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Η εμπλοκή της Ρωσίας 
στη Συρία

  εκ ΡΗΞΗΣ

Τι συμβαίνει στην Κίνα

Σήμερα

Ο ελλείπων πόλος
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Ο θάνατος του μικρομε-
σαίου 

ΣΕΛ.21

Αποχαιρετώντας μια 
δύσκολη χρονιά 

ΣΕΛ. 16

Η Τουρκία αντιμέτω-
πη με τον ISIS 

του Γ.Κ

Δ. Ναπ. Γιαννάτος 

Η επιτάχυνση του νεοφι-
λελευθερισμού

Σελίδα 4

 Ό
ταν εγκαινιάστηκε η με-
ταπολίτευση, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου κατόρθωσε 
να εκφράσει την κοινωνι-

κή πλειοψηφία των Ελλήνων με μια διτ-
τή συνθηματολογία: «Η  Ελλάδα ανήκει 
στους Έλληνες», και, «κοινωνική δικαιο-
σύνη». Μια συνθηματολογία που έπιανε 
και εξέφραζε την ελληνική ιδιαιτερότητα, 
όπως εξάλλου και η κοινωνική συμμα-
χία πάνω στην οποία τη θεμελίωνε: τους 
«μη προνομιούχους Έλληνες». 

Μέσα από τη διαδρομή των σαράντα 
χρόνων που ακολούθησαν, οι μη προ-
νομιούχοι των ελίτ της πολιτικής και της 
κοινωνικής ζωής έγιναν… προνομιού-

χοι – όρα Τζοχατζόπουλο και το «πόθεν 
έσχες» του Βενιζέλου– και η κοινωνική 
πλειοψηφία την οποία εκπροσωπούσαν 
έπαψε να εκφράζεται από την όποια πο-
λιτική δύναμη, όταν μάλιστα ήρθαν τα 
δύσκολα της κρίσης. Όσο για την κοι-
νωνική δικαιοσύνη και τον πατριωτισμό, 
ξεπουλήθηκαν για λίγα αργύρια από τον 
Σημίτη και τον ΓΑΠ. Γι’ αυτό και η μετα-
πολίτευση έκλεισε κατ’ εξοχήν με τη συ-
ντριβή του ΠΑΣΟΚ, ως του κόμματος 
των μη προνομιούχων, και όχι με εκείνη 
της Νέας Δημοκρατίας. 

Ο  ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσε, «θεω-
ρητικώς», να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ, 
ως μία «νέα πολιτική δύναμη» –γι’ αυτό 

και δανείστηκε τους ψηφοφόρους και τα 
στελέχη του–, επέμενε δήθεν στην «κοι-
νωνική δικαιοσύνη», έχοντας απεμπο-
λήσει τον πατριωτισμό. Επειδή όμως 
στην Ελλάδα δεν γίνεται κοινωνική δι-
καιοσύνη χωρίς  πατριωτισμό, ξεπούλη-
σε και την πρώτη και εξώκειλε στα βρά-
χια του μνημονίου και του εθνομηδε-
νισμού. Αναπόφευκτα, λοιπόν, θα έχει 
κακό τέλος, κλείνοντας απλώς αυτός την 
πόρτα της μεταπολίτευσης, και δεν θα 
αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περι-
όδου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την 
πλευρά του, μπορεί άνετα να προαναγ-
γέλλει την ανασυγκρότηση της κεντρο-

δεξιάς με νεοφιλελεύθερο πρόσημο στη 
νέα ιστορική περίοδο, μια και τα μνη-
μόνια θα τα ολοκληρώσει η «αριστερά», 
ενώ ο κρατικισμός, στον οποίο είχε κα-
ταλήξει το άλλοτε μη προνομιούχο ΠΑ-
ΣΟΚ, μας τελείωσε. Έτσι, καθόλου τυ-
χαία, η ανανέωση της πολιτικής σκηνής 
αρχίζει από τα δεξιά και από τα νεοφιλε-
λεύθερα.

