύσης 
και της Ανατολής:  Ότι οι κοινωνικές 
και ταξικές αντιθέσεις  ήταν πάντοτε 
υποταγμένες και παράγωγες αυτής 
της βασικής αποικιακής κατάστασης 
της χώρας.  Όταν σε μια τέτοια χώρα 
προτάσσεται  η «ταξική» και «κοινωνι-
κή» αντίθεση έναντι της εθνικής, τότε ο 
«εθνομηδενισμός» καθίσταται  ανα-
πόφευκτος, διότι ανταποκρίνεται  στη  
στρεβλή εικόνα που έχουν κατασκευ-
άσει για τη χώρα τους κάποιες ελίτ δι-
ανοουμένων και ανώτερων μεσαίων 
στρωμάτων, βαθιά αποικιοποιημένες 
από το δυτικό φαντασιακό. 

Και μόνο σε στιγμές ξένης κατο-
χής η  ελληνική αριστερά εγκατέλειπε  
τον δυτικότροπο μαρξισμό της για να 
αποδεχτεί τον εθνικοαπελευθερωτικό 
«μαρξισμό» των Κινέζων, των Βιετνα-
μέζων ή του Γκεβάρα.  Στις άλλες πε-
ριόδους  θα εκστρατεύει  εναντίον της 
«ιμπεριαλιστικής  Ελλάδας» το 1922, 
θα  προωθεί το «μακεδονικό», στην 
Κύπρο θα αρνείται να συνταχθεί με 
τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και  
στην ύστερη μεταπολίτευση θα μετα-
βληθεί σε ιδεολογικό όχημα της πα-
γκοσμιοποίησης στην οποία μετάλλα-
ξε τον  «διεθνισμό» της. 

Ακριβώς γι’ αυτό οι πατριωτικές 
συνιστώσες δεν μακροημέρευαν στα 

εθνομηδενιστικά κόμματα ή απορρο-
φούνταν από αυτά, όπως συνέβη στο 
παρελθόν  με τον Γλέζο, τον Λαφαζά-
νη  ή τον Αλαβάνο. 

Απλώς χειροκροτητές;

Σήμερα, επειδή  βρισκόμαστε και 
πάλι σε συνθήκες  οιονεί κατοχής, τα 
πατριωτικά αισθήματα αναδεικνύο-
νται και πάλι. Μήπως λοιπόν θα έπρε-
πε να «ενισχύσουμε» την προσπάθεια 
της συγκυβέρνησης, ως εξ ανάγκης 
πατριωτικής, παρά τις εθνομηδενιστι-
κές κορώνες του Μπαλτά ή της Χρι-
στοδουλοπούλου; 

Αυτό είναι το επιχείρημα  όσων  
τον υποστηρίζουν «κριτικά» και συ-
μπορεύονται μαζί του. Δεν βλέπουν  
όμως πως ο αντιμνημονιακός  πα-
τριωτισμός  είναι  βαθύτατα νοθευμέ-
νος  και επηρεασμένος  από την οι-
κονομιστική μονομέρεια. Ο πατρω-
τισμός για τον «αριστερό πατριώτη» 
Λαφάζανη, τον Μανόλη Γλέζο ή  τον 
«Δρόμο της Αριστεράς» συνίσταται 
στην  καταγγελία της «κωλοτούμπας» 
του Τσίπρα, και εκεί συναντιούνται με 
τον εθνομηδενιστή Νταβανέλο  ή την 
επίσης εθνομηδενίστρια «Ζωή»!

Άραγε ο Λαφαζάνης, που μας 
σπρώχνει προς τη δραχμή και το ανα-
γκαστικό τετ α τετ με τη νεοθωμανι-
κή Τουρκία, λειτουργεί περισσότε-
ρο «πατριωτικά» από τον εθνομηδε-
νιστή και ευρωπαϊστή Παπαδημού-
λη; Δυστυχώς αμφιβάλλω, παρ’ ότι 
φίλος μου ο πρώτος, διότι υποτιμά το 
γεγονός  ότι  μεσοπρόθεσμα ο μεγαλύ-
τερος κίνδυνος για  μια αποδυναμω-
μένη Ελλάδα έρχεται  από τα ανατολι-
κά, διότι δημιουργεί τελεσίδικα τετελε-
σμένα, πληθυσμιακά και γεωγραφικά. 
Και αυτό το γνωρίζει η Κύπρος καλύ-
τερα από όλους.

Κατά συνέπεια, μόνο η δημιουρ-
γία, το ταχύτερο δυνατό, ενός πατριω-
τικού δημοκρατικού πόλου, που έχει 
αποκοπεί από τον ομφάλιο λώρο 
του δυτικού μαρξισμού και αντλεί από 
την ιδιοπροσωπία και τα προβλήματα 
της χώρας του, μπορεί να προσφέρει 
οποιαδήποτε απάντηση  στο απόλυτο 
αδιέξοδο που βιώνουμε και να συμ-
βάλει ενεργά  και στη στήριξη οποιων-
δήποτε θετικών κινήσεων από την 
πλευρά των κυβερνητικών. Διαφορε-
τικά θα μείνουμε να κλαίμε τη μοίρα 
μας και η καταστροφή θα πλησιάζει.

Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρει-
άζεται σαφής διαχωρισμός από το 
υπάρχον πολιτικό σκηνικό και την 
κυβέρνηση και  συγκρότηση –επί τέ-
λους– ενός αυτόνομου κινήματος. 
Για μια νέα «Φιλική Εταιρεία», καθό-
λου τυχαία, ο Σιατίστης Παύλος μί-
λησε.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

«Πατριωτική Αριστερά» ή Φιλική Εταιρεία;
Η στρατηγική ενός κινήματος χειραφέτησης

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Χρειάζεται σα-

φής διαχωρι-

σμός από το 

υπάρχον πολι-

τικό σκηνικό και 

την κυβέρνηση 

και  συγκρότη-

ση –επί τέλους– 

ενός αυτόνομου 

κινήματος.
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Η Γιούροστατ ανακοίνωσε τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία για τη σύνθεση του 
εμπορικού ισοζυγίου των χωρών-μελών 
της Ε.Ε. 

Σ 

την περίπτωση της Ελλάδας, η Γερ-
μανία (10%), η Ρωσία (10%), το Ιράκ 
(8%), η Ιταλία (6%) και η Κίνα (5%) 
κυριαρχούν στις εισαγωγές. Στις 

εξαγωγές, πρώτη έρχεται η Τουρκία (12%) κι 
ακολουθούν Ιταλία (9%), Γερμανία (7%), Βουλ-
γαρία (5%) και Κύπρος (5%). 

Για την Κύπρο, στις εισαγωγές πρώτη έρ-
χεται η Ελλάδα (24%) και ακολουθούν Ισραήλ 
(10%), Ηνωμένο Βασίλειο (7%), Ιταλία (7%) και 
Γερμανία (7%). Στις  εξαγωγές, και πάλι πρώ-
τη η Ελλάδα (16%) και ακολουθούν: Ηνωμένο 
Βασίλειο (105), Ισραήλ (3%), Κίνα (3%).

Αναλύοντας τα στατιστικά, αξίζει κανείς να 
σχολιάσει τα εξής: 

Α) Ο παρασιτικός ρόλος του ελλαδικού κρά-
τους εντός της Ε.Ε. συνεχίζεται αλώβητος από 
την κρίση: Η χώρα μας εξακολουθεί να εισά-
γει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 
από τη Γερμανία και την Ιταλία και να εξάγει σ’ 
αυτές ακατέργαστα αγροτικά προϊόντα. 

Β) Ιράκ και Ρωσία πρωτοστατούν στις ενεργει-
ακές εισαγωγές της χώρας. Η αναιμική ελλη-
νική παραγωγή (πλαστικά κ.ο.κ.) βασίζεται στα 
πετρελαιοειδή.

Γ) Το εμπορικό ισοζύγιο με την Τουρκία (και 
το ίδιο ισχύει για τις επενδύσεις) έχει την ίδια 
υφή με εκείνη που είχε το αντίστοιχο του ελλα-

δικού χώρου επί… οθωμανοκρατίας: Το οθω-
μανικό πολιτικό «κέντρο» απομυζά την ελλη-
νική «περιφέρεια», απορροφώντας τα προ-
ϊόντα, τα κεφάλαια και τους ανθρώπους της 
(βλέπε τη νέα τάση φυγής εργατικού δυναμι-
κού προς την Τουρκία). Αντίθετα, οι επενδύ-
σεις της Τουρκίας, και οι εισαγωγές της, είναι 
ακόμα πολύ αναιμικές. Προς το παρόν, δηλα-

δή, εξάγουμε ανθρώπους, κεφάλαια και προϊ-
όντα και εισάγουμε… υποσχέσεις για πολιτική 
«προστασία» και «ασφάλεια» (sic!), δηλαδή ει-
σάγουμε… νεοθωμανισμό. 

Δ) Πριν από μερικές εβδομάδες, ο υπουργός 
Οικονομίας της Κύπρου, Χάρης Γεωργιάδης, 
ισχυρίστηκε ότι, με το ελλαδικό κράτος η Κύ-
προς διατηρεί «πολιτιστικούς δεσμούς και 
μόνο». Και αυτό, θέλοντας να δικαιολογήσει 
το απόλυτο χάσμα που καταγράφηκε μεταξύ 
των δύο ελληνικών κρατών –όταν ο Σόιμπλε 
«έτρωγε ζωντανό» τον Γ. Βαρουφάκη στο Γιού-
ρογκρουπ. Τα στοιχεία διαψεύδουν τον Χάρη 
Γεωργιάδη, καθώς (παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες της κυβέρνησής του, όπως και της 
προηγούμενης κυβέρνησης Χριστόφια) το ελ-
λαδικό κράτος παραμένει ο κυριότερος εμπο-
ρικός εταίρος της Κύπρου. 

Ε) Η παρουσία της Βουλγαρίας και της Κύ-
πρου στον κατάλογο των ελληνικών εξαγω-
γών καταδεικνύει ότι μια στρατηγική ελλαδο-
κυπριακής ενότητας, όπως και μια βαλκανική 
οικονομική στρατηγική για την Ελλάδα είναι 
εφικτή, καθώς ανταποκρίνεται σε μια υπαρ-
κτή, αν και σήμερα δευτερεύουσα, τάση. 

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«οι ελληνικές αρχές έχουν την κυ-
ριότητα των μεταρρυθμίσεων

και θα παρουσιάσουν έναν πλήρη 
κατάλογο συγκεκριμένων 

μεταρρυθμίσεων τις επόμενες μέ-
ρες» 

Συμφωνία 7μερούς, 20/3/2015

Η συμφωνία της 7μερούς, για την 
επιτάχυνση της υλοποίησης της 
απόφασης του Γιούρογκρουπ, της 
20ης Φεβρουαρίου, ξεκαθαρίζει το 
νόημα και τη γεωγραφία της «δη-
μιουργικής ασάφειας», που επι-
καλέσθηκε ο Έλληνας υπ. Οικονο-
μικών. 

Η 

ασάφεια είναι όρος συ-
γκάλυψης της σχέσης 
προϊσταμένου (κράτη-
δανειστές) και υφισταμέ-

νου (ελληνικές αρχές) και του μύ-
θου της «διαπραγμάτευσης». Η δυ-
νατότητα δημιουργικής ασάφειας, 
που εμπεριέχεται στις λέξεις «κυρι-
ότητα των μεταρρυθμίσεων», ακυ-
ρώνεται πάραυτα εντός της αντιδη-
μιουργικής σαφήνειας της φράσης 
«παρουσίαση… των μεταρρυθμίσε-
ων» στους θεσμούς των δανειστών, 
οι οποίοι και θα τις κρίνουν, σε χρό-

νο μάλιστα που αυτοί ορίζουν. 
Η ασάφεια στις διεθνείς σχέσεις 

είναι ένα εργαλείο διαχείρισης του 
καθεστώτος μειωμένης εθνικής κυ-
ριαρχίας. Υπάρχει από την αρχή του 
ελληνικού κράτους, στις διαδικασί-
ες υποστασιοποίησής του εντός των 
συμφερόντων των ισχυρών κρατών. 
Έτσι, στον προσδιορισμό των  δικαι-
οδοσιών των Προστάτιδων Δυνάμε-
ων η ασάφεια ήταν σκόπιμη, γιατί 
έκανε πιο ευέλικτες τις επεμβάσεις 
τους, χωρίς να επιβαρύνονται με 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ο χα-
ρακτηρισμός, από την ελληνική Γε-
ρουσία, του πρωτοκόλλου δημιουρ-
γίας του ελληνικού κράτους (1830), 
ως «αιώνια σκλαβιά», υπονοούσε τη 
σαφήνεια του καθεστώτος της αδύ-
ναμης εθνικής κυριαρχίας. 

Σήμερα, η ασάφεια χρησιμοποιεί-

ται από τους εγχώριους κοτζαμπάση-
δες, για να υποστασιοποιούν, από τη 
μία, τον μύθο της ευρωπαϊκής αλλη-
λεγγύης και, από την άλλη, να συγκα-
λύπτουν τη σαφήνεια της εθελοδου-
λίας τους (προηγούμενη κυβέρνηση) 
ή της ανημποριάς τους (σημερινή 
κυβέρνηση). Έτσι, το ζήτημα των γερ-
μανικών αποζημιώσεων  καλύπτεται 
με  πέπλο ασάφειας, αφού, όταν η κυ-
βέρνηση απευθύνεται στους Έλλη-
νες, η διεκδίκηση είναι υλική, όταν 
όμως απευθύνεται στους Γερμανούς 
είναι μόνον ηθική. Το κείμενο της τε-
τράμηνης επέκτασης του μνημονίου, 
που υπέγραψε η σημερινή κυβέρνη-
ση, είναι πανομοιότυπο με το κείμενο 
της δίμηνης, που υπέγραψε η προη-
γούμενη. Το «ι-μέιλ μεταρρυθμίσε-
ων» Βαρουφάκη είναι της ίδιας λογι-
κής με του Χαρδούβελη. Τα αποκρύ-

βουν όμως, ίσως από… ντροπή. Αυτό 
που τα κράτη-δανειστές αποκαλούν 
«συνομιλίες», η κυβέρνηση κομπορ-
ρημονεί ότι πρόκειται για «διαπραγ-
ματεύσεις». Η ασάφεια χρησιμεύει 
για να εκφυλίσει σταδιακά τις προ-
εκλογικές υποσχέσεις και τους λεο-
νταρισμούς. Η έμφαση στη σημειο-
λογία και την ορολογία υπαγορεύε-
ται απ’ αυτές τις ανάγκες. Η μετονο-
μασία της «τρόικας» σε «θεσμούς» 
δεν διαφοροποιεί καθόλου το περιε-
χόμενό τους, όπως το προσδιόρισε η 
7μερής ως «αποστολές διερεύνησης 
δεδομένων». Τα μνημόνια καταγγέλ-
λονται εντός των τειχών, αλλά ανανε-
ώνονται εκτός. Και όλα αυτά γιατί οι 
εξωτερικοί δανεισμοί, πάνω στους 
οποίους οικοδομούνται σχέσεις εθε-
λοδουλίας και ανημποριάς, πραγμα-
τοποιούνται μόνον αν η κυβέρνηση 
και το κράτος τεθούν υπό την επιτρο-
πεία των κρατών-δανειστών.

Για να θεωρηθεί εθνικά κυρίαρ-
χο ένα κράτος θα πρέπει πρωτίστως 
να ελέγχει το πλεόνασμα που πα-
ράγει ο λαός και να ρυθμίζει το χρέ-
ος με δικούς του κανόνες. Το ελληνι-
κό κράτος, σ’ αυτή τη συγκυρία, για να 
ανακτήσει κυριαρχία θα πρέπει είτε 
να πείσει τους εταίρους-δανειστές ότι 
το χρέος είναι επαχθές και επονείδι-
στο, είτε να το διαχειριστεί μονομερώς, 

πράγμα που απαιτεί την έξοδο από 
την ευρωζώνη. Όσο παραμένει στην 
ευρωζώνη απειλείται με κατασχέσεις, 
αφού, με το μνημόνιο του Μαρτίου 
2012, τα ελληνικά ομόλογα υπήχθη-
σαν στο αγγλικό δίκαιο. Αν ορίσου-
με ως ύψιστο αγαθό την εθνική κυρι-
αρχία και όχι το ευρωπαϊκό κεκτημέ-
νο, τότε, η έξοδος από το ευρώ γίνεται 
μια αναγκαία, αν και όχι επαρκής συν-
θήκη, για την επίτευξή της, αφού μόνο 
έτσι μπορεί, με μονομερή νομοθετική 
πράξη της Βουλής, να προχωρήσει το 
κράτος σε αναδιάρθρωση του χρέους, 
με νόμιμο τρόπο, αποπληρώνοντάς το 
με εθνικό νόμισμα, εξουδετερώνοντας 
όμως το «δικαίωμα» των κρατών-δα-
νειστών κατάσχεσης της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του. 

Η κυβέρνηση φαίνεται να συν-
θλίβεται στη χοντροκομμένη αντί-
φαση που δημιούργησε προεκλο-
γικά, ανάμεσα στην κατάργηση του 
μνημονίου με μονομερή πράξη της 
Βουλής και στην πάση θυσία παρα-
μονή στην ευρωζώνη. Επειδή η σύν-
θεση της αντίφασης είναι αδύνατη, γι’ 
αυτό προσπαθεί να τη διαχειριστεί 
μέσα από την ασάφεια όρων και πο-
λιτικών, εξασφαλίζοντας πρόσκαιρα 
τη λαϊκή ανοχή, με τίμημα όμως την 
κλιμάκωση της απώλειας   εθνικής 
κυριαρχίας.

 Η «ασάφεια» ως πολιτική συγκάλυψης των αντιφάσεων

Έκφραση αδύναμης εθνικής κυριαρχίας
Του Εκ Βεροίας

Ακτινογραφία των εμπορικών ισοζυγίων Ελλάδας και Κύπρου

Παρασιτισμός - Νεοθωμανισμός, αλλά και Κύπρος και Βαλκάνια
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Στην Κύπρο φτάνει τη Δευτέ-
ρα ο ειδικός απεσταλμένος του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ, Έσπεν Μπαρθ Άι-
ντα, σε μια προσπάθεια να κλει-
δώσει η επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων για το Κυπρια-
κό. Ο Άιντα έρχεται τη μέρα που 
λήγει η παράνομη τουρκική 
NAVTEX και ενώ το ερευνητικό 
Μπαρμπαρός έχει αποχωρήσει 
από τις κυπριακές θάλασσες, με 
σκοπό, μάλλον, να ανακοινώσει 
ο ίδιος την επανέναρξη των συ-
νομιλιών, μετά από χωριστές 
συναντήσεις με τον πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τον κατοχικό 
ηγέτη Ντερβίς Έρογλου.

Ε 

ν τω μεταξύ, είναι λογι-
κό οι συνομιλίες να επα-
ναρχίσουν μετά τις πα-
ράνομες εκλογές της 19ης 

Απριλίου στα Κατεχόμενα. Εκεί 
όπου ο Έρογλου θα δώσει μάχη 
στήθος με στήθος με τον ανθυποψή-
φιό του, Μουσταφά Ακιντζί, ο οποί-
ος παρουσιάζεται ως ο διαλλακτι-
κός υποψήφιος που θα οδηγήσει 
στη λύση του Κυπριακού. Άλλωστε, 
ΜΜΕ στα Κατεχόμενα μιλούν για 
«αέρα ΣΥΡΙΖΑ» στις εκλογές, ανα-

φερόμενα στον Ακιντζί, που διετέλε-
σε και δήμαρχος της κατεχόμενης 
Λευκωσίας. Δημοσιογραφικοί κυ-
πριακοί κύκλοι, πάντως, δεν περι-
μένουν να χάσει ο Ντερβίς Έρογλου. 

Παράλληλα, ο ίδιος ο Έρογλου 
συνεχίζει στο κλίμα που τον συνήθι-
σε η κοινή γνώμη. Δήλωσε έκπλη-
κτος για τις αναφορές του Προκό-
πη Παυλόπουλου και του Νίκου 
Αναστασιάδη σε τουρκική κατο-
χή, ισχυριζόμενος ότι η μόνη κατο-
χή αφορά στην «κατοχή» της έδρας 
της κυβέρνησης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας από την ελληνοκυπρι-

ακή πλευρά. Κατηγόρησε μάλιστα 
την Ελλάδα ότι κατέστρεψε τη συνε-
ταιρική Δημοκρατία.

Οι «διακοινοτικές» συνομιλίες, 
λοιπόν, αναμένεται να επαναρχίσουν 
το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, χω-
ρίς να φαίνεται κάποιο φως στο τού-
νελ, καθώς κανείς δεν μπορεί να εί-
ναι σίγουρος ως προς τις βλέψεις της 
Τουρκίας και τις επόμενες κινήσεις 
της. Το τοπίο είναι θολό, όχι μόνο 
εξαιτίας της αδιαλλαξίας των θυτών, 
αλλά και εξαιτίας των συνεχιζόμε-
νων υποχωρήσεων των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος 

Αναστασιάδης έχει ήδη δηλώσει 
πως το θέμα των υδρογονανθρά-
κων μπορεί να συζητηθεί σε μεταγε-
νέστερο στάδιο των συνομιλιών, την 
ώρα που αντιπολιτευόμενα κόμμα-
τα στο νησί μίλησαν για «ειλημμένες 
υποχωρήσεις» της ε/κ πλευράς στο 
θέμα της υλοποίησης του ενεργει-
ακού σχεδιασμού και συμμόρφω-
ση προς τις τουρκικές αξιώσεις. Όλα 
αυτά, χωρίς να δεσμευτεί η Άγκυ-
ρα ότι δεν θα επαναληφθούν οι προ-
κλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Παράλληλα, καθίσταται σημα-
ντική και η στάση των Βρετανών. 

Ακυρώθηκε, λόγω εξελίξεων στις 
συζητήσεις για το πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν, η πολυσυζητημέ-
νη επίσκεψη του Βρετανού ΥΠΕΞ 
Φίλιπ Χάμοντ, ο οποίος θα συνα-
ντούσε τον Αναστασιάδη στις 31 
Μαρτίου και τον Ντερβίς Έρογλου 
την 1η Απριλίου, στα Κατεχόμενα. Οι 
Βρετανοί επιμένουν να προκαλούν 
με ενέργειες που δεν θα οδηγήσουν 
στην επίλυση αλλά στη μεγιστοποί-
ηση του προβλήματος.

Εν τέλει, ακόμα και τώρα που το 
Μπαρμπαρός αποχώρησε από τα 
κυπριακά χωρικά ύδατα, η «απει-
λή των κανονιοφόρων», φράση που 
χρησιμοποιεί ο πρόεδρος όταν ανα-
φέρεται στην αποχώρηση από τις δι-
απραγματεύσεις, είναι υπαρκτή. Δεν 
εγγυάται κανείς ότι η Άγκυρα, το 
ψευδοκράτος, ο Έρογλου, ο Ερντο-
γάν και ο Νταβούτογλου θα στα-
ματήσουν τις απειλές και τις προ-
κλήσεις, ούτε κι αν τους παραχωρη-
θεί το 100% των υδρογονανθράκων. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται 
ήδη σε άτακτη υποχώρηση. Ελέω 
των συνομιλιών (και όχι κατ’ ανά-
γκην της «ευκταίας» λύσης), η κυ-
βέρνηση δεν προστατεύει καν το 
«όπλο» του φυσικού αερίου, περι-
μένοντας την Τουρκία να αλλάξει 
στάση και πολιτική. Πώς; 

                                                                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ 

άποτε ἔρχεται ἡ στιγμή πού τά 
ἀστεῖα τελειώνουν. Συνήθως ἡ 
στιγμή αὐτή εἶναι τοῦ λογαρια-
σμοῦ: ὅταν πιά καλεῖται κάποιος 

νά πληρώσει τήν χρόνια ἀδυναμία – ἀδρά-
νεια – ἀνοησία του μέ τό ἀνάλογο τίμημα. 
Κάπως ἔτσι μᾶς φάνηκε ἡ εἴδηση («Χρό-
νος», 12/3/2015) πώς ὁ γιός τοῦ Σαδίκ, Λε-
βέντ Ἀχμέτ, ἀνέλαβε γιά 10 χρόνια μάνα-
τζερ στήν νεότευκτη Α.Ε. «Μπασμάς Θρά-
κης» τῶν καπνοπαραγωγῶν τοῦ νομοῦ 
μας. Ἔτσι, μετά τόν κομβικό του ρόλο στήν 
διεθνή ἐμπορία τοῦ βαμβακιοῦ μας, ὁ πο-
λυτιμότατος καπνός τῆς περιοχῆς περνά-
ει κι αὐτός στά χέρια τοῦ Λεβέντ! Μιλᾶμε 
γιά 15.000 οἰκογένειες τῆς Ροδόπης πού 
θά ἐξαρτῶνται ἄμεσα οἰκονομικά ἀπό τόν 
κληρονόμο τοῦ Σαδίκ! Καί νά πεῖς ὅτι ὁ 
ἴδιος ἔχει κάποια σχέση μέ τήν ἐπεξεργα-
σία ἤ μέ τήν μεταποίηση τοῦ προϊόντος; 
Ἁπλός μεσάζων εἶναι καί μέ τήν ἑταιρεία 
του DCT διαθέτει τό ἑλληνικό προϊόν κυ-
ρίως σέ τρίτες χῶρες (Ἰαπωνία, Λατινική 
Ἀμερική κτλ)!

Δέν ξέρω τί μυαλά κουβαλᾶμε πιά σ’ 

αὐτή τή χώρα. Ἐκχωρήσαμε πρῶτα τό φα-
ντασιακό μας στούς Ὀθωμανούς δήμιους 
τῶν παππούδων μας, κοιτώντας τους πιά 
ὄχι ὡς λέπρα τῆς ἑλληνικῆς γῆς – ὅπως 
ἀνέκαθεν λειτούργησαν – ἀλλά ὡς τέως 
συγκατοίκους καί παλιόφιλους. Πᾶμε ἀγε-
ληδόν στήν Τουρκία διακοπές, βλέπουμε 
τά κρετίνικα σήριάλ τους, μαθαίνουμε τή 
γλῶσσα τους…

Σέ ποιόν κωλοέλληνα τώρα νά μιλή-
σεις καί νά καταλάβει ὅτι ὁ τόπος μας 
βαθμηδόν ἐκχωρεῖται στίς ὀρέξεις τοῦ 
ἐχθροῦ; Τί νά πεῖς στόν κάθε χαυνοπο-
λίτη γιά τίς σχέσεις τοῦ «ἐπιχειρηματία» 
μέ τήν πολιτική ἐλίτ τῆς γείτονος (ἡ γυ-
ναίκα τοῦ Ἐρντογάν ἦρθε στήν Κομοτη-
νή μόνο γιά τό …σουνέτ τοῦ γιοῦ τοῦ Λε-
βέντ) καί ἄλλες ὑπηρεσίες (βλ. στή φωτό 
τόν Λεβέντ στό κέντρο καί στό δεξί του 
χέρι τόν Σουνουσί Μισιρλίογλου πού χτύ-
πησε τόν νόμιμο ἰμάμη στή Ρόδο καί ἀπε-
λάθηκε μετά τήν καταδίκη του); Τί νά 
πεῖς ὅταν μόλις προχθές ἡ «πατριωτική» 
ΝΔ τῶν Σαμαρᾶ – Σταμάτη τόν ἐκλιπα-
ροῦσε νά κατέβει μαζί της γιά βουλευτής; 
Ὅσο γιά τό «ἑλληνικό κράτος»… Εἴπαμε, 
φτάνει μέ τά ἀστεῖα.

Η καπνοπαραγωγή της Ροδόπης υπό τον έλεγχο του Λεβέντ!

Η Θράκη ως τουρκικό τσιφλίκι

Από τον  «Αντιφωνητή» [17/03/2015] Ι 

δρύθηκε στην Κύπρο η Πρωτοβουλία 
Μνήμης Θεόφιλου Γεωργιάδη. Αναδη-
μοσιεύουμε από την ανακοίνωση της 
πρωτοβουλίας:  «21 χρόνια μετά την 

άνανδρη δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιά-
δη αποφασίσαμε, αναλαμβάνοντας τις δικές μας 
ευθύνες, να σημάνουμε την έναρξη μιας σειράς 
δράσεων που θα φέρουν τον τίτλο «Πρωτοβου-
λία μνήμης Θεόφιλου Γεωργιάδη» και τον σκο-
πό, όχι μόνο της επιβίωσης της ίδιας της μνήμης, 
αλλά και της αναζωπύρωσης του αγώνα για την 
απελευθέρωση του τόπου, στον οποίο πρωτο-
στάτησε ο ήρωας Θεόφιλος Γεωργιάδης.

Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης, που στις 10 το 
βράδυ της 20ης Μαρτίου 1994, δολοφονήθηκε 
από πράκτορα των τουρκικών μυστικών υπηρε-
σιών, έξω από το σπίτι του στην οδό Θουκυδίδη 
στην Αγλαντζιά της Λευκωσίας. Ο ήρωας Θεόφι-
λος Γεωργιάδης, που έκανε τρόπο ζωής την Επι-
τροπή Αλληλεγγύης στο Κουρδιστάν, που βρέ-
θηκε νεκρός, αγκαλιά με το περιοδικό «Φωνή 
του Κουρδιστάν» που εξέδιδε η Επιτροπή. Ο Θε-
όφιλος Γεωργιάδης, που δεν σταμάτησε να φω-
νάζει για τα δίκαια του κυπριακού Ελληνισμού, 
για τον τερματισμό της κατοχής, για την εξακρί-

βωση της τύχης των αγνοουμένων. Ο Θεόφιλος 
Γεωργιάδης που –αλύγιστος και αιώνιος- κατα-
νόησε πως η συναδέλφωση με σκλαβωμένους 
λαούς είναι αναπόφευκτη».

Ήδη η Πρωτοβουλία, οργάνωσε μια επιτυ-
χημένη ημέρα δράσεων, την επέτειο της δολο-
φονίας του Θ. Γεωργιάδη (20/03/2015), με δι-
αδήλωση που κατέληξε στο οδόφραγμα του 
Λήδρα Παλλάς στην Λευκωσία, όπου πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση στην μνήμη του. Ακο-
λούθησαν και άλλες, μικρότερες και συμβολικές 
δράσεις αλληλεγγύης στον αγώνα των Κούρδων 
για αυτοδιάθεση.   

«Πρωτοβουλία Μνήμης Θεόφιλου Γεωργιάδη»

Από τη Λευκωσία, στο Κομπάνι

Κυπριακό: Σκηνικό επανέναρξης συνομιλιών, εκλογές στα Κατεχόμενα και … «όλα στο τραπέζι»;

«Υπό την απειλή κανονιοφόρων»
Του Αλέκου Μιχαηλίδη
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Το αδιέξοδο των 
σκουπιδιών

Χ 

αμός γίνεται με τα απορρίμματα σε όλη 
την Ελλάδα. Ενδεικτικά, για να καταλά-
βουμε τι συμβαίνει στον Δήμο Τρίπο-
λης, όπου η κατάσταση έχει φτάσει πλέ-

ον στο απροχώρητο, με τα σκουπίδια να επισωρεύ-
ονται σε κάθε γωνιά της πόλης, το πρόβλημα έχει ως 
εξής: Μέχρι τώρα, όλοι οι δήμοι βολεύονταν με τους… 
ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμά-
των) –ένα πολύ ουδέτερο αρτικόλεξο για να νοηματο-
δοτεί την πρακτική του να πετάς τα σκουπίδια όπου 
να 'ναι. Βεβαίως, η ύπαρξη των ΧΑΔΑ συνεπάγεται 
πρόστιμα από την Ε.Ε. (Τον περασμένο Δεκέμβριο 
η Ε.Ε. επέβαλε πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα 
και επιπλέον πρόστιμο 14,5 εκατ. ευρώ ανά εξάμη-
νο, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2015 και μετά, μέχρι 
το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση όλων των 
ΧΑΔΑ.) Γι’ αυτό, πλέον, δεν ενδείκνυται να πετούν οι 
δήμοι τα σκουπίδια τους κατά το δοκούν, οπότε… το 
απόλυτο χάος! Ο Δήμος Τρίπολης έχει κηρυχθεί εδώ 
και είκοσι έξι μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
ενώ έφτασε σε σημείο να συζητάει σοβαρά τη μετα-
φορά των απορριμμάτων (συγκεκριμένα 5.000 τό-
νους) στην Κοζάνη, δηλαδή… 540 χιλιόμετρα μακριά, 
με κόστος ανά τόνο που ξεπερνάει τα 100€! Αυτό δή-
λωσε και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, Γ. Τσι-
ρώνης: «Εδώ και ένα μήνα έχω δώσει λύση στο θέμα 
και τα απορρίμματα έχει δρομολογηθεί να πάνε προ-
σωρινά στην Κοζάνη, εκεί όπου ο Οικολόγος Πράσινος 
δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης δέχτηκε να βοηθήσει».    

Με αυτά και με εκείνα, αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι ζει το απόλυτο αδιέξοδο. Κι όμως! Θεωρητικά, τα 
πράγματα είναι πολύ… ευοίωνα! Σύμφωνα με την ευ-
ρωπαϊκή οδηγία για τη διαχείριση των απορριμμά-
των, καθώς και με τον τροποποιημένο εθνικό σχέ-
διο, ένα 60%-70% του συνολικού τους όγκου ανακυ-
κλώνεται, κομποστοποιείται ή επαναχρησιμοποιείται. 
Μάλιστα, η Ε.Ε. ευνοεί αυτές τις πρακτικές, και διαθέ-
τει ετησίως αρκετούς πόρους για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τις πταίει τότε; Οι πολιτικές ηγεσίες των ΟΤΑ εί-
χαν βολευτεί με τις ΧΑΔΑ, ενώ τώρα που ξεβολεύτη-
καν προκρίνουν πάντα κοστοβόρες λύσεις, που προ-
ϋποθέτουν μεγάλες επενδύσεις (καύση απορριμμά-
των) και υψηλό βαθμό εμπλοκής των… εργολάβων. 
Στην καθιέρωση αυτής της λογικής έχει βοηθήσει ο… 
Σημίτης, που δημιούργησε παράδοση για το πώς να 
αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά προγράμματα (ακριβά 
έργα μικρής αποδοτικότητας/χρησιμότητας) αλλά και 
ο… Φούχτελ, που περιδιάβαινε την Ελλάδα και προω-
θούσε την «ενεργειακή αξιοποίηση» (καύση) ενάντια 
στις προτεραιότητες που θέτει η… ευρωπαϊκή οδη-
γία και ο εθνικός σχεδιασμός. Προφανώς, για να εξά-
γει παρωχημένη τεχνολογία. Ο κύριος Τατούλης κάτι 
γνωρίζει επί όλων αυτών… 

Όποιος θέλει να καταλάβει επακριβώς 
τη φύση αυτού που λέμε «αθηνοκεντρι-
κό κράτος-παράσιτο των εργολάβων», 
δεν έχει παρά να ασχοληθεί με το μετρό 
της Θεσσαλονίκης. Ένα μνημείο που μας 
υπενθυμίζει ότι ο εκρηκτικός συνδυα-
σμός βλακείας, άγνοιας, υστεροβουλί-
ας, πολιτικής τυφλότητας και δόλου εί-
ναι όχι μόνον ανίκητος, αλλά μπορεί να 
φέρει ολάκερη πόλη σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. 

Τ 

ις πταίει; Κατ' αρχάς ο Σουφλιάς, που 
αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο, 
ενώ υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις οι 
οποίες επαληθεύθηκαν ΟΛΕΣ (αρ-

χαία, υπόγεια ύδατα, χάος απαλλοτριώσεων), 
και μάλιστα με τη χειρότερη δυνατή μέθοδο 
κατασκευής (τμηματική μελετοκατασκευή). 
Δεύτερον, οι εργολάβοι, οι οποίοι καταφα-
νώς χρησιμοποιούν το αδιέξοδο για να εκβι-
άζουν την πολιτεία με ρήτρες και εξωσυμβα-
τικές απαιτήσεις –είναι και αυτή μια ασφα-
λής μέθοδος κερδοφορίας γι’ αυτούς. 

Τέλος, οι εκάστοτε κυβερνήσεις, που 
ιδιαίτερα από το 2010 και μετά έβλεπαν το 
ταμείο του έργου, σαν "τρύπιο κουμπαρά" 
και κατά το δοκούν μετέφεραν πόρους και 
κεφάλαια από αυτό για άλλες χρήσεις. Και 
όλα αυτά, πασπαλισμένα με έναν απίστευτο 
πόλεμο επικοινωνίας, προσχηματικών κα-
ταγγελιών, ήξεις αφήξεις και άλλα προπα-
γανδιστικά τεχνάσματα: Για να πετάει ο ένας 
το μπαλάκι στον άλλον και να παίζουν την 
ομηρεία μιας ολόκληρης πόλης στην «κο-
λοκυθιά». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περι-
πέτεια των αρχαιολογικών ευρημάτων στον 
σταθμό Βενιζέλου. Με την αποκάλυψή τους, 
ο τότε υπουργός Πολιτισμού, Τζαβάρας, και 
το ΚΑΣ γνωμοδότησαν στη μεταφορά τους 
για να κατασκευαστεί ο σταθμός. Λεπτομέ-
ρεια: Το ΚΑΣ, έκανε γνωμοδότηση από μα-
κριά, δεν πήγε καν στο εργοτάξιο. Κάτι που 
έπραξε ο Πάολο Οντόρικο, διευθυντής 
του Κέντρου Βυζαντινών και Νεοελληνι-
κών Σπουδών της Διευθυντής Σπουδών στη 
Σχολή Ανώτατων Σπουδών στις Κοινωνι-
κές Επιστήμες στο Παρίσι, για να μείνει με το 
στόμα ανοιχτό μπροστά στην καταπληκτική 
αρχαιολογική αξία των ευρημάτων, τα οποία 
αποκάλεσε «Η Πομπηία της Θεσσαλονί-
κης», ένα καταπληκτικό δείγμα καταγραφής 
1.000 χρόνων ιστορικής συνέχειας μέσα 
από την τμηματική αποκάλυψη της «μέσης 
οδού», που διέσχιζε την πόλη καθ' όλη τη δι-
άρκεια της βυζαντινής της περιόδου! Η απά-
ντηση από την πλευρά της πολιτείας ήταν… 
άμεση: Έθεσαν το δίλημμα, αρχαία ή μετρό, 
και καταλόγισαν όλες τις ευθύνες που φέ-
ρουν οι ίδιοι για την απόφαση να κατασκευ-
αστεί αυτό το τερατώδες έργο με αυτό το βλα-
κώδη τρόπο σε όσους… αντιδρούσαν στη με-
ταφορά-καταστροφή των ευρημάτων από 
τον τόπο που βρέθηκαν!

