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του Γ.Κ

Γ. Παπαδόπουλος-Τετράδης

Μην ξεφτιλίσεις και την 
Ελλάδα

Σελίδα 3

Ε 

σχάτως, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία 
καραγκιοζιλίκια του δημοψηφίσμα-
τος, της  μεγάλης  «κωλοτούμπας» 
και των εκλογών που επιβράβευ-

σαν, για μια ακόμα φορά, τους καταστροφείς 
της οικονομίας και της χώρας, ενώ προσεγγί-
ζουν πλησίστια τα πλέον καταστροφικά μέτρα 
και βαραίνει ο γεωπολιτικός ορίζοντας, πλη-
θαίνουν οι αμφιβολίες και οι διερωτήσεις για 
το εάν «στέκει καλά», όχι πλέον το πολιτικό 
σύστημα και μόνο, αλλά και ο ίδιος ο λαός. Πώς 
άραγε είναι δυνατόν να επιβραβεύεις τους ολε-
τήρες  σου, για να συνεχίσουν και να βαθύνουν 
το... θεάρεστο έργο τους;

 Όλα άρχισαν με τον ΓΑΠ το 2009 που 
εγκαινίασε το σπιράλ της καταστροφής και 
ολοκληρώνονται με τον Τσίπρα, τρεις φορές 
μέσα σε ένα χρόνο! Δίπλα, στη Νέα Δημοκρα-
τία είναι έτοιμοι να ψηφίσουν έναν καλοζωι-
σμένο νεαρό από «βασιλικό τζάκι», μόνο και 

μόνο γιατί… δεν τον γνωρίζουν. Τον μόνο και-
νούργιο που έφεραν στη Βουλή ήταν ο… Βασί-
λης Λεβέντης, που αποδεικνύεται ευστοχότε-
ρος  από άλλους.

Δυστυχώς, είναι πάρα πολλές και επανα-
λαμβανόμενες οι περιπτώσεις για να αποτε-
λούν σύμπτωση. Κάτι τρέχει με τον ίδιο τον 
ελληνικό λαό. Επί παραδείγματι, τα τελευταία 
χρόνια, και κατ’ εξοχήν το πολύπαθο 2015,  τσι-
μπιόμουν, κυριολεκτικώς καθημερινά, αδυνα-
τώντας  να κατανοήσω τι συμβαίνει με τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των συνομιλητών μου, 
ακόμα και φίλων της Ρήξης και του Άρδην, 
αλλά δυστυχώς, και ευρύτερα των συμπολι-
τών μου, που έδειχναν τόση  εμπιστοσύνη 
και έρωτα, για προσωπικότητες όπως μια  δι-
κτατορίσκος  –Ζωή Κωνσταντοπούλου–,  ένας 
ανεκδιήγητος νάρκισσος –Γιάννης Βαρουφά-
κης–, προπαντός για έναν Αλκιβιάδη της συμ-
φοράς, όπως ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιες στιγ-

μές, νόμιζα ότι μιλάμε για άλλους ανθρώπους, 
για άλλη χώρα, για άλλον… αστερισμό. Μα δεν 
έβλεπαν την πρόδηλη ανικανότητα, την αγραμ-
ματοσύνη, τη χυδαιότητα, την απάτη, το δήθεν; 
Άνθρωποι σοβαροί, πατριώτες, εργατικοί, ακό-
μα και γνωστοί φιλόσοφοι, εκστασιάζονταν από 
τις μπούρδες του Βαρουφάκη, έδειχναν μια πε-
ρίεργη μαζοχιστική έλξη για την μαστιγοφόρο 
πρόεδρο και πάνω απ’ όλα για τον νεαρό δημα-
γωγό με τα λειψά ελληνικά του. 

Και όμως, το διέπραξαν για μια ακόμα φορά, 
ίσως και μοιραία, το αμάρτημα! Και τώρα πια, 
αφού έρχεται ο λογαριασμός, αρχίζουν, μόλις, 
κάποιοι να αναρωτιούνται. Μήπως άραγε τα 
τελευταία είκοσι πέντε χρόνια μιας ανείπωτης 
παρακμής και παρασιτοποίησης, είκοσι πέντε 
χρόνια τετράωρης –κατά μέσον όρο– τηλεθέ-
ασης, δάνειας ευμάρειας και το αλαλούμ της 
παγοσμιοποίησης,  έφθειραν βαθύτατα το ίδιο 
το λαϊκό σώμα, την ευθυκρισία, ακόμα και την 

πνευματική μας υγεία; Αναμφίβολα, ΝΑΙ. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, που τηρουμένων των αναλογι-
ών, η εφτάχρονη δικτατορία είχε αποκτηνώσει 
πολιτιστικά ένα μεγάλο μέρος του έθνους. Και 
τώρα η ζημιά είναι μεγαλύτερη, γιατί έχει αγγί-
ξει περισσότερα, βαθύτερα και πολύ πιο ζωτικά 
όργανα του λαϊκού σώματος. 

Άραγε θα μπορέσουμε  να «ξεμεθύσουμε» 
οι Έλληνες, ως συλλογικό σώμα και ως πρόσω-
πα, να επανασυνδεθούμε με την πραγματικό-
τητα, να υποστούμε την αναγκαία κούρα απε-
ξάρτησης από τα κάθε είδους βαριά ναρκωτικά 
που καταναλώναμε με τις χούφτες; Πρόκειται 
για ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου, ζωής ή θα-
νάτου ενός ιστορικού λαού. Θα βρει μέσα του, 
στην παράδοσή του, στη θέληση του για ζωή, 
αξιοπρέπεια και ελευθερία, τη δύναμη να αλ-
λάξει τον ίδιο τον εαυτό του, για να «ξαναβρεί τα 
φτερά τα πρωτινά του τα μεγάλα»;  

Προσεχώς στις οθόνες μας. 

Σελ. 15      
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«Η  ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΕΠΛΕΕ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΜΕΛΑΝΟΛΕΥΚΟΝ»
Mίνως Αργυράκης



       Αριθμός φύλλου 117        ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20152

Λάδι ο Κασιδιάρης 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει τον τρόπο του να αντι-

μετωπίζεται ήπια από τη Δικαιοσύνη. Σε όλες 

τις υποθέσεις που ήταν κατηγορούμενος (εκ-

κρεμεί φυσικά η υπόθεση της δολοφονίας του 

Φύσσα) έχει βγει λάδι. Πριν μερικά χρόνια κατηγορούνταν για 

τον ξυλοδαρμό και το μαχαίρωμα φοιτητή στην Πανεπιστημι-

ούπολη Ζωγράφου (και την κλοπή της ταυτότητάς του). Στη δίκη 

αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Στην περίπτωση του ξυλοδαρμού 

της Λ. Κανέλλη απαλλάχθηκε, γιατί ο δικαστής μετέτρεψε την κα-

τηγορία από επικίνδυνη σωματική βλάβη σε απλή και έτσι παύ-

τηκε η δίωξη, γιατί στην απλή σωματική βλάβη θα έπρεπε να κα-

ταθέσει μήνυση η Λ. Κανέλλη, πράγμα που δεν έκανε. Πρόσφατα 

αποφυλακίστηκε, λίγες μέρες μετά την προκήρυξη του δημοψη-

φίσματος, πριν συμπληρώσει δεκαοχτάμηνο στη φυλακή, όπως 

έγινε με τους υπόλοιπους cameraden που βρέθηκαν προφυλα-

κισμένοι για την υπόθεση Φύσσα. Τώρα το Συμβούλιο Εφετών 

τον απάλλαξε και για την υπόθεση της υποκλοπής της συνομιλί-

ας του με τον Μπαλτάκο. Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγε-

λέα που έκανε δεκτή το Συμβούλιο η συνομιλία με τον Μπαλτάκο 

δεν ήταν ιδιωτική. Έτσι το πουλέν της νεοναζιστικής οργάνωσης 

απαλλάχτηκε από άλλη μια κακουργηματικού χαρακτήρα  παρα-

βίαση. Το παραχαϊδεύει η δικαιοσύνη(;) το νούμερο 2 (και επίδο-

ξο νούμερο 1) της ΧΑ.  

Γ.Ξ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 
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ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Γιώργος Καραμπελιάς
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Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
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Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

Ορφέως 13, Κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Στο παρά πέντε

Τα κοσμοπολίτι-
κα ψυχοδράμα-
τα & η φαιά πα-
νούκλα
  
Η «λοιπή» αριστερά, λέει, προβαί-

νει σε «διεργασίες» μετά την ολο-

κληρωτική ενσωμάτωση του ΣΥΡΙ-

ΖΑ στο κάδρο της αποικίας χρέους. 

Ένα κομμάτι της, που αφορά σε ορ-

γανώσεις του χώρου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 

και τον αντιεξουσιαστικό χώρο, 

σκέφτεται να προτάξει ως ζήτημα 

αιχμής της αντισυριζικής αντιπολί-

τευσης το... προσφυγικό. Ότι εγκα-

τέλειψε, τάχα, τη γραμμή των ανοι-

χτών συνόρων. Έτσι μαθαίνουμε ότι 

συζητούνται πρωτοβουλίες ενάντια 

στον φράχτη του Έβρου, αλλά και 

κινητοποιήσεις για την... υποστή-

ριξη των εστιών εξαθλίωσης που 

έχει δημιουργήσει το μεταναστευ-

τικό/προσφυγικό αδιέξοδο στο κέ-

ντρο της Αθήνας. Μέρος αυτών των 

ζυμώσεων είναι και ο αποκλεισμός 

του ΣΥΡΙΖΑ από τη διοργάνωση του 

αντιρατσιστικού φεστιβάλ Θεσσα-

λονίκης και, βέβαια, οι αντι-κινητο-

ποιήσεις στην πλατεία Βικτωρίας. 

Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλά-

βει τον Χριστό τους, από την ιστο-

ρία του Αγίου Παντελεήμονα, όπου 

συνέβαλαν και αυτοί τα μάλα με 

τη στάση τους, στο να αναδείξουν 

τους ναζί της Χρυσής Αυγής σε πα-

νεθνικό κοινοβουλευτικό κόμμα. 

Φαίνεται πως έχουν κλειδώσει τον 

εγκέφαλό τους στην ντουλάπα και 

σπεύδουν να καταστούν η αντιεξου-

σιαστική/εξωκοινοβουλευτική συ-

νιστώσα του σχεδίου Μέρκελ/Σό-

ρος, να μεταβάλουν την Ελλάδα 

από χώρα σε καταυλισμό αναμο-

νής και φιλτραρίσματος των πληθυ-

σμών που επιθυμούν να μεταβούν 

στην Ευρώπη. 

Εν τω μεταξύ, παντού, σε λαϊκά κα-

φενεία, συζητήσεις στις ταβέρνες, 

στα λεωφορεία και τα πηγαδάκια 

των πεζοδρομίων, οι πληβειακές 

τάξεις για τις οποίες τόσο υποτίθε-

ται ότι κόπτονται τραβούν προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Η νέα αφή-

γηση, χρυσαυγητοειδούς προελεύ-

σεως, που κερδίζει έδαφος στους 

κόλπους τους, είναι ότι «δημο-

κρατία σημαίνει μνημόνιο» και ότι 

η λύση θα προκύψει μόνον μέσω 

μιας «πολιτικής δικτατορίας». 

Διαμορφώνονται έτσι δύο κόσμοι 

μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ένα 

πολύ μειοψηφικό πλέον κομμάτι 

των μεσοστρωμάτων, που είναι για 

τα καλά χαμένο στους λαβυρίνθους 

κοσμοπολίτικων ψυχοδραμάτων 

--και κουβεντιάζουν ή δρουν για το 

φύλο των αγγέλων, την ίδια στιγ-

μή που η φαιά πανούκλα κερδίζει 

έδαφος μεταξύ των πιο φτωχών και 

απελπισμένων. Λαμπρά...

Γ.Ρ. 

«Να μην επεμ-
βαίνει η Εκ-
κλησία στις αρ-
μοδιότητες της 
Πολιτείας» 
  
 Τις προάλλες ο γράφων βρέθη-

κε σε τιμητική εκδήλωση Ένωσης 

Πολυτέκνων σε πόλη της Βόρει-

ας Ελλάδας, όπου βραβεύτηκαν τα 

παιδιά τους που πέρασαν στο πα-

νεπιστήμιο και χορηγήθηκαν εκ-

παιδευτικά είδη σε εκείνα που ξε-

κινούν για πρώτη φορά το σχολείο. 

Παρούσα ήταν βεβαίως η Εκκλησία 

– εκπρόσωποι ενός μεγάλου μονα-

στηριού του Άθωνα, το οποίο επιδί-

δεται σε αξιόλογο κοινωνικό έργο: 

Χρηματοδοτεί αυτές τις χορηγίες, 

καθώς και ξενώνες για τη διαμονή 

των φοιτητών πολύτεκνων οικογε-

νειών στις μεγάλες πόλεις. Παρα-

κολουθώντας την εκδήλωση, σκέ-

φτεται κανείς το περίφημο «μην 

επεμβαίνετε στο έργο της Πολιτεί-

ας», που συνήθως απευθύνουν οι 

εθνομηδενιστές, και ιδιαίτερα ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ, προς στην εκκλησιαστική ιε-

ραρχία. 

Σε τέτοια ζητήματα, όμως, γιατί το 

ξεχνάνε; Πολύ απλά, διότι λειτουρ-

γεί αντίστροφα: Ήταν η Πολιτεία 

αυτή που έπρεπε να είχε αναλάβει 

μια τεράστια πρωτοβουλία κοινωνι-

κής υποστήριξης των πολυτέκνων, 

της εκπαίδευσης των παιδιών τους, 

της εργαζόμενης μητέρας κ.ο.κ. 

στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του 

δημογραφικού ζητήματος. Και από 

τη στιγμή που δεν το κάνει, σκανδα-

λωδώς και γελοιωδώς, οι διάφοροι 

νεοαυριανιστές του ΣΥΡΙΖΑ καταπί-

νουν ένοχα τη γλώσσα τους. Ενώ 

συνεχίζουν στο πίσω μέρος του 

μυαλού τους να θεωρούν το δημο-

!

γραφικό ακροδεξιά ατζέντα: 

Σοβαρευτείτε ηλίθιοι! Για το μέλ-

λον αυτού του λαού μιλάμε και όχι 

για την ιδεολογική αντίθεση μαρ-

ξισμού και μαλθουσιανισμού (που 

και εκεί έχετε άδικο, αλλά είναι άλ-

λης τάξεως συζήτηση).

Γ.Ν.

Το χαράτσι και η 
φοροκαταιγίδα
  
Δύο πράγματα δεν καταλαβαίνουν 

αυτοί που παριστάνουν την κυβέρ-

νηση στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη φο-

ρολογική πολιτική που «αναγκά-

στηκαν» (sic!) να υιοθετήσουν. 

Πρώτον, ότι στην εποχή της παγκο-

σμιοποίησης, όσο πιο πολλά κεφά-

λαια έχεις, τόσο πιο ευέλικτος εί-

σαι στο να υπεκφεύγεις έναντι των 

εθνικών φορολογικών πολιτικών. 

Δεύτερον, ότι αυτός ο λαός έχει μια 

παράδοση έμμεσης αντίστασης στα 

τετρακόσια και βάλε χρόνων φο-

ρομπηχτικής οθωμανικής κυριαρ-

χίας. Μια ιστορική διαδρομή, που 

έχει καταστήσει ένα μεγάλο μέρος 

της κοινωνίας μας ιδιαίτερα επινο-

ητικό στο να αποφεύγει τα «χαρά-

τσια». Έτσι, για παράδειγμα, είναι 

πάρα πολλές οι μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα που 

ανοίγουν έδρες στο... Πετρίτσι της 

Βουλγαρίας και μετατρέπουν τις 

επιχειρήσεις τους σε υποκαταστή-

ματα της υποτιθέμενης βουλγαρι-

κής επιχείρησής τους. Ποια είναι η 

συνέπεια αυτής της aristeri politiki 

του «Τσακαλώτο»; Ότι το φορολο-

γικό βάρος πέφτει στις πλάτες των 

πιο ευάλωτων και των πιο φτωχών, 

οι οποίοι δεν διαθέτουν τα μέσα και 

τις δυνατότητες να επιδείξουν αντί-

στοιχη ευελιξία...

Γ.Ρ.
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Είναι αρκετοί, που δεν έχουν συ-
νείδηση, ότι η κυβέρνηση έχει 
ψηφιστεί από έναν (1) στους πέ-
ντε (5) πολίτες, όπως συμβαίνει τα 
τελευταία χρόνια, και πιπιλίζουν 
συνέχεια την καραμέλα της παλ-
λαϊκής αποδοχής (από τα γκάλοπ, 
που όταν δεν συμφέρουν τα βρί-
ζουμε) και «στο όνομα του λαού» 
και «τα λαϊκά στρώματα» και 
άλλα επαναστατικά.

Τ 

α μόνα πολυπληθή λαϊκά 
στρώματα στην Ελλάδα εί-
ναι εκείνα κάτω από τα οποία 
βρίσκονται τα υπόλοιπα από 

τις αιματηρές οικονομίες των ιδιοκτη-
τών τους. Του λαού δηλαδή. Στην κυ-
ριολεξία. Γιατί η χώρα είχε φτάσει το 
2009 στο σημείο να κατοικείται στη 
συντριπτική πλειονότητα από ευκα-
τάστατους ανθρώπους, ελάχιστους 
πολύ πλούσιους και ελάχιστους πολύ 
φτωχούς. Γι’ αυτό αντέχει ακόμα και 
δεν έχει βγει στους δρόμους να κρε-
μάει πολιτικούς στην συντριπτική του 
πλειονότητα ο λαός. Στην κυριολεξία.

Φυσικά, με τη διαρκή σφαγή των 
εισοδημάτων και την αναντίστοιχη 
αύξηση στις τιμές των αγαθών, για 
την οποία δεν μιλάει απολύτως κα-
νείς (!) και με την οποία δεν ασχολεί-
ται καμία κυβέρνηση στα σοβαρά, 
ούτε αυτή, έχει πληθύνει το κομμάτι 
του λαού, που εντάσσεται πια στους 
φτωχούς και τους πολύ φτωχούς.

Και επειδή αυτή η δήθεν αριστε-
ρά ήρθε όχι απλώς για να μείνει, αλλά 
και για να κάνει τη βρώμικη δου-
λειά, που αρνιόταν να κάνει η δεξιά 
(η οποία θυμίζω είχε σταματήσει την 
εφαρμογή των προαπαιτούμενων 
από τον Ιούλιο του 2014 και έβριζε η 
τρόικα, γιαλαντζί δεξιά δηλαδή, όπως 
γιαλαντζί είναι σχεδόν τα πάντα στη 
χώρα ) οι άλλοτε ευκατάστατοι κάτοι-
κοι θα μειώνονται σε αριθμό και θα 
μετατρέπονται σε φτωχούς.

Αυτοί λοιπόν οι νεόπτωχοι, που θα 
είναι σε λίγο πολλοί, όχι η πλειονότη-
τα, αλλά πολλοί, και οι οποίοι θα έχουν 
καταντήσει έτσι ΚΥΡΙΩΣ από την 
ασχετοσύνη και τον αριβισμό της δή-
θεν αριστεράς, που ήρθε για να κάνει 
τη βρώμικη δουλειά και την υποστη-
ρίζουν ΓΙ' ΑΥΤΟ οι αριστεροί Μέρκελ, 
Ομπάμα και η παρέα τους [ ] νομίζε-
τε, ότι θα γίνουν αριστεροί και ψηφο-
φόροι της δήθεν αριστεράς; Της ακρο-
δεξιάς θα γίνουν ψηφοφόροι! Γιατί την 
καραμέλα της καμένης γης που παρα-
λαμβάνει η κάθε κυβέρνηση δεν την 
μασάει ο λαός. Ας μην την παραλάμ-
βανες! Δεν σε υποχρέωσε κανένας. 
Στον αντίποδα αυτού που τον φτωχαί-

νει, πάει ο άνθρωπος. Από θυμό.
Έτσι λειτουργεί ο λαός, που τον 

βάζει νυχθημερόν στο στόμα της η 
δήθεν αριστερά και χρησιμοποιεί το 
όνομά του σαν άλλοθι για να διακη-
ρύττει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, χω-
ρίς να έχει ιδέα αν εφαρμόζεται κιό-
λας. Αποδεικνύοντας στην πράξη, 
κάθε μέρα διακυβέρνησης, ότι δεν 
ξέρει καν να εφαρμόσει μια βίδα σ' 
ένα παξιμάδι.

Τα μόνα επιτεύγματα της δήθεν 
αριστεράς μέχρι στιγμής είναι στον 
τομέα που καλύπτει το θυμικό και 
τον ξέρει πολύ καλά: Του ανέξοδου 
ανθρωπισμού. Κάτι οι καθαρίστριες, 
κάτι η ΕΡΤ, κάτι οι 100 δόσεις, που 
αυτοκαταργούνται, κάτι η περισυλ-
λογή των προσφύγων (ας είναι καλά 
ο Μουζάλας, που είναι "από τους άλ-
λους" μεν, αλλά αφού οι "άλλοι" είναι 
πιο αποτελεσματικοί τι να κάνουμε 
αυτά είναι όλα κι όλα σε οχτώ μήνες 
διακυβέρνησης. Α! Και οι 17 ώρες, 
που δούλεψε πραγματικά ο πρωθυ-
πουργός και τον πόνεσαν. Αυτά έχει η 
πραγματική δουλειά, αν δεν το ήξερε.

Να με συμπαθάτε, σύντροφοι, 
αλλά αυτά τα προσόντα δεν αρκούν 
για να κυβερνήσει κανείς έναν τόπο. 
Ίσως αρκούν για μια μη κυβερνητική 
οργάνωση. Αν και ( κι αυτή ) απαιτεί 
συντονισμό και οργάνωση, πράγμα-
τα άγνωστα όχι μόνο στη δήθεν αρι-
στερά, αλλά στη χώρα γενικότερα. Η 
οποία δεν χρειάζεται μια μη κυβερ-
νητική κυβέρνηση.

Να σκύψουν το κεφάλι και να 
ανοίξουν τα ματάκια τους, να αντικρύ-
σουν την πραγματικότητα, να προ-
σγειωθούν, να ενηλικιωθούν και να 
ασχοληθούν με τη λύση των προβλη-
μάτων ΟΛΟΥ του λαού, αντί να ασχο-
λούνται πρώτα με τη λύση των προ-
βλημάτων του κόμματος! [...] 

Επειδή, δεν έτυχε του λαού να 
αποκτήσει τον στα όρια της μόρφω-
σης κ. Φίλη για υπουργό Παιδείας 
μαζί με τον δραματικό (στην κυριολε-
ξία) κ. Πελεγρίνη (!), τον ευθυνόφοβο 
και αργό κ. Σταθάκη στο νευραλγι-
κότερο υπουργείο Ανάπτυξης (!), τον 
διαπλεκόμενο με την υπαλληλία (με 
την κακή της έννοια) και τα κυκλώμα-
τά της κ. Κατρούγκαλο στην ασφάλι-
ση, τον καλό άνθρωπο, αλλά παντε-
λώς άσχετο με τα κορυφαία θέματα 
επιχειρηματικής ναυτιλίας κ. Δρίτσα 
στο αρμόδιο νευραλγικό υπουργείο 
(!), τον εντελώς ανίδεο σε θέματα Ενέρ-
γειας κ. Σκουρλέτη, που είναι το ση-
μαντικότερο κομμάτι της οικονομίας 
σήμερα και αύριο, τον από το ΠΑΣΟΚ 
διαβλητό κ. Μπόλαρη πλάι στον από 
τους ελάχιστους ικανοτάτους υπουρ-
γούς κ. Αποστόλου για τη γεωργία, 
τον μέχρι στιγμής άσχετο με την ελλη-

νικότητα κ. Μπαλτά στο υπουργείο 
Πολιτισμού της Ελλάδας (!),  [...] για να 
μη μιλήσουμε για τον ... συντονιστή 
της κυβέρνησης κ. Φλαμπουράρη!

Άφησα για το τέλος τις ανεκδιή-
γητες περιπτώσεις Καμμένου στην 
Άμυνα της χώρας (πόσο επιπόλαι-
ος πρέπει να είσαι για να κάνεις τέ-
τοια επιλογή!), [ ] την παραμονή του 
εντελώς άσχετου με την εφαρμοσμέ-
νη Οικονομία κ. Ευκλείδη Τσακα-
λώτου στο υπ’ αριθμόν Ένα υπουρ-
γείο Οικονομικών! Να μην ξεχνά ο 
λαός, ότι το περίφημο οικονομικό 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογι-
κά, που δεν είχε ούτε σημείο επαφής 
με την πραγματικότητα, ήταν κυρίως 
δημιούργημα του Τρίο Στούτζες της 
οικονομίας Μηλιού, Βαρουφάκη, 
Τσακαλώτου.

Ανέφερα μόνο τις πιο κραυγαλέ-
ες περιπτώσεις της κυβέρνησης όλων 

των Ελλήνων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και 
όχι μόνο των «λαϊκών στρωμάτων», 
όπως αρέσκεται να λέει τελευταία ο 
πρωθυπουργός. Γιατί λαϊκό στρώ-
μα είναι η συντριπτική πλειονότητα 
των Ελλήνων, που προέρχονται κυρί-
ως από το 70% των πάλαι ποτέ αγρο-
τών και από το υπόλοιπο των εργατών 
και εργατοτεχνιτών. Ελάχιστοι ήταν οι 
αστοί πριν και μετά τον πόλεμο.

Το λαϊκό στρώμα των Ελλήνων, 
του λαού πιο σωστά, λοιπόν, ήταν μέ-
χρι το 2009 η πολύ μεγάλη μεσαία 
τάξη. Σχεδόν ισοταξική προς τιμήν 
της και προς τιμήν της χώρας. Γιατί 
προερχόταν από την ίδια μήτρα και 
δεν ανέπτυξε τη φραγκοφονική μα-
νία των αγγλοσαξόνων. Δεν κάνει εί-
κοσι μίλια δρόμο για να βρει τη βεν-
ζίνη 3 λεπτά φτηνότερη. Ούτε αγορά-
ζει το κρέας και το τυρί με το σταγονό-
μετρο της σπαγκιάς, που εκεί τη λένε 
«νοικοκυρεμένη οικονομία». Ματζι-
ριά είναι. Σκατοψυχιά. «Άστο» λέει ο 
Έλληνας. Μπορεί να έχει μύρια ελατ-
τώματα. Αλλά, είναι ανοιχτοχέρης και 
ανοιχτόκαρδος και ελεήμων. Ακόμα. 
Και άντεξε ακριβώς επειδή είχε απο-
ταμιεύσει και αποκτήσει μια κάποια 
περιουσία όλα τα προηγούμενα χρό-
νια. Μικρή, μεγάλη, την είχε πάντως. 
Αλλά, άντεξε μέχρι σήμερα στην πλει-
ονότητά της η μεσαία τάξη. Γι’ αυτό.

Άντεξε στην αρπακτική δρά-
ση των προηγούμενων εγκληματι-
κών κυβερνήσεων, που αντί να βά-
λουν μια τάξη στο κράτος, αναλώθη-
καν μόνο σε αρπαγή περιουσιών και 
αμοιβών για να μην αγγίξουν τίπο-
τε από το σύστημα υπερπροστασίας 
ημετέρων και χαϊδέματος επαγγελμά-

των, κεφαλαιούχων, αεριτζήδων κολ-
λητών και τραπεζιτών. Για να αυγατί-
ζουν τα κεφαλάκια και οι αρπαχτές.

Από δω και πέρα, όμως, είναι 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ της κυ-
βέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να δια-
σώσουν αυτόν τον λαό, τουλάχιστον 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, και να 
τον βγάλουν από τη δεινή του θέση, 
όπως υποσχεθήκαν, ή να τον φτωχο-
ποιήσουν, όπως θέλει το σχέδιο Σόι-
μπλε, Ομπάμα και Σία, για να υπάρ-
χει εδώ φτηνό εργατικό δυναμικό και 
φτηνός Παράδεισος για να τον αγο-
ράσουν και να παίξουν και τα γεωπο-
λιτικά τους παιχνίδια με τις λιγότερες 
δυνατές αντιστάσεις.

Οι φτηνές δικαιολογίες, ότι όλα εί-
ναι ευθύνη των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων, δεν περνάνε πια παρά 
μόνο σε χαχόλους. Και σ’ έχει ψηφίσει 
μόνο ο Ένας στους πέντε, που περιπα-
τάνε στο δρόμο. Μόνο Ένας στους πέ-
ντε. Έστρωσες δύο μνημόνια, ένα τον 
Φεβρουάριο και ένα το καλοκαίρι, και 
πορεύεσαι. Αν δεν μπορείς να κάνεις 
τη δουλειά που υποσχέθηκες στο λαό, 
να τον σώσεις, να μην αναλάμβανες. 
Δεν σε υποχρέωσε κανείς. Εσύ έρι-
ξες την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν 
δεν σ' αρέσει αυτό που κάμνεις άσε να 
το κάνει κανένας άλλος. Έχεις ήδη κά-
νει το χειρότερο, για το οποίο κάποιοι 
είχαμε προειδοποιήσει από νωρίς: 
Έχεις ξεφτιλίσει την έννοια της αριστε-
ράς στην Ελλάδα. Μην ξεφτιλίσεις και 
την Ελλάδα.

Ολόκληρο το κείμενο του Γ. Πα-
παδόπουλου-Τετράδη θα το βρείτε 
στην σελίδα του στο facebook https://
www.facebook.com/Tetradis?fref=ts

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μην ξεφτιλίσεις και την Ελλάδα
Μην ξεχνάμε ότι αυτή την κυβέρνηση την έχει ψηφίσει ένας στους πέντε πολίτες

Του Γ. Παπαδόπουλου - Τετράδη

“ 

Αυτή η δήθεν 

αριστερά ήρθε 

όχι απλώς για 

να μείνει, αλλά 

και για να κάνει 

τη βρώμικη 

δουλειά, που 

αρνιόταν να 

κάνει η δεξιά
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Να αναγνωρίσει η Ελλάδα το 
Κόσοβο ως κυρίαρχο και ανε-
ξάρτητο κράτος, υπέδειξαν στον 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κο-
τζιά παράγοντες της αμερικανι-
κής διπλωματίας, σε κατ’ ιδίαν 
συνομιλίες που είχαν στη Νέα 
Υόρκη, στο πλαίσιο της συμμε-
τοχής του στην Υπουργική Εβδο-
μάδα της 70ης Γενικής Συνέλευ-
σης του Ο.Η.Ε.. 

Ε 

ίναι χαρακτηριστικό ότι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, 
κατά τη διμερή συνάντη-
ση που είχε στη Νέα Υόρ-

κη ο Έλληνας υπουργός των Εξωτε-
ρικών με τον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου 
κ.κ. Ίσα Μουσταφά και Χασίμ Θά-
τσι, οι πολιτικοί ηγέτες του Κοσόβου, 
ενθαρρυμένοι από την αμερικανική 
υποστήριξη, ζήτησαν επιμόνως να 
ορίσει η ελληνική κυβέρνηση χρο-
νοδιάγραμμα με κατάληξη την ανα-
γνώριση του Κοσόβου. 

Μάλιστα, σε κάποια αμερικα-
νικά ΜΜΕ υπάρχει η πληροφορία 
ότι, μέχρι τέλους του 2015, η Ελλά-
δα θα υποχρεωθεί να αναγνωρίσει 
το Κόσοβο, επειδή όπως υποστη-

ρίζουν, η ελληνική κυβέρνηση έχει 
ανάγκη τη βοήθεια των ΗΠΑ για να 
ξεπεράσει την οικονομική κρίση, 
συνεπώς δεν έχει την πολυτέλεια να 
αγνοεί τις επιλογές της αμερικανι-
κής διπλωματίας, είτε στα Βαλκάνια 
είτε στην Κύπρο είτε στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Το Κόσοβο είναι μία 
από τις πιο φιλοαμερικανικές χώρες 
στον κόσμο. Επίσης, ο στρατός των 
ΗΠΑ έχει «απαλλοτριώσει» περί τα 
10.000 στρέμματα αγροτικής έκτα-
σης κοντά στο νοτιοανατολικό Κό-
σοβο, στην πόλη Ουρόσεβατς, πάνω 
στα αδιευκρίνιστα σύνορα με την 
ΠΓΔΜ και κατασκεύασε ένα από τα 
μεγαλύτερα σύγχρονα στρατόπεδα 
στον κόσμο, όπου ζουν και εκπαι-
δεύονται περίπου 12 χιλιάδες Αμε-
ρικανοί στρατιώτες. 

Επισημαίνουμε ότι, οι περισ-
σότερες χώρες της ΕΕ πλην της Ελ-
λάδας, της Ισπανίας, της Ρουμανί-
ας, της Κύπρου και της Σλοβακίας, 
έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτη-
σία του Κοσσυφοπεδίου, που απο-
σχίστηκε από τη Σερβία το 2008. Το 
Κοσσυφοπέδιο αναγνωρίσθηκε ως 
ανεξάρτητο κράτος από τις ΗΠΑ, 
από τις ισχυρές χώρες της Ε.Ε. (Γαλ-
λία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερ-
μανία), την Τουρκία και από άλλα 
109 κράτη - μέλη του ΟΗΕ, ενώ κά-

ποιες άλλες χώρες, όπως η Ρωσία 
και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 
θεωρούν την απόσχιση του Κοσό-
βου από τη Σερβία παράνομη και 
δεν αναγνωρίζουν την κρατική του 
υπόσταση.

Ο λόγος που από το 2008 μέχρι 
και σήμερα οι ελληνικές κυβερνή-
σεις (Κ. Καραμανλή, Γ.Α. Παπανδρέ-
ου, Α. Σαμαρά και Α. Τσίπρα) δεν 
έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο είναι 
η Θράκη και η Κύπρος. 

Μια ενδεχόμενη αναγνώριση 
του Κοσσυφοπεδίου από την Ελλά-
δα θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου 
στα πολυεθνοτικά Βαλκάνια και, φυ-
σικά, στην ευαίσθητη περιοχή της 
Θράκης. Τα «πολλά μικρά Κοσσυ-
φοπέδια», ή η αυτοδιάθεση, η ανε-
ξαρτητοποίηση και τελικά η απόσχι-
ση των μειονοτήτων από τα εθνικά 
κράτη διαμορφώνουν προϋποθέ-
σεις βίαιης επαναχάραξης των συ-
νόρων της Βαλκανικής, δηλαδή αυτό 
ακριβώς που με μεθοδικότητα προ-
ωθεί και η τουρκική προπαγάνδα, 
μέσω του προξενείου Κομοτηνής, 
για την ελληνική Θράκη. Με την 
ίδια λογική με την οποία δημιουρ-
γήθηκε το κράτος του Κοσόβου, δη-
λαδή με πρόσχημα την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων της αλβανικής μει-
ονότητας από το σερβικό κράτος, πι-

θανόν μεσοπρόθεσμα να τεθεί και 
θέμα δημιουργίας «κράτους» της δυ-
τικής Θράκης, προκειμένου να προ-
στατευτούν τα δικαιώματα της μου-
σουλμανικής μειονότητας, έναν στό-
χο που απροκάλυπτα προωθεί επί 
δεκαετίες η Τουρκία. Άλλωστε, έργο 
του τουρκικού προξενείου Κο-
μοτηνής είναι η εκλογή μόνο μου-
σουλμάνων βουλευτών στον νομό 
Ροδόπης, με αποτέλεσμα να μην εκ-
προσωπούνται στο ελληνικό κοινο-
βούλιο οι χριστιανοί κάτοικοι, εξέλι-
ξη σαφώς αρνητική για τα εθνικά μας 
συμφέροντα.

Επίσης, στην περίπτωση που η 
ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίσει 

το κράτος του Κοσόβου, θα υπάρ-
ξουν επιπτώσεις και στο κυπρια-
κό. Και αυτό διότι θα ερμηνευθεί ως 
«ακούσια» επιλογή της Αθήνας να 
αναγνωρίσει το νομικώς απαράδε-
κτο κατοχικό τουρκοκυπριακό μόρ-
φωμα στο 36,2% της εδαφικής επι-
κρατείας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και, φυσικά, θα αξιοποιηθεί νο-
μικά, διπλωματικά, πολιτικά και 
στρατιωτικά από την Άγκυρα. Παρ' 
όλα αυτά, η κυβέρνηση, σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές, προσανα-
τολίζεται στο να αναγνωρίσει το κρά-
τος του Κοσόβου. ..