Ελλείπει λοιπόν ένα νέο πατριωτι-
κό και κοινωνικό κίνημα, στις νέες συν-
θήκες που ανοίγονται, για να εκφράσει 
προοπτικά αυτή την τεράστια και πάλι 
μάζα των «μη προνομιούχων». Ελλείπει 
ο δεύτερος πόλος.  Hic Rhodus, hic salta! 
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Η δεξιά και η
“μετά”-μεταπολίτευση
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Ο εξευτελισμός επιτείνεται
Ο Τσίπρας δήλωσε μετά βαΐων και κλάδων 
πριν από λίγες μέρες πως η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν θα αποδεχθεί την παρουσία του ΔΝΤ 
στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Λίγες 
μέρες μετά, στη συνάντηση του Τσακαλώτου 
με τον Σόιμπλε, επαναβεβαιώθηκε η παρουσία 

του ΔΝΤ, όχι μόνο με τις δηλώσεις του Τσακαλώτου, αλλά και με 
την αυτοπρόσωπη παρουσία του… Τόμσεν στη συνάντηση. Ακά-
λεστος; 

Σημασία έχει, ότι ο εξευτελισμός της ελληνικής πολιτεί-
ας συνεχίζεται σε ένα κρεσέντο χωρίς προηγούμενο. Έκπληκτοι 
οι δημοσιογράφοι – οι οποίοι  και αποκάλυψαν την έλευση του 
Τόμσεν, τον είδαν να προσέρχεται στο γερμανικό υπουργείο Οι-
κονομικών όπου υποτίθεται πως ο Τσακαλώτος είχε προσωπι-
κή συνάντηση με τον Σόιμπλε. Δεν θα υπήρχε δηκτικότερος και 
προσβλητικότερος τρόπος για να υποτιμηθεί η ελληνική κυβέρ-
νηση. Ο Σόιμπλε δεν ήθελε απλώς να αποσπάσει τη δήλωση του 
Τσακαλώτου πως δεν γίνεται θέμα με την παρουσία του ΔΝΤ, 
αλλά ήθελε και να το κάνει με τον πιο υποτιμητικό για τους Έλ-
ληνες τρόπο. Γι’ αυτό εξάλλου, οι τροϊκανοί και οι ευρωκράτες 
εκθειάζουν συνεχώς τον Τσακαλώτο. Τρώει τις καρπαζιές αγόγ-
γυστα, σε αντίθεση με τον Βαρουφάκη που έβγαζε και κανένα 
ουάου. Και το σίριαλ του ευτελισμού συνεχίστηκε από τον Ντά-
ισελμπλουμ που εντελώς κοροϊδευτικά ανέφερε πως δεν υπάρ-
χει θέμα ΔΝΤ, μια και οι Έλληνες λένε και καμιά κουβέντα πα-
ραπάνω. Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος έχουν μάθει πλέον στα 
ραπίσματα και τα θεωρούν θωπείες. Αρκεί να παραμένουν αγκι-
στρωμένοι στις καρέκλες τους. Διότι αν είχαν τσίπα θα είχαν πα-
ραιτηθεί προ πολλού και δεν θα συνέχιζαν να διασύρουν με τέ-
τοιο τρόπο την Ελλάδα.

 Γ.Κ.
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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 6 Φεβρουαρίου 2016

Στο παρά πέντε

ΕΡΤ όπως... 
ΝΈΡΙΤ;
  
Φαίνεται στην ΕΡΤ δεν ισχύουν οι 

προτροπές του ΣΥΡΙΖΑ για αγωνι-

στικές κινητοποιήσεις «ενάντια» 

στα νομοσχέδια  της …κυβέρνησης. 

Την ενημέρωση πολλοί εμίσησαν,  

την προπαγάνδα ουδείς! Έτσι, μετά 

τη διακοπή της εκπομπής Zonna 

Rossa στην ΕΡΤ 3, με παρουσιαστές 

όχι και τόσο «πρόθυμους», ήρθε η 

σειρά των παρουσιαστών της Πρωι-

νής Ζώνης, Νίκου Αγγελίδη και Βα-

σιλικής Χαϊνά, οι οποίοι δεν ανα-

πλαισίωναν την κυβερνητική γραμ-

μή μέσα από προδιαγεγραμμένες 

διαφωνίες-συμφωνίες.

