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Θανάσης Τζιούμπας

Γκέι Πράιντ: Δημόσιες 
αρετές και ιδιωτικά βίτσια

Σελίδα 10

  εκ ΡΗΞΗΣ

Διάλογος για τον λιγνίτη 
και το ενεργειακό 

Γ. Αδαμίδης - Ν. Μάντζαρης

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

Σήμερα

Η ιθαγένεια  και οι κόκκινες γραμμές Καμμένου και Ζουράρι    του Γιώργου Καραμπελιά 

Απόστολος Διαμαντής

ΣΥΡΙΖΑ οκταετίας;
Σελίδα 12

Σ ε λ ί δ α  1 9

Το FBI κατά της FIFA

Κώστας Καραΐσκος

Η τουρκογερμανική πρό-
κληση της FUEN                       

Σελίδα 15

Νόαμ Τσόμσκι

Το τέλος της Ιστορίας;
Σελίδα 21

ΣΕΛ.5

Οικονομική καθίζηση

ΣΕΛ. 13

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΟΟΣΑ 
και η «προσαρμογή»

ΣΕΛ. 16-17
ΦΑΚΕΛΟΣ:

Οι εκλογές στην 
Τουρκία και η νίκη 
του HDP 

Νίκος Ντάσιος

Πώς θα αντιμετωπίσουμε 
την ανθρωπιστική κρίση;              

Σελίδα 5

Δ 

εν υπάρχει περίπτωση να σε αφή-
σουν ν’ αγιάσεις! Την ίδια ώρα που 
προσπαθούμε με καλή πίστη να 
βρούμε κάποιον τρόπο για να ξεφύ-

γουμε από τα αδιέξοδα στα οποία μας έχουν 
οδηγήσει οι μαθητευόμενοι μάγοι της συμφο-
ράς, που έχουν στρογγυλοκαθίσει στον σβέρ-
κο μας εδώ και πέντε χρόνια και συνεχίζουν 
να κοροϊδεύουν έναν λαό αλαλιασμένο από 
τον κυριολεκτικό πόλεμο που αντιμετωπίζει, 
την ίδια αυτή ώρα οι κυβερνητικοί βρίσκουν 
την ευκαιρία να περάσουν, μέσα στη σύγχυ-
ση, τον νόμο για την ιθαγένεια.

Ο Χριστόπουλος και η παρέα του(!), η 
Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο Ρούντι Ρι-
νάλντι, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και πριν 
απ’ όλους, ο Αλέξης Τσίπρας, ετοιμάζονται να 
φέρουν στη Βουλή και να ψηφίσουν τον νόμο 

για την ιθαγένεια. Δεν αρκούνται στο ότι όλοι 
μαζί εξοντώνουν τον ελληνικό λαό με τις κα-
θημερινές παλινωδίες τους και τα βαλσά-
κια με τη Μέρκελ, δεν αρκούνται στο ότι μας 
έχουν μεταβάλει σε μπαλάκι του πινγκ πονγκ 
και μας έχουν αφαιρέσει την τελευταία οικο-
νομική ικμάδα που είχαν αφήσει οι προηγού-
μενοι. Παρότι κάθε μέρα μας βουλιάζουν όλο 
και περισσότερο κάνοντας περιστροφές γύρω 
από τον εαυτό τους, δεν παραμένουν καθόλου 
αργοί στις εθνομηδενιστικές εμμονές τους. 
Προωθούν ένα νομοσχέδιο για την ιθαγένεια 
που μας ξαναγυρνάει στον αποτρόπαιο νόμο 
Ραγκούση-ΓΑΠ, που ακύρωσε το Συμβούλιο 
Επικρατείας.

Είχαν μάλιστα το θράσος να αναθέσουν τη 
σύνταξη του νομοσχεδίου στον Χριστόπου-
λο, τον άνθρωπο που υποστηρίζει πως η μου-

σουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα είναι στο 
σύνολό της τουρκική, τον άνθρωπο που πρω-
τοστάτησε στο κόψιμο της Σαμπιχά από τις λί-
στες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το γεγονός και μόνο θα 
έπρεπε να είναι casus belli για όποιον άν-
θρωπο έχει πατριωτικές ευαισθησίες σε αυτό 
το κόμμα και σε αυτή την κυβέρνηση. Για-
τί άραγε ο Πάνος Καμμένος δεν εγείρει ζή-
τημα συμμετοχής του στην κυβέρνηση ώστε 
να σταματήσει ο Τσίπρας και η παρέα του την 
προώθηση του νόμου Χριστόπουλου; Και να 
απαιτήσει τουλάχιστον την αναβολή της συ-
ζήτησής του τώρα, στη διάρκεια της διαπραγ-
μάτευσης. Και γιατί ο Κώστας Ζουράρις δεν 
εγείρει ζήτημα στήριξης της κυβέρνησης;

Γι’ αυτούς τους λόγους τους έστειλαν 
στη Βουλή οι δημοκράτες πατριώτες; Γι’ 
αυτούς τους λόγους τους υποστηρίξαμε ως 

αντίβαρο στους εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ; 
Νομίζουν ότι αρκεί να μην ψηφίσουν ο ίδιοι 
και οι ΑΝΕΛ και να το περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με 
το ΠΑΣΟΚ, και να μας κοροϊδέψουν έχοντας 
και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο; 
Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές τους; Έχουν 
την ίδια αξία με εκείνες του Τσίπρα στη δια-
πραγμάτευση; Και δεν αναφέρομαι καθόλου 
στους «πατριώτες» συριζαίους, βουλευτές, 
κομματικά στελέχη κ.λπ. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά εδώ και χρόνια πως αποτελούν την «πα-
τριωτική ρόδα» ενός εθνομηδενιστικού οχή-
ματος. Την κατεύθυνση την ορίζει αυτός που 
κρατάει το τιμόνι και οι ρόδες ακολουθούν. Ας 
αντιδράσουν, λοιπόν, για να μας αποδείξουν 
ότι έχουμε άδικο και πως βρίσκονται σε όχη-
μα με ανεξάρτητη κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς! 

Σ ε λ ί δ α  8

Η ελπίδα φεύγει
η επαιτεία έρχεται
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ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜεΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ εθΝΙκΗ ΑΝεξΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ κοΙΝωΝΙκΗ χεΙΡΑφεΤΗΣΗ 

ΤΗΝ οΙκολοΓΙΑ 
κΑΙ ΤΗΝ ΑΜεΣΗ ΔΗΜοκΡΑΤΙΑ

εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

Διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

καλλιτεχνική επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

ορφέως 13, κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝΔΡοΜΗ (1 εΤοΣ): 30 ευρώ
ΑΡΙθΜοΣ λοΓΑΡΙΑΣΜοΥ:
116/772277-01 - εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Στο παρά πέντε

«Η καρέκλα, σύ-
ντροφοι, η καρέ-
κλα…»

Μετά τη νέα εμπλοκή στη Διαπραγ-
ματευτιάδα με την αποχώρηση του 
ΔΝΤ, η κυβέρνηση ορίζει εκ νέου 
τις κόκκινες γραμμές της. Κόκκινη 
γραμμή δεν θα είναι πια ο ΦΠΑ στα 
νησιά, οι μειώσεις στις συντάξεις ή η 
κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυτά είναι μεν 
σημαντικά, αλλά υπάρχει κάτι πιο 
σημαντικό: Να μην επιβεβαιωθούν 
τα σενάρια για αριστερή παρένθεση, 
δηλαδή να μη χαθεί η εξουσία! Τό-
σους μήνες τους πήρε για να βολευ-
τούν όλοι-ες στον κρατικό τομέα, μην 
τα χαλάσουν τώρα όλα. Γι’ αυτό τους 
περνά η σκέψη να περάσουν τη συμ-
φωνία (τόσο καλή θα είναι) σε θερι-
νό τμήμα της Βουλής, ώστε να έχουν 
στείλει τους βουλευτές που αντι-
δρούν σε διακοπές. Οποία κατάντια…

Γ.Ξ. 

Για την πυρκαγιά 
στον Ασπρόπυργο

Σχεδόν μια εβδομάδα σιγοκαίει η 
φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης 
στον Ασπρόπυργο, πνίγοντας όλη 
την Αθήνα. Σημαντικά είναι όσα δή-
λωσε  στο ΑΠΕ ο Θωμάς Μπιζάς, 
άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγμα-
τα από τα μέσα, αφού ήταν συνδικα-
λιστικό στέλεχος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, ειδι-
κός στο ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων και ο οποίος επισκέ-
φθηκε το χώρο με την εκδήλωση της 
πυρκαγιάς: «Είναι απορίας άξιο πώς 
εξαπλώθηκε η πυρκαγιά ταυτόχρο-
να σε όλη την έκταση και μάλιστα 
σε υλικά που από την φύση και θέση 
τους έπρεπε να σιγοκαίονται. Η αρχι-
κή εκδήλωση της φωτιάς, σε όμορη 
αγροτική έκταση ΒΑ των εγκαταστά-
σεων μάλλον μπήκε για ξεκάρφω-
μα. Η μάντρα ύψους τριών μέτρων 
και η υγρασία λόγω προηγούμενης 
βροχόπτωσης δεν ευνοούν τυχαία 
επέκταση».
Επίσης στον εσωτερικό χώρο όπου 
μπήκε αμέσως ο κος Μπιζάς, διαπί-
στωσε ότι οι σωροί δεν ήταν από κα-
θαρά ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά 
από σύμμεικτα απορρίμματα, τα 
οποία δεν είχαν, κανονικά, λόγο 
ύπαρξης εκεί. Τονίζει ότι αυτή είναι 
συνηθισμένη πρακτική και δίδονται 
μέχρι σήμερα τα περισσότερα από 

τα λεγόμενα Κέντρα Διαλογής Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Δηλα-
δή, πληρώνονται από τους πελάτες 
(εταιρείες, δήμους κ.α.), για παρά-
δειγμα με 30 ευρώ τον τόνο, για να 
πάρουν τα απορρίμματά τους, και στη 
συνέχεια, ως πιστοποιημένη εται-
ρεία ανακύκλωσης τα διοχετεύουν 
δωρεάν ως υπολείμματα στον ΧΥΤΑ 
Φυλής. Σημειώνει ότι τα υλικά από 
τους μπλε κάδους (ανακυκλώσιμα) 
αποθέτονται χωρίς καμία επιβάρυν-
ση στον ΧΥΤΑ. Διαφορετικά θα στοίχι-
ζαν 60 ευρώ τον τόνο. Συνεχίζει ότι 
έτσι αναπαράγεται μια νοσηρή κατά-
σταση η οποία γιγαντώθηκε με την 
άγνοια ή ανοχή των ιθυνόντων κατά 
την τελευταία 20ετία.
«Για εμένα, οι πραγματικοί εμπρη-
στές είναι αυτοί που έστησαν το 
άθλιο συγκεντρωτικό μοντέλο των 
απορριμμάτων και μπούκωναν τους 
τοπικούς δημάρχους με εκατοντάδες 
εκατομμύρια για να εξασφαλίσουν 
την ποθούμενη κοινωνική ανοχή στο 
έγκλημα της Φυλής. Είναι οι διοική-
σεις του ΕΣΔΚΝΑ που υπηρέτησαν με 
πάθος αυτό το μοντέλο και έστησαν 
αυτό το έγκλημα…».
»Αυτά τα κυκλώματα, στο όνομα της 
ανακύκλωσης διακινούν εκατοντά-
δες χιλιάδες τόνους σύμμεικτων 
σκουπιδιών και κερδίζουν εκατο-
ντάδες εκατομμύρια ευρώ, ακρι-
βώς λόγω του ΧΥΤΑ της Φυλής. Χρό-
νια ολόκληρα καταγγέλλουμε, αλλά 
ματαίως. Δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί, 
αν δεν υπήρχε εκεί η μεγαλύτερη 
χωματερή του σύγχρονου κόσμου», 
καταλήγει ο κ. Μπιζάς.

Γ.Σ.

Νέα Ερτ, 
παλιές συνήθειες

Άνοιξε την Πέμπτη η Ερτ, αλλά οι πα-
λιά συνήθεια να χαϊδεύει την εκά-
στοτε εξουσία δεν άλλαξε. Πρώτη 
προσκεκλημένη η Ζωή Κωνσταντο-
πούλου που υπέστη το "μαρτύριο" 
ερωτήσεων όπως η παρακάτω: «Να 
είστε καλά, σας βλέπω με ψυχραιμία 
να αντιμετωπίζετε πολύ δύσκολες 
καταστάσεις. Δεν είναι φιλοφρόνη-
ση τώρα αυτό», έσπευσε να διευκρι-
νίσει η Βασιλική Χαϊνά και συνέχισε 
στο ίδιο κλίμα: «Μερικές φορές βρί-
σκεστε μπροστά σε πολύ έντονους 
διαλόγους. Πώς βρίσκετε το σθέ-
νος;». Η απάντηση της Ζωής αναμε-
νόμενη: «Οι  πολίτες μου δίνουν τη 
δύναμη»... 
Ας πρόσεχαν οι πολίτες. 

Κ.Ρ. 

!
Οι Κούρδοι γιορτάζουν τη νίκη του HDP

Οι λαοί της Τουρκίας, οι μειονότητες και όλες οι κα-
ταπιεσμένες τάξεις και στρώματα, κέρδισαν μία ση-
μαντική νίκη. [...] Ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του, 
για να βγουν κερδισμένοι απ’ αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση, χρησιμοποίησαν κάθε είδος και μέθο-
δο καταπιέσεων και απειλών, ακόμα και δολοφονίες. 

Την προεκλογική περίοδο δολοφονήθηκαν δεκάδες αγωνιστές και τραυ-
ματίστηκαν εκατοντάδες, πολλοί απ’ τους οποίους σοβαρά. Το κυβερνών 
κόμμα χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες της εξουσίας, νομαρχίες, 
δημαρχεία, αστυνομία, ΜΜΕ στην προεκλογική εκστρατεία προσπάθη-
σε να συντρίψει την κοινωνική αντιπολίτευση. Κατηγόρησαν κάθε κοινω-
νική ομάδα, διανοούμενους, πολιτικές οργανώσεις και μαζικούς φορείς 
ως προδότες της χώρας και της θρησκείας. Προσπάθησαν να δημιουρ-
γήσουν μία εικόνα ότι το κυβερνών κόμμα είναι ο υποστηρικτής «της ηθι-
κής και υλικής ύπαρξης της τουρκικής δημοκρατίας». Τα ψέματα και η 
δημαγωγία έφτασαν στον ουρανό. Όλα αυτά ήταν για να συντρίψουν τον 
δίκαιο αγώνα των λαών της Τουρκίας [...]

Όμως οι λαοί της Τουρκίας εργάτες, εργαζόμενοι, καταπιεσμένα 
στρώματα, μαζικοί φορείς, συνδικάτα, διανοούμενοι ένωσαν τη φωνή 
τους ενάντια στην κυβέρνηση. Οι δυνάμεις της συμμαχίας χωρίς να δυ-
σκολευτούν πέρασαν το φράγμα του 10%  που ορίζει το σύνταγμα (για 
να εμποδίσουν την είσοδο στη Βουλή κάθε αντιπολίτευσης ιδιαίτερα του 
κουρδικού λαού) και η λαϊκή οργή και η αντιπολίτευση εκπροσωπείται 
πια στη Βουλή. Το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών HDP με 80 βουλευτές 
μπήκε στη Βουλή. Αυτή η νίκη σημαίνει ότι το κόμμα του Ερντογάν δεν 
μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και διακόπηκε η πορεία 
που είχε χαράξει για αλλαγή του πολιτεύματος αλλά και ένα μεσαιωνικό 
καθεστώς. Η λαϊκή αντιπολίτευση εκφράζεται μέσα στο HDP και αυτό εί-
ναι η πραγματική αντιπολίτευση σε κάθε επίπεδο και παντού.

Αδελφέ ελληνικέ λαέ,
Σε αυτές τις εκλογές ψήφισαν και όσοι είναι πολίτες της Τουρκίας 

και βρίσκονται σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα το HDP βγήκε πρώτο κόμ-
μα στις ψήφους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους έχουν δι-
πλή υπηκοότητα και ψήφισαν καθώς και όσους μας συμπαραστάθηκαν. 
Έχουμε κάθε λόγο να χαρούμε και να γιορτάσουμε τη νίκη των λαών μας. 
Την Κυριακή 14/6 στις 7:00 μμ στο Σύνταγμα θα γιορτάσουμε και θα 
γλεντήσουμε τη νίκη μας. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας δούμε στο πλάι 
μας.νταγμα θα γιορτάσουμε και θα γλεντήσουμε τη νίκη μας.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας δούμε στο πλάι μας.

Εκλογική Επιτροπή HDP στην Ελλάδα

Η ανεργία και πάλι 
αυξάνεται

Η ανεργία τραβά ξανά την ανηφόρα, 
λογικό αν αναλογιστούμε ότι είμαστε 
και πάλι σε ύφεση, η εσωτερική κα-
τανάλωση μειώνεται και οι επιχειρή-
σεις δεν βρίσκουν χρηματοδότηση 
από τις τράπεζες ούτε με θαύμα. Ανα-
μενόμενο ήταν η ανεργία να τσιμπή-
σει μισή μονάδα στο α΄ τρίμηνο του 
2015 και να διαμορφωθεί στο 26,6%. 
Η απασχόληση μειώθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο κατά 0,9%, αλλά ένα πο-
σοστό (0,4%) θα συνταξιοδοτήθη-
κε. Ο αριθμός των απασχολουμένων 
ανέρχεται πια σε 3.504.446 άτομα 

και οι άνεργοι ήταν 1.272.541. Από 
το σύνολο των ανέργων, ένα πολύ 
υψηλό ποσοστό (23,2%) δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Ακό-
μα πιο απογοητευτική είναι η εικόνα 
στους μακροχρόνια άνεργους (εκεί-
νοι που αναζητούν από 12 μήνες 
και πάνω εργασία, ανεξάρτητα εάν 
είναι νέοι ή παλαιοί άνεργοι), που 
αποτελούν πια το 71,6% στο σύνο-
λο των ανέργων. Το ποσοστό ανερ-
γίας των γυναικών (30,6%) είναι 
σημαντικά υψηλότερο από των αν-
δρών (23,5%). Το υψηλότερο ποσο-
στό ανεργίας παρατηρείται στους νέ-
ους ηλικίας 15-24 ετών (51,9%), το 

οποίο στις γυναίκες φτάνει στο 57,0%.

Κ.Σ.
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Από την αρχή της κρίσης, το 2009, 
και την είσοδο στο μνημόνιο, ο ελ-
ληνικός λαός και η Ελλάδα αντιμε-
τωπίζουν μια μετωπική και καθο-
λική επίθεση από τις δυνάμεις του 
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 
κεφαλαίου και τους ηγεμόνες μιας 
Ευρώπης των αγορών, με στόχο να 
προσαρμοστεί βίαια στο νεοφιλε-
λεύθερο κοινωνικό μοντέλο που 
συρρικνώνει το κοινωνικό κράτος 
και διευρύνει τις κοινωνικές ανι-
σότητες, έτσι ώστε η Ελλάδα –και 
η Ευρώπη– να γίνουν «ανταγωνι-
στικές», σε μια παγκοσμιοποιημέ-
νη οικονομία. 

Γ 

ι’ αυτό, χώρες όπως η δική 
μας, που θεωρούντο εξαί-
ρεση σε αυτό το μοντέλο, 
θα έπρεπε να υποταχθούν 

και να προσαρμοστούν βίαια. Είναι 
προφανές πως μια τέτοια επίθεση σε 
ολόκληρη την κοινωνική και οικονο-
μική δομή της χώρας, που την οδη-
γεί στην εκπτώχευση και τη μεταβο-
λή της σε γεωπολιτικό και τουριστικό 
αποικιακό εξάρτημα της γερμανικής 
Ευρώπης, μπορούσε να αντιμετωπι-
σθεί αποτελεσματικά μόνο με μια με-
γάλη λαϊκή κοινωνική και εθνική κι-
νητοποίηση, απαραίτητο όρο για την 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη κοινωνι-
κή αντίσταση. Ωστόσο, αυτό το κοινω-
νικό και πολιτικό μέτωπο δεν κατέ-
στη δυνατό να συγκροτηθεί, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι συνεργοί σε αυτή τη 
μετωπική επίθεση στον λαό μας ήταν 
και εσωτερικές κοινωνικές και πο-
λιτικές δυνάμεις, κατ’ εξοχήν το ΠΑ-
ΣΟΚ του ΓΑΠ, και ένα μεγάλο μέρος 
των επιχειρηματιών, των τραπεζών, 
των ΜΜΕ που συντάσσονταν με αυτό 
το σχέδιο. Εξάλλου, ήδη από πολύ 
παλαιότερα οι λεγόμενες εκσυγχρο-
νιστικές δυνάμεις της κεντροαριστε-
ράς γύρω από τον Σημίτη, και της κε-
ντροδεξιάς γύρω από τον Μητσοτάκη, 
προωθούσαν μια ανάλογη στρατηγι-
κή. Οι ίδιες αυτές δυνάμεις, μέσω του 
δολίου βλακός, θεώρησαν πως ήρθε 
η ώρα, στα πλαίσια μιας παγκόσμι-
ας κρίσης, να εξαλείψουν την ελληνι-
κή «ιδιαιτερότητα» που οι ίδιοι είχαν 
εκθρέψει στα 35 χρόνια της μεταπο-
λίτευσης. Χωρίς βέβαια να μπορούν 
φανταστούν πως η σφοδρότητα της 
κρίσης θα σάρωνε εν πολλοίς και τα 
δικά τους προνόμια και κέρδη.

Έτσι, ενώ στις πλατείες και στους 
δρόμους των πόλεων συγκροτήθη-
κε, για πρώτη φορά και τόσο μαζικά, 
ένα τεράστιο κοινωνικό μέτωπο, αυτό 
δεν κατόρθωσε ποτέ να μεταβληθεί 

και σε ένα αντίστοιχο πολιτικό μέτω-
πο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2011, 
όσο η Ν.Δ. του Σαμαρά αρνούνταν 
να συμπαραταχθεί με τις μνημονια-
κές δυνάμεις –που περιορίζονταν στο 
ταχέως συρρικνούμενο ΠΑΣΟΚ του 
ΓΑΠ–, υπήρχε η δυνατότητα και για 
ένα έστω άτυπο πλειοψηφικό πολι-
τικό μέτωπο. Ωστόσο, η προσχώρη-
ση, τον Νοέμβριο του 2011, του Σα-
μαρά και της Ν.Δ. στον μνημονιακό 
χώρο κατέστρεψε τη δυνατότητα ενός 
ευρέως κοινωνικού και πολιτικού με-
τώπου. Οι Έλληνες, παρότι αντιμνημο-
νιακοί στην πλειοψηφία τους, διαιρέ-
θηκαν με βάση την πολιτική τους κα-
ταγωγή και, όπως φάνηκε στις εκλο-
γές του 2012, μοιράστηκαν περίπου 
στη μέση, σε δύο αντιμαχόμενα και 
αλληλομισούμενα στρατόπεδα.

Η διαλεκτική της αντιπαράθε-
σης έσπρωχνε τους μνημονιακούς σε 
όλο και μεγαλύτερη υποταγή στους 
ξένους και εμάς, τους αντιμνημονι-
ακούς, σε μια φυγή προς ένα εμφυ-
λιοπολεμικό κλίμα χωρίς στρατηγική 
και σχέδιο. Έτσι, για μια ακόμα φορά, 
επαναλαμβανόταν το σενάριο που τό-
σες φορές έχουμε ζήσει στη νεότερη 
ιστορία μας και μας έχει οδηγήσει σε 
αναρίθμητες καταστροφές. Η εξωτε-
ρική επίθεση και πανουργία πυρο-
δοτεί και τρέφει τον εσωτερικό εμ-
φύλιο. Έτσι έγινε με τους Εγγλέζους 
στην Επανάσταση του’21, με τους Γερ-
μανούς και τους Εγγλέζους στον διχα-
σμό Βενιζελικών-Λαϊκών, το 1915-
1922, και πάλι με τους Εγγλέζους και 
τους Αμερικανούς στον πρόσφατο εμ-
φύλιο. Η διαίρεση των εσωτερικών 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων 
αποτελεί τον όρο και την προϋπό-
θεση για τις εθνικές καταστροφές που 
έχουμε εισπράξει σε όλη την ιστορική 
διαδρομήμας.

Οι αντιμνημονιακοί στην 
εξουσία

Εν τέλει, με τις εκλογές του 2015, το 
μεγάλο κοινωνικό κύμα της αντι-
μνημονιακής διαμαρτυρίας κατόρ-
θωσε να εκφραστεί και στο πολιτικό 
πεδίο και μια νέα αντιμνημονιακή 
κυβέρνηση, με κορμό την αριστερά 
και ένα μέρος της αντιμνημονιακής 
δεξιάς, ανήλθε στην εξουσία. Τώρα 
πια, οι «αντίπαλοι» των δανειστών 
και όχι οι «υποτακτικοί» τους ήλθαν 
να διαχειριστούν την κρίση. Αναρίθ-
μητες φορές ως σήμερα, έχουμε το-
νίσει πως η επιλογή των εκλογών 
της 25ης Ιανουαρίου –επειδή εξαρ-
τιόνταν, λόγω της προεδρικής εκλο-
γής, από τις αντιμνημονιακές δυνά-
μεις– ήταν από άποψη τακτικής μια 
καταστροφική επιλογή, διότι 

γινόταν τη χειρότερη δυνατή στιγμή 
και με τις πιο αντίξοες προϋποθέ-
σεις. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
εμείς τουλάχιστον, αρνηθήκαμε να 
συμπράξουμε σε αυτή. Οι τεσσερά-
μισι μήνες που πέρασαν κατέδειξαν 
αδιαμφισβήτητα πως αυτή η εκτίμη-
ση ήταν, δυστυχώς, απολύτως ρεα-
λιστική: η αντιμνημονιακή κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποχρεώθη-
κε να συρθεί, μέσα από αλλεπάλλη-
λες ταπεινωτικές υποχωρήσεις, σε 
αναίρεση κατά το μεγαλύτερο μέ-
ρος των στόχων και των «κόκκινων» 
γραμμών της – και όχι μόνο των δι-
κών της αλλά ολόκληρου του αντι-
μνημονιακού κινήματος.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα 
σε ηγεμονική θέση και ταυτόχρονα σε 
αδιέξοδο! Σε ηγεμονική θέση, διότι 
η αντιπολίτευση έχει αποσυντεθεί όχι 
μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά, 
διότι πλέον η συντριπτική πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού δεν μπορεί να 
αντέξει την περαιτέρω συρρίκνωση 

των εισοδημάτων και την επιδείνωση 
της οικονομικής του κατάστασης, ενώ 
ακόμα και οι μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες διαλύονται. Ταυτόχρονα, βιώ-
νει ένα προφανές πολιτικό αδιέξοδο. 
Είτε να επιμείνει στην αντιμνημονιακή 
ρητορική της και να οδηγηθεί σε μία 
ανεξέλεγκτη ρήξη με την ευρωζώνη 
–με καταστρεπτικές συνέπειες για τη 
χώρα, τις οποίες δεν μπορεί να επωμι-
σθεί– είτε να υποταχθεί στις εξωπραγ-
ματικές και τιμωρητικές διαθέσεις και 
προτάσεις των δανειστών.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, 
πολλοί συνιστούν μια προσφυγή στις 
κάλπες ή σε δημοψήφισμα, για να 
ξεφύγουν με αυτόν τον τρόπο από τα 
αδήριτα διλήμματατα οποία αντιμετω-
πίζουν. Όμως και αυτή η επιλογή δεν 
έχει νόημα διότι το μεγάλο πρόβλημα 
που έχει η κυβέρνηση είναι πως δεν 
μπορεί να κυβερνήσει. Είναι αδύ-
νατο εξάλλου να καλέσει τους Έλληνες 
πολίτες να πληρώσουν υποχρεώσεις 
και να υποβληθούν και σε νέες θυσί-
ες, όταν η ίδια έχει εκλεγεί με το σύν-
θημα «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». 
Ακόμα και στην υποθετική περίπτω-
ση που θα υπογράψει μία συμφωνία 
με τους δανειστές, δεν θα μπορέσει να 
διαχειριστεί αυτή τη συμφωνία και θα 
υποχρεωθεί είτε να εγκαταλείψει την 
εξουσία (πράγμα δύσκολο λόγω εξου-
σιολαγνείας) είτε να προχωρήσει σε 
νέες κυβερνητικές συνθέσεις, ακό-
μα και με τους μεχρι χθές αντιπάλους 
του (το Ποτάμι είναι εδώ, ενώ ετοιμά-
ζεται και το μεταβενιζελικό ΠΑΣΟΚ).

Εκλογές αυτή τη στιγμή δεν θα 
έλυναν τίποτε. Όχι μόνο διότι θα ανα-
παρήγαν ένα παρόμοιο –λίγο πιο 
πάνω, λίγο πιο κάτω– με το σημερι-
νό πολιτικό σκηνικό, αλλά και διότι θα 
αναπαρήγαν το ίδιο πολιτικό αδιέ-
ξοδο. Αν γίνουν εκλογές πριν από τη 
«συμφωνία», δεν θα μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί κάποια μείζων ρήξη στο 

εσωτερικό της κυβέρνησης μεταξύ 
των «συναινετικών» και των «απορρι-
πτικών» και ο Τσίπρας δεν θα μπορεί 
να εκκαθαρίσει την κοινοβουλευτική 
ομάδα από τους αντιφρονούντες! Για 
να κάνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε πρώ-
τα να φέρει τη συμφωνία, να την κατα-
ψηφίσουν οι αντιφρονούντες και έτσι 
να μπορεί να τους αποκλείσει από τις 
εκλογικές λίστες. Επομένως, εκλογές 
πριν από συμφωνία είναι αδιανόη-
τες, διότι δεν οδηγούν πουθενά. Εάν 
πραγματοποιηθούν μετά από συμ-
φωνία και ρήξη στο εσωτερικό του 
κυβερνητικού σχήματος, τότε ο Τσί-
πρας και οι συναινετικοί θα χαρα-
κτηρισθούν ως προδότες και μνημο-
νιακοί και θα υποχρεωθούν σε συ-
γκυβέρνηση με ανοικτά μνημονιακό 
πρόσημο. Όπερ άτοπο, διότι δεν θέ-
λουν να αναλάβουν το ρίσκο μιας τέ-
τοιας επιλογής. Υπάρχει βέβαια και 
μια «λύση Λαφαζάνη–Νταβανέλου», 
δηλαδή μια επιλογή εκλογών που θα 
επέτρεπε στον ΣΥΡΙΖΑ «να χάσει», 
προβάλλοντας μαξιμαλιστικές προτά-
σεις ρήξης, έτσι ώστε να αποφύγει να 
πληρώσει για τις καταστροφές που 
προκάλεσε επί πέντε μήνες στη χώρα 
και να περάσει και πάλι τον λογαρια-
σμό του νέου μνημονίου που έφερε η 
πολιτική του στα παλιά «μνημονιακά 
κόμματα»! Θα ήταν μια κάποια λύση 
για τον Νταβανέλο, όχι όμως και για 
τον Τσίπρα, διότι στη συνέχεια ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα συρρικνωνόταν.

Κατά συνέπεια, η μόνη εφικτή 
λύση για τον Τσίπρα είναι μια τρίτη 
επιλογή, η λύση μιας κυβέρνησης 
«εθνικής σωτηρίας» εδώ και τώρα, 
ίσως και με εξωκομματικούς υπουρ-
γούς, μετά από πρωτοβουλία του 
προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να 
αντιτάξει ένα ενιαίο μέτωπο απένα-
ντι στους δανειστές, γεγονός που θα 
πολλαπλασίαζε την διαπραγματευτι-
κή ισχύ του – μια και κατηγορείται δι-

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Κυβέρνηση «Εθνικής Σωτηρίας»;
Η έσχατη επιλογή του πολιτικού συστήματος;

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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αρκώς ότι, αντί να αντιμετωπίζει από 
κοινού την κρίση, ασχολείται συνέ-
χεια με τις εσωτερικές πολιτικές δια-
μάχες. Μια τέτοια λύση θα του επέτρε-
πε ταυτόχρονα να ξεπεράσει την ομο-
λογημένη αδυναμία διακυβέρνησης 
που έχει το κόμμα του. Έτσι θα μπορεί 
ο Τσίπρας να εμφανιστεί ως ο «εθνι-
κός» πολιτικός ηγέτης ο οποίος, αντί 
να κατηγορηθεί ότι οδηγεί τη χώρα 
σε μία νέα πολιτική αντιπαράθεση, με 
προσφυγή στις κάλπες, χωρίς δυνατό-
τητα ουσιαστικού αποτελέσματος, θα 
δοκιμάσει να μεταφράσει την κοι-
νωνική πλειοψηφία σε πολιτική 
(τουλάχιστον για όσο διάστημα την δι-
αθέτει, μια και η επιβολή των μνημο-
νιακών μέτρων αύριο θα την ρηγμα-
τώσει). Δηλαδή, να καλέσει για μια κυ-
βέρνηση εθνικής σωτηρίας (ή «εθνι-
κού σκοπού»), με κορμό βεβαίως τα 
ίδια τα κυβερνητικά κόμματα που δια-
θέτουν την πλειοψηφία, αλλά και με τη 
συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους 
των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων, 
είτε με τον ίδιον ή άλλον υπερκομμα-
τικό πρωθυπουργό. Με έναν και μο-
ναδικό ομολογημένο στόχο, την ενιαία 
αντιμετώπιση της πίεσης που ασκείται 
πάνω στη χώρα.

Είναι βέβαιο πως μια τέτοια κί-

νηση, στρεβλής εστω, συμπαράτα-
ξης της  πλειοψηφίας του ελληνικού 
λαού, μέσω των κομμάτων που –κα-
λώς ή κακώς– τον εκφράζουν, θα του 
έδινε μεγαλύτερες δυνατότητες απέ-
ναντι στους εταίρους/αντιπάλους μας. 
Και προφανώς κάτι τέτοιο μπορεί να 
το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, 
διότι στο παρελθόν οι εκκλήσεις για 
ενότητα, είτε του ΓΑΠ είτε του Σαμαρά, 
δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές 
μια και απευθύνονταν από τους «μνη-
μονιακούς» προς τους αντιπάλους του 
μνημονίου. Και άρα οποιαδήποτε συ-
ναίνεση θα καταγραφόταν ως προδο-
σία. Σήμερα συμβαίνει το ακριβώς 
αντίστροφο. Είναι οι αντιμνημονια-
κές δυνάμεις που θα καλούν σε ένα 
ενιαίο μέτωπο «εθνικής σωτηρίας» 
τα ηττημένα μνημονιακά κόμματα, σε 
μια συναίνεση πάνω στη γραμμή των 
μικρότερων δυνατών υποχωρήσεων. 
Ήδη, η κίνηση του Τσίπρα να προκα-
λέσει την προ ημερησίας διάταξης συ-
ζήτηση στη Βουλή, την Παρασκευή 
5 Ιουνίου, ενείχε έναν τέτοιο χαρα-
κτήρα: Ο Τσίπρας κάλεσε τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν 
υπέρ του σχεδίου της ελληνικής κυ-
βέρνησης και να απορρίψουν εκείνο 
των δανειστών. Το πρώτο αυτό βήμα 

πιθανότατα θα το ακολουθήσουν και 
άλλα. Χρησιμοποιώντας και τη δυ-
νατότητα που προσφέρει ένας πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ο οποί-
ος προέρχεται από αντιπολιτευόμενο 
μνημονιακό κόμμα αλλά έχει εκλεγεί 
(άραγε κατά τύχη;) από την αντιμνη-
μονιακή πλειοψηφία (!) να προχωρή-
σει στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης 
“εθνικής σωτηρίας”.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία 
την οποία διαθέτει το πολιτικό σύστη-
μα πριν εκδηλωθούν νέα ακραία δι-
αλυτικά φαινόμενα. Το ίδιο έκαναν 
οι αντιμαχόμενες μερίδες το 1826 
όταν, μπροστά στην επαπειλούμενη 
οριστική καταστροφή της Επανάστα-
σης, αποφάσισαν, οπαδοί και αντίπα-
λοί του, να επιλέξουν τη λύση Καπο-
δίστρια ως τη μόνη λύση για να απο-
φευχθεί η καταστροφή (και αφού 
αυτή αποφεύχθηκε, ξανάρχισαν να 
σφάζονται και φορτώθηκαν τον Όθω-
να!). Ή, όταν το ΚΚΕ και ο Ζαχαριάδης, 
κάτω από άλλες συνθήκες, κάλεσε σε 
συστράτευση πίσω από τον Μεταξά. 
Σήμερα, ο Παυλόπουλος, μέσα από 
τον θεσμικό του ρόλο, ο Καραμανλής, 
μέσα από τον ρόλο γέφυρας που δια-
δραματίζει μεταξύ Ν.Δ. και ηγετικής 
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και προπαντός ο 

ίδιος ο Τσίπρας είναι πολύ κοντά σε 
μια τέτοια επιλογή, στην πραγματικό-
τητα τη μόνη που διαθέτουν. Ο Βενι-
ζέλος και ΓΑΠ, που ήταν εμπόδιο σε 
μια τέτοια εξέλιξη, έφυγαν από το κά-
δρο, άραγε θα χρειαστεί να φύγει και 
ο Σαμαράς;

Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι 
εμείς οι υπόλοιποι, ο ελληνικός λαός 
καθώς και όσοι βρεθήκαμε και συνε-
χίζουμε να είμαστε έξω από τους μη-
χανισμούς της εξουσίας, θα εγκατα-
λείψουμε τη δική μας διακριτή θέση 
και την συστημική αντιπολίτευσή 
μας. Απλώς γνωρίζουμε πως το ζή-
τημα της ανασυγκρότησης της χώρας 
και της εξόδου από την παρακμή είναι 
ένα ζήτημα μακράς πνοής και δυστυ-
χώς στην παρούσα φάση δεν εξαρτά-
ται από εμάς [Ο ελληνικός λαός έχει τα 
κόμματα τα οποία έχει εκλέξει, και τα 
οποία στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία  έχουν ελάχιστη σχέση με τα μεγά-
λα προβλήματα της χώρας, αλλά αυτό 
είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο]. Έτσι λοι-
πόν, εάν το παλαιό πολιτικό σύστημα 
(μέρος του οποίου είναι και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ) εγκαταλείψει το προσκήνιο έχο-
ντας προκαλέσει τη μικρότερη δυνα-
τή ζημιά, τόσο ευνοϊκότεροι θα είναι 
οι όροι γι’ αυτές τις δυνατότητες ανα-

συγκρότησης. Τα πολιτικά κόμματα, ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρω-
θυπουργός και οι πολιτικοί αρχη-
γοί, υπό τη θεσμική τους ιδιότητα, εί-
ναι υποχρεωμένοι να κινηθούν, προς 
μια οποιαδήποτε κατεύθυνση και να 
εγκαταλείψουν την θανάσιμη ακινη-
σία που τους χαρακτηρίζει. Αν προ-
σπαθήσουν, με τα γνωστά τερτίπια του 
πολιτικαντισμού, απλώς να σώσουν το 
τομάρι τους, το κόμμα τους, την υστε-
ροφημία τους, αδιαφορώντας για τις 
τύχες του λαού και της χώρας, ας εί-
ναι βέβαιοι πως ούτε το τομάρι τους 
θα σώσουν εν τέλει, προπαντός δε το 
όνομά τους θα συνδεθεί εσαεί με αρές 
και κατάρες, όπως έχει συνδεθεί εκεί-
νο του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Δυστυχώς, οι αντιμνημονιακοί του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τις εκλογές της 
25ης Ιανουαρίου, επέλεξαν να «μπλέ-
ξουν» με τη διαχείριση του μνημονί-
ου και δεν μπορούν να ξεμπλέξουν 
χωρίς κανένα κόστος. Εμείς, ως ελλη-
νικός λαός, τους ζητάμε απλώς να μας 
παραδώσουν μια χώρα με τις λιγότε-
ρες δυνατές καταστροφές και όχι ένα 
απολύτως «διαλυμένο μαγαζί».

Κυβέρνηση "Εθνικής Σωτηρίας"; 

Η έσχατη επιλογή του πολιτικού συστήματος;
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Τ 

ο νέο πακέτο μέτρων (νέο μνημόνιο) που 
επεξεργάζονται  οι εταίροι-δανειστές, 
εκτός του ότι κονιορτοποιεί την αυταρέ-
σκεια της κυβέρνησης περί «συμφωνί-

ας» και «ισχυρής διαπραγμάτευσης»,  καλεί από 
τη μια την ελληνική κοινωνία να οργανωθεί έτσι 
ώστε  να εξυπηρετείται το χρέος, που ακόμη δεν 
έχει αξιολογηθεί αν είναι θεμιτό, νόμιμο και βι-
ώσιμο και από την άλλη ν’ ανασυγκροτήσει την 
κοινωνική πίστη στην προτεραιότητα εξυπηρέ-
τησής του, δηλαδή τη συνείδηση της υποτέλειας. 
Για τους Έλληνες  αναγνωρίζεται το «δικαίωμα» 
ή να το αποδεχτούν ή να το απορρίψουν, μέσω 
Βουλής, ή μέσω δημοψηφίσματος, ή εθνικών 
εκλογών, με τίμημα, στην περίπτωση της δεύτε-
ρης επιλογής, τον διαχωρισμό τους από την περ-
πατησιά των εταίρων. 

Δ ιαφάνηκε αυτούς τους τέσσερις μήνες ότι η 
κυβέρνηση της Αριστεράς βάσιζε τη διαπραγμά-
τευση στην «εξυπνάδα» κάποιων ειδημόνων και 
σε λεκτικούς λεονταρισμούς πέραν των πραγ-
ματικών συσχετισμών δύναμης και καθόλου σ’ 
αυτό που μπορούσε να τους αλλάξει: τη συγκρό-
τηση ενός κοινωνικού μετώπου. Δεν κατανόησε 
ότι η αντιμετώπιση της επιθετικότητας των εταί-
ρων-δανειστών εξαρτιόταν πρωτίστως από την 

περπατησιά της στο εσωτερικό της χώρας, από 
τις «συμφωνίες» με τους εσωτερικούς κοινωνι-
κούς εταίρους.

Αν παρατηρήσει κανείς το λεξιλόγιο, τις συ-
μπεριφορές και τις παρεμβάσεις των στελεχών της 
κυβέρνησης, θα πιστώσει ότι δεν ξεφεύγουν από 
τις ανάγκες των παγιωμένων –άδικων και χρεο-
βόρων–  κοινωνικών, οικονομικών και χωροτα-
ξικών δομών. Διαιωνίζουν το καθεστώς των πο-
λιτών δύο κατηγοριών: αυτών που υφίστανται το 
χρέος ως επαχθές, ως καταπάτηση ανθρώπινων 
και εθνικών δικαιωμάτων (ανεργία, φτώχεια, απο-
κλεισμοί) και των άλλων, των θυλάκων διαπλοκής 
και κηφηναρειού, για τους οποίους οι δανειστικές 
συμφωνίες λειτουργούν προστατευτικά.

Να υπενθυμίσω ότι οι εσωτερικές δυναμικές 
που εκκόλαψαν το χρέος είναι  το πελατειακό σύ-
στημα και ο αθηναϊκός συγκεντρωτισμός. Το δυ-
σβάστακτο κόστος συντήρησης μιας παρασιτικής 
και κηφηνικής τάξης και μιας γιγαντιαίας, σε σχέ-
ση με το εθνικό σώμα, πόλης–πρωτεύουσας, της 
οποίας το κόστος αντιμετώπισης των πολεοδομι-
κών της προβλημάτων και το κόστος συντήρησης 
της κυριαρχίας της επί του εθνικού χώρου δεν 
μπορούν να καλυφθούν από το πλεόνασμα που 
παράγει η χώρα, οδηγούν σε ασύνετο και ακατά-
σχετο εξωτερικό δανεισμό, που τη γονατίζουν. 

Η παράβλεψη αυτών των δυναμικών οδηγεί  

την κυβέρνηση σε ρόλο συντήρησης του πελα-
τειακού και αθηνοκεντρικού κράτους και, σιγά 
σιγά, στη διολίσθησή της σε  κοτζαμπασισμό, δη-
λαδή σε εισπράκτορα για χάρη των τιμωρών-δα-
νειστών. Συγχέει τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων που δημιούργησαν οι ανάγκες της κοινω-
νίας, με τα «δικαιώματα» (θέσεις και μισθούς)  
που δημιούργησαν τα πελατειακά δίκτυα και οι 
«κατουρημένες ποδιές». Συγκαλύπτει τον καιρο-
σκοπισμό των βολεμένων πίσω από θεωρήμα-
τα κοινωνικού αυτοματισμού. Παραβλέπει ότι, 
κάθε φορά που παίρνουμε τη δόση του δανείου, 
για να πληρωθούν οι θύλακες της διαπλοκής και 
του κηφηναρειού, ξενιτεύονται  30 χιλ. νέοι και 
χάνονται στον ιδιωτικό τομέα 60 χιλ. θέσεις ερ-
γασίας. Αγνοεί ότι, σε συνθήκες εθνικής κρίσης, 
το επίπεδο της εργατικής συνείδησης και αλλη-
λεγγύης δεν κρίνεται από το αν ένας εργαζόμε-
νος και  κλάδος  διατηρήσουν τα κεκτημένα, αλλά 
από το αν εξασφαλίζουν την κοινωνική και, επο-
μένως, εθνική ενσωμάτωση των πλέον αδικημέ-
νων συμπολιτών τους: των ανέργων. 