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ 

ατά τη Σ. Αναγνωστοπούλου ο σε-
βασμός της ελευθερίας της συνείδη-
σης επιβάλλει την απάλειψη της προ-
βλεπόμενης δήλωσης εκ μέρους των 

γονέων ότι το παιδί τους δεν είναι χριστιανός 
ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το 
μάθημα. Είναι διάχυτη η υποψία ότι η σπουδή 
της υπουργού δεν ήταν πολιτικώς αθώα. Από 
κάποιους η πρωτοβουλία της ερμηνεύτηκε ως 
κίνηση ανέξοδου πολιτικού εντυπωσιασμού 
(και αποπροσανατολισμού) μιας «αριστερής» 
κυβέρνησης, που μόλις αναβαπτίστηκε στο τρί-
το μνημόνιο από το οποίο αναδύθηκε παντελώς 
αγνώριστη. Αυτό συμβαίνει, όταν καταπίνεις την 
κάμηλον! Ξοδεύεις την επαναστατικότητά σου 
σε ψιλοδουλειές και μερεμέτια στις παρυφές 
του… εποικοδομήματος. Για κάποιους άλλους, η 
δήλωση της κλείνει πονηρά το μάτι στην κατα-
χρηστική και άνευ όρων άσκηση του δικαιώμα-
τος της απαλλαγής (εμπέδωση της εκμαυλιστι-
κής αντίληψης για «ένα μάθημα λιγότερο από 
τους συμμαθητές μου»), πρακτική  που οδη-
γεί ευθέως στην άνιση μεταχείριση των μαθη-
τών και την ντε φάκτο απαξίωση του μαθήμα-
τος. Η υπουργός βιάστηκε! Μόλις που ανέλαβε 

τα νέα της καθήκοντα και με χιλιάδες πιεστικά 
κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της επικρά-
τειας ανακίνησε, με ασύγγνωστη επιπολαιότη-
τα και προχειρότητα, το ζήτημα των απαλλα-
γών. Δεν αμφισβητείται η ευαισθησία της σε ζη-
τήματα σεβασμού της ελευθερίας της συνείδη-
σης και της ανεξιθρησκίας. Η παρέμβασή της, 
όμως, στο επίμαχο ζήτημα, κρίνεται, μάλλον, ελ-
λιπής και αποσπασματική, γι’ αυτό αναποτελε-
σματική και αμφιλεγόμενης σκοπιμότητας. Μή-
πως δεν «παρερμηνεύθηκαν» τα λεγόμενά σας, 
κυρία υπουργέ;

Ακολούθησε, κατόπιν, η «οργισμένη» δή-
λωση του αρχιεπισκόπου για «κάποια κυ-
ρία..!» σε ύφος πολιτικώς άκομψο και χριστια-
νικώς ανορθόδοξο. Η απροσδόκητη αντίδρα-
σή του, προσβλητική και μειωτική για το πρό-
σωπο της υπουργού, σε πλήρη αναντιστοιχία 
με τη μετριοπάθεια και τη νηφαλιότητα που τον 
διακρίνουν. Κατά τα λοιπά, η θεμιτή και εύλο-
γη εκ μέρους του επίκληση της συνταγματικής 
επιταγής («ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευ-
τικής συνείδησης») μοιάζει, μάλλον, ανεπαρ-
κής για τη διαχείριση του ζητήματος των απαλ-
λαγών. Η καταξίωση ενός σχολικού μαθήμα-
τος δεν μπορεί να εξαντλείται αποκλειστικώς 
και μόνο στη νομική του κατοχύρωση! Από την 

άλλη, θα πρέπει να εξηγηθεί μια καταφανέστα-
τη θεολογική παραδοξότητα: Πώς είναι δυνατό 
να επαναπαύεται, αβασάνιστα, η διοικούσα Εκ-
κλησία, με τη δήλωση ενός γονέα ότι το παιδί 
του «δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος»; Αναρω-
τηθήκαμε τι μπορεί να σημαίνει, αλήθεια, μια 
τέτοια δήλωση στο πλαίσιο μιας γραφειοκρατι-
κής διαδικασίας για το αναπαλλοτρίωτο αγαθό 
της ελευθερίας, για τη δυναμική και το ανεξά-
ντλητο των επιλογών συνείδησης κάθε ανθρώ-
που; Κι  αν ακόμη μια τέτοια (αρνητική) δήλω-
ση πίστης κρινόταν νομικώς αναγκαία και επι-
βεβλημένη (ανάλογη της θετικής δήλωσης των 
μουσουλμάνων μαθητών στη Δυτική Θράκη 
για την προνομιακή εισαγωγή τους στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση) δεν θα παρέμενε σκαν-
δαλωδώς μετέωρη και χριστιανικώς αδικαίω-
τη; Μια τέτοια δήλωση απαιτούσαν επιτακτικά 
και εκβιαστικά οι δήμιοι των χριστιανών μαρ-
τύρων! Φρικτός και αυτός ακόμη ο συνειρμός, 
μακαριότατε… 

Η πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση για το 
ζήτημα των απαλλαγών από τα θρησκευτικά εί-
ναι, για πολλοστή φορά, προσχηματική και αδι-
έξοδη. Μια αψιμαχία εντυπώσεων που ανακυ-
κλώνει ανούσια όλες, σχεδόν, τις ιδεοληψίες, 
τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της μετα-

πολίτευσης. Απουσιάζουν προκλητικά από τη 
«συζήτηση» τα παιδαγωγικά κριτήρια και υπε-
ρισχύουν οι σκοπιμότητες. Το επίδικο δεν είναι 
η διαχείριση του ζητήματος των απαλλαγών, 
αλλά ο ίδιος ο χαρακτήρας και η θέση του μα-
θήματος στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συνι-
στούν τα θρησκευτικά σαφές και διακριτό μορ-
φωτικό αγαθό (γνωστικό αντικείμενο) ναι ή όχι; 

Αν αναγνωρίζουμε, πλέον, τη σημασία και 
την αναγκαιότητα της κριτικής μελέτης του θρη-
σκευτικού φαινομένου (γενικώς), το 
οποίο χαρακτηρίζεται από παγκοσμιό-
τητα και διαχρονικότητα, και της σπου-

Θρησκευτικά: πέρα από τις απαλλαγές
Του Γιώργου Μάλφα 

Συνέπειες για Θράκη και Κύπρο

Πιέσεις να αναγνωρίσουμε το Κόσοβο
Του Χρήστου Καπούτση

>
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δής της ιδιαίτερης θρησκευτικής-πολι-
τισμικής μας παράδοσης (ειδικώς), θα 

πρέπει να τοποθετηθούμε με σαφήνεια απένα-
ντι στο εξής πολύ συγκεκριμένο ερώτημα: Θέ-
λουμε μάθημα θρησκευτικών κλειστό, κατηχη-
τικό και μονοφωνικό για τα παιδιά κάθε θρη-
σκευτικής κοινότητας ξεχωριστά (επομένως και 
προαιρετικό), ή μάθημα ανοικτό, γνωσιακό, πο-
λιτισμικό και ενιαίο για όλα τα παιδιά (επομέ-
νως και υποχρεωτικό);

Για λόγους κοινωνικούς, παιδαγωγικούς, 
αλλά και θεολογικούς, επιβάλλεται η μετεξέλι-

ξη των θρησκευτικών σε ενιαίο και καθολικό 
μάθημα, που χωρά δίχως διακρίσεις και απο-
κλεισμούς όλα τα παιδιά μας. Σε ένα μάθημα 
που σέβεται την ιδιοπροσωπία και την ετερό-
τητα κάθε μαθητή, που καλλιεργεί την καταλλα-
γή και την κατανόηση του «άλλου». Μια νησίδα 
ελευθερίας, έκφρασης και πνευματικότητας σε 
ένα σχολείο ακραίας εργαλειοποίησης της γνώ-
σης και στείρου ακαδημαϊσμού. Μάθημα που 
θα δεξιώνεται τα ζόρια της εφηβείας για τα μι-
κρά και τα μεγάλα της ύπαρξης, όλα αυτά που 
ασφυκτιούν σε φευγαλέες κουβέντες στα δια-

λείμματα και στις απόκρυφες γειτονιές του δια-
δικτύου. Σ’ αυτό το μάθημα η έννοια της απαλ-
λαγής θα στερείται νοήματος, γιατί κανένας μα-
θητής μας δεν θα περισσεύει! 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια σημαντικότατα βήματα προό-
δου, τα οποία πολλοί από τους δημοσιολογού-
ντες αστόχαστα για το μάθημα αγνοούν απαρά-
δεκτα. Στη θεολογική κοινότητα, εξαιτίας ακρι-
βώς της ποικιλώνυμης αμφισβήτησης του μα-
θήματος, αναπτύχθηκε ένας παρατεταμένος 
αναστοχαστικός διάλογος, ανάλογος του οποί-

ου δεν έγινε για κανένα άλλο σχολικό μάθημα! 
Καρποί αυτής της εξαντλητικής και δημιουργι-
κής διεργασίας είναι και τα νέα Αναλυτικά Προ-
γράμματα του μαθήματος για το δημοτικό, το γυ-
μνάσιο και το λύκειο. Συνιστούν αναμφίβολα 
μια τολμηρή και ώριμη αλλαγή παραδείγμα-
τος. Κυρία υπουργέ, βρίσκονται σε κάποιο συρ-
τάρι του γραφείου σας. Αξίζει να τα αναζητήσετε. 
Ίσως μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε μια για 
πάντα από το άγος των απαλλαγών…

Τη γνωστή αμερικάνικη σειρά, 
που παρουσιάζει έναν μεσαιωνι-
κό φανταστικό κόσμο όπου κυρι-
αρχούν τα αποϊδεολογικοποιημέ-
να παιχνίδια εξουσίας, η προδο-
σία, και η αδελφοκτονία θυμίζει 
η κούρσα διαδοχής για την ηγε-
σία της Νέας Δημοκρατίας: Εκ-
δηλώνεται ως μια σύγκρουση δί-
χως αρχές των καπετανάτων ενός 
κόμματος που πάντοτε στην ου-
σία του υπήρξε «κόμμα παραγό-
ντων» και όχι «κόμμα μαζών».

Π 

ίσω από την υποψηφιό-
τητα Τζιτζικώστα, όπως 
πλέον γίνεται φανερό, 
στοιχίζεται και ο Α. Σαμα-

ράς και ο καπάτσος σύμβουλός του 
(και πρωταθλητής άστοχων εκτιμή-
σεων, για να μην ξεχνιόμαστε) Χρύ-
σανθος Λαζαρίδης. Μέσω αυτού, 
και με δούρειο ίππο τη ρητορική του 
«νέου», το ρεύμα του Αντώνη Σαμα-
ρά προσπαθεί να περάσει στη «φάση 
ΙΙ» εκκαθάρισης της παλαιογραφει-
οκρατίας του κόμματος (η πρώτη 
ήταν η τοποθέτηση του  Παπαμιμί-
κου στη θέση του γραμματέα της ΝΔ, 
με «ειδική αποστολή» να την κατα-
στείλει). Το σχέδιο λειτουργεί και ως 
σωσίβιο διάσωσης του ίδιου του Σα-
μαρά, καθώς στην περίπτωση νίκης 
του περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας (που θα μείνει στην ιστο-
ρία της Θεσσαλονίκης ως ο πολιτικός 
που την αποκάλεσε «μια… γκομενά-
ρα που θέλει πλύσιμο»!), και για όσο 
δεν θα έχει την δυνατότητα να γίνει 
βουλευτής, αυτός είναι που θα ανα-
λάβει την κοινοβουλευτική ομάδα. 

Ο Μεϊμαράκης, αντίθετα, εκ-
φράζει την καραμανλική γραφειο-
κρατία, προβάλλει ως «ψυχή της πα-
ράταξης», διαφημίζοντας τα αμέτρη-
τα κομματικά χιλιόμετρα που έχει στα 
παπούτσια του. Πρεσβεύει τη σταθε-
ρή προσήλωση στον «μεσαίο χώρο» 
και τον πατροπαράδοτο «κοινωνικό 
φιλελευθερισμό» που θεμελίωσε ο 
ιδρυτής της. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμ-
βολίζει, προφανώς, την παράδοση 
της οικογενειοκρατίας μέσα στο κόμ-
μα, η οποία είναι εξίσου ισχυρή. Αξί-
ζει κανείς να αναλογιστεί πόσοι από 
τους νεώτερους βουλευτές της παρά-
ταξης είναι επίγονοι πολιτικών δυνα-
στειών, για να κατανοήσει τη μεγάλη 
αντίφαση ενός κόμματος που καταγ-
γέλλει τον νεποτισμό στη δημόσια δι-
οίκηση, την ίδια στιγμή που τον εν-
σαρκώνει στη χημικά καθαρή του 
μορφή μέσα στην παράταξη. Η υπο-
ψηφιότητά του, ωστόσο, είναι ισχνή, 
καθώς η πολυετής καραμανλική κυ-
ριαρχία εντός της Νέας Δημοκρατίας 
και η μετέπειτα ανάληψη των ηνίων 
από τον Αντώνη Σαμαρά είναι εξελί-
ξεις που έχουν θέσει στο περιθώριο 
το άλλοτε ισχυρό «μητσοτακέικο» – 
δεν έχει περάσει και πολύς πολιτικός 
χρόνος, εξάλλου, από τότε που η Ντό-
ρα Μπακογιάννη αναγκάστηκε να 
την εγκαταλείψει προσωρινά.

Ως αουτσάιντερ, προβάλλει ο 
Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλάει τη 
γλώσσα ενός αβερωφικού φονταμε-
νταλισμού, διανθισμένου με ακραίες 
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Ο Άδω-
νις γνωρίζει ότι δεν έχει παρά… κβα-
ντικές πιθανότητες να εκλεγεί πρόε-
δρος σε ένα κόμμα που μπήκε από 
το παράθυρο πριν από μερικά χρό-
νια –ωστόσο στο πίσω μέρος του 
μυαλού του ίσως και να έχει δεύτε-
ρα σχέδια: Στο ενδεχόμενο που εν τέ-
λει προκύψει μια σκληρή καταδικα-
στική απόφαση για τη δολοφονία του 
Φύσσα, θα δημιουργηθεί ένα κενό 
στην άκρα δεξιά, το οποίο ίσως σκέ-
φτεται να καλύψει ο ίδιος, ακολου-
θώντας ένα «μοντέλο Ουγγαρίας». Γι’ 
αυτόν, η κάθοδος στις εκλογές είναι 
ούτως ή άλλως κέρδος, καθώς καθιε-
ρώνεται ως ηγετική προσωπικότητα 
και μετέπειτα μπορεί –ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που οι καραμανλικοί κα-
ταφέρουν να κλειδώσουν τη φυσιο-
γνωμία της παράταξης στον «μεσαίο 
χώρο»– να παίξει ηγετικό ρόλο σ’ ένα 
νέο μη ναζιστικό, ακροδεξιό σχήμα, 
που θα προκύψει από το ξαναμοίρα-
σμα στην τράπουλα του χώρου.

Μεταξύ αυτών των πόλων έχει 
ξεκινήσει ήδη μια λυσσαλέα εσω-
κομματική σύγκρουση, η οποία κα-
ταδεικνύει τη βαθιά οργανωτική και 
ιδεολογική κρίση που βιώνει εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια η ελληνι-
κή δεξιά: Στη ρητορική των εσω-
κομματικών αντιπάλων (πλην Αδώ-
νιδος, που δεν είναι τυχαίο ως προς 
αυτό ότι είναι το αουτσάιντερ) κυρι-
αρχεί η αποϊδεολογικοποίηση, ενώ 
ο κάθε υποψήφιος προσπαθεί να με-
ταβάλει τις εσωκομματικές δημοκρα-
τικές διαδικασίες σε κοστούμι για τη 
δική του εκλογή. Έτσι οι μεϊμαράκη-
δες θα μαζέψουν 200 υπογραφές για 
την υποψηφιότητά του, ενώ το κατα-
στατικό απαιτούσε μόνο 50, μόνο και 
μόνο για να δυσκολέψουν τη διαδι-
κασία για τους άλλους. Και θα απαι-
τήσουν μια σφιχτή και αρκετά κλει-
στή διαδικασία και αρκετά υψηλό 
παράβολο εκλογής (ακούστηκε μέ-
χρι και 50€) ώστε να περιορίσουν το 
σώμα των εκλογέων στον στενό κορ-
σέ του μηχανισμού που ελέγχουν.   

Από την άλλη, ο Παπαμιμίκος 
προσπάθησε να κόψει την υποψηφι-
ότητα του Άδωνι, επειδή άργησε να 
την καταθέσει μερικά λεπτά, πράξη 
που έκανε ρεζίλι τη Νέα Δημοκρα-
τία στο πανελλήνιο και θύμισε τα όρ-

για που ο τωρινός γραμματέας στης 
ΝΔ έκανε όταν έλυνε και έδενε στην 
ΔΑΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Ο λόγος αυτού του απονενοημένου 
διαβήματος υπήρξε, φυσικά, ότι οι 
σαμαρικοί έκριναν πως η υποψηφι-
ότητα Άδωνι λειτουργεί εις βάρος της 
δικής τους, αφαιρώντας κρίσιμες ψή-
φους από την καθαρή δεξιά. 

Ο δε Κυριάκος κάνει εκκλήσεις 
για φέιρ πλέι, όχι γιατί έχει κάποια ιδι-
αίτερη ευαισθησία, αλλά διότι, κατά τα 
φαινόμενα, δεν διαθέτει την ισχύ και 
τα μέσα ώστε να εφαρμόσει χτυπή-
ματα κάτω από τη ζώνη στους αντι-
πάλους του. Και ο Άδωνις, λέει, ξεκι-
νάει περιοδεία στην Ελλάδα με πούλ-
μαν «αλά Ομπάμα» -μάλλον για να 
εξυπηρετήσει το δεύτερο σενάριο στο 
οποίο αναφερθήκαμε. 

Με αυτά και με εκείνα, γίνεται σα-
φές πως η ΝΔ οδεύει προς μια βα-
θιά πολιτική κρίση – η οποία θα της 
χτυπήσει σίγουρα την πόρτα στα χρό-
νια που έρχονται. Το κόμμα στα μέσα 
του είναι εντελώς σάπιο, μη καταφέρ-
νοντας να υπερβεί τον πατροπαράδο-
το πολιτικό κοτζαμπασισμό που κυρι-
αρχεί – ενώ η «μακροχρόνια ιδεολο-
γική ηγεμονία της αριστεράς», στην 
οποία αρέσκεται να αναφέρεται τόσο 
πολύ ο Άδωνις, έχει προκαλέσει ένα 

σοβαρό μορφωτικό και πολιτισμικό 
έλλειμμα στα στελέχη της: Δεν είναι 
τυχαίο ότι κατά τα εφτά χρόνια που 
κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία στην 
τελευταία 10ετία, στα νευραλγικά πό-
στα συντονισμού και υπεράσπισης 
του έργου της θα είναι είτε άνθρωποι 
που «έκαναν το αγροτικό» τους στην 
αριστερά (Λούλης, Ρουσόπουλος, 
Κύρτσος, Λαζαρίδης) είτε είναι μετα-
γραφές από την άκρα δεξιά (Άδωνις, 
Βορίδης, Ασημακοπούλου, κ.ά.). 

Το μόνο που κρατάει αυτή την 
κρίση από το να εκδηλωθεί είναι ότι 
ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρούν 
σοβαρό προβάδισμα και στην… πο-
λιτική αποσύνθεση, καθώς από εδώ 
και πέρα η κυβέρνηση θα έρχεται 
αντιμέτωπη με τα τέρατα που δημι-
ούργησε και θα δημιουργήσει ο τυ-
χοδιωκτισμός και η ξεδιαντροπιά 
της «proti fora aristera». Όπως ομο-
λόγησε και νεαρό στέλεχος της ΝΔ, 
με σημαντική θητεία στη ΔΑΠ, που 
τώρα έχει καταδικαστεί σε πολυετή 
θητεία στην άγονη γραμμή δικηγο-
ρικών συλλόγων και επιμελητηρίων 
από την αρτηριοσκληρωτική κομμα-
τική επετηρίδα... «Το χειρότερο που 
έχει κάνει ο Τσίπρας είναι ότι ανα-
σταίνει τους δικούς μας τους ανεπρό-
κοπους και τους ανεπάγγελτους»...

«Γκέιμ οφ θρόουνς» στη Νέα Δημοκρατία
Η λυσσαλέα μάχη των νεοδημοκρατικών καπετανάτων για την ηγεσία του κόμματος 

Του Γιώργου Ρακκά

>
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Πρέπει να ανατρέξουμε στις πιο 
σκοτεινές περιόδους της ιστο-
ρίας του ελλαδικού κράτους 
για να εντοπίσουμε περιόδους 
που η χώρα ήταν σε τέτοιο βαθ-
μό εξαρτημένη, ουσιαστικά στο 
έλεος των δυτικών δυνάμεων. Η 
καταστροφική επτάμηνη διαχεί-
ριση της κρίσης από τον Τσίπρα 
και την κυβέρνηση Σανέλ ουσι-
αστικά αποτελείωσε κάθε υπό-
λειμμα ανεξαρτησίας της χώρας. 
Για μια χώρα που ήταν ήδη σε 
δυσχερή θέση από τα δύο προη-
γούμενα μνημόνια, οι τυχοδιω-
κτισμοί και ερασιτεχνισμοί της 
πρώτης κυβέρνησης Σύριζα-
Ανέλ ήταν η τελική βολή. 

Μ 

ε το τρίτο μνημόνιο που 
υπέγραψε και θα εφαρ-
μόσει ο Τσίπρας, Αμε-
ρικανοί, Γερμανοί, Γάλ-

λοι (και Τούρκοι) ξέρουν πως έχουν 
το πάνω χέρι έναντι της χώρας. Γι’ 
αυτό όλοι τους τον στήριξαν με πά-
θος στην προεκλογική περίοδο, για-
τί ήταν σίγουροι ότι μετεκλογικά θα 
έπαιρναν τα «συμπεφωνημένα». 

Πρώτα πρώτα οι Αμερικανοί, 
που σε όλη τη φάση της διαπραγ-
μάτευσης (και πολύ πιο πριν) κα-
θοδηγούσαν τον Τσίπρα, τώρα ζη-
τούν ανταλλάγματα. Πόσο λογαριά-
ζουν τον Τσίπρα οι Αμερικανοί φά-
νηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
στη Νέα Υόρκη. Στη σύνοδο που 
συγκάλεσαν για την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας, η ΠΓΔΜ καλέ-
στηκε ως «Μακεδονία». Αυτή είναι 
πάγια τακτική των ΗΠΑ τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά πάντα την τελευ-
ταία στιγμή και ύστερα από διαμαρ-
τυρίες του ελληνικού ΥΠΕΞ υπα-
ναχωρούσαν και η γειτονική χώρα 
συμμετείχε με την επίσημη ονομα-
σία της. Αυτήν τη φορά το ελληνι-
κό αίτημα απορρίφθηκε και οι Τσί-
πρας-Κοτζιάς, αντί να καταγγείλουν 
την πρακτική της «φίλης» Αμερι-
κής, έκατσαν σαν καλά παιδιά εκτός 
της συνόδου (για ένα θέμα που απα-
σχολεί καίρια τη χώρα). Η ελληνι-
κή πλευρά έλαβε ένα πρώτο μήνυ-
μα για το πόσο την υπολογίζουν οι 
Αμερικανοί, που έγινε πιο ξεκάθαρο 
στη συνάντηση που είχαν Τσίπρας 
και Κοτζιάς με τον υπουργό Εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι. Οι Αμε-
ρικανοί, για να συνεχίσουν να στηρί-
ζουν την ελληνική κυβέρνηση, ζη-
τούν «ευθυγράμμιση» σε μια σειρά 
ζητημάτων όπως το ενεργειακό, το 
Κυπριακό, τη διαχείριση του προ-

σφυγικού, το ζήτημα με την ονομα-
σία της ΠΓΔΜ, την αναγνώριση του 
Κοσόβου (γι’ αυτό δείτε σε άλλη σε-
λίδα της εφημερίδας) κ.λπ. 

Για το ενεργειακό, οι ΗΠΑ ζη-
τούν από την Ελλάδα να ενισχύ-
σει τη διασύνδεσή της με τον δυτι-
κοευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδια-
σμό και να εγκαταλείψει τα σχέδια 
για συμμετοχή στον ανταγωνιστικό 
ρωσικό σχεδιασμό, δηλαδή να πά-
ψει να αλληθωρίζει προς τη Ρωσία. 
Στο Κυπριακό, εδώ και μήνες δρο-
μολογούνται εξελίξεις και υπάρχουν 
φωνές που λένε ότι μέχρι την άνοιξη 
θα παρουσιαστεί νέο σχέδιο Ανάν. 
Όσον αφορά στην ονομασία της 
ΠΓΔΜ, οι ΗΠΑ, μέσω της υφ. Εξω-
τερικών, αρμόδιας για ευρωπαϊκά 
θέματα, Βικτόριας Νούλαντ, πιέ-
ζουν για επίλυση του ζητήματος εδώ 
και τώρα. Είναι τέτοια η βιασύνη των 
ΗΠΑ, ώστε εξετάζουν να προσκα-
λέσουν την ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, χω-
ρίς να προηγηθεί Σύνοδος Κορυφής 
και να μην υπάρχει δυνατότητα για 
βέτο από την Ελλάδα. Τέλος, αμερι-
κανικό αίτημα είναι να υπάρξει «δι-
αφάνεια» στους διαγωνισμούς του 
δημοσίου, γιατί τα τελευταία χρόνια 
οι ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει μια εύ-
νοια προς τις ευρωπαϊκές και εται-
ρείες τρίτων χωρών (π.χ. κινεζικές).

Η Γερμανία είναι ιδιαιτέρως 
ενοχλημένη από το ότι για άλλη μια 

φορά οι ΗΠΑ την παγίδεψαν σε ευ-
ρωπαϊκά θέματα. Μετά τον ουκρανι-
κό εμφύλιο, όπου οι ΗΠΑ κατόρθω-
σαν να την απομακρύνουν από τη 
Ρωσία και να την πλήξουν οικονομι-
κά, η παγίδα που της έστησαν με την 
Ελλάδα την έχει ενοχλήσει τρομερά. 
Το δημοσίευμα της Καθημερινής, ότι 
οι ΗΠΑ καθοδηγούσαν τον Τσίπρα 
στη διαπραγμάτευση, ήταν κεντρικό 
θέμα στον γερμανικό Τύπο. Οι Γερ-
μανοί πιστεύουν ότι, μέσω του ελ-
ληνικού θέματος, αυξήθηκε ο βαθ-
μός παρέμβασης των ΗΠΑ στην Ευ-

ρωζώνη και αναβαθμίστηκε ο ρό-
λος χωρών όπως η Γαλλία, η Ιταλία, 
η Αυστρία κ.ά. Γι’ αυτό περιμένουν 
την Ελλάδα στη γωνία. οι δηλώσεις 
του Σόιμπλε, στο τελευταίο Γιούρο-
γκρουπ, σε αντίθετο μήκος κύματος 
από αυτές άλλων Ευρωπαίων αξιω-
ματούχων, ότι δεν υπάρχουν καθυ-
στερήσεις στο ελληνικό πρόγραμ-
μα, δεν πρέπει να μας εφησυχά-
ζουν. Στο ζήτημα της ανακεφαλαιο-
ποίησης των ελληνικών τραπεζών, 
σε αντίθεση με την ΕΚΤ, το Βερολί-
νο επίσης δεν βιάζεται. Διαβεβαιώ-
νει ότι θέμα κουρέματος καταθέσε-
ων δεν υπάρχει, αλλά δεν αποκλεί-
εται αυτό να επιθυμούν, προκειμέ-
νου να «τιμωρηθούν» οι Έλληνες. 
Οι Γερμανοί δεν έχουν τον ρόλο του 
κακού πια απέναντι στην Ελλάδα, 
αλλά αν μέχρι τα Χριστούγεννα δεν 
έχει προχωρήσει το πρόγραμμα, δεν 
το έχουν σε τίποτα να επαναφέρουν 
το Grexit. 

Και αυτό γιατί μέχρι τότε ασχο-
λούνται με πιο σημαντικά θέμα-
τα, όπως το προσφυγικό/μετανα-
στευτικό, που τους έχει αναστατώ-
σει. Η Γερμανία καίγεται τώρα να 
ελέγξει η Ελλάδα τα σύνορά της και 
να σταματήσουν να εισέρχονται κα-
θημερινά χιλιάδες πρόσφυγες/με-
τανάστες, που σε μεγάλο ποσοστό 
καταλήγουν στη Γερμανία. Γι’ αυτό 
ζητούν από την Ελλάδα, σε συνερ-

γασία με την Τουρκία, να ελέγξουν 
τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο, 
αδιαφορώντας αν αυτό ουσιαστι-
κά για την Ελλάδα είναι η αρχή της 
συνδιαχείρισης του Αιγαίου με την 
Τουρκία, ίσα-ίσα αυτό λογικά θα εί-
ναι ένα από τα ανταλλάγματα που δί-
νει η Μέρκελ στον Ερντογάν προκει-
μένου να τον πείσει να συνεργαστεί. 

Η Γαλλία λογαριάζει ότι έχει έρ-
θει η στιγμή να εισπράξει για τη στή-
ριξη που παρείχε στον Τσίπρα στη 
σύνοδο της 12ης Ιουλίου και στο 
ότι μεσολάβησε για να του επιτρα-
πεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες 
να πάει σε εκλογές. Η Γαλλία επιθυ-
μεί η Ελλάδα να προχωρήσει τάχι-
στα στην πρώτη αξιολόγηση του τρί-
του μνημονίου (για να μην τεθεί εκ 
νέου θέμα Grexit) και στη συνέχεια 
να ξεκινήσει δουλειές με την Αθήνα. 
Οι Γάλλοι ανησυχούν, επειδή όλα 
τα φιλέτα της χώρας (π.χ. τα δώδεκα 
περιφερειακά αεροδρόμια και το Ελ. 
Βενιζέλος) τα έχουν πάρει οι Γερμα-
νοί, ενώ βλέπουν με ανησυχία και 
την υπερβολική εξάρτηση από τις 
ΗΠΑ. Οι Γάλλοι θέλουν επίσης ευ-
νοϊκή μεταχείριση για το ενεργει-
ακό: ρεύμα, αέριο και υδρογονάν-
θρακες, αλλά και την ιδιωτικοποίη-
ση των εταιρειών ύδρευσης. Θέλουν 
τις υποδομές της χώρας: λιμάνια, 
δρόμους και τρένα. Επίσης καλο-
βλέπουν το κτηματολόγιο και γενι-
κότερα το κομμάτι της χαρτογρά-
φησης της χώρας, αλλά θέλουν να 
αναμειχθούν και με τον τουρισμό. 
Οι Γάλλοι επιδιώκουν και ιδιαίτερη 
πολιτική επιρροή επί της Ελλάδας, 
γι’ αυτό και τις επόμενες εβδομάδες 
θα την επισκεφτούν τόσο ο Ολάντ, 
όσο και ο Μοσκοβισί, αλλά και άλ-
λοι αξιωματούχοι. Συναντήσεις με 
Γάλλους αξιωματούχους σε γαλλι-
κό έδαφος είχαν τις προηγούμενες 
μέρες τόσο ο Στουρνάρας, όσο και 
το προεδρείο του ΣΕΒ. Το «Ελλάδα-
Γαλλία συμμαχία» επιστρέφει. 

Η εμμονή του Τσίπρα με το ζή-
τημα της ρύθμισης του χρέους και 
η συνακόλουθη υποβάθμιση όλων 
των υπολοίπων θεμάτων της χώρας 
(εθνικών, οικονομικών, παραγωγι-
κών κ.λπ.) θα μας οδηγήσει σε νέες 
περιπέτειες, κατά το προηγούμενο 
παράδειγμα της επτάμηνης «σκλη-
ρής διαπραγμάτευσης». Στη λογική 
να κερδίσει τη ρύθμιση του χρέους, 
θα δώσει ό,τι αντάλλαγμα του ζητή-
σουν και στο τέλος ούτε τη ρύθμιση 
θα πάρει καλά καλά. Όταν ο τυχοδι-
ωκτισμός συναντάται με τον ερασι-
τεχνισμό, το αποτέλεσμα δεν μπορεί 
παρά να είναι τραγικό. 

Η χώρα πιο αδύναμη από ποτέ
Οι τυχοδιωκτισμοί και ερασιτεχνισμοί της κυβέρνησης Σύριζα-Ανέλ λειτουργούν ως χαριστική βολή.

“ 
Οι Γερμανοί 

πιστεύουν 

ότι μέσω του 

ελληνικού 

θέματος αυξήθηκε 

ο βαθμός 

παρέμβασης 

των ΗΠΑ στην 

Ευρωζώνη. 

Γι’ αυτό περιμέ-

νουν την Ελλάδα 

στη γωνία

Του Γιάννη Ξένου
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Από την επτάμηνη διακυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ., το νέο μνημό-
νιο και τις δύο τελευταίες εκλογικές 
αναμετρήσεις (δημοψήφισμα Ιου-
λίου και βουλευτικές εκλογές Σε-
πτεμβρίου) προέκυψαν πάρα πολ-
λά γεγονότα, ωστόσο πολύ λίγα εί-
ναι τα όντως νέα στοιχεία στο πολι-
τικό σκηνικό.

Ο 

πολιτικά κυρίαρχος –από 
τις εκλογές του Ιανουαρί-
ου– Τσίπρας παρέμει-
νε κυρίαρχος παρά τις 

κωλοτούμπες, παρά τους κεφαλαια-
κούς ελέγχους, παρά το τρίτο μνημό-
νιο, παρά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, 
παρά την απογοήτευση και την απο-
στράτευση.

Η κύρια συγκολλητική ουσία του 
τραυματισμένου ΣΥΡΙΖΑ ήταν όντως 
η διατήρηση της εξουσίας, όπως ση-
μειώναμε από τον περασμένο Μάιο – 
παρότι τότε ήταν αδύνατον να προβλε-
φθούν όλα όσα ακολούθησαν τον Ιού-
λιο. Το τέλος του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως τον γνωρίζαμε έως τότε, επήλθε 
με το μνημόνιο και τη διάσπαση, ωστό-
σο αυτός που έμεινε δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να νικήσει στις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου και προφανώς η διάσπα-
ση είναι το στοιχείο που κυρίως τον 
ενίσχυσε.

Η αποχώρηση της Αριστερής 
Πλατφόρμας και κάμποσων «αντιμνη-
μονιακών» αστέρων, υπό το σχήμα 
της εκλογικώς ατυχήσασας ΛΑΕ ή με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τελικά κα-
τέστησε τον Τσίπρα συμπαθέστερο –ή, 
έστω, ήρε τις ανησυχίες– στα συντηρη-
τικά μεσοστρώματα, τα οποία απεδεί-
χθη δεύτερη φορά ότι ήταν αποφασι-
σμένα να γυρίσουν σελίδα, να αφήσουν 
οριστικά πίσω τους την ούτως ή άλλως 
θολή ανάμνηση του ΠΑΣΟΚ και να 
αναζητήσουν νέα πολιτική έκφραση.
• Κατά τους συνεπείς αντιμνημονια-
κούς, ο Τσίπρας διέπραξε εγκλήματα 
καθοσιώσεως, ένα εκ των οποίων είναι 
ότι εξαπάτησε την κοινωνία με το δη-
μοψήφισμα.
• Είναι βέβαιο ότι η πραγματική οικο-
νομία έκανε ένα θεαματικό πισωγύρι-
σμα στη διάρκεια του επταμήνου.
• Είναι βέβαιο ότι ήρθε η ώρα να εφαρ-
μοστούν σε χρόνο μηδέν όλα τα μνη-
μονιακά μέτρα που δεν εφαρμόστηκαν 
την προηγούμενη πενταετία, επιβαρυ-
μένα στο δημοσιονομικό σκέλος. 
• Είναι βέβαιο ότι πολλοί προσγειώ-
θηκαν ανώμαλα από το νεφέλωμα της 
προσδοκίας ότι κάποιος, κάποτε, θα 
βρεθεί να «σκίσει τα μνημόνια».

• Είναι, τέλος, εξαιρετικά πιθανόν ότι 
η ψήφος που πήρε ο Τσίπρας τον Σε-
πτέμβριο συνιστά περισσότερο ανοχή 
και «ευκαιρία», παρά επιβράβευση για 
το πρώτο επτάμηνο του 2015.
Όμως, αυτό που μένει ως συμπέρα-
σμα των τελευταίων εκλογών είναι ότι 
ο «νέος» ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί, ότι στην 
αντιπολίτευση δεν υπάρχει τίποτε ελ-
κτικό ή, έστω, ανεκτό, και ότι το «αντι-
μνημόνιο» εξεμέτρησε το πολιτικό ζην 
ή, έστω, συνετρίβη εκλογικά και δεν 
θα το ξανασυναντήσουμε υπό τις μορ-
φές που έλαβε την τελευταία πενταετία.

Το ευνοϊκό τοπίο
Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η 
εικόνα, η πολιτική κυριαρχία του Τσί-
πρα πολύ δύσκολα μπορεί να ανα-
τραπεί. Ας δούμε γιατί:
• Η Ν.Δ., με μείον 770.000 ψηφο-
φόρους στην εποχή των μνημονίων 
και μείον 192.000 μόνο στις τελευταί-
ες εκλογές, στις οποίες κατέβηκε υπό 
πολύ θετικές γι' αυτήν συνθήκες, είναι 
αναγκασμένη να επανεφεύρει τον εαυ-
τό της αν θέλει και στο μέλλον να αποτε-
λεί εναλλακτική κυβερνητική λύση. 
• Τα υπολείμματα της «Κεντροαριστε-
ράς» (ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι) έχουν να 
διαχειριστούν τη μιζέρια τους και τον 
εφιάλτη μιας πρόσκλησης για συγκυ-
βέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ αν κάτι πάει 
στραβά. Αν μάλιστα παραστεί ανάγκη, 
δεν θα έχουν κανένα περιθώριο άρ-
νησης συνεργασίας, δεδομένου ότι, αν 
προκαλέσουν εκλογές, θα καταστρα-
φούν.
• Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η εναπο-
μείνασα αντιπολίτευση είναι πολιτικά 
ισχνή έως εντελώς ακίνδυνη.
• Η κυβέρνηση, μετά την παρέλευση 
του τρέχοντος καυτού τριμήνου, δεν θα 
έχει τα επόμενα χρόνια τίποτε μη δι-
αχειρίσιμο να φέρει στη Βουλή, εκτός 
από «ουρές» του ασφαλιστικού.
• Η Κομισιόν ήδη επιταχύνει τις κατα-
βολές του νέου ΕΣΠΑ και απαλλάσσει 
την Ελλάδα από παλαιές υποχρεώσεις 

χρηματοδότησης επενδύσεων ώστε να 
ενισχύσει την όποια προσπάθεια ανά-
καμψης.
• Το ΔΝΤ ήδη προτείνει, υπαναχω-
ρώντας από προηγούμενες τοποθε-
τήσεις του, μοντέλο αναδιάρθρωσης 
του χρέους – επιμήκυνση χωρίς μείω-
ση επιτοκίων – απολύτως συμβατό με 
τις γερμανικές προδιαγραφές, άρα και 
αυτή η εκκρεμότητα αναμένεται να λή-
ξει χωρίς κραδασμούς.
• Οι επενδυτές στις ελληνικές τράπε-
ζες, παρότι έχασαν σχεδόν το σύνο-
λο των 14 δισ. ευρώ που έβαλαν στην 
προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση, εί-
ναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν 
και στην επόμενη, ώστε είτε να ρεφά-
ρουν σε έναν επόμενο γύρο είτε να σώ-
σουν ό,τι σώζεται από τα κεφάλαιά τους.
• Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
και η αναδιάρθρωση του χρέους ανοί-
γουν τον δρόμο για τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στο πρόγραμμα πιστωτικής 
επέκτασης της ΕΚΤ, που μπορεί να 
προσφέρει περαιτέρω ρευστότητα στη 
χειμαζόμενη οικονομία.
• Οι Ευρωπαίοι –με πρώτους τους Γερ-
μανούς– φαίνονται ήδη πεισμένοι ότι 
ο άνθρωπός τους στην Ελλάδα είναι 
ο Τσίπρας, υπό την έννοια ότι μπορεί 
καλύτερα από τον καθένα να υλοποι-
ήσει τις «μεταρρυθμιστικές» απαιτή-
σεις τους, συνεπώς η ενεργός απειλή 

περί Grexit ή κουρέματος καταθέσεων 
φαίνεται περισσότερο να απευθύνο-
νται προς τους όποιους εναπομείναντες 
αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ και την αντι-
πολίτευση παρά προς τον ίδιο τον Τσί-
πρα. Επομένως, αν κάτι πάει στραβά, το 
πιθανότερο είναι ότι στα δύσκολα θα 
εξασφαλίσουν τη στήριξή του.

Τα ανυπέρβλητα εμπόδια
Όλα τα παραπάνω περιγράφουν τα κύ-
ρια στοιχεία που αναμένεται να επη-
ρεάσουν τις βασικές δομές της οικο-
νομίας και του πολιτικού συστήματος 
τα αμέσως επόμενα χρόνια και, όπως 
περιγράψαμε προηγουμένως, προδια-
γράφουν μια άνετη συνέχιση της πο-
λιτικής κυριαρχίας του Τσίπρα – δεν 
αναφερόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
ήδη τείνει να μεταβληθεί σε κομπάρ-
σο. Όμως τίποτε – πολύ περισσότερο 
στην πολιτική – δεν εξελίσσεται ευθύ-
γραμμα.

Δεδομένου ότι ο υπέρτατος κανό-
νας διακυβέρνησης της χώρας και τα 
επόμενα χρόνια θα παραμείνει το μνη-
μόνιο, και μάλιστα με εφαρμογή όλων 
όσα δεν εφαρμόστηκαν επί μια ολό-
κληρη πενταετία, ελάχιστες προσδοκί-
ες θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε 
στοιχειωδώς πραγματιστής. Ο χειμώ-
νας θα είναι πολύ βαρύς φορολογικά 
και ασφαλιστικά, ενώ είναι άγνωστο αν 
ο λογαριασμός θα μπορεί να πληρωθεί.
• Οι αγρότες και οι μικρομεσαίοι δέ-
χονται αλλεπάλληλα φορολογικά και 
ασφαλιστικά χτυπήματα, η δίδυμη λαί-
λαπα ύφεσης και ανεργίας δεν θα ανα-
στραφεί πριν από το 2017.
• Οι συνταξιούχοι κάθε κατηγορίας 
πάνε για ένα ακόμη βασανιστικό κού-
ρεμα.
• Οι μακροχρόνια άνεργοι και ήδη 
απελπισμένοι θα προσθέσουν ακόμη 
μια διετία χωρίς ελπίδα.
• Οι φοροκλέφτες και οι προσκολλη-
μένοι στο κράτος – μικροί και μεγάλοι 
– απατεώνες είναι σχεδόν απίθανο να 
χάσουν τη φορολογική ασυλία τους.
• Όσο διατηρούνται οι κεφαλαιακοί 
έλεγχοι, είναι σχεδόν απίθανο οι μι-
κροί κυρίως επαγγελματίες και έμπο-
ροι να δουν θεού πρόσωπο, ενώ αρκε-
τοί μεσαίοι και μεγαλύτεροι επιχειρη-
ματίες λέγεται ότι επανεξετάζουν την 
τοποθέτησή τους στην ελληνική οικο-
νομία λόγω της υψηλότατης φορολόγη-
σης, που φτάνει πλέον το 49%.
• Αναμένεται μια πολιτικά κρίσιμη δι-
ευθέτηση του ζητήματος των κόκκι-
νων δανείων, η οποία, εκτός από τη 
μοίρα των νοικοκυριών, θα κρίνει και 
το μέλλον των περισσότερων μεγάλων 
– και καταχρεωμένων – επιχειρήσεων 
της χώρας, πολλές από τις οποίες ενδέ-
χεται να αλλάξουν χέρια με αποτέλε-

σμα να επηρεαστεί σοβαρά το επιχει-
ρηματικό τοπίο.
• Η παραγωγική βάση εξαρθρώνε-
ται και η χώρα εξαρτάται όλο και περισ-
σότερο από τις υπηρεσίες. Η πολιτική 
του σουβλατζίδικου και της καφετέριας 
θριαμβεύει και εν μέσω κρίσης.
• Οι δομές του κράτους και οι θεσμοί 
είναι τόσο δυσλειτουργικοί και απαρ-
χαιωμένοι, ώστε να θεωρείται τρομα-
κτικά δύσκολο να μεταρρυθμιστούν, 
πολύ περισσότερο όταν εδώ και δεκα-
ετίες δεν έχει εμφανιστεί έστω ένα σχέ-
διο αναδιάρθρωσης.
• Τα ευρωκονδύλια κατά κανόνα προ-
σανατολίζονται στα λεγόμενα «μεγάλα 
έργα», αλλά ελάχιστη είναι η συμβολή 
τους στην παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της οικονομίας.
• Η δραματική εξέλιξη του δημογρα-
φικού έχει βαρύτατες επιπτώσεις 
(«Ποντίκι», 8.10.2015) όχι μόνο στο 
ασφαλιστικό, αλλά και στην παραγωγι-
κότητα και την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας.
• Η στήριξη των ΗΠΑ στην ελληνική 
διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαί-
ους δανειστές δεν παρέχεται τζάμπα 
και, δεδομένων των μόνιμων «ενδια-
φερόντων» των Αμερικανών στα θέμα-
τα που μας αφορούν (Αιγαίο, Κύπρος, 
Σκόπια), θα πρέπει να είμαστε τουλά-
χιστον ανήσυχοι το επόμενο διάστημα 
για όσα μας αφορούν.
• Το προσφυγικό και μεταναστευτικό 
(και όχι μόνο προσφυγικό, όπως εμφα-
νίζεται) ρεύμα δεν έχει επιστροφή και, 
συνεπώς, θα αποτελεί μια διαρκή πρό-
κληση τα επόμενα χρόνια.