Δεύτερο τραγικό συμβάν, ο σταθμός 
της Δελφών: Εκεί, λόγω της προβλημα-
τικής μεθόδου κατασκευής, αλλά και από 
σχεδιαστική αστοχία, το εργοτάξιο του σταθ-
μού μεταφέρθηκε μερικά μέτρα, με συ-
νέπεια να αποκλειστεί όλος ο δρόμος. Το 
2011 είπαν ότι αυτό θα γίνει για δέκα μή-
νες. Πλέον, έχουμε… 2015! Κάπως έτσι, 
απονεκρώθηκε ολόκληρη η γειτονιά, που 
κάποτε ήταν ιδιαίτερα ακμάζουσα: Οι κατα-
στηματάρχες καταστράφηκαν, ενώ μαζί με 
τον δρόμο αποκλείστηκε… ένα σχολείο και 
ένα νοσοκομείο (!). Συμπέρασμα; Αν αντί 
για το μετρό, το κράτος… βομβάρδιζε τη γει-
τονιά, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Του-
λάχιστον το πλήγμα θα ήταν ακαριαίο και 
όχι… διαρκείας. Αντίστοιχη είναι η κατάστα-
ση στην… Εγνατία, ενώ προβλήματα που 
επίσης πηγάζουν από την αστοχία της σύλ-
ληψης και της εκτέλεσης του έργου υπάρ-
χουν και σε άλλους σταθμούς (Βούλγαρη, 
Ανάληψη, Νέα Ελβετία).

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το έργο 
έχει βαλτώσει –με ένα 35% να έχει μόνον τε-
λειώσει, ενώ η αρχική πρόβλεψη ολοκλή-
ρωσης ήταν για το…2012. Το κόστος από τα 
1 δισ. έχει εκτοξευθεί –ήδη οι εξωσυμβατι-
κές υποχρεώσεις του εργολάβου αγγίζουν τα 
550 δισ., ποσό που υπό κανονικές περιστά-
σεις θα επαρκούσε για να… επιλύσει συνο-
λικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. 

Χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν –ο 
κύριος του έργου Αττικό Μετρό Α.Ε. λέει 
για το 2018, άλλοι για το 2022 και άλλοι 
για το… 2030. Ποιο είναι το κερασάκι στην 
τούρτα; Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει 
μέχρι σήμερα αν θα είναι οικονομικά βιώ-
σιμη η λειτουργία του μετρό, αν και όποτε 
τελειώσει. Άραγε το εισιτήριο θα χρειάζεται 
επιδότηση όπως αυτό του ΟΑΣΘ ή θα είναι 
υπέρογκο; Μήπως το δράμα της λειτουργί-
ας ενός μη βιώσιμου έργου θα διαδεχθεί το 
μέγα δράμα της κατασκευής του; Άδηλο.

 Το μόνο που μπορεί να σημειώσει κα-

νείς είναι ότι, σε μια ελληνική ουτοπία, χει-
ραφετημένη από την απύθμενη βλακεία 
των κυβερνώντων, αυτά είναι ζητήματα που 
τα ξεκαθαρίζουν ολοκληρωτικά πριν απο-
φασίσουν την κατασκευή του έργου. Στην 
προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων είχε εκφράσει σοβαρό-
τατες επιφυλάξεις, γι' αυτό και δεν είχε δε-
χτεί να χρηματοδοτήσει το έργο, την περί-
οδο που κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Και 
μπήκε ξανά σε τροχιά υλοποίησης μόνον 
όταν η Βάσω Παπανδρέου το ενέταξε στον 
προγραμματισμό των κατασκευών του Δη-
μοσίου, για να αποσυνδέσει ακριβώς κατα-
σκευή και... βιωσιμότητα (το εισητήριο θα 
επιδοτείτο). Έτσι, το 2006, ο Σουφλιάς υπέ-
γραψε τη σύμβαση, ήρθε με παράτες στη 
Θεσσαλονίκη,  και ανακοίνωσε το έργο... 
βαφτίζοντας τους δύο μετροπόντικες «Γιω-
ρίκα» και «Κωστίκα»...

«ΜπομπολοΝίκη»
Στην όλη υπόθεση είναι μπλεγμένος, 
ποιος άλλος; Ο… Μπόμπολας. Η εταιρεία 
του (ΑΚΤΩΡ) έχει αναλάβει τον Σταθμό 
της Καλαμαριάς, ενώ το 2013 εξαγόρα-
σε το 80% του βασικού εταίρου (ΑΕΓΕΚ) 
της κύριας κοινοπραξίας που κατασκευά-
ζει το έργο. Η Θεσσαλονίκη είναι το τυχε-
ρό αστέρι του εθνικού μας εργολάβου: Για 
ένα άλλο φαραωνικό έργο, την υποθαλάσ-
σια αρτηρία, εμπνεύσεως Σημιτιστάν και 
εκτελέσεως Καραμανλιστάν [διά χειρός, και 
πάλι, Σουφλιά], έχει εξασφαλίσει ήδη απο-
ζημίωση 67 εκ. €, επειδή… δεν έγινε, ενώ 
διεκδικεί ακόμα άλλα 30! Για να έχουμε ει-
κόνα του μεγέθους της αποζημίωσης, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι περίπου τόσα χρήματα 
συλλέγει ο δήμος Θεσσαλονίκης ετησίως, 
απ'όλα τα δημοτικά τέλη της πόλης! Ποιο 
είναι το συμπέρασμα; Μετρό; Ο Μπόμπο-
λας. Υποθαλάσσια; Ο Μπόμπολας. Διόδια; 
Ο Μπόμπολας. Μεταλλεία Χαλκιδικής; Ο 
Μπόμπολας. Ε, άι σιχτίρ, πια!

Μετρό Θεσσαλονίκης
Η «μαύρη τρύπα» του αθηνοκεντρικού κράτους των εργολάβων

Του Γιώργου Ρακκά

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το έργο έχει βαλτώσει –με ένα 35% να έχει μόνον τε-
λειώσει, ενώ η αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης ήταν για το…2012.

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της πρώ-
της συνάντησης  του  Δ.Σ. της ΔΟΕ (Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας) με τη 
νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
μπορεί να επικεντρωθεί στο απόσπασμα 
της σχετικής ανακοίνωσης της ΔΟΕ ότι 
«τα αποτελέσματα της συνάντησης δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις προσ-
δοκίες και το μέγεθος των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ό 

σοι διατυπώναμε στις αρχές του 
Γενάρη προς τα νυν κυβερνητικά 
συνδικαλιστικά στελέχη την άπο-
ψη ότι «οι εκλογές είναι πολύ νω-

ρίς και έχετε προετοιμαστεί πολύ λίγο», είχαμε 
βασικά κατά νου την κεντρική πολιτική σκηνή 
και λιγότερο τις επιμέρους θεματικές πολιτι-
κές. Σήμερα διαπιστώνουμε, όμως, ότι η προ-
ετοιμασία υπήρξε ανεπαρκής και στα δύο. Η 
γνωστή και μονότονη επωδός πως «η χώρα 
δεν αντέχει άλλο μνημόνιο» μπορεί να υπήρξε 
επαρκές αντιπολιτευτικό σύνθημα, αλλά δεν 
αποτελεί ικανή συνθήκη για παραγωγή πο-
λιτικής. 

Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση του 
Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας καταγράφηκαν εκφρά-
σεις καλής θέλησης και διαπιστώσεις για συμ-
φωνία απόψεων. Καλές προθέσεις οι οποίες, 
όμως, δεν οδήγησαν στις επιζητούμενες απα-
ντήσεις.

Ενώ καταγράφηκε η πρόθεση επίλυσης 
των προβλημάτων της εκπαίδευσης σε θετι-
κή κατεύθυνση, αποτυπώθηκαν παράλλη-
λα, απόλυτα και ανελαστικά, οι αρχικοί περι-

ορισμοί που αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία 
στην άσκηση του έργου της (πόροι, εργασια-
κές θέσεις, καθεστώς απασχόλησης) καθώς 
και η δύσκολη οικονομική συγκυρία του τε-
τραμήνου που διανύουμε.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, για το θέμα των 
δαπανών και των επενδύσεων για την παιδεία 
καθώς και για το ζήτημα της μισθολογικής και 
βαθμολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, η 
απάντηση κινήθηκε στο πλαίσιο του ότι δεν εί-
ναι δυνατή η οποιαδήποτε κίνηση που θα έχει 
οικονομικό κόστος εξαιτίας των υφιστάμενων 
περιορισμών της οικονομικής πολιτικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος  υπήρξε και η 
απάντηση στο αίτημα της ΔΟΕ για την κάλυ-
ψη των χιλιάδων κενών θέσεων εκπαιδευτι-
κών, καθώς η πολιτική ηγεσία δεν έχει ακό-
μα εικόνα του αριθμού των διορισμών –από 
τις 15.000 θέσεις συνολικά που προβλέπεται 
για το 2015 για όλο τον δημόσιο τομέα– που 
αντιστοιχούν στην εκπαίδευση και δεν ανέλα-
βε καμία δέσμευση ούτε για τον αριθμό, ούτε 
για τον τρόπο και τον χρόνο πραγματοποίη-
σής τους. 

Αντίθετα, δεσμεύτηκε για την 
κατάργηση του θεσμικού πλαισί-
ου της αξιολόγησης-χειραγώγησης  
που θα αποτυπωθεί σε επικείμε-
νο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, 
ενώ η συζήτηση για την αξιολόγη-
ση-αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου μετατέθηκε σε επόμενο χρο-
νικό στάδιο. 

Δεν δόθηκε καμία απάντηση ή 
κάποιο προσχέδιο για τα θέματα της 
υποχρεωτικής προσχολικής αγω-
γής ή το ζήτημα της ειδικής αγωγής 
και τη σημαντική ανάγκη θεσμοθέ-
τησης πλαισίου που θα δημιουργεί 
τις συνθήκες για την ένταξη στο δη-
μόσιο σχολείο όλων των μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Συμπερασματικά, ισχυρή δόση «δη-
μιουργικής ασάφειας» διαπιστώνεται στον 
χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η απόκτη-
ση ενός βηματισμού που θα την υπερβαί-
νει και θα επιτρέψει στο υπουργείο Παιδείας 
την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου είναι 
αναγκαία. Τουλάχιστον σ’ ένα πεδίο θεσμικών 
δράσεων που δεν εντάσσονται στις «απαγο-
ρευμένες μονομερείς ενέργειες» και οι οποί-
ες μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες ανά-
σες τόσο στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευ-
σης και των εκπαιδευτικών, όσο και στην ίδια 
την κυβέρνηση κερδίζοντας χρόνο, ανοχή και 
εμπιστοσύνη.   

Σε κάθε περίπτωση, γίνονται κατανοη-
τά -σε αυτήν τη φάση- τα όρια της «δημιουρ-
γικής ασάφειας» της συμφωνίας του Γιούρο-
γκρουπ της 20ης Φεβρουαρίου και φαίνεται 
πως μπορούν να αποτελέσουν ένα μέτρο εκτί-
μησης για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευ-
σης, ή ακόμα περισσότερο, ένα μέτρο κατανό-
ησης της κυβερνητικής αλλαγής που συντελέ-
σθηκε την 25η Ιανουαρίου. 

Mια σχέση χαμηλών προσδοκιών

ΔΟΕ – Υπουργείο Παιδείας

Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής»

Εκδηλώσεις Αλληλεγγύης

Τράπεζες και 
«ανάπτυξη» 

Κ 

αθ' όλη τη διάρκεια της μνημονιακής 
«κανονικότητας» είχε αναπτυχθεί ένα 
σχέδιο για την «ανάπτυξη» στην Ελλάδα 
ως αποικία χρέους. Το καθοδηγούσαν οι 

Γερμανοί, κύρια μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών που επέ-
βαλλαν διεθνείς οίκοι, όπως π.χ. ο ΜακΚίνσεϊ με 
τις αναλύσεις τους για την ανάπτυξη του αγροτικού 
εξαγωγικού τομέα στην Ελλάδα, τον τουρισμό κ.ο.κ.

Για την ανάπτυξη αυτής της εξαγωγικού τύπου 
επιχειρηματικότητας –αλλά και για την επανεκκί-
νηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα– υπάρχει ένας παράγων που σήμε-
ρα λείπει από τον κρίκο της αλυσίδας: –η δυνατό-
τητα των τραπεζών να δώσουν επιχειρηματικά δά-
νεια προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς όλες 
οι συστημικές τράπεζες είναι στο κόκκινο από τα 
καταναλωτικά δάνεια και τη συρρίκνωση των κα-
ταθέσεων.

Υπάρχει, επομένως, ένα χρηματοδοτικό κενό, το 
οποίο οι Γερμανοί σκέφτηκαν (και σκέφτονται ακό-
μη) να το καλύψουν στην ελληνική περιφέρεια, και 
όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυ-
ξη μιας οικονομίας εξαγωγικού χαρακτήρα, με τις 
δικές τους μικροτράπεζες (σπάρκασσε). Εξ ου και 
ο καταιγισμός δημοσιευμάτων, κατά την περίοδο 
2013-2014 (καλοκαίρι), όπου αποκαλύπτονταν οι 
προθέσεις του γερμανικού τραπεζικού συστήματος 
να επεκταθεί στην ελληνική περιφέρεια. Το σχέδιο 
ήταν ολοκληρωμένο. Μια πολύ μεγάλη μερίδα του 
ΕΣΠΑ πρόκειται να διοχετευθεί στις περιφέρειες 
και στους δήμους, με έναν από τους κεντρικούς άξο-
νες τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η ελληνο-
γερμανική συνέλευση συνεργασίας θα φρόντιζε να 
κλειδώσει τις πολιτικές αξιοποίησής τους προς μια 
κατεύθυνση εξαγωγών προϊόντων χαμηλής προ-
στιθέμενης αξίας, καθώς και του τουρισμού. Το αυτό 
θα έπραττε και η τρόικα, μέσα από τις ντιρεκτίβες της 
στα αρμόδια υπουργεία. Και οι γερμανικές τράπεζες 
θα έβαζαν το κερασάκι στην τούρτα, δημιουργώντας 
χρηματοδοτικά εργαλεία μόνο προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Έτσι, στα χαρτιά τουλάχιστον, σχεδίαζαν 
να κλειδώσουν έναν συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης 
για την χώρα.

Αυτός ο σχεδιασμός έχει μείνει στη μέση, λόγω 
της πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση 
όμως που το μνημόνιο προχωρήσει υπό άλλη εκ-
δοχή, καταφανώς θα επανέλθει. Εξ ου και η σπόντα 
της Μέρκελ στον Τσίπρα για το εάν επιθυμεί να συ-
νεχίσει τη διμερή εταιρική σχέση Ελλάδας - Γερμα-
νίας σε επίπεδο Τ.Α. Όλη αυτή η ιστορία, πέραν των 
λοιπών συμπερασμάτων, καταδεικνύει και τον κε-
ντρικό ρόλο που θα παίξουν οι μικροτράπεζες σε 
οποιοδήποτε εγχείρημα οικονομικής ανασυγκρό-
τησης στην Ελλάδα, δεδομένου του γεγονότος ότι οι 
συστημικές τράπεζες είναι όλες τοξικές..

Του Σπύρου Βαζούρα, Αντιπρόεδρου Δ.Σ. 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς

Σ 

τις 5 Μαρτίου πραγματοποιήθη-
κε στον χώρο «Ρήγας Βελεστιν-
λής» εκδήλωση για τη δεύτερη 
επέτειο από τον θάνατο του Κο-

μαντάντε Ούγκο Τσάβες. Την εκδήλωση δι-
οργάνωσαν κοινωνικά κινήματα και ομάδες 
φιλίας και αλληλεγγύης με τη Βενεζουέλα, 
ανάμεσα στους οποίους το Ελληνικό Δίκτυο 
Αλληλεγγύης, o Σύνδεσμος Λατινοαμερικά-
νων και Ισπανών στην Ελλάδα (ASCLAYE), 
η Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζόμενων στην 
Ελλάδα,  ο Σύλλογος Al-Awda Δικαίωμα 
στην Επιστροφή Παλαιστινίων Προσφύ-
γων, οι Hasta la Victoria Siempre, ο Σύλλο-
γος José Martí,  η Αλληλεγγύη για Όλους, η 
ERT-OPEN και ο Εκδοτικός Οίκος «Ταξι-
δευτής», με τη στήριξη της Πρεσβείας της 

Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζου-
έλας στην Ελλάδα. 

Η εκδήλωση περιέλαβε εκφώνηση 
μηνυμάτων αλληλεγγύης προς τον 
βενεζουελάνικο λαό, μουσική συναυλία με 
την γνωστή Mεξικανή τραγουδίστρια Μάρτα 
Μορελεόν και το συγκρότημα Los del Sur. 
Επίσης, έγινε η επίσημη παρουσίαση της 
ελληνικής έκδοσης  του Κόκκινου Βιβλίου 
του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος 
της Βενεζουέλας (“Libro Rojo del Partido 
Socialista Unido de Venezuela”), τα κείμενα 
του οποίου αποτελούν το καταστατικό του 
κυβερνώντος κόμματος της Βενεζουέλας.

Μεγάλη επιτυχία είχε και η 
διοργάνωση μουσικής βραδιάς για τον 
εορτασμό της κουρδικής πρωτοχρονιάς 

(Newroz 1/1/2715) από τον «Σύνδεσμος 
Επιστημόνων – Καλλιτεχνών για τα Παιδιά 
της Βόρειας Συρίας», το Σάββατο 21 
Μαρτίου. Η βραδιά περιελάμβανε ζωντανή 
κουρδική μουσική, μεζέδες της κουρδικής 
κουζίνας, αλλά και παραδοσιακό χορευτικό 
συγκρότημα. Στα πλαίσια της γιορτής 
πραγματοποιήθηκε και λαχειοφόρος 
αγορά για την υποστήριξη του σχολείο που 
δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο στο 
Κομπάνι. Το «Ελληνοκουρδικό σπίτι», όπως 
λέγεται, φιλοξενούσε περίπου εκατό παιδιά 
ηλικίας από έξι έως δεκατεσσάρων ετών σε 
πέντε τάξεις. Οι επιθέσεις των Τζιχαντιστών 
στο Κομπάνι κατέστρεψαν ολοκληρωτικά 
το σχολείο και τώρα ο Σύνδεσμος μαζεύει 
χρήματα για να το ξαναστήσει.
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Γύρω στα 10.000 άτομα διαδήλωσαν 
το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ενά-
ντια στην εξορυκτική δραστηριότητα 
της Ελντοράντο Γκολντ και των άλλων 
εταιρειών στη βορειοανατολική Χαλ-
κιδική. 

Μ 

ια διαδήλωση κάπως αλλιώτι-
κη από τις άλλες, καθώς, όπως 
μας είπανε οι οργανωτές, επι-
τροπές αγώνα από την Ιερισ-

σό και τη Μεγάλη Παναγιά αποφάσισαν να 
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετο-
χή των παραγωγικών ομάδων που πλήτ-
τονται από τις εξορύξεις και τις επεκτάσεις 
τους στα βουνά της περιοχής.  

Έτσι, ο μεγαλύτερος όγκος της πορεί-
ας ήταν κάτοικοι της Χαλκιδικής και όχι οι 
«συνήθεις ύποπτοι» των διαδηλώσεων, οι 
οποίοι περιορίστηκαν προς τα τελευταία 
μπλοκ της πορείας. Αντίθετα, μπροστά βρί-
σκονταν πανό κτηνοτρόφων, μελισσοκό-
μων, δασοκόμων, ψαράδων, ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων κ.ο.κ. 

Γίνεται προφανές ότι, η σύγκρουση που 
εκτυλίσεται όλα αυτά τα χρόνια στη Β/Α 
Χαλκιδική, δεν είναι μεταξύ εκείνων που 
θέλουν την «ανάπτυξη», και των «δήθεν οι-
κολόγων» που την αρνούνται. Αυτό είναι 
μια αφήγηση που την προέβαλλε ο Μπό-
μπολας, καθώς και η προηγούμενη κυ-
βέρνηση και νυν αξιωματική αντιπολίτευ-
ση (ήδη ο Σαμαράς είχε προγραμματίσει τα-
ξίδι στην περιοχή και το ανέβαλε λόγω της 
έκτακτης συζήτησης που διεξήχθη στη βου-
λή, ενώ ο Βελόπουλος έχει εξαγγείλει από 
την τηλεοπτική του εκπομπή κάποιες κι-
νήσεις για τη στήριξη των μεταλλωρύχων). 
Στην πραγματικότητα, στη βορειοανατολική 
Χαλκιδική συγκρούονται δύο μοντέλα ανά-
πτυξης, ένα εξορυκτικό και ένα πιο ισορρο-

πημένο και ολοκληρωμένο, που στηρίζε-
ται στην ισορροπημένη ανάπτυξη της γεωρ-
γίας, ήπιων μορφών μεταποίησης και του 
τουρισμού. 

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι, οι πολιτι-
κές δυνάμεις που στηρίζουν τις κινητοποι-
ήσεις των κατοίκων, δεν έχουν συνειδητο-
ποιήσει αυτό το γεγονός –και άρα δεν βοη-
θούν και τις επιτροπές αγώνα να πάνε τα αι-
τήματά τους ένα βήμα παραπέρα, ώστε να 
απαντήσουν το βασικό ερώτημα «τι θα γί-
νει με τη δική μας την ανεργία;» που θέτουν 
οι εργαζόμενοι της άλλης πλευράς. Τόσο ο 
αντιεξουσιαστικός χώρος, που διαθέτει κά-
ποια ερείσματα τόσο στην περιοχή όσο και 
στο κίνημα αλληλεγγύης, όσο και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια ανα-
σταλτικά ως προς την πραγματική ωρίμαν-
ση αυτού του κινήματος. Οι πρώτοι, γιατί το 
μόνο ζήτημα που έθεταν ήταν αυτό της άμε-
σης σύγκρουσης, δίχως κανένα πολιτικό 
κριτήριο, και οι δεύτεροι γιατί, από πολύ νω-

ρίς, προώθησαν τη λογική της «ανάθεσης», 
υποσχόμενοι πως το πρόβλημα θα λυθεί 
όταν γίνουν κυβέρνηση. 

Να, όμως, που έγιναν, και τότε συνειδη-
τοποίησαν ότι η παύση κάθε μεταλλευτι-
κής δραστηριότητας, δίχως μια άμεσα υλο-
ποιήσιμη εναλλακτική πρόταση για την οι-
κονομία της περιοχής, συνεπάγεται πολιτι-
κό κόστος το οποίο δεν είναι διατεθειμένοι 
να αναλάβουν –ούτε βέβαια τολμούν να έρ-
θουν σε ευθεία ρήξη με τη δυναστεία Μπό-
μπολα, που συμμετέχει στην επένδυση και 
αποτελεί πράκτορα των συμφερόντων της 
πολυεθνικής στην Ελλάδα. 

Γι’ αυτό και το μόνο πράγμα που έχουν 
καταφέρει προς το παρόν είναι να τους 
έχουν δυσαρεστήσει όλους στην περιο-
χή, τόσο το κίνημα ενάντια στις εξορύξεις, 
όσο και τους εργαζόμενους στην εταιρεία. 
Σε λίγο θα τα καταφέρουν, δηλαδή, να ενώ-
σουν μια βαθιά διαιρεμένη περιοχή… ενα-
ντίον τους.

Το αντιεξορυκτικό κίνημα σε καμπή

SOS Xαλκιδική στην Θεσσαλονίκη

T 

ην Πέμπτη  και Παρασκευή 16 και 
17 Απριλίου το ΕΜΠ, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και το Πολυτεχνείο 
ΕΤΗ της Ζυρίχης, διοργανώνουν 

στο Μουσείο της Ακρόπολης ένα διεθνές 
συμπόσιο με θέμα την πολεοδομική και σι-
δηροδρομική ανάπτυξη της Αθήνας.

Διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες από 
πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, Αθήνα, Ζυρίχη, 
Μαδρίτη, Βιέννη και Βερολίνο θα αναφερ-
θούν στην σημασία της ανάπτυξης των σι-
δηροδρομικών υποδομών για τις αντίστοι-
χες χώρες και μητροπολιτικές περιοχές τις 
οποίες εκπροσωπούν.

Η επιδίωξη του συμποσίου είναι να 
συνεισφέρει στην συζήτηση σχετικά με την 
χωρική και σιδηροδρομική ανάπτυξη, με 

απώτερο στόχο ο σιδηρόδρομος να απο-
τελέσει την ραχοκοκαλιά για την παραγω-
γική, κοινωνική και χωρική-πολεοδομική 
ανασυγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας.

Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι  οι 
στοχευμένες επενδύσεις στον σιδηρόδρο-
μο  βελτιώνουν την προσβασιμότητα από 
και προς τα αστικά κέντρα, την κατανομή 
των τρόπων μεταφοράς υπέρ της δημόσιας 
συγκοινωνίας και ενισχύουν τις διαδικα-
σίες ανάπλασης και ανάδειξης των συνή-
θως υποβαθμισμένων αστικών περιοχών 
γύρω από τους κεντρικούς σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς.

Το συμπόσιο θα εξυπηρετήσει  επίσης 
την  προετοιμασία των φοιτητών  των τριών 
Πολυτεχνείων (ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πα-

τρών, Πολυτεχνείο ΕΤΗ Ζυρίχης) για το δι-
απολυτεχνειακό σεμινάριο με θέμα τον κε-
ντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Αθή-
νας-τον σταθμό Λαρίσης-που θα διεξαχθεί 
τον Ιούνιο 2015 στην Αθήνα.

Η έναρξη του συμποσίου θα γίνει την 
Πέμπτη 16 Απριλίου στις 09.00 με τον χαι-
ρετισμό του Δημάρχου Αθηναίων κυρίου 
Γιώργου Καμίνη. Προσέλευση, καφές και 
εγγραφή συνέδρων από τις 8.30.

Το συμπόσιο τελεί  υπό την αιγίδα του 
Δήμου Αθηναίων.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκε-
φτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.code-athens.ethz.ch/preview

Πρωτοβουλία για πολεοδομική και σιδηροδρομική ανάπτυξη της Αθήνας 

Διεθνές πολεοδομικό συμπόσιο

Βεγορίτιδα ώρα 
μηδέν

Η 

λίμνη Βεγορίτιδα είχε γίνει γνωστή 
στο πανελλήνιο όταν, πριν δεκαετίες, 
η στάθμη της κατέβηκε περισσότερο 
από δεκαπέντε μέτρα και οι κάτοικοι 

του Αγίου Παντελεήμονα και της Βεγόρας  έδιναν 
μάχες με τσουγκράνες και τρακτέρ για τη διανομή 
της γης. Στη συνέχεια, έγινε κατάληψη των εκτάσε-
ων που αποκαλύφθηκαν. Οι τοπικοί πολιτικοί άρ-
χοντες, βουλευτές και νομάρχες της Φλώρινας και 
της Πέλλας, πρωτοστατούσαν στα ρουσφέτια για 
τη διανομή της γης. Μετά από δεκαπέντε χρόνια, 
όμως, καθώς το νερό επανέρχονταν σταδιακά, το 
καλαμπόκι που είχε φυτευτεί δίπλα στο νερό μα-
ζευόταν με ερπυστριοφόρες μηχανές. Κάποιοι φύ-
τεψαν δένδρα για να τεκμηριώσουν την κατοχή της 
γης. Σήμερα, πολλά από αυτά στην περιοχή της 
Άρνισσας είναι κάτω από το νερό. 

Η στάθμη είχε μειωθεί, πριν πολλές δεκαετίες, 
λόγω της διοχέτευσης νερού στον Άγρα, όπου λει-
τουργεί Υ/Η σταθμός για την παραγωγή ενέργειας. 
Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν από τη ΔΕΗ αντλι-
οστάσια για την ψύξη των θερμοηλεκτρικών εργο-
στασίων, τα οποία καταναλώνουν το κάθε ένα μέ-
χρι έναν τόνο νερού το λεπτό για την ψύξη των μη-
χανημάτων. Η άρδευση επέτεινε το πρόβλημα και 
η στάθμη έπεσε επικίνδυνα.  Υπήρξαν αντιδράσεις 
από τους ευαισθητοποιημένους κατοίκους της πε-
ριοχής, που δημιούργησαν τον σύλλογο προστασί-
ας της Βεγορίτιδας με σύνθημα: «Ως πού πρέπει 
να φτάσω για να καταλάβεις ότι με χάνεις…»

Σήμερα τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια ψύχο-
νται με νερά από τον Αλιάκμονα. Η στάθμη ανέβη-
κε και έχει φτάσει τις τελευταίες ημέρες στο ύψος 
της σήραγγας προς τον Άγρα, η οποία όμως δεν 
λειτουργεί πλέον.

 Έτσι, αν συνεχίσει αυτή η πορεία, είναι πιθα-
νόν να κατακλυστούν βασικές υποδομές και να 
απειληθούν ακόμη και σπίτια που κατασκευά-
στηκαν χαμηλότερα. Οι κύκλοι των τοπικών πολι-
τικών που πρωτοστατούσαν στη διανομή της γης 
βρίσκονται σε αδιέξοδο. Παρ’ όλο που είχαν ενη-
μερωθεί από υδρολόγους μηχανικούς, περιβαλλο-
ντολόγους και  περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι τα 
υγροτοπικά συστήματα ανακάμπτουν, δεν έκαναν 
τίποτα μπροστά στη διεκδίκηση της γης που ανή-
κε στη λίμνη. Αν τελικά δεν καταστεί εφικτό να γί-
νει κάτι στη σήραγγα για να παροχετευτούν τα νερά 
προς τον Άγρα, όλοι οι υπεύθυνοι για την κατάστα-
ση θα ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα.

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα
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Πότε ξεκίνησε το εγχείρημά σας 
και ποια ήταν η αιτία για να ξεκι-
νήσετε;

Το εγχείρημά μας ξεκίνησε πρό-
σφατα, μόλις πριν δύο μήνες και εί-
ναι αποτέλεσμα του συνεχούς αδιε-
ξόδου που αντιμετωπίζουμε, οι μι-
κροί παραγωγοί-κτηνοτρόφοι της 
Ηπείρου. Αδιέξοδο που μεγάλωσε 
μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΩ-
ΔΩΝΗΣ, η οποία, όσο ήταν συνεται-
ριστική, διατηρούσε σ ένα σχετικά 
αξιοπρεπές επίπεδο την τιμή του γά-
λακτος και συντηρούσε περί τις 10 
χιλιάδες οικογένειες. Μετά την ιδι-
ωτικοποίηση η τιμή του γάλακτος 
έπεσε, οι παραγωγοί έμεναν απλή-
ρωτοι για μήνες, ενώ τα χρέη και οι 
υποχρεώσεις έτρεχαν….

Περιγράψτε μου συνοπτικά το εγ-
χείρημά σας 

Στόχος της προσπάθειάς μας  είναι 
η παραγωγή, η μεταποίηση και η 
απευθείας διάθεση των προϊόντων 
μας στην τοπική αγορά, συμβάλλο-
ντας με τις δυνάμεις μας στη διατή-
ρηση του εισοδήματος μας και του 
πολύπαθου κλάδου της κτηνοτρο-
φίας στην Ήπειρο. 

Μέχρι στιγμής διαθέτουμε κω-
δικούς για τέσσερα προϊόντα: γάλα 
αγελαδινό πέντε ημερών, πλήρες 
και ελαφρύ, γιαούρτι πρόβειο και 
γιαούρτι αγελαδινό. Η εμφιάλωση 
και η συσκευασία γίνονται στο τυρο-
κομείο Ζαγόρι. Άμεσα προγραμμα-
τίζουμε να κυκλοφορήσει κι ένα πέ-
μπτο προϊόν, που είναι το  γάλα πρό-
βειο παστεριωμένο. Τα προϊόντα 
μας είναι φυσικά, αφού έχουμε την 
τύχη τα ζώα μας να βόσκουν ακόμα 
σ’ ένα σχετικά παρθένο φυσικό πε-
ριβάλλον, ενώ φροντίζουμε να γί-
νονται  όλοι οι σχετικοί έλεγχοι ποι-
ότητας  στη φάση της μεταποίησης, 
προκειμένου το παραγόμενο προϊ-
όν να είναι υψηλής διατροφικής αξί-
ας.  Πράγματι, σ’ αυτά τα πρώτα μας 
βήματα βρήκαμε μεγάλη αποδο-
χή  από τους ντόπιους καταναλωτές, 
φτάνοντας να πουλάμε κατά μέσο 
όρο 1,5 τόνο γάλα την ημέρα, παρά 
τα ανελαστικά κόστη που δυσκολεύ-
ουν τον ανταγωνισμό στην τιμή.

Είναι πράγματι μια πολύ ενδια-
φέρουσα απόπειρα καθετοποίη-
σης. Ένα συνεταιριστικό  εγχείρη-
μα δεν θα μπορούσε να συμβάλει 

στη μείωση του κόστους παραγω-
γής, επιτυγχάνοντας μια σχετική 
οικονομία κλίμακας, καθώς και να 
εισφέρει πιθανές επιχορηγήσεις; 

Στην παρούσα φάση είμαστε μια 
ομάδα δέκα παραγωγών, αλλά μ’ 
έναν ευρύτερο κόσμο να  πλαισι-
ώνει το εγχείρημά μας, γι’ αυτό και 
αποκαλούμαστε Κίνηση Κτηνοτρό-
φων Ιωαννίνων. Επιλέξαμε τη νομι-
κή μορφή της Ο.Ε, δεδομένου ότι η 
τρέχουσα νομοθεσία για τους νέους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς καθι-
στά την ίδρυση ενός συνεταιρισμού 
απαγορευτική. Θέτει ως προϋπό-
θεση κατώτατο όριο ετήσιας παρα-
γωγής τους 2 χιλιάδες τόνους αγε-
λαδινού γάλακτος και 4 χιλιάδες τό-
νους πρόβειου! Είναι προφανές πως 
εμείς και πολλοί άλλοι μικροί παρα-
γωγοί στη χώρα απέχουμε πολύ 
από το να φτάσουμε σ’ αυτά τα επί-
πεδα ετήσιας παραγωγής. Επίσης, οι 
επιχορηγήσεις μέχρι τώρα δίνονται 
σε μεγάλους παραγωγούς ή σε φο-

ρείς που δεν έχουν να κάνουν άμε-
σα με την παραγωγή. Αναμένουμε 
παρ’ όλα αυτά και πιέζουμε για την 
τροποποίηση της νομοθεσίας, -για-
τί είμαστε πιο κοντά στις συνεταιρι-
στικές αρχές-, κάτι που μας υποσχέ-
θηκε  και ο νυν και ο απερχόμενος 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Αναμένουμε ….

Η προσπάθειά σας είναι αρκε-
τά ελπιδοφόρα, σε μια περίοδο 
πολύ δεινή για τον Έλληνα παρα-
γωγό, δεδομένης της απόλυτης 
κυριαρχίας των ολιγοπωλίων και 
των πολυεθνικών εταιρειών τόσο 
στη διάθεση, όσο και στην πώλη-
ση των προϊόντων. Τι δυνατότητες 
θεωρείτε ότι υπάρχουν σ’ αυτό το 
εχθρικό για την παραγωγή τοπίο, 
προκειμένου ν’ αναπτυχθούν πάλι 
υγιή παραγωγικά εγχειρήματα 
που θα ξαναπιάσουν  το νήμα της  
παράδοσής μας στην παραγωγή;

Νομίζω πως το μεγάλο έλλειμμα εί-
ναι η ανυπαρξία ενός στοιχειώδους 
σχεδιασμού για την υποστήριξη των 
παραγωγικών κλάδων. Από τα με-
γαλύτερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε εμείς οι μικροί κτηνο-
τρόφοι της Ηπείρου, είναι το υψη-
λό κόστος παραγωγής. Κατ’ αρχήν, 
η τοπική παραγωγή ζωοτροφής έχει 
μεγάλο κόστος λόγο του μικρών εκ-
μεταλλεύσιμων μονάδων, όπως και 
το υψηλό κόστος, του πετρελαίου 
για τα τρακτέρ (όργωμα , συγκομι-
δή κ.λπ.). Σ’ αυτό να προστεθεί το κό-
στος της KWh για το ηλεκτρικό ρεύ-
μα το οποίο χρησιμοποιούμε στα 
αρμεκτικά, στα ψυγεία, στις παγοκο-
λόνες κοκ. Ο ΦΠΑ είναι σήμερα στο 
13% και φοβόμαστε μήπως ανεβεί, 
οι εισφορές στα ταμεία, ο ΕΝΦΙΑ, οι 
απρόβλεπτες καταστροφές από τα 
καιρικά φαινόμενα είναι παράγο-
ντες που συνδυαστικά κάνουν το το-
πίο της παραγωγής όντως εχθρικό. 

Στη διάθεση έχουμε ν αντιμε-
τωπίσουμε τα μεγάλα σουπερμάρ-
κετ και τους χονδρεμπόρους. Παρ 
όλα αυτά, πιστεύουμε πως υπάρ-
χουν τρόποι, με ποιοτικά και τοπικά 
παραγόμενα προϊόντα, και με μικρό 
κόστος προβολής, να κερδίσεις την 
εμπιστοσύνη και τη στήριξη των κα-
ταναλωτών. 

Για όλα αυτά νομίζω απαιτού-
νται άνθρωποι, αλλά και ολοκληρω-
μένος σχεδιασμός ,υποδομές, συ-
νεργασίες με ερευνητικούς φορείς, 
συνεχής εκπαίδευση, φτηνά κεφά-
λαια και στοχευμένες καμπάνιες 
ενημέρωσης . Δυστυχώς, ακόμα, 
πέντε χρόνια μετά τα μνημόνια, δεν 
έχει γίνει σχεδόν τίποτα στη στρα-
τηγική και ο κλάδος εξακολουθεί ν’ 
απασχολεί ένα όλο και πιο γερασμέ-
νο κομμάτι του αγροτικού κόσμου.