Μια αριστερή πολιτική θα έφερνε το ζήτημα 
των εργατικών ανισοτήτων στην καρδιά των ερ-
γαζομένων, προωθώντας  κοινότητες απασχολη-
μένων και ανέργων σε κάθε επιχείρηση και κλά-
δο, δημόσιο και ιδιωτικό, που θα διαχειρίζονταν 
το δικαίωμα στην εργασία, στη ζωή και την πα-

τρίδα όλων και, επιπλέον, θα καταγίνονταν μ’ ένα 
πρόγραμμα διάσωσης επιχειρήσεων, κλάδων 
και ανθρώπων. 

Μια  Αριστερά που εξαντλεί την κοινωνι-
κή της πολιτική  σ’ ένα σημειολογικό μέτωπο, το 
οποίο ορίζεται από τις «καθαρίστριες» του υπ. Οι-
κονομικών και την «επαναπρόσληψη των απο-
λυμένων» του Ραδιομεγάρου, εκτός του ότι συ-
γκαλύπτει τους πραγματικούς τόπους της τρα-
γωδίας, τα νεκροταφεία των χιλιάδων επιχειρή-
σεων, απέχει πολύ από το να εμπνεύσει έναν 
καταπονημένο λαό. 

Η κυβέρνηση φαίνεται εγκλωβισμένη στα 
στενά τείχη της Αθήνας. Οι αξιωματούχοι της 
εξαντλούν την περπατησιά τους στο τηλεοπτικό 
πριγκιπάτο των Αθηνών ή στα κονκλάβια και τα 
πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου, αντί να περ-
πατήσουν, επιτέλους, στους απωθημένους από 
τον πελατειασμό και τον αθηνοκεντρισμό τόπους 
της χώρας, εκεί που βρίσκονται οι δυνάμεις της 
εξόδου από την κρίση.

Η αριστερά του πελατειασμού και του αθηνοκεντρισμού

Εντός συστήματος!

Του Εκ Βεροίας
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Οικονομική καθίζηση...

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επί ένα 
πεντάμηνο διαπραγματεύεται «σκλη-
ρά» με τους δανειστές μας για να φέ-
ρει μια «αντιυφεσιακή» συμφωνία, που 
αυτήν τη στιγμή αποτιμάται γύρω στα 
2,5 δισ. ευρώ πρόσθετα μέτρα (αύξηση 
ΦΠΑ, κατάργηση πρόωρων συντάξε-
ων κ.ά.). Οι δανειστές ζητούν ο λογαρια-
σμός να είναι γύρω στα 900 εκατομμύ-
ρια ευρώ υψηλότερος, λογικά θα κλει-
δώσει (αν υπάρξει συμφωνία) κάπου 
στη μέση. Η σκληρή διαπραγμάτευση 
μας έφερε στο σημείο να θεωρούμε τα 
μέτρα που ανέφερε το μέιλ Χαρδούβελη 
(κοντά στο 1 δισ. ευρώ) ανώδυνα!

Π 
έρα όμως από την ατέρμο-
νη διαπραγμάτευση υπάρχει 
και η πραγματική ζωή και η 
πραγματική οικονομία, που 

έχει μπει και πάλι σε υφεσιακή πορεία. 
Οι περυσινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2015 
ανέφεραν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5 %. Αντ’ 
αυτού, το πρώτο τρίμηνο του 2015 η ελλη-
νική οικονομία κατέγραψε ύφεση -0,2%. 
Τώρα οι διεθνείς οργανισμοί αναθεωρούν 
προς τα κάτω τις προβλέψεις τους, ο ΟΑΣΑ 
μιλά για ανάπτυξη μόλις 0,1% και η ΕΕ για 
ανάπτυξη 0,5%. Γι’ αυτό και οι εταίροι δέχο-
νται τόσο εύκολα τον περιορισμό του πρω-
τογενούς πλεονάσματος για την τρέχουσα 
χρονιά και την επόμενη, καθώς η ελληνι-
κή οικονομία ή θα μπει πάλι σε ύφεση, ή θα 
έχει μια πολύ χαμηλή ανάπτυξη της τάξης 
του 0,5%. 

Η ύφεση είναι απόρροια της καθίζη-
σης που παρατηρείται τους τελευταίους 
μήνες σε όλους τους τομείς της οικονομί-
ας: Η εσωτερική κατανάλωση, που σε με-
γάλο βαθμό στήριξε την αναιμική αύξηση 
του ΑΕΠ το 2014, περιορίζεται και πάλι, ο 
ΟΑΣΑ προβλέπει ότι το 2015 θα αυξηθεί 
κατά 0,9% από αύξηση 1,4% τον προηγού-
μενο χρόνο. Η πρόβλεψη του ΟΑΣΑ φαντά-
ζει αισιόδοξη για όσους έχουν εικόνα της 
αγοράς, που κάθε μήνα στεγνώνει και πε-
ρισσότερο. 

Οι τράπεζες είναι ένα βήμα πριν την 
κατάρρευση, το εξάμηνο Δεκεμβρίου-Μα-
ΐου απώλεσαν περισσότερα από 35 δισ. σε 
καταθέσεις, το σύνολο των καταθέσεών τους 
είναι 128 δισ. ευρώ, στο χαμηλότερο επίπε-
δο των τελευταίων 11 χρόνων. Οι καταθέ-
σεις που δεν οδηγούνται κάτω από στρώ-
ματα ή σε θυρίδες, γίνονται καταθέσεις σε 
ξένες τράπεζες (κυρίως γερμανικές), ή το-
ποθετήσεις σε ομόλογα. Όποιοι επιλέγουν 
τα δύο τελευταία δύσκολα, αν κάποια στιγ-
μή μειωθεί η ανασφάλεια, να ξαναφέρουν 
τα λεφτά τους σε ελληνικές τράπεζες. Τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν εκτοξευτεί 
στα 80 δισ. ευρώ- που αποτελεί αρνητικό 
ρεκόρ. Ο συνδυασμός αυτών δύο (μείωση 

καταθέσεων – αύξηση μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων) οδηγεί τις τράπεζες στο να κά-
νουν παύση δανεισμού, δηλαδή να μη χο-
ρηγούν νέα δάνεια. Από τις αρχές του χρό-
νου οι νέες δανειοδοτήσεις ήταν με το στα-
γονόμετρο, ενώ από τον Μάιο ουσιαστικά 
έχουν παγώσει. Ενδεικτικό του κλίματος της 
αγοράς είναι ότι και τα αιτήματα για νέα δά-
νεια είναι σε ιστορικό χαμηλό, πως ο άλ-
λος να ζητήσει δάνειο, όταν γνωρίζει ότι έχει 
ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί. 

Επιπλέον παράγοντας που οδηγεί σε 
ασφυξία την αγορά είναι τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη του δημοσίου, που μετά από 
δύο χρόνια που μειώνονταν και πάλι αυξά-
νονται. Μέχρι τον Απρίλιο του 2015 οι λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου είχαν 
ανέλθει στα 4,8 δισ. ευρώ, τον Μάρτιο ήταν 
4,4 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και 
των επιστροφών φόρων που εκκρεμούν). 
Τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ 
και από τις αρχές του έτους η αύξηση είναι 
1,1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση (αν συνυπο-
λογίσουμε και τα αποθεματικά των δημόσι-
ων φορέων που μετέφερε στην Τράπεζα της 
Ελλάδος) κερδίζει χρόνο στη διαπραγμάτευ-
ση τρώγοντας από τις σάρκες της ελληνικής 
οικονομίας.

Η κατάσταση στην αγορά και τον τρα-
πεζικό τομέα έχει άμεσο αντίκτυπο και στα 
δημόσια οικονομικά. Στο πεντάμηνο Ια-
νουαρίου – Μαΐου 2015 η υστέρηση των 
εσόδων του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 
περίπου 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχε-
δόν τα μισά –1 δισ. ευρώ– οφείλονται στην 
«τρύπα» που δημιουργήθηκε μόνο τον 
Μάιο. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορ-
φώθηκε στα 651 εκατ. ευρώ από 1,6 δισ. 
ευρώ που ήταν πέρυσι το ίδιο διάστημα. 
Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στο γε-
γονός ότι φέτος τα ασφαλιστικά ταμεία πα-
ρουσίασαν πρωτογενές έλλειμμα (738 εκατ. 
ευρώ) έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 

πέρυσι (438 εκατ. ευρώ).
Η κυβέρνηση επικεντρώνει την προ-

σοχή της στο να εξοφλεί μισθούς, συντάξεις 
και υποχρεώσεις προς το εξωτερικό, αλλά 
και αυτά, σταδιακά, αδυνατεί να τα υλοποι-
ήσει. Η δόση Μαΐου προς το ΔΝΤ βρέθηκε 
την τελευταία στιγμή και με ταχυδακτυλουρ-
γικό τρόπο (δώσαμε την εγγύηση που έχει 
καταβάλει η χώρα για τη συμμετοχή της στη 
σύσταση του ΔΝΤ), η πρώτη δόση Ιουνίου 
προς το ΔΝΤ μεταφέρθηκε για τα τέλη του 
μήνα. Στα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να κατα-
βάλουμε 1,56 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ (το άθροι-
σμα των 4 δόσεων του Ιουνίου) και πρέπει 
να βρεθούν και σχεδόν άλλα τόσα για μι-
σθούς και συντάξεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα 
του κράτους είναι ελάχιστα, αλλά η κυβέρ-
νηση θεωρεί ότι έχει όσο χρόνο χρειάζεται 
για να διαπραγματευτεί. 

Κάποιος ακραιφνής οπαδός της κυβέρ-
νησης θα μπορούσε να πει πως διέξοδος 
ακόμα υπάρχει, να μη συμφωνήσουμε και 
ας αναλάβουν οι δανειστές τις ευθύνες τους. 
Αυτή η διέξοδος θα μπορούσε να είναι επι-
λογή τον πρώτο μήνα της νέας διακυβέρνη-
σης, που και πάλι θα ήταν πολύ επώδυνη, 
πριν επιστραφούν τα 10 δισ. ευρώ που εί-
χαμε για την ανακεφαλαιοποίηση των ελλη-
νικών τραπεζών (που κατόπιν εορτής η κυ-
βέρνηση αναγνώρισε το λάθος της), πριν σα-
ρωθούν τα διαθέσιμα των δημόσιων οργα-
νισμών από την κεντρική κυβέρνηση και 
χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του 
χρέους και πριν στεγνώσει εντελώς η αγορά. 
Άρα, η κυβέρνηση, ή τουλάχιστον αυτοί οι 
3-4 που καθορίζουν την πορεία της, δεν εί-
χαν ποτέ μια τέτοια διέξοδο στο μυαλό τους. 
Ας φέρουν, λοιπόν, τη συμφωνία που τόσον 
καιρό ετοιμάζουν, και μετά να υποστούν τις 
συνέπειες της καταστροφικής έως τώρα δι-
ακυβέρνησής τους, όπως τις έχουν υποστεί 
όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. 

Ένα σενάριο…

Μ 

ια από τις πιο συνηθισμένες διαπιστώ-
σεις αναλυτών και πολιτικολογούντων 
κατά τη «διαπραγματευσιάδα» που 
εδώ και πέντε μήνες βιώνει ο τόπος 

με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εί-
ναι ότι οι δανειστές μας επιθυμούν την πτώση της 
κυβέρνησης για να εκλεγεί μια νέα, φιλική σε αυ-
τούς κυβέρνηση, που θα υπογράψει τα νέα μνημό-
νια και έτσι απρόσκοπτα θα συνεχιστεί η εμπέδω-
ση και ισχυροποίηση της κυριαρχίας τους επί του 
δύσμοιρου λαού μας. Και αυτό είναι αληθές, αν κά-
νουμε την υπόθεση ότι στα μυαλά των ηγεμόνων εξ 
Εσπερίας κυριαρχεί η αντίληψη της επιβολής διά 
της επίδειξης και άσκησης ωμής βίας. Ανέκαθεν οι 
αποικιοκράτες και οι ιμπεριαλιστές χρησιμοποιού-
σαν το όπλο αυτό. Βέβαια, ιστορικά, χρησιμοποιού-
σαν και ένα άλλο όπλο, παράλληλα με το πρώτο ή 
και από μόνο του. Αυτό της ενσωμάτωσης. Αρκεί 
να «προσεταιριστείς» ή να «πείσεις» το κατάλληλο 
πρόσωπο, οργάνωση, φορέα, κίνημα, κ.λπ.

Το τελευταίο διάστημα μπαίνω στον πειρασμό 
να πιστεύω ότι οι κυρίαρχοι προκρίνουν το δεύτε-
ρο. Γνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός, πέντε χρόνια 
τώρα, δεν αντέχει άλλο τη συστηματική οικονομική 
και κοινωνική εξαθλίωση και ότι η έλλειψη αντο-
χών, μαζί με την έλλειψη οράματος αναγέννησης 
του τόπου, μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτικές κα-
ταστάσεις, και από γεωπολιτική άποψη. Σίγουρα, 
αυτήν τη δυνάμει οριακή συνθήκη δεν μπορεί να 
τη διαχειριστεί το «μνημονιακό» πολιτικό σύστημα 
και οι εκπρόσωποί του. Μόνο μια «αντιμνημονια-
κή» πολιτική οντότητα θα μπορούσε να «ενσωμα-
τώσει» ξανά και με επιτυχία τον απελπισμένο και 
απηυδισμένο λαό. Μια τέτοια πιθανή υποψηφιό-
τητα ήλθε πια στο προσκήνιο, διά της μορφής της 
κυβερνητικής σύμπραξης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά τις 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Κρίνω, λοιπόν, ότι οι 
κυρίαρχοι θα εξαντλήσουν κάθε μέσο, με προφα-
νή χρήση και μαστιγίου και καρότου, για να απο-
σπάσουν την πολύτιμη υπογραφή αυτής της κυ-
βέρνησης (και όχι κάποιας άλλης «φιλικότερης») 
σε ένα νέο μνημόνιο (όπως και να το ονομάσουν). 
Έτσι μόνο θα σβήσει ή θα παρεκτραπεί η όποια ρι-
ζοσπαστικότητα υπάρχει ή σιγοκαίει στο κοινω-
νικό σώμα. Το έργο εξάλλου ξαναπαίχτηκε όταν 
ήρθε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1981 για να εν-
σωματώσει τάχιστα τη διάχυτη εργατική, νεολαι-
ίστικη και αντιιμπεριαλιστική ριζοσπαστικότητα 
που είχε φουντώσει τη δεκαετία του ’70 στην Ελλά-
δα και αμφισβητούσε τη θέση της χώρας ως προ-
κεχωρημένου φυλακίου της Δύσης.

Γι’ αυτούς τους λόγους, πιο πιθανό βλέπω οι 
σύγχρονοι αποικιοκράτες να παίξουν το χαρτί της 
ενσωμάτωσης και όχι της ανατροπής. Βέβαια, κι 
αυτή είναι άλλη μια πιθανότητα που μένει να απο-
δειχτεί…

Θόδωρος Ντρίνιας

Πέρα από την διαπραγμάτευση υπάρχει και η ζωή

Του Γιάννη Ξένου

 Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015 η υστέρηση των εσόδων του προϋπολογι-
σμού ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά –1 δισ. ευρώ– 
οφείλονται στην «τρύπα» που δημιουργήθηκε μόνο τον Μάιο.

                                                                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Στις 300 χιλιάδες έφτασαν οι αιτήσεις 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του προ-
γράμματος για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης (N4320/15). 
Αριθμός αιτήσεων που αντιστοιχεί σε 
600 χιλιάδες άτομα τα οποία εν δυνά-
μει αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια –
αφού μένει να ολοκληρωθεί η αξιολό-
γηση των αιτήσεων.

Τ 

ο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 
μέτρα για την αποκατάσταση του 
ηλεκτρικού ρεύματος, την επιδό-
τηση του ενοικίου και της τροφής, 

πόρρω απέχει από τις διθυραμβικές προ-
εκλογικές εξαγγελίες του προγράμματος 
της Θεσσαλονίκης και του πακτωλού των 
12 δισ. διαθεσίμων για την κοινωνική πο-
λιτική της «Αριστερής Διακυβέρνησης»! 
Μετά βίας διασφαλίστηκαν 200 εκατ. € για 
την παροχή 300kwh/μήνα και 70€/άτομο 
για επιδότηση ενοικίου για μόλις 30 χιλιά-
δες δικαιούχους – ενώ μόνο οι αιτήσεις για 
επιδότηση ενοικίου ξεπέρασαν τις 290 χιλ! 
Θα χρησιμοποιηθούν επίσης πόροι ύψους 
135 εκατ. € από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για την 
κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών την 
περίοδο 2015-16, για περισσότερους από 
500 χιλιάδες ανθρώπους, δηλαδή 11€/ 
μήνα ανά άτομο! 

Παρά τις καινοτομίες που επικαλείται 
η πολιτική ηγεσία του υπ. Εργασίας, περί 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης 
των αιτήσεων και σπασίματος των διαγω-
νισμών προμηθειών τροφίμων σε επίπε-
δο περιφερειών, το βασικό πρόβλημα της 
υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων εί-
ναι ότι, ακόμα και μετά τα πέντε αυτά χρό-
νια σκληρών αντιλαϊκών μέτρων, το κράτος 
δεν γνωρίζει εκείνους που είναι πραγματι-
κά φτωχοί! Σε μια χώρα με τεράστια έκτα-
ση φοροδιαφυγής και φορο-αποφυγής και 
με τρομακτικές ελλείψεις στις κοινωνικές 
δομές των δήμων, δεν είναι εύκολο να κα-
θοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος της βο-
ήθειας όταν λείπει η επιτόπια επαλήθευ-
ση και η αξιολόγηση εξαντλείται στα δη-
μόσια έγγραφα-δικαιολογητικά. Είναι δε 
σπάνιο οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 
ακραία φτώχεια να γνωρίζουν την ύπαρ-
ξη των προγραμμάτων, αλλά και να έχουν 
τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτού-
μενων αιτήσεων και εύρεσης των σχετικών 
δικαιολογητικών. 

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πρό-
βλημα στην εξάμηνη πιλοτική εφαρμο-
γή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος σε 13 δήμους, αφού ακόμα σήμερα γί-
νεται επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ δεν 
έχει καταβληθεί η τελευταία δόση σε 27 χι-
λιάδες δικαιούχους. Η αδυναμία στοιχει-
ώδους συνεργασίας κράτους και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, π.χ. η μη έκδοση σχετικών 

ΚΥΑ υπουργείου Εσωτερικών, Ανάπτυξης, 
Εργασίας, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει 
λειτουργήσει καν ο πυλώνας της παροχής 
υπηρεσιών στους δικαιούχους (εφαρμογή 
Δημοτικού Κοινωνικού Τιμολογίου –ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ–, επιδότησης μετακινήσεων, ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης κοκ) για να 
μην αναφερθούμε στην ένταξήη τους στην 
αγορά εργασίας. 

Είναι απορίας άξιο γιατί, ενώ βρίσκο-
νται πόροι 200 εκατ. € για το νέο πρόγραμ-
μα δεν τροποποιείται η ΚΥΑ για την αύξη-
ση των πόρων από τα 20 εκατ. € του πιλο-
τικού προγράμματος του ελάχιστου εγγυη-
μένου εισοδήματος και δεν ολοκληρώνεται 
η αξιολόγησή του. Γιατί, ενώ αναζητούνται 
εθνικοί πόροι –ανύπαρκτοι– για την τρίμη-
νη συνέχεια των Κοινωνικών δομών των 
δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, 
ιματιοθήκες κοκ) με 120 χιλ. ωφελούμε-
νους και 1100 εργαζόμενους απλήρωτους 
επί τέσσερις μήνες, δεν έχει προχωρήσει 
εδώ και έξι μήνες η προετοιμασία του νέου 
ΕΣΠΑ, μεταφέροντας τους απαιτούμενους 
πόρους στις περιφέρειες για την υλοποί-
ηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για 
την καταπολέμηση της φτώχειας, κατ’ επέ-
κταση του σχεδιασμού του ελάχιστου εγγυ-
ημένου εισοδήματος;

Αποσιωπώντας η κυβέρνηση το έλ-
λειμμα επανασχεδιασμού των κριτηρί-
ων καταβολής των οικογενειακών-κοινω-
νικών επιδομάτων, εγκαταλείπει το ελάχι-
στο εγγυημένο εισόδημα με το πρόσχημα 
ότι τα 400 € το μήνα για μια τετραμελή οι-
κογένεια είναι ελάχιστα, συντηρούν δε τη 
μαύρη εργασία και άρα αποτελούν «δώρο 

για το μεγάλο κεφάλαιο», εξ ου και η υιο-
θέτησή του από την Παγκόσμια Τράπεζα. 
Μέχρις ότου όμως η κυβέρνηση εξοικονο-
μήσει πόρους από τη φοροδιαφυγή και τη 
λίστα Λαγκάρντ ή επιτύχει την αναδιανο-
μή του πλούτου που θα εξάλειφε την επι-
τεινόμενη κοινωνική εξαθλίωση, θα μπο-
ρούσε να ξεκινήσει από τα κάτω τον σχε-
διασμό ενός εθνικού προγράμματος κα-
ταπολέμησης της φτώχειας, αξιοποιώντας 
μεταξύ άλλων το δυναμικό των εργαζόμε-
νων στις κοινωνικές δομές των δήμων, την 
εμπειρία των δομών αλληλεγγύης της Εκ-
κλησίας, αλλά και τους αλληλέγγυους πο-
λίτες σε κάθε τόπο. 

Η μόνη δυνατότητα επιτυχίας ενός τέ-
τοιου σχεδιασμού είναι να δοθεί ουσιαστι-
κός ρόλος στους ανθρώπους που έχουν 
καθημερινή επαφή με το πρόβλημα και να 
κινητοποιήσει –βγάζοντάς τους από τα γρα-
φεία– δημοτικούς και δημοσίους υπαλλή-
λους. Να καλλιεργήσει επίσης ένα όρα-
μα αλληλεγγύης και πατριωτισμού στους 
πολίτες της χώρας, μετατρέποντάς τους 
σε δρώντα υποκείμενα κοινωνικής συνο-
χής, από παθητικούς ψηφοφόρους. Δυστυ-
χώς, η βιαιότητα των μέτρων των μνημονι-
ακών κυβερνήσεων και η επί τέσσερις μή-
νες στασιμότητα και αναμονή των αποτελε-
σμάτων της διαπραγμάτευσης της τωρινής, 
κατέστειλε κάθε δημιουργική κοινωνική 
πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει την πε-
ρίοδο του κινήματος των πλατειών, καλλι-
έργησε δε την απώθηση και την παθητικό-
τητα στην πιο κρίσιμη στιγμή της νεώτερης 
Ιστορίας μας. 

Η ιθαγένεια και 
ο... Καστοριάδης
«Οἱ μουσουλμάνοι δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν στὴ 
Γαλλία παρὰ στὸ βαθμὸ ποὺ δέχονται, στὴν 
πράξη, νὰ μὴν εἶναι μουσουλμάνοι σὲ μιὰ σειρὰ 
σημείων (οἰκογενειακὸ δίκαιο, ποινικὸ δίκαιο). 
Στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ μιὰ ἐλάχιστη ἐξομοίωση εἶναι 
ἀπαραίτητη καὶ ἀναπόφευκτη» (Κ. Καστοριά-
δης, Ἀκυβέρνητη Κοινωνία, σ. 283). Προσθέτει 
κι ἄλλα «σημεῖα» ὅπως τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα 
καὶ τὴν ἀντίληψη τῆς κοινωνίας γιὰ τὴν πηγὴ 
τοῦ νόμου της κ.λπ.

Ὅ 

σο κι ἂν ἡ Γαλλία δὲν κατάφερε τε-
λικὰ νὰ πετύχει μὲ τοὺς Μουσουλ-
μάνους της ὅ,τι ὁ Καστοριάδης 
ἔλεγε παλιὰ (1991) πὼς εἶχε κατα-

φέρει, εἶναι παραπάνω ἀπὸ προφανὲς ὅτι στὴν 
Ἑλλάδα (2015) θὰ τὸ καταφέρουν αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι 
θεωροῦν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ λίγο-πολὺ ὡς μυθο-
μανὴ ἀπολίτιστο ἐθνολαϊκιστὴ καὶ γελοῦν μὲ τὴν 
ἰδέα τῆς ὕπαρξης νεοελληνικῆς θετικῆς ἰδιαιτε-
ρότητας (ἴσως γιατὶ στὰ ξένα ἔζησαν ὄχι μὲ τὴν 
ἐκεῖ πλέμπα ἀλλὰ μὲ τοὺς μορφωμένους ὁμοϊ-
δεάτες τους, καὶ ἔτσι νομίζουν ὅτι ψεκασμένους 
λοῦμπεν διαθέτει μόνο ἡ Ἑλλάδα –ὅσοι ἔζησαν 
τοὺς λοῦμπεν Δυτικούς, δὲν τοὺς ξεχνᾶν). 

Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ μὲ τὴν ἱερὴ ἀγελάδα τῆς 
Εὐρώπης: Ἀπὸ τὴ μιά, ὅταν ἀκοῦνε γιὰ Ἕλλη-
νες, γιὰ ἑλληνικότητα (ὅπως ὑφίσταται ἀλβα-
νικότητα, βουλγαρικότητα κ.λπ.), προβάλλουν 
ἀπὸ ἀντίδραση τὴν ὑπαρκτὴ σιχαμερὴ «πραγ-
ματικὴ Ἑλλάδα» (τηλεθέαση καὶ διπλοπαρκά-
ρισμα, ἀγένεια καὶ σκυλάδικο κ.λπ.) ἢ τὶς τα-
ξικὲς κι ἄλλες διαιρέσεις μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων, 
καὶ ὅλα τὰ ἀρνητικά τους. Ὅταν ὅμως πρόκειται 
γιὰ τὴν Εὐρώπη (τὴν ὁποία ταυτίζουν ἀποκλει-
στικὰ μὲ τὴ Δ. Εὐρώπη συμμεριζόμενοι τὴν εἰκό-
να ποὺ ἔχει ἡ Δ. Εὐρώπη), τότε σὰν ἀπὸ θαῦμα  
δὲν ὑφίσταται ἡ ἀντίστοιχη «πραγματικὴ Εὐρώ-
πη» τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τῆς τηλεοπτικῆς 
ἀποβλάκωσης οὔτε ἡ ταξικὴ Εὐρώπη οὔτε καὶ ἡ 
Εὐρώπη τῶν τόσων ἀντιθέσεων (ὅλα ὅσα καθι-
στοῦν εὔλογο τὸ ἐρώτημα πῶς γίνεται στὰ σο-
βαρὰ λόγος γιὰ ἐφικτὴ εὐρωπαϊκὴ συνείδηση), 
ἀλλὰ ὑφίσταται ἡ καλὴ Εὐρώπη, σχεδὸν πραγ-
ματοποιημένη ἢ εὔκολα πραγματοποιήσιμη, τῶν 
δικαιωμάτων, τῆς ἐλευθεροσύνης καὶ τῆς ἀλλη-
λεγγύης. Ὅ,τι ἀρνοῦνται στὴν ἑλληνικὴ κλίμα-
κα ὡς ἰδιότητα ἢ δυνατότητα τὸ ἀποδίδουν στὴν 
εὐρωπαϊκὴ καὶ στὴν τριτοκοσμικὴ κλίμακα (τρι-
τοκοσμική: στὴν Ἑλλάδα τοῦ νόμου περὶ ἰθαγέ-
νειας ὅπως τὴν φαντάζονται οἱ ΓΑΠ καὶ Σύρι-
ζα). Θὰ μποροῦσε νὰ ἀναρωτηθεῖ κάποιος ἀπὸ 
αὐτούς, πῶς μπορεῖ νὰ θεωρεῖται εὔκολο καὶ 
πραγματοποιήσιμο ἕνα ἰδεῶδες (τῆς ἑνότητας 
καὶ ἀλληλεγγύης) σὲ μιὰ κλίμακα 800 ἑκ. ἀνθρώ-
πων ἢ μεταξὺ τόσο διαφορετικῶν πολιτισμῶν 
(νεοελληνικοῦ καὶ σουνιτικοῦ μουσουλμανικοῦ) 
τὴν ἴδια στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία θεωρεῖται ἀνέ-
φικτο τὸ παραπάνω ἰδεῶδες ἤδη στὴν κλίμακα 
τῶν 10 ἑκατομμυρίων («ἀπαίσιων») Ἑλλήνων, τὰ 
ὁποῖα δὲν ἔχουν τεράστιες πολιτισμικὲς ἀποκλί-
σεις ἀναμεταξύ τους.

Γιάννης Ταχόπουλος

Κοινωνικό Αδιέξοδο
Πώς θα αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση;

Του Νίκου Ντάσιου

Το βασικό πρόβλημα της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων είναι ότι ακόμα και 
μετά τα πέντε αυτά χρόνια σκληρών αντιλαϊκών μέτρων, το κράτος δεν γνωρίζει αυτούς 
που είναι πραγματικά φτωχοί!
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Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 στο 
Ναύπλιο, ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρό-
εδρος τότε της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,  
σε εκδήλωση που διοργάνωσε η νο-
μαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 
Αργολίδας στο Βουλευτικό, παρουσί-
ασε τις θέσεις του κόμματός του για 
έναν νέο δημόσιο τομέα, τη δημόσια 
διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.  

Σ 

υγκεκριμένα ανέφερε: Οι νέοι 
δήμοι θα έχουν διακριτή ταυ-
τότητα και θα είναι εύληπτες 
ενότητες, αναγνωρίσιμες, άμε-

σα προσβάσιμες και ελέγξιμες από την 
τοπική τους κοινωνία. Ο σημερινός «συ-
γκεντρωτισμός» του Καλλικράτη  θα αντι-
κατασταθεί από χωρικές ενότητες που θα 
αποτελούν κοινωνικά κύτταρα με πρω-
τογενή εξουσία, η οποία θα εκφράζεται 
μέσα από συμμετοχικές δομές αυτοδι-
εύθυνσης των τοπικών υποθέσεων. Στην 
Ελλάδα ο μέσος πρωτοβάθμιος Καλλι-
κρατικός ΟΤΑ έχει 34.780 κατοίκους 
και έκταση 406 τετρ.χλμ, τη στιγμή που 
οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην ΕΕ 27 εί-
ναι 5.630 κάτοικοι και 50 τετρ.χλμ περί-
που. Επομένως στόχος μας θα είναι η χω-
ροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ, έτσι 
ώστε να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό 
έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας που 
υπάρχει στη χώρα μας. 

Η συγκεκριμένη αναφορά του νυν 
πλέον πρωθυπουργού δεν ήταν τυχαία. 
Υποδήλωνε την πρόθεση επαναφοράς 
του χωροταξικού σχεδιασμού των δή-
μων, όχι βέβαια στην προ Καποδίστρια 
κατάσταση των 5.500 δήμων περίπου,  
αλλά τουλάχιστον στην προ Καλλικράτη 
κατάσταση των 1.330 ΟΤΑ. 

Από τότε μεσολάβησαν δύο έτη και 
βέβαια οι εκλογές του 2015, οι οποίες 
ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ  ως κυβέρνηση σε 
συνεργασία με τους ΑΝ.ΕΛ. 

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βού-
τσης, αλλά και ο νέος γενικός γραμματέ-
ας του υπουργείου, Κώστας Πουλάκης, 
από τις πρώτες μέρες άρχισαν τις επα-
φές με την ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της αλλαγής 
του προηγούμενου νομοθετικού πλαισί-
ου που επέβαλε ο Καλλικράτης.  Δηλω-
μένη πρόθεσή τους είναι ένας νέος σχε-
διασμός, ο οποίος θα προσπαθεί να αντι-
μετωπίσει προβλήματα που έχουν προ-
κύψει την προηγούμενη περίοδο και 
αφορούν τόσο τις αλληλοεπικαλύψεις αρ-
μοδιοτήτων όσο και πόρων καθώς και 
πολιτικών. 

Στη θύελλα των συζητήσεων που προ-
κάλεσε ο νόμος Ραγκούση, ο και Καλλι-
κράτης αποκαλούμενος, αναδείχθηκε ξε-
κάθαρα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ως 
ο κοντινότερος θεσμός προς τον πολίτη, 

εμπεριέχει υψηλές δυνατότητες συμμε-
τοχικής, αλλά και άμεσης δημοκρατίας. 
Βασική προϋπόθεση όμως για την εφαρ-
μογή αυτών είναι ένα μικρό και ευέλι-
κτο μοντέλο δήμου το οποίο να προσεγγί-
ζει τους αντίστοιχους μέσους όρους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, δηλαδή γύρω 
στους 5.500 – 6.000 κατοίκους. Είναι αυ-
τονόητο ότι αμεσοδημοκρατικές και συμ-
μετοχικές διαδικασίες είναι αδύνατον 
να εφαρμοστούν σε μεγέθη των 100 και 
πλέον χιλιάδων κατοίκων ή σε δήμους με 
έκταση των 300 ή 400 τετρ. χιλιομέτρων.  
Οι λόγοι είναι προφανείς.  Γι ‘ αυτό άλλω-
στε ήταν ξεκάθαρη η αντίθεσή μας στον 
νόμο του Ραγκούση όσο και η θέση μας 
για την επαναφορά του πλαισίου της το-
πικής αυτοδιοίκησης στην προηγούμενη 
χωροταξική κατάσταση. 

Στις 26 Μαρτίου 2015 ο κος Βού-
τσης ξεκαθάρισε λίγο πολύ τον σχεδια-
σμό του υπουργείου του. Παραδέχθη-
κε ότι «είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι 
θα επανεξεταστεί ολόκληρο το χωροταξι-
κό του Καλλικράτη».  Μάλιστα, όταν του 
ζητήθηκε να γίνει πιο αναλυτικός, ανέφε-
ρε ότι «οι αλλαγές στο χωροταξικό θα πε-
ριοριστούν σε μερικές δεκάδες νέους δή-
μους και θα αφορούν κυρίως τη νησιω-
τική περιφέρεια της χώρας καθώς και 
κάποιους ορεινούς ΟΤΑ».  Η λογική εί-
ναι να σπάσει το καθεστώς του «ένα νησί 
ένας δήμος», μιας και εκ των πραγμάτων 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα νη-
σιά, όπως επίσης να αναδιαμορφωθούν 
τα όρια ορεινών δήμων, μιας και το γεω-
φυσικό ανάγλυφο της χώρας είναι απα-
γορευτικό σε τέτοιου είδους μεγάλες ενο-
ποιήσεις. Μάλιστα υπήρξε ξεκάθαρος: 

«Δεν υπάρχει πρόθεση να πάμε πάλι σε 
ένα μοντέλο 1.000 δήμων. Αυτό ίσως το 
δούμε εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιο-
νομικές συνθήκες».

Η κινητικότητα γύρω από τις αλλαγές 
στον Καλλικράτη είναι έντονη το τελευταίο 
χρονικό διάστημα και λίγο πολύ μέσα 
στις προθέσεις του υπουργείου Εσωτε-
ρικών που περιγράφηκαν πιο πάνω. Πιο 
αναλυτικά, οι τελευταίες συζητήσεις αφο-
ρούν κάποια μεγάλα νησιά (π.χ. Λέσβος) 
όπου σχεδιάζεται η λειτουργία δύο έως 
τριών δήμων, το σπάσιμο μεγάλων ορει-
νών δήμων όπου οι αποστάσεις καθι-
στούν σχεδόν αδύνατη τη λειτουργικότη-
τα ενός αποτελεσματικού μοντέλου τοπι-
κής αυτοδιοίκησης (π.χ. η Αιτωλοακαρ-
νανία, ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός 
της χώρας μας, έχει μόλις επτά δήμους) ή  
στην επανίδρυση δήμων ιστορικής ή οι-
κονομικής σημασίας (σε αυτόν το σχεδια-
σμό περιλαμβάνεται και το Βελβεντό). Οι 
αλλαγές συνολικά δεν θα ξεπερνούν την 
τάξη των 30 έως 40 δήμων.

Στις συζητήσεις αυτές εμπεριέχε-
ται η πρόθεση του υπουργείου για αλ-
λαγές στην ανακατανομή των αρμοδιο-
τήτων υπέρ συλλογικών και δημοκρα-
τικά εκλεγμένων οργάνων και εις βάρος 
του δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα που 
υπάρχει σήμερα, καθώς και στην αλλα-
γή του ισχύοντος εκλογικού συστήματος.

 Όμως με αυτόν το σχεδιασμό, ακόμη 
και με δεδομένο ότι  όντως οι δημοσιονο-
μικές συνθήκες της χώρας μας είναι αρ-
νητικές, το όραμα για μια ενεργή και ζω-
ντανή τοπική αυτοδιοίκηση, κύτταρο της 
άμεσης δημοκρατίας, παραπέμπεται στις 
καλένδες. 

15-19/07 Μένουμε 
Θεσσαλονίκη

Εναλλακτικό κά-
μπινγκ στην Ιε-
ρισσό: Αναζητώ-
ντας τον μίτο μιας 
άλλης ζωής

Σ 

το Μένουμε Θεσσαλονίκη ποτέ δεν είδα-
με την πολιτική ως μια ξερή διαδικασία 
παραταξιακού τύπου, ξεκομμένη από τις 
υπόλοιπες πτυχές της ζωής μας. Αντίθετα,  

όλες μας οι προσπάθειες περιστρέφονται γύρω από 
την ανάγκη, να δώσουμε άλλο περιεχόμενο στην έν-
νοια --που είναι τόσο απαξιωμένη και έχει συνδεθεί 
με όλες τις αρνητικές καταστάσεις που χαρακτηρί-
ζουν τον δημόσιο βίο μας. 

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της εναλ-
λακτικής πολιτικής, είναι και η αναζήτηση μιας ποιο-
τικότερης κοινωνικότητας και κατά τον ελεύθερό μας 
χρόνο,καθώς δυστυχώς ακόμα και η διαχείριση αυ-
τού του κομματιού της ζωής μας, εκχωρείται στις ποι-
κίλες βιομηχανίες της αναψυχής --με ολέθριες συνέ-
πειες για το επίπεδο του συλλογικού ευ ζήν της κοι-
νωνίας μας. 

Γι' αυτό αποφασίσαμε φέτος το καλοκαίρι να κά-
νουμε μια διαφορετικού τύπου παρέμβαση. Στα 
μέσα του Ιούλη, καθώς σταδιακά περνάμε στο βα-
θύτερο καλοκαίρι -αποφασίσαμε να διοργανώσουμε 
ένα εναλλακτικό κάμπινγκ στην Ιερισσό.

Ετοιμάζουμε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα συ-
ζητήσεων, περιηγήσεων, εργαστηρίων, πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων, που θα μας φέρει ένα βήμα πιο 
κοντά στην περιοχή, την φύση, τους ανθρώπους και 
την ιστορία της. Μπορεί η περιοχή, αυτήν την στιγ-
μή να απειλείται άμεσα από ένα αρπακτικό μοντέλο 
υποτιθέμενης ανάπτυξης, που σπέρνει στο διάβα του 
την καταστροφή του περιβάλλοντος και το μαράζωμα 
των κοινωνιών της. 

Ωστόσο δεν παύουν να υπάρχουν κρυμμένες 
δυνατότητες, που αποτελούν 'σπόρο' για την διαμόρ-
φωση μιας εναλλακτικής πρότασης, που θα επανα-
φέρει την δημοκρατική ισορροπία, την δικαιοσύνη, 
την ακμή του πολιτισμού στον τόπο μας, το οικολο-
γικό του μέτρο. Αυτές θα πρέπει να αναδείξουμε, αν 
θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτόν 
τον οδοστρωτήρα, που απειλεί να ρημάξει αυτήν την 
χώρα απ' άκρη σ' άκρη. 

Όπως και κάθε άλλη φορά, η συνάντησή μας εί-
ναι ένα μικρό καλοκαιρινό πείραμα, προς την αναζή-
τηση στιγμών που παραπέμπουν σ' ένα ποιοτικότε-
ρο «εμείς». Αυτές οι στιγμές, εξάλλου, είναι που απο-
τελούν το θεμέλιο, μιας άλλης αντίληψης για την πο-
λιτική. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310543751, 
6974389484, 6972720422

Δήμοι: προσχηματική μεταρρύθμιση
Ο χωροταξικός Καλλικράτης στις καλένδες

Του Κώστα Σαμάντη

Με αυτό τον σχεδιασμό, ακόμη και με δεδομένο ότι  όντως οι δημοσιονομικές συν-
θήκες της χώρας μας είναι αρνητικές, το όραμα για μια ενεργή και ζωντανή τοπι-
κή αυτοδιοίκηση, κύτταρο της άμεσης δημοκρατίας, παραπέμπεται στις καλένδες. 
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Εδώ και μερικά χρόνια διεξάγε-
ται ένας αγώνας προκειμένου να 
επιτευχθεί η απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με 
πρωταρχικό στόχο η κοινωνία να 
δύναται να απολαμβάνει το πο-
λυτιμότερο ίσως αγαθό της σύγ-
χρονης εποχής (ήτοι το ηλεκτρι-
κό ρεύμα) σε φθηνότερες τιμές. 
Σε τιμές τέτοιες που θα αποδει-
κνύουν στην πράξη ότι το ρεύμα 
όντως αποτελεί κοινωνικό αγαθό.

Ί 

σως αυτό, όμως, θα ήταν 
πολύ καλό για να είναι αληθι-
νό, καθώς στην πραγματικό-
τητα οι τιμές ηλεκτρικού ρεύ-

ματος στη χώρα μας, ειδικά τα τελευ-
ταία χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη 
η αποπληρωμή των λογαριασμών 
από μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποί-
οι εν έτει 2015 και εξαιτίας των γε-
νικότερων συνθηκών,  διαβιούν στο 
σκοτάδι.

Παρά ταύτα, το ηλεκτρικό ρεύμα 
στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το 
φθηνότερο προϊόν σε επίπεδο ευρω-
ζώνης από όλα τα υπόλοιπα προϊό-
ντα της κατηγορίας «κοινωνικό αγα-

θό» και αυτό χάριν του λιγνίτη. Του 
εθνικού μας καυσίμου που εδώ και 
εξήντα χρόνια καθιστά εφικτή την 
ύπαρξη και λειτουργία μίας δυνατής 
επιχείρησης (από τη μία) και την πα-
ροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος 
στους πολίτες (από την άλλη).

Την ίδια ώρα οι καταναλωτές και 
δη αυτοί που ανήκουν στα μικρά και 
μεσαία εισοδήματα, κάθε φορά που 
αντικρίζουν τα τιμολόγια ρεύματος 
δυσανασχετούν σφόδρα (και μάλλον 
δικαίως) αφού, εκτός του γεγονότος 
ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στην αποπληρωμή τους, αδυνατούν 
να κατανοήσουν και την ανάλυση του 

λογαριασμού.
Ο ελληνικός λιγνίτης είναι το 

καύσιμο που από τη δεκαετία του 
'50, όταν και ξεκίνησε συστηματικά η 
αξιοποίησή του στην παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, είναι αυτός που 
στήριξε την ανάπτυξη της εθνικής 
μας οικονομίας, αφού περισσότεροι 
από 1,5 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη 
έχουν εξορυχτεί μέχρι σήμερα. Πρό-
κειται για ποσότητα η οποία ισοδυνα-
μεί με περισσότερα από 1,5 δισ. βα-
ρέλια πετρελαίου, πράγμα που ση-
μαίνει ότι η χώρα μας έχει εξοικονο-
μήσει σε συνάλλαγμα πάνω από 120 
δισεκατομμύρια €. 

Πολύ εύκολα λοιπόν καταλαβαί-
νει κάποιος ότι καθόλου τυχαίος δεν 
είναι ο πόλεμος  που γίνεται για τη 
συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτρο-
παραγωγή. Από τη μία βρίσκονται 
οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ που προσπαθούν (και το 
έχουν πετύχει στο όνομα της δήθεν 
πράσινης ανάπτυξης και προστασί-
ας του περιβάλλοντος) να είναι αυ-
τοί που πρώτοι εντάσσονται στο σύ-
στημα με εγγυημένο μάλιστα εισό-
δημα, το οποίο καλούνται να πληρώ-
νουν οι καταναλωτές μέσω ΕΤΜΕΑΡ 
(το οποίο μάλιστα αυξήθηκε κατά 
4125%).