Τα τέσσερα κριτήρια
Σε κάθε περίπτωση, τέσσερα θα είναι τα 
κριτήρια για τη διατήρηση ή την κατάρ-
ρευση της σημερινής πολιτικής κυρι-
αρχίας του Τσίπρα: 
1. Ο εαυτός του και τα πεπραγμένα του.
2. Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας.
3. Η διαμόρφωση ή όχι μιας συνολι-
κής εναλλακτικής πρότασης, ενός ορά-
ματος για τα επόμενα χρόνια από μια 
άλλη πολιτική δύναμη.
4. Οι διαθέσεις των Ευρωπαίων προς 
τη χώρα μας.

Ενδέχεται τα αμέσως επόμενα 
χρόνια τα ερείπια να μην αναταχθούν. 
Όμως καλό είναι να υπενθυμίσου-
με ότι πολιτική κυριαρχία μπορεί να 
έχει κάποιος ακόμη και πάνω σε έναν 
σωρό πολιτικών, οικονομικών και κοι-
νωνικών ερειπίων. Το ερώτημα είναι 
αν ο ίδιος ο Τσίπρας θέλει να κυριαρ-
χεί  πάνω σε ερείπια. Και αν η κοινω-
νία θέλει να αποτελεί το ερείπιο πάνω 
στο οποίο θα κυριαρχεί ο οποιοσδήπο-
τε, είτε λέγεται Τσίπρας είτε κάπως αλ-
λιώς. Το μέλλον θα δείξει...

                                                                                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυριαρχία και τα ερείπια
Παρά την εκλογική της επικράτηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί.

“ 
Το ερώτημα είναι αν 

ο Τσίπρας θέλει να 

κυριαρχεί  σε ερεί-

πια. Και αν η κοινω-

νία θέλει να αποτελεί 

το ερείπιο πάνω στο 

οποίο θα κυριαρχεί ο 

οποιοσδήποτε...

Του Σταύρου Χριστακόπουλου, διευθυ-
ντή σύνταξης της εφημερίδας Το Ποντίκι
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Εξ αφορμής της εκδήλωσης «Το 
σύντομο καλοκαίρι του “Όχι” και 
η επίμονη ανακατασκευή του 
“εμείς” της ρήξης», από μέλη δι-
αδικτυακών εγχειρημάτων της 
εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς και προσπερνώντας τις βιω-
ματικές φάσεις και αντι-φάσεις 
ενός κόσμου αριστερίστικου 
λάιφ στάιλ, αξίζει να προβληματι-
στούμε γύρω από τον κοινό τόπο 
που φαίνεται να συγκροτεί το νέο 
«εμείς» της άκρας αριστεράς και 
που δεν είναι άλλος από το μετα-
ναστευτικό.

Α 

ξίζει να επισημανθεί η χα-
ρακτηριστική ευκολία με 
την οποία σύσσωμοι οι ομι-
λητές –κάποιοι προερχόμε-

νοι και από τον χώρο της ΛΑΕ– αφό-
ριζαν με τον λόγο τους την όποια πα-
τριωτική επίκληση και αναφορά στο 
έθνος, σε μία προσπάθεια παλινόρ-
θωσης του Δεκέμβρη του 2008 και 
ενώ την προηγούμενη περίοδο, από 
τις πλατείες των αγανακτισμένων και 
μετά, η άκρα αριστερά φάνηκε για 
μία στιγμή να εγκαταλείπει τον μηδε-
νισμό που ανέπτυξε μέσα στη μετα-
πολίτευση. Ίσως αυτή η επίφαση πα-
τριωτισμού των τελευταίων ετών δεν 
ήταν τίποτα άλλο παρά ένας ακόμη 
τακτικισμός ελέω ταξικού αγώνα.      

Όμως, με τις διαδοχικές ήττες του 
φοιτητικού κινήματος και του αντι-
μνημονιακού χώρου, και με δεδομέ-
νη την ανυπαρξία της άκρας αριστε-
ράς στους χώρους εργασίας, με ποια 
αφορμή θα επιβιώσει μία συνομά-

δωση που δείχνει όλο και περισσό-
τερο να συγκροτείται γύρω από έναν 
κοινό τρόπο ζωής και όχι λόγω μίας 
επεξεργασμένης ιδεολογικής σύ-
γκλισης; Ο κοινός τόπος του μετα-
ναστευτικού δείχνει πλέον να υπερ-
τερεί στην ιεραρχία των ανησυχιών 
μίας κοινωνικής ομάδας πλήρως εκ-
δυτικισμένης, που δείχνει λιγότερο 
επηρεασμένη από τις συνέπειες της 
οικονομικής λιτότητας και απομα-
κρυσμένη από τα πραγματικά προ-
βλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Περιορίζοντας αβασάνιστα τη 
μαρξιστική ανάλυση στο σύνθημα 
«εργάτες όλου του κόσμου ενωθεί-
τε», και εθελοτυφλώντας μπροστά 
στις συνέπειες της μετακίνησης πλη-
θυσμών για τη χώρα, η εξωκοινοβου-
λευτική αριστερά, με κύριο οδηγό ένα 
επιφανειακό συναίσθημα –έρμαιο 
της κυρίαρχης κοσμοπολίτικης ιδεο-
λογίας που διακινούν τα ΜΜΕ– φαί-
νεται να επανατοποθετεί τη δράση της 
με επίκεντρο το μεταναστευτικό, ίσως 
για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα.

Όταν μιλάνε για δράση, οι θιασώ-
τες του ταξικού αγώνα εννοούν μία 
κλιμάκωση της σύγκρουσης, αυτής 
που φοβήθηκαν στα χρόνια του αντι-
μνημονιακού κινήματος, της κυριο-
λεκτικής. Αυτή η «αναβάθμιση» του 
«αντιφασιστικού»-«αντιρατσιστικού» 
αγώνα αναδεικνύει, θα έλεγε κανείς, 
την αδυναμία της αριστεράς, όχι μόνο 
να αντιληφθεί το μεταναστευτικό, μα 
και να ανταπεξέλθει στην κατ’ εξοχήν 
αποστολή της μέσα στην ταξική αντι-
παράθεση, που δεν είναι άλλη από 
την υπεράσπιση και μεγέθυνση των 
κοινωνικών κεκτημένων. 

Επιπροσθέτως, κλιμακώνοντας 

τη βία, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέ-
τωπη όχι μόνο με μπράβους της νύ-
χτας και άλλους τραμπούκους του 
φασιστικού φάσματος, μα και με την 
πλειοψηφία της ελληνικής κοι-
νωνίας, οδηγούμενη τελικά στην 
ίδια την εξαφάνισή της. Μοναδική 
δυνατότητα επικράτησης σε αυτό το 
εγχείρημα είναι ίσως η συμμαχία με 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει 
στο συγκεκριμένο ζήτημα να συμ-
φωνεί (άραγε αυτή η συμφωνία δεν 
απασχολεί τους συντρόφους της «ρή-
ξης»;) μετατρέποντας την άκρα αρι-
στερά σε δεκανίκι της εξουσίας ενά-
ντια στον ελληνικό λαό.

Αναγνωρίζοντας τα τεράστια 
προβλήματα στην αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού φαινομένου, δεν 
ευαγγελιζόμαστε ότι έχουμε τη μαγι-
κή λύση. Ωστόσο αρνούμαστε να συ-
μπορευθούμε με ένα χώρο που ανα-
βαθμίζει το ζήτημα αυτό αποκλει-
στικά και μόνο με το πρόσχημα του 
αντιρατσισμού και του ταξικού αγώ-
να. Διαφωνούμε κατηγορηματικά με 
το χοντροειδές νεκραναστημένο ιδε-

ολόγημα ότι οι υλικές συνθήκες εί-
ναι αυτές που κατ’ εξοχήν ορίζουν το 
συνανήκειν – «όπως έγινε και στην 
Αμερική» ακούσαμε να λέει κάποιος 
συνομιλητής καλοπροαίρετα. Ακρι-
βώς επειδή δεν θέλουμε να γίνου-
με Αμερική –ή μάλλον το βαλκανι-
κό της κακέκτυπο– πράγμα που κατά 
τη γνώμη μας θα σημαίνει και το τέ-
λος του ελληνισμού ως διακριτής πο-
λιτισμικής οντότητας, με ό,τι σημαί-
νει αυτό και για το εργατικό κίνημα. 
Επιχειρούμε να πορευτούμε σε έναν 
άλλο δρόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι θα δεχτούμε τους πολιτισμικούς 
διαχωρισμούς, έτσι όπως τους θέτει 
το κεφάλαιο (το οποίο, παρεμπιπτό-
ντως, τείνει να σκέφτεται όλο και λιγό-
τερο με όρους εθνικούς). 

Η αποφυγή της πολιτισμικής σύ-
γκρουσης, έτσι όπως ορίστηκε προ 
εικοσαετίας από διανοητές του νέου 
μονοπολικού κόσμου, θεωρούμε ότι 
αποτελεί ακόμη – ίσως περισσότε-
ρο από ποτέ– το βασικό μέλημα για 
τις κοινωνίες της περιοχής μας. Μίας 
σύγκρουσης αναπόφευκτης μέσα 

στο χαοτικό περιβάλλον των σύγχρο-
νων μητροπόλεων, μα και απόλυτα 
διαχειρίσιμης για το παγκοσμιοποιη-
μένο κεφάλαιο. Και επειδή θεωρού-
με ότι η πολιτισμική εγχάραξη με τις 
ντόπιες αξίες του λαϊκού κινήματος 
σε ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν 
μία τόσο ισχυρή ταυτότητα όσο αυτή 
που προσδίδει το Ισλάμ, είναι κάτι 
σχεδόν αδύνατον, τουλάχιστον στην 
κλίμακα αυτού που μπορούμε να δι-
εκδικήσουμε σαν δικό μας με περισ-
σότερες αξιώσεις, δηλαδή στην κλί-
μακα του έθνους-κράτους, πιστεύου-
με ότι η αποτροπή των μεταναστευ-
τικών ροών προς τη χώρα μας είναι 
πρωτεύουσας σημασίας. Εξ ου και 
η σημασία των συνόρων για εμάς, ή 
όποιων διεθνών συμβάσεων απο-
τρέπουν το να μετατραπεί η Ελλάδα 
σε αποθήκη ψυχών.    

Η αριστερά της κατ’ επίφαση «τα-
ξικότητας», που αρνείται να αντιλη-
φθεί το μεταναστευτικό με αυτόν τον 
τρόπο, που εθελοτυφλεί ότι μπορεί 
να υφίσταται συνύπαρξη με μερικά 
από τα πιο συντηρητικά τμήματα του 
σουνιτικού Ισλάμ, δεν μας πείθει. 

Μία αριστερά φετιχιστική, που δι-
ακινεί αυτάρεσκα την ιδεολογία περί 
ταξικής σύγκρουσης, αφού πρώτα 
έχει εκμεταλλευτεί τις συνάφειες με 
την παρούσα κυβέρνηση για να προ-
σχωρήσει σε ποικίλες θέσεις στη δη-
μόσια διοίκηση, μας αναδύει τις πιο 
αρνητικές μνήμες της μεταπολίτευ-
σης. Μας κάνει να αρνούμαστε κατη-
γορηματικά το κατευθυντήριο επίθε-
το. Μας κάνει μη-αριστερούς..

Η σύγκλιση γύρω από το μεταναστευτικό 
Του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

          ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Στις 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης μια διαφο-
ρετική επίδειξη μόδας, με τίτλο «Νέα πα-
ραλία - νέα πασαρέλα - ελεύθερη έκφρα-
ση για ένα ένδυμα», την οποία διοργάνω-
σαν «οι φίλοι νέας παραλίας». Την επίδειξη 
συνόδευαν οι μουσικές κρουστών της ομά-
δας Paranaue, ενώ στη διάρκεια της εκδή-
λωσης συγκεντρώθηκαν μεταχειρισμένα 
ρούχα, σχολικά και βρεφικά είδη, με πρω-
τοβουλία της κοινωνικής οργάνωσης «ΑΡ-
ΣΙΣ», προκειμένου να διατεθούν σε κοινω-
νικά ευπαθείς ομάδες. 

Τ 

α ρούχα σχεδιάστηκαν από επαγγελ-
ματίες, αλλά και νέους ερασιτέχνες δη-
μιουργούς, οι οποίοι έπρεπε να αντα-
ποκριθούν στο πλαίσιο της επίδειξης. 

Από τη μια να δημιουργήσουν ρούχα που να 
είναι εμπνευσμένα από το τοπίο της πόλης και 
ειδικότερα της νέας παραλίας κι από την άλλη 
να είναι δημιουργημένα εξ ολοκλήρου από 

ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα ρούχα θα παρου-
σιάζονταν από μοντέλα ερασιτέχνες στους περι-
πατητές της νέας παραλίας. 

Το αποτέλεσμα υπήρξε όντως ιδιαίτερο και 
σίγουρα ήρθε να μας υπενθυμίσει πως οι δημι-
ουργικές δυνάμεις αυτής της πόλης, παρά την 
ευρύτερη μιζέρια της, επιμένουν να αφήνουν το 
στίγμα τους. 

Βέβαια, η εν λόγω πρωτοβουλία δεν φάνη-
κε να συγκινεί τον εναπομείναντα βιοτεχνικό 
κόσμο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται μετα-
ξύ λουκέτου ή αναζήτησης αριθμού φορολογι-
κού μητρώου στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.

Στα χρόνια της ακμής της ντόπιας βιοτε-
χνίας, οι βιοτεχνίες δεν επένδυσαν στην έρευ-
να και στην καινοτομία. Μια διαδικασία που θα 
επέτρεπε να κατοχυρωθεί ένα «δικό μας» στυλ 
και συνακόλουθα ένα διακριτό και μακροπρό-
θεσμο μερίδιο στην ευρωπαϊκή και βαλκανική 
αγορά ένδυσης. Προοπτική που σειρά πανεπι-
στημιακών και οικονομολόγων θεωρούν πως 
θα προσέφερε πολλαπλά οφέλη και στους ντό-
πιους βιοτέχνες και ευρύτερα στην πόλη. Αντ’ 
αυτού προκρίθηκε η μαζική φυγή στα Βαλ-

κάνια, η εκμετάλλευση του φθηνού εργατικού 
τους δυναμικού και εισαγωγή των «ελληνι-
κών» ρούχων στην Ελλάδα! Μηχανισμός που 
διέλυσε την ντόπια παραγωγική δραστηριότη-
τα και επιχειρηματικά απέτυχε, μπροστά στην 
επέλαση των κινέζικων ενδυμάτων. Το πάθημα 
όμως δεν έγινε μάθημα! Η ιδέα της αξιοποίη-
σης ανακυκλώσιμων ειδών στη διαδικασία πα-
ρασκευής ρούχων, η επαφή με νέους δημιουρ-
γούς και τις νέες τάσεις δε μπόρεσε να αντιτα-
χτεί στην παρακμή του κλάδου. Ο οποίος, για 
τη Θεσσαλονίκη, μόνο το 2014, μειώθηκε κατά 
1091 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 825 ήταν 
οικογενειακές. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια, ούτε το μιντι-
ακό στερέωμα μπορεί να αντιληφθεί τη σημα-
σία τέτοιων δράσεων, εμμένοντας στη θεαματι-
κή και ηδονιστική παρουσίαση των πάντων.

Η εναλλακτική επίδειξη προβλήθηκε από 
σειρά ηλεκτρονικών μέσων με τίτλο: «Ποια εί-
ναι η σέξι κτηνίατρος που σκανδάλισε τη Θεσ-
σαλονίκη;» Αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος 
του άρθρου τους στην κτηνίατρο Ειρήνη Μέ-
μου, η οποία χαϊδεύοντας ένα αδέσποτο σκυλά-

κι, πήρε μια πόζα που απαθανατίστηκε από τους 
φωτογράφους και συνόδευε τα ηλεκτρονικά άρ-
θρα. Η ίδια, βέβαια, βιώνοντας έναν απαράδεκτο 
σεξιστικό κανιβαλισμό στα κοινωνικά δίκτυα, 
δήλωσε στο protothema.gr πως μάλλον δεν θα 
ήθελε να λάβει ξανά μέρος σαν μοντέλο σε επί-
δειξη. Για την ιστορία, το ένδυμα που παρουσί-
αζε η κτηνίατρος ήταν εξ ολοκλήρου φτιαγμένο 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης και είχε τα μαλλιά 
της δεμένα με σχοινιά καραβιού…

Οι δημιουργικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης επιμένουν να αφήνουν το στίγμα τους

Εναλλακτική επίδειξη μόδας

Του Κωνσταντή Σεβρή
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Ν.Ν.: Πείτε μας για το εγχείρη-
μα του συνεταιρισμού «ΘΕΣγη»: 
Πού είναι η έδρα σας, πότε ξε-
κινήσατε, πόσα μέλη έχετε, από 
ποιες περιοχές και ποιο είναι το 
αντικείμενο των δραστηριοτή-
των σας;  Πού δίνεται έμφαση και 
προσοχή  ώστε να αποφευχθούν 
παθογένειες του παρελθόντος και 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
αυτής της πρωτοβουλίας;

Π.Κ.: Ο συνεταιρισμός αγροτών 
Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» ιδρύθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2013, από μια 
ομάδα νέων κυρίως αγροτών. Σήμε-
ρα αριθμεί εβδομήντα μέλη αγρό-
τες-παραγωγούς, καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις άνω των 25.000 στρεμμά-
των και διαχειρίζεται μια μεγάλη 
ποικιλία καλλιεργούμενων φυτών. 
Ο συνεταιρισμός έχει ως έδρα τη 
Λάρισα, αλλά εκτείνεται γεωγραφι-
κά σε όλη τη Θεσσαλία. Κύριο αντι-
κείμενο δραστηριότητάς μας είναι οι 
εκτατικές καλλιέργειες, δηλαδή τα 
δημητριακά (καλαμπόκι και σιτηρά), 
το βαμβάκι, τα ψυχανθή, αλλά και τα 
κηπευτικά, έπειτα από τη σημαντική 
συμφωνία που υπογράψαμε με την 
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης.

Η φιλοσοφία μας εδράζεται στην 
αναβίωση των αρχών και αξιών του 
υγιούς συνεταιρίζεσθαι, που είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις ανάπτυ-
ξης του πρωτογενή τομέα για την 
Ελλάδα στις σύγχρονες συνθήκες. 
Για να αντιμετωπιστούν τα καθημε-
ρινά προβλήματα και τα αδιέξοδα 
της γεωργίας με την παραδοσιακή 
της μορφή, οφείλουμε να εργαστού-
με για ένα μέλλον που θα βασίζε-
ται στη συνένωση των δυνάμεων. 
Η ισχύς εν τη ενώσει είναι ο μόνος 
δρόμος για τους αγρότες – παραγω-
γούς στο μέλλον. 

Ένας από τους τομείς που αντα-
νακλά τις στρεβλώσεις της ΚΑΠ 
είναι αυτός της παραγωγής σι-
τηρών. Λόγω των υψηλών επιδο-
τήσεων, η χώρα μας τα τελευταία 
τριάντα χρόνια απέκτησε υπερε-
πάρκεια στην παραγωγή σκλη-
ρού σιταριού -σε ποσοστό 140%-
. Αντίθετα, το έλλειμμα στην πα-
ραγωγή μαλακού σιταριού –
πρώτης ύλης για την παραγωγή 
ψωμιού-, έφτασε στα 365 εκατ. € 
το 2008, εισάγοντας αμφίβολης 
ποιότητας σιτηρών κυρίως από 
Ουκρανία, Ρωσία & Γαλλία. 

Το θέμα που θίγετε αποτελεί μια 
πραγματικότητα. Λόγω των υψηλών 
επιδοτήσεων με τις οποίες επιχο-

ρηγήθηκε το σκληρό σιτάρι, μεγά-
λη μερίδα των παραγωγών στράφη-
κε στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, 
εγκαταλείποντας σταδιακά την καλ-
λιέργεια άλλων δημητριακών όπως 
του μαλακού σιταριού, του κριθα-
ριού ή της σίκαλης. Γενικότερα, το 
σύνολο της πολιτικής των επιδοτή-
σεων είναι λάθος και τα δυσμενή 
αποτελέσματα γνωστά. Επιπρόσθε-
τα, δεν υπήρξε την περασμένη δε-
καετία ξεκάθαρη αγροτική πολιτική 
με μακροπρόθεσμους στόχους την 
εσωτερική αυτάρκεια και την παρα-
γωγή ποιοτικών προϊόντων σε σχέ-
ση με τη γεωγραφική μας θέση.

Η ανάγκη για την παραγω-
γή προϊόντων υψηλής διατροφικής 
αξίας είναι γνωστή και για τον λόγο 
αυτό ο συνεταιρισμός εντάσσει στις 
καλλιέργειές του το κριθάρι και τη 
σίκαλη και προχωρεί  στη μεταποί-
ησή τους.

Μέσα στον Οκτώβρη οι αγρό-

τες θα λάβουν τα ειδοποιητήρια 
από την εφορία όπου η προκα-
ταβολή φόρου αυξάνεται από το 
27,5% στο 55%. Με βάση δε το 
νέο μνημόνιο, ο φόρος στα κέρδη 
από αγροτικές δραστηριότητες 
θα ανέλθει από το 13% στο 26%, 
τα αγροτικά εφόδια θα υπόκει-
νται σε ΦΠΑ 23%, οι επιδοτήσεις 
θα φορολογηθούν από το πρώ-
το ευρώ, θα καταργηθεί επί της 
ουσίας το αγροτικό πετρέλαιο, 
θα συνεχιστεί ο ΕΝΦΙΑ, ενώ επί-
κειται και ο τριπλασιασμός των 
ασφαλιστικών εισφορών στον 
ΟΓΑ. Πώς θα ήταν εφικτό, υπό 
αυτές τις συνθήκες, η συνεται-
ριστική οργάνωση να βοηθήσει 
στην επιβίωση της μικρο-μεσαί-
ας παραγωγικής δομής; 

Μέσα από τους συνεταιρισμούς –
και μιλώ για συνεταιρισμούς με-
γάλης κλίμακας και όχι μικρούςσ 
όπως αναφέρεται ότι είναι επιθυ-
μητό να προωθηθούν– θα αναπτυ-
χθούν οικονομίες κλίμακας σε εφό-
δια πρωτίστως και διαχείριση γεωρ-
γικού εξοπλισμού. Επιπλέον, η δια-
χείριση μεγάλων ποσοτήτων και η 
ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωρ-
γίας επιτρέπουν πιο αποτελεσμα-
τική και προσοδοφόρα προώθηση 
των προϊόντων. Τα παραπάνω στοι-
χεία είναι από μόνα τους ικανά να 
δημιουργήσουν μια στέρεη βάση 
για τα μέλη κάθε υγιούς συνεται-
ρισμού, ενώ η συνεισφορά από το 
αποθεματικό θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για κατάλληλες επεν-
δύσεις στον τομέα της μεταποίησης.

Σε αντίθεση με το εξαγωγικό μο-

ντέλο της καλλιέργειας του σκλη-
ρού σιταριού, το οποίο αποτελεί 
την πρώτη ύλη παραγωγής πολ-
λών ζυμαρικών στην Ιταλία, εσείς 
ορθώς προωθείτε ένα μοντέλο κα-
θετοποίησης, αφού διαθέτετε την 
πρώτη ύλη σε εγχώρια αρτοποι-
εία. Θεωρείτε πως αυτά μπορούν 
να επιβιώσουν σε μια κάθετη 
δομή – συγκρατώντας την ανερ-
γία και διατηρώντας την παραδο-
σιακή τέχνη; Ο προβληματισμός 
μου αφορά στις ρυθμίσεις του 
3ου μνημονίου -σύμφωνα με τις 
επιταγές της εργαλειοθήκης του 
ΟΟΣΑ –καθώς και στην άρση των 
περιορισμών πώλησης του ψω-
μιού ήδη από το 2007, που δημι-
ουργούν μια ασάφεια στο τι θεω-
ρείται πλέον αρτοποιείο, ενώ οδη-
γούν στο κλείσιμο πολλούς από 
τους παραδοσιακούς φούρνους.

Η δική μας προσπάθεια έχει σαν 
πρώτο στόχο την προώθηση στην 
αγορά αλεύρων που θα προέρχονται 
από πιστοποιημένες καλλιέργειες, 
και με τη συμβολή κάθε συνεργαζό-
μενου αρτοποιού, να προσφέρουμε 
στον καταναλωτή ένα ποιοτικό προϊ-
όν που θα έχει ταυτότητα.

Είναι βέβαιο ότι οι ρυθμίσεις του 
3ου μνημονίου είναι καταδικαστικές 
για πολλούς επαγγελματίες αρτοποι-
ούς. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η 
διαφοροποίηση που μπορεί να προ-
κύψει από ενέργειες όπως η δική 
μας, με τη σύμπραξη συνεταιρισμού 
αγροτών/παραγωγών και αρτοποι-
ών, μπορεί να δώσει μια επιπλέ-
ον διαφοροποίηση στους επαγγελ-
ματίες αρτοποιούς από τη μαζικότη-
τα της παραγωγής και πώλησης του 
ψωμιού που προωθείται και άρα μια 
ώθηση προς τα εμπρός.

Ποιος πιστεύετε πως πρέπει να 
είναι ο ρόλος των καταναλωτών 
στη στήριξη των συνεταιριστικών 
εγχειρημάτων; Βλέπετε κάποια 
μεταστροφή στις καταναλωτικές 
συνήθειες και στις δυνατότητες 
διασύνδεσης παραγωγών και κα-
ταναλωτών στις συνθήκες ανθρω-
πιστικής κρίσης που περνάμε; 

Θα ήθελα να το πω απλά: Οι κατα-
ναλωτές θέλουν πλέον να ξέρουν τι 
τρώνε και από πού. Για όλους με-
τράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, 
το οποίο πρέπει να έχει αξία σε σχέ-
ση με την ποιότητα. Έχει αποδει-
χθεί στην Ελλάδα, δείτε την προσπά-
θεια του ΘΕΣγάλα με τους αυτόμα-
τους πωλητές γάλακτος– αλλά και 
άλλων συνεταιρισμών, ότι τα ελλη-
νικά προϊόντα μπορεί να είναι και 
ποιοτικά και ανταγωνιστικά στην 
τιμή. Οι καταναλωτές είναι δεδομέ-
νο ότι στρέφονται πλέον προς ποιοτι-
κά και πιστοποιημένα προϊόντα ελ-
ληνικής προέλευσης. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι όλο και περισσότερες εται-
ρείες επενδύουν στο κομμάτι αυτό 
προκειμένου να αυξήσουν τις πω-
λήσεις τους.

Σκεφτείτε λοιπόν το πλεονέκτη-
μα του γεγονότος, τα ποιοτικά αυτά 
προϊόντα να συνδυάζονται με ιχνη-
λασιμότητα από το χωράφι μέχρι 
το σημείο λιανικής πώλησης, όπως 
έχει τη δυνατότητα να πράττει ο συ-
νεταιρισμός αγροτών Θεσσαλίας 
ΘΕΣγη! 

Σας ευχαριστώ και καλή δύ-
ναμη στο εγχείρημά σας!

                                                                                                                                          ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αγροτικός Συνεταιρισμός ΘΕΣγη
Συνέντευξη του Παναγιώτη Καλφούντζου, προέδρου συνεταιρισμού αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣγη» στον Νίκο Ντάσιο

“ 
Μέσα από τους συ-

νεταιρισμούς –και 

μιλώ για συνεταιρι-

σμούς μεγάλης κλί-

μακας– θα αναπτυ-

χθούν οικονομίες 

κλίμακας σε εφόδια 

πρωτίστως και δια-

χείριση γεωργικού 

εξοπλισμού.
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        ΠΟΛΙΤΙΚΗ                 

Μετά την πρόκληση του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου να προσκαλέσει 
στη Σύνοδο της Ιεραρχίας του όλους 
τους μητροπολίτες των «Νέων Χω-
ρών» της Εκκλησίας της Ελλάδος, προ-
στέθηκαν νέες, εκ μέρους του Φαναρί-
ου, προκλήσεις.

Τ 

ο εσπέρας της Δευτέρας, 5ης Οκτω-
βρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας διοργανώθηκε εκδήλωση 
για τα είκοσι χρόνια αρχιερατείας 

του Μητροπολίτου Σάμου κ. Ευσεβίου. Πα-
ρόντες ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και 
πολλοί –άνω των είκοσι– αρχιερείς από όλη 
την Ελλάδα.  

Ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πα-
τριάρχου παρέστη στην εκδήλωση ο Μη-
τροπολίτης Προικονήσου κ. Ιωσήφ. Κατά 
τον χαιρετισμό του, ανέφερε, μεταξύ των άλ-
λων,  ότι είχε τη χαρά να συμμετέχει με τον 
Μητροπολίτη Σάμου στη Σύνοδο της Ιε-
ραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου! Δεν 
είναι γνωστό αν κατ’ ιδίαν ο Αρχιεπίσκοπος 
ή κάποιος άλλος Αρχιερεύς έκανε στον Μη-
τροπολίτη Προικονήσου σχετική παρατή-
ρηση και εξέφρασε τη δυσφορία του. 

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, πάντως, 
στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν, οι 
συζητήσεις είχαν να κάνουν με το θέμα που 
προέκυψε από τη δήλωση  του κ. Ιωσήφ. 
Σε ένα από αυτά τονίστηκε ότι ο Μητροπο-
λίτης Σάμου, όπως και όλοι οι Μητροπολί-
τες των «Νέων Χωρών», συμμετέχουν μόνο 
στη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ελλάδος και 
πουθενά αλλού. Μητροπολίτης ανέφερε ότι 
η Εκκλησία της Ελλάδος φιλοξενεί τον Μη-
τροπολίτη Προικονήσου και ευχαρίστως 
του παρέχει μισθό ιεροκήρυκος, στερώντας 
τον από δικό της κληρικό. Άλλος σημείωσε  
ότι στη Μητρόπολη Πειραιώς τελεί τη Θεία 
Λειτουργία, Θεία Μυστήρια, κηρύττει και 
έχει εκπομπή στον Ραδιοφωνικό Σταθμό. [  ]

Στην ίδια εκδήλωση ανακοινώθηκε ότι 
ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος απέστειλε 
επιστολή στον Μητροπολίτη Σάμου. Σ’ αυ-
τήν γράφει: «...χαίρομεν διαπιστούντες 
ότι το έργον του Ιερωτάτου αδελφού 
εκτιμάται ιδιαιτέρως υπό του θεοφιλούς 
κλήρου και του ευσεβούς λαού της Ιε-
ράς Μητροπόλεως ταύτης του καθ’ ημάς 
Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχι-
κού Οικουμενικού Θρόνου...». Ο Πατρι-
άρχης γράφει τη μισή αλήθεια. Η πλήρης 
αλήθεια είναι ότι και αν ακόμη θεωρηθεί ότι 
το κείμενο  της Πράξης του 1928 ισχύει – 
κάτι λίαν αμφισβητούμενο– η εν λόγω Μη-
τρόπολη είναι μεν του Οικουμενικού θρό-
νου, αλλά η διοίκησή της διεξάγεται απο-
κλειστικώς από την Εκκλησία της Ελλάδος. 

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, στην 
επιστολή  του προς τον Μητροπολίτη Σά-
μου, δίνει μιαν έμμεση απάντηση στον Πα-
τριάρχη. Γράφει ότι η Ιεραρχία της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος τον εψήφισε: «Εις την νη-
σιωτικήν ακρώρειαν, η οποία καθο-
ρά την Ιωνίαν, εγκατέστησε η χάρις του 
Παναγίου Πνεύματος συνοδική εκλογή 
από του 1995...». 

Για το θέμα των «Νέων Χωρών», δυ-
στυχώς, το υπουργείο των Εξωτερικών της 
Ελλάδος κρατά ερμητικά κλειστά τα αρχεία 
του, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα από 
επιστήμονες και δημοσιογράφους να ανοί-
ξουν, για να έρθουν στο  φως τα συζητηθέντα 
και συμφωνηθέντα τότε από την Ελληνική 
Πολιτεία και το Φανάρι. Πάντως, με το δε-
δομένο του Νόμου που ψηφίστηκε τότε από 
την Ελληνική Βουλή, η Πράξη του 1928 δεν 
ισχύει όπως έχει, κάτι που ενισχύεται και  με 
τη Νομολογία του ΣτΕ. 

Έως τα νέα κρούσματα, η επιθετικότητα 
που έχει ενταθεί τελευταίως από το Φανάρι 
στις Μητροπόλεις των «Νέων Χωρών» θε-
ωρήθηκε ότι ήταν από ένα πείσμα, επειδή 
δεν εξελέγη ο εκλεκτός του Πατριάρχου στη 
Μητρόπολη Ιωαννίνων. Όμως πλέον πολ-
λοί Αρχιερείς αμφισβητούν τη θεωρία αυτή. 
Στη θέση της ακούγονται διάφορες άλλες. Η 
μία είναι ότι η ιδεολογία του Φαναρίου θε-
ωρεί ότι τα εθνικά κράτη είναι κάτι το παρο-
δικό στην Ιστορία και ότι μείζονος σημασί-
ας για το Γένος είναι το «Κέντρο» του, που είΓ-
ναι το Φανάρι. «Γένος» είναι μια ευρύτερη 
έννοια του Έθνους, που καθιέρωσε το Φα-
νάρι επί τουρκοκρατίας και με βάση τα προ-
νόμιά του έναντι όλων των χριστιανών της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με τη λογι-
κή ότι η Ιστορία έχει σταματήσει στην τουρ-
κοκρατία και στην Εθναρχία του Φαναρίου 
αυτό  αγνοεί τους εθνικούς κινδύνους που 
υφίστανται, ιδιαίτερα στη Θράκη, στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου, στη Δωδεκάνη-
σο, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Κατά 
την ίδια θεωρία προηγείται το συμφέρον 

του «Κέντρου», που πολλές φορές συμπί-
πτει με αυτό της Άγκυρας και έρχεται σε σύ-
γκρουση με αυτό των Αθηνών, π.χ. η ένταξη 
της γείτονος στην Ε.Ε.  Η άλλη θεωρία είναι 
ότι με αυτό τον τρόπο πιέζει την Ελληνική 
Κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματά του. 
Η τρίτη είναι πως επιζητεί ευρύτερο «ζωτι-
κό χώρο» στις «Νέες Χώρες», αγνοώντας το  
γεγονός ότι θα ευνοηθούν έτσι περαιτέρω τα 
σχέδια της Άγκυρας. 

Η χειρότερη εκδοχή πάντως θεωρί-
ας είναι πως η εκ μέρους του Πατριάρχου 
κ. Βαρθολομαίου συστηματική και συνε-
χής επιχείρηση επιβολής της άποψής του, 
ότι οι «Νέες Χώρες» ανήκουν στο Φανά-
ρι, είναι μια  προσπάθεια να διασπασθεί η 
ενότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος και 
να περιοριστεί ο ρόλος της στον ελληνι-
κό λαό και στην Ορθοδοξία γενικότερα. 
Επιδιώκει έτσι να την περιορίσει  στις περιο-
χές που είχαν απελευθερωθεί έως τη δεκα-
ετία  του 1880 και που ήσαν έως τη γραμμή 
Παγασητικού–Αμβρακικού, αγνοώντας αν 
αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα πο-
λιτικά και στα εθνικά ζητήματα της χώρας. 
Με βάση τη θεωρία αυτή, η Ελληνική Δη-
μοκρατία θα είναι διασπασμένη σε πέντε (!!!) 
εκκλησιαστικά καθεστώτα: Στην Αυτοκέφα-
λη Εκκλησία της Ελλάδος, στο υπό το Πατρι-
αρχείο αυτόνομο καθεστώς των «Νέων Χω-
ρών» (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Νησιά 
Ανατολικού Αιγαίου), με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, στην υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
αυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, με έδρα 
το Ηράκλειο, στα υπό το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο Δωδεκάνησα  με ένα ανύπαρκτο 
εκκλησιαστικό καθεστώς και στο υπό το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο Άγιον Όρος, με το 
δικό του εκκλησιαστικό καθεστώς και τον 
δικό του Καταστατικό Χάρτη.

Οι αγρότες στο 
στόχαστρο του 
3ου μνημονίου

Ο 

ι αγρότες μπαίνουν στο στόχαστρο του 
τρίτου μνημονίου. μια σειρά από μέτρα 
θα πλήξουν τον αγροτικό κόσμο και θα 
αποτελέσουν ένα ακόμα χτύπημα για 

την πρωτογενή παραγωγή. 
Με τα νέα προαπαιτούμενα που θα ψηφιστούν 

σε λίγες μέρες διπλασιάζεται η προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος για τους αγρότες. Τον Μάιο η 
κυβέρνηση είχε μειώσει τον συντελεστή φορολό-
γησης στο 27,5%. Με το Μνημονίο 3 επανέρχεται 
στο 55%, μια αύξηση που θα ισχύσει αναδρομικά 
και για τα εισοδήματα του 2014. Ήδη οι αγρότες 
λαμβάνουν νέα εκκαθαριστικά, που τους καλούν 
να πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Η Επιτροπή Σοφών για το Ασφαλιστικό του υπ. 
Εργασίας εξετάζει προτάσεις όπως αύξηση από 
100% έως και 130% στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που καταβάλλουν οι αγρότες στον ΟΓΑ, αλλά 
και διπλασιασμό της ήδη προβλεπόμενης μείω-
σης στις προνοιακές συντάξεις που καταβάλλει ο 
ΟΓΑ.

Ακόμα προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση 
της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης στο πετρέλαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρό-
τες και η αύξηση φόρου στα ενοίκια στο 15% (από 
11% σήμερα) για εισόδημα ως 12.000 ευρώ και 
35% (από 33%) για εισόδημα πάνω από 12.000 
ευρώ. Προωθείται η θέσπιση αυστηρότερων κρι-
τηρίων για τον ορισμό του κατ’ επάγγελμα αγρότη 
και η εφαρμογή ειδικών συντελεστών για τους νέ-
ους αγρότες.

Επίσης, προωθείται η κατάργηση ή ο περιορι-
σμός σειράς φοροαπαλλαγών όπως είναι οι εκ-
πτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, τις κληρονομιές, τις γονικές 
παροχές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ενώ θα κα-
ταργηθούν αρκετές εξαιρέσεις που απολαμβάνουν 
οι επιχειρήσεις.

Σε μια περίοδο που η αναγκαιότητα της πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης είναι ευρέως αποδε-
κτή, θα έπρεπε η συζήτηση να επικεντρώνεται σε 
τι κίνητρα θα δοθούν προκειμένου να ενισχυθεί 
ο πρωτογενής τομέας. Αντιθέτως, στην εποχή του 
τρίτου μνημονίου, στόχος κυβέρνησης και τρόικας 
είναι να ισοπεδώσουν ό,τι έχει απομείνει απ’ την 
αγροτική παραγωγή. σεις ἀναμεταξύ τους.

Το παιχνίδι του Πατριάρχη
Επιχείρηση διάσπασης της Εκκλησίας της Ελλάδας;

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Η χειρότερη εκδοχή πάντως θεωρίας είναι πως η εκ μέρους του Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου συστηματική και συνεχής επιχείρηση επιβολής της άποψης του, ότι οι 
«Νέες Χώρες» ανήκουν στο Φανάρι, είναι μια  προσπάθεια να διασπασθεί η ενότητα 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και να περιοριστεί ο ρόλος της στον ελληνικό λαό και στην 
Ορθοδοξία γενικότερα. 
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Τα νέα προβλήματα, οι αμφιβο-
λίες και οι ανησυχίες που εκ-
φράζονται σχετικά με την ανα-
κεφαλαιοποίηση του τραπεζι-
κού συστήματος συνδέονται με 
το ξεκαθάρισμα των δανειακών 
χαρτοφυλακίων των τραπε-
ζών. Διότι η ανακεφαλαιοποίη-
ση δεν είναι τίποτε άλλο από το 
πρώτο βήμα για τη διαχείριση 
των προβληματικών δανείων. 
Με την ανακεφαλαιοποίηση οι 
τράπεζες ενισχύουν τα κεφά-
λαιά τους και έτσι αποκτούν τη 
δυνατότητα να προχωρήσουν 
σε εξυγίανση των χαρτοφυλα-
κίων τους, αναλαμβάνοντας τις 
ζημιές τους.  

Σ 

ε γενικές γραμμές, τα 
«κόκκινα δάνεια» των 
τραπεζών είναι της τάξε-
ως των 105 δισ. ευρώ, εκ 

των οποίων τα 60 δισ. ευρώ αφο-
ρούν επιχειρηματικά δάνεια. Για να 
καλυφθούν οι τράπεζες έχουν βάλει 
στην άκρη προβλέψεις περί τα 50 
δισ. ευρώ. Με την ανακεφαλαιοποί-
ηση υπολογίζεται ότι θα ενισχύσουν 
τα κεφάλαιά τους κατά 15 δισ. ευρώ, 
δηλαδή θα έχουν πρόσθετα κεφά-
λαια να κάψουν για τη διαγραφή ζη-
μιών που θα προέλθουν από κόκκι-
να δάνεια. Από την άλλη, προσδο-
κούν ότι, πρώτον, δεν θα σκάσουν 
και τα 105 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια 
και, δεύτερον, ότι από αυτά που θα 
σκάσουν κάτι θα ανακτήσουν από 
τις εξασφαλίσεις και τις υποθήκες 
που έχουν. Άρα θεωρητικά, οι τρά-
πεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση 
θα είναι έτοιμες να καθαρίσουν τους 
ισολογισμούς τους, ώστε να είναι σε 
θέση να παίξουν τον ρόλο τους στη 
χρηματοδότηση της οικονομίας.

