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Ε 

να από τα βασικά επιχειρήματα τα 
οποία προβάλλουν οι Ευρωπαί-
οι εταίροι, από τη Μέρκελ ως τον 
Ολάντ, για να υποστηρίξουν την 

επιλογή τους υπέρ του Σύριζα και του Τσίπρα 
σ’ αυτές τις εκλογές,  άποψη την οποία φαίνε-
ται να συμμερίζεται και ένα κομμάτι του ελλη-
νικού κατεστημένου, είναι πως η επικράτηση 
του Σύριζα, έστω και μ’ ένα ελάχιστο ποσοστό 
από τη ΝΔ, είναι «αναγκαία», ώστε ο Σύριζα 
να συμμετάσχει στην επιβολή του μνημονίου 
και να μην εκδυθεί εκ νέου μια αντιπολιτευ-
τική και αντιμνημονιακή λεοντή ως αντιπολί-
τευση. Γι’ αυτόν το λόγο, έχει στηθεί ένας ολό-
κληρος και πρωτοφανής μηχανισμός προπα-
γάνδας που αποσκοπεί στην εκλογή του Σύρι-
ζα ως πρώτου κόμματος στις εκλογές.

Κανάλια, εφημερίδες, πρεσβείες, ψίθυ-
ροι, συμβάλλουν μ’ όσα μέσα μπορούν στην 
προβολή του Τσίπρα ως του αναντικατά-
στατου συμβιβασμένου, έτσι ώστε να γίνει η 
δουλειά, δηλαδή να εφαρμοστεί το μνημό-
νιο. Και το ίδιο σκέφτονται ακόμα και τμήμα-
τα της Ν.Δ. –μπορεί κανείς να κάνει πολλές 
σκέψεις για τον λόγο που ο Παυλόπουλος 
συνήργησε στην επίσπευση των εκλογών, 
καθώς και για τον μέντορά του Καραμανλή. 
Ένα ποσοστό νεοδημοκρατών εμφανίζεται 
διατεθειμένο να στηρίξει τον Τσίπρα επί τη 
βάσει αυτής της λογικής. 

Ακόμα και ο έντονα δεξιών αποχρώσεων 
Στάμος Ζούλας, στην Καθημερινή, έφτασε να 
αναρωτηθεί ανοικτά σε άρθρο του, πριν από 
τρεις εβδομάδες, για το μήπως θα ήταν καλύ-

τερα να εκλεγεί πρώτος ο Σύριζα! Μάλιστα, 
σε δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse της 8ης 
Σεπτεμβρίου, στις μετακινήσεις των ψηφο-
φόρων εμφανίζεται ένα αναλογικά τεράστιο 
ποσοστό του 5% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. 
στις εκλογές του Ιανουαρίου, το οποίο κατευ-
θύνεται … προς τον Σύριζα. Τη στιγμή, δηλα-
δή, που ο Σύριζα έχει πολύ χαμηλή συσπεί-
ρωση, εμφανίζονται γύρω στους εκατό χιλιά-
δες νεοδημοκράτες ψηφοφόρους πρόθυμοι 
να στηρίξουν τον Τσίπρα. Ω, του θαύματος! 

Έτσι προσπαθούν να αναστρέψουν το 
ρεύμα κατάρρευσης του Σύριζα και αξίζει 
να σημειώσουμε το εξαιρετικά «πρωτότυπο» 
για δημοσκοπήσεις το γεγονός ότι τουλάχι-
στον δεκαπέντε δημοσκοπήσεις εμφανίζο-
νται να δίνουν την ίδια διαφορά μισής μονά-

δας υπέρ του Σύριζα. Πρόκειται για πρωτο-
φανές γεγονός, διότι πάντοτε οι δημοσκοπή-
σεις εμφανίζουν αποκλίσεις η μία από την 
άλλη. Αυτή τη φορά, πέφτουν όλες στο ίδιο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Όμως, αυτό το επιχείρημα το οποίο κυ-
κλοφορεί πολύ έντονα και στους χώρους 
της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, έχει 
άραγε κάποια βάση; Καμία. Ο Σύριζα έχει 
αποδείξει, σ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρ-
νησής του, ότι έχει μια απόλυτη αδυναμία 
διαχείρισης της πραγματικότητας. Το φόρτε 
του ήταν και παραμένει πάντα η διαχείριση 
συνθημάτων. Σε περίπτωση που προηγηθεί 
στις εκλογές, είναι βέβαιο πως θ’ ανοίξει μία 
νέα περίοδος
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Εκλογές ήττας 
και περισυλλογής
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Το τελευταίο καταφύγιο του 
συριζισμού

Συνέχεια από την σελίδα 2
- περίοδος ταλαιπωρίας για τους Έλλη-

νες πολίτες και την ελληνική κοινωνία, με 
παλινωδίες, απότομες στροφές, (ανάλογες 
με εκείνες του δημοψηφίσματος) και άρνη-

σης της ίδιας της πραγματικότητας. Εδώ, ο «συνεπής» Τσακα-
λώτος, ο οποίος υπέγραψε το μνημόνιο με τον Τσίπρα, αμφι-
βάλλει (!) εάν θα πρέπει να το εφαρμόσει. Ενώ οι περιβόητοι 
«πενήντα τρεις» θέλουν να συνεχίσουν να κοροϊδεύουν τους 
Έλληνες ότι αυτοί δεν θα εφαρμόσουν το μνημόνιο που υπέ-
γραψαν. Κατά συνέπεια, με Σύριζα πρώτο κόμμα, τα κάπιταλ 
κοντρόλ θα μείνουν για περισσότερο καιρό, οι εισπράξεις του 
κράτους θα καταρρεύσουν και η απειλή της εφαρμογής του 
σχεδίου Σόιμπλε για έξοδο της Ελλάδας θα επιστρέψει πλησί-
στια. Ακόμα χειρότερα, με Σύριζα κεντρικό πυλώνα της μελλο-
ντικής κυβέρνησης, θα συνεχισθεί η επιδείνωση της γεωπολι-
τικής θέσης της χώρας και του μεταναστευτικού, θα επιταχυν-
θεί η υπογραφή ενός νέου σχεδίου Ανάν για την Κύπρο και 
θα καταστεί τόσο αναξιόπιστη η έννοια της αριστεράς και των 
κοινωνικών αξιών, ώστε η επιστροφή των δεξιών και ακρο-
δεξιών ιδεών θα καταστεί σύντομα σαρωτική. Τέλος, επει-
δή αυτό το κόμμα θα οδηγηθεί σε νέες διασπάσεις και κρί-
σεις, δεν θα πρέπει να αποκλείουμε μια νέα προκήρυξη εκλο-
γών, που θα ολοκληρώσει την καταστροφή της χώρας. Μή-
πως άραγε ο Σόιμπλε γι’ αυτόν το λόγο επιθυμεί την εκλογή 
του Σύριζα ως πρώτου κόμματος; Πάντως, οι Αμερικανοί και 
το Foreign Affairs που αποτελεί το όργανο του αμερικανικού 
υπουργείου Εξωτερικών, έχει κάνει την επιλογή του. Σύριζα 
και ξερό ψωμί. Μένει στους Έλληνες να κάνουν τη δική τους. 

Και δυστυχώς δεν έχουν από την απέναντι πλευρά να επι-
λέξουν  μια αληθινά αξιόπιστη λύση. Μπορεί ο «Βαγγέλας» να 
ανόρθωσε τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε όμως και δεν 
μπορεί να την μεταβάλει  σε  ελκυστική πρόταση για τους Έλ-
ληνες, παραμένει ανεπανόρθωτα φθαρμένη. "Βράσε όρυζα 
λοιπόν. Οι Έλληνες θα ψηφίσουν με κρύα καρδιά αυτό που 
θεωρούν λιγότερο κακό. Αλλά υπάρχουν και.... ωραίες εκδρο-
μές στην ελληνική ύπαιθρο  για τους  τολμηρότερους  ή ένα 
πολύ ωραίο  απόσπασμα του Σεφέρη για τους Έλληνες πολιτι-
κούς που δημοσιεύουμε στην  τελευταία σελίδα της εφημερί-
δας κατάλληλο για την κάλπη.
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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 10 Οκτωβρίου 2015

Στο παρά πέντε

Η Πυρίκ(λ)αυ-
στος Ελλάς
Εν τέλει, μετά την μνημονιακή 
στροφή των Σύριζα-ΑΝΕΛ, το συνερ-
γαζόμενο με τους ΑΝΕΛ «κόμμα» 
του Κώστα Ζουράρι, Πυρίκαυστος 
Ελλάς, εκπροσωπούμενο από τον 
πρόεδρό του, Γιώργο Καλεάδη, δι-
έγραψε τον Ζουράρι, διότι ακολού-
θησε πιστά την μνημονιακή στροφή 
της συγκυβέρνησης! Ο ίδιος ο Ζου-
ράρις, παρότι έκανε πολλές προ-
σπάθειες να είναι υποψήφιος με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να εκλεγεί, έφα-
γε πόρτα από τους συριζαίους της 
Θεσσαλονίκης και έμεινε να κρατά-
ει το πάτερο του βυθιζόμενου  Καμ-
μένου, ενώ ακόμα και η Ξουλίδου, 
φρονίμως ποιούσα, «δεν πρόλα-
βε»  να καταθέσει υποψηφιότητα. Ο 
Ζουράρις απτόητος. Ταυτόχρονα κυ-
κλοφορεί ότι ο πρόεδρος Καλεάδης 
κράτησε και την χρηματοδότηση, 
που από τους ΑΝΕΛ κατευθύνθηκε 
στους πυρίκαυστους, και ανταλλάσ-
σουν εξώδικα με τον Ζουράρι. Αξί-
ζει να θυμίσουμε ότι ο Καλεάδης εί-
ναι συγγραφέας αγιογραφίας του 
πρώην αρχηγού του με τον τίτλο 
«Άξιον και δίκαιον: Κώστας Γ. Ζου-
ράρις, Έργο και βίος (1940-1990)», 
Εκδόσεις Ξυράφι(!), τόμος Α΄(!). 
Η «Πυρίκαυστος Ελλάς» δοκίμα-
σε να κατέβει στις εκλογές, μαζί με 
άλλους εξ ίσου γνωστούς κομματι-
κούς σχηματισμούς (ΑΚΚΕΛ, κ.λπ.), 
αλλά κατέθεσαν και αυτοί «εκπρό-
θεσμα» τα σχετικά δικαιολογητι-
κά και έτσι δεν θα εκπροσωπηθεί 
στο Κοινοβούλιο η αντιμνημονια-
κή πτέρυγα του κόμματος. Δεδομέ-
νου και ότι η μνημονιακή πτέρυγα, 
με τον Ζουράρι, μάλλον δεν θα δια-
σωθεί εκλογικά, η Πυρίκαυστος Ελ-
λάς θα γίνει όντως πυρίκλαυστος –  
και θα θυμίζει μάλλον το αυθεντικό 

«κλαυσίγελως».

Ο Σαλονικιός

 

Μια αξεπέρα-
στη αντίφαση
Ο Σύριζα μέσα σε δύο μήνες μετα-
βλήθηκε σε κόμμα της «κεντροαρι-
στεράς», εγκαταλείποντας οριστικά 
τη «ριζοσπαστική αριστερά». Και 
αυτό καταφαίνεται τόσο από τις δη-
μοσκοπήσεις, όπου υπερέχει στους 
«κεντροαριστερούς» ψηφοφόρους 
και όχι στους «αριστερούς», δηλα-
δή στο ΠΑΣΟΚ, όσο και από το μνη-
μονιακό πρόγραμμά του και την 
αποχώρηση ολόκληρης της αριστε-
ρής πτέρυγας, ΛΑ.Ε, ΚΟΕ κ.λπ. και 

επισφραγίζεται από την εμβληματι-
κή αποχώρηση του Γλέζου. Σε αυ-
τήν τη μετακίνηση στηρίζουν και 
πάρα πολλοί το σκεπτικό της υπο-
κατάστασης του ΠΑΣΟΚ από τον νέο 
ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αυτή η μετακίνη-
ση, επειδή γίνεται με ιλιγγιώδη τα-
χύτητα, δεν προλαβαίνει να δημι-
ουργήσει και το αντίστοιχο κομ-
ματικό εργαλείο. Στα ψηφοδέλτια 
δεν κυριαρχούν οι κεντροαριστε-
ροί, ούτε επιτεύχθηκε η οποιαδήπο-
τε διεύρυνση (έμειναν σε απόστα-
ση ασφαλείας οι Μικρούτσικος, Λα-
ζόπουλος, Βεργόπουλος κ.ά) και 
έμειναν μόνο οι κομματικοί και μά-
λιστα σε πιο στενή κατεύθυνση. Στα 
ψηφοδέλτια κυριάρχησαν οι «53» 
και η μόνη διεύρυνση πανελλαδι-
κά υπήρξε ο… Μάρκος Μπόλαρης 
σε ημιεκλόγιμη θέση. Για να καλυ-
φθεί η κωλοτούμπα, ο Τσίπρας υπο-
χρεώθηκε να υποχωρήσει στους νέ-
ους «σκληρούς» του κόμματός του! 
Τσακαλώτος, Σακελλαρίδης, Χρι-
στόφορος Παπαδόπουλος, Χριστο-
δουλοπούλου, Δρίτσας, αναλαμβά-
νουν να λετουργήσουν ως Ηρακλει-
δείς της κομματικής ορθοδοξίας, 
προδιαγράφοντας νέες διασπάσεις 
και αντιπαραθέσεις. Στο τέλος ο 
«ηγέτης» θα μείνει μόνο με τον κη-

πουρό του, τον Φλαμπουράρη. 

Το Πασόκ είναι 
εδώ!
Το Πασόκ όλο λέμε ότι θα εξαφανι-
στεί από τον πολιτικό χάρτη και όλο 
και επιβιώνει. Αυτή τη φορά έχει 
και μία κάποια δυναμική και το πι-
θανότερο είναι να αυξήσει το ποσο-
στό του από το ισχνό 4,7% του Ιανου-
αρίου. Η ανάκαμψη του Πασόκ έχει 
όνομα και επώνυμο: Κώστας Λα-
λιώτης. Το "Θείο Βρέφος" επέστρε-
ψε στον φυσικό του χώρο. Ο Κώστας 
Λαλιώτης έφυγε από το προσκή-
νιο του Πασόκ στις αρχές της προ-
ηγούμενης δεκαετίας, πριν χάσει 
το κόμμα την εξουσία. Για περισσό-
τερα από δέκα χρόνια δρούσε από 
την ασφάλεια του παρασκηνίου που 
του πρόσφερε ο εκδοτικός οίκος Λι-
βάνη. Δεν λέρωσε τα χέρια του με 
τα μνημόνια του ΓΑΠ και του Βενιζέ-
λου και τώρα στα μάτια των πασό-
κων, παραμένει άσπιλος. Τα προ-
ηγούμενα 2-3 χρόνια, φυσικά και 
αυτός, όπως οι πλειονότητα των πα-
σόκων έμπλεξε με τον Σύριζα, εί-
ναι γνωστό πια ότι βοήθησε όσο 
μπορούσε τον Σύριζα να κερδίσει 
τις εκλογές του Ιανουαρίου. Τόσο 
κατευθύνοντας τμήματα του βα-
θέως Πασόκ να ψηφίσουν Σύριζα, 
όσο και με την υποψηφιότητα Λιβά-

!

νη, που είχε κατέλθει τον Ιανουάριο 
με τον Σύριζα. Σε αυτές τις εκλογές 
έκανε ένα βήμα παραπέρα. Η ανά-
ληψη της προεδρίας από τη Γεννη-
ματά ήταν αυτό που προσδοκούσε 
για να επανέλθει στο Πασόκ και να 
είναι το τελευταίο διάστημα βασι-
κός συνεργάτης της και διαμορφω-
τής της στρατηγικής του κόμματος. 
Για να γίνει σαφές ότι ο Λαλιώτης 
επέστρεψε τοποθετήθηκε και στην 
τελευταία, τιμητική, θέση του ψηφο-
δελτίου Επικρατείας. Διαβάζουμε 
ότι  η Γεννηματά του έχει αναθέσει 

εν λευκώ να διαχειριστεί τη μετε-
κλογική συνεργασία με τον Σύριζα. 
Τώρα που ο Τσίπρας κάνει στροφή 
προς την κεντροαριστερά, ο Λαλιώ-
της είναι ο ιδανικός συνομιλητής. 
Ο χώρος της κεντροαριστεράς θα 
ανασυντεθεί τα επόμενα χρόνια 
και ο Λαλιώτης θα παίξει κεντρικό 
ρόλο, δεν τον πήραν άλλωστε και 
τα χρόνια. Η νεκρανάσταση του Πα-
σόκ,   και ιδίως παλαιοπασόκων, 
όπως ο Λαλιώτης, καταμετράται ως 
μια ακόμα επιτυχία του Σύριζα!

Γ.Ξ. 
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Μετά από πέντε χρόνια, οι δα-
νειστές κατόρθωσαν να κάμ-
ψουν τους Έλληνες και να τους 
υποχρεώσουν να παραδεχτούν 
τον μοιραίο και αναπόδρα-
στο χαρακτήρα των μνημονί-
ων, οδηγώντας τους σε εκλο-
γές όπου το μόνο και πραγμα-
τικό διακύβευμα θα είναι ποιος 
συνδυασμός κομμάτων θα ανα-
λάβει την εφαρμογή του μνη-
μονίου. Θα είναι τρία ή τέσσε-
ρα κόμματα; Αυτό είναι το απο-
κλειστικό επίδικο των εκλογών. 
Και επειδή στην ουσία πρόκει-
ται για έλλειψη πραγματικού 
διακυβεύματος, επιστρέφουν 
οι παλιοί καλοί διαχωρισμοί: 
δεξιά ή κεντροαριστερά (διότι 
προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απευ-
θύνεται πλέον στην αριστερά), 
καλύτερη διαχειριστική δυνα-
τότητα, νέο ή παλιό κ.λπ. κ.λπ.

Έ 

τσι, μέσα σε συνθήκες ήτ-
τας και απογοήτευσης, οι 
Έλληνες οδηγούνται, κυ-
ριολεκτικά, ως πρόβατα 

επί σφαγήν, σε αναγκαστικές επι-
λογές και γι’ αυτό και η αδιαφορία 
του κόσμου για τις πολιτικές διαμά-
χες (σε πλήρη αντίθεση με την έντο-
νη πολιτικοποίηση των ημερών του 
δημοψηφίσματος), η αυξημένη τάση 
προς αποχή και η επιλογή κομμά-
των της πλάκας, όπως ο Λεβέντης.

Κατά την περίοδο του δημοψη-
φίσματος, όσοι θεωρούσαμε κατα-
στροφική την εμπλοκή στα ψευδε-
πίγραφα διλήμματα που προέτασ-
σε και επιλέγαμε την αποχή ή το 
άκυρο, αντιμετωπίσαμε πολύ ισχυ-
ρές και έντονες επικρίσεις γι’ αυτή 
την επιλογή μας. Και όμως, τονίζα-
με πως η συμμετοχή στο δημοψή-
φισμα, η εμπλοκή στη μεγαλύτερη 
«σύγκρουση» που πραγματοποιή-
θηκε κατά τα πέντε χρόνια του μνη-
μονίου γύρω από ένα αίτημα ψευ-
δεπίγραφο (ποιος άραγε θα συμφω-
νούσε με την καρατόμησή του ψη-
φίζοντας Ναι στην εφαρμογή των 
μέτρων Γιουνκέρ;) και μάλιστα κάτω 
από μία ηγεσία πολιτικών τυχοδιω-
κτών (Τσίπρας), δεν μπορούσε παρά 
να οδηγήσει στο ακριβώς αντίθε-
το αποτέλεσμα και να επιφέρει μια 
συντριπτική ήττα στο λαϊκό και αντι-
μνημονιακό κίνημα. Διότι όταν επι-
λέγεις να δώσεις τη σύγκρουση σε 
ένα πεδίο όπου και οι δύο πιθανές 
επιλογές οδηγούν σε ήττα και αδι-
έξοδο (δηλαδή είτε υπογραφή του 

μνημονίου είτε grexit), τότε οι συνέ-
πειες θα είναι αναπόφευκτα αρνητι-
κές. Και αυτό ανέλαβε να μας το πα-
ρουσιάσει με τον πιο παραστατικό 
τρόπο ο ίδιος ο Τσίπρας, με την υπο-
γραφή του μνημονίου μία εβδομά-
δα μετά και την εμπλοκή της χώρας 
σε μια νέα εκλογική περιπέτεια, η 
οποία είχε σαν στόχο απλώς να επι-
κυρώσει αυτή τη μεγάλη στροφή.

Έτσι οι Έλληνες, αφού δοκίμα-
σαν επί πέντε χρόνια όλους τους 
τρόπους για να απορρίψουν τον 
μνημονιακό κορσέ (πλατείες, Αγα-
νακτισμένοι, Σπίθες, Σαμαράς αρ-
χικώς και εν τέλει ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), 
κατέληξαν στο συμπέρασμα πως 
δεν υπάρχει διέξοδος, αποδεχόμε-
νοι μία ήττα, με τους χειρότερους 
δυνατούς όρους. Διότι, όταν η επι-
λογή του πεδίου της σύγκρουσης γί-
νεται στον χώρο που επιλέγει ο αντί-
παλος, τότε η ήττα είναι ακόμα πιο 
συντριπτική και επώδυνη.

Θα ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρ-
χουν και κόμματα τα οποία θέλουν 
να αποτελέσουν τη συνέχεια και την 
έκφραση του 62% του δημοψήφι-
σματος. Ακριβώς, όμως, η αδυνα-
μία του κόμματος που προέκυψε 
ως ο εκφραστής της συνέπειας και 
του Όχι να αναδειχθεί σε σοβαρό 
πόλο της πολιτικής ζωής του τόπου 
(η ΛΑΕ στις δημοσκοπήσεις συγκε-
ντρώνει 3,5% με 4,5% των ψήφων) 
καταδεικνύει την τεράστια ανα-
ντιστοιχία της με το τεράστιο 62% 
του Όχι, και, εν τέλει, τις σαθρές βά-
σεις αυτού του ίδιου του εγχειρή-
ματος. Κάποιοι, μάλιστα, ως τελευ-
ταία γραμμή άμυνας, προτάσσουν 
την άποψη πως η ευθύνη δεν βρί-
σκεται στο ίδιο το δημοψήφισμα –η 
απήχηση του οποίου συρρικνώθη-
κε τόσο δραματικά και μετασχημα-
τίστηκε σε ναι– αλλά στον παλαιο-
κομματικό χαρακτήρα του κόμμα-
τος Λαφαζάνη.

Όσο και εάν αυτό είναι εν μέρει 
αλήθεια, εν τούτοις δεν αλλάζει ποι-
οτικά τα δεδομένα του προβλή-
ματος. Αρκεί να δούμε τα στοιχεία 
των δημοσκοπήσεων που εμφα-
νίζουν, σε ποσοστά 65%, ως λαν-
θασμένη την επιλογή του δημοψη-
φίσματος, ακόμα και από εκείνους 
που στήριξαν το Όχι! Ακόμα πιο χα-
ρακτηριστική είναι η προτροπή των 
ίδιων των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
να συμβάλει στην εφαρμογή του 
μνημονίου. Όντως, στη σχετική 
ερώτηση της εταιρείας Pulse, σε δη-
μοσκόπηση της 8ης Σεπτεμβρίου, το 
68% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ 
του Ιανουαρίου του 2015, απαντούν 
καταφατικά (υπέρ της εφαρμογής 

του μνημονίου, δηλαδή) και μόνον 
το 20% αυτών των ψηφοφόρων 
είναι ενάντιο, ενώ ένα 12% ανή-
κει στην κατηγορία «δεν γνωρίζω, 
δεν απαντώ». Πρόκειται για ένα τε-
ράστιο ποσοστό «μνημονιακής» ευ-
θυγράμμισης, ενώ είναι εντυπωσι-
ακά μικρό το 20% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ που αρνείται τη συμμε-
τοχή του στην εφαρμογή του μνη-
μονίου! Δηλαδή, πίσω από τα σχετι-
κά υψηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, στις 
δημοσκοπήσεις, παρά τη μνημονια-
κή στροφή του, θα βρούμε την ίδια 
τη μνημονιακή στροφή της πλειο-

ψηφίας των αντιμνημονιακών δυ-
νάμεων. Αυτό λοιπόν είναι που εξη-
γεί εν τέλει τα χαμηλά ποσοστά της 
ΛΑ.Ε και όχι απλώς ο ξύλινος λό-
γος του Λαφαζάνη. Ή, μάλλον, αυ-
τός ο ξύλινος λόγος ταιριάζει απο-
λύτως με τη συρρίκνωση του πο-
σοστού εκείνων που εμμένουν στην 
αντιμνημονιακή στρατηγική. Διότι, 
πράγματι, ποιοι είναι αυτοί που συ-
νεχίζουν να εμφανίζονται ως αντι-
μνημονιακοί; Η Χ.Α., το ΚΚΕ, η ΛΑΕ, 
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και διάφορες ομα-
δούλες τύπου ΕΠΑΜ κ.λπ. Η ποι-
ότητα και τα χαρακτηριστικά τους 
αποτελούν έκφραση της κατάρρευ-
σης και της ήττας ενός πλειοψηφι-
κά αντιμνημονιακού κινήματος, τέ-
τοιου που γνώρισε το κύκνειο άσμα 
του με το Όχι στο δημοψήφισμα.

Από πολύ παλιά επιμέναμε πως, 
δυστυχώς, το αντιμνημονιακό κίνη-
μα έχει πήλινα πόδια, παραμένει 
επικεντρωμένο σε έναν οικονομίστι-
κο λαϊκισμό και δεν μπορεί να εκ-
φράσει μια αυθεντική εναλλακτική 
πρόταση με συνέχεια και επιμονή. 
Αναπόφευκτα, λοιπόν, εφ’ όσον δεν 
έγινε καμία ποιοτική αλλαγή στο 
εσωτερικό του, θα οδηγούσε σε αδι-
έξοδο και ήττα.

Εν τούτοις, δεν θεωρούμε πως 
η συντριπτική πλειοψηφία των Ελ-
λήνων είναι συμβιβασμένοι, ενώ 
ασυμβίβαστοι είναι οι χρυσαυγίτες. 
Πιστεύουμε αντίθετα πως το πιο συ-
γκροτημένο και συνειδητό κομμάτι 
του ελληνικού λαού, είτε ψηφίσει τη 
ΛΑ.Ε είτε το ΚΚΕ, είτε κάποιο από τα 
μνημονιακά κόμματα, μετά το τέλος 
της αντιπαράθεσης μνημονιακοί – 
αντιμνημονιακοί, ως κεντρικού επί-
δικου της κοινωνίας μας, θα αποκτή-

σει τη δυνατότητα, επιτέλους, να αρ-
χίσει να σκέφτεται συνολικότερα και 
θετικότερα. Πώς δηλαδή θα οικοδο-
μηθεί μια οικονομία που να πατάει 
στα πόδια της εγχώριας παραγωγής, 
πώς η χώρα μας θα αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις του μεταναστευτικού 
και του τουρκικού νεοθωμανισμού, 
πώς θα επιτελέσει έναν εκσυγχρονι-
σμό δεμένο και στηριγμένο στην εγ-
χώρια παράδοση.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθει-
ες αρκετών, τα προηγούμενα χρό-
νια, να μετασχηματισθεί άμεσα και 
απευθείας το αντιμνημονιακό κί-
νημα σε ένα συνολικό εθνοαπε-
λευθερωτικό πρόταγμα, αποφεύγο-
ντας τον μονοδιάστατο και αδιέξοδο 
εγκλωβισμό στο σχήμα μνημόνιο- 
αντιμνημόνιο, δεν κατέστη δυνα-
τή μια τέτοια εξέλιξη. Χρειάστηκε 
να οδηγηθούμε στο ζενίθ της αντι-
μνημονιακής φενάκης του δημο-
ψηφίσματος για να καταλήξουμε 
στο μνημονιακό ναδίρ των εκλο-
γών της 20ής Σεπτεμβρίου. Και μό-
νον αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύ-
κλος, θα ανοίξει πραγματικά ο δρό-
μος ενός πιθανού μετασχηματισμού 
των συνειδήσεων και των ευαισθη-
σιών που αναδύθηκαν αυτά τα πέ-
ντε χρόνια, σε μια αυθεντική πρότα-
ση για τη σωτηρία της πατρίδας και 
την επιβίωση του ελληνισμού, ελεύ-
θερου επιτέλους – ίσως!

ΥΓ. Τι άραγε να ψηφίσουμε σ’ 
αυτές τις εκλογές; Προφανώς θα 
μαυρίσουμε πριν απ’ όλα τα δύο 
κόμματα που εξαπάτησαν τους Έλ-
ληνες και προκάλεσαν τις μεγαλύ-
τερες οικονομικές καταστροφές που 
έχει πραγματοποιήσει κυβέρνηση 
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα· 
εκείνους που κατέστρεψαν τις ελπί-
δες για μια απελευθέρωση από τα 
δεσμά του μνημονίου. Επομένως, 
σε καμία περίπτωση Τσίπρα – Καμ-
μένο. Δεν ψηφίζουμε σε καμία περί-
πτωση τη Χ.Α., αλλά ούτε και τα λοι-
πά μνημονιακά κόμματα. Όσο για 
τη ΛΑ.Ε και το ΚΚΕ, παρ’ ότι μπορεί 
να φαίνονται πιο συνεπείς στις εξαγ-
γελίες τους, θεωρούμε ότι βαδίζουν 
σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς κα-
μία προοπτική. Κατανοούμε βέβαια 
εκείνους που, καταψηφίζοντας το δί-
δυμο της συμφοράς, κάνουν άλλες 
επιλογές, αλλά εμείς αρνούμαστε να 
επιλέξουμε κάποιον από το παρόν 
πολιτικό σκηνικό. Καταλαβαίνουμε 
και όσους επιλέξουν την αποχή, θε-
ωρούμε όμως πιο σωστή και ενερ-
γητική στάση την άκυρη και λευκή 
ψήφο.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από το ζενίθ στο ναδίρ
Το δημοψήφισμα του Ιουλίου και οι εκλογές του Σεπτεμβρίου 

Του Γιώργου Καραμπελιά
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Τον Μάρτιο του 2016 υπάρχει μεγάλη πι-
θανότητα ο κυπριακός Ελληνισμός να οδη-
γηθεί σ’ ένα νέο δημοψήφισμα, για να επι-
κυρώσει ή να απορρίψει τη συμφωνία που 
θα προκύψει από τις μυστικές συνομιλίες 
που γίνονται ερήμην του.

Η 

προαλειφόμενη λύση (η οποία 
υπερβαίνει προς το αρνητικότερo 
στα περισσότερα σημεία το απορ-
ριφθέν σχέδιο Ανάν) είναι μη 

εφαρμόσιμη πρακτικά, ενέχει ρατσιστικά και 
διαχωριστικά στοιχεία, τα οποία εύκολα μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε έκρυθμες καταστά-
σεις, είναι εξαιρετικά πολυδάπανη και αφή-
νει μεγάλα κενά στο θέμα της ασφάλειας. 

Όλα αυτά που προανέφερα είναι λίγο  πολύ 
γνωστά. Το σημαντικότερο, αυτό που ακόμα δι-
αφεύγει της προσοχής των περισσοτέρων, εί-
ναι ότι το κλίμα ανάμεσα στην κυπριακή κοινή 
γνώμη έχει αναστραφεί. Μια σειρά από παρά-
γοντες που έχουν να κάνουν τόσο με λανθασμέ-
νες πολιτικές ή παραλείψεις του «Στρατοπέ-
δου του ΟΧΙ», όσο και με την καλά μελετημέ-
νη επικοινωνιακή εκστρατεία των οπαδών της 
«όποιας λύσης», φαίνεται ότι έχουν αναστρέ-
ψει άρδην το κλίμα προς την κατεύθυνση του 
«ΝΑΙ». 

Πώς έγινε όμως αυτό; Δυστυχώς, η αντί-
στροφη μέτρηση άρχισε από την επόμενη ημέ-
ρα του δημοψηφίσματος του Απριλίου του 
2004. 

Επιβαλλόμενες πολιτικές πρακτικές, που 
θα έπρεπε να γίνουν σε κεντρικό πολιτικό επί-
πεδο τότε, οι οποίες θα στόχευαν στην αξιοποί-
ηση του αποτελέσματος και στη δημιουργία 
μιας άλλης πολιτικής και κοινωνικής δυναμι-
κής, δυστυχώς δεν έγιναν. 

Αν τότε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος απο-
φάσιζε να απεγκλωβίσει την ελληνική πλευρά 
από τις «συνομιλίες», αλλάζοντας στρατηγική, 
επανατοποθετώντας το Κυπριακό ως πρόβλη-
μα εισβολής και κατοχής, ταυτόχρονα αναιρώ-
ντας μονομερώς όλες τις παραχωρήσεις που 
έκανε η πλευρά μας προς τους Τούρκους όλα 
αυτά τα χρόνια. 

Δεύτερον, προχωρούσε στη δημιουργία 
ενός νέου πολιτικού φορέα, στον οποίο θα μπο-
ρούσαν να βρουν πολιτική στέγη όσοι από τους 
Κύπριους πολίτες διαφωνούσαν με τους χειρι-
σμούς των «προηγούμενων» κομμάτων τους 
για όσα αφορούσαν το εθνικό μας θέμα. Με αυ-
τές τις δύο ενέργειες θα πετύχαινε να αλλάξει τη 
φύση του Κυπριακού, ταυτόχρονα δε να δημι-
ουργήσει ένα υποστηρικτικό πατριωτικό πλέγ-
μα στο εσωτερικό. Σημασία έχει όμως ότι δεν το 
έκανε. 

Η διακυβέρνηση Χριστόφια που επακο-
λούθησε μη βρίσκοντας απέναντί της καμιά 
ανάσχεση, προχώρησε ακυρώνοντας στην 
πράξη τα αποτελέσματα του δημοψηφίσμα-
τος, πράττοντας προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση ως προς αυτήν που όφειλε να ενεργήσει. Ο 
Τ. Παπαδόπουλος επανεγκλώβισε την ελληνι-

κή πλευρά επιστρέφοντας στις συνομιλίες χω-
ρίς όρους, αφού πρώτα κατέβαλε κάποια δώρα 
για εξευμενισμό, μας προσέδεσε – ανεπιστρε-
πτί μάλλον – στην ίδια αυτοκτονική διαπραγμα-
τευτική διαδικασία. 

Η «μεταβατική κυβέρνηση» Αναστασιά-
δη (μεταβατική από την Κυπριακή Δημοκρα-
τία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Κύπρου) κα-
λείται να αποτελειώσει το έγκλημα και απ’ ό,τι 
φαίνεται τα καταφέρνει μέχρι στιγμής σε ικανο-
ποιητικό βαθμό. Πρώτον, θα πρέπει να διαχει-
ριστεί τις λεπτομέρειες της «λύσης – διάλυσης» 
και απ’ ό,τι δείχνουν οι εσκεμμένα διαρρέουσες 
πληροφορίες… προχωράει με γοργά βήματα. 

Δεύτερος σημαντικός τομέας που καλεί-
ται να διαχειριστεί είναι ο επικοινωνιακός. Εκεί 
πάει ακόμα καλύτερα. Ο σχεδιασμός και η εκτέ-
λεση αυτού του κομματιού φέρει την σφραγίδα 
των μεγάλων δυτικών μας συμμάχων. Η επι-
κοινωνιακή στρατηγική που απευθύνεται προς 
ευρεία κατανάλωση βασίζεται σ’ ένα απλοϊκό 
σλόγκαν: «Θα βρέξει δολάρια!» ή «θα διπλασι-
αστεί το Α.Ε.Π. μετά την λύση». Δεν είναι βέβαια 
παράδοξο, για όσους γνωρίζουν την κυπριακή 
κοινωνία, ότι το φαιδρό αυτό σλόγκαν, παρά το 
γεγονός ότι είναι ανυπόστατο και η απλή αριθ-
μητική της Α' Δημοτικού διαψεύδει παταγω-
δώς, εν τούτοις βρίσκει απήχηση. 

Αυτήν τη χρονική στιγμή υπάρχoυν μια 
σειρά από παράγοντες που δρουν συνεργα-
τικά προς την κατεύθυνση της αποδοχής της 
«όποιας λύσης». 

Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος δεν υπάρχει 
πια, και η γνώμη του προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε μια εμφορούμενη από πατερ-
ναλιστικού τύπου αγκυλώσεις κοινωνία, όπως 
είναι η κυπριακή, παίζει βαρύνοντα λόγο. 

Η απουσία της επίσημης Ελλάδας είναι εμ-
φανής: Η Ελλάδα ως αποικία χρέους δεν φαίνε-
ται ότι διαθέτει πια σοβαρή εθνική πολιτική σε 
σχέση με το Κυπριακό. Ο Ελληνικός λαός από 
την άλλη παραδομένος στην δίνη της οικονομι-
κής κρίσης και των μνημονίων ελάχιστα μπο-
ρεί να συμπαρασταθεί έστω ηθικά. 

Η Κυπριακή Εκκλησία κρατάει αποστά-
σεις και ο προκαθήμενός της, Χρυσόστομος 

Β΄, ασχολείται με μπίζνες. Στο ΑΚΕΛ, το ιστο-
ρικό του στέλεχος Κατσουρίδης, που εξέφραζε 
μια μεγάλη ομάδα στελεχών και οπαδών που 
συντάσσονταν με το ΟΧΙ, παροπλίστηκε στην 
αρχή και στη συνέχεια εξαφανίσθηκε με συ-
νοπτικές σταλινικές διαδικασίες από το πολι-
τικό προσκήνιο. Στον δε ΔΗΣΥ, όπου το 2004 
η πλειοψηφία των στελεχών και των μελών 
του δεν ακολούθησε την κομματική γραμμή 
και δεν ψήφισε ΝΑΙ, υπάρχει σημαντική μετα-
στροφή. Η μεταστροφή εξηγείται (εκτός των άλ-
λων) και από το γεγονός ότι ο κομματικός του 
μηχανισμός φαίνεται ότι μπλοκάρει κάθε αντι-
φρονούντα οπαδό σε ό,τι αφορά τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη νομή του κρατικού μηχα-
νισμού (ξεκινώντας από ένα απλό ρουσφέτι και 
φτάνοντας μέχρι τις αναθέσεις έργων και τους 
διορισμούς). 

Υπάρχουν τέλος μια σειρά από άλλους πα-
ράγοντες που με την πάροδο των χρόνων απέ-
κτησαν μια αυτόνομη κοινωνική δυναμική. 
Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας κουράστη-
κε από την εκκρεμότητα της μη λύσης του Κυ-
πριακού, σε συνάρτηση με την έλλειψη σχεδια-
σμού και εναλλακτικής στρατηγικής του απορ-
ριπτικού στρατοπέδου όσον αφορά το μέλλον. 

Ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών του ΟΧΙ, 
τους οποίους κατηγορούν όχι αδικαιολόγητα 
ότι χρησιμοποίησαν ωφελιμιστικά τη μη λύση 
φτιάχνοντας καριέρες, κάποιους που πλούτι-
σαν εκμεταλλευόμενοι οικονομικά τις τουρ-
κοκυπριακές περιουσίες που υπάρχουν στις 
ελεύθερες περιοχές. Όλοι αυτοί απαξιώθη-
καν και μαζί τους απαξιώθηκε όλος ο «αρνητι-
σμός». Ως αντιστάθμιση για όλους αυτούς που 
αισθάνονται ριγμένοι προβάλλονται οι «τερά-
στιοι οικονομικοί πόροι» που θα προκύψουν 
από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και 
της αποζημίωσης από τις περιουσίες που δεν 
θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους, 
μετά τη λύση. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν τους 
λόγους για τους οποίους το κλίμα αναστράφηκε 
στην Κύπρο και που θα πρέπει να λάβουμε σο-
βαρά υπ’ όψιν μας όσοι αντιτιθέμεθα στην αυτο-
κτονική λύση που πάνε να μας περάσουν.

Η πολιτική οικο-
νομία της «λύσης»

E 

χουμε συνηθίσει να διακρίνουμε τα εθνι-
κά ζητήματα από την οικονομία και να τα 
συζητάμε σαν να είναι δύο πεδία ξεκομμέ-
να. Κάθε άλλο. Τα ίδια τα εθνικά ζητήμα-

τα έχουν σαφώς οικονομική διάσταση και, εφόσον 
τα αγνοήσεις, θα τα βρεις μπροστά σου να διαπλέ-
κονται τερατωδώς με χοντρά οικονομικά αδιέξοδα. 

Ως προς το κυπριακό και την προετοιμαζόμενη 
«λύση», είναι εξόχως ενδιαφέροντα τα στοιχεία που 
παρατίθενται σε άρθρο που κυκλοφορεί στο διαδί-
κτυο (Όμηρος Αλεξάνδρου – Η Κύπρος Κινδυνεύ-
ει). Έτσι, όπως θα δούμε, η πολιτική οικονομία της 
«λύσης» Ακιντζί-Αναστασιάδη προβλέπεται εξό-
χως καταστροφική:

Σύμφωνα με αυτά, το ψευδοκράτος, αν και έχει 
απαλλοτριώσει περιουσίες Ελληνοκυπρίων 75 
δισ.$, λειτουργεί μονίμως ελλειμματικά, με τη "μη-
τέρα Τουρκία" να πληρώνει διαρκώς τα σπασμένα 
–καλύπτοντας υπό μορφή δανείων το 30% των εξό-
δων του, την ίδια στιγμή που χρηματοδοτεί όλα τα 
έργα υποδομής. Υπάρχει ως εκ τούτου ένας λογα-
ριασμός 15 δισ. $ προς την Τουρκία και είναι αρ-
κετά πιθανόν αυτό το χρέος να μεταφερθεί στο νέο 
μόρφωμα, το οποίο θα κληθεί και να το πληρώσει... 
με τα βάρη να πέφτουν στην πλειοψηφία. 