Από την άλλη μεριά βρίσκονται 
οι ιδιώτες -δήθεν επενδυτές- που θέ-
λουν να παράγουν ηλεκτρική ενέρ-
γεια με λιγνίτη …ανέξοδα. Χωρίς δη-
λαδή να κατασκευάσουν λιγνιτικές 
μονάδες που αποτελούν πραγματική 
επένδυση, αφού επαναπαύονται στο 
θεσμικό πλαίσιο που τους επιτρέπει 
να πιέζουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
κυβέρνηση ώστε να τους παραχω-
ρούνται οι ήδη υπάρχουσες μονάδες 
ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει 
η ΔΕΗ, με καύσιμο τον λιγνίτη. Μο-
νάδες δηλαδή και εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης κατασκευασμένες από 
το υστέρημα του ελληνικού λαού, 

που αποτελούν εθνικό κεφάλαιο.
Στις μέρες μας λοιπόν αυτός ο 

πόλεμος βρίσκεται στο αποκορύφω-
μά του με δεδομένο ότι «γνωστά συμ-
φέροντα» καταβάλλουν απέλπιδα 
προσπάθεια να ακυρώσουν τη μεγα-
λύτερη επένδυση που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα –από 
την Δ.Ε.Η Α.Ε.–τα τελευταία 25 χρό-
νια, ύψους 1,4 δισ. ευρώ. 

Η νέα σύγχρονη λιγνιτική μο-
νάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
«Πτολεμαΐδα V» είναι αυτή που θα 
εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτάρ-
κεια της χώρας απαλλάσσοντάς την  
από εισαγόμενα καύσιμα. Κυρίως 
όμως θα διασφαλίσει τη βιωσιμότη-
τα και την ανταγωνιστικότητα της επι-
χείρησης.

 Εν κατακλείδι, όσοι επιβουλεύο-
νται και αντιδρούν σε τούτη την επέν-
δυση στην ουσία επιβουλεύονται όχι 
μόνο τη Δ.Ε.Η, αλλά και την ίδια τη 
χώρα καθιστώντας εαυτούς  υπηρέ-
τες συμφερόντων με … «εισαγόμενη 
προέλευση».

*Ο Γεώργιος Αδαμίδης είναι Πρόε-
δρος Σωματείου Παραγωγής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟΣ»

Ποιοι τη συντηρούν και ποιοι την πληρώνουν

Η «ρήξη» στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Του Γεώργιου Αδαμίδη

Η Πτολεμαΐδα ΙΙΙ είναι η πιο γερασμένη λι-
γνιτική μονάδα της ΔΕΗ. Σταμάτησε να λει-
τουργεί τον Νοέμβριο του 2014 λόγω πυρ-
καγιάς, 13 μήνες πριν τη λήξη των περιβαλ-
λοντικών της όρων. Ρητή προϋπόθεση για 
την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Πε-
ριβαλλοντικών Όρων του ΑΗΣ Πτολεμαΐ-
δας, το 2011, ήταν ότι όλες οι μονάδες του 
θα πρέπει να αποσυρθούν το αργότερο ως 
τις 31.12.2015. 

Π 

αρ' όλα αυτά, κάτω από την ασφυ-
κτική πίεση εργαζομένων της ΔΕΗ, 
τοπικών βουλευτών και εκπροσώ-
πων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο 

υπουργός ΠΑΠΕΝ αποφάσισε να ζητήσει από 
την Κομισιόν να λειτουργήσει η μονάδα και 
μετά το 2015 υπό καθεστώς «παρέκκλισης πε-
ριορισμένης διάρκειας λειτουργίας», πράγμα 
που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει καμία πρόθεση αναβάθμισης της μο-
νάδας ώστε να συμμορφωθεί η μονάδα με τα 

όρια εκπομπών αερίων ρύπων της ευρωπαϊ-
κής οδηγίας Βιομηχανικών Εκπομπών. 

Η μονάδα ωστόσο, εκτός από τον εξαιρετι-
κά χαμηλό βαθμό απόδοσης, είναι και ιδιαίτε-
ρα ρυπογόνα. Όπως προκύπτει από τα επίση-
μα στοιχεία που καταθέτει η Ελλάδα στην ΕΕ, 
οι εκπομπές της σε σωματίδια υπερβαίνουν 
πάνω από δύο φορές το όριο των 460 τόνων, με 
το οποίο θα έπρεπε να συμμορφώνεται η μο-
νάδα με βάση το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκ-
πομπών (μέσος όρος 2009-2013: 1093 τόνοι/
έτος). Αυτό δεν φαίνεται να πτοεί ούτε στο ελά-
χιστο τον περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, που 
ζητά την επαναλειτουργία της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ, 
την ίδια στιγμή που ο αντιπεριφερειάρχης Κο-
ζάνης εξετάζει τη λήψη μέτρων για τον περιορι-
σμό των εκπομπών σωματιδίων στην περιοχή…

Η μονάδα έχει όμως τη δυνατότητα πα-
ροχής τηλεθέρμανσης, όπως χαρακτηριστικά 
υπερθεματίζουν οι υποστηρικτές της επανα-
λειτουργίας της. Όμως η ίδια η ΔΕΗ, απαντώ-
ντας το 2013 στις ανησυχίες της Δημόσιας Επι-
χείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας ξεκα-
θάριζε με τον πιο σαφή τρόπο, ότι η συνεισφο-

ρά της μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας στην 
τηλεθέρμανση της πόλης θα ολοκληρωνόταν 
τη μεταβατική περίοδο 2012-13 και ότι «η πα-
ρεχόμενη από τον ΑΗΣ Καρδιάς θερμική ισχύς 
αντικαθιστά τη μέχρι τώρα παρεχόμενη θερμική 
ισχύ των 50 + 25 MWth, από τη Μονάδα ΙΙΙ του 
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ αντι-
στοίχως, και δεν προστίθεται σε αυτή». 

Η ΔΕΗ είχε επίσης κάθε ευκαιρία, ως την 
πρωτοχρονιά του 2014, που έληγε η σχετική 
προθεσμία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να συ-
μπεριλάβει τη μονάδα ΙΙΙ της Πτολεμαΐδας στο 
«καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρ-
κειας λειτουργίας», επιτρέποντάς της, ουσια-
στικά, να λειτουργεί ως το 2023 (το αργότερο), 
πράγμα που δεν έπραξε όμως γνωρίζοντας ότι 
η λειτουργία της είναι εντελώς ασύμφορη.

Προκύπτουν λοιπόν διάφορα εύλογα ερω-
τήματα: Τον Ιανουάριο του 2014 που έληγε 
η προθεσμία, η ΔΕΗ αγνοούσε ότι οι ανάγκες 
της τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας 
δεν θα καλύπτονταν επαρκώς από τις δύο μο-
νάδες της Καρδιάς, όπως ισχυρίζονται σήμερα 
διάφοροι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας 

στη Δ. Μακεδονία; Ξέχασε μήπως να την εντά-
ξει στο καθεστώς αυτό, ή η οικονομική ανάλυ-
ση που αναμφίβολα έκανε, έδειξε ότι το κόστος 
λειτουργίας της γερασμένης αυτής μονάδας θα 
ήταν πολύ υψηλό; 

Οι μόνες δυνατές πηγές θέρμανσης για τους 
πολίτες της Πτολεμαΐδας είναι ο λιγνίτης και το 
πετρέλαιο; 

Τι απέγιναν αλήθεια οι μελέτες του ΚΑΠΕ για 
τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας με βιομάζα;

Είναι κατανοητό όταν τέτοια αιτήματα προέρ-
χονται από ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά 
τους, ειδικά την περίοδο που διανύουμε. Όμως 
η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει υπο-
χρέωση να εξηγήσει στους εργαζόμενους 
υπεύθυνα τι ακριβώς ισχύει, τι μπορεί και τι 
δεν μπορεί να γίνει. Η πολιτική ηγεσία δε, έχει 
καθήκον να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για 
την ανεργία, αντί να χαϊδεύει αυτιά σε βάρος 
του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.  

*Ο Νίκος Μάντζαρης είναι Υπεύθυ-
νος Ενεργειακής και Κλιματικής Πο-
λιτικής του WWF Ελλάς

H επαναλειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα ΙΙ

Το χρονικό ενός παραλογισμού

Του Νίκου Μάντζαρη

 Η ΡΗΞΗ ανοίγει σε αυτό το φύλλο μία δημόσια 
συζήτηση για το ενεργειακό ζήτημα. Παραθέτου-

με εδώ δύο κείμενα που εξετάζουν, από  διαμε-
τρικά αντίθετες οπτικές γωνίες, το μέλλον της Δη-

μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/457%CE%920-%CE%9B%CE%9F%CE%99/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/457%CE%920-%CE%9B%CE%9F%CE%99/document?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/457%CE%920-%CE%9B%CE%9F%CE%99/document?inline=true
http://energypress.gr/news/entatikopoiisi-metron-gia-tin-atmosfairiki-rypansi-stin-kozani
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%92%CE%9F%CE%95%CE%A0%CE%9E-%CE%A871
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%92%CE%9F%CE%95%CE%A0%CE%9E-%CE%A871
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Το τοξικό ατύχημα στο ιδιωτικό Κέ-
ντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) του Ασπρόπυργου 
κατέδειξε –μεταξύ όλων των άλλων– 
πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι η 
συζήτηση που διεξάγεται στη χώρα 
μας σχετικά με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων.

K 

ατ’ αρχάς, κυρίως σε σχέση με αυ-
τήν τη γελοία, αν σκεφτεί κανείς τα 
πραγματικά δεδομένα, διαμάχη 
«φιλελεύθερων» και «κρατιστών» 

για το εάν τα ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα) αποτελούν το βέλτιστο δυ-
νατό μέσο για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, ή αντίθετα αυτή θα πρέπει να περά-
σει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο του δημο-
σίου (υπό την ευρύτερη έννοια, την πολιτεία 
και τους δήμους).

Προς διάψευση και των δύο πλευρών, 
το ατύχημα στον Ασπρόπυργο απέδειξε ότι 
προς το παρόν, τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο 
και ο δημόσιος αποτελούν παράγοντες επι-
δείνωσης του προβλήματος και όχι αντιμε-
τώπισής τους. Μάλιστα, από μια πανουρ-
γία της ιστορίας, αποδεικνύεται ότι είναι η 
ίδια η αποδυνάμωση των ελεγκτικών μη-
χανισμών δήμων, περιφέρειας και κράτους 
που επέτρεψε στην ιδιωτική εταιρεία δια-
χείρισης να καταστρατηγήσει κάθε κανό-
να ασφαλείας –προφανώς προς χάρη του 
λυσσαλέου ανταγωνισμού για τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους– πυροδοτώντας 
αυτή την τοξική βόμβα. Και κάπου εδώ φαί-
νεται ότι το ισχυρό κράτος αποτελεί πρω-

ταρχική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
υγιούς επιχειρηματικότητας, πολύ απλά δι-
ότι δίχως την επιβολή ρυθμιστικών κανό-
νων, ο ανταγωνισμός γίνεται ασύδοτος, με 
μεγάλο τίμημα για την ασφάλεια του περι-
βάλλοντος, αλλά και την κοινωνία.

Όλα τούτα είναι γνωστά εδώ και και-
ρό σε όσους εμπλέκονται με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
στα ζητήματα που κατ’ εξοχήν εμπίπτουν 
στη σφαίρα της δικαιοδοσίας της. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι οι εργολαβίες των δημο-
τικών έργων. Στην πλειονότητα των δήμων, 
πέραν ελαχίστων, φωτεινών εξαιρέσεων, οι 
τεχνικές υπηρεσίες βαίνουν προς ολοκλη-
ρωτική απαξίωση, αδυνατώντας να εκτελέ-
σουν ακόμα και έργα μηδαμινής πολυπλο-
κότητας. Εσχάτως έχουν καταρρεύσει και 
οι ελεγκτικές τους δυνατότητες, δηλαδή η 
επάρκειά τους ώστε να μπορέσουν να αξιο-
λογήσουν επαρκώς τον πολύπλοκο σχεδια-

σμό που πραγματοποιούν οι εκάστοτε εργο-
λάβοι αρχιτέκτονες ή πολιτικοί Μηχανικοί 
για λογαριασμό τους.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα (που ως επί το πλείστον 
στην Ελλάδα δεν είναι ιδιωτικός, αλλά… πα-
ρακρατικός, με την έννοια ότι στηρίζει απο-
φασιστικά την επιβίωσή του στον παρασιτι-
σμό των δημόσιων έργων) προσπαθούν να 
κερδίσουν στις δημοπρασίες τα δημοτικά 
έργα προβαίνοντας σε ολοένα και μεγαλύτε-
ρες εκπτώσεις. Και αφού πλειοδοτήσουν, το 
ρίχνουν στις… κακοτεχνίες για να βγάλουν 
τα σπασμένα των εκπτώσεων. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι, στη μία ή την 
άλλη εκδοχή, «κρατικιστική» ή «φιλελεύθε-
ρη», αυτός που εν τέλει πληρώνει το μάρμα-
ρο είναι το… δημόσιο συμφέρον και η κοι-
νωνική ωφέλεια και ανταποδοτικότητα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μια συζήτηση που κυριαρχεί εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα και που είναι... «για τα μπάζα» 

«Φιλελεύθεροι vs Κρατιστών»
Μένουμε Θεσσαλονίκη

Τ 

ο υπό πρόταση Εθνικό Σχέδιο Διαχεί-
ρισης Απορριμμάτων της κυβέρνη-
σης, ως «στιγμή» αυτής της ετεροχρο-
νισμένης αντιπαράθεσης, είναι κατα-

δικασμένο να αποτύχει όπως και τα προηγού-
μενα. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός 
ότι τόσο η πολιτεία, όσο και η τοπική αυτοδιοί-
κηση δεν κατανοούν ότι το ζήτημα των απορ-
ριμμάτων είναι ζήτημα περιεχομένου πολιτι-
κής και όχι κατάλληλου οργανωτικού σχήμα-
τος. Προσπαθούν να καλύψουν, μάλιστα, την 
ανυπαρξία ουσιαστικών πολιτικών παίζοντας 
με τα οργανωτικά σχήματα, δοκιμάζοντας δια-
δοχικά ΣΔΙΤ, Κοινωνικές Οικονομίες, Κρατι-
κιστικά Μοντέλα κ.ο.κ.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της διαχείρισης 
απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι κατ' εξο-
χήν ζήτημα κοινωνικής υπευθυνότητας και 
κινητοποιήσης. Αφού, βάσει των επίσημων 
παραδοχών, ένα 65%-70% της παραγόμε-
νης ποσότητας των απορριμμάτων μπορούν 
να ανακυκλώνονται, να κομποστοποιούνται ή 

να επαναχρησιμοποιούνται, το κεντρικό ερώ-
τημα είναι ποιο θα ήταν το κατάλληλο σχή-
μα που θα πείσει την κοινωνία να μειώσει τα 
απορρίμματά της, και να συμμετέχει στην ανα-
κύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

Γι’ αυτό, η μάχη με τα απορρίμματα παίζε-
ται επί της ουσίας στο «χαμηλότερο» δυνατό 
θεσμικό επίπεδο, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύ-
τερη επαφή με την κοινωνία: Στις δημοτικές 
ενότητες-κοινότητες. Αν δεν υπάρξουν εκεί 
"δράσεις πεδίου" ώστε να κινητοποιηθούν οι 
πολίτες, οι επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα νοσο-
κομεία κ.ο.κ. δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και 
εκεί είναι διαθέσιμη μια ολόκληρη γκάμα πο-
λιτικών, που θα συνδέσει την κινητοποίηση 
με μειώσεις στα δημοτικά τέλη και άλλες μορ-
φές ανταποδοτικότητας. Κυρίως, όμως, οι το-
πικές κοινωνίες πρέπει να πειστούν ότι η ενά-
ρετη διαχείριση των απορριμμάτων εξασφα-
λίζει την οικονομική βιωσιμότητα των νοικο-
κυριών και το μέλλον του τόπου τους.

Δεύτερο ζήτημα: Αν κάτι λείπει από τη 

χώρα μας είναι οι διαθέσιμοι πόροι αν κάτι 
πλεονάζει, είναι το εργατικό δυναμικό. Μέ-
χρι σήμερα, οι θεσμικοί φορείς νόμιζαν ότι 
θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό πολι-
τικής και κινητοποίησης με… λεφτά! Έτσι, ει-
σήγαγαν από το εξωτερικό πανάκριβες, υπερ-
τεχνολογικοποιημένες ιδέες ως φαεινές  και 
πανάκειες του προβλήματος. Εδώ, έπαιξε τον 
ρόλο της και η ελληνογερμανική συνέλευ-
ση συνεργασίας για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Σκοπός της, να οργανώσει τη κερδοσκο-
πία της γερμανικής βιομηχανίας απορρύπαν-
σης πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τους 
εθνικούς πόρους και τα… δημοτικά τέλη: Ένας 
«πράσινος γερμανικός ιμπεριαλισμός των 
σκουπιδιών».

Εντούτοις, τα κοινωνικά-οικονομικά δεδο-
μένα της Ελλάδας δείχνουν ότι η λύση προέρ-
χεται από την… αντίθετη κατεύθυνση: Λύσεις 
«εντάσεως εργασίας» που έχουν να κάνουν 
κυρίως με την ανακύκλωση και την κινητο-
ποίηση των πολιτών.

Ορισμένα κεντρικά στοιχεία του ζητήματος, που διαφεύγουν (μονίμως) της συζήτησης

Οι ελληνικές ιδιαιτερότητες των απορριμμάτων

Υβριδικά
δημόσια 
σχήματα...

Ε 

δώ υπεισέρχεται ένα τρίτο ζήτημα: Τα απορ-
ρίμματα είναι μια κοινωνικά παραγόμενη 
πρώτη ύλη. Η αξιοποίησή της ανήκει στην 
ίδια την κοινωνία και δεν μπορεί να υφαρπά-

ζεται από ιδιώτες –την ίδια στιγμή που ένα μεγάλο κομ-
μάτι του κόστους που απαιτείται για να καταλήξει στα 
χέρια τους πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη!

Επομένως, τα οφέλη της τελικής αξιοποίησης των 
απορριμμάτων πρέπει να επιστρέφουν στην κοινω-
νία.  Ο όποιος σχεδιασμός, και η εμπλοκή του κράτους 
και της Τ.Α. πρέπει να ξεκινάει από αυτήν τη βάση.

Αν μας έχει διδάξει κάτι ο 21ο αιώνας είναι ότι πλέ-
ον τα οργανωτικά μοντέλα που ανταποκρίνονται σε 
σύνθετα κοινωνικά-περιβαλλοντικά προβλήματα εί-
ναι υβριδικά. Το αν αυτά έχουν «δημόσιο» ή «αγο-
ραίο» χαρακτήρα κρίνεται από: α) Το ποιος σχεδιάζει 
και αποφασίσει β) Το ποιος οριοθετεί και ελέγχει τη δι-
αδικασία γ) Το αν κοινωνικοποιείται το κέρδος ή όχι.

Σ’ ένα σχήμα που έχει δημόσιο χαρακτήρα υπάρ-
χει χώρος για την κοινωνική οικονομία, όπως και 
υπάρχει χώρος για τη μικρή και τη μεσαία ευέλικτη 
επιχειρηματικότητα. Επειδή όμως τα απορρίμματα εί-
ναι ζήτημα πολιτικού σχεδιασμού, είναι σαφές πως οι 
υπόλοιποι φορείς θα είναι εκτελεστικοί υπεργολάβοι 
τμημάτων της συνολικής διαχείρισης, πάντα υπό δη-
μόσια θεσμική επίβλεψη και έλεγχο. Και θα ενεργοποι-
ούνται σε εκείνες της πλευρές της διαδικασίας, όπου 
η ανάπτυξη της κρατικής ή της δημοτικής δραστηριό-
τητας συνεπάγεται γραφειοκρατικοποίηση και αντι-οι-
κονομίες κλίμακας, που λειτουργούν ως μαύρη τρύπα 
δημοσίων δαπανών.

Τέλος, στον σχεδιασμό των απορριμμάτων θα πρέ-
πει να εμπλέκονται όλα τα θεσμικά επίπεδα της ελλη-
νικής πολιτείας: Το κεντρικό κράτος θέτει τις κατευ-
θύνσεις, μεταφράζει το πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 
με τους όρους της ελληνικής ιδιαιτερότητας, οριοθετεί 
το περίγραμμα της στρατηγικής διαχείρισης (όχι λύσεις 
εντάσεως κεφαλαίου, αλλά εντάσεως εργασίας κ.ο.κ.). Η 
περιφέρεια αναλαμβάνει ζητήματα συντονισμού των 
δήμων. Οι δήμοι συγκεκριμενοποιούν το σχέδιο βάσει 
των ιδιαιτεροτήτων τους. Και οι δημοτικές κοινότη-
τες-ενότητες αναλαμβάνουν το ουσιαστικότερο έργο 
της διαμόρφωσης-υλοποίησης δράσεων για την κινη-
τοποίηση της κοινωνίας.

Και ως προς αυτή είναι που εντοπίζεται το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα. Διότι, πολύ απλά, με δοσμένα τα επί-
πεδα της κοινωνικής αδιαφορίας, του διάχυτου μηδενι-
σμού, και της ιδιωτείας που κυριαρχούν σήμερα στην 
ελληνική κοινωνία κανένα σύστημα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτλεσματικά. 
Και προφανώς αυτό το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί 
ούτε από ακριβές "ιδιωτικές" λύσεις, ούτε βέβαια από 
την... κρατική γραφειοκρατία. Προϋποθέτει ένα κίνημα 
ανασυγκρότησης των υγιών κοινωνικών αντανακλα-
στικών. Ειδάλλως, δεν υπάρχει σωτηρία και σε αυτό το 
ζήτημα, όπως και σε όλα τα άλλα...
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Μια φορά κι έναν καιρό, στην πλατεία 
της Ροτόντας στην Θεσσαλονίκη υπήρ-
χε ένα υπογειάκι – βιβλιοπωλείο, Πρά-
ξη το έλεγαν, αυτοδιαχειριζόμενο, κινη-
ματικό, ανοιχτό στην προώθηση κάθε 
απελευθερωτικής πρότασης κι ευαι-
σθησίας. Τον ίδιο καιρό εκδιδόταν κι 
ένα περιοδικό, το ΑΜΦΙ, με υπότιτλο 
«για την απελευθέρωση της ομοφυλο-
φιλίας». Φυσικά το περιοδικό πουλιό-
ταν στο βιβλιοπωλείο, θυμάμαι που το 
έφερνε ένας κατά τα άλλα συμπαθητι-
κός τύπος, που αργότερα έκανε καριέ-
ρα ως εμβληματική φιγούρα των ομο-
φυλόφιλων, τηλεπερσόνα και ομοτρά-
πεζος του Κωστόπουλου και του ΓΑΠ.

Έ 

να απόγευμα που είχα βάρδια 
έφερε το νέο τεύχος. Ο υπότιτλος 
είχε αλλάξει, είχε γίνει «για την 
απελευθέρωση της ομοφυλόφι-

λης επιθυμίας». Τόλμησα να τον ρωτήσω 
τι θέλει να πει ο ποιητής. Τι το ’θελα! Όταν 
η τροπική καταιγίδα κόπασε, είχα ενημε-
ρωθεί ότι η καταπιεσμένη ομοφυλόφιλη 
πλευρά μου, μεταλλαγμένη σε ομοφοβία, 
συνδεόταν με την μικροαστική μου αντίλη-
ψη περί ελευθερίας. Αυτό με έκανε θετικό 
μεν στο «δικαίωμα» σε μια συμπεριφορά, 
αλλά φοβικό στην ουσία και το κίνητρο της 
συμπεριφοράς, να αντιδρώ στην αναγνώ-
ριση της «επιθυμίας», οπότε το βήμα μου 
προς την ελευθερία ήταν μετέωρο. Ομο-
λογώ ότι κλονίστηκαν οι βεβαιότητές μου, 
ίσως και να με σοκάρισε η σκέψη ότι μου 
έκανε απλώς καμάκι.

Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια από 
τότε. Τα απελευθερωτικά προτάγματα που 
δονούσαν τις δυτικές κοινωνίες ως ηχώ 
του Μάη του ’68 εξέπεσαν σε life style. Η 
«επιθυμία» στην εποχή του ύστερου καπι-
ταλισμού απελευθερώθηκε, με έναν τρόπο 
ανάλογο με την «απελευθέρωση» της ερ-
γασίας από τα φεουδαλικά δεσμά την επο-
χή του πρώιμου. Το σύνθημα «το προσω-
πικό είναι πολιτικό» εξέπεσε στην κοινω-
νικοποίηση του ιδιωτικού ως δημόσιου, 
μέσω της ένταξής του στους κύκλους του 
εμπορεύματος. Ο «ελεύθερος» χρόνος, οι 
διαπροσωπικές σχέσεις, η σεξουαλικότη-
τα χρειάστηκε να στερηθούν τη δημιουργι-
κότητα και την αλληλεπίδραση και να «εκ-
συγχρονιστούν» με την αντικειμενοποίησή 
τους. Ανάμεσα στην επιθυμία που γίνεται 
ανάγκη και την ικανοποίησή της μεσολα-
βούν αντικείμενα: η διασκέδαση – εμπό-
ρευμα, οι διαμεσολαβημένες από το life 
style σχέσεις, η σεξουαλικότητα ως θέαμα 
αέναου ταξιδιού στα σώματα των άλλων. 
Χρειάστηκε να οριστούν πρότυπα συμπε-
ριφοράς όπου η επίδοση να γίνει το μέτρο 
της ζωής.

Το ιδιωτικό έγινε δημόσιο στο όνομα 
της προστασίας της ιδιωτικότητας της επι-

λογής! Ο δημόσιος χώρος έγινε το πεδίο 
έκφρασης του ιδιωτικού, είτε πρόκειται για 
τους μπάφους της Πλατείας Συντάγματος 
είτε για τις «tutti frutti» γκέι παρελάσεις ανά 
τις πρωτεύουσες.

Δεν πρόκειται για πρόταση ενός άλ-
λου αξιακού συστήματος ηθικής, αλλά για 
την επίθεση σε κάθε ηθική πλην αυτής 
της έκφρασης της «επιθυμίας», που ενδύ-
εται όλους τους συμβολισμούς του θεάμα-
τος και ανάγει την πορνογραφία σε επιτομή 
της τέχνης. Ή, ακόμη χειρότερα, δεν πρό-
κειται για πράξη διεκδίκησης δικαιώμα-
τος, αλλά για πρόκληση καθαυτή και για 
τον εαυτό της. Μια πρόκληση που αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη για την αλλοτρίωση της 
ίδιας της επιθυμίας / ανάγκης / δικαιώμα-
τος που υποτίθεται ότι βρίσκεται στον πυ-
ρήνα της πράξης. Ένα μετείκασμα του ’68 
με σαφή συμπτώματα γεροντικής άνοιας 
επιτίθεται στους ανεμόμυλους της αρτηριο-
σκληρωτικής «κανονικότητας», αναγορεύ-
οντάς τη σε συνέχεια των μεγάλων ιεροε-
ξεταστών και των φυλάκων του Άουσβιτς. 
Και στον ορυμαγδό της σύγκρουσης προ-
βάλλει η «εφικτή νεωτερικότητα», αυτή του 
εμπορεύματος, που αυτονομιμοποιείται ως 
ο μόνος πραγματικός διαμεσολαβητής ανά-
μεσα στο «εγώ» και το «εσύ». Κι ίσως, καμία 
φορά, κι ανάμεσα στο «εγώ» και το «εγώ», 
τον ίδιο τον εσωτερικό μας κόσμο, μεταβάλ-
λοντάς τον σε μια αντανάκλαση του κόσμου 
των αντικειμένων.

Η ομοφυλόφιλη επιλογή αποτέλε-
σε μέρος αυτού του νεωτερικού main 
streaming, τουλάχιστον όπως η γιορτή του 
Αγίου Βαλεντίνου αυξάνει τις πωλήσεις 

σέξι εσώρουχων.
«Όλοι διαφορετικοί» είναι το σύνθημα 

του θαυμαστού κόσμου της παγκοσμιοποί-
ησης, της «εναλλακτικής» περιλαμβανόμε-
νης. Κι είναι ο δρόμος για να κονορτοποιη-
θεί κάθε «ανήκειν», κάθε «εμείς». Η διαφο-
ρετικότητα είναι ο πολιορκητικός κριός του 
συστήματος. Η διαφορετικότητα ως αυτα-
ξία και «κοινωνικό» πρότυπο. Αναγνώρισέ  
με όχι επειδή είμαι δημιουργός, συγγραφέ-
ας, μουσικός, επιστήμονας, ακτιβιστής, ερ-
γάτης, αλλά επειδή είμαι «διαφορετικός». 
Ο συμπαθής ταύρος Φερδινάρδος του Ντί-
σνεϊ, αυτός που δεν ήθελε ταυρομαχία αλλά 
να μυρίζει τα λουλουδάκια, αντικαταστάθη-
κε από τις κραυγαλέες και θεατρικές ομο-
φυλόφιλες συμπεριφορές, κακέκτυπα μιας 
κοινωνικά κατασκευασμένης εικόνας της 
γυναίκας, στις οθόνες που διαμορφώνουν 
τα κοινωνικά πρότυπα: στα πρωινάδικα και 
τα μεσημεριανάδικα. Αύριο θα παρελαύνει 
στους δρόμους για να αντιπαραθέσει στον 
«καθωσπρεπισμό» της κοινωνίας τη δημό-
σια επίδειξη της διαφορετικής σεξουαλικό-
τητας. Είναι μια τέχνη που, όπως θα’λεγε ο 
Μπρεχτ, πρέπει να μεγεθύνει, ή να επιδει-
κνύει μεγεθυμένα τα σύμβολα του σκοτει-
νού αντικείμενου του πόθου.

Αυτό που δεν συνειδητοποιούν όσοι κι 
όσες θεωρούν τις δημόσιες εκφράσεις δια-
κήρυξης της όποιας διαφορετικής ταυτότη-
τας , με τον τρόπο και τους συμβολισμούς 
που πραγματώνονται, είναι ότι το πρώτο 
θύμα είναι η ίδια η επιλογή, η ίδια η ελευ-
θερία. Την ελευθερία δεν χρειάζεται να την 
τρίψεις στη μούρη κανενός, είναι βίωμα και 
δημιουργία, είναι άσκηση κι όχι επίδοση.

Το σωστό 
να λέγεται... 

Η 

διοργάνωση της παρέλασης στη Θεσσαλο-
νίκη προχωράει με τα γνωστά θεαματικά 
(«αγκάλιασμα» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
και …τους χορηγούς βεβαίως, βεβαίως, κατά-

ρες από τον Άνθιμο και ολονυχτίες στην εκκλησία για να 
«ξορκιστεί το κακό», κ.λπ). Τη σούπα δείχνει να τη χα-
λάει (επιτέλους) μια οργάνωση ομοφυλοφίλων που εί-
ναι εκ των συνδιοργανωτών της παρέλασης, αναδεικνύ-
οντας ως σημείο αντιπαράθεσης (πάλι, επιτέλους) τη χο-
ρηγία από το αμερικάνικο προξενείο, η οποία, φυσικά, 
έγινε ασμένως αποδεκτή από τον Μπουτάρη και τους 
λοιπούς συνδιοργανωτές. Γράφει, λοιπόν, σε ανακοίνω-
σή της η οργάνωση HOMOphonia, μεταξύ άλλων:

«[…]Ποτέ δεν ξεχάσαμε τους αγώνες του λαού μας 
για το συλλογικό του δικαίωμα στην εθνική του ανεξαρ-
τησία και την βίαιη καταπάτηση από ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις που υλοποιούσαν την πολιτική των κυβερνήσεών 
τους και μία εκ των οποίων ήταν και οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ, 
υπεύθυνες και σήμερα για τις διώξεις και τα βάσανα εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, που, εξαιτίας των πολιτικών τους, 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να 
πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς.

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα της συμ-
μετοχής και παρουσίας του Αμερικανού προξένου και 
για τους λόγους που εκφράζουμε παραπάνω, ως συλλο-
γικότητα δηλώσαμε την αντίθεσή μας. Στην τελευταία συ-
νάντηση που έγινε την Παρασκευή 5/6/2015 παρουσία 
και εκπροσώπου της διοίκησης του δήμου, όπου συζη-
τήθηκαν οργανωτικά ζητήματα, η συνδιοργανώτρια συλ-
λογικότητα ΑΜΚΕ Thessaloniki Pride μας ανακοίνωσε 
ότι με πρωτοβουλία δική της εξασφαλίστηκε η χορηγία 
κάποιου ποσού από το προξενείο των ΗΠΑ και για αυ-
τόν τον λόγο πρέπει ο λογότυπός του να συμπεριληφθεί 
στην αφίσα της διοργάνωσης και που βέβαια αυτοί συμ-
φωνούσαν.

Ως OMOphoniaThessalonikiPride, επίσης συνδι-
οργανωτές, αντιδράσαμε με αυτή την εξέλιξη και ζητή-
σαμε από τον δήμο να μην δεχτεί την χορηγία αυτή. Δυ-
στυχώς δεν εισακουστήκαμε, ο δήμος δέχτηκε την χορη-
γία, αλλά και την ανάρτηση του λογότυπου του προξενεί-
ου των ΗΠΑ στην αφίσα της διοργάνωσης». 

 Οι ενστάσεις όσων πιστεύουμε ότι οι «παρελάσεις 
της διαφορετικότητας» δεν είναι τίποτε άλλο, πια, παρά 
μια θεαματική μορφή ενσωμάτωσης στον «κόσμο του 
εμπορεύματος» ισχύουν στο ακέραιο. Όμως, δεν μπο-
ρούμε να μην επιδοκιμάσουμε αυτή την στοιχειακή 
πράξη αντίστασης εκ μέρους της HOMOphonia απέ-
ναντι στην πιο προκλητική μορφή εκφυλισμού της δι-
οργάνωσης, που είναι η συμμετοχή και η χρηματοδό-
τηση της αμερικάνικης κυβέρνησης διά του τοπικού 
προξενείου. Ας ελπίσουμε ότι φίλες και φίλοι ομοφυ-
λόφιλοι που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις θα 
αρχίσουν σταδιακά να αντιλαμβάνονται ότι δεν χρειά-
ζεται η χορηγία από το προξενείο για να συναντήσεις 
τη Μέκκα του ύστερου καπιταλισμού, τις ΗΠΑ, και την 
κυρίαρχη εμπορευματική λογική που αυτές προω-
θούν σε όλο τον κόσμο. Συμβαίνει και διά της πλαγίας 
οδού, σε όλους μας, όταν άθελά μας ενσωματώνουμε 
την κυρίαρχη αφήγηση της «πραγμάτωσης της επιθυ-
μίας» και του «ατομικού δικαιώματος», έτσι όπως ακρι-
βώς αυτά εργαλειοποιήθηκαν από τον ύστερο καπιτα-
λισμό για να ενσωματώσουν τα απελευθερωτικά προ-
τάγματα του παγκόσμιου ’68. Αλλά αυτό, βέβαια, απο-
τελεί ζήτημα των ίδιων και των κινημάτων στα οποία 
θεωρούν ότι συμμετέχουν… Θ. Ντ. 

Για το Γκέι Πράιντ
Δημόσιες Αρετές και Δημοτικά Βίτσια

Του Θανάση Τζιούμπα

Την ελευθερία δεν χρειάζεται να την τρίψεις στην μούρη κανενός, είναι βίωμα και 
δημιουργία, είναι άσκηση κι όχι επίδοση.
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Τέσσερις μήνες συμπληρώθηκαν από 
τις εκλογές του Ιανουαρίου και η Ελπίδα 
που ευαγγελιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει 
τη θέση της στην Ανησυχία για τα χειρό-
τερα που τα βιώνουμε και τα ακόμα πιο 
δυσοίωνα που είναι μπροστά μας. Τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπη-
σης της marc, που παρουσιάστηκε στην 
τηλεόραση του Άλφα την προηγούμενη 
Τετάρτη, 10 Ιουνίου, είναι πολύ χαρακτη-
ριστικά. 

Σ 

το ερώτημα αν τέσσερις μήνες μετά 
τις εκλογές κυριαρχούν αισθήμα-
τα αισιοδοξίας ή ανησυχίας για το 
μέλλον, το 59,8% ανησυχεί για τα 

χειρότερα, ενώ συνεχίζει να ελπίζει για τα 
καλύτερα μόνο ένα 30,7%. Στο ίδιο ερώτη-
μα, όταν το είχε θέσει η marc στις 13 Φεβρου-
αρίου, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική, 
στο 65,2% κυριαρχούσε η ελπίδα και ανησυ-
χούσαν μόνο το 22%. Στα τέλη Απρίλη, σχε-
δόν το 40% (39,7%) ήλπιζε για κάτι καλύτερο 
και αυτοί που ανησυχούσαν ήταν 50%. 

Αυτοί που ελπίζουν βρίσκονται κυρίως 
στον ΣΥΡΙΖΑ το 51,8% (35,8% ανησυχία) και 
στους ΑΝΕΛ 45,5% (50% ανησυχία), ενώ αυ-
τοί που είναι πιο ανήσυχοι προέρχονται από 
ΝΔ 85,8% (10,6% ελπίζουν), Πασόκ 84,2% 
(5,3% ελπίζουν), Ποτάμι 70,7% (16% ελπί-
ζουν), Χρυσή Αυγή 70% (30% ελπίζουν) και 
οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ που 47,4% ανησυχεί 
και ένα 23,7% ελπίζει. 

Ως προς την αξιολόγηση της κυβέρνη-
σης, το 53,1% την κρίνει αρνητικά/μάλλον 
αρνητικά και το 45% τη βλέπει θετικά/μάλλον 
θετικά. Χαοτική είναι η διαφορά σε σχέση με 
τέσσερις μήνες πριν, όπου στις 13 Φεβρουα-
ρίου το 83,1% την έβλεπε θετικά/μάλλον θετι-
κά και μόλις ένα 13,6% αρνητικά/μάλλον αρ-
νητικά. 

Ρωγμές παρουσιάζει και η εικόνα του 
πρωθυπουργού, μιας και ικανοποιημένο ή 
περίπου ικανοποιημένο από τον Τσίπρα δη-
λώνει το 53%, ενώ δυσαρεστημένο ή περί-
που δυσαρεστημένο είναι το 46,2%. Η Ζωή 
Κωνσταντοπούλου ενοχλεί περισσότερους, 
αφού το 64,9% απαντά όχι/μάλλον όχι στο 
ερώτημα «σας ικανοποιούν οι πολιτικές πρω-
τοβουλίες, οι πρωτοβουλίες και γενικά ο τρό-
πος που ασκεί τα καθήκοντά της». Στον αντί-
ποδα, ένα 31,7% απαντά ότι το ικανοποιεί/
μάλλον το ικανοποιεί η στάση της Ζωής Κων-
σταντοπούλου.

Στο ερώτημα κατά πόσο είναι ικανοποι-
ημένοι από τη διαπραγμάτευση, το 53,4% 
δηλώνει όχι/μάλλον όχι και το 45,4% ναι/
μάλλον ναι. Και σε αυτό το ερώτημα διαφορε-
τική ήταν η εικόνα στις 13 Φεβρουαρίου, τότε 
το 59,8% το ικανοποιούσε η διαπραγμάτευ-
ση όπως γίνεται από την κυβέρνηση και ένα 
38,8% δεν ήταν ικανοποιημένο. 

Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα ποια 
στάση συμβουλεύουν οι πολίτες να κρατή-
σει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση, αυτή 

του περισσότερου ρεαλισμού ή επιμονής στις 
εξαγγελίες του προγράμματος της Θεσσαλο-
νίκης. Το 56% συμβουλεύει περισσότερο ρε-
αλισμό και το 39,2% επιμονή στις εξαγγελίες. 
Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα σε σχέση 
με αυτούς που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, το 42,1% 
ζητά στροφή στον ρεαλισμό και το 53,5% επι-
μονή στις εξαγγελίες.

Το επόμενο ερώτημα είναι και το πιο εν-
διαφέρον σε σχέση με την πολιτική αντίληψη 
των πολιτών. Όταν μπαίνει το ερώτημα, «σε 
περίπτωση που οι εταίροι επιμείνουν στην 
πρόταση που μας έχουν δώσει, τι πρέπει να 
κάνει η κυβέρνηση, να τη δεχθεί ή να πάμε 
σε οριστική ρήξη ακόμη και αν σημαίνει 
αυτό άμεση χρεοκοπία», δηλαδή να μας βά-
λουν οι εταίροι το μαχαίρι στον λαιμό και να 
μας πουν αυτή είναι η συμφωνία και αν σας 
αρέσει…, το 50,2% απαντά να τη δεχτεί η κυ-
βέρνηση και το 37,4% να έρθει σε ρήξη. Σε 
αυτό το ερώτημα μάλιστα η πλειονότητα των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (52,7%), των ΑνΕλ 
(56,8%), του ΚΚΕ (65,8%) και της Χρυσής Αυ-
γής (50%) λένε ρήξη. Όταν όμως τους ρωτά-
νε τι πιστεύουν ότι τελικά θα συμβεί, συμ-
φωνία ή οριστική ρήξη, τότε το 80,3% εκτι-
μά (και κρυφά ελπίζει) να γίνει κάποια συμ-
φωνία και το 13,9% οριστική ρήξη. Σε αυτό το 
ερώτημα μάλιστα η συντριπτική πλειονότη-
τα όλων των κομμάτων εκτός του ΚΚΕ (55,3% 
οριστική ρήξη-39,5% κάποια συμφωνία) πι-
στεύει ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία (ΣΥ-
ΡΙΖΑ 73,1%, ΑνΕλ 61,4%, Χρυσή Αυγή 55%, 
σε ΝΔ, Πασόκ, Ποτάμι το ποσοστό είναι πάνω 
από 90%). 

Σχετικό είναι και το επόμενο ερώτημα, αν 
τελικά θέλουν να παραμείνουμε στο ευρώ 
ή να επιστρέψουμε στη δραχμή, το 77,4% 
επιμένει στο ευρώ και μόλις το 16% θέλει επι-
στροφή στη δραχμή. Οι ψηφοφόροι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θέλουν ευρώ σε ποσοστό 70,7% (μόλις 
17,4 έχει πειστεί από την επιχειρηματολογία 
του Λαφαζάνη), το 61,4% των ΑνΕλ. Εντυπω-

σιακό είναι ότι ένα υψηλό ποσοστό ψηφοφό-
ρων του ΚΚΕ (39,5%) θέλει παραμονή στο 
ευρώ. Στο δίλημμα εντός ή εκτός Ευρώπης 
παραπλήσιες είναι οι απαντήσεις, 75,7% πα-
ραμονή στην Ευρώπη και 20,4% εκτός Ευ-
ρώπης, έκπληξη και πάλι το 31,6% των ψη-
φοφόρων του ΚΚΕ που λένε παραμονή στην 
Ευρώπη.

Τέλος, να σταθούμε στο ερώτημα αν δεν 
βρεθεί λύση και είμαστε μπροστά στο ενδε-
χόμενο της ρήξης, τι πρέπει να κάνει το πολιτι-
κό σύστημα, το 44,2% απαντά να σχηματιστεί 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, το 37,6% να συ-
νεχίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση και μόλις 
ένα 13,8% ξανά εκλογές. 

Υ.Γ. 1. Η iskra έβγαλε το συμπέρασμα που 
ήθελε. Το 53% των ψηφοφόρων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θέλει ρήξη, χωρίς φυσικά να αναφέ-
ρει πώς τίθεται το ερώτημα. Μάλιστα, επει-
δή δεν τους αρέσει το ποσοστό όσων θέλουν 
δραχμή (16%), διατυπώνουν παράπονα για 
το πώς τίθεται το ερώτημα από τους μιντιάρ-
χες! Αποφεύγει η iskra να σχολιάσει ότι το τε-
λευταίο ερώτημα της δημοσκόπησης αναφέ-
ρεται αποκλειστικά στην Αριστερή Πλατφόρ-
μα του Λαφαζάνη. Στο ερώτημα που έγινε σε 
όσους προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αν 
νιώθουν πιο κοντά στις θέσεις της πλειοψη-
φίας του ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρα) ή της Αριστερής 
Πλατφόρμας (Λαφαζάνη), το 76,5% δηλώνει 
ότι είναι πιο κοντά στον Τσίπρα και το 13,2% 
στον Λαφαζάνη!