Θα κληθούν λοιπόν να αποφα-
σίσουν ποιες υπερχρεωμένες επι-
χειρήσεις είναι βιώσιμες και ποιες 
όχι. Σε όσες κριθεί ότι είναι βιώσι-
μες, θα γίνει ρύθμιση χρεών, αλλαγή 
μάνατζμεντ, το οποίο θα περιέλθει 
στον έλεγχο της τράπεζας, και αναδι-
άρθρωση της επιχείρησης, η οποία 
σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 
περιλαμβάνει σπάσιμο της εταιρείας 
σε καλό και σε κακό κομμάτι. Όσες 
δεν είναι βιώσιμες θα ρευστοποιη-
θούν πάραυτα, πράγμα που σημαί-
νει απολύσεις και εκποίηση περιου-
σιακών στοιχείων.

Είναι προφανές ότι μέσα από μια 
τέτοια διαδικασία, η οποία βεβαίως 
θα πάρει χρόνο, θα αλλάξει ο επιχει-
ρηματικός χάρτης της χώρας. «Όταν 

το 50% των επιχειρηματικών δανεί-
ων είναι προβληματικό, η παραγω-
γική ανασυγκρότηση της χώρας δεν 
μπορεί παρά να ξεκινήσει από την 
ενεργητική διαχείριση των κόκκι-
νων δανείων», αναφέρει κορυφαίος 
τραπεζίτης. 

Τα πράγματα όμως θα χειροτε-
ρέψουν πριν γίνουν καλύτερα. Σε 
πρώτη φάση, θα υπάρξουν απολύ-
σεις και αύξηση της ανεργίας. Σε 
δεύτερη φάση, όμως, όπως αναφέ-
ρουν οι ίδιες πηγές, «αναμένεται να 
ενισχυθεί η δυναμική της οικονομί-
ας, καθώς μέσα από αυτή την αναδι-
άρθρωση θα αντιμετωπιστούν χρό-
νιες παθογένειες επιχειρηματικών 
κλάδων και θα απελευθερωθούν 
δυνάμεις που θα λειτουργήσουν 
αναπτυξιακά». 

Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο 
αυτό δίνεται μάχη για τον έλεγχο 
των τραπεζών. Οι πιστωτές θέλουν 
να διασφαλίσουν ότι, από τη στιγ-
μή που βάζουν μεγάλο μέρος των 
κεφαλαίων τους για την ανακεφα-
λαιοποίηση, θα έχουν λόγο στη δι-
αμόρφωση του νέου επιχειρηματι-
κού χάρτη της χώρας. Ιδιαίτερα το 
Βερολίνο και ο Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε ελπίζουν ότι μέσα από τις τρά-
πεζες θα μπορέσουν να ελέγξουν τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, καταφέρο-
ντας πλήγμα στην κατ' αυτόν υπεύ-
θυνη για την κρίση ελληνική επιχει-
ρηματική ελίτ. Δεν είναι τυχαίο ότι 
το τρίτο Μνημόνιο προβλέπει συ-
γκεκριμένα πράγματα τόσο για τη 
διαχείριση των προβληματικών δα-
νείων όσο και για την εταιρική δι-
ακυβέρνηση τραπεζών και ΤΧΣ. 

Προβλέπεται ότι η διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων θα 
γίνει από το Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας, την Τρά-
πεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες 
μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Και 
όταν λέμε ΤτΕ, εννοούμε τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό 
(SSM), ο οποίος έχει την εποπτεία 
του τραπεζικού συστήματος. Η Γαλ-
λίδα επικεφαλής του SSM Ντανιέλ 
Νουί έχει πάρει εντολή να προχω-
ρήσει στην αυστηροποίηση των κα-
νόνων. 

Επιπλέον, το Μνημόνιο προβλέ-
πει ότι το ΤΧΣ θα διορίζει ένα μέλος 
στο διοικητικό συμβούλιο κάθε τρά-
πεζας το οποίο θα εμπλέκεται ενερ-
γά με τη διαχείριση των προβλημα-
τικών δανείων και θα προχωρήσει 
στην αξιολόγηση των διοικήσεων 

των τραπεζών και των μελών των δι-
οικητικών συμβουλίων. Με τον τρό-
πο αυτόν οι πιστωτές προσπαθούν 
να διασφαλίσουν ότι ο έλεγχος των 
τραπεζών θα παραμείνει σε αυτούς, 
μακριά από την ελληνική κυβέρνη-
ση, ώστε να δημιουργήσουν τα και-
νούργια επιχειρηματικά τζάκια.

Το άνοιγμα της αγοράς των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να 
διευκολυνθεί αφενός η (συν)διαχεί-
ρισή τους από ξένες εξειδικευμένες 
πλατφόρμες και αφετέρου, η πώ-
ληση κυρίως επιχειρηματικών δα-
νείων σε private equityfunds, προ-
ωθούν ΤτΕ και ΤΧΣ. Κόντρα στις 
προεκλογικές κορόνες ότι αποτρά-
πηκε η πώληση μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων σε ξένα επενδυτικά κε-
φάλαια, ΤΧΣ και ΤτΕ καλούνται να 
υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις του 
Μνημονίου. Να υποβάλουν, δηλα-
δή, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, έκθε-
ση με την οποία θα υποδεικνύουν 
τα νομικά και κανονιστικά εμπό-
δια που υπάρχουν σήμερα ως προς 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. [  ] 
Όπως αναφέρει το Μνημόνιο, η κυ-
βέρνηση θα δημιουργήσει μόνιμο 
δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, που 
θα συμπεριλαμβάνει και μέτρα στή-
ριξης για τους ευάλωτους οφειλέ-
τες, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει ποιοι 
έχουν πραγματικά ανάγκη και ποιοι 
είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 
Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια δυ-
ναμική και ευέλικτη αγορά δια-
χείρισης μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, που να αξιοποιεί την εμπει-
ρία τρίτων παρόχων. Στο πλαίσιο 
αυτό θα διευκολυνθεί η ίδρυση κοι-
νοπρακτικών σχημάτων μεταξύ τρα-
πεζών και εξειδικευμένων εταιρει-
ών διαχείρισης μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, καθώς και τα υφιστά-
μενα εμπόδια στην αγορά δανείων 
-κυρίως επιχειρηματικών-, με απώ-
τερο στόχο τη συνεισφορά κεφαλαί-
ων από τους ξένους επενδυτές στην 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Πρό-
κειται για δέσμευση που απορρέ-
ει από το  Μνημόνιο ότι είναι ελεύ-
θερη η διάθεση κόκκινων δανεί-
ων. Η δε προετοιμασία ΤΧΣ και ΤτΕ 
δείχνει ότι οι πολιτικές δηλώσεις ότι 
το θέμα της μεταβίβασης των δανεί-
ων είναι ανοικτό αφορά στην πραγ-
ματικότητα μόνο την προστασία των 
ιδιωτών δανειοληπτών που βρίσκο-
νται σε αντικειμενική αδυναμία εξυ-
πηρέτησης των δανείων τους. [ ].

Προβλέπεται την άνοιξη του 
2016, με βάση τις νέες ευρωπαϊκές 
οδηγίες, αξιολόγηση των διοικήσε-
ων των τραπεζών. Αλλά ποιων δι-

οικήσεων; Θα περιμένουμε να δού-
με τις εξελίξεις. Ακόμη και σήμε-
ρα επιχειρούνται να βρεθούν παρά-
θυρα για να παραμείνουν στη θέση 
τους. Ακρογωνιαίος λίθος του σχε-
διασμού, που έχει εκπονηθεί από τα 
ξένα funds και τις επενδυτικές τρά-
πεζες, είναι μία από τις εξαιρέσεις 
που προβλέπει η κοινοτική οδηγία 
BRRD, η οποία πρόσφατα ενσωμα-
τώθηκε στο εθνικό δίκαιο. Αν μια 
τράπεζα λάβει κρατική βοήθεια με 
όρους, όμως, αγοράς, δεν θεωρεί-
ται αποτυχημένη (failedinstitution) 
και επομένως δεν υπάγεται σε κα-
θεστώς εξυγίανσης, αλλά στα μέ-
τρα πρόωρης (προληπτικής) εξυ-
γίανσης. Για να ενεργοποιηθεί το 
παράθυρο της παραπάνω εξαίρε-
σης θα πρέπει οι κεφαλαιακές ανά-
γκες που θα προκύψουν από την 
αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού 
(AssetQualityReview-ΑQR) και το 
βασικό σενάριο της άσκησης προ-
σομοίωσης, να καλυφθούν εξ ολο-
κλήρου από τους ιδιώτες. Αν συμβεί 
αυτό, το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ θα 
καλύψει τη διαφορά κεφαλαίων με-
ταξύ βασικού και δυσμενούς σενα-
ρίου (σ.σ. το ακραίο σενάριο θα είναι 
μάλλον και το δεσμευτικό για όλες 
τις τράπεζες), χωρίς η κρατική βοή-
θεια να οδηγήσει σε καθεστώς εξυ-
γίανσης. 
       Η ανακεφαλαιοποίηση πρέ-
πει να ολοκληρωθεί τις 31.12.2015 
με τη μορφή του bail-out. Από 1.1. 
2016 η νέα ρύθμιση προβλέπει τη 
λύση μέσω bail –in (κοινοτική οδη-
γία BRRD). Όμως θεωρώ πως  ό,τι 
και να γίνει δεν κινδυνεύουν οι κα-
ταθέσεις ανεξαρτήτως ύψους, ούτε 
οι κάτοχοι μετοχών. Σχετικό κίνδυνο 
διατρέχουν μόνο οι κάτοχοι τραπεζι-
κών ομολόγων.
      Κλείνοντας, σημειώνω με έμφαση 
ότι καμία ανακεφαλαιοποίηση του 
τραπεζικού συστήματος δεν μπορεί 
από μόνη της να διοχετεύσει ρευ-
στότητα στο οικονομικό σύστημα. 
Ενώ αποτελεί αναγκαία συνθήκη, 
δεν αποτελεί ικανή συνθήκη. Μόνο 
όταν αρχίσει να μεγεθύνεται το ΑΕΠ 
της χώρας, αυξηθεί η εθνική απο-
ταμίευση και αρχίσουν να αυξάνο-
νται οι καταθέσεις θα σημάνει η ώρα 
που το τραπεζικό σύστημα, ceteris 
paribus, θα είναι σε θέση να παίζει 
τον ρόλο για τον οποίον έχει ταχθεί.

*Απόσπασμα από μεγαλύτερο 
άρθρο του συγγραφέα που θα 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
του Άρδην και της Ρήξης

Τράπεζες εν καμίνω
Μπροστά στη νέα ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Το Μνημόνιο προβλέπει ότι το ΤΧΣ θα διορίζει ένα μέλος στο διοικητικό 
συμβούλιο κάθε τράπεζας το οποίο θα εμπλέκεται ενεργά με τη διαχείρι-
ση των προβληματικών δανείων.

Του Κώστα Μελά*

“ 

Τα πράγματα 

όμως θα χειρο-

τερέψουν πριν 

γίνουν καλύτε-

ρα. Σε πρώτη 

φάση, θα υπάρ-

ξουν απολύσεις 

και αύξηση της 

ανεργίας.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Στον αέρα είναι η εγκύκλι-
ος Χαϊκάλη (Α.Π.Φ.80000/οικ. 
36954/125) και οι προαναγγελ-
θείσες μειώσεις όλων των κα-
τωτάτων ορίων σύνταξης στα 
392,7 ευρώ, καθώς τόσο ο Ν. 
3863/2010 όσο και η ισχύουσα 
νομοθεσία δεν επιβεβαιώνουν 
κάτι τέτοιο.

Ο 

κ. Χαϊκάλης (υφυπουρ-
γός Κοινωνικής Ασφά-
λισης) εσπευσμένα, στα 
μέσα του καλοκαιριού 

(14/8/2015), εξέδωσε την παραπά-
νω εγκύκλιο, ερμηνεύοντας δήθεν 
τον Ν. 3863/2010 και με παραπλα-
νητικές αναφορές στην παράγραφο 
27 άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφι-
σθέντος Ν. 4334/2015, για να κατα-
λήξει πως, τα κατώτατα όρια σύντα-
ξης, για όσους συνταξιοδοτούνται 
μετά την 1-1-2015, μειώνονται στα 
392,7 ευρώ! Αντί για 486,84 ευρώ 
που ισχύει στους ασφαλισμένους 
έως το 1992 και 495,74 ευρώ για 
τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-
1993!

Με λαθροχειρία, αποκρύπτει 
το γεγονός ότι το άρθρο 3 του Νό-
μου 3863/2010, το οποίο καθορίζει 

τα κατώτατα όρια σύνταξης στα 15 
ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ, αναφέρε-
ται στους ασφαλισμένους για πρώτη 
φορά μετά την 1-1-2011 και εφεξής, 
και όχι στο σύνολο τον ασφαλισμέ-
νων, όπως επιχειρεί η εγκύκλιος. 
Η παράγραφος 27 άρθρου 1 
του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 
4334/2015, την οποία επικαλείται, 
δεν τροποποιεί το παραπάνω άρθρο, 
ούτε τον Ν.1902/90 που ρυθμίζει τα 
κατώτατα όρια ασφαλισμένων έως 
το 1992, ούτε τον Ν. 3029/2002 των 
ασφαλισμένων μετά το 1993.

Όμως, να τα πάρουμε με τη σει-
ρά, καθώς, τα κατώτατα όρια σύντα-
ξης ρυθμίζονται διαφορετικά για 
τους ασφαλισμένους έως το 1992, 
από τους ασφαλισμένους μετά το 
1993, και διαφορετικά, με όσους 
ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά 
την 1-1-2011, αφού μπήκε σε ισχύ 
(από 1-1-2015) ο Ν. 3863/2010:

1) Για τους ασφαλισμένους έως το 
1992: Έως και το 1990, τα κατώτατα 
όρια σύνταξης αντιπροσώπευαν τα 
20 ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ. Με τον 
ίδιο τρόπο, αναπροσαρμόζονταν και 
όλες οι ασφαλιστικές κλάσεις του ΙΚΑ, 
καθώς επίσης και οι αυξήσεις των συ-
νταξιούχων, οι οποίες ήταν ίδιες με 
των εν ενεργεία εργαζομένων.

Η πορεία αυτή ανακόπηκε βιαία 

με τον Ν. 1902/90, ο οποίος διασπά 
τις αυξήσεις των συνταξιούχων από 
αυτές των εργαζομένων και στο εξής 
καθορίζονται από την εκάστοτε κυ-
βέρνηση, διαφορετικά και πολύ χα-
μηλότερες από των εργαζομένων. 
Τα κατώτατα όρια ακολουθούν τις 
ίδιες χαμηλές αυξήσεις για να κα-
ταλήξουν σήμερα στα 486,84 ευρώ.

2) Για τους ασφαλισμένους μετά την 
1-1-1993: Το ύψος των συντάξεων 
καθορίζεται από το Ν. 2084/92, αρ-
χικά σε ευτελή ποσά, αργότερα, με 
τον Ν. 3029/2002 επέρχεται θερα-
πεία, όπου τα κατώτατα όρια ορίζο-
νται στο 70% του κατωτάτου μισθού 
εγγάμου της ΕΓΣΣΕ του έτους 2002, 
αναπροσαρμοζόμενα εφεξής, με τις 
αυξήσεις των συντάξεων, για να κα-
ταλήξουν σήμερα στα 495,74 ευρώ.

3) Για τους ασφαλισμένους για πρώ-
τη φορά μετά την 1-1-2011: Τα κα-
τώτατα όρια ρυθμίζονται από το άρ-
θρο 3 του Ν. 3863/2010 και καθο-
ρίζονται στα 15 ημερομίσθια της 
ΕΓΣΣΕ του έτους 2015, αναπροσαρ-
μοζόμενα εφεξής με τις αυξήσεις 
των συντάξεων. Σήμερα τα 15 ημε-
ρομίσθια της ΕΓΣΣΕ αντιστοιχούσαν 
στα 503,55 ευρώ, όσο δηλαδή και 
των υπολοίπων κατηγοριών. Όμως, 
το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ έχει υπο-
στεί βιαία ανατροπή και κατά το 
γράμμα του νόμου υπάρχει κενό και 
ο προσδιορισμός στα 392,7 ευρώ 
που ορίζει η εγκύκλιος είναι αυθαί-
ρετος και καταχρηστικός.

α) Συγκρούεται καταρχήν με το 
πνεύμα του νόμου καθώς, κατά την 
ψήφιση του νόμου το 2010, το ημε-
ρομίσθιο ήταν 33,57 ευρώ και τα 15 

αντιστοιχούσαν στα 503,55 ευρώ, 
δηλαδή όσο και οι υπόλοιπες κατη-
γορίες ασφαλισμένων που ο νομο-
θέτης ήθελε να εναρμονίσει.

β) Αντιτίθεται στο γράμμα του 
νόμου, ο οποίος παραπέμπει σε 
ημερομίσθια που καθορίζονται από 
την ΕΓΣΣΕ και όχι σε αυτά που κα-
θορίζονται από την κυβέρνηση.

γ) Δεν συμβαδίζει με την ασφα-
λιστική νομοθεσία, καθώς διατηρεί 
το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, ιδιαίτε-
ρα στις ασφαλιστικές εισφορές και 
την εξαγορά πλασματικών χρόνων 
που υπολογίζονται με 33.57 ευρώ.

δ) Ήδη κατατέθηκε νομοσχέδιο 
για την αποκατάσταση της ΕΓΣΣΕ.

Οι κ. Γ. Κατρούγκαλος και Τ. Πε-
τρόπουλος να αποσαφηνίσουν τα 
κατώτατα όρια των προηγούμενων 
κατηγοριών (486,84 και 495,74 
ευρώ) αντίστοιχα, και να αποκατα-
στήσουν στα 503 ευρώ, βάσει της 
ΕΓΣΣΕ, τους ασφαλισμένους μετά 
την 1-1-2011.

Όχι μόνο γιατί η αποκατάστα-
ση της ΕΓΣΣΕ είναι δέσμευση της 
παρούσας κυβέρνησης και ισχυ-
ρίζεται ότι προστατεύει τις χαμη-
λές συντάξεις, αλλά, κυρίως, για-
τί τα κατώτατα όρια σύνταξης 
έχουν ήδη μειωθεί στα 15 ημε-
ρομίσθια της ΕΓΣΣΕ, από τα 20 
που αρχικά ήταν!

Σ 

το προσχέδιο προϋπολογισμού για 
το 2016 που κατέθεσαν πριν λίγες 
μέρες οι Ευκλ. Τσακαλώτος και Γ. 
Χουλιαράκης περιέχεται ένας πίνα-

κας που αντικατοπτρίζει πλήρως την οικονομι-
κή καταστροφή που προκάλεσε η κυβέρνηση 
το προηγούμενο οχτάμηνο. Στον πίνακα ανα-
φέρονται τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικο-
νομίας για το 2014 και οι προβλέψεις τους για 
το τρέχον έτος και το επόμενο. Οι δύο υπουργοί 
παραδέχονται ότι το ΑΕΠ το 2014, μετά από 6 
χρόνια ύφεσης, αναπτύχθηκε κατά 0,8%, η ιδι-
ωτική κατανάλωση και, αυτή μετά από χρόνια 
συρρίκνωσης, αυξήθηκε κατά 1,3%. Οι εξαγω-
γές αγαθών και υπηρεσιών την προηγούμενη 
χρονιά σημείωσαν άνοδο 9% και οι εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών άνοδο 7,4%. Το ποσο-
στό ανεργίας μειώθηκε από το 27,5% το 2013 
στο 24,6% το 2014. Την προηγούμενη χρονιά 
υπήρξαν κάποιες αμυδρές ελπίδες ότι άρχιζε 
μια πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση. 

Το 2015, όπως αναγνωρίζουν και οι δύο 
υπουργοί, ξαναγυρίσαμε στην ύφεση, όπου θα 
παραμείνουμε και το 2016 και ελπίδα για ανά-
καμψη βλέπουν από το 2017 και μετά, αν μέχρι 
τότε τα απαιτούμενα του μνημονίου 3 υλοποι-

ηθούν και αρχίσουν να «αποδίδουν». Το 2015 
χωρίζεται σε δύο μέρη, τα πρώτα δύο εξάμηνα 
η οικονομία κινούνταν σε αναπτυξιακή τροχιά, 
αποτέλεσμα τόσο λόγω της κεκτημένης ταχύτη-
τας που είχε από την προηγούμενη χρονιά, όσο 
και επειδή μέρος των αναλήψεων δεκάδων δισ. 
ευρώ που συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο του 
έτους πήγε στην ιδιωτική κατανάλωση. Το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2015 η ιδιωτική κατανάλωση 
αυξήθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2014, κατά συνέπεια και το ΑΕΠ το 
δεύτερο τρίμηνο του 2015 ήταν κατά 0,9% με-
γαλύτερο από το α΄ τρίμηνο του 2015 και κατά 
1,6% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2014. Άρα, οι προβλέψεις του προϋπολο-
γισμού του 2015 ότι φέτος η χώρα θα μπορού-
σε να αναπτυχθεί ακόμα και με 2,9% δεν ήταν 
εντελώς ουτοπικές. 

Με την απόφαση του Τσίπρα να πάμε σε 
δημοψήφισμα (και φυσικά ό,τι είχε προηγη-
θεί στην οικονομία το προηγούμενο πεντάμη-
νο) και τα κάπιταλ κοντρόλ που προέκυψαν από 
αυτή την απόφαση, καθώς φυσικά και από τα 
νέα υφεσιακά μέτρα που άρχισαν να ψηφίζο-
νται από τα μέσα Ιουλίου στα πλαίσια του μνη-
μονίου 3, η ελληνική οικονομία υπέστη υφεσι-

ακό σοκ. Η πρόβλεψη των δύο υπουργών είναι 
ότι φέτος η ύφεση θα είναι 2,3% (υπολογίζουν 
ότι μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά αυτό θα 
φανεί τις επόμενες εβδομάδες), η ιδιωτική κα-
τανάλωση θα συρρικνωθεί κατ’ έτος 1,6% (σκε-
φτείτε πόσο θα μειωθεί τους επόμενους μήνες, 
αφού μέχρι τον Ιούνιο κινούνταν ανοδικά). Οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα μειωθούν 
1,5% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσι-
ών 3,6%. Η ανεργία θα αυξηθεί και θα φτάσει 
το 25,4%. Για το 2016 προβλέπουν ότι θα έχου-
με ύφεση 1,3%, η ιδιωτική κατανάλωση θα 
πάει ακόμα πιο κάτω, μείωση 2,4% , οι εξαγω-
γές αγαθών και υπηρεσιών θα συρρικνωθούν 
κατά 1% και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσι-
ών θα παραμείνουν στάσιμες. Τέλος, η ανεργία 
θα αυξηθεί λίγο ακόμα και θα στρογγυλοκαθί-
σει στο 25,8%. Καλά τα κατάφεραν για οχτώ μή-
νες διακυβέρνησης!

Επομένως, για να βγει η επόμενη χρονιά, 
αφού ξαναμπήκαμε σε υφεσιακή τροχιά, οι 
δύο υπουργοί αναγγέλλουν ότι πρέπει να παρ-
θούν κάποια πρόσθετα μέτρα λιτότητας, ύψους 
4,35 δισ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες περικοπές θα 
υποστούν συντάξεις, εισφορές και λοιπές παρο-
χές κοινωνικής αλληλεγγύης (1,268 δισ. ευρώ), 

τα κοινωνικά επιδόματα (105 εκ. ευρώ), οι δα-
πάνες του υπ. Εθνικής Άμυνας θα περικοπούν 
κατά 400 εκ. ευρώ και το κράτος καλείται να 
βρει πρόσθετα έσοδα περίπου 2,5 δισ. ευρώ, 
προφανώς από αύξηση της φορολογίας. 

Κερασάκι στην τούρτα η εκτίμηση των 
υπουργών ότι το χρέος θα εκτοξευτεί στο 
192,4% του ΑΕΠ από 181,8% του ΑΕΠ φέτος, 
κυρίως λόγω των προβλεπόμενων δανείων για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ανά-
γκη για ανακεφαλαιοποίηση που προκάλεσε η 
κυβέρνησή τους με το κλείσιμο των τραπεζών 
το καλοκαίρι. Και μετά ο Τσίπρας έχει το θρά-
σος να ισχυρίζεται ότι το δικό του μνημόνιο εί-
ναι καλύτερο από τα προηγούμενα. 

Γ.Ξ.

Ύφεση διά χειρός ΣΥΡΙΖΑΠροσχέδιο προϋπολογισμού 2016

Οι τρεις ταχύτητες των κατώτατων ορίων

Συντάξεις: Στον αέρα η εγκύκλιος Χαϊκάλη

Του Κώστα Νικολάου, μέλους της 
Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ / ΓΣΕΕ
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Μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο 
της Αθήνας πήχτρα από σκηνές, 
χαρτόνια, σεντόνια, υπνόσα-
κους. Παιδάκια να τρέχουν εδώ 
κι εκεί. Νέοι άνθρωποι στην 
πλειοψηφία τους, άντρες και 
γυναίκες, να προσπαθούν να 
επιβιώσουν μέσα στην αθλιότη-
τα του πρόχειρου καταυλισμού.

Μ 

πόχα. Παντού, μέσα, 
έξω, γύρω από την πλα-
τεία, μια ανυπόφορη δυ-
σοσμία, βγαλμένη από 

άπλυτα ανθρώπινα κορμιά και ρού-
χα, από ούρα και λοιπά εκκρίματα.

Όλοι Αφγανοί. Σύρος δεν υπάρ-
χει. Οι Σύροι προσπερνάνε και πη-
γαίνουν προς τα λεωφορεία του Πε-
δίου του Άρεως. Κάποιοι κοιμούνται 
σε φτηνά ξενοδοχεία και σε δικούς 
τους ανθρώπους. Ο καταυλισμός 
αποκλειστικά αφγανικός.

Κοινό χαρακτηριστικό στα πρό-
σωπα: η κούραση και η ελπίδα. Ο 
αγώνας για να φτάσουν στην πο-
λυπόθητη «Ευρώπη», στη «Γη της 
Επαγγελίας», όπου ρέει το ευρώ στο 
δρόμο (…). Διάβηκαν τα μίλια της 
Ασίας, διέσχισαν το Αιγαίο, ο στόχος 
ζωής είναι κοντά…

Κάθε τόσο, ομάδες γύρω από ένα 
πρόσωπο κύρους: ο «διακινητής». 
Τον ακούνε σαν πατέρα, τον ακολου-
θούν, αυτός θα τους οδηγήσει προς 
τα σύνορα. Με το αζημίωτο…

Άλλες ομάδες, με πιο περίεργους 
αρχηγούς, βγάζουν σακουλάκια με 
πράσινο, καλοτριμμένο «φυτό». Δο-
κιμάζουν με τη γλώσσα. Όπως φαί-
νεται, μόνη πηγή εσόδων. Και χοντρή 
μπίζνα για τα κυκλώματα.

Η πλατεία ως ελεύθερος χώρος 
καταργημένη. Περίοικοι, περαστικοί, 
γέροι, παιδιά που έπαιζαν, δεν έχουν 
πού να πάνε. Εκεί που καθόσουν για 
έναν καφέ, μια μπίρα, σκηνές και ξα-
πλωμένοι, βρομάει απαίσια. Οι κα-
φετέριες σχεδόν ερημωμένες. 

Πολλοί περαστικοί, αλλά και ορ-
γανωμένοι «αλληλέγγυοι», προσφέ-
ρουν από μια τυρόπιτα κι ένα γάλα 
έως μαγειρεμένο φαγητό και ρού-
χα. Ρούχα που ξεδιαλέγονται από 
όποιον προλάβει και τα υπόλοιπα 
πετιούνται σε σωρό μες στη βρό-
μα. Την επαύριο, εκεί θα καταλή-
ξουν και πολλά από αυτά που χρη-
σιμοποίησαν. Κανείς δεν ξέρει το 
γιατί. Θα τα μαζέψει αναγκαστικά η 
«σκουπιδιάρα». 

Διερχόμενοι και περίοικοι κοι-
τάζουν περίλυποι, αμήχανοι. Δι-
αμαρτύρονται για το χάλι των αν-

θρώπων, αλλά και της πλατείας και 
όλης της γύρω περιοχής. Αναρω-
τιούνται γιατί δεν βρίσκονται χώροι 
με στοιχειώδεις δυνατότητες, όπως 
νερό και τουαλέτα. Γιατί δεν προω-
θούνται οι πρόσφυγες κατ' ευθείαν 
από τα νησιά προς τις χώρες προο-
ρισμού τους. Ή, έστω, κατ' ευθείαν 
προς τα σύνορα. Γιατί παραμένουν 
στην πλατεία για δυο με τρεις ημέ-
ρες, μέχρις ότου «διακινηθούν».

Μια γενικευμένη αίσθηση πί-
κρας, απογοήτευσης, οργής κατα-
λαμβάνει τους περίοικους, που είναι 
Έλληνες και μετανάστες: «Η Ελλάδα 
διαλύεται». Αυτή η βαριά διαπίστω-
ση έρχεται και δένει με τα μνημόνια. 
Δένει με όσα ακούγονται για τις συ-
ντάξεις, με τη φτώχεια, με την ανερ-
γία, που μαστίζει τις οικογένειες.

«Δεν πάει άλλο»: η κοινή άπο-
ψη όλου του κόσμου. «Συμπονούμε 
τους πρόσφυγες, αλλά να τους πάνε 
κάπου αλλού, σε ανθρώπινες συν-
θήκες. Δεν μας φταίνε αυτοί οι δυ-
στυχισμένοι, αλλά θα κολλήσουμε 
αρρώστιες. Πού είναι οι αρμόδιοι;»

Με αυτήν τη λογική έγιναν συλ-
λογικές απόπειρες έκφρασης του 
αιτήματος «να ξεβρομίσει και να 
ανοίξει η πλατεία». Η τελευταία ήταν 
η συγκέντρωση την Τετάρτη, 30 Σε-
πτεμβρίου. Ήταν η κραυγή της από-
γνωσης των κατοίκων, που ένιω-
σαν καταδικασμένοι να ζουν μέσα 
σε πρωτόγνωρες, απάνθρωπες συν-
θήκες.

Δεν ακούστηκε ΟΥΤΕ ΜΙΑ 
ΦΩΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ-
ΦΥΓΩΝ. Όλες και όλοι επαναλάμ-
βαναν ότι το αίτημά τους είναι ΔΙ-

ΠΛΟ: «Να μετακινηθούν οι πρό-
σφυγες προς οργανωμένους χώ-
ρους, να πλυθεί και απολυμανθεί η 
πλατεία, να ανοίξει για τους περίοι-
κους και περαστικούς».    

Αυτό το τόσο λογικό, ανθρώπι-
νο αίτημα, συκοφαντήθηκε ως «να-
ζιστικό». Πριν μαζευτούν οι διαμαρ-
τυρόμενοι, είχε προλάβει να συ-
γκεντρωθεί η ομάδα των «αντιρα-
τσιστών – αντιφασιστών», οι οποίοι 
εκτόξευαν ύβρεις και απειλές προς 
τους κατοίκους. «Ναζί», «Χρυσή 
Αυγή», ό,τι θα μπορούσε να συκο-
φαντήσει κάθε άνθρωπο που αγω-
νιούσε για την κατάσταση. Μαζί και 
τα συνθήματα για τον αδικοχαμέ-
νο Παύλο Φύσσα, λες και οι συγκε-
ντρωμένοι είχαν κάποια ανάμειξη 
στη δολοφονία του… 

Εδώ, ας σταθούμε: υπάρχει μια 

τάση στη σύγχρονη Αριστερά, η 
οποία αγιοποιεί τον κάθε μετανά-
στη και δαιμονοποιεί τον κάθε κά-
τοικο, τον «νοικοκυραίο». Ο πρώτος 
«επιτρέπεται» να κάνει ό,τι θέλει και 
μπορεί (ουσιαστικά, ό,τι τον ωθούν 
να κάνει). Ο δεύτερος «οφείλει» να 
υπομένει τα πάντα: να γίνεται το πε-
ζοδρόμιό του υπνωτήριο, τουαλέτα, 
χώρος διακίνησης πολλών και δια-
φόρων εμπορευμάτων. «Πρέπει» 
να διαμαρτύρεται «ενάντια στο Κρά-
τος», απαιτώντας, βεβαίως, «ανοι-
χτά σύνορα για όλους και ελευθερία 
εγκατάστασης στην Ελλάδα όσων 
θέλουν». Πόσων; Όσων! Η συζήτη-
ση για τις αντικειμενικές δυνατότη-
τες, για τη «χωρητικότητα» κάθε χώ-
ρας, ιδίως της Ελλάδας εν μέσω κρί-
σης, είναι «αντιδραστική». Αλλά και 
η ίδια η έννοια της χώρας είναι προ-
βληματική: Τι θα πει, «χώρα»; Τι 
σημαίνουν τα «σύνορα»; Όλα αυτά 
«εθνικισμός», «ρατσισμός», «φασι-
σμός»…!

Τελικά, κάτω από την πίεση της 
πολιτικής αντιπαράθεσης και των 
κατοίκων, άρχισαν να οργανώνονται 
κάποιοι χώροι προσωρινής υπο-
δοχής (Γαλάτσι, Ελληνικό), άνοιξε η 
πλατεία, εκκενώνονται οι γύρω δρό-
μοι από «κατασκηνωτές». Λύνεται το 
πρόβλημα; Μεταφέρεται αλλού;

Παραμένει οξυμένη η ανάγκη 
για βαθιά συζήτηση με εξαγωγή 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συμπερασμάτων ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Βεβαίως και ευθύνονται οι πόλε-
μοι και η μεγάλη ανισότητα των βιο-
τικών επιπέδων μεταξύ των χωρών 
προέλευσης και των χωρών προορι-

σμού των μεταναστών. Όμως, τι μπο-
ρεί να κάνει μία και μόνη χώρα, η 
δική μας; Να σταματήσει τους πολέ-
μους; Να μη συμμετέχει σε αυτούς, 
μάλιστα. Μπορεί, όμως, να τους στα-
ματήσει; Να ανεβάσει η ίδια το βιοτι-
κό επίπεδο στο Αφγανιστάν; Το μόνο 
που μπορεί να κάνει είναι να διαχει-
ριστεί το κύμα των μεταναστών.

Βεβαίως και πρέπει να φροντί-
σει για τη διάσωση των ανθρώπων 
που θαλασσοπνίγονται. Έτσι, πα-
ράλληλα, υποστηρίζει την άσκηση 
εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, κό-
ντρα στην αμφισβήτηση της Τουρκί-
ας. Βεβαίως και πρέπει να τους βο-
ηθήσει να προωθηθούν στις χώρες 
που επιθυμούν. Και πρέπει να απο-
φασίσει ΠΟΣΟΥΣ μπορεί να κρατή-
σει και να εντάξει στην εγχώρια κοι-
νωνία με ανθρώπινους όρους. Πού 
να τους κατανείμει. Σε ποιες περιο-
χές, σε ποιες δραστηριότητες.

Μια Ελλάδα καθημαγμένη από 
τα μνημόνια, με την κοινωνία ητ-
τημένη και διαλυόμενη, ούτε να τα 
σκεφτεί αυτά δεν μπορεί. Αλλά και 
μια Ελλάδα που ονειρεύεται ότι κά-
ποια στιγμή, με ένα μαγικό ραβδί, θα 
επιστρέψει στην παλιά λειτουργία 
του μπάχαλου as usual, είναι και σε 
αυτό το ζήτημα τελειωμένη.

Η αλήθεια είναι μια: η ΕΛΛΑ-
ΔΑ, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, 
βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκο-
λη διασταύρωση: από τη μια κατεύ-
θυνση η ακραία περιθωριοποίηση, 
από την άλλη η δύσκολη ανόρθωση. 
Διαλέγουμε και παίρνουμε. Χρει-
άζεται σκέψη, συζήτηση, απόφαση, 
δράση. Από ΕΜΑΣ. Σωτήρες τέλος.

Πλατεία Βικτωρίας: Έτος 2015
Η νέα ανθρωπιστική κρίση στο κέντρο της Αθήνας

“ 
Τελικά, δεν ήταν δυ-

νατόν να κάνεις την 

οιαδήποτε μακρο-

πρόθεσμη επενδυτι-

κή πολιτική, διότι εί-

χες να αντιμετωπίσεις 

ένα απολύτως εχθρι-

κό κρατικό μηχανισμό 

συνέργεια με τους δι-

άφορους ακαδημαϊ-

κούς συμβούλους

Του Μάριου Μιχαηλίδη



       Αριθμός φύλλου 117        ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201514

Η μόνιμη θεματική την οποία 
αναδεικνύουν όλοι οι απογοη-
τευμένοι αντιμνημονιακοί είναι η 
«προδοσία» του Τσίπρα απέναντι 
στο «αντιστασιακό» ΟΧΙ του δη-
μοψηφίσματος. Κόμματα, ομα-
δούλες, άτομα, γενικότερα όλος 
ο χώρος της αριστεράς, εκτός της 
ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ –
ακόμα και στο ίδιο το εσωτερι-
κό του, από ένα μέρος των «53»– 
επιμένει από το πρωί μέχρι το 
βράδυ σε αυτό το επιχείρημα. 

Έ 

τσι όμως, ακόμα και όταν 
δεν πρόκειται απλώς για 
άλλοθι, αυτοεγκλωβίζο-
νται σε ένα πλήρες αδιέξο-

δο ενώ εμποδίζουν και τους λοιπούς 
πολίτες, που παρασύρθηκαν από 
την αντιστασιακή ρητορεία, να ξεφύ-
γουν από αυτή. Διότι, η συμμετοχή 
στο δημοψήφισμα και η επιλογή του 
ΟΧΙ, οδηγούν εν τέλει την πλειοψη-
φία στην αποδοχή των πεπραγμένων 
της κυβέρνησης, από τον Γενάρη του 
2015, και ταυτόχρονα εξηγούν και 
την επικράτηση του στις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου:

Η αποδοχή της συμμετοχής σε 
ένα δημοψήφισμα κατάφωρα ψευδε-
πίγραφο (ελάχιστες δυνάμεις, όπως 
το ΚΚΕ ή το… Άρδην, επέλεξαν μια 
άρνηση συμμετοχής) οδηγεί στον 
εγκλωβισμό στη στρατηγική του Τσί-
πρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, η ίδια 
η κήρυξη του δημοψηφίσματος 
υπήρξε καταστροφική: Αυτή οδή-
γησε στο κλείσιμο των τραπεζών, τον 
έλεγχο των κεφαλαίων, την κατάρ-
ρευση της οικονομίας και εν τέλει 
στην υπογραφή ενός ακόμα πιο επώ-
δυνου μνημονίου, εξαιτίας του καθο-
λικού αδιεξόδου στο οποίο οδήγησε. 

Η αποδοχή του δημοψηφίσμα-
τος, όμως, προϋποθέτει την αποδο-
χή των πεπραγμένων της κυβέρ-
νησης Τσίπρα-Καμμένου, από τον 
Ιανουάριο, και ακόμα περισσότε-
ρο την αποδοχή της επιλογής επί-
σπευσης των εκλογών στις αρχές 
του 2015. Γι’ αυτό και, μέσω του δη-
μοψηφίσματος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ διεύρυνε την εκλογική της 
βάση και κατόρθωσε να επανεκλε-
γεί παρά την αποχή και τις απώλει-
ες που είχε! Εάν όμως αποδεχτείς 
την κυβέρνηση Τσίπρα, στην πρώτη 
«αγωνιστική της φάση», του Βαρου-
φάκη και της Ζωής, η οποία ολοκλη-
ρώνεται πανηγυρικά με το δημοψή-
φισμα, τότε έχεις μεταβληθεί σε «συ-
νιστώσα» του ΣΥΡΙΖΑ, κινείσαι στην 
εσωτερική λογική της κυβέρνησης 

και υποχρεωτικά οδηγείσαι και στη 
στήριξή της στις εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου, όπως έκανε ένα μεγάλο μέρος 
των υποστηρικτών του ΟΧΙ, μια και 
«ο Τσίπρας και η χώρα δεν μπορού-
σε να κάνει αλλιώς». 