Πράγματι, αυτό θα σημαίνει μια 
διαφορετική στρατηγική παρα-
γωγικής αναδιάρθρωσης, που θα 
έδινε διέξοδο και σε χιλιάδες νέ-
ους, αποτρέποντας την εγκατά-
λειψη της χώρας. Πιστεύετε πως 
υπάρχει προοπτική γι’ αυτό; 

Θα ήταν ευχής έργο και πράγματι 

υπάρχει ενδιαφέρον από νέους αν-
θρώπους, που είτε βρίσκονται εδώ 
είτε έρχονται από την πρωτεύου-
σα, για ν’ ασχοληθούν με τον κλά-
δο. Όμως δεν έχουν καμία στήριξη, 
δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη κεφά-
λαια, αλλά και απογοητεύονται εύ-
κολα, βλέποντας τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι πα-
ραγωγοί. Νομίζω πως θα πρέπει να 
κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια 
και ίσως αυτό που λείπει περισσότε-
ρο είναι ν’ αποκτήσουμε μια κουλ-
τούρα συνεργασίας και αλληλοϋ-
ποστήριξης. Πρόσφατα είχαμε συ-
νάντηση στην Αθήνα, νέοι κτηνο-
τροφικοί συνεταιρισμοί όπως π.χ. ο 
πολύ καλύτερα οργανωμένος συνε-
ταιρισμός της Θεσσαλίας (Θες Γάλα), 
που αποτέλεσε έμπνευση και για τη 
δική μας προσπάθεια, με σκοπό να 
συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. 
Αποφασίσαμε ν’ αποκτήσουμε ένα 
κοινό σήμα προκειμένου να έχουμε 
πιο εύκολη αναγνωρισιμότητα από 
το καταναλωτικό κοινό, αν και θεω-
ρούμε δύσκολο το επόμενο διάστη-
μα να υπερβούμε την τοπική αγορά.  

Εύχομαι σύντομα αυτές οι διά-
σπαρτες ελπιδοφόρες πρωτοβου-
λίες να πάρουν τον δρόμο τους, 
βρίσκοντας την ανάλογη στήρι-
ξη από τους καταναλωτές, που θα 
πρέπει να προτάξουν την κατανά-
λωση ελληνικών προϊόντων, συμ-
βάλλοντας έτσι στην προσπάθεια 
για μια ενδογενή παραγωγική 
ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη 
ο τόπος μας. Καλή επιτυχία, σας 
εύχομαι. 

* Τη συνέντευξη έδωσε στον 
Νίκο Ντάσιο ο κος Τζήμας Μι-
χάλης, κτηνοτρόφος από τα 
Γιάννενα και ένας απ’ τους βα-
σικούς συντελεστές της Κίνη-
σης Κτηνοτρόφων Ιωαννίνων

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Γιαννιώτ'κο» 
Οι κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων παίρνουν στα χέρια τους την διάθεση των προϊόντων τους

Συνέντευξη του Μιχάλη Τζήμα* 
στον Νίκο Ντάσιο 

“ 
Το μεγάλο έλλειμ-

μα είναι η ανυπαρ-

ξία ενός στοιχειώ-

δους σχεδιασμού για 

την υποστήριξη των 

παραγωγικών κλά-

δων. Από τα μεγα-

λύτερα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε 

εμείς οι μικροί κτηνο-

τρόφοι της Ηπείρου, 

είναι το υψηλό κόστος 

παραγωγής.
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Λίγο πριν τις εκλογές, το Κίνη-
μα των Ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ 
προσπάθησε να συντονιστεί σε 
πανελλαδικό επίπεδο, βασισμένο 
πάνω στους συλλόγους του και 
σε συλλογικότητες που έχουν νο-
μική και πραγματική υπόσταση 
κι ασχολούνται με το θέμα τους. 

Κ 

ατά την προεκλογική περί-
οδο δεν έλειψαν οι παρα-
φωνίες, ούτε και τα κρού-
σματα πολιτικής λεηλασίας 

των συλλόγων (περιστατικά που μετα-
βλήθηκαν σε προεκλογική ντουντού-
κα της «Τελείας» του Α. Γκλέτσου και 
περιφερειακής υποψήφιας του «Πο-
ταμιού»). Ταυτόχρονα, υπήρξε ισχυ-
ρή πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ να πραγ-
ματοποιηθούν συναντήσεις σε περι-
φερειακό και κεντρικό επίπεδο. Αυ-
τές εν τέλει έγιναν και αναλήφθηκαν 
δεσμεύσεις από την πλευρά της μελ-
λοντικής κυβέρνησης. 

Μετά τις εκλογές, και κατά την 
πρώτη κρίση της διαπραγμάτευσης, 
αρκετοί σύλλογοι συμμετείχαν στα 
κατά τόπους λαϊκά συλλαλητήρια 
στήριξης της νέας διαπραγματευτικής 
στρατηγικής. Λίγες εβδομάδες μετά, 
τρεις σύλλογοι (Αττικής, Θεσσαλονί-
κης, και Καστοριάς) συνάντησαν τον 
υπουργό Εργασίας Δ. Στρατούλη, τον 
πρόεδρο του ΟΑΕΕ και άλλους κυ-
βερνητικούς παράγοντες. Κατά τη συ-
νάντηση με τον πρόεδρο του ΟΑΕΕ 
διαφάνηκε ότι, πέραν της αποποινικο-
ποίησης της μη καταβολής εισφορών, 
οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί η κυ-
βέρνηση (100 δόσεις) είναι ένα βελτι-
ωμένο μέτρο, που κινείται όμως στη 
λογική των προηγούμενων κυβερνώ-
ντων. Παραμένει δε η βασική αδικία, 
διότι απαιτούνται από τους ανασφάλι-
στους ιατρικές εισφορές και  κατά την 
περίοδο που αυτοί υπήρξαν… ανα-
σφάλιστοι, ενώ η δέσμευση των Στα-
θάκη–Βαλαβάνη, ότι το 30% του εισο-
δήματος θα πηγαίνει σε δόσεις εφορί-
ας και ασφαλιστικών ταμείων, εξαφα-
νίστηκε. 

Έτσι, κατά κάποιον τρόπο το κίνη-
μά μας βρέθηκε ενώπιον παρόμοιων 
πολιτικών με εκείνες του παρελθό-
ντος. Γι’ αυτό και μπήκε σε διαδικασία 
να επανεκτιμήσει την πολιτική συ-
γκυρία και τη νέα κατάσταση, ώστε να 
χαράξει από την αρχή μια στρατηγική. 

Στο τελευταίο Σαββατοκύρια-
κο του Μαρτίου, πραγματοποιήθη-
καν στη Θεσσαλονίκη δύο σημαντι-
κές ενέργειες: Η σύγκλιση της Πανελ-
λαδικής Συνέλευσης των Ανασφά-
λιστων και η Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. 

Ως προς την πρώτη, τα αποτελέ-

σματα δεν ήταν καλά: Μειωμένη συμ-
μετοχή συλλόγων με νομική μορφή, 
αλλά και των υπόλοιπων συλλογι-
κοτήτων. Και αυθαίρετη πρόσκληση 
ομάδων ανασφάλιστων από την πε-
ριφέρεια, όπου ουδείς γνωρίζει τι εκ-
προσωπούν και ποια η πραγματική 
δυναμική τους. Το αποτέλεσμα ήταν 
να μην υπάρξει ούτε πολιτική συμ-

φωνία –ενώ ο χρόνος αναλώθηκε σε 
διαδικαστικολογίες άνευ νοήματος. 
Με παρέμβαση του συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης, η διαδικασία έληξε για 
να δουν όλοι, και κυρίως αυτοί που 
δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν, με 
ποιους πολιτικούς και οργανωτικούς 
όρους θα ξανασυγκληθεί. Ως προς 
τη δεύτερη, η συνέλευση ήταν μαζι-
κή και αγωνιστική. Φαίνεται πως το 
ψευτοδίλημμα νομικός ή κινηματικός 
αγώνας ξεπεράστηκε οριστικά υπέρ 
του δεύτερου. Η συνέλευση συμφώ-
νησε σε πολιτική εκτίμηση και στρα-
τηγική του κινήματος για το επόμενο 
διάστημα. Το κείμενό της ήδη κυκλο-
φορεί ευρέως στο διαδίκτυο και τυγ-
χάνει θετικότατης αποδοχής.

Όπως οι Σύλλογοι των Ανασφάλι-
στων ξεκίνησαν απ’ τη Θεσσαλονίκη, 
μάλλον από τη Θεσσαλονίκη θα ξε-
κινήσει και η ανασυγκρότηση του κι-
νήματος στην νέα συγκυρία. Εν κατα-
κλείδι, για ένα κίνημα που μετρά ένα 
χρόνο ζωής, έχουν επιτευχθεί πολλά. 
Βεβαίως, για τις ανάγκες των μικρο-
μεσαίων, έχει να διανυθεί ακόμα πο-
λύς δρόμος.

Ο «Ανασφάλιστος»

!

Οι μεταλλαγμένες διατροφικές 
μας συνήθειες εκτοξεύουν τα... 

ελλείμματα!

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα στατιστικά 
στοιχεία που δημοσιεύτηκαν προσφάτως στο Βήμα. 
Σύμφωνα με δημοσίευμά του, η χώρα μας κατανα-

λώνει περίπου 300.000 τόνους χοιρινό, από τους 
οποίους οι 190.000 είναι εισαγόμενοι. 

Η κρεοφαγία στην Ελλάδα έχει χτυπήσει κόκκινο και πολύ πρό-
σφατα, μέσα στην κρίση, η χώρα μας ξεπέρασε τις… ΗΠΑ στην κατά 

κεφαλήν κατανάλωση κρέατος: Είμαστε η… έβδομη χώρα στον κόσμο 
σε κατανάλωση κόκκινου κρέατος και την ίδια στιγμή που ο κάθε Έλ-
ληνας καταναλώνει 100 κιλά κρέας, ο κάτοικος των ΗΠΑ καταναλώ-

νει 88(!). 
Ο οικονομικός αντίκτυπος των πολύ κακών διατροφικών συνη-

θειών της ελληνικής κοινωνίας γίνεται αμέσως αντιληπτός: Εισάγουμε 
κρέας αξίας περί του 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των εξαγω-
γών ελαιόλαδου και ψαριών μόλις που φτάνει τα 420 εκ.€. Βέβαια, το 

κόστος είναι πολύ ευρύτερο, καθώς η κακή διατροφή συνεπάγεται πα-
θήσεις που καταφανώς συμβάλλουν στην εκτόξευση των ιατρικών δα-

πανών, στο γονάτισμα των προνοιακών ταμείων κ.ο.κ. 
Διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, αντιλαμβάνεται τι αντίκτυπο θα είχε 

η δημοσιονομική εικόνα της χώρας εάν… ξεκινούσαμε μια διατροφική 
επανάσταση και επιστρέφαμε στις παλιές μας διατροφικές συνήθειες. 
Πόσο θα βελτίωνε κάτι τέτοιο το γενικό εμπορικό ισοζύγιο, ή πόσο θα 

περιόριζε τις δαπάνες της υγείας και της πρόνοιας. 
Το σκεπτικό αυτό θέτει και ευρύτερα επί τάπητος το ζήτημα των 

ουσιαστικών, βαθιών, επαναστατικών μεταρρυθμίσεων (για να θυμη-
θούμε και τον Αντρέ Γκορζ). Το πόσο, δηλαδή, επηρεάζει ακόμα και 

αυτή τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, και άρα τη διαπραγματευ-
τική της ισχύ, το γεγονός ότι κυριαρχούν ακόμα όψεις του παρασιτικού 

μοντέλου ανάπτυξης και των πρακτικών που έχουν να κάνουν με τη 
διατροφή, τη  διαχείριση των απορριμμάτων, την απαξίωση των μαζι-

κών μεταφορών κ.ο.κ.    
Φυσικά, όλα τούτα δεν τα γράφει κανένα μνημόνιο. Πώς θα μπο-

ρούσε άλλωστε, καθώς από τις εισαγωγές κρέατος κερδίζει η… Γερμα-
νία και η Δανία, πουλώντας μας βιομηχανοποιημένα κρέατα άθλιας 

ποιότητας; Η υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής, όμως, απαιτεί «ορα-
ματικό βάθος». Δηλαδή μια εναλλακτική πολιτική για την Ελλάδα, που 

θα επιχειρήσει να αντιστρέψει αυτές τις φαύλες πρακτικές. Δύσκο-
λο, θα πει κανείς. Το αν θα το πετύχουμε, όμως, είναι στο χέρι μας, και 

όχι θέμα συζήτησης σ’ ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης όπου κάθε φορά 
που προσέρχεται η Ελλάδα αντιμετωπίζει το συμπαγές μπλοκ των… 

υπολοίπων χωρών μελών της Ε.Ε. με πρωτοστατούσα τη  Γερμανία…

Οι ανασφάλιστοι σε καμπή
Το κίνημα των μικρομεσαίων και η νέα κυβέρνηση

Πέραν της αποποινικοποίησης της μη καταβολής εισφορών, οι νέες ρυθμί-
σεις που προωθεί η κυβέρνηση (100 δόσεις) είναι ένα βελτιωμένο μέτρο, 
που κινείται όμως στη λογική των προηγούμενων κυβερνώντων

“ 

Εν κατακλείδι, για 

ένα κίνημα που 

μετρά ένα χρόνο 

ζωής, έχουν επι-

τευχθεί πολλά. 

Βεβαίως, για τις 

ανάγκες των μι-

κρομεσαίων, έχει 

να διανυθεί ακόμα 

πολύς δρόμος.
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Θα έχει δίκιο, όποιος αναρωτη-
θεί τι είδους συμμαχία είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που όχι μόνο 
δεν μπορεί να λύσει ένα εσωτε-
ρικό της θέμα, αλλά το διαιωνί-
ζει και το ανάγει σε παγκόσμιο, 
αδιαφορώντας προκλητικά για 
οποιοδήποτε άλλο σοβαρό διε-
θνές πρόβλημα και υποσκάπτο-
ντας την ίδια της την οντότητα και 
το κύρος της. 

Γ 

ιατί η κοινή λογική λέει 
πως μια ένωση-συμμα-
χία δεν διαλαλεί τα όποια 
θέματά της, αντίθετα προ-

σπαθεί να τα επιλύσει και να φανεί 
συμπαγής προς τα έξω, ειδικά όταν 
πρόκειται για οικονομικά ζητήμα-
τα, την πεμπτουσία της σύγχρονης 
φάσης του μεταχριστιανικού πολι-
τισμού. Σκεφθείτε μια εταιρεία, που 
ο ένας μέτοχος θα υπέσκαπτε δη-
μοσίως τον άλλον, τι εξέλιξη θα είχε. 
Όποια θα έχει κι η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, που κάθε μέρα και περισσότε-
ρο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικός, 
γνήσιος διάδοχος-κληρονόμος-τέ-
κνο της Ιεράς Συμμαχίας. Νέα Ιερά 
Συμμαχία είναι η Ευρωπαϊκή Γερ-
μανική Ένωση, και μόνο υπό αυτό το 
πρίσμα μπορεί να κατανοηθεί η στά-
ση της. Η Μέση Ανατολή κι ο μου-
σουλμανικός κόσμος φλέγονται, τζι-
χαντιστές απειλούν και διαπράττουν 
τρομοκρατικά τυφλά χτυπήματα, η 
Ρωσία έχει εμπλακεί σε διαμάχη με 
την Ουκρανία, η Κίνα γιγαντώνεται, 
η παγκόσμια οικονομία κλυδωνί-
ζεται, οι ΗΠΑ επαναπροσδιορίζουν 
τον ρόλο τους, περιφερειακές οικο-
νομίες αναπτύσσονται, η τεχνολο-
γία και οι συνέπειές της αλλάζουν 
τον άνθρωπο, και η αυτιστική Ευρώ-
πη, με καλπάζουσα ανεργία και πρό-
βλημα ύφεσης, υπό την ηγεσία του 
Δ' Ράιχ, βρίσκει την υπαρξιακή της 
δικαίωση σ’ έναν ιεροσυμμαχικό εν-
δο-ϊμπεριαλισμό: αντί του επιβαλλό-
μενου εξωτερικού ανταγωνισμού, οι 
υπέρμαχοι της ανταγωνιστικότητας 
καταστρέφουν εταίρους με προβλη-
ματική οικονομία (Ελλάδα: χρέος 
ΑΕΠ 2009: 120%, 2014: 180%, κα-
ταθέσεις σε ευρώ: 257 δισ. και 141 
δισ. αντίστοιχα), τσακίζουν μεταπρα-
τικές οικονομίες αδύναμων εταίρων 
(Κύπρος χρέος ΑΕΠ 2009: 48%, 
2013: 112%), με σκοπό να ελέγξουν 
τον πλούτο τους και να τις καταστή-
σουν εσαεί χρέους υποτελείς (αυτή 
είναι η διεθνής ανταγωνιστικότητά 
τους) στη Γερμανία και στους οπα-
δούς της, που είναι οι ίδιοι ακριβώς 
που απάρτιζαν τον ναζιστικό άξονα.

Μέγα λάθος, ασύγγνωστο: πολ-
λοί συγχώρεσαν τον ναζισμό, αλλά 
ο ναζισμός ήταν καθαρόαιμο γέν-
νημα του ευρωπαϊκού ολοκληρω-
τισμού, δεν ήταν κάτι συμπτωματι-
κό. Η αβελτηρία πληρώνεται σήμε-
ρα, με την υποταγή στον οικονομικό 
ναζισμό. Επιπλέον, πώς να ανακάμ-
ψει μια οικονομία και να ισορροπή-
σει ψυχικώς μια κοινωνία, με τέτοιο 
ορυμαγδό καθημερινών απειλών 
από τον οποιονδήποτε υπαλληλίσκο 
-η κυβέρνηση πρέπει να απαιτήσει 
ως απαραίτητο όρο κάθε διαπραγ-
μάτευσης τη σιωπή στελεχών της ΕΕ.   

Αυτά περί το ευρωπαϊκό τέρας 
του πύργου του αίσχους των 1,3 δισ.
και της υψηλόμισθης γραφειοκρατί-
ας των δεκάδων χιλιάδων υπαλλή-
λων, της ενσάρκωσης του ευρωπαϊ-
κού οράματος. Ο άλλος πόλος είναι 
η επί πενταετία λοιδορούμενη και 
εξευτελιζόμενη από τους ίδιους τους 
εταίρους της, όπως αποκαλούνται, 
Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που 
μια χώρα υφίσταται τέτοια χλεύη και 
προσβολές, ούτε η ναζιστική Γερμα-
νία, η Αγγλία ή τα άλλα ευρωπαϊκά 
ιμπεριαλιστικά κράτη, που αιματο-
κύλησαν τον πλανήτη και κατέστρε-
ψαν τόσους πολιτισμούς, δεν έχουν 
δεχθεί τέτοιας μορφής και έντασης 
επιθέσεις, που έχουν καθαρά φυλε-
τικά χαρακτηριστικά, αλλά η πολιτι-
κή ευπρέπεια εγχώριων και ξένων 
εκσυγχρονιστών και αλληλέγγυων 
παραβλέπει τις επιθέσεις που συνε-
χίζονται με αμείωτο, εξοντωτικό, κα-
θημερινό ρυθμό. Δεν υπάρχει πο-
λιτιστικό ελληνικό σύμβολο που να 
μην έχει χρησιμοποιηθεί στη χλεύη 

και τη λοιδορία μας -εδώ δεν τίθεται 
θέμα πολιτικής ορθότητας. Αλλά ου-
δέν κακόν αμιγώς καλού, που έλε-
γαν κι οι παλιοί (ινδο)ευρωπαίοι.

 Όσοι αναρωτιόμασταν πώς ήταν 
δυνατόν να υπήρξαν συνεργάτες των 
Τούρκων ή των Γερμανών και πόσο 
γλοιώδεις «άνθρωποι» ήταν, από το 
2010 και μετά έχουμε την απάντη-
ση. Όσοι αποτελούν το, υπό διάλυ-
ση, πολιτικό-πελατειακό κομματο-
κρατικό σύστημα και οι υποστηρι-
κτές τους, παλιοί ή ποταμίσιοι, μας 
δίνουν να καταλάβουμε τι «άνθρω-
ποι» ήταν οι συνεργάτες εχθρών 
και κατακτητών. Οι σημερινοί έχουν 
ένα ψευτοάλλοθι λιγότερο. Η παρά-
δοση και υποταγή της Ελλάδας έγι-
νε εν ψυχρώ, χωρίς να συντρέχει λό-
γος, εκτός από την απόλυτη διάσωση 
των γαλλικών και γερμανικών τρα-
πεζών από ενδεχόμενη, ελεγχόμενη 
ελληνική διασάλευση του 2010. Το 
ομολογούν οι ίδιοι, το αποδεικνύουν 

έγκυρες έρευνες. Άλλο προβλημα-
τική οικονομία, άλλο υποδούλωση 
στους «θεσμούς». (Αλλά οι θεσμοί 
είναι κάτι ιερό, δεν αφορούν τυχάρ-
παστες οικονομικές συμμορίες.) Κι 
όμως, μια σημαντική μερίδα του ελ-
ληνικού λαού, 30%-40%, και η θνή-
σκουσα αστική πολιτική τάξη και οι 
υποστηρικτές της κινδυνολογούν, 
χυδαιολογούν και κόπτονται για τα 
«οφέλη» από την υποδούλωσή μας. 
Αν τους χαρακτηρίζαμε οπωσδήπο-
τε, θα εγκλωβίζαμε τις ψυχικές αντα-
νακλάσεις της στάσης τους που προ-
σφέρονται για κάθε είδους ψυχανα-
λυτικές προσεγγίσεις, εδώ οι καθ’ 
ύλην αρμόδιοι Ευρωπαίοι μπορούν 
όντως να μας βοηθήσουν.

Καιρός να πούμε μερικές αλή-
θειες, για τους μετα-μεταγενέστε-
ρους. Αν το Ελληνικό Έθνος νομιμο-
ποιείται να σεμνύνεται για τους ήρω-
ες και τις ηρωικές σελίδες της Ιστο-
ρίας του, υποχρεούται να αισχύνεται 
για τους πολυπληθείς προδότες του, 
είτε είναι υπερβολική η λέξη είτε 
επιεικής. Ο Εφιάλτης Έλληνας ήταν, 
την Ανταλκίδειο Ειρήνη Έλληνες 
την υπέγραψαν, Έλληνες αποδέχθη-
καν, παρά τις πολλές απόπειρες απε-
λεύθερωσής τους, τη ρωμαϊκή κυρι-
αρχία, έστω κι αν πολιτιστικώς ήταν 
ελεύθεροι, κι αυτή ακριβώς η χωρίς 
πολιτική ελευθερία Ελλάδα υπέκυ-
ψε στον ρωμαιοχριστιανισμό, παρά 
τις συγκινητικές και άξιες κάθε τιμής 
και μνημόνευσης προσπάθειες να 
διασώσουν τον πυρήνα της υπάρξε-
ώς της.

Και δύο παρατηρήσεις: α) Οι λε-
γόμενοι δημοκρατικοί ψηφοφόροι 

(κεντροαριστερά) κονιορτοποίησαν 
στην κυριολεξία το ΠΑΣΟΚ, υπεύ-
θυνο για την υποδούλωσή μας -για 
τον κο Γ. Α. Παπανδρέου μία μόνο 
αγχόνη είναι αναίτιος γενναιοδω-
ρία (ο συνεργός του Παπακωνστα-
ντίνου αθωώθηκε για τη λίστα Λα-
γκάρντ). Στον αντίποδα, οι δεξιοί συ-
ντηρούν σε υψηλά ποσοστά τη ΝΔ, 
πιστοί στον ενδοτισμό και στην κατα-
στροφή της χώρας από την παράτα-
ξή τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Π. 
Καμμένος διέσωσε την τιμή της δε-
ξιάς, κάτι σαν τον «καλό» ΕΔΕΣ, και 
μάχεται μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον 
Α. Τσίπρα για την επιβίωσή μας. Ό,τι 
τυχόν λάθη και να κάνει η κυβέρνη-
ση, αξίζει, και υποχρεούμαστε, στην 
κριτική συστράτευσή μας. Ή ταν ή 
επί τας. 

β) οι Βρετανοί απέρριψαν τη με-
σολάβηση της Ουνέσκο για τον επα-
ναπατρισμό των γλυπτών του Φει-
δία και ο υπουργός Πολιτισμού δή-
λωσε έκπληκτος με τον αρνητισμό 
των εταίρων. Γιατί; Ικανοποιημένος 
πρέπει να είναι που οι Βρετανοί δα-
νείζουν όπου θέλουν τα κλεμμένα 
αριστουργήματα του Φειδία και δεν 
στήνουν κρεμάλες και δεν φτιάχνουν 
νέα φυλακισμένα μνήματα. Εταίροι 
μας ήταν και τότε. Κι ίσως βέβαια να 
κατάλαβε ποιοι κάνουν ιδεολογία με 
τις αρχαιότητες -αρχαιότητες κλεμ-
μένες, φυσικά. 

 Όσο για τον διαφωτιστή κο 
υπουργό Παιδείας, το δυστύχη-
μα δεν είναι η υπουργοποίησή του, 
αλλά ότι είναι προοδευτικός και μά-
λιστα ηλικιωμένος, άρα σοφότερος 
ημών των νεωτέρων. Αλλά αφού ο 
απελευθερωτής των λαών Μαρξ κα-
ταδίκαζε την Ελληνική Επανάσταση, 
πώς να έχει άλλη άποψη ο ίδιος; Ο 
κος υπουργός είναι καθηγητής πα-
νεπιστημίου, αλλά ευτυχώς δεν είναι 
όλοι οι καθηγητές σαν τον κο υπουρ-
γό και τον κο «αριδείκετον» μετα-
φραστή του Ομήρου, που υποστη-
ρίζει ότι η λέξη Ρωμιοσύνη και όχι η 
λέξη Ελληνικότητα μας αρμόζει και 
μας χαρακτηρίζει. Αλλά τότε γιατί, 
όσοι τους ακούν, να σέβονται ό,τι δη-
μόσιο, άρα ελληνικό;

   
ΥΓ: Όταν υπέβαλα αγωγή εναντίον 
σεσημασμένου συκοφάντη της Κα-
θημερινής, δηλώνοντας, στην αγω-
γή, ότι μου αρκεί ένα ευρώ, με χλεύ-
ασαν. Τώρα, έγκριτοι συντάκτες της 
ομώνυμης εφημερίδας προτείνουν 
εμμέσως το ίδιο. Ευχαριστώ θερμά, 
αλλά αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν 
απ’ τον δαιδαλώδη εσμό των, άνευ 
έργου και υπόστασης, επαγγελμα-
τιών συκοφαντών-ψευτοδιεθνιστών.

Συνεπείς Ευρωπαίοι, ενδοτικοί Έλληνες
Από την αντιμνημονιακή ρητορεία στην υποταγή

Οι Βρετανοί απέρριψαν την μεσολάβηση της Ουνέσκο για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Φειδία και ο 
υπουργός Πολιτισμού δήλωσε έκπληκτος με τον αρνητισμό των εταίρων. Γιατί; Ικανοποιημένος πρέπει να είναι 
που οι Βρετανοί δανείζουν όπου θέλουν τα κλεμμένα αριστουργήματα του Φειδία και δεν στήνουν κρεμάλες 
και δεν φτιάχνουν νέα φυλακισμένα μνήματα. Εταίροι μας ήταν και τότε. 

Του Αλέξανδρου Ασωνίτη

“ 

Νέα Ιερά Συμ-

μαχία είναι 

η Ευρωπαϊ-

κή Γερμανι-

κή Ένωση, και 

μόνο υπ’ αυτό 

το πρίσμα μπο-

ρεί να κατανοη-

θεί η στάση της.

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Μάρτυρες γίναμε όλοι\ες της 
τραγικής κατάληξης της ανα-
ζήτησης του Βαγγέλη στα Γιάν-
νινα, της ανακάλυψης ξαφνικά 
από τα Μ.Μ.Ε. του φαινομένου 
μπούλινγκ, της ακραίας και σε 
επίπεδο κοινωνικής υστερίας 
προσέγγισης του φαινομένου. 
Η ενδοσχολική βία, η σεξουαλι-
κή παρενόχληση και κακοποίη-
ση, ο εκφοβισμός, το ηλεκτρο-
νικό μπούλινγκ και κάθε μορ-
φής αυταρχισμός και άσκηση 
βίας στους σχολικούς χώρους 
προφανώς και πρέπει να αντι-
μετωπίζονται και να λαμβάνουν 
τη θέση και τη διάσταση που 
τους αναλογεί. 

Ό 

λα όμως πλέον εντάσσο-
νται σε ένα ενιαίο πλαί-
σιο ορθολογικής προ-
ληπτικής δήθεν παρέμ-

βασης – καταστολής, κυρίως στους 
σχολικούς χώρους, που καταλήγει 
σε ένα σύγχρονο κυνήγι μαγισσών 
εκπαιδευτικών, υπόπτων, ενόχων, 
στιγματισμένων, αποδιοπομπαίων 
τράγων. Η νέα  φάμπρικα ευαίσθη-
των πολιτικών, δημοσιογράφων, 
Μ.Κ.Ο., καλλιτεχνών, αλλά και ψυ-
χολόγων, εγκληματολόγων (!!!)  πα-
νεπιστημιακών κ.ά. γεννούν ένα τέ-
ρας που απειλεί, διαλύει και τρομο-
κρατεί όλη την εκπαιδευτική κοινό-
τητα. Άγνοια, ημιμάθεια και πολλές 
φορές υστερόβουλες ή καριερίστι-
κες ανάγκες τρέφουν την παραπλη-
ροφόρηση και κυρίως την κοινωνι-
κή υστερία.
 
Η απεικόνιση της υστερίας:
• Διαπόμπευση οικογενειών μέσω 
περιστατικών ανά την Ελλάδα, χω-
ρίς δεοντολογικούς κανόνες, χωρίς 
προστασία της παιδικής ηλικίας, της 
γονεϊκής σχέσης, χωρίς δικαστικές 
αποφάσεις, συνοπτικά και άκρως 
τηλεοπτικά.

• Νηπιαγωγοί που αρνούνται την 
υγειονομική υποστήριξη των νηπί-
ων και προνηπίων στην τουαλέτα, 
επικαλούμενοι τους κινδύνους χα-
ρακτηρισμού τους ως εφαψίες…

• Γονείς που καταγγέλλουν ύπαρξη 
συμμορίας από παιδιά πρώτης δη-
μοτικού (!!!) και απειλούν με μηνύ-
σεις… 

• Γυμναστές που αδυνατούν να υλο-
ποιήσουν το μάθημα λόγω απαγό-
ρευσης οποιασδήποτε σωματικής 
επαφής με τους μαθητές\τριες.

• Κατάργηση πολλών παραδοσια-
κών παιχνιδιών στα προαύλια των 
σχολείων με το φόβο της σωματικής 
επαφής και της παρεξηγήσιμης συ-
μπεριφοράς. 

• Γονείς που απευθύνονται  οργι-
σμένοι στις διευθύνσεις των σχο-
λείων για να καταγγείλουν φαντά-
σματα-περιστατικά μπούλινγκ, είτε 
γιατί δεν γέλασε όσο έπρεπε ένας 
συμμαθητής στο αστείο του κανα-
κάρη τους, είτε γιατί δεν μοιράστηκε 
το παιχνίδι του, είτε γιατί δεν παίρ-
νει πολλές πάσες στο ποδόσφαιρο… 
Μια τρέλα που απεικονίζεται πολύ 
εύγλωττα στην τρεμάμενη φωνή της 
γνωστής Καλομοίρας, που κατήγγει-
λε ως μπούλινγκ το ότι δεν ήρθαν οι 
καλεσμένοι συμμαθητές της σε ένα 
πάρτι…

• Αναφορές, μηνύσεις, Ε.Δ.Ε., από 
γονείς και εκπαιδευτικούς προς 
άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας για προβλήματα που είναι 
φυσικά σε μια κοινωνία και λύνο-
νταν ως σήμερα χωρίς αναζήτηση 
ενόχων και πολέμους… Απειλές γο-
νέων προς εκπαιδευτικούς, ή ακό-
μη και μεταξύ εκπαιδευτικών ή γο-
νέων, με μπαμπούλα την καταγγε-
λία τους για τέτοια θέματα… Συχνά 
πρόκειται περί «τρίχας» που γίνεται 
«τριχιά».

• Είσοδος στα Σχολεία «ειδικών», 
που ενημερώνουν τρομοκρατώ-
ντας, δημιουργία μόδας της ανα-
γωγής κάθε περιστατικού σχέσεων 

των παιδιών μεταξύ τους ή με τους 
όποιους ενήλικες, σε περιστατικό 
μπούλινγκ ή ύποπτης σεξουαλικής 
προσέγγισης.

• Γραφειοκρατική καταγραφή περι-
στατικών βίας στα σχολεία -ακόμη 
και το άγγιγμα μεταξύ παιδιών- από 
τους υπεύθυνους μπούλινγκ κάθε 
σχολείου όπως καθιερώθηκαν από 
το 2013.

• Ακύρωση και απαξίωση άλλων 
χρήσιμων θεσμών που λειτουργού-
σαν για αυτά τα θέματα-Συμβουλευ-
τικοί σταθμοί νέων, σχολικοί ψυχο-
λόγοι, κοινωνιολόγοι στα σχολεία, 

ρόλος και συνεργασία ουσίας με τα 
μαθητικά συμβούλια κ.λπ.

• Έρευνες λαθροχειρίας και αντιεπι-
στημονικές, μεταπτυχιακά που υλο-
ποιούνται για να επιβεβαιώσουν 
την εκ των προτέρων αποδοχή του 
φαινομένου που ερευνούν!!! Μελέ-
τες που στοχεύουν στην επιβεβαίω-
ση και υπηρέτηση απ την αρχή των 
συμπερασμάτων που επιθυμούν να 
εξαχθούν. 

• Συστάσεις της υπηρεσίας δίωξης 
ηλεκτρονικού εγκλήματος για από-
λυτη απαγόρευση ύπαρξης φωτο-
γραφικού υλικού με παιδιά στο δι-
αδίκτυο.

• Υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη να δηλώνει πως πρέπει να ασχο-
ληθεί επιτέλους η αστυνομία με το 
μπούλινγκ, προφανώς το όνειρο 
κάθε φασίστα πλησιάζει, παιδονό-
μοι-αστυνόμοι στα σχολεία…

• Νόμος για εξάμηνη φυλάκιση έρ-
χεται στη Βουλή για όσους συμμετέ-
χουν ή ασκούν μπούλινγκ, δηλώνει 
ο άλλος υπουργός της Δικαιοσύνης 
και δυστυχώς αποδεδειγμένα προο-
δευτικός, αριστερός κ.λπ.

• Από κοντά σελέμπριτις, θαμώνες 
πρωινατζίδικων, καλλιτέχνες συγκι-
νούνται, κλαίνε on camera, αφηγού-
μενοι τις προσωπικές τους εμπει-
ρίες, πάντα ως θύματα βεβαίως και 
ποτέ ως θύτες…

• Εκδηλώσεις, υλικό ενημερωτικό, 
έντυπα, dvd αμφιβόλου έως επικίν-

δυνης αισθητικής και παιδαγωγι-
κής προσέγγισης, ακόμη και με την 
οικονομική στήριξη της Βουλής των 
Ελλήνων και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης διανέμονται αφειδώς για να σώ-
σουν τα παιδιά μας… και ο κατάλο-
γος μπορεί να μεγαλώσει όσο επι-
θυμούμε.

Η πραγματικότητα…
Τα παιδιά τσακώνονται, πλακώ-
νονται, προσβάλλουν συχνά το 
ένα το άλλο (και μάλιστα σκλη-
ρά). Ακόμη, κάνουν αποτυχη-
μένες προσπάθειες να εκδηλώ-
σουν τις πρωτόγνωρες γι’ αυτά 
σεξουαλικές ορμές, δοκιμάζουν 
ρόλους, χειραγωγούν και χει-
ραγωγούνται, λένε ψέματα και 
πολλά άλλα. Είναι αυτό κάτι νέο; 
Δεν αποτελούν όλα αυτά (μαζί με 
άλλα πολλά) μέρος της διαδικα-
σίας κοινωνικοποίησης του παι-
διού; Ποιο είναι εκείνο το παιδί που 
μεγάλωσε χωρίς να πληγωθεί σω-
ματικά ή ψυχικά από τους φίλους 
του; Αυτός ο τρόπος (η μέθοδος της 
δοκιμής και του λάθους) είναι ο μό-
νος τρόπος που μαθαίνουμε και χτί-
ζουμε την προσωπικότητά μας, συ-
νεπώς ότι η απαίτηση για ένα παιδί 
που δεν θα πληγωθεί ποτέ και από 
τίποτα, είναι η συνταγή για έναν άν-
θρωπο χωρίς ιδιότητες, έναν άνθρω-
πο χωρίς την ανθρώπινη υπόστα-
ση, δηλαδή την ικανότητα να βρί-
σκεται σε συνύπαρξη με άλλους αν-
θρώπους. Η αναγωγή όλων αυτών 
των παιδικών ή εφηβικών εμπειρι-
ών σε μια προβληματική κατάσταση 
με τον όρο «ενδοσχολική βία» ψυχι-
ατρικοποιεί αυτόματα την παιδική 
ηλικία.

Τα φαινόμενα της βίας και της 
σεξουαλικότητας τα συνδέουμε, κατ’ 
αρχάς, στον βαθμό που είναι και τα 
δύο θέματα-ταμπού. Η αναγνώριση 
αυτή από τη μεριά μας σημαίνει και 
μία παραδοχή ότι πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε την πολύ μεγάλη επί-
δραση που έχει η δύναμη του τα-
μπού επάνω μας, έτσι που να μας 
σπρώχνει να αποκρύπτουμε, να συ-
σκοτίζουμε, ή ακόμα και να διαστρέ-
φουμε πλευρές αυτών των φαινο-
μένων. Αυτό έχει ιδιαίτερη επίδρα-
ση στον λόγο που εκφέρουμε για τα 
φαινόμενα αυτά, ο οποίος έχει την 
τάση να είναι γεμάτος από προκατα-
λήψεις και μεταφυσικές παραδοχές.

Επιβάλλεται να είμαστε πλέ-
ον  πολύ σκεπτικοί και καχύποπτοι 
απέναντι στις κυρίαρχες υπάρχου-
σες δράσεις (Παρατηρητήριο για τη 
βία, πρωτοβουλία «1 στα 5» για την 
παιδική κακοποίηση), στον βαθμό 

SOS! Κοινωνική Υστερία...
Με αφορμή την περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Των Τάσου Γλαντζή - Δημήτρη 
Μπάσουγλου

Η νέα  «φάμπρικα ευαίσθητων» πολιτικών, δημοσιογράφων, Μ.Κ.Ο., καλλιτεχνών αλλά και ψυχολόγων, 
εγκληματολόγων (!!!)  πανεπιστημιακών κ.ά. γεννούν ένα τέρας που απειλεί, διαλύει και τρομοκρατεί όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα.

“ 

Άγνοια, ημιμά-

θεια και πολλές 

φορές υστερό-

βουλες ή καριε-

ρίστικες ανά-

γκες τρέφουν 

την παραπληρο-

φόρηση και κυ-

ρίως την κοι-

νωνική υστερία.
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Εκατό χρόνια από την ίδρυσή της, η Γα-
λακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων ήρθε 
στην επικαιρότητα με τον πλέον τραγικό 
τρόπο: Ένας σπουδαστής της, ο 20χρο-
νος Βαγγέλης Γιακουμάκης που είχε δη-
λωθεί εξαφανισθείς στις 6 Φεβρουαρίου, 
βρέθηκε νεκρός μετά από τριάντα εφτά 
μέρες αναζητήσεων,οχτακόσια μόλις μέ-
τρα από το κτήριο της σχολής. 