Υ.Γ. 2. Είναι καθαρό και σ’ αυτή τη δημοσκό-
πηση ότι η Νέα Δημοκρατία, όσο στην ηγεσία 
είναι ο Σαμαράς, δεν μπορεί να εκμεταλλευ-
τεί τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ. Στη μέτρηση της 
marc της 13ης Φεβρουαρίου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
στο 45,4% και η ΝΔ στο 18,4%. Τέσσερις μή-
νες μετά ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 11 μονάδες (34,2%), 
αλλά η ΝΔ δεν καταγράφει κανένα κέρδος, 
μένει κολλημένη στο 19,6%. 

Η ανασύνθεση 
της μεσαίας τάξης

Γ 

ια όσους παρακολουθούν τη βιβλιογραφία 
και την αρθρογραφία του Α. Δοξιάδη, θα 
αναγνωρίσουν ότι είναι ένας από τους πιο 
σοβαρούς φιλελεύθερους διανοούμενους, 

Και, προφανώς, ο άνθρωπος δεν είναι Τζήμερος.
Πρόσφατα δημοσίευσε στην Καθημερινή ένα 

περισπούδαστο άρθρο με θέμα «Η Ανασύνθεση της 
Μεσαίας Τάξης». Εκείνο που θα περίμενε κανείς 
αρχικά είναι να την ορίσει. Με κάποια κριτήρια, π.χ. 
τα εισοδηματικά (προ μνημονίου). Κι αφού κάτι τέ-
τοιο δεν το έκανε η αρθρογραφία του, περνάει στη 
λεγόμενη «δημιουργική αοριστία». Μιλάει λοιπόν ο 
Α. Δοξιάδης για δύο σενάρια. Ένα κακό, κι ένα καλό.

Στο πρώτο προστατεύονται εργολάβοι παντός εί-
δους, μεγαλοστελέχη του κράτους, κάποια παραδο-
σιακά επιστημονικά επαγγέλματα που υπερεκπρο-
σωπούνται στο πολιτικό σύστημα.

Στο δεύτερο σενάριο, το καλό, μιλάει για παρα-
γωγή, μεταποίηση, καινοτομίες, δημιουργική έκθε-
ση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό κ.λπ.

Δυστυχώς, οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι έχουν 
ένα πρόβλημα: Θεωρούν κατά βάθος ότι «κοινωνία 
δεν υπάρχει, μόνο άτομα» (Θάτσερ), και επίσης προ-
σεγγίζουν το κράτος ως «αναγκαίο κακό». Με την δε 
Ιστορία δεν τα πάνε καθόλου καλά.

Και εκείνο που λείπει στο πόνημα του Α. Δο-
ξιάδη είναι μια στοιχειώδης ανάλυση, του τι έπα-
θε, βρε αδερφέ, αυτή η μη οριζόμενη μεσαία τάξη 
στα χρόνια των μνημονιακών πολιτικών. Και κατά 
πόσο οι μνημονιακές πολιτικές προώθησαν αυτό 
που πολύ σωστά λέει «ότι καλύτερα να έχουμε σο-
βαρή επιχειρηματικότητα παρά να είμαστε με μι-
σθούς Βουλγαρίας και γκαρσόνια». Μόνο που οι 
δυνάμεις που θα εξέφραζαν αυτήν τη σοβαρή επι-
χειρηματικότητα ούτε υπήρξαν, ούτε θα υπάρ-
ξουν, ούτε προ μνημονίου ούτε, και κυρίως, μετά. 
Διότι, το μετεμφυλιακό κράτος των μαυραγοριτών 
και των γερμανοτσολιάδων, το διαδέχθηκε το μετα-
πολιτευτικό κράτος των εργολάβων και των λογής 
λογής λαμογιών. Ούτε βεβαίως προτείνει κάτι για 
το πώς θα αλλάξει εκ βάθρων ο κρατικός μηχανι-
σμός, που εδώ και χρόνια πνέει τα λοίσθια. Διότι 
στο κακό του σενάριο, εμμέσως πλην σαφώς ορί-
ζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα καθορίσει το τι θα γί-
νει. Εκτός αν εννοεί κι αυτός το ιδεολόγημα του «μι-
κρού κράτους», οπότε έρχεται να συναντήσει αθό-
ρυβα τον Τζήμερο από άλλη ατραπό.

Διότι εκείνο που χαρακτηρίζει τη γελοιότητα του 
κρατικού μηχανισμού δεν είναι το μέγεθός του. Σύμ-
φωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, εκείνο που το χα-
ρακτηρίζει είναι ότι έχει το διπλάσιο κόστος λειτουρ-
γίας από άλλα αντίστοιχα του μεγέθους του. Ο Α. Δο-
ξιάδης δεν είδε ούτε το μεγάλο, ούτε το μικρό «πο-
λιτικό χρήμα» που κατέφαγε μεταξύ πολλών άλλων 
–με τη μορφή εργολάβων και μιζών– τον ελληνικό 
λαό. Ούτως ή άλλως, ο Α. Δοξιάδης επιχειρηματικά 
ασχολείται με το consulting, όπως λέει η πιάτσα. Δι-
ότι απ’ τη μια μιλάμε για καινοτομία, μεταποίηση και 
παραγωγή, αλλά για την πάρτη μας «στις υπηρεσί-
ες». Διότι το «στις υπηρεσίες» αντικατέστησε για τους 
εγχώριους αστούς το μετεμφυλιακό του Μποδοσά-
κη «με το γκουβέρνο, μπρε, με το γκουβέρνο».

Νεομαρξιστής

Ελπίδα – Ανησυχία… σημειώσατε 2
Το δημοσκοπικό τσαλάκωμα του ΣΥΡΙΖΑ

Του Γιάννη Ξένου

Αν δεν βρεθεί λύση και είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο της ρήξης τι πρέπει να κάνει 
το πολιτικό σύστημα, το 44,2% απαντά να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, 
το 37,6% να συνεχίσει η υπάρχουσα κυβέρνηση και μόλις ένα 13,8% ξανά εκλογές. 
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Όπως εξελίσσονται τα πολιτι-
κά πράγματα στην Ελλάδα, η 
πιθανότερη εκδοχή είναι αυτή 
της κυβερνητικής σταθερότη-
τας υπό τον Σύριζα. Αντίθετα με 
ό,τι πιστεύεται γενικώς, οι πολι-
τικές προοπτικές της παρούσας 
κυβέρνησης – ή μιας αυτοδύ-
ναμης κυβέρνησης Σύριζα εί-
ναι ευοίωνες. 

Π 
ρώτον διότι ο Σύριζα 
έχει αποκτήσει στα-
θερή πολιτική ηγεμο-
νία, καθώς εκφράζει 

πλειοψηφικά ρεύματα της κοινωνί-
ας: πάσης φύσεως μισθωτούς, δια-
νοούμενους και καλλιτέχνες που εί-
δαν να κόβονται οι κρατικές επιχο-
ρηγήσεις, ανέργους που έχουν συν-
δέσει τη μελλοντική ζωή τους με την 
επαναφορά των δημοσίων επενδύ-
σεων, καθώς γνωρίζουν πως ιδιω-
τικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι 
πολύ δύσκολο να έρθουν και αν έρ-
θουν θα αφορούν μαύρη και ανα-
σφάλιστη εργασία κυρίως, ελεύθε-
ροι επαγγελματίες που τσακίστικαν 
από τα μνημόνια και αναμένουν 
μια τόνωση της εγχώριας ζήτησης, 
αγρότες που έκοψαν τους δεσμούς 

τους με τη δεξιά και πάσης φύσεως 
μικρομεσαίους, που βλέπουν στον 
Σύριζα μια λογική πρόταση διεξό-
δου ή μια ισχυρή τάση διαπραγμά-
τευσης.

Όλοι αυτοί είναι το 70% του 
εκλογικού σώματος. Τα παραδοσι-
ακά αστικά κόμματα είτε χρεοκό-
πησαν πλήρως είτε βρίσκονται σε 
φάση αναδιοργάνωσης, όπως η ΝΔ. 
Επομένως, με λίγα λόγια, ο Σύρι-
ζα δεν έχει αντίπαλο. Αλλά το κυρι-
ότερο, δεν υπάρχει εναλλακτική πο-
λιτική λύση για τους Ευρωπαίους 
και τους Αμερικανούς που επενδύ-
ουν στην πολιτική σταθερότητα στην 

Ελλάδα. Όλοι αυτοί γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι ο Σύριζα έχει πολιτική ηγε-
μονία που δεν προβλέπεται να αμ-
φισβητηθεί στο προβλεπτό μέλλον 
και επομένως σχεδιάζουν με βάση 
αυτό το δεδομένο. Τι σημαίνει αυτό; 
Σημαίνει ότι θα του δώσουν τη δυ-
νατότητα να κυβερνήσει, καθώς δεν 
φαίνεται να έχουν καμία όρεξη να τι-
ναχτεί η Ελλάδα στον αέρα, λίγο και-
ρό πριν τιναχτεί η Ισπανία και η Γαλ-
λία. Ειδικώς οι Αμερικανοί έχουν 
εξηγήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο 
στους Γερμανούς ότι ζήτημα εξόδου 
της Ελλάδας από το ευρώ απλώς δεν 
τίθεται.

Τι συμβαίνει όταν το αφεντι-
κό δίνει εντολές στους υπαλλήλους 
του; Συμβαίνει ότι όλοι τρέχουν να 
τις υλοποιήσουν. Ο Τσίπρας και οι 
συνεργάτες του το γνωρίζουν άριστα 
αυτό το δεδομένο και γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο καθυστερούν τη συμ-
φωνία. Διότι ξέρουν ότι θα γίνει. Και 
θέλουν να δείξουν ότι είναι σκληροί 
διαπραγματευτές. Και πράγματι εί-
ναι, εδώ που τα λέμε. 

Πολιτικά μιλώντας, δεν υπήρ-
χε κανείς άλλος τρόπος να γίνει ανε-
κτός ο συμβιβασμός, παρά μόνον 
μετά από τις καθυστερήσεις των δι-
απραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή η 
πιθανότερη εξέλιξη είναι η εξής: η 
κυβέρνηση θα λάβει μια μεταβατι-
κή συμφωνία χωρίς σοβαρές επεμ-
βάσεις στο ασφαλιστικό, θα καλύ-
ψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες 
και να λάβει υπόσχεση για κούρε-
μα του χρέους. Παράλληλα θα ρυθ-
μίσει το ιδιωτικό χρέος εσωτερικά. 
Ακολούθως, το φθινόπωρο, θα λά-
βει νέα μέτρα, κυρίως στον τομέα 
των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ θα αρ-
χίσει να τρέχει και το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης του Ντρά-
γκι. Στόχος της κυβέρνησης είναι να 
πάει μέχρι την επόμενη άνοιξη, οπό-
τε και θα φύγει το ΔΝΤ, θα λάβει μια 
μεσοπρόθεσμη συμφωνία με ανα-
πτυξιακό πρόσημο, με κονδύλια του 

ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων και τελικό προορι-
σμό την προληπτική γραμμή πιστω-
τικής στήριξης. 

Τελικός στόχος είναι η αναδιορ-
γάνωση του δημοσίου τομέα και η 
φορολογική μεταρρύθμιση που θα 
στοχεύει στη φοροδιαφυγή. Στο εν-
διάμεσο, η παντοδύναμη κυβέρνη-
ση Σύριζα θα τσακίσει τους παραδο-
σιακούς καναλάρχες ή θα τους βάλει 
στη σειρά, πλήρως υποταγμένους. 
Ποιος θα πάει κόντρα στη Ζωή; Κα-
νένας.

Αυτό είναι το σχέδιο. Και δεν 
μπορεί να δει κανείς κάτι άλλο εναλ-
λακτικό. Το ζήτημα κρίνεται στο επί-
πεδο της πολιτικής ηγεμονίας. Και 
στο επίπεδο αυτό ο Σύριζα δεν έχει 
αντίπαλο.

Θα υπάρξει αντίπαλος, όταν ο 
Σύριζα αρχίσει να εφαρμόζει τις ιδε-
ολογικές εμμονές των φανατικών 
του, που στόχο έχουν την κατάλυση 
του εθνικού κράτους. Εάν ο Σύριζα 
κάνει αυτό το κρίσιμο λάθος, εάν δη-
λαδή δεν μείνει σταθερά προσηλω-
μένος στη λαϊκή πολιτική παράδο-
ση, τότε πολύ σύντομα θα καταταγεί 
στο μισητό μνημιονιακό εκσυγχρο-
νιστικό στρατόπεδο και θα χάσει και 
την πολιτική ηγεμονία.

Εικάζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. 
Και ότι ο Σύριζα έχει μπροστά του 
μια πλήρη οκταετία.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, 
σε νέα του έκθεση που δημοσιοποιή-
θηκε στην Πέμπτη 11 Ιουνίου στο Μι-
λάνο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για την επαπειλούμενη εξαφάνιση της 
μεσογειακής δίαιτας.  

Η 

έκθεση αναφέρει ως αιτίες της με-
σογειακής διατροφικής κρίσης 
την παγκοσμιοποίηση, την πολι-
τική των μεγάλων πολυεθνικών 

τροφίμων, και βέβαια τις ραγδαίες μεταβο-
λές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, ιδίως 
εκείνο των γυναικών -- που κατά το παρελ-
θόν υπήρξαν οι θεματοφύλακες της μεσογει-
ακής διατροφής. 

Οι εμπειρογνώμονες του FAO κάνουν 
λόγο για διατροφική μετάβαση της Μεσογεί-
ου, προς το κρέας και τα γαλακτοκομικά, γε-
γονός που παρατηρείται σε όλες τις χώρες, 
ακόμα και σε εκείνες που ένα μεγάλο κομμά-
τι του πληθυσμού... υποσιτίζεται. Έτσι, κατα-
γράφεται μια γενική ανοδική τάση στα ποσο-
στά της παχτυσαρκίας σε όλες τις χώρες πέ-

ριξ της Μεσογείου: (21% Αλβανία, 16% Αλ-
γερία, 33,1% στην Αίγυπτο 18,2% Γαλλία, 
20,1% Ελλάδα, 19,8% Ιταλία, 27,4% Λίβανος, 
28,8 Μάλτα, 16,1% Μαρόκο, 24% Πορτογα-
λία, 26,6% Ισπανία, 22,3% Τυνησία, 27,8% 
Τουρκία). Και τούτο δεν είναι διόλου παρά-
δοξο, καθώς πλέον ένα συντριπτικό ποσοστό 
του πληθυσμού είναι αστικοποιημένο –και 
στις πόλεις το βιομηχανικά παραγόμενο κρέ-
ας και τα γαλακτοκομικά είναι πολύ φθηνότε-
ρα από τα λαχανικά! Για παράδειγμα στην Ελ-
λάδα, ένα μαρούλι κάνει όσο ένα… χάμπουρ-
γκερ. Και βέβαια, τα ποσοστά αναμένεται να 
αυξηθούν δραματικά, καθώς η παιδική πα-
χυσαρκία είναι ακόμα πιο έντονη, ιδιαίτερα 
στον μεσογειακό Βορρά.  

Φυσικά, η «διατροφική μετάβαση» συν-
δέεται και με την κρίση της βιοποικιλότη-
τας, καθώς και την εξαφάνιση της παραδοσι-
ακής καλλιέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση, 
μόνο ένα 10% από τις παραδοσιακές ποικι-
λίες καλλιεργείται ακόμα γύρω από την Με-
σόγειο.....

Δραματική προειδοποίηση του FAO

Η μεσογειακή διατροφή χάνεται

Π 

ῆγε ὁ Θ. Βαλτινὸς στὴ «συνά-
ντηση Εὐρωπαίων συγγραφέ-
ων» μὲ τίτλο «Θεσσαλονίκη – 
Ξαναβρίσκοντας τὴν πολυπο-

λιτισμικότητα: Μεσόγειος, σύνορο καὶ γέ-
φυρα σὲ ἐποχὴ κρίσης» (3-6-2015) γιὰ νὰ 
μιλήσει γιὰ τὸν πολυπολιτισμό, καὶ τί εἶπε! 
ὅτι δὲν μπορεῖ τὶς ἀφρικανὲς πόρνες στὴ 
γειτονιά του: «Δὲν ξέρω ἂν μπορῶ νὰ συ-
νυπάρξω μὲ τὶς Αφρικανὲς πόρνες καὶ τοὺς 
διακινητὲς ναρκωτικῶν …

Ὄχι, δὲν θά ‘θελα νὰ τοὺς ἔχω στὴ γει-
τονιά μου» (ΑΠΕ-ΜΠΕ). Δὲν διευκρίνισε 
δυστυχῶς –ἢ δὲν μετέφεραν τὴ διευκρίνι-
σή του τὰ ΜΜΕ– ὅτι δὲν μπορεῖ οὔτε τὶς 
ρωσίδες κι ἑλληνίδες πόρνες, κι ὅτι ντρέ-
πεται γιὰ λογαριασμὸ τῶν Νεοελλήνων γιὰ 
τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἀνατολικοευρωπαί-
ων γυναικῶν μετὰ τὸ 1991, ἀλλὰ ἐμεῖς ἂς 
ὑποθέσουμε ὅτι τάσσεται κατὰ τῆς ἐκπόρ-
νευσης ἀνεξαρτήτως τῆς καταγωγῆς τῶν 
ἐκπορνευόμενων. Τί νὰ γίνει. Ἔτσι συνή-
θως συμβαίνει μὲ τὴν «ἀνεκτικότητα» καὶ 

τὸν πολυπολιτισμό: Εἴτε φαντάζεται κανεὶς 
τοὺς μετανάστες ὡς «προλετάριους ἐπα-
ναστάτες» ποὺ σὲ μιὰ γενιὰ θὰ συμβάλουν 
στὴν Ἐπανάσταση· είτε φαντασιώνεται 
πλούσιους γκουρμεδιάρηδες μαχαραγιάδες 
καὶ ἐξωτικὲς δασκάλες τοῦ Ζέν. Ὅταν ὅμως 
κάποιος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν τζιχαντισμὸ 
(αὐτὸ ἀφορᾶ τοὺς ἐγχώριους «ἐπαναστά-
τες») ἢ τὶς ἀφρικανὲς πόρνες, τότε «χάνε-
ται ἡ μαγεία», καὶ ὁ πολυπολιτισμικὸς γί-
νεται θιγμένος ἐκπρόσωπος τοῦ ἀνώτερου, 
ὀρθολογικοῦ, δυτικοῦ πολιτισμοῦ, λέγο-
ντας αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ πιστεύει γιὰ τὸν 
Ἄλλο (τὸν ἐντελῶς Ἄλλο). 

Οι αντιφάσεις των υποστηρικτών του πολυπολιτισμού

Ο Βαλτινός και οι μετανάστες

Του Γιάννη Ταχόπουλου

Η ανυπαρξία αντιπολίτευσης "κλειδώνει" την κυριαρχία της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ οκταετίας (ένα σενάριο!)

Του Απόστολου Διαμαντή
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Η συμπερίληψη μέτρων της πε-
ρίφημης εργαλειοθήκης του 
ΟΟΣΑ στην πρώτη κυβερνητική 
πρόταση των σαράντα επτά σελί-
δων, ιδιαίτερα για τα φαρμακεία 
και τα αρτοποιεία, αποτέλεσαν το 
πρώτο σημείο σύγκρουσης μετα-
ξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖ/ΑΝΕΛ 
και οργανωμένων κοινωνικών 
φορέων, του συλλόγου των φαρ-
μακοποιών συγκεκριμένα. 

Η 

παρά τα λεγόμενα, υιοθέ-
τηση της λογικής και των 
μέτρων της εργαλειοθή-
κης του ΟΟΣΑ καταδει-

κνύει τις βαθύτερές της προθέσεις 
για το τι θα κάνει αν και εφόσον πε-
τύχει κάποια συμφωνία. 

Στο πλαίσιο της πανάθλιας δη-
μόσιας συζήτησης που διεξάγεται 
στη χώρα μας, τα μέτρα της εργαλει-
οθήκης του ΟΟΣΑ, δηλαδή η άρση 
555 ρυθμίσεων που περιορίζουν 
την ελευθερία της αγοράς σε μια σει-
ρά επαγγελμάτων και αντίστοιχα στα 
προϊόντα λιανικής πώλησης που δι-
αθέτουν, στοχεύουν στο να εξαλεί-
ψουν «απολιθωμένα» προνόμια άλ-
λοτε προνομιούχων επαγγελματι-
κών ομάδων. Τα ίδια ισχυρίζονταν 
νεοφιλελεύθεροι αστέρες της προη-
γούμενης κυβέρνησης, με προεξάρ-
χοντα τον Κώστα Χατζηδάκη, τα ίδια 
θα πουν και οι αριστεροί γραφειο-
κράτες – δοθέντος  μάλιστα του γε-
γονότος ότι ως επί το πλείστον αυτές 
οι επαγγελματικές ομάδες δεν εντο-
πίζονται στον σκληρό πυρήνα της 
εκλογικής τους πελατείας. 

Κι όμως, αν δούμε την υπόθεση 
συνολικά, η άρση των 555 μέτρων 
αποτελεί έναν δούρειο ίππο ολο-
κληρωτικής φιλελευθεροποίησης 
της ελληνικής οικονομίας, η οποία 
θα πλήξει τα τελευταία προπύργια 
της μικροϊδιοκτητικής της σύνθε-
σης. Εξέλιξη που θα ολοκληρώσει 
επί της ουσίας μια διαδικασία «βί-
αιης προσαρμογής», την οποία ζη-
τούσαν οι Ευρωπαίοι από το 1996, 
οπόταν η Ελλάδα άρχισε να φλερτά-
ρει με την ιδέα της άνευ όρων παρά-
δοσης στην ΟΝΕ. Θα απομείνει τότε 
μόνο η πρώτη κατοικία, για να θυμί-
ζει αυτή την ενοχλητική για τους τε-
χνοκράτες παραφωνία της χώρας 
μας – και θ’ αναλάβουν κατόπιν στα 
σίγουρα οι τράπεζες, και οι φοροε-
πιδρομές, να την αποτελειώσουν με 
έμμεσο τρόπο. 

Δουρείος ίππος, λοιπόν, της φι-
λελευθεροποίησης ο… ΣΥΡΙΖΑ –μια 
διαδικασία που θα αποβεί εξόχως 

αρνητική, και καταστροφική, για το 
μέλλον της χώρας. Μόνο που θα 
συμβεί μέσο-μακροπρόθεσμα, γεγο-
νός που ελαχιστοποιεί το πολιτικό 
κόστος για την κυβέρνηση. 

Εξάλλου, οι πολιτικές δυνάμεις 
από τις οποίες προέρχεται έχουν παί-
ξει καθοριστικό ρόλο στο να εθίσουν 
την ελληνική κοινωνία σε μια λογική 
χυδαιότατου οικονομισμού. Στην κο-
ντόθωρη θεώρηση του μέρα μπαί-
νει, μέρα βγαίνει, η οποία θυμίζει τη 
συμπεριφορά έγκλειστων σε κατοχι-
κό γκέτο, θεωρείται μνημόνιο (sic!) 
μόνο η άμεση περικοπή μισθών και 
συντάξεων, αδιαφορώντας για όλα τα 
υπόλοιπα. Κυρίως δε, όταν αυτά αφο-
ρούν τον διπλανό μας, οπότε η αδια-
φορία συνδυάζεται και με ένα αίσθη-
μα ανακούφισης ότι, εν τέλει, τα σκ… 
θα πνίξουνε την αυλή του γείτονα 
και όχι την δική μας. Στην πραγμα-
τικότητα, βέβαια, τέτοιου είδους μέ-
τρα θα αποβούν εξόχως αρνητικά για 
τα λαϊκά εισοδήματα σε δεύτερο χρό-
νο. Την αίσθηση του οποίου, όμως, 
έχει εξουδετερώσει  απόλυτα η λογι-
κή που κυριάρχησε τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια. 

Η τακτική αυτή πηγάζει απευ-
θείας από τα συνοδευτικά κείμενα 
συμβουλευτικής πολιτικής που εκ-
δίδει ο ΟΟΣΑ, και αφορούν την υιο-
θέτηση της κατάλληλης στρατηγικής 
και τακτικής ώστε να ελαχιστοποιεί-
ται το πολιτικό κόστος κατά την επι-
βολή των προγραμμάτων αναδιάρ-
θρωσης και προσαρμογής. Διαβάζο-
ντας κανείς τέτοιες εκθέσεις, παθαίνει 
πλάκα για την ακρίβεια και τη λεπτο-
μέρεια των εισηγήσεών τους. Για πα-
ράδειγμα, συνιστάται στις κυβερνή-
σεις να εντοπίσουν ομάδες-αποδιο-
πομπαίους τράγους, ώστε να μετα-
κυλήσουν κατά κύριο λόγο το βάρος 
των μέτρων σε αυτές, έτσι κατ’ αντιπα-
ραβολή θα δημιουργηθούν ομάδες 

ειδικής πολιτικής πελατείας, που θα 
αποτελέσουν τη βάση της πολιτικής 
σταθερότητας για τη βιωσιμότητα του 
κυβερνητικού έργου. Ένα άλλο απί-
στευτο σε αυτές τις εισηγήσεις αφορά 
στα δημόσια αγαθά (παιδεία, υγεία 
κ.ο.κ.). Σε περιπτώσεις όπου η άμε-
ση ιδιωτικοποίησή τους συνεπάγε-
ται δυσβάσταχτο πολιτικό κόστος, εί-
ναι προτιμότερο, λένε οι εμπειρο-
γνώμονες του ΟΟΣΑ, να υιοθετείται 
μια πλάγια μέθοδος σταδιακής υπο-
βάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών: Κάντε περικοπές, αφήστε τα πα-
νεπιστήμια και τα νοσοκομεία να μα-
ραζώσουν, ώσπου να πεθάνουν από 
μόνα τους. 

Αυτά και άλλα πολλά εισηγείται 
η κοινωνική μηχανική του ΟΟΣΑ. 
Και η προηγούμενη κυβέρνηση 
πήγε να την εφαρμόσει, αλλά αστό-
χησε στους βασικούς άξονες του 
σχεδιασμού της. Διάλεξε ως πρώ-
τη ομάδα-στόχο τους εργαζόμενους 
της ΕΡΤ, ποντάροντας στην κοινω-
νική απαξίωση της κρατικής τηλε-
όρασης. Απέτυχε όμως να συλλά-
βει τον ειδικό κεντρικό ρόλο που δι-

αδραματίζουν αυτά τα στρώματα της 
διανόησης στη χώρα μας, τα οποία 
μέσα σε μια νύχτα εγκατέλειψαν το 
προσωπείο του παρακοιμώμενου 
της (εκάστοτε) εξουσίας, και σάλπι-
σαν «πάλης ξεκίνημα, νέους αγώ-
νες». Το αποτέλεσμα ήταν να φύγει 
η ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση και 
να χάσει η τελευταία την αριστερή 
προσχηματική συναίνεση που απο-
λάμβανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Αναγκάστηκε λοιπόν τότε, για 
να συνεχίσει την υλοποίηση των μέ-
τρων της εργαλειοθήκης να στρα-
φεί σε ομάδες-στόχο… της δικής της 
εκλογικής πελατείας (βλέπε τα τότε 
μέτρα για το γάλα). Το αποτέλεσμα 
ήταν η ραγδαία συρρίκνωση της νε-
οδημοκρατικής κοινωνικής βάσης 
–τότε, χαρακτηριστικά, ο Φαήλος 
Κρανιδιώτης είχε δηλώσει ότι, με 
τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης, 
«δεν θα μας ψηφίσει ούτε η μάνα 
μας!» Το αυτό γεγονός επιβεβαιώ-
θηκε, με την άθλια επίδοση της Νέας 
Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εξέ-
λιξη που σήμανε το γενικό πολιτικό 
μπλοκάρισμα της στρατηγικής της. 
Έκτοτε, θα πολιτεύεται ως φάντασμα, 
και το τελευταίο απονενοημένο διά-
βημά δεν είναι άλλο παρά το περί-
φημο «μέιλ Χαρδούβελη», ένα κεί-
μενο 40+ σελίδων προς τους δανει-
στές στο πλαίσιο της πέμπτης αξιολό-
γησης, το οποίο κατέληγε με τη ρητή 
παραδοχή ότι τα (προσυμφωνημένα) 
μέτρα της εργαλειοθήκης είναι αδύ-
νατο να υλοποιηθούν λόγω πολιτι-
κού κόστους. Οι μέριμνες του διαβό-
ητου μέιλ, προτείνονταν ως ισοδύνα-
μα και εναλλακτικά μέτρα.

Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, που αμφισβητεί το μέιλ 
Χαρδούβελη, όπως και τότε. Βεβαί-
ως, από διαφορετική θέση. Όχι, κλεί-
νουν οι κυβερνώντες το μάτι στους 
δανειστές: Τα μέτρα της εργαλειο-

θήκης δεν είναι ανέφικτα. Δώστε μας 
μισθούς και συντάξεις για μερικούς 
μήνες, ώστε να αποκαταστήσουμε 
το εσωτερικό μομέντουμ μέσα στο 
κόμμα και να συνετίσουμε τους πε-
ρισσότερους διαφωνούντες, και θα 
προχωρήσουμε ακάθεκτοι στον ρι-
ζικό μετασχηματισμό της ελληνι-
κής κοινωνίας προς την κατεύθυνση 
που απαιτεί η ασυδοσία της αγοράς. 
Όσο για αυτά καθαυτά τα εισοδήμα-
τα, θα χρησιμοποιήσουμε τον πλη-
θωρισμό ως οπλοπολυβόλο της λι-
τότητας --δηλαδή φόρους, «απελευ-
θερώσεις» και άλλα εργαλεία που 
θα αυξήσουν τις τιμές και θα ψαλιδί-
σουν εκ των πραγμάτων μισθούς και 
συντάξεις για τα οποία τάχα κόπτεται 
τόσο πολύ η κυβέρνηση. 

Εξάλλου γνωρίζουν πολύ καλύ-
τερα να παίζουν το όπλο της «επικοι-
νωνίας» και των κοινωνικών αυτο-
ματισμών. Μπορούν να ανάγουν σε 
σύμβολο της πολιτικής τους τις κα-
θαρίστριες του υπουργείου οικονο-
μικών, την αποκατάσταση της ΕΡΤ, 
την επαναπρόσληψη των απολυμέ-
νων του δημοσίου. Την ίδια στιγμή, 
πίσω από αυτήν τη θεαματικού τύ-
που πολιτική, μπορούν να ξεπατώ-
σουν όλη την υπόλοιπη κοινωνία –
ακολουθώντας κατά γράμμα τις ντι-
ρεκτίβες των γιάπηδων του ΟΟΣΑ. 

Όχι, δεν πρόκειται για «ενσωμά-
τωση». Είναι μια απλή επιβεβαίω-
ση του κανόνα της παγκοσμιοποίη-
σης, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί 
η δεξιά να είναι ο ιδεολογικός θεμα-
τοφύλακας της ασυδοσίας των αγο-
ρών, όμως η αριστερά αναλαμβά-
νει τον ρόλο της πολιτικής δύναμης 
που οργανώνει αυτή την ασυδοσία. 
Μια ματιά στη λίστα ιδιωτικοποιή-
σεων, που με τόση φροντίδα ετοί-
μασαν οι Σταθάκης-Τσακαλώτος-
Λαφαζάνης και θα υλοποιήσουν οι 
άρτι διορισθέντες σύντροφοι σύμ-
βουλοι των υπό εκποίηση αρμόδι-
ων υποδομών, αποδεικνύει του λό-
γου το αληθές.  

Για να γίνουν όλα αυτά, βέβαια, 
απαιτείται μια προϋπόθεση: Να επι-
τρέψουν οι δανειστές σε αυτή την 
κυβέρνηση να χρυσώσει το χάπι. Γι’ 
αυτό εξάλλου ο Τσίπρας έχει επιδο-
θεί σ’ ένα άνευ προηγουμένου γλεί-
ψιμο της Μέρκελ, που αγγίζει τα 
όρια της παρεξήγησης, όπως έγρα-
ψε και μια γερμανική εφημερίδα. 

Αν θα πετύχει αυτή η στρατηγι-
κή, είναι άλλου παππά ευαγγέλιο. 
Εδώ θα είμαστε, να το δούμε. Ωστό-
σο, αυτό το σημείωμα γράφεται για 
να καταδειχθεί τι μας περιμένει σε 
περίπτωση «επιτυχίας» της κυβέρ-
νησης, και όχι «αποτυχίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΟΟΣΑ και η "προσαρμογή"
Εργαλειοθήκες, γιάπηδες με πολιτικά και δούρειοι ίπποι

“ 
Η παρά τα λεγόμενα 

υιοθέτηση της λογικής 

και των μέτρων της 

εργαλειοθήκης του 

ΟΟΣΑ, καταδεικνύει 

τις βαθύτερες προθέ-

σεις της κυβέρνησης 

για το τι θα κάνει αν 

και εφόσον πετύχει 

κάποια συμφωνία. 

Του Γιώργου Ρακκά
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Στὶς 14-17 Μαΐου διεξήχθη τὸ πο-
λύκροτο συνέδριο τῆς FUEN (Ὁμο-
σπονδιακή  Ἕνωση Εὐρωπαϊκῶν 
Ἐθνοτήτων) στήν Κομοτηνή. Μιὰ 
προαναγγελθείσα πρόκληση, ποὺ 
ὅμως μᾶλλον δὲν ἀπέδωσε στοὺς 
Τούρκους ἐμπνευστές της τὰ προσ-
δοκώμενα.

Σ ημειώνουμε ὅτι ἡ 
FUEN δέν εἶναι κά-
ποια ὀργάνωση ἰδι-
αίτερης βαρύτητας. 

Ἀποτελεῖται ἀπό ἑνώσεις γερμα-
νικῶν, σλαβικῶν καί (τελευταίως) 
τουρκικῶν μειονοτήτων πού ζοῦν σέ 
χῶρες τῆς κεντρικῆς καί ἀνατολικῆς 
Εὐρώπης καί χρηματοδοτεῖται ἀπό 
τοπικές κυβερνήσεις, κυρίως γερ-
μανικές. Ἡ ἐπιλογή της νά κάνει τό 
ἐτήσιό της συνέδριο στήν Κομοτηνή 
καί ὅλες οἱ προκλητικές λεπτομέρει-
ες στή διοργάνωση ἦταν προφανέ-
στατα ἀποτέλεσμα τουρκικῆς «πει-
θοῦς» (μέ πολιτικά μέσα; μέ χρῆμα;). 
Ἀπαριθμοῦμε ταὶς εὔγλωττες λεπτο-
μέρειες:
1) Ἦρθαν στήν Κομοτηνή ἀνήμε-
ρα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης: 
τή στιγμή πού ὅλοι γιορτάζανε τήν 
ἔνταξη τῆς περιοχῆς στόν ἐθνικό 
κορμό, μετά ἀπό 600 χρόνια σκλα-
βιᾶς, ἦρθαν νά πουλήσουν ἐκδού-
λευση στήν Τουρκία!
2) Πρόταξαν παντοῦ ὡς κύριο θέμα 
τῶν ἐργασιῶν τους «τά προβλή-
ματα τῆς Τουρκικῆς Μειονότη-
τας τῆς Δυτικῆς Θράκης», υἱοθετώ-
ντας ἐξαρχῆς τήν τουρκική ὁρολο-
γία σέ ἕνα θέμα γιά τό ὁποῖο ξέρουν 
τίς ἑλληνικές ἀντιρρήσεις. Μάλιστα, 
ἀπηύθυναν πρόσκληση (μόνο) στόν 
δήμαρχο τῆς πόλης καί στόν περιφε-
ρειάρχη γιά τό συνέδριο «τῶν Τούρ-
κων τῆς Δ. Θράκης», ἀποτρέποντάς 
τους ἀπό τό νά παραστοῦν ἤ νά χαι-
ρετίσουν ἀκόμη καί τυπικά - κι εἶχε 
καί παράπονο ὁ πρόεδρός της πού 
δέν τούς ὑποδέχτηκε καμία ἐγχώρια 
Ἀρχή! Σημειωτέον ὅτι δέν παρέστη-
σαν οὔτε οἱ μειονοτικοί δήμαρχοι καί 
βουλευτές.
3) Ἐξαφάνισαν –ὅσο μπόρεσαν– 
τούς μή τουρκόφρονες μουσουλμά-
νους ἀπό τή διοργάνωση: τό αἴτη-
μα τῶν Ρομά τοῦ Δροσεροῦ (ἀπό 
τόν σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ τῆς Σαμπιχά 
Σουλεϊμάνογλου) πρίν δυό χρόνια 
τό «ἔχασαν», τό αἴτημα τοῦ Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Πομάκων ἀπό τόν 
περασμένο Δεκέμβρη δέν τό ἀπά-
ντησαν καί ἀγνόησαν ἐπιδεικτικά 
τόν νόμιμο μουφτή τῆς πόλης.
4) Ἔφεραν ἕτοιμο ἕνα κατάπτυστο 

ψήφισμα μέ 10 (!) αἰτήματα γιά τή 
νέα κυβέρνηση ὄχι μόνο γιά τή Θρά-
κη, ἀλλά καί γιά τούς Ψευτομακεδό-
νες καί τούς Τούρκους τῆς Ρόδου, 
πού τούς κουβάλησαν καὶ ὡς εἰση-
γητές!
5) Στούς  χαιρετισμούς, ἡ Τουρκά-
λα κονφερασιέ καλωσόρισε τούς 
συνέδρους «στήν Γκιουμουλτζίνα-
Κομοτηνή καί στή Δυτική Θράκη» 
καί τό ἴδιο ἐπανέλαβε ὁ πρόεδρος 
τῆς FUEN Χάνς Χάινριχ Χάνσεν 
(ἡ Ἑλλάδα δέν ἀκούστηκε πουθε-
νά, λές καί ἦρθαν σέ αὐτόνομη πε-
ριοχή!). 

Τό συνέδριο ἄνοιξε μέ τήν τοπο-
θέτηση τοῦ Χάνσεν γιά τή μειονό-
τητα, ὅπου εἶπε κατά λέξη ὅλες τίς 
τουρκικές θέσεις στά γερμανικά, χω-
ρίς νά παραλείψει τίποτε. Τόσο αὐτός, 
ὅσο καί ὁ Βίλυ Φότρ, ἔδειξαν πώς λει-
τουργοῦν ὡς φερέφωνα τῆς Ἄγκυ-
ρας. Ἀκολούθησε ὁ τουρκομουφτής 
Ἀχμέτ Μέτε. Αὐτή τή φορά χωρίς 
ἀφρούς στό στόμα (ὅπως τότε στό 
βίντεο γιά τούς «γκιαούρηδες») ἀλλά 
μέ τό τεθλιμμένο ὕφος τοῦ «θρησκευ-
τικοῦ ἡγέτη» μιᾶς «ἀναξιοπαθούσας 
μειονότητας». Γιά τήν ἀπουσία τῶν 
ἑλληνικῶν Ἀρχῶν ἀπό τό συνέδριο –
πού ὁ ἴδιος συνειδητά τήν προκάλε-
σε– σχολίασε ὅτι «ἐμεῖς ἐδῶ συνηθί-
σαμε νά θεωρούμαστε πολίτες δεύτε-
ρης κατηγορίας»! Μέσα στίς γνωστές 
του ἀθλιότητες ξεχωρίσαμε τήν ἀγω-
νιώδη του προσπάθεια νά προλάβει 
κάθε λόγο περί Πομάκων καί Τσιγγά-
νων, δηλώνοντας ὁ ἴδιος ...«Πομᾶκος 
Τοῦρκος». Στό ἴδιο μοτίβο κινήθη-
καν οἱ Τσαβούς (DEB) καί Χαϊρου-
λά (ΠΕΚΕΜ), παρουσιάζοντας τίς 
γνωστές αἰτιάσεις τῆς Ἄγκυρας. Ἀκο-

λούθησαν τοποθετήσεις ἀπό τόν Ἀλή 
Χουσεΐνογλου (Παν/μιο Ἀδριανού-
πολης) γιά τήν προϊστορία τῶν Ε/Τ 
σχέσεων καί ἀπό τόν ντόπιο δικη-
γόρο Χαλίλ Μουσταφά γιά τό θέμα 
τῶν ἀνιθαγενῶν, ἐνῶ ὁ Ὀνούρ Μου-
σταφά Ἀχμέτ (ἀπόφοιτος ΔΟΣΑ) 
παρουσίασε τήν οἰκονομική κατά-
σταση στή Θράκη καί στή μειονοτι-
κή κοινωνία, μέ ἐνδιαφέροντα ὄντως 
στοιχεῖα.

Αὐτή ὅµως ἡ µονοµέρεια γύρι-
σε µπούµερανγκ. Πολλοί καλόπιστοι 
σύνεδροι ἄρχισαν νά ἀναρωτιοῦνται 
γιατί αὐτή ἡ στάση τῆς Ἑλλάδας, για-
τί τόση τουρκολαγνεία ἀπό τήν ἡγε-
σία τῆς ὀργάνωσης καί ...τί συµβαίνει 
µέ τούς Ποµάκους καί τούς Ροµά στή 
Θράκη; Πληροφορούµαστε ὅτι οἱ 
πραγματικά καταπελτικές παρεµβά-
σεις τῶν Ἰµάµ Ἀχµέτ (Πανελλήνιος 
Σύλλογος Ποµάκων), Κεµάλ Φαρ-
ζλή (Κέντρο Ποµακικῶν Ἐρευνῶν) 
καί Μουσταφά Σερήφ (ἀρθρογρά-
φος στήν ποµάκικη ἐφηµερίδα ΖΑ-
ΓΑΛΙΣΑ) μπορεῖ νὰ ἔμειναν δημο-

σίως ἀπολύτως ἀσχολίαστες, ἔπαι-
ξαν ὅμως σηµαντικό ρόλο καί τά 
συγχαρητήρια κάποιων Εὐρωπαί-
ων στούς παρεµβαίνοντες δέν ἦταν 
µόνο ἁβρότητες.

Ἔτσι ἡ πρώτη μέρα ἔκλεισε μὲ 
κλονισμένη κάπως τὴν ἀπὸ ἕδρας 
διαμορφούμενη ἐντύπωση πώς ἕνα 
σαδιστικό ἑλληνικό κράτος στή 
Θράκη σκαρφίζεται χρόνια τώρα 
ἀπίθανους τρόπους γιά νά βασανί-
σει τούς καημένους τούς Τούρκους. 
Τή δεύτερη μέρα, καί χάρη στά ὅσα 
εἰλικρινῆ καὶ ἰσορροπημένα εἶπαν οἱ 
Κ. Τσιτσελίκης καί Η. Μήλλας, τό 
πρᾶγμα ἄρχισε νά στρώνει. Ἀκού-
στηκαν ἐπιτέλους καί κάποιες (ὁλό-
κληρες) ἀλήθειες καί τό κυριότερο: 
ἡ πολιτική αἰτία καί ἡ ἄμφω ὑπο-
κρισία. Κι ἐνῶ μέχρι τή στιγμή ἐκεί-
νη ὅλοι ἔδειχναν τή χώρα μας ἔνο-
χη καί τήν Τουρκία ἐκτός κάδρου, ἡ 
εἰκόνα ἄλλαξε. Ὁ μέν Τσιτσελίκης 
ἀναφέρθηκε στόν ρόλο τοῦ Κυπρια-
κοῦ καί στήν ἀναγκαιότητα ἐκδημο-
κρατισμοῦ στό ἐσωτερικό τῆς μειο-
νότητας (ἀναφέροντας τό παράδειγ-
μα τῶν Πομάκων καί τῶν Ρομά), ὁ δέ 
Μήλλας ἔφερε παραδείγματα ἔλλει-
ψης ἔμπιστοσύνης ἀπό τίς δυό πλευ-
ρές καί ζήτησε αὐτονόμηση τῆς μει-
ονότητας ἀπό τή Μητέρα Πατρίδα.

Πολύ σημαντική καὶ ἡ παρέμβα-
ση τῆς Σαμπιχά γιά τούς μουσουλ-
μάνους Ρομά τῆς Θράκης, κίνησε 
τή συμπάθεια πολλῶν πού πῆγαν 
νά τήσυγχαροῦν καί ἀνάγκασε τόν 
Χάνσεν νά ἀπολογηθεῖ μὲ τρόπο 
ἀξιοθρήνητο. Σημειωτέα καί ἡ δική 
μας διανομή ἔντυπου ὑλικοῦ μέ ὅλα 
τά ἐξώφυλλα ὅλων τῶν ἐκδόσεων 
γιά τούς Πομάκους, μέ τίς ἀναφορές 

τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ γιά τίς πιέ-
σεις τῶν Τούρκων κατά τῶν Πομά-
κων στίς ἐκθέσεις γιά τά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα (2012, 2013) καί μέ τή 
ρατσιστική ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ 
συμβουλίου Μύκης κατά τοῦ πομα-
κόφωνου δελτίου εἰδήσεων στό Κα-
νάλι 6 (2010), ὅλα σχολιασμένα λα-
κωνικῶς.