Έχεις πάψει έτσι να προτάσσεις 
το τι συνέβη στην πραγματική οι-
κονομία και στους ανθρώπους, 
κατά τη διάρκεια της χειρότερης δια-
κυβέρνησης που έχει γνωρίσει η Ελ-
λάδα στη μεταπολίτευση, και μπαί-
νεις στην εσωτερική λογική της «αρι-
στεράς». Ήταν μια «αριστερή κυβέρ-
νηση» η κυβέρνηση Τσίπρα; Στον 
βαθμό που, επί τη βάσει συνθημά-
των, Ποδέμος, Αλαίν Μπαντιού, Τα-
ρίκ Αλί, Ερίκ Τουσαίν, Σλαβόι Ζίζεκ 
και… Ζωής Κωνσταντοπούλου, ήταν 
«αριστερή κυβέρνηση», τότε χαλάλι 
η ελληνική οικονομία, η Κύπρος, τα 
Σκόπια και οι Έλληνες! Το δημοψή-
φισμα υπήρξε το αποκορύφωμα και 
η ολοκλήρωση αυτής της διαδικα-
σίας, όπου η διάσταση ανάμεσα στα 
πραγματικά συμφέροντα της χώρας 
και την κυβέρνηση οδηγήθηκε στο 
απόγειό της. Και επειδή η πλειοψη-
φία του ελληνικού λαού έπεσε στην 
παγίδα της συμμετοχής και του ΟΧΙ, 
ήταν πολύ εύκολο, στη συνέχεια, ένα 
μεγάλο μέρος να αποδεχθεί την υπο-
γραφή του μνημονίου, «μια και δεν 
υπήρχε διέξοδος». Εξάλλου, και όσοι 
είχαν ψηφίσει ΝΑΙ στο δημοψήφι-
σμα, ήταν ήδη «χειρότεροι» μνημο-
νιακοί. 

Έτσι, οι τελευταίοι σημαιοφόροι 
του ΟΧΙ, ο Λαφαζάνης, η Ζωή Κων-
σταντοπούλου, ο Μανώλης Γλέζος, 

η Ανταρσύα, το ΕΠΑΜ, η ΚΟΕ, κ.λπ., 
ηττήθηκαν κατά κράτος στις εκλογές 
του Σεπτέμβρη, παρότι ήθελαν να εμ-
φανίζονται ως οι αυθεντικοί εκφρα-
στές του 62% του δημοψηφίσματος. 
Και όμως, μέχρι σήμερα, τρεις βδο-
μάδες σχεδόν μετά τις εκλογές, όλες 
οι κριτικές και «αυτοκριτικές» που 
έχει πραγματοποιήσει αυτός ο χώρος 
είναι εντελώς κενές και άνευρες και 
καταλήγουν ουσιαστικά σε αυτοδι-
καιολόγηση, διότι κινούνται μέσα στη 
λογική του ίδιου του σημερινού αντι-

πάλου τους, δηλαδή της κυβέρνησης, 
που στην πραγματικότητα είναι ένας 
frère ennemi («αδελφός εχθρός»). 
Διότι, για να απορρίψεις τον σημε-
ρινό Τσίπρα, είσαι υποχρεωμένος 
να απορρίψεις τον Τσίπρα του 2012, 
τον Τσίπρα του Ιανουαρίου και κατ' 
εξοχήν τον Τσίπρα του δημοψηφί-
σματος! 

Γι’ αυτό, όσο δεν έχει γίνει μια αυ-
τοκριτική στο συνολικό εγχείρημα 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως ένα τυχοδιωκτι-
κό εγχείρημα που στηρίζεται σε ξέ-
νες δυνάμεις και εξαπάτησε τον ελ-
ληνικό λαό, βύθισε ακόμα περισσό-
τερο την οικονομία και τη γεωπολι-
τική θέση της χώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα ενός αυθεντικού διαλό-
γου στον άλλοτε γεραρό αντιμνημο-
νιακό χώρο, ανάμεσα στους υποστη-
ρικτές αυτού του καταστροφικού εγ-
χειρήματος –με όποιο πρόσχημα και 
δικαιολογία αν γίνεται– και εκείνους 
που, όπως εμείς, επιλέξαμε να αντι-
ταχθούμε στην υπαρκτή αριστε-
ρά και τους Αμερικανούς σπόνσο-
ρές της, επιλέγοντας να συνταχθούμε 
απροκατάληπτα με τα προφανή και 
αυτονόητα συμφέροντα του ελληνι-
κού λαού. 

Όλοι όσοι κλαψουρίζουν σήμερα 
για την «προδοσία» του «μπόι» με τα 
σπασμένα αγγλικά, χωρίς να απορρί-
πτουν το συνολικό εγχείρημα, είναι 
καταδικασμένοι σε μια περιθωρια-
κή και υποδεέστερη θέση έναντι του 
Τσίπρα, όπως συνέβαινε πάντα με τις 
αιρέσεις απέναντι στην κεντρική Εκ-
κλησία. 

Για να υπάρξει λοιπόν μια διαφο-

ρετική πορεία από τους «προδομέ-
νους», πρέπει να επιχειρήσουν μια 
συνολική αναθεώρηση, ιδεολογική, 
πολιτική, ακόμα και φιλοσοφική. Εί-
ναι ικανοί να την πραγματοποιήσουν 
οι «αριστεροί» επικριτές της σημερι-
νής κυβέρνησης; Σε ό,τι αφορά στα 
ηγετικά στελέχη αυτού του χώρου, 
αμφιβάλλω βαθύτατα, παρότι θα ήθε-
λα να διαψευσθώ. Διότι, θα έπρεπε να 
προβούν σε μια αυτοκριτική αντιμε-
τώπιση της πορείας των τελευταίων 
χρόνων. Γι’ αυτό και προσπαθούν να 
περιορίσουν την ανάγκη μιας αυτο-
κριτικής αντιμετώπισης σε ανώδυ-
νες αυτοκριτικές του τύπου, «Δεν δι-
αγνώσαμε ενωρίτερα τις συστημικές 
αποκλίσεις της ηγετικής ομάδας και 
του Τσίπρα». Λες και ήταν δυνατή η 
κατάληψη της κυβερνητικής εξουσί-
ας χωρίς αυτές τις συστημικές επιλο-
γές – τις οποίες αποδέχονταν εξάλλου 
και οι ίδιοι οι σημερινοί επικριτές του 
και έκαναν τα στραβά μάτια όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. 

Όλα αρχίζουν από το 2012, όταν 
ο Τσίπρας προέταξε το περιβόητο, 
«Είμαστε η κυβερνώσα αριστερά». 
Ήταν φανερό, σε όποιον ήθελε να 
βλέπει την πραγματικότητα, πως, για 
την άνοδο στην εξουσία, στηριζόταν 
ταυτόχρονα σε δύο πυλώνες. Από 
τη μία πλευρά στην κούραση του 
ελληνικού λαού, από τα δύο πρώ-
τα χρόνια αντιμνημονιακού κινήμα-
τος, και τη διάθεση ανάθεσης σε κά-
ποιον κομματικό σωτήρα και, δεύτε-
ρον, στη στήριξη στα ξένα λόμπι και 
τις μεγάλες δυνάμεις –κατ' εξοχήν τις 
ΗΠΑ– εξ ου και οι επαφές με το ίδρυ-
μα Σόρος, τη Γιάννα Αγγελοπούλου, 
τα ταξίδια στην Αμερική κ.λπ., κ.λπ. 

Κατά συνέπεια, το εγχείρη-
μα ήταν υπονομευμένο, ήδη από 
την αφετηρία του, και στις δύο συ-
νιστώσες του. Στον εσωτερικό πυ-
λώνα, προϋπόθεση της ανάπτυξης 
της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν η αποδυνάμωση των λα-
ϊκών κινητοποιήσεων και της αυτο-
νομίας τους, η «πασοκοποίηση» του 
αντιμνημονιακού κινήματος. Και ως 
προς τον εξωτερικό πυλώνα, στη-
ριζόταν στην απευθείας διαπλοκή 
με το εγχώριο και διεθνές σύστημα. 
Όταν, λοιπόν, η «αυτοκριτική» περι-
ορίζεται σε επιχειρήματα του τύπου, 
«δεν ενισχύσαμε τον λαϊκό παράγο-
ντα και δεν αποκαλύψαμε τις συστη-
μικές παρεκβάσεις», αποκρύπτεται 
το γεγονός ότι η ίδια η σχέση με τον 
λαϊκό παράγοντα ήταν σχέση ανά-
θεσης και εκλογικίστικη, κινητοποι-
ούσε τα βαθιά ριζωμένα πασοκικά 
αντανακλαστικά των μαζών, αποδυ-
ναμώνοντας τα υπαρκτά αντισυστη-

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Του Γιώργου Καραμπελιά

Ο γόρδιος δεσμός του δημοψηφίσματος
Η μνημονιακή κυβέρνηση και το «αντιστασιακό» δημοψήφισμα

Όλοι όσοι κλαψουρίζουν σήμερα για την «προδοσία» του «μπόι» με τα σπασμένα αγγλικά, χωρίς να απορ-
ρίπτουν το συνολικό εγχείρημα, είναι καταδικασμένοι σε μια περιθωριακή και υποδεέστερη θέση έναντι του 
Τσίπρα, όπως συνέβαινε πάντα με τις αιρέσεις απέναντι στην κεντρική Εκκλησία. 

“ 

Γι’ αυτό και θε-

ωρώ το δημο-

ψήφισμα ως 

την υπέρτατη 

έκφραση αυτής 

της επιχείρησης 

εκφυλισμού του 

αντιμνημονια-

κού κινήματος, 

μέσα από τη δι-

οχέτευσή του σ’ 

ένα αδιέξοδο 

και καταστροφι-

κό ΟΧΙ.
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                  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι πρόσφατες εκλογές διεκδικούν μία μεγά-
λη πρωτιά στην ελληνική ιστορία: Πριν απ’ 
όλα,  για το πρωτοφανές ποσοστό αποχής που, 
μαζί με τα λευκά και τα άκυρα, πλησιάζουν 
σε πραγματικούς αριθμούς το 35% του εκλο-
γικού σώματος (αφαιρώντας από τους εκλο-
γικούς καταλόγους τους αποβιώσαντες, τους 
μετανάστες κ.ο.κ.).  

Ε 

πιπλέον, ήδη από το βράδυ των εκλο-
γών, δεν πανηγύρισε σχεδόν κανένας 
εκτός απ’ όσους –και είναι μερικές δε-
κάδες χιλιάδες– έχουν να κερδίσουν 

από την επιστροφή του Τσίπρα και του Καμμέ-
νου στην εξουσία (οι βουλευτές, οι υπουργοί και 
οι σύμβουλοί τους και οι πέντε με δέκα χιλιάδες 
διορισμένοι από τις εκάστοτε κυβερνήσεις). Οι 
υπόλοιποι, ακόμα και όσοι ψήφισαν τα δύο κυ-
βερνητικά κόμματα, αντιμετώπισαν το αποτέλε-
σμα των εκλογών με επιφύλαξη και το κύριο συ-
ναίσθημα που κυριαρχεί είναι η κατάθλιψη, δι-
ότι όλοι γνωρίζουν πως με αυτές τις εκλογές κα-
τεβαίνουμε ή θα κατέβουμε αναπόφευκτα μερικά 
σκαλοπάτια στην κρίση, την οικονομική και κοι-
νωνική αποδιάρθρωση και τη γεωπολιτική υπο-
βάθμιση της χώρας. 

Αυτές οι εκλογές συνιστούν μια ιστορι-
κή τομή, τόσο στο συγκυριακό επίπεδο όσο και 
στο μεσο-μακροπρόθεσμο. Στο συγκυριακό, επι-
σφράγησαν την ήττα του αντιμνημονιακού κινή-
ματος και την αποδοχή αυτής της ήττας, όχι μόνο 
από το πολιτικό σύστημα των αντιμνημονιακών 
κομμάτων, όσο και από τον ίδιο τον κόσμο. Μετά 
από πέντε χρόνια αντίστασης, έστω και στρεβλής 
ή ατελούς, αλλά πάντως υπαρκτής, ο ελληνικός 
λαός αποδέχθηκε την ήττα του. 

Παράλληλα, αποτελεί και το τέλος μιας ολό-
κληρης ιστορικής περιόδου, της μεταπολιτευτι-
κής, στη διάρκεια της οποίας ο ελληνικός λαός με 
τίμημα την αποδυνάμωση της ταυτότητάς του, της 
ανεξαρτησίας του, της πολιτιστικής του ιδιοπρο-
σωπίας και του ήθους του, κέρδισε, τόσο στο οικο-
νομικό επίπεδο όσο και στο κοινωνικό μια σημα-
ντική αναβάθμιση των όρων της διαβίωσής του. 

Η εποχή των μνημονίων, όμως, που ολοκλη-
ρώνεται με την οριστική επισφράγιση/αποδο-
χή τους, στις 20 Σεπτέμβρη του 2015, οδηγεί και 
στην αναίρεση των οικονομικοκοινωνικών κα-
τακτήσεών του, εξαιτίας ακριβώς του παρασιτι-
κού χαρακτήρα του εκσυγχρονισμού, ιδιαίτε-
ρα κατά την ύστερη μεταπολίτευση μετά το 1993. 
Τελικώς, η αποσάθρωση της οικονομικής και πο-
λιτικής ανεξαρτησίας κατέληξε και σε σαρωτική 
μείωση του ΑΕΠ και σε κατάρρευση της υλικής 
ευμάρειας και του κοινωνικού κράτους που είχε 
κατακτηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπ’ αυτή την 
έννοια, το τέλος της μεταπολίτευσης δεν απο-
τελεί απλώς το τέλος των κομμάτων και του πο-
λιτικού προσωπικού μιας περιόδου, αλλά οδη-
γεί ή κινδυνεύει να οδηγήσει και σε ολοκληρωτι-
κή αναίρεση και των θετικών κατακτήσεών της. Η 
αρνητική όψη της, η παρασιτική υφή του εκσυγ-
χρονισμού, τείνει να καταβροχθίσει τις θετικές 
της κατακτήσεις και απειλεί εν τέλει και την ίδια 

την έστω τυπική δημοκρατία που εγκαθίδρυσε. 
Και οι εκλογές της 20ής Σεπτέμβρη αποτελούν 

μια σταυρική στιγμή γι’ αυτό, διότι σηματοδοτούν 
την αποδοχή του τέλους της περιόδου της οικο-
νομικής ευμάρειας και της απρόσκοπτης κοινω-
νικής αναπαραγωγής τάξεων και στρωμάτων. Χα-
ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δημόσιου 
τομέα. Σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ο 
δημόσιος τομέας διογκωνόταν, προσεγγίζοντας το 
ένα εκατομμύριο απασχολούμενους, από περί-
που τριακόσιες χιλιάδες στις αρχές της περιόδου! 
Αντίθετα, με την έναρξη της κρίσης, όχι μόνο συρ-
ρικνώθηκε ταχύτατα κατά τουλάχιστον τριακόσιες 
χιλιάδες, αλλά με τη μνημονιακή στροφή του επι-
σφραγίστηκε και η ιδεολογική στροφή προς τις 
ιδιωτικοποιήσεις, το μικρότερο κράτος, την αλ-
λαγή του χαρακτήρα και της φύσης της οικονομι-
κής ανάπτυξης προς την κατεύθυνση του ιδιωτι-
κού τομέα. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ως το Νεοπασόκ του 
τέλους της μεταπολίτευσης, είναι υποχρεωμένος, 
για να διατηρήσει την εξουσία,  να πριονίσει την 
ίδια την κοινωνική βάση της ανάδειξής του σε αυ-
τήν, ακριβώς δηλαδή τα εξασφαλισμένα τμήματα 
της εργασίας και τον δημόσιο τομέα.

Η σύμπτωση αυτών των δύο κύκλων, της ήτ-
τας του αντιμνημονιακού κινήματος και του τέ-
λους της μεταπολιτευτικής περιόδου, εγκυμο-
νεί προφανώς τεράστιους κινδύνους, αλλά ίσως 
εμπεριέχει και τις δυνατότητες μιας νέας πορείας 
για τη χώρα. 

Οι κίνδυνοι είναι προφανείς. Η είσοδος της 
χώρας σε μια καθοδική σπείρα εκπτώχευ-
σης, ιδεολογικής και γεωπολιτικής αποδυνάμω-
σης, κινδυνεύει να την οδηγήσει σε μια κατώτε-
ρη βαθμίδα βαλκανοποίησης και μεσανατολικο-
ποίησής της. Εξέλιξη η οποία ενέχει κινδύνους 
όχι μόνον για ένα πιθανό grexit, αλλά ακόμα και 
για την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, 
ακόμα και για τους δημοκρατικούς της θεσμούς. 
Η εμφάνιση και η επιμονή του φαινομένου της 
Χρυσής Αυγής αποτελεί μια σαφέστατη ένδειξη 
για τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά μας. 
Εξάλλου, η εξάντληση του αριστερόστροφου λαϊ-
κισμού της μεταπολίτευσης, από τον Ανδρέα Πα-

πανδρέου έως το σημερινό κακέκτυπό του,  κιν-
δυνεύει να φέρει στο προσκήνιο τις πιο ακραίες 
δυνάμεις μιας ακροδεξιάς ρεβάνς, σε κοινωνικές 
και πολιτικές συνθήκες που θυμίζουν τη Βαϊμά-
ρη (και αυτός ίσως είναι ένας επιπλέον λόγος που 
δεν μας επιτρέπει σήμερα να αποπειραθούμε μια 
αποσύνδεσή μας από την Ε.Ε.).

Τίποτα όμως δεν είναι προδιαγεγραμμένο, 
εξάλλου ουδέν κακόν αμιγές καλού. Το μοντέ-
λο του παρασιτικού εκσυγχρονισμού και του πο-
λιτικού και κοινωνικού υποδείγματός του, που 
εκπροσωπούσε προνομιακά ο «πασοκοσύριζα», 
ολοκληρώθηκε με τη μετατροπή και των δύο πό-
λων του –και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εσχά-
τως– σε μνημονιακούς και νεοφιλελεύθερους σχη-
ματισμούς. Έτσι, ένα τμήμα της κοινωνίας, και ιδι-
αίτερα το πιο παραγωγικό και δημιουργικό, θα 
βρεθεί μπροστά στην ανάγκη μιας νέας πορείας, 
στηριγμένης στις εσωτερικές δυνάμεις του τόπου ή 
ό,τι έχει μείνει από αυτές, και την οικοδόμηση ενός 
«ενάρετου εκσυγχρονισμού», του μόνου δυνατού 
εξάλλου, του «εκσυγχρονισμού της παράδοσης». 
Μέσα από μια επώδυνη και γενικευμένη διαδι-
κασία αυτοκριτικής του ίδιου του λαϊκού σώματος, 
και πιθανώς ενός μέρους των ελίτ,  μέσα από την 
ανάδειξη νέων πολιτικών και ιδεολογικών προταγ-
μάτων, ίσως η σημερινή κατάθλιψη να αποτελεί τον 
προάγγελο ενός μεγάλου αναστοχασμού. Ίσως 
οι Έλληνες, στριμωγμένοι απελπιστικά, εγκαταλεί-
ψουν επιτέλους την καταρρέουσα εξάλλου δανεική 
ευμάρεια και την απώλεια του εαυτού, μέσα στην 
«ευρωστία της σαρκός», για να βαδίσουν έναν νέο 
δρόμο δημογραφικής ανάταξης, παραγωγικής 
ανασυγκρότησης και πολιτισμικής αναγέννησης, 
αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν ως συλλο-
γικό υποκείμενο τις επόμενες δεκαετίες. 

Δεν είναι η ώρα λοιπόν για μικροεγωϊσμούς 
και στρουθοκαμηλισμούς· ατενίζοντας την ίδια 
την πραγματικότητα, πρέπει να μετατρέψουμε την 
κατάθλιψη σε περισυλλογή αρχικώς, να εγκατα-
λείψουμε τα ιδεολογικά ναρκωτικά που κατέστρε-
ψαν και το αντιμνημονιακό κίνημα και να διατυ-
πώσουμε επιτέλους ένα νέο πρόταγμα για τον ελ-
ληνισμό.

μικά και δημοκρατικά τους στοιχεία. Γι’ 
αυτό εξάλλου οι  σημερινοί επικριτές του 
Τσίπρα αποδέχτηκαν και οι ίδιοι τη με-
ταβολή του κόμματός τους σε αρχηγικό 
κόμμα και τη στήριξή του σε μέρος του εγ-
χώριου και του διεθνούς συστήματος, διό-
τι μόνον έτσι μπορούσαν να φτάσουν στην 
εξουσία. 

Δηλαδή, ο δρόμος του Τσίπρα ήταν 
ο μοναδικός δρόμος προς την εξουσία. 
Και γι’ αυτό επιβραβεύτηκε εν τέλει στο 
ηροστράτειο έργο του και από έναν δια-
βουκολούμενο ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και 
όλοι οι επικριτές του Τσίπρα, ο Παναγιώ-
της Λαφαζάνης, η Ζωή Κωνσταντοπού-
λου, ο Αντώνης Νταβανέλλος, ο Ρούντι Ρι-
νάλντι, κ.λπ. κ.λπ., τον στήριζαν τα προη-
γούμενα χρόνια και συνέχισαν να τον στη-
ρίζουν μέχρι τη στροφή της 13ης Ιουλίου. 

Αυτή η αντιφατική πραγματικότητα 
αφορά και τον ίδιο τον λαϊκό παράγοντα: 
Το γεγονός δηλαδή ότι οι ίδιοι οι άνθρω-
ποι που ψήφιζαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα 
είχαν επιλέξει στην πλειοψηφία τους μια 
αμφίβολη «λογική καναπέ» απέναντι στην 
κρίση και τα μνημόνια, εξηγεί και το πώς 
και γιατί, δύο μήνες μετά, ψήφισαν μαζι-
κά υπέρ των μνημονιακών κομμάτων και 
κατεξοχήν των νεομνημονιακών, καταβα-
ραθρώνοντας τους «αντιμνημονιακούς»!

Όσο λοιπόν επιμένει κάποιος στην 
ψευδοαντιστασιακή ιδεολογία του δημο-
ψηφισματικού ΟΧΙ είναι ανίκανος να ξε-
φύγει από τον εγκλωβισμό του στο συνο-
λικό εγχείρημα της ομάδας του Τσίπρα 
και των χορηγών του, οι οποίοι κατόρθω-
σαν, μέσα σε πέντε χρόνια, να εξαλείψουν 
τη δυναμική των «αγανακτισμένων» του 
2011, που είχε όντως ανησυχήσει το εγ-
χώριο και διεθνές σύστημα, και αυτό παρά 
την επιγενέστερη επιδείνωση της κρίσης 
και της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. 
Το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε εν τέ-
λει να τιθασεύσει, να απογοητεύσει και να 
διαλύσει αυτό το λαϊκό κίνημα, οδηγώντας 
το στην αποδοχή της ξένης εξάρτησης και 
των μνημονίων. 

Γι’ αυτό και θεωρώ το δημοψήφισμα 
ως την υπέρτατη έκφραση αυτής της 
επιχείρησης εκφυλισμού του αντιμνη-
μονιακού κινήματος, μέσα από τη διοχέ-
τευσή του σ’ ένα αδιέξοδο και καταστροφι-
κό ΟΧΙ, που άνοιγε στην πραγματικότητα 
τον δρόμο για την αποδοχή του ΝΑΙ στα 
μνημόνια, όχι μόνο από την πλειοψηφία 
των δύο κυβερνώντων κομμάτων, αλλά 
και από τη μεγάλη πλειοψηφία των ψηφο-
φόρων  του Σεπτεμβρίου.

Μόνο το κόψιμο του γόρδιου δεσμού 
του δημοψηφίσματος και η μετάθεση του 
πεδίου αναφοράς, από το «τι συμφέρει 
στην αριστερά», στο «τι συμφέρει στον ελ-
ληνικό λαό», μπορεί να αποτελέσει την 
αποκλειστική αφετηρία για ανατοποθέτη-
ση και για μια πραγματικά αυτοκριτική θέ-
αση των γεγονότων των τριών τελευταί-
ων χρόνων.

Φθινόπωρο.....
Ημέρες κατάθλιψης, ημέρες περισυλλογής, ημέρες αναστοχασμού

Του Γιώργου Καραμπελιά

Πρέπει να μετατρέψουμε την κατάθλιψη σε περισυλλογή αρχικώς, να εγκαταλείψουμε τα 
ιδεολογικά ναρκωτικά που κατέστρεψαν και το αντιμνημονιακό κίνημα και να διατυπώσου-
με επιτέλους ένα νέο πρόταγμα για τον ελληνισμό.
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Χρόνια τώρα, εν μέσω γενικευ-
μένης παρακμής, εδώ στον τόπο 
μας είμαστε εγκλωβισμένοι στον 
μίζερο μικρόκοσμό μας. Κυριαρ-
χεί η φτήνεια και ο ξεπεσμός στα 
πολιτικά πράγματα, ανακυκλώ-
νοντας ένα φαύλο κύκλο  εσω-
στρέφειας, πνευματικής κατά-
πτωσης, παραίτησης και απουσί-
ας ελπίδας για μια αληθινά και-
νούργια αρχή. Η κενολογία και 
η τιποτολογία κατακλύζουν τον 
«δημόσιο» λόγο με απίθανους 
πρωταγωνιστές και γραφικούς 
κομπάρσους. Το ψεύδος, η υπο-
κρισία, αλλά και η αθλιότητα πε-
ρισσεύουν στην πολιτική και 
κοινωνική ζωή. 

Η 

κενή περιεχομένου συν-
θηματολογία αναζω-
πυρώνεται με τις αλλε-
πάλληλες, ατελέσφορες 

εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες 
δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να κα-
θιστούν τους ψηφοφόρους συνενό-
χους των πολιτικών τυχοδιωκτών 
που αναρριχώνται στην εξουσία. 

Δεν είναι παράδοξο το ότι η 
Παιδεία, ο Πολιτισμός και η εξω-
τερική πολιτική δεν απασχολούν 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις -ή πολ-
λώ μάλλον υπονομεύονται- γιατί η 
καλλιέργεια και ανύψωση των δύο 
πρώτων θα δημιουργήσει πολίτες 
συνειδητούς, που εν καιρώ θα αμ-
φισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία 
των μετριοτήτων.

Όσο για την ελληνική εξωτερι-
κή πολιτική, αυτή αποτελεί διαχρο-
νικά ένα τριτεύον ζήτημα για τους 
κυβερνώντες, εντασσόμενο στην εν-
δοτικότητα, ηττοπάθεια, υποτέλεια, 
αλλά και κακομοιριά που μαστί-
ζουν τα πολιτικά πράγματα (το ανί-
ατο σύνδρομο της ψωροκώσταινας).

Οι συγκλονιστικές εξελίξεις στον 
περίγυρό μας δεν αγγίζουν ούτε 
απασχολούν την πολιτική ηγεσία, 
τα κόμματα, αλλά και τους πνευμα-
τικούς ταγούς, οι οποίοι -φευ- έχουν 
βολευτεί με την εξουσία.

Οι κυβερνώντες τη χώρα μας 
προσβλέπουν στη Δύση (ΗΠΑ - 
Ευρώπη), καθώς και στη Ρωσία, με 
όρους οικονομικών σχέσεων και 
συμφερόντων, παραβλέποντας την 
επί αιώνες συσσωρευμένη κακουρ-
γία των ισχυρών της γης. Αρκεί να 
αναλογιστούμε τον βαρύτατο απο-
λογισμό του 20ου αιώνα σε ανθρώ-
πινες ψυχές. Αυτά τα μαζικά εγκλή-
ματα κατά της ιερότητας του ανθρώ-

που συνήγειραν τον Αλμπέρ Καμύ 
ώστε να αναφωνήσει: «Αρνούμαστε 
έναν κόσμο όπου ο φόνος είναι νομι-
μοποιημένος και όπου η ανθρώπινη 
ζωή θεωρείται διαβατική». 

Η Δύση σήμερα πληρώνει τα 
επίχειρα αυτής της κακουργίας. 
Οι άφρονες επεμβάσεις της -κατά 
τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό- 
στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Αίγυ-
πτο, τη Λιβύη και τη Συρία εξέθρε-
ψαν και υποστήριξαν  το εξτρεμιστι-
κό Ισλάμ, το οποίο έχει ήδη πάρει 
σάρκα και οστά με την εγκληματι-
κή δράση της οργάνωσης Ισλαμι-
κό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας 
(ISIS).

Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύ-
γει από κάθε έλεγχο. Τα κίνητρα και 
οι επιδιώξεις των αιμοσταγών δο-
λοφόνων του ISIS -διότι περί αυτού 
πρόκειται- είναι ξεκάθαρα. Απει-
λούν τη Δύση, δηλαδή τη μήτρα 
που τους γέννησε. Εξολοθρεύουν 
μαζικά χριστιανικούς πληθυσμούς 
στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας 
πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες αν-
θρώπινες τραγωδίες να εκτυλίσσο-
νται μπροστά στην αναλγησία και 
την υποκρισία του δήθεν πολιτισμέ-
νου κόσμου.

Η καθημερινή αναφορά από 
το Συριακό Παρατηρητήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων (Syrian 
Observatory for Human Rights) 
των απίστευτων φρικαλεοτήτων 
που διαπράττονται συνταράσσει συ-

νειδήσεις, αλλά αφήνει παγερά αδι-
άφορες τις ηγεσίες των ΗΠΑ, της 
Ευρώπης και της Ρωσίας. Προφα-
νώς, ο ανθρώπινος πόνος δεν αγ-
γίζει τους ψυχρούς τεχνοκράτες και 
γραφειοκράτες. 

Οι στυγεροί εγκληματίες του 
ISIS μισούν και καταστρέφουν αδι-
ακρίτως τα μνημεία της παγκόσμι-
ας κληρονομιάς. Ανεξίτηλες θα μεί-
νουν στη μνήμη μας οι εικόνες από 
τις καταστροφές που έγιναν στις αρ-
χαίες πόλεις  Χάτρα, Νιμρούντ και 
των προϊστορικών γλυπτών στο 
μουσείο της Μοσούλης, στο βόρειο 
Ιράκ. Στην ιστορική Παλμύρα, το 
«Μαργαριτάρι της Ερήμου» όπως 
αποκαλείται, οι τζιχαντιστές ανατι-
νάζουν αρχαίους ναούς μετατρέπο-
ντας τους σε σωρούς ερειπίων. Η 
κτηνωδία ξεπέρασε κάθε όριο όταν 
οι δολοφόνοι του ISIS εκτέλεσαν 
με τον πλέον θηριώδη τρόπο τον 
82χρονο διακεκριμένο Σύρο αρ-
χαιολόγο Χαλέντ αλ-Ασάαντ, όταν 
αρνήθηκε να αποκαλύψει στους τζι-
χαντιστές πού βρίσκονται οι θησαυ-
ροί της Παλμύρας. Ο αρχαιολόγος 
αποκεφαλίστηκε και η σορός του 
κρεμάστηκε από κίονα στον αρχαι-
ολογικό χώρο. Η δολοφονία αυτή 
συγκλονίζει με τη βαρβαρότητά της. 
Ο Χαλέντ αλ-Ασάαντ βρίσκεται πλέ-
ον στο πάνθεον των μαρτύρων του 
Πολιτισμού. Ας ελπίσουμε ότι κά-
ποιοι θα παραλάβουν από εκείνον 
τη σκυτάλη του Φωτός στον αγώνα 
κατά του Σκότους.

Όσο για τη στάση της Ρωσίας, 
απέναντι σε αυτή την κακουργία 
των Δυτικών, θεωρούμε ότι η αμφι-
λεγόμενη και συχνά αλλοπρόσαλλη 
πολιτική της οδηγεί σε μια περιπλο-

κή της κατάστασης, που αντί να δίνει 
διεξόδους επιδεινώνει τα πράγματα. 
Δυστυχώς, η Ρωσία -παρά τα αντι-
θέτως ισχυριζόμενα- είναι σήμερα 
η πληγωμένη αρκούδα του Βορρά. 
Μετά την κατάρρευση του σοβιετι-
κού καθεστώτος μάταια αναζητεί το 
χαμένο της πρόσωπο.  Η προεπα-
ναστατική διανόηση, με τους φλο-
γερούς πατριώτες τεράστιας πνευ-
ματικής εμβέλειας, που ενέπνεαν 
όραμα ζωής, χάθηκε ανεπιστρεπτί. 
Τώρα η απόλυτη παγωνιά κυριαρ-
χεί, με έναν αινιγματικό ηγέτη να 
παρεμβαίνει στα διεθνή ζητήματα 
κατά τρόπο σπασμωδικό και ασυλ-
λόγιστο. Ας μην αυταπατώμεθα.

Η από το 2011 απάθεια και 
αδράνεια της Ρωσίας στον εμφύ-
λιο πόλεμο της Συρίας μετασχημα-
τίζεται σήμερα σε ανοικτή επέμβα-
ση στη χώρα αυτή, επιδιώκοντας να 
εξουδετερώσει τον αντιπολιτευόμε-
νο Ελεύθερο Συριακό Στρατό και 
να προασπίσει τον Σύρο ηγέτη. Στη 
συνέχεια, θα θελήσει να αποκτή-
σει πλήρη έλεγχο της περιοχής, με 
βλέψεις και στο Ιράκ. Η ενδεχόμενη 
εμπλοκή της Τουρκίας αποτελεί σε-
νάριο αποσταθεροποίησης της ευ-
ρύτερης περιοχής, με κίνδυνο γε-
νικευμένης ανάφλεξης που μπορεί 
να επηρεάσει δραματικά και την Ελ-
λάδα. 

Οι πληροφορίες από το μέτωπο 
των επιχειρήσεων είναι συγκεχυ-
μένες. Προφανώς, διεξάγεται ένας 
παράλληλος, μεθοδευμένος πόλε-
μος συσκότισης και παραπληροφό-
ρησης της διεθνούς κοινής γνώμης, 
που αποσκοπεί στην εξουδετέρωση 
κάθε αντίδρασης. 

Πολλοί έγκυροι αναλυτές θεω-
ρούν ότι ανοίγει ένα νέο, αιματηρό 
και με απρόβλεπτες εξελίξεις κεφά-
λαιο στον συριακό πόλεμο. Η Ρωσία 
παίζει ασύγγνωστα με τη φωτιά. Κά-
ποιοι μιλούν για «νέο Αφγανιστάν» 
και μια νέα οδυνηρή περιπέτεια της 
ανθρωπότητας. Οψόμεθα.

Επίλογος
Η Ελλάδα, ως αντίβαρο και διέ-
ξοδο από την οικονομική κρίση, 
πρέπει να προτάξει τα ιδανικά της 
ελευθερίας και του πολιτισμού, 
και να ηγηθεί μιας πανανθρώπι-
νης εκστρατείας για την αποκατά-
σταση των αξιών που τόσο βάναυ-
σα ποδοπατούν οι ισχυροί της γης. 
Για το αληθινό νόημα της ζωής και 
της αξιοπρέπειας.

     ΑΠΟΨΕΙΣ

Εν μέσω μιας επικίνδυνης διελκυστίνδας
Η κακουργία της Δύσης και η παραφροσύνη της Ρωσίας

Του Αντώνη Χ. Λαμπίδη

Η από το 2011 απάθεια και αδράνεια της Ρωσίας στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας μετασχηματίζεται σήμερα 
σε ανοικτή επέμβαση στη χώρα αυτή επιδιώκοντας να εξουδετερώσει τον αντιπολιτευόμενο Ελεύθερο Συρι-
ακό Στρατό και να προασπίσει τον Σύριο ηγέτη.

“ 

Η Δύση σήμερα 

πληρώνει τα 

επίχειρα αυτής 

της κακουργίας. 

Οι άφρονες 

επεμβάσεις 

της στο 

Αφγανιστάν, 

το Ιράκ, την 

Αίγυπτο, τη 

Λιβύη και 

τη Συρία 

εξέθρεψαν και 

υποστήριξαν  το 

εξτρεμιστικό 

Ισλάμ. 
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Πριν καλά-καλά κοπάσει ο σε-
πτεμβριανός, ρομαντικός ορυ-
μαγδός συναισθημάτων και 
«ανιδιοτέλειας» των Γερμανών 
για το προσφυγικό δράμα της 
Ευρώπης και προτού καταλαγιά-
σει η αριστερών προδιαγραφών 
εθνική υπερηφάνεια μιας Γερ-
μανίας, που αυτοαναγορεύτηκε 
σε ηθικό «Leitnation» της Ευ-
ρώπης, συνέβη κάτι το αναπά-
ντεχο! Η σημαντικότερη οικονο-
μικά χώρα της Ευρώπης, με τις 
ποικίλες δυνατότητες και ευκαι-
ρίες, με την ελεγχόμενη και κα-
τευθυνόμενη «σιωπηλή δύνα-
μη» μιας απολιτικοποιημένης 
πλειοψηφίας, αλλά και με τη πα-
τροπαράδοτη λαϊκή αίσθηση για 
«RechtundOrdnung» (Νόμος 
και Τάξη), αδυνατεί ν’ ανταπεξέλ-
θει στις δυσάρεστες καταστάσεις 
που της προκαλεί το προσφυγι-
κό τσουνάμι*, πάρα τις περί του 
αντιθέτου εξαγγελίες («θα τα κα-
ταφέρουμε!») της Μέρκελ και 
της παγκοσμιοποιημένης γερ-
μανικής ελίτ που τη στηρίζει. 

Μ 

πορεί, το «τευτονικό» 
των Γερμανών να γλί-
στρησε αίφνης «μέσα 
στο κοστούμι του φιλάν-

θρωπου» και να στέφθηκαν «παγκό-
σμιοι πρωταθλητές παροχής βοηθεί-
ας». Μπορεί η μαζική κουλτούρα 
«RefugeesWelcome» να συνεπήρε 
συναισθηματικά χιλιάδες «καλών 
ανθρώπων», που ενδεχομένως να 
πιστεύουν ότι τα σύνορα πρέπει να 
καταργηθούν και ίσως γι’ αυτό, συ-
χνά με μια προφανή όσο και «ανό-
ητη αυταρέσκεια» για τα όσα όντως 
προσφέρουν, να «αποδίδουν μόνοι 
τους δικαιοσύνη», με αποτέλεσμα 
πολλοί να μιλούν ήδη για μια «ιστο-
ρία οργανωμένου οίκτου». Όμως, η 
ουσιαστικά ανεξέλεγκτη είσοδος 
στη Γερμανία 270.000 προσφύγων, 
μόνο μέσα σ’ ένα μήνα, δεν αντι-
μετωπίζεται ούτε με τη «γερμανι-
κή καυχησιολογία περί ηθικής» και 
κριτικές για «ηθική αυτο-υπερεκτί-
μηση», ούτε βεβαίως με τους ιδεα-
λιστικούς κομπασμούς και τις υπο-
κρισίες της Μέρκελ, τον πρόσκαιρο, 
«ναρκισσιστικό» εθελοντισμό και τις 
ποικίλες αυταπάτες. Ιδιαίτερα, όταν 
-πέρα από την ανθρωπιστική δι-
άσταση της προσφυγικής κρίσης- 
πρόκειται για μια τεραστίων διαστά-
σεων οικονομική, λογιστική, οργα-
νωτική και πολιτισμική πρόκληση, 

με άγνωστες συνέπειες για το μέλ-
λον της Ευρώπης. 

Παρ’ όλα αυτά, στο Βερολίνο η 
Μέρκελ επιμένει να συμπεριφέ-
ρεται σαν ο «ηθικός σωφρονιστής» 
στην Ευρώπη και εξακολουθεί να 
πιστεύει ότι έχει με το μέρος της όχι 
μόνο το ηθικό πλεονέκτημα για τα 
ανοιχτά σύνορα που επέβαλε, αλλά 
και το δίκαιο, λες και δεν ήταν δική 
της απόφαση που η Γερμανία πα-
ραβιάζει κατάφορα δύο πυλώνες 
της ΕΕ: τις θεμελιώδεις συμφωνίες 
Σένγκεν και Δουβλίνο ΙΙ. Με αυτήν 
τη στάση της όμως η Μέρκελ διχά-
ζει – τώρα πλέον όχι μόνο την Ευ-
ρώπη, αλλά και την ίδια τη Γερμα-
νία, όπου ο μερκελικός λαϊκισμός 
του κέντρου, που υποθάλπει και τον 
λαϊκισμό των δύο άκρων του πολιτι-
κού συστήματος, συμπλέει αρμονι-
κά με τον κομφορμισμό και την τυ-
ραννία της πολιτικής ορθότητας. Η 
«μεταδημοκρατική» και «πολύμορ-
φη» Μέρκελ παραδέχεται πλέον ότι 
λόγω του προσφυγικού η Γερμανία 
«τα επόμενα χρόνια θα γίνει αγνώρι-
στη» –μια προοπτική που στο πλαί-
σιο της αμέριστης και απροκάλυ-
πτης στήριξής της στις επιταγές της  
παγκοσμιοποίησης δεν αποτελεί 
έκπληξη– γνωρίζοντας η ίδια ότι η 
ενσωμάτωση και η πολυπολιτισμι-
κή κοινωνία, όπως δείχνει η εμπει-
ρία του παρελθόντος ειδικά στη Γερ-
μανία, είναι μια πολύ δύσκολη υπό-
θεση και που τελικά οδηγεί στη δη-
μιουργία παράλληλων κοινωνιών.