Τ 

α αισθήματα λύπης, αρχικά της τοπι-
κής κοινωνίας για τον χαμό, έτσι κι αλ-
λιώς, ενός νέου ανθρώπου, διαδέχτηκε 
ένα κύμα αγανάκτησης και οργής, κα-

θώς έρχονταν στην επιφάνεια οι συνθήκες που 
βίωνε ο σπουδαστής τον τελευταίο χρόνο. Οι 
μαρτυρίες που έβλεπαν το φως της δημοσιότη-
τας για τον εκφοβισμό που υφίστατο εντός της 
σχολής από συσπουδαστές του διαδέχονταν η 
μία την άλλη. Πρωταγωνιστές σ’ αυτές τις ενέρ-
γειες εκφοβισμού συντοπίτες του, με την έρευ-
να να επικεντρώνεται σε μια ομάδα Κρητικών, 
τεσσάρων έως έξι ατόμων. 

 Ο νέος, που ήρθε από το χωριό του –Αρ-
μένοι του Ρεθύμνου– να σπουδάσει στην άλλη 
άκρη της Ελλάδας, ήταν θύμα, αφ’ ενός μιας 
αντίληψης και πρακτικής, με έντονα ρατσιστικά 
στοιχεία απέναντι σε ένα ανίσχυρο, ή φαινομε-
νικά ανίσχυρο, άτομο, στόχος λεκτικής και σω-
ματικής βίας που βασίζεται στη διαφορά φύ-
λου, εθνικότητας, ομορφιάς, χρώματος, σεξου-
αλικής επιλογής κ.λπ.

 Αφ’ ετέρου οι θύτες, όσον αφορά στη συ-
γκεκριμένη υπόθεση, ήταν φαίνεται θιασώτες 
μιας υπαρκτής στην Κρήτη αντίληψης για τον 
«ανδρισμό», η οποία σύμφωνα με αυτούς δεν 
αναδεικνυόταν στη συμπεριφορά του 20χρο-
νου και έπρεπε γι’ αυτό ή να λοιδορηθεί, ή να 
του επιβληθεί ….

 Το πόρισμα του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (που έθεσε πει-
θαρχικά εκτός διεύθυνσης και σχολής τον μέ-
χρι πρότινος διευθυντή) επιβεβαιώνει όλες τις 
πληροφορίες για τον εκφοβισμό εις βάρος του 
σπουδαστή, ενώ τα τελευταία στοιχεία από το 
Εγκληματολογικό Εργαστήριο της ΕΛΑΣ και 
τις ιατροδικαστικές εξετάσεις οριστικοποιούν 
την εκδοχή της αυτοχειρίας. Με τη μητέρα του 
να σημειώνει στην κατάθεσή της ότι, «οι παρα-
πάνω συμφοιτητές του Βαγγέλη συμπεριφέρο-
νταν βίαια στον γιο μου, με πρόθεση, και γνώ-
ριζαν ότι με τις πράξεις τους αυτές του δημιουρ-
γούσαν τεράστιο πρόβλημα», αφήνοντας έτσι 
ανοικτό το ενδεχόμενο της άσκησης ποινικής 
δίωξης για εξώθηση σε αυτοκτονία. 

 
Η «απεγνωσμένη φωνή των σπουδαστών»  
για τις υποδομές 
Αυτό το τραγικό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα 
να ενεργοποιηθεί η κοινωνία και τοπικά, αλλά 
και πανελλαδικά, για τη μείωση και την εξάλει-
ψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. 
Στα Γιάννινα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις 
με κορυφαία αυτή στην πλατεία μπροστά στο 

δημαρχείο, και θρησκευτικές τελετές στο ση-
μείο που εντοπίστηκε η σορός του σπουδαστή. 
Σε μια από τις εκδηλώσεις στον χώρο της σχο-
λής δημιουργήθηκε σκηνικό έντασης, με νεα-
ρούς να φωνάζουν, μεταξύ των συνθημάτων 
για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και κατά 
του εκφοβισμού και άλλα, όπως, «δολοφόνοι», 
«στο κελί», γεγονός που ανάγκασε τη νέα διευ-
θύντρια της σχολής να μεταφέρει, σε συνάντη-
ση με τον δήμαρχο Ιωαννιτών, «τον φόβο που 
ένιωσαν σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσω-
πικό». Άλλωστε η οικογένεια του νεκρού σε 

μια καίρια παρέμβασή της ζήτησε την επομένη 
«να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να δικαιωθούν οι 
αθώοι». Αναδείχτηκε όμως και ένα άλλο στοι-
χείο που αφορά στην υποδομή της συγκεκρι-
μένης σχολής. Μπορεί το ενδιαφέρον να εστιά-
στηκε στο γεγονός πως υπόμνημα των σπουδα-
στών είχε την υπογραφή και του Βαγγέλη Για-
κουμάκη, αλλά από τις 11 Νοεμβρίου 2014, η 
«απεγνωσμένη φωνή των σπουδαστών», όπως 
κατέληγε το σχετικό υπόμνημα, είχε κοινοποιη-
θεί σε βουλευτές όλων των κομμάτων που με δι-
άφορους τρόπους ανέδειξαν το θέμα, σε φορείς 
της περιοχής και στη διεύθυνση της σχολής, με 
τη σημείωση των σπουδαστών πως «αναγνωρί-
ζουμε τις προσπάθειες του προσωπικού της σχο-
λής». Στο υπόμνημα τονίζονταν μεταξύ άλλων: 
«Περιμένουμε εδώ και δυο μήνες την πρόσλη-
ψη μηχανολόγου για να δουλέψουμε τον εξοπλι-
σμό του τυροκομείου… Λόγω έλλειψης καθηγη-
τών δεν λειτουργεί το εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και μικροβιολογικών καλλιεργει-
ών... Στις αίθουσες διδασκαλίας επικρατεί παγω-
νιά ..Στην Εστία γίνεται το αδιαχώρητο και ζού-
με σε τριτοκοσμικές συνθήκες… Στο εστιατόριο 
στάζουν νερά, μπογιές και σοβάδες πέφτουν στα 
πιάτα μας…». Όσον αφορά, τέλος, την υπόθεση, 
ολοκληρώνονται εντός των ημερών και οι κα-
ταθέσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννί-
νων, με τον συνολικό αριθμό τους, από την ημέ-
ρα της εξαφάνισης, να υπερβαίνει τι; εκατό. 

*Ο Γιώργος Γκόντζος είναι δημοσιογράφος, 
ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Ήπειρο, και ρα-
διοφωνικός παραγωγός του Δημοτικού Ραδιο-
φώνου Ιωαννίνων.

                                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ

Αναζητούν τα «γιατί»
Ο θάνατος του Β. Γιακουμάκη έφερε στην επιφάνεια το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

Σε μια από τις εκδηλώσεις στον χώρο της σχολής δημιουργήθηκε σκηνικό έντασης, με νεα-
ρούς να φωνάζουν, μεταξύ των συνθημάτων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και κατά του 
εκφοβισμού και άλλα, όπως, «δολοφόνοι», «στο κελί», 

Του Γιώργου Γκόντζου

“ 

 Το πόρισμα του Ελ-

ληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού «ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ» (που έθεσε πει-

θαρχικά εκτός διεύ-

θυνσης και σχολής 

τον μέχρι πρότινος 

διευθυντή) επιβεβαι-

ώνει όλες τις πληρο-

φορίες για τον εκφο-

βισμό εις βάρος του 

σπουδαστή.

που αναγνωρίζουμε σ’ αυτές σοβαρότατα 
μεθοδολογικά, επιστημονικά κι ερευνη-
τικά ατοπήματα. Τα ατοπήματα αυτά μας 
κάνουν να αναρωτιόμαστε αν μιλάμε καν 
για κακές πρακτικές ή, πολύ περισσότερο, 
για επικίνδυνες πρακτικές.  

Τα φαινόμενα αυτά  είναι παγκόσμια, 
ωστόσο κάθε επιμέρους πολιτισμός απο-
κρίνεται σε αυτά με τις δικές του ιδιαίτε-
ρες αξίες που ταιριάζουν στην ιδιοπρο-
σωπία του κάθε πολιτισμού. Είναι όμως 
πρωτίστως κοινωνικά και εμφανίζονται 
εκεί όπου υπάρχουν «άνθρωποι σε σχέ-
ση» και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να 
τα αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα ως σχεσι-
ακά θέματα, τα οποία εμφανίζονται μέσα 
σε συγκεκριμένα πλαίσια. Οποιαδήποτε 
απόπειρα να τα κατανοήσουμε εκτός του 
πλαισίου τους τα καθιστά ιδιάζοντα χαρα-
κτηριστικά ανθρώπων κι έτσι διαστρέφε-
ται η πρωτίστως σχεσιακή τους φύση.

Οφείλουμε να αναζητήσουμε τη σχέ-
ση του θεσμού του σχολείου με τα φαι-
νόμενα αυτά, όχι για να επινοήσουμε μία 
νέα ταξινομητική κατηγορία, αλλά προ-
κειμένου να μπορέσουμε να τα κατανο-
ήσουμε μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
που λέγεται «δημόσιο σχολείο στην Ελ-
λάδα, στον καιρό της κρίσης». Μόνο έτσι 
μπορούμε να συνθέσουμε μία οπτική κα-
τανόησης που να μην επανεισάγει αυτά 
τα φαινόμενα στο πεδίο της διερεύνησης, 
ξανά σαν ταμπού. Μία διερεύνηση χωρίς 
δεσμεύσεις σε κυρίαρχα ταμπού και πο-
λιτικές ή και ιδεολογικές πειθαρχίες και 
παράλληλα μία δράση που να αποκρίνε-
ται στο συγκεκριμένο πλαίσιο του ελληνι-
κού σχολείου είναι αναγκαιότητα σήμερα, 
όπως και η άρθρωση ενός λόγου καταγ-
γελίας της κοινωνικής υστερίας όχι για-
τί αρνούμαστε τα φαινόμενα, αλλά γιατί 
παιδαγωγικά, επιστημονικά, κοινωνικά, 
οι υστερίες δεν προσφέρουν, αλλά επιτεί-
νουν τα προβλήματα.

Ο κυρίαρχος λόγος (όπως πάντα) εί-
ναι πολύ πειστικός (γι’ αυτό, άλλωστε, 
αλλά και μέσω της συστημικής βίας, κα-
τορθώνει και πείθει). Δεν μένει παρά να 
μπορέσουμε να εκφράσουμε ένα λόγο 
εξίσου πειστικό, που να αναδεικνύει αυτά 
τα κοινωνικά φαινόμενα σε μία νέα ψυχο-
κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση.

Όσο δεν το κάνουμε, μπορούμε 
απλώς να μεμψιμοιρούμε. 

Πρωτοβουλίες, συμπράξεις και άμυ-
νες στην υστερία οφείλουν να γεννηθούν 
απέναντι  στα φαινόμενα αυτά.

Για να γίνουμε και δικηγόροι του δια-
βόλου, σκεφτείτε τουλάχιστον πόσο χρή-
σιμες θα ήταν αντίστοιχες κοινωνικές 
υστερίες αν είχαν βρει έδαφος σχετικά με 
τη «φτώχεια» «τα τροχαία εγκλήματα», 
την «ανιστόρητη εκπαίδευση», τις «λει-
ψές υποδομές και τη στελέχωση των 
σχολείων», την «υγιεινή» κ.λπ.
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Το τέλος της διαπραγμάτευσης 
για το κλείσιμο του προηγούμε-
νου μνημονίου και τη σύνταξη 
του επόμενου προγράμματος, 
παρά τις αρρυθμίες και τα σκα-
μπανεβάσματα, δεν είναι μα-
κριά. 

Ό 

λοι πλέον ξέρουμε –
άσχετο πόσοι το ομολο-
γούν– ότι η συμφωνία 
Τσίπρα - Μέρκελ είναι 

δεδομένη. Τι φαίνεται ότι περιλαμ-
βάνει, ανεξάρτητα από τις όποιες δι-
απραγματευτικές εμπλοκές:

1. Ευέλικτο πρόγραμμα «μεταρ-
ρυθμίσεων», ακόμη και αν αυτό, 
λόγω έλλειψης προετοιμασίας της 
κυβέρνησης, συνταχθεί με μεγάλη 
«βοήθεια» από τους κοινοτικούς.

2. Ευέλικτο στόχο απαιτούμε-
νου πρωτογενούς πλεονάσματος, ο 
οποίος πιθανότατα θα κινηθεί ακό-
μη και (πολύ;) κάτω από το 1,5%.

3. Ευέλικτη συμφωνία στο θέμα 
των ιδιωτικοποιήσεων, αφού η Γερ-
μανία –με τον όρο της διασφάλισης 
των δικών της επενδυτικών συμ-
φερόντων– δείχνει διατεθειμένη να 
επιτρέψει συμμετοχές του ελληνι-
κού κράτους σε κοινοπρακτικά σχή-
ματα τα οποία θα αποσκοπούν όχι 
κυρίως στην εξασφάλιση επενδυτι-
κών κερδών, αλλά στην κατοχύρω-
ση περιουσιακών δικαιωμάτων για 
λόγους κοινής ωφέλειας και εθνικής 
ασφάλειας.

4. Επαναφορά των γερμανικών 
συμφερόντων σε τομείς τους οποί-
ους διαχειριζόταν ο περιώνυμος 
Φούχτελ, αλλά χωρίς τον ίδιο, ο οποί-
ος έχει ήδη καταστεί κακόφημος όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο Βε-
ρολίνο. Ήδη ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών της Γερμανίας Μάικλ Ροτ με-
σολαβεί εκ μέρους της Μέρκελ στην 
ελληνική κυβέρνηση ώστε να επα-
νεξεταστούν ή να επαναδρομολογη-
θούν μια σειρά μπίζνες γερμανικού 
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

5. Συνεισφορά – άγνωστο πόσο... 
άδολη – Γερμανών ειδικών σε θέμα-
τα που άπτονται της οργάνωσης του 
ελληνικού κρατικού μηχανισμού.

6. Χτύπημα και σπάσιμο του αμαρ-
τωλού τριγώνου «κόμματα - τράπε-
ζες - ΜΜΕ», το οποίο όχι μόνο στο 
εσωτερικό, αλλά και στο επίπεδο 
των διεθνών δανειστών, συμπερι-
λαμβανομένου του ΔΝΤ, θεωρείται 
ήδη από το 2011 ως το κατ’ εξοχήν 
βαρίδι σε οποιαδήποτε ανασυγκρό-
τηση της οικονομίας. 

7. Νέο πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης, με ένα νέο μνημόνιο, το οποίο 
θα έχει – λίγο ή περισσότερο – δι-
αφορετικό χαρακτήρα από τα δύο 
προηγούμενα.
Αυτά επί της αρχής, διότι το τι απ’ 
όλα αυτά θα γίνει και, κυρίως, πώς 
θα γίνει, παραμένει στη σφαίρα των 
υποθέσεων και της... «δημιουργικής 
ασάφειας». 

Το κρίσιμο στοιχείο πάντως εί-
ναι ότι η τρέχουσα διαπραγμάτευση 
αποκάλυψε σε όλο της το μεγαλείο 
την αδράνεια και τη δουλοπρέπεια 
με την οποία οι κυβερνήσεις της τε-
λευταίας πενταετίας αντιμετώπισαν 
τις σχέσεις της Ελλάδας με τους δα-
νειστές της, αλλά και το μέγεθος των 
παρεμβάσεων ιδιωτικών συμφερό-
ντων στη διαμόρφωση των προη-
γούμενων προγραμμάτων.

Ήδη αφήνει τρομακτικά εκτεθει-
μένα και σε κατάσταση απαξίας και 
διάλυσης τα δύο βασικά κόμματα της 
μεταπολίτευσης και ένα –καθ’ ομολο-
γία του ίδιου του... Βαρουφάκη– «αρι-
στερό ασκέρι», χωρίς οποιαδήπο-
τε προηγούμενη πείρα διακυβέρνη-
σης, χωρίς επαρκή προγραμματική 
προπαρασκευή, με υπουργούς που 
βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση 
παράγοντας επικοινωνιακό και πο-
λιτικό χάος, με μεγάλα προβλήμα-
τα στον πολιτικό συγκερασμό των 
πολλαπλών ιδεολογικών ταυτοτήτων 
που ενυπάρχουν ταυτοχρόνως υπό 
την ίδια πολιτική σκέπη.

Αυτή η συμφωνία, της οποίας 
την επικύρωση θα δούμε σύντομα, 
όσο και αν τελικά αποκλίνει από τα 

χαρακτηριστικά που προηγουμέ-
νως περιγράψαμε, θα επιφέρει πολύ 
συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέ-
σματα, μεγάλου πολιτικού βάθους, 
τα οποία εδώ θα περιγράψουμε σχε-
δόν επιγραμματικά.

Η γερμανική επικυριαρχία
Η επικυριαρχία της Γερμανίας στην 
Ελλάδα θα συνεχιστεί και στο πλαί-
σιο της νέας συμφωνίας. Αυτό είναι 
αναπόφευκτο για τους εξής λόγους, 
σχεδόν ανεξάρτητους από τη διάθεση 
της όποιας ελληνικής κυβέρνησης:

• Αν η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κά-
ποιο είδος μνημονίου, θα είναι υπο-
χρεωμένη να λειτουργήσει τα επό-
μενα χρόνια υπό τους κανόνες του 
πολύ βαρύτερου για την ίδια Δη-

μοσιονομικού Συμφώνου και της 
ελεύθερης αγοράς δανεισμού, στους 
οποίους δεν έχει καμιά δυνατότη-
τα να ανταποκριθεί εξ αιτίας της δι-
αλυμένης παραγωγικής βάσης, της 
θεσμικής αδυναμίας και του μη δι-
αχειρίσιμου χρέους. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, άλλωστε, προεξοφλούσαμε 
την αναγκαστική υπογραφή νέου 
μνημονίου από την κυβέρνηση 
Σαμαρά, αν βεβαίως είχε τελειώσει 
την αξιολόγηση του λήγοντος.

• Το ελληνικό σύστημα εξουσίας –
σε καμιά εκδοχή του, ούτε τη νυν 
κυβερνώσα– δεν έχει δομήσει ένα 
βαθύ και αξιόπιστο πρόγραμμα πα-
ραγωγικής και οικονομικής ανασυ-
γκρότησης. Ακόμη όμως και αν το 
είχε εκπονήσει, θα χρειαζόταν κά-
ποια χρόνια προσαρμογής και ένα 
τεράστιο κούρεμα χρέους για να 
καταφέρει να το βάλει σε εφαρμο-
γή. Όμως τέτοια διάθεση δεν υπάρ-
χει προσώρας από την πλευρά των 
δανειστών.

• Δεδομένης της χρηματοοικονο-
μικής και πολιτικής κυριαρχίας της 
Γερμανίας στην ευρωζώνη και την 
ενίσχυσή της τα τελευταία χρόνια 
μέσω του Δημοσιονομικού Συμφώ-
νου, της Τραπεζικής Ένωσης κ.λπ., 
η μόνη άμεση δυνατότητα απαγκί-
στρωσης από αυτήν θα ήταν η έξο-
δος από το ευρώ, η οποία όμως δεν 
αποτελεί επιλογή κανενός σοβαρού 
πόλου του πολιτικού συστήματος.

Το Βερολίνο στηρίζει Τσίπρα
Παρά τους αρχικούς πολεμικούς τό-
νους μεταξύ των κυβερνήσεων Ελ-

λάδας και Γερμανίας, η συνεργασία 
τους το επόμενο διάστημα –ετερο-
βαρής, προφανώς, για λόγους πο-
λιτικής και οικονομικής ισχύος– θα 
είναι πολύ στενότερη απ’ όσο προ-
χείρως υπολογίζεται τώρα. 

Ο κυριότερος λόγος είναι η 
«προγραμματική» σύμπτωση προ-
θέσεων σε θεμελιώδη ζητήματα 
όπως η καταπολέμηση της διαφθο-
ράς, η ανασυγκρότηση του δημόσι-
ου τομέα, το σπάσιμο του αμαρτω-
λού τριγώνου που προαναφέραμε 
και μια σειρά άλλες μεταρρυθμίσεις 
τις οποίες η Γερμανία καταλογίζει 
στην κυβέρνηση Σαμαρά ότι δεν 
υλοποίησε. Είναι χαρακτηριστική – 
δεδομένης και της εν πολλοίς άγνω-
στης προεκλογικής προεργασίας 
μεταξύ των δύο πλευρών – η αντί-
δραση δύο στενά συνδεδεμένων με 
την καγκελαρία ΜΜΕ την επομέ-
νη της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και ενός αγγλοσαξονικού μέ-
σου, που φιλοξενεί γερμανικές θέ-
σεις:

1. Spiegel Online, υπό τον τίτλο «Ο 
Αλέξης Τσίπρας αξίζει μια ευκαι-
ρία»: «Ίσως οι χθεσινές εκλογές πε-
ράσουν στην ιστορία ως η αρχή της 
απαραίτητης πολιτικής ανανέωσης 
στην Ελλάδα. Ίσως ο Αλέξης Τσί-
πρας να έχει το θάρρος να συγκρου-
στεί με τους Έλληνες εφοπλιστές και 
τους μεγιστάνες των μέσων ενημέ-
ρωσης και να μαζέψει από εκείνους 
τους φόρους που χρειάζεται για τα 
κοινωνικά του προγράμματα. Η πε-
ρικοπή προνομίων αυτής της αντι-
παραγωγικής ελίτ θα ήταν ένα ανα-
γκαίο βήμα, το οποίο δεν έκαναν τα 
δύο μεγάλα κόμματα».

2. Die Welt, υπό τον τίτλο «Κανέ-
νας φόβος μπροστά στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ»: «Η ανάγκη ενδέχεται να κάνει 
τον Αλέξη Τσίπρα απρόσμενα με-
ταρρυθμιστή. Ο χαρισματικός λαϊ-
κιστής θα πρέπει να φέρει τους Έλ-
ληνες –πολλοί από τους οποίους αρ-
νούνται την πραγματικότητα– αντι-
μέτωπους με άβολες αλήθειες. Η 
σημαντικότερη: Η Ελλάδα έχει χρε-
οκοπήσει και, αν δεν βρεθεί εναλλα-
κτική χρηματοδότηση, ο Τσίπρας θα 
πρέπει να υποχωρήσει και να προ-
σεγγίσει την τρόικα».

3. Financial Times (απόσπασμα 
από άρθρο του Marcel Fratzscher, 
προέδρου του γερμανικού think 
tank DIW με τίτλο «Γιατί το Βερο-
λίνο πρέπει να στηρίξει τον Τσί-
πρα!»): «Τα δύο πρώτα προγράμ-
ματα στήριξης από το 2010 απέτυ-
χαν κυρίως επειδή οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις της Αθήνας και το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

Τσίπρας - Μέρκελ... συμμαχία
Όλοι πλέον ξέρουμε –άσχετο πόσοι το ομολογούν– ότι η συμφωνία Τσίπρα - Μέρκελ είναι δεδομένη.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Το περίγραμμα του «κοινού τόπου» μεταξύ Μέρκελ και Τσίπρα δεν απέχει δραματικά από το πλαίσιο αυτών – 
και πολλών άλλων – δημοσιευμάτων «υποδοχής» του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ από τη Γερμανία.

“ 

Το πολιτικό σύ-

στημα –και κυ-

ρίως το σύ-

στημα εξουσί-

ας– θα υποστεί 

βαθιά μεταλλα-

γή, την ημέρα 

υπογραφής της 

συμφωνίας.

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
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Στη γενικευμένη εικόνα παρακμής που πα-
ρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με απο-
κορύφωμα τα έξι χρόνια που βρίσκεται η 
χώρα στη δίνη της κρίσης, κομβικός είναι 
ο ρόλος της ενημέρωσης, δηλαδή από ποια 
Μέσα ενημερώνονται οι Έλληνες και πόσο 
αξιόπιστα είναι. Οι εφημερίδες, μέχρι και τα 
τέλη της δεκαετίας του ’80, ήταν το κυρίαρ-
χο μέσο ενημέρωσης, από τη δεκαετία του 
’90, με τη δημιουργία των ιδιωτικών κανα-
λιών και ραδιοφώνων και από τη δεκαετία 
του 2000 με την εισβολή του διαδικτύου, η 
κυκλοφορία τους μειώθηκε κατακόρυφα. 

Φ 

αινόταν ότι από τα τέλη της προηγού-
μενης δεκαετίας είχε παγιωθεί μια 
κατάσταση όπου οι εφημερίδες πα-
ρείχαν άμεση ενημέρωση σε ένα μι-

κρό ποσοστό των Ελλήνων, αλλά η ενημέρωση 
αυτή ήταν πολύ πιο έγκυρη από της τηλεόρασης 
και του διαδικτύου. Από την άλλη, σε μεγάλο πο-
σοστό τροφοδοτούσαν με ειδήσεις τηλεόραση, 
ραδιόφωνα και διαδίκτυο.   

Τα τελευταία έξι χρόνια, ακόμα και αυτός ο 
περιορισμένος ρόλος των εφημερίδων τίθεται 
υπό αμφισβήτηση. Σε αυτό το διάστημα, όπως 
φαίνεται και από τον πίνακα, έκλεισαν αρκετές 
ιστορικές εφημερίδες, πρώτα πρώτα η Ελευθε-
ροτυπία και οι περισσότερες εφημερίδες που κι-
νούνταν στη δεξιά-κεντροδεξιά (Απογευματινή, 
Ελεύθερος, Βραδυνή κ.ά.). Από την κρίση άντε-
ξαν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες των με-
γάλων συγκροτημάτων, αλλά με μεγάλο κόστος, 
μιας και τα χρέη του ΔΟΛ και του Πήγασου εκτι-
νάχθηκαν. Το 2013 κυκλοφορούσαν μόλις οχτώ 
απογευματινές εφημερίδες και οι πωλήσεις εί-
χαν πέσει κάτω από τα 100.000 φύλλα την ημέ-
ρα (πίνακας). Σήμερα κυκλοφορούν δέκα απο-
γευματινές εφημερίδες και δίνεται μια εικόνα ότι 
τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί: Η Εφημερί-
δα των Συντακτών καλύπτει τη μία από τις δύο τά-
σεις που στεγάζονταν παλιά στην Ελευθεροτυπία 
και η Δημοκρατία καλύπτει εν μέρει το κενό που 
άφησαν οι παλιές δεξιές-κεντροδεξιές εφημερί-
δες.  

Υπάρχει όμως και μια πολύ ανησυχητι-
κή τάση που αναπτύσσεται και δεν της δίνεται 
η προσοχή που πρέπει: Έχει ξεφυτρώσει ένα 
μπουκέτο εφημερίδων με λίγο πολύ παραπλή-
σια λογική, εφημερίδες που συνήθως ξεκινούν 
από ιστοσελίδες και μετά γίνονται εφημερίδες, ή 
εκφράζουν λογική ιστοσελίδων. Τέτοια εφημε-
ρίδα είναι η Kontra news, η διάδοχος της Αυρι-
ανής, αλλά με τριπλάσια κυκλοφορία. Η Ελεύθε-
ρη Ώρα, από ένα περιθωριακό έντυπο της ακρο-
δεξιάς που δεν πουλούσε πάνω από χίλια φύλ-
λα, τώρα πουλά καθημερινά 3.500-4.000 φύλλα. 
Το Μακελειό, του Στέφανου Χίου, από καλτ εκ-
πομπή έγινε ιστοσελίδα και πριν τις εκλογές κα-
θημερινό φύλλο. Στις 16 Μαρτίου πούλησε 
1.810 φύλλα, όταν η Αυγή (είναι πρωινό φύλλο 
γι’ αυτό δεν βρίσκεται στον πίνακα) δεν ξεπέρα-
σε τα 1.600 φύλλα. Έχουμε και πρωινό φύλλο 
ίδιας λογικής, την Ακρόπολη, που για ένα διάστη-

μα είχε εκδότη τον Άρη Σπίνο, ο οποίος κατέβη-
κε υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή στη Β΄ Αθη-
νών. Τώρα τη διευθύνει κάποιος Τάκης Μαυρί-
κος, που είναι ο πρόεδρος του νέου δεξιού κόμ-
ματος, «Δεξιά».    

Εφημερίδες με πολλά κοινά στοιχεία, πρώτα 
από όλα είναι και οι τέσσερις υπέρ της επιστρο-
φής στη δραχμή, όλες πλασάρονται ως αντιμνη-
μονιακές, αλλά με ένα λόγο  χυδαίο, που εν τέ-
λει συκοφαντεί το αντιμνημονιακό κίνημα. Προ-
εκλογικά, εκτός της Ακρόπολης, που ήταν ημιεπί-
σημο όργανο της Χρυσής Αυγής, όλες στήριζαν 
τον Τσίπρα, που θα έδινε ένα καλό μάθημα στη 
Μέρκελ και στους εγχώριους προδότες. Τώρα 
που ο Τσίπρας προσεγγίζει τη Μερκέλ και ζητά 
από διάφορα «αντιμνημονιακά» λαμόγια να αρ-
χίσουν να πληρώνουν την εφορία τους, τα στρί-
βουν. Η kontra news, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, 
είχε πηχιαίο τίτλο, «Πληρώνουμε, πληρώνουμε 
και φως δεν βλέπουμε», αυτά τα γράφει ο Γιώρ-
γος Κουρής, που οι εφημερίδες και τα κανάλια 
του χρωστούν δεκάδες εκατομμύρια στην εφο-
ρία, πέρα από τα χρέη στους πρώην εργαζόμε-
νους τους. Σε άλλο άρθρο της στην πρώτη σελίδα, 

που το υπογράφει ο Κ., προφανώς είναι ο Γιώρ-
γος Κουρής, μαθαίνουμε ότι οι Έλληνες «Είμαστε 
οι καλλίτεροι φορολογούμενοι στον κόσμο»!

Άλλη κοινή συνισταμένη αυτών των εφημε-
ρίδων είναι η συνωμοσιολογία που φτάνει στα 
όρια της παράνοιας. Εδώ το προβάδισμα το έχει 
η Ελεύθερη Ώρα, που ανακαλύπτει ή εφευρί-
σκει κάθε μέρα και δίνει στο κοινό τις προφητεί-
ες κάποιου όσιου. Δίπλα στις προφητείες, όμως, 
θα διαβάσουμε και τα άρθρα του Αντώνη Γρυ-
παίου, που αποκαλύπτει ότι «το ευρώ είναι το νό-
μισμα της σιωνιστικής λέσχης Μπίλντεμπεργκ», 
αλλά και του δραχμικού γκουρού Δημήτρη Κα-
ζάκη. Το Μακελειό, ως νεώτερο εγχείρημα, πάει 
ένα βήμα παραπέρα για να προσελκύσει ανα-
γνώστες και έτσι στο εξώφυλλό του την προη-
γούμενη Δευτέρα αποκάλυπτε ότι: «Μπλεγμέ-
νοι στους σατανάδες της σαϊεντολογίας, η εξτρε-
μιστική και παρακρατική σέκτα που στρατολο-
γεί πολιτικούς και δημοσιογράφους». Τίτλος που 
συνοδευόταν από φωτογραφίες των Κ.Σημίτη, 
Αν.Λοβέρδου, Π.Παναγιωτόπουλου και Αλ.Α-
λαβάνου! Αν διαβάσουμε όμως τη συνέχεια του 
θέματος στις μέσα σελίδες, θα δούμε ότι και ένα 
δεκάχρονο παιδί θα αντιλαμβανόταν ότι η δήθεν 
αποκάλυψη είναι σκέτη απάτη, αλλά το πρωτοσέ-
λιδο τη δουλειά του την έκανε. 

Αυτά τα φύλλα, με τέτοιους είδους θεματο-
λογία, πουλάνε καθημερινά πάνω από 12.000 
φύλλα και τα κυριακάτικά τους ακόμα περισσό-
τερα. Και εδώ μπαίνουν πολλά ερωτήματα για το 
πώς οι Έλληνες, που μεταπολεμικά είχαν γενι-
κώς καλό επίπεδο Τύπου, σταδιακώς στη μετα-
πολίτευση και ταχέως τα τελευταία χρόνια έφτα-
σαν σε αυτό το επίπεδο. Πώς επιτρέπουν να τους 
εξαπατά το κάθε λαμόγιο, ή κάθε παρανοϊκός, 
που πιστεύει ότι θα τους αποκαλύψει κάποια μυ-
στική αλήθεια;

Τι συμβαίνει με τους Έλληνες;
Οι συμφωνίες στη Μόσχα, η βρετανική υστερία και το «τιτίβισμα» του Αμερικανού πρέσβη.

Κυκλοφορίες απογευματινών εφημερίδων τα τελευταία 6 χρόνια

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Η Ελεύθερη Ώρα, από 

ένα περιθωριακό έντυ-

πο της ακροδεξιάς που 

δεν πουλούσε πάνω 

από χίλια φύλλα, τώρα 

πουλά καθημερινά 

3.500-4.000 φύλλα. 

δεν ενστερνίστηκαν τις μεταρρυθμίσεις. 
(...) Η μόνη πιθανότητα της Ελλάδας να 
βγει από την κρίση είναι να αναλάβει την 
ευθύνη των μεταρρυθμίσεων. Και αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρή κυβέρ-
νηση. 

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πε-
τύχουν μόνο εάν και οι δύο πλευρές είναι 
σε θέση να υποστηρίξουν ότι νίκησαν. Η 
Γερμανία το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Ο 
Αλέξης Τσίπρας και το αριστερό κόμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τρομερή λαϊκή στή-
ριξη. Η ευρωζώνη θα πρέπει να αδράξει 
αυτή την ευκαιρία και να στηρίξει την κυ-
βέρνηση, ώστε να μεταμορφώσει τη δημο-
τικότητά της σε ένα εποικοδομητικό πρό-
γραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο προϋ-
ποθέτει ότι οι Έλληνες θα μπορούν να ικα-
νοποιήσουν τουλάχιστον κάποιες από τις 
προεκλογικές τους υποσχέσεις».

Το περίγραμμα του «κοινού τόπου» 
μεταξύ Μέρκελ και Τσίπρα δεν απέχει 
δραματικά από το πλαίσιο αυτών – και 
πολλών άλλων – δημοσιευμάτων «υπο-
δοχής» του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ από 
τη Γερμανία.

Νέο πολιτικό τοπίο
Το πολιτικό σύστημα –και κυρίως το σύ-
στημα εξουσίας– θα υποστεί βαθιά με-
ταλλαγή, με έναρξη της «κούρσας» την 
ημέρα υπογραφής της συμφωνίας. Στο 
πολιτικό, επιχειρηματικό και μιντιακό το-
πίο θα αλλάξουν πολλοί από τους σημε-
ρινούς συσχετισμούς ισχύος, αλλά για το 
εύρος και την ποιότητα των αλλαγών θα 
πρέπει, πρώτον, να περιμένουμε αρκε-
τά και, δεύτερον, να διατηρήσουμε όλες 
τις λογικές επιφυλάξεις για τις εξελίξεις 
στα υπάρχοντα κόμματα και τις συμμαχί-
ες που θα αναπτυχθούν στον κάθε χώρο.

Εκκρεμούν επίσης τα «τεχνικά» μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν από το «σύ-
στημα Τσίπρα» για να επιτευχθούν αυ-
τές οι αλλαγές, καθώς, επί παραδείγματι, 
δεν είναι βέβαιο αν σε αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται εκλογές το επόμενο διάστημα. 
Αν πάντως γίνουν, ελάχιστα θα αφορούν 
το εσωκομματικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ 
(όπως διάφοροι βιάζονται να προδικά-
σουν). Κατά μείζονα λόγο θα αφορούν 
την καταγραφή και επικύρωση των 
νέων συσχετισμών δύναμης και την ανα-
διάταξη του ευρύτερου πολιτικού συστή-
ματος.

Γι’ αυτά όμως θα τα πούμε εν καιρώ...

                  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι ΗΠΑ και το βασίλειο της Σα-
ουδικής Αραβίας ανησύχησαν 
πολύ όταν το κίνημα των Χού-
τι, ή Ανσαραλλάχ (Υποστηρικτές 
του Θεού) κέρδισε, τον Σεπτέμ-
βριο του 2014, τον έλεγχο της 
πρωτεύουσας της Υεμένης, Σα-
ναά. 

Σ 

τον υποστηριζόμενο από 
τις ΗΠΑ πρόεδρο, Αμπντ 
Ραμπούχ Μανσούρ Αλ-
Χάντι, επεβλήθη η ταπει-

νωτική μοιρασιά της εξουσίας με 
τους Χούτι και τον συνασπισμό των 
φυλών της βόρειας Υεμένης. Ο Αλ-
Χάντι έκανε λόγο για τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Η αλήθεια για τον πόλεμο στην 
Υεμένη έχει διαστρεβλωθεί

Στην Υεμένη ο πόλεμος και η απο-
πομπή του προέδρου Αλ-Χάντι δεν 
είναι αποτέλεσμα ενός πραξικοπή-
ματος των Χούτι. Οι Χούτι και οι 
σύμμαχοί τους αντιπροσωπεύουν 
την πλειοψηφία των κατοίκων της 
Υεμένης. Οι εσωτερικοί σύμμαχοι 
τους περιλαμβάνουν και σιίτες και 
σουνίτες. Οι ΗΠΑ και οι Σαούντ δεν 
ανέμεναν ποτέ ότι οι Χούτι θα δο-
κίμαζαν να απομακρύνουν τον Αλ-
Χάντι από την εξουσία. 

Αρχικώς,  οι Χούτι, όταν κατέλα-
βαν τη Σαναά το 2014, απέρριψαν 
τις προτάσεις του Αλ-Χάντι, αποκα-
λώντας τον χρεοκοπημένη ηθικά φι-
γούρα, που είχε αθετήσει τις προη-
γούμενες υποσχέσεις του. Δύο μή-
νες μετά, στις 8 Νοεμβρίου, το ίδιο 
το κόμμα του Αλ-Χάντι, το «Γενικό 
Συμβούλιο του Λαού της Υεμένης», 
θα του στερούσε και την αρχηγία 
του κόμματος.

Οι Χούτι τελικώς έθεσαν υπό 
περιορισμό τον Αλ-Χάντι και κατέ-
λαβαν το προεδρικό μέγαρο και στις 
6 Φεβρουαρίου σχημάτισαν μια με-
ταβατική κυβέρνηση. Ο Αλ-Χάντι 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί. 