Τό καλύτερο ἦταν στό τέλος, 
στήν ψηφοφορία γιά τά ψηφίσµα-
τα. Τό προκλητικό φιλοτουρκι-
κό κείµενο µαθαίνουµε ὅτι δέν πέ-
ρασε αὐτούσιο, ἀλλά µέ σηµαντι-
κή προσθήκη πού καταδικάζει τίς 
χῶρες πού χρησιµοποιοῦν τίς µειο-
νότητες σέ γειτονικά κράτη (µόνο οἱ 
Τοῦρκοι ρίξανε λευκό). Δυστυχῶς, 
ἡ συνεδρίαση ἔγινε κεκλεισµένων 
τῶν θυρῶν καί ἀκόµη ἡ ἱστοσελίδα 
τῆς FUEN δέν ἔχει ἀναρτήσει τίπο-
τε σχετικό γιά νά τὸ συγκρίνουμε µὲ 
τήν ἀρχική διατύπωση. Ὅπως καί νά 
‘χει, καί µόνο πού χάθηκε ἡ ἐµπιστο-
σύνη πολλῶν συνέδρων στούς τουρ-
κικούς φορεῖς, τό κέρδος γιά τήν 
πλευρά µας - καί γιά τήν ἀλήθεια - 
εἶναι δεδοµένο.

Ἐν κατακλεῖδι, τό ἀποτέλεσμα 
δέν ἦταν αὐτό ποὺ περίμεναν οἱ 
Τοῦρκοι. Κάνανε ἕνα βῆμα μπροστά, 
ἀλλά ἔδωσαν καί στὶς δικές μας θέ-
σεις τὴ δυνατότητα νὰ ἀκουστοῦν. 
Ἔτσι καί ὁ γενναῖος Ἰµάµ Ἀχµέτ 
...εὐχαρίστησε τούς διοργανωτές 
πού συνέβαλαν στήν ...διεθνοποίη-
ση τοῦ ποµακικοῦ, καλώντας τους 
εἰρωνικά νά διοργανώσουν καί τοῦ 
χρόνου τό συνέδριο τῆς FUEN στήν 
Κοµοτηνή! Δέν τούς βγῆκε καί ἡ 
βρώµικη προβοκάτσια µέ τή φω-
τιά στό τζαµί Μαχµούτ Ἀγά, καθώς 
ἡ Διαχειριστική Ἐπιτροπή τό ἔκα-
νε καινούργιο µέσα σέ χρόνο ρεκόρ, 
ὁπότε δέν εἶχαν νά δείξουν τίπο-
τε ἀπό «ἑλληνικό φανατισµό»... Τὸ 
θέμα βέβαια δὲν κλείνει ἐδῶ καὶ οἱ 
Τοῦρκοι θὰ παραμείνουν στὰ ὄργα-
να τῆς FUEN, ἀπὸ ὅπου ἐμεῖς ἀπου-
σιάζουμε. Ἄραγε τώρα, ποὺ διαφά-
νηκαν οἱ τουρκικές προθέσεις, μὰ 
καὶ οἱ δικές μας δυνατότητες, θὰ 
ἐνεργοποιηθοῦμε ὡς Ἑλλάδα; Ἐλπί-
ζουμε ἡ ὡραία ἀπάντηση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ΥΠΕΞ διά στόματος Κ. Κούτρα 
(Ἐλπίζουμε, τά μέλη τῆς FUEN νά 
ἐξασφαλίσουν τήν ἰσότιμη ἐκπροσώ-
πηση καί τῶν τριῶν συνιστωσῶν τῆς 
μουσουλμανικῆς μειονότητας, τόσο 
στό συνέδριο ὅσο καί στήν ὀργάνωσή 
τους καί αὐτό τό στοιχεῖο νά λαμβά-
νεται ἐφεξῆς ὑπόψη ἀπό φίλες χῶρες 
πού σπεύδουν ἀβίαστα νά χρηματο-
δοτήσουν τέτοιου εἴδους δραστηριό-
τητες) νά μή μείνει μόνο λόγια.

“A” , 16-5-2015

Ἡ τουρκογερμανική πρόκληση τῆς FUEN
Η μονομέρεια των μεθοδεύσεων γύρισε μπούμερανγκ στους εμπνευστές της

Tό ἀποτέλεσμα δέν ἀταν αἀτό ποἀ περίμεναν οἀ Τοἀρκοι. Κάνανε ἀνα βἀμα μπροστά, ἀλλά ἀδω-
σαν καί στἀς δικές μας θέσεις τἀν δυνατότητα νἀ ἀκουστοἀν

Του Κώστα Καραΐσκου

“ 

Πολύ σημαντική 

καὶ ἡ παρέμβαση 

τῆς Σαμπιχά γιά 

τούς μουσουλ-

μάνους Ρομά τῆς 

Θράκης, κίνη-

σε τή συμπάθεια 

πολλῶν
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Το κυπριακό μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις
Συνέντευξη του διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Φιλελεύθερος, Άριστου Μιχαηλίδη

Συνέντευξη στον Γιώργο Ρακκά    

Μετά την εκλογή Ακιντζί στα κα-
τεχόμενα, μια «επιδημία αισιο-
δοξίας» έχει καταλάβει τον Πρό-
εδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, την κυβέρνησή του, καθώς 
και μερίδα των ΜΜΕ της Μεγα-
λονήσου. Τι πραγματικά, όμως, 
σηματοδοτεί για το κυπριακό 
και την πορεία των συνομιλιών η 
εκλογή του;

Κ 

ατ’ αρχήν πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο Μου-
σταφά Ακιντζί, που εί-
ναι βέρος Λεμεσιανός, 
έχει ουσιαστικές δια-

φορές από όλους τους προηγούμε-
νους Τουρκοκύπριους ηγέτες - δι-
απραγματευτές, ακόμα και από τον 
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, που προέρχο-
νται λίγο πολύ από τον ίδιο ιδεολο-
γικοπολιτικό χώρο. Ο Ακιντζί έχει 
αποδείξει στα χρόνια που δραστη-
ριοποιήθηκε είτε ως πολιτικός, είτε 
και ως δήμαρχος της κατεχόμενης 
Λευκωσίας, ότι είναι διατεθειμένος 
να προχωρήσει σε ένα λειτουργικό 
συμβιβασμό μεταξύ των δυο κοι-
νοτήτων. Έχει πολλούς φίλους (και 
πολιτικούς) στην ελληνοκυπρια-
κή κοινότητα, μιλά ελληνικά και ως 
πολιτικός ήταν πάντα υπό δυσμέ-
νεια από την Άγκυρα, διότι οι πα-
ρεμβάσεις του δεν ήταν αρεστές και 
στρατευμένες στα συμφέροντα της 
Τουρκίας. Χαρακτηριστικά, οι φί-
λοι του λένε ότι είναι πρώτα Κύπρι-
ος και μετά Τούρκος. Αυτή η ταυτό-
τητα του κ. Ακιντζί ήταν επόμενο ότι 
θα δημιουργούσε ευφορία και θετι-
κή προδιάθεση, σε μια εποχή μάλι-
στα που οι συνομιλίες είχαν διακο-
πεί λόγω της επέμβασης του Μπαρ-
μπαρός στην κυπριακή ΑΟΖ. Επο-
μένως, δεν είναι αδικαιολόγητη η 
θετική ατμόσφαιρα που δημιουργή-
θηκε. Το αδικαιολόγητο, που σωστά 
χαρακτηρίσατε «επιδημία αισιοδο-
ξίας», βρίσκεται στην πολιτική δια-
χείριση αυτής της νέας κατάστασης. 
Δεν προβλέπονται οι συνέπειες, οι 
οποίες θα υπάρξουν με μαθηματι-
κή ακρίβεια. Πρώτον, τα μηνύματα 
που βγαίνουν προς τα έξω από την 
ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ότι 
ο διαλλακτικός και έτοιμος για τον 
συμβιβασμό είναι ο Ακιντζί και όχι 
ο Αναστασιάδης. Επομένως, όταν 
οι διαπραγματεύσεις θα φτάσουν 
σε κρίσιμο σημείο, εκείνος που θα 
υποστεί τις πιέσεις είναι ο «αδιάλ-
λακτος» Αναστασιάδης, ο οποίος δεν 
θα μπορεί να πείσει κανέναν ότι δεν 
ευθύνεται για τις δυσκολίες. Δεύτε-

ρον, ενισχύεται η λανθασμένη αντί-
ληψη, που ήδη επικρατεί στον δι-
εθνή παράγοντα (Ε.Ε., ΟΗΕ, ΗΠΑ 
κ.λπ), ότι η συγκίνηση και ο ενθουσι-
ασμός από τα στημένα επικοινωνια-
κά τρικ δεν είναι ικανά να αντιμετω-
πίσουν ένα πρόβλημα όπως το Κυ-
πριακό, που δεν προέρχεται από την 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των 
κοινοτήτων (ούτως ή άλλως η επα-
φή υπάρχει από το 2003 που άνοι-
ξαν τα οδοφράγματα και μάλιστα 
χωρίς να υπάρξει ούτε ένα σοβα-
ρό επεισόδιο μεταξύ Ελληνοκυπρί-
ων και Τουρκοκυπρίων), αλλά από 
το καθοριστικό γεγονός ότι μια ξένη 
χώρα διατηρεί στην Κύπρο στρατό 
κατοχής και έχει στρατηγικό στόχο 
να νομιμοποιήσει την παρουσία της 
στο νησί, ανεξάρτητα από την επιθυ-
μία των κατοίκων του νησιού. Δεν 
είναι τυχαίο που ο Αμερικάνος πρέ-
σβης έκανε πρόσφατα τη δήλωση, 
που ξεσήκωσε θύελλα, ότι το πρό-
βλημα της Κύπρου δεν είναι πρό-
βλημα εισβολής. Αυτή είναι η επι-
κρατούσα άποψη ξένων και κυρί-
ως του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αυτή 
την αντίληψη την ενισχύουμε οι ίδιοι 
προτάσσοντας τα Μέτρα Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης και τις κοινωνι-
κές επαφές Αναστασιάδη - Ακιντζί 
ως αναγκαία βήματα για καλλιέρ-
γεια πνεύματος συνύπαρξης, που 
στην πραγματικότητα προωθούν τη 
συνύπαρξη με την κατοχή. Το τρί-
το, που συμβαίνει επί του εδάφους 
πια, είναι η αναβάθμιση του παρά-
νομου κράτους των κατεχομένων 
και η υποβάθμιση του νόμιμου κρά-
τους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
για να συνυπάρξουν ως δύο γειτο-
νικά κράτη «ίσου καθεστώτος», δη-
λαδή ως υφιστάμενα κρατίδια, που 
μπορούν να συμβιώσουν στο πλαί-
σιο μιας συνομοσπονδίας. Η εμφά-
νιση του Μουσταφά Ακιντζί και η 
εξαφάνιση της Τουρκίας από την ει-
κόνα του προβλήματος σηματοδο-
τεί την τελική ευθεία αυτής της πο-
ρείας. Διότι, ακόμα κι αν ναυαγήσει 
η διαπραγμάτευση, όταν θα ξεκινή-
σει ουσιαστικά και αναλάβει τη ηνία 
η Άγκυρα, αφού ακόμα βρισκόμα-
στε στα προκαταρκτικά (ή στα κοι-
νωνικά), όπου ο Ακιντζί έχει και κά-
ποια ελευθερία κινήσεων (παρότι 
άρχισε ήδη να γίνεται ορατός ο ρό-
λος του στρατού και στις συζητήσεις 
για άνοιγμα οδοφραγμάτων), αυτό 
που θα μείνει θα είναι η βλάβη στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, η αναβάθ-
μιση του ψευδοκράτους και η εικο-
νική διαλλακτικότητα της τουρκικής 
πλευράς.

Τους τελευταίους μήνες, ένα 

κύμα σκανδάλων και διαφθοράς 
έχει συγκλονίσει την κυπριακή 
κοινωνία. Από την άλλη, πριν από 
μερικές εβδομάδες ο Κώστας Βε-
νιζέλος αποκάλυψε στην εφημε-
ρίδα σας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν 
ότι η θεσμική κρίση που διέρχε-
ται η Κυπριακή Δημοκρατία δη-
μιουργεί το κατάλληλο κλίμα για 
την προώθηση μιας νέας «λύ-
σης». Ποιος είναι ο αντίκτυπος 
της κρίσης αυτής στην κυπριακή 
κοινωνία και πώς επηρεάζουν τις 
εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα;

Είναι προφανές ότι η κρίση θα αξιο-
ποιηθεί για την επιβολή της όποιας 

λύσης στο Κυπριακό. Είναι προφα-
νές και από τον τρόπο που την προ-
βάλλουν πάνω στο Κυπριακό οι πά-
ντες, Αμερικάνοι, ΟΗΕ, αλλά και ο 
ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο 
οποίος πρόσφατα σε ομιλία του στο 
εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο 
τόνιζε την έκρηξη ανάπτυξης που 
θα ακολουθήσει τη λύση. Γίνεται μια 
προσπάθεια να πεισθεί ο λαός ότι τα 
πάντα καταρρέουν, οι θεσμοί, η οι-
κονομία, η πολιτική, τα κόμματα, η 
Εκκλησία και ότι δεν υπάρχει άλλη 
οδός σωτηρίας εκτός από τη λύση. 
Κι αυτό μπορεί να ήταν θεμιτό, αν η 
λύση που σχεδιάζεται είναι προνο-
ητικά βιώσιμη, λειτουργική, δημο-
κρατική. Ακριβώς όμως επειδή δεν 
είναι, το σενάριο που στήνεται είναι 
μια απάτη, η προτεραιότητα δεν εί-
ναι να πεισθεί έντιμα ο λαός, αλλά να 
εξαπατηθεί για να αποδεχθεί μια δι-
ευθέτηση που δεν θα του εξασφα-
λίζει το ελάχιστο που αναμένει, την 
ασφάλεια και την ανεξαρτησία. 

Όλες οι ενδείξεις μαρτυρούν ότι 
επίκειται ένας νέος γύρος πρω-
τοβουλιών γύρω από το κυπρια-
κό ζήτημα, που θα επαναφέρουν 
στο τραπέζι μια πρόταση λύσης 
στη λογική του  σχεδίου Ανάν. 
Η κυπριακή κοινωνία του 2015, 
δεν είναι η κυπριακή κοινωνία 
του 2004. Μεσολάβησε η κατα-
στροφική διακυβέρνηση Χρι-
στόφια, η επιβολή των μνημονί-
ων, ενώ εξελίσσεται η εξίσου κα-
ταστροφική διακυβέρνηση Ανα-
στασιάδη. Και, βέβαια, ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος δεν ζει πια. Ποια 
πιστεύετε ότι θα είναι η στάση 
της κυπριακής κοινωνίας ενώ-
πιον μιας νέας πρόκλησης τύπου 

Ανάν; 

Είναι βέβαιο ότι η θεσμική κρίση, 
όπως και η οικονομική εξαθλίωση, 
θα επιχειρηθεί να εξαργυρωθούν 
από τον λαό με τη συναίνεσή του ή 
και τη σιωπή του, σε ένα σχέδιο λύ-
σης που οι προδιαγραφές και η φι-
λοσοφία του δεν θα διαφέρουν ου-
σιωδώς από εκείνο που απέρριψε 
συντριπτικά το 2004. Όμως, οι εγκέ-
φαλοι της νέας συνωμοσίας αγνο-
ούν δύο πολύ σημαντικά συστα-
τικά στοιχεία που ορίζουν τις σκέ-
ψεις και τις αποφάσεις των Ελληνο-
κυπρίων. Τα αγνόησαν και το 2004. 
Είναι η ασφάλεια και η αξιοπρέ-
πεια. Από τη στιγμή που δεν εξα-
σφαλίζεται η πραγματική αποχώρη-
ση της Τουρκίας από τα κυπριακά 
πράγματα, έστω κι αν συμφωνηθεί 
να καταργηθούν οι εγγυήσεις, αλλά 
εξακολουθεί να διαφαίνεται ρόλος 
της Τουρκίας στο νησί, η αντίδραση 
θα είναι εξίσου έντονη  όπως και το 
2004. Σήμερα, στην απόγνωση που 
προκαλεί η κρίση, όπως και η ειλι-
κρινής συμπεριφορά του Ακιντζί, 
δημιουργούν πραγματική και κα-
θημερινή πίεση στον κόσμο και δι-
ακρίνει κανείς αυξημένη τάση στην 
προσέγγιση: «Λύστε το να τελειώ-
νουμε». Ωστόσο, είναι νωρίς και οι 
«λεπτομέρειες» άγνωστες ακόμα. 
Ελάχιστοι θα βάλουν πρώτο στα κρι-
τήρια τους την οικονομία, όταν θα 
ανησυχούν αν θα έχουν κράτος και 
πατρίδα και αν θα επιτρέψουν νέες 
περιπέτειες για το μέλλον. Αυτά βέ-
βαια με τα σημερινά δεδομένα, διότι 
δεν γνωρίζουμε ως πού θα φτάσει το 
σχέδιο της εξαθλίωσης.

“ 

Έχουμε αναβάθ-

μιση του παρά-

νομου κράτους 

των κατεχομέ-

νων και υποβάθ-

μιση του νόμι-

μου κράτους της 

Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, για 

να συνυπάρξουν 

ως δύο γειτονικά 

κράτη «ίσου κα-

θεστώτος».
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Κωνσταντινούπολη. Όταν άρχισε 
να διαφαίνεται ότι το υποστηριζό-
μενο από τους Κούρδους κόμμα 
θα έμπαινε στο κοινοβούλιο για 
πρώτη φορά στην τουρκική ιστο-
ρία, οι κουρδικές πόλεις και γει-
τονιές σ’ ολόκληρη τη χώρα κα-
τακλύστηκαν από έξαλλα πλήθη 
κόσμου, με αυτοκίνητα να κορ-
νάρουν και πυροτεχνήματα να 
φωτίζουν τον ουρανό ως τις πρώ-
τες πρωινές ώρες.

Ο 

ι Κούρδοι, παρ’ όλα αυτά, 
δεν ήταν οι μόνοι νικη-
τές στις εκλογές της Κυ-
ριακής. Καθώς τα αποτε-

λέσματα άρχισαν να γίνονται γνωστά, 
πολλές από τις εθνικές και θρησκευ-
τικές μειονότητες της χώρας συνειδη-
τοποίησαν ότι είχαν κάθε λόγο να πα-
νηγυρίσουν, καθώς το νέο κοινοβού-
λιο θα είναι το πλέον αντιπροσωπευ-
τικό εδώ και πολλές δεκαετίες.

Στη νέα βουλή πρόκειται να εκ-
προσωπηθούν για πρώτη φορά οι 
Γιεζίντι της Τουρκίας (Αλή Ατα-
λάν και Φελεκνάς Ούκα, HDP) και 
οι Ρομά (Οζκάν Πουρσού, CHP). 
Στους νεοεκλεγμένους βουλευτές 
συμπεριλαμβάνονται οι Αρμένιοι 
(Μαρκάρ Εσαγιάν, ΑΚΡ, Σελίνα Ντο-
γάν, CHP και Γκάρο Παϊλάν, HDP), 
οι Ασσύριοι (Έρολ Ντόρα, HDP) και 
οι Αλεβίτες, αλλά και ένας ανέλπιστα 
μεγάλος αριθμός γυναικών.

Μετά, λοιπόν, την τεταμένη εκλο-
γική αναμέτρηση, η Τουρκία θα κυ-
βερνηθεί από κυβέρνηση συνερ-
γασίας. Το Κόμμα της Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης του προέδρου Ερντο-
γάν έχει απολέσει την απόλυτη πλει-
οψηφία, εξασφαλίζοντας μόνο τις 258 
από τις 550 έδρες του κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ, το υποστηριζόμε-
νο από τους Κούρδους, Δημοκρατι-
κό Κόμμα των Λαών (HDP), ξεπέρα-
σε το πλαφόν του 10% και κέρδισε 82 
έδρες, πολλές από τις οποίες προορί-
ζονται για μέλη των εθνικών και θρη-
σκευτικών μειονοτήτων της Τουρκίας.

Ο επικεφαλής του HDP, Σε-
λαχατίν Ντεμίρτας, δήλωσε στον 
Τύπο το βράδυ της Κυριακής ότι «η 
σημερινή νίκη αποτελεί μια συλλογι-
κή νίκη των Κούρδων, των Αρμενί-
ων, των Αράβων, των Αλεβιτών, των 
Σουνιτών, των Χριστιανών, των Γιεζί-
ντι, όλων αυτών δηλαδή που βρίσκο-
νται στο περιθώριο».

Σε μια προσπάθεια να διευ-
ρύνει τη βάση υποστήριξής του, 
το HDP κατέβηκε στις φετινές εκλο-
γές με μια διευρυμένη πλατφόρ-

μα, αλλά και η αξιωματική αντιπο-
λίτευση (το Ρεπουμπλικανικό Κόμ-
μα CHP) και το κυβερνητικό κόμ-
μα (ΑΚΡ) υποστήριξαν μειονοτικούς 
υποψηφίους.

Αυτό, αναμφίβολα, αποτελεί ιστο-
ρική αντιστροφή. Προς το τέλος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι διά-
φορες μειονότητες είχαν αρχίσει να 
καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις στο 
κοινοβούλιο. Στη βουλή του 1908, 
υπήρχαν 26 Έλληνες Ορθόδοξοι, 14 
Αρμένιοι και 4 Εβραίοι βουλευτές. 
Μετά το 1908 όμως, η τουρκική κοι-
νωνία ομογενοποιήθηκε δια της βίας. 
Οι μη μουσουλμανικές μειονότητες, 
που κάποτε αποτελούσαν το ένα πέ-
μπτο του πληθυσμού, τώρα αποτε-
λούν το ένα εκατοστό. Ανάμεσα στο 
1923 και το 2015, μόλις 24 μη μου-
σουλμάνοι κατέλαβαν έδρες στο κοι-
νοβούλιο.

Στο νέο κοινοβούλιο του 2015, 
ένας Ασσύριος και τρεις Αρμένιοι 
βουλευτές θα εκπροσωπήσουν τους 
εκατό χιλιάδες εναπομείναντες χρι-
στιανούς της Τουρκίας.

 «Το παραπάνω αποτελεί πολύ 
σημαντική εξέλιξη. Δεν έχει υπάρ-
ξει Αρμένιος στο τουρκικό κοινοβού-
λιο εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε 
ο Γιετβάρτ Ντανζικιάν, εκδότης της 
αρμενικής εφημερίδας Άγος. Ο τε-
λευταίος Αρμένιος βουλευτής ήταν ο 
Μπερκ Σαχάκ Τουράν, ο οποίος πα-
ραιτήθηκε το 1964. Από τότε οι τουρ-
κο-αρμενικές σχέσεις βρίσκονται σε 
κάκιστο επίπεδο.

Η αντιαρμενική ρητορική ανα-
ζωπυρώθηκε τη φετινή χρονιά στην 

Τουρκία, στα πλαίσια της εκατονταε-
τίας από τη γενοκτονία των Αρμενί-
ων και δεν δείχνει τάσεις υποχώρη-
σης. Κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής εκστρατείας, ο Ερντογάν επιτέθη-
κε επανειλημμένα στο υποτιθέμενο 
«αρμενικό λόμπυ», αν και ένας από 
τους Αρμενίους που κατάφεραν να 
εκλεγούν στη βουλή υποστηρίχθηκε 
από το δικό του κόμμα, ΑΚΡ.

Η εκπροσώπηση στο κοινοβού-
λιο υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη 
για τη μικρή, πλέον, αρμένικη κοινό-
τητα της Τουρκίας. Ο Σερκάν Σαρι-
τάς, ο οποίος λειτουργεί ένα αρμένι-
κο-αλεβίτικο πολιτιστικό κέντρο στην 
ανατολική επαρχία του Τουνσελί, 
είπε χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη 
χαρά για μας το γεγονός ότι θα έχου-
με τρεις Αρμενίους βουλευτές από 

τρία διαφορετικά κόμματα, για πρώ-
τη φορά μετά τη θητεία του Μπερκ 
Σαχάκ Τουράν».

Ο Ντανζικιάν δήλωσε επίσης 
πως η αρμενική κοινότητα έχει μεγά-
λες προσδοκίες και ελπίζει ότι τα θέ-
ματα που τους αφορούν θα έρθουν 
στο κοινοβούλιο. Παρ’ όλα αυτά, φά-
νηκε προσεκτικός καθώς προειδο-
ποίησε ότι: «Θα δούμε αν θα έχει δι-
άρκεια ή αν όλο αυτό τελειώσει μέσα 
σε λίγους μήνες».

Όντως, αν τα παρόντα κόμματα 
δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν 
στο σχηματισμό κυβέρνησης συνερ-
γασίας θα προκηρυχθούν εκ νέου 
εκλογές στην Τουρκία. Ήδη, ιθύνο-
ντες του ΑΚΡ και κάποιες φιλοκυ-
βερνητικές εφημερίδες προωθούν 
την ιδέα μιας νέας εκλογικής αναμέ-
τρησης.

Ο Ερντογάν και το ΑΚΡ κατέκτη-
σαν την εξουσία το 2002 με ένα πρό-
γραμμα που υποτίθεται τους περι-
λάμβανε όλους και δήθεν θα προω-
θούσε μεταρρυθμίσεις που θα ενί-
σχυαν τα πολιτιστικά δικαιώματα 
των μειονοτήτων. Αντιθέτως, το κόμ-
μα και οι ηγέτες του σταδιακά διολί-
σθησαν σε μια ολοένα πιο εθνικιστι-
κή και πολωτική ρητορική.

Στην προσπάθειά του να κερδίσει 
τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, ο 
Ερντογάν προσπάθησε να περιγρά-
ψει το HDP ως ένα ανίερο συνονθύ-
λευμα άθεων, Αρμενίων και ομοφυ-
λόφιλων.  

 «Αν η κυριαρχία των μη μου-
σουλμάνων υποψηφίων στη λίστα 
υποψηφίων του HDP αποδεικνύει 

τη δέσμευσή του για ποικιλομορφία, 
τότε η υποστήριξη μη μουσουλμά-
νων υποψηφίων από το ΑΚΡ φαίνε-
ται σαν απλή βιτρίνα, ειδικά αν λάβει 
κανείς υπόψη την έντονα αντι-αρμέ-
νικη και αντι-σημιτική ρητορική του 
ΑΚΡ κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής εκστρατείας», σημείωσε ο Χάου-
αρντ Άιζενστατ, ειδικός επί τουρκι-
κών θεμάτων στο πανεπιστήμιο Σεντ 
Λόρενς της Νέας Υόρκης. «Σε τελική 
ανάλυση, η νέα αυτή εκπροσώπηση 
αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο, αλλά 
αν η νέα κυβέρνηση δεν επιδείξει με-
γαλύτερη δέσμευση για ποικιλομορ-
φία και συμπερίληψη όλων των μει-
ονοτήτων, αυτή η εκπροσώπηση δεν 
θα σημαίνει και πολλά».

Άλλοι είναι περισσότερο αισι-
όδοξοι. Ο Αλή Αταλάν, υποψήφι-
ος του HDP στο Μπάτμαν και η Φε-
λέκνας Ούκα, που κατέβηκε με 
το HDP στην περιφέρεια του Ντι-
γιάρμπακιρ, έγιναν οι πρώτοι Γιεζίντι 
βουλευτές στην Τουρκία την Κυρια-
κή. Έχοντας θητεύσει ως πολιτικός 
στη Γερμανία για χρόνια, ο Αταλάν 
δήλωσε πως αποφάσισε να επιστρέ-
ψει στην Τουρκία για να παλέψει για 
τα δικαιώματα των μειονοτήτων.  

 «Ποτέ σ’ ολόκληρη την ιστορία 
των Γιεζίντι δεν είχαμε τη δυνατότητα 
να αποκτήσουμε έδρα στο κοινοβού-
λιο», δήλωσε στο Μπάτμαν, καθώς 
στο βάθος ακούγονταν μανιασμένα 
οι κόρνες των αυτοκινήτων.

 «Αν όλες οι θρησκείες και εθνό-
τητες ζήσουν η μία δίπλα στην άλλη 
σ’ αυτήν τη χώρα, τότε το γεγονός 
αυτό θα επηρεάσει τις δημοκρατικές 
εξελίξεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανα-
τολή. Μπορούμε να γίνουμε πρότυ-
πο για ολόκληρη την περιοχή».

Η ισχνή μειονότητα των Γιεζίντι 
στην Τουρκία έφτασε να αριθμεί 32 
χιλιάδες, όταν δεκάδες χιλιάδες Γιεζί-
ντι του Ιράκ εγκατέλειψαν τις πατρο-
γονικές τους εστίες στο όρος Σιντζάρ 
μετά την κατάληψή του από δυνάμεις 
του ISIS.

Ενώ ο Αταλάν δεσμεύθηκε να 
δείξει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητή-
ματα που αφορούν τους Γιεζίντι, τό-
νισε πως θα αγωνιστεί για τα δικαιώ-
ματα όλων των μειονοτήτων.

 «Θέλουμε όλοι οι λαοί, οι Τούρ-
κοι, οι Κούρδοι, οι Γιεζίντι, οι Αλεβί-
τες, οι Χριστιανοί να ζήσουμε εδώ ως 
αδέρφια, ίσοι στα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες και ελπίζουμε το ΑΚΡ να 
ενωθεί μαζί μας στην προσπάθεια 
δημιουργίας μιας ειρηνικής και δη-
μοκρατικής χώρας».

πηγή: globalbost.com
μετάφραση: Dean M.

     ΔΙΕΘΝΗ

Εκλογές στην Τουρκία
Σε μια ιστορική καμπή για την Τουρκία, Γιεζίντι, Αρμένιοι και Ρομά εκλέγονται στο κοινοβούλιο

Της Ζία Βάισε

Τα νεοθωμανικά όνειρα του Ερντογάν είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν μετά τις εκλογές της προηγούμε-
νης Κυριακής. 

“ 

Ένας Ασσύρι-

ος και τρεις Αρ-

μένιοι βουλευ-

τές θα εκπρο-

σωπήσουν τους 

εκατό χιλιάδες 

εναπομείναντες 

χριστιανούς της 

Τουρκίας
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Η 

τουρκική διασπορά έστειλε τα δικά της 
μηνύματα στο πλαίσιο των τουρκικών 
εκλογών. Κατ’ αρχάς, επιβεβαίωσε την 
μεγαλύτερη βαρύτητα που έχει το κόμ-

μα του Ερντογάν, κυρίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες, την Γερμανία, την Ελβετία, την Γαλλία, την 
Ολλανδία, την Αυστρία και την Νορβηγία. Συνο-
λικά απέσπασε 49,3%,  τέσσερις σχεδόν μονάδες 
παραπάνω απ’ ό,τι απέσπασε στο εσωτερικό της 
Τουρκίας. Δηλαδή, ψηφίστηκε σχεδόν από τους 
μισούς ψηφοφόρους της τουρκικής διασποράς. 

Αρκετά υψηλά ποσοστά απέσπασε και το HDP, 
γεγονός που κυρίως οφείλεται στην ανταπόκριση 
και την υψηλή κινητοποίηση της κουρδικής αλλά 
και της ασσυριακής διασποράς. Με το 20,41% των 
ψήφων ανήλθε στην δεύτερη θέση, ενώ η Βρετανία 
αναδεικνύεται σε προπύργιο του κόμματος (απέ-
σπασε το 59,2% των ψήφων, κατακρημνίζοντας το 
AKP σ’ ένα ισχνό 14%). Άλλα σημαντικά ποσοστά 

απέσπασε στην Ιταλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, 
την Ελβετία, την Φιλανδία και την Σουηδία. 

Το κεμαλικό (CHP) κόμμα κατέγραψε υψη-
λά ποσοστά στις ΗΠΑ, την Ρωσία αλλά και μετα-
ξύ των Τούρκων που εργάζονται στα Εμιράτα του 
Κόλπου και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Το 
υψηλότερο ποσοστό του καταγράφηκε στην Σα-
ουδική Αραβία (32%), αλλά και στο… Ισραήλ –γε-
γονός που πυροδότησε σενάρια συνομωσίας από 
τον φιλοκυβερνητικό τύπο. Τα υψηλά ποσοστά 
που απέσπασε το κόμμα σε χώρες του κόλπου 
οφείλεται στον μεγάλο αριθμό της αλεβίτικης κοι-
νότητας που διαμένουν σε αυτές τις χώρες –που 
ψηφίζουν παραδοσιακά τους κεμαλιστές. 

Τέλος, το MHP των Γκρίζων Λύκων, κατα-
ποντίστηκε στις περισσότερες χώρες, εκτός από 
την… Αλβανία, όπου επικράτησε με διαφορά στή-
θους. Μια επικράτηση που διατηρεί τους δικούς 
τις συμβολισμούς… 

Δ 

εν υπάρχει καμία αμφιβο-
λία ότι η νίκη στις τουρκι-
κές εκλογές του Δημοκρα-
τικού Κόμματος των Λαών 

(Halkların Demokratik Partisi – 
HDP), το οποίο συγκέντρωσε ποσο-
στό 13,1% και κατέκτησε 80 συνολι-
κά βουλευτικές έδρες (εκ των οποίων 
οι 32 κατελήφθησαν από γυναίκες), 
είναι μια ιστορική νίκη. Αν και πολ-
λοί παρατηρητές θεωρούσαν την κί-
νηση των Κούρδων να λάβουν μέρος 
στις εκλογές ως κόμμα και όχι μέσω 
ανεξάρτητων υποψηφίων (όπως γι-
νόταν παλιότερα, προκειμένου να 
παρακαμφθεί το τερατώδες όριο ει-
σόδου στη Βουλή του 10%) ιδιαίτερα 
παράτολμη και πίστευαν ότι οι πιθα-
νότητες επιτυχίας ήταν χαμηλές και 
το κόμμα θα έμενε εκτός κοινοβου-
λίου, αποδείχθηκε, για μία ακόμη 
φορά, ότι η εκτίμηση του Αμπντου-
λάχ Οτσαλάν για την τουρκική πολι-
τική σκηνή ήταν σωστή.

 Αυτή είναι μια εκλογική, πολιτι-
κή και ηθική νίκη και για τους Κούρ-
δους, αλλά και για τους υπόλοιπους 
ιστορικούς λαούς της Ανατολικής 
Μεσογείου και Μεσοποταμίας. Εί-
ναι επίσης μια νίκη για την Αριστερά 

στον μουσουλμανικό κόσμο. Η νίκη 
αυτή είναι ο καρπός του μακροχρό-
νιου και σκληρού αγώνα που διεξά-
γουν οι Κούρδοι στην Τουρκία –και 
όχι μόνο. Η επιτυχία του HDP και η 
είσοδός του στο Κοινοβούλιο έδωσε 
τέλος στα όνειρα του Ερντογάν να γί-
νει ουσιαστικά σουλτάνος σε μία νέα 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 
πολιτική ζωή της Τουρκίας εν γένει. 

Το σημαντικότερο αποτέλε-
σμα αυτής της επιτυχίας είναι ότι το 
κουρδικό ζήτημα δεν μπορεί να μέ-
νει άλλο στο σκοτάδι και θα μπει 
αναγκαστικά στην ατζέντα όλων των 
τουρκικών πολιτικών δυνάμεων. Για 
τη μελλοντική κυβέρνηση της Τουρ-
κίας, όποια και αν είναι αυτή, θα απο-
τελέσει πια υποχρέωση η δίκαιη επί-
λυση του κουρδικού ζητήματος, κάτι 
που αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην 
απελευθέρωση όλων των πολιτικών 
κρατουμένων, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ίδιου του Οτσαλάν, και στη 
συνταγματική πια αναγνώριση του 
κουρδικού λαού ως του δεύτερου 
έθνους της χώρας. 

Η νίκη αυτή στέλνει επίσης ένα 
σαφές μήνυμα προς τις όμορες με 
την Τουρκία χώρες, που επίσης κα-
τέχουν εδάφη του κουρδικού λαού, 

ότι το κουρδικό ζήτημα δεν μπορεί 
να παραμείνει πλέον ένα ζήτημα των 
μυστικών υπηρεσιών. Στέλνει ένα 
μήνυμα και προς τις δυτικές χώρες, 
που είναι πλέον αναγκασμένες να 
αναγνωρίσουν ότι το τρένο του κουρ-
δικού ζητήματος έφτασε στον προ-
τελευταίο σταθμό πριν από τη λύση 
του, ότι και οι ίδιες πρέπει να σπά-
σουν τη σιωπή τους απέναντι στις 
ενέργειες των τουρκικών αρχών ενα-
ντίον των Κούρδων, ότι ήρθε η ώρα 
η Δύση να αλλάξει τη στάση της και 

να υποστηρίξει τα εθνικά δικαιώματα 
του κουρδικού λαού και την πραγμα-
τική δημοκρατία στην Τουρκία. 

Η είσοδος του HDP στο Κοινο-
βούλιο, όμως, δε σημαίνει επ’ ουδε-
νί ότι το κουρδικό ζήτημα θα λυθεί 
αυτόματα. Το κουρδικό ζήτημα εί-
ναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ελέγχε-
ται από το βαθύ κράτος. Αυτή η εκλο-
γική νίκη είναι μόνο η αρχή. Η αρχή 
ενός νέου δρόμου, μιας μακράς και 
δύσκολης πορείας και μιας καινούρ-
γιας μάχης –πολιτικής πλέον. Μιας 

πολιτικής μάχης που θα πρέπει να εί-
ναι το ίδιο δυνατή και αποφασιστική 
με τον ένοπλο αγώνα, το ίδιο σοβα-
ρή και οργανωμένη. Ο αγώνας πλέ-
ον μπαίνει σε μια νέα φάση, αλλά πά-
ντα με τον ίδιο στόχο: τη δημοκρατία 
και την ελευθερία. 

Οι Κούρδοι πια είναι σε θέση να 
ηγηθούν του αγώνα εκδημοκρατι-
σμού της Τουρκίας, της Συρίας και 
ολόκληρης της περιοχής. Ήδη βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή του πο-
λέμου κατά της διεθνούς τρομοκρα-
τίας, δεδομένου ότι οι μάχες με τους 
ισλαμοφασίστες της ISIS συνεχίζο-
νται κατά μήκος μιας περιοχής χιλί-
ων πεντακοσίων χιλιομέτρων, από το 
Αφρίν μέχρι το Κανακίν. Η κουρδι-
κή πολιτική πρόταση για την περιο-
χή της Μέσης Ανατολής βασίζεται σε 
ένα σαφές και ξεκάθαρο πολιτικό, οι-
κονομικό και κοινωνικό πρόγραμ-
μα, με πυλώνες την άμεση δημοκρα-
τία, την αυτοδιοίκηση, την ανεξιθρη-
σκία, την ελευθερία της γυναίκας, την 
ισότιμη και ειρηνική συνύπαρξη με-
ταξύ των λαών και των διαφορετικών 
εθνικοτήτων.

*Ο Ιεμπραχέμ Μουσλέμ είναι μέ-
λος του διπλωματικού γραφείου του 
κόμματος Δημοκρατική Ένωση.

                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

Τι ψήφισε η διασπορά
Ο 

κερδισμένος των τουρκικών 
εκλογών της 7ης Ιουνίου, στους 
περισσότερους νομούς του Πό-
ντου, είναι τo Κόμμα Εθνικιστι-

κής Δράσης (ΜΗΡ) – γνωστό και ως κόμμα 
των Γκρίζων Λύκων.

Στους νομούς Τραπεζούντας, Αργυ-
ρούπολης, Κερασούντας, Ριζαίου, Αρτβίν 
και Κοτυώρων, όπου ψηφίζουν συνολικά 
1.882.000 ψηφοφόροι, το Κόμμα Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) εξέλεξε δεκατέσ-
σερις βουλευτές από δεκαεπτά που είχε, το 
ΜΗΡ τρεις –είχε έναν–, ενώ το Λαϊκό Ρεπου-
μπλικανικό Κόμμα (CHP) εξέλεξε έναν επι-
πλέον και έχει πέντε τώρα.

Το ΜΗΡ, εκτός της Τραπεζούντας, τώρα 
έχει βουλευτές και από τους νομούς Κερα-
σούντας και Αργυρούπολης.

Παρότι αύξησε τις ψήφους του από 
69.000 σε 94.000, δεν κατόρθωσε να εκλέ-
ξει δεύτερο βουλευτή στην Τραπεζούντα, 
ενώ το CHP, παρότι έχασε 6.000 ψήφους 
(76.000 από 82.000), διατήρησε τη μία έδρα 
που είχε και στις προηγούμενες εκλογές.

Στην Κερασούντα το ΜΗΡ κατόρθωσε 
να πάρει έναν βουλευτή από το ΑΚΡ, αυξά-
νοντας τις ψήφους από 31.000 σε 41.000. 

Βουλευτή «έκλεψε» από το ΑΚΡ και στην 
Αργυρούπολη.

Στο νομό Κοτυώρων το CHP είναι το 
κόμμα που αύξησε τις δυνάμεις του στέλ-
νοντας στη Βουλή ακόμα έναν βουλευτή και 
έτσι εκπροσωπείται από δύο.

Το ΑΚΡ έχασε ψήφους ακόμα και στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του Ερντογάν, στο Ριζαίο. 
Συγκριτικά με την προηγούμενη εκλογική 
αναμέτρηση πήρε 4.000 ψήφους λιγότερες.

Παρ’ όλα αυτά όμως, με το 66,37% στο 
σύνολο των ψήφων, εξέλεξε και τους τρεις 
βουλευτές που αναλογούν στο νομό.

Όσον αφορά τον ακριτικό νομό Αρ-
τβίν, τις δυο έδρες μοιράστηκαν το ΑΚΡ και 
το CHP, ενώ στο νομό αυτόν το Κόμμα της 
Δημοκρατίας των Λαών (HDP) έπιασε το 
μεγαλύτερο ποσοστό του, προφανώς λόγω 
της παρουσίας στο νομό Λαζών και σχετικά 
ισχυρού αριστερού κινήματος. Στους άλλους 
νομούς τα ποσοστά του HDP κυμάνθηκαν 
λίγο πάνω από το 1%, με το επόμενο υψηλό-
τερο ποσοστό να καταγράφεται στο νομό Αρ-
γυρούπολης (1,94%), όπου υπάρχουν αρκε-
τά χωριά Αλεβιτών.

πηγή: pontos-news.net

Μεγάλοι κερδισμένοι οι Γκρίζοι Λύκοι

Τα αποτελέσματα στον Πόντο

Το κουρδικό αναβαθμίζεται σε κεντρικό ζήτημα για τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας

Η σημασία της νίκης του HDP

Του Ιεμπραχέμ Μουσλέμ*
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Οι πατριάρχες της Ανατολής συναντήθη-
καν στη Δαμασκό, στις 8 Ιουνίου, για να 
συζητήσουν την κατάσταση των χριστια-
νών στην περιοχή, έπειτα από συντονισμέ-
νες προσπάθειες μεταξύ του Λιβανέζου 
Μαρωνίτη πατριάρχη Bechara al-Raiκαi 
του Βατικανού, του Ελληνορθόδοξου Πα-
τριάρχη Ιωάννη Ι΄ Yazigi και της Μόσχας.

Ο 

Λίβανος παρακολουθεί τις δρα-
στηριότητες της Καθολικής και 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όταν 
ο απεσταλμένος του πάπα στον 

Λίβανο, καρδινάλιος  Dominique Mamberti, 
συναντήθηκε με Λιβανέζους αξιωματούχους 
και πολιτικούς κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στη Βηρυτό στις 29 Μαΐου, συνεχί-
ζονταν και οι προετοιμασίες για την ετήσια 
συνάντηση των πατριαρχών της Ανατολής 
στη Δαμασκό στις 8 Ιουνίου, μετά από πρό-
σκληση του Ελληνορθόδοξου πατριάρχη Ιω-
άννη Ι΄ Yazigi. Φαίνεται να μην υπάρχει κά-
ποια άμεση σχέση μεταξύ των δύο γεγονό-
των, όμως και στις δύο περιπτώσεις συζητή-
θηκαν τα ίδια θέματα.

Η συνάντηση των πατριαρχών της Ανα-
τολής πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ελ-
ληνορθόδοξου Πατριαρχείου, στη χριστιανι-
κή γειτονιά BabTuma (Πύλη του Θωμά) στην 
καρδιά της Δαμασκού. (Η γειτονιά οφείλει την 
ονομασία της στον  Απόστολο Θωμά, έναν από 
τους 12 Αποστόλους που πέρασε από τη Δα-
μασκό.) Η ατζέντα της εκκλησιαστικής συνά-
ντησης περιελάμβανε την κατάσταση των χρι-
στιανών στην περιοχή, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και το μέλλον των χριστιανι-
κών μειονοτήτων στη Συρία και στον Λίβανο. 