Δεύτερον: Τι θα γίνει με το περιουσιακό; Αν 
αναγνωριστούν τα τετελεσμένα της εισβολής, οι 
αποζημιώσεις αναμένεται να αγγίξουν τα 40 δισ.$. 
Ποιος θα πληρώσει αυτόν το λογαριασμό; Μήπως 
και πάλι το νέο μόρφωμα, με… ελληνοκυπριακή 
πλειοψηφία;

Τρίτον. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των Κατεχο-
μένων είναι περίπου 11.800$, καταγράφοντας με-
γάλη απόκλιση από το αντίστοιχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (20.000$). Πώς θα καταρτιστεί ένα δί-
καιο φορολογικό σύστημα, ενώ ο μεγάλος πληθυ-
σμός των Κατεχόμενων θα περιέλθει αναπόφευ-
κτα στις αφορολόγητες κλίμακες; Μήπως μέσω της 
νέας φορολογίας του κρατιδίου θα γίνει μια «αρνη-
τική αναδιανομή» του πλούτου από τη μία «κοινό-
τητα» στην άλλη; 

Επίσης, πώς σε τέτοιες συνθήκες θα λειτουργή-
σει ο ανταγωνισμός, για παράδειγμα στον τουρισμό, 
όταν στα Κατεχόμενα το εργατικό κόστος είναι ασύ-
γκριτα μικρότερο απ’ ό,τι στις ελεύθερες περιοχές; 

Τέλος, μα εξίσου σημαντικό: Μπορεί ένα νησί 
όπως η Κύπρος, με βάση τον δεδομένο της πληθυ-
σμό, να συντηρήσει το υπεργραφειοκρατικοποιη-
μένο, τρικέφαλο κράτος που περιγράφεται στις μέ-
ριμνες της «λύσης»; Ή αυτό θα εξαρτάται από τα 
«χαρτζιλίκια» του διεθνούς παράγοντα, ή, χειρότε-
ρα, της Τουρκίας; 

Από κάθε άποψη, η πολιτική οικονομία της 
προετοιμαζόμενης «λύσης» φαντάζει άκρως κατα-
στροφική…  

Κυπριακός ελληνισμός σε καμπή
Στην Κύπρο, δυστυχώς, το κλίμα αντιστράφηκε

Του Σάββα Μαστραππά

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε από την επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος του 
Απριλίου του 2004.  
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Μ 

ία νέα σχολική χρονιά αρχίζει 
και τα προβλήματα στην Παιδεία 
αντί να μειώνονται πολλαπλασι-
άζονται διαρκώς σαν τη Λερναία  

Ύδρα, μόνο που στην περίπτωσή μας ο Ηρα-
κλής που θα την εξολόθρευε υπάρχει μόνο 
στα μυαλά όσων πιστεύουν ακόμη σε σωτή-
ρες. Όχι ότι τρέφαμε αυταπάτες ύστερα από 
την υπογραφή του τρίτου μνημονίου και την 
παραίτηση της κυβέρνησης. Το γνωρίζουμε, 
άλλωστε, ότι η δημόσια Παιδεία βρίσκεται δι-
αρκώς στο στόχαστρο των πολιτικών λιτότητας 
παντού όπου επιβάλλονται αντίστοιχες πολιτι-
κές. Αυτά που ζούμε φέτος ωστόσο πιθανόν να 
μην έχουν προηγούμενο, καθώς:

• Τα κενά σε διδακτικό προσωπικό υπολο-
γίζονται από το ίδιο το υπουργείο σε πάνω 
από 20.000 με δυνατότητα κάλυψης αυτή τη 
στιγμή, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση, των 
12.000. Τα κενά βεβαίως οφείλονται στο γεγο-
νός ότι δεν γίνονται διορισμοί, αλλά και στην 
διαχείριση προσωπικού καθώς για άλλη μια 
χρονιά εκατοντάδες αποσπάσεις έγιναν χωρίς 
να υπάρχει αναπλήρωση του κενού. Μάλιστα 
φέτος ο Κουράκης ξεπέρασε τον Λοβέρδο, κα-
θώς ο πρώτος υπέγραψε 1800 περίπου απο-
σπάσεις έναντι 1650 του δεύτερου κατά την 
περσινή χρονιά στην κεντρική υπηρεσία του 
υπουργείου Παιδείας.

• Οι αποσπάσεις σε φορείς, σε διευθύνεις, στο 
υπουργείο, αλλά και από νομό σε νομό ούτε 
φέτος έπεισαν πως έγιναν σε όλες τις περιπτώ-
σεις με τη δέουσα αξιοκρατία και διαφάνεια 
και με γνώμονα τη σωστή λειτουργία του κρά-
τους. Σε κάποια περίπτωση το ίδιο πρόσω-
πο αποσπάστηκε σε έναν φορέα με υπογρα-
φή του Μπαλτά και σε άλλον με υπογραφή 
του Κουράκη. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
δεν αποσπάστηκε κανείς στην Αργολίδα, αλλά 
αποσπάστηκαν τέσσερις στην Καβάλα και πέ-
ντε στην Καρδίτσα…

• Οι αναπληρωτές αυτές τις μέρες καλούνται 
να υποβάλουν εκ νέου αίτηση διορισμού, 
μετά την ακύρωση της προηγούμενης εγκυ-
κλίου. 

• Διευθύνσεις, διοικήσεις, το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, τα Κέντρα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης και άλλοι εκπαιδευτι-
κοί φορείς και θεσμοί λειτουργούν είτε με «επ’ 
αόριστον» είτε με παράταση της θητείας τους 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 των προϊσταμέ-
νων, των υπευθύνων και των αποσπασμένων 
εκεί. Φανταστείτε τι θα συμβεί όταν θα γίνουν 
οι απαραίτητες κρίσεις στη μέση της χρονιάς. 
Αυτοί που θα εκπέσουν, θα αναζητούν ωρά-
ριο ενώ όσοι εκλεγούν για πρώτη φορά θα 
αφήνουν κενές θέσεις...

• Το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία δεν κα-
τατέθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να παραμένουν 
σοβαρές εκκρεμότητες σε βασικά εκπαιδευτι-
κά ζητήματα.

• Οι μαθητές της φετινής Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ 
δεν γνωρίζουν σε ποια μαθήματα ειδικότητας 

θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις! 
Ούτε φυσικά σε ποια ύλη. 

• Από φέτος οι ίδιοι μαθητές στερούνται τη δυ-
νατότητα να διαγωνιστούν για μία θέση στα 
ΑΕΙ, αφού η σχετική Ομάδα Β έχει καταργη-
θεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμα-
ρά-Βενιζέλου.

• Αποζημιώσεις εκπαιδευτικών για έργα που 
έχουν παραδοθεί εδώ και μήνες εκκρεμούν 
ενώ για κάποιες περιπτώσεις φημολογείται 
ότι δεν θα καταβληθούν καν! Φυσικά, με το 
στέγνωμα των ταμείων κατά τη διάρκεια της 
«διαπραγμάτευσης» δεν υπάρχει φράγκο.

• Φράγκο δεν υπάρχει ούτε στους δήμους 
που, με βάση τον Καλλικράτη, έχουν επωμι-
στεί την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των σχολείων. Έτσι αυτή τη στιγμή τα σχολεία 
καλύπτουν τις ανάγκες τους για την έναρξη της 
σχολής χρονιάς με βερεσέ. 

• Πολύ σοβαρό όμως είναι το ζήτημα της αδυ-
ναμίας πρόσληψης καθαριστριών για τα σχο-
λεία από τους δήμους. Από τις ήδη υπάρχου-
σες, κάποιες είναι απλήρωτες από την αρχή 
του έτους ή πληρώνονται από άλλους πόρους.

• Σε εκκρεμότητα παραμένουν επίσης οι συμ-
βάσεις για τα δρομολόγια των λεωφορείων για 
τη μεταφορά των μαθητών.

Με άλλα λόγια, ζούμε την αποθέωση της 
ανευθυνότητας και της αδιαφορίας της πολιτι-
κής μας ηγεσίας για τη στοιχειώδη λειτουργία 
της Παιδείας. 

Αν το κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει 
τα αυτονόητα, τι μπορούμε να περιμένουμε 
για όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του 
νέου μνημονίου και της περίφημης εργαλειο-
θήκης του ΟΟΣΑ;

Αναμένουμε δηλαδή την επιβολή ιδιαίτε-
ρα επώδυνων μέτρων που αφορούν τη συγ-
χώνευση τμημάτων και σχολικών μονάδων, 
την πιθανή αύξηση του διδακτικού ωραρίου, 
την ένταση του αυταρχισμού, την υποχρημα-
τοδότηση, την κατάργηση ή υποβάθμιση υπο-

στηρικτικών δομών, την επί τα χείρω αλλαγή 
του μισθολογίου των εκπαιδευτικών, καθώς 
και την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης 
με παράλληλη περικοπή συντάξεων.

Η συγκυρία της προεκλογικής περιό-
δου έχει οδηγήσει σε αδράνεια τα συνδικάτα 
ενώ παράλληλα παρέχει άλλοθι στην πολιτι-
κή ηγεσία για να μην προχωρήσει στην άμε-
ση λήψη μέτρων για την ομαλή λειτουργία των 
σχολείων. Κανείς όμως πλέον σ’ αυτή τη χώρα 
δεν έχει την παραμικρή ψευδαίσθηση ότι ειδι-
κά αυτές οι εκλογές μπορούν να βελτιώσουν 
τη θέση της χώρας και τη ζωή των ανθρώπων 
σε αυτήν.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ στο πρό-
σφατο παρελθόν, γίνεται φανερό πως ο μόνος 
παράγοντας που μπορεί να επιδράσει καταλυ-
τικά στις εξελίξεις είναι η λαϊκή κινητοποίηση. 
Η επίμονη, οργανωμένη, συλλογική δράση 
μπορεί να αποτρέψει τις καταστροφικές εξελί-
ξεις που έχουν δρομολογηθεί, αλλά και να επι-
βάλει την επικράτηση της λογικής για τα έως 
τώρα δεδομένα και αυτονόητα. Αλλά γι’ αυτό θα 
χρειαστεί να υπάρξει αλλαγή προτεραιοτήτων 
και φιλοσοφίας και για το εκπαιδευτικό συνδι-
καλιστικό κίνημα. Οι όποιες μειοψηφικές αντι-
δράσεις εκδηλώνονται αποπνέουν ακόμη τον 
αέρα του ξοφλημένου συνδικαλισμού της με-
ταπολίτευσης συμβάλλοντας έτσι με τον τρόπο 
τους στην υπάρχουσα διάλυση καθώς καλούν 
σε κινητοποιήσεις με αιτήματα: εδώ και τώρα 
προσλήψεις, αυξήσεις και επιστροφή στον 
προμνημονιακό «παράδεισο». Παραμένει λοι-
πόν το αίτημα για τον «τρίτο δρόμο» της υπερά-
σπισης του δημόσιου σχολείου μέσα από την 
ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων, της 
διεκδίκησης της επίλυσής τους μέσω της ενερ-
γοποίησης του συνόλου της σχολικής και της 
ευρύτερης κοινότητας, χωρίς όμως παράλλη-
λα να υπονομεύεται η λειτουργία των σχολεί-
ων, όπως εξάλλου βολεύει και εξυπηρετεί κα-
λύτερα κάθε εξουσία και την αποικιακή της δι-
οίκηση στη χώρα μας!

* πρόεδρος ΕΛΜΕ Αργολίδας.   

Η ΚΟΕ 
μετεωρίζεται

Η 

συνιστώσα της «πατριωτικής αριστεράς» 
στον ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε συστηματικά κρι-
τική στον Τσίπρα, από την πρώτη μέρα 
που αυτός έγινε πρωθυπουργός. Με το 

γάντι βέβαια, μεριμνώντας πάντοτε να μην ξεπερά-
σει τα εσκαμμένα της «συμπόρευσης» --εξάλλου εί-
ναι αλήθεια ότι η ίδια οργάνωση ποντάρε μέχρι τον 
Μάιο του 2014 στο άλογο «Τσίπρας» ως τάχα χαρι-
σματικού, που διατηρεί πηγαία επικοινωνία με τον 
«λαϊκό ριζοσπαστισμό» (sic!). 

Ωστόσο, όταν μεγάλο μέρος ακόμα και αυτής της 
ήπιας κριτικής που άσκησε επιβεβαιώθηκε, και ενώ  
όλοι θα περίμεναν οι βουλευτές της ΚΟΕ, τουλάχι-
στον οι σκληροπυρηνικοί Χατζηλάμπρου, Σωτηρί-
ου, Κοδέλας, να τα έκαναν λαμπόγυαλο στην Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ, κατά τις μέρες εκείνες της ανεπανάληπτης 
κωλοτούμπας, και των μετέπειτα μνημονιακών παλι-
νωδιών, προτίμησαν μια στάση κατευναστικής, τακτι-
κής υποχώρησης –που οδήγησε σε μια ήπια απο-
χώρηση, μόνον αφότου ο Τσίπρας αποφάσισε να δι-
αλύσει την κυβέρνησή του. 

Απόρροια της εξαιρετικά αντιφατικής στάσης 
που τήρησε κατά την προηγούμενη περίοδο είναι 
και το γενικό βραχυκύκλωμα που ακολούθησε κατά 
την προεκλογική περίοδο. Η οργάνωση δεν πήγε 
ούτε με τον Λαφαζάνη, ούτε δοκίμασε την προοπτική 
μιας αυτόνομης καθόδου –αρκέστηκε σε μια πλειά-
δα εκδηλώσεων και συζητήσεων για την ερμηνεία 
της αποτυχίας του «εγχειρήματος ΣΥΡΙΖΑ» και προ-
έταξε με ανακοίνωσή της την γραμμή «άκυρο-λευ-
κό», υποσχόμενη μια γενναία αυτοκριτική και συμ-
μετοχή σε μετεκλογικές, κυρίως κοινωνικές, διεργα-
σίες άρσης του αντιστασιακού αδιεξόδου. 

Πολλά από; όσα λέει η ΚΟΕ δεν είναι λανθασμέ-
να –καθώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι από τις 
λίγες οργανώσεις της αριστεράς που κατανόησαν, 
παρότι ανεπαρκώς, τη λειτουργία του εθνικού ζητή-
ματος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, 
εκείνο που τη βραχυκυκλώνει είναι η επιμονή της 
να ζει… στη μεταπολίτευση: 

Να παραμένει, δηλαδή, οργάνωση που μιλά-
ει στην «αριστερά» -και όχι στην κοινωνία όπως θα 
όφειλε, καθώς η αριστερά εδώ και πολλές δεκαετίες 
αποτελεί συνιστώσα της εξουσίας, με την ευρύτερή 
της έννοια,  και όχι της κοινωνίας.  

Να επιμένει σ’ έναν εξισορροπητικό τακτικισμό 
συμμετοχής σε «αριστερά μέτωπα ευκαιριών» (όρα… 
ΣΥΡΙΖΑ), πράγμα που λειτουργεί εις βάρος των 
απαιτούμενων ιδεολογικών ρήξεων που πρέπει να 
γίνουν εντός της ελληνικής κοινωνίας ώστε οι αντι-
στάσεις της να χειραφετηθούν από την συστηματική 
λεηλασία στην οποία την υποβάλλει η αριστερά της 
εξουσίας. Γεγονός που, μεταξύ άλλων, δημιουργεί κι 
ένα ηθικό ζήτημα, γιατί οι ηγετικοί κύκλοι της ΚΟΕ 
γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις καταστροφικές συνέ-
πειες που είχε το "καπέλωμα" του τελευταίου κύκλου 
των αντιστάσεων του ελληνικού λαού από τον χυδαίο 
οπορτουνισμό της «κυβερνώσας αριστεράς». Και, 
παρ' όλα αυτά, υπήρξαν πολύ φειδωλοί μέχρι σήμε-
ρα στην κριτική τους.  

Οι μετεκλογικές διεργασίες θα κρίνουν, εν τέλει, 
αν αυτή η εκδοχή «πατριωτικής αριστεράς» θα κατα-
φέρει να περάσει στον 21ο αιώνα, ή αν θα παραμεί-
νει στη… μεταπολίτευση, ακυρώνοντας την όποια θε-
τική συνεισφορά θα μπορούσε να έχει. 

Γ.Ρ. 

Κατάρρευση των σχολείων;
Η Παιδεία την εποχή του 3ου μνημονίου

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

Αν το κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει τα αυτονόητα, τι μπορούμε να περιμένουμε 
για όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του νέου μνημονίου και της περίφημης ερ-
γαλειοθήκης του ΟΟΣΑ;
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Όταν ο υπουργός Οικονομικών, η ανα-
πληρώτριά του, ο υπουργός Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης και η Πρόε-
δρος της Βουλής επεξεργάζονταν σχέ-
δια ρήξης και επιστροφής στο εθνικό 
νόμισμα, ενώ οι υπόλοιποι υπουργοί 
της κυβέρνησης αναλώνονταν στην 
επικοινωνιακή απάτη της διαπραγ-
μάτευσης, μόνο καταστροφές θα μπο-
ρούσαν να γίνουν στο πεδίο της πραγ-
ματικής οικονομίας. Δεν μιλάμε βέ-
βαια για τον σχεδιασμό μιας στρα-
τηγικής ανασυγκρότησης που έχει 
ανάγκη η χώρα, αλλά για το έλλειμμα 
και της στοιχειώδους διαχείρισης για 
την εξοικονόμηση και τον προγραμ-
ματισμό των διαθέσιμων πόρων για 
τις υποδομές, την κοινωνική πολιτική, 
την παιδεία, την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση και την περιφερειακή ανά-
πτυξη. 

Ε 

ίναι αξιοσημείωτο το πώς η «Αρι-
στερή» δια-κυβέρνηση απαξίω-
σε τόσο πολύ τις συνθήκες ζωής 
των εργαζομένων και των ανέρ-

γων, παρά τις κοινωνιοκεντρικές ιδεολο-
γικές της αναφορές. Παντελώς απροετοί-
μαστοι στον σχεδιασμό προγραμμάτων, 
έφτασαν τον Μάιο, διά της αναπληρώτρι-
ας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου 
ν’ αναστείλουν πρόσκληση του υπουργείου 
της, σχετική με προγράμματα βάουτσερ για 
16 χιλ. ανέργους λόγω ανεπαρκειών στον –
δικό τους!– σχεδιασμό, αφού διαπίστωσαν 
ότι το 75% των πόρων απορροφάται από τα 
ΚΕΚ και από έναν όμιλο του κατασκευαστι-
κού κλάδου που θα προσλάμβανε, στις διά-
φορες εταιρείες του, ανέργους για δύο μή-
νες απασχόληση!

Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα, στον 
αέρα βρίσκεται ακόμα η εκταμίευση περί 
των 500 εκατ. € για την περίοδο 2014-
2020, για την αντιμετώπιση των άμεσων 
κοινωνικών αναγκών των προσφύγων που 
εισρέουν κατά χιλιάδες στα νησιά μας. Προ-
ϋπόθεση της εκταμίευσής τους από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης είναι η σύσταση ενιαίας δια-
χειριστικής αρχής, που θα υποκαταστή-
σει τις επιμέρους υπηρεσίες στα υπ. Εργα-
σίας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πο-
λίτη. Η πιστοποίηση της αρχής αυτής, υπό 
την αιγίδα του υπ. Μετανάστευσης, παρα-
μένει μετέωρη, αφού βρίσκονται σε εκκρε-
μότητα οι υπουργικές αποφάσεις για τη σύ-
σταση των νέων διαχειριστικών αρχών της 
περιόδου 2014-2020, τη διαδικασία στε-
λέχωσης των θέσεων ευθύνης, τη διαχείρι-
ση των αναγκών σε προσωπικό, το σύστη-
μα διαχείρισης κοκ κατά τα προβλεπόμενα 
του Ν4314/14. Λόγω της δομικής ανεπάρ-
κειας τους έφτασαν –οι αντι-μνημονιακοί– 
να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

την επανασύσταση της τασκ φορς με στό-
χο «την ανάλυση των παραγόντων που συ-
νέβαλαν στην καθυστέρηση της εφαρμογής 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 (!!!) και την αξιοποί-
ηση των πόρων». Δηλαδή μιας χρυσοπλη-
ρωμένης υπηρεσίας κοινοτικών αξιωμα-
τούχων, που όλη την προηγούμενη περίο-
δο λειτούργησε ως εντολοδόχος της εφαρ-
μογής των μνημονιακών πολιτικών και ως 
μεσάζοντας για τη διάθεση πόρων σε ιδιω-
τικές εταιρείες.

Οι καθυστερήσεις στην εκταμίευση πό-
ρων των διαρθρωτικών ταμείων, λόγο της 
παρατεταμένης μη-διαπραγμάτευσης, είχε 
σαν αποτέλεσμα, από το 1δισ. € κατανομών 
στην Τράπεζα της Ελλάδας τον Αύγουστο να 
έχουν πληρωθεί μόλις τα 315 εκατ. €. Επό-
μενο ήταν η διακοπή περί των τετρακοσίων 
έργων σε 116 δήμους της χώρας, η μη κα-
ταβολή των χρημάτων σε αναδόχους και σε 
χιλιάδες εργαζόμενους κοινωνικών υπηρε-
σιών, βρεφονηπιακών σταθμών, ερευνητι-
κών προγραμμάτων κοκ που έχουν μείνει 
απλήρωτοι για μήνες. 

Δεδομένης δε της λήξης της επιλεξιμό-
τητας των δαπανών στο τέλος της τρέχουσας 
χρονιάς –λόγω κλεισίματος της διαχειρι-
στικής περιόδου 2007-2013–, κινδύνευαν 
πολλές από αυτές τις υποχρεώσεις να μεί-
νουν μη εκτελεστέες και οι πόροι να χαθούν.

Πολύ πιο αποτελεσματική η υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση, διά του υπουργού Ν. Χρι-
στοδουλάκη, ζήτησε την παράταση της επι-
λεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας 
περιόδου και έλαβε άμεσα μέτρα, που αφο-
ρούν στην αύξηση του ποσοστού συγχρη-
ματοδότησης από το 95% σε 100% και στην 

πρόωρη εκταμίευση του 5% της αποπλη-
ρωμής του ΕΣΠΑ 2007-13. Επιπρόσθε-
τα, προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού 
χρηματοδότησης για τη νέα προγραμμα-
τική περίοδο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες 
και σε σύσταση ειδικού λογαριασμού για τις 
νέες πιστώσεις, προκειμένου να διασφαλι-
στεί άμεσα ρευστότητα ύψους 1,5 δισ. € και 
να εξοικονομηθούν πόροι από τον κρατικό 
προϋπολογισμό λόγω μη συγχρηματοδότη-
σης από εθνικούς πόρους. 

Οι κοινοτικοί πόροι ήταν αυτοί που σ’ 
όλη την πορεία της μεταπολίτευσης συνε-
τέλεσαν στον παρασιτισμό, συντηρώντας 
την κατανάλωση και την ενσωμάτωση των 
εκλογικών πελατών των μεγάλων κομμά-
των και της διανόησης στο σύστημα της πα-
γκοσμιοποίησης. Μεγάλο κενό σ’ αυτήν τη 
φάση αποτελεί το έλλειμμα στοιχειώδους 
κοινωνικής διαβούλευσης για την προετοι-
μασία ενός συστήματος αξιολόγησης των 
δομών, διαχείρισης και ελέγχου της διάθε-
σης των πόρων. Πόρων που θα έπρεπε να 
χρηματοδοτήσουν ένα εθνικό σχέδιο πα-
ραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότη-
σης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, εξωστρεφείς 
τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η 
ναυτιλία, η άμυνα θα έπρεπε να συνδεθούν 
με ενδογενείς παραγωγικές δραστηριότητες 
όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας, η μηχα-
νουργία, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, 
η μικρο-ηλεκτρονική κ.λπ., στη βάση νέων 
υβριδικών μοντέλων έρευνας και επιχειρη-
ματικότητας με συμπράξεις δημόσιων επι-
χειρήσεων με ΜΜΕ, νέους συνεταιρισμούς 
και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Φύκια και παρα-
γωγή λιπάσματος 
στην Αίγινα

Ε 

δώ και χρόνια και με την εφαρμογή του 
συνθήματος, «Νόμος είναι το δίκιο του 
τουρίστα», τα φύκια συγκαταλέγονται στα 
σκουπίδια που ξεβράζονται στις παραλί-

ες των νησιών. Δίπλα στα πλαστικά υλικά που βρί-
σκουμε στις ακτές, των οποίων η προέλευση είναι 
από τις άτυπες χωματερές στις γειτονιές του Αργο-
σαρωνικού, τα φύκια έχουν καταστεί ο εφιάλτης των 
λουόμενων της παραλίας. 

Ένα φυσικό υλικό γεμάτο ιώδιο, που προέρχε-
ται από τα λιβάδια της Ποσειδωνίας, αυτά «τα ταινι-
όμορφα φυτά που όταν είναι ζωντανά σχηματίζουν 
πυκνές πράσινες συστάδες σε αμμώδεις βυθούς και 
που όταν ξεβράζονται (νεκρά) παίρνουν μια γκρι-
ζόμαυρη μορφή» γεμίζει τις ακτές του νησιού μας 
αποθαρρύνοντας όσους λουόμενους έχουν συνηθί-
σει στο τρίπτυχο των οργανωμένων παραλιών: ξα-
πλώστρα-ομπρέλα-φραπές. Κάθε χρόνο, μηχανή-
ματα της δημοτικής αρχής απομακρύνουν σε γνω-
στές-άγνωστες χωματερές όλη αυτή την ποσότητα 
φυκιών, που την εναποθέτουν μαζί με κλαδέματα 
δέντρων, ξερούς θάμνους και άλλα «άχρηστα υλι-
κά», για να υπάρχουν παραλίες καθαρές από αυτήν 
την «αποκρουστική γκρίζα μάζα». Κι όπως συμβαί-
νει και σε άλλες περιπτώσεις, απλώς βγάζουμε τα 
μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια, καθότι είναι γνω-
στό ότι τα φύκια όχι μόνο δεν είναι «άχρηστο υλικό» 
αλλά, όπως αναρίθμητες πηγές ομονοούν, ένα πρώ-
της τάξεως υλικό εδαφοκάλυψης και φυσικό λίπα-
σμα.

H χρησιμότητα αυτού του «ενοχλητικού υλι-
κού» τεκμηριώνεται και από το ενδιαφέρον που δεί-
χνουν εταιρίες οι οποίες προς ίδιον όφελος και κέρ-
δος έχουν επεξεργαστεί προτάσεις «απαλλαγής» 
μας από τα φύκια των παραλιών. Οι ίδιες έχουν εκ-
πονήσει εφαρμογές βασισμένες στις ευεργετικές ιδι-
ότητες των φυκιών: Το λίπασμα που παράγεται από 
φύκια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τοποθε-
τηθεί οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά λίπαν-
σης πίσω στο χώμα. Το παραγόμενο κομπόστ από 
φύκια είναι πλούσιο σε οργανική ύλη και θρεπτικά 
συστατικά, χωρίς χημικά πρόσθετα. Ως ιδανικό φυ-
σικό βελτιωτικό του εδάφους, το κομπόστ προσφέ-
ρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α) Δίνει τη δομή και την υφή, β)Διατηρεί την 
υγρασία, γ) Αερίζεται δ) Έχει μεγάλη περιεκτικότη-
τα σε οργανική ύλη και θρεπτικές αξίες ε) Βελτιώνει 
τη γονιμότητα του «κουρασμένου» εδάφους. Τι άλλο 
θα χρειαστεί για να πειστούμε ότι εμείς οι ίδιοι μπο-
ρούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την ποσότητα 
φυκιών προκειμένου συστηματικά να το χρησιμο-
ποιούμε ως βελτιωτικό του εδάφους για την τοπική 
μας γεωργία; Τι θα πράξει στο εγγύς μέλλον η δημο-
τική αρχή Αίγινας; 

Θα συλλέξει τα φύκια για να τα εναποθέσει μαζί 
με άλλα «άχρηστα» οργανικά υλικά στις άτυπες χω-
ματερές, θα παραδώσει την εργολαβία απαλλαγής 
μας από αυτά σε κάποια «έμπειρη» επιχείρηση, ή 
θα τα αποθέσει στο έλεος της βροχής για να αφα-
λατωθούν και να τα παραδώσει με ασφάλεια στους 
καλλιεργητές μας;

Ομάδα Προβληματισμού 
και Παρέμβασης στην Αίγινα

Μαύρες τρύπες στη διακυβέρνηση
Δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ

Του Νίκου Ντάσιου

Παντελώς απροετοίμαστοι στον σχεδιασμό προγραμμάτων, έφτασαν τον Μάιο, διά της 
αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου ν’ αναστείλουν πρόσκληση του 
υπουργείου της, σχετική με προγράμματα βάουτσερ για 16 χιλ. ανέργους λόγω ανε-
παρκειών στον –δικό τους!– σχεδιασμό
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Η παραγωγική αποδιάρθρωση 
της χώρας μας είναι το αποτέλε-
σμα απολύτως ηθελημένων πολι-
τικών επιλογών, τουλάχιστον των 
τελευταίων τριάντα χρόνων. Το 
μνημόνιο απλώς την επιτάχυνε 
και την ολοκλήρωσε.

Α 

ν σήμερα έπεφταν χρήμα-
τα από ελικόπτερο, τα μόνα 
που θα διογκώνονταν θα 
ήταν οι παρασιτικοί τομείς 

της αγοράς, εκείνοι ακριβώς που μας 
κατέστρεψαν. [i]

Αν δεν αλλάξει ο συσχετισμός 
3% του πρωτογενή τομέα, 16% του 
δευτερογενή τομέα και  81% υπη-
ρεσίες παντός είδους, τότε όχι μόνο 
ανάπτυξη ποτέ δεν θα δούμε, αλλά 
θα χάσουμε και την εθνική μας ανε-
ξαρτησία.[ii]

Τι συμβαίνει με τους εκάστοτε 
αναπτυξιακούς νόμους στ' αλή-
θεια.

Η εφαρμογή των προηγούμε-
νων αναπτυξιακών νόμων τελικά βο-
ήθησε στη μεγέθυνση των υπηρε-
σιών (σύμβουλοι-βιομηχανίες υπη-
ρεσιών δημιουργίας business plan 
και όχι μόνο), του παρασιτισμού, της 
αθρόας εισαγωγής μηχανολογικού 
εξοπλισμού και του αυξημένου δι-
αχειριστικού κόστους που κατανά-
λωσε σημαντικούς πόρους εις βάρος 
των πραγματικά δικαιούχων. 

Αντί ο αναπτυξιακός νόμος να 
στοχεύει και σκοπεύει στο ζητού-
μενο, που είναι το τελικό προϊ-
όν, περιορίζεται στις προθέσεις, 
επιδοτώντας κυρίως δαπάνες κτη-
ριακού και μηχανολογικού εξοπλι-
σμού (πάντα εισαγόμενου, μια που 
δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης 
πιστοποιητικού για τα εγχωρίως κα-
τασκευαζόμενα!) και πάσης φύσεως 
υπηρεσιών (ταξίδια, εκθέσεις, συμ-
βούλων και μιας βαριάς βιομηχα-
νίας υπηρεσιών «paper-ρολογίας»), 
με τελικό αποτέλεσμα τη διόγκω-
ση του παρασιτισμού και της δι-
αφθοράς. 

Για να εισπράξεις δε την οιαδή-
ποτε επιχορήγηση, θα πρέπει να κα-
ταθέσεις αντίστοιχη εγγυητική επι-
στολή τραπέζης, αποκλείοντας στην 
πράξη όσους πραγματικά τη χρειά-
ζονται, με αποτέλεσμα να απευθύ-
νεται τελικά μόνο σε αυτούς που δεν 
την έχουν ανάγκη!

Οι κάθε λογής αγράμματες υπη-
ρεσίες, φορείς ενός άκριτου εισαγό-
μενου προτύπου, στο όνομα ενός 

κατ' επίφαση μόνο εκσυγχρονισμού, 
καταστρέφουν διά της βίας την τοπι-
κή παραγωγική μας  πραγματικό-
τητα, πραγματικότητα που ουδέπο-
τε, κατανόησαν, εκτίμησαν σωστά ή 
αγάπησαν.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), μαζί με τους 
εκάστοτε ακαδημαϊκούς αξιολογη-
τές, στην πράξη καταπολέμησαν  την 
οιαδήποτε προσπάθεια των μεταποι-
ητικών βιοτεχνικών μονάδων για 
καινοτομία, υψηλή τεχνολογία και 
απόπειρα δημιουργίας νέου προϊ-
όντος, μια και αυτό δεν ταίριαζε στα 
δικά τους εγκεφαλικά πρότυπα περί 
κυρίαρχου μαζικού προϊόντος.

Τελικά, δεν ήταν δυνατόν να κά-
νεις την οιαδήποτε μακροπρόθε-
σμη επενδυτική πολιτική, διότι είχες 
να αντιμετωπίσεις έναν απολύτως 
εχθρικό κρατικό μηχανισμό, σε συ-
νέργεια με τους διάφορους ακαδη-
μαϊκούς συμβούλους, οι οποίοι στην 
πράξη εδραίωσαν το σημερινό νεο-
φιλελεύθερο μοντέλο, με την απαξία 
τους στην ενδογενή παραγωγή. 

Ριζική αλλαγή διαδικασιών και 
στόχευσης των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων.

To μόνο τελικό ζητούμενο 
κάθε νέας επένδυσης που επιχο-
ρηγείται θα έπρεπε να είναι η δη-
μιουργία τελικού προϊόντος υψη-
λής ελληνικής-εγχώριας προστι-
θέμενης αξίας (ΕΠΑ) μεγαλύτε-
ρης του 35%.

Οι όποιες ελαφρύνσεις, μιλά-
με μόνο για έμμεσες,  θα δίνονται 
στο τέλος της επένδυσης και μάλλον 
δεν θα δίνονται, αλλά θα εφαρμόζο-
νται αυτοδίκαια από τις ίδιες τις επι-
χειρήσεις, μέσω των λογιστικών τους 
βιβλίων. 

Το ύψος και το είδος των ελα-
φρύνσεων θα περιγράφονται σαφώς 
στο ΦΕΚ του νέου αναπτυξιακού νό-
μου, και θα είναι γνωστές στους πά-

ντες εκ των προτέρων.
Οι όποιες ελαφρύνσεις θα είναι 

κλιμακωτές, ανάλογα με την επιτευ-
χθείσα ΕΠΑ (π.χ. για ΕΠΑ από 35%-
40% αυτές... για ΕΠΑ από 40%-50% 
αυτές κ.ο.κ.).

Η ΕΠΑ θα υπολογίζεται από τις 
οικονομικές υπηρεσίες της κάθε επι-
χείρησης και θα αποστέλλεται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου, όπου θα γίνεται ο έλεγχος αυτής, 
όπως και για τα λοιπά οικονομικά 
στοιχεία της κάθε επιχείρησης.

Τότε όλοι οι επενδυτές θα έχουν 
συμφέρον να υλοποιήσουν άμεσα 
την επένδυση, οι δε πωλήσεις των 
προϊόντων τους, ως αποτέλεσμα αυ-
τής, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη 
αξία, ώστε να τύχουν των μεγίστων 
ευεργετημάτων του νόμου.

Η όλη διαδικασία απλοποιεί-
ται, δεν προϋποθέτει την κατάθεση 
επενδυτικού σχεδίου, ίσως αρκεί μια 
απλή αίτηση, και σταματάει η έγκρι-
ση μιας επένδυσης να υπόκειται στη 
διάθεση των όποιων τεχνοκρατών - 
επαϊόντων, τρομάρα τους.

Οι πιστοποιήσεις από μεριάς του 

δημοσίου (ουσιαστικά σήμερα ανύ-
παρκτες) χρειάζονται για τη δημι-
ουργία του προϊόντος και όχι για τα 
μέσα παραγωγής. 

Ας τα παράγει με τα χέρια του. 
Δηλαδή τότε δεν δικαιούται επι-
χορήγησης; 

Με τον υπάρχοντα αναπτυξι-
ακό νόμο, δεν δικαιούται καμιάς 
επιχορήγησης!

Το κάθε πλέον προϊόν που θα 
πωλείται, θα φέρει σήμα στην ετι-
κέτα του με το ποσοστό της ΕΠΑ. 
Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής 
θα γνωρίζει και θα επιλέγει όχι μόνο 
με το κριτήριο της τιμής, αλλά και του 
ποσοστού της εγχώριας κατασκευής.

Παράλληλα, είναι σήμερα απο-
λύτως αναγκαίο να δημιουργηθεί 
ένας νέος Κανονισμός Δημόσιων 
Προμηθειών, που ουσιαστικά θα 
πριμοδοτεί την ελληνική παραγωγή 
μέσω του ελέγχου της ΕΠΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μιλάμε για επενδύ-
σεις με σκοπό τη δημιουργία τελικού 
προϊόντος στον πρωτογενή τομέα και 
στη μεταποίηση μόνο! Αποκλείο-
νται σαφώς κάθε είδους υπηρε-
σίες!

Άρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
είναι σαφές ότι οι έμμεσες φοροα-
παλλαγές ή ό,τι άλλο, δίνονται μετά 
το τέλος της επένδυσης,  σύμφω-
να με τις πωλήσεις της επιχείρησης, 
και για όσον καιρό είναι αναγκαίες 
(όπως με τις αποσβέσεις 5 έως 10 
χρόνια, ιδιαιτέρως σε υψηλής έντα-
σης κεφαλαίου επενδύσεις).

Η πρότασή μας προφανώς δεν 
είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει όλες 
τις επενδύσεις, π.χ. κάποιος που θέ-
λει άμεσες επιχορηγήσεις, θα συνε-
χίζει να υποβάλλει επενδυτικό σχέ-
διο και να αναμένει την έγκρισή του.

Ναι σε έναν αναπτυξιακό 
πραγματικά νόμο που:

• θα εξυπηρετεί την πραγματική οι-
κονομία αυτού του τόπου

• θα ανοίγει τον δρόμο σε νέες προ-
σλήψεις

• θα αξιολογεί επιτέλους το αποτέλε-
σμα και όχι την πρόθεση και τα μέσα

• θα αναδεικνύει τη δική μας τεχνική 
παράδοση και την πραγματική με-
ταποιητική πραγματικότητα του τό-
που μας

• θα επιτρέπει να αναδειχθούν οι ιδι-
αίτερες πατέντες, ιδιοσυσκευές και 
πρακτικές του κάθε παραγωγού και 
όχι την επιβολή εξωγενών κανόνων 
και πρακτικών που τελικά εξυπη-
ρετούν την καταστροφή της τοπικής 
παραγωγής προς όφελος των εισα-
γωγών

• θα τερματίσει την αυθεντία των 
ακαδημαϊκών συμβούλων, που κα-
ταλήγουν όχι μόνο σε σνομπισμό, 
αδιαφορία και τελικά στη δυσφήμι-
ση των παραγωγών,  με τελικό σκο-
πό τον εξοβελισμό τους.

• θα τερματίσει επί τέλους τη βιο-
μηχανία των business plan και των 
συμβούλων, που καταλήγουν στη δι-
αφθορά και την εξυπηρέτηση των 
ημετέρων.

Μιλάμε, λοιπόν για μία ριζική, ανα-
γκαία αναπροσαρμογή του τρόπου 
ανάπτυξης της πραγματικής οικο-
νομίας, που θα βασίζεται στην εξά-
λειψη, άπαξ διά παντός, της διαφθο-
ράς όλων των συγκατανευσιφάγων 
της διαπλοκής[vii] και της κακοδαι-
μονίας μας.

Το πραγματικό ερώτημα είναι: 
θέλουμε πραγματικά να το επιχειρή-
σουμε αυτό; Άλλως, να αρκεστούμε 
στην καλύτερη διαχείριση του υπάρ-
χοντος, ατελέσφορου μεν, αλλά απο-
λύτως καταστροφικού της εγχώριας 
παραγωγής δε δρόμου, μια και εμείς 
είμαστε καλύτεροι από τους άλλους!

Αν η απάντηση είναι ότι δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος από τη ριζι-
κή αναπροσαρμογή του τρόπου της 
ανάπτυξης, τότε θα βρούμε τα ανα-
γκαία εργαλεία και πολιτικές.

Το ότι τα πράγματα γίνονται πλέ-
ον πολύ απλά δεν πρέπει να μας τρο-
μάζει αλλά αντίθετα να μας προκαλεί.

Υ.Γ. Η πρόταση αυτή μιλάει μόνο για 
τις έμμεσες ελαφρύνσεις, που θα εί-
ναι πλέον κεντρικό στοιχείο του νέου 
αναπτυξιακού νόμου. Θα (πρέπει να) 
επακολουθήσουν και άλλα κείμενα, 
που θα ασχοληθούν με άλλες πτυ-
χές του νόμου, όπως π.χ. για το είδος 
και τον τρόπο των άμεσων επιχορη-
γήσεων, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε 
και χρειαζόμαστε και, το σημαντικό-
τερο, τη Χάραξη μιας Νέας Εθνι-
κής Παραγωγικής Στρατηγικής.

Για έναν νέο αναπτυξιακό νόμο
...που επιτέλους θα επικροτεί την ανάπτυξη και όχι τη διαφθορά και τον παρασιτισμό.

“ 
Τελικά, δεν ήταν δυ-

νατόν να κάνεις την 

οιαδήποτε μακροπρό-

θεσμη επενδυτική πο-

λιτική, διότι είχες να 

αντιμετωπίσεις έναν 

απολύτως εχθρικό 

κρατικό μηχανισμό σε 

συνέργεια με τους δι-

άφορους ακαδημαϊ-

κούς συμβούλους

Του Αλέξανδρου Οικονομίδη
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Είναι σαφές ότι η οικονομική κρί-
ση αποτελεί μια κρίση του παγκο-
σμιοποιημένου (ιδιαίτερα στη δυ-
τική, γεωπολιτική του εκδοχή) 
καπιταλισμού, οι επιπτώσεις της 
οποίας ποικίλουν και διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με τα έθνη-κράτη 
που την υφίστανται. Οι επιπτώσεις 
αυτές σχετίζονται με το οικονομι-
κό μοντέλο ανάπτυξης των εθνών-
κρατών, την ιστορική τους διαμόρ-
φωση και το κοινωνικό-πολιτισμι-
κό πλαίσιο εντός του οποίου συ-
ντελούνται.

Η 

συμβολική και ουσιαστική 
λέξη-κλειδί για το ξεπέρα-
σμα της κρίσης, όπως την 
ονειρεύονται οι κυρίαρ-

χοι, είναι η λέξη, λιτότητα. Κατά βάση, 
η πολιτική και οικονομική εφαρμο-
γή της σχετίζεται με την κυριαρχία του 
νεο-φιλελευθερισμού. Συχνά, όμως 
και ειδικά στην περίπτωση της Ελλά-
δας, πολλά μέτρα και επιλογές μπερ-
δεύουν. Νεοφιλελευθερισμός με αύ-
ξηση φορολογίας; Χάλασε κι αυτός; 
Ελεύθερη αγορά, με προστασία μεγά-
λων οικονομικών συμφερόντων;

Το ανακάτεμα μέτρων και μεταρ-
ρυθμίσεων στην ουσία σχετίζεται με 

ένα μείγμα οικονομικών μονοπατιών 
για την εμπέδωση της νέας πολιτικής 
κυριαρχίας και με μια τεράστια ανα-
διανομή εισοδημάτων και κεφαλαίων. 
Στην πραγματικότητα, είναι ο ιμπερι-
αλιστικός δρόμος της παγκοσμιοποί-
ησης, που δημιουργεί νέες ανάγκες 
αποικισμού. Στην πορεία αυτή, ο έλεγ-
χος των αγορών και η αναδιανομή των 
κεφαλαίων χρειάζονται ένα κάποιο 
πάντρεμα νεομερκαντιλισμού και 
νεοφιλελευθερισμού, στις νέες συν-
θήκες που διαμορφώνονται.