Όμως, για πρώτη φορά, φαίνε-
ται πως βασικά χαρακτηριστικά της 
μερκελικής διακυβέρνησης, όπως 
η πολιτική σταθερότητα, το ένστικτο 
εξουσίας, η ψυχραιμία, η επιμονή 
και η κοινωνική ηρεμία, αρχίζουν 
να αμφισβητούνται λόγω του μετα-
ναστευτικού (Spiegel, 4-10-2015). 
Ακόμα και ομοσπονδιακός πρόε-
δρος Γκάουκ άλλαξε ρότα και πλέ-
ον θεωρεί την ενσωμάτωση εκατο-
ντάδων χιλιάδων ανθρώπων με δι-
αφορετικά πολιτισμικά χαρακτη-
ριστικά από αυτά των Γερμανών 
«πολύ πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι 
η γερμανική επανένωση». Οι Βαυ-
αροί Χριστιανοκοινωνιστές (CSU), 
εταίροι στη συγκυβέρνηση, αντι-
δρούν έντονα στη μεταναστευτική 
πολιτική της Μέρκελ και ζητούν αλ-
λαγή προς το αυστηρότερο του δι-
καιώματος ασύλου, κάτι που η κα-
γκελάριος το απέκλεισε ήδη. Θορυ-
βημένοι από τις εξελίξεις που δοκι-
μάζουν την ευρωπαϊκή συνοχή, οι 
σημαντικότεροι υπουργοί της κα-
γκελαρίου (Γκάμπριελ, Ντεμεζιέρ, 

Σόιμπλε) παίρνουν αποστάσεις 
από τις μεταεθνικές εμμονές της 
Μέρκελ, που θυμίζει πλέον «φιγού-
ρα από τη τελική φάση της Ανατολι-
κής Γερμανίας». Οι τελευταίες δημο-
σκοπήσεις αποτυπώνουν εύγλωτ-
τα τη δυσαρέσκεια που αναπτύσσε-
ται ραγδαία στη «σιωπηλή δύναμη» 
της πλειοψηφίας: Μέσα σ’ ένα μό-
λις μήνα η Μέρκελ έχασε 9% της 
δημοφιλίας της και το ποσοστό του 
CDU –αλλά και των συνοδοιπόρων 
στο μεταναστευτικό Πρασίνων– μει-

ώθηκε κατά 2%, όση ήταν και η αύ-
ξηση του AfD (Spiegel, 1-10-2015). 
Η πλειοψηφία των Γερμανών, δη-
λώνει, παρά τη μαζική προπαγάνδα 
των συστημικών ΜΜΕ, ευθαρσώς 
ξενόφοβη, ενώ το 59% θεωρεί λά-
θος τη μεταναστευτική πολιτική της 
Μέρκελ, όταν μόλις έναν μήνα πριν 
το 66% ήταν υπέρ (Spiegel, 6-10-
2015). Και όλα αυτά σε μια περίοδο 
που η «χώρα της ελπίδας» για εκα-
τομμύρια απελπισμένων προσφύ-
γων αντιμετωπίζει η ίδια έντονα ση-
μάδια «κρίσης ταυτότητας» (εξαμερι-
κανισμός), με το κράτος δικαίου να 
παρουσιάζει «διαβρωτικές τάσεις», 
τη δημοκρατία να «εξασθενίζει», τον 
καταμερισμό των εξουσιών να «με-
τακινείται προς την εκτελεστική εξου-
σία» και από το ομοσπονδιακό κρά-
τος «ν’ απουσιάζει ο προσανατολι-
σμός» (FAZ, 1-10-2015). 

Αναμφίβολα, η Μέρκελ θα συ-
νεχίσει την ίδια μεταναστευτική πο-
λιτική, τουλάχιστον μέχρι τις επό-
μενες τοπικές εκλογές σε τρία ομο-
σπονδιακά κρατίδια, την ερχόμε-
νη Άνοιξη. Στην προσπάθειά της 
αυτή έχει ήδη συμφωνήσει με τον 
Ερντογάν για κοινό ελληνοτουρ-
κικό έλεγχο του Αιγαίου, υπό την 
επίβλεψη βεβαίως της Frontex, και 
την ίδρυση γιγαντιαίων προσφυ-
γικών καταυλισμών στα τουρκο-
συριακά σύνορα. Από την πλευρά 
του ο Ερντογάν, που κι αυτός διεκ-
δικεί με παρρησία ηθικά πρωτεία 
στο προσφυγικό, έθεσε χωρίς πολ-
λές περιστροφές –και αυτή τη φορά 
με βάσιμες πιθανότητας επιτυχί-

ας– τις ωμές και πάγιες απαιτήσεις 
του: Πολύ μεγαλύτερα κονδύλια, δι-
ευκολύνσεις στην έκδοση βίζας σε 
Τούρκους υπηκόους, ελευθερία κι-
νήσεων στον πόλεμο κατά του PKK 
και του PYD και επίσπευση των διε-
αδικασιών ένταξης της Τουρκίας 
στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με τα γερμανικά 
ΜΜΕ ο Έλληνας πρωθυπουργός, 
που κατά δήλωσή του δεν γνωρί-
ζει θαλάσσια σύνορα, έχει ήδη συμ-
φωνήσει για τη νέα ελληνοτουρκική 
σύμπραξη στο Αιγαίο. Προφανώς, 
με την άνευ όρων συγκατάθεσή του 
σ’ ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ελπίζει 
ότι θα έχει τη στήριξη της Μέρκελ 
για την αναδιάρθρωση ή και κούρε-
μα του ελληνικού χρέους. Μετά το 
πάθημα της περασμένης διακυβέρ-
νησής του θα έπρεπε όμως να γνω-
ρίζει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, 
οι συσχετισμοί δυνάμεων στη γεω-
πολιτική σκακιέρα τόσο στην Ευρώ-
πη όσο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο δεν τον ευνοούν. Για μια ακόμα 
φορά θα πέσει έξω στην εκπλήρω-
ση ευσεβών πόθων, όποια αμερι-
κανική στήριξη και να έχει. Φαίνε-
ται ότι στο πολιτικό παιχνίδι της με-
τανάστευσης η Τουρκία θα είναι 
από την πλευρά των νικητών και η 
Ελλάδα, για μια ακόμα φορά, στους 
χαμένους.

*Νέες εκτιμήσεις των γερμανικών 
αρχών αναφέρουν ότι το 2015 ο 
αριθμός των προσφύγων στη Γερ-
μανία θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο 
(Spiegel, 5-10-2015).

                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

Μερκελισμός και προσφυγικό (ΙΙ)
«Η βασίλισσα των διακινητών προσφύγων» θέλει ελληνοτουρκικό Αιγαίο

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Η Μέρκελ έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ερντογάν για κοινό ελληνοτουρκικό έλεγχο του Αιγαίου, υπό την 
επίβλεψη βεβαίως της Frontex, και την ίδρυση γιγαντιαίων προσφυγικών καταυλισμών στα τουρκοσυρια-
κά σύνορα. 

“ 

Σύμφωνα με 

τα γερμανικά 

ΜΜΕ ο Έλληνας 

πρωθυπουργός, 

που κατά 

δήλωσή του 

δεν γνωρίζει 

θαλάσσια 

σύνορα, έχει 

ήδη συμφωνήσει 

για τη νέα 

ελληνοτουρκική 

σύμπραξη στο 

Αιγαίο
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Τo σκάνδαλο με τους ρύπους της VW 
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Τα αυτο-
κίνητα, είτε ντίζελ είτε βενζίνης, παρά-
γουν πολλαπλάσιους ρύπους στην καθη-
μερινή χρήση, από ό,τι οι μπροσούρες 
των κατασκευαστών αναγράφουν. Ακό-
μα και ένας απλός οδηγός γνωρίζει ότι η 
κατανάλωση καυσίμου που το αυτοκίνη-
το παρουσιάζει, είναι αυξημένη κατά 30-
50% κατά τη χρήση, από αυτό που ανα-
γράφεται στα φυλλάδια. Και αυξημένη 
κατανάλωση=αυξημένοι ρύποι.

Τ 

ο σάπιο στο βασίλειο της Δανιμαρ-
κίας είναι ο τρόπος υπολογισμού 
των ρύπων. Και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει έναν 

τρόπο μέτρησης των παραγόμενων ρύπων 
στο εργαστήριο. Πριν δοθεί έγκριση τύπου 
(απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει 
να αρχίσει η πώληση ενός νέου μοντέλου), 
γίνεται η μέτρηση από τον κατασκευαστή 
και ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ τα 
μέσα να πιστοποιήσουν αν τα στοιχεία του 
φακέλου ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα. Όλα στηρίζονται στην καλή πίστη και 
στις ποινές, αν συλληφθείς ψεύτης.

Ο τρόπος μέτρησης είναι ο εξής: Το αυ-
τοκίνητο δένεται σε μία διάταξη, στην οποία 
οι κινητήριοι τροχοί στηρίζονται πάνω σε ρά-
ουλα. Τα ράουλα ελέγχονται ως προς την πε-
ριστροφή από μία διάταξη πέδης, που με τη 
σειρά της ελέγχεται από έναν υπολογιστή. 
Στον υπολογιστή φορτώνεται ένα πρόγραμ-
μα που, μέσω της πέδης, προσομοιώνει το 
φορτίο που δέχονται οι κινητήριοι τροχοί 
(κατ’ επέκταση ο κινητήρας) κατά την κανο-
νική χρήση. Κατά τον κύκλο μέτρησης, ανα-
λύονται οι παραγόμενοι ρύποι και ελέγχεται 
αν καλύπτουν τις προδιαγραφές. Ακούγεται 
ρεαλιστικό, αλλά δεν είναι. Οι προδιαγρα-
φές απαιτούν την προσομοίωση ενός μει-
κτού κύκλου (αστικής-περιαστικής χρήσης 
και αυτοκινητοδρόμου), που πόρρω απέχει 
από την κανονική χρήση.

Εκτός από τη διάσταση μεταξύ εργαστη-
ρίου και πραγματικής χρήσης, υπάρχει και 
ο πειρασμός να επέμβει ο κατασκευαστής 
στο λογισμικό ελέγχου του κινητήρα και 
να κάνει καθαρό το αυτοκίνητο στη μέτρη-
ση (και στη χρήση κοντά στις παραμέτρους 
της μέτρησης) και «καρβουνιάρη» στο υπό-
λοιπο φάσμα χρήσης, ώστε να έχει επιδό-
σεις. Καλύτερες επιδόσεις ισούνται με αυ-
ξημένες πωλήσεις. Αυτό το κάνουν όλοι οι 
κατασκευαστές και είναι εν γνώσει και της 
αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε., και της EPA 
(Εnviroment Protection Agency) των ΗΠΑ, 
εδώ και χρόνια. Υπάρχει έκθεση από το 
2011 στα χέρια της επιτροπής της Ε.Ε, που 
αναφέρει τη διάσταση μεταξύ των δηλωμέ-
νων ρύπων και των παραγόμενων ρύπων 
κατά τη καθημερινή χρήση. Το γιατί δεν 

αντιδρούν οι ταγοί της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, ας αναζητηθεί στο μέγεθος της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Προσφέρει κέρδη-
ανάπτυξη-θέσεις εργασίας και είναι δύσκο-
λο να εγκαλέσεις ή να τιμωρήσεις ένα χρυ-
σοφόρο κλάδο, με πρόφαση το περιβάλλον.

Η VW, την πάγια αυτή πρακτική των κα-
τασκευαστών (καθαρό στη χρήση κοντά στις 
παραμέτρους μέτρησης και για τα υπόλοι-
πα βρόμικο), την πήγε ένα βήμα παραπέρα. 
Χρησιμοποίησε τους αισθητήρες του οχή-
ματος και ανίχνευε πότε το αυτοκίνητο ήταν 
προς μέτρηση. Τότε, μέσω της μονάδος ελέγ-
χου του κινητήρα (ECU), μετέτρεπε τον βά-
τραχο σε πριγκίπισσα. Μόλις η μέτρηση τε-
λείωνε, η πριγκίπισσα ξαναγινόταν βάτρα-
χος. Ευφυέστατο στη σύλληψη, που μόνο μία 
αλαζονεία uber ales θα μπορούσε να το υλο-
ποιήσει. (Αν και, από ό,τι ακούγεται, το σε-
ντούκι έχει ανοίξει και οι σκελετοί και άλλων 
κατασκευαστών θα έρθουν σε λίγο σε κοινή 
θέα.)

Πώς έγινε όμως και ήρθε τώρα το Ντί-
ζελγκέϊτ στο προσκήνιο; Η EPA γνώριζε 
εδώ και έναν περίπου χρόνο τη μεθοδολο-
γία της VW. Και όντως, τα επίμαχα 2λιτρα 
τουρμποντίζελ αυτοκίνητα της VW πουλού-
σαν σαν τρελά στις ΗΠΑ, από το 2009. Οι κα-
κές γλώσσες λένε ότι η EPA το έκανε για να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από 
ένα δικό της περιβαλλοντικό σκάνδαλο ολ-
κής. Στα μέσα Αυγούστου 2015, στην προ-
σπάθειά της να διαχειριστεί τα τοξικά από-
βλητα ενός χρεοκοπημένου ορυχείου χρυ-
σού (κάτι θυμίζει αυτό σχετικά με τα δικά 
μας) ρύπανε με ένα εκατομ. γαλόνια τοξι-
κών τον ποταμό Ανάμι του Κολοράντο!!! Αρ-
χές Σεπτεμβρίου 2015, κοινοποίησε επιστο-
λή στην VWOA (VW of America) και δημο-
σιοποίησε την απάτη.

Πολλοί βλέπουν πίσω από το Ντίζελγκε-
ϊτ, αμερικάνικο δάκτυλο στον οικονομικό πό-

λεμο Ευρώπης-ΗΠΑ, ή ακόμα και πίεση για 
την αποδοχή των όρων της διαβόητης Διατ-
λαντικής Συμφωνίας (TTIP). Οι εικασίες αυ-
τές δεν στερούνται βάσης, αλλά σε μία τόσο 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μία οικο-
νομική ζημιά ενός κολοσσού σαν την VW 
(στην πραγματικότητα δεν είναι η VW, αλλά 
το group VAG που περιλαμβάνει τις VW-
AUDI-SKODA-SEAT) σίγουρα θα έχει πα-
γκόσμιες επιπτώσεις. Μόνο στις ΗΠΑ, το ερ-
γοστάσιο της Chattanooga απασχολεί 3.200 
υπαλλήλους και δίνει δουλειά, ακόμη 9.500 
θέσεις εργασίας, σε εξωτερικούς υποκατα-
σκευαστές. Η εκτιμώμενη ωφέλεια που προ-
σφέρει στην πολιτεία του Τεννεσή είναι 12 
δισ. $.!! (στοιχεία από την επίσημη ιστοσελί-
δα της VWOA).

H ίδια η VW γνωρίζει πολύ καλά ότι εί-
ναι παγκόσμιος παίκτης. Και γνωρίζει άρι-
στα να στέλνει μηνύματα. Σε ομιλία του, υψη-
λόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, ευχήθηκε 
να μην επηρεαστούν οι θέσεις εργασίας του 
εργοστασίου στο Γκιορ της Ουγγαρίας που 
κατασκευάζει κινητήρες. Το ίδιο έκανε και ο 
εκπρόσωπος των εργατικών σωματείων της 
VW Γερμανίας, που από τον νόμο* είναι δι-
ορισμένος στο Δ.Σ της εταιρείας. Μίλησε για 
απασχόληση και θέσεις εργασίας. (60.000 
στο VolksBurg της Σαξονίας.)

H εκτιμώμενη ζημία της VW μπορεί να 
φτάσει τα 18-25 δισ. €. Όσο (περίπου) εί-
ναι που θα ληφθούν στο 3ο μνημόνιο. Αλλά, 
όπως και στα μνημόνια, σημασία έχουν οι 
οικονομικοί δείκτες. Για το περιβάλλον, δυ-
στυχώς... θα δούμε αργότερα…

* Ο νόμος επιβάλλει την παρουσία των ερ-
γατών στο Δ.Σ. γιατί, με τα κατασχεμένα από 
τους ναζί χρήματα των συνδικάτων, χτίστηκε 
το 1938 το πρώτο εργοστάσιο της VW!

     ΔΙΕΘΝΗ

Το σκάνδαλο της VW
Σκελετοί στο σεντούκι της αυτοκινητοβιομηχανίας

Του Μιχάλη Ρακκά

Η EPA γνώριζε εδώ και έναν περίπου χρόνο τη μεθοδολογία της VW. Και όντως, τα 
επίμαχα 2λιτρα τουρμποντίζελ αυτοκίνητα της VW πουλούσαν σαν τρελά στις ΗΠΑ, 
από το 2009.

Πολυμερής Συμ-
φωνία για το 
Εμπόριο στον 
Ειρηνικό (TTP)

Τ 

ην εβδομάδα που μας πέρασε, ανακοινώ-
θηκε αιφνίδια η επιτυχής κατάληξη των 
μυστικών διαπραγματεύσεων για την σύ-
ναψη της Πολυμερούς Συμφωνίας για το 

Εμπόριο στον Ειρηνικό (TTP). 
Πρόκειται για μια πολυμερή συνθήκη εμπορί-

ου που υπογράφηκε μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων 
11 χωρών, δημιουργώντας ένα μπλοκ που καλύπτει 
το 40% της παγκόσμιας οικονομίας: Ιαπωνία, Κα-
ναδάς, Βιετνάμ. Χιλή, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζη-
λανδία, Μπρουνέι, Αυστραλία, Περού και Σιγκα-
πούρη.  Η συμφωνία οδηγεί σε μια δραστική απορ-
ρύθμιση του εμπορίου στις σχέσεις μεταξύ των προ-
αναφερόμενων χωρών, η οποία μεταξύ άλλων θα 
συνεπιφέρει την εμπορευματοποίηση των δημόσι-
ων αγαθών και την απελευθέρωση των δημόσιων 
υπηρεσιών, την άρση των οικολογικών και περιβαλ-
λοντικών περιορισμών στην παραγωγή τροφίμων 
και μεταποιημένων προϊόντων, την νομική ισχυρο-
ποίηση των εταιριών, την στενότερη χρηματιστηρι-
ακή διασύνδεση, αλλά και την επέκταση των πρα-
κτικών κατοχύρωσης δικαιωμάτων (πατέντες)  κ.ά. 

Αναμφίβολα, η σύναψη της συμφωνίας αποτε-
λεί μια νίκη στα σημεία της διπλωματίας των ΗΠΑ, 
στην προσπάθεια για την θαλάσσια απομόνωση της 
Κίνας μέσα από τον έλεγχο του Ειρηνικού Ωκεα-
νού. Και θέτει μια σφήνα στις προσπάθειες της Κί-
νας για την οικονομική ολοκλήρωση της Νοτιο-
Ανατολικής Ασίας, καθώς και μια απάντηση στην 
κινέζικη στρατηγική εγκαθίδρυσης «Νέου Δρόμου 
του Μεταξιού» που θα διαμόρφωνε διαύλους οικο-
νομικής και πολιτικής συνεργασίας σε μια εκτετα-
μένη περιοχή που ξεκινάει από τα Ανατολικά της 
σύνορα και καταλήγει στην Μεσόγειο. Ακόμα, η 
συμφωνία αποτελεί ακόμα μια πράξη υπονόμευσης 
του λατινοαμερικάνικου ‘ροζ κύματος’ που από τις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 αξιώνει την περιφε-
ρειακή ενοποίηση-χειραφέτηση της Λ.Α. από τα δε-
σμά των ΗΠΑ.  

Για τις τελευταίες, βέβαια, είναι πολύ νωρίς να 
πανηγυρίσουν. Κατ’ αρχάς, ουδείς γνωρίζει την 
αντίδραση της Κίνας. Δεύτερον, η δημοσιοποίηση 
της επιτυχούς κατάληξης των μυστικών συνομιλι-
ών, πύκνωσε τις αντιδράσεις από την πλευρά συν-
δικάτων, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολι-
τικών οργανώσεων. Η περαιτέρω απορρύθμιση 
της διεθνούς οικονομίας, γεννάει εύλογους φόβους 
για την περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας ακό-
μα και στις ΗΠΑ, γεγονός που ανάγκασε ακόμα και 
την Χίλαρυ Κλίντον να δημοσιοποιήσει την αντί-
θεσή της. Η συμφωνία, θεωρείται προανάκρουσμα 
για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης Διατλαντικής 
Συμφωνίας, που αποσκοπεί στο να ‘κλειδώσει’ τον 
ευρωατλαντικό προσανατολισμό της Ε.Ε. Μέσω 
αυτών, οι ΗΠΑ φιλοδοξούν να διαμορφώσουν μια 
γεωπολιτική και εμπορική μέγγενη στην συμμαχία 
Ρωσίας-Κίνας, περιορίζοντάς την στο ευρασιατικό, 
ηπειρωτικό πεδίο. Ο γεω-οικονομικός ψυχρός πόλε-
μος, επιταχύνεταιι! 
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Μια τάση υπέρ της 6ωρης εργασίας εκ-
φράζεται τα τελευταία χρόνια σε επιχειρή-
σεις και θεσμούς της Σουηδίας. Την αρχή 
έκαναν startup επιχειρήσεις, ενώ στην συς-
νέχεια το μέτρο εφάρμοσε πιλοτικά και ο 
Δήμος του Γκέτεμποργκ. Οι ενδείξεις ανα-
φέρουν θετικά αποτελέσματα, αύξηση της 
ωριαίας αποδοτικότητας, και βελτίωση της 
υγείας και της διάθεσης του εργαζόμενου 
προσωπικού. 

Η 

διευθύντρια της εταιρείας Brath, 
που εφάρμοσε πρώτη το μέτρο δή-
λωσε: «ενδιαφερόμαστε για τους 
υπαλλήλους μας, ενδιαφερόμαστε 

τόσο που δίνουμε προτεραιότητα στο χρόνο με 
την οικογένειά τους, να μαγειρεύουν ή να κά-
νουν άλλα πράγματα τα οποία τους αρέσουν». 
Ένας σύμβουλος εταιρείας τεχνολογιών αιχ-
μής, πρόσθεσε: «Το να παραμείνει κάποιος 
συγκεντρωμένος σε μία συγκεκριμένη δου-
λειά επί οκτώ ώρες είναι τεράστια πρόκληση. 
Προκειμένου να αντεπεξέλθουμε, ασχολού-
μαστε και άλλα πράγματα και κάνουμε δια-
λείμματα ώστε να γίνει πιο υποφερτή η ημέρα. 
Την ίδια στιγμή δυσκολευόμαστε να διαχειρι-

στούμε τη ζωή μας εκτός εργασίας». 
Η ιδέα για την ριζική μείωση του εργάσι-

μου χρόνου είναι σχετικά παλαιά –μάλιστα κέρ-
διζε έδαφος στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 
όπου το παραγωγικό μοντέλο στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Ευρώ-
πης βρέθηκε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι. Μπροστά στο αίνιγμα του στασιμοπλη-
θωρισμού, που ταλάνιζε τότε τις ευρωπαϊκές οι-
κονομίες --ανοίχτηκαν δύο δρόμοι:

Ο πρώτος, προτασσόταν από τις πιο δημι-
ουργικές δυνάμεις στους κόλπους της εργασί-
ας -και αφορούσε έναν μετασχηματισμό στα 
θεμέλια του εργασιακού μοντέλου: Να δου-
λεύουμε όλοι, να δουλεύουμε λιγότερο, να ει-
σάγουμε νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, οι 
οποίες σε συνδυασμό με μια διαφορετική ορ-
γάνωση της ανθρώπινης εργασίας (περισσό-
τερο οριζόντια και συνεργατική) θα συντηρού-
σαν την παραγωγικότητα απαιτώντας μικρότε-
ρο έργο. Το σχέδιο αυτό ονομάστηκε συμβα-
τικά μεταφορντισμός ή τογιοτισμός (καθώς οι 
Ιάπωνες το εφάρμοζαν ήδη στις νέες, τότε, μο-
νάδες της Τογιότα ).

Το πρόβλημα για τις άρχουσες τάξεις της 

Ευρώπης, ήταν ότι αυτό το σχέδιο συνεπαγόταν 
μικρά περιθώρια κερδοφορίας, καθώς για να 
λειτουργήσει απαιτούσε την αποεμπορευματο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου. Γι’ αυτό και εν 
τέλει το απέρριψαν προκρίνοντας την παγκο-
σμιοποίηση της ευρωπαϊκής παραγωγής (χον-
δρικά, την μεταφορά τμημάτων της συναρμολό-
γησης σε χώρες με πολύ φθηνότερο εργατικό 
δυναμικό, αλλά και την εισαγωγή ξένων εργα-
τών που θα αναλάμβαναν τις πιο απαξιωμένες 
και κακοπληρωμένες χειρονακτικές εργασίες 
στο εσωτερικό).

Με αυτόν τον τρόπο, πέτυχαν να λύσουν 
μια δύσκολη γι’ αυτούς εξίσωση: Γενική συ-
μπίεση του εργατικού κόστους και ταυτόχρονα 
επέκταση και αναπαραγωγή των μεσοστρωμά-
των (καθώς οι ντόπιοι εργαζόμενοι μετατοπίζο-
νταν προς τις μέσες και ανώτερες κλίμακες της 
αγοράς εργασίας).

Αυτό το «σχέδιο», αποδείχθηκε βιώσιμο 
βραχυπρόθεσμα - αλλά απορρύθμισε και ξε-
πάτωσε εντελώς την οργάνωση της εργασίας 
στην Ευρώπη, χώρια που έμπλεξε σ’ ένα αξε-
διάλυτο κουβάρι τις κοινωνικές με τις πολιτιστι-
κές αντιθέσεις, καθώς οι μετανάστες σταδιακά 

αποτελούσαν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο 
των κατώτερων ευρωπαϊκών τάξεων. Τα απο-
τελέσματα τα βλέπουμε σήμερα επί της οθόνης, 
ενώ αυτά τα γεγονότα δείχνουν ότι το γενικό κό-
στος (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό) αναπα-
ραγωγής αυτού του συστήματος γίνεται πλέον 
δυσβάσταχτο.

Η επαναφορά αυτής της πρότασης στην 
Σουηδία, έστω και πιλοτικά, καταδεικνύει μια 
μικρή τάση αναγέννησης αυτού του παλιού 
εναλλακτικού σχεδίου. Και αν μη τι άλλο, το γε-
γονός αυτό καταδεικνύει και την κρίση της πα-
γκοσμιοποίησης (σε κάθε της πτυχή), καθώς η 
εφαρμογή σε μαζική κλίμακα προϋποθέτει δι-
αδικασίες επιστροφής της παραγωγής σε τοπι-
κό/εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Βέβαια, το 
2015 δεν είναι 1980: Η φυσιογνωμία των ευ-
ρωπαϊκών κοινωνιών έχει μεταβληθεί ριζικά, 
το δημογραφικό τους πρόβλημα συρρικνώνει 
την παραγωγική τους βάση... και γενικότερα οι 
μηχανισμοί της απορρύθμισης που επέβαλε η 
παγκοσμιοποίηση, έχουν τρελάνει το σύστημα 
αρκετά ώστε να μπορέσει να βρει εύκολα μια 
νέα ισορροπία.

Γιώργος Ρακκάς

Ένα άρθρο του Μπρους Ρίντελ 
[Al-Monitor, 5/10/2015], διευ-
θυντή του τμήματος πληροφορι-
ών του πολύ γνωστού πλέον στην 
Ελλάδα για τη στήριξη του Αλέ-
ξη Τσίπρα «Ινστιτούτου Μπρού-
κινγκς» (επιρροής Τζ. Σόρος) μας 
παρέχει μια ενδιαφέρουσα ει-
κόνα για τον σκεπτικισμό με τον 
οποίον αντιμετωπίζει το αμερι-
κανικό φιλελεύθερο κατεστη-
μένο την επέμβαση του Πούτιν 
στη Συρία. Σ ε αυτό, ο Ρίντελ συγκρί-
νει την επέμβαση που οργάνωσε ο 
Γιούρι Αντρόπωφ, το 1979 στο Αφ-
γανιστάν, με την τωρινή εκστρατεία 
του Πούτιν:

Τ 

ον Αύγουστο του 1979, ο 
Αντρόπωφ ήταν ο κύρι-
ος υποστηρικτής μέσα στο 
Κρεμλίνο για μια σοβιετική 

στρατιωτική επέμβαση στο Αφγα-
νιστάν, προκειμένου να διατηρήσει 
την κυβέρνηση των κομμουνιστών 
στην εξουσία. Το Μαρξιστικό Αφ-
γανικό Κόμμα έχανε διαρκώς έδα-
φος έναντι των Μουτζαχεντίν και ο 
τότε αρχηγός της KGB Αντρόπωφ 
προειδοποίησε ότι η απώλεια του 
Αφγανιστάν θα αποσταθεροποιή-
σει όλη τη Σοβιετική Κεντρική Ασία. 
Ο Αντρόπωφ έπεισε έναν άρρω-
στο Μπρέζνιεφ ότι θα ήταν μια εύ-

κολη και ανέξοδη νίκη. Το 1956, ο 
Αντρόπωφ ήταν ο σοβιετικός πρέ-
σβης στην Ουγγαρία που απαίτησε 
μια στρατιωτική επέμβαση εκεί, η 
οποία κράτησε τη Βουδαπέστη στο 
Σύμφωνο της Βαρσοβίας. 

Αλλά ο ισλαμικός κόσμος δεν εί-
ναι Ανατολική Ευρώπη. Οι Σοβιετι-
κοί αντιμετώπισαν τη σθεναρή αντί-
σταση της ισλαμικής αντιπολίτευσης 
στο Αφγανιστάν. Μερικές μέρες αφό-
του οι σοβιετικές ειδικές δυνάμεις εκ-
καθάρισαν την Καμπούλ, ο Σαουδά-
ραβας βασιλιάς Φαχντ υποσχέθηκε 
στο Πακιστάν ότι θα χρηματοδοτούσε 
την αντίσταση των Μουτζαχεντίν. Ο 
Φαχντ έβαλε τον τότε πρίγκιπα Σαλ-
μάν, κυβερνήτη του Ριαντ, να βρει 
χρηματοδότες. Ο Σαλμάν βρήκε δε-
κάδες εκατομμύρια δολάρια, που αρ-
χικώς υπερέβησαν τα χρήματα με τα 
οποία οι αμερικανικές και οι σαου-
δαραβικές μυστικές υπηρεσίες στή-
ριξαν τους Μουτζαχεντίν και τους 
Πακιστανούς συμμάχους τους. Όλος 
ο ισλαμικός κόσμος κινητοποιήθηκε 
από τον Φαχντ εναντίον της Μόσχας.  

Οι Σοβιετικοί ποτέ δεν υποστή-
ριξαν επαρκώς τον πόλεμο. Στο απο-
κορύφωμα της προσπάθειάς τους, οι 
Σοβιετικοί έστειλαν μόνο 100.000 
στρατιώτες στο Αφγανιστάν, εξαιρε-
τικά λίγους για να ειρηνεύσουν τη 
χώρα. Ο Αντρόπωφ κλιμάκωσε τον 

πόλεμο όταν παρέλαβε τα ηνία του 
κόμματος, αλλά ο αριθμός των στρα-
τιωτών στο έδαφος δεν υπήρξε ποτέ 
αρκετός. […]

Το καθεστώς του Άσαντ βρέθη-
κε επίσης αποξενωμένο από τους 
ίδιους τους υπηκόους του, εξώθη-
σε εκατομμύρια στην εξορία και δο-
λοφόνησε αρκετές χιλιάδες, όπως οι 
Αφγανοί κομμουνιστές. Δεν μπορεί 
να ανακτήσει τον έλεγχο των σου-
νιτικών και κουρδικών κοινοτήτων. 
Αλλά οι Άσαντ υπήρξαν προστατευό-
μενοι της Ρωσίας από τη δεκαετία του 
1970 και η ήττα τους είναι κάτι που ο 
Πούτιν δεν δέχεται. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ της Συρίας και του Αφ-
γανιστάν. Πρώτον, ο Πούτιν προσπα-
θεί να διασώσει ένα μουσουλμανικό 
αλαουίτικο κρατίδιο στη θάλασσα της 
Μεσογείου, όχι ολόκληρη τη χώρα. 
Οι προτεραιότητές του είναι η Λατά-
κια και η Ταρτούς. Το «Αλαουιστάν» 
που οραματίζεται θα είναι ένας θύλα-
κας που θα διατηρεί σχέσεις με τη 
Δαμασκό και το Χαλέπι, αλλά θα εί-
ναι απομονωμένος από την υπόλοι-
πη Συρία. Ακόμα και αυτό το σχέδιο, 
απαιτεί την ύπαρξη μεγάλου αριθ-
μού στρατιωτών στο έδαφος. Η αε-
ροπορική ισχύς από μόνη της δεν 
θα είναι αποτελεσματική και ο συρι-
ακός στρατός είναι αρκετά αποδυνα-

μωμένος. 
Σε αντίθεση με τον Αντρόπωφ, ο 

Πούτιν διαθέτει συμμάχους στην πε-
ριοχή. […] Ιρανικά και ιρακινά σιιτικά 
στρατεύματα έχουν αυξήσει τα μεγέ-
θη τους στη Συρία πρόσφατα. Και η 
Ρωσία έχει θέσει εαυτόν στο πλευρό 
των Περσών και των Σιιτών, σε ό,τι 
αφορά στον περσοσαουδικό περιφε-
ρειακό ανταγωνισμό. 

Τέλος, ο Πούτιν δεν έχει κάποιο 
Πακιστάν να τον αντιστρατεύεται. Ο 
Πακιστανός πρόεδρος Μοχάμεντ Ζία 
ουλ-Χακ υπήρξε η μεγαλύτερη νέμε-
ση των σοβιετικών στο Αφγανιστών. 
Ο Ζία κέρδισε τον πόλεμο ενάντια 
στην ΕΣΣΔ αναλαμβάνοντας όλα τα 
ρίσκα. Ούτε η Ιορδανία, ούτε η Τουρ-
κία είναι διατεθειμένες να εμπλα-
κούν στη συριακή υπόθεση, τόσο 
όσο υπήρξε το Πακιστάν σε σχέση με 
το Αφγανιστάν. 

Βέβαια, το Ριάντ εμφανίζεται πιο 
αποφασισμένο να επιβληθεί στην 
Συρία. Ο διάδοχος του θρόνου, Μο-
χάμεντ Μπιν Ναγιέφ, έχει αναλά-
βει την υπόθεση της Συρίας για λογα-
ριασμό του βασιλείου, και η αποστο-
λή του είναι να φέρει τον Πούτιν σε 
αδιέξοδο, στέλνοντας πίσω στην πα-
τρίδα αρκετά πτώματα στους σάκους. 
Ο βασιλιάς Σαλμάν έχει ήδη προε-
τοιμαστεί να ξοδέψει δισεκατομμύρια 
για να απαλλαγεί από τον Άσαντ, και 

ο Μοχάμεντ Μπιν Ναγιέφ έχει με-
γάλη πείρα στον υπόγειο πόλεμο. Οι 
Σαουδάραβες δεν είναι διατεθειμένοι 
να φτάσουν σε κάποιον συμβιβασμό 
με τον Άσαντ, κατ’ αυτούςς πρέπει να 
πέσει οπωσδήποτε. 

Τότε, ο πρόεδρος Τζίμυ Κάρτερ 
απάντησε αποφασιστικά, αλλά υπό-
γεια, στην επιθετικότητα του Αντρό-
πωφ. Ενθάρρυνε τη συγκρότηση 
μιας παγκόσμιας συμμαχίας για την 
υποστήριξη του Ζία και του Φαχντ. 
Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά 
την κατάληψη της Καμπούλ από τους 
Ρώσους, η πρώτη αποστολή όπλων 
της ΣIA κατέφτασε στο Καράτσι. Ο 
Κάρτερ δεν έλαβε και πολλά εύσημα 
για το ότι συνέβαλε στο Βιετνάμ της 
Ρωσίας, αλλά ήταν η στρατηγική του 
που επικράτησε. 

Ο προέδρος Μπαράκ Ομπά-
μα αντιμετωπίζει μια πολύ πιο πο-
λύπλοκη πρόκληση στην Συρία. Η 
προτεραιότητά του είναι να καταπο-
λεμήσει το Ισλαμικό Χαλιφάτο και 
την Αλ-Κάιντα. Τις προσπάθειές να 
δημιουργηθεί μια συριακή εκδοχή 
των μουτζαχεντίν τις έκανε πάντοτε 
με μισή καρδιά και οδηγήθηκαν σε 
αποτυχία. Και βέβαια δεν έχει κανέ-
ναν Ζία να στηριχτεί. Είναι αναγκα-
σμένος να προστρέξει στον Μοχά-
μεντ Μπιν Ναέφ»…

Πώς το αμερικάνικό κατεστημένο αντιμετωπίζει την επέμβαση του Πούτιν στη Συρία

«Ο Βλαντ και ο Γιούρι»

Μια ιδέα που προέτασσαν οι πιο ζωντανές δυνάμεις του εργατικού κινήματος στις αρχές του 1980 αναβιώνει στην Σουηδία.

Σουηδικό πείραμα «6ώρου»
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H Επιτροπή Ηθικής της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαί-
ρου (FIFA) τιμώρησε τους Ζεπ 
Μπλάτερ (Πρόεδρο) και Μισέλ 
Πλατινί (Αντιπρόεδρο)  με απο-
κλεισμό 90 ημερών από κάθε 
ποδοσφαιρική δραστηριότη-
τα για «κακοδιαχείριση και κα-
τάχρηση εμπιστοσύνης».  Αυτή 
είναι η πλέον πρόσφατη ευ-
ρωπαϊκή είδηση την ώρα που 
γράφεται το άρθρο που διαβά-
ζετε. Θυμίζει ποινές προσωρι-
νού αποκλεισμού από τα γή-
πεδα που επιβάλλονται σε πο-
δοσφαιριστές.  Εύλογη η από-
φαση, αφού έτσι εκπληρώνεται 
και ο στόχος της FIFA, σύμφω-
να με το καταστατικό της, που 
είναι η διαρκής βελτίωση του 
ποδοσφαίρου.  

Τ 

όση κάθαρση είναι δύσκο-
λο να αντέξει ένας οργα-
νισμός, πόσο μάλλον ένας 
ποδοσφαιρικός οργανι-

σμός. Οπότε καλύτερα να αφεθού-
με στη δύναμη των εικόνων. Μια τέ-
τοια εικόνα είναι οι διαδηλώσεις  
100.000 ανθρώπων στις Βρυξέλ-
λες, στις 7 Οκτωβρίου.  Σύμφωνα με 
την αστυνομία επρόκειτο για 80.000 
διαδηλωτές – και αυτό ακριβώς κά-
νει τα κράτη, όπου υπάρχει ένα μί-
νιμουμ κοινωνικής συναίνεσης,  να 
ξεχωρίζουν: η μικρή διαφορά μετα-
ξύ εκτιμήσεων των διαδηλωτών και 
εκτιμήσεων της αστυνομίας. Υπήρ-
ξαν λίγοι τραυματίες (ελαφρά) και λί-
γες συλλήψεις. Η ειρηνική πορεία 
αμαυρώθηκε από επεισόδια 200 
περίπου αντιεξουσιαστών – για να 
χρησιμοποιήσουμε τη διατύπωση 
ελληνικών καναλιών. Μαζική γενι-
κά πορεία, όπως μαζικές ήταν και 
οι συγκεντρώσεις των αγανακτισμέ-
νων στην Ελλάδα αν θυμάστε. Δεν 
θέλω να πω τίποτα με τον παραλ-
ληλισμό, αλλά όπως και να το κά-
νεις, είναι η πρώτη σκέψη που έρχε-
ται στο μυαλό.  Πάντως τα μέσα μα-
ζικών μεταφορών υπολειτούργησαν 
αισθητά τη μέρα αυτή. Και τα συνδι-
κάτα στο Βέλγιο δεν είναι τόσο συ-
ναινετικά και με κατανόηση όπως 
στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει 
κάποιος, χωρίς να υπερβάλλει ιδιαί-
τερα,  ότι τα συνδικάτα του Βελγίου 
θυμίζουν συνδικάτα. 

Συνδικάτα ήταν κι αυτά που μας 
έδωσαν μια χαρακτηριστική εικόνα 
προ ημερών: Στελέχη της αεροπορι-
κής εταιρείας Αιρ Φρανς να φυγα-
δεύονται με σκισμένα πουκάμισα. Η 
εταιρεία είχε μόλις αναγγείλει απο-
λύσεις  ιπτάμενου και μη προσωπι-
κού (αναδιάρθρωση, όπως λέγεται 
στη γλώσσα του ευφημισμού) και 
κάποιοι συνδικαλιστές εφόρμησαν 
στην αίθουσα συσκέψεων στη Γαλ-
λία. Και πάλι ο πρώτος συνειρμός εί-
ναι η προ ετών εικόνα του Έλληνα 
(σοσιαλιστή) πατέρα των εργατών με 
το ξώβυζο ρούχο, κατόπιν εικαστι-
κής παρεμβάσεως διαδηλωτών. Πά-
ντως, με το σκισμένο πουκάμισο, οι 
Γάλλοι-μεγαλοστελέχη φάνηκαν λι-
γότερο καλοζωισμένοι από τον ηγέ-
τη των εργατών της Ελλάδας, αλλά τι 
ξέρουν οι Γάλλοι από ευζωία;

Επιστρέφοντας στα καθ ημάς, 
μέσω Βελγίου: Το γαλλόφωνο πε-
ριοδικό Kairos1 εξετάζει πώς οι ηγέ-
τες Σύριζα και Ανέλ εξαλείφουν επι-
τυχώς κάθε ελληνική εστία αντίστα-
σης: «Όπως έγραφε ένας ιδεολόγος 
της εθνικιστικής δεξιάς το 1897, βα-
σική προϋπόθεση της κοινωνικής 
ειρήνης είναι οι φτωχοί να έχουν 
συναίσθηση της αδυναμίας τους. Η 
φράση αυτή βοηθά να κατανοήσου-
με το αποτέλεσμα των διαπραγμα-
τεύσεων που διεξήγαγε ο Αλέξης 
Τσίπρας». 