Ο Γρηγόριος ΙΙΙ Laham, πατριάρχης των 
Μελκιτών της Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας, 
είπε στο Αλ-Μόνιτορ ότι οι πέντε πατριάρχες 
και ένας μεγάλος αριθμός επισκόπων και εκ-
κλησιαστικών αξιωματούχων αποδέχθηκαν 
την πρόσκληση του Yazigi. Ο πατριάρχης της 
Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο πατριάρ-
χης της Συριακής Καθολικής Εκκλησίας  και  

ο Μαρωνίτης πατριάρχης Αντιοχείας και επι-
κεφαλής της Εκκλησίας των Μαρωνιτών στον 
Λίβανο. Ο Laham είπε ότι, καθώς η επικίνδυ-
νη κατάστασης πλήττει όλη την περιοχή, οι εκ-
κλησιαστικές αρχές τακτικά συζητούν τρόπους 
για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εναντί-
ον των Χριστιανών, ιδιαίτερα τη μετανάστευ-
ση των χριστιανών της Συρίας που λαμβάνει 
χώρα αυτή την περίοδο και αποτέλεσε τη βα-
σική αιτία που ο Yazigi ζήτησε να πραγματο-
ποιηθεί αυτή η συνάντηση στη Δαμασκό.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό έχει και πολιτι-
κές προεκτάσεις. Η παρουσία των πατριαρ-
χών στη Δαμασκό σε αυτή την ιδιαίτερη στιγ-
μή μπορεί να ιδωθεί από τους αντιπάλους του 
συριακού καθεστώτος και ως υποστήριξη από 
τις ανατολικές Εκκλησίες στη συριακή κυβέρ-
νηση. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, παρ’ όλα αυτά, 
ήσαν προσεκτικοί στη διαχείριση του ζητήμα-
τος, ιδιαίτερα υπό το φως και των παρελθό-
ντων εμπειριών. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, κάποιοι πα-
τριάρχες της Ανατολής συμμετείχαν σε μια δι-
άσκεψη στην Ουάσιγκτον, με θέμα την προ-
στασία των χριστιανών του Λεβάντε.  Στο πε-
ριθώριο της διάσκεψης οι πατριάρχες συνα-
ντήθηκαν με τον Μπαράκ Ομπάμα. Η ατζέντα 
της συνάντησης προκάλεσε σάλο στη Βηρυτό, 
επειδή οι πατριάρχες και οι επίσκοποι είχαν 
πει στον Ομπάμα ότι ο Σύρος πρόεδρος Μπα-
σάρ αλ Άσαντ παρείχε προστασία στους Χρι-
στιανούς στη Συρία, από τον εξτρεμισμό που 
εκδηλωνόταν από τους αντιπάλους του. Τότε, 
ανακοινώθηκε ότι ο Ομπάμα διαβεβαίωσε 
τους εκκλησιαστικούς ηγέτες ότι είχε επίγνω-
ση αυτού του πράγματος, κάτι που έκανε τους 

αντίπαλους του Άσσαντ να κατηγορήσουν τους 
ηγέτες της Ανατολικής Εκκλησίας.

Ο Laham ρώτησε: «Πώς θα διασφαλίσου-
με την παρουσία μας; Πώς θα διατηρήσου-
με τον ρόλο μας; Πώς θα χειριστούμε τη με-
τανάστευση των χριστιανών παιδιών μας από 
τις χώρες της περιοχής;». Είπε ότι οι εκκλησι-
αστικοί ηγέτες στη Δαμασκό θα προσπαθή-
σουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κιν-
δύνους, και θα αναπτύξουν κοινά σχέδια δρά-
σης για να προστατεύσουν τη χριστιανική πα-
ρουσία στις χώρες τους και να εξασφαλίσουν 
τη συνύπαρξή τους με τους μη χριστιανούς.

Ωστόσο, η πολιτική πτυχή της συνάντησης 
φαίνεται να είναι σαφής, παρά τις διαβεβαι-
ώσεις του Laham. Η πρόσκληση του Yazigi 
προς τους Ανατολικούς πατριάρχες, εμπίπτει 
στο πεδίο συντονισμού μεταξύ της εκκλησίας 
του με τη Μόσχα, και η επίσκεψη του Rai στη 
συριακή πρωτεύουσα έγινε δυνατή μέσω των 
συντονισμένων προσπαθειών μεταξύ αυτού 
και του Βατικανού. Ως εκ τούτου, η συνάντη-
ση στη Δαμασκό μπορεί να ιδωθεί και ως μια 
προσπάθεια να βρεθεί μία ακόμη πηγή προ-
στασίας για τους χριστιανούς. Όμως, η προστα-
σία των χριστιανών από τους εξτρεμιστές συ-
νιστά μια τεράστια πρόκληση. Μάλιστα, η συ-
νάντηση στη Δαμασκό συνέπεσε με την πρώ-
τη επέτειο από τη εκτόπιση των χριστιανών 
από τη Μοσούλη τις πεδιάδες της Νινευή και 
πολλά χωριά στο Ιράκ, λόγω της εισβολής του 
Ισλαμικού Κράτους.

*αρθρογράφος της λιβανέζικης 
εφημερίδας Al-Akhbar 

Μετάφραση: Σ. Δημόπουλος

Π 

ρόσφατα το τζιχαντιστικό ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο Al Hayat 
Media Center, δημοσιοποίησε 
βίντεο του ISIS, με απειλές ότι θα 

ενεργοποιήσει τους πυρήνες του στα Βαλκά-
νια. Στο βίντεο συμμετέχουν δύο Αλβανοί μι-
σθοφόροι του ISIS, ενώ ένας από αυτούς λέει 
χαρακτηριστικά: 

Στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους 
που λατρεύουν άλλους θεούς, και όχι τον Αλ-
λάχ στην Αλβανία, το Κόσοβο, τη Μακεδονία 
και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Μη νομίζετε ότι 
έχουμε ξεχάσει το κακό που κάνετε στους μου-
σουλμάνους. Πιστεύετε ότι έχουμε ξεχάσει την 
εχθρότητά σας απέναντι στον Αλλάχ ...μαύρες 
μέρες θα έρθουν για σας. Θα φοβάστε να περ-

πατήσετε στους δρόμους. Θα φοβάστε να δου-
λέψετε. Θα φοβάστε μέσα στα ίδια τα σπίτια 
σας... Θα σας νικήσουμε με τη βοήθεια του Αλ-
λάχ. Θα έρθουμε με βόμβες.

 Ταυτόχρονα, υπήρξαν απειλές εναντί-
ον Aλβανής δημοσιογράφου στα Τίρανα και 
πραγματοποιούσε ρεπορτάζ σχετικά με τις 
στρατολογήσεις του ISIS στην Αλβανία. 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι συγκρούσεις 
που συγκλόνισαν τα Βαλκάνια καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσαν 
ένα «εργαστήριο ανάπτυξης» του ισλαμικού 
εξτρεμισμού, με εκατοντάδες, ίσως και χιλιά-
δες μαχητές απ’ όλο τον κόσμο να σπεύδουν 
να πολεμήσουν στο πλευρό των μουσουλμά-
νων της Βοσνίας. 

     ΔΙΕΘΝΗ

Οι Πατριάρχες της Ανατολής συναντήθηκαν μετά από συνεννόηση της Μόσχας-Βατικανoύ

Συρία: Σύσκεψη των Πατριαρχών

To ISIS απειλεί τα Βαλκάνια

Σύννεφα πάνω 
από τον Turkish 
StreamΤου Jean Aziz*

M 

πορεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης να δή-
λωσε ότι η ελληνική πλευρά προτίθεται 
να υπογράψει διά χειρός πρωθυπουρ-
γού την πραγματοποίηση του ρώσικου 

αγωγού Turkish Stream κατά την επίσημη επίσκε-
ψη της ελληνικής πλευράς στη Μόσχα 19-20 Ιουνί-
ου, όμως, αρνητικές εξελίξεις στις υπόλοιπες βαλκα-
νικές χώρες απ’ όπου σχεδιάζεται να περάσει ο αγω-
γός, καθιστούν πλέον αμφίβολη την τύχη του όλου 
σχεδίου. Το πρόβλημα ξεκινάει από την ΠΓΔΜ, η 
οποία ως γνωστόν διέρχεται μια βαθιά πολιτική κρί-
ση, με τους Aμερικάνους να την υποδαυλίζουν για να 
ματαιώσουν τα ρωσικά σχέδια. 

Τον μήνα που μας πέρασε, όμως, είχαμε και την 
αλλαγή στάσης από την πλευρά της Σερβίας. Στις 8 
Μαΐου, ο πρόεδρος της χώρας, Τ. Νίκολιτς, δήλω-
σε στο ρωσικό πρακτορείο Interfax ότι η πραγματο-
ποίηση του αγωγού είναι ανέφικτη, προσθέτοντας ότι 
η χώρα του δεν θα δεχθεί αέριο από τον συγεκριμέ-
νο αγωγό, εάν και όποτε αυτός κατασκευαστεί. Λίγες 
μέρες αργότερα, ήρθαν και οι δηλώσεις του πρωθυ-
πουργού της χώρας, Α. Βούτσιτς, ο οποίος υποστήρι-
ξε ότι η χώρα του δέχεται τις αμερικανικές συστάσεις 
για τη μείωση της σερβικής εξάρτησης από το ρωσικό 
αέριο και θα προκρίνει την εναλλακτική διασύνδεση 
με παρακλάδια του αζέρικου αγωγού ΤΑP. 

Οι δηλώσεις προκάλεσαν έκπληξη στους διε-
θνείς αναλυτές, καθώς μέχρι τότε ήταν κοινός τόπος 
ότι η Σερβία είναι παραδοσιακή σύμμαχος και φίλη 
χώρα με τη Ρωσία. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως αλ-
λάζει, και μάλιστα από μια πολιτική ηγεσία που λίγο 
ως πολύ θεωρούνταν κοντά στην πολιτική παράδοση 
του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. 

Βεβαίως, εδώ και καιρό υπήρχαν δείγματα σοβα-
ρής μεταστροφής της προς τη Δύση – χαρακτηριστι-
κό το γεγονός ότι πριν από μερικούς μήνες η σέρβικη 
κυβέρνηση προσέλαβε ως σύμβουλό της τον... Τόνι 
Μπλερ (!), έναν από τους κυριότερους πρωταγωνι-
στές του πολέμου που εξαπέλυσε το ΝΑΤΟ εναντίον 
της χώρας το 1999. 

Το σχέδιο του αγωγού προέβλεπε διέλευση από 
την Ελλάδα, τα Σκόπια, τη Σερβία, την Ουγγαρία και 
εν τέλει την Αυστρία, και είχε ως στόχο να διαμορ-
φώσει έναν εναλλακτικό δίαυλο του ρωσικού αερίου 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Αρχικά, ως ένθερμοι υπο-
στηρικτές των σχεδίων εμφανίστηκαν η Σερβία, η Ελ-
λάδα, η ΠΓΔΜ και η Ουγγαρία. Μετά όμως τις τελευ-
ταίες εξελίξεις, μόνον η Ελλάδα εμφανίζεται να αντι-
μετωπίζει αυτή την προοπτική με θέρμη...
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Οι πράκτορες του FBI που αποκάλυψαν το 
σκάνδαλο της ΦΙΦΑ κατά τα τέλη Μαΐου, 
συλλαμβάνοντας μια ομάδα αλλοδαπών αξι-
ωματούχων του ποδοσφαίρου στην Ελβετία, 
είναι ολοκληρωτικά πεπεισμένοι ότι ο μο-
ναδικός τους σκοπός είναι η καταπολέμη-
ση της διαφθοράς. Οι Αμερικανοί ιδεολόγοι 
που υπερασπίζονται το «R2P» –το «δικαίω-
μα και την ευθύνη να προστατεύεις»– είναι 
σίγουροι ότι η ένοπλη επέμβαση των ΗΠΑ 
είναι ένας κατάλληλος τρόπος προστασίας 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι αξιωμα-
τούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας που βομ-
βαρδίζουν ανθρώπους στο Αφγανιστάν, το 
Πακιστάν ή την Υεμένη θεωρούν δεδομένο 
ότι εξαλείφουν την τρομοκρατία.

Σ 

ε ολόκληρο τον πλανήτη, φαίνεται ότι 
τα παιδιά λατρεύουν να κλωτσούν την 
μπάλα. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για 
διασκέδαση. Χάρη στη βιομηχανία 

του ποδοσφαίρου, ακόμα και το να παίζεις στην 
αλάνα ταυτίζεται με όνειρα δόξας, πακτωλούς 
χρημάτων, πολυτέλειας, ακόμα και μεταξύ νέ-
ων που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι ελ-
πίδες τους θα ήταν μηδαμινές. Το ποδόσφαιρο 
αποτελεί ελπίδα διαφυγής για εκατομμύρια αν-
θρώπους, ενώ για εκατομμύρια άλλους είναι μια 
εκτόνωση από το άγχος, ένας τρόπος για να διο-
χετεύσουν τον ενθουσιασμό τους. Το ποδόσφαι-
ρο είναι ο απόλυτος «άρτος και θεάματα» του πα-
γκοσμιοποιημένου κόσμου.Μόνο οι ΗΠΑ πα-
ραμένουν σχετικά αμέτοχες. Και οι ΗΠΑ θέλουν 
να έχουν τον έλεγχο.

Η ΦΙΦΑ είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο κομ-
μάτι των παγκόσμιων εμπορικών επιχειρήσεων 

που αφορούν την ψυχαγωγία. Πάρα πολλά δολά-
ρια διακινούνται εντός της. Τα διαφημιστικά και 
τηλεοπτικά δικαιώματά της αξίζουν δισεκατομ-
μύρια. Το διεθνές ποδόσφαιρο εντάσσεται στην 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η οποία βρί-
θει από αμφιλεγόμενες συμφωνίες, φοροδιαφυ-
γή και διαφθορά. Κανείς ποτέ δεν αμφέβαλλε ότι 
μεγάλα χρηματικά ποσά ανταλλάσσονται «κάτω 
από το τραπέζι» στη ΦΙΦΑ. Στο στόχαστρο για πι-
θανή δωροδοκία είναι βασικά και αναμφίβολα η 
επιλογή της χώρας που φιλοξενεί το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Κάθε είδους πίεση χρη-
σιμοποιείται για να επηρεαστεί μια κατά βάσιν 
αυθαίρετη επιλογή. Το έπαθλο μπορεί να κοστί-
σει πάρα πολλά στη χώρα φιλοξενίας, αλλά φέρ-
νει επιχειρήσεις, διαφημίσεις, κύρος – και ακόμη 
τη χαρά να βλέπεις τους αγώνες.

Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά, αλ-
λά δεν θεωρείται αμερικανική επιχείρηση. Οι 
Αμερικανοί αποκαλούν το παιχνίδι σόκερ και 
έχουν το δικό τους φούτμπολ, που μοιάζει περισ-
σότερο με ράγκμπι με βάτες. Έτσι –κι αυτό ανα-
ρωτιέται ο περισσότερος κόσμος–, τι δουλειά 
έχουν οι Αμερικάνοι με το δικό μας παιχνίδι; 

Η Δύση είναι η καλύτερη,
στο διάολο οι υπόλοιποι

Η υποθετική αυτή ερώτηση δεν άργησε να γί-
νει. Αν και οι αναφορές στη διαφθορά της ΦΙΦΑ 
επαναλαμβάνονται επί χρόνια, ειδικά όσον αφο-
ρά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια 
Αφρική, ο συγχρονισμός της λήψης των ξαφνι-
κών σκληρών μέτρων μπορεί να γίνει μόνο για 
να δυσφημιστούν τα δύο μελλοντικά Παγκόσμια 
Κύπελλα, που προγραμματίζονται για τη Ρωσία 
στα 2018 και το Κατάρ στα 2022. Τώρα, συνέ-
βη έτσι ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτύχει 
να πάρει τους αγώνες του 2018 και οι ΗΠΑ τους 
αγώνες του 2022. Σε μια εποχή κατά την οποία 

οι ΗΠΑ κάνουν ό,τι μπορούν «για να απομονώ-
σουν τη Ρωσία του Πούτιν», φαίνεται ότι το  FBI 
έχει κατάλληλα επιλέξει να αναστατώνει τη ΦΙ-
ΦΑ, την ώρα ακριβώς που θα κάνει μια εκστρα-
τεία για να ακυρώσει ή να μποϊκοτάρει το Πα-
γκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία το 2018.

Οι μη Δυτικοί σχολιαστές, όπως ο Σούκαντ 
Τσάνταν ερμηνεύουν την εκστρατεία για καθαί-
ρεση του Σεπ Μπλάτερ ως μια ακόμα «αλλαγή 
καθεστώτος» κατευθυνόμενη από την Ουάσι-
γκτον.

Ο ηλικίας 79 χρόνων Ελβετός πρόεδρος της 
ΦΙΦΑ  Σεπ Μπλάτερ δεν ήταν ποτέ ένας πιστός 
υπηρέτης της αγγλοαμερικανικής «διεθνούς κοι-
νότητας». Ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμο-
ποιούσε, η πολιτική του ήταν η διάδοση της θρη-
σκείας του ποδοσφαίρου στον υπόλοιπο κόσμο 
και κινούταν προς την κατεύθυνση της ανάπτυ-
ξης των μη δυτικών αναπτυσσόμενων χωρών. Ο  
Μπλάτερ άνοιξε δρόμους για τον Τρίτο Κόσμο, 
πράγμα πολύ απίθανο να συμβεί χωρίς ένα βαθ-
μό ύποπτων δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη και οι 
ΗΠΑ κανονικά ελέγχουν οτιδήποτε «με ειλικρί-
νεια», ή τουλάχιστον με νομιμότητα, γιατί έχουν 
φυσικά την ισχύ και την επιρροή καθώς και τους 
δικηγόρους.

Η διαφθορά είναι ο τρόπος με τον οποίο γί-
νονται οι δουλειές στη Ν. Αφρική, όπως πρώτοι 
οι Νοτιοαφρικάνοι το παραδέχονται και το απο-
δοκιμάζουν. Ωστόσο, έχουν το δικαίωμα τα δικα-
στήρια των ΗΠΑ να τιμωρούν τη διαφθορά που 
είναι ενδημική στις αφρικανικές χώρες;

Η επιλογή του Κατάρ για τους αγώνες του 
2022 ήταν αφορμή για προβλήματα, μια που 
μόνο η δωροδοκία μπορούσε να την εξηγήσει. 
Έχουμε μια χώρα με ανύπαρκτη ποδοσφαιρι-
κή παράδοση, χωρίς παίκτες, χωρίς οπαδούς, με 
τίποτα πέρα από πακτωλό χρημάτων και πάνω 
από όλα με τόσο ακατάλληλες κλιματικές συνθή-

κες ώστε θα πρέπει να κλιματίζεται τεχνητά για 
τη διεξαγωγή των αγώνων. Επιπλέον, η υποδομή 
χτίζεται από εργατικό δυναμικό που είναι σχεδόν 
σκλάβοι. Ήταν η το άκρον άωτον της διαφθοράς 
της ΦΙΦΑ. Αυτή έδωσε τους αγώνες στην πραγ-
ματικότητα. Η επιλογή ήταν τόσο περίεργη, ώστε 
οι αρχές της Ελβετίας άρχισαν μια έρευνα στις 
10 Μαρτίου. Οι ΗΠΑ ίσως δέχονταν να βοηθή-
σουν την έρευνα αντί να εφορμήσουν. Αλλά έτσι 
θα απέφευγαν να θέσουν ζητήματα για τη Ρωσία.

Ίσως να δόθηκαν λεφτά κάτω από το τραπέ-
ζι για την επιλογή του Παγκόσμιου Κύπελλου. 
Παρεμπιπτόντως, στη Γαλλία υπάρχουν σοβα-
ρές υποψίες χρησιμοποίησης της αγγλοσαξω-
νικής επιρροής για την απόδοση των Ολυμπια-
κών του 2012 στο ανέτοιμο Λονδίνο, ενάντια σε 
ένα τέλεια προετοιμασμένο Παρίσι. Ωστόσο, από 
ιμπεριαλιστικής σκοπιάς, η επιλογή της Μεγά-
λης Βρετανίας ή των ΗΠΑ φαίνεται «φυσιολογι-
κή» και κάθε δωροδοκία φαίνεται περιττή. Αντι-
θέτως, θα περιμένει κανείς μια εξονυχιστική εξέ-
ταση για περίεργες επιχειρήσεις σε σχέση με τη 
Ρωσία, παρ’ όλο που η Ρωσία είναι ένα έθνος με 
μεγάλη αθλητική παράδοση και εξοπλισμένη με 
κάθε τρόπο για τη φιλοξενία των αγώνων.

μετάφραση: Γιάννης Ταχόπουλος

«Άρτος και θεάματα» ή παίζοντας σκληρά με μαλακή ισχύ

Το FBI κατά της FIFA
Της Diana Johnstone

Τ 

ο ωραίο είναι ηθικό και μια 
ψυχή μετριέται με το μέγε-
θος της επιθυμίας της, έλε-
γε ο Φλωμπέρ. Τώρα, βάλτε 

το μέγεθος της επιθυμίας σας δίπλα 
από την ψυχή σας και αρχίστε να κά-
νετε την… κοστολόγηση που έκανε λί-
γους μήνες πριν η Ουάσιγκτον. Ενώ 
ανέμενε κανείς να είχε ταρακουνηθεί 
ο κόσμος από τη δημοσιοποίηση των 
βασανιστηρίων της CIA, μάλλον δεν 
κουνήθηκε φύλλο ή μάλλον… κινήθη-
κε χρήμα από αυτήν την ιστορία. 

Η αμερικανική αυτοκριτική σε 
500 σελίδες μετά από 10 ολόκληρα 
χρόνια, για τις μεθόδους συγκέντρω-
σης πληροφοριών από τους υπό-
πτους, που κρατούνταν ακόμη και για 
μήνες στα κολαστήρια της  CIA έμει-

νε στη μνήμη ως μία έκθεση γύρω 
από το αν ήξερε ή δεν ήξερε ο Τζορτζ 
Μπους για βασανισμούς. Ως άλλοθι 
μετάνοιας και ειλικρίνειας για να φα-
νούν ως δίκαιοι οι φορείς της αδικίας 
και των επεμβάσεων σε 500 σημεία 
ανά την Υφήλιο, έριξε μπόλικη στάχτη 
στα μάτια για ό,τι γίνεται στην Αμερική 
σήμερα οικονομικά και πολιτικά. 

Και αυτό γιατί, εκεί που νομίζαμε 
πως οι σύμμαχοί μας στην άλλη πλευ-
ρά του Ατλαντικού θα έπεφταν σε βα-
θιά περισυλλογή, αυτό, για το οποίο 
κατέληξαν να κόπτονται, είναι το πόσα 
λεφτά θα χάσει ο πρώην λαμπρός αε-
ροπόρος, με ειδίκευση στην απο-
σύνδεση βομβών, δόκτωρ Μίτσελ. Ο 
ίδιος, αφού παράτησε τον στρατό, έκα-
νε ένα μεταπτυχιακό στην ψυχολο-
γία, πήρε το πιστοποιητικό και έφτια-
ξε μια ωραία εταιρεία. Έτσι μπορούσε 

να συμβουλεύει με ποιο τρόπο και σε 
ποιο βαθμό αντοχής είναι δυνατό να 
βασανίζεις ανθρώπους, που έχεις πιά-
σει απανταχού της γης, επειδή τους θε-
ωρείς τρομοκράτες, αφού έχεις ορίσει 
τι είναι τρομοκρατία και τι ελευθερία.

Άλλωστε, τον τόνο έδωσε, από τον 
περασμένο Οκτώβρη, το Κογκρέσο, 
που ενέκρινε τη χρηματοδότηση της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως το 
φθινόπωρο του 2015, μια υπογρα-
φή που παρέτεινε τον χρόνο ζωής των 
ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Δύο μέ-
ρες πριν από την λήξη της προθεσμί-
ας, οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, 
αφού έφεραν τα συνήθη προσκόμμα-
τα, συμφώνησαν στις διαπραγματεύ-
σεις με την αμερικανική κυβέρνηση. 
Αυτή η πολιτική… «άσκηση» του Κο-
γκρέσου προς την κυβέρνηση είναι 
μια τακτική που εφαρμόζεται συχνά 

τα τελευταία 
χρόνια. Τα ίδια 
παζάρια (συγ-
γνώμη, διαπραγμα-
τεύσεις) που εμείς κά-
νουμε με τους Ευρωπαίους.

Το «ζουμί»; ο προϋπολογι-
σμός ύψους 1,014 τρισ. δολάρια που 
ενέκρινε το Αμερικανικό Κογκρέσο 
έως τον Σεπτέμβριο και επιμερίζεται 
ως εξής: ο τομέας της Άμυνας λαμβά-
νει 554 δισ., από τα οποία τα 64 προ-
ορίζονται για τις επιχειρήσεις στο εξω-
τερικό, συμπεριλαμβανομένων των 5 
δισ. που ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
για τη χρηματοδότηση του πολέμου 
εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Ο 
τομέας της Υγείας, όμως, δεν είχε την 
ίδια τύχη. Το Κογκρέσο απέρριψε την 
χρηματοδότηση για την καταπολέμη-
ση της επιδημίας του Έμπολα (γιατί να 

σκοτώνει μόνο ο ιός αφού μπορούμε 
και μόνοι μας) με το κονδύλι να ορίζε-
ται σε 800 εκατ. δολάρια λιγότερα από 
αυτά που είχε αιτηθεί ο Ομπάμα.

Όλα και όλα. Το περιοδικό 
«politico» έγραψε ότι έτσι γίνονται οι 
δουλειές στην Αμερική: Και τα δύο 
κόμματα ανταλλάσσουν χάρες και δι-
απραγματεύονται σαν μπακάληδες 
σε θέματα όπως η σίτιση στα σχολεία 
ή οι κανόνες ύπνου για τους οδηγούς 
φορτηγών. Έτσι γίνονται τα αλισβερί-
σια: όλα είναι θέμα πάρε- δώσε. Ή μή-
πως όχι;

Το Πεντάγωνο παίρνει και πάλι τη μερίδα του λέοντος από τον προϋπολογισμό

Στην κοιλιά του… ταύρου
Του Αλέξη Καζαντζίδη
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Στα τέλη Μαΐου, ενώ οι λεγόμενες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνι-
κής πλευράς και εταίρων συνεχί-
ζονταν στις Βρυξέλλες, μια βελγο-
τουρκικού ενδιαφέροντος είδηση 
απασχόλησε για μερικές μέρες τα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τ 

ο κεντρώο βελγικό κόμμα 
CDH διέγραψε τη βουλευτή 
του, M. Οζντεμίρ, τουρκικής 
καταγωγής, όταν αυτή αρ-

νήθηκε να αναγνωρίσει τη γενοκτο-
νία των Αρμενίων. Ομολογουμένως 
τα ΜΜΕ είχαν κυνηγήσει τις προη-
γούμενες μέρες την πολιτικό, προ-
σπαθώντας να της εκμαιεύσουν μία 
δήλωση ότι αρνείται την αναγνώριση 
της γενοκτονίας· εκείνη τα απέφευ-
γε όσο μπορούσε, μέχρις ότου –στρι-
μωγμένη– αναγκάστηκε να προβεί 
σε δηλώσεις ανάλογες με αυτές στις 
οποίες θα προέβαινε και ένας πολιτι-
κός του τουρκικού κατεστημένου. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε δι-
αδήλωση μπροστά από το βελγικό 
προξενείο στην Πόλη αλλά και αντιρ-
ρήσεις από Βέλγους πολιτικούς. Η 
Οζντεμίρ έχει δεσμούς με το κόμμα 
του Ερντογάν.

Όσοι (κεντροαριστεροί) κατέκρι-
ναν την αποπομπή της συμπαθούς 
βουλευτού διείδαν τον ρατσισμό ως 
κριτήριο της απόφασης. Τα πράγμα-
τα είναι, ασφαλώς, πιο σύνθετα στις 
δυτικές κοινωνίες. Ίσως το παρακά-
τω σύντομο ιστορικό, με στοιχεία από 
τη δράση της τουρκικής ακροδεξιάς, 

μπορεί να διαφωτίσει τον αναγνώστη. 
Τον Νοέμβριο του 2014, μια δι-

αδήλωση υπέρ των Κούρδων, στις 
Βρυξέλλες, είχε συγκεντρώσει περί 
τα 4.000 άτομα. Οι διαδηλωτές, στην 
πλειονότητά τους Κούρδοι. Συμμετεί-
χαν βελγικές αριστερές και αριστερί-
στικες οργανώσεις. Η παρουσία του 
σημαντικότερου αριστερού κόμμα-
τος (PTB) ήταν μάλλον υποβαθμισμέ-
νη. Η διαδήλωση ήταν ειρηνική.

Στην ίδια πόλη είχε γίνει παλιότε-
ρα και μια λιγότερο ειρηνική διαδή-
λωση1: Πριν από οκτώ χρόνια, ο πό-
λεμος μεταξύ τουρκικού κράτους και 
Κούρδων μαινόταν ενώ συγχρόνως 
οι ΗΠΑ συζητούσαν την αναγνώρι-
ση της αρμενικής γενοκτονίας. Τότε, 
Τούρκοι μετανάστες, υποκινούμενοι 
από την τουρκική ακροδεξιά (Γκρί-
ζοι Λύκοι), διαδήλωσαν κατά των 
ΗΠΑ στις Βρυξέλλες. Τις μέρες αυ-
τές ο πόλεμος κατά των μειονοτήτων 
της Τουρκίας μεταφέρθηκε για λίγο 
στους δρόμους των Βρυξελλών: τα-
ραχές, ξυλοδαρμός αριστερού Τούρ-
κου δημοσιογράφου, καταστροφή 
1http://bulles .agora .eu .org/2007 
1025_fascisme_turc Ο συγγραφέας 
του άρθρου αναφέρεται στη «φασιστι-
κή φύση των επεισοδίων» και τονίζει 
ότι η στρατολόγηση νέων που έχουν 
γεννηθεί στο Βέλγιο σε φασιστικά κινή-
ματα δεν οφείλεται μόνο στο μίσος που 
καλλιεργούν ορισμένα τουρκόφωνα 
μέσα ενημέρωσης αλλά, κυρίως, στο 
γεγονός ότι  οι προοπτικές που τους 
προσφέρει  η βελγική κοινωνία είναι 
απελπιστικά ασήμαντες.

αρμένικου μαγαζιού…
Όπως είχαν καταγγείλει οργανώ-

σεις Αρμενίων, Ασσυρίων και Κούρ-
δων, η βελγική κυβέρνηση δεν ήταν 
πρόθυμη να τιμωρήσει τους ενόχους. 
Και εξάλλου, δεν ήταν η πρώτη φορά: 
το 1998 δύο κουρδικά ινστιτούτα και 
ένα ασσυριακό κέντρο είχαν πυρπο-
ληθεί χωρίς η αστυνομία να επέμβει. 
Το 2005 είχε γίνει επίθεση κατά των 
γραφείων του φιλοκουρδικού κόμ-
ματος της Τουρκίας, ενώ στα τέλη του 
2006 οι Γκρίζοι Λύκοι αποπειράθη-
καν να κάψουν τα γραφεία κουρδι-
κής οργάνωσης. Η αστυνομία το απέ-
τρεψε, αλλά τέσσερις μήνες μετά η 
δεύτερη απόπειρα ήταν επιτυχής.

Το σημαντικότερο, ίσως, είναι η 
διείσδυση της τουρκικής ακροδεξι-
άς στα μεγάλα βελγικά πολιτικά κόμ-
ματα. Συνήθως αυτή η διείσδυση πε-
ριοριζόταν σε Τούρκους μετανάστες 

στελέχη των βελγικών κομμάτων. 
Εύλογα θα υπέθετε κανείς ότι οι λό-
γοι της προσέγγισης ήταν ψηφοθηρι-
κοί. Το ίδιο ίσως να ίσχυε και για τον 
Φλαμανδό πολιτικό Μ. Κέλεν που 
είχε επαφές με την τουρκική ακρο-
δεξιά, το πιο ανησυχητικό όμως στην 
περίπτωσή του ήταν η ιδιότητά του 
(υπουργός Εσωτερικών)2.

Πιο πρόσφατη ένδειξη αυτής της 
ανοχή ήταν η συγκέντρωση της τουρ-
κικής ακροδεξιάς στη βελγική Λιέγη 
και μάλιστα σε δημόσιο κτήριο.

Όταν πάντως το 2012 προεκλο-
γικά φυλλάδια, στα τουρκικά, στον 
βρυξελλιώτικο δήμο του Σκαρμπέ-
ικ, έβριζαν «Εβραίο» το νούμερο δύο 
του τοπικού Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος, ίσως οι βέλγοι σοσιαλιστές να 
2 Βλ. http://www.resistances.be/
marinokeulen.html όπου αναφέρεται 
ότι επαφές είχαν και ηγετικά στελέχη 
βελγικών κομμάτων

αναρωτήθηκαν αν το χάιδεμα της 
τουρκικής ακροδεξιάς άξιζε και τόσο 
τον κόπο.

Για την ιστορία, σύμφωνα με 
πηγή3 της τουρκικής αριστεράς, οι 
Τούρκοι ακροδεξιοί άρχισαν να ορ-
γανώνουν υποκατάστημα στις Βρυ-
ξέλλες ήδη από το 1979.

Μια σύγκριση με στοιχεία για 
τη δράση της τουρκικής ακροδεξιάς 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ίσως να 
έδινε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Σημειωτέον πάντως, ότι τα τελευταία 
χρόνια το Βέλγιο είναι πρώτο στην 
Ευρώπη, σε αναλογία με τον πληθυ-
σμό του, σε εξαγωγή τζιχαντιστών στη 
Μέση Ανατολή. Κι ότι οι επιχειρήσεις 
εξάρθρωσης τρομοκρατών στο Βέλ-
γιο είναι συχνές, με πιο πρόσφατη 
την επιχείρηση στις αρχές Ιουνίου4. 
Αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο για το 
οποίο η ενημέρωση είναι –αναπό-
φευκτα– μονόπλευρη.

3 http://info-turk.be/31.pdf
4 Ρεπορτάζ: http://www.lalibre.be/
actu/belgique/coup-de-filet-dans-le-
milieu-djihadiste-tchetchene-5-man-
dats-d-arret-decernes-dont-3-par-de-
faut-557589ec35709a87ac80b671 
Πρόκειται για ευρεία επιχείρηση, σε 
ολόκληρη τη χώρα, που κατέληξε σε 
συλλήψεις Τσετσένων τζιχαντιστών. 
Σύμφωνα με την εισαγγελία, αντίθετα 
με τις αρχικές ενδείξεις, δεν προέκυψε 
προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης 
στο Βέλγιο.

     ΔΙΕΘΝΗ

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

Κούρδοι, Αρμένιοι και τουρκική ακροδεξιά στο Βέλγιο

Η 

υπεροχή του ανθρώπινου όντος ως 
προς τα άλλα έμβια, έγκειται στην ανά-
πτυξη λόγου. Μέσα από θαυμαστές νο-
ητικές συνάψεις επιτυγχάνεται και η 

αντίληψη του (μικρο- μακρο-) κόσμου και η από-
δοσή του σε κώδικες έκφρασης και επικοινωνί-
ας: τις γλώσσες. Η γλώσσα, ο λόγος, όχι μόνο απο-
τυπώνει δεδομένα και υπάρχοντα, αλλά προωθεί 
τη σκέψη σε παρθένες ζώνες του φαντασιακού και 
του μεταφυσικού. Είναι εκεί που η ανθρώπινη τα-
πεινότητα εξακτινώνεται προς το συμπαντικό θείο. 

Ο κόσμος του καθένα από εμάς ορίζεται από 
τα πλαίσια του διανοητικού εύρους του και τη δυ-
νατότητα λεκτικής αποτύπωσής του. Έτσι, το λεξι-
λόγιο μπορούμε να πούμε ότι φανερώνει τα σύ-
νορα της κοσμοθέασης, της κοινωνικής πραγμα-
τικότητας και της συναισθηματικής ταλάντωσης 
του εκάστοτε φορέα του. Κάθε σύνολο ανθρώ-
πων με κοινά χαρακτηριστικά καταγωγής και δι-
αβίωσης, αυτό που λέμε έθνος (από το εσμός, σμά-

ρι), έχει διαμορφώσει, για να το πούμε χοντρικά, τη 
δική του ιδιαίτερη γλώσσα. Βέβαια, οι γλωσσολο-
γικές και κοινωνιολογικές ανιχνεύσεις έχουν απο-
τυπωθεί στις επιστήμες του ανθρώπου και συνε-
χώς διαστέλλονται. Παραμένει όμως πραγματι-
κότητα το εθνικό ιδιόλεκτο, ας το πούμε έτσι, για 
κάθε περίπτωση: Κάθε λαός διαμορφώνει τα ιδι-
αίτερα γλωσσικά μορφώματά του, άσχετα από κοι-
νές αφετηρίες στο γενεαλογικό δέντρο των γλωσ-
σών. Παρ’ όλο που, αλλιώς εκφράζουνε την χαρά 
ή τη λύπη οι κάτοικοι του γεωγραφικού Βορρά, 
των αστικών περιβαλλόντων, των ποικίλων μορ-
φωτικών επιπέδων, των ξεχωριστών επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων και κάθε επί μέρους δια-
φορά πολιτιστική, ιστορική κ.λπ. παίζει τον μικρό 
ή μεγάλο ρόλο της στη γενική φόρμα που υπο-
στασιάζει την κάθε γλωσσική ζώνη (μεγάλες ομο-
ταξίες ή υποομάδες τους), όμως, πέρα από αυτά, 
κάθε λαός συγκλίνει σε εκφραστικές ομοιότητες 
και ταυτίσεις.

Η λογοτεχνία, ως η τέχνη του λόγου, δεν έχει 
άλλο μέσο για τη δημιουργία συναισθημάτων, 

ιστοριών, μύθων, από τις λέξεις. Με αυτές ο μάστο-
ρας συγγραφέας-λογοτέχνης σμιλεύει οντότητες, 
περιπλέκει καταστάσεις ζωής, φέρνει στην επιφά-
νεια εσωτερικότητες, αναδεικνύει κάλλη και βαρ-
βαρότητες, εξακοντίζει μηνύματα, επιφέρει συγκι-
νήσεις, ανατέμνει το παρελθόν, οραματίζεται μέλ-
λοντα... Το εργαλείο που όλα αυτά ορθώνονται από 
τον αδιόρατο χώρο του νοητικού και καταγράφο-
νται στο λευκό χαρτί είναι βέβαια οι λέξεις, οι οποί-
ες σημαίνουν τον κόσμο του αποστολέα λογοτέ-
χνη και των ληπτών αναγνωστών. Το κάθε λογο-
τέχνημα, πεζό ή ποίημα, δεν αιωρείται σε μια αι-
θερική σφαίρα, αλλά υφίσταται και σαρκώνεται 
σε εντελώς συγκεκριμένο περιβάλλον: Ό,τι ορίζει 
το σύμπαν ενός λαού. Η διαδρομή του στον χρό-
νο, οι συμπεριφορές του από τον έρωτα, το φαΐ, το 
γλέντι έως τις μυστηριακές ψυχολογίες που συν-
θέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα αυτού του λαού. Ο 
λογοτέχνης, όσο πιο πολύ τρανεύει, τόσο πιο πολύ 
εκφράζει τον λαό του. Όσο πιο καθολικός γίνεται, 
τόσο πιο πολύ μπαίνει στο μεδούλι και στα μύχια 
του κόσμου που έχει συγκροτήσει το έθνος του. 

Αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο χρέος και ευθύ-
νες για τον λογοτέχνη, αλλά τον καθιστά και άτυ-
πο διαφυλαχτή του λεκτικού πλούτου που δια-
χρονικά ο λαός του συσσώρεψε. Η γλώσσα δεν εί-
ναι μόνο εθνική σημαία, αλλά και θησαυροφυλά-
κιο ψυχής. Ο λογοτέχνης μάστορας της γλώσσας, 
επιφορτίζεται όλο αυτό το βάρος, και καλείται όχι 
μόνο να το διασώσει, προστατεύοντάς το από αλ-
λοιώσεις και φθορές, αλλά και να το εμπλουτίσει 
ακουμπώντας στη ρίζα και στην παράδοση, ατε-
νίζοντας ταυτόχρονα το σύγχρονο και το πανα-
θρώπινο. Ο συγγραφέας λογοτέχνης δεν μπο-
ρεί να νοηθεί ως ένας έμπορος αφηγημάτων, ως 
φθηνός πωλητής ανούσιας ψυχαγωγίας. Ο ρόλος 
του οφείλει να αποτυπώνει τους κραδασμούς του 
λαού του. Σε κάθε περίπτωση όμως, και δεν υπάρ-
χει σε αυτό έκπτωση ή συγχώρεση, πρέπει να χει-
ρίζεται τις άγιες λέξεις με απέραντη στοργή, ευλα-
βική σοβαρότητα και υψηλή συνείδηση ότι διακο-
νεί κυρίαρχο ακρογωνιαίο παράγοντα της προ-
σωπικότητας του έθνους του.

Ο εθνικός ρόλος του λογοτέχνη
Του Γιάννη Πέππα, φιλόλογου
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Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να 
συλλογίζεται κανείς τι μπορεί 
να σκέφτεται η γλαύκα της θεάς 
Αθηνάς την ώρα που αρχίζει να 
νυχτώνει και αναλαμβάνει να ερ-
μηνεύσει την εποχή του ανθρώ-
πινου πολιτισμού, που ίσως τώρα 
πλησιάζει προς ένα άδοξο τέλος.

Η 

εποχή ξεκίνησε πριν από 
περίπου 10.000 χρόνια 
στην περιοχή της «εύφο-
ρης ημισελήνου»11 περ-

νώντας από τη Μεσοποταμία στη 
Φοινίκη, τις ανατολικές ακτές της 
Μεσογείου, την κοιλάδα του Νείλου 
και από εκεί στην Ελλάδα και πέρα. 
Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή 
αυτή μας δίνει ένα οδυνηρό μάθημα 
για το πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει 
το ανθρώπινο είδος.

Η χώρα του Τίγρη και του Ευ-
φράτη αποτέλεσε πεδίο ανείπω-
της φρίκης στα πρόσφατα χρόνια. 
Οι επιθέσεις των Τζορτζ Μπους και 
Τόνι Μπλερ το 2003, που πολλοί 
Ιρακινοί συνέκριναν με τις μογγο-
λικές εισβολές του 13ου αιώνα, απο-
τέλεσαν ένα ακόμη θανάσιμο χτύ-
πημα. Κατέστρεψαν σχεδόν ό,τι είχε 
απομείνει μετά τις κυρώσεις που εί-
χαν επιβάλει – με την καθοδήγηση 
της κυβέρνησης Μπιλ Κλίντον – τα 
Ηνωμένα Έθνη στο Ιράκ. Κυρώσεις 
που χαρακτηρίστηκαν «γενοκτονι-
κές» από τους διακεκριμένους δι-
πλωμάτες Ντένις Χάλιντεϊ και Χανς 
φον Σπόνεκ, οι οποίοι τις εφάρμο-
σαν προτού παραιτηθούν σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας. Οι καταστροφικές εκ-
θέσεις τους πάνω στο θέμα αντιμε-
τώπισαν τη μεταχείριση που συνή-
θως επιφυλάσσεται τα ανεπιθύμη-
τα γεγονότα.

Μια από τις χειρότερες συνέ-
πειες της αμερικανοβρετανικής ει-
σβολής απεικονίζεται από τους Νιου 
Γιορκ Τάιμς: Η ριζική μετατροπή 
της Βαγδάτης, από ένα σύνολο από 
ανάμεικτες γειτονιές το 2003, στους 
σημερινούς θύλακες φανατισμέ-
νων ομάδων παγιδευμένων στο μί-
σος. Οι επιθέσεις πυροδότησαν δια-
μάχες που εξαπλώθηκαν στις γύρω 
περιοχές, οι οποίες τώρα διασπώ-
νται σε μικρά κομμάτια.
1 Περιοχή της Μέσης Ανατολής με τη 
Μεσοποταμία και ευρύτερα εδάφη γύρω 
από αυτήν. Περιλαμβάνει, τουλάχιστον 
κατά ένα μεγάλο μέρος, σύγχρονα κράτη 
όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Συρία, τον 
Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την 
Ιορδανία, την Κύπρο και την Αίγυπτο 
καθώς και τις παρυφές της νοτιοανατο-
λικής Τουρκίας και του δυτικού Ιράν..

Ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης 
περιοχής της Μεσοποταμίας ελέγ-
χεται από το Ισλαμικό Κράτος, μια 
ζοφερή καρικατούρα της εξτρεμι-
στικής μορφής του φανατικού Ισλάμ 
που έχει τις ρίζες του στη Σαουδική 
Αραβία. Ο Πάτρικ Κόκμπερν, αντα-
ποκριτής του Ιντιπέντεντ στη Μέση 
Ανατολή και ένας από τους καλύ-
τερα πληροφορημένους αναλυτές 
στο θέμα του Ισλαμικού Κράτους, το 
περιγράφει ως μια φρικτή, εν πολ-
λοίς φασιστική οργάνωση, ακραία 
δογματική και φανατική, σκοτώνει 
οποιονδήποτε δεν πιστεύει στη δική 
της εκδοχή του Ισλάμ.