Παραδοσιακά, ο μερκαντιλισμός 
(εμποροκρατισμός, εμποροκρατία) 
ήταν η οικονομική θεωρία και η πο-
λιτική που υποστηρίζει ότι, ένα κρά-
τος ευημερεί, όταν κυριαρχείται από 
αρχές που διέπουν το εμποροκρατι-
κό σύστημα (mercantile system). Οι 
αρχές του, σε αδρές γραμμές, πρε-
σβεύουν τα παρακάτω: Πούλα πολ-
λά και αγόραζε λίγα. Την ίδια στιγ-
μή, φρόντιζε ο ανταγωνιστής σου να 
πουλά λίγα και να αγοράζει πολλά. 
Επίσης, αγόραζε μετρητοίς και πού-
λα με δόσεις και τόκους. Η υπερά-
σπιση των παραπάνω οδηγεί το κρά-
τος στην προστασία των οικονομι-
κών-εμπορικών στόχων, με τη θέσπι-
ση δασμών και εσωτερικών φόρων 
και ενθάρρυνση των εξαγωγών. Λόγω 
της λειτουργίας αυτής, ο μερκαντιλι-

σμός ταυτίζεται με τον όρο προστα-
τευτισμός στην οικονομία. Παράλλη-
λα, ο μερκαντιλισμός μπορεί να θυσι-
άζει ή να καταργεί ένα ή περισσότερα 
τμήματα της οικονομικής δραστηρι-
ότητας, αρκεί να ευημερεί η συνολι-
κή οικονομική ζωή και τα συμφέρο-
ντα που την κάθε στιγμή κυριαρχούν. 
Πολιτικές που προωθεί είναι: Η αύξη-
ση των εξαγωγών, η μείωση των εισα-
γωγών, η δημιουργία ισχυρού στό-
λου (εμπορικού και πολεμικού) για 
τη μεταφορά και την προστασία των 
εμπορικών συναλλαγών, η δημιουρ-
γία έργων υποδομής (λιμάνια, δρόμοι, 
δίκτυα, κ.ά.). η ίδρυση αποικιών, όπου 
οι ντόπιες επιχειρήσεις βρίσκονται σε 
άμεση εξάρτηση από την αποικιακή 
μητρόπολη.

Η ιστορική φάση που θέριεψε τον 
μερκαντιλισμό απέβλεπε στην ενί-
σχυση της απολυταρχίας, της αποι-
κιοκρατίας, καθώς και τη διόγκωση 
του κράτους.  Άρχιζε να μαραζώνει, 
όταν εμφανίζεται ο οικονομικός φι-
λελευθερισμός (18ος αιώνας).

Οπωσδήποτε, το πλαίσιο που 
εντάσσεται ο μερκαντιλισμός επηρεά-
ζει την εφαρμογή του. Έτσι, στην Ελλά-
δα, μια μορφή προστατευτισμού μέσω 
των εργαλείων ενός …λαϊκού μερ-
καντιλισμού (δασμοί, νόμισμα, κ.ά.), 
θα βοηθούσε τον τόπο ν’ αναπνεύσει. 

Το ζήτημα είναι όμως ότι, σε επίπεδο 
εθνών-κρατών, τον μερκαντιλισμό τον 
επιβάλλει ο ισχυρός …αποικιοκρά-
της, βάζοντας σε ισχύ μια άλλη βασι-
κή αρχή του μερκαντιλισμού: Όταν ο 
ανταγωνιστής σου προσπαθεί να προ-
στατευτεί, βάζοντας δασμούς και ρή-
τρες, τότε απλώς του στέλνεις τον στό-
λο σου ή τα στρατεύματά σου για να 
τον διαλύσεις. Και επειδή στις μέρες 
μας, τουλάχιστον εντός Ε.Ε., δεν στέλ-
νονται ακόμα εκστρατευτικά σώμα-
τα, του στέλνεις μνημόνια, οικονομικά 
βλήματα και οικονομικούς «στρατάρ-
χες», για να διευκολύνεις και τη βασι-
κή αρχή του ιμπεριαλιστικού μερκα-
ντιλισμού, που είναι η αποικιοποίη-
ση των άλλων.

Ο νεομερκαντιλισμός, λοιπόν, 
στις μέρες μας, ουσιαστικά προδί-
δει τη φύση της αποικιοκρατικής Ε.Ε 
στον ευρύτερο ιμπεριαλιστικό τοπίο 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιο-
ποίησης, μέσω των νέων «ιδανικών» 
του «ελεύθερου» ανταγωνισμού και 
εμπορίου, της ελεύθερης μετακίνη-
σης εμπορευμάτων, ιδεών και ανθρώ-
πων, μέσω της «δημοκρατίας» και 
της απαλλαγής από τον αναχρονιστι-
κό κρατισμό. Θέλει η πουτάνα να κρυ-
φτεί κι η χαρά δεν την αφήνει, δηλαδή. 
Εκφράζεται μέσω του ηγεμονικού 
γερμανικού οικονομικού εθνικι-

σμού και των εργαλείων του εκσυγ-
χρονισμένου μερκαντιλισμού: Εξα-
γωγές, λιτότητα, φτηνά εργατικά χέ-
ρια, κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας 
και ανεξαρτησίας, διάλυση της κοινω-
νικής συνοχής, στοχοποίηση συγκε-
κριμένων, κάθε φορά, κοινωνικών 
και επαγγελματικών ομάδων (μικρο-
μεσαίο εμπόριο, δημόσιοι υπάλληλοι, 
συνταξιούχοι, κ.λπ.). Δηλαδή, όλα αυτά 
που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια.

Οι δημιουργία των νέων αποι-
κιοκρατικών δομών, οι «ειδικές οι-
κονομικές ζώνες», προωθούνται 
πια ανοικτά. Οι ντόπιοι ολιγάρχες, 
πάντα πρόθυμοι, θα συμπλεύσουν 
με τους νεοφιλεύθερους μερκαντι-
λιστές. Ενδεικτικό είναι ότι, οι ξένες 
επενδύσεις προωθούν την εξαγορά 
υφιστάμενων επιχειρήσεων και υπο-
δομών και όχι την ίδρυση νέων μονά-
δων παραγωγής. Οι επενδύσεις αυ-
τές –είτε κρατικές, είτε ιδιωτικές– (για 
παράδειγμα τα αεροδρόμια) θα ωφε-
λεί, κατά βάση, τη χώρα του επενδυ-
τή, μετατρέποντας την «υπό επένδυση  
χώρα σε «ειδική αποικία».

Κ 

ατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσί-
πρα στο δημαρχείο της Θεσσαλονί-
κης, ο Γ. Μπουτάρης του ευχήθηκε 
«να κερδίσει έστω και με μια ψήφο». 

Ένωσε έτσι τη φωνή του, μαζί με όλους εκεί-
νους που θεωρούν το νέο πουλέν της Μέρκελ, 
του Ομπάμα και του… Νταβούτογλου, ως εκλε-
κτό για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Από την σκοπιά της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
οι δηλώσεις του δημάρχου θέτουν ένα πολύ σο-
βαρό πρόβλημα: Γιατί ενταφιάζουν, υπαρκτές, 
ρεαλιστικές, και εφικτές προοπτικές ώστε οι δή-
μοι να πρωτοπορήσουν στη μεγάλη αλλαγή που 
χρειάζεται ο τόπος.

Όχι. Ρόλος των δημάρχων δεν είναι να πα-
ρεμβαίνουν υπέρ του ενός ή του άλλου εκπρο-
σώπου του πολιτικού κατεστημένου της χώρας, 
που έχει αγγίξει απροσμέτρητα βάθη παρακμής, 
και είναι το χειρότερο σε όλη την ιστορία του ελ-
ληνισμού. Οι τοπικοί ηγέτες δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να παίζουν ρόλο ανεξάρτητου υδραυλι-
κού στο κομματικό, αποχετευτικό σύστημα της 
χώρας.

Αντίθετα, οι δήμοι πρέπει να παρέμβουν επί 
της ουσίας στα προβλήματα της χώρας, από το-
πική σκοπιά, και υπό το πρίσμα ενός θεσμού, ο 
οποίος δεν έχει σαπίσει όσο έχει σαπίσει το κε-

ντρικό κράτος, κι επίσης δεν έχει απαξιωθεί στα 
μάτια των πολιτών όσο αυτό.

Διότι, παρά την ασφυξία των ισοσκελισμέ-
νων προϋπολογισμών και την καταστροφική 
επίδραση του Καλλικράτη, η τοπική αυτοδιοίκη-
ση δεν τελεί υπό καθεστώς ξένης επιστασίας, και 
δεν υλοποιεί υπαγορευμένες πολιτικές. Δεν αντι-
μετωπίζει, δηλαδή, το αδιέξοδο που αντιμετωπί-
ζει η κεντρική πολιτική σκηνή.

Αντίθετα μάλιστα, υπό την αίρεση ότι θα 
έχουν διοικήσεις που να διαθέτουν όραμα και 
εναλλακτική στρατηγική για τη χώρα, μπορούν 
να εφαρμόσουν μια πολιτική που βρίσκεται στον 
αντίποδα των κεντρικών πολιτικών του μνημο-
νίου: Να ασκήσουν κοινωνική πολιτική επί της 
ουσίας, να επεξεργαστούν σχέδια για την ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας, να συμβάλουν 
στην αναγέννηση των κατά τόπους εκπαιδευτι-
κών θεσμών και σε μια πολιτιστική αναγέννηση. 
Από τη σκοπιά του εφικτού, η τοπική αυτοδιοί-
κηση της χώρας μπορεί να παίξει τον ρόλο θε-
σμού που θα πρωτοπορήσει σε μια νέα πολιτι-
στική, κοινωνική και οικονομική άνθιση της κοι-
νωνίας μας –ικανοποιώντας μάλιστα μια από τις 
πιο βαθιές αναγκαιότητες για τη βιωσιμότητά της, 
εκείνην της αποκέντρωσης.

Οι δήμοι μπορούν να λειτουργήσουν, ως 

προς τις ενότητές τους, ως άτυπα υπουργεία Κοι-
νωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Τοπι-
κής Ανάπτυξης. Και μάλιστα από την φύση του 
ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτρέπει 
περισσότερη δημοκρατία και κοινωνικό έλεγχο 
πάνω σε αυτές τις πολιτικές –ασύγκριτα περισ-
σότερη από το δεινοσαυρικό και ακινητοποιημέ-
νο κράτος.

Γι’ αυτό απαιτείται μια ρεαλιστική και αντι-
στασιακή στρατηγική, δηλαδή θεμελιωμένη 
πάνω στην αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Που βρίσκεται απέναντι στις γερασμένες 
αντιλήψεις περί «γκουβέρνου» και την καταθλι-
πτική βαρύτητα που αποπνέει ο κομφορμισμός 
του δημάρχου απέναντι στο σύστημα και ο οποί-
ος τον σύρει σε τοποθετήσεις Ο.Φ.Α (Όπου Φυ-
σάει ο Άνεμος).

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, στον τόπο μας η το-
πική αυτοδιοίκηση είναι κίνημα, όχι (μόνον) δι-
εκδίκησης, αλλά κίνημα με το οποίο οι πολίτες 
ορίζουν τη φυσιογνωμία της καθημερινότητάς 
τους. Και αυτή της η ιδιότητα, που συνοδεύει τον 
θεσμό στη βαθιά πορεία του μέσα στην ελληνική 
ιστορία –μέχρι την αρχαιοελληνική άμεση δημο-
κρατία–, την καθιστά προνομιακό πεδίο για να δι-
εξάγουμε μια αυθεντική επανάσταση.

Υ.Γ. Αντίθετα με όσα λέει ο δήμαρχος, ο Τσί-
πρας πρέπει να καταψηφιστεί όχι μόνο για τις 
καταστροφές που προκάλεσε η κυβέρνησή του 
στη χώρα. Αλλά, κυρίως, γιατί εξαπάτησε τον 
ελληνικό λαό –και έχει το θράσος να το παίζει 
και απατημένος. Αν δεν τιμωρηθεί γι’ αυτόν το 
λόγο στις κάλπες της 20ης Σεπτεμβρίου, η ελ-
ληνική κοινωνία θα κάνει πολύ καιρό να ξανα-
σηκώσει κεφάλι στα πεπραγμένα των επόμε-
νων κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από το ποιες θα 
είναι αυτές. Δημοκρατία σημαίνει δικαιοσύνη 
και σε αυτόν τον τόπο η δικαιοσύνη ορίζει ότι 
όποιος διέπραξε ύβρη, εν προκειμένω να πε-
ριπαίξει την ελπίδα και το αντιστασιακό αίσθη-
μα του ελληνικού λαού για να γραπωθεί στην 
καρέκλα της εξουσίας, εισπράττει την νέμε-
ση. Ας μη δολοφονήσουμε την πιο θεμελιώδη 
λειτουργία της δημοκρατίας, λοιπόν, στον τόπο 
που τη γέννησε: Γι' αυτό και ο Τσίπρας πρέπει 
να χάσει, έστω και με μια ψήφο!

Γιώργος Ρακκάς

Το «γκουβέρνο», και η χαμένη ευκαιρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Γ. Μπουτάρης στο πλευρό του Τσίπρα

Το πάντρεμα (νεο)μερκαντιλισμού και (νεο)φιλελευθερισμού

Ευρωπαϊκή-ελληνική κρίση

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
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Οι εκλογές, που προκάλεσε ο Τσίπρας, 
θεωρώ ότι είναι οι εκλογές της ιδε-
ολογικής μνημονιακής συναίνεσης. 
Πολλοί θα επενδύσουν πολιτικά, ώστε 
οι εκλογές αυτές, μετεκλογικά, να εμ-
φανιστούν ως έκφραση «εθνικής ενό-
τητας και ομοψυχίας», ιδιαίτερα στην 
(πολύ πιθανή) περίπτωση που η συ-
γκυρία οδηγήσει σε «συνεταιριστικά» 
κυβερνητικά σχήματα. Όμως, θα είναι 
οι εκλογές της «εθνικής συνενοχής» 
για την πλήρη και τελική εθνική και 
οικονομική εγκαθίδρυση της νεοαπο-
κιοκρατίας στη χώρα, με ένα μνημόνιο 
«δημοκρατικά» αποδεκτό και ψηφι-
σμένο από τους πολίτες της.

Π 

ροσβλέποντας στην πολιτική του 
επιβίωση πρωτίστως, θεωρώ ότι 
ο Τσίπρας διάλεξε τον δρόμο της 
κάλπης. Και τούτη η κάλπη στέλ-

νει ένα μήνυμα «προς τα έξω», δίνει σινιάλο 
στους δυνάστες-δανειστές και ιδιαίτερα στη 
γερμανική ηγεμονία (αλλά και στις Η.Π.Α), ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε αξιόλογο στρα-
τηγικό εταίρο, που κατανοεί τα αρχικά σχέ-
διά τους για κυβερνήσεις «εθνικής συναίνε-
σης», ώστε να εφαρμοστούν οι νεοφιλελεύ-
θερες μεταρρυθμίσεις, με τη λιγότερο δυνατή 
κοινωνική ένταση. Άλλωστε, οι εκλογές στις 
αποικίες γίνονται πάντα με τη συνειδητή 
έγκριση των αποικιοκρατών. Απλά, στις μέ-
ρες μας, συντελούνται με μεταμοντέρνο, δή-
θεν δημοκρατικό πρόσωπο. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ 
μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της απο-
λυταρχικής γερμανικής Ε.Ε μέσω της «δημο-
κρατίας» που τόσο έχει εσωτερικά καταστρα-
τηγήσει, συνεχίζοντας το έργο των προκατό-
χων του, αλλά εντέλει θέλει να την υπερασπι-
στεί (μύλος η υπόθεση). Στην περίπτωση που 
επιπλεύσει ως κυρίαρχος πολιτικά πόλος και 
προωθηθούν οι αλλαγές που θέλουν οι ξένες 
και ντόπιες ολιγαρχίες, ευελπιστεί στη μεγα-
λοψυχία των ηγεμόνων του, ώστε να του δο-
θεί η ευκαιρία να διεκδικήσει εκ νέου την αυ-
τοδύναμη εξουσία, με δώρο κάποιες κοινωνι-
κές ελαφρύνσεις και χαλάρωση του κορσέ της 
αντιλαϊκής λιτότητας.

Το μήνυμα «προς τα μέσα», έχει πολλα-
πλές κατευθύνσεις και… πονταρίσματα:

α. Ο Τσίπρας θα μοντάρει το προφίλ της 
«εντιμότητας» και της «σταράτης» επικοινω-
νίας με τους ψηφοφόρους.  Έκλεισε συμφω-
νία «για το καλό της χώρας» και θεωρεί ότι 
πρέπει να τη φέρει στην κρίση του λαού, έστω 
και εκ των υστέρων. Έτσι, η προεκλογική ρη-
τορεία και η εξαπάτηση των μαζών περνά σε 
δεύτερη μοίρα, καθώς θα προέχει το «καθα-
ρό πρόσωπο» του πολιτευτή, ενάντια στο βρό-
μικο παρελθόν του παλιού πολιτικού κόσμου. 
Η νέα δημαγωγία χειρίζεται την «εντιμότητα» 
και την «ευθύτητα» κατά το δοκούν, γνωρίζο-
ντας την πραγματική ανάγκη του λαού για μια 
στοιχειώδη κάθαρση. Όσον αφορά στην πρό-
σφατη ιστορία, τον τυχοδιωκτισμό, την εξου-

σιομανία, τους ερασιτεχνισμούς, κ.ά.,  θα ξε-
χαστούν καθώς: … πρωταρχική επιδίωξη 
της θεαματικής κυριαρχίας ήταν να εξαλεί-
ψει την ιστορική γνώση και καταρχήν όλες 
τις πληροφορίες και τα εύλογα σχόλια σχε-
τικά με το πιο πρόσφατο παρελθόν, (…) Το 
θέαμα οργανώνει με μαεστρία την άγνοια 
για όσα συμβαίνουν και, αμέσως μετά, τη 
λήθη όσων μολαταύτα κατόρθωσαν να γί-
νουν γνωστά. («Σχόλια πάνω στην κοινωνία 
του θεάματος» – Γκυ Ντεμπόρ). Επιπλέον, 
ως γνήσια εξουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθεί 
να κριθεί σε σχέση με τους εχθρούς του («αρι-
στερούς» και «δεξιούς»), παρά σε σχέση με τα 
αποτελέσματά του.

Στην παραπάνω προσπάθεια, έχει ήδη 
σύμμαχους, το συγκρότημα …Ψυχάρη, μιντι-
ακό αειθαλή πυλώνα της διαπλοκής, και την 
προπαγανδιστική μεταστροφή της Εφημερί-
δας των Συντακτών, του ρ/σ «στο Κόκκινο» και 
μιας πλειάδας δημοσιογράφων που φορούν 
την καινούρια προβιά τους.

β. Ο Τσίπρας και το επιτελείο του πετά το 
μπαλάκι στους αντιπάλους του  και ιδιαίτερα 
στη Ν.Δ, φέρνοντάς την μπροστά σε νέα διλήμ-
ματα και αντιφάσεις.

Αν η Ν.Δ πάρει αυτοδυναμία ή την πρω-
τιά, αναλαμβάνει τη βασική ευθύνη υλοποίη-
σης του νέου εγκληματικού μνημονίου, μόνη 
της ή με κυβέρνηση συνεργασίας. Αν ο νέος 
ΣΥΡΙΖΑ συνεργαστεί σε τέτοιο σχήμα, θα μπο-
ρεί να αναλάβει τον ρόλο του «φρουρού των 
κοινωνικών διεκδικήσεων», μέσω της νέας 
συγκυβέρνησης και με το «ηθικό έρεισμα» ότι 
δεν κράτησε την εξουσία, αλλά νοιάστηκε για 
το καλό της… δημοκρατίας, αφήνοντας τον λαό 
ν’ αποφασίσει.

Αν δεν συνεργαστεί, θα ξαναγίνει η «κρι-
τική αντιμνημονιακή» φωνή του λαού, σε μια 
νέα έκδοση του Σαμαρά, ο οποίος δήλωνε 
αντιμνημονιακός μέχρι το 2011, ψηφίζοντας 
σχεδόν όλους τους εφαρμοστικούς νόμους. 
Η πρόσφατη δήλωση του Βούτση είναι χαρα-

κτηριστική: «Αν δεν τύχουμε μίας νέας έγκρι-
σης (σ.σ. από τον λαό) δεν είναι απαραίτητο να 
μετέχουμε στην υλοποίηση του προγράμματος 
που ψηφίσαμε, αλλά μπορούμε να στηρίξου-
με ή να ψηφίζουμε συγκεκριμένα μέτρα για τα 
οποία έχουμε δεσμευθεί».

Στην περίπτωση, βέβαια, που ο νέος ΣΥΡΙ-
ΖΑ κερδίσει αυτοδυναμία ή έρθει πρώτο κόμ-
μα, θα εφαρμόσει το μνημόνιό του με … λαϊκό 
έρεισμα και επιδίωξη να περνούν οι νεοφιλε-
λεύθερες μεταρρυθμίσεις της παγκοσμιοποί-
ησης με κεντροαριστερό λίφτινγκ. Επιπλέον, 
θα μπορεί να επιλέγει στρατηγικούς συμμά-
χους ή κυβερνητικούς εταίρους από τα υπό-
λοιπα κόμματα-οπαδούς της λογικής του: 
«δεν υπάρχει άλλη λύση».

γ. Με τις εκλογές αυτές καθαρίζει τους δι-
αφωνούντες, που περίμεναν το συνέδριο, για 
«να τα πουν από κοντά» και «μεταξύ τους». Η 
εκκαθάριση συντελείται με τη ρετσινιά στους 
λαφαζανικούς ότι έριξαν την κυβέρνηση, 
και πραγματοποιείται μέσω του «υπέρτατου 
όπλου» του λαού, που είναι οι εκλογές. Ο Αν-
δρέας Παπανδρέου απλώς διέγραφε, ο νέος 
δημαγωγός Τσίπρας δεν διαγράφει ποτέ, για-
τί η «δημοκρατική ψήφος» λύνει αυτά τα αδιέ-
ξοδα, παραδίδοντας στην κρίση του λαού τους 
ακραίους διαφωνούντες.

Οι εκλογές αυτές θα λειτουργήσουν ως 
άλλοθι του νέου απολυταρχισμού, που ξεκίνη-
σε με δύναμη το 2010, με απροκάλυπτες συ-
νταγματικές εκτροπές και καταστολή, και συ-
νεχίζεται με αριστεροχουντικές πραξικοματι-
κές λογικές, δικαιολόγησης των πάντων.

Τέλος, θα διαμορφώσουν το μετα-μνημο-
νιακό κράτος των κομμάτων, στο οποίο η κό-
ντρα και η αντιπαράθεση ενσωματώνονται σε 
μια μακρά συμμαχία επικράτησης με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο, του νεοφιλελευθερισμού, 
ως έκφραση της κρίσης και σήψης του καπι-
ταλισμού και των αλλαγών που επιχειρούνται 
στις γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες του πλα-
νήτη.

Η μάχη για την 
τρίτη θέση

Γ 

ια την τρίτη θέση παλεύει ένα γκρουπ 
τεσσάρων κομμάτων (ΧΑ, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ 
και Ποτάμι), με τρία κόμματα να βρίσκο-
νται πολύ κοντά και το τέταρτο, το Ποτά-

μι, να είναι το μεγάλο αουτσάιντερ. Όπως σχολία-
σε ο Τ. Θεοδωρικάκος της GPO, κόμματα με με-
γάλη οργανωμένη βάση, όπως το ΚΚΕ και το ΠΑ-
ΣΟΚ, είναι πιο πιθανό να πάρουν την τρίτη θέση. 
Το ΚΚΕ (5,5% στη μέτρηση της ALCO και 5,1% σε 
αυτή της GPO), με τη νέα ηγεσία, δείχνει να σταμα-
τά την αιμορραγία προς τον Σύριζα και η παρουσία 
της ΛΑ.Ε δεν το επηρεάζει σημαντικά. Η έκπλη-
ξη βρίσκεται στο ΠΑΣΟΚ που, από τελευταίο κόμ-
μα στην προηγούμενη Βουλή, διεκδικεί στη νέα 
την τρίτη θέση (4,2% του δίνει η ALCO και 5,3% η 
GPO). Κάτι η απομάκρυνση του Βενιζέλου, κάτι η 
επιστροφή του Λαλιώτη στο κόμμα, ως ανθρώπου 
πίσω από τη Γεννηματά που λύνει και δένει, ανα-
πτέρωσαν το κόμμα, που διατηρεί μια πολυπλη-
θή (φυσικά γερασμένη) οργανωμένη βάση. Πενή-
ντα χιλιάδες μέλη συμμετείχαν στις πρόσφατες δια-
δικασίες ανάδειξης της νέας ηγεσίας, νούμερο που 
θα το ζήλευε ακόμα και ο Σύριζα. Οι μετρήσεις αυ-
τές δεν λαμβάνουν υπόψη την ανακοίνωση της μη 
συμμετοχής του κόμματος ΓΑΠ στις εκλογές, επο-
μένως στο ΠΑΣΟΚ ελπίζουν ότι θα προσθέσουν 
και τη μια μονάδα του ΚΙΔΗΣΟ. Το ΠΑΣΟΚ, το 
επόμενο διάστημα, ειδικά αν ο Σύριζα βγει δεύτε-
ρος, είναι πιθανό να γνωρίσει μια νέα άνθηση και 
τα πολυάριθμα στελέχη του, που τα τελευταία χρό-
νια έχουν «κρυφτεί» στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
μέσω του ΠΑΣΟΚ ή νέου κόμματος, πασοκικού 
στίγματος, να βγουν και πάλι στο προσκήνιο. Πρό-
κειται για άλλη μια «επιτυχία» του Σύριζα, που κα-
τόρθωσε να ξεπλύνει και να αναστήσει το ΠΑΣΟΚ.

Η Χρυσή Αυγή είναι μεν πολιτικά εξαφανισμέ-
νη, αφού κρύβεται όσο διαρκεί η δίκη της, αλλά η 
διόγκωση του προσφυγικού/μεταναστευτικού της 
δίνει, άκοπα, ψήφους. Η δίκη των ηγετικών μελών 
της έχει συμπληρώσει πέντε μήνες, αλλά ελάχιστη 
δημοσιότητα έχει δοθεί, απόρροια και της νομικής 
τακτικής των δικηγόρων της που κωλυσιεργούν. 
Τακτική που το προεδρείο τούς επιτρέπει να ακο-
λουθούν. Μας ζώνουν τα φίδια ότι κάποια μέρα 
θα βγει απόφαση του δικαστηρίου που θα ρίχνει 
στα μαλακά τα πρωτοκλασάτα στελέχη της και μετά 
ποιος τον πιάνει τον Κασιδιάρη και τους άλλους.

Το Ποτάμι δυσκολεύεται να ξεπεράσει το 5%, 
η στρατηγική που ακολουθεί ο Θεοδωράκης, να 
τηρεί ίσες αποστάσεις από Σύριζα και ΝΔ, απομα-
κρύνει ψηφοφόρους του, μιας και το κύριο χαρα-
κτηριστικό των ψηφοφόρων του Ποταμιού είναι τα 
αντι-συριζικά συναισθήματα. Έτσι, ένα μέρος των 
ψηφοφόρων του, απηυδισμένο από τις ίσες απο-
στάσεις του Θεοδωράκη, επιλέγει ΝΔ για να αυξή-
σει τις πιθανότητες να χάσει ο Σύριζα.

Γ.Ξ.

Η κάλπη της «εθνικής συνενοχής»
Τσίπρας και εκλογές

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Οι εκλογές αυτές θα λειτουργήσουν ως άλλοθι του νέου απολυταρχισμού, που ξεκίνη-
σε με δύναμη το 2010, με απροκάλυπτες συνταγματικές εκτροπές και καταστολή και 
συνεχίζεται με «αριστεροχουντικές» πραξικοματικές λογικές, δικαιολόγησης των πά-
ντων.
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«Να ξέρετε, όμως, πως η ελευθερία 
του να υπακούς δεν είναι ελευθερία. 

Το έθνος που υπακούει δεν είναι πια 
έθνος: είναι η ηχώ ξένων φωνών, εί-

ναι η σκιά άλλων σωμάτων».

Εντουάρντο Γκαλεάνο (αναφερόμε-
νος στην Ελλάδα της μνημονιακής 

περιόδου)  

Μ 

ε ευθύνη και πρωτο-
βουλία της ηγετικής 
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
ολοκληρώθηκε με ιδι-

αίτερη βιαιότητα η μνημονιακή με-
ταμόρφωσή του, με πιο παραδοσι-
ακούς όρους, η οργανική αστικο-
ποίησή του, την περίοδο Ιουλίου-
Αυγούστου 2015. Η εξέλιξη αυτή 
δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία. 
Υπήρχε ουσιαστικά ως ενδεχόμε-
νο ήδη από την προεκλογική περί-
οδο του Ιουνίου 2012 (Πρόγραμ-
μα Αθηναΐδας), οικοδομήθηκε μέσα 
από τις συλλογικές διαδικασίες ενι-
αιοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ την περίο-
δο 2012-2013, με αποκορύφωμα 
το συνέδριο, τον Ιούλιο 2013 και εγ-
γράφηκε στο ανύπαρκτο κυβερνητι-
κό πρόγραμμα εν όψει των εκλογών 
της 25/1/2015. Όσες και όσοι  δια-
τύπωναν ενστάσεις ή εναλλακτικές 
απόψεις για μια άλλη πορεία, είτε 
απομονώνονταν στη θεσμική εσω-
κομματική αντιπολίτευση, είτε πε-
ριθωριοποιούνταν με ενέργειες του 
γραφειοκρατικού κεντρικού κομμα-
τικού μηχανισμού. 

Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, την περί-
οδο 2012-2015, ιδεολογικά, πολι-
τικά και οργανωτικά, καθορίστηκε 
από την αντιφατική γραμμή καταγ-
γελίας του μνημονίου εντός ευρω-
ζώνης. Μια γραμμή ευρωπαϊστικού 
ρεφορμισμού που συνοδευόταν 
από την απαραίτητη σοσιαλδημο-
κρατική γραμμή αντιλιτότητας, θέ-
τοντας εξαρχής τον ΣΥΡΙΖΑ σε υφι-
στάμενη θέση απέναντι στους δανει-
στές. Η αντιφατική πολιτική γραμμή 
καταγγελίας του μνημονίου εντός 
ευρωζώνης χρεοκόπησε και ακυ-
ρώθηκε με το δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου 2015 και το ΟΧΙ του ελλη-
νικού λαού. Μετά το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 
δύο επιλογές: Είτε θα μετεξελισσό-
ταν σ’ ένα αντιιμπεριαλιστικό κόμμα 
σοσιαλιστικής αλλαγής, είτε θα με-
ταμορφωνόταν σε κόμμα αλλαγής 
φρουράς στο πλαίσιο του μνημονί-
ου. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 
κατά τρόπο ευθέως αντιδημοκρα-
τικό και αντικομματικό, επέλεξε το 

δεύτερο. Αφού οδηγήθηκε σε πατα-
γώδη διαπραγματευτική ήττα λόγω 
και της πρόδηλης πολιτικής της ανε-
πάρκειας, αλλά και του τυχοδιωκτι-
σμού της, αφού καταπάτησε τη λα-
ϊκή εντολή της 25ης Ιανουρίου και 
κυρίως του δημοψηφίσματος της 
5ης Ιουλίου, προχώρησε στην υπο-
γραφή του 3ου μνημονίου της έτσι κι 
αλλιώς ψευδώνυμης «πρώτης αρι-
στερής κυβέρνησης του τόπου». Η 
επιλογή αυτή της ηγετικής ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκε στο κόμ-
μα, χωρίς καμία συλλογική απόφα-
ση. Ούτε συνέδριο, ούτε Κ.Ε. απο-
φάνθηκαν επί του 3ου μνημονίου. Το 
κόμμα ως βουλευόμενο δημοκρατι-
κό κυρίαρχο σώμα καταργήθηκε με 
την επιλογή της ηγετικής ομάδας να 
το μετατρέψει στο αντίθετό του: σ’ ένα 
μνημονιακό νόθα αρχηγικό μόρφω-
μα. Με τη συμπαράσταση των συ-
στημικών ΜΜΕ. Μια μνημονιακή 
κεντροαριστερά, τύπου ιταλικής με-
τακομμουνιστικής αριστεράς, της 
περιόδου μετά τον Μπερλινγκου-
έρ, προσαρμοσμένη στις πολιτι-
κές συνθήκες ενός νεοαποικιακού 
προτεκτοράτου είναι η ήδη απολύ-
τως ορατή προοπτική του σημερι-
νού «ΣΥΡΙΖΑ». Ένα εκσυγχρονιστι-
κό ΠΑΣΟΚ στις δοσμένες συνθή-
κες. Όπως θα έλεγε και ο Γκαλεάνο, 
ο νέος «ΣΥΡΙΖΑ» είναι ήδη η ηχώ 
ξένων φωνών, η σκιά άλλων σωμά-
των. Διαφορετικά ειπωμένο, σε εθνι-
κούς κοινωνικούς σχηματισμούς 
όπως ο ελληνικός, αριστερά που δεν 

έχει κυρίαρχη την αντιιμπεριαλιστι-
κή διάσταση, δεν είναι αριστερά με 
την έννοια της κοινωνικής ανατρο-
πής, αλλά δύναμη πλήρως ενσωμα-
τώσιμη στο σύστημα.   

Όπως έχουμε επισημάνει και 
έχουμε δείξει με τις πράξεις μας στο 
παρελθόν, για εμάς το κόμμα δεν εί-
ναι αυτοσκοπός, αλλά είναι εργαλείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών 
του στόχων και το ίδιο πρέπει να λει-
τουργεί και να δρα ως πραγματοποι-
ημένο μέρος του σκοπού.  Η ηγετι-
κή ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τις πρά-
ξεις της οδήγησε στην ακύρωση των 
αντιμνημονιακών στόχων και στην 
αναίρεση των στρατηγικών οριζό-
ντων του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας τη δι-

άλυση, διάσπαση και μεταμόρφωσή 
του. Στην πρακτική μας μέχρι σήμε-
ρα δεν επιλέξαμε ποτέ την αποστα-
σιοποίηση από τα πεδία του άμε-
σου και διαρκούς πολιτικού αγώ-
να, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε 
ότι εκεί κρίνεται σε μεγάλο βαθμό 
το παρόν και το μέλλον της πατρίδας 
μας, από την μεριά πάντοτε των κυ-
ριαρχούμενων κοινωνικών τάξεων. 
Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε 
και να συμβάλουμε ενεργητικά στη 
συγκρότηση του μετώπου της Λαϊ-
κής Ενότητας, διατηρώντας τη φυσι-
ογνωμία και την αυτονομία μας, σε 
αντίθεση με άλλους χώρους εντός 
του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν τον ανα-
χωρητισμό, ενώ προηγουμένως εί-
χαν συμβάλει στη σταθεροποίηση 
της ηγετικής ομάδας την περίοδο 
2013-2014, ακυρώνοντας εναλλα-
κτικές δυνατότητες στην κατεύθυν-
ση των οποίων κινούνταν την περί-
οδο 2011-2012.   

Η μετωπική δημοκρατική συ-
γκρότηση της Λαϊκής Ενότητας εί-
ναι προϋπόθεση για την αποτροπή 
της επανάληψης του γραφειοκρα-
τικού αντιδημοκρατικού εκφυλι-
σμού του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το 
ένα βασικό δίδαγμα που πρέπει να 
βγει από τη συγκεκριμένη εμπειρία. 
Η Λαϊκή Ενότητα είναι αναγκαίο να 
υπερβεί τους πολιτικούς-οργανωτι-
κούς όρους συγκρότησης μιας τρι-
τοδιεθνιστικού χαρακτήρα τάσης 
εντός του κόμματος. Επί ποινή ακυ-
ρότητας. Όταν ένα ιστορικό σχέδιο 

αποτυγχάνει δεν κλονίζονται μόνον 
οι κυρίαρχες εκδοχές του, αλλά και 
οι εσωκομματικές αντιπολιτεύσεις 
του. Ακόμα περισσότερο, δεν πρέ-
πει να μορφοποιηθεί αποκλειστικά 
προς την κατεύθυνση της ενοποί-
ησης κομμουνιστογενών σχηματι-
σμών. Δεν χρειαζόμαστε ένα «καλό» 
ΚΚΕ ή ένα ΣΥΡΙΖΑ- Β'. Το άλλο δί-
δαγμα, που είναι πλέον λαϊκή απαί-
τηση ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν, 
είναι να λέγεται η αλήθεια στην πο-
λιτική. Όχι στους μαξιμαλιστικούς 
βερμπαλισμούς και στις μεγαλόστο-
μες διακηρύξεις που οδηγούν σε δι-
αψεύσεις και ήττες. Το κρίσιμο κατά 
τη γνώμη μας στην παρούσα εκλο-
γική μάχη δεν είναι η καταγραφή 
ενός «καλού ποσοστού», αλλά να τε-
θούν οι βάσεις για τη μορφοποίηση 
ενός ανταγωνιστικού στο μνημονια-
κό νεοαποικιακό καθεστώς, ιδεολο-
γικού και πολιτικού μετώπου, που 
να υπερβαίνει τον οικονομισμό, να 
μην αγνοεί τα γεωπολιτικά ζητήμα-
τα, να αγωνίζεται για την δημοκρατι-
κή, παραγωγική και κοινωνική ανα-
συγκρότηση της χώρας, που θ’ αντι-
τάσσεται στον ευρωμονόδρομο, στις 
κοινωνικές δυνάμεις που τον στη-
ρίζουν και τους πολιτικούς εκπρο-
σώπους του,  θ’ αντιστρατεύεται τον 
εθνομηδενισμό και τους μηχανι-
σμούς εσωτερίκευσης της εξάρτη-
σης από την μεριά του δημοκρατι-
κού πατριωτισμού. Η ενότητα του 
εθνικού με το κοινωνικό, σε συνδυ-
ασμό με τον αγώνα για λαϊκή κυρι-
αρχία είναι αυταπόδεικτες κατευ-
θύνσεις στη μνημονιακή εποχή για 
τις δυνάμεις που μάχονται για μια 
άλλη προοπτική. Σ’ αυτά τα πεδία 
κατά τη γνώμη μας θα κριθεί η Λα-
ϊκή Ενότητα. Για να μην παραμεί-
νει το ΟΧΙ στην υποταγή, ένα απλό 
εκλογικό αποτέλεσμα που προδό-
θηκε και, ακόμα χειρότερα, σημαία 
που θα τη σηκώσει η άκρα δεξιά. Για 
να διώξουμε κάποτε «την ξένη ακρί-
δα, τον σκληρό Βαυαρό που ρημά-
ζει τη δόλια πατρίδα», μιλώντας με 
όρους εκσυγχρονισμού της παρά-
δοσής μας, όπως θέλουν και αγωνί-
ζονται οι φίλοι μας της κίνησης πο-
λιτών Άρδην. 

* Μέλος της Σ.Ε. Πρωτοβουλίας Αρι-
στερών Σοσιαλιστών-Νέος Αγωνι-
στής, που συμμετέχει ως αυτόνομη 
συλλογικότητα στο μετωπικό σχήμα 
της Λαϊκής Ενότητας.

Για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου
Για να μην παραμείνει το ΟΧΙ στην υποταγή ένα απλό εκλογικό αποτέλεσμα που προδόθηκε

“ 
 Εντούτοις, τα προτε-

ρήματα αυτά –λαϊκό-

τητα και ισορροπητική 

ικανότητα– που τον 

εκτίναξαν στην πρώ-

τη φάση αποτελούν 

ανασταλτικούς παρά-

γοντες για την περαι-

τέρω διεύρυνση της 

εκλογικής βάσης του 

κόμματος.

Του Βασίλη Ασημακόπουλου*
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Η γραφικότητα δεν αποτελεί κά-
ποιο καινούριο στοιχείο του ελ-
ληνικού πολιτικού προσωπικού, 
υπήρχε μάλλον ανέκαθεν. Η πε-
ρίπτωση του Βασίλη Λεβέντη, 
λοιπόν, δεν είναι καθ’ εαυτή αξι-
οπερίεργη. Είναι άλλη μία περί-
πτωση ανθρώπου που ασχολή-
θηκε με την πολιτική και… ηττή-
θηκε από αυτήν, καταλήγοντας 
στο περιθώριο και τη χλεύη των 
συμπολιτών του. 

Ο 

Λεβέντης ασχολήθηκε με 
τα κοινά από μικρός, ήδη 
κατά τη διάρκεια της δι-
κτατορίας, ενώ υπήρξε 

και ιδρυτικό στέλεχος του Πασόκ, από 
το οποίο αποχώρησε μετά την ανάλη-
ψη της εξουσίας, το 1981. Ίδρυσε δικό 
του κόμμα, την «Ένωση Κεντρώων», 
κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην 
Αθήνα, αρθρογραφούσε στην Αυρι-
ανή, ενώ το 1989 πέρασε και από τη 
Νέα Δημοκρατία. Το 1990 έστησε το 
περίφημο «κανάλι 67» και ξεκίνη-
σε τις τηλεοπτικές εκπομπές που τον 
έκαναν διάσημο. 

Η διαπίστωση πως η απαξίωση 
του πολιτικού συστήματος εκτόξευ-
σε τη δημοτικότητά του συνιστά κοι-

νοτοπία: ψήφος «χαβαλέ», ψήφος της 
«απολίτικης νεολαίας» και διάφοροι 
άλλοι ανάλογοι χαρακτηρισμοί που 
χρησιμοποιούνται τελευταίως δεν αρ-
κούν για να απαντήσουν στο βασικό 
ερώτημα που θέτει το «φαινόμενο Λε-
βέντη»: Γιατί η απαξίωση του πολιτι-
κού συστήματος γεννάει τέτοια φαινό-
μενα; Γιατί η απόρριψη διοχετεύεται 
στη στήριξη μιας γραφικής τηλεπερ-
σόνας και όχι κάπου αλλού;

Σύμφωνα με τον Στράτο Φαναρά 
της Metron Analysis (άρθρο «Η... τρο-
λοψήφος των εκλογών», ιστοσελίδα 
TVXS), ο μέσος ψηφοφόρος του Λε-
βέντη ανήκει στη μεσαία τάξη: «Δεν 
είναι ψήφος που προέρχεται από τα 
λαϊκά στρώματα, αλλά από τη μεσαία 
και ανώτερη μεσαία τάξη». Και σημει-
ώνει: «Δεν είναι ψήφος διαμαρτυρίας, 
τιμωρίας ή απόγνωσης, δεν είναι ψή-

φος ούτε αγωνίας, ούτε καθαρής ιδε-
ολογικής απόχρωσης». Το στοιχείο 
αυτό είναι αναμενόμενο: Η ψήφος χα-
βαλέ απαιτεί μια κάποια ασφάλεια. Η 
φτώχεια και η ανάγκη στρέφουν τον 
ψηφοφόρο σε άλλου είδους επιλο-
γές: επιλογές διαμαρτυρίας, ελπίδας, 
ή απελπισίας. Ο χαβαλές στην πολιτι-
κή είναι συνήθως προνόμιο όσων δεν 
έχουν (ή νομίζουν ότι δεν έχουν) ιδιαί-
τερους λόγους να φοβούνται.

Η μεσαία τάξη, όμως, ίσως να έχει 
κι έναν επιπλέον λόγο να στραφεί στον 
Λεβέντη, καθώς είναι περισσότερο 
εκτεθειμένη στην κυρίαρχη κουλ-
τούρα της Μεταπολίτευσης. Σύμφω-
να με την ανάλυση του Στράτου Φα-
ναρά, ο Λεβέντης εμφανίζει «αυξη-
μένη δυναμική στους 35άρηδες». 
Η ηλικιακή αυτή κατηγορία δεν εί-
ναι τυχαία. Τη δεκαετία του '90, όταν 

ο Λεβέντης έκανε τις περίφημες εκ-
πομπές του, οι σημερινοί 35άρηδες 
ήταν στην εφηβεία. Τα καμώματα του 
«Πρόεδρου» έκαναν θραύση στις ηλι-
κίες αυτές και οι προεκλογικές συγκε-
ντρώσεις του γέμιζαν από εφήβους 
και νέους που πήγαιναν για να σπά-
σουν πλάκα. 