Η παραίτηση του Αλ-Χάντι 
συνιστούσε πλήγμα για την αμε-
ρικανική εξωτερική πολιτική. Η 
ΣΙΑ και το Πεντάγωνο υποχρεώθη-
καν να αποσύρουν το στρατιωτικό 
προσωπικό και τους μυστικούς τους 
πράκτορες από την Υεμένη, ενώ 
στους Χούτι περιήλθε μεγάλος 
αριθμός αμερικανικών απόρρη-
των εγγράφων. 

Ο Αλ-Χάντι εγκατέλειψε τη Σα-
ναά και στις 21 Φεβρουαρίου κα-
τέφυγε στο Άντεν, που στις 7 Μαρ-

τίου το ανακήρυξε σε προσωρινή 
πρωτεύουσα. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η 
Τουρκία και οι δυτικοί τους σύμμα-
χοι έκλεισαν τις πρεσβείες τους και 
λίγο αργότερα, η Σαουδική Αραβία, 
το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα μετέφεραν τις πρεσβείες τους στο 
Άντεν. Οι Χούτι και οι πολιτικοί τους 
σύμμαχοι αρνήθηκαν να ευθυγραμ-
μιστούν με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ 
και της Σαουδικής Αραβίας. Ως 
αποτέλεσμα, ο υπουργός Εξωτερι-
κών του Αλ-Χάντι, Ριγιάντ Γιασήν, 
κάλεσε, στις 23 Μαρτίου, τη Σαου-
δική Αραβία και τα αραβικά πε-
τρο-εμιράτα να κάνουν στρατιωτική 
επέμβαση. Τη στιγμή που οι Χού-
τι και οι σύμμαχοί τους εισέρχονταν 
στο Άντεν, ο Αλ-Χάντι διέφυγε για να 
επανεμφανισθεί στη Σαουδική Αρα-
βία στις 26 Μαρτίου, την ώρα ακρι-
βώς που οι Σαούντ ξεκίνησαν την 
επίθεση ενάντια στην Υεμένη. 

Η Υεμένη και η αλλαγή της 
στρατηγικής εξίσωσης στη 

Μ. Ανατολή 
Η κατάληψη της Σαναά από τους 
Χούτι έλαβε χώρα την ίδια χρονική 
περίοδο που διαπιστώνεται μια σει-
ρά περιφερειακών επιτυχιών για το 
Ιράν, τη Χεζμπολλάχ, τη Συρία και 
το Μπλοκ Αντίστασης. Στη Συρία, η 
κυβέρνηση κατόρθωσε εδραιώσει 
τις θέσεις της ενώ στο Ιράκ το Ισλα-
μικό Κράτος απωθείται με τη βοή-
θεια του Ιράν και της τοπικής ιρακι-

νής πολιτοφυλακής, συμμάχου της 
Τεχεράνης.  

Η στρατηγική εξίσωση στη 
Μέση Ανατολή άρχισε να αλλάζει. 
Οι Σαούντ και ο Ισραηλινός πρω-
θυπουργός Νετανιάχου άρχισαν τα 
παράπονα ότι το Ιράν ήλεγχε τέσσε-
ρις περιφερειακές πρωτεύουσες –
Βηρυτό, Δαμασκό, Βαγδάτη, Σαναά– 
και ότι έπρεπε να σταματήσει η ιρα-
νική επέκταση. 

Ενώ οι Σαούντ για καιρό θεω-
ρούσαν την Υεμένη μια υποδεέστε-
ρη επαρχία και τμήμα της σφαίρας 
επιρροής τους, οι ΗΠΑ θέλουν να 

διασφαλίσουν ότι μπορούν να ελέγ-
χουν το Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ, τον 
Κόλπο του Άντεν και τα νησιά Σο-
κότρα. 

Το Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ είναι 
σημαντικό στρατηγικό σημείο πυ-
κνής διέλευσης για τη διεθνή εμπο-
ρική ναυσιπλοΐα και τα τάνκερ, και 
συνδέει τον Περσικό Κόλπο μέσω 
του Ινδικού Ωκεανού και τη Με-
σόγειο Θάλασσα μέσω της Ερυ-
θράς Θάλασσας. Είναι τόσο σημα-
ντικό όσο η Διώρυγα του Σουέζ για 
τις θαλάσσιες οδούς και το εμπόριο 
μεταξύ της Αφρικής, της Ασίας και 
της Ευρώπης.

Το Ισραήλ εξέφρασε επίσης την 
ανησυχία του, επειδή ο έλεγχος της 
Υεμένης θα μπορούσε να αποκόψει 
την πρόσβαση προς τον Ινδικό Ωκεα-
νό, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, και 
να εμποδίσει τα υποβρύχιά του από 
την άνετη προώθησή τους στον Περ-
σικό Κόλπο ώστε να απειλεί το Ιράν. 
Αυτό εξηγεί το γιατί ο έλεγχος της Υε-
μένης ήταν ένα από ζητήματα της ομι-
λίας του Νετανιάχου στο αμερικανικό 
Κογκρέσο στις 3 Μαρτίου. Η Σαουδι-
κή Αραβία φοβάται ότι η Υεμένη θα 
ευθυγραμμισθεί με το Ιράν. 

Οι ΗΠΑ ήταν επίσης πολύ ανή-
συχες γι’ αυτόν το λόγο, αλλά σκέ-
φτονταν επίσης με όρους παγκόσμι-
ου ανταγωνισμού, ώστε να εμποδί-
σουν το Ιράν, τη Ρωσία ή την Κίνα να 
διαθέτουν ένα στρατηγικό έρεισμα 
στην Υεμένη. 

Στη γεωπολιτική σπουδαιότη-

τα της Υεμένης προστέθηκε και το 
οπλοστάσιό της από στρατιωτικούς 
πυραύλους, που μπορούν να κτυ-
πήσουν κάθε πλοίο στον Κόλπο του 
Άντεν ή στο Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επίθεση της 
Σαουδικής Αραβίας στις αποθήκες 
φύλαξης των πυραύλων της Υεμέ-
νης εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
ΗΠΑ και του Ισραήλ. 

Ο πόλεμος στην Υεμένη και ένα 
νέο μέτωπο κατά του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία ως περιφερει-
ακή δύναμη είναι πολύ αδύνατη για 
να αντιμετωπίσει το Ιράν μόνη της. 
Η στρατηγική των Σαούντ στοχεύει 
στο να δημιουργήσει ή να ενδυνα-
μώσει ένα περιφερειακό σύστημα 
συμμαχιών και χρειάζεται την Αίγυ-
πτο, την Τουρκία και το Πακιστάν 
– μια ψευδεπίγραφα αποκαλούμενη 
σουνιτική συμμαχία ή άξονα.

Ο διάδοχος του εμιράτου του 
Άμπου Ντάμπι, Μωχάμετ μπιν 
Ζαγιέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν, 
υπαρχηγός του στρατού των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων, επισκέ-
φθηκε, στις 17 Μαρτίου, το Μαρόκο, 
για να συζητήσει μια κοινή στρατιω-
τική επίθεση στην Υεμένη, με τα πε-
τροεμιράτα, το Μαρόκο, την Ιορδα-
νία και την Αίγυπτο. Στις 21 Μαρ-
τίου, ο Ζαγιέντ συνάντησε τον βασι-
λιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν 
μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ-Σαούντ για 
να συζητήσουν τη στρατιωτική επί-
θεση στην Υεμένη. 

Με τα υπόλοιπα πέντε μέλη του 
Συμβουλίου Συνεργασίας των Χω-
ρών του Κόλπου διαφώνησε μόνο 
το Ομάν, που διατηρεί φιλικές σχέ-
σεις με την Τεχεράνη και δεν συμ-
μερίζεται το σχέδιο των Σαούντ και 
του GCC να χρησιμοποιήσουν τον 
θρησκευτικό σεκταρισμό για να 
υποδαυλίσουν την αντιπαράθεση με 
το Ιράν και τους συμμάχους του. Η 
πλειοψηφία των κατοίκων του Ομάν 
δεν είναι ούτε σουνίτες ούτε σιίτες, 
είναι ιμπαντί. 

Η Τουρκία ανακοίνωσε επίσης 
τη στήριξή της σε έναν πόλεμο στην 
Υεμένη. Την ημέρα που ξεκίνησε ο 
πόλεμος, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε 
ότι το Ιράν επεδίωξε να κυριαρχή-
σει στην περιφέρεια και ότι η Τουρ-
κία, η Σαουδική Αραβία και οι χώ-
ρες του Κόλπου ήσαν ενοχλημένες. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονό-
των, ο Σίσι της Αιγύπτου δήλωσε ότι 
η ασφάλεια του Καΐρου και η ασφά-
λεια της Σαουδικής Αραβίας και των 
αραβικών πετροεμιράτων είναι μία. 
Η Αίγυπτος στις 25 Μαρτίου είπε 
ότι δεν θα συμμετείχε σε έναν πόλε-

Η απαρχή ενός νέου μετώπου ενάντια στο Ιράν
Η γεωπολιτική πίσω από τον πόλεμο στην Υεμένη

Του Mahdi Darius Nazemroaya

Στις 27 Μαρτίου, ανακοινώθηκε στην Υεμένη ότι το Ισραήλ βοηθούσε τη Σαουδική Αραβία να επιτεθεί στην 
αραβική χώρα. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι σιωνιστές (Ισραήλ) διεξάγουν κοινή επιχείρηση σε συνερ-
γασία με Άραβες».

“ 

Ο Ερντογάν 

ισχυρίστηκε ότι 

το Ιράν επιδί-

ωξε να κυριαρ-

χήσει στην περι-

φέρεια και ότι η 

Τουρκία, η Σα-

ουδική Αραβία, 

και οι χώρες του 

Κόλπου ήσαν 

ενοχλημένες.
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μο στην Υεμένη, αλλά την επόμενη ημέ-
ρα συνέδραμε τη Σαουδική Αραβία στην 
επίθεση στην Υεμένη, στέλνοντας αε-
ροσκάφη και πλοία. Στο ίδιο πνεύμα, ο 
πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ 
Σαρίφ δήλωσε στις 26 Μαρτίου ότι κάθε 
απειλή στη Σαουδική Αραβία θα προκα-
λέσει μια ισχυρή απάντηση. 

Ο ρόλος των ΗΠΑ και του Ισραήλ 
Στις 27 Μαρτίου, ανακοινώθηκε στην Υε-
μένη ότι το Ισραήλ βοηθούσε τη Σαου-
δική Αραβία να επιτεθεί στην αραβική 
χώρα. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι 
σιωνιστές (Ισραήλ) διεξάγουν κοινή επι-
χείρηση σε συνεργασία με Άραβες», έγρα-
ψε ο Χασάν Ζαΐντ, επικεφαλής του κόμ-
ματος Αλ-Χακ της Υεμένης. 

Οι ΗΠΑ είναι επίσης αναμειγμένες 
και καθοδηγούν από το παρασκήνιο 
ή από απόσταση. Ενώ εργάζονται για να 
κλείσουν μια συμφωνία με το Ιράν, θέ-
λουν επίσης να διατηρήσουν μια συμμα-
χία ενάντια στην Τεχεράνη, χρησιμοποι-
ώντας τους Σαουδάραβες.
 

*Ο Μαχντί Νταρίους Ναζεμρο-
άγια είναι βραβευμένος συγγρα-
φέας και γεωπολιτικός αναλυτής, 
έχει εκδώσει το βιβλίο Η παγκο-
σμιοποίηση του ΝΑΤΟ (Clarity 
Press) και πρόκειται σύντομα να 
κυκλοφορήσει το βιβλίο του Ο πό-
λεμος στη Λιβύη και η επαναποι-
κιοποίηση της Αφρικής.  

Πηγή: http://www.globalresearch.
ca/the-geopolitics-behind-the-
war-in-yemen-the-start-of-a-
new-front-against-iran/5439431

Απόδοση στα ελληνικά: 
Σωτήρης Δημόπουλος
sotiriosdemopoulos.blogspot.gr

Οι κλυδωνισμοί που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στη διαπραγμάτευσή του με τη γερμα-
νική Ευρώπη, φαίνεται πως έχουν αντίκτυ-
πο και στη δημοσκοπική πορεία των Ποδέ-
μος. Κάθε σφαλιάρα που τρώει η ελληνική 
κυβέρνηση, φαίνεται πως ψαλιδίζει –έστω 
και προσωρινά– τη δυναμική του ισπανικού 
κόμματος. Ο λόγος προφανής, καθώς η πο-
ρεία του ΣΥΡΙΖΑ στις διαπραγματεύσεις κα-
ταδεικνύει σαφώς πως η σύγκρουση με την 
γερμανική καθοδήγηση της Ευρώπης δεν 
είναι εύκολο πράγμα. 

Έ 

τσι, σύμφωνα με μια τελευταία δη-
μοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα encuestamos.com, οι Πο-
δέμος έρχονται τρίτοι (21,7%) μετά το 

Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σουζάνας Ντίας (23,6%) 
και το Λαϊκό Κόμμα, του Μ. Ραχόι, το οποίο προ-
ηγείται ελάχιστα (23,7%). Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, που διεξή-
χθη τον Φεβρουάριο του 2015, το Λαϊκό Κόμμα 
έπαιρνε 25,5%, οι Ποδέμος 25,4% και οι Σοσια-

λιστές 19,9%. Άλλο ένα στοιχείο που επιβεβαιώ-
νει τα όσα λέχθηκαν στην αρχή είναι η σταθερά 
ανοδική πορεία των «Πολιτών» (Ciudadanos), 
που είναι κάτι σαν το Ισπανικό «Ποτάμι»: Τον 
Φεβρουάριο λάμβαναν 10,1%, ενώ τον Μάρτιο 
ανέβηκαν στο 14,7%. 

Είναι σαφές, μετά από όλα αυτά, πως ένα 
κομμάτι των ψηφοφόρων, που για μια στιγμή 
στράφηκαν προς τους Ποδέμος, επαναπατρίστη-
καν στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ή μετατοπίστηκαν 
προς τους «Πολίτες». Δυστυχώς, η γραμμή ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Ποδέμος-Βενσερέμος, που καθιέρωσαν 
από κοινού Τσίπρας και Ιγκλέσιας, τον Ιανουά-
ριο του 2015, λειτουργεί και ανάποδα… 

Αντίστοιχες, αν και μικρότερης έκτασης και 
διαφορετικής ερμηνείας εξελίξεις είχαμε και στη 
Γαλλία, όπου η αμφισβήτηση της γερμανικής 
Ευρώπης εκφράζεται από την Άκρα Δεξιά της 
Μαρίν Λεπέν. Εκεί, η άνοδος του Σαρκοζί φαίνε-
ται να περιορίζει τη δυναμική του Εθνικού Με-
τώπου της Λεπέν –αν και η κατάρρευση των κυ-
βερνητικών Σοσιαλιστών θεωρείται δεδομένη. 
Ερμηνεία για την «ανάσταση» του Σαρκοζί ίσως 

και να δίνουν τα στοιχεία του εμπορικών ισο-
ζυγίου των χωρών μελών της Ε.Ε., που γνωστο-
ποιήθηκαν πρόσφατα: Η Γερμανία είναι πρώ-
τος εμπορικός εταίρος της Γαλλίας, αποσπώντας 
μερίδιο 19% από τις εισαγωγές και 17% από τις 
εξαγωγές της. 

Συμπέρασμα; Η μοίρα του γαλλικού κεφα-
λαίου είναι δεμένη με αυτήν του γερμανικού, και 
ένα μεγάλο κομμάτι των γαλλικών εύπορων τά-
ξεων αναδιπλώνεται στον Σαρκοζί υπό τον φόβο 
της αντιγερμανικής ρητορικής της Μαρίν Λεπέν 
–χώρια οι πολιτισμικές και ιδεολογικές αντιθέ-
σεις. Κι αυτό βάζει ξανά στο παιχνίδι τον Σαρκοζί, 
από εκεί που είχε εγκαταλείψει τα Ηλύσια Πεδία 
καταγέλαστος, ως το κανίς της Μέρκελ. Το πρό-
βλημα είναι ότι η διαχωριστική γραμμή Σαρκο-
ζί-ΛεΠέν είναι… ταξική, με τη δεύτερη να επε-
κτείνει τα ερείσματά της εντός των πιεζόμενων 
μεσαίων τάξεων και των κατώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων. Και, δυστυχώς, το Μέτωπο της Αρι-
στεράς δεν έχει μπορέσει ακόμα να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την πολυετή ηγεμονία της ακρο-
δεξιάς πάνω σε αυτά τα στρώματα…

Ο Έλληνας 6ης γενιάς, προσωρινός Δήμαρχος του Ντεμπάλτσεβου της εμπόλεμης Αν. Ουκρανίας

Συνέντευξη με τον Α. Αφέντικωφ

Τoν Aλέξανδρο Aφέντικωφ, νeο 
(προσωρινό) δήμαρχο στo Ντε-
μπάλτσεβο της εμπόλεμης Αν. Ου-
κρανίας, τον γνώρισαν όλοι στο Δι-
αδίκτυο από την πρώτη συνέντευ-
ξη Τύπου που έδωσε στην πόλη του 
με την ανάθεση των καθηκόντων 
του (18-2-2015). Ο Σάσα Γκρέκ, 
όπως είναι το υποκοριστικό του, 
διορίστηκε στη θέση αυτή από τις 
Αρχές των Νεορώσων (με τις δυ-
νάμεις των οποίων κι αυτός συμπα-
ρατάχθηκε) και εντυπωσίασε τους 
απανταχού Έλληνες εμφανιζόμε-
νος με ραμμένη την ελληνική ση-
μαία στο αριστερό του μπράτσο. 

Ε 

μάς τουλάχιστον μας συ-
γκίνησε και μας παρα-
κίνησε να πράξουμε ό,τι 
κανένας άλλος στην Ελ-

λάδα δεν έκανε: να τον ψάξουμε 
για να έχουμε μαζί του μια μικρή 
συζήτηση για όσα συμβαίνουν σή-
μερα εκεί. Ανταποκρίθηκε αμέσως 
– τον ευχαριστούμε και πάλι θερ-
μά γι’ αυτό – και εσείς μπορείτε να 
διαβάσετε τον διάλογό μας.

Τα ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι 
ο Αφέντικοφ είναι 6η γενιά ελλη-
νικής καταγωγής και ότι ως πρώτο 
του καθήκον ο νέος δήμαρχος πε-
ριέγραψε την υποστήριξη του το-
πικού πληθυσμού. Το περίπου 50% 
αυτού έχει παραμείνει στη μισοκα-
τεστραμμένη πόλη και ζει σε ερει-
πωμένα σπίτια και υπόγεια κατοι-
κιών, με προβλήματα στην παρο-
χή φυσικού αερίου, νερού και ηλε-

κτρικού. Πάντως, η κατάληψη του 
Ντεμπάλτσεβου ήταν κομβικής 
σημασίας για το ηθικό των δυνά-
μεων του Κιέβου. Γράφτηκε πως ο 
ομογενής μας είχε χρεωθεί και την 
πόλη Γενάκιεβο, που εσχάτως πέ-
ρασε κι αυτή στον έλεγχο των ρω-
σόφωνων ανταρτών.

- Οι Έλληνες που σε είδαν στα 
ΜΜΕ με την ελληνική σημαία στο 
μπράτσο…

- Απολύτως σωστό!
-Γιατί το έκανες;
- Είναι γνωστό, ιστορικά, ότι 

η Αικατερίνη Β΄ χορήγησε στους 
Έλληνες την περιοχή της Μαριού-
πολης για την μαζική εγκατάστα-
ση τους εκεί και στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Ντονιέτσκ. (Η ελληνική 
σημαία στο μπράτσο) είναι ένδειξη 
της εκπροσώπησης της πολυπλη-
θούς ελληνικής κοινότητας.

- Πώς επιλέχθηκες για δήμαρ-
χος;

- Σύμφωνα με τις έκτακτες 
ανάγκες της εμπόλεμης κατάστα-
σης, διορίστηκα προσωρινά από 
τον πρωθυπουργό της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας του Ντονιέτσκ.

- Εσύ, από πού κατάγεσαι;
- Είμαι από τη Μακέεβκα (προ-

άστιο του Ντονιέτσκ).
- Υπάρχουν πολλοί Έλληνες 

στην περιοχή και ευρύτερα;
- Ναι, υπάρχουν.
- Τι ποσοστό του πληθυσμού 

αποτελούν;
- Πενήντα τοις εκατό (50%).
- Τι σχέσεις έχετε με την Ελλά-

δα, έχετε εδώ συγγενείς, φίλους;
- Ναι, έχω συγγενείς, αλλά δεν 

θέλω να κοινοποιήσω τα στοιχεία 
τους.

- Ποιες είναι οι σχέσεις των Ελ-
λήνων της περιοχής με τη νέα αρχή 
της Λ.Δ. του Ντονιέτσκ και με τις 
αρχές της υπόλοιπης Ουκρανίας;

- Εγώ θα σας πω τη γενική κα-
τάσταση πραγμάτων και εσείς 
βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι 
σας. Οι Έλληνες ψήφισαν υπέρ της 
ανεξαρτησίας της περιοχής, αλλά 
αγνοήθηκε η βούληση του λαού 
από την εξουσία.

- Τι γίνεται τώρα στο μέτωπο;
- Προς το παρόν επικρατεί 

ησυχία.
- Ποιες είναι οι ανάγκες του 

πληθυσμού στο Ντομπάλτσεβο κι 
ευρύτερα;

- Οι ανάγκες είναι πολλές εξαι-
τίας της πλήρους καταστροφής 
των υποδομών της περιοχής.

- Υπάρχουν ξένοι που να πολε-
μάνε στο πλευρό σας;

-Υπάρχουν πολλοί, αλλά είναι 

οι εθελοντές. Ειδικά μετά την επί-
θεση (των δυνάμεων του Κιέβου) 
κατά της Μαριούπολης, πλήθος 
Ελλήνων προσχώρησαν στις δυ-
νάμεις της αντίστασης.

- Τι προσδοκάτε από το αύριο 
στο Ντονμπάς; Τι ελπίζετε;

- Για την πόλη μας σκεφτόμα-
στε, για την αποκατάσταση των 
αναξιοπαθούντων, την ανακούφι-
ση των προσφύγων, την παροχή 
στέγης και ειδών πρώτης ανάγκης.

- Ευχαριστούμε και σας ευχό-
μαστε καλή επιτυχία.

Τι να σχολιάσεις; Με μια απλή 
κίνηση αυτό το παλικάρι, χιλιόμε-
τρα μακριά από την ελληνική γη, 
άγγιξε όλο τον Ελληνισμό. Και 
πώς γίνεται να είμαστε, ως Έλλη-
νες, σχεδόν πάντα με κείνους που 
όλοι μάς αποτρέπουν (να μην πα-
ρασυρόμαστε από το ομόδοξον, 
όλοι κοιτούν μόνο τα δικά τους 
συμφέροντα, είναι κατά βάθος 
εχθροί μας κ.λπ. κ.λπ.);

Από τον Αντιφωνητή 

Δημοσκοπικές και εκλογικές εξελίξεις σε Γαλλία-Ισπανία

Αντιμερκελικά σκαμπανεβάσματα

http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431
http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431
http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431
http://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-the-start-of-a-new-front-against-iran/5439431
http://encuestamos.com
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     ΔΙΕΘΝΗ

Είναι καθοριστικής σημασίας να 
μην εμφανιστεί κανένας ευρασιατι-

κός ανταγωνιστής, ικανός να κυριαρ-
χήσει στην Ευρασία, κι έτσι να αμφι-

σβητήσει τις ΗΠΑ 

Ζμπίγκνιου Μπρζεζίνσκι, 
Η Μεγάλη Σκακιέρα, 1997

Τι νόημα εμπεριέχει μια λέξη, ή 
καλύτερα ένα ιδεόγραμμα; Τα πά-
ντα. Ένα κινέζικο ιδεόγραμμα –ζι 
(που σημαίνει «αναμεταξύ») ανα-
παριστά γραφικά την κεντρική 
στρατηγική της εξωτερικής πολι-
τικής του νέου κινέζικου ονείρου.

Σ 

το άνω μέρος του τετρά-
γραμμου ιδεογράμματος 
–που συμβολικά αναπα-
ριστά την οροφή ενός σπι-

τιού –η αριστερή γραμμή αναπαριστά 
την οικονομική ζώνη του Δρόμου του 
Μεταξιού, ενώ η δεξιά γραμμή ανα-
παριστά τη θαλάσσια Οδό του Με-
ταξιού του 21ου αιώνα. Στο κάτω μέ-
ρος, η αριστερή γραμμή συμβολίζει 
τον διάδρομο Κίνας-Πακιστάν, μέσω 
της επαρχίας Ζινγιάνγκ, και η δεξιά 
γραμμή τον διάδρομο Κίνας-Μιαν-
μάρ-Μπαγκλαντές-Ινδίας, που ανοί-
γεται μέσω της επαρχίας Γιουνάν. 

Ο νέος Δρόμος του Μεταξιού, 
που στην πραγματικότητα είναι πολ-
λοί δρόμοι, συμβολίζει τη στροφή 
της Κίνας προς μια παλιά ενδοχώρα: 
την Ευρασία. Τούτο συνεπάγεται μια 
ισχυρή Κίνα, που πλουτίζει ακόμα πε-
ρισσότερο από τα εδάφη που την πε-
ριβάλλουν, δίχως να χάνει την ουσία 
της ως κράτος-πολιτισμός. [ ] Κατά το 
παρελθόν, η Κίνα χρησιμοποίησε το 
εργαλείο των κεντρικών έργων υπο-
δομής, όπως το Σινικό Τείχος, για την 
ενοποίησή της. Στο μέλλον, θα έχει 
ένα μεγάλο σχέδιο για την ενοποίη-
ση της Ευρασίας, μέσω ενός σιδηρο-
δρόμου υψηλής ταχύτητας. Όταν κα-
νείς αναλογίζεται το εύρος αυτού του 
οραματικού σχεδίου, συνειδητοποιεί 
ότι  ο πρόεδρος Ζι μάλλον θα ξεπερά-
σει και τον Μάο Τσε Τουνγκ και τον 
Ντεγκ Ξιάο Πινγκ. 

Φυσικά, οι νέες πρωτοβουλίες 
της Κίνας δύναται να εκληφθούν ως 
προσπάθειες δημιουργίας ενός νέου 
εμπορικού συστήματος φτιαγμένου 
από και για το Πεκίνο. Ταυτόχρονα, 
οι ΗΠΑ ανησυχούν για το γεγονός 
ότι ο νέος Δρόμος του Μεταξιού εν-
δέχεται να είναι μια ειρηνική γεωπο-
λιτική απάντηση στην, καθοδηγούμε-
νη από το Πεντάγωνο, στρατιωτικής 
υφής στρατηγική της στροφής προς 
την Ασία, της κυβέρνησης Ομπάμα. 

Το Πεκίνο από την πλευρά του 
δηλώσει προς πάσα κατεύθυνση ότι 
δεν τρέφει φιλοδοξίες ηγεμονίας για 
την περιοχή και ότι η νέα πρωτοβου-
λία του δεν είναι σε καμία περίπτω-
ση ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ. Αποτε-
λεί αναμφισβήτητο γεγονός το ότι το 
Σχέδιο Μάρσαλ είχε ως αποδέκτες 
αποκλειστικά τις χώρες της Δύσης 
και απέκλεισε κάθε χώρα ή περιο-
χή που βρισκόταν ιδεολογικά πλησί-
ον της ΕΣΣΔ. Αντιθέτως, η Κίνα εστι-
άζει στην ενοποίηση των αναδυομέ-
νων οικονομιών σε ένα τεράστιο πα-
νευρασιακό εμπορικό δίκτυο.

Achtung! Seidenstrasse! 
(Προσοχή! Δρόμος του 

Μεταξιού!)
Δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι οι 
πιο εύρωστες οικονομικά χώρες της 
ΕΕ θέλουν να συμμετάσχουν στην 
Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και 
Επενδύσεων (ΑΙΙΒ) –η οποία θα παί-
ξει κεντρικό ρόλο στον νέο Δρόμο του 
Μεταξιού. Η ΕΕ αποτελεί ήδη τον κα-
λύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας και 
φέτος συμπληρώνονται τα σαραντά-
χρονα της έναρξης των εμπορικών 
σχέσεων Κίνας-ΕΕ. Είναι πολύ πι-
θανή η δημιουργία ενός κοινού Σι-
νο-Ευρωπαϊκού Ταμείου, το οποίο 
θα χρηματοδοτεί έργα υποδομής και 
πράσινης ενέργειας σε όλο το εύρος 
της ενοποιημένης Ευρασίας. 

Το κινέζικο σχέδιο, βέβαια, θα 
συμπεριλάβει και τη Ρωσία, η οποία 
αποτελεί βασικό εταίρο του νέου 
Δρόμου του Μεταξιού μέσω της ρω-
σοκινεζικής συγχρηματοδότησης, 
ύψους 280 δισ. δολαρίων, της μετα-
τροπής του υπερσιβηρικού σιδηρο-

δρόμου σε σιδηρόδρομο υψηλής τα-
χύτητας. Κάπου εκεί θα συναντηθεί το 
σχέδιο του νέου Δρόμου του Μετα-
ξιού με το αρχικό όραμα του Πούτιν 
για μια γιγάντια εμπορική ζώνη που 
θα εκτείνεται από τη Λισαβώνα μέχρι 
το Βλαδιβοστόκ.

Παράλληλα, ο θαλάσσιος Δρόμος 
του Μεταξιού του 21ου αιώνα θα ενι-
σχύσει το ήδη ακμάζον εμπόριο ανά-
μεσα στην Κίνα και τη ΝΑ Ασία. Η 
επαρχία Φουζιάν, που βρίσκεται απέ-
ναντι από την Ταϊβάν, θα παίξει κε-
ντρικό ρόλο. Ο Ζι έχει περάσει μεγά-
λο μέρος της ζωής του στη Φουζιάν 
και απ’ ό,τι φαίνεται θέλει να συμπερι-
λάβει και το Χονγκ Κονγκ στο μεγάλο 
σχέδιο δράσης του.

Όλες οι εξελίξεις που αναφέρθη-
καν παραπάνω έχουν ενεργοποιηθεί 
από το γεγονός ότι η Κίνα είναι επιτέ-
λους έτοιμη να εξάγει μαζικά κεφά-
λαια και να παρέχει πίστωση στις χώ-
ρες του Νότου. Σε λίγους μήνες το Πε-

κίνο θα εγκαινιάσει το Κινεζικό Διε-
θνές Σύστημα Πληρωμών (CIPS), το 
οποίο θα λανσάρει το γιουάν ως βα-
σικό παγκόσμιο νόμισμα για κάθε εί-
δους εμπόριο. Υπάρχει ήδη η ΑΙΙΒ, 
η οποία θα πλαισιωθεί από τη Νέα 
Αναπτυξιακή Τράπεζα των χωρών 
BRICS και που, με βάση τη Σαγκάη, 
θα ανταγωνιστούν στα ίσια την Πα-
γκόσμια Τράπεζα. 

Το μεγάλο παιχνίδι στην Ευρα-
σία, αντίθετα με τους ευσεβείς πόθους 
του Μπρζεζίνσκι, μάλλον θα πάρει τη 
μορφή μιας γεωπολιτικής πρόκλη-
σης. Μιας, ντε φάκτο, ρωσοκινεζικής 
συνεργασίας, που θα ενισχύσει ακό-
μα περισσότερο τον Οργανισμό Συ-
νεργασίας της Σαγκάης (SCO).

Μέχρι τότε, το Ιράν και το Πακι-
στάν θα είναι μέλη του SCO. Η Περ-
σία και η Κίνα έχουν στενές σχέσεις 
εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια και ήρθε 
πλέον η ώρα της περαιτέρω αναβάθ-
μισής τους. Επίσης, το Πακιστάν απο-
τελεί βασικό τμήμα του θαλασσίου 
Δρόμου του Μεταξιού, ειδικά αν ανα-
λογιστεί κανείς το λιμάνι του Γκουα-
ντάρ στον Ινδικό Ωκεανό, που σε με-
ρικά χρόνια θα είναι κεντρικός κόμ-
βος του αγωγού αερίου Ιράν-Πακι-
στάν (ΙΡ). Το ίδιο λιμάνι φιγουράρει 
στα κινέζικα σχέδια ως αφετηρία ενός 
ακόμη αγωγού, που θα ακολουθεί 
τον αυτοκινητόδρομο του Καρακο-
ρούμ και θα μεταφέρει αέριο στην κι-
νέζικη επαρχία Ζινζιάνγκ. 

Το Ιράν και το Πακιστάν –το σταυ-
ροδρόμι της ΝΔ και Ν Ασίας– ανα-
βαθμίζονται, έτσι, σε στρατηγικούς 
παίκτες του νέου Δρόμου του Μετα-
ξιού και δίνουν τη δυνατότητα στην 
Κίνα να επεκτείνει το εμπορικό της 

δίκτυο τόσο στον Ινδικό Ωκεανό, όσο 
και στον Περσικό Κόλπο.

Το μέλλον ανήκει
 στους έχοντες όραμα

Ο πανικός της Ουάσιγκτον σε σχέση 
με τις εξελίξεις προδίδει την τραγική 
έλλειψη κάποιου αμερικανικού ορά-
ματος ικανού να κερδίσει την κοινή 
γνώμη της Ευρασίας –εκτός ίσως από 
αυτό της ασαφούς στρατιωτικής απει-
λής, σε συνδυασμό με την συνεχή 
επέκταση του ΝΑΤΟ και τον εταιρι-
κό θόρυβο του ελεύθερου εμπορίου 
όπως προάγεται από τη Διατλαντική 
Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επεν-
δύσεων (ΤΤΙΡ), γνωστού στην Ασία 
και ως «εμπορικού ΝΑΤΟ».

Η απάντηση στην ΤΤΙΡ δρομολο-
γείται ήδη από τις χώρες BRICS και 
τον SCO και δεν είναι άλλη από την 
αδιάκοπη ενίσχυση της ρωσοκινεζι-
κής στρατηγικής συνεργασίας. Επί-
σης, υπάρχει και μεγάλη κινητικότη-
τα σε σχέση με την επέκταση της Ευ-
ρασιακής  Ένωσης (που αποτελείται 
από την Αρμενία, τη Λευκορωσία, το 
Καζαχστάν, τη Ρωσία και σύντομα θα 
έχει δύο νέα μέλη, την Κιργιζία και 
το Τατζικιστάν). Στη Μέση Ανατολή, 
η Συρία εξετάζει το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής στην Ένωση και η Αί-
γυπτος έχει ήδη υπογράψει συμφω-
νία εμπορικής συνεργασίας. Στη ΝΑ 
Ασία, το Βιετνάμ πρόκειται να υπο-
γράψει σύμφωνο συνεργασίας με την 
Ένωση μέσα στο 2015.

Η μυστική ατζέντα της Ρωσίας 
και της Κίνας στη δημιουργία οδικού 
χάρτη για την επίτευξη μιας συμφω-
νίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν (τύπου Ιράν-Ρ5+1) ανοίγει τον 
δρόμο για την εισδοχή του Ιράν στον 
SCO ως πλήρες μέλος. Έτσι, το 2016, 
το SCO αναμένεται να ενώσει το 60% 
της Ευρασίας, με έναν πληθυσμό 
3.5 δισ. ανθρώπων και έναν ορυκτό 
πλούτο σε πετρέλαιο και αέριο που 
θα ξεπερνά αυτόν των κρατών του 
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλ-
που (GCC).

Οπότε, το πραγματικό ερώτη-
μα δεν είναι το πότε θα καταρρεύ-
σει η Κίνα, όπως διατεινόταν ο Ντέ-
ιβιντ Σάμπαουχ, ο αποκαλούμενος 
και δεύτερος τη τάξει ειδικός επί κινε-
ζικών θεμάτων στις ΗΠΑ (ποιος να εί-
ναι άραγε ο πρώτος; Ο Κίσιντζερ;) Το 
πραγματικό ερώτημα είναι το πώς 
οι μυριάδες πλευρές του νέου Δρό-
μου του Μεταξιού θα διαμορφώσουν 
το νέο ευρασιακό όνειρο. Οι έχοντες 
όραμα θα δρέψουν τους καρπούς του 
μέλλοντος.

Μετάφραση: Dean M. 

Κίνα: Στρατηγική μεγάλης πνοής
Η μεγάλη πορεία του νέου κινέζικου Δρόμου του Μεταξιού προς δυσμάς

 Το πραγματικό ερώτημα είναι το πώς οι μυριάδες πλευρές του νέου Δρόμου του Μεταξιού 
θα διαμορφώσουν το νέο ευρασιακό όνειρο

Του Πέπε Εσκομπάρ

“ 

Το παιχνίδι στην 

Ευρασία, αντί-

θετα με τους ευ-

σεβείς πόθους 

του Μπρζεζίν-

σκι, θα πάρει τη 

μορφή μιας γε-

ωπολιτικής πρό-

κλησης.
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Η Ατλαντική απάντηση στα σχέδια της 
Ευρασίας, πέραν των εξελίξεων στο Ου-
κρανικό, λέγεται TTIP (Trans-Atlantic 
Trade and Investment Partnership, 
δηλαδή Διατλαντική Συνεργασία για το 
Εμπόριο και τις Επενδύσεις). Πρόκειται 
για μια διμερή συνθήκη απορρύθμισης 
των αγορών, κατά τα κανονιστικά πρότυ-
πα που προωθούν οι ΗΠΑ το δικό τους 
μοντέλο παγκοσμιοποίησης, η οποία 
αποσκοπεί στο να άρει κάθε είδους πε-
ριορισμό (εργασιακό, περιβαλλοντικό, 
διατροφικό, φορολογικό, τραπεζικό) 
κατά την εξωχώρια δραστηριότητα των 
μεγάλων επιχειρήσεων σε ΗΠΑ και Ε.Ε. 

Ο 

ι διαπραγματεύσεις για την Συν-
θήκη ξεκίνησαν τον Φεβρουά-
ριο του 2013, και ανακοινώθη-
καν επισήμως από τον Ομπάμα 

κατά το παραδοσιακό του διάγγελμα προς 
το Έθνος. Οι προπαρασκευαστικές συνομι-
λίες που πραγματοποιήθηκαν για να καταρ-
τίσει η κάθε πλευρά την λίστα των αιτούμε-
νων απορρυθμίσεων, συντελέστηκαν με την 
ενεργό συμμετοχή αμερικάνικων και ευ-
ρωπαϊκών πολυεθνικών, σε κλίμα μυστι-
κότητας. Εκατέρωθεν, περιλαμβάνονται αι-
τήματα για την μεταρρύθμιση θεμελιωδών 
κανόνων, νόμων, και οδηγιών, που έχουν 
ψηφιστεί από το Κογκρέσο, τις επί μέρους 
Πολιτείες, την Κομισιόν, τα Εθνικά Κοινο-
βούλια. Χαρακτηριστικό της μυστικότητας 
που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, είναι 
το γεγονός ότι τα μέλη των εθνικών κοινο-
βουλίων της Ε.Ε. δεν έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των αιτημάτων που εγείρει η 
πλευρά των ΗΠΑ προς τις χώρες τους. 