Φαίνεται πως κάθε κυβέρνηση 

χρειάζεται τις δικές τις «καθαιρέ-

σεις» της… Πρωινής Ζώνης, για να 

στείλει το μήνυμά της. Ο δίχρονος 

αγώνας των εργαζομένων αλλά 

και η αποδοχή της ελληνικής κοι-

νωνίας για την εναλλακτική δημό-

σια τηλεόραση, που επιχειρήθηκε 

στο διάστημα αυτό, ήταν εντέλει για 

την κυβέρνηση άλλο ένα όχημα για 

την κατάκτηση της εξουσίας. Τώρα 

άνετα μπορεί να στήσει τη δική της 

…ΝΕΡΙΤ. 

    

                                    Δημ. Ν.Γ

Κυριάκος ο πο-
λυσυλλεκτικός
Ακούγοντας και διαβάζοντας αυτή 

την εβδομάδα τους παλαιούς μνη-

μονιακούς (δηλαδή, όχι τους νεό-

κοπους του Σύριζα) δημοσιογρά-

φους και πολιτικούς, νομίζεις ότι 

ο Κυριάκος είναι ο νέος Μεσσίας 

του χώρου. Η αγαλλίασή τους που 

εκλέχτηκε ο Κυριάκος δεν κρύβε-

ται με τίποτα. Αλλά και ο Κυριάκος 

στα πρώτα βήματά του δείχνει πο-

λυσυλλεκτικές διαθέσεις, ρίχνει 

γέφυρες με όλους και πρώτα απ' 

όλα στο εσωτερικό του κόμματος. Η 

πρώτη του κίνηση ήταν να πάει να 

συναντήσει τον Καραμανλή και τον 

Σαμαρά. Η συνάντηση με τον Καρα-

μανλή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαι-

τέρως θερμό κλίμα. Η νέα ηγετική 

ομάδα που στήνει έχει ισχυρές δό-

σεις καραμανλισμού. Εκπρόσωπο 

Τύπου όρισε τον καραμανλικό Κου-

μουτσάκο και τον επίσης καραμαν-

λικό, Νίκο Δένδια, πρώτο κοινοβου-

λευτικό εκπρόσωπο. 

Παραπονεμένος δεν είναι ούτε 

ο Σαμαράς, μιας και οι σαμαρικοί 

βουλευτές Κ. Βλάσης, Στ. Γιαννά-

κης, Αθ. Καββαδάς, Αν. Κατσανιώ-

της και Χρ. Μπουκώρος ορίστηκαν 

αναπληρωτές γραμματείς της κοι-

νοβουλευτικής ομάδας (ΚΟ). Επί-

σης, η σαμαρική Ν. Κεραμέως θα 

είναι η τρίτη κοινοβουλευτική εκ-

πρόσωπος. Βρήκε ακόμα και εκ-

πρόσωπο του Αβραμόπουλου, τον 

βουλευτή Κ. Τσιάρα, που όρισε νέο 

γραμματέα της ΚΟ. Αντιθέτως ο Αν. 

Παπαμιμίκος, που τόσο συνέβα-

λε στην αποδυνάμωση του Μεϊμα-

ράκη, αν και στήριξε τον Μητσοτά-

κη στον δεύτερο γύρο, σύντομα θα 

είναι παρελθόν και την θέση πιθα-

νολογείται ότι θα πάρει ο Λ. Αυγενά-

κης. Ο «υπαρχηγός» Άδωνις πάει 

για αντιπρόεδρος, όπως και ο Κω-

στής Χατζηδάκης, δεν έχει ξεκαθα-

ριστεί ακόμα αν αυτές οι θέσεις θα 

είναι τιμητικές, ή θα έχουν και ουσι-

αστικό αντικείμενο. 