Είναι η δεκαετία που το πολιτικό 
σύστημα έχει εδραιωθεί, έχει ξεπε-
ράσει τους κλυδωνισμούς του ΄89 και 
ετοιμάζεται για τη «χρυσή εποχή» του 
Εκσυγχρονισμού: της ΟΝΕ, της Ολυ-
μπιάδας και του Χρηματιστηρίου. 
Έχει, ως εκ τούτου, αρκετή αυτοπεποί-
θηση ώστε να υποβιβάζει την πολιτι-
κή στο επίπεδο της τηλεοπτικής απο-
χαύνωσης. Η αποπολιτικοποίηση 
και η ιδιώτευση της κοινωνίας είχαν 
προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε η 
κουλτούρα, ο λόγος και τα πρότυπα 
της ιδιωτικής τηλεόρασης επικράτη-
σαν κατά κράτος, σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα και χωρίς ιδιαίτερες αντι-
στάσεις. Πλάι στα μεγάλα κανάλια και 
τις ζώνες υψηλής ακροαματικότητας, 
άνθισε και μια σειρά περιθωριακών 
σταθμών και μεταμεσονύκτιων εκπο-
μπών χαμηλού επιπέδου. Σε αυτό το 
πλαίσιο εντάσσονταν και οι εκπομπές 
του «καναλιού 67», με τα κωμικά ξε-
σπάσματα του Λεβέντη, την αθυρο-
στομία του και τις φάρσες των τηλεθε-

ατών του. Η δεκαετία του '90, λοιπόν, 
σημαδεύτηκε ποικιλοτρόπως από την 
εισβολή της ιδιωτικής τηλεόρασης. 
Και η γενιά των σημερινών 35άρη-
δων αποτέλεσε το πρώτο της θύμα. 
Οι συνέπειες φαίνονται σήμερα, στον 
τρόπο που η γενιά αυτή αντιμετωπί-
ζει τα αδιέξοδά της: απάθεια για τους 
πολλούς, μετανάστευση για τους «τυ-
χερούς» και… ψήφος χαβαλέ για τους 
υπόλοιπους. 

Συνεπώς, η δημοσκοπική άνο-
δος της Ένωσης Κεντρώων δεν σημα-
δεύει, όπως συχνά υπονοείται, κάποιο 
«τέλος εποχής», αλλά το ανάποδο. Τέ-
τοια φαινόμενα δεν δείχνουν ούτε το 
τέλος, ούτε την υπέρβαση του πολι-
τικού συστήματος της Μεταπολίτευ-
σης. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν, 
απλώς, την «προίκα» που το σύστη-
μα αυτό αφήνει στη ρημαγμένη κοι-
νωνία μας. Ιδιώτευση, ανευθυνότητα, 
επιπολαιότητα, στρουθοκαμηλισμός 
και, εν τέλει, μηδενισμός. Το καινού-
ριο αργεί ακόμα να γεννηθεί. Δεν ξέ-
ρουμε αν ο Λεβέντης μπορεί να χα-
ρακτηριστεί σύμβολο-ορόσημο μιας 
χαμένης γενιάς. Μπορούμε, όμως, να 
ελπίσουμε ότι η νέα γενιά, που μεγα-
λώνει σήμερα, στην Ελλάδα της κρί-
σης, θα χειριστεί διαφορετικά τα δικά 
της πολιτικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

                                                                                                                                                ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

Ό 

ταν ο Θωμάς Ακινάτης, με τα νοησιαρ-
χικά του μηχανεύματα ανέστρεφε ό,τι 
υπήρξε ως τότε ελληνικός και ελληνο-
χριστιανικός πνευματικός πολιτισμός, 

ίσως να μην υποπτευόταν καν ποιας εκρηκτικής 
αλλαγής γινόταν πρόδρομος.

Διότι, στην κοινωνική τους εξέλιξη, τα μηχα-
νεύματά του ήταν η γέννηση της «αλάθητης αυθε-
ντίας» (της μιας «υπέρτατης» εξουσίας), στην οποία 
πειθαρχούν, απρόσωπες πια, μονάδες ατόμων, με 
ρόλο για το καθένα καθορισμένο εκ προοιμίου, 
από την ex cathedra εκείνη αυθεντία.

Αλλά η κοσμοαντίληψη, μέσα στην οποία γεν-
νήθηκε έτσι η Ευρώπη, κόμισε μεν την κοσμο-
γονική τεχνολογική πρόοδο, αυτήν που σήμερα 
ονομάζουμε δυτικό τεχνολογικό πολιτισμό, έφερε 
όμως και τα τραγικά συνάμα αδιέξοδα, καρπούς 
των οποίων, από πολλού διαγραφόμενους, γεύ-
τηκε επώδυνους ο 20ός αιώνας, και γεύεται τώρα 
ο 21ος.

Η ως τότε ελληνική «κοινωνία» του προσώ-
που μετατράπηκε σε societas, άθροισμα δηλα -
δή μοναχικών ατόμων. Διαφορά βεβαίως που εί-
ναι θεμελιακή. Διότι ο «προσωπικός» Θεός, που 

είναι στοιχείο αναφοράς και αιτία πραγμάτωσης 
της κοινωνίας του προσώπου, δεν είναι πια συν-
θετικός παράγων και συνδετική αιτία του συλλο-
γικού βίου. Κάτι οδυνηρότερο, δεν είναι «αναγκαί-
ος» (όπως μηχανευτικά τον εξήγγειλε ο Ακινάτης) 
για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της societas.

Και έτσι, τέσσερις μόλις αιώνες μετά, τον απέ-
βαλε (ελέω Διαφωτισμού) ο ευρωπαϊκός πολι-
τισμός εκείνο τον απρόσωπο, απόκοσμο, συνε-
πώς δικαιοκρίτη μόνο Θεό, δημιουργώντας συνά-
μα και μέγα κενό. Ο Νίτσε προέβλεψε ότι το κενό 
θα το αναπληρώσει ο Υπεράνθρωπος. Και δεν 
είχε εντελώς άδικο. Διότι το κενό αναπληρώθη-
κε, όμως από την Τεχνική! Υπεράνθρωπη, φυσι-
κά, κατά τούτο: Ότι τη δημιούργησε μεν ο (δυτικός) 
άνθρωπος, αλλά αργότερα αποκαλύφθηκε μπρο-
στά του ως μια Υπερκόσμια δύναμη, που όμως 
δεν την ελέγχει εκείνος.

Όπως στον τομέα της φυσικής επιστήμης, ενε-
ός άκουγε στη Φουκουσίμα, άπραγος, ατίθασο τον 
οργισμένο βρυχηθμό της ύλης, που, παρότι επαρ-
μένος «ανίδεος» ο ίδιος, την παρενόχλησε! Αλλά 
και στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, όποιος 
νομίζει ότι ακόμη και ο τρομερός κύριος Σόιμπλε 
μπορεί τελικά να τιθασεύσει το τεχνικό τέρας, το 
καλούμενο «οικονομία των αγορών», που η ευ-
ρωπαϊκή χρησιμοθηρία γέννησε, απλώς απατά-

ται. Σ' εκείνης την έκρηξη, ο τρόμος της Φουκουσί-
μας θα είναι παρωνυχίδα, μπροστά στην ανθρω-
ποφαγία πρωτογόνων, όπου μοιραία θα επιστρέ-
ψει ο πλανήτης.

Αλλά η γένεση της Τεχνικής υπήρξε για τον 
σύγχρονο πολιτισμό τραγική και κατά τούτο: Ότι 
αντικαθιστώντας τον Θεό με δικό του δημιούργη-
μα ο άνθρωπος, νόμισε ότι είναι και κύριος της Φύ-
σης! Όχι, απλώς, διαχειριστής της. Ανέτρεψε δηλα-
δή, τους οικολογικούς όρους της Δημιουργίας, που 
του επέτρεπαν (κατά την ελληνοχριστιανική ερμη-
νεία) να τη χρησιμοποιεί μεν, όμως ως ένα όριο: 
Εκείνο του «απαγορευμένου καρπού»! Η απα-
στράπτουσα τεχνική του, εντούτοις, τη χρησιμοποί-
ησε ασύστολα, προς ικανοποίηση της χρησιμοθη-
ρικής απληστίας του. Αλλά, αίφνης, σε συνθήκες 
αποχαυνωτικής ευμάρειας, έντρομος ανακάλυ-
ψε ότι μετέτρεψε τον πλανήτη σε «θερμοκήπιο», με 
ορατό το όριο ολοκληρωτικού αφανισμού του…

Τραγικότερη, όμως, είναι η εξέλιξη κατά το 
ότι την ελπίδα του για τη σωτηρία από τα αδιέξο-
δα, μπροστά στα οποία ξαφνικά ανακάλυψε ότι 
ζει ο δυτικός άνθρωπος, ανέμυαλα την εναποθέ-
τει ξανά στην ίδια «αυθεντία» της Τεχνικής! Αντί 
δηλαδή να αναζητήσει την «πτώση» από τον «πα-
ράδεισο», στη δική του αντιστροφή των όρων 
της φύσης. Εκείνων που του παρέδωσε η ελλη-

νική παράδοση της ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑΣ, του ελληνικού δηλαδή τρόπου του βίου. 
Πού λοιπόν η σωτηρία;

Το ερώτημα, δε, γίνεται συντριπτικό, όταν ανα-
λογιστεί κανείς πως «Υστεροέλληνες», κληρονό-
μοι εμείς εκείνης της παράδοσης, καταντήσαμε 
σε έσχατο όριο ιστορικής παρακμής. Όμοια με την 
επίσης σαραντάχρονη παρακμή (μετά τη μεγάλη 
Μακεδονική Δυναστεία!), που οδήγησε στην κα-
ταστροφή του Μαντζικέρτ (1071). Και δεν υπάρ-
χει στον ορίζοντα, όπως τότε, κάποιος Αλέξιος Κο-
μνηνός να αναστήσει την Αυτοκρατορία.

Υπάρχει βέβαια κάποιος νεανίας Αλέξης, 
αλλά αυτός μάλλον στον επίσης νεανία Αλέξιο 
Άγγελο μοιάζει, εκείνον που, ομοίως πειραμα-
τιζόμενος, παρέδιδε (1204), ανυποψίαστος επί-
σης, την Αυτοκρατορία στους Φράγκους! Θλι-
βεροί δηλαδή, εν επιγνώσει, μεταπράτες της ευ-
ρωπαϊκής πολιτισμικής παρεξήγησης, πώς να 
αντιληφθούμε ποιας πρότασης πολιτισμού (πνευ-
ματικής όντως υπερδύναμης) είμαστε κάτοχοι. 
Συνεπώς, πώς εκπεσόντες κληρονόμοι, να προτεί-
νουμε, ό,τι δεν κατανοούμε, στον παραπαίοντα ευ-
ρωπαϊκό πολιτισμό ως σωτήριο: Τη μόνη δηλαδή 
οδό εξόδου από τα αδιέξοδα, όσα η άκρατη χρησι-
μοθηρία του επισώρευσε… Πώς λοιπόν, ως πολι-
τισμός, να έχει ελπίδα!

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αλέξιος Άγγελος Κομνηνός

Ένας άλλος Αλέξιος

Η γενιά των 35άρηδων και ο πολιτικός παλιμπαιδισμός

Βασίλης Λεβέντης: Ένας βίντατζ ηγέτης

Του Νικόλα Δημητριάδη

Του Αλέξανδρου Γκότση
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Όταν πριν είκοσι μέρες ο Τσίπρας 
προκήρυξε εκλογές, το βασικό σε-
νάριο που τον έσπρωξε σε αυτή 
την επιλογή ήταν ότι ο Σύριζα ή 
θα διεκδικούσε την αυτοδυναμία 
ή τουλάχιστον θα ήταν με διαφο-
ρά πρώτο κόμμα. Οι δημοσκοπή-
σεις που έγιναν λίγες μέρες μετά 
τη συμφωνία της 13ης Ιουλίου σε 
αυτό συνηγορούσαν. 

Γ 

ια παράδειγμα, η δημοσκό-
πηση της Palmos Analysis 
για την Εφημερίδα των Συ-
ντακτών, που δημοσιεύτη-

κε στις 18 Ιουλίου, έδινε στον Σύριζα 
42,5% (και αυτοδυναμία) και στη ΝΔ 
μόνο 21,5%. Τις πρώτες μέρες μετά 
την υπογραφή της συμφωνίας υπήρ-
χε μια ανακούφιση ότι αποφεύχθη-
καν τα πολύ χειρότερα, ενώ ο Γολ-
γοθάς του νέου μνημονίου δεν ήταν 
ακόμα ορατός. Γι’ αυτό ο Τσίπρας, σε 
πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε 
ότι είχε αποφασίσει να πάει σε εκλο-
γές από τη στιγμή που υπέγραψε τη 
συμφωνία. 

Η βιασύνη του Μαξίμου να κλεί-
σει τη συμφωνία, που εκφράστηκε με 
την προθυμία των Τσίπρα-Τσακα-
λώτου να αποδεχθούν κάθε οδηγία 
από τις Βρυξέλλες και να φέρουν εις 
πέρας την υπογραφή του τρίτου μνη-
μονίου σε χρόνο ρεκόρ, έκρυβε την 
επιδίωξή τους να πάμε σε εκλογές 
πριν οι Έλληνες συνειδητοποιήσουν 
τι είναι το νέο μνημόνιο. Αρωγοί στο 
σχέδιο Τσίπρα ήταν και οι Γαλλογερ-
μανοί. Αρκεί να δούμε πού πήγαν τα 
26 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης του 
νέου δανείου: Τα δώδεκα δισ. πή-
γαν για την αποπληρωμή των δανει-
ακών υποχρεώσεων Ιουλίου – Αυ-
γούστου. Δέκα δισ. κρατήθηκαν για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών, που θα γίνει σε μερικούς μήνες. 
Τρία δισ., που είναι για την αποπλη-
ρωμή των πιστωτών του δημοσίου, 
θα δοθούν μετά την πρώτη αξιολόγη-
ση, που είναι προγραμματισμένη για 
τον Οκτώβρη. Απέμεινε ένα δισ., που 
του έδωσαν απευθείας και με αυτά τα 
λίγα ο Τσίπρας πάει στις εκλογές. Οι 
Βρυξέλλες, χρηματοδοτώντας με το 
σταγονόμετρο την Ελλάδα, εξασφάλι-
σαν ότι ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε 
να κάνει εκλογές χρησιμοποιώντας 
την πετυχημένη τακτική του να υπό-
σχεται τα πάντα στους πάντες. 

Οι Ευρωπαίοι επέτρεψαν στον 
Τσίπρα να πάει σε εκλογές γιατί εμπι-
στεύτηκαν τις αναλύσεις ότι ο Τσί-
πρας μπορούσε να κερδίσει άλλη 
μια φορά. Γι’ αυτούς, μετά τη συμ-

φωνία της 13ης Ιουλίου και την υπο-
τακτική συμπεριφορά που έδειξε η 
κυβέρνησή του τον επόμενο μήνα, 
ο Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός 
που μπορεί να εφαρμόσει το μνη-
μόνιο. Άλλωστε, η εικόνα ενός πρώ-
ην αντιμνημονιακού πολιτικού που 
τώρα εφαρμόζει πιστά ένα σκληρό 
μνημόνιό τους, είναι χρήσιμη στην 
Ευρώπη. Με τις εκλογές στην Ισπα-
νία να πλησιάζουν και με την αβεβαι-
ότητα να καταλαμβάνει την ισπανική 
οικονομία (τα ισπανικά σπρεντ ακο-
λουθούν ανοδική πορεία), ο Τσίπρας 
πρωθυπουργός είναι ένα αντιπαρά-
δειγμα για όσους Ισπανούς σκέφτο-
νται να ψηφίσουν αντιμνημονιακά 
κόμματα. 

Γι’ αυτό η Μέρκελ, αμέσως μετά 
την προκήρυξη των εκλογών, δήλω-
σε ότι οι εκλογές είναι μέρος της λύ-
σης και όχι του προβλήματος. Γερμα-
νοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι μετά 
τις εκλογές θα διευθετηθεί το θέμα 
του χρέους. Μάζεψαν ακόμα και τον 
Σόιμπλε, που έχει να κάνει τρομο-
κρατική δήλωση για την Ελλάδα πε-
ρισσότερο από ένα μήνα. Αλλά και 
οι Γάλλοι ήταν σύμφωνοι, ο Τσίπρας 
πήρε την έγκριση του Ολάντ για να 
προχωρήσει στις εκλογές. Στη συ-
νάντησή τους στην Αίγυπτο συζήτη-
σαν τα επόμενα βήματα της ελληνι-
κής κυβέρνησης και εκεί ο Τσίπρας 
έδωσε τις εγγυήσεις που θα ήθελε ο 
Ολάντ για να του δώσει το πράσινο 
φως για εκλογές. 

Ο Τσίπρας πηγαίνει στις εκλογές 
με τη στήριξη των Ευρωπαίων και 
των Αμερικανών, φυσικά, που τον 
στηρίζουν σταθερά τα τελευταία δύο 
χρόνια. Για την αμερικανική στήρι-
ξη που απολαμβάνει ο Σύριζα δια-

βάστε, στο βιβλίο του Γ. Καραμπελιά, 
6 μήνες που συγκλόνισαν την Ελλάδα, 
τα κείμενα «Το “Όχι”, το αμερικανι-
κό «Κόμμα της Δραχμής και ο… Ντα-
βούτογλου» (μέρος πρώτο και δεύτε-
ρο). Να θυμίσουμε κάτι που πέρασε 
στα ψιλά των ειδήσεων, ότι το Κόσο-
βο ετοιμάζεται να ανοίξει δύο εμπο-
ρικά γραφεία στην Ελλάδα, αυτό εί-
ναι το πρώτο βήμα για να ανοίξει και 
πρεσβεία στην Αθήνα. Μια χώρα 
στα Βαλκάνια, η Σερβία, είχε απομεί-
νει με την οποία οι σχέσεις μας ήταν 
ασυννέφιαστες, και με την επιμονή 
του Κοτζιά να αναγνωρίσει η Ελλάδα 
το Κόσοβο κινδυνεύουν να διαταρα-
χθούν. Χαρακτηριστικό της στήριξης 
που απολαμβάνει ο Τσίπρας από Ευ-
ρωπαίους και Αμερικανούς είναι άρ-
θρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδι-
κό Foreign Affairs, το οποίο εκφράζει 
το αμερικανικό κατεστημένο. Στο άρ-
θρο με τίτλο: «Συνέχισε το πάρτι, Τσί-
πρα», και υπότιτλό «Γιατί η ευρωζώ-
νη χρειάζεται μια νίκη του Σύριζα», η 
Αμερικανίδα καθηγήτρια και ο Ευ-
ρωπαίος καθηγητής που το συνέγρα-
ψαν, επιχειρούν μια πολύ καλή σύνο-
ψη των λόγων για τους οποίουςΑμε-
ρικανοί και Ευρωπαίοι επιθυμούν 
την επανεκλογή Τσίπρα. 

Στο εσωτερικό ο Σύριζα απο-
λαμβάνει  τη στήριξη μεγάλης μερί-
δας των ΜΜΕ, με το σκεπτικό ότι εί-
ναι καλύτερα να είναι στην κυβέρνη-
ση και να εφαρμόζει το μνημόνιό του, 
παρά να είναι στην αντιπολίτευση και 
να το παίζει πάλι αντιμνημονιακός. 
Ρόλο για στήριξη που του παρέχουν 
τα Μέσα παίζει και το νομοσχέδιο για 
τα ΜΜΕ που ετοίμασε ο Παππάς και 
με αυτό εκβιάζει τους καναλάρχες. 

Τα δημοσκοπικά χαμηλά ποσο-

στά του Σύριζα ανάγκασαν τα ΜΜΕ 
τις τελευταίες μέρες να αρχίσουν να 
κρατούν σχετικά ισορροπημένες 
αποστάσεις από Σύριζα-ΝΔ, αλλά 
τώρα προβάλλουν το σενάριο του 
μεγάλου συνασπισμού. Σενάριο 
που στηρίζουν πια και οι Ευρωπαί-
οι, όπως ξεκάθαρα εκφράστηκε από 
το πρωτοσέλιδο στα Νέα της Τρίτης 
8 Σεπτεμβρίου («Λύση για το χρέ-
ος μόνο με μεγάλο συνασπισμό»). Οι 
Ευρωπαίοι επιθυμούν, ακόμα και αν 
ο Τσίπρας βγει δεύτερος, να συμμε-
τάσχει στην κυβέρνηση, γιατί θέλουν 
αυτό το μνημόνιο να εκτελεστεί από 
το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων 
που το ψήφισαν. Διαφορετικά απει-
λούν ότι η αξιολόγηση του προγράμ-
ματος θα καθυστερήσει (και άρα και 
οι εκταμιεύσεις δόσεων), θα καθυ-
στερήσει η ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και η έναρξη της συζήτη-
σης για τη ρύθμιση του χρέους θα με-
τατεθεί για το 2016, άρα θα παρατεί-
νουν για αρκετούς μήνες ακόμα την 
αβεβαιότητα στην ελληνική οικονο-
μία. Στο ίδιο μήκος και η απειλή του 
Γιουνκέρ την Τετάρτη: «Η Ελλάδα να 
τηρήσει το μνημόνιο γιατί διαφορετι-
κά η ΕΕ θα αντιδράσει διαφορετικά». 
Σε λίγο θα μας απειλούν και με φυλά-
κιση αν δεν ψηφίσουμε Τσίπρα. 
Ποιοι έχουν απομείνει στον Σύ-
ριζα
Πέντε χρόνια σκληρής επιτροπεί-
ας συμπλήρωσαν οι Ευρωπαίοι και 
ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς σκέ-
φτονται οι Έλληνες. Τις πρώτες μέρες 
μετά συμφωνία του Ιουλίου επικρα-
τούσε ανακούφιση που ο Τσίπρας 
δεν διέλυσε εντελώς τη χώρα και γι’ 
αυτό έλεγαν ακόμα έναν καλό λόγο 
γι’ αυτόν στις δημοσκοπήσεις. Άλλο 

πράγμα όμως η ανακούφιση για την 
αποφυγή των χειρότερων και άλλο 
πράγμα να ξαναψηφίσουν έναν πολι-
τικό που διέψευσε τις ελπίδες για το 
τέλος των μνημονίων, γονάτισε την 
οικονομία και διόγκωσε το μετανα-
στευτικό/προσφυγικό θέμα συν πολ-
λά άλλα.

Οι δημοσκοπήσεις που δημο-
σιεύονται τις τελευταίες δύο εβδομά-
δες αποτελούν ψυχρολουσία για τον 
Τσίπρα. Σε καμιά από τις δεκάδες με-
τρήσεις δεν κατορθώνει να εμφανίσει 
συσπείρωση πάνω από 55%-56% 
επί όσων τον ψήφισαν τον Ιανουάριο. 
Οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι του 
Σύριζα φεύγουν προς κάθε κατεύ-
θυνση. Στη δημοσκόπηση της Pulse, 
που δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρί-
ου, η συσπείρωση του Σύριζα είναι 
54% και από εκεί και πέρα ένα 8% 
του φεύγει στη ΝΔ, 5% στη ΧΑ, 3% 
στο ΚΚΕ, 7% στη ΛΑ.Ε, 6% Λευκό/
Άκυρο/Αποχή και 8% είναι αναπο-
φάσιστοι. Ίδια εικόνα (με κάποιες μι-
κρές διακυμάνσεις) εμφανίζεται στο 
σύνολο των δημοσκοπήσεων. Για 
την καθίζηση του Σύριζα ενδεικτι-
κή είναι η ετήσια έρευνα της εταιρεί-
ας "to the point" για την Α' Θεσσαλο-
νίκης. Στην Α' Θεσσαλονίκης τον Ια-
νουάριο ο Σύριζα είχε κερδίσει με 
10 μονάδες διαφορά από τη ΝΔ. Η 
έρευνα τώρα δείχνει ότι ο Σύριζα χά-
νει 15 μονάδες και η ΝΔ, αν και δεν 
ξεπερνά το 20,6%, τον περνά με 1,5 
μονάδα. 

Πιστοί στον Τσίπρα παραμένουν 
όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κε-
ντροαριστεροί, που για πρώτη ξε-
περνούν αυτούς που προσδιορίζο-
νται ως αριστεροί! Η στόχευση του 
Τσίπρα είναι να διατηρήσει τα δημο-
σιοϋπαλληλικά στρώματα, που ήταν 
συνδεδεμένα διαχρονικά με το Πα-
σόκ, γι’ αυτό στην προεκλογική του 
εκστρατεία επιμένει ότι με αυτόν δεν 
θα γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο, 
δεν θα κλείσει η ΕΡΤ κ.λπ. Τα προε-
κλογικά του σποτ από την άλλη απο-
πνέουν Πασόκ του 2000, άλλωστε τη 
διαφημιστική του καμπάνια ανέλαβε 
και πάλι ο επικοινωνιολόγος Δημή-
τρης Τζιώτης, που έτρεχε την περί-
οδο 2006-2007 την πολιτική στρα-
τηγική του Πασόκ. Πάντως, οι επι-
λογές των ψηφοδελτίων δεν έδειξαν 
μια σαφή στροφή προς την κεντρο-
αριστερά, το αντίθετο, ο Τσίπρας πε-
ριχαρακώθηκε στα υπολείμματα του 
κόμματός του και δεν έκανε άνοιγμα 
σε κεντροαριστερές προσωπικότη-
τες, προκειμένου να μη δυσαρεστή-
σει όσους από τους «53» του απέμει-
ναν. 

Πιστές στον Σύριζα σε μεγαλύ-

Ποιοι στηρίζουν- ψηφίζουν τον Τσίπρα
Γάλλοι, Γερμανοί και Αμερικανοί στο πλευρό του Τσίπρα 

Του Γιάννη Ξένου

Πιστοί στον Τσίπρα παραμένουν όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί που για πρώτη ξεπερνούν 
αυτούς που προσδιορίζονται ως αριστεροί!
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Η περίπτωση «Μεϊμαράκη-Νέας Δημο-
κρατίας» αποκαλύπτει ότι στην ελληνι-
κή πολιτική σκηνή των χρόνων της κρί-
σης μπορούν να συμβούν τα πάντα, ακό-
μη και θριαμβευτικές... νεκραναστάσεις! 
Μετά τη βαριά ήττα του Ιανουαρίου, που 
μόνος ο Σαμαράς πεισματικά δεν ήθελε 
να χωνέψει, το κόμμα της κεντροδεξιάς 
έπνεε τα λοίσθια. 

Ε 

ιδικά την εαρινή περίοδο, όταν ο 
λαός βρέθηκε έμπλεος ενθουσια-
σμού για την επανάκτηση της αξιο-
πρέπειάς του από τα μοντέρνα που-

κάμισα του ποπ σταρ της οικονομίας και, κυρί-
ως, από τη χωρίς ενοχές αθέτηση των υποχρε-
ώσεών του προς το κράτος, η δεξιά ήταν έτοιμη 
να μπει επιτέλους στο χρονοντούλαπο της ιστο-
ρίας. Σήμερα, μια εβδομάδα σχεδόν πριν τις 
εκλογές, ο «Βαγγέλας» δείχνει, δημοσκοπικά 
τουλάχιστον, να κάλυψε το αβυσσαλέο χάσμα 
με τον πληγωμένο Τσίπρα και να διεκδικεί στα 
ίσα ακόμη και την πρώτη θέση για την παράτα-
ξη στην οποία βρέθηκε να ηγείται από σπόντα.  

Για τη ΝΔ, ήδη από εκείνον τον «καταρα-
μένο» Μάιο του ’12, φαινόταν ότι είχε ξεκινή-
σει μια πορεία προς τον πολιτικό Άδη. Το 18% 
και κάτι που πήρε ο μεταζαππειακός Σαμα-
ράς έδειχνε πόσο χαμηλά κυμαίνεται πλέον ο 
σκληρός πυρήνας της άλλοτε μεγάλης φιλε-
λεύθερης παράταξης. Στη συνέχεια, μόνο λόγω 
των συγκυριών η ΝΔ δεν γνώρισε τη συρρί-
κνωση, που το έτερον ήμισυ της μεταπολίτευ-
σης, το ΠΑΣΟΚ, είχε βιώσει. Ό,τι, όμως, κατέ-
γραψε στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρή-
σεις για τη βουλή η ΝΔ, δεν ενσάρκωνε ψήφο 
εμπιστοσύνης. Το χρωστά σχεδόν αποκλειστι-
κά στον φόβο που προκαλούσε σε συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ομάδες ο ασυνάρτητος λαϊκι-
σμός του ΣΥΡΙΖΑ. Παραδοσιακοί ψηφοφόροι 
της κεντροδεξιάς ανάμεσα στους αγρότες, τους 
μικροϊδιοκτήτες, τους γιατρούς και δικηγό-
ρους, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματί-
ες, άλλαξαν στρατόπεδο, απείχαν ή ψήφισαν με 
κρύα καρδιά τη ΝΔ. Είχε γίνει από νωρίς καθα-
ρό ότι ο άνθρωπος που διάβηκε τη μακρά πο-
λιτική του έρημο χάρη στην ακάματη φροντί-
δα του «γκουρού» Χρύσανθου δεν είχε πια –
αν είχε ποτέ– επικοινωνιακό χάρισμα. Νευρι-
κός, εσωστρεφής και πρωτίστως ανασφαλής, 
έμεινε με δική του ευθύνη ξένο σώμα στο κόμ-
μα που ηγείτο. Οι κομματικές οργανώσεις αφέ-
θηκαν να νεκρώσουν. Τα μέλη λάκισαν, η απο-
γοήτευση για το αύριο της παράταξης γενικεύ-
τηκε, οι πιστοί επιζητούσαν την επιστροφή του 
Μεσσία-Καραμανλή του νεώτερου. 

Εντούτοις, θα ήταν άδικο κάποιος να κα-
ταλογίσει στον Σαμαρά όλες τις αμαρτίες από 
κτίσεως κόσμου. Η προσπάθειά του να βαδί-
σει προς μια έξοδο από το μνημόνιο, είναι αλή-
θεια με μέθοδο «καλαματιανή» και εκνευριστι-
κά παλαιοκομματική, ήταν σίγουρα ειλικρινής. 
Και κάτι κουτσοκατάφερε. Υπολόγιζε, όμως, 
χωρίς τον υπερατλαντικό «ξενοδόχο». Ο οποί-

ος τον καθάρισε στο γόνατο, για να ξεκινήσει η 
παρτίδα από το μηδέν –που συνεπαγόταν ταυ-
τόχρονα και το δικό μας μηδέν. Εξάλλου, ο νεα-
ρός εξουσιομανής από απέναντι δεν κρατιόταν, 
ήταν έτοιμος να συμμαχήσει με όποιον ντόπιο 
ή αλλοδαπό διάβολο για την καρέκλα του πρω-
θυπουργού. Επιπλέον, ο Σαμαράς ήταν λαβω-
μένος από πάρθια βέλη. Μεταξύ αυτών και του 
Καραμανλή, που έπαιζε το δικό του παίγνιο με 
τον Τσίπρα. Τέκνο της αφανούς συνεργασίας 
τους υπήρξε, μεταξύ άλλων, η εκλογή Παυλό-
πουλου στην προεδρία. Με επιφανειακή ατα-
ραξία, ο πρώην πρωθυπουργός ανέμενε πρώ-

τα την επίτευξη από τον ΣΥΡΙΖΑ μιας καλύτε-
ρης συμφωνίας με τους εταίρους και κάποια 
στιγμή στο μέλλον, με την κατάρρευση της πα-
ράταξης, να μεταφερθεί στους ώμους του λαού 
από τη Ραφήνα στην Αθήνα και να δημιουρ-
γήσει κάτι νέο. Τα πράγματα, βέβαια, δεν έγι-
ναν ακριβώς έτσι, γιατί ο Τσίπρας, μείγμα ενός 
αχαλίνωτου αμοραλισμού και μόνιμης αναπο-
φασιστικότητας, πούλησε και τον μυστικό του 
σύμμαχο, οδηγώντας τη χώρα μια τρίχα από 
το GREXIT. Στο τέλος, μάλιστα, τον εξανάγκασε 
να σπάσει τον όρκο δημόσιας σιωπής, που είχε 
κρατήσει από το 2009 με αξιοπερίεργη συνέ-
πεια, και να προβεί τις παραμονές του δημοψη-
φίσματος σε μια, αδιάφορη για την κοινωνία, 
δήλωση υπέρ του «ναι».     

Ο Σαμαράς, εν τω μεταξύ, με σημαία τη θε-
ωρία της «αριστερής παρένθεσης», η οποία 
είχε όπως αποδείχτηκε κάποια βάση, κλει-
δώθηκε στο γραφείο του προέδρου της ΝΔ 
για να μην του κλέψουν τη θέση οι μνηστήρες. 
Οι μέρες του όμως ήταν μετρημένες. Το σύν-
θημα του τέλους είχε δοθεί και όλοι, κουτσοί 
στραβοί, έδιναν το παρών για την αρχηγία. Το 
ένα πέμπτο της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
κόμματος είχε δηλώσει άμεσα ή έμμεσα ότι 
ήταν έτοιμο να αναλάβει το τιτάνιο αυτό έργο. 
Η οικογένεια Μητσοτάκη μάλιστα είχε τρία(!) 
μέλη της (Ντόρα, Κυριάκος, Κώστας) υποψή-
φια για τη θέση… Την προσπάθειά τους έκα-
ναν συγκροτημένα και οι Δένδιας, Στυλιανί-
δης, Βορίδης, ενώ ο Αβραμόπουλος από την 
Εσπερία παρακολουθούσε τις εξελίξεις σε 
αναμμένα κάρβουνα. 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Η νεκρανάσταση της Ν.Δ.
Πώς ο «Βαγγέλας» γύρισε την παρτίδα αυτών εκλογών

Κομματικός μέχρι το μεδούλι, με κοινό νου μίλησε στον κομματικό πατριωτισμό. Πέτυχε, 
επιπλέον, το ακατόρθωτο: να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στα τρία βασικά κέντρα –κα-
ραμανλικό, μητσοτακικό και σαμαρικό– που λειτουργούν ανταγωνιστικά εντός της ΝΔ. 

Του Ειδικού Συνεργάτη

“ 

Εντούτοις, τα προτε-

ρήματα αυτά –λαϊκό-

τητα και ισορροπη-

τική ικανότητα– που 

τον εκτίναξαν στην 

πρώτη φάση αποτε-

λούν ανασταλτικούς 

παράγοντες για την 

περαιτέρω διεύρυν-

ση της εκλογικής βά-

σης του κόμματος.

τερο ποσοστό παραμένουν οι γυναίκες. 
Στην πρόθεση ψήφου οι γυναίκες εμφανί-
ζονται να τον επιλέγουν κατά 7,3 μονάδες 
πάνω από ό,τι άντρες (19,2% στους άντρες 
και 26,5% στις γυναίκες). Εδώ βρίσκεται 
και η εξήγηση γιατί τα Μέσα ασχολού-
νται τόσο πολύ με το ντύσιμο του Τσίπρα, 
τα ακριβά σικάτα σακάκια του, τα ρολόγια 
του κ.λπ., το λάιφ στάιλ τίθεται στην υπηρε-
σία της πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι εί-
ναι ο μόνος αρχηγός με ειδική συνεργάτη 
που ασχολείται αποκλειστικά με την εμφά-
νισή του. Οι αναποφάσιστες γυναίκες είναι 
η ελπίδα του Σύριζα να τσιμπήσει μερικές 
μονάδες ακόμα. Στους αναποφάσιστους, οι 
γυναίκες είναι 17,3% του εκλογικού σώ-
ματος και οι άνδρες 11,1%. Η πλειοψηφία 
αυτών των γυναικών είναι μεταξύ 35-55 
χρονών και στις προηγούμενες εκλογές εί-
χαν ψηφίσει ως επί το πλείστον Σύριζα. 

Οι αναποφάσιστοι είναι μια τρίτη δε-
ξαμενή από την οποία ο Σύριζα πιστεύει 
ότι θα αντλήσει ψήφους. Σ’ αυτούς το ένα 
τρίτο είναι πρώην ψηφοφόροι του Σύριζα 
και οι γυναίκες αποτελούν το 58,4% του 
συνόλου. Οι αναποφάσιστοι όμως εμφα-
νίζουν και τα πιο υψηλά ποσοστά απογοή-
τευσης από τον Σύριζα, αφού το 91,8% εί-
ναι απογοητευμένο με τη διαπραγμάτευ-
ση, το 76,3% είναι δυσαρεστημένο από την 
επτάμηνη διακυβέρνηση γιατί διέψευσε 
τις προσδοκίες τους, το 69,2% πιστεύει ότι 
αν είχε βγει η ΝΔ τον Ιανουάριο η κατά-
σταση θα ήταν η ίδια ή και καλύτερη. Επο-
μένως, μπορεί να προέρχονται από τον Σύ-
ριζα, αλλά είναι δύσκολο να επιστρέψουν 
σε αυτόν με την απογοήτευση που έχει 
προκαλέσει. 

Ο Τσίπρας, με τη στήριξη του εξωτερι-
κού παράγοντα και επιστρατεύοντας κάθε 
επικοινωνιακό κόλπο, όπως το σόου που 
έδωσε ο Σκουρλέτης με τον Κεφαλογιάννη 
για να δείξει ότι η δεξιά είναι τραμπούκι-
κη, αγκομαχά να φτάσει μέχρι τις εκλογές. 
Σε επίπεδο θέσεων δεν λέει τίποτα καλύτε-
ρο από όσα έλεγε το εκσυγχρονιστικό Πα-
σόκ (εκσυγχρονισμός του κράτους), σχετι-
κά με το μνημόνιο του λέει ότι θα το εφαρ-
μόσει με αριστερή ευαισθησία, ενώ, από 
την πίεση που νιώθει, κάθε μέρα κάνει και 
από μια γκάφα (π.χ. στη ΔΕΘ είπε ότι η Ελ-
λάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα). Με τη 
μέχρι τώρα εικόνα είναι αμφίβολο αν κα-
ταφέρει να βγει πρώτο κόμμα. Υπάρχουν 
βάσιμες πιθανότητες ο Τσίπρας να μας κά-
νει ένα μεγάλο φθινοπωρινό δώρο και να 
απαλλαγούμε από τη μεγαλύτερη απά-
τη της μεταπολίτευσης. Γιατί, αν βγει δεύ-
τερος, ό,τι και να κάνει μετά, δηλαδή αν θα 
συμμετάσχει σε μεγάλο συνασπισμό ή αν 
μείνει εκτός και προσπαθήσει να κάνει 
αντιπολίτευση, ο Τσίπρας θα έχει τελειώ-
σει πολιτικά. Θα τον έχει φάει και αυτόν η 
μαύρη τρύπα που τρώει τους πρώην πρω-
θυπουργούς που φέρνουν μνημόνια.

                                                                                                                                                ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
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H νεκρανάσταση 
της ΝΔ

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Η τραγική εξέλιξη, όμως, της διαπραγμά-
τευσης-παρωδία των Τσίπρα/Βαρουφά-
κη και η ραγδαία επιδείνωση της οικο-
νομικής κατάστασης της χώρας επέβαλε 

το σάλπισμα της προσωρινής ανακωχής. Την παραμονή του 
στην προεδρική καρέκλα επέτρεψε και η κρυφή ευλογία του 
καραμανλικού στρατηγείου, που έβλεπε ότι με έναν φθαρμέ-
νο αρχηγό το σενάριό του εξελισσόταν ευνοϊκότερα. Έτσι ο Σα-
μαράς συνέχισε να παίζει τον στρατηγό, χωρίς στρατό, αλλά με 
λίγους φανατικούς αξιωματικούς. 

Ωστόσο, η συντριπτική ήττα του τραγελαφικού δημο-
ψηφίσματος της 5ης Ιουλίου ξεχείλισε το ποτήρι της υπομο-
νής. Και ο Σαμαράς απεσύρθη, παραδίδοντας, με τη σύμφω-
νη γνώμη του Καραμανλή, το δαχτυλίδι στον φρονίμως ήσυ-
χο έως τότε Μεϊμαράκη. Αν βέβαια είχε φανταστεί ότι την ίδια 
εκείνη μέρα ο Τσίπρας θα μεταμόρφωνε το «όχι» σε ένα κα-
ραμπινάτο «ναι» και σε ένα μνημόνιο βαρύ και ασήκωτο, δι-
καιώνοντάς τον, ίσως να έδινε μια ύστατη μάχη, ακόμη και αν 
διέγραφε και τους μισούς βουλευτές του κόμματός του. Λίγο 
αργότερα το μετάνιωσε, αλλά…   

Και εκεί λοιπόν που η ΝΔ, σε ημικωματώδη κατάσταση 
και με αρχηγό εν αναμονή παράδοσης, έβλεπε με τα κιάλια 
τον Τσίπρα, ήρθαν τα πάνω κάτω. Καθώς ο Σύριζα σπαρα-
ζόταν από τη μνημονιακή του στροφή και έβγαιναν δημοσί-
ως όλες οι ανεπάρκειές του σε θέσεις και πρόσωπα, ο Μεϊμα-
ράκης αποδείχθηκε το κατάλληλο πρόσωπο, στην κατάλλη-
λη θέση, την κατάλληλη ώρα. Ψημένος στις συγκρούσεις των 
πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων, λαϊκός και αυθόρμητος, χω-
ρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις από ντόπια συμφέροντα και εξωτε-
ρικές δυνάμεις, κατόρθωσε να ανυψώσει το καταρρακωμένο 
φρόνημα των νεοδημοκρατών. Κομματικός μέχρι το μεδού-
λι, με κοινό νου, μίλησε στον κομματικό πατριωτισμό. Πέτυ-
χε, επιπλέον, το ακατόρθωτο: να κρατήσει τις ισορροπίες ανά-
μεσα στα τρία βασικά κέντρα –καραμανλικό, μητσοτακικό και 
σαμαρικό– που λειτουργούν ανταγωνιστικά εντός της ΝΔ. 
Εντούτοις, τα προτερήματα αυτά –λαϊκότητα και ισορροπητική 
ικανότητα– που τον εκτίναξαν στην πρώτη φάση αποτελούν 
ανασταλτικούς παράγοντες για την περαιτέρω διεύρυνση της 
εκλογικής βάσης του κόμματος. Το μεν ύφος του δεν πείθει τη 
δεξαμενή των αναποφάσιστων, ενώ η τακτική του να τα έχει 
με όλους καλά δεν επιτρέπει καμία ανανέωση, όπως φάνηκε 
και στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου επικρατείας. 