Σύμφωνα με μια μελέτη που ανέθεσε 
η Κομισιόν, στο Κέντρο Ερευνών Οικονο-

μικής Επιτροπής, η Συμφωνία αναμένεται 
να αυξήσει κατά 68-119 δισ. € το ΑΕΠ της 
Ε.Ε., και κατά 50-65 δισ. € το αντίστοιχο των 
ΗΠΑ (κατώτερο και υψηλότερο σενάριο). 

Η συνθήκη απειλεί να επιβάλει σε όλες 
τις χώρες της Ε.Ε., μεταξύ άλλων, και τα εξής: 
Τον εξαμερικανισμό της ευρωπαϊκής αγο-
ράς εργασίας (κατάργηση των συλλογι-
κών συμβάσεων, αντισυνδικαλιστικοί νόμοι 
κ.ο.κ.).  την άρση των περιορισμών ως προς τη 
διατροφική ασφάλεια (μεταλλαγμένα, φυ-
τοφάρμακα, κτηνοτροφία με αυξητικές ορ-
μόνες).   την απορρύθμιση των περιβαλλοντι-
κών περιορισμών που θέτει η Ε.Ε. στην βιο-
μηχανία της (ευρωπαϊκός κανονισμός Reach 
για τα χημικά προϊόντα). άρση του κρατι-
κού μονοπωλίου στις δημόσιες υπηρεσίες, 
και απελευθέρωση της αγοράς τους.  την θέ-
σπιση αυστηρότερων κανόνων σε ζητήμα-
τα πνευματικής ιδιοκτησίας, τον περιορισμό 
της ελεύθερης πρόσβασης στην γνώση (πα-
τέντες).  την νομική εξίσωση κρατών, και δη-
μόσιων οργανισμών, με τις πολυεθνικές και 
τους μεγάλους ιδιώτες επενδυτές, πράγμα 

που θα επιτρέψει στους δεύτερους να προ-
σφεύγουν κατά των πρώτων, σε περίπτωση 
που κρατικές νομοθεσίες απειλούν ή ζημι-
ώνουν την κερδοφορία τους (!). Τέλος, γίνε-
ται προσπάθεια να αρθούν ακόμα και αυτοί 
οι ελάχιστοι δημόσιοι περιορισμοί στον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα. 

Βεβαίως απορρύθμιση σημαίνει απώ-
λειες θέσεων εργασίας: Ακόμα και η επί-
σημη έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αι-
τήματος της ίδιας της Κομισιόν, προβλέ-
πει απώλειες 1,2 εκ. θέσεων εργασίας. Στην 
πραγματικότητα αναμένονται να είναι πολύ 
περισσότερες, γι’ αυτό εξ άλλου η Ε.Ε. έχει 
ήδη προϋπολογίσει κονδύλια της τάξεως 
των 70 δισ. €, τα οποία θα διοχετευθούν 
μέσω των Ειδικών Διαρθρωτικών Ταμείων 
σε επιδόματα συντήρησης της ανεργίας για 
την εξαετία 2014-2020. 

Οι δύο πλευρές έχουν υιοθετήσει ένα 
φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που προβλέπει 
την κύρωση της συνθήκης κατά τα τέλη του 
2015. 

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ

Προς μια Ευρωατλαντική Δικτατορία των Αγορών;

ΤΤΙP: Συμφωνία ΗΠΑ - Ε.Ε. 

Ε 

ναντίον των σκιτσογράφων Μπα-
χαντίρ Μπαρουτέρ και Οζέρ Αϊ-
ντογάν υποβλήθηκε μήνυση για 
το εξώφυλλο της 21ης Αυγούστου 

2014, το οποίο σατίριζε την εκλογή του Ερ-
ντογάν στην τουρκική προεδρία. Στο σκίτσο 
ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να ρωτά αν οι 
αξιωματούχοι του νέου προεδρικού μεγά-
ρου στην Άγκυρα έχουν προετοιμάσει «τη 
σφαγή δημοσιογράφων», υπονοώντας το τε-
λετουργικό θυσίας του Ισλάμ με αφορμή την 
ορκωμοσία του.

Λίγο μετά τη δημοσίευση, ένας Τούρκος 
πολίτης ονόματι Τζεμ Σαφτζιέρ συνέταξε 
μία αναφορά προς το πρωθυπουργικό γρα-

φείο, υποστηρίζοντας ότι η χειρονομία -με 
τον αντίχειρα και δείκτη να σχηματίζουν κύ-
κλο- του αξιωματούχου στο σκίτσο που κου-
μπώνει το σακάκι του την ώρα που καλωσο-
ρίζει τον Ερντογάν, χρησιμοποιείται ως υπαι-
νιγμός περί ομοφυλοφιλίας!

Ο εισαγγελέας τότε συνέταξε κατηγορη-
τήριο για να ανοίξει δίκη, ισχυριζόμενος ότι 
η χειρονομία ήταν «ενάντια στους ηθικούς 
και πολιτιστικούς κανόνες της τουρκικής κοι-
νωνίας και ότι πηγαίνει ένα βήμα παραπέ-
ρα από το δικαίωμα στην κριτική, φτάνοντας 
στην προσβολή».

Οι δικηγόροι του Ταγίπ Ερντογάν συντά-
χθηκαν με τον εισαγγελέα, ζητώντας από το 

δικαστήριο να επιβάλει ποινή στους σκιτσο-
γράφους για «προσβολή δημοσίου αξιωμα-
τούχου».

Αναδημοσίευση: «Βαλκανικό Γυρολόι»
http://eleftheriako-giro-giro.espivblogs.net/

Καταδίκη σκιτσογράφων για σατιρικό σκίτσο του Ερντογάν

Ελευθερία του Τύπου
α λα νεοθωμανικά

Τα είπε όλα! 
Κατά τα τέλη του προηγούμενου έτους, ο επικε-
φαλής του διαβόητου Ινστιτούτου Στράτφορντ, 
Τζωρτζ Φρήντμαν, επισκέφθηκε τη Μόσχα. 

Ε 

κεί, έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευ-
ξη στην εφημερίδα Κόμερσαντ, όπου και 
μίλησε με πολύ ξεκάθαρο και ειλικρινή 
τρόπο για τους απώτερους στόχους της αμε-

ρικάνικης εξωτερικής πολιτικής πάνω στο ουκρανικό: 

«Για τα τελευταία εκατό χρόνια, οι Αμερικάνοι εφαρ-
μόζουν μια πολύ συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική. 
Ο κύριος στόχος της, να μην επιτρέψουν σε κανένα 
κράτος να συσσωρεύσει υπερβολική δύναμη στην 
Ευρώπη. Πρώτα, οι ΗΠΑ μερίμνησαν ώστε να απο-
τρέψουν την κυριαρχία της Γερμανίας στην Ευρώπη, 
κι ύστερα να αποτρέψουν την επέκταση της επιρρο-
ής της ΕΣΣΔ. 

Η ουσία της πολιτικής έχει ως εξής: Για να συντη-
ρηθεί όσο περισσότερο γίνεται μια ισορροπία δυνά-
μεων στην Ευρώπη, θα πρέπει να υποβοηθείται το 
πιο αδύναμο μέρος της ισορροπίας και, αν αυτή πρό-
κειται να διαταραχθεί σημαντικά, τότε να γίνεται επέμ-
βαση την τελευταία στιγμή. Κι έτσι, στην περίπτωση 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ παρενέβησαν 
μόνο μετά από την παραίτηση του τσάρου Νικολάου 
ΙΙ το 1917, ώστε να αποτρέψουν μια νίκη της Γερμανί-
ας. Και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
οι ΗΠΑ άνοιξαν ένα δεύτερο μέτωπο πολύ αργά (τον 
Ιούνιο του 1944), αφότου διαφάνηκε ότι οι Ρώσοι θα 
επιβληθούν των Γερμανών. 

Σήμερα, η πιο επικίνδυνη πιθανή πολιτική συμ-
μαχία, από τη σκοπιά των ΗΠΑ, θεωρείται μια συμμα-
χία μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας. Μια συμμα-
χία μεταξύ της γερμανικής τεχνολογίας και κεφαλαί-
ου, και των ρωσικών φυσικών και ανθρώπινων πό-
ρων». 

Όσο δε για το ουκρανικό, προσθέτει: 
«Κατά την αρχή [του 2014] υπήρχε μια ελαφρώς φι-
λορωσική, αν και εξαιρετικά ασταθής κυβέρνηση. Η 
κατάσταση ήταν μια χαρά για τη Μόσχα: Στο κάτω 
κάτω, δεν ήθελε ούτε να ελέγχει απολύτως την Ου-
κρανία, ούτε να την καταλάβει. Ήταν αρκετό γι’ αυτήν 
που δεν συμμετείχε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. […]

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, ενδιαφέρονταν για 
τον σχηματισμό μιας φιλοδυτικής κυβέρνησης. Έβλε-
παν την ισχυροποίηση της Ρωσίας και δεν ήταν δια-
τεθειμένοι να επιτρέψουν την επαναφορά της στον 
πρώην σοβιετικό χώρο. Η επιτυχία των φιλο-δυτι-
κών δυνάμεων στην Ουκρανία επέτρεψε στις ΗΠΑ να 
ελέγξουν τη Ρωσία. Η τελευταία ισχυρίζεται ότι, αυτό 
που συνέβη στις αρχές του 2014 στην Ουκρανία, ήταν 
ένα πραξικόπημα που οργανώθηκε από τις ΗΠΑ. Και 
όντως ήταν το πιο εξόφθαλμο πραξικόπημα στην Ιστο-
ρία (!).»

της συντακτικής ομάδας
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Τ 

ο ισπανικό κόμμα Ποδέμος 
γεννήθηκε εν μέσω οικονομι-
κής κρίσης. Ξεκίνησε εξ αρχής 
όχι ως κόμμα διαμαρτυρίας, 

αλλά με στόχο την κατάκτηση της πο-
λιτικής εξουσίας – έναν στόχο που δεν 
ήταν απλώς ρητορικός. Παρακάτω θα 
δούμε το θεωρητικό του υπόβαθρο και 
στοιχεία της επικοινωνιακής και οργα-
νωτικής του τακτικής.

Θεωρία
Το Ποδέμος δεν εμπνέεται απλώς, αλλά 
εφαρμόζει μια συγκεκριμένη θεωρία – 
όχι περί πολιτικής, αλλά περί πολιτικής 
επικοινωνίας. Πρόκειται για την ανάλυ-
ση του λαϊκισμού από τον πρόσφατα 
εκλιπόντα Αργεντινό Ερνέστο Λακλά-
ου και τη Βελγίδα Σαντάλ Μουφ. Αμ-
φότεροι πανεπιστημιακοί1, όπως εξάλ-
λου και ο ιδρυτής του Ποδέμος.

Οι μαρξιστές Λακλάου και Μουφ2 
παίρνουν από τον Γκράμσι3 την ιδέα 
της ηγεμονίας. Έχοντας ζήσει την άνο-
δο των δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων 
στην Ευρώπη, αλλά και των αριστε-
ρών λαϊκιστών στη Λατινική Αμερι-
κή, αναρωτήθηκαν  –δικαίως–  γιατί να 
μη γίνει το ίδιο με τα αριστερά κόμμα-
τα στην Ευρώπη. Θέλησαν λοιπόν να 
επανεισαγάγουν το πάθος στην πολιτι-
κή και όχι απλώς το συναίσθημα,  διό-
τι – πολύ σωστά– είδαν ότι «το πάθος εί-
ναι κάτι διαφορετικό από τη συγκίνη-
ση· η συγκίνηση είναι από την πλευρά 
του ατόμου, ενώ το πάθος έχει να κάνει 
με τη διαμόρφωση συλλογικών ταυ-
τοτήτων». Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Αντίθετα, 
στον απόηχο του Καρλ Σμιτ, ο προσδι-
ορισμός του εχθρού είναι απαραίτητος. 

Έτσι λοιπόν νομιμοποιούν τον λα-
ϊκισμό. Έναν λαϊκισμό που δεν απο-
κλείει –όπως ο ακροδεξιάς προέλευ-
σης– αλλά ενώνει. Τι ενώνει; Όχι πλέ-
ον εργατική τάξη, αλλά δυσαρεστημέ-
νους: φεμινίστριες, γκέι, οικολόγους, 
άνεργους… Ο Λακλάου το θεμελιώνει 
ως εξής:

Μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα, 
το επίκεντρο των κινητοποιήσεων ενα-
ντίον του συστήματος εντοπιζόταν σε ορ-
γανώσεις της εργατικής τάξης. Στη συνέ-
χεια, όμως, αυτός ο «κόσμος» άρχισε να 
αποσυντίθεται εξαιτίας της τάσης προς 
«τριτογενοποίηση» της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας (καθώς ο πλούτος παράγεται 
πλέον κυρίως από τον τομέα των υπηρε-
σιών). Οι […] κοινωνικές συμμαχίες των 
μη προνομιούχων έλαβαν νέα μορφή, 
πολύ πιο ρευστή, αφού το ιδεολογικό της 
περιεχόμενο κινείται ενίοτε προς τα αρι-

στερά και άλλοτε προς τα δεξιά4.
Ίσως κάποιος αναρωτηθεί, καλά τα 

περί επικοινωνίας, ποια είναι όμως η 
πολιτική ανάλυση και ποιο το πολιτικό 
πρόταγμα πίσω από αυτά; Η. Σ. Μουφ 
είναι σχετικά σαφής: «Εκπροσωπώ ένα 
είδος ριζοσπαστικού ρεφορμισμού, αν 
θέλετε». Πιο κυνικά, θα υπενθυμίζα-
με ότι στόχος των πολιτικών κομμάτων 
δεν είναι η εφαρμογή το προγράμματός 
τους, αλλά η κατάκτηση της εξουσίας. 

Επικοινωνία
Κύριο στοιχείο της φυσιογνωμίας του 
Ποδέμος είναι ο αναγνωρίσιμος και 
επικοινωνιακός ηγέτης: Ο Πάβλο Ιγλέ-
σιας, γιος αριστερών, πρώην μέλος της 
κομμουνιστικής νεολαίας, μεγάλωσε 
και ζει σε μια φτωχογειτονιά της Μα-
δρίτης. Έχει τελειοποιήσει την επικοι-
νωνιακή του τεχνική: Έχει κάνει θέατρο 
κι έχει παρακολουθήσει μαθήματα για 
παρουσιαστές στην ακαδημία της κρα-
τικής τηλεόρασης5.

Η σταδιοδρομία του στα μέσα ενη-
μέρωσης ξεκινά το 2010. Ως λέκτορας 
του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης ορ-
γανώνει έναν κύκλο συζητήσεων όπου 
κάθε ομιλητής έχει τον λόγο για 99 δευ-
τερόλεπτα. Ζητά δε από το τοπικό κανά-
λι Tele-K να μαγνητοσκοπήσει  τις συ-
ζητήσεις. Το κανάλι αρχίζει να αυξάνει 
τη θεαματικότητά του προβάλλοντας 
τον Ιγλέσιας, ο οποίος σύντομα απο-
κτά εκπομπή στον διαδικτυακό ενημε-
ρωτικό ιστότοπο Público. Κάθε επεισό-
διο ξεκινά με μονόλογο του Ιγλέσιας ή 
συναδέλφων του από το πανεπιστήμιο 
και συνεχίζεται με συζήτηση και μου-
σική ραπ. Τον Ιανουάριο του 2013 –

έχουν μεσολαβήσει οι συγκεντρώσεις 
των Αγανακτισμένων στην Ισπανία– 
ο ισπανόφωνος τηλεοπτικός σταθμός 
HispanTV ζητά από τον Ιγλέσιας να 
παρουσιάσει ένα σόου. Το σόου ξεκινά 
κάθε φορά με τον παρουσιαστή του να 
καβαλάει μια μοτοσικλέτα Χάρλεϊ, να 
βάζει το κράνος του, να δένει στον ώμο  
του ένα τόξο και να μαρσάρει, αφού μας 
κοιτάξει στα μάτια6. 

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του 
Ποδέμος είναι η ρητορική του. Δεν επι-
μένει στον αυτοχαρακτηρισμό του ως 
αριστερού κόμματος. Τι εννοώ: προ 
μηνών είχα παρευρεθεί σε μία ενημε-
ρωτική συζήτηση όπου συμμετείχαν 
εκπρόσωποί του Ποδέμος και ομοϊ-
δεατών του από άλλες χώρες. Κάποια 
στιγμή τέθηκε το θέμα της αυτοπροσ-
διορισμού στην κλίμακα αριστεράς-δε-
ξιάς. Οι εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊ-
κών κομμάτων επέμεναν ότι όχι μόνο 
είναι αριστεροί, αλλά και ότι πρέπει να 
πείσουν τους ψηφοφόρους για την αρι-

στερή καθαρότητά τους, εν ολίγοις να 
τους εκπαιδεύσουν ώστε να αποφεύ-
γουν τις απομιμήσεις. Ο εκπρόσωπος 
του Ποδέμος, αντίθετα, έδειχνε να αδι-
αφορεί για τις θεωρητικές συζητήσεις, 
λέγοντας ότι πρέπει να μιλάμε για θέ-
ματα που απασχολούν τον κόσμο στην 
καθημερινή του ζωή. 

Ο προσδιορισμός του εχθρού, τέ-
λος, είναι εκ των ων ουκ άνευ της επι-
κοινωνιακής πολιτικής τους. Όπως 
είπε πρόσφατα ο Ιγλέσιας: «Αυτό που 
ξεχωρίζει τον γραφειοκράτη από τον 
επαναστάτη σε μία εποχή κρίσης είναι 
ότι ο επαναστάτης είναι ικανός να κοι-
τάξει τον κόσμο κατάματα και να του 
πει: «Αυτός είναι οι εχθροί σας, αυτοί εί-
ναι ο εχθροί του λαού».» Και οι εχθροί 
που έχει επιλέξει το Ποδέμος είναι η 
«κάστα» των διεφθαρμένων πολιτικών 
και επιχειρηματιών στο εσωτερικό και 
η Μέρκελ στο εξωτερικό.

Οργάνωση 
Για καιρό η ομάδα περί τον Ιγλέσιας 
προσπαθούσε να πείσει, μάταια, το αρι-
στερό ισπανικό κόμμα7 να διευρυν-
θεί ώστε να οικοδομήσει ένα ευρύτε-
ρο αριστερό κίνημα. Τελικά η ομάδα 
του Ιγλέσιας στράφηκε τον Αύγουστο 
του 2013 σε ένα μικροσκοπικό αριστε-
ρίστικο κόμμα, την «Αντικαπιταλιστική 
Συμμαχία». 

Η συμμαχία μεταξύ τους, μεταξύ 
δηλαδή μιας χαρισματικής και ανα-
γνωρίσιμης προσωπικότητας με ένα 
πανισπανικό οργανωτικό δίκτυο, επι-
σφραγίστηκε τον Ιανουάριο του 2014: 
Σε ένα μικρό θέατρο της «εναλλακτι-
κής» γειτονιάς Λαβαπιές της Μαδρίτης 
αναγγέλθηκε επίσημα η δημιουργία 
του Ποδέμος. Το όνομα είναι εμπνευ-
σμένο από το «Ναι, μπορούμε», του 
Ομπάμα.

Τα στελέχη του είχαν θέσει ως στό-
χο, πριν κατέβουν στις επερχόμενες ευ-
ρωεκλογές, να συγκεντρώσουν 50.000 
υπογραφές στήριξης. Ο στόχος επετεύ-
χθη σε λιγότερο από 24 ώρες.

Το κόμμα άρχισε να οργανώνεται 
σε εκατοντάδες «κύκλους» στην Ισπα-
νία και το εξωτερικό. 

Λίγους μήνες μετά, στις παραμονές 
των ευρωεκλογών, τα στελέχη του κόμ-
ματος ανακάλυψαν ότι μόνο το 8% των 
Ισπανών έχει ακούσει για Ποδέμος, 
ενώ τον Ιγλέσιας τον γνωρίζει το ήμι-
συ των ψηφοφόρων. Έτσι άλλαξαν την 
τελευταία στιγμή το λογότυπο του κόμ-
ματος και προσέθεσαν στα ψηφοδέλτια 
το πρόσωπο του ηγέτη τους. Το εκλογι-
κό αποτέλεσμα (8%) ήταν απροσδόκη-

το για ένα κόμμα χωρίς χρηματοδότη-
ση και με χαλαρή οργανωτική δομή. 

Χαρακτηριστικό του τρόπου λει-
τουργίας είναι η κατάρτιση του προ-
γράμματος8 του κόμματος ενόψει των 
ευρωεκλογών του 2014: Με βάση ένα 
αρχικό σχέδιο που παρουσίασε το κόμ-
μα, διεξήχθη διαδικτυακή συζήτηση. 
Στη συνέχεια υποβλήθησαν τροπολο-
γίες από κάθε κύκλο του Ποδέμος. Το 
τελικό κείμενο διαμορφώθηκε κατόπιν 
διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Το κόμμα χρησιμοποιεί κατά κό-
ρον τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά 
εργαλεία για την επικοινωνία και την 
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

Τον Φεβρουάριο του 2015, το Πο-
δέμος είχε φτάσει τα 350.000 μέλη. 
Μολονότι πρώτο κόμμα στις δημοσκο-
πήσεις (τάση μη αναντίστρεπτη), και 
παρά την ιλιγγιώδη του άνοδο, απέχει 
ακόμα πολύ από ένα ποσοστό που θα 
του εξασφάλιζε την απόλυτη πλειοψη-
φία στις εκλογές για το ισπανικό κοινο-
βούλιο. 

Σημειώσεις
1. Οι ομοιότητες με τον Σύριζα είναι πολ-
λές και τόσο εμφανείς, ώστε χάριν συ-
ντομίας αποφεύγουμε να τις επισημά-
νουμε.
2. Οι παραπομπές εδώ είναι από συνέ-
ντευξη της Σ. Μουφ το 2013, βλ. http://
www.shabka.org//?s=Mouffe
3. Ιταλός αριστερός. Έγινε γνωστός στην 
ελληνική Βουλή από την έριδα των βου-
λευτών Α. Γεωργιάδη και Ε. Τσακαλώ-
του περί της ερμηνείας του, τον Δεκέμ-
βριο του 2014. Το σκετς για την ερμη-
νεία του Γκράμσι επαναλήφθηκε με 
ανάλογη επιτυχία από τους βουλευτές Ε. 
Βενιζέλο και Ν. Νικολόπουλο τον Μάρ-
τιο του 2015.
4.  «Ο αναγκαίος λαϊκισμός». Συνέντευ-
ξη στον Ν. Χρυσολωρά (2008)
5.  Τα περισσότερα στοιχεία για το Πο-
δέμος εδώ αντλούνται από το εκτε-
νές ρεπορτάζ του Giles Tremlett «The 
Podemos revolution: how a small 
group of radical academics changed 
European politics», εφημερίδα The 
Guardian, 31.3.2015
6.  Παρά τα επικοινωνιακά αυτά παρα-
φερνάλια, η εικόνα που βγάζει ο Ιγλέ-
σιας είναι αρκετά σοβαρή, όπως μπορεί 
να διαπιστώσει κανείς από τα σχετικά βί-
ντεο που υπάρχουν ακόμα στο youtube. 
7. «Ενωμένη Αριστερά», συμμαχία με 
κυριότερη δύναμη το ισπανικό ΚΚ. Τα 
ποσοστά του είναι ανάλογα με τα ποσο-
στά του πάλαι «Συνασπισμού».
8. http://goo.gl/QL1jx1

Σε κάποια Δύση, πάντα Ο Στράτος Μεϊντανόπουλος γράφει από τις Βρυξέλλες

Ποδέμος: θεωρία, επικοινωνία, οργάνωση

“ 

Ο Ιγλέσιας έγι-

νε ευρύτερα 

γνωστός από 

ένα σόου που 

παρουσίαζε και 

στην έναρξη 

καβαλούσε μια 

Χάρλεϊ

http://www.shabka.org//?s=Mouffe
http://www.shabka.org//?s=Mouffe
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Το χωριό μου, ο Νάρκισσος, παλιά  
Άρτσες, πριν το 1950 ήταν σκαρφαλω-
μένο στην πλαγιά της Τούρλας, μιας 
κορυφής των σουλιώτικων βουνών. 
Επειδή όμως κάθε τόσο κατρακύλα-
γαν τα βράχια απ’ την κορυφή της, το 
χωριό μεταφέρθηκε στα ριζά του βου-
νού. 

Τ 

ο παλιό χωριό είχε όμορφα πέ-
τρινα σπίτια, που τα έχτισαν Τζου-
μερκιώτες μαστόροι τον καιρό της 
κατοχής. Διωγμένοι από τη μαύ-

ρη πείνα, άφηναν τις φαμελιές τους και με 
τα μουλάρια τους, τρεις μέρες δρόμο, κατέ-
βαιναν στον βάλτο του Αχέροντα που έβγα-
ζε ακόμα λίγο καλαμπόκι. Το κάθε συνάφι, 
με τον πελεκάνο, τον χτίστη και τον μαρα-
γκό, δούλευαν ασταμάτητα απ’ τον Μάη ως 
τον Σεπτέμβρη για να τελειώσουν ένα σπί-
τι. Μεγάλες οι μέρες του καλοκαιριού και 
σκληρή η δουλειά. 

Όσο κράταγε η θεμελίωση του σπιτιού 
οι νοικοκυραίοι παραφύλαγαν μέρα νύχτα, 
από φόβο μήπως κάποιοι εχθροί τους ρί-
ξουν μάγια στα θεμέλια. Ύστερα έρχονταν 
μόνο κάθε μεσημέρι να φέρουν φαγητό 
στους μαστόρους, συνήθως φασόλια, φακή 
ή ρύζι, κι αυτά σχεδόν νερόβραστα, απ’ την 
τσιγκουνιά ή την ανέχεια των ντόπιων. Πού 
να τους «πιάσει» το φαγητό αυτό, να τους 
στηλώσει στη σκληρή δουλειά τους. Έτσι ο 
κάθε μάστορας έσταζε στο πιάτο του και λί-
γες σταγόνες λάδι, μετρημένες κι’ αυτές, από 
το λαδικό που έφερνε μαζί του, γνωρίζοντας 
το χάλι των «νοικοκυραίων». 

Ένα φόρτωμα καλαμπόκι όλο κι’ όλο 
ήταν η αμοιβή τους σαν τέλειωναν το σπίτι. 
Και ξεκίναγαν για τα χωριά τους να ταΐσουν 
μ’ αυτό τις φαμελιές τους, όλο το σκληρό 
τζουμερκιώτικο χειμώνα. Αν βέβαια ήταν 
τυχεροί να φτάσουν ως εκεί. Γιατί πολλούς 
τους λήστευαν στο γυρισμό άλλοι πεινα-
σμένοι ή παλιάνθρωποι, από τους πολλούς 
που είχε τότε ο τόπος. Και γύρναγαν στα 
σπίτια τους με άδεια χέρια. «Να σε κόβει η 
νίλα», που λένε στο Φανάρι.

Εκείνο τον καιρό το χωριό είχε βρει τον 
μπελά του με τον Βάκη. Σχολείο δεν πήγε, 
σπίτι δεν πάταγε, σαν το αγρίμι γύρναγε στις 
γράβες, κανένας δεν μπόρεγε να τον κάνει 
καλά. Σκιόραμα τον λέγανε. Κοντά πόδια, 
μεγάλο σώμα, μαλλιά μέχρι την πλάτη. Λέ-
ξεις ολόκληρες δεν έβγαζε, μόνο κάτι γρυλ-
λίσματα που θύμιζαν θηρίο πιο πολύ παρά 
άνθρωπο. Παραμόνευε τα παιδιά του σχο-
λείου, τους άρπαζε τη λίγη μπομπότα που 
είχαν μαζί τους και χάνονταν μέσα στους 
λόγκους. Έστηνε πλάκες να πιάσει πουλιά, 
κυνήγαγε μικρά ζουλάπια, ακόμα και χε-
λώνες, και τάψηνε τις νύχτες στα ψηλώμα-

τα του βουνού. Το πρωί που οι γυναίκες 
έπαιρναν τις πλαγιές να μαζέψουν καμιά 
ασφάκα για να κάψουνε τους φούρνους 
τους, συχνά τον έβρισκαν να κοιμάται πάνω 
στα λιθάρια. Μακριά από το ξωτικό λέγανε 
και άλλαζαν δρόμο. Κι αν τον έβρισκαν στη 
βρύση να πίνει νερό, σταύρωναν τις βαρέ-
λες τους να ξεμαγαριστούν. Ούτε που σκε-
φτόταν κανένας να αφήσει το κοπάδι του 
αφύλαχτο, έστω για λίγο. Όλα τα έβλεπε ο 
Βάκης, αγναντεύοντας από ψηλά, εκεί που 
στα χρόνια της Επανάστασης ήτανε βίγλα 
των Σουλιωτών. Όρμαγε τότε σαν σίφουνας 
μέσα στα ζωντανά με κείνους τους αλλόκο-
τους βρυχηθμούς του, τα χούγιαζε κατά την 
κατηφόρα κι άντε να τα ξαναμαζέψεις. Αλλά 
η χαρά του ήταν σαν βράδιαζε, τότε που 
γύρναγαν οι χωριάτες από τον κάμπο με τα 
ρύζια και τα καλαμπόκια κι ανηφόριζαν για 
τα σπίτια τους καβάλα στα γαϊδούρια. Σαν 
στοιχειό πήδαγε μπροστά τους μέσα στη 
νύχτα κι έσμιγαν τότε τα γκαρίσματα με τις 
κραυγές, τα γρυλλίσματα, τις βρισιές και τις 
κατάρες.

Κρυμμένος καλά μέσα στα σκίνα, ο Βά-
κης πέρναγε πολλές ώρες την ημέρα παρα-
τηρώντας τους Τζουμερκιώτες μαστόρους 
και πιο πολύ τον πελεκάνο. Πολλές φορές 
έλυνε τα μουλάρια τους και τρέχανε μετά να 
τα μαζέψουν.

–Ορέ τι αερικό είναι τούτο είπε ένας τους. 
Εμείς δεν έχουμε τέτοιους στο Τζουμέρκο. 

–Θα τους πειράζει εδώ ο βάλτος, έλεγε 
ένας άλλος. Έχω ακούσει ότι τα κάνει αυτά 
η ελονοσία. 

–Σαν τον δαιμονισμένο της Καπερναούμ 
είναι τούτος μου ’πε ο παππάς του χωριού. 
Να δείτε που καμιά μέρα θα τσακιστεί στο 
γκρεμό μαζί με τα γίδια. 

 Με τα πολλά, μερικοί χωριάτες είπανε 
κάτι να κάνουν με τον Βάκη. Ανηφόρισαν 
ένα πρωί κατά τις σάρες της Τούρλας, βρή-
καν τον Βάκη να κοιμάται και τον λιάνισαν 
στο ξύλο. Πολλές νύχτες ακούγονταν τα βο-
γκητά απ’ τα λημέρια του. Μα σαν έγιανε, 
τότε ήταν που το χωριό είδε κι έπαθε. Γιατί ο 
Βάκης άρχισε τις νύχτες να ξεκολλάει, απ’ τα 
ψηλώματα, μεγάλους βράχους και να τους 
κατρακυλάει καταμεσίς στο χωριό. Γκρέ-
μισε μάντρες και τοίχους σπιτιών, χάλασε 
κηπάρια, σκότωσε ζωντανά. Δεν χρειαζόταν 
τότε οι Αρτσιώτες να περιμένουν το σεισμό 
για να βλέπουν τα βράχια να σαρώνουν 
μανιασμένα το χωριό τους. Τον είχαν κάθε 
βράδυ. 

Μαζεύτηκαν τότε, μια Κυριακή πρωί, 
μετά την εκκλησία, η δημογεροντία του χω-
ριού μαζί με το εκκλησιαστικό συμβούλιο. 
Ρώτησαν και δυο γιαγιές 110 χρονών που 
ήξεραν πολλά ξορκίσματα και γιατροσόφια. 

  Δέκα άντρες ανέβηκαν στο βουνό, 
κύκλωσαν τον Βάκη, του πέταξαν θηλιές, 
τον έδεσαν γερά και τον έσυραν μπροστά 
στην Αγία Τράπεζα της εκκλησίας του 
χωριού, τον Άη Θανάση. Οι δημογέροντες 
έβγαλαν δίσκο σ’ όλο το χωριό και με τα 
λεφτά που μάζεψαν αγόρασαν μια αγελά-
δα. Την έδεσαν μπροστά στην πόρτα της 
εκκλησιάς, προσφορά στον Άη Θανάση. 
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο υπόγραψε 
χαρτιά για την προσφορά κι ανέλαβε τη δι-
αχείρισή της για τις ανάγκες της εκκλησίας. 
Το δειλινό μαζεύτηκε όλο το χωριό, ο παπ-
πάς έκανε την ειδική εκείνη λειτουργία με 
όλους τους εξορκισμούς που προβλέπουν 
τα ιερά βιβλία. Ύστερα έφυγαν όλοι κι άφη-
σαν τον Βάκη δεμένο χειροπόδαρα μέσα 
στο ιερό και την αγελάδα έξω από την πόρ-
τα του Άη Θανάση. Όλη τη νύχτα. 

Και το θαύμα έγινε! Σαν ξημέρωσε, ο 
Βάκης είχε μεταμορφωθεί σε ένα άκακο 
πλάσμα. Μέρεψε το πρόσωπό του, τα μάτια 
του ήταν σαν του νεογέννητου  που πρωτο-
βλέπει τον κόσμο. Ζήτησε και του φέρανε 
να πιει γάλα. Τον πλύνανε, του κόψαν τα 
μαλλιά και τον ντύσανε. Χιλιάδες λέξεις, 
χρόνια στοιβαγμένες μέσα του, βγήκαν σαν 
χείμαρρος από το στόμα του. Ήτανε τότε δε-
καεφτά χρονών Τελικά δεν ήταν άσχημος, 
είπαν με νόημα μερικές...

Ο Βάκης γύρισε σπίτι του. Το πρώτο 
πράμα που ζήτησε την άλλη μέρα ήταν 
σφυρί και καλέμι. Κι άρχισε αμέσως να πε-
λεκάει όποια πέτρα έβρισκε μπροστά του. 

–Ορέ τέτοια αγκωνάρια δεν φτιάχνουμε 
ούτε εμείς, είπαν οι Τζουμερκιώτες.

Ο Βάκης έγινε πελεκάνος απ’ τους πρώ-
τους. Στα δεκαενιά του τον παντρέψανε. Έξι 
παιδιά έκανε! Όλα μια χαρά! 

Διήγημα 

Το σκιόραμα
Του Κώστα Λιολιούση 

Γ. Λάμπρου: 
Ρυθμοί Αιγαίου

Π 

αλιοί και νέοι λυράρηδες, στιγμές της κα-
θημερινότητας, η γιορτή, ο κύκλος του 
χρόνου, όπως τον σιγοντάρει η αχλαδό-
σχημη λύρα, που παίζεται από την Κρή-

τη ως τη Δράμα κι απ’ τη Θεσσαλονίκη ως τα Δωδε-
κάνησα. Ο ρυθμός ζωής στο Αιγαίο και η μοίρα του 
καλλιτέχνη, του λαϊκού βάρδου, τραγουδισμένα στη 
λύρα, εικόνες συνταιριασμένες με στίχους από τις 
«Πατρίδες» του Κωστή Παλαμά και από το ποίημα 
«Άρτος και οίνος» του Φρήντριχ Χαίλντερλιν, δίνουν 
άλλη διάσταση στη λαϊκή μουσική παράδοση.

Οι «Ρυθμοί Αιγαίου» είναι το κύκνειο άσμα του 
Γιάννη Λάμπρου, ένα ντοκιμαντέρ-ταξίδι, που ολοκλη-
ρώθηκε από τους συνεργάτες του. Ακριβέστερα, είναι 
μια διήγηση του ταξιδιού, ένα φλας-μπακ στη μνήμη 
που συνεπαίρνει τον θεατή, χωρίς περιττές εγκυκλο-
παιδικές ή άλλες πληροφορίες.

Μέρος του υλικού της ταινίας προέρχεται από τη 
σειρά της ΕΤ3 «Λυράρηδες του Αιγαίου», που σκηνο-
θέτησε ο Γιάννης Λάμπρου, σχεδιάζοντας παράλληλα 
την ολοκλήρωση αυτής της ταινίας.
Στην ταινία εμφανίζονται και παίζουν οι λυράρηδες: 
Ηλίας Αναστασιάδης, από τη Χάλκη
Γιάννης Βάρδας, από το Λασίθι
Αβραάμ Δεμίσης, από τη Δράμα
Μιχάλης Ζωγραφίδης, από την Έλυμπο Καρπάθου
Γιώργης Καλομοίρης (Γιωργαντός), από το Ηράκλειο 
Κρήτης
Γιάννης Κλαδάκης, από την Τήλο
Μανώλης Κωστέτσος, από την Έλυμπο Καρπάθου
Αντώνης Ξυλούρης (Ψαραντώνης), από τα Ανώγεια
Σάββας Περσελής, από την Κάσο
Στέλιος Πετράκης, από το Λασίθι
Δημήτρης Σγουρός, από το Λασίθι
Βασίλης Σκουλάς, από τα Ανώγεια
Γιάννης Στρίκος, από την Αγία Ελένη Σερρών.
Αφήγηση
Δήμος Αβδελιώδης.
Σενάριο – Σκηνοθεσία
Γιάννης Λάμπρου
Κωνσταντίνος Μπλάθρας.
Φωτογραφία
Γιώργος Παπανικολάου.
Μοντάζ
Αμαλία Πορλίγκη.
Ήχος
Παναγιώτης Βούζας
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Στις 23 Μάρτη, στο βιβλιοπωλείο 
Ιανός στην Αθήνα, έλαβε χώρα μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση, με συνο-
μιλητές,, τον Γιώργο Λιλλήκα και 
τον Γιώργο Καραμπελιά. Στην πάνω 
από δύο ώρες συνομιλία, συζητή-
θηκαν μια σειρά από διαχρονικά 
και κυρίως τρέχοντα εθνικά θέμα-
τα, από μια σκοπιά που θεωρεί (και 
καλά κάνει), την Ελλάδα και την Κύ-
προ, χώρο κοινό. 

Έ 

να γενικό συμπέρασμα της 
συζήτησης είναι ότι μοιάζει 
επιτακτική όσο ποτέ πριν η 
ανάγκη χάραξης μια κοινής 

πανεθνικής στρατηγικής. Ωστόσο, αξί-
ζει τον κόπο να αναφερθούμε εκτενέ-
στερα σε μερικά επιμέρους συμπερά-
σματα που προέκυψαν από τη συζή-
τηση.