Ο Κόκμπερν επιπλέον σημει-
ώνει την αντιφατική αντίδραση της 
Δύσης στην εμφάνιση του Ισλαμι-
κού Κράτους: Προσπαθούν να ανα-
κόψουν την πορεία του στο Ιράκ, ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθούν να υπονο-
μεύσουν τον κύριο εχθρό του Ισλα-
μικού Κράτους στη Συρία, το βίαιο 
καθεστώς Άσαντ. Ταυτόχρονα, ένα 
ισχυρό εμπόδιο στην επέκταση του 
Ισλαμικού Κράτους είναι η Χεσμπο-
λά, μισητός εχθρός των Ηνωμένων 
Πολιτειών και του Ισραήλ. Και τα 
πράγματα περιπλέκονται ακόμη πε-
ρισσότερο, αν υπολογίσουμε τις κοι-
νές ανησυχίες που μοιράζονται το 
Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για 
το Ισλαμικό Κράτος, όπως και πολ-
λοί άλλοι στην εν λόγω περιοχή.

Η Αίγυπτος βυθίστηκε σε μια 
από τις πιο σκοτεινές περιόδους της 
ιστορίας της, κάτω από ένα στρατιω-
τικό καθεστώς που εξακολουθεί να 
δέχεται τη στήριξη των ΗΠΑ. Όμως 
αυτό δεν ήταν μια προδιαγεγραμ-
μένη μοίρα. Για αιώνες, υπήρχαν 
εναλλακτικοί δρόμοι για εκείνη, που 
πολύ συχνά τους έφραζε κάποια 
ιμπεριαλιστική παρέμβαση.

Περιττό να σχολιάσουμε τι 
ακούγεται από την Ιερουσαλήμ, ένα 
ηθικά συμβολικό κέντρο της ιστο-
ρίας, μετά από αυτή την αναβιωμέ-
νη φρίκη.

Πριν από ογδόντα χρόνια, ο 
Μάρτιν Χάιντεγκερ εξυμνούσε τη 
ναζιστική Γερμανία ως τη μόνη ελ-
πίδα διάσωσης του πολιτισμού των 
Ελλήνων από τους βαρβάρους της 
Ανατολής και της Δύσης. Σήμερα, 
οι Γερμανοί τραπεζίτες συνθλίβουν 
την Ελλάδα κάτω από ένα οικονομι-
κό καθεστώς σχεδιασμένο για να δι-
ατηρήσει τη δική τους ισχύ.

Το πιθανό τέλος της εποχής του 
ανθρώπινου πολιτισμού προανήγ-
γειλε σε ένα πρόσφατο σχέδιο έκθε-
σης η Διακυβερνητική Επιτροπή Κλι-
ματικής Αλλαγής (IPCC), ένα γενικό-
τερα συντηρητικό όργανο παρατή-

ρησης του τι συμβαίνει στον φυσικό 
κόσμο.

Η έκθεση συμπεραίνει ότι οι αυ-
ξανόμενες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου ενέχουν σοβαρό κίν-
δυνο να προκαλέσουν ισχυρές, 
εκτεταμένες και ανεπανόρθωτες συ-
νέπειες για τους ανθρώπους και τα 
οικοσυστήματα τις επόμενες δεκαε-
τίες. Ο πλανήτης πλησιάζει το όριο 
της θερμοκρασίας όπου η υποχώ-
ρηση του τεράστιου στρώματος πά-
γου της Γροιλανδίας θα γίνει αστα-
μάτητη. Σε συνδυασμό με το λιώσι-
μο των πάγων της Ανταρκτικής, θα 
προκληθεί αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας, βυθίζοντας μεγάλες πό-
λεις και παράκτιες περιοχές.

Η εποχή του πολιτισμού συ-
μπίπτει με τη γεωλογική εποχή της 
Ολόκαινου, που ξεκίνησε πριν από 
περίπου 11.000 χρόνια. Η προη-
γούμενη περίοδος της Πλειστόκαι-
νου διήρκεσε 2.5 εκατομμύρια χρό-
νια. Σημερινοί επιστήμονες ισχυ-
ρίζονται ότι μια καινούργια επο-
χή ξεκίνησε πριν από περίπου 250 
χρόνια, η Ανθρωπόκαινος, περίοδος 
κατά την οποία η ανθρώπινη πα-
ρουσία και δραστηριότητα είχε δρα-
ματικές επιπτώσεις στο φυσικό πε-
ριβάλλον. Είναι αδύνατον να αγνοή-
σουμε τον ρυθμό εναλλαγής των γε-
ωλογικών εποχών. 

Μια ένδειξη των επιπτώσεων 
αυτών είναι ο ρυθμός εξαφάνισης 
των ειδών, που τώρα υπολογίζεται 

στα ίδια περίπου επίπεδα με πριν 
από 65 εκατομμύρια χρόνια, όταν 
ένας αστεροειδής προσέκρουσε στη 
Γη. Αυτός θεωρείται πως είναι και ο 
λόγος στον οποίο οφείλεται η εξα-
φάνιση των δεινοσαύρων, που άνοι-
ξε τον δρόμο για την επικράτηση 
των μικρών θηλαστικών, και εν τέλει 
του σύγχρονου ανθρώπου. Σήμερα, 
οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι ο αστερο-
ειδής που απειλεί μεγάλο μέρος της 
ζωής με εξαφάνιση.

Η έκθεση της IPCC επιβεβαι-
ώνει την άποψη ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των γνωστών αποθε-
μάτων καυσίμων θα πρέπει να πα-
ραμείνει κάτω από το έδαφος προ-
κειμένου να μην προκαλέσει αβά-
σταχτους κινδύνους για τις επόμενες 
γενιές. Εν τω μεταξύ οι σημαντικότε-
ρες επιχειρήσεις ενέργειας δεν κρύ-
βουν τις προθέσεις τους να εκμεταλ-
λευτούν τα υπάρχοντα γνωστά κοι-
τάσματα, αλλά και να ανακαλύψουν 
νέα.

Μια μέρα πριν τη δημοσιοποίη-
ση της έκθεση αυτής, οι Νιου Γιορκ 
Τάιμς ανέφεραν ότι τεράστια αποθέ-
ματα σίτου της δυτικής και κεντρι-
κής περιοχής των ΗΠΑ αφήνονταν 
να σαπίζουν προκειμένου να μετα-
φερθούν τα παράγωγα πετρελαίου 
της Βόρειας Ντακότας στην Ασία και 
την Ευρώπη.

Μια από της πιο επίφοβες συ-
νέπειες της ανθρωπογενούς πα-
γκόσμιας αύξησης της θερμοκρα-
σίας  είναι η επίδραση που έχει σε 
περιοχές που παραμένουν παγωμέ-

νες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
(σ.τ.μ. τα λεγόμενα «μόνιμα παγωμέ-
να εδάφη» ή «πέρμαφροστ»). Μια 
μελέτη του περιοδικού Science προ-
ειδοποιεί ότι, ακόμα και ελάχιστη 
αύξηση της θερμοκρασίας (λιγότερη 
από αυτήν που αναμένεται τα επό-
μενα χρόνια) θα μπορούσε να προ-
καλέσει το λιώσιμο των μόνιμα πα-
γωμένων εδαφών, που με τη σειρά 
τους θα απελευθερώσουν τεράστια 
ποσά αερίων του θερμοκηπίου πα-
γιδευμένα στους πάγους, πιθανώς 
με οριστικά καταστροφικές συνέπει-
ες για το παγκόσμιο κλίμα.

Σύμφωνα με τον Αρουντάτι Ρόι, 
η πιο κατάλληλη αλληγορία για 
την παράνοια της εποχής μας εί-
ναι οι πάγοι του Σιάξεν, όπου Ιν-
δοί και Πακιστανοί αλληλοσκοτώ-
νονταν στο υψηλότερο πεδίο μάχης 
του πλανήτη. Αυτοί οι πάγοι τώρα 
λιώνουν, αποκαλύπτοντας χιλιάδες 
βλήματα και όλμους, άδεια βαρέλια 
καυσίμων, σύνεργα αναρρίχησης, 
άρβυλα, σκηνές και οτιδήποτε αφή-
νουν πίσω τους οι μάχες εκατοντά-
δων χιλιάδων ανθρώπων» σε ανού-
σιες πολεμικές συγκρούσεις. Και 
καθώς λιώνουν, η Ινδία και το Πα-
κιστάν αντιμετωπίζουν απερίγραπτη 
καταστροφή.

Καημένο ανθρώπινο γένος. Κα-
κόμοιρη γλαύκα.

πηγή: Chomsky.info

Το Τέλος της Ιστορίας;
Η σύντομη, παράξενη εποχή του ανθρώπινου πολιτισμού φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της.

O ρυθμός εξαφάνισης των ειδών, τώρα υπολογίζεται στα ίδια περίπου 
επίπεδα με πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, όταν ένας αστεροειδής 
προσέκρουσε στην Γη. 

Του Νόαμ Τσόμσκι

“ 

Μια από τις χει-

ρότερες συνέ-

πειες της αμε-

ρικανοβρετανι-

κής εισβολής εί-

ναι η μετατροπή 

της Βαγδάτης από 

ένα σύνολο ανά-

μικτων γειτονιών 

το 2003, σε θύ-

λακες φανατι-

σμένων ομάδων 

παγιδευμένων 

στο μίσος. 
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Μία ἐνδιαφέρουσα σκηνοθετικὴ 
πρόταση, ἀντίθετη πρὸς αὐτὲς ποὺ 
προβάλλει συνήθως (μὲ τὶς ἀπί-
στευτες ἡρωϊκὲς- μεσσιανικὲς πρά-
ξεις τοῦ ἀτομικοῦ ἤ τοῦ συλλο-
γικοῦ ὑποκειμένου) ἡ ἀμερικα-
νικὴ βιομηχανία τοῦ κινηματο-
γράφου,χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ 
ἐπενδύσει τὸ θέμα τῆς πρόσφατης 
κινηματογραφικῆς ταινίας «Ἡ χώρα 
τοῦ αὔριο» (Tomorrowland) (σὲ 
σκηνοθεσία τοῦ Brad Bird καὶ σε-
νάριο Damon Lindelof).

O 

πρωταγωνιστὴς τῆς ται-
νίας Φράνκ Γουόκερ (G. 
Clooney) ἐνσαρκώνει 
τὸν ἄνθρωπο - ἐπιστήμο-

να τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὁποῖος, γοητευ-
μένος ἀπὸ τὴν παντοδυναμία τῆς τε-
χνολογίας καὶ τοῦ «παραδείσου» ποὺ 
αὐτὴ ἐπαγγέλλεται, ἤδη ἀπὸ νεαρὴ 
ἡλικία ἐμπλέκεται σὲ μία διαδιακα-
σία ἀνατροφοδότησης ἑνὸς πλαστοῦ 
κόσμου. Μάλιστα ὁ «κόσμος» αὐτὸς 
χρησιμοποίησε ὅλη τὴν ἱκμάδα τῆς 
νεανικότητας καὶ τῆς ἁγνότητας τῶν 
προθέσεών του, μέχρι ποὺ τὸν ἐξέβα-
λε βίαια, τὸν ἐξόρισε, ὅταν πιὰ κατά-
λαβε ὅτι δὲν ἔχει νὰ τοῦ προσφέρει 
τίποτα ἤ, ἀκόμη, ὅτι τοῦ ἔγινε ἐνο-
χλητικὸς ἕως καὶ ἐπικίνδυνος.

Ὁ θεατὴς παρακολουθεῖ μέσα 
ἀπὸ τὴν ταχύτατη ἐναλλαγὴ σκηνῶν 
καὶ εἰκόνων –ποὺ δυστυχῶς κάπο-
τε συσκοτίζουν τὸ βαθύτερο νόη-
μα τοῦ ἔργου– τὴν πορεία ζωῆς ἑνὸς 
ἀνθρώπου ποὺ ἑλκύεται ἀπὸ τὴν τε-
χνολογία καὶ τὴν ἐφευρετικότητα, 
ποὺ ἔχει ἕνα ὅραμα ἐπίτευξης τέλει-
ων ἐφευρέσεων, τὰ ὁποῖα προάγουν 
τὸν ἄνετο τρόπο ζωῆς καὶ τὴν κατά-
κτηση τοῦ κόσμου καὶ τοῦ διαστή-
ματος. Τοῦ διαφεύγει ὅμως ὅτι ἡ τε-
χνολογία χωρὶς ἀνθρωπιστικὸ περιε-
χόμενο μπορεῖ νὰ στραφεῖ κατὰ τοῦ 
ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ τὸ πρῶτο 
θύμα μιᾶς τέτοιας διαδικασίας γίνε-
ται αὐτὸς, ὁ ἴδιος ὁ διαχειριστής της. 
Ἐκπίπτει ἀπὸ τὴ θέση ποὺ εἶχε κατα-
κτήσει στὸν καινούργιο αὐτὸν «κυ-
βερνοχῶρο», ἀπομονώνεται σὲ ἕνα 
σπίτι, ὅπου ἀποφασίζει νὰ ζήσει πε-
ριχαρακωμένος, αὐτοεξόριστος καὶ 
μνησίκακος, συνεχίζοντας ὡστόσο 
νὰ παράγει τέλεια τεχνολογικὰ ἐπι-
τεύγματα, ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ ὁποια-
δήποτε ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία.

Ὅταν εἰσβάλλει στὸν κόσμο του 
μία ἐνθουσιώδης νεαρὴ ἔφηβη, ἡ Κέ-
ισυ Νιούτον (Britt Robertson) καὶ 
,μέσα ἀπὸ μία ἐπίπονη διαδικασία 
αὐτοσυνειδησίας καὶ ὡρίμανσης, ὁ 
Γουόκερ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ τεχνο-
λογικὴ ἐξέλιξη δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
αὐτοσκοπός, ὅπως διακηρύχθηκε 

κατὰ κανόνα στὴ Νεωτερικότητα, ἂν 
μάλιστα στερεῖται ἠθικῶν ἐρεισμά-
των, αὐτῶν ποὺ προσφέρει ἕνα ἀξι-
ακὸ σύστημα σεβασμοῦ πρὸς τὸν συ-
νάνθρωπο, τὸ περιβάλλον, τὸν ἴδιο 
του τὸν ἑαυτό. Γιατὶ συχνὰ μέσα ἀπὸ 
τὶς αὐταπάτες, μέσα ἀπὸ μία ἑκούσια 
ἢ ἀκούσια ἐξαπάτηση, μπορεῖ κανεὶς 
νὰ ἀλλοτριωθεῖ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν 
βαθύτερο ἑαυτό του. Αὐτὸ τὸ αἴσθη-
μα ἀλλοτρίωσης κυριαρχεῖ στὴν ψυ-
χολογία τοῦ συγκεκριμένου ἥρωα, ὁ 
ὁποῖος ἐλευθερώνεται ἀπὸ αὐτό, μό-
νον ὅταν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀλή-
θεια, ὅτι δηλαδὴ ὁ κόσμος δὲν χρει-
άζεται τὴν κυριαρχία τῆς τεχνολογί-
ας γιὰ νὰ εὐτυχήσει, οὔτε κἂν γιὰ νὰ 

προοδεύσει, ἀλλὰ ἕνα ἄλλου εἴδους 
ὅραμα, μία ἔμπνευση. Αὐτὴ συνίστα-
ται στὸν σεβασμὸ τοῦ ἄλλου, στὴν 
ἀγάπη τῆς φύσης, στὴν ἐλευθερία, 
στὴ δημιουργικότητα.

Δὲν εἶναι τυχαῖο μάλιστα ὅτι τὸ 
πραγματικὸ νόημα τῆς ζωῆς ὁ ἥρω-
ας τὸ βρίσκει ὅταν συνειδητοποι-
εῖ τί σημαίνουν τὰ δύο βασικὰ «πρό-
σωπα» ποὺ τὸν συμπαρέσυραν στὴν 
αὐταπάτη, ὁ πανοῦργος «ἐπιτηρητὴς 
τῶν πάντων» Νὶξ (Hugh Laurie) 
καὶ τὸ μικρο-ρομπὸτ Ἀθηνά (Raffey 
Cassidy). Ὁ πρῶτος συμβολίζει τὸν 
κυρίαρχο τοῦ κόσμου, ποὺ τὸν ὁδη-
γεῖ μὲν στὴν «πρόοδο» τῆς τεχνολο-
γίας καὶ στὴ δῆθεν οἰκοδόμηση τῆς 

εὐτυχίας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότη-
τα, μὲ τὴν ἀλόγιστη χρήση της, φέρ-
νει πλησιέστερα τὴν καταστροφὴ 
τοῦ πλανήτη, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι τὸ 
ρομπὸτ-δόλωμα, ποὺ ἐκμεταλλεύε-
ται τὶς ἀνθρώπινες ἀνάγκες του γιὰ 
ἐμπιστοσύνη καὶ συμπάθεια. Καὶ οἱ 
δύο, ὡστόσο, φαίνεται νὰ τὸν χειρα-
γωγοῦν καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν σταδι-
ακὰ σὲ μία εἰκονικὴ πραγματικότη-
τα. Μόνον ὅταν ἀναμετρᾶται μὲ θάρ-
ρος ἀπέναντί τους βρίσκει τὸ πραγ-
ματικὸ νόημα τῆς ζωῆς του.

Τέλος, μὲ τὴν ἀνιδιοτελὴ ἔμπνευ-
ση τῆς Κέϊσυ, ὁ Φράνκ Γουόκερ ἀπο-
φασίζει νὰ συμπράξει σὲ μία διαδικα-
σία διάσωσης τοῦ πλανήτη, ἡ ὁποία 
ὅμως δὲν συντελεῖται μὲ ὅρους κυρι-
αρχίας καὶ ἐξουσιαστικῆς ἐπιβολῆς, 
ἀλλὰ ἐλεύθερης συνειδητότητας καὶ 
προσωπικῆς πρωτοβουλίας. Ὁ ἥρω-
ας τότε λειτουργεῖ ὡς ὁ ἀντιήρωας, 
ποὺ ἐμπνέει καὶ ἄλλους ἀνθρώπους 
ἀβίαστα, ἀπροϋπόθετα, ἀνιδιοτελῶς.

Ἡ «χώρα τοῦ αὔριο», ἑπομένως, 
δὲν εἶναι αὐτὴ ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ δύ-
ναμη τῆς κυριαρχίας, ἡ ὁποία μπορεῖ 
νὰ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐξουσία, τὴ μυϊκὴ 
δύναμη, τὴν εὐφυΐα, τὴν ἐφευρετικό-
τητα, τὸν πλοῦτο τῶν ὑλικῶν μέσων, 
ἀλλὰ κυρίως καὶ πρωτίστως ἀπὸ τὸν 
σεβασμό, τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδη-
σης καὶ τὴν ἀνθρωπιά.

Οι παλιές κοινωνίες είχαν βασίσει ένα 
μέρος της συνοχής τους στην έννοια 
του δώρου και του πώς αυτό λειτουργεί 
ώστε να δημιουργήσει δεσμούς και οι-
κειότητα στα μέλη τους. 

Η 

λειτουργία του δώρου έχει τρεις 
φάσεις: προσφορά, αποδοχή & 
ανταπόδοση. Έχει σημασία να πού-
με ότι κάθε φάση είναι ανεξάρτητη, 

δεν δημιουργεί υποχρέωση νομικής φύσεως, 
όμως βάζει μιαν ηθική ευθύνη, στον αποδεχό-
μενο το δώρο, να την ανταποδώσει. Η ανταπό-
δοση αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό, ούτε 
πρέπει να είναι ποσοτικά ή ποιοτικά αντίστοι-
χη, και μπορεί να μη λάβει χώρα και ποτέ. 
Όμως οι συναισθηματικές και ηθικές διασυν-
δέσεις που παράγει είναι σημαντικές για να 
εμπεδωθεί οικειότητα και δεσμός στη συλλο-
γικότητα εντός της οποίας αυτή η διαδικασία 
λαμβάνει χώρα.

Η κρητική παράδοση έχει να μας δώσει 
πολλά παραδείγματα της λειτουργίας του δώ-
ρου. Ο τρύγος και οι κουρές, όπου όλοι συν-

δράμουν τον έναν που τους καλεί να βοηθή-
σουν στη συγκεκριμένη εργασία, είναι τέτοια 
παραδείγματα με μιαν ευρεία έννοια. Εδώ η 
απασχόληση εργατών θα ήταν πολυδάπανη, 
ενώ η συλλογική προσπάθεια ενός χωριού, 
μιας παρέας, κάνει τη δουλειά ευχάριστη και 
έχει μια συμβολική επιβράβευση με το τρα-
πέζι που ακολουθεί. Η ανταπόδοση θα γίνει 
την επόμενη μέρα στον τρύγο ή την κουρά του 
άλλου, όπου πάλι θα πάνε όλοι, και την άλλη 
μέρα στον επόμενο κ.ο.κ.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία 
του κεράσματος στα καφενεία των χωριών 
μας. Όποιος πάει στο καφενείο και παραγγέλ-
νει, έχει τον καφέ του κερασμένο από άλλον, 
που ήδη κάθεται στο καφενείο. Κι αυτός είναι 
ο κανόνας: Με βρίσκεις μέσα στο καφενείο, σε 
κερνάω. Αυτός που έκατσε τώρα, δεν μπορεί 
να κεράσει προηγούμενο, άλλωστε συνήθως 
έχουν ήδη προσφερθεί οι προηγούμενοι θα-
μώνες να το κάμουν. Μπορεί να κεράσει τον 
επόμενο όμως. Εδώ ο κανόνας δεν ξεχωρίζει 
με βάση την κοινωνική θέση και το εισόδη-
μα. Ξεχωρίζει με βάση τη χρονική προτεραι-
ότητα του εισερχόμενου στο καφενείο, δηλα-
δή με εντελώς απρόσωπο και αντικειμενικό 

τρόπο, διασφαλίζοντας την ισότητα μεταξύ των 
χωριανών και των θαμώνων.

Το οικονομικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο 
σαν να πλήρωνε ο καθένας τον καφέ του. Η 
εναλλαγή του ρόλου του κεραστή και του δε-
χόμενου το κέρασμα είναι τέτοια που καταλή-
γει να μην υπάρχει κάποια άξια λόγου  διαφο-
ρά στην τσέπη του καθενός μέσα από αυτή τη 
διαδικασία. Κερδίζεται όμως η αίσθηση της 
συλλογικότητας, του ανήκειν στην ίδια ομάδα, 
της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ομά-
δας, του χωριού, του πληθυσμού.

Η λειτουργία του δώρου βρίσκεται στον 
αντίποδα του σύγχρονου παγκοσμιοποιη-
μένου καπιταλισμού και στην κυριαρχία του 
εμπορεύματος. Εδώ, ο στόχος είναι η ατομική 
κατανάλωση, η απόλυτη ελευθερία του ατό-
μου να καταναλώνει, αλλά όχι να αλληλεπι-
δρά με άλλα μέλη της κοινότητος. Η διαδικτυ-
ακή επαφή τους κρατάει μεν συνδεδεμένους, 
αλλά ως μονάδες. Εδώ η λογική είναι «πλη-
ρώνω και φεύγω», η σχέση τελειώνει αμέσως. 
Δεν έχει τη διάρκεια που έχει στην περίπτω-
ση του δώρου, όπου ακριβώς η έλλειψη χρονι-
κού ορίου για την ανταπόδοση δημιουργεί δε-
σμό που επεκτείνεται στο χρόνο, τουλάχιστον 

μέχρι να ανταποδοθεί το δώρο. Κι όταν αυτό 
πάλι γίνει, τότε δημιουργείται και η αντίστοιχη 
ηθική υποχρέωση να ξεκινήσει νέος κύκλος 
δώρων.

Η εμπορευματοποίηση της σχέσης, αλλά 
και η ανύπαρκτη χρονική διάρκεια της συ-
ναλλαγής (αγοράζω – πληρώνω – τέλος), συ-
ντελούν ακριβώς στο να μην υπάρχουν σχέ-
σεις διάρκειας. Στην πραγματικότητα ούτε δι-
άρκεια υπάρχει, ούτε σχέση. Οπότε, και από 
αυτό το κανάλι οδηγούμαστε στην απουσία 
δεσμών, στην απλή συνύπαρξη και παράλλη-
λη πορεία ατόμων ξένων μεταξύ τους, συνδε-
δεμένων όμως μονίμως με τον υπολογιστή, το 
κινητό τηλέφωνο, το Μεγάλο Αδελφό.

Σήμερα, η κάθε συλλογική λειτουργία, 
που έχει διαμορφωθεί στο διάβα του χρόνου 
από το λαό μας, επιτελεί λειτουργίες που πάνε 
πολύ πιο μακριά και είναι πιο σημαντικές από 
όσο αρχικά φαίνεται. Γιατί, κάθε έκφραση της 
ταυτότητάς μας, αποτελεί αντίσταση στο άγριο 
πρόσωπο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλι-
σμού, διατηρεί τους δεσμούς που αυτός προ-
σπαθεί –και έχει εν πολλοίς καταφέρει– να 
σπάσει, και αποτελεί αναγκαία –όχι όμως & 
επαρκή– βάση για την ανατροπή του.

     ΙΔΕΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μία ἑρμηνευτική προσέγγιση
«Ἡ χώρα τοῦ αὔριο»

Η λογική του δώρου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Η χαμένη αμοιβαιότητα

Του Μανώλη Εγγλέζου-Δεληγιαννάκη

Της Έλενας Χατζόγλου

Με το τουφέκι και τη λύρα



Αριθμός φύλλου 115        ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 23

Τρία πυκνά κείμενα που μαρτυρούν μια 
ουσιώδη πολιτική σκέψη, η οποία δεν στέ-
κεται στα στερεότυπα και στα τετριμμέ-
να, αλλά εμβαθύνει στα πιο κρίσιμα πεδία 
του πολιτικού στοχασμού μετέφρασαν ο Γ. 
Μερτίκας και ο Γ. Λυκιαρδόπουλος. 

Π 

ρόκειται για τις μελέτες του Leo 
Strauss Σημειώσεις για τον Καρλ 
Σμιτ. Η έννοια του πολιτικού, του 
Benjamin Arditi Για το πολιτι-

κό: Ο Σμιτ εναντίον του Σμιτ και του Chris-
tian Emden Ο Καρλ Σμιτ, η Χάνα Άρεντ και 
τα όρια του φιλελευθερισμού. Η μελέτη του Λ. 
Στράους δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά όσο 
ζούσε ο Σμιτ, ήταν δε τόσο εύστοχη, ώστε τον 
υποχρέωσε να διορθώσει κάποια σημεία του 
αρχικού έργου του για την έννοια του πολιτικού. 
Οι δύο άλλες μελέτες δημοσιεύθηκαν στο περι-
οδικό Telos, τ. 142, την άνοιξη του 2008.

Η καίρια σημασία του στοχασμού, που ανα-
πτύσσουν οι τρεις συγγραφείς, για την ελληνι-
κή κοινωνία, επισημαίνεται εύστοχα από τον 
Γ. Μερτίκα στην εισαγωγή του: «Για να έρθου-
με στα δικά μας, η κρίσιμη κατάσταση της ελ-
ληνικής κοινωνίας καθιστά επείγουσα την από-
φαση για το πολιτικό της status, την τοποθέτη-
ση για το τι είναι προοδευτικό και συντηρητι-
κό, ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί, ποια 
είναι η πολιτική της ταυτότητα. Γιατί, με τα λό-
για του Σμιτ, «όταν ένας λαός δεν έχει πλέον τη 
δύναμη ή τη θέληση να κρατηθεί στη σφαίρα 
του πολιτικού, δεν εξαφανίζεται το πολιτικό από 
τον κόσμο. Εξαφανίζεται μόνο ένας αδύναμος 
λαός». Σε ανάλογες, λοιπόν, πολιτικές συγκυρί-
ες και μπροστά σε ανάλογα διλήμματα, η σκέ-
ψη κλασικών στοχαστών έρχεται στην επιφά-
νεια. Μέσω αυτών των στοχαστών επιχειρεί-
ται η ανανέωση της πολιτικής σκέψης, πράγ-
μα που σημαίνει την αντιστοίχηση θεωρίας και 
πράξης. Μεταξύ των κλασικών εξέχουσα θέση 
κατέχουν οι τρεις πολιτικοί φιλόσοφοι που κατά 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο συναντιούνται σ’ αυ-
τόν το μικρό τόμο: ο Καρλ Σμιτ, η Χάνα Άρεντ 
και ο Λέο Στράους» (σελ. 9).

Η σημαντικότερη ένσταση που εγείρει ο Λ. 
Στράους στον Κ. Σμιτ είναι ότι τελικά η ερμηνεία 
του πολιτικού που αναπτύσσει έχει ανάλογα 
χαρακτηριστικά με αυτά για τα οποία κατηγο-
ρεί τους αντιπάλους του, δηλαδή εδράζεται στη 
σύζευξη του πολιτικού με το ηθικό, του είναι με 
το δέον: «Η κατάφαση στο πολιτικό δεν είναι τε-
λικά τίποτε άλλο από την κατάφαση στο ηθικό» 
(σελ. 36). Αναλυτικότερα ισχυρίζεται: «Εάν, λοι-
πόν, σύμφωνα με την πραγματική γνώμη του 
Σμιτ, ο ορισμός του πολιτικού μπορεί να ανα-
χθεί στον ορισμό του ηθικού, πώς συμβιβάζε-
ται αυτός ο ορισμός, που διαπερνά όλο το κεί-
μενό του, με την πολεμική εναντίον της προτε-
ραιότητας της ηθικής σε σχέση με την πολιτι-

κή;... Ωστόσο αυτή η χρήση σημαίνει ότι ο Σμιτ 
είναι προσδεμένος στην άποψη των αντιπάλων 
του για την ηθικότητα αντί να θέτει υπό αμφι-
σβήτηση την αξίωση της ανθρωπιστικής-ειρη-
νιστικής ηθικότητας να είναι ηθικότητα· παρα-
μένει παγιδευμένος στη θεώρηση στην οποία 
επιτίθεται» (σελ. 39).

Στο ιδιαίτερα πυκνό νοηματικό κείμενο 
προσεγγίζεται πλειάδα θεμάτων, ενώ και άλλες 
επισημάνσεις του Λ. Στράους είναι σημαντικές. 
Όπως η υπόδειξη του γεγονότος ότι ενώ τόσο 
ο Χομπς όσο και ο Σμιτ αποδίδουν πολεμικό 
χαρακτήρα στη φυσική κατάσταση, για τον μεν 
πρώτο πρόκειται για τον πόλεμο που διεξάγεται 
μεταξύ ατόμων για τον δε δεύτερο για τον πόλε-
μο που συμβαίνει ανάμεσα σε συλλογικότητες 
(κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά έθνη). Μέσα σε 
αυτή την οπτική ο Λ. Στράους αναγνωρίζει τον 
Χομπς ως τον θεμελιωτή του φιλελευθερισμού 
και τον Σμιτ ως εκείνον που «Σ’ έναν φιλελεύ-
θερο κόσμο αναλαμβάνει την κριτική του» (σελ. 
25). Επίσης η ανθρωπολογική απαισιοδοξία 
αποδίδει πολεμικά και αρνητικά χαρακτηριστι-
κά στην ανθρώπινη ύπαρξη, που δεν μπορούν 
με την εκπαίδευση ή άλλους τρόπους να αλλά-
ξουν  ουσιαστικά. Από την εποχή του Πλάτωνα, 

μάταια εικάζεται ότι παιδαγωγικοί θεσμοί όπως 
η φιλοσοφία, η μουσική και η γυμναστική μπο-
ρούν να επηρεάσουν καταλυτικά την ανθρώ-
πινη ύπαρξη, ώστε να αλλάξει η ροή της ιστο-
ρίας. Συγχρόνως η τεχνολογία αναγνωρίζεται 
ως όπλο για αυτούς που την κατέχουν, παρά τη 
φαινομενική της ουδετερότητα. Αλλά ο Λ. Στρά-
ους παραλείπει να απαντήσει στις αιτιάσεις και 
στα ερωτήματα του Σμιτ: Αν η προοπτική ενός 
παγκόσμιου κράτους «ως πλήρως απολίτικης 
συνεργασίας στην παραγωγή και στην κατα-
νάλωση» είναι ρεαλιστική, τότε «σε ποιούς αν-
θρώπους θα ανήκει η τρομερή εξουσία η οποία 
συνεπάγεται μια παγκόσμια οικονομική και τε-
χνική συγκεντροποίηση;» (σελ. 31).

O Μ. Αρντίτι διατρέχει τα κυριότερα σημεία 
της σκέψης του Σμιτ. Επαναλαμβάνει σε αρκετές 
περιπτώσεις τα συμπεράσματα του Λ. Στράους, 
ενώ τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της απόφα-
σης έναντι της κανονιστικής θεμελίωσης, τη 
σχετικότητα και την παροδικότητα του εχθρού 
και του φίλου, αλλά και την απόρριψη της τελε-
ολογίας στην ιστορική εξέλιξη. Η αξιολόγηση 
του Σμιτ είναι αμφίσημη, όπως αμφίσημη ήταν 
η διαδρομή του: «Μαζί με τον Σμιτ, και παρά 
τον Σμιτ» γράφει (σελ. 76).

Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο εί-
ναι το δοκίμιο του Κρ. Έμντεν. Ο Σμιτ, η Χάνα 
Άρεντ και τα όρια του φιλελευθερισμού, διό-
τι με επιχειρήματα παρουσιάζει τα σημεία που 
οι δύο στοχαστές  εφάπτονται ή και ταυτίζονται, 
παρότι μια πρώτη προσέγγισή τους είναι δύ-
σκολο να τα εντοπίσει. Ο Κ. Σμιτ συνεργάστη-
κε ως σύμβουλος με τους ναζί, προτού αντικα-
τασταθεί από «χαρακτηρισμένους ναζί πολιτι-
κούς και θεωρητικούς» (σελ. 90). Η Χ. Άρεντ, 
μαθήτρια και ερωμένη του Χάιντεγκερ, κατα-

διωκόμενη και ανέστια, λόγω της εβραϊκής της 
καταγωγής, κατέφυγε, για να σωθεί. στις ΗΠΑ. 
Το έργο της, σπουδαίο και γοητευτικό, έχει  ως 
αφετηρία την ανάλυση του ολοκληρωτισμού. Ο 
Κρ. Έμντεν σημειώνει: «Πράγματι, ο Σμιτ και η 
Άρεντ έχουν πολλά κοινά σημεία ως προς ό,τι 
τους απομακρύνει από μια καντιανή παράδο-
ση φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης και από 
τις πρακτικές της συνέπειες, όπως ας πούμε το 
σύγχρονο νομοθετικό κράτος. 

Η έμφαση που έδιναν ο Σμιτ και η Άρεντ 
στην αυτονομία του πολιτικού ως βιωματικής 
σφαίρας πρότερης των νομικών τύπων πρέπει 
από πολλές απόψεις να διακριθεί από μια πε-
ριεσκεμμένη μορφή πολιτικής και μια διαδικα-
στική αντίληψη δημοκρατίας βασισμένη στην 
ουδετερότητα και σε κανονιστικές συνταγματι-
κές αρχές» (σελ. 85, 86). Πέρα από αυτά, η περι-
γραφή της αποσύνθεσης του σύγχρονου κρά-
τους στη Γένεση του Ολοκληρωτισμού από την 
Άρεντ «αντικατοπτρίζει την Κρίση της κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας του Κ. Σμιτ» (σελ. 87), ενώ 
ο τελευταίος παραθέτει αποσπάσματα από τη 
Γένεση του Ολοκληρωτισμού  στο έργο του No-
mos-Nahme-name. Πρόκειται άλλωστε για ένα 
δοκίμιο όπου η Άρεντ «μας δίνει μια επιφυ-
λακτικά θετική περιγραφή του Σμιτ» (σελ.89), 
αφού χαρακτηρίζει ευφυείς τις θεωρίες του, 
που «εξακολουθούν να συναρπάζουν τον ανα-
γνώστη» (σελ. 90). Κατά τον Κ. Σμιτ, το κράτος 
δεν προσδιορίζεται από το μονοπώλιο της βίας, 
όπως ισχυρίζεται ο Μ. Βέμπερ, αλλά από το μο-
νοπώλιο της απόφασης. 

Χαρακτηριστικό,  επίσης, είναι ότι ένα κεί-
μενό του όπως το  Νομιμότητα και νομιμοποί-
ηση, χρησιμοποιήθηκε ως όπλο, τόσο από τους 
φίλους, όσο και τους εχθρούς του ναζισμού. Η 
επιδίωξη της Άρεντ για «τη ριζική αποκοπή 
από ό,τι θεωρεί ως την καντιανή παράδοση της 
νομικής κανονικότητας και της αξιακής ουδετε-
ρότητας» (σελ.111) την προσεγγίζει στην απο-
φασιοκρατική σκέψη του Κ. Σμιτ. Ο Κρ. Έμντεν 
καταλήγει ότι «η Άρεντ και ο Σμιτ μας υπενθυ-
μίζουν ότι τα όρια του φιλελευθερισμού πρέπει 
να αποτελούν μέρος κάθε σοβαρής συζήτησης 
για τον φιλελευθερισμό»  (σελ. 122).

Ένα εξαιρετικό κείμενο, που μπορεί να 
συμβάλει και να συμπληρώσει μία ανάλογη 
προβληματική, το οποίο δυστυχώς δεν προ-
βλήθηκε όσο του άξιζε και όσο μας ήταν ανα-
γκαίο από την ελληνική κριτική όταν εκδόθη-
κε, αποτελεί το:  «Ιέρων ή Τυραννικός», του Ξε-
νοφώντα, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Γνώση το 1995 σε μετάφραση Π. Κονδύλη και 
σχόλια του Λ. Στράους. Επίσης το Περί Τυραν-
νίδος (μετάφραση Γ. Λυκιαρδόπουλου), και το 
Τυραννία και Σοφία του Α. Κοζέβ (μετάφραση 
Ε. Παπάζογλου). Οι τρεις συγγραφείς Π. Κονδύ-
λης, L. Strauss, A . Kojeve έχουν, τον Κ. Σμιτ, ως 
ένα κοινό σημείο αναφοράς.

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

L. Strauss, B. Arditi, C. Emden, Τα όρια του φιλελευθερισμού- από τον Κ. Σμιτ στη Χ. Άρεντ
μετάφραση: Γιώργος Μερτίκας - Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, εκδόσεις Ύψιλον, 2014, σελ. 122.

Τα όρια του φιλελευθερισμού

H Άρεντ και ο Σμιτ μας υπενθυμίζουν ότι τα όρια του φιλελευθερισμού πρέπει να αποτε-
λούν μέρος κάθε σοβαρής συζήτησης για τον φιλελευθερισμό

“ 

Tόσο ο Χομπς όσο και 

ο Σμιτ αποδίδουν πο-

λεμικό χαρακτήρα στη 

φυσική κατάσταση

ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό 
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Σύμφωνα με τον ιστότοπο 
anitsayac.com, που καταμετρά τις 
δολοφονίες γυναικών για λόγους 
τιμής στην Τουρκία, συνολικά 
1225 γυναίκες έχουν δολοφονη-
θεί τη χρονική περίοδο 1/1/2008 
– 7/5/15. Με 100 από αυτές, μό-
λις το πρώτο τετράμηνο του 2015.

Τ 

ην Κυριακή 7/5/15 έγιναν οι 
εκλογές στην Τουρκία. Σύμ-
φωνα με τα μέχρι τώρα απο-
τελέσματα  συγκέντρωσε το 

κυβερνών ΑΚΡ το 40,75% των ψή-
φων (έναντι 49,9% το 2011) και 256 
έδρες στην τουρκική Εθνοσυνέλευ-
ση, επί συνόλου 550. Το κεντροαρι-
στερό κεμαλιστικό Λαϊκό Ρεπουμπλι-
κανικό Κόμμα (CHP) το 25,15% (από 
25,98%), κατακτώντας 133 έδρες, το 
Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP), 
που συνδέεται ιστορικά με τους Γκρί-
ζους Λύκους το 16,45% των ψήφων 
(από 13,01% το 2011) και 83 έδρες. 
Διπλασιάζοντας την εκλογική του δύ-
ναμη, το HDP ξεπέρασε άνετα το όριο 
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης 
του 10%, με 12,88% και 78 έδρες. Το 
HDP είναι φιλοκουρδικό, κεντροαρι-
στερού προσανατολισμού, έχει συμ-
μαχήσει με κάθε είδους εθνοτικές, 
θρησκευτικές, κοινωνικές και σεξου-
αλικές μειονότητες και στα όργανά 
του (όπως και στην προεδρία) συμμε-
τέχουν κατά 50% γυναίκες.

Η Πνιγμονή διαδραματίζεται κά-
που στα βάθη της Ανατολικής Τουρ-
κίας. Ουσιαστικά αποτελεί τη μεταφο-
ρά του έργου του Φεντερίκο Γκαρσία 
Λόρκα «Το Σπίτι της Μπερνάντα Άλ-

μπα» από την Ισπανία του 1936 στην 
Τουρκία του σήμερα, το 2013. Στην 
υπόθεση του έργου (τόσο στο πρω-
τότυπο όσο και στη μεταφορά), μια οι-
κογένεια χάνει τον πατέρα-προστά-
τη και ουσιαστικά μένει με τα υπό-
λοιπα μέλη της – τη μητέρα, η οποία 
αναλαμβάνει τη διοίκηση της οικογέ-
νειας, την έγκλειστη μισότρελη  γιαγιά, 
τις πέντε κόρες και την εδώ και πολλά 
χρόνια ψυχοκόρη του σπιτικού. 

Η μητέρα είναι αυτή η οποία θα 
κρατήσει περίκλειστη όλη αυτή την 
αποκλειστικά γυναικεία κοινωνία 
και θα προσπαθήσει να την προστα-
τεύσει μέσω της απομόνωσης από 
ένα εχθρικό, πατριαρχικό και επιθε-
τικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον στο 
οποίο πανάρχαιοι κανόνες πατριαρχι-
κής καταπίεσης  δίνουν το μέτρο και 
την κατεύθυνση της κοινωνικής συμ-
βίωσης. Η μοίρα είναι σκληρή με τις 
γυναίκες. Έγκλειστες στο σπίτι μέχρι 
την ημέρα που θα φύγουν για να πα-
ντρευτούν και ουσιαστικά να εγκλει-
στούν σε μια δεύτερη οικογένεια, 
υπόδουλες σε μια πλήρως ιεραρχική 

δομή στην οποία δεν υπάρχουν δικαι-
ώματα, αλλά μόνο υποχρεώσεις, δέ-
σμιες κοινωνικών συμβάσεων και δε-
σμών οι οποίες υποχρεώνουν τα μέλη 
της σε επτάχρονη αυστηρή και εγκλω-
βιστική διαδικασία πένθους. 

Ο Δημήτρης Καρατζιάς με-
ταφέρει το  έργο του Λόρκα κουβα-
λώντας έντονη την ανησυχία του για 
το πώς επικαιροποιείται ένα κείμε-
νο γραμμένο πριν από ογδόντα χρό-
νια περίπου.  Και αν στις ευρωπαϊκές 
χώρες, κάτω από τη δυναμική και των 
φεμινιστικών κινημάτων, η θέση της 
γυναίκας έχει αλλάξει δραστικά δεν 
συμβαίνει το ίδιο σε γειτονικές χώρες, 
ακόμη κι αν αυτές κουβαλούν ευρω-
παϊκές φιλοδοξίες.  Εγκαθιστώντας το 
έργο του Λόρκα στα βάθη της Τουρ-
κίας, κατορθώνει να το επικαιροποιή-
σει ουσιαστικά.  Ακόμη περισσότερο,  
κινεί τις ηθοποιούς του μέσα σε ένα 
περίκλειστο μαύρο δωμάτιο, μαυρο-
ντυμένες οι ίδιες, και κατορθώνει με 
τη σκηνοθεσία του να μεταφέρει σε 
ύψιστο βαθμό, μπορούμε να πούμε, 
αυτή την πνιγμονή, την ασφυξία που 

ζει ο γυναικείος πληθυσμός ακόμη 
και σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα. 

Κατορθώνει να αποσπάσει ερμη-
νείες μέσω των οποίων μεταδίδεται 
όλη η σκληρότητα, η απογοήτευση, 
η καταπίεση, η κακία και η εκδικητι-
κότητα, «αξίες» οι οποίες κυριαρχούν 
στις σχέσεις των μελών αυτής της μι-
κρής κοινωνίας. Όσο και αν η μητέρα 
επιλέγει τον εγκλεισμό του μικρόκο-
σμου που διευθύνει στο σπίτι της ως 
προστασία απέναντι στον πολύ σκλη-
ρότερο εξωτερικό αρσενικό κόσμο, 
το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Το 
να είσαι γυναίκα σε αυτές τις συνθή-
κες, είτε κλεισμένη είτε «ελεύθερη» 
στον συγκεκριμένο κόσμο, αποτελεί 
μια καταδίκη και αυτή την καταδίκη 
οι γυναίκες την κουβαλούν από γεν-
νησιμιού τους. 