Φαίνεται πάντως ότι ο Μεϊμαράκης ως κύριο όπλο στην 
τελική ευθεία χρησιμοποιεί την εγγύηση της σταθερότητας 
για την επόμενη ημέρα –που βρίσκει ευήκοα ώτα σε ένα κου-
ρασμένο, και ηττημένο εν πολλοίς, κοινωνικό σώμα, από τις 
αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις– και την επιμονή στον 
σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού των φιλομνημονια-
κών δυνάμεων με τον Σύριζα μέσα. Εξάλλου αυτές είναι και 
οι επιθυμίες των δανειστών: ο Τσίπρας πρέπει να εφαρμό-
σει ο ίδιος το μνημόνιο που υπέγραψε, ως διαρκής υπενθύμι-
ση σε όλη την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή της οικτρής μοίρας 
των ελαφρόμυαλων ηττημένων. Γι’ αυτό και ο εφταμηνίτικος 
πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θέλει τελικά να 
κερδίσει τον αντίπαλό του –αν και αυτός τον έχει στολίσει με 
κοσμητικά επίθετα όπως "ανέντιμο, πονηρούλη και ψευτρά-
κο"– και να πιει το πικρό ποτήρι που του ετοιμάζουν. Για τον 
Μεϊμαράκη πάντως και η δεύτερη θέση, αν είναι με μικρή δι-
αφορά, θα είναι σαν νίκη, που συν τοις άλλοις θα επιβεβαιώ-
σει ακόμη μια φορά ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.   

! Τον Πάνο Καμμένο τον γνώρισα για 
πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 ως υβριστή μου σε τηλεοπτι-
κά πάνελ, στα οποία με χαρακτήριζε 
ανενδοίαστα και χωρίς κανένα στοι-
χείο «τρομοκράτη» και «μέλος της 
17 Νοέμβρη», ισχυρισμούς που επα-
νέλαβε με όλο το θράσος που τον δι-
ακρίνει στο βιβλίο του Τρομοκρατία, 
Θεωρία και Πράξη, το οποίο εξέδω-
σε το 1992 στον γνωστό αντικομου-
νιστικό και φιλοαμερικανικό εκδο-
τικό οίκο «Ελληνική Ευρωεκδοτική» 
(που έχει εκδώσει ανάμεσα στ’ άλλα 
την Ελένη του Γκατζογιάννη, το Οι 
Έλληνες πράκτορες της Κα Γκε Μπε, 
του Πέτρου Κασιμάτη και άλλα ανά-
λογα πονήματα). Στο βιβλίο του αυτό, 
γραμμένο προφανώς καθ’ υπόδει-
ξη των μυστικών υπηρεσιών και από 
ανάλογους καλάμους (θεωρείται δε-
δομένο πως έχει γραφτεί από τον θε-
ωρητικό της χούντας Γεωργαλά ή 
άλλο αναλόγου ποιού υποκείμενο) 
προτάσσεται πρόλογος του περιβόη-
του αντιστράτηγου Νίκου Γρυλλάκη, 
του συμβούλου ασφαλείας του Μη-
τσοτάκη και επιχειρείται μια κατασυ-
κοφάντηση ενός ολόκληρου πολιτι-
κού χώρου, πάνω στην οποία έκτισε 
τη σταδιοδρομία του και τις εκλεκτι-
κές του συγγένειες με όλων των ειδών 
τις υπηρεσίες  ο φέρελπις τότε νεαρός 
πολιτικός.

Π 

εριορίζομαι εδώ στα όσα ψευ-
δή και συκοφαντικά αναφέ-
ρει για μένα σε ένα βιβλίο που 
βρίθει από ανακρίβειες, ψεύ-

δη και προβοκάτσιες, όπου με παρουσι-
άζει ως στέλεχος (ίσως και «αρχηγό» της 
17 Νοέμβρη)  Διαβάζουμε λοιπόν:

«Ο Γιώργος Καραμπελιάς, στο έργο 
του EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΠΟΛΕ-
ΩΝ (1974-1984), Εκδόσεις Ρόπτρο)…»  
(σελ. 233 του βιβλίου του Καμμένου). Έλα 
όμως που το βιβλίο ήταν του  Γιώργου 
Καράμπελα και όχι του Γιώργου Καρα-
μπελιά! Έ, για ένα Ιώτα θα κάνουμε έτσι! 
Ψιλά γράμματα για τον Πάνο. Και συνε-
χίζει απτόητος με αναρίθμητες παραπο-
μπές από το βιβλίο του «Καραμπελιά»! 
Θα πείτε «ένα λάθος έκανε». Ναι, μόνο 
που αυτό το «μικρό λάθος» στη συνέχεια  
αποκτά  νέες διαστάσεις, όταν αναφερό-
μενος πλέον στον ίδιο τον Γιώργο Καρα-
μπελιά και πολλούς συντρόφους του, που 
ορισμένοι είναι και σήμερα μέλη του Άρ-
δην, τους συμπεριλαμβάνει στους «κύρι-
ους υπόπτους για τις δολοφονίες» (σελ. 
338):

Γράφει λοιπόν στην πιο λεπτομερή 
του αναφορά:

«Καραμπελιάς Γεώργιος: Επικεφα-
λής της Ομάδας για μια Προλεταρια-

κή Αριστερά (ΟΠΑ), μέλος της 20ης του 
Οκτώβρη. Σε φυλλάδιο της ΟΠΑ εξύ-
μνησε τη δολοφονία του Μάλλιου. Το 
1977 καταδικάστηκε για ταραχές στη 
Θεσσαλονίκη για την αυτοκτονία του Αν-
δρέα Μπάαντερ. Στην ΟΠΑ βρέθηκαν 
κείμενα με σημειώσεις για χρήση των 
εκδόσεων της 17ης Νοέμβρη. Στα γρα-
φεία της βρέθηκε γραφομηχανή που είχε 
ομοιότητες με εκείνη στην οποία χτυπή-
θηκαν οι προκηρύξεις της 17ης Νοέμ-
βρη για τις δολοφονίες Γουέλς και Μάλ-
λιου» (σελ. 338).

Ανάμεσα στους «κύριους ύποπτους 
για τις δολοφονίες» συμπεριλαμβάνει 
επίσης τους:  «Σταματοπούλου Χριστίνα, 
φοιτήτρια της ιατρικής στο Παρίσι, μέλος 
της ΟΠΑ. Γεωργίου Θεόδωρο, στέλεχος 
της ΟΠΑ, Ιωαννίδη Ευστράτιο, εργάτη, 
μέλος της ΟΠΑ, Κολιοπούλου Βαρβάρα, 
στέλεχος της ΟΠΑ». (σελ. 339-340).

Έτσι ο Καμμένος ισχυρίζεται ψευδώς 
ότι η γραφομηχανή είχε «ομοιότητα» με 
εκείνη της 17 Νοέμβρη και επί πλέον 
πως υπήρξα μέλος της 20ης Οκτώβρη. 
Όμως «ομοιότητα» δεν μπορεί να υπάρ-
χει ή είναι ίδια η γραφομηχανή ή όχι. Όσο 
για την 20η Οκτώβρη είναι μια οργάνω-
ση στην οποία όχι μόνο δεν συμμετείχα, 
αλλά με την οποία πάντοτε διαφωνού-
σα και της έχω ασκήσει και γραπτή κρι-
τική. Όμως η αναφορά στην 20ή Οκτώ-
βρη, παρότι απολύτως ψευδής, χρειάζεται 
στον συγγραφέα για να συνεχίσει:

 «… ο εγκέφαλος είναι Έλληνας ή ξέ-
νος που συνεργάζεται με Έλληνες οι οποί-
οι προέρχονται από το ΠΑΚ, από την ανε-
ξάρτητη αριστερά και ειδικώς από το κί-
νημα 20 Οκτώβρη» (σελ. 341).  Δηλαδή, 
τα μέλη της 17 Νοέμβρη «προέρχονται 
ειδικώς» από την 20η Οκτώβρη. Ο Κα-
ραμπελιάς ήταν μέλος της 20ης Οκτώ-
βρη, άρα όπερ έδει δείξαι.

Αλλά ο άθλιος και γελοίος συκοφά-
ντης δεν μένει μόνο εκεί. Πάει ένα βήμα 
πάρα πέρα. Γράφει: «Η Προλεταριακή 
Αριστερά κυκλοφόρησε, στις 21 Μαρτί-

ου 1978, ένα κείμενο από 21 σελίδες με 
τον τίτλο “Η σημερινή κατάσταση του κι-
νήματος και η ενότητα πάλης”. Οι αρχές 
θεωρούν πιθανόν να χρησιμοποιήθη-
κε η ίδια γραφομηχανή που χτυπήθη-
καν από τη 17 Νοέμβρη τα κείμενα για 
τον Γουέλς και τον Μάλλιο. Άρα, εάν αυτό 
είναι σωστό, η 17 Νοέμβρη είναι και η 
Προλεταριακή Αριστερά, όπως είναι και 
ο Ιούνης 78 που δολοφόνησε τον Μπά-
μπαλη, όπως είναι και η ομάδα που έκα-
νε την επιχείρηση εναντίον της AEG (σελ. 
367).»

Κατά συνέπεια, η Προλεταρια-
κή Αριστερά, η οργάνωση στην οποία 
όντως ανήκα, δεν ήταν παρά το προκά-
λυμμα της 17 Νοέμβρη, έχει εκτελέσει 
τον Μπάμπαλη και ούτω καθ’ εξής. Βέ-
βαια δεν ίδρώνει το αυτί του συκοφάντη 
για το ότι όλος ο συλλογισμός στηρίζεται 
σε ένα αρχικό ψεύδος: Ο τίτλος του κει-
μένου, που πράγματι είχα γράψει ήταν 
«Η σημερινή κατάσταση του κινήματος 
και η ένοπλη πάλη», και όχι "η ενότητα 
πάλης", έχει δημοσιευθεί μάλιστα σε βι-
βλίο που κυκλοφορεί και σήμερα (Βλέπε 
ΟΠΑ-ΡΗΞΗ, Ένοπλη Πάλη και Τρο-
μοκρατία, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθή-
να 1985)  και ασκεί έντονη  κριτική στις 
αντιλήψεις της 17 Νοέμβρη και των οπα-
δών του αντάρτικου πόλης. Και όμως, με 
ένα τέτοιο κείμενο που στρεφόταν ενα-
ντίον της 17 Νοέμβρη, ο Πάνος Καμμέ-
νος κατασκεύασε τον Καραμπελιά στέλε-
χος της 17 Νοέμβρη!

Και μετά πώς να πείσεις τους δεξιούς 
συμπολίτες μας πως ο Καραμπελιάς δεν 
ήταν τρομοκράτης, ακόμα και όταν συνε-
λήφθη η 17 Νοέμβρη! Είχαν φροντίσει οι 
μυστικές υπηρεσίες και ο Πανούλης.

Μια σταδιοδρομία
Έτσι έκτισε την αρχική του σταδιοδρομία, 
ο γόνος της πλούσιας οικογένειας ενός ει-
σαγωγέα αυτοκινήτων, Πάνος Καμμένος, 
ξιφουλκώντας υπέρ του «ελευθέρου κό-
σμου» και κατά των «τρομοκρατών». Θυ-

Πάνος Καμμένος:
Του Γ'ιώργου Καραμπελιά

Ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές
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μάμαι την πρώτη μας τηλεοπτική 
αντιπαράθεση στον Αντ1 με δημο-
σιογράφο τον Πάνο Παναγιωτόπου-
λο και την αίσθηση που αποκόμισα 
ενός μυθομανούς, ημιψυχοπαθούς 
υπερμεγέθη μπούλη, ικανού να σερ-
βίρει οποιοδήποτε ψευδολόγημα για 
να υποστηρίξει τους συνωμοσιολο-
γικούς και συκοφαντικούς του ισχυ-
ρισμούς. Πάντως, με απόθεμα την 
αντιτρομοκρατική του δράση, τα λε-
φτά του μπαμπά του και τη σταθε-
ρή του προσκόλληση στην υπερατ-
λαντική σύμμαχο, κατόρθωσε πολύ 
σύντομα να εκλεγεί βουλευτής στη 
Ν.Δ. και να προσκολληθεί στο σύ-
στημα Μητσοτάκη.

Τα επόμενα χρόνια, κατά τη δε-
καετία του 1990 επένδυσε αρχικώς 
στα εθνικά θέματα πρωτοστατώντας 
στις αποστολές της Βουλής για τον 
Οτσαλάν, μαζί με τον Μπαντουβά 
κ.α., γεγονός που τον έφερε σε επα-
φή με τον πατριωτικό χώρο και με 
όλους εμάς που στηρίζαμε το κουρ-
δικό κίνημα. Έτσι, αποφάσισα –βλα-
κωδώς ίσως– να παραβλέψω τις συ-
κοφαντικές επιθέσεις του, στα πλαί-
σια μιας ενότητας απέναντι στον κοι-
νό εχθρό, τον τουρκικό επεκτατισμό, 
και χωρίς να διερευνώ –δεν είναι άλ-
λωστε και στη φύση μου– τα βαθύ-
τερα κίνητρα αυτής της «πατριωτι-
κής» στάσης, παρ’ ότι δεν έπαψε ποτέ 
να διακηρύσσει το φιλοαμερικανι-
σμό του.

Στη συνέχεια, αποσπώντας συ-
στηματικά τις ψήφους των αστυνο-
μικών (η εταιρεία Καμμένος προμή-
θευε εξάλλου τα περιπολικά της ελ-
ληνικής αστυνομίας), κέρδισε τη μό-
νιμη σχεδόν εκλογή του στην Αθήνα. 
Όταν, το 2004, η Ν.Δ. ανέβηκε στην 
εξουσία, ως μέλος του μητσοτακι-
κού λόμπι, διορίστηκε υφυπουργός. 
Μετά την πτώση της κυβέρνησης 
Καραμανλή, και την αλλαγή ηγεσί-
ας στη Ν.Δ., παρ’ ότι «ελληναράς και 
«εθνικιστής», συντάχθηκε παραδό-
ξως (;) με την Ντόρα Μπακογιάννη 
εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Όταν 
το 2012 ο Σαμαράς προσχώρησε 
στο μνημονιακό στρατόπεδο και κυ-
ρίως όταν αποδέχθηκε τη συγκυβέρ-
νηση με το Πασόκ, ο Καμμένος μετα-
βλήθηκε σε ηγέτη μιας μικρής ομά-
δας βουλευτών που είχαν αποχω-
ρήσει από τη Ν.Δ. απορρίπτοντας 
τα μνημόνια. Ο Καμμένος διακρίθη-
κε με τις καταγγελίες ενάντια στην οι-
κογένεια Παπανδρέου και τη λάσπη 
ενάντια στους πολιτικούς του αντιπά-
λους (υποθέσεις που κατέληξαν στο 
κενό στα δικαστήρια ή σε καταδί-
κες του για συκοφαντική δυσφήμη-
ση) ενώ πρωταγωνίστησε σε διάφο-
ρα σκάνδαλα για το κότερό του και 

την οφσόρ που διατηρούσε κ.λπ., και 
άλλα ανάλογα που ταιριάζουν στο 
ήθος και το ύφος του ανδρός.

Έτσι, για άλλη μια φορά, όπως 
είχε συμβεί και στη δεκαετία του ’90, 
τα έφερε ο διάβολος να βρεθούμε σε 
όμορους χώρους στα πλαίσια του 
αντιμνημονιακού κινήματος. Ο Καμ-
μένος, παρ’ ότι παρέμενε αγκιστρω-
μένος στη δεξιά, θέλοντας να εκφρά-
σει τα κατεστραμμένα στρώματα της 
λαϊκής δεξιάς, στα πλαίσια της αντι-
μνημονιακής συμπαράταξης, ερχό-
ταν σε επαφή και με την αριστερά και 
με τον Μίκη Θεοδωράκη, και με 
τον Κώστα Ζουράρι και με το Άρ-
δην. Πρόβαλλε ένα προφίλ αντιμνη-
μονιακό, πέραν της «αριστεράς και 
της δεξιάς», που εν πολλοίς, συμβά-
διζε και με κάποιες από τις δικές μας 
αντιλήψεις. Παρ’ όλα ταύτα, επειδή 
θεωρούσαμε ασύμβατη με την ιδεο-
λογία και με το ήθος μας, μια εκλογι-
κή συμπόρευση μαζί του, τον δεχό-
μασταν ως αναγκαίο κακό όπως δε-
χόμαστε τόσους και τόσους άλλους 
μέσα στον λεγόμενο αντιμνημονιακό 
χώρο. Γι’ αυτό ούτε και στις εκλογές 
του ’12, ούτε και στις ευρωεκλογές 
του ’14, ούτε και σε κείνες του Ιανου-
αρίου 2015 δεχθήκαμε μια συμπα-
ράταξη μαζί του, παρ’ ότι, συνεργαζό-
μαστε αρκετά στενά με στελέχη του 
όπως ο Νότης Μαριάς, ή ο Πανα-
γιώτης Σγουρίδης, που δεν προέρ-
χονταν από τη δεξιά. Θεωρούσαμε 
την παρουσία του ως ένα αναγκαίο 
κακό, ένα «εξάνθημα» του «αντιμνη-
μονιακού χώρου» το οποίο αργά ή 
γρήγορα, η πραγματικότητα και η 
ιστορία θα απέβαλλαν.

Ωστόσο, άλλες ήταν οι βουλές 
του Τσίπρα και των Αμερικανών 
φίλων του. Ο πρώτος αποφάσισε να 
κερδίσει με κάθε μέσο την κυβερ-
νητική εξουσία και οι Αμερικανοί 
πραγματοποίησαν μια συμμαχία με 
τον Τσίπρα, η οποία πήρε σάρκα και 
οστά με μια πληθώρα υπουργών στο 
υπουργικό συμβούλιο της 25ης Ια-
νουαρίου. Σε αυτή την συμμαχία ο 
Πάνος Καμμένος μπορούσε να λει-
τουργήσει ως συγκολλητική δύνα-
μη και παράλληλα, ως κομάντο επι-
κίνδυνων αποστολών. Ως συγκολ-
λητική δύναμη διότι υπήρξε από πα-
λιά γνώριμος και πιστός φίλος των 
νατοϊκών κύκλων και των Αμερικα-
νών, (εξάλλου πριν από δύο χρόνια 
προπαγάνδιζε, urbi et orbi, την έξο-
δο από την ευρωζώνη και την προ-
σχώρηση σε μια ζώνη του δολαρίου)  
θα λειτουργούσε και το κόμμα του 
Πάνου Καμμένου, οι ΑΝ.ΕΛ. Γι’ αυτό 
και η τόσο στενή και αδιατάρακτη 
σχέση Τσίπρα-Καμμένου και ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εξάλλου, στα πλαί-

σια αυτής της συμμαχίας, ο Καμμέ-
νος και το κόμμα του είχαν αναλάβει 
τον ρόλο του εκτελεστή των βρώμι-
κων υποθέσεων που δεν μπορούσε 
να διεκπεραιώσει ανοικτά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο Καμμένος θα έπαιζε αποφα-
σιστικό ρόλο στο να αποτραπεί, μέσα 
από μια κοινή προσπάθεια, η εκλο-
γή Προέδρου της Δημοκρατίας 
από τη Βουλή του 2012, έτσι ώστε 
να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλο-
γές. Σε αυτά τα πλαίσια, μαγείρεψε 
τις υποθέσεις Ξουλίδου και Χαϊκά-
λη, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν «δι-
εφθαρμένοι και πληρωμένοι» όσοι 
ανεξάρτητοι βουλευτές θα αποτολ-
μούσαν και να σκεφθούν έστω να 
υπερψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρα-
τίας από την παλαιά Βουλή και να 
οδηγηθεί η χώρα άσφαλτα σε εκλο-
γές. Ενορχηστρωτής αυτής της εκ-
στρατείας ήταν βεβαίως ο Τσίπρας 
με το δίδυμο Παππά–Σκουρλέτη, 
η οποία κατευθυνόταν σε δύο στό-
χους. Αφ’ ενός στην εξουδετέρωση 
της ΔΗΜΑΡ μέσω της εξαπάτησης 
του Κουβέλη και αφ’ ετέρου στο «τσι-
μέντωμα» των δεξιάς προέλευσης 
βουλευτών, ανεξάρτητων και ΑΝΕΛ. 
Έτσι, σε συμπαιγνία με τον Λαζό-
πουλο, και τον Σκουρλέτη οργάνω-
σαν την επιχείρηση Χαϊκάλης την 
οποία μάλιστα κάλυψε ανοικτά δύο 

φορές ο ίδιος ο Τσίπρας.
Τότε πλέον διαρρήξαμε οριστι-

κά, εγώ και το Άρδην, τις σχέσεις μας 
με τον Καμμένο. Διότι προϋπόθε-
ση οποιασδήποτε συνεργασίας για 
εμάς ήταν η αποφυγή των πρόω-
ρων εκλογών του Ιανουαρίου 2015, 
τις οποίες θεωρούσαμε πως θα είχαν 
καταστροφικά αποτελέσματα για τη 
χώρα και θα εξαφάνιζαν οριστικά το 
αντιμνημονιακό κίνημα οδηγώντας 
το σε αδιέξοδο. Γι’ αυτό και δεν δε-
χθήκαμε καμία εκλογική συμπαρά-
ταξη αφήνοντας μόνο του τον Ζουρά-
ρι να εκπροσωπεί τη θλίψη της πα-
τριωτικής αριστεράς, με αντάλλαγμα 
έναν βουλευτικό θώκο. Παρ’ ότι γνω-
ρίζαμε το ποιόν του ανδρός, δεν προ-
βάλλαμε σε πρώτο πλάνο την αντί-
θεσή μας με τον Καμμένο και με το 
κόμμα του, διότι θεωρούσαμε πως 
παρ’ όλα αυτά, η ύπαρξη ενός πατρι-
ωτικού εταίρου δίπλα στον εθνομη-
δενιστικό Σύριζα θα αποτελούσε ένα 
κάποιο ανάχωμα στα εθνικά θέμα-
τα, το μεταναστευτικό κ.λπ. Επί πλέ-
ον παίρναμε υπόψη μας την πατρι-
ωτική βάση των ΑΝΕΛ, με πολλούς 
ανθρώπους  απ’ την οποία είχαμε 
βρεθεί και συνεχίσαμε να βρισκόμα-
στε σε κοινούς αγώνες και δεν θέλα-
με προφανώς με μια πρόωρη και εφ’ 
όλης της ύλης κριτική στην ηγεσία 
τους, να τους σπρώξουμε στην ταύ-
τιση μαζί της.

Πιστεύαμε πως η πραγματικό-
τητα και οι πράξεις αυτού του κόμ-
ματος θα αποκάλυπταν σύντομα την 
υφή του και θα το απογύμνωναν από 
όσα τίμια στοιχεία συνέχιζαν ακόμα 
να το ακολουθούν. Έκτοτε τα πράγ-
ματα πήραν τον δρόμο τους. Ο αρχι-
τραμπούκος των αντιμνημονιακών 
μέσα στη Βουλή («εσείς στα τέσσε-
ρα» και άλλα εξίσου αξιοπρεπή και 
εύηχα) μεταβλήθηκε σε τραμπού-
κο των μνημονιακών και για άλλη 
μια φορά, όπως στην περίπτωση 
Χαϊκάλη, στον εκτελεστή των βρώ-
μικων υποθέσεων του Τσίπρα. Και 
η στόχευσή του είναι χαρακτηριστι-
κή: Είναι οι βασικοί αντίπαλοι του 
Τσίπρα. Η ΛΑ.Ε και η Νέα Δημο-

κρατία. Έτσι, από τη μία πλευρά κα-
τηγόρησε ψευδέστατα και ανενδοία-
στα, όπως συνηθίζει, τη Ζωή Κων-
σταντοπούλου, για δήθεν από-
κρυψη φακέλων τους οποίους στην 
πραγματικότητα του είχε παραδώ-
σει και από την άλλη πλευρά, τα κύ-
ρια βέλη στρέφονται ενάντια στον 
Μεϊμαράκη, έτσι ώστε να κερδίσει 
την πρωτιά για τον εταίρο του και να 
υφαρπάξει και ορισμένους ψήφους 
από τη δεξιά, με αναφορές και "στοι-
χεία" που κανείς δεν μπορεί να γνω-
ρίζει την αξιοπιστία τους. Σημασία 
έχει η στιγμή που επέλεξε, διότι, ακό-
μα και αν κατά τύχη υπήρχε και κά-
ποια αλήθεια στα ψέματα που αρα-
διάζει, ή στα ζητήματα που υποστη-
ρίζει, μόνο και μόνο το ότι τα προ-
βάλλει ένας εκ  συστήματος ψεύτης 
και προβοκάτορας, μας κάνει να δυ-
σπιστούμε προκαταβολικά. Έτσι συ-
κοφάντησε στην ουσία το αντιμνη-
μονιακό κίνημα με τις συστηματικές 
ψευδολογίες και τη συνωμοσιολογία 
του (καθόλου τυχαία, είναι εκείνος 
που μίλησε για «ψεκασμούς» από 
αεροπλάνα) και το οδήγησε στο να-
δίρ του προβληματισμού και της αξι-
οπρέπειας. Καθόλου τυχαία, με τέ-
τοιους ηγέτες αυτό το κίνημα –από τη 
μία πλευρά τον τυχοδιώκτη Τσίπρα 
και από την άλλη τον μυθομανή και 
ψευδολόγο Καμμένο– είχε την από-
ληξη την οποία γνωρίζουμε. Το ερώ-
τημα το οποίο θα τεθεί, σε μεγαλύτε-
ρη κλίμακα για τους απογοητευμέ-
νους από τον Σύριζα, αλλά κατά ένα 
σημαντικό ποσοστό και για εκείνους 
που διαβουκολούσε ο Καμμένος, εί-
ναι εάν έχουν πάρει πλέον το μάθη-
μά τους. Μακάρι.

Δηλαδή, και στην πρώτη περί-
οδό του, την “εθνικόφρονα” αντι-
τρομοκρατική, και στη δεύτερη, την 
«αντιμνημονιακή», και στην τρί-
τη (ελπίζω να αποδειχτεί εξαιρετι-
κά σύντομη), τη μνημονιακή, χρη-
σιμοποιεί πάντα τις ίδιες μεθόδους, 
τα ίδια ψέματα, τις ίδιες προβοκατό-
ρικες τακτικές. Ένας άνθρωπος για 
τις βρώμικες δουλειές.

“ 
Πιστεύαμε πως η 

πραγματικότητα και 

οι πράξεις αυτού του 

κόμματος θα αποκά-

λυπταν σύντομα την 

υφή του και θα το 

απογύμνωναν από 

όσα τίμια στοιχεία 

συνέχιζαν ακόμα να 

το ακολουθούν.
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Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 
επτά Σύροι πολίτες θα παρα-
στούν, στο Παρίσι, στην εκδί-
καση της αγωγής που κατέθε-
σαν κατά του Γάλλου υπουργού 
Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς. 
Οι πέντε άνδρες και δύο γυναί-
κες έχουν χάσει, συγγενείς αλλά 
και στενούς φίλους, σε σφαγές 
που διέπραξαν ένοπλοι αντάρ-
τες που υποστηρίζονται εμπρά-
κτως από τον Φαμπιούς.

Ε 

ίναι σίγουρο ότι η αγω-
γή τους θα απορριφθεί. Η 
δίκη της 7ης Σεπτεμβρίου 
αποτελεί έφεση κατά μιας 

προγενέστερης δικαστικής απόφα-
σης η οποία έκρινε αναρμόδια τα 
δικαστήρια της χώρας για την εκ-
δίκαση αγωγών κατά πράξεων της 
κυβέρνησης. Παρά ταύτα, η άκαρ-
πη τούτη δίκη φέρνει στο προσκή-
νιο ένα γεγονός που οι πολιτικοί και 
τα ΜΜΕ της Δύσης επιλέγουν να 
αγνοούν κατά το δοκούν.

Το γεγονός είναι πως οι ηγέτες 
της Δύσης φέρουν το κύριο μέρος 
της ευθύνης για το ότι το μεγαλύτε-
ρο μέρος του κόσμου έχει καταστεί 
ακατάλληλο για κατοίκηση από αν-
θρώπους και μέχρι στιγμής έχουν 
αποφύγει κάθε ποινική ευθύνη για 
τις πράξεις τους. Η άνευ προηγου-
μένου προσφυγική κρίση που μα-
στίζει την Ευρώπη αποτελεί απλώς 
την αρχή των δεινών που οι αδίστα-
κτοι ηγέτες της Δύσης έχουν επιφέ-
ρει στις ίδιες τους τις χώρες.

Ο Λοράν Φαμπιούς μπορεί να 
χαρακτηριστεί Γάλλος νεοσυντηρη-
τικός και υπήρξε από τους πιο πο-
λεμοχαρείς θιασώτες της αλλαγής 
καθεστώτος στη Συρία, μιας χώρας 
που φιγουράρει εδώ και πολλά χρό-
νια στην πρώτη θέση της νεοσυντη-
ρητικής λίστας κρούσης λόγω του 
αραβικού εθνικισμού της και της θέ-
σης της υπέρ των Παλαιστινίων.

Οι Σύροι ενάγοντες αναφέρουν 
χαρακτηριστικά ότι:

Στις 29/5/2012, ο Φαμπιούς 
δήλωσε ότι η Γαλλία θα παρέμβει 
εναντίον του συριακού καθεστώτος.

Στις 17/8/2012, ο Φαμπιούς 
δήλωσε πως ο Σύρος πρόεδρος 
Μπασάρ Αλ Άσαντ «δεν δικαιούται 
να παραμένει ζωντανός στον πλανή-
τη Γη».

Στις 14/12/2014, μιλώντας ενα-
ντίον της απόφασης της κυβέρνη-
σης Ομπάμα να χαρακτηρίσει το 
Μέτωπο Αλ Νούσρα τρομοκρατι-
κή οργάνωση, ο Φαμπιούς αντέτει-

νε ότι το Μέτωπο Αλ Νούσρα «έκα-
νε καλή δουλειά στη μάχη».

Στις 13/3/2013, ο Φαμπιούς 
ανακοίνωσε ότι η Γαλλία και η Βρε-
τανία θα παρέδιδαν οπλισμό στους 
Σύρους αντάρτες.

Ως ομάδα, οι ενάγοντες κατηγο-
ρούν τον Φαμπιούς ότι με τις δηλώ-
σεις του προκάλεσε το ξέσπασμα εμ-
φυλίου πολέμου στη Συρία και εν-
θάρρυνε τις ένοπλες επιθέσεις των 
ανταρτών εναντίον της υπάρχουσας 
κυβέρνησης.

Το απαίσιο δίδυμο του Ισραήλ: 
το «Ισλαμικό Κράτος»
Υπό την επιρροή των ΗΠΑ και του 
Ισραήλ, οι Γάλλοι πολιτικοί ηγέτες 
τάχθηκαν υπέρ της «αλλαγής καθε-
στώτος» στη Λιβύη και τη Συρία, με 
τη σιωπηρή υπόθεση ότι ο εμφύλιος 
πόλεμος θα ήταν καλύτερος για τους 
λαούς αυτών των χωρών από το να 
ζουν υπό το καθεστώς «δικτατορί-
ας». Στην πράξη, όμως, οι άνθρωποι 
τα βγάζουν πέρα καλύτερα χωρίς 
ψήφο παρά χωρίς στέγη πάνω από 
τα κεφάλια τους, αν, βεβαίως, τους 
έχουν μείνει κεφάλια.

Οι άνθρωποι γίνονται πρόσφυ-
γες λόγω του πολέμου. Τα δυτι-
κά ΜΜΕ, από την άλλη, στρέφουν 
την προσοχή τους στους πρόσφυ-
γες μόνο όταν η «ιστορία» τους εί-
ναι αρεστή. Οι Αλβανοί Κοσοβάροι 
πρόσφυγες, που έφευγαν προσωρι-
νά το 1999, λόγω της νατοϊκής επί-
θεσης κατά της Σερβίας, έλαβαν την 
επισταμένη προσοχή των ΜΜΕ δι-
ότι μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
θύματα της σερβικής «εθνικής εκ-
καθάρισης» κι έτσι να αποτελέσουν 

τη δικαιολογία για την ίδια την επί-
θεση.

Δεν είδαμε την ίδια ευαισθη-
σία να επιδεικνύεται στην περίπτω-
ση του πολύ μεγαλύτερου αριθμού 
προσφύγων που εγκατέλειψαν για 
πάντα το Ιράκ, μετά την αμερικανική 
επίθεση του 2003. Τότε, πάνω από 
ένα εκατομμύριο Ιρακινοί κατέφυ-
γαν στη Συρία όπου έγιναν αμέσως 
δεκτοί.

Σήμερα, η κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή είναι κρίσιμη. Tο ISIS 
απειλεί τον Λίβανο και την Ιορδανία, 
χώρες οι οποίες έχουν ήδη κατα-
κλυστεί από μάζες προσφύγων από 
την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τώρα τη 
Συρία.

Το ISIS είναι πραγματικά το 
απαίσιο αντίστοιχο του «Εβραϊκού 
Κράτους», μιας πολιτικής οντότητας 
βασισμένης αποκλειστικά στη θρη-
σκευτική ταυτότητα. Όπως ακρι-
βώς και το Ισραήλ, δεν έχει ξεκάθα-
ρα ορισμένα σύνορα, έχει όμως μια 
απείρως μεγαλύτερη δημογραφική 
βάση.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να 
σταματήσει την εξάπλωση του ISIS 
και την κυριαρχία του πάνω και 
πέρα από τη Μεσοποταμία είναι το 
συριακό κράτος του Μπασάρ Αλ 
Άσαντ. Η επιλογή δεν είναι ανάμεσα 
στον Άσαντ και σε μια δημοκρατία 
δυτικού τύπου, αλλά ανάμεσα στον 
Άσαντ και το ISIS. Παρ’ όλα αυτά, οι 
δυτικοί ηγέτες κραυγάζουν ακόμη 
ότι «ο Άσαντ πρέπει να φύγει».

Πρόσφυγες, μετανάστες 
και τρομοκράτες
Τα αποτελέσματα αυτής της παρά-
νοιας ξεβράζονται καθημερινά στις 
ακτές της Μεσογείου. Οι εικόνες και 
το συναίσθημα έχουν αντικαταστή-
σει εδώ και καιρό κάθε κριτική σκέ-
ψη σε σχέση με τα αίτια και τα απο-
τελέσματα της παρανοϊκής δυτικής 
πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Η φω-
τογραφία ενός και μόνο πνιγμένου 
νηπίου προκαλεί πολιτικό και μιντι-
ακό πανδαιμόνιο. Γιατί, άραγε, ξαφ-
νιάζονται οι τηλεθεατές; Δεν γνω-
ρίζουν ότι εδώ και χρόνια άλλα νή-
πια κομματιάζονται από τους αμερι-
κανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράκ, 
από τα αμερικανικά μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη στο Αφγανιστάν, 
το Πακιστάν και την Υεμένη; Εκατο-
ντάδες νήπια σκοτώθηκαν κατά τη 

διάρκεια του πολέμου που διεξήγε 
το ΝΑΤΟ για να «απελευθερώσει» 
τη Λιβύη από τον «δικτάτορά» της.

Η σημερινή προσφυγική κρίση 
στην Ευρώπη είναι το αναπόφευ-
κτο, αναμενόμενο αποτέλεσμα της 
δυτικής πολιτικής στη Μέση Ανα-
τολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Λι-
βύη του Καντάφι ήταν το τείχος που 
κρατούσε δεκάδες χιλιάδες Αφρικα-
νών από το να μεταναστεύσουν πα-
ρανόμως στην Ευρώπη, όχι μόνο με 
αστυνομικές μεθόδους, αλλά αποτε-
λεσματικότερα, προσφέροντας κά-
ποια ανάπτυξη στις χώρες προέλευ-
σής τους και ικανοποιητικά αμοιβό-
μενη εργασία στη Λιβύη. Σήμερα, 
η Λιβύη κατάντησε πηγή οικονομι-
κών μεταναστών, αλλά και προσφύ-
γων από την ίδια τη Λιβύη και άλλες 
χώρες της απελπισίας. Οι ΗΠΑ (και 
ειδικά η Σούζαν Ράις) διχοτόμησαν 
το Σουδάν δημιουργώντας το Νότιο 
Σουδάν, το οποίο μόνο κράτος δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί αλλά απο-
τελεί το σκηνικό ατελείωτων σφα-
γών αντιπάλων φατριών που έχουν 
ως αποτέλεσμα την εξώθηση ολο-
ένα περισσοτέρων προσφύγων σε 
γειτονικές χώρες στις οποίες είναι 
ανεπιθύμητοι.

Η περίφημη φωτογραφία της μι-
κρής Αϊλάν που πνίγηκε στη Μεσό-
γειο χρησιμοποιείται βασικά για να 
κάνει τους Ευρωπαίους να αισθαν-
θούν ένοχοι. Οι ηγέτες τους πρέπει 
όντως να αισθανθούν ένοχοι και ει-
δικά ο πλούσιος, εγωπαθής Μπερ-
νάρ Ανρί Λεβί, που καυχιέται ότι 
έπεισε τον Νικολά Σαρκοζί να ξεκι-
νήσει τον πόλεμο κατά της Λιβύης, 
όπου, με βάση πληροφορίες που 
είχε αποκλειστικά αυτός, βρίσκο-
νταν μόνο δυτικόφιλοι αντάρτες που 
διψούσαν για δημοκρατία και καθό-
λου φανατικοί ισλαμιστές. Χάρη στο 
ΝΑΤΟ και στον Λεβί, λοιπόν, σήμε-
ρα η Λιβύη ανήκει σχεδόν αποκλει-
στικά στους φανατικούς ισλαμιστές.

Η προσφυγική κρίση πρέπει 
να ιδωθεί ως μια προειδοποίηση 
πως οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους στο 
ΝΑΤΟ -ειδικά η Γαλλία και η Βρετα-
νία- παρασέρνουν τον κόσμο σε μια 
κατάσταση χάους, η οποία θα εξακο-
λουθήσει να επεκτείνεται και προ-
σεγγίζει το σημείο χωρίς επιστρο-
φή. Το να καταστρέφεις πράγματα 
είναι πολύ εύκολο. Το να τα ξανα-
φτιάξεις μπορεί να αποδειχτεί αδύ-
νατο. Ο ίδιος ο πολιτισμός μπορεί να 
είναι πολύ πιο εύθραυστος από ό,τι 
φαίνεται.

Μετάφραση: Dean M.

     ΔΙΕΘΝΗ

Η Δύση και η προσφυγική κρίση
Μετατρέποντας το λίκνο του πολιτισμού σε νεκροταφείο

Της Νταϊάνας Τζονστόουν

Η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στον Άσαντ και σε μια δημοκρατία «δυτικού τύπου» αλλά ανάμεσα στον Άσαντ 
και το ISIS. Παρ’ όλα αυτά, οι δυτικοί ηγέτες κραυγάζουν ακόμη ότι «ο Άσαντ πρέπει να φύγει».

“ 

 Tο ISIS απειλεί 

τον Λίβανο και 

την Ιορδανία, 

χώρες οι οποίες 

ήδη έχουν κατα-

κλυστεί από μά-

ζες προσφύγων 

από την Παλαι-

στίνη, το Ιράκ 

και τώρα τη Συ-

ρία.
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Για μια ακόμα φορά τους τελευταί-
ους μήνες φάνηκε ότι η μεταπολε-
μική Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο 
επίκεντρο δυσμενών, κυρίως οικο-
νομικών, εξελίξεων, παρότι η Γη-
ραιά Ήπειρος εξακολουθεί να πα-
ραμένει ένας «μακάριος» τόπος 
πολιτισμού και ευημερίας για τους 
περισσότερους από τους κατοίκους 
της. Η πρόσφατη προσφυγική κρί-
ση συνιστά όμως μια διαφορετικού 
χαρακτήρα και μεγέθους πρόκλη-
ση για την Ευρώπη. Μια κρίση που 
πέρα από την ανθρωπιστική, ηθική 
και οικονομική της πτυχή, εμπερι-
έχει κινδύνους «κοσμοϊστορικών 
διαστάσεων», οι οποίοι μπορεί να 
προκαλέσουν ακόμη και το τέλος 
της Ευρώπης που γνωρίζαμε, κα-
θώς η αναμενόμενη σαρωτική αλ-
λαγή της ευρωπαϊκής ανθρωπογε-
ωγραφίας θα επιφέρει τα επόμε-
να χρόνια, αν μη τι άλλο, τεράστιες 
πληθυσμιακές αλλαγές και τη στα-
διακή μεταμόρφωση ευρωπαϊκών 
εθνικών πολιτισμών. 

Τ 

ο προσφυγικό-μεταναστευτι-
κό τσουνάμι, το οποίο, αφού 
για πολλά χρόνια ταλάνισε και 
υπέσκαψε την εθνοπολιτισμι-

κή ταυτότητα σε απροστάτευτες «χώ-
ρες-συνόρων», όπως η Ελλάδα, κα-
τευθύνεται τώρα πλέον στοχευμένα, με 
πρωτόγνωρη ορμή, πρωτοφανείς δι-
αστάσεις και ανεξέλεγκτο τρόπο προς 
την Κεντρική Ευρώπη –πρωτίστως 
προς την «πολυπολιτισμική»-«χώρα 
μετανάστευσης», τη Γερμανία. Γι’ αυτό 
και δεν είναι τυχαίο που η πολιτική 
και οικονομική ελίτ της Ευρώπης, ανα-
γνωρίζοντας την αποτυχημένη μετανα-
στευτική της πολιτική, χαρακτηρίζει το 
μεταναστευτικό ζήτημα πολύ πιο επι-
κίνδυνο πρόβλημα από ό,τι ένα Grexit.  

Και ενώ όλη η Ευρώπη ανησυχεί 
για το μέλλον της από την ήδη συντε-
λούμενη «μετακίνηση λαών» με διαφο-
ρετικά, ως προς αυτήν, εθνικά, πολιτι-
σμικά και θρησκευτικά χαρακτηριστι-
κά, εμφανίζεται για μια ακόμα φορά η 
γερμανική «μοναδικότητα» για να ανα-
στατώσει και να διχάσει την Ευρώπη 
σε «δυνάμεις του φωτός» (Γερμανία, 
Σουηδία, Αυστρία, Ολλανδία) και σε 
«δυνάμεις του σκότους» (Ουγγαρία, Ελ-
λάδα, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, Αγ-
γλία κ.α.). 