Θέλει ή όχι η Τουρκία την ένταξή 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυ-
ση που θέλει λανθασμένη την άποψη 
πως, για την Τουρκία, δεν είναι καθο-
ριστικής σημασίας πλέον η ένταξή της 
στην Ε.Ε. Η άποψη αυτή, που την ακού-
με συχνά σε Ελλάδα και Κύπρο, στηρί-
ζεται στο επιχείρημα πως, από τη στιγ-
μή που η Τουρκία πρωτίστως θέλει να 
αναλάβει την πρωτοκαθεδρία του μου-
σουλμανικού κόσμου, έχει στρέψει την 
προσοχή της προς ανατολάς, με αποτέ-
λεσμα να ατονήσει το ενδιαφέρον της 
και οι σχέσεις της με τη Δύση. Ως εκ 
τούτου, αρκετοί σε Ελλάδα και Κύπρο, 
που ενδεχομένως είχαν μια επιφύλα-
ξη σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας, 
τώρα θεωρούν πως, χωρίς αυξημένο 
ρίσκο (πιστεύοντας πως η Τουρκία δεν 
επιθυμεί να ενταχθεί), πρέπει να υπο-
στηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της, για να δείξουμε καλή πρόθεση. 
Πολλές φορές ,δε, γίνονται βασιλικότε-
ροι του βασιλέως και φτάνουν στο ση-
μείο να αυτοαναιρούν το εμπόδιο της 
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας που 
ακούει στο όνομα «Κυπριακό».

Είναι μισή αλήθεια ότι η Τουρκία 
αφήνει τη Δύση χάριν της Ανατολής. 
Σαφώς και επιθυμεί να πρωταγωνιστή-
σει στον μουσουλμανικό κόσμο, αλλά 
πώς θα το πετύχει αυτό, από τη στιγμή 
που ούτε η μεγαλύτερη σε πληθυσμό 
χώρα είναι, ούτε η πλουσιότερη και εν 
τέλει ούτε και η πιο αγαπητή στις συ-
νειδήσεις των μουσουλμάνων; Το πλε-
ονέκτημα λοιπόν της Τουρκίας σε σχέ-
ση με τις υπόλοιπες χώρες, που διεκ-
δικούν την πρωτοκαθεδρία του μου-
σουλμανικού κόσμου, είναι ότι μπορεί 
ευκολότερα από κάθε άλλον να παί-
ξει ρόλο ρυθμιστή και διαχειριστή των 

πολιτικών και οικονομικών σχέσεων 
Ανατολής – Δύσης. Έτσι, αφενός με την 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
αφετέρου με τη διατήρηση και ενίσχυ-
ση ακόμη του ισλαμικού της χαρακτή-
ρα, θα παγιώσει αυτό της το πλεονέκτη-
μα.

Με την ένταξή της, επίσης, θα δημι-
ουργήσει νέα δεδομένα στα Βαλκάνια. 
Θα αποτελέσει έναν πυρήνα επιρροής 
και εν τέλει εξάρτησης στα γειτονικά της 
βαλκανικά κράτη, που, ας μην ξεχνάμε 
εντός τους το μουσουλμανικό στοιχείο 
αυξάνεται συνεχώς και δημιουργεί νέα 
δεδομένα αναφορικά με την πολιτισμι-
κή γεωγραφία των Βαλκανίων.

Με λίγα λόγια, η ένταξη της Τουρ-
κίας στην Ε.Ε. είναι καθοριστικής σημα-
σίας βήμα για την υλοποίηση του στρα-
τηγικού της στόχου, που δεν είναι άλ-
λος από την ανασύσταση της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, με σύγχρονους 
όρους και προσαρμοσμένης στα δεδο-
μένα της εποχής, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την Κύπρο και την Ελλάδα. 
Μοιάζει λοιπόν με πολιτική αυτοχειρία 
το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες, σε Κύ-
προ και Ελλάδα, δεν βλέπουν αυτή την 
πραγματικότητα και, ακόμη περισσότε-
ρο, διά της αφέλειάς τους (;), την υπηρε-
τούν!

Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Κύπρου… 
πέρα από «συναισθηματισμούς»

Μια άλλη παράμετρος της συζήτησης 
ήταν η σημασία που έχει η Ελλάδα για 
την Κύπρο και η Κύπρος για την Ελλά-
δα. Η εκσυγχρονιστική προσέγγιση θε-
ωρεί ότι, η άποψη πως Ελλάδα και Κύ-
προς πρέπει να λειτουργούν από κοι-

νού, αν μη τι άλλο σε επίπεδο άμυνας 
και εξωτερικής πολιτικής, είναι προϊόν 
μιας συναισθηματικής τάσης που έχει 
τις ρίζες της στην ξεπερασμένη εθνι-
κιστική ιδεολογία! Οι εκσυγχρονιστές, 
ως οι μόνοι κάτοχοι του ορθολογισμού, 
λοιπόν, επιμένουν να υποβιβάζουν σε 
ένα αόριστο «συναίσθημα» τη σημασία 
της ιστορικής – πολιτισμικής κοινότη-
τας και εμπειρίας και ακολούθως υπο-
στηρίζουν πως δεν γίνεται σοβαρή πο-
λιτική με «συναισθηματισμούς».

Ακόμα και έτσι όμως, Ελλάδα και 
Κύπρος οφείλουν να λειτουργούν από 
κοινού. Προφανώς επειδή η Κύπρος, 
ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύ-
σης (sic) και το πιο μικρό και πιο αδύ-
ναμο κράτος του ελληνισμού, χωρίς 
μια αποφασιστική αμυντική στήρι-
ξη και παρουσία της Ελλάδας, που θα 
αντισταθμίζει την ισορροπία δυνάμεων 
με την Τουρκία και όχι μόνο, είναι ευ-
κολότερη λεία για τους αδηφάγους γεί-
τονές μας. Υπάρχουν, φυσικά, και προ-
σεγγίσεις κλινικών περιπτώσεων, που 
θεωρούν πως, παρά την αδιάλλακτη 
στάση της Τουρκίας στις συνομιλίες, το 
Μπαρμπαρός, το ISIS κ. λπ, δεν συντρέ-
χουν λόγοι ανησυχίας και ως εκ τούτου 
κινδυνολογίας.

Επίσης, για το ελλαδικό, αλλά και 
για το κυπριακό κράτος, επειδή αυξά-
νεται περαιτέρω η γεωστρατηγική και 
γεωπολιτική τους εμβέλεια, γεγονός 
που μας καθιστά βαρύνουσας σημασί-
ας «χώρους» και άρα πιο πολύτιμες και 
υπολογίσιμες δυνάμεις.

Μοιραίες αφέλειες 
Κυπρίων και Ελλαδιτών

Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση 

από τον Γ. Καραμπελιά και τον Γ. Λιλ-
λήκα, είναι επίσης αφέλεια να πιστεύ-
ει κανείς ότι η Τουρκία, σε περίπτωση 
που καταφέρει να θέσει υπό τον (στρα-
τιωτικό) έλεγχό της ολόκληρη την Κύ-
προ, κάτι το οποία επιδιώκει, τότε ο κυ-
πριακός ελληνισμός, όπως και στην πε-
ρίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα 
συνεχίσει να ζει στις πατρογονικές του 
εστίες, ανελεύθερος και υπό τουρκική 
διοίκηση. Η Τουρκία όμως, επειδή εί-
ναι κράτος που «μαθαίνει από τα λάθη 
της», ξέρει ότι, με το να σωρεύσει στην 
επικράτειά της διαφόρων εθνοτήτων 
πληθυσμούς, θα έχει μονίμως προβλή-
ματα εθνοτικής φύσεως (τάσεις αυτονό-
μησης κ.λπ.). Μόλις λοιπόν απομυζή-
σει τους υπηκόους της, θα τους σβήσει 
από την επικράτειά της, είτε εκτοπίζο-
ντάς τους, όπως έγινε με τους Ρωμιούς 
της Κωνσταντινούπολης τη δεκαετία 
του ’50, είτε, πιο απίθανο, αφομοιώνο-
ντάς τους ετσιθελικά.

Στον δρόμο που χάραξε ο Κεμάλ, 
λοιπόν, δεν χωράει αμφιβολία ότι το 
μέλλον του κυπριακού ελληνισμού, σε 
περίπτωση πλήρους κατοχής του νη-
σιού, θα είναι μια επανάληψη της Μι-
κρασίας, της Αλεξανδρέττας και του ελ-
ληνισμού της Πόλης. Αντιστοίχως τρα-
γική έλλειψη σοβαρότητας συνιστά το 
γεγονός πως παραβλέπεται ότι, σε πε-
ρίπτωση που πέσει η Κύπρος, τότε θα 
ακολουθήσει το Αιγαίο και η Θράκη.

Ελλαδισμός και κυπριωτισμός: 
ένας ιδιότυπος αυτοακρωτηρια-

σμός
Στη συζήτηση μπήκαν δύο καίρια ζη-
τήματα, τα οποία όμως, δυστυχώς, είτε 

λόγω χρόνου είτε λόγω της φύσης 
της συζήτησης, που κινήθηκε κυρίως 
γύρω από τη γεωπολιτική πραγματι-
κότητα, δεν συζητήθηκαν σε βάθος και 
έκταση.

Το πρώτο θέμα ήταν η (συνειδησι-
ακή) απομάκρυνση των Κυπρίων από 
την Ελλάδα και των Ελλαδιτών από την 
Κύπρο. Μετά από μια παράθεση γεγο-
νότων εν είδει ιστορικής αναδρομής, 
που τεκμηριώνουν αυτή την απομά-
κρυνση, το θέμα έκλεισε, με τους δύο 
ομιλητές να προτείνουν λύσεις, όπως 
κοινές πολιτιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες, την ανασύσταση του ενιαί-
ου αμυντικού δόγματος, την καθιέρω-
ση κοινών υπουργικών συμβουλίων 
ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης 
(κάτι που γίνεται μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, όπως επισημάνθηκε) και 
ακόμη τη δημιουργία υπηρεσιών στα 
υπουργεία Εξωτερικών των δύο κρα-
τών που να ασχολούνται αποκλειστικά 
με την από κοινού αντιμετώπιση ζητη-
μάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυ-
νας. Δυστυχώς, όμως, δεν φωτίστηκαν 
οι αιτίες που προκαλούν αυτή την απο-
μάκρυνση.

Ειδικά το θέμα του κυπριωτισμού 
προσπεράστηκε κάπως εύκολα. Λέ-
χθηκε ότι έχει αποτύχει ως ιδεολόγημα 
το οποία προσπάθησαν αρχικά να επι-
βάλουν οι Βρετανοί αποικιοκράτες και 
το οποίο, μετά το πραξικόπημα, ανέ-
κτησε εκ νέου δυναμική από μια μερί-
δα του πολιτικού κόσμου της Κύπρου, 
που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την 
κατάσταση του 1974 και διά μιας δό-
λιας και ανίερης ερμηνείας των γεγονό-
των θέλησε να ενοχοποιήσει και ακο-
λούθως να ξεριζώσει την ελληνική συ-
νείδηση του κυπριακού ελληνισμού. Ο 
κυπριωτισμός ωστόσο όχι μόνον δεν 
έχει σβήσει ως ιδεολόγημα, αλλά δυ-
στυχώς έχει μετεξελιχθεί σε διακομμα-
τική συνείδηση στην Κύπρο και, σαν 
ιός , μεταδίδεται χωρίς διακρίσεις σε 
ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης, 
ιδεολογικής απόχρωσης και μορφωτι-
κού επιπέδου.

Το δεύτερο και εξίσου ενδιαφέ-
ρον θέμα που μπήκε στη συζήτηση, 
αλλά δεν αναλύθηκε σε βάθος, είναι 
η ακριβώς αντίστροφη με τον κυπρι-
ωτισμό πορεία της ελληνικής συνεί-
δησης στην Κύπρο, αλλά και στην Ελ-
λάδα. Παρατηρείται δηλαδή πως η ελ-
ληνικότητα, από τρόπος ζωής και συ-
νείδηση στην Κύπρο, υποβιβάζεται 
συνεχώς σε ένα είδος οπαδισμού και 
ιδεολογήματος. Τάση, φυσικά, που εκ-
δηλώνεται και στην Ελλάδα και που, 
ειδικά στα χρόνια της χούντας, έφτασε 
στο απόγειό της, όταν ακριβώς η ελ-
ληνικότητα υποβιβάστηκε σε ένα κιτς 
ιδεολόγημα.

     ΘΕΩΡΙΑ

Συζητώντας για εθνικά ζητήματα
Για τον διάλογο Γ. Καραμπελιά και Γ. Λιλλήκα στον Ιανό.

Στον δρόμο που χάραξε ο Κεμάλ, δεν χωράει αμφιβολία ότι το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού, σε περίπτω-
ση πλήρους κατοχής του νησιού, θα είναι μια επανάληψη της Μικρασίας, της Αλεξανδρέττας και του ελληνι-
σμού της Πόλης

Του Χρήστου Πέτρου
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Ο συγγραφέας είναι ζωγράφος και ποιη-
τής, δηλαδή διακονεί την τέχνη με τρόπο 
σύνθετο. Το θέμα του βιβλίου του είναι η 
ζωγραφική σε μια από τις πιο λαμπρές 
περιόδους του Βυζαντίου, την εποχή της 
μακεδονικής αναγέννησης.

Ο 

τρόπος που προσεγγίζεται το αντι-
κείμενο είναι ολιστικός, δηλαδή με 
λογισμό, με όνειρο, ακόμη και φα-
ντασία. Ο λογισμός χρησιμεύει για 

να αναπλαστούν με ιστορική ακρίβεια τα γεγο-
νότα που διαδραματίστηκαν, όσο και οι κοινω-
νικές σχέσεις που επικράτησαν. Το όνειρο και 
η φαντασία μας επιτρέπουν να συμμετάσχου-
με άρτια ως υπάρξεις, σε μια κρίσιμη εποχή, 
όσο και να αξιολογήσουμε την τέχνη του Βυ-
ζαντίου, δηλαδή του μεσαιωνικού ελληνισμού. 
Ειδικά ως προς τις άγιες εικόνες, επειδή ο N. 
Κακαδιάρης έχει βαδίσει σε μία μακρά και 
επίπονη πορεία, στην τέχνη της ζωγραφικής, 
είναι ένας άριστος δάσκαλος για να κατανοή-
σουμε με εγκυρότητα τη σημασία τους.

Στις τελευταίες φράσεις του βιβλίου απο-
καλύπτεται ότι η βυζαντινή τέχνη είναι με τον 
τρόπο της μοντέρνα, για την ακρίβεια έχει την 
ίδια νοοτροπία με την μοντέρνα: «Η βυζαντινή 
τέχνη αποδείχτηκε δημιουργική παρεμβαίνο-
ντας στην καθημερινή ζωή, με τη δημιουργία 
–εκτός των θρησκευτικών– και κοσμικών έρ-
γων... Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το πλαίσιο της 
βυζαντινής τέχνης βρίσκεται στο αίσθημα και 
στο πνεύμα κι όχι στο ανθρώπινο ρεαλιστικό 
υπόβαθρο της ελληνικής αρχαιότητας. Ανα-
δεικνύεται τέχνη υπέρ-λογική, όπως και η τέ-
χνη των σουρεαλιστών, που χρησιμοποιούν το 
μετα-νοητό στοιχείο» (σελ.156).

Η εισαγωγή του Ν.Κ. περιέχει πολλές εύ-
στοχες σκέψεις. Για παράδειγμα, η επισήμαν-
ση του ότι, «Η βυζαντινή κοινωνία, παρά την 
επικοινωνία που είχε με τη συναλληλία των 
τάξεων, ήταν μια κοινωνία ανοιχτή, χωρίς στε-
γανά και διακρινόταν παράλληλα για την ατο-
μικότητά της» (σελ. 9), αποτελεί μια ευθεία 
απάντηση στους όψιμους ισχυρισμούς ότι 
στον μεσαιωνικό ελληνισμό δεν υπήρχε ατο-
μικότητα. Βεβαίως άτομα όχι απομονωμέ-
να, αλλά ενταγμένα σε κοινότητες και διάφο-
ρες συσσωματώσεις, όπως οι διάφορες συντε-
χνίες, υπήρχαν. Υπήρχαν όμως και διαφόρων 
μορφών ανταγωνισμοί όχι μόνο για την άνο-
δο στην αυτοκρατορική εξουσία, αλλά και με-
ταξύ των κοινωνικών ομάδων, με χαρακτηρι-
στικότερη ανάμεσα στους αγρότες και στους 
Δυνατούς. Είναι σημαντικό, όπως επισημαίνει 
ο συγγραφέας, το ότι η επιθυμία για διάκριση 
του υποκειμένου φαίνεται στην τάση των ζω-
γράφων, ήδη από τον 10ο αιώνα, να υπογρά-
φουν πλέον τα έργα τους. Η τέχνη τους, παρότι 
θεμελιώνεται στο αίσθημα και στη σπουδή του 
ιερού, έχει και κοσμική πλευρά.

Ο Ν.Κ. περιγράφει τη λαμπρότητα και την 
ακμή της Πόλης, τη συμβολή της στη διάσωση 
και στην αναπαραγωγή των αρχαιοελληνικών 
χειρογράφων και στην ανάδειξη του βυζαντι-
νού πολιτισμού ως προτύπου για πολλούς άλ-

λους λαούς της εποχής εκείνης. Όπως επιση-
μαίνει, «Υπήρξε το χωνευτήρι των λαών. Αφο-
μοίωνε όλα τα διαφορετικά φύλα και όλες τις 
εθνότητες με τη βοήθεια της ελληνικής γλώσ-
σας που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινό-
τητα, στις συναλλαγές του εμπορίου, στη διοί-
κηση, αλλά και στην Εκκλησία» (σελ. 27). Χα-
ρακτηριστικό επίσης είναι ότι οι περισσότεροι 
στοχαστές είναι μοναχοί. Όσον αφορά την ιδι-
οσυστασία του, ο συγγραφέας τονίζει ότι, ήδη 
από τον 7ο αιώνα, καθιερώνεται η ελληνική ως 
επίσημη γλώσσα, ενώ ο πατριάρχης «Φώτιος 
διαχωρίζει τους Έλληνες ορθόδοξους χριστια-
νούς από άλλους λαούς» (σελ. 39). Όσον αφο-
ρά τους νομικούς κανόνες, σημαντικό είναι το 
«επαρχιακό βιβλίο» της εποχής του Λέοντα 
Στ΄ του Σοφού στις αρχές του 10ου αιώνα, ενώ 
η παρουσία του κράτους είναι ενεργή και έντο-
νη ώστε να προστατεύει τον λαό και τις συντε-
χνίες από τους Δυνατούς (Νεαρές Ρωμανού 
Λεκαπηνού του 922 και του 928).

Ο συγγραφέας επίσης τονίζει ότι, ενώ όλοι 
οι αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστεί-
ας υπήρξαν σφετεριστές του θρόνου και στην 
ιδιωτική τους ζωή τους για πολλά μπορούν να 
επικριθούν, πέτυχαν σημαντικές νίκες κατά 
των εχθρών, κυβέρνησαν με σύνεση, με αγάπη 
προς τον λαό και αποτελεσματικότητα. Ο Κων-
σταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος ουσιαστικά 
ποτέ δεν βρήκε τίποτε γοητευτικό στην εξου-
σία και την είχε παραχωρήσει, ώστε να μένει 
απερίσπαστος στα πνευματικά του ενδιαφέ-
ροντα. Δημιούργησε μια μεγάλη βιβλιοθήκη 
που διέσωζε την αρχαιοελληνική γραμματεία, 
υπήρξε πολυγράφος και συνέβαλε στην εγκυ-
κλοπαίδεια Σουίδα. Η λάμψη της τελευταίας, 
την ίδια εποχή, δυναμώνει, πολλές βιβλιοθή-
κες δημιουργούνται, μάλιστα από κληρικούς 
και μοναχούς, γεγονός που συντελεί στην ανά-
πτυξη των επιστημών, όπως της ανατομίας και 
της ιατρικής, της αρχιτεκτονικής, της φιλοσοφί-
ας, του δικαίου, αλλά και της χρηματικής οικο-
νομίας. Η ανάπτυξη της οικονομικής δραστη-
ριότητας ακολουθείται από την ανάπτυξη της 
κοινωνικής φροντίδας με τη δημιουργία νοσο-

κομείων, γηροκομείων και πτωχοκομείων.
Το Βυζάντιο θα δεχθεί δύο μεγάλα πλήγ-

ματα: το 1204 από τους Σταυροφόρους και το 
1453 από τους Οθωμανούς, οι οποίοι κατέ-
στρεψαν σημαντικούς ναούς όπως των Αγίων 
Αποστόλων, ενώ εξαφάνισαν τα λείψανα των 
αγίων και των αυτοκρατόρων, ώστε να χαθεί η 
μνήμη του, Βυζαντίου, από την ιστορία. 

Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου καταλαμ-
βάνει η αναφορά στη βυζαντινή ζωγραφική. 
Πρόκειται για την πιο σημαντική συμβολή του 
Ν.Κ και αυτό εξηγείται από την πολύχρονη θη-
τεία του στη ζωγραφική. Οι αναλύσεις του για 
τις διάφορες εικόνες και ναούς, ειδικά αυτές 
που περιέχονται στο τελευταίο τμήμα και πρό-
κειται για εικόνες χειρογράφων, είναι σημαντι-
κές και εξαιρετικά χρήσιμες τόσο στον ειδικό 
της τέχνης όσο και στον αναγνώστη που προ-
σεγγίζει για πρώτη φορά τη βυζαντινή τέχνη. Ο 
Ν.Κ θεωρεί ότι δημιούργησε παγκόσμια αρι-
στουργήματα, που έστρωσαν τον δρόμο στην 
Αναγέννηση, ώστε κάποιοι από αυτή, όπως ο 
Τζιόττο, να χαρακτηριστούν, από τον Κ. Ντίλ, 
βυζαντινοί καλλιτέχνες. Καταλήγει μάλιστα στο 
συμπέρασμα ότι, «αν και υπηρέτησε βασικά 
την Εκκλησία και δέχτηκε την επίδραση της 
μεταφυσικής Ανατολής με υπόβαθρο το μο-
ναστικό πάθος και τη λιτότητα, εν τούτοις κα-
τόρθωσε να συγκεράσει αυτές τις δύο τάσεις 
σε μια πρωτότυπη μορφή. Καθαρότητα του 
ορθού λόγου και μεταφυσική αλληλοσυμπλη-
ρώθηκαν ώστε η τέχνη αυτή να παρουσιάζει 
τα χαρακτηριστικά της μεγαλοφυίας ενός λαού 
κι όχι την κατακερματισμένη εικόνα του μω-
σαϊκού των λαών που συνείχαν και διαβίωναν 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία» (σελ. 154).

Το έργο του Ν.Κ είναι πυκνό νοημάτων, 
σέβεται τα ιστορικά γεγονότα, τα αναπλάθει με 
ακρίβεια, ενώ ως ιστορικός και υπηρέτης της 
τέχνης προσεγγίζει τη βυζαντινή τέχνη με αι-
σθαντικότητα, αλλά και με την αναγκαία από-
σταση ώστε ο λόγος του να μη χειραγωγείται 
από ιδεοληψίες ή τις αναγκαιότητες της εκά-
στοτε συγκυρίας.

Σύναξη τ. 132

Ζωγραφική στο ύστερο Βυζάντιο
Νίκος Κακαδιάρης, Σφετεριστές και τέχνη, η ζωγραφική τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο

Έ 

να ακόμη ενδιαφέρον τεύχος, αφιερωμέ-
νο, στην «πίστη σήμερα». Ο Στέλιος Βιρβι-
δάκης γράφει με θέμα: «Μορφές θρησκευ-
τικής και κοσμικής πνευματικότητας» και ο 

Γεώργιος Μαντζαρίδης, σε ένα ιδιαίτερο πυκνό και 
ουσιαστικό δοκίμιο με τον τίτλο, «Αυτονομία και ετε-
ρονομία στην ηθική», συγκρίνει την έννοια της αυτο-
νομίας στον Καντ, στον Ε.Φρομ, στον Κ. Καστοριάδη με 
τη θέωση, καταλήγοντας ότι «δεν είναι αλλοτρίωση της 
φύσεως ή της υποστάσεως του ανθρώπου αλλά κατα-
ξίωση και ολοκλήρωσή του ως δημιουργήματος «κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού» (σελ. 66). 

Σημαντικό είναι το δοκίμιο του Ν. Μπερντιάγεφ, 
«Χριστιανισμός και αντισημιτισμός», που μετάφρα-
σε και σχολίασε ο Δημήτρης Μπαλτάς (σελ.77-94), το 
οποίο είναι απαραίτητο να διαβαστεί με μεγάλη προσο-
χή και να κυκλοφορήσει αυτόνομα. Ο σπουδαίος Ρώ-
σος φιλόσοφος τεκμηριώνει τη διάσταση και την σύ-
γκρουση ανάμεσα στον χριστιανισμό και στον αντισημι-
τισμό. Επισημαίνει ότι, σε μια εποχή άγριου εθνικισμού 
και λατρείας της ωμής βίας, τέτοιου είδους ιδεολογίες 
θα πρέπει να καταδικαστούν ως αιρέσεις, γεγονός που, 
όσον αφορά την Ορθοδοξία, έγινε ήδη από τη Σύνοδο 
της Κωνσταντινουπόλεως το 1872. Τονίζει ότι «εάν εί-
ναι οι Εβραίοι που απέρριψαν τον Χριστό, οι Εβραίοι εί-
ναι παρ’ όλα αυτά και οι πρώτοι που τον ακολούθησαν. 
Ποιοι ήταν οι Απόστολοι, που αποτέλεσαν την πρώτη 
χριστιανική κοινότητα; Δεν είναι μέλη της φυλής των 
Εβραίων»; (σελ.88) Θεωρεί μάλιστα πως «η ιδέα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης εισήχθη στην ανθρώπινη συ-
νείδηση κυρίως από τον ιουδαϊσμό. Οι αρχαίοι Εβραίοι 
προφήτες ήταν οι πρώτοι που απαίτησαν την αλήθεια 
και την ισότητα στις κοινωνικές σχέσεις, οι πρώτοι που 
ασπάστηκαν τον καλό σκοπό της βοήθειας προς τους 
ταπεινούς και τους καταφρονεμένους» (σελ.89).

Ο Ν. Μπερντιάγεφ, ένας στοχαστής που χαίρει με-
γάλης εκτίμησης, ιδιαίτερα ανάμεσα στους χριστιανούς, 
μπορεί να πείσει ευρύτερα ότι μια ιδεολογία που επιδι-
ώκει τον διωγμό των Εβραίων, εξαιτίας της καταγωγής 
τους, είναι σε βαθιά σύγκρουση με τον χριστιανισμό, 
ενώ δεν πρέπει η εύλογη κριτική στις πρακτικές του ισ-
ραηλινού κράτους –όπως οι επιθέσεις σε αμάχους και 
ο αποκλεισμός της Γάζας– να χρησιμοποιείται ως κά-
λυμμα μιας τέτοιου είδους απάνθρωπης ιδεολογίας.

                                               30 ΗΜΕΡΕΣ: Σχόλια για την Πολιτική και τον Πολιτισμό
 Του Σπύρου Κουτρούλη (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)
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«Εμφύλιος γινότανε, 
σκότωνε ο ένας τον άλλον.

Να μην ξαναγίνει τέτοιο κακό»
Ο «Σπύρος» στο έργο Αυγά Μαύρα.

Ε 

ίναι γνωστό (αν και όχι σε όλους από 
ό,τι φαίνεται) ότι το χειρότερο είδος 
πολέμου είναι αυτό του εμφυλίου. 
Τη στιγμή που μια κοινωνία χωρί-

ζεται λίγο πολύ στη μέση, την ώρα που αδελ-
φός σηκώνει χέρι σε αδελφό, η συζήτηση για 
το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, ποιος ευθύνεται ή 
πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, λίγη 
σημασία πλέον έχει. Ο εμφύλιος πόλεμος λει-
τουργεί σαν κινούμενη άμμος που συμπαρα-
σύρει και τις δύο πλευρές σε μια τραγική κα-
τάληξη. Το μάρμαρο το πληρώνει εντέλει η 
κοινωνία στο σύνολό της. 

Η χώρα μας έχει αναδείξει τέτοιες εμφυ-
λιοπολεμικές καταστάσεις, από τον Εμφύ-
λιο που ξέσπασε μετά την Επανάσταση του 
1821 ή τη σημαντικότερη εμφύλια, διαμά-
χη αυτή του 1946-1949. Η τελευταία υπήρξε 
απολύτως τραγική για την πατρίδα μας. Χιλιά-
δες ήταν τα θύματα (και από τις δύο πλευρές), 
δεκάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες σε γειτονικές 
όσο και απομακρυσμένες χώρες, εκατομμύ-
ρια όσοι υπέφεραν τις συνέπειες (πολιτικές, 
υλικές, ψυχολογικές) αυτής της εμφύλιας δι-
αμάχης.  

Τα συμπεράσματα θα έπρεπε πλέον να 
έχουν βγει μιας και από τη λήξη του Εμφυλίου 
έχουν περάσει πάνω από εξήντα πέντε χρό-
νια, ουσιαστικά μιλάμε για δύο γενιές. Όμως 
κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, επιμένουν να «τι-
μούν» αυτό τον εμφύλιο και αυτός είναι ο λό-
γος που ένα έργο όπως αυτό, το Αυγά Μαύ-
ρα, του Διονύση Χαριτόπουλου, κάνει το έργο 
να παραμένει σημαντικό. 

Ο συγγραφέας, τον οποίο το βιβλιοανα-
γνωστικό κοινό γνωρίζει κυρίως από τη βιο-
γραφία του Άρη Βελουχιώτη (Άρης ο αρχη-
γός των ατάκτων), αν και όχι μόνο, έγραψε το 
έργο πριν από είκοσι χρόνια, κατόπιν συνεν-
νοήσεων που είχε με τον Αντώνη Αντωνίου. 
Σε αυτό περιγράφεται η σχέση δύο αδελφών, 
του Σπύρου και της Μαρίας, οι οποίοι έζησαν  
σε τρυφερή ηλικία την αγριάδα αυτής της σύ-
γκρουσης και υπέστησαν τις σκληρές επιπτώ-
σεις της. 

Ο Χαριτόπουλος δεν είναι καθαυτό θε-
ατρικός συγγραφέας. Με το Αυγά Μαύρα 
όμως κατορθώνει να παρουσιάσει ένα συ-
μπαγές, μεστό και ολοκληρωμένο θεατρικό 
έργο τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμε-
νο. Ακριβοδίκαιος απέναντι στις δυο εμπλε-
κόμενες πλευρές, αποδίδει «τα του Καίσαρος 
τω Καίσαρι»  και αναδεικνύει τις ευθύνες και 
τα τραγικά λάθη ακόμη και αυτών που δίκαια 
ξεσηκώθηκαν και διεκδίκησαν το δίκιο τους.  

Μπορεί προφανώς να βρίσκεται στην πλευρά 
των ηττημένων της σύρραξης, τούτο όμως δεν 
τον εμποδίζει καθόλου στο να είναι αυστηρός 
απέναντί της. Έτσι κι αλλιώς, «η αλήθεια είναι 
επαναστατική» έτσι δεν λέμε; 

Πέρα από την πολιτική του διάσταση, 
το κείμενο κατορθώνει και ισορροπεί έξοχα 
ανάμεσα στον συναισθηματισμό που εκ των 
πραγμάτων κουβαλά η αναφορά στην ηττημέ-
νη πλευρά και στη χαλαρότητα η οποία συνο-
δεύει την αποστασιοποίηση δεκαετιών από τα 
τραγικά γεγονότα. Ακόμη καλύτερα, όμως, κα-
τορθώνει να ψυχογραφήσει ολοκληρωμένα 
τα δύο αδέλφια. Από τη μια  ο Σπύρος, ο μεγά-
λος αδελφός, έρμαιο των ψυχολογικών τραυ-
μάτων που απέκτησε τη συγκεκριμένη περίο-
δο, εξακολουθεί παρ’ όλα τα βάσανα που κλη-
ρονόμησε και κουβαλά ακόμα, να παραμένει 
πεισμένος για το δίκιο της επιλογής. Από την 
άλλη η μικρότερη αδελφή, η Μαρία, αντιπρο-
σωπεύει μια θυμωμένη φιγούρα, μια φιγού-
ρα που δεν μπορεί να συγχωρήσει ότι αυτός 
ο αγώνας της στέρησε ό,τι πολυτιμότερο είχε: 
Τους δύο γονιούς της, την παιδική της ηλικία, 
την ίδια την ταυτότητά της, με αντάλλαγμα μια 
ορφανή ζωή. Γι’ αυτό κι έχει επιλέξει, αγορα-
φοβική ως προσωπικότητα, να κλειστεί σπίτι 
της και να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο, 
ψυχαναγκαστικά, σε σημείο μανίας, με το βα-
σίλειό της, την καθαριότητα και το νοικοκυριό 
της οικογένειας. 

Ο Αντώνης Αντωνίου, πρωταγωνιστής, 
αλλά και σκηνοθέτης αυτής της παράστασης, 
ανεβάζει το συγκεκριμένο έργο είκοσι χρόνια 
μετά το πρώτο ανέβασμά του. Στην παράστα-
ση των ημερών μας, κατορθώνει και αξιοποιεί 
στο έπακρο τις ιδιαίτερες αξίες που εμπεριέχει 
το κείμενο, με τους ήρωές του να συμπυκνώ-
νουν  και να κουβαλούν το βάρος με το οποίο 
τους επιφόρτισε ο συγγραφέας. 

Ο Αντώνης Αντωνίου, ως Σπύρος αυτή τη 

φορά, αποδίδει έξοχα τον γεμάτο με ψυχολογι-
κά τραύματα του Εμφυλίου αδελφό ο οποίος 
όμως, πεισματικά, δεν αποποιείται την κληρο-
νομιά της Λαϊκής Αντίστασης, ούτε έχει υπο-
γράψει τη συμμόρφωση που του ζητούσαν.

Η Νατάσα Ασίκη, ως Μαρία, παραδί-
δει ρεσιτάλ ερμηνείας στον ρόλο της υποχόν-
δριας αδελφής, αυτής που τώρα, χρόνια μετά, 
εξακολουθεί να ψάχνει ποια είναι (Εγώ; Πού 
ήμουν εγώ; επαναλαμβάνει διαρκώς). Κατορ-
θώνει με έναν υποδειγματικό τρόπο να μετα-
βαίνει από τον κόσμο της αποστασιοποίησης 
και της ψυχρότητας σε αυτόν του ευάλωτου 
ψυχικού κόσμου και του  μετέωρου συναι-
σθηματισμού.

Πολύ καλή η δουλειά της Χριστίνας Θα-
νάσουλα στους φωτισμούς, αλλά και τα σκη-
νικά του Νίκου Κασαπάκη (το εσωτερικό 
ενός δωματίου με τα βαριά έπιπλα μεταφέρει 
στο έργο τον αποπνικτικό εσωτερικό κόσμο 
των ηρώων του).

Ιδιαίτερη μνεία στη μουσική της Ελένης 
Καραΐνδρου, η οποία αγκάλιασε τους κρίσι-
μους διαλόγους των δύο αδελφών με φροντί-
δα, προσοχή και τρυφερότητα. 

Τρομερή εντύπωση μας έκανε ότι, στο συ-
γκεκριμένο έργο,  ένα σημαντικό τμήμα των 
θεατών ήταν παιδιά νεαρής ηλικίας, πράγμα 
που μας γέμισε ελπίδα, μιας και το ενδιαφέ-
ρον αυτής της γενιάς για ένα σημαντικό κομ-
μάτι της ελληνικής ιστορίας δεν μπορεί παρά 
να λειτουργεί ελπιδοφόρα για το μέλλον. 

Οι εμφύλιες διαμάχες, θα το ξαναπούμε, 
δημιουργούν βαρύτατα τραύματα στο σώμα 
μιας κοινωνίας και παραμένουν ως χαίνουσες 
πληγές, δεκαετίες μετά. Όμως, όσο τραγική εί-
ναι η διαίρεση αυτής της κοινωνίας, άλλο τόσο 
θετικά λειτουργεί η υπέρβαση αυτών των δι-
αχωρισμών. Αν οι στερεοτυπικές καταστάσεις 
είναι αυτές  που καθήλωναν τη δυναμική μιας 
κοινωνίας, το ξεπέρασμά τους είναι που μπο-
ρεί να την απογειώσει. Και η συζήτηση για το 
ξεπέρασμα των διαχωριστικών γραμμών ανά-
μεσα στη δεξιά και την αριστερά έχει ήδη ξε-
κινήσει. 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ο εμφύλιος ως χαίουσα πληγή
Αυγά Μαύρα, του Διονύση Χαριτόπουλου

Θολό τοπίο στο 
Εθνικό Θέατρο

Έ 

ντονη αντιπαράθεση έχει προκύψει τις 
τελευταίες είκοσι ημέρες, ανάμεσα στον 
αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού Νίκο 
Ξυδάκη και στον καλλιτεχνικό διευθυ-

ντή του Εθνικού Θεάτρου Σωτήρη Χατζάκη. Πιο 
συγκεκριμένα ο υπουργός, θέλοντας να ορίσει την 
πορεία του Εθνικού Θεάτρου για το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, αλλά και έχοντας προφανώς ενστά-
σεις από τη μέχρι τούδε πορεία του, ζήτησε την πα-
ραίτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου, 
παραίτηση την οποία όμως αρνήθηκε να υποβά-
λει ο Σ. Χατζάκης. Υπενθυμίζουμε ότι η θητεία του 
σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή ξεκίνησε το 
2013 και ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2016. 

Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, 
η Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης έσπευσε να συ-
μπαρασταθεί στον Σωτήρη Χατζάκη, χαρακτη-
ρίζοντας το αίτημα της παραίτησής του πολιτική 
δίωξη. Υπενθυμίζουμε ότι ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής του Εθνικού Θεάτρου υπήρξε για τέσσε-
ρα χρόνια, από το 2009 έως το 2013, υπεύθυνος 
του ρεπερτορίου για το ΚΘΒΕ. Η έναρξη της θη-
τείας του στη Θεσσαλονίκη είχε συνοδευθεί από 
την ελπίδα μιας ελληνοκεντρικής στροφής στο ρε-
περτόριο του σημαντικότερου θεάτρου της Βο-
ρείου Ελλάδας, όμως η ολοκλήρωση της θητείας 
του σε αυτό συνοδεύθηκε από παράπονα όσο και 
υπόνοιες για το τι έγινε αυτή την τετραετία. 