Κι ο αρθρογράφος, αφού με-

ταφέρει λεχθέντα των δύο ανδρών 
(υπογράψαμε τη συμφωνία, αλλά 
δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή, η Ελ-
λάδα συνθηκολόγησε, αλλά δεν πα-
ραδόθηκε…), σημειώνει: «Η άρνη-
ση της αντίθεσης μεταξύ αντίστασης 
και συνθηκολόγησης καταργεί κάθε 
δυνατότητα σύγκρουσης, διότι κάνει 
να συνυπάρχουν δύο αλληλοαναι-

ρούμενες δηλώσεις χωρίς η μία να 
επηρεάζει την άλλη.  Πρόκειται για 
τη λεγόμενη «σχάση» στην ψυχανά-
λυση. Παρεμποδίζεται έτσι η μνή-
μη και η διαμόρφωση του «εμείς». 
Ο πολιτικός αυτός λόγος μας δημι-
ουργεί ψύχωση: νομίζουμε ότι δεν 
υπάρχει εναλλακτική λύση. Ο Ορ-
γουελ περιέγραψε στο «1984» το 
μηχανισμό της «διπλής σκέψης», 
που  συνίσταται στο να πιστεύουμε 
ταυτοχρόνως δύο αλληλοαντικρου-
όμενες απόψεις. Σκοπός της διπλής 
σκέψης είναι να στερήσει το άτομο 
από οποιαδήποτε δυνατότητα αντί-
στασης,  να σβήσει κάθε ανάμνηση 
της επιθυμίας αντίστασης».

Στην εξωτερική πολιτική χρησι-
μοποιείται το ίδιο τέχνασμα: «Ο λό-
γος του Σύριζα παρουσιάζεται ως 
αποτέλεσμα της λαϊκής θέλησης 
να αντιταχθεί στον «ιμπεριαλισμό». 
Ταυτοχρόνως ακολουθείται πολι-
τική ακόμα μεγαλύτερης ενσωμά-
τωσης στη δομή της αυτοκρατορί-
ας. Η ελληνική κυβέρνηση βάζει τον 
πραγματικό κόσμο εντός παρενθέ-
σεων και επικεντρώνεται στις προ-
θέσεις. Το βλέμμα δεν πρέπει να 
στρέφεται προς τον εξωτερικό κό-
σμο, προς τα αντικείμενα, αλλά προς 
τον εσωτερικό αποκλειστικά. Το 
μόνο που μετράει είναι η πρόθεση 
του Τσίπρα. Ο αντιιμπεριαλισμός 
του υφίσταται αυτομάτως –αρκεί να 
τον διακηρύξει–   μπορεί δε άνε-
τα να συνυπάρχει με την ενίσχυση 

της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ, 
δηλαδή με μία πολιτική που αντι-
βαίνει σε αυτόν. Βρισκόμαστε εκτός 
της γλώσσας, ο λόγος και η πραγμα-
τικότητα συνυπάρχουν ανεξάρτητα 
ο μεν από την δε. Ο μεν είναι από-
λαυση η δε είναι κάτι το ακατονό-
μαστο, το οποίο δεν μπορούμε να το 
συλλάβουμε με τη σκέψη και, συνε-
πώς, είναι αδύνατον να το αντιμετω-
πίσουμε. Οι διακηρύξεις συγχέονται 
με την πραγματικότητα: δεν μπορεί 
πλέον να υπάρξει αντίφαση μεταξύ 
των λεχθέντων και των πράξεων».

«Ο πρωθυπουργός βγαίνει από 
την πολιτική της αντιπαράθεσης και 
καταλαμβάνει τη θέση του θύματος: 
Η μητέρα του δηλώνει, «ο Αλέξης 
τον τελευταίο καιρό δεν τρώει, δεν 
κοιμάται αλλά δεν μπορεί να κάνει 
αλλιώς. Έχει χρέος στον κόσμο που 
τον εμπιστεύτηκε»[…] Η λαϊκή αντί-
σταση έχει δώσει τη θέση της στη 
διατήρηση της εικόνας του Τσίπρα. 
Πάντα εξάλλου η εικόνα ήταν σημα-
ντική για την ελληνική κυβέρνηση: 
η μετονομασία της «τρόικας» σε «θε-
σμούς» είχε παρουσιαστεί ως επιτυ-
χία στον ελληνικό λαό».

Προς τι όλη αυτή η παράστα-
ση: ο αρθρογράφος εκτιμά ότι το ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα προορίζεται 
να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο 
μίας μεγάλης διατλαντικής αγοράς. 
Και ότι η αντιμετώπιση της Ελλά-
δας ουσιαστικά στοχεύει στις χώ-
ρες με μεγάλο δημοσιονομικό έλ-
λειμμα (Γαλλία, Ιταλία), ούτως ώστε 
αυτή η μετάβαση να πραγματοποιη-
θεί συντεταγμένα, δηλαδή με όρους 
γερμανικής λιτότητας. Συνεπώς, 
σκηνές σαν αυτές που περιγράψα-
με στην αρχή του παρόντος άρθρου 
αναμένεται να επαναληφθούν, μέχρι 
κορεσμού του φιλοθεάμονος κοινού 
ή, έστω, μέχρις ότου η αριστεροφα-
νής ελληνική κατατονία ενσκήψει 
και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώσεις: 
1. Πρόκειται για το πλέον ενδιαφέ-
ρον γαλλόφωνο βελγικό έντυπο.  Κι-
νείται στον χώρο της απο-ανάπτυ-
ξης. Η ιστοσελίδα του:  kairospresse.
be. Εδώ δημοσιεύονται αποσπάσματα 
από άρθρο του κοινωνιολόγου Jean-
Claude Paye στο τεύχος 21 (Σεπτέμ-
βριος 2015). Τίτλος του άρθρου στα 
γαλλικά: Effacer le désir même de la 
résistance. Στοιχεία για τον συγγραφέα 
δίνει η γαλλική και η αγγλική έκδοση 
της Wikipedia.

Σε κάποια Δύση, πάντα

Ο Στράτος Μεϊντανόπουλος γράφει από τις Βρυξέλλες

Αντίσταση, ματαίωση, αντίσταση

“ 

Τα συνδικάτα 

στο Βέλγιο δεν 

είναι τόσο συ-

ναινετικά και με 

κατανόηση όπως 

στην Ελλάδα. 

Θα μπορούσε 

να πει κάποιος, 

χωρίς να υπερ-

βάλλει ιδιαίτε-

ρα,  ότι τα συν-

δικάτα του Βελ-

γίου θυμίζουν 

συνδικάτα. 
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Δύο παράλληλα κείμενα μὲ κοινὸ θέμα 
παρουσιάζονται στὸ βιβλίο. Πρόκει-
ται γιὰ μορφὲς αὐτοβιογραφίας δύο 
ἀναγνωρισμένων στὴν ἐποχή τους 
συγγραφέων, οἱ ὁποῖες πραγματεύο-
νται τὴ ζωή τους μέχρι τὴ στιγμὴ διά-
γνωσης τῆς ἀνίατης ἀσθένειάς τους. 
Κοινὸς τόπος τῶν δύο ἐξομολογητικῶν 
αὐτῶν κειμένων εἶναι –ἐκτὸς ἀπὸ τὴ νο-
ηματοδότηση τῆς ζωῆς ὑπὸ τὸ πρίσμα 
τοῦ ἐπικείμενου θανάτου, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν αὐτοκριτικὴ διάθεση καὶ τὸν ἀπολο-
γισμὸ τῆς μέχρι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ πορεί-
ας τους– καὶ ἡ στάση ἀπέναντι στὴν ἴδια 
τὴ συγγραφική τους ἀποστολή.

Ὁ 

φιλόσοφος Ντέιβιντ Χιοὺμ 
(1711-1776) περιγράφει τὴ 
ζωή του σηματοδοτώντας ὡς 
καίριους σταθμούς της τὴ 

συγγραφὴ καὶ ἔκδοση τῶν βιβλίων του. Ἡ 

ζωὴ τοῦ συγγραφέα εἶναι συνυφασμένη μὲ 
τὸ παραγόμενο ἔργο. Τὰ νήματά της πλέκο-
νται στοὺς στήμονες τῆς συγγραφῆς· κατὰ 
τὰ γραφόμενά του: «Ἡ ἀφήγηση αὐτὴ λίγα 
πράγματα θὰ περιέχει πέρα ἀπ’ τὴν ἱστορία 
τῶν γραπτῶν μου, καθὼς ὅλη σχεδὸν ἡ ζωή 
μου ἀναλώθηκε σὲ συγγραφικὲς ἐπιδιώξεις 
καὶ ἀσχολίες» (σ. 7). Ὅλα ἀξιολογοῦνται μὲ 
γνώμονα τὸ συγγραφικὸ ἔργο, ἀκόμα καὶ ὁ 
 ἀνθρώπινος χαρακτήρας. Ἐπὶ παραδείγμα-
τι, ἡ αὐτοκριτική, τὴν ὁποία ἐπιχειρεῖ, δικαί-
ως συνδέεται μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἔργων 
του: «Ἀκόμη καὶ ἡ λατρεία τῆς συγγραφικῆς 
μου φήμης, ποὺ στάθηκε τὸ κυρίαρχο πά-
θος μου, δὲν μὲ ἔκανε ποτὲ πικρόχολο, παρὰ 
τὶς συχνὲς ἀπογοητεύσεις μου» (σ. 23). 
Ἡ ἀποτίμηση τοῦ βίου του ὕστερα ἀπὸ τοὺς 
πολυετεῖς συγγραφικοὺς ἀγῶνες δὲν ἀπο-
τελεῖ τόσο τροφὴ γιὰ ματαιοδοξία, ὅσο 
ἀφορμὴ προσωπικῆς δικαίωσης γιὰ τὸ πά-
θος ποὺ ἐπέδειξε στὴ ζωή του. Καὶ παρότι 
δὲν προβληματίζεται οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ 
γιὰ τὴ μετὰ θάνατον ζωή, νιώθει ἥρεμος 
ποὺ ἀφήνει τὸ στίγμα τοῦ ἔργου του στὸν 

κόσμο ὅπου ἔζησε.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὁ κατὰ πολὺ μετα-

γενέστερός του νευρολόγος Ὄλιβερ Σὰκς 
(1933-2015), συγγραφέας καὶ αὐτός, ἔχο-
ντας μία ἀρκετὰ διαφορετικὴ ἰδιοσυγκρα-
σία, στρέφεται καὶ πάλι στὸ συγγραφικὸ 
ἔργο προκειμένου νὰ ἀποτιμήσει τὸν φθί-
νοντα ἐπίγειο βίο του: «Συνευρέθηκα μὲ 
τὸν κόσμο. Συνευρέθηκα μαζί του μὲ τὸν 
ξεχωριστὸ τρόπο ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ 
συγγραφεῖς καὶ οἱ ἀναγνῶστες» (σ. 30). 
Κατὰ τρόπο ἔμμεσο καὶ ὁ Σάκς, ποὺ ἐπίσης 
δὲν ὁρίζει μὲ μεταθανάτιους ἢ μὲ θρησκευ-
τικοὺς ὅρους τὸ ἐπικείμενο «τέλος» του, 
ἀποδίδει στὴ συγγραφικὴ δραστηριότητα 
τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς του. Στὴ συγ-
γραφὴ ὀφείλεται ἡ διαλεκτική του σχέση 
μὲ τὴν κοινωνία, αὐτὴ θεωρεῖ προνόμιο καὶ 
προσφορά, αὐτὴν καταθέτει ὡς συμβολὴ σὲ 
ἕναν κόσμο ἑτερόκλητο, ἢ καὶ προβληματικό. 
Ἑπομένως καὶ τὰ δύο κείμενα συγκλίνουν 
σὲ μία κοινὴ συνθήκη, αὐτὴν τοῦ συγγρα-
φέα – δημιουργοῦ, ποὺ ἂν καὶ ἀνήμπορος 
νὰ ἑρμηνεύσει μὲ τὴ λογικὴ τὴ ζωὴ καὶ τὸν 

θάνατο, βιώνει τή, σχεδὸν ἄρρητη, ἠθικὴ 
ἱκανοποίηση ὅτι προσέφερε στὸν κόσμο 
κάτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, συμβάλλοντας 
στὴν καλυτέρευσή του.

Σ 

τις 6 του Αυγούστου εί-
παμε το τελευταίο αντίο 
στον μεγάλο λαϊκό ποιητή 
Κώστα Βίρβο. Ο Βίρβος 

ήταν γέννημα της θεσσαλικής γης, 
γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1926. Τε-
λειώνοντας το γυμνάσιο το 1943 άρ-
χισε τις σπουδές του στην Πάντειο. 
Την ίδια χρονιά πέρασε στις γραμ-
μές της Εθνικής Αντίστασης ως μέ-
λος της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ και του 
ΕΑΜ.  Αργότερα σπούδασε και στη 
Νομική Σχολή του ΑΠΘ, χωρίς να 
πάρει πτυχίο.

Πολλοί στίχοι από τραγούδια 
του βασίζονται στις εμπειρίες του 
Βίρβου από την Κατοχή. Τον συνέ-
λαβαν το 1944 και μπήκε στην απο-
μόνωση. γιατί έγραφε συνθήματα 
στους τοίχους για την τότε «κυβέρ-
νηση του βουνού» (την ΠΕΕΑ). Για 
τη σύλληψή του από τις κατοχικές 
δυνάμεις το 1944 ο ίδιος αφηγείται:

«Το ίδιο βράδυ με έριξαν στο 
απομονωτήριο. Εκεί ήταν κι ένας άλ-
λος. Πονούσα σε όλο μου το κορμί. 
Ήμουν δεμένος στο κεφάλι σαν χό-
τζας. Έχω ένα σημάδι 57 χρόνια εδώ 
στο κεφάλι από βούρδουλα που κα-
τέληγε σε σφαιρίδιο. Μέσα εκεί 
υπήρχε ένα κούτσουρο. Του είπα, 
‘‘Σε παρακαλώ να ξαπλώσεις στο 

κούτσουρο κι εγώ πάνω στο σώμα 
σου’’. Έτσι έγινε. Σηκωνόμασταν τη 
νύχτα να ξεμουδιάσουμε. Δεν κρά-
τησε πολύ. Δυο μερόνυχτα. Αυτό εί-
ναι το αναπαυτικότερο κρεβάτι που 
κοιμήθηκα ποτέ. Απ’ αυτό εμπνεύ-
στηκα το «Ούτε στρώμα να πλαγιά-
σω, ούτε φως για να διαβάσω», που 
γράφω στη «Γερακίνα». Στη φυλακή 
άρχισα να γράφω την «Καταχνιά» 
σαν ποίηση». 

Έπειτα έφυγε για το βουνό, όπου 
εκεί συνάντησε και τον Άρη Βε-
λουχιώτη. Εργάστηκε ως δημόσιος 
υπάλληλος (εφοριακός) απ’ το 1954 
έως το 1985. Τα πρώτα του στιχά-
κια τα έδινε στον Απόστολο Καλ-
δάρα, με τον οποίο γνωρίζονταν 

από μικροί. Το πρώτο στιχούργημα 
του λέγεται «Ο φαντάρος», που με-
λοποιήθηκε αρχικά από τον Βασί-
λη Τσιτσάνη και αργότερα από τον 
Απόστολο Καλδάρα δεν γραμμοφω-
νήθηκε, λόγω εμφυλίου και παρά 
το εμφανές μήνυμα της συμφιλί-
ωσης, («μα ο φαντάρος δεν παρα-
πονιέται/ κι έχει ελπίδα μέσα στην 
καρδιά/ πως θα γυρίσει πάλι στους 
δικούς του/ τα χέρια όταν δώσου-
με ξανά»). Το πρώτο τραγούδι που 
κυκλοφόρησε ήταν το «Να το βρεις 
από άλλη» σε μουσική Καλδάρα και 
ερμηνευτές τους Σούλα Καλφοπού-
λου και Μάρκο Βαμβακάρη (1948).

Το πέρασμα του Βίρβου και 
στους ολοκληρωμένους κύκλους 

τραγουδιών έγινε με το άσμα «Κα-
ταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, με το 
«Α-Ω», σε μουσική Γρηγόρη Μπιθι-
κώτση, το «Θάλασσα, πικροθάλασ-
σα», σε μουσική Μίμη Πλέσσα και 
πλήθος άλλων. Ένα σημαντικό έργο 
του είναι ο «Θεσσαλικός Κύκλος» σε 
μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

 Ο Βίρβος έγραψε πάνω από 
2.000 επιτυχίες, συνεργαζόμενος με 
συνθέτες όλων των γενεών, με προ-
εξάρχοντες τους Απ. Καλδάρα, Μ. 
Βαμβακάρη, καθώς και τους Β. Τσι-
τσάνη, Μ. Θεοδωράκη, Χρ. Λεοντή, 
Γρ. Μπιθικώτση. Οι σημαντικότεροι 
Έλληνες τραγουδιστές ερμήνευσαν 
τραγούδια του. Μεταξύ των τραγου-
διών που γράφηκαν με στίχους του 
και τα: «Της γερακίνας γιος», «Το 
καράβι», «Εσύ ήσουνα για μένα μια 
παλιά ιστορία», ‘‘Ένα όμορφο αμά-
ξι με δυό άλογα’’, ‘‘Δεν θέλω να μου 
κλείσετε τα μάτια’’, ‘’H Kύπρος είναι 
ελληνική’’.

 Μίκης Θεοδωράκης: «Ο Βίρ-
βος είναι ένα απ’ τα μεγάλα κλαριά 
στο δένδρο της ελληνικής μουσικής. 
Είναι ο λαϊκός ποιητής που έγρα-
ψε χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από 
μας κι από σας ασφαλώς δεν θα ξέ-
ρετε ότι τα τραγούδια που έχετε αγα-
πήσει, έχετε τραγουδήσει, και για τα 
οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε κλά-

ψει, έχετε πονέσει, έχετε ελπίσει, εί-
ναι δικοί του οι στίχοι». 

Νίκος Καρούζος: «Ο Βίρβος 
και η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου 
προσέφεραν ιστορικές επιτυχίες, 
που τραγουδήθηκαν πολύ και πα-
ραμένουν αγέραστες […] Έχει γρά-
ψει τραγούδια με τρόπο ζωντανό και 
με ποικίλα αισθήματα της απλής κα-
θημερινότητας και πλούσιας λαϊκής 
εμπειρίας, ακολουθώντας την τα-
κτική της κλασικής ρεμπέτικης στι-
χουργίας. Γνωρίζει καλά και πολλα-
πλασιάζει μέσ’ απ’ τη δική του προ-
σωπική αίσθηση όλη εκείνη τη θε-
ματολογία, που κυρίως αναφέρεται 
στον πόνο, στον κατατρεγμό, στην 
καταφρόνια, χωρίς να λείπουν οι 
όποιες χαρές και το μεγάλο γεγο-
νός του έρωτα […] Υπάρχει όμως και 
η πολιτική πλευρά στη διαδρομή 
του. Συνείδηση προοδευτική και με 
συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση, 
τραγούδησε τα πάθια του λαού μέσα 
στις αντίξοες συνθήκες της καπιταλι-
στικής εκμετάλλευσης». 

Στην τελευταία συνέντευξή του, 
απάντησε: «Ποιο τραγούδι θα αφι-
έρωνα σήμερα στους Έλληνες; Το 
«Εγώ δε ζω γονατιστός». Η μνήμη 
του Κώστα Βίρβου θα ζει με τις χι-
λιάδες όμορφες στιγμές που μας 
προσέφερε!

Πολλοί στίχοι του βασίζονται στις εμπειρίες του κατά την Κατοχή

Ένα αντίο στον λαϊκό ποιητή Κώστα Βίρβο

David Hume, Ἡ δική μου ζωή. Oliver Sacks, Σκέψεις γιὰ τὸν ἐπικείμενο θάνατο, μετ. Ἄννυ Σπυράκου – Κώστας Πόταγας Ἄγρα, Ἀθήνα 2015

Ἡ ζωὴ τοῦ συγγραφέα μπροστὰ στὸν θάνατο

Της Ἕλενας Χατζόγλου

Του Θεόδωρου Μπατρακούλη
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Ανάμεσα στους Έλληνες στοχα-
στές που κατέφυγαν στη Γαλλία 
το 1945 -τον Καστοριάδη, τον 
Αξελό, τον Σβορώνο και άλλους- 
ο Κώστας Παπαϊωάννου, παρά 
τη σχετικά σύντομη ζωή του, δι-
ακρίθηκε για την ποιότητα του 
στοχασμού του, τη γόνιμη και 
κριτική αφομοίωση του ελληνι-
κού και δυτικού λόγου, που κα-
τέληξε σε ένα έργο εξαιρετικά 
γοητευτικό, πρωτότυπο και ενδι-
αφέρον. 

Α 

πό τα πιο σύνθετα έργα 
του, όπως Η γένεση του 
Ολοκληρωτισμού, ή τα πιο 
μικρά, όπως το Μάζα και 

ιστορία και Ο Άνθρωπος και ο ίσκιος 
του, ερχόμαστε  σε κοινωνία με μια 
άρτια γραφή και μια σκέψη που θε-
μελιώνεται σε στέρεες βάσεις.

Για παράδειγμα, για όποιον 
προβληματίστηκε με ένα από τα κο-
σμοϊστορικά  κινήματα της νεωτε-
ρικότητας, τον μαρξισμό, στη σκέ-
ψη του Κώστα Παπαϊωάννου θα δει 
την πλέον γόνιμη και τεκμηριωμέ-
νη κριτική αποτίμησή του. Δεν εί-
ναι τυχαίο το ότι προκάλεσε τον θαυ-
μασμό στοχαστών με διαφορετική 
προέλευση και στοχεύσεις, όπως ο 
Ρ. Αρόν και οι καταστασιακοί.

Τις τελευταίες δεκαετίες, μετά 
την έκδοση στην γλώσσα μας, από 
τις Εναλλακτικές Εκδόσεις, ολόκλη-
ρου σχεδόν του έργου του, αυξάνε-
ται το ενδιαφέρον γι’ αυτό και γίνε-
ται αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης. 
Ειδικά η κατάρρευση των καθεστώ-
των που είχαν αυτοχαρακτηριστεί 
ως σοσιαλιστικά, και που συνέπε-
σε χρονικά με τις πολλαπλές κρίσεις 
του καπιταλισμού (τραπεζικές-χρη-
ματοοικονομικές), η διεθνής ανα-
στάτωση που προκάλεσε η παγκο-
σμιοποίηση (μετατόπιση της παρα-
γωγής σε χώρες χαμηλού κόστους, 
νέοι πόλεμοι, μετακίνηση πληθυ-
σμών, προσπάθεια να εξαχθεί το δυ-
τικό πολιτικό-οικονομικό υπόδειγ-
μα, χωρίς τις ανάλογες προϋποθέ-
σεις, σε τρίτες χώρες, παρεμβάσεις 
στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων 
κρατών, υπαρξιακή κρίση της σχέ-
σης του ανθρώπου με τον κόσμο), 
ώθησε τους στοχαστές να μελετή-
σουν έναν λόγο όπως του Κ. Παπαϊ-
ωάννου που κινείται με την ίδια άνε-
ση ανάμεση στην αρχαία τραγωδία, 
τους προσωκρατικούς, τον Πλάτω-

να, την Αναγέννηση, τον Νίτσε, τον 
Μαρξ και τον Μ. Βέμπερ.

Το βιβλίο της Παναγιώτας Βάσ-
ση ασχολείται με μια σημαντική και 
θεμελιώδη πλευρά του έργου του Κ. 
Παπαϊωάννου, που αποτελεί κλει-
δί για να τον κατανοήσουμε συνολι-
κά: τον πολιτικό άνθρωπο. Πρόκει-
ται για μια προσέγγιση άρτια, έντι-
μη, πυκνή, γραμμένη σε μια γλα-
φυρή και γοητευτική γλώσσα, που 
ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋπο-
θέσεις του επιστημονικού λόγου. Δι-
ότι κατάφερε να κρατήσει την ανα-
γκαία ισορροπία ανάμεσα στην αγά-
πη που αισθάνεται η συγγραφέας 
για το έργο του Κ. Παπαϊωάννου και 
τη συναισθηματική απόσταση που 
απαιτεί από αυτό η επιστημονική 
μεθοδολογία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία 
κατ’ αρχήν μέρη, ακολουθώντας τις 
αντίστοιχες αποτιμήσεις του Κ.Π. για 

την αρχαία Ελλάδα, τη νεωτερικότη-
τα και τη σύγχρονη εποχή. Στο τέλος 
περιλαμβάνει ως επίμετρο μια περι-
διάβαση στη ζωή και στα βιβλία που 
έγραψε ο Κ.Π.

Ο καθηγητής της Κοινωνικής 
Φιλοσοφίας στο Παν/μιο Αθηνών 
Γιώργος Πολίτης σημειώνει εύστο-
χα στον πρόλογό του ότι, κατά τη με-
ταπολεμική περίοδο, ο Μάρξ και οι 
μαρξισμοί είχαν αναχθεί σε ένα εί-
δος τοτέμ, που δεν υποβάλλονταν 
σε κανενός είδους κριτική από τα 
μέλη της πνευματικής κοινότητας, 
δίχως να εγερθεί προς αυτά η κα-
τηγορία του ταξικού εχθρού ή του 
οργάνου του κράτους. Στοχαστές 
όπως ο Κ.Π. «ήταν από τους πρώ-
τες διανοητές που αφ’ ενός εντόπι-
σαν τις αδυναμίες της θεωρίας -και 
όχι μόνο τις αστοχίες της εφαρμο-
γής της- και αφ’ ετέρου τόλμησαν να 
τις εκθέσουν μέσα σε ένα κοινωνικό 

και πολιτικό πλαίσιο που ήταν κάθε 
άλλο παρά πρόθυμο να τους ακού-
σει» (σ.9). Βεβαίως, ούτε το έργο του 
Κ.Π., ούτε ακόμη του Ρ.Αρόν μπο-
ρεί να συγκριθεί με τον στρατευμέ-
νο στον αμερικανισμό, αγοραίο αντι-
μαρξισμό, των λεγόμενων «νέων φι-
λοσόφων», όπως ο Μ.Α. Λεβύ και Α. 
Γκλυκσμάν. 

Ενδιαφέρουσα είναι η προσπά-
θεια της Π. Βάσση να τοποθετή-
σει τον πρώιμο βηματισμό του Κ.Π. 
στην παιδαγωγική προσπάθεια του 
«Αρχείου Φιλοσοφίας» των Κ. Τσά-
τσου- Π. Κανελλόπουλου- Ι. Θεοδω-
ρακόπουλου. Προφανώς η σπου-
δαιότητα του αρχαίου ελληνικού 
λόγου καλλιεργήθηκε με μεγάλη 
φροντίδα και επιμονή στα πλαίσια 
αυτά, με αποτέλεσμα να καρπίσει 
στα έργα του Κ. Παπαϊωάννου ή του 
Κ. Καστοριάδη, παρότι βέβαια οι τε-
λευταίοι διόλου δεν συμμερίστηκαν 
τις πολιτικές στοχεύσεις του «Αρ-
χείου Φιλοσοφίας». Άλλωστε, κάθε 
επαρκής γνώστης του μαρξικού έρ-
γου μπορεί να γνωρίζει ότι ο Μαρξ 
διαπλάστηκε και μέσα από τη σχέ-
ση του με την αρχαιοελληνική σκέ-
ψη, ενώ υπήρξε θαυμαστής του Αρι-
στοτέλη. 

Βεβαίως ο Κ.Π. δεν προσεγγί-
ζει τον αρχαιοελληνικό λόγο ιδεο-
ληπτικά. Όπως επισημαίνει η συγ-
γραφέας, κλειδί για να κατανοή-
σουμε την αθηναϊκή δημοκρατία 
είναι ο όρος «θεατροκρατία». Δηλα-
δή, μέσα από το θέατρο και την τρα-
γωδία αναδύονται οι προϋποθέσεις 

και το αξιακό πλαίσιο που θα κα-
ταστήσουν υπαρκτή τη δημοκρα-
τία. Υπό αυτή την οπτική, «η αρχαία 
Ελλάδα δεν ενδιαφέρει ως πρότυ-
πο, αλλά ως μοναδικό ιστορικό πα-
ράδειγμα πραγμάτωσης της ανθρώ-
πινης ελευθερίας μέσα στην πόλη, 
της ομαλής συναρμογής ατομικού-
συλλογικού» (σελ.24). Αποσπάσμα-
τα του Κ.Π. όπως «μέσα από το χα-
μόγελο των Κούρων μπορούμε να 
δούμε όλη τη Φιλοσοφία της Ιστο-
ρίας των Ελλήνων, αυτή την ιδέα της 
απόλυτης θετικότητας της ύπαρξης, 
που αψηφάει το θάνατο και βεβαι-
ώνει τον εαυτό της μέσα στον αγώ-
να, εκεί που η ζωή συνορεύει με το 
θάνατο» (σελ.26) τεκμηριώνουν νο-
μίζω την ισχυρή επιρροή του Νίτσε.

Ενδιαφέρουσα είναι η σύντο-
μη, αλλά ουσιαστική αναφορά της 
Π. Βάσση στη μεταπολεμική γαλλι-
κή διανόηση: Πώς ο Α. Κοζέβ εισά-
γει στη Γαλλία τον Χέγκελ, πώς στη 
συνέχεια η γαλλική διανόηση γίνε-
ται νιτσεϊκή-χαϊντεγκεριανή-υπαρ-
ξιακή, δίχως να πάψει να ενδιαφέρε-
ται για τον Μαρξ, αλλά για να γίνει 
στη συνέχεια δομο-λειτουργική και 
τελικά μεταμοντέρνα-σχετικιστική-
αντιανθρωπιστική.

Επίσης, η σύγκριση ανάμεσα 
στις σκέψεις του Κ.Π. και του Κ. Κα-
στοριάδη όσον αφορά την αθηναϊ-
κή δημοκρατία, μαρτυρά την πολύ 
καλή γνώση τους από τη συγγρα-
φέα. Στον Κ. Παπαϊωάννου ο μύθος 
δεν αντίκειται στον λόγο, το ιερό στο 
πολιτικό, αλλά η μια κατάσταση εκ-
βάλλει στην άλλη, «η ελληνική αρ-
χαιότητα, στην κλασική της εκδο-
χή, συνθέτει τον ορθό Λόγο με όλες 
τις ανάγκες και τις αξίες του κλασι-
κού ανθρώπου: η πολιτική δεν αναι-
ρεί ως λειτουργία και ως διαδικασία 
τη θρησκεία και την τέχνη, αλλά οι-
κοδομείται στην τέχνη που διαθέτει 
θρησκευτικό υπόβαθρο κι όλα αυτά 
με τρόπο ριζικά διαφορετικό από 
οτιδήποτε προηγήθηκε ιστορικά και 
ό,τι ακολούθησε» (σελ.91).

Ο Κ. Παπαϊωάννου αντιδιαστέλ-
λει τον ελληνικό Λόγο από τον εργα-
λειακό ορθολογισμό, ενώ η Αναγέν-
νηση βρίσκεται στον αντίποδα του 
ελληνικού ήθους που επικαλείται, 
καθώς «ο ανθρωπισμός της Ανα-
γέννησης αναφέρεται ευθέως σε μια 
άγνωστη και ανύπαρκτη συνάμα Ελ-
λάδα και από αυτή την εικο-
νική Ελλάδα, η Αναγέννηση 
ανύψωσε το δικό της υπο-

     ΘΕΩΡΙΑ

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

Παναγιώτα Φ. Βάσση, Ο «Πολιτικός Άνθρωπος» στο έργο του Κώστα Παπαϊωάννου, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2015

Η πολιτική φιλοσοφία του Κ. Παπαϊωάννου

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία κατ’ αρχήν μέρη, ακολουθώντας τις αντί-
στοιχες αποτιμήσεις του Κ.Π. για την αρχαία Ελλάδα, την νεωτερικότητα 
και την σύγχρονη εποχή.

“ 

Το έργο της 

Παναγιώτας 

Βάσση ολο-

κληρώνεται με 

αναφορά στην 

βαρυσήμαντη 

αποτίμηση του 

Μαρξ και των 

μαρξισμών από 

τον Παπαϊωάν-

νου >
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Ποια η αφορμή και ποιος ο σκοπός συγ-
γραφής του βιβλίου σας;

Η 

συμβολή στην αντιμετώπιση του κοι-
νωνικού προβλήματος της έλλειψης 
σχεδιασμού σταδιοδρομίας, που εί-
ναι πολύ έντονο τόσο στους έφη-

βους μαθητές, όσο και στους ενήλικες ανέργους, 
με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να προστί-
θενται συνεχώς στον κατάλογο των ανθρώπων 
που είτε δεν βρίσκουν επάγγελμα, είτε κάνουν 
λάθος δουλειές.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου 
διαδρομής εργάστηκα με αρκετά άτομα που εί-
χαν δυσκολίες να βρουν ποιο επάγγελμα ται-
ριάζει στο δικό τους προφίλ, καθώς και πολ-
λά άλλα άτομα που είχαν κάνει λανθασμένες 
επαγγελματικές επιλογές. Οι δυσκολίες στην 
επιλογή επαγγέλματος με κινητοποίησαν να 
σκεφτώ τρόπους με τους οποίους θα μπορού-
σα να βοηθήσω τα άτομα αυτά και κυρίως εκεί-
νους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε 
έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολι-
σμού.

Ποια είναι η καινοτομία που εισάγει η 
μεθοδολογία σας και πού κατά τη γνώ-
μη σας διαφοροποιείται σε σχέση με 
αντίστοιχες προσεγγίσεις στο πεδίο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού;

Το συγκεκριμένο βιβλίο-οδηγός περιέχει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα αυτοβοήθειας για 
την εφαρμογή του επαγγελματικού προσανα-
τολισμού στην πράξη με απλό και  κατανοη-
τό τρόπο. Παρέχει μια ολιστική προσέγγιση με 
αλληλοσυνδεόμενες τεχνικές, πολλά παραδείγ-
ματα και πλούσιο πληροφοριακό υλικό για 
σπουδές και επαγγέλματα. 

Στην πραγματικότητα αποτελεί το πρώτο 
και μοναδικό πλήρες σύστημα επαγγελματι-
κού προσανατολισμού, το οποίο ξεκινάει από 
τη δημιουργία του ατομικού προφίλ του ενδι-
αφερόμενου, περνάει από τα στάδια ανακάλυ-

ψης των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ικα-
νοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικών χαρα-
κτηριστικών, για να καταλήξει στην πιο σύγ-
χρονη, πλούσια και εκτενή ενημέρωση σχετικά 
με τις συνθήκες εργασίας, τις ιδιαιτερότητες των 
επαγγελμάτων και το εύρος των διαθέσιμων 
επιλογών. Επιπροσθέτως, προκαλεί και προ-
σκαλεί, εκείνον που θα το πάρει στα χέρια του, 
να πραγματοποιήσει μία βουτιά προς τα μέσα, 
ένα εσωτερικό ταξίδι προς την αυτογνωσία με 
στόχο να ανακαλύψει δομικά χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του. Να διευρύνει, δηλα-
δή, τα όριά του και τους επαγγελματικούς του 
ορίζοντες.

Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο σας και 
ποια η προστιθέμενη αξία στους αποδέ-
κτες του;

Όπως προανέφερα, το βιβλίο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από έφηβους μαθητές και 
ενήλικες ανέργους που θέλουν να αποφασί-
σουν για το επάγγελμα που θα ασκήσουν ή 
από εργαζόμενους που θέλουν να αλλάξουν 
επάγγελμα.

Σε μια περίοδο έκρηξης της ανεργίας και 
περιορισμού της προσφοράς απασχόλη-
σης, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο 
αναζήτησης ή δημιουργίας απασχόλη-
σης με βάση τα χαρακτηριστικά, τις δε-
ξιότητες και τις επιθυμίες του «προσώ-
που»;

Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Τα άτομα που 
θα δημιουργήσουν το ατομικό τους προφίλ 
και γνωρίσουν σε βάθος τα κίνητρα, τις κλίσεις 
και τις δεξιότητές τους, θα μπορούν πιο εύκο-
λα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δρά-
ση, όπως και να ανακαλύπτουν ή να δημιουρ-
γούν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλη-
σης. Εκτός από τους νέους / νέες που εγκατα-
λείπουν τη χώρα μας αναζητώντας εργασία σε 
χώρες του εξωτερικού, έχουμε και αρκετά πα-

ραδείγματα νέων που εργάζονται στη χώρα 
μας και κυρίως νέων που έχουν δημιουργήσει 
νέες, καινοτόμες βιώσιμες ατομικές ή συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων 
κάνουν και εξαγωγές. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι άνερ-
γοι που βιώνουν δυσάρεστα συναισθήματα 
όπως ανασφάλεια, απελπισία, φόβο για δράση, 
απόρριψη, ενοχές, ή έχουν ηττοπαθείς πεποι-
θήσεις και χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα βοηθη-
θούν στο να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και 
την προσωπική τους εξουσία και να μειώσουν 
την εξουσία που ασκούν οι κοινωνικοί περιο-
ρισμοί. 

Πείτε μου λίγα λόγια για σας, την πορεία 
σας και τη σχέση σας με το πεδίο που 
πραγματεύεστε στο βιβλίο σας.

Την ειδικότητά μου ως συμβούλου επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού την απέκτησα  το 
1984, μετά από μεταπτυχιακή ετήσια επιμόρ-
φωση. Οι βασικές μου σπουδές είναι στις Κοι-
νωνικές και Πολιτικές Επιστήμες. Επιπλέον, 
έλαβα επιμόρφωση σε άλλες τρεις Συμβουλευ-
τικές: την προσωποκεντρική, τη μη κατευθυντι-
κή - παρεμβατική και τη διαπολιτισμική, όπως 
και στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις παιδα-
γωγικές σπουδές.

Υπηρέτησα στον κλάδο Συμβούλων Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού στον ΟΑΕΔ από 
το 1986 έως το 2013. Δημοσίευσα άρθρα σε 
περιοδικά και έχω κληθεί ως ομιλητής σε συ-
νέδρια και ημερίδες σχετικά με τον επαγγελμα-
τικό προσανατολισμό.

Θεωρώ ότι η πρακτική εμπειρία μου και η 
ενασχόλησή μου με τον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό σε μαθητές και ανέργους για πε-
ρισσότερα από είκοσι χρόνια με βοήθησαν να 
βελτιώσω τη μεθοδολογία εφαρμογής του. 

* Το βιβλίο Πώς επιλέγω επάγγελμα, 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις των Συ-
ναδέλφων.

«Πώς επιλέγω επάγγελμα;»
Συνέντευξη του συγγραφέα Χρήστου Τασιόπουλου, στον Νίκο Ντάσιο

 Στις πολλές κορόνες που ακούμε τελευταία για λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία δι-
αχέεται ένα νεφέλωμα ιδεολογημάτων, λες και η κοινωνική συγκρότηση είναι αφηρημένη. 
Τα πράγματα όμως είναι συγκεκριμένα, έχουν ταυτότητα.

κειμενο-κεντρικό ανθρωπι-
σμό» (σελ.118). Συγχρόνως 
αποτιμά θετικά το Βυζάντιο 

υπομνηματίζοντας τα ελληνικά χα-
ρακτηριστικά του: «Η Κωνσταντι-
νούπολη υπήρξε η εστία ενός πο-
λιτισμού βαθιά σημαδεμένου από 
τον ελληνισμό...Για χίλια χρόνια η 
αρχαία γλώσσα υπήρξε η γλώσσα 
των γραμμάτων ...Εξακολουθούσαν 
πάντα να αποστηθίζουν τον Όμη-
ρο και είναι γνωστά ποιήματα για 
την Παναγία και για τον Ευαγγελι-
σμό των οποίων ο κάθε στίχος είναι 
δανεισμένος από την Ιλιάδα και την 
Οδύσσεια» (σελ.112). Επιπλέον στη 
Δύση συμβαίνει μια ακόμη αρνη-
τική μεταστροφή: «Το τραγικό απο-
σπάται από το αρχαιοελληνικό του 
περιεχόμενο και είτε εξοβελίζεται 
είτε μετατρέπεται το ίδιο σε σύμβο-
λο της αρνητικότητας. Τούτο σημαί-
νει, κατά τον Παπαϊωάννου, ότι οι 
νεωτερικές κοινωνίες δεν μπόρεσαν 
να αντλήσουν το παιδαγωγικό νόη-
μα του τραγικού, χάνοντας πολύτιμα 
στοιχεία αυτογνωσίας και οριοθέτη-
σης της ανθρώπινης δράσης. Με το 
πάθος δίχως το μάθος της αναγεννη-
σιακής εποχής και με την απουσία 
κάθε πάθους (άρα και κάθε μάθους) 
από την κλασικιστική κοινωνία, ο 
άνθρωπος στερείται της δυνατότη-
τας να αυτοπροσδιοριστεί ουσιω-
δώς και περιεκτικά» (σελ.128).