Το έναυσμα δόθηκε με την εξαγ-
γελία της καγκελαρίου Μέρκελ ότι η 
Γερμανία μπορεί, μόνο για το 2015, να 
υποδεχθεί 800.000 πρόσφυγες, χω-
ρίς βεβαίως να αναφερθεί στις πραγ-
ματικές αιτίες που προκαλούν το προ-

σφυγικό δράμα. Ένα ενδεχόμενο που 
ουσιαστικά ισοδυναμεί με επίσημο 
κάλεσμα στους όπου γης καταφρο-
νημένους, που αναζητούν με κίνδυ-
νο της ζωής τους μια καλύτερη τύχη 
μακριά από τη φτώχεια, τους διωγ-
μούς, την εξαθλίωση και τις εστίες πο-
λέμου, που προκαλεί συνήθως ο δυτι-
κός ιμπεριαλισμός (Αφγανιστάν, Ιράκ, 
Συρία, Λιβύη κ.α.). Ξαφνικά, η εμποτι-
σμένη από το «πνεύμα της παγκοσμιο-
ποίησης» και της «ανώτερης λογικής» 
του δυτικού φιλελευθερισμού «ημιη-
γεμονική» Γερμανία, μετατράπηκε σε 
«φάρο» και «υπόσχεση», αναλαμβάνο-
ντας τη «νέα ιστορική αποστολή» εξαν-
θρωπισμού της «σκοτεινής» Ευρώπης 
των διαφόρων Ορμπάν, Φίκο και Ζε-
μάν, που, σύμφωνα με το Σπίγκελ, αδι-
αφορώντας για την ανθρωπιστική κρί-
ση, χτίζουν «ευρωπαϊκά Γκουαντάνα-
μο». Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες η Γερ-
μανία αυτοαναγορεύτηκε σε «λαμπρό 
φάρο του ανθρωπισμού και της ανε-
κτικότητας» που απολαμβάνει αυτά-
ρεσκα το «καλοκαιρινό της όνειρο», με 
την «κουλτούρα του χρέους» προς τους 
πρόσφυγες να γίνεται τρόπος ζωής 
για χιλιάδες ενθουσιασμένους «Βίο-
Γερμανούς», ο ιδεαλισμός των οποί-
ων προσλαμβάνει μέρα με τη μέρα 
τα στοιχεία μιας σπάνιας «προσμονής 
αγιοσύνης». Ο ενθουσιασμός για τη 
νέα «ηρωική στρατηγική» της Γερμα-
νίας για μονομερή κατάργηση του έτσι 
κι αλλιώς αποτυχημένου «Δουβλί-
νου ΙΙ» και η γερμανική «ηθική υπε-
ροχή έναντι όλων των άλλων Ευρωπαί-
ων» (Ιντεπέντετ) δεν εντοπίζεται μόνο 
στους ίδιους τους μετανάστες-πρόσφυ-
γες, που βλέπουν τη Γερμανία σαν τη 
νέα «γη της επαγγελίας» και τη Μέρκελ 
ως «αγία», αλλά αναγνωρίζεται ακόμα 
και από τους παραδοσιακά αντιγερμα-

νούς, τους Αγγλοσάξονες!  
Βέβαια, αυτή η μεταμόρφωση της 

Γερμανίας δεν έγινε τυχαία. Χωρίς 
χρονοτριβές και με γερμανική σχολα-
στικότητα στήθηκε ένας τεράστιος μι-
ντιακός προπαγανδιστικός μηχανι-
σμός, ανάλογος με αυτόν που επέβαλε 
τη δαιμονοποίηση της Ελλάδας. Σύσ-
σωμη η κρατική προπαγάνδα μετέ-
τρεψε οτιδήποτε είναι ισχυρό, πλούσιο, 
επιτυχημένο, φανταχτερό και ωραίο σε 
απόστολο του «χρέους» προς τον μετα-
νάστη-συνάνθρωπο, έχοντας για ση-
μαία, ως είθισται, τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και το «weltgeist» του ουνιβερ-
σαλισμού. Δεν είναι όμως μόνο η «ορ-
γανική διανόηση» και τα «έγκυρα» 
ΜΜΕ που ανέλαβαν εργολαβικά να 
υιοθετήσουν την πεποίθηση της Μέρ-
κελ πως «η Γερμανία μπορεί να τα κα-

ταφέρει» και στο μεταναστευτικό. Εφη-
μερίδες ακραίας κίτρινης δημοσιογρα-
φίας, που πρωτοστάτησαν με προκλη-
τικό, βάναυσο και ανέντιμο τρόπο στην 
κρατική προπαγάνδα της γερμανικής 
κυβέρνησης κατά της Ελλάδας, όπως 
η Μπιλντ, μοιράζουν γλωσσάρια με-
ταφρασμένων γερμανικών λέξεων στα 
αραβικά, χάρτες και ένθετα με τις διευ-
θύνσεις ΜΚΟ και των κέντρων υποδο-
χής μεταναστών και εκτυπώνουν εκα-
τομμύρια αυτοκόλλητα υπέρ της κουλ-
τούρας του «Refugees welcome». Μαζί 
τους συντάχτηκε ακόμη και ο «νεκρο-
θάφτης της Ελλάδας» Σόιμπλε, ο οποί-
ος, αφού ανήγαγε το μεταναστευτι-
κό «σε πρώτη προτεραιότητα», βρήκε 
την ευκαιρία να βελτιώσει και άλλο τα 
ήδη πολύ υψηλά ποσοστά δημοφιλίας 
του, εκταμιεύοντας έξι δισεκατομμύρια 
για την αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνει 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το προ-
παγανδιστικό αποτέλεσμα είναι τόσο 
εντυπωσιακό, που η «συγκλονισμένη», 
όπως και η καγκελάριός τους, από το 
προσφυγικό δράμα πλειοψηφία των 
«Βίο-Γερμανών», αυτών δηλαδή με τις 
«άριες» καταβολές και την προτεστα-
ντική ηθική, έφτασε πλέον στο σημείο 
να ανακαλύπτει, μέσα από τα ιδεολη-
πτικά και α-εθνικά πρότυπα της μετα-
νεωτερικότητάς της, στα νέα μετανα-
στευτικά, ισλαμικά ρεύματα, ακόμα και 
γνήσιες «γερμανικές ιδιότητες»: επιμέ-
λεια, πειθαρχία, οργάνωση, εργατικό-
τητα, αίσθηση καθήκοντος, δυναμισμό, 
στοχοπροσήλωση!

Όμως, πέρα από το ανθρωπιστι-
κό και ηθικό πρόταγμα –μια και κανείς 
δεν μπορεί να αδιαφορήσει βλέποντας 
διαρκώς πνιγμένα παιδιά, εγκύους γυ-
ναίκες, σακατεμένους μεσήλικες και 
ανήμπορους γέροντες– το όντως θαυ-

ματουργό οπλοστάσιο της καμπά-
νιας μαζικής και γρήγορης «ευαισθη-
τοποίησης» των «καλών ανθρώπων» 
της Γερμανίας περιλαμβάνει και πολ-
λά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία: από το 
οικονομικό (εξασφάλιση της χρηματο-
δότησης του ασφαλιστικού συστήμα-
τος, φτηνό εξειδικευμένο προσωπικό 
και στρατιές πάμφθηνων βοηθητικών 
εργατών) και το δημογραφικό (αναζω-
ογόνηση εγκαταλελειμμένων περιο-
χών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Γερμα-
νία, μείωση μέσου όρου ηλικίας, αύ-
ξηση γεννητικότητας), μέχρι τη μανι-
χαϊστική αντίληψη περί «αδυναμίας 
μπροστά σε γιγαντιαία φυσικά φαινό-
μενα», που «δεν μπορεί κανείς να στα-
ματήσει», αλλά και ακραία «δαρβινικά 
επιχειρήματα» του τύπου: «η Ευρώπη 
θα γίνει μαύρη. So what?»  

Όμως, δεν είναι μόνο αυτά τα προσ-
δοκώμενα κέρδη από την αλά καρτ με-
ταμόρφωση της Γερμανίας. Αναγορεύ-
οντας το μεταναστευτικό σε «κινητήριο 
δύναμη της παγκόσμιας ιστορίας», δί-
νεται η δυνατότητα στη Γερμανία να 
ξεπλύνει ιστορικές αμαρτίες του ναζι-
στικού παρελθόντος της, αφού αυτήν 
τη φορά η αναδυόμενη κραταιά δύ-
ναμη της Ευρώπης προστατεύει τους 
σύγχρονους «Εβραίους» (πρόσφυγες) 
από τους «Ναζί» (Άσαντ, ΙSIS, Αλ Κάς-
ιντα κ.λπ). Επιπλέον, «η επανάσταση 
των εθελοντών βοηθών», που «συνα-
γωνίζονται μεταξύ τους σε ανθρωπιά», 
οι ίδιοι δηλαδή που εξακολουθούν να 
λοιδορούν τους Έλληνες, δίνει το έναυ-
σμα να απαλλαγούν και από τον χαρα-
κτηρισμό του «απαίσιου Γερμανού» 
(der häßliche Deutsche), που μόλις λίe-
γους μήνες πριν  ήταν πανευρωπαϊκό 
θέμα, που «έκανε της μόδας τον αντιγερ-
μανισμό». 

Για ακόμα μια φορά φαίνεται πως 
οι Γερμανοί έχασαν την αίσθηση του 
μέτρου. Όσο και αν ο εξαμερικανι-
σμός της γερμανικής κοινωνίας και η 
μεταπολεμική της διαπαιδαγώγηση 
σε αμερικανικά πρότυπα, όπως η εξά-
λειψη κάθε είδους διαφορετικότητας 
(πνευματικής, καταναλωτικής, πολιτι-
σμικής κ.λπ.) είναι σε πολύ προχωρη-
μένο σημείο, η πεποίθηση της πλειο-
νότητας των Γερμανών και της γερμα-
νικής ελίτ ότι ο μελλοντικός κοινωνι-
κός και πολιτισμικός «εμπλουτισμός», 
που θα κάνει «τη ζωή πιο ενδιαφέρου-
σα» σε μια νέα «Alemania» με «αφο-
μοιώσιμους» (sic), «νέους πολίτες», θα 
προκαλέσει νέους τριγμούς και σφο-
δρές αντιπαραθέσεις στο ήδη κλονιζό-
μενο «ευρωπαϊκό σπίτι», με αποτέλε-
σμα η Γερμανία να κινδυνεύει να μεί-
νει και πάλι μόνη της. 

Ο μερκελισμός και οι πρόσφυγες
Η μαζική κουλτούρα του «Refugees welcome» στη «χώρα του φωτός»

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Χωρίς χρονοτριβές και με γερμανική σχολαστικότητα στήθηκε ένας τεράστιος μιντιακός προπαγανδιστικός 
μηχανισμός, ανάλογος με αυτόν που επέβαλε την δαιμονοποίηση της Ελλάδας. 

“ 

Αναγορεύοντας 

το μεταναστευ-

τικό σε «κινητή-

ριο δύναμη της 

παγκόσμιας ιστο-

ρίας» δίνεται η 

δυνατότητα στη 

Γερμανία να ξε-

πλύνει ιστορικές 

αμαρτίες του να-

ζιστικού παρελ-

θόντος της.
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Μήνυμα από 
έναν χριστιανό 
Ασσύριο 
πολεμιστή

Η 

τύχη περισσότερων από 200 Ασσυρί-
ων χριστιανών, τους οποίους απήγαγε το 
Ισλαμικό Κράτος στη βόρεια Συρία, πα-
ραμένει άγνωστη (έχουν απελευθερωθεί 

19), αλλά οι φόβοι για μεγάλη σφαγή έχουν μεγά-
λη βάση. Το διεθνές Ασσυριακό Πρακτορείο Ειδή-
σεων (AINA) δημοσίευσε την έκκληση ενός Ασσυ -
ρίου χριστιανού πολεμιστή:
«Στο Τελ Χουρμίζ τα στρατεύματά μας επιτέθηκαν με 
σφοδρότητα στο Ισλαμικό Κράτος όταν αυτό εισέβαλε 
στο χωριό. Οι μαχητές μας πολέμησαν γενναία, γεγο-
νός που μας κάνει περήφανους. Οι μονάδες μας πο-
λέμησαν μέχρι να ξεμείνουν από πυρομαχικά. Όταν 
αυτά τελείωσαν, οι μαχητές μας υποχώρησαν. Τώρα, 
προσπαθούμε να ξαναπάρουμε τα χωριά μας, αλλά ο 
εχθρός έχει πολλούς στρατιώτες. Κάνω μια έκκληση 
προς όλους τους Ασσυρίους και χριστιανούς: Τα χωριά 
του λαού μας έχουν καταληφθεί και οι γυναίκες μας 
έχουν απαχθεί. Μέχρι πότε θα καθόμαστε έτσι; Μέ-
χρι πότε θα καθόμαστε στη Διασπορά; Κάθε Ασσύριος 
πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του και να υπερα-
σπιστεί το λαό του. Κανένας δεν μπορεί να μας υπερα-
σπιστεί εκτός από εμάς. Οι μάρτυρές μας έγιναν κάλε-
σμα προς κάθε Ασσύριο και χριστιανό για να αντεπιτε-
θεί και να υπερασπιστεί όλη τη Μεσοποταμία».

Το Ασσυριακό Πρακτορείο Ειδήσεων επίσης 
είπε ότι «αναφέρθηκε ότι το Ισλαμικό Κράτος εκτέλε-
σε τουλάχιστον 12 Ασσυρίους μαχητές που αιχμαλω-
τίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες»

Στο Φόρεϊν Πόλισι, το άρθρο «Οι χριστιανοί της 
Συρίας αντεπιτίθενται», τοποθετεί τους Ασσυρίους 
εντός του ευρύτερου χριστιανικού πληθυσμού: 

Οι Ασσύριοι, μια εθνοτική μειονότητα, είναι μια 
μικρή μερίδα από τον προπολεμικό χριστιανικό 
πληθυσμό του 1,8 εκατομμυρίων στη Συρία. Η συ-
ριακή κυβέρνηση, προς αγανάκτηση των Ασσυρί-
ων, ποτέ δεν τους θεώρησε χωριστή εθνότητα, αλλά 
τους ταξινομούσε ως Άραβες, ενώ οι Ασσύριοι θε-
ωρούν ότι είναι χωριστή εθνική ομάδα, με τις ρίζες 
τους στην περιοχή να ανιχνεύονται έως και 4.000 
πριν. Η ταυτότητά τους συνδέεται στενά με το χρι-
στιανισμό, την πίστη που οι Ασσύριοι υιοθέτησαν 
λίγο μετά το ξεκίνημα της θρησκείας. Ιστορικά κα-
ταπιεσμένοι και μη εκπροσωπούμενοι στην πολιτι-
κή ζωή, οι Ασσύριοι στη βόρεια Συρία έχουν οπλι-
στεί, προσπαθώντας να προστατεύσουν την ταυτότη-
τά τους μέσα στο χάος του εμφυλίου πολέμου.

Τζον Κουρέτας (http://blog.acton.org/, 3-3-2015)
Μετάφραση: Γ. Τ. 

Ποια θα είναι άραγε η έκβαση του 
νέου κύκλου αντιπαράθεσης μεταξύ 
του τουρκικού κράτους και του PKK; 
Αυτό το ερώτημα αναλαμβάνει να αντι-
μετωπίσει ο δημοσιογράφος Καντρί 
Γκουρσέλ, επί χρόνια αρθρογράφος 
της Μιλιέτ, στην ηλεκτρονική εφη-
μερίδα Al-Monitor. Και τα συμπεράr-
σματά του είναι χρήσιμα, καθώς ανα-
δεικνύουν το βαθύτατο αδιέξοδο στο 
οποίο έχει περιέλθει το τουρκικό κρά-
τος σε αυτήν τη νέα φάση του κουρδι-
κού ζητήματος. 

Κ 

αθώς το τουρκικό κράτος κλιμα-
κώνει τη βία και το PKK απαντάη-
ει ασκώντας το νόμιμο δικαίω-
μα στην αυτοάμυνα, υπάρχει μια 

διάχυτη αίσθηση ότι η Τουρκία επιστρέ-
φει ξανά στο κλίμα της δεκαετίας του 1990, 
όπου όλη η κοινωνική και πολιτική ζωή της 
γειτονικής χώρας επισκιάστηκε από τη σύ-
γκρουση των δυνάμεων ασφαλείας με το 
ένοπλο κουρδικό εθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα. Όπως λέει ο Γκουρσέλ, αυτός ο κύ-
κλος έκλεισε με νίκη του τουρκικού κρά-
τους, παρ’ όλες τις σοβαρότατες απώλειες 
που είχε κι αυτό. Στο τέλος της δεκαετίας, ο 
ηγέτης του PKK συνελήφθη, ενώ οι ένοπλες 
δυνάμεις του PKK αποψιλώθηκαν και αναι-
διπλώθηκαν στα βουνά Καντίλ, έξω από τα 
τουρκικά σύνορα.    

Σήμερα, λέει ο Γκουρσέλ, τα πράγμα-
τα είναι πολύ διαφορετικά και παραθέτει 
έξι λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι το 
τουρκικό κράτος βρίσκεται σε πολύ μεγαλύ-
τερο αδιέξοδο: 

Πρώτον, κατά τη δεκαετία του 1980 και 
του 1990, το επίκεντρο του κουρδικού κι-
νήματος βρίσκονταν σε αγροτικές περιοχές. 
Το PKK υπήρξε ένα κίνημα που αγωνιζόταν 
για την αφύπνιση των αγροτών. Μέσα στη 
δεκαετία του 2000, με την πολιτικοποίηση 
του κουρδικού ζητήματος και τη μαζικοποί-
ηση του κινήματος, το κέντρο βάρους μετα-
τοπίστηκε από τα χωριά στις πόλεις […]. Έτσι 
σήμερα, συνεχίζει, το κέντρο της αντιπαρά-
θεσης βρίσκεται στις μεγάλες και μικρότε-
ρες πόλεις της νοτιο-ανατολικής Τουρκί-
ας, από όπου τα κουρδικά κόμματα έχουν 
αντλήσει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων και 
έχει διαδοθεί ο ακτιβισμός τους. Είναι πλέον 
αδύνατο να διαχωριστεί το κουρδικό κίνη-
μα από την πλειοψηφία των Κούρδων που 
ζει εκεί. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι αδύνατον να 
επαναληφθεί η πολιτική της καμμένης γης 
που είχε εφαρμόσει ο τούρκικος στρατός 
εναντίον του κουρδικού κινήματος κατά τη 
δεκαετία του 1990. Το κοινωνικό, πολιτικό 
και οικονομικό κόστος από τη μεταβολή των 
περισσότερων πόλεων, σε όλη την τουρκική 
επικράτεια, σε θέατρο ένοπλων συγκρούσε-
ων, είναι τεράστιο και δυσβάσταχτο για το 
τουρκικό κράτος. 

Δεύτερον, λέει ο Γκουρσέλ, η τουρκική κοι-

νή γνώμη δεν έχει πειστεί ότι ο πόλεμος που 
εξαπέλυσε ο Ερντογάν είναι απαραίτητος 
για την ασφάλεια της χώρας. Το πιο ακρά-
δαντο στοιχείο γι’ αυτό είναι οι διαδηλώσεις 
των οικογενειών φαντάρων και αστυνομι-
κών που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, 
στις οποίες συμμετείχε πλήθος κόσμου, που 
θεωρούσε την κυβέρνηση υπαίτια για τους 
θανάτους.

Τρίτον, για πρώτη φορά μέσα σε δεκατρία 
χρόνια κυριαρχίας του AKP, η αποχή από 
τις εχθροπραξίες εγκαταλείφθηκε και η κλι-
μάκωση του πολέμου μεταβλήθηκε σε ση-
μαία της κυβέρνησης για τις επόμενες εκλο-
γές. Κατά το 1990, η εκστρατεία του τουρκι-
κού κράτους για τη στρατιωτική κατίσχυση 
επί του PKK ήταν μια απόφαση στρατηγισ-
κού χαρακτήρα. Σήμερα, η επιλογή της κυ-
βέρνησης να διακόψει την κατάπαυση πυ-
ρός είναι μια τακτική επιλογή με πολιτικές 
στοχεύσεις. 

Τέταρτον, το 1990 ο Οτσαλάν ήταν ο αδι-
αμφισβήτητος ηγέτης του PKK. Η σύλλητ-
ψη και η φυλάκισή του στην Τουρκία κλό-
νισε τα θεμέλια της οργάνωσης. Η τωρινή 
ηγεσία του PKK, που έχει έδρα της τα βουνά 
του Καντίλ στο Ιράκ, είναι συλλογική, πράγ-
μα που καθιστά αδύνατη την επίτευξη απο-
τελέσματος με την προσωπική στοχοποίηση 
οποιουδήποτε ηγετικού στελέχους.

Πέμπτον, χάρη στη συριακή πτέρυγα 
του PKK, PYD, η οργάνωση έχει καταστεί ο 
πιο αξιόπιστος στρατιωτικός εταίρος της Δυ-
τικής Συμμαχίας στις εδαφικές συγκρούσεις 
εναντίον του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Επίσης, 
το PKK έχει αναδυθεί ως ο μοναδικός υπεκ-
ρασπιστής της κοσμικότητας μεταξύ κυ-
βερνήσεων και μη κρατικών παραγόντων, 
σε μια περιοχή που συγκλονίζεται από τον 
θρησκευτικό εξτρεμισμό. Στα μάτια της δυ-
τικής κοινής γνώμης όλα αυτά τα στοιχεία 

συμβάλουν στην νομιμοποίηση του κουρδι-
κού κινήματος στην Τουρκία, γι’ αυτό είναι 
εξαιρετικά δύσκολο για τις δυτικές κυβερ-
νήσεις να στηρίξουν την καταστολή εναντί-
ον του PKK. Αυτός είναι ένας άλλος παράγολ-
ντας που περιορίζει την αποτελεσματικότη-
τα του πολέμου. 

Έκτον, ήδη η αντιπαράθεση επιδείνωσε 
την οικονομική ασφάλεια και την προβλε-
ψιμότητα των εξελίξεων, πλήττοντας περαι-
τέρω την ευαίσθητη οικονομία της Τουρκί-
ας. Ακόμα και ο κλάδος του τουρισμού έχει 
πληγεί – ενώ είναι κοινός τόπος ότι οι συ-
γκρούσεις παίζουν άμεσο ρόλο στην υποτί-
μηση της τουρκικής λίρας έναντι του δολα-
ρίου. 

Η πανουργία της ιστορίας παίζει και πάλι 
το παιχνίδι της. Ακόμα και δημοσιογράφοι 
που γράφουν στο πλαίσιο του τουρκικού 
δημοσιογραφικού κατεστημένου, παραδέ-
χονται ότι, παρ’ όλο τη στρατηγική ήττα του 
1990, το κουρδικό κίνημα νίκησε στα ση-
μεία κατά την δεκαετία του 1990, καταφέρ-
νοντας να μετασχηματιστεί, από ένα αγροτι-
κό απελευθερωτικό κίνημα, σε αστικό, που 
αξιώνει την επαναστατική μεταρρύθμιση 
του τουρκικού κράτους σε πολυπολιτισμική 
βάση –γεγονός που πλήττει στα θεμέλια της 
την παρούσα σοβινιστική συγκρότηση του 
κράτους. Ο χρόνος θα δείξει αν το τουρκικό 
κατεστημένο θα κάμψει αυτή την επαναστα-
τική δυναμική –ίσως ενσωματώνοντάς τη σ’ 
ένα νέο αυτοκρατορικό αφήγημα, όπως επι-
διώκει  ο Νταβούτογλου, ή αν αυτή θα κατα-
φέρει να το κλονίσει. Πάντως, η πρόσφατη 
αναζωπύρωση των συγκρούσεων αποκα-
λύπτει ότι το κουρδικό κίνημα είναι βαθύτε-
ρα ριζωμένο από ποτέ εντός της τουρκικής 
κοινωνίας και ταυτόχρονα έχει εξελιχθεί σε 
διεθνή παράγοντα σταθερότητας στην πολύ-
παθη Μέση Ανατολή.

Το τουρκικό κράτος σε αδιέξοδο;
Το κίνημα των Κούρδων είναι ριζωμένο βαθιά στην τούρκικη κοινωνία
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Με έλεγαν Αϊλάν. Με έλεγαν 
Γκαλίπ.

Ήμουν Κούρδος. Την πατρίδα μου την έλεγαν 
Συρία. Μια χώρα με χίλια πρόσωπα, τα χίλια το-
πία, λαούς.

Από την γλύκα της ελιάς των παραλίων ως 
την πέτρα, το κίτρινο της ερήμου και τους φοίνι-
κες των οάσεων. Και τα έργα των ανθρώπων, από 
τα ερείπια της Παλμύρας, ενός από τα ομορφότε-

ρα μέρη που μπορούσε κάποτε κανείς να δει, ως το  Κρακ Ντε Σεβα-
λιέ, αλλά και τα μυρωδάτα Σουκ της Δαμασκού και του Χαλεπιού. Μια 
χώρα που πέρασαν τόσοι λαοί κι άφησαν τα σημάδια τους, ο ένας δίπλα 
στον άλλο. Οι αιώνες πάντρεψαν τους Χεταίους του Καντές με τις πόλεις 
των Φοινίκων, με την ελληνιστική Απάμεια, με την Μονή του Συμεών 
του Στυλίτη, με τα φρούρια των σταυροφόρων και του Σαλαντίν, με τα 
τζαμιά των Ομεϊάδων. Μια χώρα που η συνύπαρξη του διαφορετικού 
κι η αλληλεπίδραση γλύκαινε τις αντιθέσεις κι έκανε ακόμα και τους 
πιο μισαλλόδοξους Εβραίους να εικονογραφούν τις συναγωγές τους.

Τώρα παντού η μυρουδιά του αίματος και τα ερείπια των αρχαίων 
και των νέων σπιτιών, ναών, αγαλμάτων.

Με έλεγαν Αϊλάν. Με έλεγαν Γκαλίπ.
Την πόλη μου την έλεγαν Κομπάνι. Την ξέρεις ίσως από τα έργα 

αυτών που στάθηκαν να πολεμήσουν, να πεθάνουν και να νικήσουν. 
Ξέρεις το Κομπάνι των ανταρτών, το Κομπάνι της Αρίν Μιρκάν. Κανέ-
νας τόπος δεν γεννάει μόνο ήρωες, όμως το άδικο μαρτύριο είναι αυτό 
που κάνει τους μάρτυρες και τους δίνει μια θέση στην καρδιά των αν-
θρώπων.

Μας έδιωξαν οι μαύρες καρδιές με τα μαύρα ρούχα. Αυτοί οι άν-
θρωποι του αίματος που θέλουν να λέγονται άνθρωποι της πίστης. Οι 
άνθρωποι που απλόχερα η πολιτισμένη χριστιανική Δύση κι η πολιτι-
σμένη Τουρκία όπλισαν, έθρεψαν, στήριξαν για να καταστρέψουν την 
χώρα και τη ζωή μας. Η ίδια η Τουρκία που, αφού έκανε ό,τι μπορού-
σε για να μείνουμε λεία στην δίψα των τεράτων, αφού μας βομβάρδι-
σε, μετά μας μάντρωσε πίσω από το συρματόπλεγμα, που οι μόνοι που 
μπαινόβγαιναν ήταν οι έμποροι της ελπίδας για μια φυγή στην ασφά-
λεια. Μπορούσαμε να φύγουμε κι αλλιώς, με αξιοπρέπεια, αλλά αυτό 
δεν συνέφερε ούτε την τουρκική «φιλοξενία» που μας έκανε ομήρους 
για να εκβιάζει, ούτε την βιομηχανία της φυγής, από τους διακινητές ως 
τους εμπόρους φουσκωτών μιας χρήσης στα παράλια. Η άδεια εξόδου 
δεν δόθηκε ποτέ, ο Καναδάς παρέμεινε μακριά, όλα οδηγούσαν στην 
παραλία και την γεμάτη απελπισία βάρκα.

Με έλεγαν Αϊλάν. Με έλεγαν Γκαλίπ.
Δεν πρόλαβα να μεγαλώσω, η θάλασσα, που σαν κάθε παιδί ονει-

ρεύτηκα, με συνάντησε και με πήρε.
Σου λεν πως το δράμα μου άρχισε και τέλειωσε πάνω σε μια βάρκα, 

πως η τραγωδία ήταν τα λίγα μίλια ως την απέναντι ακτή, κι όχι τα ατε-
λείωτα χιλιόμετρα του Γολγοθά, που ξεκίνησε, όταν ο πόλεμος που άρ-
χισαν και συντηρούν τόσα χρόνια τώρα χτύπησε την πόρτα μας.

Τώρα η φωτογραφία του κορμιού μου, πολλαπλασιασμένη μέσα 
από τους καθρέφτες της μηχανής που γέννησε και γιγαντώνει την δυ-
στυχία και τον θάνατο, εισβάλλει στους εφιάλτες σας. Όχι για να αποκα-
λύψει, αλλά για να καλύψει τις αιτίες που με έφεραν στα κύματα, ένας 
θρήνος για την απώλεια λες και ήταν ατύχημα, μια κακιά στιγμή για το 
ποτάμι των απελπισμένων που οι πολιτικές του πολέμου έφεραν έξω 
από τις πόρτες σας, να γεμίζει τις πλατείες και τους σταθμούς σας. Εικό-
νες προορισμένες να προκαλέσουν την συμπόνια, μια συμπόνια για το 
θύμα που ξεχνάει τον θύτη, που στρέφει την κουβέντα στο πώς θα φι-
λοξενηθούν οι ξεριζωμένοι κι όχι στην αιτία του ξεριζωμού, που κάθε 
μέρα μεγαλώνει το ποτάμι της φυγής. Λες και η κάθαρση είναι να ανοί-
ξεις την δική σου πόρτα στους ξεριζωμένους κι όχι να υψώσεις το μπόι 
σου ενάντια στην μηχανή του ξεριζωμού που γκρέμισε την δική μου 
πόρτα.

Με έλεγαν Αϊλάν. Με έλεγαν Γκαλίπ.
Ήμουν Κούρδος. Δεν μου φτάνει το δάκρυ σου. Θέλω να αναρω-

τηθείς γιατί. 
Θανάσης Τζιούμπας

!Έχουμε λίγο πολύ συνηθίσει την 
πρόστυχη λογοκρισία των ελλαδι-
κών ΜΜΕ (και κυρίως των βοθροκά-
ναλων) σε οποιαδήποτε είδηση που 
θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα 
της Τουρκίας. Έτσι, εκόντες άκοντες, 
παρακολουθούμε από την φασιστο-
γείτονα «ειδήσεις» σχετικά με την 
κακοκαιρία, για κανένα χαμένο γα-
τάκι, άντε και για καμμιά νεοσουλ-
τανική απαγόρευση του Διαδικτύου. 
Όλα τα άλλα μένουν στα αζήτητα: οι 
επιτυχείς επιθέσεις του ΡΚΚ, η κτη-
νώδης συμπεριφορά του αντρικού 
πληθυσμού σε βάρος των γυναικών, 
η χονδροειδής εκμετάλλευση της 
θρησκείας από το ερντογανικό κα-
θεστώς… Μας έκανε όμως τρομερή 
εντύπωση η αποσιώπηση του κλίμα-
τος που δημιουργεί εσχάτως ο αφιο-
νισμένος τουρκικός όχλος, με αφορ-
μή τις νίκες του αντάρτικου στο τουρ-
κοκρατούμενο Κουρδιστάν. 

Ε 

υρισκόμενη η Τουρκία σε 
πλήρη αδυναμία να αντιμε-
τωπίσει το ΡΚΚ, έχει από μέ-
ρες αναβιώσει σε μικροκλί-

μακα τα προ 60ετίας Σεπτεμβριανά. Όχι 
σε βάρος των Ρωμιών όπως τότε – δεν 
έχει άλλωστε μείνει παρά το μετείκασμά 
τους – αλλά σε βάρος των Κούρδων. Τα 
θύματα και πάλι είναι απολύτως αθώα, 
ζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά 
από το μέτωπο των συγκρούσεων και 
στοχοποιούνται μόνο λόγω της κατα-
γωγής τους. Ο ορισμός του (πραγματι-
κού) ρατσισμού και του φασιστικού πο-
γκρόμ, που ωστόσο κανέναν δεν βλέ-
πουμε να πολυσκοτίζει. 

Σταχυολογώ από τις ειδήσεις 
του τουρκικού πρακτορείου DHA 
(8/9/15): «Η ομάδα που αποτελούνταν 
από περίπου 1.500 άτομα, στα χέρια τους 
κρατούσαν τουρκικές σημαίες, φώναζαν 
συνθήματα όπως ¨Τι ευτυχία σε αυτόν 
που δηλώνει Τούρκος¨, ¨Κάθε Τούρκος 
γεννά στρατιώτη¨ και ̈ Ντικιλί μην κοιμά-
σαι, στήριξε τον μάρτυρά σου¨ και γιου-
χάισαν την ώρα που περνούσαν μπροστά 
από τα γραφεία του ΑΚΡ. Τμήμα από την 
ομάδα αυτή έφυγε και τρέχοντας πήγαν 
στα γραφεία του HDP, στα οποία μπρο-
στά υπήρχε αστυνομικό όχημα ΤΟΜΑ 
που τους έριξε πεπιεσμένο νερό, ενώ τα 
ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών. Παρά την 
επέμβαση της αστυνομίας, κάποιοι πέρα-
σαν πίσω από το ΤΟΜΑ και έσπασαν με 
πέτρες τα γραφεία του HDP. Επίσης ένα 
άτομα που βγήκε στην στέγη κατέβασε 
την πινακίδα από τα γραφεία του κόμ-
ματος και κρέμασε μια τουρκική σημαία 
(…) Ομάδα ατόμων που διαδήλωσε στην 

περιοχή Γκαζίπασα της Αττάλειας, έκλει-
σε την κυκλοφορία στον δρόμο Αττάλει-
ας – Μερσίνας. Η ομάδα δεν επέτρεπε 
να περάσουν τα λεωφορεία που πήγαι-
ναν ανατολικά και ΝΑ, κρέμασε τουρκι-
κές σημαίες στα λεωφορεία, ενώ έσπα-
σαν και τα τζάμια σε δύο λεωφορεία (…) 
Η ομάδα αργότερα πήγε στις εγκαταστά-
σεις όπου κάνουν στάση τα λεωφορεία. 
Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί (Κούρδοι) 
όταν είδε την ομάδα να έρχεται, κατέφυ-
γε στο εστιατόριο. Η Στρατοχωροφυλακή 
απέκλεισε την είσοδο στο εστιατόριο και 
τότε η ομάδα που βρισκόταν έξω, έσπασε 
τα τζάμια του εστιατορίου. Περίμεναν για 
λίγη ώρα εκεί, έψαλαν τον εθνικό ύμνο 
και αποχώρησαν (…) Δύο χιλιάδες άτομα 
με σημαίες στα χέρια διαδήλωσαν στην 
Σακάρια. Τμήμα των διαδηλωτών πήγε 
στα γραφεία του HDP, κατέβασαν την πι-
νακίδα; Των γραφείων, την έκαψαν και 
κρέμασαν μια τουρκική σημαία στα γρα-
φεία.»). Και την επομένη: «Τις βραδινές 
ώρες συγκεντρώθηκε πλήθος με αυτοκί-
νητα και μοτοσυκλέτες, κατευθύνθηκαν 
σε σημαντικά τουριστικά κέντρα όπως το 
Σίντε, το Τσόλακλι και η Ίλιτζα και επιτέ-
θηκαν σε επιχειρήσεις που φέρεται να 
ανήκουν σε πολίτες που κατάγονται από 
τα ανατολικά και δεν είχαν κρεμάσει την 
τουρκική σημαία. Πυρπόλησαν πολλές 
επιχειρήσεις. Τα γεγονότα άρχισαν σε 
ένα εστιατόριο που βρίσκεται στην πα-
ραλιακή οδό του Σίντε και σε απόσταση 
μόλις 100 μέτρων από την Στρατοχωρο-
φυλακή. Το εστιατόριο βρίσκεται μεταξύ 
ξενοδοχείων και η Πυροσβεστική έσβη-
σε μεν την πυρκαγιά που προκάλεσαν 
οι διαδηλωτές αλλά το εστιατόριο έγινε 
στάχτη. Κάποιοι τουρίστες παρατηρού-
σαν την πυρκαγιά από την παραλία, ενώ 
εντύπωση προκάλεσε πως, παρά το προ-
χωρημένο της ώρας, κάποιοι ετοίμασαν 
τις βαλίτσες τους και έφυγαν από τα ξενο-
δοχεία. Μια άλλη πυρκαγιά προκλήθηκε 
σε ένα εστιατόριο στην είσοδο της αρχαί-
ας Σίντε. Το εστιατόριο έγινε στάχτη, ενώ 
ζημιές υπέστη και παρακείμενο γραφείο 

επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων που 
δεν το είχαν πειράξει επειδή είχε κρεμα-
σμένη τουρκική σημαία. Κατά την πορεία 
που έγινε, πολλές επιχειρήσεις στην αγο-
ρά της αρχαίας Σίντε, υπέστησαν ζημιές. 
Το πλήθος με πέτρες και ξύλα έσπασε 
βιτρίνες, ενώ αργότερα τα καθάρισαν οι 
έμποροι και οι δημοτικοί υπάλληλοι (…)» 
(οι μεταφράσεις είναι από την ιστοσελί-
δα tourkikanea.gr). 

Τρομακτικές οι αναλογίες με τα γε-
γονότα του 1955, έτσι; Σαν να μην πέ-
ρασε μια μέρα: η ίδια βαρβαρότητα, η 
ίδια αγεληδόν συμπεριφορά, με τους 
ίδιους στόχους, απλώς σε μικρότερη 
κλίμακα. Λίγο να ξύσεις τον «ανεπτυγ-
μένο» Τούρκο του σήμερα και διακρί-
νεις το τομάρι του γκρίζου λύκου. Το 
πιο φοβερό: υπήρξε ενδεχομένως και 
η ίδια άνωθεν παρότρυνση για το αν-
θρωποφαγικό αμόκ. Πρώτη ένδειξη το 
δημοσίευμα της «Τζουμχουριέτ» που 
αναπαρήγαγε η «Ταράφ» στις 9/9/15: 
Ο δημοσιογράφος Μουσταφά Ουι-
γκούν, ανταποκριτής του κρατικού ει-
δησεογραφικού πρακτορείου Αναντο-
λού έγραψε σε ανάρτησή του: «Το κα-
θήκον μας έναντι του μάρτυρα δεν είναι 
μεταφέρουμε την σορό του, πρέπει να 
χύσουμε αίμα, αίμα, σε εκείνα τα βου-
νά πρέπει να χυθεί αίμα… Το τελευταίο 
μας καθήκον πρέπει να γίνει η ΣΦΑ-
ΓΗ… Νέους, γέρους, έγκυους, παιδιά, 
όλους αδιακρίτως»!!! Αλλά και ο επίσης 
ανταποκριτής του Α.Α. στην ίδια περι-
οχή, Μπουράκ Ακάι έγραψε: «Ορκίζο-
μαι, ας μου δώσουν αρμοδιότητα και θα 
κάνω σφαγή… Έχω πολύ κακή ψυχολο-
γία». Αλλά και ο ανταποκριτής του IHA 
στο Τσανάκκαλε, Γκιουρκάν Ντουζενλί, 
έκανε κοινοποίηση στην οποία έγραφε: 
«Η συμπόνια στον εχθρό είναι προδο-
σία της πατρίδας».

Λοιπόν; Τι έχουν να πουν οι ελληνέ-
ζοι καλοί συνάδελφοί τους;  

*Διευθυντής του Αντιφωνητή 

Του Κώστα Καραΐοκου

Σεπτεμβριανές αγέλες
60 χρόνια μετά, ο φασιστικός όχλος ξεσπά και πάλι

Αυτή η «αφοριστική αριστερά» θυμίζει μια μαντάμ σουσουδιάρικη νοο-
τροπία και συμπεριφορά, εντέλει αφόρητα … «νοικοκυρίστικη».
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«Η Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσεται με 
ένα όχι και τόσο πενιχρό 7%. Κι ωστόσο, 
εξαιτίας της υποτίμησης του γουάν και 
της ραγδαίας πτώσης της χρηματαγο-
ράς, στις περισσότερες δυτικές πρωτεύ-
ουσες η συζήτηση μετατοπίστηκε γύρω 
από έναν Αρμαγεδδώνα που εξελίσσε-
ται για ένα οικονομικό μοντέλο που πα-
ρήγαγε, μέσα στα χρόνια, τον εξαπλασι-
ασμό του κινέζικου ΑΕΠ.

Λ 

ίγοι γνωρίζουν ότι το Πεκίνο, την 
ίδια στιγμή, έχει αποδυθεί σ’ ένα 
τριπλό, τιτάνιο έργο: Να μετατο-
πίσει την αναπτυξιακή αιχμή από 

τις εξαγωγές και τις μαζικές επενδύσεις στις 
υπηρεσίες, να αντιμετωπίσει τον αρνητικό/
αυτάρεσκο ρόλο των κρατικών επιχειρήσε-
ων, να αποπληθωρήσει τουλάχιστον τρεις 
φούσκες –το χρέος, την κερδοσκοπία στις 
κτηματαγορές και το χρηματιστήριο– και 
όλα αυτά στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οι-
κονομικής στασιμότητας.

Κι όλα αυτά ενώ δεν υπάρχει σχεδόν κα-
μία κάλυψη, από την Δύση, της ευρασιατι-
κής οικονομικής ενοποίησης που προωθεί 
η Κίνα, εξέλιξη η οποία θα επιτρέψει στο Βα-
σίλειο του Κέντρου να καταστεί η μεγαλύτε-
ρη οικονομία στον πλανήτη.

Γεγονός που μας μεταφέρει σε ένα πολύ 
κρίσιμο κομμάτι της μεγάλης εικόνας: Την 
Νοτιοανατολική Ασία. 

Σε τέσσερις μήνες από τώρα, η 10με-
λής Ένωση των Νοτιοασιατικών Κρατών 
(ASEAN) θα διασυνδεθεί, μέσω της ΟικονοΟ-
μικής Κοινότητας του ASEAN (ΑΕC).

H ΑΕC δεν είναι μικρό επίτευγμα. 
Μιλάμε για την οικονομική ενοποίηση μιας 
αγοράς 620 εκατομμυρίων ανθρώπων και 
ενός ΑΕΠ συνολικού ύψους 2,5 τρισ.$.

Βέβαια, ο ASEAN παραμένει διαιρεμέα-

νος. Χονδρικά, η ενδοχώρα της Νοτιοανατο-
λικής Ασίας βρίσκεται πιο κοντά στην Κίνα, 
ενώ οι χώρες που ανήκουν στην παραθαλάσ-
σια και μεθοριακή σφαίρα είναι πιο ανταγω-
νιστικές – μεταξύ άλλων, επειδή και η ανάμει-
ξη των ΗΠΑ υποδαυλίζει τις αντιπαραθέσεις. 
Και θα πρέπει να περιμένουμε πολύ ώστε 
να υπάρξει ένας κοινός κώδικας δεοντολογί-
ας για την Θάλασσα της Νότιας Κίνας, υπο-
γεγραμμένος από όλους τους συμμετέχοντες. 

Ωστόσο, ακόμα και αν η ενδοχώρα και 
τα παράλια της Νοτιοανατολικής Ασίας εμ-
φανίζονται ανταγωνιστικά και η ενοποίησή 
τους αντιστοιχεί σε επίπεδο ρητορικής και 
όχι πραγματικότητας –τουλάχιστον προς το 
παρόν– το Πεκίνο δεν φαίνεται να ανησυχεί. 
Στο κάτω κάτω, η Κίνα είναι άρρηκτα δεμένη 
με την ενδοχώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Πάρτε για παράδειγμα την Καμπότζη, το 
Λάος, την Μυανμάρ και την Ταϊλάνδη. Εί-
ναι μια συνολική αγορά 150 εκατομμυρίων 
ανθρώπων μ’ ένα συνολικό ΑΕΠ που υπερ-
βαίνει τα 500 δισ.$. Αν συμπεριλάβει κανείς 
αυτές τις τέσσερις χώρες στο πλαίσιο της ευ-
ρύτερης υποπεριφέρειας του Μεγάλου Με-
κόνγκ, που περιλαμβάνει και τις νότιες επαρ-
χίες της Κίνας, Γκουανζί και Γιουνάν, καταλή-
γει σε μια αγορά 350 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων, με το συνολικό της ΑΕΠ να υπερβαίνει 
το 1 τρισ.$. Το συμπέρασμα, από την σκοπιά 
του Πεκίνου, είναι αναπόδραστο: Η ενδοχώ-
ρα της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι η πίσω 
αυλή της Κίνας…».

Asia Times, 28/08/2015

Σ 

ε ποιον ανήκει η Νέα Ασία; Αυτός 
είναι ο τίτλος ενός διεθνούς φόρουμ 
κινημάτων που πραγματοποιήθη-
κε τον προηγούμενο μήνα στις Φι-

λιππίνες. Διοργανωτής, η οργάνωση Focus 
on Global South, με έντονη συμμετοχή στο κί-
νημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, από την 
εποχή των κινητοποιήσεων του Σιάτλ. 