Πρόσφατα ενεπλάκησαν και οι ηθοποιοί στη 
διελκυστίνδα ανάμεσα στο υπουργείο και το Εθνι-
κό Θέατρο. Μάλιστα, οι ηθοποιοί του θεάτρου 
απείλησαν με στάση εργασίας στις 22/4, αφήνο-
ντας υπαινιγμούς για σπατάλες στη διαχείρισή 
του. Ήδη υπάρχουν επίδοξοι μνηστήρες και γίνο-
νται επαφές για τη διεκδικούμενη θέση, με τα ση-
μαντικότερα όμως ονόματα της θεατρικής σκηνής 
της χώρας μας να μη δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον γι’ αυτήν. Εάν η κάλυψη της θέσης του καλλι-
τεχνικού διευθυντή είναι το μέσον, ο σκοπός δεν 
μπορεί να είναι άλλος από τη στήριξη και ανάδει-
ξη κατά κύριο λόγο της εγχώριας θεατρικής πα-
ραγωγής. Και αυτό είναι το στοίχημα το οποίο 
μέλλει να δούμε αν θα κερδηθεί.  

Συγγραφέας: Διονύσης Χαριτόπουλος
Σκηνοθέτης: Αντώνης Αντωνίου 
Ηθοποιοί: Νατάσα Ασίκη, Αντώνης 
Αντωνίου.
Σκηνικά: Νίκος Κασαπάκης. Μουσικά 
θέματα: Ελένη Καραϊνδρου. 
Τετάρτη: 19.00. Πέμπτη/ Παρασκευή /
Σάββατο: 21.00. Κυριακή: 20.00  
Διάρκεια 70’
Εισιτήρια: Τετάρτη και Πέμπτη: 10 €. Πα-
ρασκευή/ Σάββατο/ Κυριακή: 15 €. Φοι-
τητικό: 10 € 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, 
Σκιάθου & Νάξου 84, πλατεία Κολιάτσου, 
Τηλ.: 210-2236890
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Δεν έχει υπάρξει ιστορική περί-
οδος που να έχει εξεταστεί τόσο 
εξονυχιστικά και σε βάθος χρό-
νου όσο ο Β’ Παγκόσμιος Πόλε-
μος. Το Ολοκαύτωμα των Εβραί-
ων και η εκστρατεία εξολόθρευ-
σης των σλαβικών πληθυσμών 
της Ανατολικής Ευρώπης έχουν 
καταγραφεί αναλυτικά και ο μη-
χανισμός εξόντωσης που δημι-
ούργησαν οι ναζί είναι, πλέον, 
γνωστός σε κάθε ενδιαφερόμε-
νο, ως και σε επίπεδο επιμέρους 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και 
κινητών μονάδων θανάτου. Παρ’ 
όλα αυτά, οι περισσότεροι σύγ-
χρονοι ιστορικοί πιστεύουν ότι 
έχει αγνοηθεί παντελώς η πραγ-
ματικότητα της συμμετοχής των 
Γερμανίδων γυναικών στο όργιο 
γενοκτονίας στην Ανατολική Ευ-
ρώπη και ειδικά του ρόλου τους 
ως εν ψυχρώ δολοφόνων.

Π 

ραγματικά, στα χρόνια 
που ακολούθησαν τον 
Β’ Π.Π. κατασκευάστηκε 
μια τεχνητή εικόνα της τα-

λαίπωρης Γερμανίδας «χάουσφρα-
ου», η οποία είχε μείνει στα μετόπι-
σθεν ως πιστή σύζυγος και μαζορέ-
τα του φύρερ, για να αντιμετωπίσει 
τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς 
και τις καθημερινές ελλείψεις σε είδη 
διατροφής. Η επίπλαστη αυτή εικόνα 
έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική 
στον χρόνο, καθώς, μόλις τα τελευταία 
δέκα χρόνια ήρθαν στο φως νέα ιστο-
ρικά στοιχεία, που στοιχειοθετούν τη 
μαζική συνενοχή στο έγκλημα άνω 
των πεντακοσίων χιλιάδων νέων γυ-
ναικών μέσω της άμεσης συμμετο-
χής τους σε θέσεις-κλειδιά του μηχα-
νισμού εθνοκάθαρσης του Γ’ Ράιχ.

Οι νέες αυτές Γερμανίδες ήταν 
δασκάλες, νοσοκόμες, γραμματείς, 
σύζυγοι και ερωμένες, που είδαν την 
αναδυόμενη ναζιστική αυτοκρατορία 
ως μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για 
καλή καριέρα και γαμήλια ευτυχία 
στην «άγρια ανατολή». Τα ιστορικά 
στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκεκριμέ-
νες γυναίκες υπήρξαν κάτι παραπά-
νω από «δολοφόνοι των γραφείων», 
ή παρηγορήτριες των φονιάδων ερω-
τικών τους συντρόφων και έπαιρναν 
ανοιχτά μέρος σε επιδρομές λεηλασί-
ας και εκφοβισμού των κατοίκων στα 
γκέτα της Πολωνίας, της Ουκρανίας 
και της Λευκορωσίας. Επίσης, ήταν 

παρούσες στις υπαίθριες συνεστιά-
σεις που λάβαιναν χώρα ταυτόχρο-
να με τις μαζικές εκτελέσεις πληθυ-
σμών, όχι μόνο για να παρέχουν ανα-
ψυκτικά και φαγητό στους εκτελεστές, 
αλλά για να παίρνουν και οι ίδιες μέ-
ρος στις δολοφονίες. Ίσως, η χειρότε-
ρη κατηγορία από τις παραπάνω γυ-
ναίκες ήταν αυτή των συζύγων με-
λών των Ες Ες, ειδικά αυτών που, αν 
και είχαν μικρά παιδιά, ήταν ικανές 
για τις πλέον αποκρουστικές κτηνω-
δίες. Μία από τις γυναίκες αυτές ήταν 
η Έρνα Πέτρι.

Γεννημένη στο Χέρεσεν, ένα 
απομονωμένο, οπισθοδρομικό χω-
ριό της Θουριγγίας, η Έρνα Κερμπς 
έβγαλε μόνο το δημοτικό και θα πα-
ρέμενε για πάντα στο πληκτικό χω-
ριό της, αν το 1936, σε κάποια τοπι-
κή χοροεσπερίδα, δεν γνώριζε τον 
Χορστ Πέτρι, έναν αθυρόστομο 
νταή, στέλεχος των Ες Ες και του ναζι-
στικού κόμματος. Ο Πέτρι ήταν προ-
στατευόμενος του δρα Βάλτερ Ντα-
ρέ, διευθυντή του Γραφείου Φυλής 
και Επανεγκατάστασης του Γ’ Ράιχ, 
που οραματιζόταν τον εποικισμό των 
σλαβικών εδαφών της Ανατολής από 
στρατιώτες-αγρότες τύπου Χορστ Πέ-
τρι, με τη συνοδεία των γόνιμων, φυ-
λετικά καθαρών, φαρδυκάπουλων 
συζύγων τους. Το 1938, το ζεύγος 
Πέτρι, έλαβε την πολυπόθητη άδεια 
γάμου από το γραφείο του Χάινριχ 
Χίμλερ με δώρο, για τη δεκαοκτάχρο-
νη Έρνα, μια γυναικεία ποδιά κουζί-
νας στολισμένη με πολύχρωμες σβά-
στικες. Το δωράκι του Χίμλερ, αν και 
φαινομενικά κιτς, δεν ήταν σύμβολο 
οικιακής γαλήνης, αλλά συμβόλιζε 
τη θηλυκή έκφραση της γερμανικής 

υπεροχής υπό τη μορφή της τάξης 
και της καθαριότητας. Ο ρόλος των 
Γερμανίδων, κατά τα Ες Ες, ήταν να 
εκτελέσουν μια εκπολιτιστική απο-
στολή που εμπεριείχε την επιβολή 
«ανωτέρων» μεθόδων οικοκυρικής 
και οικιακής τάξης στα πρωτόγονα 
εδάφη της Ανατολής. Το καλοκαίρι 
του 1942, ο Χορστ και η Έρνα Πέτρι, 
μαζί με τα δυο τους παιδιά, αναχώρη-
σαν για την Γκρζέντα της Πολωνίας, 
όπου τους δόθηκε προς εκμετάλλευ-
ση η κατασχεμένη φυτεία και το υπο-
στατικό κάποιου Πολωνού γαιοκτή-
μονα. Η περιπέτεια στην «Άγρια Ανα-
τολή» άρχιζε!

Η πολυτελής έπαυλη που θα στε-
γάζονταν οι Πέτρι δεν είχε καμία σχέ-
ση με την καταπιεστική οικογενεια-
κή φάρμα στην Θουριγγία και το έδα-
φος ήταν πλούσιο και γόνιμο. Παρά 
τη χαρά της έναρξης της νέας τους 
ζωής, δύο μόλις μέρες από την άφι-

ξή τους η Έρνα είδε τον σύζυγό της 
να δέρνει ανηλεώς δύο από τους ερ-
γάτες. Φαίνεται πως η βία ήταν καθη-
μερινό στοιχείο της βουκολικής ζωής 
στο αγρόκτημα και εντεινόταν, καθώς 
η νίκη κατά της ΕΣΣΔ άρχισε να φα-
ντάζει απίθανη. Από το 1943 και μετά 
ο Χορστ Πέτρι άρχισε να κάνει αυθαί-
ρετες επιδρομές στα γειτονικά χωριά 
και να κυνηγά Εβραίους που κατά-
φερναν να το σκάσουν από τα τρένα 
που κατευθύνονταν στα στρατόπεδα 
εξόντωσης. Τα πτώματα μεταφέρο-
νταν σε ένα αλσύλιο κοντά στο αγρό-
κτημα όπου θάβονταν σε χαντάκια 
που είχαν ανοίξει οι εργάτες. Η Έρνα 
Πέτρι, ακολουθώντας το παράδειγμα 
του συζύγου της, άρχισε να κακοποιεί 
κι αυτή τους εργάτες του υποστατικού 
και να χαστουκίζει τις υπηρέτριες για 
ασήμαντη αφορμή.

Κάποια μέρα, το καλοκαίρι του 
’43, η Έρνα Πέτρι επέστρεφε με την 
άμαξα από την κοντινή πόλη όπου 
είχε πάει να αγοράσει προμήθειες. 
Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα και κά-
ποια στιγμή ο αμαξάς πρόσεξε κάτι 
στην άκρη του δρόμου. Ήταν έξι μι-
κρά παιδιά ντυμένα με κουρέλια. 
Κατά την Πέτρι, «ήταν παιδιά που εί-
χαν ξεφύγει από τον σταθμό του Σά-
σκοου»... «ήταν σίγουρα Εβραιόπου-
λα, γιατί ήταν γυμνά»... «τους Εβραί-
ους τους ξεγύμνωναν για να ξεχω-
ρίζουν από τους Πολωνούς και τους 
Ουκρανούς». Τα παιδιά ήταν φοβι-
σμένα και πεινούσαν. Η Πέτρι τους 
έγνεψε να πλησιάσουν και τα πήγε 
στο αγρόκτημα όπου κέρδισε την 
εμπιστοσύνη τους δίνοντάς τους φα-
γητό. Αφού τα τάισε και ο σύζυγός της 
δεν φαινόταν, αποφάσισε να τα εκτε-

λέσει η ίδια. Έτσι τα οδήγησε στο αλ-
σύλιο με τα ανοιγμένα χαντάκια, τα 
παρέταξε με την πλάτη γυρισμέ-
νη και «τα πυροβόλησα ένα ένα στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού, όπως έκα-
ναν τα Ες Ες. Κανένα δεν προσπάθη-
σε να ξεφύγει, γιατί ήταν εξουθενω-
μένα... αφού σκότωσα τα πρώτα δύο, 
τα υπόλοιπα άρχισαν να κλαίνε, αλλά 
δεν σταμάτησα να πυροβολώ». Μέ-
χρι να εγκαταλείψουν οι Πέτρι την 
Γκρζέντα, τον Μάρτιο του 1944, λόγω 
της προέλασης του Κόκκινου Στρα-
τού, η Έρνα θα σκότωνε άλλους τέσ-
σερις ανθρώπους, ανάμεσά τους και 
δύο νεαρές γυναίκες.

Αν με το τέλος του πολέμου, το 
1945, οι Πέτρι βρίσκονταν στη Δυ-
τική Γερμανία, η ιστορία τους στην 
Γκρζέντα θα είχε ξεχαστεί, στα πλαί-
σια της μαζικής αμνηστίας που δό-
θηκε στα πρώην χαμηλόβαθμα μέλη 
των Ες Ες. Είχαν όμως την ατυχία να 
εγκλωβιστούν στην Ανατολική Γερ-
μανία και εκεί οι αρχές ήταν αμείλι-
κτες απέναντι στους πρώην ναζί με 
εγκληματικό παρελθόν. Έτσι, με βάση 
τις μαρτυρίες δεκαεπτά μαρτύρων 
κατηγορίας από την Πολωνία και την 
Ουκρανία, το ζεύγος Πέτρι κρίθηκε 
ένοχο για πολλαπλές ανθρωποκτονί-
ες και ο μεν Χορστ καταδικάστηκε σε 
θάνατο διά απαγχονισμού, η δε Έρνα 
σε ισόβια κάθειρξη.

Το 1989, χρονιά της πτώσης του 
Τείχους του Βερολίνου, η Έρνα Πέ-
τρι, που βρισκόταν ακόμη στη φυλα-
κή, άδραξε την ευκαιρία της αλλαγής 
καθεστώτος για να πετύχει την απο-
φυλάκισή της, η οποία έγινε το 1992 
για λόγους υγείας. Δημοσιεύματα της 
εποχής κάνουν λόγο για παρέμβαση 
υπέρ της Πέτρι της Stille Hilfe (Σιω-
πηρής Βοήθειας), της μυστικής οργά-
νωσης αλληλοβοήθειας των Ες Ες. Η 
ίδια οργάνωση πλήρωνε και το ενοί-
κιο του σπιτιού που παραχωρήθη-
κε στην Πέτρι μέχρι τον θάνατό της, 
αλλά και για τις διακοπές της στις Άλ-
πεις, όπου παραθέριζε φιλοξενούμε-
νη της Γκούντρουν Μπούρβιτς, κό-
ρης του Χάινριχ Χίμλερ. Η Έρνα Πέ-
τρι πέθανε τον Ιούλιο του 2000 σε 
ηλικία ογδόντα ετών. Στην κηδεία της 
παρέστησαν πάνω από διακόσια άτο-
μα, όλοι οι κάτοικοι του χωριού και 
κάποιες δεκάδες τελείως άγνωστοι 
στην οικογένειά της. Ήταν η μία και 
μόνη Γερμανίδα που καταδικάστηκε 
για φόνο κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π

Οι νέες αυτές Γερμανίδες ήταν δασκάλες, νοσοκόμες, γραμματείς, σύζυγοι και ερωμένες, που είδαν την ανα-
δυόμενη ναζιστική αυτοκρατορία ως μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για καλή καριέρα.

Η περίπτωση Έρνα Πέτρι
Όταν μητέρα, νοικοκυρά και ναζί δολοφόνος είναι ένα και το αυτό

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
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ρία τους στην 
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είχε ξεχαστεί.
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.xilapetres.blogspot.com)

Ειδικός συντελεστής ΦΠΑ για σοκολάτες, γαριδάκια, τσιπς, 
κοψίδια και πάσης φύσεως λιπίδια και τριγλυκερίδια. Κανείς δεν 

παχαίνει ατιμώρητος πλέον.
 Εξαιρoύνται οι κ.κ. Φίλης και Βούτσης.

Με την ευκαιρία του κυβερνητικού προγράμματος «Πρώτη φορά Αριστερά»,
σας παρουσιάζουμε τη δημιουργική και ασαφή οικονομική πολιτική του νέου Φ.Π.Α.

«Πρώτη φορά ΦΠΑ», λοιπόν, για μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα!

Νέος φόρος για τα σόσιαλ μήντια. Κάθε 
τουιτάρισμα, σερφάρισμα, μπλογκάρισμα θα 

επιβαρύνεται με τον ενισχυμένο Τσατ ταξ. 
Εξαιρούνται τα σόσιαλ-ιστικά μήντια και όσοι 

κάνουν λάικ στο φέισμπουκ του πρωθυ-
πουργού.

Τον φόρο αυτό θα καταβάλλουν 
όσοι από απροσεξία επιβαρύνουν 

το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 5 ευρώ ο 
επίδεσμος (το μέτρο), 3 ευρώ το κάθε 
ράμμα, 5 ευρώ ο ορός (το λίτρο) κ.λπ.
Εξαιρούνται οι δαρμένοι διαδηλωτές.

Στο πλαίσιο εκδημοκρατισμού των Σωμάτων 
Ασφαλείας προωθείται ο Μ.Α.Τ. ΤΑΞ, που θα 

χρεώνει τους αστυνομικούς για κάθε γκλομπιά 
που ρίχνουν. Τα δακρυγόνα θα έχουν αυξημένο 

συντελεστή, όπως και οι κροτίδες.
Εξαιρούνται, μεν, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, 

όχι, όμως, και στο κεφάλι.

Για έναν διεθνισμό της ευθύνης.
Κάθε εισφορά αλληλεγγύης σε 

Παλαιστίνιους, Ζαπατίστας, Κούρ-
δους κ.λπ. θα επιβαρύνεται με μικρό 
συντελεστή Φ.Π.Α., ώστε να αποδει-
κνύουν και αυτοί με τη σειρά τους 

την αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζό-
μενο συριζαϊκό λαό. Εξαιρούνται οι 

εισφορές υπέρ των Ποδέμος.

Όντας ο σύγχρονος Ζορμπάς και 
διεθνώς αναγνωρίσιμο «φάσιον 
άικον», ο κος Βαρουφάκης ανα-

δεικνύεται στο συγκριτικό διαφη-
μιστικό πλεονέκτημα της χώρας 

μας, εν όψει της τουριστικής σαιζόν. 
Κάθε τουριστική επιχείρηση που 

θα θελήσει να περιλάβει τον κύριο 
υπουργό στη διαφημιστική της 

καμπάνια, θα καταβάλλει ειδικό 
Φ.Π.Α. στο υπουργείο Τουρισμού. 

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις της 
Αίγινας.



Αριθμός φύλλου 113        ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 27

Κάποτε έχει και η κριτική το δι-
καίωμα να αργεί. Οι εβδομάδες 
κοντά στο Πάσχα δεν είναι για 
σινεμά. Ίσως μόνο κάποιες σχε-
τικές με τα Πάθη ταινίες μπο-
ρούν να ανταγωνιστούν τη Με-
γάλη Εβδομάδα. Εκεί, τα βράδια 
στις εκκλησιές, μερικοί από τους 
μεγαλύτερους ποιητές και μου-
σικούς μας δίνουν ένα δρώμενο 
πάντα ζωντανό, δροσερό και δη-
μοφιλές. 

Ο 

μέγιστος Ρωμανός, η 
ποιήτρια Κασσιανή, η 
παρ’ ολίγον βασίλισσα, 
ο Κοσμάς ο ποιητής, ο 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι τελευταί-
οι της Αρχαιότητας μαζί με τους γε-
νάρχες της νεώτερης μουσικής μας 
τέχνης, ο Πέτρος ο Πελοποννήσι-
ος, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός κι άλ-
λοι κι άλλοι συγκροτούν ένα σώμα 
με μέλη υψηλής ποίησης και μου-
σικής, κλασικής στην απλότητα δρα-
ματουργίας και θρησκευτικής έντα-
σης. Τα αληθινά διαμάντια δύσκο-
λα θα αποσιωπηθούν από τις σύγ-
χρονες, τις βιομηχανικές και φτηνές 
χρωματιστές κορδέλες της μεγάλης 
και της μικρής οθόνης.

Για όσους, ωστόσο, τραβάει η 
ψυχή τους μια βραδιά στο σινεμά, 
αυτές τις γλυκές απριλιάτικες νύ-
χτες, υπάρχει φέτος, ευτυχώς, ο μέ-
γας Παζολίνι και το Κατά Ματθαίον 
Ευαγγέλιο (1964). «Ενάντια στο φα-
νατισμό ενός ορισμένου μαρξισμού 
κι ενός ορισμένου λαϊκισμού», όπως 
λέει ο ίδιος, «έκανα το παν για να δι-
αφυλάξω και ν’ αντλήσω την πραγ-
ματικότητα της διήγησης του Ματθαί-
ου».1 Και τα κατάφερε ν’ αφήσει ένα 
μεγάλο έργο—εάν δεν είναι το μεγα-
λύτερό του, το σίγουρο είναι πως το 
αγαπούσε πολύ, κοντά στα υπόλοι-
πα μεγάλα ευρωπαϊκά θρησκευτι-
κό έργα, όπως τα «Πάθη» του θείου 
Μπαχ ή, στα πιο σύγχρονα, όπως ο 
«Δρόμος του Σταυρού»2, του Πωλ 
Κλωντέλ. Ναι, ο Παζολίνι έχει τα κό-
τσια, στους σύγχρονους καιρούς, 
να παραβγεί με τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Όπως και ο Ταρκόφσκι, βέ-
βαια, με τα δικά του «Κατά Αντρέι 
πάθη», όπως ονομάζει τον Αντρέι 
Ρουμπλιώφ του (1966). Και οι δύο 
ταινίες, διόλου συμπτωματικά, είναι 
παιδιά του ’60, οπόταν ο εικοστός αι-
ώνας κατέκτησε την ακρότητά του. 
Αλλά Ταρκόφσκι δεν έχει το πρό-
γραμμα των ημερών.

Έχει όμως Σοκούρωφ. Κι εδώ, 

αρχίζει η περιπέτεια της πρωτα-
πριλιάτικης Αθήνας, όπως πάει 
να το πει ο τίτλος. Είχα πριν χρό-
νια δει, στη Θεσσαλονίκη, το Ημέ-
ρες έκλειψης (1988), που έκανε 
νέα πρεμιέρα στην Αθήνα τη μέρα 
της έκλειψης (13 Μαρτίου). Είναι 
από τις πρώτες του ταινίες, με φα-
νερά πάνω της τα σημάδια απ’ τον 
Ταρκόφσκι, που μόλις, το 1986, 
είχε φύγει. Η ταινία με είχε γοητεύ-
σει, αλλά σήμερα τη θυμάμαι αμυ-
δρά. Η φιγούρα του γιατρού Ντιμί-
τρι Μαλγιάνοβ και ένας άγονος τό-
πος, μια γη της αποκάλυψης, κάπου 
μεταξύ γης και έξω-γης, εικόνα ενός 
αδυσώπητου εσωτερικού δράμα-
τος, αυτά έχουν γλιτώσει στη μνήμη 
μου. Δεν είχε βγει ακόμα το Μητέ-
ρα και γιος (1996), ή ίσως εκείνη τη 
χρονιά βγήκε, που έβαλε ένα θαυ-
μαστικό στη νέα μεγάλη μορφή του 
ρωσικού κινηματογράφου. Επειδή 
πρόσφατα είχα δει ξανά τον Στάλ-
κερ (1979), στο ίδιο κλίμα, αφού 
προέρχεται από βιβλίο των αδελ-
φών Στρουγκάτσι, το «Δισεκατομ-
μύρια χρόνια πριν από το τέλος του 
κόσμου» –στο βιβλίο των Αρακάντι 
και Μπόρις «Πικνίκ δίπλα στο δρό-
μο»,3 βασίστηκε ο Στάλκερ–, είπα να 
το ξαναδώ για να γράψω κάτι. Η ται-
νία παιζόταν στο «Στούντιο», στην 
οδό Σπάρτης, πλατεία Αμερικής, 
ένα παλιό σινεμά που ξαναλειτούρ-
γησε πρόσφατα, μετά την κατοχή 
που του είχε κάνει μια θρησκευτική 
σέχτα. Ξεκίνησα, λοιπόν, σούρου-
πο, για την κοιλιά της Αθήνας.

Τα Πατήσια και οι γύρω γειτο-
νιές, ο Άγιος Λουκάς, ο Άγιος Νι-
κόλαος, η Αχαρνών, η πλατεία Αμε-
ρικής, που τη λέγανε πριν Αγάμων, 
η οδός Λευκωσίας, οι γειτονιές που 
περιτρέχει το τρόλεϊ, μέχρι την Κο-
λιάτσου, ήτανε κάποτε η καρδιά της 
αστικής Αθήνας. Σε κάθε γωνία σχε-
δόν είχε κινηματογράφους, χειμερι-
νούς, θερινούς, όλων των ειδών, 
που έπαιζαν τις μεγάλες επιτυχίες 
του Χόλυγουντ και του Φίνου. Σή-
μερα εδώ είναι η κοιλιά μιας πόλης 
με διπλοσάγωνο που κακογέρα-
σε, με δίπλες τριπλές και τρίδιπλες 
γύρω της. Έφτασα απροσδόκητα 
στην ώρα μου, περπάτησα από την 
πλατεία στο «Στούντιο», όπου, κα-
θώς πλησίαζα, έβλεπα να ’χει στην 
είσοδο σφυροδρέπανα. Ε, λέω, ο δι-
ανομέας που το ξαναζωντάνεψε παί-
ζει πολλές ταινίες από χώρες του 
πρώην υπαρκτού, εξηγείται. Αμ, 
δε! Αντί Σοκούρωφ, το σινεμά έπαι-
ζε ΚΚΕ. Συγκέντρωση και ομιλία.

«Δεν θα γίνει η προβολή;»
«Όχι, δεν θα γίνει», μου απά-

ντησε η κοπέλα στον πάγκο με τα βι-
βλία. Πάει ο Σοκούρωφ, πάει και η 
κριτική της «Ρήξης», σκέφτηκα. Ας 
πάω να δω μέχρι το «Τριανόν» τι 
παίζει.

Η διαδρομή τραβάει ένα χιλιό-
μετρο, ίσως παραπάνω. Μόλις είχε 
νυχτώσει και οι στενοί δρόμοι, που 
στενεύουν ακόμα πιο πολύ από τις 
πυκνές πολυκατοικίες και τα χωρίς 
τέλος παρκαρισμένα αυτοκίνητα, εί-
χαν την πρώτη βραδινή κίνηση. Δί-
πλα στις μαρμάρινες και μαντεμένιες 
εισόδους των παλιών, ακριβών πο-
λυκατοικιών, μανάβικα, μπακάλι-
κα και άλλα μικρομάγαζα με εξωτικά 
προϊόντα από όλες τις χώρες της γης 
και των μεταναστών που στριμώχνο-
νται ένα γύρω, μαγαζάκια με κινη-
τά, δορυφορικές κεραίες και υπολο-
γιστές, ίντερνετ καφέ γεμάτα με την 
αφρικάνικη πελατεία τους. Η φθη-
νή επικοινωνία είναι τώρα στη γει-
τονιά πιο επείγουσα από την έξοδο 
για σινεμά ή για γλυκό στα ζαχαρο-
πλαστεία.

Ταιριαστό για μια κοιλιά, εδώ 
σώζονται μερικά από τα πιο καλά 
ζαχαροπλαστεία της παλιάς αστικής 
Αθήνας, όπου ακόμα μπορείς να 
βρεις καλοφτιαγμένες πάστες ή πα-
λιομοδίτικα γλυκά. Καθώς η πόλη 
ξεπουλούσε όσα αστικά σουσού-
μια πρόλαβε να αποκτήσει στη σύ-
ντομη μεταπολεμική «μπελ επόκ» 
της, τα ζαχαροπλαστεία και τα σινε-
μά ήταν τα πρώτα θύματα. Οι ψη-

σταριές και τα σουβλατζήδικα ται-
ριάζουν πιο πολύ στην επαρχια-
κή Αθήνα, που στριμώχτηκε σαν 
τους τωρινούς μετανάστες στα Πατή-
σια κι ανέβηκε προς το Γαλάτσι και 
την Κυψέλη, το Πολύγωνο, τον Πε-
ρισσό ή κύλισε προς τα Σεπόλια, τις 
Τρεις Γέφυρες και πέρα από το πο-
τάμι, στο Περιστέρι, τις Αχαρνές. Ο 
θεός της ευδαιμονίας για τους Κινέ-
ζους είναι ένας μεσήλικας με τερά-
στια κοιλιά. Ίσως αυτή η πολυχρω-
μία και η κίνηση στα στενά πεζοδρό-
μια των γύρω δρόμων να κρύβει 
μια νυσταγμένη ευδαιμονία. Καθώς 
περνούσα από ένα στέκι των Κούρ-
δων, σκέφτηκα πως αυτή η νωχέλεια 
και η ησυχία των βραδινών δρόμων 
που περνούσα ίσως να είναι για κά-
ποιους μια γη της επαγγελίας. «Μια 
κάποια λύσις», σίγουρα στο απεγνω-
σμένο ώρες ώρες ταξίδι της ζωής.

Σαν έφτασα στο «Τριανόν», είδα 
πως είχε αφιέρωμα στον άωρα χαμέ-
νο Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Ο Λεω-
νίδας, που έδωσε νέα ζωή στο «Τρι-
ανόν» της οδού Κοδρικτώνος, είχε 
σκοτωθεί με τη μηχανή του, ακρι-
βώς ένα χρόνο πριν. Θύμα του χρέ-
ους, είπαν τότε κάποιοι. Χρωστού-
σε, λέει, πολλά! Η βόλτα μου στην 
Αθήνα είχε τελειώσει σε έναν ακόμα 
σταθμό της μνήμης. Σε λίγο έφυγα 
μακριά, για μέρη της πόλης πιο ανοι-

χτά στους τιτιβισμούς της άνοιξης.
Θυμήθηκα όμως, που λίγα χρό-

νια πριν, όταν έμενα εδώ γύρω, πώς 
είχα γυρίσει στη γειτονιά από ένα 
πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό. Η 
όμοια σαν τώρα βραδινή ατμόσφαι-
ρα των δρόμων μου έβγαλαν τότε 
ένα δάκρυ σχεδόν. Σάματις πάροι-
κος δεν είμαι και γω; Τι κι αν λέγο-
μαι πια Αθηναίος πολίτης; Εδώ εί-
ναι το σπίτι μου. Μια «ζώνη». Ένας 
τόπος άγονος, μια γη κάπου στο τέ-
λος του κόσμου, μια κοιλιά που 
φουσκώνει στον καημό του εσω-
τερικού μας δράματος. Όχι, δεν εί-
ναι μέρα έκλειψης η σημερινή. Έρ-
χεται Πάσχα. Οι απουσίες είναι άλ-
λων λογιώ.

Σημειώσεις: 
1. Συζήτηση με τον Παζολίνι, των 
Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και 
Ζαν-Λουί Κομόλι, από τον τόμο 
«Pier Paolo Pazolini», έκδ. Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης, 1994
2. Κυκλοφορεί σε μετάφραση Τάκη 
Παπατσώνη και με ξυλογραφίες του 
Ερίκ Ζιλ, σε μια πανέμορφη έκδοση 
από το «Ιδεόγραμμα», Αθήναι 2002
3. Αρκάντι Στρουγκάτσκι, Μπό-
ρις Στρουγκάτσκι, Πικνίκ δίπλα στο 
δρόμο, μετφ: Μανώλης Ασημιάδης, 
εκδ. ΑΩ, 2008

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Η κοιλιά της Αθήνας

“ 

Ενας τόπος 

άγονος, μια γη 

κάπου στο τέλος 

του κόσμου, 

μια κοιλιά που 

φουσκώνει 

στον καημό του 

εσωτερικού μας 

δράματος. Όχι, 

δεν είναι μέρα 

έκλειψης η ση-

μερινή. Έρχεται 

Πάσχα.

 Ε, λέω, ο διανομέας που το ξαναζωντάνεψε παίζει πολλές ταινίες από 
χώρες του πρώην υπαρκτού, εξηγείται. Αμ, δε! Αντί Σοκούρωφ, το σι-
νεμά έπαιζε ΚΚΕ. Συγκέντρωση και ομιλία.
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Εκδηλώσεις
Αθήνα

06-18/04/2015 |  
Παζάρι βιβλίου

Πασχαλινό παζάρι βιβλίου 
στον χώρο πολιτισμού και πο-
λιτικής Ρήγας Βελεστινλής 
(Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος) από 
τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 
έως το Σάββατο 18 Απριλίου. 
Στο παζάρι θα βρείτε βιβλία των 
Εναλλακτικών Εκδόσεων με εκ-
πτώσεις έως 50% και μεταχειρι-
σμένα και συλλεκτικά βιβλία σε 
πολύ χαμηλές τιμές. Καθημερινά 
από τις 10 το πρωί έως τις 8 το 
βράδυ, εκτός από τις αργίες.

διμηνιαίο
περιοδικό

τεύχος 99, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015, 6 €
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4307

Το κίνημα των Podemos

Τ. Πικετύ - Π. Ιγγλέσιας

Η νίκη στο Κομπάνι

Οι θυσίες 
της Ελλάδας 
στην Κατοχή

φΑκελος:

Τσάμηδες

Η νέα κυβέρνηση και η στρατηγική μας

Κυκλοφορεί 
το νέο Άρδην τ.99

Σ 

το Άρδην τ. 99 που κυκλοφορεί, 
ανοίγουμε τον φάκελο Τσάμηδες. 
Ο καθηγητής Παιδαγωγικής 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Αθανάσιος Γκότοβος σε μια αναλυτική 
μελέτη παρουσιάζει την εθνοτική σύγκρου-
ση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσπρωτία 
κατά την περίοδο 1940-1944, αλλά και τις 
προεκτάσεις που θέλουν να δώσουν σήμε-
ρα κάποιοι στο θέμα. 

Ασχολούμαστε με τις θυσίες της 
Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εξαι-
τίας της τριπλής Κατοχής που υπέστη η 
χώρα μας από Γερμανούς, Ιταλούς και 
Βούλγαρους. Η έκθεση Δοξιάδη, την 
οποία παρουσιάζουμε περιληπτικά, συ-
ντασσόταν κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
και είναι η πιο  αξιοπρόσεκτη προσπάθεια 
που είχε γίνει και αποτελεί σημαντικό υλι-
κό για τη διεκδίκηση των γερμανικών επα-
νορθώσεων.  

Στο αφιέρωμα του περιοδικού κα-

ταπιανόμαστε με τρεις περιο-
χές του κόσμου που συμβαί-
νουν σημαντικά πράγματα. Στην 
Ισπανία, οι Ποδέμος είναι η εξέ-
λιξη του εκεί κινήματος των 
Αγανακτισμένων και έχουν μπει 
με ορμή στην πολιτική ζωή. Ο κα-
θηγητής Κοινωνιολογίας Βισέντε 
Ναβάρρο γράφει για όσα συμ-
βαίνουν τα τελευταία χρόνια στην 
Ισπανία και για το φαινόμενο 
Ποδέμος που πριν έναν χρόνο δεν 
υπήρχε και τώρα διεκδικεί να εί-
ναι το πρώτο κόμμα στο ισπανι-
κό κοινοβούλιο. Δημοσιεύουμε 

μια συζήτηση του οικονομολόγου Τομά 
Πικετί (συγγραφέα του βιβλίου Το 
Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα) με τον επικε-
φαλής των Ποδέμος, Πάμπλο Ιγλέσιας, 
με θέμα τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
στην Ευρώπη. 

Η άλλη περιοχή του πλανήτη που 
μας απασχολεί είναι το Κουρδιστάν, 
η Σονγκούλ Καραμπουλούτ, μέλος του 
εκτελεστικού γραφείου του Κουρδικού 
Εθνικού Κογκρέσου  και εκπρόσωπος 
των διεθνών σχέσεων, μας παραχώρη-
σε συνέντευξη για τον ηρωικό αγώνα των 
Κούρδων στο Κομπάνι, αλλά και γενικότε-
ρα για το πού βρίσκεται το κουρδικό ζήτη-
μα και ποιες νέες προκλήσεις έχει να αντι-
μετωπίσει. Ο Θανάσης Τζιούμπας, που 
επισκέφτηκε πρόσφατα το Κομπάνι στα 
πλαίσια ανθρωπιστικής αποστολής, μας 
μεταφέρει την εμπειρία του από τις προ-
σπάθειες αυτοκυβέρνησης των Κούρδων 

στο Κουρδιστάν της Τουρκίας. Ο καθηγη-
τής Οικονομικών, Κώστας Μελάς, γράφει 
για το πώς αντιμετώπισε την οικονομική 
κρίση η Ισλανδία. 

Στις πολιτικές σελίδες του περιοδικού, 
ο Γιώργος Καραμπελιάς διατυπώνει τη 
στρατηγική που καλείται να διαμορφώσει 
ο δημοκρατικός πατριωτικός χώρος απέ-
ναντι στη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Ο Γιώργος Ρακκάς παρουσιάζει μια 
πρωτότυπη άποψη, ότι η τοπική αυτοδιοί-
κηση είναι ο χώρος που επιτρέπει να αρ-
χίσει να δοκιμάζεται ένα σχέδιο αντιμετώ-
πισης του μνημονίου, σε αντίθεση με την 
κεντρική πολιτική σκηνή που τα περιθώ-
ρια ελιγμών αποδεικνύονται πολύ στενά.  
Ο Βασίλης Στοϊλόπουλος γράφει για τον 
ευρωστρατό που θέλουν να δημιουργή-
σουν οι Γερμανοί και τι επιπτώσεις θα έχει 
αυτός για τη «γερμανική Ευρώπη». 

Ο δημογράφος Χαράλαμπος Δάντης 
καταπιάνεται με το δημογραφικό μέλλον 
της πατρίδας μας που είναι δυσοίωνο. Ο 
αρχιτέκτονας Ανδρέας Κυράνης προσπα-
θεί να ανοίξει δρόμους για ενδογενή παρα-
γωγική ανασυγκρότηση με κύρια μέσα τον 
ιστορικό τεχνικό μας πολιτισμό και τη νέα 
γενιά του τόπου. Ο Δημήτρης Ξυδερός 
γράφει για τον Δημήτρη Πικιώνη, αυτόν 
τον πρωτομάστορα της λαϊκής μας παρά-
δοσης. Ο Τάσος Χατζηαναστασίου ασχο-
λείται με την εκπαίδευση και τι φέρνει η 
κυβέρνηση της αριστεράς.  

Διαβάστε και διαδώστε το Άρδην, το 
περιοδικό του δημοκρατικού πατριωτικού 
χώρου.

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.

Αθήνα

27/04/2015 |  
Εκδήλωση

Συνεχίζεται ο κύκλος των 
«Συναντήσεων Κορυφής» 
στο βιβλιοπωλείο του Ιανού 
(Σταδίου 24).  Ακολουθεί, 
τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, 
στις 20.30,  η «συνάντηση» 
του Γιώργου Καραμπελιά 
με τον συγγραφέα Διονύση 
Χαριτόπουλο. Θέμα τους θα 
είναι η σύγχρονη περιπέτεια 
του ελληνισμού, από τον Άρη 
Βελουχιώτη μέχρι τα χθαμαλά 
πεζούλια του σήμερα.
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