Το έργο της Π. Βάσση ολοκλη-
ρώνεται με την αναφορά στη βαρυ-
σήμαντη αποτίμηση του Μαρξ και 
των μαρξισμών από τον Παπαϊω-
άννου, όπου αναδεικνύεται «δεινός 
γνώστης του Χέγκελ όπως και του 
Μαρξ» (σελ.178). Θα τεκμηριώσει 
ως πηγή του ολοκληρωτισμού τη 
φιλοδοξία του λενινισμού να επιβά-
λει τον τρόπο που λειτουργεί το κα-
πιταλιστικό εργοστάσιο σε όλη την 
κοινωνία. Όπως γράφει, «Η σχολή 
του εργοστασίου είναι η σχολή του 
ολοκληρωτισμού» (σελ. 206).

Το έργο της Π. Βάσση οφείλου-
με να το διαβάσουμε με προσο-
χή, διότι όχι μόνο αποτελεί μια άρ-
τια εισαγωγή στο έργο ενός εξαιρε-
τικά σημαντικού -κλασικού πλέον-
στοχαστή, αλλά κατέχοντας η ίδια με 
ασυνήθιστα ώριμο τρόπο την ελλη-
νική γλώσσα, μας χάρισε ένα υπό-
δειγμα δοκιμιακού λόγου.

>

ΒΙΒΛΙΟ
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Περί τους 140.000 Έλληνες νέους επιστή-
μονες έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία 
τέσσερα έτη από την Ελλάδα των μνημο-
νίων προς άλλες χώρες. Είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα των μνημονια-
κών κυβερνήσεων καθώς η ελληνική πο-
λιτεία έχει επενδύσει ώστε να καταρτίσει 
επιστήμονες στα πανεπιστήμια και αυτοί 
προσφέρουν σε άλλους τόπους τις υπη-
ρεσίες τους! Σύμφωνα με το Ινστιτού-
το Εργασίας της ΓΣΕΕ (2014), στα χρόνια 
της κρίσης παρουσιάστηκε με ένταση ένα 
νέο φαινόμενο, αποκαλούμενο «διαρροή 
εγκεφάλων» (brain drain)….. 

Σ 

τις 30 και 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο 
των παραστάσεων του Φεστιβάλ 
Αθηνών, παρουσιάστηκε στη Σκη-
νή της Πειραιώς 260, το έργο του 

νεοέλληνα (όπως αυτοχαρακτηρίζεται) Αν-
δρέα Φλουράκη, «Θέλω Μία Χώρα». Το συ-
γκεκριμένο θεατρικό γράφτηκε πριν τρια χρό-
νια, όταν και πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βα-
σιλική Αυλή (Royal Court) του Λονδίνου. Ο 
Φλουράκης, με σπουδές σκηνοθεσίας κινη-
ματογράφου στην Αθήνα και θεατρικής γρα-
φής στην Αγγλία, έχει διακριθεί σε διαγωνι-
σμούς τόσο της χώρας μας όσο και στο εξωτε-
ρικό, με τον κύριο κορμό του έργου του να πα-
ρουσιάζεται κυρίως εκτός Ελλάδας.

Το «Θέλω μία Χώρα» είναι ένα κείμενο 
σε ασυνήθιστη θεατρική φόρμα. Ίσως γι’ αυτό 
παρουσιάζεται ως πρωτότυπο θεατρικό έργο. 
Το κείμενο διατρέχει η ανησυχία της νέας γε-
νιάς, η οποία βρίσκεται σε προφανή αμηχα-
νία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και 
γενικότερα της κοινωνικής δίνης στην οποία 
έχει περιέλθει τα τελευταία πέντε χρόνια η 
χώρα μας. Το έργο του δεν διαθέτει διαλόγους 
συγκεκριμένων χαρακτήρων, μιας και επιλο-
γή του συγγραφέα είναι η συλλήβδην έκφρα-
ση των αγωνιών των νέων ανθρώπων. Ακρο-
βατεί ανάμεσα στην έντιμη αγωνία της νέας 
γενιάς για το δικό της μέλλον όσο και της χώ-
ρας από τη μια πλευρά και μιας ατομικιστι-
κής ανησυχίας, γέννημα θρέμμα μιας επί σει-
ρά ετών απολίτικης στάσης, από την άλλη.  
Θεμιτόν! Εάν τις προηγούμενες δεκαετίες η 
νεολαία έδινε το παρών στους αγώνες αυτού 
του τόπου διεκδικώντας ένα καλύτερο αύ-
ριο, τώρα είναι εκκωφαντική η απουσία της 
στις διεκδικήσεις των μνημονιακών χρόνων. 
Ο Φλουράκης, ως σχοινοβάτης, προσπαθεί 
να δώσει μια ακτινογραφία αυτής της γενιάς. 
Αυτό όμως που εντυπωσιάζει τον αναγνώ-
στη, είναι ότι στο τριάντα τριών σελίδων κεί-
μενο του έργου θα βρει πλείστες όσες φορές 
τη λέξη χώρα, καμία όμως τη λέξη πατρίδα. 
Χρόνια ηγεμονίας κοσμοπολιτισμού και με-
ταμοντερνισμού φαίνεται να έχουν κάνει καλά 
τη δουλειά τους. Ίσως γι’ αυτό το πιο προβε-

βλημένο απόσπασμα του έργου είναι το: «Η 
χώρα πέθανε. Να πάει στον αγύριστο. Μας 
έβγαλε τα συκώτια. Θεός ‘σχωρέσ’ την. Πάει, 
πέθανε. Ζήτω η νέα χώρα !  Ζήτω!» 

Η Μαριάννα Κάλμπαρη, καλλιτεχνική δι-
ευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, παραλαμβά-
νει το κείμενο του Φλουράκη και χτίζει πάνω 
σε αυτό τη δική της άποψη. Όσο και αν το έργο 
αυτό (όχι μόνο εξαιτίας του τίτλου) συνειρμι-
κά μας παραπέμπει στο «Πεθαίνω σαν χώρα» 
του Δ. Δημητριάδη, απέχει παρασάγγας  από 
την αγωνία που εξέπεμπε το σημαντικό αυτό 
κείμενο. Τροποποιώντας σε κάποια σημεία το 
πρωτότυπο θεατρικό, η Κάλμπαρη προσθέτει   
στην εισαγωγή της παράστασης τέσσερα πρό-
σωπα (μέτοικους και μετανάστες στην Ελλάδα 
από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη) παρου-
σιάζοντάς τα ως τα μόνα υπεύθυνα και θετικά 
σε σύγκριση με τους σαράντα τέσσερις από-
φοιτους και μαθητές της δραματικής σχολής 
του Θεάτρου Τέχνης πάνω στους οποίους δο-
μεί την παράσταση του έργου. Μεταχειρίζεται 
τη  νέα γενιά σωρηδόν ως μάζα (κάτι ανάμεσα 
στο πλήθος και τον όχλο) και τους τοποθετεί 
συλλήβδην όλους να λιάζονται και να παίρ-
νουν το μπάνιο τους σε μια παραλία που θυμί-
ζει Ψαρρού στη Μύκονο. Την ίδια στιγμή που 
η ανεργία στους νέους και τις νέες ξεπερνά το 
45%, που οι νέοι/ες απασχολούνται ανασφά-
λιστοι πέραν του οκταώρου και με αμοιβές 
συνήθως κάτω των 3 ευρώ την ώρα, που η 
μετανάστευση, και μάλιστα του ανθού, της νε-
ολαίας, σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής 
και της Αυστραλίας έχει ξεπεράσει σύμφωνα 
με τα τελευταία δεδομένα τις 200.000, αν μη τι 
άλλο η πρόσληψη αυτή είναι μονομερής και 
άδικη. Η κριτική αυτή θα μπορούσε να στα-
θεί ίσως τα χρόνια της σημιτικής παντοδυνα-
μίας. Τα δεδομένα όμως των τελευταίων ετών 
έχουν αλλάξει δραματικά. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι το σύνολο των σαράντα τεσσάρων αυ-
τών νέων ηθοποιών δείχνει να άγεται και να 

φέρεται  σαν κύμα που σκάει πάνω στα βρά-
χια, χωρίς να μπορεί να αρθρώσει ένα συγκε-
κριμένο και υπεύθυνο «θέλω» για τη χώρα. 
Ακόμη χειρότερα, οι ελάχιστοι (δύο – τρεις) νε-
ολαίοι οι οποίοι προσεγγίζουν την κρίση με 
μια έντιμη αγωνία παρουσιάζονται ως ακρο-
δεξιοί και υπερσυντηρητικοί. Σημεία των και-
ρών, ή μάλλον αποτελέσματα κοσμοπολιτι-
σμού. Στα θετικά, η προσθήκη της Ρένης Πιτ-
τακή, η οποία διαβάζει αποσπάσματα Ανα-
γνωστάκη και Ελύτη.

Η όλη παράσταση από δραματουργικής 
πλευράς δείχνει συγκροτημένη, μιας και η δι-
αχείριση των σαράντα τεσσάρων νέων ηθο-
ποιών δεν είναι εύκολη. Τα περισσότερα από 
αυτά τα παιδιά μάλιστα ξεπερνούν τις ικανό-
τητές τους και ως ηθοποιοί προοιωνίζονται 
ένα θετικό μέλλον για το θέατρο. Όμως αν και 
η παράσταση από τεχνικής απόψεως θεωρεί-
ται επιτυχημένη, παραμένει το ερώτημα κατά 
πόσον το συγκεκριμένο εγχείρημα μπορεί να 
διεκπεραιωθεί από αποφοίτους και μαθητές 
μιας σχολής θεάτρου  και όχι από ψημένους 
και κατασταλαγμένους ηθοποιούς. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν από τις  2 Οκτωβρίου ανεβαί-
νει η παράσταση ξανά και όχι ευκαιριακά στο 
Θέατρο Τέχνης. Συμπερασματικά, τολμούμε 
να πούμε ότι ακόμη το θέατρο, σε σημαντικό 
μέρος του, δεν έχει σταθεί αντάξιο των δύσκο-
λων και μνημονιακών καιρών.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Η χώρα ως χώρος
«Θέλω Μια Χώρα», του Ανδρέα Φλουράκη

Η Πατρίδα
ως αίτημα: 
«Πρώτη φορά», 
του Γ. Νανούρη 

Τ 

η χρονιά που μας πέρασε, στον Φιλοπρό-
οδο Όμιλο Υμηττού λειτούργησε η δεύτε-
ρη θεατρική ομάδα (για νέους και νέες η 
συγκεκριμένη) «ARTos», υπό την επίβλεT-

ψη και καθοδήγηση του ταλαντούχου σκηνοθέτη 
Γιώργου Νανούρη. Ως αποκορύφωμα της εντα-
τικής, ψυχωμένης δουλειάς μηνών, αποφάσισαν 
να παρουσιάσουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ομίλου το έργο τους. Επέλεξαν η παράσταση να μη 
βασισθεί σε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο, αλλά 
να είναι η παρουσίαση του προβληματισμού που 
κουβαλά η ομάδα. Στις 6 και 7 Ιουνίου ανέβηκε το 
«Πρώτη φορά» σε σκηνοθεσία βεβαίως του εμψυ-
χωτή της ομάδας Γιώργου Νανούρη. Τα κοινά ση-
μεία (ερασιτέχνες ηθοποιοί, νέοι και νέες με αγάπη 
για το θέατρο, το απαύγασμα της μαθητείας αυτών) 
είναι πολλά. Με μια βασική διαφορά. 

Η καθοδήγηση του σκηνοθέτη (ή μάλλον εξαι-
τίας αυτής) οδήγησε αυτή τη θεατρική ομάδα στο 
να εκφράσει μία αγωνία για το τι συμβαίνει στη 
χώρα μας, μία απογοήτευση για το πού έχει οδηγη-
θεί αυτή, αλλά ταυτόχρονα και μία αισιοδοξία, ένα 
αίτημα για αυτήν τη χώρα ως Πατρίδα. Η συμβο-
λή του σκηνοθέτη, του κάθε σκηνοθέτη, είναι καθο-
ριστική πάνω στο αποτέλεσμα το οποίο παρουσιά-
ζεται, μιας και το πρόκριμα είναι το πρίσμα μέσω 
του οποίου βλέπει αυτός τα όσα συμβαίνουν στον 
τόπο μας. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη παράσταση, 
ασχέτως της μεγάλης επιτυχίας που είχε στην πα-
ρουσίασή της, διαφέρει πλήρως από την πρόταση 
της Μαριάννας Κάλμπαρη στο «Θέλω μία Χώρα». 
Αν και στην παρουσίαση της δουλειάς των παιδιών 
του ΦΟΥ τα θέλω ήταν εξίσου έντονα όσο και κυ-
ριαρχικά, το περιεχόμενό τους ήταν πολύ διαφορε-
τικό. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. 

Πληροφορίες
Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού
Ανδρέα Λεντάκη - Αμισσού - Σμύρνης,
 Υμηττός, τηλ 2107625856  

Κείμενο: Ανδρέας Φλουράκης
Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη
Δραματολόγος παράστασης: Έλενα Τρια-
νταφυλλοπούλου
Σκηνικά-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμά-
νης
Μουσική: Χαράλαμπος Γωγιός
Χορογραφία: Μαρίζα Τσίγκα
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Γεωργου-
δάκη
Φωτογραφίες: Μυρτώ Αποστολίδου
Πρωταγωνιστούν: Η Ρένη Πιττακή και 
οι απόφοιτοι Σελήνα Διαμαντοπούλου, 
Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Βασίλης Ζή-
σης, Τάσος Κορκός, Γιώργος Κοσκορέλ-
λος, Ειρήνη Κότσιφα, Ανέστης Κόττας, 
Λήδα Κουτσοδασκάλου, Νίκος Λεκάκης, 
Ιωάννα Μπιτούνη, Νόρα Πάντου, Γιώρ-
γος Σαββίδης, Δημήτρης Τσιγκριμάνης 
και μαθητές της Δραματικής Σχολής του 
Θέατρου Τέχνης Καρόλου Κουν.
Θέατρο Τέχνης Φρυνίχου
Φρυνίχου 14, Πλάκα
τηλέφωνα ταμείου: 2103222464 & 
2103236732. Παραστάσεις:  Από 2 έως 
25 Οκτωβρίου 2015. Παρασκευή, Σάβ-
βατο 21.15 &  Κυριακή 20.00.
15€ | 10€ (μειωμένο – φοιτητικό) | 5€ 
(άνεργοι, ΑΜΕΑ),.
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Στην αγγλική γλώσσα η λέξη 
intelligence έχει διττή σημα-
σία. Σημαίνει κατασκοπία αλλά 
και ευφυΐα και στην υπόθεση 
Ες οι δύο έννοιες συμπίπτουν 
απόλυτα. Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, 
έκπληκτος από την εκκωφαντι-
κή σιωπή στην αντίπερα όχθη 
της Μάγχης και τη μη δημόσια 
εκμετάλλευση της πτήσης του 
Ες, είχε σημειώσει στο ημερο-
λόγιό του ότι «μάλλον έχου-
με να κάνουμε με ερασιτέχνες 
εκεί απέναντι. 

Α 

ν ο Ήντεν είχε πέσει με 
αλεξίπτωτο έξω από το 
Αμβούργο θα είχε γίνει 
σεισμός». Προφανώς, τα 

γραφόμενα του υπουργού Προπα-
γάνδας του Γ΄ Ράιχ υποτιμούν αλα-
ζονικά τις μυστικές υπηρεσίες των 
Βρετανών, αλλά και την απειλή που 
αποτελούσαν για το ίδιο το Ράιχ, κα-
θώς η Βρετανική Υπηρεσία Κατα-
σκοπίας (SIS) υπήρξε, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του Β΄ ΠΠ, αλλά και στην πε-
ρίπτωση του Ες, δύο βήματα μπρο-
στά από την αντίστοιχη γερμανική.

Η επιχείρηση του να προσελκύ-
σει κάποιο υψηλά ιστάμενο στέλεχος 
του γερμανικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών ή της κυβέρνησης του Ράιχ σε 
κάποια ουδέτερη χώρα, με το πρό-
σχημα της επίτευξης συνθήκης ει-
ρήνης, φαίνεται πως σχεδιάστηκε 
από τους ειδικούς της μαύρης προ-
παγάνδας του SO1, μιας υπηρεσίας 
του βρετανικού υπουργείου Εξωτε-
ρικών τόσο μυστικής, που στον επτα-
κοσίων σελίδων τόμο της επίσημης 
ιστορίας της δράσης του υπουργείου 
κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ αφιερώ-
νονται μόλις δύο γραμμές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 1940 
και ’41, ακόμη και τους μήνες που 
στους αιθέρες μαινόταν η Μάχη της 
Αγγλίας, το SO1 απέστελλε επιστο-
λές και προσπαθούσε να αξιοποιή-
σει διεθνείς επαφές που θα κρατού-
σαν ανοικτά κάποια κανάλια επικοι-
νωνίας με τους Γερμανούς δια παν 
ενδεχόμενον. Καθώς δεν λειτουρ-
γούσε πια το ταχυδρομείο ανάμεσα 
στις δύο χώρες, γινόταν χρήση των 
υπηρεσιών των ταξιδιωτικών γρα-
φείων του πρακτορείου Τόμας Κουκ 
στην Ελβετία, στο Μαρόκο και ειδικά 
στην Πορτογαλία. Οι Βρετανοί πρά-
κτορες άνοιγαν και διάβαζαν χιλιά-
δες γράμματα, αλλά και προωθού-

σαν τα δικά τους σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα στη Γερμανία και άλλες 
χώρες με την ελπίδα να αποκατα-
στήσουν επαφή και να σπείρουν μια 
σειρά από δολώματα στο εχθρικό 
έδαφος. Για καιρό τα δολώματα έμε-
ναν ανέγγιχτα και η όλη δραστηριό-
τητα έδινε την εντύπωση του χάσι-
μου χρόνου μέχρι που, τον Σεπτέμ-
βριο του ’40 είχαν το πρώτο δυνατό 
τσίμπημα. Το γράμμα προερχόταν 
από τον λέκτορα του Παν/μίου του 
Μονάχου, Άλμπερτ Χαουσχόφερ, 
είχε ως παραλήπτη τον δούκα Ντά-
γκλας Χάμιλτον και περιείχε παρά-
ξενα συνθηματικά με την πρόσκλη-
ση για συνάντηση στη Λισσαβώ-
να εις εύθετον χρόνον. Καθώς ο Άλ-
μπερτ Χαουσχόφερ δεν ήταν άλλος 
από τον γιο του Καρλ Χαουσχόφερ, 
μέντορα και καθηγητή γεωπολιτι-
κής του Ρούντολφ Ες, στο SO1 σή-
μανε συναγερμός. Ο Χάμιλτον προ-
σεγγίστηκε από το SO1 και επικοι-
νώνησε με τον Χαουσχόφερ, δίνο-
ντας στοιχεία για μια υποτιθέμενη 
επιτροπή ειρήνης που ήταν αντίθετη 
με τον πόλεμο και επιθυμούσε δια-
καώς την παύση των εχθροπραξιών 
και η επαφή κρατήθηκε ενεργή. Κά-
που εκεί πρέπει να έγινε και η ανα-
φορά κάποιου τρανταχτού ονόματος 
της βρετανικής αριστοκρατίας (κά-
ποιοι κάνουν μνεία για τον δούκα 
του Κεντ, αδελφό του βασιλιά, ή για 
τον ίδιο τον βασιλιά Γεώργιο τον 6ο) 
ως ευνοϊκά διακείμενο στην έλευση 
κάποιου Γερμανού επιτετραμμένου 

και η παγίδα είχε στηθεί. Προφα-
νώς, κανείς δεν ανέμενε το μέγεθος 
του αλιεύματος που ψάρεψαν τα δί-
χτυα του SO1 και ίσως αυτό να εξη-
γεί και την αρχική αμηχανία αμφο-
τέρων των πλευρών.

Όσο για το γεγονός ότι οι Βρε-
τανοί ανέμεναν κάποιον «επισκέ-
πτη», ο οποίος είχε ισχυρή γερμανι-
κή βοήθεια για να πραγματοποιήσει 
την επίσκεψη, επιβεβαιώνεται από 
μια σειρά αναμφισβήτητων στοιχεί-
ων. Κατ’ αρχάς, το αεροσκάφος που 
επέλεξε ο Ες (Μέσερσμιτ 110Ε-1) 

δεν είχε την απαραίτητη ακτίνα δρά-
σης για να φτάσει στη Σκωτία από τη 
Βαυαρία κι έτσι πρέπει είτε να ήταν 
εφοδιασμένο με απορριπτόμενες 
δεξαμενές καυσίμου ή να ανεφοδι-
άστηκε σε καύσιμα στη βόρεια Γερ-
μανία ή τη Δανία πριν διασχίσει τη 
Βόρεια Θάλασσα. Και τα δύο ενδε-
χόμενα προϋποθέτουν την ενερ-
γό συμμετοχή προσωπικού εδά-
φους και υποστήριξης. Επιπρόσθε-
τα, η πλοήγηση του αεροπλάνου και 
η ασφαλής προσέγγιση του σκωτσέ-
ζικου εναέριου χώρου μέσα στη νύ-
χτα (με το ανάγλυφο του εδάφους 
αόρατο) και σε χαμηλό ύψος δεν 
μπορεί παρά να έγιναν με τη χρήση 
του γερμανικού συστήματος ραδιο-
πλοήγησης knickebein. Ο κοντινό-
τερος στη Σκωτία γερμανικός σταθ-
μός ραδιοσημάτων βρισκόταν στο 
Άαλμποργκ της Δανίας, άρα το το-
πικό κλιμάκιο της Λουφτβάφε καθο-
δήγησε εξ αποστάσεως την πτήση. 
Ταυτόχρονα, ο εναέριος χώρος της 
Βρετανίας, από το Νιούκασλ ως το 
Εδιμβούργο, ήταν παντελώς άδειος 
από αεροπλάνα, καθώς το Μe110 
του Ες εισερχόταν σ’ αυτόν. Το Λον-
δίνο βομβαρδιζόταν σφοδρά τη νύ-
χτα της 10ης Μαΐου, όλη η αεροπο-
ρική δύναμη της RAF ήταν στραμμέ-
νη στον νότο και στη Σκωτία η τελευ-
ταία περιπολία από δύο Σπιτφάιρ 
είχε προσγειωθεί μία ώρα πριν το 
ραντάρ της ακτής πιάσει το μοναχικό 
εχθρικό αεροσκάφος.

Το 1999 ήρθαν στο φως νέα εκ-

πληκτικά στοιχεία σχετικά με δύο 
Χάρικεϊν ενός τσέχικου σμήνους 
που στάθμευε στο Άλντεργκροουβ 
της βόρειας Ιρλανδίας. Σύμφωνα με 
τα προσωπικά ημερολόγια πτήσης 
τους, οι χειριστές Μπάουμαν και 
Σρομ που περιπολούσαν το βρά-
δυ της 10ης Μαΐου απέκτησαν οπτι-
κή επαφή με ένα Me110 κοντά στη 
Γλασκώβη, αλλά διατάχθηκαν να 
απεμπλακούν και να γυρίσουν στη 
βάση. Το βιβλίο συμβάντων της βά-
σης είναι τελείως κενό για τις 10 Μα-
ΐου 1941, αλλά αν οι ισχυρισμοί των 
δύο πιλότων ευσταθούν, ο Ες αφέ-
θηκε να περάσει ανενόχλητος προς 
τον προορισμό του. Ίσως την καλύ-
τερη απόδειξη ότι ο Χίτλερ δεν πρω-
τοέμαθε για την πτήση του Ες στις 
11 Μαΐου αποτελεί η μαρτυρία του 
Άντολφ Γκάλαντ, διοικητή της πτέ-
ρυγας καταδιωκτικών JG26 Σλαγκέ-
τερ που στάθμευε στη Μάγχη τον 
Μάιο του ’41. Σύμφωνα με τον Γκά-
λαντ, καθώς νύχτωνε την 10η Μαΐου 
δέχτηκε ένα ακατανόητο τηλεφώνη-
μα από τον Χέρμαν Γκέρινγκ, που 
τον διέταξε να σηκώσει όλη την πτέ-
ρυγα στον αέρα για να καταρρίψουν 
κάποιο Me110 κλεμμένο από τον 
Ρούντολφ Ες που είχε τρελαθεί και 
πετούσε προς την Αγγλία. Με λίγα 
μόλις λεπτά φωτός να απομένουν, ο 
Γκάλαντ έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά 
τα καταδιωκτικά του επέστρεψαν 
άπρακτα διότι ο Ες ήταν ήδη εκτός 
ακτίνας ανάσχεσης. Επίσης, ο οδη-
γός του Ες, Λίπερτ και ο σωματοφύ-
λακάς του συνελήφθησαν στην αυ-
στριακή πόλη Γκάλσπαχ στις 05.30 
το πρωί της 11ης, τέσσερις ώρες δη-
λαδή πριν ο Πιντς παραδώσει το 
γράμμα του Ες προς τον φύρερ στο 
Μπέργκχοφ. Ο Χίτλερ γνώριζε, λοι-
πόν, το παράτολμο σχέδιο του Ες και 
ο όποιος θυμός του προερχόταν όχι 
από την πράξη του Ες, αλλά από το 
ότι οι Βρετανοί τους είχαν ξεγελά-
σει. Για του λόγου το αληθές, ο ίδιος 
ο Χίτλερ, απευθυνόμενος τον Απρί-
λιο του ’45 προς τον Καρλ Βολφ, 
διοικητή των δυνάμεων των Ες Ες 
στην Ιταλία, όταν αυτός προσπαθού-
σε να αποκαταστήσει κανάλι επαφής 
ανάμεσα στον Χίτλερ και το Λευκό 
Οίκο, τον προειδοποίησε, «Αν απο-
τύχεις, θα σε απαρνηθώ όπως ακρι-
βώς έκανα και με τον Ες».

Ο Ρούντολφ Ες (δεξιά) μαζί με τον Χέρμαν Γκέρινγκ στην Δίκη της Νυρεμβέργης

Ο Ρούντολφ Ες στη Σκωτία (μέρος 2)
Η βρετανική συνωμοσία

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Χίτλερ γνώ-

ριζε, λοιπόν, το 

παράτολμο σχέ-

διο του Ες και 

ο όποιος θυμός 

του προερχό-

ταν όχι από την 

πράξη του Ες 

αλλά από το ότι 

οι Βρετανοί τους 

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

Ο μικρός Αλέξης και ο μεγάλος Πάνος σε νέες περιπέτειες!
Ας τους βοηθήσουμε να χαιρετίσουν όλους τους καινούριους φίλους 

τους, ώστε να φτάσουν γρηγορότερα στον προορισμό τους!
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Του Οκτώβρη το απογευματινό 
φως, μια ισορροπία κλάσματος 
δευτερολέπτου το δειλινό, χάνε-
ται γρήγορα και η νύχτα μακραί-
νει. Τότε, οι οθόνες πασχίζουν να 
γεμίσουν το κενό του φωτός με 
ψευδαισθήσεις θαυμάτων.

Τ 

ο φως τους δεν είναι παρά 
μια σκιά σε προβολή, ένας 
ηλεκτρικός λαμπτήρας εν τέ-
λει που καμώνεται τον ήλιο. 

Είναι το δίχως άλλο μια παρηγοριά: 
ο άνθρωπος με την τέχνη του μπορεί 
να φωτίσει το σκοτάδι. Στήνοντας ένα 
σκοινί μπορεί να περπατήσει στην 
άβυσσο. Μα αλήθεια λέει ο ποιητής: 
«Ποιος φυσιολογικός, γνωστικός άν-
θρωπος περπατά πάνω σε συρμα-
τόσκοινο ή εκφράζεται με στίχους;»1 
Ευτυχώς, δεν είναι όλοι οι άνθρω-
ποι γνωστικοί. Υπάρχουν και οι καλ-
λιτέχνες. Δηλαδή όλοι, λίγο ως πολύ. 
Μόνο που λίγοι αντέχουν το κενό: 
«Αλίμονο, είσαι καλλιτέχνης, και δεν 
γίνεται πια να αγνοήσεις την ανελέη-
τη άβυσσο των ματιών σου. Νάρκισ-
σος χορεύει; Δεν είναι ωστόσο φιλα-
ρέσκεια, εγωισμός και φιλαυτία, μα 
κάτι άλλο. Μήπως ο ίδιος ο θάνατος; 
Χόρευε λοιπόν ολομόναχος.» 2

Η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις 
είναι μέτρια. Έχει ωστόσο κάτι που 
θυμίζει ακόμα και σήμερα πως ο κι-
νηματογράφος είναι αναντικατάστα-
τος. Είναι εμπειρία. Ονείρου και αλη-
θοφάνειας. Κάποτε και της αλήθειας. 
Στ’ αλήθεια, στα 1974, 7 Αυγούστου, 
τη μέρα που παραιτήθηκε ο Νίξον, 
ο Γάλλος σχοινοβάτης Φιλίπ Πετί 
περπάτησε, πάνω σ’ ένα συρματό-
σχοινο, το κενό των πενήντα περί-
που μέτρων που χώριζε τους κάπο-
τε δίδυμους πύργους στο λιμάνι της 
Νέας Υόρκης, εκατόν δέκα πατώμα-
τα πάνω από το έδαφος. Από ταράτσα 
σε ταράτσα. Η ιστορία του έγινε βι-
βλίο, έγινε ντοκιμαντέρ από τον Τζέ-
ιμς Μαρς (Σε τεντωμένο σχοινί) που 
κέρδισε το Όσκαρ το 2008, παρου-
σιάζεται τώρα από τον Ζεμέκις ως 
3D περιπέτεια. Ο Φιλίπ και οι φίλοι 
του οργανώνουν το εγχείρημά τους 
σαν μία σπείρα που ετοιμάζει ριφι-
φί. Κανένας «φυσιολογικός, γνωστι-
κός άνθρωπος» και οπωσδήποτε κα-
μία Αρχή δεν θα έδινε την άδεια να 
τεντωθεί το σκοινί από τον ένα πύρ-
γο στον άλλο. Γι’ αυτό η επιχείρηση 
στήνεται τη νύχτα κρυφά. Όπως όλες 
οι απάτες ή τα θαύματα. Ώστε με το 
πρώτο φως του ήλιου ο Φιλίπ να έχει 
κάνει το πρώτο του βήμα στο κενό 
και κανείς να μην μπορεί πια να τον 

σταματήσει.
Όλα τα παραπάνω είναι υλικό για 

μιας πρώτης τάξεως ταινία. Αλλά ο 
Ζεμέκις είναι περισσότερο τεχνουρ-
γός παρά ποιητής. Ο Φιλίπ της αλη-
θινής ιστορίας αναζητούσε το όνειρό 
του πάση θυσία ως αληθινός καλλι-
τέχνης, εδώ, στην ταινία μοιάζει μάλ-
λον να αναζητά πιο πολύ το αμερικα-
νικό όνειρο, την επιτυχία. Ο Τζότζεφ 
Γκόρντον-Λέβιτ, που τον υποδύε-
ται, κάνει μεγάλες προσπάθειες, μα 
αν δει κανείς τον ίδιο τον Πετί να δι-
ηγείται την ιστορία του στο ντοκιμα-
ντέρ του Μαρς θα καταλάβει το κενό 
που τους χωρίζει. Η Σαρλότ Λε Μπον 
πάλι, που υποδύεται τη φίλη του Άννι, 
είναι μεν μια δροσερή παρουσία, χω-
ρίς όμως να δίνει κάτι άλλο στην ιστο-
ρία. Ο Μπεν Κίνγκσλεϊ, που υποδύε-
ται τον μέντορα του Φιλίπ, τον Πάπα 
Ρούντι, είναι μια καρτουνίστικη καρι-
κατούρα που προσπαθεί να μιλήσει 
αγγλικά με γαλλική προφορά. Γενι-
κά το έργο ως προς τη δραματουργία 
του είναι επίπεδο, δισδιάστατο.

Ωστόσο, από τη στιγμή που αρ-
χίζει η δράση στους δίδυμους πύρ-
γους η ταινία σε συνεπαίρνει. Μπο-
ρεί να ξέρεις ότι πρόκειται απλώς 
για σκηνικό, αφού οι δίδυμοι πύργοι 
δεν υπάρχουν πια, μπορεί να ξέρεις 
ότι και η τρίτη διάσταση δεν είναι κι 
αυτή παρά ένα εφέ, ένα τρυκ -μήπως 
και η ίδια η κίνηση στον κινηματο-
γράφο δεν είναι τρυκ;-, παρ’ όλα αυτά 
το ύψος σε συνεπαίρνει. Κι αλίμο-

νο αν πάσχει κανείς από υψοφοβία. 
Για είκοσι περίπου λεπτά θα πρέπει 
να κρατάει την αναπνοή του. Ή να 
μη βλέπει... Η κάμερα ανεβαίνει στα 
ύψη και περπατάει στο κενό μαζί με 
τον Φιλίπ. Και είναι ακριβώς εκείνη 
τη στιγμή που ο κινηματογράφος ξα-
ναγίνεται μαγεία. Όσο κι αν μας κατα-
κλύζουν εικόνες από παντού, όσο κι 
αν το ίντερνετ έχει κλέψει όλες τις ται-
νίες, όσο κι αν οι ταινίες παίζουνε πια 
ακόμα και στο κινητό, αυτή τη μαγι-
κή αίσθηση του ύψους μόνο στη σκο-
τεινή αίθουσα μπορείς να την έχεις. 
Όταν ένας σιδερένιος αρμός, γιατί οι 
πύργοι όταν γίνεται το εγχείρημα εί-
ναι γιαπιά, φεύγει και πέφτει ίσια 

στην κάμερα, μεριάζεις ανακλαστι-
κά για να μη σε χτυπήσει, όπως ακρι-
βώς οι πρώτοι θεατές του κινηματο-
γράφου των Λυμιέρ, που έβλεπαν 
να έρχεται κατά πάνω τους το τραίνο 
στον σταθμό της Λυών. Ακατάλυτη η 
μαγεία του σινεμά! Αυτό που λέει ο 
υπεύθυνος για τα οπτικά εφέ της ται-
νίας, ο Κέβιν Μπέιλι, είναι το πιο καί-
ριο χαρακτηριστικό του έργου: «Σου 
έπαιρνε το μυαλό, ένα τεράστιο σκη-
νικό, η πόλη τριγύρω, η ομίχλη ανά-
μεσα στους πύργους, οι πύργοι να 
ορθώνονται πάνω από την πόλη, όλα 
έπρεπε να είναι ψηφιακά, βασισμένα 
σε φωτογραφίες. Αυτά τα κτήρια προ-
φανώς δεν υπάρχουν πια, δυστυχώς, 
αλλά έπρεπε να είναι χίλια τα εκα-
τό ρεαλιστικά, γιατί ήταν στην καρ-
διά της ταινίας. Είναι πολύ πρόσφατα 
που η τεχνολογία έχει καταφέρει να 
εξελιχθεί τόσο ώστε κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό. Και μόνο στο σινεμά.»3. Μόνο 
στο σινεμά. Χωρίς αμφιβολία, ο Μπέ-
ιλι και οι συνεργάτες του έκαναν εξαι-
ρετική δουλειά. Μπορεί ο κινηματο-
γράφος να χτίζεται πλέον ψηφιακά, 
αλλά μόνο στην αίθουσα η τέχνη του 
φοράει όλα της τα λούσα. Κακά τα ψέ-
ματα.

Δεν ξέρω αν ο Ρόμπερτ Ζεμέκις, 
που έχει πάρει το Όσκαρ για τον Φό-
ρεστ Γκαμπ (1995), έχει πιθανότη-
τες για ένα νέο βραβείο με αυτή τη 
Βόλτα στο κενό. Το σίγουρο είναι πως 
παρ’ ότι η ταινία του δεν απογειώνε-
ται δραματουργικά, κερδίζει ως προς 

τα εφέ της. Και σίγουρα ο σκηνοθέ-
της της δεν είναι κανένας τυχαίος. Τα 
εφέ είναι το φόρτε του από τη δεκα-
ετία του 1980, όταν πρωτοξεκίνησε. 
Είναι μάστορας και τεχνουργός και 
το έχει αποδείξει. Δεν ξέρω, επίσης, 
εάν το Χόλιγουντ θα κερδίσει τελικά 
τη μάχη της αίθουσας με την τεχνολο-
γία του 3D. Οι ταινίες σήμερα κατα-
ναλώνονται παντού. Είναι βλέπεις και 
εκείνο το κενό του φωτός που είπαμε 
στην αρχή. Σίγουρο είναι ότι το Χόλι-
γουντ, έχοντας αφοσιωμένους τεχνί-
τες όπως ο Ζεμέκις, κρατάει γερά την 
πρωτοκαθεδρία σε αυτό που λέμε 
μαγεία και όνειρο. Είναι συνάμα η 
ουτοπική Αμερική, που ορθώνει τις 
πόλεις της στα ύψη και δίνει στο σινε-
μά αυτή την ψευδαίσθηση της επιτυ-
χίας, της παντοτινής ευτυχίας. Ο κινη-
ματογράφος αποδείχτηκε ως σήμερα 
ο καλύτερος διακοινωτής της. Κι «αν 
πέσεις», όπως το λέει πάλι ο ποιητής, 
«θα σου εκφωνήσουν τον πιο συμβα-
τό επικήδειο: βάλτος από χρυσάφι κι 
αίμα, τέλμα όπου το ηλιοβασίλεμα… 
μην περιμένεις τίποτε άλλο. Το τσίρ-
κο είναι όλο συμβατικότητες.»4. Κο-
ντά στο τσίρκο κι ο κινηματογράφος.

Μια άλλη ουτοπία είναι η Αρκα-
δία. Για όσους πλάνταξαν με όλα τα 
παραπάνω αμερικάνικα να πω πως 
ο Φίλιππος Κουτσαφτής έκανε ένα 
καινούργιο ντοκιμαντέρ, το Αρκα-
δία, Χαίρε! κυρίως για την Τεγέα και 
τον αρχαιολογικό της χώρο. Οι αρ-
χαιολογικές ανασκαφές όπως συμ-
βαδίζουν με τη σημερινή ζωή είναι 
το μοτίβο του Κουτσαφτή. Και οι εικό-
νες του εξίσου μαγικές. Η ταινία ετοι-
μάζεται να βγει την επόμενη εβδομά-
δα στις αίθουσες και την περιμένου-
με με αδημονία. Ώσπου να ξαναβγεί 
η «Ρήξη» θα έχουμε σίγουρα κατι-
τίς περισσότερο να πούμε. Γιατί εδώ 
που φτάσαμε, με ένα χειμώνα δύσκο-
λο επί θύραις, μια νέα αρκαδική ου-
τοπία είναι ανάγκη αληθινή. Χαίρε, 
Φίλιππε Κουτσαφτή!

 1. Ζαν Ζενέ, Ο σκοινοβάτης, μετάφραση 
Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις Κα-
στανιώτη, 2006
 2. στο ίδιο. Ο Νίκος Παπατάκης με υλικό 
από το βιβλίο του Ζενέ έκανε την τελευ-
ταία του ταινία Les équilibristes (Οι ισορ-
ροπιστές, 1992), για τη μοίρα του καλλι-
τέχνη.
3. Αναλυτικά οι δηλώσεις των συνε-
λεστών στο http://www.culturenow.
gr/41749/volta-sto-keno-toy-robert-
zemeckis
4.  Ζαν Ζενέ, στο ίδιο

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

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

κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Εκδηλώσεις Οκτωβρίου 
Αθήνα

15/10/2015 |  Παρουσίαση

Oι Εναλλακτικές Εκδόσεις σας προσκαλούν την Πέμπτη, 15 
Οκτωβρίου 2015, ώρα 19:30 στην παρουσίαση του βιβλίου 
της Παναγιώτας Βάσση: Ο «πολιτικός άνθρωπος» στο έργο 
του Κώστα Παπαϊωάννου
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Γιώργος Ν. Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής 
Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Γιώργος Καραμπελιάς, Συγγραφέας-Εκδότης
Παναγιώτα Βάσση, Συγγραφέας-Δρ. Φιλοσοφίας
συντονιστής: Γιώργος Κιούσης, δημοσιογράφος
Στον χώρο πολιτικής & πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής», 
Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος

Αθήνα

21/10/2015 |  Συζήτηση

Ο Γιώργος Καραμπελιάς στην πρώτη του «Συνάντηση Κορυφής» 
για αυτή τη σεζόν, συνομιλεί με τον Βασίλη Καραποστόλη, καθη-
γητή στο Τμήμα Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ στο Παν. Αθηνών, με 
θέμα «Η κρίση του παρασιτι-
κού εκσυγχρονισμού και του 
πολιτικού συστήματος».

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
2015 στις 20.30 στο καφέ του 
Ιανού (Σταδίου 24). 

Είσοδος ελεύθερη

Το τελευταίο σκίτσο του Δημήτρη Χατζόπουλου, από το φύλλο της προηγούμενης Κυριακάτικης Καθημερινής. 
Έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη του... Μήπως είναι σε άδεια, ή αρρώστησε;

απορίες...