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας του, 
ο Γουόλντεν Μπέλo, πρώην βουλευτής των 
Φιλιππίνων και καθηγητής κοινωνιολογίας-
στο εκεί πανεπιστημίο σκιαγράφησε τους βα-
σικούς άξονες των αγώνων πουεκτυλίσσο-
νται αυτήν τη στιγμή σε μια από τις περιοχές 
του πλανήτη, η οποία θεωρείται «το νέο οικο-
νομικό κέντρο» του παγκόσμιου συστήματος. 

«Η Νέα Ασία είναι μια περιοχή τεράστι-

ου πλούτου, που βίωσε πρόσφατα την ανάδυ-
ση μεγαπόλεων, ειδικών οικονομικών ζωνών 
μεταποίησης και υψηλής τεχνολογίας, καθώς 
και αυξανόμενες επενδύσεις από πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες επι-
κράτειες φτώχειας και εντεινόμενης ανισότητας 
στο εσωτερικό, αλλά και μεταξύ των αστικών 
περιοχών και της υπαίθρου, έχουν επεκταθεί 
περαιτέρω, ενώ το οικονομικό άλμα στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην ένταση της εκμετάλλευ-
σης ανθρώπων και φυσικών πόρων. 

[…] Η ειδική συνεισφορά στην αναζήτη-
ση νέων τρόπων οργάνωσης της οικονομίας 
και της κοινωνίας ήταν το παράδειγμα της απο-
παγκοσμιοποίησης. Η αποπαγκοσμιοποίηση, 
για να θυμηθούμε τον Καρλ Πολάνυι, αξιώ-
νει την επαναπλαισίωση των αγοραίων σχέσε-

ων στην κοινωνία και την υποταγή της αγοραίας 
αποτελεσματικότητας στις υψηλότερες αξίες της 
κοινότητας, της αλληλεγγύης και της ισότητας». 

Η Νοτιοανατολική Ασία δεν είναι μόνο 
ένα εργαστήρι οικονομικών διεργασιών που 
μεταβάλλει την αρχιτεκτονική του παγκόσμι-
ου καπιταλισμού. Είναι και ένας εξαιρετικά 
ζωντανός χώρος λαϊκών αντιστάσεων, πηγαί-
ων και πιο αυθεντικών από τις αντίστοιχες δυ-
τικές –που έχουν μπλέξει στους λαβυρίνθους 
των αντιφάσεων ενός μοντέλου το οποίο ωρί-
μασε τόσο ώστε να σαπίσει. 

Ο αναλυτής των Asia Times, Πέπε Εσκομπάρ, εξετάζει τις τελευταίες εξελίξεις στην 
κινέζικη οικονομία υπό το πρίσμα των τεκταινόμενων στην Νοτιοανατολική Ασία. 

Τι συμβαίνει στην Κίνα; 

Τα κινήματα της Ν/Α Ασίας θυμούνται τον Καρλ Πολάνυι

Αποπαγκοσμιοποίηση  τώρα!

Λατινική Αμερική: 
Θεαματική επα-
ναφορά των ΗΠΑ;
«Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα φάση στις δι-
μερείς αμυντικές σχέσεις. Με τις δύο λειτουρ-
γικές συμφωνίες, ξεδιπλώνουμε μια ατζέντα 
θετικών βημάτων στην στρατιωτική και τεχνο-
λογική συνεργασία των δύο χωρών». 

Α 

υτά ήταν τα λόγια του Ζακ Βάγκνερ, Βραζι-
λιάνου υπουργού Εξωτερικών, και η έτερη 
χώρα στην οποία αναφέρεται δεν είναι η Ρω-
σία ή η Κίνα, αλλά οι… Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. Φαίνεται πως έχει κυλήσει πολύ νερό 
στο αυλάκι από το 2013, όταν η Ντίλμα Ρούσεφ ακύ-
ρωσε την επίσημη επίσκεψή της στις ΗΠΑ, ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τις αποκαλύψεις ότι η NSA κατασκόρ-
πευε την ίδια και την κυβέρνησή της. 

Σ’ ένα άρθρο στο Νιου Γιόρκερ, ο δημοσιογρά-
φος Νίκολας Λέμαν έγραφε: «Δεν είναι πιθανόν να 
έχει συγχωρήσει τις ΗΠΑ, αλλά χρειάζεται ένα σωσί-
βιο αυτή τη στιγμή, και δεν υπάρχουν πολλές επιλο-
γές». Σύμφωνα με τον Λέμαν, εν μέσω των τρομακτι-
κών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βραζιλιάνικη 
κυβέρνηση, «τον Μάρτιο του 2015, τελικά βρήκε έναν 
φίλο: Τον Τζο Μπάιντεν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ την 
κάλεσε να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και εκείνη δέχτη-
κε, ενώ άφησε ανοιχτό το πότε και πώς». 

Τελικά η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε πριν από 
μερικές ημέρες, σε πολύ εγκάρδιο κλίμα, και έτσι οι 
ΗΠΑ και η Βραζιλία υπέγραψαν σειρά διμερών συμ-
φωνιών για το εμπόριο, το περιβάλλον, την ενέργεια, 
την πρόνοια, την άμυνα, την εκπαίδευση, τις επιστή-
μες και την τεχνολογία. Οι συμφωνίες αναμένεται να 
δώσουν σημαντική έμφαση στις βραζιλιάνικες πολυε-
θνικές, ενώ η εμπλοκή της NASA στην Ιμπραέρ δημιο-
ουργεί σφήνα στην ρωσο-βραζιλιάνικη αεροδιαστημι-
κή συνεργασία – γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρη-
το από τους σχολιαστές.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Ομπάμα μί-
λησε με πολύ θερμά λόγια, δηλώνοντας την αμέριστη 
εμπιστοσύνη του στην Βραζιλιάνα πρόεδρο και προ-
σθέτοντας: «Υπήρξε πολύ ειλικρινής και ξεκάθαρη μαζί 
μου, και υλοποίησε αυτά που υποσχέθηκε». Η Ρούσεφ 
ανταπέδωσε με την σειρά της τις φιλοφρονήσεις, δηλώ-
νοντας ότι δέχθηκε τις προσωπικές διαβεβαιώσεις του 
Αμερικανού πρόεδρου, ότι πλέον δεν κατασκοπεύεται. 
Πρόσθεσε δε ότι, οι συμφωνίες με την Βραζιλία και η 
επαναπροσέγγιση με την Κούβα, «αποτελούν μια κα-
μπή για την σχέση με την Λατινική Αμερική, αλλάζει το 
επίπεδο των σχέσεων με ολόκληρη την ήπειρο». 

Σύμφωνα με τον Ραούλ Ζιμπέκι, Ουρουγουανό 
συγγραφέα, στρατευμένο στα νέα κοινωνικά κινήμα-
τα της Λατινικής Αμερικής, η θεαματική βελτίωση στις 
σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας μπορεί να σηματοδοτεί μια ευ-
ρύτερη αλλαγή στο ταραγμένο τοπίο της ηπείρου: «Η 
επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου στις διεθνείς σχέσεις 
μεταφράζεται σε νέες ισορροπίες στην Λατινική Αμερι-
κή. Οι οποίες είναι αποτέλεσμα των ανταγωνισμών με-
ταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων. Σε μια στιγμή που η Βρα-
ζιλία διέρχεται μια φάση έντονης πολιτικής και οικονο-
μικής αποσταθεροποίησης, η επαναπροσέγγιση με τις 
ΗΠΑ θα μπορούσε να κόψει τα φτερά μιας ηπείρου που 
πραγματοποίησε ξεκάθαρα βήματα προς την ανεξαρτη-
σία της, και να επανεπιβεβαιώσει την υπαγωγή της στο 
καθεστώς της πίσω αυλής των ΗΠΑ». 
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Μόλις συμπληρώθηκαν 60 
χρόνια από την εφιαλτική νύ-
χτα τρόμου που έζησε ο ελληνι-
σμός της Βασιλεύουσας με την 
απίστευτη σε έκταση καταστρο-
φική μανία και πρωτοφανή θη-
ριωδία του καθοδηγούμενου 
από τις κρατικές αρχές τουρκι-
κού όχλου, αλλά και με την ένο-
χη σιωπή του «πολιτισμένου» 
δυτικού κόσμου.

Ο 

μήνας Σεπτέμβριος είναι 
σημαδεμένος από την 
τραγική μνήμη της φρι-
κιαστικής εκείνης νύ-

χτας του ’55 στην Κωνσταντινούπο-
λη. Βουβάθηκαν τα λόγια μας, τα δά-
κρυα στέρεψαν, οι πληγές έμειναν 
ανοικτές και πυορροούν.

Ο διακεκριμένος Τούρκος δη-
μοσιογράφος Ορχάν Κεμάλ Τζενν-
γκίζ Κεμάλ, σε άρθρο του στο φύλλο 
της ηλεκτρονικής αγγλικής έκδοσης 
της εφημερίδας ΖΑΜΑΝ με ημερο-
μηνία 28 Ιουνίου 2012, αναφέρε-
ται σε συνέντευξη του στρατηγού ε.α. 
Σάμπρι Γιρμιμπέσογλου, ο οποί-
ος δήλωσε ότι τα Σεπτεμβριανά ορ-
γανώθηκαν άριστα και εξετελέσθη-
σαν με απόλυτη επιτυχία από τη Δι-
εύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων 
(Özel Harp Dairesi), δηλ. το 3ο Γρα-
φείο του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού της Τουρκίας.

Στις δίκες που διεξήχθησαν τότε 
κατά ανώτατων επιτελών του τουρ-
κικού στρατού, αποκαλύφθηκε ότι 
ένα ειδικό τμήμα του 3ου Γραφείου 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού της 
Τουρκίας, εντός των Ειδικών Δυνά-
μεων (Özel Kuvvetler), δημιουργή-
θηκε από τον στρατηγό του τουρκι-
κού Γενικού Επιτελείου Χουρσίτ Το-
λόν το 1993 με την ονομασία Τμήμα 
Εθνικής Στρατηγικής και Επιχειρή-
σεων (Turkiye Ulusal Stratejiler ve 
Hareket Dairesi-TUSHAD), συνεχί-
ζοντας το έργο της Διεύθυνσης Ειδι-
κών Επιχειρήσεων και το οποίο, σε 
συνεργασία με τη διαβόητη οργάνω-
ση Εργκένεκον ευθύνεται για δολο-
φονίες χριστιανών (βλ. σφαγή καθο-
λικών ιεραποστόλων στη Μαλάτεια 
και αλλού).

Το γεγονός αυτό αποδεικνύ-
ει και επιβεβαιώνει ότι, διαχρονικά, 
μέσα στους κόλπους της στρατιωτι-
κής ηγεσίας της γείτονος, δραστηρι-
οποιούνται θύλακες κρούσεως με 
στόχο την οριστική εξόντωση των 
μη μουσουλμανικών μειονοτή-
των στην Τουρκία. Ακόμη και σή-

μερα, κανείς δεν μπορεί να διαβε-
βαιώσει ότι τέτοιες επιχειρησιακές 
ομάδες έχουν οριστικά εξαρθρωθεί, 
διότι ακριβώς αποτελούν συστατικό 
μέρος της κυρίαρχης πολιτικής της 
Τουρκίας έναντι των μειονοτήτων, 
παρά τα αντιθέτως ισχυριζόμενα.

Τα Σεπτεμβριανά αποτελούν 
την κορύφωση της μαρτυρικής 
πορείας του Ελληνισμού της Πό-
λης, που χρονικά ξεκίνησε με την 
επανάσταση των ντονμέδων Νεο-
τούρκων το 1908. 

Αφού επικράτησαν, άρχισαν μια 
συστηματικά μεθοδευμένη πολιτι-
κή εξόντωσης και αφανισμού των 
μη μουσουλμανικών πληθυσμών 
και ιδιαίτερα των ελληνικών. Οι Νε-
ότουρκοι, εγκαταλείποντας τον οθω-
μανισμό, όπως αυτός εκφραζόταν 
από την Πύλη, ασπάσθηκαν το δόγ-
μα του τουρκισμού, που αποσκο-
πούσε στην ίδρυση αμιγώς εθνικού 
τουρκικού κράτους. 

Ακολούθησαν την περίοδο 
1912 - 1918 οι μαζικές γενοκτονί-
ες των Αρμενίων και Ποντίων, οι φο-
βερές διώξεις των Ελλήνων της Ανα-
τολικής Θράκης, τα καταναγκαστικά 
έργα χιλιάδων προγόνων μας, που 
άφησαν τα κόκαλά τους στα βάθη 
της Ανατολίας.

Το 1922 στιγματίζεται με τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. 

Αφ’ ότου εξοντώθηκε ο Μικρα-
σιατικός Ελληνισμός, ήρθε η σειρά 
του Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνι-
σμού. Το σύνθημα της εποχής εκεί-
νης, που φανάτιζε τα άξεστα πλήθη 
είχε ριφθεί: «Καλύτερα Πόλη χωρίς 
δημιουργικότητα και πνευματικότητα, 
παρά Πόλη με Έλληνα». Το σατανικό 
σχέδιο εξόντωσης σε πλήρη εφαρ-

μογή.
Το 1928, τα Ταταύλα παραδίνο-

νται στις φλόγες -  πρόβα τζενεράλε 
των όσων έπονται.

Το 1932 εκδίδεται νόμος που 
απαγορεύει την άσκηση πολλών 
επαγγελμάτων από Έλληνες υπηκό-
ους. Έτσι, πολλοί αναγκάστηκαν σε 
φυγή.

Το 1941, οι διαβόητες «20 ηλι-
κίες». Κλήθηκαν να καταταγούν στα 
Τάγματα Εργασίας, με το πρόσχη-
μα να εκτελέσουν έργα οδοποιίας 
στην Ανατολή, οι γεννηθέντες μετα-
ξύ των ετών 1894 και 1913. Οι φο-
βερές κακουχίες σε πολικές θερμο-
κρασίες των  -30 0C οδήγησαν στον 
μαρτυρικό θάνατο χιλιάδες προγό-
νους μας. Ταυτόχρονα, ψηφίζεται ο 
νόμος περί εφάπαξ φορολογίας της 
περιουσίας, το αποκαλούμενο «Βαρ-
λίκ». Όσοι δεν μπόρεσαν να πληρώ-
σουν το δυσβάσταχτο χαράτσι, είδαν 
τις περιουσίες τους να κατάσχονται 

και οι ίδιοι να εκτοπίζονται πέραν 
κάθε έννοιας δικαίου.

Το 1955, τα Σεπτεμβριανά ήταν 
ο τρομερός τυφώνας που σάρω-
σε στο πέρασμά του, μέσα σε λίγες 
ώρες, τους κόπους και κατέστρεψε 
τις ζωές χιλιάδων Κωνσταντινουπο-
λιτών. 

Ο τραγικός απολογισμός της 
απίστευτης θηριωδίας 

Καταστρέφονται, λεηλατούνται 
και πυρπολούνται από τον μαινόμε-
νο όχλο:

4.359 εμπορικά καταστήματα
110 εστιατόρια
21 εργοστάσια
27 φαρμακεία 
11 κλινικές
12 ξενοδοχεία
2.104 οικίες 
26 ελληνικά σχολεία
5 γραφεία και εγκαταστάσεις 

αθλητικών συλλόγων
3 γραφεία και πιεστήρια των 

ομογενειακών εφημερίδων
73 εκκλησίες 
37 Έλληνες νεκροί και άγνωστος 

αριθμός όσων κατέληξαν στα νοσο-
κομεία

600 τραυματίες και κακοποίηση 
δεκάδων κληρικών

300 βιασμοί Ελληνίδων (εξακρι-
βωμένοι) 

Οι Τάφοι των Οικουμενικών Πατρι-
αρχών και τα μνήματα των μεγάλων 
ευεργετών στον αυλόγυρο της Ιεράς 
Μονής της Ζωοδόχου Πηγής δέχο-
νται τη λυσσαλέα επίθεση του όχλου, 
που ξεθάβει τα οστά των κεκοιμημέ-
νων και τα σκορπάει στους δρόμους. 
Στο ελληνικό νεκροταφείο του Σισλί, 

ομάδες βανδάλων καταστρέφουν με 
βαριοπούλες και κασμάδες τάφους, 
σκάβουν τους πιο πρόσφατους, μα-
χαιρώνοντας και τεμαχίζοντας τους 
νεκρούς.

Η ομογένεια της Κωνσταντινού-
πολης δεν αντέχει πια άλλο. Γονατίζει 
κάτω από τα συνεχή κι ανελέητα χτυ-
πήματα. Οι ελάχιστοι εναπομείναντες 
προσπαθούν να ανασυνταχθούν και 
να διατηρήσουν οτιδήποτε δεν έχει 
χαθεί ακόμη ανεπιστρεπτί. Ξένοι και 
εχθροί, «επικίνδυνοι για τη δημόσια 
ασφάλεια» μέσα στην ίδια τους την 
πατρίδα! Χωρίς καμιά βοήθεια, χω-
ρίς καμιά υλική και ηθική συμπαρά-
σταση από το ελληνικό κράτος, αλλά 
και τη διεθνή κοινότητα.

Οι απελάσεις του 1964 υπήρ-
ξαν η χαριστική βολή κατά του Πο-
λίτικου Ελληνισμού. Ολοκλήρωσαν 
το αίσχος και το έγκλημα του εθνι-
κού ξεκαθαρίσματος. Έκτοτε, χιλιά-
δες συμπολίτες μας εγκαταλείπουν 
τη Βασιλεύουσα για να σώσουν, του-
λάχιστον, τη ζωή τους. Οι εκκλησιές 
μας, που πλημμύριζαν και στον αυ-
λόγυρο ακόμα, αρχίζουν να ερημώ-
νουν. Τα σχολειά μας, χωρίς πια μα-
θητές, αρχίζουν να κλείνουν το ένα 
μετά το άλλο και όσα απομένουν μα-
ραζώνουν.

Και όμως, όσα χτυπήματα και αν 
δεχθήκαμε, στεκόμαστε όρθιοι. Έστω 
και λιγοστοί πια, αλλά με ατσαλένια 
θέληση για ζωή και δημιουργία, συ-
νεχίζουμε τις παραδόσεις και την 
πνευματικότητα της Πόλης μας. 

Εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να 
εφησυχάζουμε με κάποιες παραχω-
ρήσεις του τουρκικού κράτους προς 
την Ομογένεια και το Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο. Επισημαίνουμε ότι 
όλες θα αποτελέσουν διαπραγματευ-
τικά χαρτιά της Τουρκίας για πολύ 
σημαντικότερες παραχωρήσεις ελ-
ληνικών δικαιωμάτων.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι 
στον τόπο μας επιχειρείται από γνω-
στούς εθνομηδενιστικούς κύκλους η 
γενοκτονία της μνήμης. Γίνονται τα 
πάντα για να εξαλειφθεί από τη νεό-
τερη γενιά η ιστορική μνήμη. Η νέα 
τάξη πραγμάτων θέλει να δημιουρ-
γήσει άτομα χωρίς φρόνημα, θάρρος 
και αυτοπεποίθηση. Άβουλα όργανα 
μιας αλλοτριωμένης κοινωνίας.

Γι’ αυτό, εμείς οι Κωνσταντι-
νουπολίτες, αλλά και ολόκληρος 
ο Ελληνισμός, πρέπει να επαγρυ-
πνούμε και να δίνουμε καθημε-
ρινά τη μάχη μας, αγωνιζόμενοι 
με σθένος για την πλήρη αποκα-
τάσταση των απαράγραπτων δι-
καίων μας.

Τραγική μνήμη για τον Ελληνισμό της Πόλης
6 / 7 Σεπτεμβρίου ’55: Μέρες καταισχύνης για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την ιστορία της Τουρκίας

Η μεγάλη οδός του Πέραν μετά την καταστροφή των Σεπτεμβριανών

Του Αντώνη Χ. Λαμπίδη, τ. Προέδρου 
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών 

“ 

Το σύνθημα που 

φανάτιζε τα άξε-

στα πλήθη είχε 

ριφθεί: «Καλύ-

τερα Πόλη χωρίς 

δημιουργικότητα 

και πνευματικό-

τητα, παρά Πόλη 

με Έλληνα».
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Το καλοκαίρι που ακολούθησε 
τα όσα δυσάρεστα συνέβησαν 
με την προκήρυξη του δημο-
ψηφίσματος (κλείσιμο τραπε-
ζών, έλεγχος κεφαλαίων, πάγω-
μα της λειτουργίας του κρατι-
κού  μηχανισμού), ανάμεσα στα 
υπόλοιπα, είχε και οδυνηρές 
συνέπειες στον τομέα του πολι-
τισμού. Πλήθος παραστάσεων 
ακυρώθηκαν στην κρατική ορ-
χήστρα Αθηνών, στο Φεστιβάλ 
Επιδαύρου, στην Καμεράτα – 
Ορχήστρα των Φίλων της Μου-
σικής, στην Εθνική Λυρική Σκη-
νή, με την τελευταία μάλιστα να 
μετρά απώλειες ύψους 600.000 
ευρώ μετά την ακύρωση των 
παραστάσεων της Κάρμεν στο 
Ηρώδειο.  Αρκετές ήταν και οι 
ακυρώσεις των εκδηλώσεων σε 
όλη την επικράτεια, είτε των δή-
μων είτε ιδιωτικών παραγωγών, 
μιας και ο έλεγχος των κεφαλαί-
ων (capital controls) σάρωσε 
ό,τι προγραμματισμό υπήρχε 
στο πεδίο του πολιτισμού. Το 
ελληνικό πολιτιστικό καλοκαίρι 
του 2015 τελικά θα μείνει ως 
μία μαύρη σελίδα. 

Ο 

ι ευθύνες δεν εξαντλού-
νται στα έκτακτα γεγο-
νότα που προέκυψαν 
με την κήρυξη του δη-

μοψηφίσματος. Πολύ περισσότερο, 
οι ευθύνες επεκτείνονται και στους 
καθ΄ ύλην αρμόδιους (βλέπε τον 
αναπληρωτή υπουργό Νίκο Ξυ-
δάκη). Η έλλειψη χρηματοδότησης, 
αλλά και η καθυστέρηση της έγκρι-
σης των απαραίτητων κονδυλίων 
από το υπουργείο Οικονομικών για 
την προκήρυξη πρόσληψης εποχι-
κών υπαλλήλων (32 μέσω ΑΣΕΠ 
και 120 μέσω ΟΑΕΔ) οδήγησε (εξ 
αιτίας της έλλειψης του αναγκαίου 
προσωπικού) σε μουσεία χωρίς φύ-
λακες και σε κλειστούς αρχαιολογι-
κούς χώρους. Όπως εύστοχα ανε-
γράφη στο διεθνή Τύπο, «Μεγάλοι 
δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί 
στην Ελλάδα βρίσκονται σε σημείο 
κατάρρευσης. Τα ελληνικά μουσεία 
αναγκάζονται να κλείσουν, καθώς 
η χρηματοδότηση τελειώνει». Ανα-
φέρουμε χαρακτηριστικά την περί-
πτωση του Μακεδονικού Μουσεί-
ου Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο ανα-
γκάστηκε να αναστείλει τη λειτουρ-
γία του για οικονομικούς λόγους. 

Δυστυχώς, το αλαλούμ που επι-
κρατεί στον πολιτισμό επεκτείνε-
ται και στον χώρο του βιβλίου. Χω-
ρίς μία σαφή άποψη και πρόταση 
για τον συγκεκριμένο τομέα, τα προ-
βλήματα, ειδικά το καλοκαίρι του 
2015, πολλαπλασιάστηκαν. Δεν εί-
ναι μόνο ότι δεν υπάρχει μέχρι σή-
μερα μία σαφής στάση για το ΕΚΕ-
ΒΙ (Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου). Την 
περίοδο που ακολούθησε την ανα-
κοίνωση του δημοψηφίσματος ο 
χώρος του βιβλίου υπέστη ένα μίνι 
κραχ. Οι πωλήσεις βιβλίων την πε-
ρίοδο του καλοκαιριού μειώθηκαν 
από 60% έως 80%, μείωση η οποία 
έρχεται να προστεθεί σε αυτήν που 
προέκυψε μετά το 2012 και η οποία 
ήταν της τάξεως του 25%. Όλα αυτά 
επιτείνουν ακόμη περισσότερο τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα μικρά βιβλιοπωλεία, κυρίως της 
περιφέρειας, πολλά εκ των οποίων 
οδηγούνται ολοένα και πιο έντονα 
σε κλείσιμο, γεγονός στο οποίο συμ-
βάλλει (αλλά και τροφοδοτείται από 
αυτήν)  η ολοένα και μεγαλύτερη 
επέκταση των μεγάλων αλυσίδων. 
Εξίσου σημαντικά είναι τα προβλή-
ματα στον τομέα της έκδοσης που 
προέκυψαν από τον τραπεζικό έλεγ-

χο κεφαλαίων, μιας και οδήγησαν 
σε μια σειρά ελλείψεων, από το χαρ-
τί μέχρι την κόλλα της βιβλιοδεσίας. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Πο-
λιτισμού Νίκος Ξυδάκης, κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, φάνη-
κε να αναλώνεται περισσότερο σε 
έναν αγώνα, όχι χωρίς αντιπαρα-
θέσεις, αντικατάστασης διοικήσε-

ων που υπάγονται στο υπουργείο 
του, παρά στην κινητοποίηση πα-
ραγόντων της διανόησης για την άρ-
θρωση ενός πολιτιστικού πλάνου 
στα δύσκολα χρόνια του μνημονί-
ου. Έτσι προβλήματα προέκυψαν με 
την απομάκρυνση του Σωτήρη Χα-
τζάκη από τη θέση του καλλιτεχνι-
κού διευθυντή του Εθνικού Θεά-
τρου, αλλά και του Γιάννη Βούρου 
από τη θέση του καλλιτεχνικού δι-
ευθυντή της δεύτερης μεγαλύτερης 
σκηνής της χώρας, του ΚΘΒΕ. Με 
τους τόνους να οξύνονται και τους 
μεν καλλιτεχνικούς διευθυντές να 
κατηγορούν τον υπουργό για απα-
ράδεκτο παρεμβατισμό και νεποτι-
σμό, τον δε υπουργό να απαντά με 
κατηγορίες περί οικονομικών σκαν-
δάλων. Οφείλουμε να σημειώσου-
με ότι στα πορίσματα των ελεγκτών 
στον διαχειριστικό έλεγχο που έγινε 
τόσο στο Εθνικό Θέατρο όσο και στο 
ΚΘΒΕ, ουδεμία παράλειψη ή αξιό-
ποινη πράξη διαπιστώθηκε. 

Η μάχη όμως δεν εξαντλήθηκε 
στις θεατρικές σκηνές. Το ίδιο αλα-
λούμ παρατηρήθηκε κατά την αντι-
κατάσταση του διοικητικού συμ-
βουλίου του Ελληνικού Κέντρου 

Κινηματογράφου, όσο και στο δι-
οικητικό συμβούλιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών, όπου αντικαταστάθηκαν 
τα πέντε από τα επτά μέλη του (των 
οποίων η θητεία έληγε τον Μάρ-
τιο του 2016), λίγο πριν την έναρξη 
του Φεστιβάλ. Διατηρήθηκε όμως 
στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. ο 
Γιώργος Λούκος, οι επιλογές του 
οποίου έχουν ξεσηκώσει πλήθος 
αντιδράσεων μιας και, όχι αδικαιο-
λόγητα, χαρακτηρίζονται κοσμοπο-
λίτικες και πλήρως απαξιωτικές για 
την ελληνική παραγωγή. 

Τα σχόλια του Τύπου προκάλε-
σε επίσης τις τελευταίες ημέρες η 
μεθόδευση του διορισμού της Ει-
ρήνης Λαγού για τη θέση της ανα-
πληρώτριας καλλιτεχνικής διευθύ-
ντριας στην ΚΟΑ, στενής συνεργά-
τιδας του πρώην πλέον υπουργού 
Πολιτισμού και δεξί του χέρι κατά 
τους τελευταίους μήνες. Ο κος Ξυ-
δάκης ανακοίνωσε την πρόθεσή του 
για την κάλυψη της συγκεκριμένης 
θέσης με ενέργειες «δίκην διακτι-
νισμού» όπως έγραψαν χαρακτηρι-
στικά τα ΝΕΑ και παρά το ότι αυτό 
δεν επιτρέπεται κατά την προεκλογι-
κή περίοδο. Το κερασάκι στην τούρ-
τα έρχεται να συμπληρώσει η χορή-
γηση 600.000 ευρώ στο Μέγαρο 
Μουσικής με υπουργική απόφαση 
που υπογράφηκε στις 20 Αυγού-
στου (ημέρα ανακοίνωσης της πα-
ραίτησης Τσίπρα), την ίδια στιγμή 
που το Μέγαρο είναι ένα από τα βα-
ρίδια του υπουργείου, μιας και ακό-
μα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το δη-
μόσιο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα 
δάνεια του Μεγάρου και αν υπάρχει 
πρόθεση ο επιβαρυμένος συγκεκρι-
μένος πολιτιστικός οργανισμός να 
περάσει στην κυριότητα του δημο-
σίου όσον αφορά στην κτηριακή πε-
ριουσία του, τουλάχιστον. 

Δυστυχώς, οι επτά μήνες άσκη-
σης πολιτικής του υπουργείου Πο-
λιτισμού χαρακτηρίζονται από πλή-
θος αψιμαχιών, εντάσεων, διαγκωνι-
σμών και παραλείψεων. Όσο και αν 
μέρος αυτών δικαιολογούνται από 
το δύσκολο οικονομικό πλαίσιο, το 
οποίο είναι δεδομένο τη συγκεκρι-
μένη μνημονιακή συγκυρία, η έλ-
λειψη μιας συνολικής πρότασης για 
τον πολιτισμό, η οποία θα αναπτύσ-
σει και θα στηρίζει την ελληνική πα-
ραγωγή, είναι γεγονός. 

Κατά τα άλλα, όπως λέει και ο 
Άμλετ, “The rest is silence”. 

Πολιτισμός: Το μακρύ καλοκαίρι της υποβάθμισης
Η μεγάλη απογοήτευση της υπουργίας του Ν. Ξυδάκη

Ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης κατά τη διάρκεια της θητείας του φάνηκε να αναλώνε-
ται περισσότερο σε έναν αγώνα, όχι χωρίς αντιπαραθέσεις, αντικατάστασης διοικήσεων που υπάγονται στο 
υπουργείο του, παρά στην κινητοποίηση παραγόντων της διανόησης για την άρθρωση ενός πολιτιστικού πλά-
νου στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου.

Του Κώστα Σαμάντη 

“ 

Δυστυχώς οι 

επτά μήνες 

άσκησης πολιτι-

κής του υπουρ-

γείου Πολιτισμού 

χαρακτηρίζονται 

από πλήθος αψι-

μαχιών, εντάσε-

ων, διαγκωνι-

σμών και παρα-

λείψεων. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Εξαντλητική, κοπιαστική, που εκ-
πληρώνει τις μεθοδολογικές προ-
ϋποθέσεις του επιστημονικού 
λόγου  είναι η νέα εργασία του 
Μ. Μελετόπουλου, πάνω σε ένα 
θέμα καυτό, που δύσκολα επι-
τρέπει στον ερευνητή να έχει μια 
αποστασιοποιημένη και ψύχραι-
μη στάση, δίχως αγιογραφίες ή 
αναθεματισμούς. Ενδεικτικό των 
προθέσεων του είναι, ότι, αν και ο 
συγγραφέας δεν συμμερίζεται τα 
μαρξιστικά πορίσματα, το βιβλίο 
έχει αφιερωθεί σε έναν αντάρτη 
του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, τον Βίκτω-
ρα Αθανασιάδη, διωκόμενο τόσο 
από το επίσημο κράτος όσο και 
από το κόμμα του.

Ο 

πωσδήποτε, ο ελληνι-
κός μαρξιστικός λόγος 
έχει κάποια ελαφρυντι-
κά για την κριτική που 

μπορεί να του ασκηθεί. Αναπτύχθη-
κε σε μια χώρα που οι τάξεις υστέρη-
σαν χρονικά, σε σχέση με τη Δ. Ευ-
ρώπη, να διαγράψουν τα χαρακτηρι-
στικά που απαιτούσε από αυτές η θε-
ωρία, οι μεταφράσεις στα πρωτότυπα 
έργα της μαρξιστικής σκέψης ήταν 
περιορισμένες και κατά συνέπεια η 
πρόσβαση στη μαρξική βιβλιογρα-
φία αποσπασματική, ενώ το εχθρικό 
πολιτικό περιβάλλον, όπου οι πολι-
τικές διώξεις ήταν ο κανόνας και όχι 
η εξαίρεση, είχαν ως αποτέλεσμα οι 
στοχαστές της αριστεράς να αντιμε-
τωπίζουν στο έργο τους αξεπέραστες 
συχνά δυσκολίες, ενώ η μυθοποίη-
ση τους ανέστειλε κάθε προσπάθεια 
ειλικρινούς και όχι κατά παραγγελία 
αυτοκριτικής. Βεβαίως, ο σταδιακός 
έλεγχος του κόμματος από τον σταλι-
νισμό προφανώς επέβαλλε την κομ-
ματική πειθαρχία, που επεκτεινόταν 
καταθλιπτικά  στον χώρο της διανό-
ησης. Όμως η ανάδυση του σταλινι-
σμού, παρά τις επιδιώξεις του, χρο-
νικά συμπίπτει με τις πρώτες οργα-
νώσεις της αριστερής αντιπολίτευ-
σης, που οδηγήθηκαν βαθμιαία στην 
προσχώρηση στον τροτσκισμό. Στη 
συνέχεια, στον ολοκληρωτικό χαρα-
κτήρα του κομματικού μηχανισμού, 
θα πέσουν θύματα κορυφαίες μορ-
φές του κομμουνιστικού κινήμα-
τος, εργατικοί ηγέτες, διανοούμενοι, 
αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. Παρ’ 
όλα αυτά, η Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε 
προειδοποιήσει έγκαιρα τον Λένιν 
πού θα οδηγούσε ο αποκλεισμός της 
δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς ελάχι-

στα επηρέασε   τις εξελίξεις. Βεβαίως, 
σε ειρωνεία της ιστορίας, ενώ ο μαρ-
ξισμός-λενινισμός αποσκοπούσε στη 
μονολιθική ενότητα, τελικά δημιούρ-
γησε πολλές διαφορετικές αντιμαχό-
μενες οργανώσεις, που όλες διεκδι-
κούσαν την ορθή ερμηνεία της αρχι-
κής θεωρίας. 

Αν ο ελληνικός μαρξισμός επι-
διώκει να εμφανίζεται ως η αντίθε-
ση στον ιδεαλισμό - καντιανό ή εγελι-
ανό-, συναντάται μαζί του σε ένα χα-
ρακτηριστικό: υπήρξαν και τα δύο 
ρεύματα μεταπράτες και εισαγωγείς 
θεωριών που δημιουργήθηκαν στη 
δυτική Ευρώπη, με περιορισμένη 
εγχώρια επεξεργασία και κατά συ-
νέπεια με χαμηλή διανοητική προ-
στιθέμενη αξία. Σε μια χώρα που η 
πνευματική ζωή διακόπτεται επί τέσ-
σαρις τουλάχιστον αιώνες, που δεν 
υπήρξαν ούτε βασική εκπαίδευση 
ούτε πανεπιστήμια, αλλά ούτε μορ-
φές σαν τον Μαρξ ή τον Βέμπερ, ο δι-
ανοητικός μεταπρατισμός είναι απο-
δεκτός μόνο μέχρι ενός σημείου, δι-
ότι διαφορετικά γίνεται αρρώστια 
θανάσιμη που καταλήγει στην απο-
νέκρωση των παραγωγικών και απε-
λευθερωτικών  δυνατοτήτων της κοι-
νωνίας. 

Ο Μελετόπουλος εισαγωγικά κά-
νει μια αναγκαστικά σύντομη, αλλά 
περιεκτική αναδρομή στην  ιστορία 
του ελληνικού κομμουνιστικού κινή-
ματος από την ίδρυση του ΣΕΚΕ μέ-
χρι το 1974. Σημαντική είναι η επι-
σήμανση ότι το ΚΚΕ στην υπερορία 
ενδιαφέρθηκε έντονα για την εκπαί-
δευση των προσφύγων  και τη δια-
τήρηση της ελληνικότητάς τους. Πα-
ρακολουθούνταν συστηματικά οι 
εξελίξεις της ελληνικής πολιτικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, 
εορτάζονταν πανηγυρικά οι εθνικές 
επέτειοι (25η Μαρτίου, 28η Οκτω-
βρίου), οργανώνονταν συναντήσεις 
με καλλιτέχνες από την Ελλάδα που 
επισκέπτονταν τις Ανατολικές Χώρες 
(π.χ. Θεοδωράκης, Μυριβήλης, Βάρ-
ναλης, Ρίτσος, Συνοδινού), στην αρχή 
δειλά-δειλά, πιο συχνά μετά το 1963-
4. Μετά το 1954-5, άρχισαν να οργα-
νώνονται ελληνικά φεστιβάλ σε εθνι-
κό επίπεδο κάθε φιλοξενούσας χώ-
ρας. (σελ.77).

Ο συγγραφέας παρουσιάζει βι-
ογραφικά και βιβλιογραφικά το σύ-
νολο της πιο σημαντικής ελληνικής 
μαρξιστικής σκέψης: τον Γεώργιο 
Σκληρό, τον Γιάννη Κορδάτο, τον Σε-
ραφείμ Μάξιμο, τον Δημήτρη Γλη-

νό, τον Δημήτρη Μπάτση, τον Νίκο 
Πουλαντζά, τις διάφορες τροτσκιστι-
κές ομάδες του μεσοπολέμου, με κυ-
ριότερη το»Αρχείο», τον Άγι Στίνα, 
τον Παντελή Πουλιόπουλο και τον 
Μιχάλη Ράπτη (Πάμπλο).

Ο Γ. Σκληρός συνεχίζει την παρά-
δοση των αναρχοσοσιαλιστών, όπως 
του Πλάτωνα Δρακούλη και του 
Καλλέργη, που συνδύαζαν την εθνι-
κή με την κοινωνική απελευθέρωση. 
Θεωρεί ότι όλοι οι βαλκανικοί λαοί 
πρέπει να ενωθούν για να αποτινά-
ξουν την τουρκική κυριαρχία. 

Ο Γιάννης Κορδάτος στηρίχθη-
κε σε ένα τεράστιο πρωτογενές υλικό, 
ενώ η αποσπασματική του πρόσβα-
ση στα κείμενα των κλσσικών του 
μαρξισμού τον οδήγησε να παρου-
σιάσει, ως μαρξιστικές, δικές του λαν-
θασμένες εκτιμήσεις, όπως για πα-
ράδειγμα  αυτές για την Επανάσταση 
του 1821 ή τον κοινοτικό συνεργατι-
σμό των Αμπελακίων.

 Ο Σεραφείμ Μάξιμος υπήρξε 
αναμφισβήτητα ο ευφυέστερος μαρ-
ξιστής και οι εργασίες του παραμέ-

νουν πολύτιμες για κάθε ερευνητή 
της νεοελληνικής κοινωνίας.

 Ο σπουδαίος παιδαγωγός και 
φιλόλογος Δ. Γληνός έγραψε και δη-
μιούργησε ενώ διωκόταν ανελέη-
τα. Όμως τουλάχιστον ακατανόητες 
παραμένουν κάποιες απόψεις του, 
όπως η αντικατάσταση του ελληνι-
κού με το λατινικό αλφάβητο και η 
κατάργηση της ιστορικής ορθογρα-
φίας. Βεβαίως, υπήρξε ο συγγραφέ-
ας της διακήρυξης «Τι είναι και τι θέ-
λει το ΕΑΜ», που για πρώτη φορά 
ένωσε οργανικά το κομμουνιστικό 
κίνημα με τον εθνικοαπελευθερωτι-
κό αγώνα. Πάνω σε αυτή την επιχει-
ρηματολογία θα θεμελιώσει τη δρά-
ση του ο Άρης Βελουχιώτης, μετατρέ-
ποντας ένα ολιγάριθμο κόμμα σε ένα 
πραγματικό εθνολαϊκό κίνημα.

 Ο Δ. Μπάτσης, οικονομολόγος 
με αστικές καταβολές και παιδεία, 
εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάν-
νη. Ο Μελετόπουλος επισημαίνει 
ότι «πιθανή αιτία της εξόντωσης του 
ήταν το γεγονός ότι με το βιβλίο του 
θέλησε να δημιουργήσει δομές αυτό-
νομης οικονομικής ανάπτυξης, κάτι 
που τον έφερε σε αντίθεση με το σύ-
νολο του οικονομικού και πολιτικού 
κατεστημένου, που χρωστούσε την 
ύπαρξή του στην αποικιακή δομή 
της ελληνικής κοινωνίας και οικονο-
μίας»(σελ.308).

Ο Νίκος Πουλαντζάς, παρά το 
γεγονός ότι έφυγε σε σχετικά νεαρή 
ηλικία, άφησε μεγάλο σε όγκο έργο 
και επηρέασε, τουλάχιστον για κά-
ποιες δεκαετίες, σημαντικό μέρος 
της διανόησης. Η συνάντησή του με 
το ρεύμα του στρουκτουραλιστικού 
μαρξισμού του Λ. Αλτουσέρ, από τα 

πλέον δογματικά και αδιέξοδα ρεύ-
ματα της σύγχρονης φιλοσοφίας, 
έβλαψε παρά ωφέλησε την εξέλιξη 
του στοχασμού του. Η συνάφεια που 
τεκμηρίωσε  ανάμεσα στην κοινο-
βουλευτική δημοκρατία και τον σο-
σιαλισμό ήταν ένα προσωπικό του 
κατόρθωμα. Επίσης θετικό είναι το 
πόρισμά του ότι ούτε το έθνος ούτε το 
κράτος «μπορούν να υποβιβασθούν 
σε απλές οικονομικές κατηγορίες. Το 
έθνος προσδιορίζεται κατά σύνθετο 
τρόπο από την οικονομική, εδαφική 
και συμβολικο-ιδεολογική του ενό-
τητα, που συνδέεται με την παράδο-
ση» (σελ. 380).