Καθοδηγώντας την παράστα-
ση, ο Καρατζιάς καταφέρνει και απο-
σπά σημαντικές ερμηνείες. Η  Αθη-
νά Τσιλύρα με την ερμηνεία της μας 
δίνει μια μητέρα στυγνή, σκληρή έως 
απάνθρωπη απέναντι τόσο στην ψυ-
χοκόρη της όσο και στα ίδια τα παιδιά 
της. Ιδιαίτερη η ερμηνεία της Θεοδώ-
ρας Σιάρκου, η οποία, ως η εσωτερι-
κή υπηρέτρια/οικονόμος του σπιτιού, 
παλινωδεί ανάμεσα στο καθήκον και 
το ενδιαφέρον για τις μικρές κόρες, 
αδυνατώντας να κάνει την υπέρβα-
ση, αποδεχόμενη ως αυτονόητη επι-
λογή τη σκληρή μοίρα του να είσαι 
γυναίκα. Πολύ καλές και οι κόρες 
ως εγκλωβισμένες από μικρή ηλικία 
σε ένα κόσμο εχθρικό και αφιλόξενο, 
όσο και η  Γιάννα Σταυράκη ως τρε-
λή μάνα της καταπιεστικής μητέρας, 

τραγικό θύμα της κοινωνίας . 
Όσο σκληρές όμως είναι οι σύγ-

χρονες συνθήκες διαβίωσης για τις 
γυναίκες στην Τουρκία και σε πολ-
λά άλλα μέρη του κόσμου, η Ιστορική 
κίνηση, οι κοινωνικές διεργασίες δεν 
μπορούν να ανακοπούν. Και το HDP 
είναι το ζωντανό παράδειγμα. 

«Πνιγμονή»: Η καταδίκη του να είσαι γυναίκα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κειμένο-Σκηνοθεσία: Δημή-
τρης Καρατζιάς 
Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα 
Κολλά 
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: 
Μάνος Αντωνιάδης 
Σκηνικά-Επιμέλεια κοστου-
μιών: Σίμος Παπαναστασόπου-
λος 
Φωτισμοί: Βαγγέλης Μούντρι-
χας 
Επιμέλεια κίνησης: Βιβή Ρω-
μανά 
Φωτογραφίες: Βασίλης Μεντό-
γιαννης (UFRteam) 
Παίζουν: Αθηνά Τσιλύρα (Χα-
ντισέ Άλντα / Μπερνάρντα Άλ-
μπα) Γιάννα Σταυράκη (Ζαφί-
ρα / Μαρία Χοσέφα) Θεοδώρα 
Σιάρκου (Ουλβιγιέ / Πόνθια) 
Κική Μαυρίδου (Νουράν / Αγ-
γούστιας) Ανδρομάχη Μαρκο-
πούλου (Φαντιμά / Μαγκντα-
λένα) Νίκη Αναστασίου (Αΐσα / 
Αμέλια) Ειρήνη Σταματίου (Για-
γκμούρ / Μαρτύριο) Μελισάν-
θη Μαχούτ (Νάσμα / Αντέλα)
Πολυχώρος VAULT Μελενίκου 
26, Γκάζι, Βοτανικός

Τ 

ήν αὐτοβιογραφία τοῦ σημαίνοντος 
Ρώσου τραγουδιστῆ τῆς ὄπερας Φιό-
ντορ Σαλιάπιν (1873-1938) παρουσιά-
ζω σήμερα. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τό 

βιβλίο δέν περιέχει μόνον ὄψεις τῆς προσω-
πικῆς καί τῆς καλλιτεχνικῆς πορείας τοῦ Ρώ-
σου καλλιτέχνη στήν Ρωσία καί στήν Εὐρώ-
πη, ἀλλά καί γενικότερες προσεγγίσεις τῆς ἀξί-
ας τῆς θεατρικῆς τέχνης, ὅπως καί κριτική τῆς 
πολιτικῆς μετάβασης ἀπό τόν τσαρισμό στόν 
μπολσεβικισμό. 

Ἀφιερώνει ἀρκετές σελίδες ὁ Σαλιάπιν γιά 
νά σκιαγραφήσει τά χαρακτηριστικά τῆς ρω-
σικῆς ψυχῆς, τήν «μελαγχολία», τήν «ἀνυπο-
μονησία, τόν φθόνο, τήν κακία, τήν σκληρό-
τητα», ἀλλά καί τήν «τρυφερότητα καί συμπό-
νια», τήν «ρωσική ἰδιοφυία». Τονίζει δέ ὅτι «σέ 
τίποτε, οὔτε στό καλό, οὔτε στό κακό, δέν ἔχει 
μέτρο ὁ Ρῶσος».

Ἕνα ζήτημα πού θίγει ἐξαρχῆς καί μέχρι τό 

τέλος τοῦ βιβλίου του ὁ Σαλιάπιν εἶναι ἡ ἀπου-
σία τῆς θρησκευτικότητάς του. Ὅμως, αὐτή ἡ 
θρησκευτικότητα εἶναι παροῦσα καί ἰδιαίτερη: 
«Προσωπικά, παρ’ ὅλο πού δέν εἶμαι θρησκευ-
όμενος, ὅπως συνηθίζεται νά τό ἀντιλαμβάνε-
ται κανείς, φθάνοντας στήν ἐκκλησία καί ἔχο-
ντας ἀκούσει τό ‘’Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν’’, 
αἰσθάνομαι ἐξυψωμένος». Εἶναι δέ γνωστό ὅτι 
κατά τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του στό Παρί-
σι ὁ Σαλιάπιν εἶχε πνευματικό τόν π. Γεώργιο 
Σπάσκι (1877-1934).

Σταθμοί στήν ζωή τοῦ Σαλιάπιν ὑπῆρξαν, 
κατά τήν ὁμολογία τοῦ ἰδίου, οἱ συναντήσεις 
του μέ σπουδαίους Ρώσους τῆς ἐποχῆς του, 
μέ τόν Ρίμσκι-Κόρσακοφ, τόν Σεργκέϊ Ραχμά-
νινοφ, τόν Λ. Τολστόϊ, καί τόν Μαξίμ Γκόρκι. 
Ἐκφράζει πάντως τήν πικρία του πού δέν πρό-
λαβε νά γνωρίσει τόν περίφημο Μουσόργκσκι. 

Μεταξύ τῶν ἐνδιαφερόντων θεμάτων τοῦ 
βιβλίου ὁ ἀναγνώστης θα διακρίνει τήν σχέση 
τῆς ζωῆς μέ τήν τέχνη. Γράφει ὁ Σαλιάπιν ὅτι 
«στήν ζωή ὅπως καί στήν τέχνη, ἡ δημιουργι-

κή φαντασία καί ἡ καλλιτεχνική θέληση πᾶνε 
μαζί». Παράλληλα, ὅμως, τονίζει ὅτι «ἡ ἐλευθε-
ρία στήν τέχνη, όπως καί στήν ζωή, εἶναι καλή, 
μόνο τότε, ὅταν εἶναι προστατευμένη καί κα-
θορισμένη ἀπό ἐσωτερική πειθαρχία».

Ὅσον ἀφορᾶ τήν σχέση του μέ τήν πολιτική 
ζωή, ὁ Σαλιάπιν διέκρινε σαφῶς τήν ἄδικη πο-
λιτική συμπεριφορά τοῦ τσαρικοῦ καθεστῶτος, 
ὅπως διέκρινε καί τήν «ἐπιδίωξη γιά μία πραγ-
ματική ἀνασυγκρότηση τῆς ζωῆς μέ περισσότε-
ρη δικαιοσύνη» τοῦ Λένιν. Αναγνωρίζει ὅμως ὁ 
Ρῶσος καλλιτέχνης: «Ἄν ἕνα πολιτικό σύστημα 
καταστέλλει τήν ἐλευθερία μου, μοῦ ἐπιβάλλει 
διά τῆς βίας εἴδωλα τά ὁποῖα εἶμαι ὑποχρεωμέ-
νος νά προσκυνήσω, τότε σ’ αὐτό το σύστημα 
ἀντιτίθεμαι, ὄχι γιατί ὀνομάζονται μπολσεβί-
κοι ἤ κάτι ἄλλο, ἀλλά γιατί εἶναι ἐνάντια στήν 
ψυχή μου». Γι’ αὐτό καί πρός τό τέλος τοῦ βι-
βλίου του ὁ Σαλιάπιν διακηρύσσει: «Ἐγώ, λόγῳ 
τοῦ ἀτίθασου χαρακτήρα μου, ἀγαπῶ πολύ τήν 
ἐλευθερία καί δέν ἀντέχω ὁποιεσδήποτε ἐντο-
λές, οὔτε τίς τσαρικές οὔτε τῶν κομισαρίων».

Ὁπωσδήποτε τό βιβλίο τοῦ Σαλιάπιν μπο-
ρεῖ νά ἀναγνωσθεῖ ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ 
θεάτρου, τούς ἠθοποιούς καί τούς τραγουδι-
στές. Σέ πολλά σημεῖα ἀσκεῖ κριτική στήν ἀντί-
ληψη ἐκ μέρους τῆς τσαρικῆς καί τῆς μπολσε-
βικικῆς ἐξουσίας περί τῶν θεατρικῶν πραγμά-
των. Ἀναγνωρίζει τήν μεγάλη κληρονομιά τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ θεάτρου, ἀλλά καί τήν ἀξία τῆς 
ρωσικῆς μουσικῆς παράδοσης. Παραδέχεται, 
ὡστόσο, ὅτι «οἱ σημερινοί καλλιτέχνες τῆς ὄπε-
ρας πού ἔχω δεῖ στό ἐξωτερικό εἶναι τόσο λί-
γοι, ὅσο καί στήν Ρωσία. Ὑπάρχουν καλοί, ἀκό-
μα καί θαυμάσιοι τραγουδιστές, ἀλλά καλλιτέ-
χνες τῆς φωνῆς, ὀπερατικοί καλλιτέχνες μέ τήν 
πλήρη ἔννοια τῆς λέξης, δέν ὑπάρχουν».

Αὐτά καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα πράγματα 
περί θεάτρου, ρωσικῆς ζωῆς, ἱστορίας καί πολι-
τικῆς, θά ἀναγνώσει κανείς στό ἔργο τοῦ Φιό-
ντορ Σαλιάπιν. Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο γραμ-
μένο ἀπό ἕναν καλλιτέχνη τῆς φωνῆς πού ἀπο-
δεικνύεται συνάμα καί καλλιτέχνης τοῦ λόγου.

Φιόντορ Σαλιάπιν, Ἡ μάσκα καί ἡ ψυχή, μετ. Ἑλ. Κατσιώλη, Ἐκδόσεις Λέμβος, Ἀθήνα 2014, σελ. 493
Η αυτοβιογραφία του Φιόντορ Σαλιάπιν
Του Δημήτρη Μπαλτά

http://www.anitsayac.com/
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑ για επι-
κίνδυνο ταξίδι, χαμηλός μισθός, 
άγριο κρύο, ατελείωτοι μήνες σε 
πλήρες σκοτάδι, συνεχής κίνδυ-
νος, ασφαλής επιστροφή αμφί-
βολη, δόξα και αναγνώριση σε 
περίπτωση επιτυχίας. Έρνεστ Σά-
κλετον, Οδός Μπέρλινγκτον 4.

Ο 

ι ιστορικοί και οι ερευ-
νητές μπορεί ακόμη να 
διαφωνούν σχετικά με 
την αυθεντικότητα ή όχι 

της ανωτέρω αγγελίας που ζητού-
σε εθελοντές για την αποστολή διά-
σχισης της Ανταρκτικής το 1914-16, 
αλλά οι μύθοι έχουν τη δική τους μυ-
στηριακή δύναμη και την ικανότητα 
να λειτουργούν πέρα από τις ιστορι-
κές αποδείξεις, ειδικά όταν πρόκει-
ται για ανθρώπους μεγαλύτερους 
από την ίδια τη ζωή. 

Ο Έρνεστ Σάκλετον ήταν ένας 
τέτοιος άνθρωπος. Ο αιώνιος τρίτος 
της ηρωϊκής εποχής της εξερεύνη-
σης της Ανταρκτικής, ο Ιρλανδοβρε-
τανός Σάκλετον, χωρίς να πετύχει 
ποτέ κανέναν από τους στόχους των 
τριών αποστολών στις οποίες πήρε 
μέρος, θεωρείται σήμερα η επιτομή 
του ηγέτη-ανθρώπου που κάτω από 
ακραίες συνθήκες κράτησε ενωμέ-
νη την ομάδα του χωρίς απώλειες, 
σε μια ιστορία επιβίωσης που έχει 
περιγραφεί από την ιστορικό Στέ-
φανι Μπαρτσέφσκι ως τρομερή. 

Όταν το 1914 ο Σάκλετον προε-
τοίμαζε το ταξίδι του για τη διάσχιση 
της Ανταρκτικής ηπείρου, ήταν ήδη 
βετεράνος δύο προηγούμενων απο-
στολών στην Ανταρκτική. Η πρώτη 
του επίσκεψη στην παγωμένη ήπει-
ρο είχε γίνει με την εθνική ανταρκτι-
κή αποστολή του 1901-03 υπό τις 
διαταγές του κυβερνήτη του Βασι-
λικού Ναυτικού, Ρόμπερτ Φάλκον 
Σκοτ. Η στρατιωτική πειθαρχία και 
το αυταρχικό ύφος διοίκησης του 
Σκοτ δεν ταίριαζε με την πιο χαλα-
ρή ιδιοσυγκρασία του Σάκλετον και 
οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν κατ’ 
επανάληψη. Επίσης, το γεγονός ότι ο 
δεύτερος ήταν πολύ δημοφιλής στα 
απλά μέλη του πληρώματος είχε ως 
αποτέλεσμα την αποπομπή του από 
την αποστολή, επισήμως για λόγους 
υγείας, ουσιαστικά για λόγους αντι-
ζηλίας.  

Τη δεύτερη φορά που ταξίδε-
ψε στην Ανταρκτική ήταν αρχηγός 
της αποστολής Νίμροντ (1907-09) 

κατά τη διάρκεια της οποίας η ομά-
δα των Σάκλετον, Γουάιλντ, Άνταμς 
και Μάρσαλ, κατάφερε να φτάσει 
στο γεωγραφικό πλάτος των 88° 26’, 
μόλις 180 χλμ από τον Νότιο Πόλο, 
το νοτιότερο σημείο που είχε φτά-
σει ποτέ άνθρωπος. Στην επιστροφή 
προς το πλοίο η ομάδα αντιμετώπι-
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
έλλειψη εφοδίων και εκεί φάνηκε το 
ήθος του Σάκλετον, που δύο ολόκλη-
ρες μέρες έμεινε νηστικός και έδωσε 
το μοναδικό μπισκότο που του ανα-
λογούσε στον ασθενή Γουάιλντ. Ο 
ευγνώμων Γουάιλντ έγραψε χρόνια 
μετά για το γεγονός ότι «όλα τα χρή-
ματα που κόπηκαν ποτέ δε θα μπο-
ρούσαν να αγοράσουν εκείνο το μπι-
σκότο και δεν περνά ημέρα που να 
μη θυμηθώ εκείνη τη θυσία». Όταν 
τελικά γύρισαν στην Αγγλία και οι 
δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Σά-
κλετον πώς αισθανόταν που έφτα-
σε τόσο κοντά στον Νότιο Πόλο και 
δεν τον κατέκτησε, αυτός απάντησε 
λακωνικά πω; σε ό,τι τον αφορούσε, 
ένα ζωντανό γαϊδούρι ήταν προτιμό-
τερο από ένα νεκρό λιοντάρι.

Με την κατάκτηση του Νοτίου 
Πόλου από τον Αμούδσεν και τον 
τραγικό θάνατο του Σκοτ το 1912, 
ο ακατάβλητος Σάκλετον άρχισε να 
σχεδιάζει την Αποστολή Διάσχισης 
της Ανταρκτικής. Το απείρως φι-
λόδοξο σχέδιο προέβλεπε τη χρή-
ση δύο πλοίων. Το πρώτο πλοίο, 
Εντούρανς, θα μετέφερε την κύ-
ρια ομάδα στη θάλασσα του Ουέ-
ντελ, με στόχο την προσέγγιση του 
Κόλπου των Φαλαινών, απ’ όπου 
έξι άνδρες με έλκηθρα που έσερ-

ναν σκυλιά και επικεφαλής τον Σά-
κλετον θα ξεκινούσαν για τη διάσχι-
ση της ηπείρου. Στο μεταξύ, το δεύτε-
ρο πλοίο, Ορόρα, θα αποβίβαζε την 
ομάδα υποστήριξης στο ακρωτή-
ρι Μακ Μέρντο, στον αντίποδα της 
Ανταρκτικής. Η ομάδα υποστήρι-
ξης θα έφτιαχνε σταθμούς εφοδίων 
και καυσίμων κατά μήκος του Με-
γάλου Φράγματος Πάγου μέχρι τον 
παγετώνα Μπίαρντμορ για να μπο-
ρέσει η ομάδα του Σάκλετον να ολο-
κληρώσει την τριών χιλιάδων χλμ 
διάσχιση της ηπείρου με επιτυχία. 
Όλα αυτά στα χαρτιά, διότι το 1914 
ήταν μια από τις πιο κρύες χρονιές 
στο νότιο ημισφαίριο και οι συνθή-
κες πάγου γύρω από την Ανταρκτι-
κή τόσο αντίξοες που το Εντούρανς, 
μέσα σε ένα μήνα από την αναχώ-

ρησή του από τη Νέα Νότιο Γεωρ-
γία, δηλ στις 19/1/1915, είχε εγκλω-
βιστεί στον πάγο. Ο Σάκλετον και οι 
άνδρες του δοκίμασαν τα πάντα για 
να απεγκλωβίσουν το πλοίο, σπά-
ζοντας και πριονίζοντας τον πάγο, 
ρίχνοντας βραστό νερό, αλλά κάθε 
προσπάθεια αποδείχτηκε μάταιη. 
Τον Φλεβάρη ο Σάκλετον συνειδη-
τοποίησε ότι θα έμεναν εκεί ως την 
επόμενη άνοιξη που το σχετικό λιώ-
σιμο των πάγων θα απελευθέρωνε 
το σκάφος και ανακοίνωσε στο πλή-
ρωμα ότι θα έβγαζαν τον ανταρκτικό 
χειμώνα στο πλοίο. Όντως, με τον ερ-
χομό του Οκτώβρη άρχισε να παρα-
τηρείται μια κίνηση στον πάγο, που 
είχε όμως ολέθριες επιπτώσεις για 
το Εντούρανς. Η ολοένα περισσότε-
ρη πίεση που ασκούσαν τα πελώ-
ρια κομμάτια πάγου που περιέσφιγ-
γαν το πλοίο άρχισε να το τσακίζει 
και στις 24/10 πλημμύρισε το πρό-
σθιο αμπάρι. Το πλήρωμα ξεκίνησε 
τότε το ξεφόρτωμα των εφοδίων και 
του εξοπλισμού από το σκάφος που 
συνθλίφτηκε από τον πάγο και βυ-
θίστηκε στις 21/11/1915. Για τους 
επόμενους δύο μήνες οι δύσμοι-
ροι εξερευνητές διαβίωσαν πάνω 
σε ένα μεγάλο παγόβουνο στην πε-
τυχημένα αποκληθείσα «κατασκή-
νωση της υπομονής», ελπίζοντας ότι 
το ρεύμα θα τους παρέσυρε προς το 
νησί Πολέτ, περίπου στα 400 χλμ 
από εκεί όπου γνώριζαν πως βρί-
σκονταν αποθηκευμένες προμήθει-
ες από προηγούμενες αποστολές. 
Για κακή τους τύχη, κι ενώ στις 17/5 
είχαν παρασυρθεί στα 100 χλμ από 
το νησί, το παγόβουνο στο οποίο βρί-

σκονταν έσπασε στα δύο και, σπεύ-
δοντας στις σωστικές λέμβους, Σά-
κλετον και πλήρωμα κωπηλάτησαν 
προς την κοντινότερη ξηρά. Πέντε 
εφιαλτικές μέρες αργότερα, οι κατά-
κοποι άνδρες έφτασαν στο Νησί του 
Ελέφαντα, έναν αφιλόξενο, παγω-
μένο βράχο, μακριά από τις γραμμές 
ναυσιπλοϊας. Ήταν η πρώτη φορά 
που πατούσαν στεριά μετά από 497 
ημέρες. Η κατάσταση του Σάκλετον 
ήταν η χειρότερη όλων καθώς, λόγω 
του αλτρουισμού του, είχε δώσει τα 
γάντια του στον φωτογράφο της απο-
στολής, Χάρλυ, με αποτέλεσμα να 
υποφέρει από κρυοπαγήματα. Παρ’  
όλα αυτά, ο Σάκλετον, γνωρίζοντας 
πως η όποια ελπίδα σωτηρίας βρί-
σκόταν στη Νότιο Γεωργία, 1330 
χλμ απόσταση, και τα φαλαινοθηρι-
κά που αγκυροβολούσαν εκεί, άρ-
χισε να προετοιμάζει τη μεγαλύτερη 
λέμβο για τον ριψοκίνδυνο διάπλου 
της θάλασσας της Σκωτίας, της πιο 
άγριας Θάλασσας του πλανήτη. Τε-
λικά, θα έφταναν στο νησί μετά από 
δύο εβδομάδες θυελλωδών ανέμων 
και απίστευτων περιπετειών και θα 
χρειαζόταν να διασχίσουν με τα πό-
δια το γεμάτο παγετώνες και χαρά-
δρες έδαφος της Νοτίου Γεωργίας, 
καθώς η βάρκα τους είχε προσα-
ράξει μακριά από τον φαλαινοθη-
ρικό σταθμό. Απόδειξη των τρομε-
ρών κακουχιών που είχε υπομεί-
νει ο Σάκλετον και οι σύντροφοί του 
ήταν το γεγονός ότι ο Νορβηγός δι-
οικητής του φαλαινοθηρικού σταθ-
μού του Στρόμνες, παρότι φίλος 
του, δεν τον αναγνώρισε όταν έφτασε 
στο λιμάνι. Οι υπόλοιποι 22 άνδρες 
που βρίσκονταν στο Νησί του Ελέ-
φαντα θα διασώζονταν, τελικά, στις 
30/8/1916, από τον ίδιο τον Σάκλε-
τον πάνω στο χιλιανό πολεμικό Γιέλ-
τσο. Ήταν μια από τις πιο απίστευτες 
περιπέτειες όλων των εποχών, ειδι-
κά για το γεγονός ότι, σε πείσμα των 
πιο αδυσώπητων συνθηκών, δεν 
χάθηκε ούτε μια ανθρώπινη ζωή.

Ο Σάκλετον θα επέστρεφε για 
μια ακόμη φορά στα ανταρκτικά 
ύδατα για να μην ξαναφύγει ποτέ. 
Επικεφαλής μιας ακόμη αποστο-
λής στα 1922, πέθανε από καρδια-
κή προσβολή στη Νότιο Γεωργία 
και είναι θαμμένος στο νεκροτα-
φείο του Γρίτβικεν. Στα δεξιά του 
βρίσκεται ο τάφος του φίλου του, 
Φρανκ Γουάιλντ με την επιγραφή 
«το δεξί χέρι του Σάκλετον».

Έρνεστ Σάκλετον
Η αποστολή διάσχισης της Ανταρκτικής του 1914-16

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Σάκλετον 
συνειδητο-
ποίησε ότι θα 
έμεναν εκεί 
ως την επόμε-
νη άνοιξη και 
ανακοίνωσε 
στο πλήρωμα 
ότι θα έβγαζαν 
τον ανταρκτικό 
χειμώνα στο 
πλοίο
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ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ
(δια παν ενδεχόμενον)

ΚΕΡΑΙΑ
αναμετάδοσης προγράμματος

στα σόσιαλ μήντια

ΕΞΕΔΡΑ
για συναυλίες αλληλεγγύης

στη διαπραγμάτευσηΜΝΗΜΕΙΟΝ
Αγνώστου Καμεραμάν

Σημείο
εξυπηρέτησης

επισκεπτών

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΝ
για διαδηλωτές και 

επισκέπτες

χώρος
διανυκτέρευσης

φιλοκυβερνητικών
διαδηλωτών

Γραφείο σύνταξης
ψηφισμάτων

συμπαράστασης

ΜΕΓΑΦΩΝΑ
εξυψώσεως ηθικού

σάλαντ μπαρ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
δια στελέχη ΣΑΝΕΛ

(Σύριζα-Ανέλ)
και ΒΙΠΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΖΩΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΑΧΗΛ

ΓΡΑΦΕΙΟ
Υπ. Επικρατείας

ΣΤΟΥΝΤΙΟ

ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ

ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ
(για να υπενθυμίζει το
παλαιό ραδιομέγαρο)

Μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ ετοιμάζεται και το νέο ραδιομέγαρο. Λόγο της κρίσης, 
βέβαια, δεν θα χτιστεί καινούριο κτήριο, αλλά η ΕΡΤ θα μετακομίσει στο κτήριο της 

Βουλής, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές. 

(Μετά τη μετακόμιση, η Βουλή θα μεταφέρει τις εργασίες της στα πέριξ του Συντάγματος λουξ 
ξενοδοχεία, στο αναψυκτήριο του Εθνικού Κήπου και το καφέ του πολυκαταστήματος Πάμπλικ)
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Αποχαιρετισμός στη γλώσσα
Ο τίτλος της ταινίας, μας λέει ο 
Γκοντάρ, θα μπορούσε να δια-
βαστεί και «στο καλό γλώσσα» 
ή, επί το γαλλικόν, «ο Θεός μαζί 
σου, γλώσσα», Adieu (a Dieu) au 
Langage. Ή μήπως, «ο Θεός βοη-
θός», ή «ο Θεός μαζί μας»;

Η 

ιδέα είναι απλή, γράφει 
ο Γκοντάρ σε ένα ση-
μείωμά του σε στίχους:1 
«μια παντρεμένη γυναί-

κα κι ένας μόνος άνδρας συναντιού-
νται / αγαπιούνται, διαφωνούν, χτυ-
πιούνται / ένας σκύλος περιπλανιέ-
ται ανάμεσα στην πόλη και την ύπαι-
θρο / οι εποχές περνούν / ο άνδρας 
και η γυναίκα συναντιούνται ξανά / 
ο σκύλος βρίσκει τον εαυτό του ανά-
μεσά τους / ο άλλος είναι μέσα στον 
ένα / και είναι αυτοί τρία πρόσωπα 
/ ο πρώην σύζυγος διαλύει τα πάντα 
/ μια δεύτερη ταινία ξεκινά / όμοια 
με την πρώτη / κι όμως όχι / από το 
ανθρώπινο είδος περνάμε στη μετα-
φορά / αυτό καταλήγει σε γάβγισμα 
/ και στο κλάμα ενός μωρού». Εν τω 
μεταξύ, θα έχουμε δει ανθρώπους / 
να μιλούν για την κατάρρευση του 
δολαρίου, / για την αλήθεια στα μα-
θηματικά / και το θάνατο ενός κοκ-
κινολαίμη.2 Ή του εραστή-κοκκινο-
λαίμη;

Όταν θα ξεκινήσουν οι πρώτες 
εικόνες, σίγουρα θα πεις λάθος έκα-
να. Δεν πρόκειται για ταινία κανονι-
κή ή ένα λαβ στόρι του σινεμά. Αφού 
ξεπεράσεις το σοκ κι αν στο νου σου 
έχεις ότι πρόκειται για Γκοντάρ και 
για πειραματικό κινηματογράφο, 
στο τέλος η ταινία θα σου αφήσει 
μια γλυκιά επίγευση. Παρ’ ό,τι δεν 
μοιάζει να έχει χάπι εντ. Ένα ζευ-
γάρι, λοιπόν, δηλαδή δύο ζευγάρια 
και ένας σκύλος, η Ρόξι. Δύο ζευγά-
ρια μάτια κάθε φορά ή μάλλον ένα 
ζευγάρι μάτια, εκείνα του σκηνοθέ-
τη-αφηγητή (ή του σκύλου του κά-
ποτε, όπως υποστηρίζει ο Γκοντάρ) 
ρίχνουν στην οθόνη εικόνες που 
συνδέονται με συνειρμούς. Εικόνες 
με διαφορετική φωτογραφική και 
ηχητική επεξεργασία η καθεμιά. 
1 Le résumé d’ «Adieu au Langage» 
rédigé par JLG. https://mobile.
t w i t t e r . c o m / v i c t o r s a i n t m a c /
status/457081659402100736
2 Οι εκτός εισαγωγικών στίχοι δεν 
υπάρχουν στο γαλλικό, αλλά μόνο στο 
αγγλικό που δημοσιεύτηκε στις Κάν-
νες.

«Μη ζωγραφίζεις αυτό που βλέ-
πουμε, γιατί δεν βλέπουμε τίποτα, 
ζωγράφισε αυτό που δεν βλέπου-
με». Η φράση του Κλωντ Μονέ δί-
νει το πρόταγμα του πειραματισμού 
του σκηνοθέτη πάνω σε μια ιμπρε-
σιονιστική ταινία. Ένα ψηφιδωτό κα-
λύτερα από ματιές, πλάγιες οι πιο 
πολλές, χωρισμένες σε τρία κεφά-
λαια: Α. Η φύση, Β. Η μεταφορά, Γ. 
Η μνήμη / ιστορική κακοτυχιά. Μια 
αλυσίδα από ματιές-αναμνήσεις; 
Προφανώς. «Απόφευγε, φεύγε, τις 
(ξε)κομμένες αναμνήσεις», λέει κά-
που στην ταινία σ’ ένα λογοπαίγνιο 
ο αφηγητής.3 Και η ταινία του είναι 
όλη κομμένες σκέψεις. Ένας κυκε-
ώνας από διαβάσματα, μια ολόκλη-
ρη λίστα από φανερά και κρυπτόμε-
να στους διαλόγους τσιτάτα συγγρα-
φέων (κάποια από αυτά ψευδή) από 
τον Ανούιγ και τον Μπόρχες ως τον 
Σολτζενίτσιν και τον Έζρα Πάουντ.4 
Στη λίστα των αναφορών προστί-
θενται αποσπάσματα από παλιές 
ασπρόμαυρες ταινίες που προβάλ-
λονται στην ευρεία οθόνη μιας τη-
λεόρασης στο σπίτι των εραστών 
(του σκηνοθέτη). Βασικά ζητούμενα 
των αναφορών είναι ο μεγάλος πό-
λεμος, ο φασισμός, η επανάσταση, 
ο κόσμος, τα όντα, η ενσυναίσθηση 
του ατόμου απέναντι στη φύση και 
τον πολιτισμό, η φιλοσοφία εν γένει. 
Οι αναφορές στους Δαίμονες του 
Ντοστογιέβσκι και στον Φραγκε-
στάιν της Μαίρης Σέλλεϋ δίνουν τον 
τόνο του φινάλε. Τα ερωτήματα του 
Κυρίλωβ, το πρώτο για το επέκεινα: 
ο άλλος κόσμος και το αίνιγμα του 
πόνου. Ένα γαύγισμα της Ρόξι και το 
κλάμα ενός μωρού. Τέλος.

Η λίμνη της Γενεύης, που στις 
όχθες της γύρισε την ταινία ο Γκο-
ντάρ, φιλοδοξεί να γίνει μια κινη-
ματογραφική λίμνη της Γαλιλαίας, 
όπου θα αποκαλυφθεί η νέα γλώσ-
σα, του τρισδιάστατου πλέον σινε-
μά. Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα εί-
ναι αυτό της αναπαράστασης. Στη 
ζωγραφική, στη γλυπτική, φυσικά 
στον κινηματογράφο. «Το να δείξεις 
ένα δάσος είναι εύκολο. Το να δεί-
ξεις ένα δωμάτιο με ένα δάσος δί-
πλα, δύσκολο», λέει τη σκέψη του ο 
3 «evite, et vite les souvenirs brisés»
4 Για όποιον ενδιαφέρεται, εξαντλητι-
κές πληροφορίες βρίσκονται στη βι-
κιπαιδεία: http://en.m.wikipedia.org/
wiki/Goodbye_to_Language

σκηνοθέτης. Ο άνθρωπος και ο κό-
σμος σα να μην μπορούν να συνοι-
κίσουν... Ο Γκοντάρ ξεκίνησε τους 
πειραματισμούς του στο 3D με τον 
διευθυντή φωτογραφίας, τον Φα-
μπρίς Αράνιο, μετά την επιτυχία του 
Avatar, το 2009. Αναζητώντας την 
έκφραση μιας νέας γλώσσας που 
γεννιέται από τη νέα τεχνολογία, οι 
Γκοντάρ και Αράνιο δίνουν ίσως 
την απαρχή της, τα πρώτα της γράμ-
ματα. Σε ένα από τα πλάνα, φερ’ ει-
πείν, σε ένα εφέ που ο Αράνιο το 
ονόμασε «ρομαντικό», το ένα μάτι 
βλέπει άλλη εικόνα από το άλλο 
—αν και τα δυο μάτια είναι ανοι-
χτά βλέπουν μια κλασική διπλοτυ-
πία— ώσπου στο τέλος οι δύο εικό-
νες γίνονται πάλι δύο, τριών διαστά-
σεων. Αυτά, εάν κανείς έχει την πο-
λυτέλεια να δει την τρισδιάστατη κό-
πια. Μια σειρά από εικόνες, κάποιες 
από αυτές τραβηγμένες με την ερα-
σιτεχνική κάμερα του Γκοντάρ, από 
διάφορες ψηφιακές κάμερες, προ-
σπαθούν να δώσουν στην τρισδιά-
στατη τεχνολογία μια νέα αισθητική. 
Αγέραστος αναζητητής της γλώσ-
σας του σινεμά και τολμητίας, παρά 
τα 84 χρόνια του, ο Γκοντάρ παρα-
δίδει ένα κινηματογραφικό πείρα-
μα, μια φαντασμαγορία των εφέ, 
120 χρόνια μετά την εφεύρεση του 
κινηματογράφου και το πρώτο ταξί-

δι του σινεμά στη σελήνη. Η γη βέ-
βαια είναι πάντοτε ένας δυσκολότε-
ρος τόπος να ζεις. Αλλά και ωραιό-
τερος συνάμα.

Ο αποχαιρετισμός στη γλώσ-
σα, που έκανε πρεμιέρα στις Κάν-
νες τον Μάιο του 2014, καταγρά-
φηκε σε πολλές από τις λίστες των 
κριτικών με τις καλύτερες ταινίες 
της χρονιάς. Χωρίς να είμαι σίγου-
ρος ότι συμμερίζομαι αυτό τον εν-
θουσιασμό και παρά το χαοτικό το-
πίο που σκιτσάρει η ταινία, μπορώ 
να πω ότι στο τέλος αφήνει ένα χα-
μόγελο, σα να παρακολουθείς επί 
μία ώρα και δέκα λεπτά που διαρ-
κεί, ένα παιδί που παίζει και ανα-
κατεύει τα παιχνίδια του. Η αναφο-
ρά στη γνωστή ρήση του Ηράκλει-
του5 δεν ανατρέπει το ανάλαφρο 
αυτής της αίσθησης. Μοιάζει εν τέ-
λει να μην είναι μόνο οι Αμερικα-
νοί αδύνατοι στη φιλοσοφία, όπως 
ακούμε από τον αφηγητή, αλλά και 
οι Γάλλοι. Αλλά τι πειράζει; Το παι-
χνίδι έχει και αυτό το νόημά του. Αν 
και ο κόσμος της ταινίας κλείνει με 
ένα κλάμα, το βάρος του δεν στέκε-
ται παρά τα λίγα δευτερόλεπτα που 
αυτό διαρκεί. Όχι, εδώ δεν έχουμε 
το βάρος της ελληνικής τραγωδίας, 
του ρώσικου μυστικισμού ή του αγ-
5 «Αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων· 
παιδὸς ἡ βασιληίη»

γλικού ρομαντισμού. Έχουμε ωστό-

σο, και είναι το πιο γοητευτικό κομ-

μάτι του έργου, έναν ανάλαφρο λυ-

ρισμό. Τα πλάνα που έχει τραβήξει 

ο ίδιος ο Γκοντάρ στην εξοχή με το 

σκύλο του, τη Ρόξυ, φτιάχνουν μόνα 

τους μια άλλη ταινία, που αν σήκω-

νε λίγο το βλέμμα της από τις αρά-

δες των βιβλίων και τον καταιγισμό 

των αναφορών, θα μπορούσε να πε-

ριγράψει τις ειρηνικές και σιωπηλές 

γεροντικές ημέρες ενός παιδικού, 

δόξα τω Θεώ, πνεύματος.

Αξιοθαύμαστες οι ερμηνείες 

των ηθοποιών, αναπνέουν στον πα-

λιό γοητευτικό γκονταρικό αέρα. Η 

Ελοΐζ Γκοντέ είναι η Ζοζέτ και ο Κα-

μέλ Αμπντελί ο Γκεντεόν, στο ζευ-

γάρι του χειμώνα. Η Ζοέ Μπρουνέ 

η Ιβίτς και ο Ρισάρ Σεβαλιέ ο Μάρ-

κους, στο ζευγάρι του καλοκαιριού. 

Γοητευτικά και τα αστικά τοπία της 

ελβετικής Νυόν. Το χιόνι σκεπάζει 

μια κατά τα λοιπά ξένοιαστη ζωή. 

Η ταραχή του κόσμου μοιάζει να 

κατοικεί μόνον στα βιβλία. Τι κρί-

μα που όλη η ανθρωπότητα δεν ζει 

στην Ελβετία! Ή μήπως, ευτυχώς 

ίσα ίσα, που ο κόσμος μας δεν είναι 

Ελβετία;

Ο αποχαιρετισμός στη γλώσσα, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο του 2014, καταγράφηκε σε 
πολλές από τις λίστες των κριτικών με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. 
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Ε 

πρεπε τελικώς να περάσουν πενή-
ντα ολόκληρα χρόνια από τον Ιού-
λιο του 1965 για να μπορέσουμε 
να αποκτήσουμε μια πιο ολοκλη-
ρωμένη αντίληψη για τη σημασία 

της περιόδου που αρχίζει από το 1963 και 
τελειώνει το 1967, την οποία και αποκαλού-
με συνοπτικά, ίσως και περιοριστικά, «Ιουλι-
ανά». Ήταν η κομβική στιγμή μιας θυελλώ-
δους τετραετίας που στην ουσία σφράγισε 
την μετεμφυλιακή ελληνική ιστορία και στην 
πραγματικότητα αποτέλεσε το πρελούδιο της 
μεταπολίτευσης. Υπ’ αυτή την έννοια, τα «Ιου-
λιανά» προδιαγράφουν εξελίξεις που επρό-
κειτο να ολοκληρωθούν στα σαράντα χρόνια 
της μεταπολίτευσης. Τίποτα πιο χαρακτηρι-
στικό εξάλλου, από την πορεία μιας οικογέ-
νειας που συνδέθηκε αποφασιστικά και μοι-
ραία με αυτά: της οικογένειας Παπανδρέου. 
Το 1963, ο Γεώργιος, ο πρεσβύτερος, θα ανέ-
βει στο πάνθεον των Ελλήνων πολιτικών ως ο 
εκφραστής της μεγάλης αλλαγής την οποία θα 
ολοκληρώσει το 1981 ο συνεχιστής του Αν-
δρέα, και θα κλείσει με επαίσχυντο τρόπο ο 
συνώνυμος εγγονός του, ΓΑΠ, το 2010. Αυτή 
η πορεία, από την «αλλαγή» στον «σοσιαλι-
σμό», με κατάληξη τη μνημονιακή υποστρο-
φή της μεταπολίτευσης, αναπαριστά στις βα-
σικές της κατευθύνσεις τα ουσιώδη στοιχεία 
αυτής της πενηντάχρονης διαδρομής.

Τα Ιουλιανά, ο «μακρύς Ιούλης» του ’65, 
είναι η πρώτη μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα 
στις δυνάμεις που επιθυμούσαν τον ενδογε-
νή εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, 
αναδεικνύοντας νέα κοινωνικά στρώματα στο 
προσκήνιο, και το απαρχαιωμένο μετεμφυλι-
ακό κράτος, το οποίο, με εγκέφαλο την αμε-
ρικανική Πρεσβεία, πυκνωτή του το Παλάτι 
και βραχίονά του τον Στρατό, επεχείρησε αρ-
χικώς να ανακόψει και τελικώς να ακυρώσει 
αυτή την πορεία –τόσο με το παλατιανό πραξι-
κόπημα του ’65 όσο και με τη δικτατορία του 
’67. Αυτή η μάχη οπισθοφυλακών του μετεμ-
φυλιακού κράτους θα καταλήξει στα αντίθε-
τα αποτελέσματα, με την τελεσίδικη αποδυνά-
μωση του, την έξωση του βασιλιά, τη συντριβή 
της πολιτικής ισχύος του στρατού, τη μείωση 
της αμερικανικής ισχύος και τη μεγάλη αλλα-
γή του 1981 – με τίμημα όμως την κυπριακή 
καταστροφή και τη ριζική αλλαγή στους συ-
σχετισμούς δύναμης και τις σχέσεις Ελλάδας-
Τουρκίας.

Παρότι, δηλαδή, η μεταπολίτευση φάνηκε 
να εισπράττει τους «τόκους» της δεκαετίας του 
1960, η δικτατορία είχε επιτύχει πολλούς από 
τους στρατηγικούς και γεωπολιτικούς στόχους 
των εμπνευστών και υποκινητών της, δημιουρ-
γώντας εν τέλει τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη 
υποστροφή της δεκαετίας του 2000. Τωόντι, το 
1964, ο «εκσυγχρονισμός» εκκινούσε ως ένας 

«εκσυγχρονισμός της παράδοσης», μέσα από 
μία απόπειρα ενδογενούς αγροτικής και βιο-
μηχανικής ανάπτυξης και μιας πολιτισμικής 
αναγέννησης μεγάλης κλίμακας, που σηματο-
δοτούν οι μεγάλοι μας συνθέτες, η άνθηση του 
ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, η λο-
γοτεχνική αναγέννηση που θα φέρουν ο Τσίρ-
κας, ο Ιωάννου, ο Αναγνωστάκης, ο Καρούζος, 
ενώ η Κύπρος εθεωρείτο απλώς ελληνικό έδα-
φος εν αναμονή ενσωματώσεως στην Ελλάδα.

Μέσα σε πενήντα χρόνια ο εκσυγχρονι-
σμός μεταβλήθηκε σε εθνομηδενισμό και από-
πειρα διάλυσης κάθε ιδιαίτερης ταυτότητας, η 
ανάπτυξη από ενδογενής έγινε απολύτως πα-
ρασιτική, χρηματιστικού χαρακτήρα, και το 
παλλόμενο λαϊκό σώμα της δεκαετίας του ’60 
μεταβλήθηκε στους ανάξιους θεατές των τουρ-
κικών σίριαλ της δεκαετίας του 2010.

Βέβαια, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την 
άλλη όψη της πραγματικότητας, τις ριζικές αλ-
λαγές στο πολιτικό και δικαιϊκό εποικοδόμη-
μα, τον πραγματωμένο εκσυγχρονισμό των θε-
σμών (εκδίωξη του Παλατιού, εξοβελισμός του 
στρατού από την πολιτική ζωή, νομιμοποίη-
ση της ελεύθερης πολιτικής δραστηριότητας, 
κοινωνικό κράτος κ.λπ.), αλλά το τίμημα που 
πληρώθηκε, ήταν κυριολεκτικά υπέρογκο: Το 
«πνίξιμο» της μεγάλης αναγεννητικής απόπει-
ρας του ελληνισμού στη δεκαετία του 1960 θα 
πληρωθεί ακριβά στη συνέχεια.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί με τον Θεόδωρο Ζιάκα

Τα Ιουλιανά στον Ιανό

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.

Συνεχίζεται ο κύκλος των «Συναντήσεων Κορυφής» στο βιβλιοπωλείο του Ιανού.  O Γιώργος Κα-
ραμπελιάς υποδέχεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 20.30 τον συγγραφέα Θεόδωρο Ζιάκα. Μια 
συζήτηση με θέμα: “50 χρόνια από τα Ιουλιανά του 65’. Από τον εκσυγχρονισμό της παράδοσης 
στον παρασιτικό εκσυγχρονισμό“. Στο καφέ του Ιανού, Σταδίου 24, Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη.

Παρακάτω παραθέτουμε ένα επίκαιρο απόσπασμα από το βιβλίο των Γ. Καραμπελιά - Δ. Λι-
βιεράτου Ιούλης 65: η έκρηξη, που επανακυκλοφόρησε το 2014 από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.

Ιούλης 1965 – Πενήντα χρόνια μετά
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