Τα κεφάλαια για τον ελληνικό 
τροτσκισμό είναι από τα πιο ενδια-
φέροντα, ίσως γιατί ο συγγραφέας 
τον αντιμετωπίζει  με κάποιον ίσως 
ανυπόκριτο θαυμασμό. Προφανώς 
τα μέλη του «Αρχείου»  ήταν από τα 
πιο εγγράμματα  της ελληνικής αρι-
στεράς, ενώ η ενεργή τους δράση  
στο συνδικαλιστικό κίνημα -κυρίως 
στους μικροεπαγγελματίες και στους 
απόμαχους πολεμιστές- τους έθεσε 
ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά 
του ΚΚΕ και του κράτους. Ο Γιωτό-
πουλος, ηγέτης του «Αρχείου Μαρξι-
σμού» υπερασπίστηκε τον ελληνικό 
χαρακτήρα της Μακεδονίας και της 
Θράκης έναντι των αντίθετων απόψε-
ων του Τρότσκι. Ο Α. Στίνας θα γίνει 
γνωστότερος ως δάσκαλος του Κα-
στοριάδη, παρά για τον επαναστα-
τικό ντεφετισμό και  την υπόλοιπη 
δράση του. Ο Π. Πουλιόπουλος, γρά-
φει ο Μελετόπουλος, «ήταν ανιδιοτε-
λής... είχε εξαιρετική παιδεία, κοινω-
νιολογική και φιλοσοφική» (σελ. 508, 
509). Τελικά θα εκτελεστεί από τους 
Ιταλούς κατακτητές. Ο Μ. Ράπτης, ο 
χαρισματικός ηγέτης για ένα διάστη-
μα της Τετάρτης Διεθνούς, προτείνει 
η αυτοδιαχείριση να συνδυασθεί με 
τον κοινοτισμό και την άμεση δημο-
κρατία, ενώ θεωρεί ως προτεραιότη-
τα -όπως έπρατταν οι πρώτοι Έλλη-
νες σοσιαλιστές-  να συνδυασθεί  η 
κοινωνική με την εθνική απελευθέ-
ρωση.

Το βιβλίο του Μελετόπουλου, 
γραμμένο σε μια στρωτή και εύλη-
πτη νεοελληνική γλώσσα, είναι ανα-
γκαίο σε κάθε ερευνητή των ρευμά-
των που καθόρισαν τον νέο ελληνι-
σμό.

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

Μελέτης Η. Μελετόπουλος, Μαρξισμός και τροτσκισμός στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2015.

Μαρξισμός και τροτσκισμός στην Ελλάδα

“ 

Ο Μ. Ράπτης 

θεωρεί ως 

προτεραιότητα 

να συνδυασθεί  

η κοινωνική με 

την εθνική απε-

λευθέρωση.
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«Τίς ὅδ’; Ἦ φίλιος φθόγγος· 
τίς ἀνήρ;

Τί τὸ σῆμα; Θρόει·
τίνες ἐκ νυκτῶν τὰς 

ἡμετέρας
κοίτας πλάθουσ’; Ἐνέπειν 

χρή.»

Οι παραστάσεις αρχαίου δρά-
ματος έχουν καταστεί ένα έθι-
μο του θέρους μας. Εδώ και 
πολλά έτη αγκαλιάζεται από το 
λαό μας, ο οποίος εξακολου-
θεί να το προσμένει, ακόμα 
και στην εποχή που διάγουμε 
μέσα στη γενικευμένη κρίση, 
στην παρακμή. Αποτελεί μια 
πηγή φωτός που οφείλουμε να 
διατηρήσουμε. Είναι μια πολι-
τισμική αντίσταση στη φθορά 
και συνάμα αγωγός για τις ψυ-
χές μας. Είναι η παραλία μας, 
κάτω από τα πλακόστρωτα. 

Μ 
ια αξιοθαύμαστη πα-
ράσταση του φετινού 
θέρους είναι ο Ρή-
σος του Ευριπίδη, σε 

σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγε-
λάτου. Η σκηνοθέτις, μετά τον εξαι-
ρετικό Ιδομενέα του Ρόλαντ Σίμελ-
πφενιχ [Roland Schimmelpfennig], 
διαλέγει ένα έργο το οποίο έχει ανέ-
βει ελάχιστες φορές στην Ελλάδα 
και πλάθει με πάθος μια υπέροχη 
παράσταση στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Αθηνών 2015. Ο χώρος που 
επιλέχτηκε είναι το Λύκειο του Αρι-
στοτέλη, ένας από τους σημαντικό-
τερους αρχαιολογικούς τόπους, ο 
οποίος πέρυσι τον Ιούνιο άνοιξε και 
επίσημα τις πύλες του για το κοινό. 

Η περίφημη Περιπατητική 
Σχολή ιδρύθηκε το 335 π.Χ. και χα-
ρακτηρίστηκε έτσι από τους περι-
πάτους που συνήθιζαν ο Αριστοτέ-
λης και οι μαθητές του στην πλευ-
ρική στοά της. Στην παλαίστρα της 
προπονούνταν οι αθλητές στην 
πυγμαχία, στην πάλη και στην πο-
λεμική τέχνη του παγκρατίου. Το 
Λύκειο βρισκόταν μεταξύ Ιλισού 
και Ηριδανού, των αθηναϊκών πο-
ταμών που ακόμα κυλούν κρυμμέ-
νοι κάτω από την πόλη μας και πλη-
σίον του ιερού Λυκείου Απόλλω-
νος, από το οποίο και πήρε το όνο-
μά του. Η σχολή σήμερα γειτνιάζει 
με τον θεσπέσιο κήπο του Βυζαντι-

νού Μουσείου, τη Λέσχη Αξιωματι-
κών και το Ωδείο Αθηνών. 

Ο Ρήσος είναι ένα αλλόκοτο 
έργο. Την πατρότητα του κειμένου, 
οι συγγραφείς μας της ελληνιστι-
κής, καθώς και της βυζαντινής πε-
ριόδου, αποδίδουν ως επί το πλεί-
στον στον Ευριπίδη, αν και κάποιοι 
Δυτικοευρωπαίοι φιλόλογοι, όπως 
ο Γιόζεφ Σκάλιγκερ λόγω της ιδιι-
ομορφίας του κειμένου δεν συ-
νηγορούν σε αυτό. Το θέμα είναι 
εμπνευσμένο από τη ραψωδία Κ 
της Ιλιάδος [Δολώνια]. 

Ο Έκτορας κοιμάται στη σκη-
νή του και τον ξυπνάει η νυχτερι-
νή φρουρά των Τρώων, αναφέρο-
ντας ότι οι Αχαιοί έχουν ανάψει φω-
τιές στο στρατόπεδό τους. Αρχικά 
θέλησε να κινητοποιήσει τον στρα-
τό, αλλά ακολουθώντας τη συμβου-
λή του Αινεία αποφασίζει να στείλει 
έναν κατάσκοπο. Ο Δόλωνας προ-
σφέρεται, με αντάλλαγμα για λάφυ-
ρο τα άλογα του Αχιλλέα. Ο Έκτο-
ρας συμφωνεί και o πολεμιστής ξεα-
κινάει την καταδρομική αποστολή 
του μεταμφιεσμένος σε λύκο. Κα-

ταφθάνει ο Ρήσος, ο βασιλιάς της 
Θράκης, και τον υποδέχεται ο Έκτο-
ρας. Ο Οδυσσέας και ο Διομήδης, 
κατασκοπεύοντας το τρωικό στρα-
τόπεδο, πέφτουν πάνω στον Δόλω-
να και τον σκοτώνουν. Συνεχίζουν 
με σκοπό να εντοπίσουν  τον Έκτο-
ρα, όμως παρουσιάζεται η Αθηνά, 
η οποία τους οδηγεί στον Ρήσο. Η 
θεά μεταμορφώνεται σε Αφροδίτη 
για να καθησυχάσει τον Πάρη. Οι 
Αχαιοί πλησιάζουν τις σκηνές των 
Θρακών, ο Διομήδης σκοτώνει τον 
Ρήσο, ο Οδυσσέας αρπάζει ως λά-
φυρο τα ξακουστά κατάλευκα άλο-
γά του κι επιστρέφουν στο στρατό-
πεδό τους. Επιστρέφει ο Έκτορας, 
ενημερώνεται για τα συμβάντα, 
όμως ο αρματηλάτης του Ρήσου 
τον κατηγορεί ως ηθικό αυτουρ-
γό. Στο τέλος εμφανίζεται η Μούσα, 
η οποία θρηνεί το γιο της, καταριέ-
ται τους δράστες και προφητεύει τα 
μελλούμενα του πολέμου. 

Το έργο αυτό είναι πρωτόγνω-
ρο, το θεατρικό του ύφος αρχικά 
θυμίζει κωμωδία, ή σατυρικό δρά-
μα, ωστόσο τελειώνει ως τραγω-
δία. Επιπροσθέτως είναι ένα διονυ-
σιακό έργο. Διαδραματίζεται απο-
κλειστικά στο σκοτάδι και κατά τη 
διάρκεια μιας νύχτας. Η σύγχυση 
των ρόλων [θύτης-θύμα], οι μετα-
μορφώσεις [Τρώας-λύκος, Αθηνά-
Αφροδίτη], αλλά και ο ίδιος ο Ρήσος 
που προέρχεται από τη διονυσια-

κή Θράκη, το μαρτυρούν. Η Κατερί-
να Ευαγγελάτου, αποφεύγοντας τη 
μεταμοντέρνα λαίλαπα της εποχής 
μας, συνθέτοντας και εκσυγχρονί-
ζοντας στοιχεία της παράδοσης, πα-
ραδίδει ίσως μία από τις καλύτερες 
παραστάσεις των τελευταίων ετών. 
Το έργο χωρίζεται δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος, «περί το δει-
λινόν», οι θεατές γίνονται «μαθητές» 
της Περιπατητικής  Σχολής. Περι-
φερόμενοι στο Λύκειο, παρακολου-
θούν τις «αθλητικές δράσεις» στην 
παλαίστρα και μυούνται στο χώρο 
ακούγοντας εδάφια από τα κείμενα 
του Σταγειρίτη φιλοσόφου: «Ο Τό-
πος», από τα «Φυσικά», «Περί ενυ-
πνίων», από τα «Μικρά Φυσικά», 
και «Τα ήθη των νέων», από τη «Ρη-
τορική».

Στο δεύτερο μέρος, οι θεατές κά-
θονται η παράσταση ξεκινάει. Ξετυ-
λίγεται ως ένα όνειρο του Έκτορα, 
τον οποίο όμως ουδέποτε ξυπνάει η 
φρουρά του. Ο εμφύλιος των Αχαι-
ών και των Τρώων μεταφέρεται σε 
μια απροσδιόριστη εποχή, ίσως στα 
μέσα του περασμένου αιώνα. Σκη-
νογραφικά, ο αρχαιολογικός χώ-
ρος εντάσσεται στην παράσταση με 
απόλυτο σεβασμό και με ελάχιστες, 
αλλά ουσιαστικές επεμβάσεις. Χρη-
σιμοποιείται έξυπνα ο φωτισμός, 
ακόμα και η πλάγια όψη του Ωδεί-
ου Αθηνών. Οι ηθοποιοί, φορώντας 
κοντά παντελονάκια, τιράντες, σε-
ντόνια, χάρτινα και κουζινικά πη-
λίκια και κρατώντας ξύλινα σπαθιά, 
τρέχουν ασταμάτητα ως πιτσιρικά-
δες. Κατορθώνουν επάξια να φέ-
ρουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο, 
με τις εξαίρετές τους ερμηνείες. 

Η σκηνοθέτις παίζει αριστοτε-
χνικά με το όνειρο, χρησιμοποιώ-
ντας το ως αυτοσκοπό. Το παράλο-
γο του πόλεμου παρουσιάζεται ως 
μια ρομαντική επιστροφή στις αλά-
νες. Ένα διονυσιακό παιχνίδι που 
εναγκαλίζεται με το σατυρικό δρά-
μα. Μ’ ένα νόστο για το λαϊκό μας 
θέατρο και κινηματογράφο, για το 
θέατρο σκιών, ή για κάποιο έργο 
της γενιάς του ’30. Μ’ ένα νόστο για 
τις λησμονημένες παιδικές ιστορί-
ες των πατεράδων και των παππού-
δων μας. Μ’ ένα νόστο για την αι-
σθητική μιας χαμένης αθωότητας, 
για την αισθητική ενός κόσμου που, 
στην εποχή μας, φαίνεται να έχει 
εξοριστεί.  

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Δημήτρη Ξυδερού

Ο «Ρήσος» του Ευριπίδη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ:
Μετάφραση: Κώστας Τοπούζης
Σκηνοθεσία-Δραματουργία: 
Κατερίνα Ευαγγελάτου
Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Μουσική σύνθεση: Λευτέρης 
Βενιάδης
Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος
Σχεδιασμός Ήχου-Ηχοληψία: 
Κώστας Μιχόπουλος
Συνεργάτις αρχιτέκτων: Ίλυα 
Τασιούλα
Φωτογραφίες: Χριστίνα Γεωργι-
άδου
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Αμαλία Νί-
νου, Ελένη Τσιμπρικίδου, Ελένη 
Κουτσιούμπα

Παίζουν (αλφαβητικά): Προ-

μηθέας Αλειφερόπουλος, Ορφέ-
ας Αυγουστίδης, Αντριάν Κολα-
ρίτζ, Γιώργος Κουτλής, Ερρίκος 
Μηλιάρης, Αργύρης Πανταζά-
ρας, Λευτέρης Πολυχρόνης, Δη-
μόκριτος Σηφάκης, Ουσίκ Χανικι-
άν, Ηλίας Χατζηγεωργίου

Συμμετέχει η τάξη κρουστών του 
Δημήτρη Δεσύλλα από το Ωδείο 
Αθηνών.

Παραγωγός: Γιώργος Λυκιαρδό-
πουλος.
Διεύθυνση παραγωγής: Κατε-
ρίνα Μπερδέκα. Βοηθοί παρα-
γωγής: Μαριάνθη Μπαϊρακτά-
ρη, Αλεξάνδρα Μουζακίτη, Τζώρ-
τζια Παινέση.  Διάρκεια παρά-
στασης: 90’
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Στις 10 Μαΐου του 1941 συνέβη 
ένα μοναδικό στην ιστορία γε-
γονός. Από πολλές απόψεις ήταν 
το πιο παράξενο και ανεξήγητο 
γεγονός του Β’ ΠΠ και ποτέ δεν 
διαλευκάνθηκε πλήρως. Εκεί-
νη την ημέρα ο Ρούντολφ Ες, ο 
Στελβέρτρετερ ή αναπληρωτής 
του φύρερ του Γ’ Ράιχ, Αδόλφου 
Χίτλερ, απογειώθηκε από το αε-
ροδρόμιο του Άουγκσμπουργκ 
της Βαυαρίας με ένα δικινητή-
ριο μαχητικό αεροσκάφος Μέ-
σερσμιτ 110. 

Π 

ροορισμός του ήταν μια 
απομονωμένη τοποθε-
σία στη Σκωτία και το 
ίδιο βράδυ, μόνος μέσα 

στο σκοτάδι, ο Ες θα εγκατέλειπε το 
αεροπλάνο και θα πηδούσε με αλε-
ξίπτωτο προς την ισόβια αιχμαλω-
σία. Η επισήμως αποδεκτή εκδο-
χή για τους λόγους πίσω από την 
απίστευτη ενέργεια του Ες είναι ότι 
έδρασε τελείως μόνος και σκοπός 
του ήταν η παύση των εχθροπρα-
ξιών με τους Βρετανούς, έτσι ώστε 
ο Χίτλερ να συγκεντρώσει την ύψι-
στη δυνατή δύναμη πυρός για την 
Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, την ει-
σβολή στη Σοβιετική Ένωση. Μια 
επίτευξη ειρήνης με τη Βρετανία 
είχε το δευτερεύοντα, αλλά εξίσου 
σημαντικό σε προσωπικό επίπεδο, 
στόχο της αποκατάστασης του ολο-
ένα φθίνοντος, τα πρώτα χρόνια του 
πολέμου, κύρους του Ες στα μάτια 
του ηγέτη του Ράιχ.

Έχουν γραφτεί πολλά για την 
τυφλή αφοσίωση του Ες στον Χίτ-
λερ και για την υποτιθέμενη «έλ-
λειψη ευφυίας» που τον διέκρινε. 
Άλλοι έχουν πει ότι υπήρξε τελεί-
ως παρανοϊκός και η επίσημη ανα-
κοίνωση του Βερολίνου την επομέ-
νη της πτήσης ανέφερε ότι «το μέ-
λος του κόμματος, Ρούντολφ Ες, 
έπασχε από βαριάς μορφής ψυχο-
λογική ασθένεια, η οποία είχε ανα-
γκάσει τον φύρερ να του απαγο-
ρεύσει τις πτήσεις με αεροπλάνο». 
Ακόμη και το σημείωμα που άφη-
σε ο ίδιος ο Ες και έγραφε πως, «αν, 
φύρερ μου, αυτή η πρωτοβουλία... 
καταλήξει σε αποτυχία... απλά, πεί-
τε ότι τρελάθηκα...», έχει ενισχύσει 
τα μέγιστα την επίσημη εκδοχή του 
«μοναχικού παράφρονα». Στα χρό-
νια της ισόβιας κάθειρξης στη φυ-

λακή του Σπαντάου, που τον κατα-
δίκασε το δικαστήριο εγκλημάτων 
πολέμου της Νυρεμβέργης, ο Ες 
θα μιλούσε στους τοίχους, θα φώ-
ναζε στον ύπνο του, θα υποπτευό-
ταν ότι προσπαθούσαν να τον δη-
λητηριάσουν και θα προσπαθού-
σε να αυτοκτονήσει, οπότε γιατί να 
μην ήταν ήδη τρελός στις 10 Μαΐου 
του ‘41. Έτσι κι αλλιώς, ποιος λογι-
κός άνθρωπος θα έκανε μια τέτοια 
παλαβή πτήση για να παραδώσει 
τον εαυτό του στα χέρια του εχθρού;

Ωστόσο, υπήρξαν δύο μεγάλοι 
παίκτες της εποχής που δεν πεί-
στηκαν ούτε στιγμή από την εξήγη-
ση που σέρβιραν στην παγκόσμια 
κοινή γνώμη οι βρετανικές μυστι-
κές υπηρεσίες, αλλά και το υπουρ-
γείο Προπαγάνδας του Γ’ Ράιχ. Μι-
λάμε για τους ηγέτες των ΗΠΑ και 
της ΕΣΣΔ, Φραγκλίνο Ρούζβελτ και 
Ιωσήφ Στάλιν, που οι αντιδράσεις 
και δηλώσεις τους για το ζήτημα 
της πτήσης του Ες έχουν καταγρα-
φεί και βρίσκονται στη διάθεση των 
ερευνητών. Το σχόλιο του Ρούζβελτ 
στον σύμβουλό του Χάρυ Χόπκινς, 
δέκα μέρες μετά το συμβάν, «ανα-
ρωτιέμαι τι κρύβεται πραγματικά 
πίσω απ’ αυτήν την ιστορία» φαίνε-
ται πως απηχεί μια ολόκληρη νέα 
γενιά ιστορικών που, αμφισβητώ-
ντας την επίσημη ιστορική εκδο-
χή και κάνοντας χρήση πρόσφα-
τα αποχαρακτηρισμένων εγγρά-
φων και εναλλακτικών ιστορικών 
πηγών, ρίχνουν φως σε μια εκπλη-
κτική ιστορία, που θα ζήλευε και ο 
Ζεράρ ντε Βιλιέ. Οι συμπτώσεις και 
τα ευτράπελα ξεκινούν μόνο από το 
πού βρίσκονταν οι κύριοι χαρακτή-
ρες της υπόθεσης Ες το βράδυ της 
10ης Μαΐου.

Ας ξεκινήσουμε από τον Τζοκ 
Κόλβιλ, γραμματέα του Τσόρτσιλ, 
ο οποίος πέρασε το βράδυ μόνος 
στην κατοικία του Βρετανού πρω-
θυπουργού στο Νο 10 της οδού 
Ντάουνινγκ. Παρεμπιπτόντως, ο 
Τσόρτσιλ, μαζί με τους Ήντεν και 
Ντάλτον, βρίσκονταν μακριά από 
την πρωτεύουσα η οποία, ω σύ-
μπτωση, εκείνη τη νύχτα επρόκει-
το να υποστεί τη βαρύτερη επίθεση 
από τη Λουφτβάφε από κηρύξεως 
πολέμου. Με το που ο Ες συνελή-
φθη, ζήτησε αμέσως να συναντη-
θεί με τον δούκα του Χάμιλτον, ο 
οποίοςν μόλις συνειδητοποίησε με 

ποιον έχει να κάνει, επικοινώνη-
σε αμέσως με την πρωθυπουργική 
κατοικία, καταργώντας στην πράξη 
κάθε ιεραρχικό κανάλι. Με το που 
συνδέθηκε με τον Κόλβιλ και πριν 
προλάβει καν να μιλήσει, ο Χάμιλ-
τον άκουσε έκπληκτος τον γραμμα-

τέα του Τσόρτσιλ να τον ρωτά αν 
είχαν κάποιον επισκέπτη. Η απο-
ρία του Χάμιλτον για την απίθανη 
ερώτηση του γραμματέα είναι απο-
τυπωμένη στο ημερολόγιό του. Η 
εξήγηση που προσπάθησε να δώ-
σει ο Κόλβιλ για την ερώτηση είναι 
ακόμη πιο απίθανη, καθώς ισχυρί-
στηκε πως είχε δει στον ύπνο του 
το γεγονός, με αφορμή ένα βιβλίο 
του Πίτερ Φλέμινγκ, αδελφού του 
Ίαν Φλέμινγκ και δημιουργού του 
Τζέιμς Μποντ, γραμμένο το 1940, 
στο οποίο ο ίδιος ο Χίτλερ πέφτει 
με αλεξίπτωτο στη Βρετανία για 
να προτείνει ειρήνη. Προφανώς, 
ο Κόλβιλ γνώριζε ότι κάποιος θα 
ερχόταν εκείνη τη νύχτα και αν το 
γνώριζε ο Κόλβιλ, τότε σίγουρα το 
γνώριζε και ο Τσόρτσιλ, ο οποίος 
με το που ενημερώθηκε για το γε-
γονός φόρεσε το χαμόγελο της Τζο-
κόντας, δήλωσε ότι, «είτε ήρθε ο Ες, 
είτε όχι, εγώ θα δω τους αδελφούς 
Μαρξ» και μπήκε σε μια αίθουσα 
ιδιωτικών προβολών κραδαίνο-
ντας το πούρο και το μπράντι του.

Παρομοίως, τα γεγονότα στο 
Μπέργκχοφ, το εξοχικό του Χίτλερ 
στο Μπερχντεσγκάντεν, δημιουρ-

γούν ερωτηματικά. Η συμβατική 
εκδοχή των συμβάντων θέλει τον 
Καρλ Χάιντς Πιντς, υπασπιστή του 
Ες, να παραδίδει την επιστολή για 
την πτήση νωρίς το πρωί της Κυ-
ριακής, 11 Μαΐου. Αυτό είναι εξαι-
ρετικά ασυνήθιστο, καθώς ο Χίτ-
λερ σηκωνόταν αργά, σχεδόν πά-
ντα μετά τις έντεκα το πρωί. Ακόμη 
και την ημέρα της απόβασης στη 
Νορμανδία, κανείς δεν είχε τολμή-
σει να τον ξυπνήσει και μόνο το γε-
γονός ότι ήταν ξύπνιος και ντυμέ-
νος στις 7.30, στις 11 Μαΐου ‘41, 
σημαίνει ότι, όπως ακριβώς και ο 
Κόλβιλ, περίμενε κάτι. Μάλλον πε-
ρίμενε την επιβεβαίωση πως ο Ες 
είχε προσγειωθεί, είχε γίνει δεκτός 
από επιτροπή υποδοχής και όδευε 
προς το τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων. Αντιθέτως, υπήρξε πλή-
ρης σιγή ασυρμάτου. Υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις πως ο Χίτλερ όχι 
μόνο γνώριζε για την αποστολή 
του Ες, αλλά ο Ες εκτελούσε εντο-
λές και μετέφερε τις υποτιθέμενες 
προτάσεις ειρήνης του ιδίου, προ-
τάσεις που δεν έχουν δει ποτέ το 
φως της ημέρας και εξαφανίστηκαν 
ως διά μαγείας από τη φόρμα πτή-
σης του Ες το ίδιο βράδυ της σύλ-
ληψής του. Με το που έγινε αντιλη-
πτό ότι η αποστολή του Ες είχε απο-
τύχει, ο Χίτλερ δεν είχε άλλη επιλο-
γή από το να αποστασιοποιηθεί απ’ 
αυτόν, αλλά και από κάθε κίνηση 
προσέγγισης με τους Άγγλους. Ο 
Ες θα έμενε τελικά στη φυλακή για 
ολόκληρη τη ζωή του και θα αυτο-
κτονούσε στις 17 Αυγούστου 1987 
παίρνοντας μαζί του το μυστικό της 
αποστολής της 10ης Μαΐου 1941. 
Τα τελευταία 21 χρόνια της ζωής 
του ήταν ο μόνος ένοικος της φυ-
λακής Σπαντάου. Ο Σπέερ και Σί-
ραχ είχαν αποφυλακιστεί το 1966 
και από τότε η φυλακή λειτουργού-
σε για ένα μόνο άνθρωπο. Στο κελί 
του ήταν κρεμασμένη η αεροπορι-
κή του φόρμα με το κράνος και τα 
γυαλιά, λες και θα τα φορούσε κά-
ποτε ξανά. Η φυλακή κατεδαφίστη-
κε λίγες μόλις μέρες μετά το θάνα-
τό του, κλείνοντας ένα ακόμη κεφά-
λαιο του Β΄ ΠΠ, αφήνοντας ωστόσο 
αναπάντητα πολλά ερωτηματικά.

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
της Ρήξης...

Ο Ρούντολφ Ες στη Σκωτία (μέρος 1)
Ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Ες θα έμενε 

τελικά στη φυ-

λακή για ολό-

κληρη τη ζωή 

του και θα αυ-

τοκτονούσε στις 

17 Αυγούστου 

1987 παίρνο-

ντας μαζί του το 

μυστικό της απο-

στολής της 10ης 

Μαΐου 1941.

Ο Ρούντολφ Ες σε έναν από τους λόγους του, το 1939
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Μνήμη ενός ξεχωριστού αν-
θρώπου, σπάνιου, χαρισματι-
κού, στοχαστικού, αρχαίου, μνή-
μη ενός ανιδιοτελούς φίλου είναι 
η ιστορία του Ντερσού Ουζαλά 
που τη γύρισε ο Ακίρα Κουροσά-
βα σε συμπαραγωγή με τη σοβι-
ετική «Μοσφίλμ», όταν οι πόρ-
τες των ιαπωνικών στούνιο ήταν 
γι’ αυτόν κλειστές. Η μνήμη του 
ίδιου του σκηνοθέτη σκιάζει και 
την επαναπροβολή της ταινίας, 
που βγήκε στις αίθουσες στις 
3 Σεπτεμβρίου. Ο Κουροσάβα 
έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημε-
ρών και έργων, στις 6 Σεπτεμ-
βρίου του 1998. 

Ο 

Ντερσού είναι ένας άν-
θρωπος του δάσους 
από τη φυλή Γκόλντι, 
στη ρωσική Άπω Ανα-

τολή. Την ιστορία του μας τη διη-
γείται ο λοχαγός Αρσένιεφ, επικε-
φαλής εξερευνητικών αποστολών 
του ρωσικού στρατού, στα 1902 και 
στα 1907. Ο Ντερσού σμίγει μια νύ-
χτα με τους άντρες της αποστολής, 
που διανυκτερεύουν σε μια σκοτει-
νή γωνιά του δάσους. Γίνεται ο ιχνη-
λάτης και ο οδηγός τους στα απάτη-
τα του δάσους και της τούνδρας, ο 
σοφός δάσκαλος της φυσικής ζωής, 
στοχαστικός και δεισιδαίμων απέ-
ναντι στις δυνάμεις της φύσης. Ο άν-
θρωπος ακόμα, στην αρχή του ει-
κοστού αιώνα, είναι μικρός σε δυ-
νάμεις, ειδικά σ’ αυτές τις αφιλόξε-
νες,  ανεξερεύνητες και απάτητες 
περιοχές που χαρτογραφεί το από-
σπασμα υπό τον λοχαγό Αρσένιεφ. 
Η γνώση των μυστικών της φύσης, 
που ο Ντερσού κατέχει, έρχεται να 
συμπληρώσει τους χάρτες που ιχνο-
γραφεί ο Αρσένιεφ. Κι είναι αυτή η 
πατροπαράδοτη γνώση που σώζει 
εν τέλει τη ζωή των εξερευνητών. 

Ο Ντερσού είναι κομμάτι αξε-
χώριστο της φύσης, όπως το ελάφι, 
η αρκούδα, ο λύγκας, η τίγρη. Όταν 
τον πρωτοβλέπουν μέσα στη νύχτα 
οι άνδρες του Αρσένιεφ, τον περ-
νούν για αρκούδα. Ένας άνθρωπος 
που μιλάει στα ξύλα, στα άγρια ζώα, 
στα στοιχεία του καιρού, που οσμίζε-
ται το καθετί. Ο Αρσένιεφ, ο αφηγη-
τής, γοητεύεται από τον αγαθό αυτό 
άνθρωπο, που του σώζει δυο φορές 
τη ζωή. Όσο η αποστολή προχωρά, 
ο Ντερσού γίνεται πολύτιμος φίλος. 
Όταν στο τέλος ο Λοχαγός θα τον φι-
λοξενήσει στο σπίτι του, στην πόλη 

του Χαμπαρόβσκ, ο γερο-Ντερσού 
είναι αδύνατο να προσαρμοστεί. Θα 
καταφύγει μοιραία και πάλι στο δά-
σος όπου ανήκει.

Ο Κουροσάβα ήθελε να γυρί-
σει την πραγματική ιστορία του Βλα-
ντιμίρ Αρσένιεφ από την αρχή της 
καριέρας του. Το σχεδόν αδύνα-
το όμως τότε των γυρισμάτων στη 
Σιβηρία, ανέστειλε το σχέδιό του. 
Ώσπου, το 1971 οι Σοβιετικοί πα-
ραγωγοί εγκρίνουν την ιδέα του να 
γυρίσει το βιβλίο του Αρσένιεφ. Η 
σχέση του Κουροσάβα με τη ρωσι-
κή λογοτεχνία είναι αρκετά παλιά. 
Είκοσι χρόνια πριν είχε μεταφέρει 
στην ιαπωνική πραγματικότητα τον 
Ηλίθιο (1951) του Ντοστογιέβσκι. 
Το έργο του επίσης θαυμαζόταν από 
τους νέους Σοβιετικούς σκηνοθέτες 
της εποχής. Ήταν ο πρώτος που είδε 
στο στούντιο το Σολάρις (1972), του 
Ταρκόφσκι, όπως ο ίδιος μαρτυρεί. 
Πήγε, λοιπόν, στη Μόσχα και έστη-
σε την ταινία του στη Σιβηρία, όπου 
εκτυλίσσονται οι ημερολογιακές 
αναμνήσεις του Λοχαγού. Με την 
τελειομανία που τον διέκρινε, έκανε 
τρία χρόνια να ολοκληρώσει το έργο 
και όταν εν τέλει αυτό προβλήθηκε, 
ο Κουροσάβα, που είχε γευτεί νω-
ρίτερα την αποτυχία, αποθεώθηκε. 
Ο Ντερσού Ουζαλά (1975) κέρδισε 
το Όσκαρ και ο σκηνοθέτης μπήκε 
στην πιο ώριμή του περίοδο.

Με μαεστρία μετέτρεψε το δάσος 
σε δραματική σκηνή για τους ηθο-
ποιούς του, κυρίως τους δύο πρω-
ταγωνιστές, τον Γιούρι Σολόμιν, στο 
ρόλο του Αρσένιεφ και τον Μαξίμ 
Μουνζούκ, στο ρόλο του Ντερσού 
- ευτυχώς που ο Τοσίρο Μιφού-

νε αρνήθηκε το ρόλο, λόγω άλλων 
υποχρεώσεών του. Από την αρχή 
η ταινία σε οδηγεί στην περιπέτεια 
της αποστολής, όλο και βαθύτερα 
στο δάσος, όλο και στα ενδότερα των 
ανθρωπίνων αισθημάτων, μέσα στις 
ακραίες συνθήκες που αντιμετωπί-
ζουν. Ώσπου, στην αχανή τούνδρα 
θα βρεθούν, ο Αρσένιεφ και ο φίλος-
οδηγός του, στα πρόθυρα του θανά-
του. Σε μια από τις εξοχότερες σκη-
νές της ταινίας, όταν ο Ντερσού και ο 
Λοχαγός συνειδητοποιούν ότι έχουν 
χαθεί, η πυξίδα δεν μπορεί να τους 
βοηθήσει, ούτε οι πυροβολισμοί. 
Με μια σειρά από μετωπικά, ακίνη-
τα πλάνα ο Κουροσάβα δίνει το μέ-

τρο της απελπισίας των δύο. Στο τέ-
λος η ευφυΐα επιβίωσης του Ντερ-
σού θα τους σώσει. Κι ο σκηνοθέτης 
θα βρει πάλι την ευκαιρία, με κο-
φτά πλάνα και δεξιοτεχνικό μοντάζ 
να φτάσει στο κόκκινο την αδημονία 
των πρωταγωνιστών, που με άχυ-
ρα προσπαθούν να στεγαστούν απέ-
ναντι στη χιονοθύελλα. Πραγματικό 
μάθημα κινηματογραφικής γραφής.

Ο Ντερσού Ουζαλά είναι ένας 
άνθρωπος, ένας τύπος ανθρώπου 
που δεν υπάρχει πια. Ακόμα και στα 
πιο άγρια δάση, στις πλέον απρόσι-
τες ερήμους, στις εσχατιές της γης, 
ο τεχνολογικός πολιτισμός έχει φέ-
ρει την εκμηδένιση του ανθρώπου. 
Ένας ολόκληρος κόσμος μακραί-
ωνης γνώσης έχει για πάντα χαθεί. 
Η ταινία του Κουροσάβα ανήκει κι 
αυτή σε έναν κινηματογραφικό κό-
σμο που έχει χαθεί. Δεν είναι μόνο 
η καθαρή κινηματογραφική της 
γλώσσα, που σήμερα συσκοτίζεται 
από την ευκολία των εφέ. Είναι και ο 
βαθύς ανθρωπισμός του έργου, που 
όψιμα, στα μέσα του ‘70, μεταφέρει 
το κλίμα παλαιότερων δεκαετιών. 
Ο Μιζογκούτσι και ο Φορντ, που 
ο Κουροσάβα τους θαύμαζε απεριό-
ριστα, μοιάζει σα να συγκλίνουν εδώ 
σε μια ελεγεία για τη γη και τους αν-
θρώπους που χάνονται ανεπιστρε-
πτί από την επέλαση της μηχανής. 
Τέτοια συγκλονιστική απλότητα εί-
ναι σήμερα σχεδόν αδύνατη ακόμα 
και για τους απλούς. Ο κόσμος του 
Ντερσού είναι πλέον ένας κόσμος, 
που μόνο ως εξωγήινος μπορεί να 
αναπλαστεί, σαν τον κόσμο στον 
Πόλεμο των άστρων (1977), όπου 
ο Λούκας αποτίει φόρο τιμής στον 

Ιάπωνα δάσκαλο και στον Ντερσού 
του.

Ο λυρισμός του Κουροσάβα 
εδώ στα καλύτερά του. Το δάσος, το 
ποτάμι, η στέπα, ο αέρας, η βροχή, το 
χιόνι, η πανταχού παρούσα φωτιά με 
τα μυστηριώδη της τριξίματα, τα ίδια 
τα ανθρώπινα πρόσωπα, που έγιναν 
αψιά στην μακρόχρονη έκθεσή τους 
στα στοιχεία του καιρού, όλα δίνουν 
αφορμές στο σκηνοθέτη να συνθέ-
σει ένα κινηματογραφικό ποίημα 
για την ίδια τη ζωή. Και τόσο πολύ 
σε εμποτίζει το αίσθημα της αχα-
νούς γης, παρ’ ότι η ταινία αποφεύ-
γει τα πολύ γενικά πλάνα, που όταν 
στο τέλος οι ήρωές της θα μπουν στο 
σπίτι στην πόλη, θα νιώσεις και εσύ 
την ασφυξία να σε πνίγει, μαζί με τον 
γερο-Ντερσού. Ο Ντερσού το ξέρει 
κι αυτό πριν από μας. Γι’ αυτό, όταν 
είναι καλά και μπορεί ακόμα να κυ-
νηγά στο δάσος, το ακρότατο όριο 
του πολιτισμού που καταδέχεται να 
φτάσει για να αποχαιρετήσει τους 
φίλους του είναι οι γραμμές του σι-
δηρόδρομου.

Είναι γνωστή η έγνοια του Κου-
ροσάβα για το χρώμα στις ταινίες 
του. Επίδοξος ζωγράφος στα νιάτα 
του, ζωγράφιζε κάθε σκηνή των ται-
νιών του και πρόσεχε στη λεπτομέ-
ρειά της τη φωτογραφία. Εδώ, στη 
σιβηριανή περιπέτειά του τον συν-
δράμουν τρεις φωτογράφοι, ο Ασα-
κάτζου Νακάι, ο Γιούρι Γκάντμαν 
και ο Φιοντόρ Ντομπορονράνοφ, 
δίνοντας με την καθοδήγησή του 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, μάλιστα 
σε ακραίες συνθήκες καιρού και γυ-
ρίσματος. Την υποβλητική μουσική 
υπογράφει ο Ισαάκ Σβαρτς.

Εκείνο που μένει από το φιλμ, 
όταν τα 144 λεπτά του ξετυλιχτούν 
στο πανί, είναι η βαθειά, ειρηνική, 
αρχοντική, μελαγχολική ίσως, αί-
σθηση της ανθρωπιάς. Όχι, η ταινία 
δεν έχει παλιώσει. Κρατάει αμείω-
το το ενδιαφέρον του θεατή, κάποτε 
με κομμένη την ανάσα. Εκείνο που 
ίσως έχει χαθεί από τα μάτια μας 
και που μπορεί να ξενίσει κάπως εί-
ναι η αίσθηση της φύσης, έτσι όπως 
την έζησε ο άνθρωπος μέχρι τα μέσα 
του περασμένου αιώνα. Η αγριότη-
τα συναντά τον ανθρώπινο μόχθο 
και υποτάσσεται στα βήματά του. Το 
πού την οδήγησε αυτή την υποταγή 
η ανθρωπότητα είναι μια άλλη ιστο-
ρία, που θα χρειαστεί νά ‘χει κάποιος 
τουλάχιστον τη δημιουργική ανάσα 
του Κουροσάβα για να τη διηγηθεί.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ντερσού Ουζαλά 
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Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο εξωτερικό, ή 
για τους… ανυπόμονους που διαμένουν εντός της χώρας, 
υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κάθε φύλλου της εφη-
μερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με μια απλή 
συνδρομή υποστήριξης (15€/χρόνο) και την ηλεκτρονι-
κή σας διεύθυνση, θα σας στέλνουμε την εφημερίδα Ρήξη 
σε ηλεκτρονική μορφή… πριν ακόμα κυκλοφορήσει στα 
περίπτερα. Την ίδια στιγμή, με την συμβολή σας βοηθάτε 
στην οικονομική επιβίωση της εφημερίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τράπεζα, διαδικτυ-
ακά ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, 
Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, 10557, Αθήνα. Τα στοιχεία 
του λογαριασμού είναι: Λογαριασμός Τραπέζης: Εθνική 
Τράπεζα 116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 1160 0000 
1167 6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δικαιούχος: Γιώργος 
Καραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από ποιο τεύχος θέλετε να 
ενεργοποιηθεί η συνδρομή. Με το που καταθέσετε τα χρή-
ματα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Το ψηφοδέλτιο της Κίνησης Πολιτών Άρδην, 
για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015

Άκυρο στην παρακμή

«H βλακεία, η εγωπάθεια, η μωρία και η γενική 
αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή 

Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις, 
είμαι βέβαιος πως τούτοι οι 

ελεεινοί δεν αντιπροσωπεύουν 
τη ζωντανή Ελλάδα, δεν 
αντιπροσωπεύουν τίποτε 
και υπάρχουν άγνωστοι,
 πολλοί που δεν ξέρουν, 

αλλά που αξίζουν...»
Γιώργος Σεφέρης

ΑΚΥΡΟ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ά  δηνρ

στις εκλογές
παρακμής του

πολιτικού
συστήματος

www.ardin-rixi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 15/09/2015

Από τον Αρμαγεδδώνα στην 
επόμενη μέρα
Το βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης και οι Εναλλακτικές Εκ-
δόσεις την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, στις 8 μ.μ., 
διοργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Κα-
ραμπελιά “6 Μήνες που συγκλόνισαν την Ελλάδα”. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Κώστας Δαμαβολίτης, 
πρώην βουλευτής, Πέτρος Ινιωτάκης, αντιδήμαρ-
χος Ηρακλείου και ο συγγραφέας Γιώργος Καρα-
μπελιάς, εκδότης του Άρδην. Συντονίζει ο Γιώργος 
Σαχίνης, δημοσιογράφος. Στη Μεγάλη αίθουσα του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές

E 

πί πέντε χρόνια, με αποκορύ-
φωμα τους τελευταίους έξι μή-
νες, οι Έλληνες δοκίμασαν 
όλους τους πιθανούς συνδυ-

ασμούς και όλες τις πιθανές διεξόδους 
για να αντιμετωπίσουν τη σαρωτική κρί-
ση που ξέσπασε το 2010 και συνεχίζεται 
σε μια επικίνδυνη και καθοδική σπείρα. 
Στο βιβλίο αυτό περιγράφουμε τις περι-
πέτειες, τις ευθύνες και τις «στροφές» αυ-
τής της μεγάλης διαδρομής. Και όπως θα 
διαπιστώσει ο αναγνώστης πέρα από τις 
ευθύνες του πολιτικού κόσμου, και κατ’ 
εξοχήν, στην τελευταία περίοδο, της αρι-
στεράς και της ηγεσίας της, με την τυχο-
διωκτική και αδιέξοδη επιτάχυνση/επι-
δείνωση που προκάλεσε, επισημαίνουμε 
και επιμένουμε στις ίδιες τις ευθύνες του 
λαϊκού σώματος.

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 
παρ’ όλα ταύτα, έστω και διαβουκολού-
μενος από την ηγεσία του, έστω και φθαρ-

μένος από τη μεταπολιτευτική παρακ-
μή, ο ελληνικός λαός έχει επιδείξει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κρίσης πως διαθέτει 
ένα ισχυρό αντιστασιακό γονίδιο. Και εάν 
αυτό διοχετευτεί σε μια θετική και δημι-
ουργική κατεύθυνση θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση για μια θετική/επα-
ναστατική και όχι καταστροφική διέξοδο.

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα εν 
τέλει. Πώς, αφήνοντας πίσω τους καμπο-
τίνους, τους τυχοδιώκτες, τους πολιτικά-
ντηδες, διδαγμένος από την πείρα του, ο 
ελληνικός λαός θα μετασχηματίσει δημι-
ουργικά την κατάρρευση της παρασιτικής 
ενσωμάτωσης στη Δύση, σε ένα ενδογε-
νές πρόταγμα εκσυγχρονισμού της παρά-
δοσής μας, χωρίς βέβαια να παραδοθού-
με στην Χάρυβδη της νεο-οθωμανικής 
Ανατολής που καραδοκεί.

6 μήνες που
συγκλόνισαν την Ελλάδα

Κυκλοφορεί στα βι-
βλιοπωλεία, από τις 
Εναλλακτικές Εκ-
δόσεις, το νέο βι-
βλίο του Γιώργου 
Καραμπελιά: 6 μή-
νες που συγκλόνι-
σαν την Ελλάδα, Ια-
νουάριος-Ιούλιος 
2015.

ISBN: 978-960-427-165-8

Για ηλεκτρονικές παραγγελί-
ες επισκεφτείτε την ιστοσελί-
δα των Εναλλακτικών Εκδό-
σεων: www.enalekdoseis.net
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