Στους παραπονεμένους ανήκει 

μόνο ο Τζιτζικώστας, αφού, παρά 

τη στήριξη που παρείχε, δεν θα έχει 

αναβαθμισμένο ρόλο. Φαίνεται πως 

το αμάρτημα να παρακούσει τον Κα-

ραμανλή θα τιμωρηθεί από τον Κυ-

ριάκο. Στον πάγο και η αδελφή του, 

Ντόρα, που πληρώνει το ότι δεν τον 

πίστεψε. πως μπορούσε να πετύχει 

εκεί που απέτυχε η ίδια. Σιγανό πο-

ταμάκι ο Κυριάκος, αλλά για αρχή 

δείχνει στοιχεία ισορροπιστή. 

Γ.Ξ. 

Η βροχή φόρων 
δεν μπορεί πια 
να φέρει νέα 
έσοδα
  
Παρά τη βροχή φόρων που έπλη-

ξε τους Έλληνες φορολογούμε-

νους και το 2015, τα έσοδα δεν αυ-

ξάνονται με τίποτα. Σύμφωνα με το 

υπουργείο Οικονομικών, η αύξη-

ση των εσόδων το 2015 ήταν μόλις 

κατά 0,08% (39 εκατ. ευρώ παρα-

πάνω) σε σχέση με το 2014. Συγκε-

κριμένα, οι εισπράξεις ανήλθαν το 

2015 στα 46,414 δισ. ευρώ, όταν οι 

αντίστοιχες του 2014 ήταν 46,375 

δισ. ευρώ. Αυτά χωρίς να υπολο-

!

γίζονται οι επιστροφές φόρου που 

προβλέπει ο προϋπολογισμός και 

δεν πραγματοποιήθηκαν (επιστρά-

φηκαν 449 εκατ. ευρώ λιγότερα). 

Και αυτή η εικόνα, παρά το γεγονός 

ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2015 

επιβλήθηκαν εννέα επιπλέον μέ-

τρα. 

Το ξεζούμισμα των φορολογού-

μενων ό,τι ήταν να δώσει, το έδω-

σε, εκτός και αν κάποια στιγμή το 

υπουργείο Οικονομικών αποφασί-

σει να πιάσει τα μεγάλα ψάρια, αλλά 

αυτά έχουν πάρει τα μέτρα τους τα 

προηγούμενα χρόνια και είναι πια 

δύσκολο. Από την άλλη, τα ληξι-

πρόθεσμα χρέη συσσωρεύονται, 

φτάνοντας τα 84 δισ. ευρώ. 

Παρ' όλα αυτά, το 2016 θα επιβλη-

θούν νέοι φόροι ύψους 2,2 δισ. 

ευρώ, για να αυξηθούν λίγο ακόμα 

τα ληξιπρόθεσμα χρέη. 

Γ.Ξ.

Επάγγελμα συ-
ριζο-οικολόγος
Ο πολιτευτής του Σύριζα (υποψήφιος 

στην Αρκαδία στις εκλογές του '15), 

στέλεχος των Οικολόγων-Πρασίνων 

και υποδιευθυντής καταστήματος της 

Εθνικής Τράπεζας, Γιάννης Ζαφειρό-

πουλος συνελήφθη προχθές για δω-

ροδοκία. Είχε λάβει 6.000 και 4.000 

ευρώ η σύζυγός του για να προωθή-

σει αίτημα επιχείρησης για ένταξη σε 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Τον προηγού-

μενα μήνα όμως ζήτησε και άλλα 

χρήματα. Έτσι έλαβε άλλες 3.000 

ευρώ, τα οποία όμως ήταν προσημει-

ωμένα. Αυτά γίνονταν και στο παρελ-

θόν, αλλά οι πολιτευτές προέρχονταν 

από το Πασοκ, τη ΝΔ, την ακροδεξιά. 

Τώρα τα λαμόγια φόρεσαν αριστερο-

οικολογικό κοστούμι. Τι καιροί…

Γ.Ν.
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Η εκλογή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ως προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας επισφραγίζει το 
τέλος της μεταπολίτευσης και 
την απαρχή μιας νέας περιό-
δου, από την πλευρά της συ-
ντηρητικής παράταξης. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης εξελέγη σε 
αντιπαράθεση με την παραδο-
σιακή πολιτική και ιδεολογική 
σύνθεση της μεταπολιτευτικής 
ελληνικής δεξιάς, δηλαδή τον 
«καραμανλισμό». Και άσχετα 
με το ότι εν πολλοίς εξελέγη από 
μια συνάρτηση δομικών, αλλά 
και τυχαίων στοιχείων, αποτε-
λεί αυτός, και όχι ο αποτυχών –
ως εξουσιομανής– Τσίπρας, το 
«νέο» στην πολιτική ζωή! 

Ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης 
εξελέγη σε απευθεί-
ας αντιπαράθεση με το 
κρατικιστικό μεταπολι-

τευτικό μοντέλο. Και ποτέ δεν έκρυ-
ψε τις επιλογές του. Στην κυβέρνη-
ση Σαμαρά είχε αναλάβει την εκ-
καθάριση και τη συρρίκνωση του 
δημόσιου τομέα. Ήταν ο μόνος που 
δεν ακολούθησε τη Ν.Δ. στην εκλο-
γή του Παυλόπουλου ως προέ-
δρου και τάχθηκε ανοικτά ενάντια 
στην καραμανλική συναίνεση απέ-
ναντι στον Τσίπρα.

Με την ανοικτή του ταύτιση με 
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, 
ενάντια στον δημόσιο, ολοκληρώ-
νει τον απογαλακτισμό της συντη-
ρητικής παράταξης από τον καρα-
μανλισμό, που εξέφραζε έναν κρα-
τικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα, όπως 
ήταν ο ελληνικός. Η «λαϊκή δεξιά», 
στις συνθήκες των μεταπολιτευτι-
κών παχιών αγελάδων, στηριζόταν 
τόσο στην αγροτιά και τους μικροϊ-
διοκτήτες του ιδιωτικού τομέα, όσο 
και σ’ ένα μέρος του δημόσιου το-
μέα. Η κρίση δεν επιτρέπει πλέον 
μια τέτοια συμμαχία. 

Αν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ 
εμφανίζονται ως οι αποκλειστικοί 
«υπερασπιστές» του κρατισμού, 
εξ ου και οι αυξήσεις στους δη-
μοσίους υπαλλήλους, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θέλει να στηρίξει την 
εκλογική του βάση αποκλειστικά 
στον ιδιωτικό τομέα. Η δε πολιτική 
του Καραμανλή, που έφτασε πρό-
σφατα να προωθεί μια συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ., έστειλε μαζι-
κά τους νεοδημοκράτες ψηφοφό-
ρους, και μάλιστα τους νεότερους 
και τους ελεύθερους επαγγελματί-
ες, στον… Μητσοτάκη. Χαρακτηρι-
στική υπήρξε η αποτυχία του Τζι-

τζικώστα, ο οποίος, παρότι εμφανι-
ζόταν ως φαβορί, απευθυνόταν στο 
ίδιο κοινό με τον Μεϊμαράκη και 
έχασε από τον «ταξικά» προσανα-
τολισμένο, και στηριζόμενο στο με-
γάλο κεφάλαιο, Μητσοτάκη. 

Ο δεύτερος παράγοντας που 
επισφράγισε αυτή την επιλο-
γή υπήρξε ο νόμος Κατρούγκα-
λου για το ασφαλιστικό, που κα-
τακρεουργεί κυρίως τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, τους αγρότες 
και τους «μπλοκάκηδες» και τους 
έστειλε συστημένους στις κάλπες 
υπέρ του Μητσοτάκη. 

Και αυτό, παρ’ ότι οι μεγαλοεπι-
χειρηματίες, τους οποίους εκπρο-
σωπεί ο Μητσοτάκης, λίγες μέρες 
πριν, είχαν συμφωνήσει με τις επι-
λογές Τσίπρα-Κατρούγκαλου  στο 
ασφαλιστικό, που στρέφονται κυρί-
ως εναντίον των ελεύθερων επαγ-
γελματιών και των μισθωτών του 
ιδιωτικού τομέα. Διότι κοινός στό-
χος κουαρτέτου, κυβέρνησης και 
επιχειρηματιών –ιδιαίτερα των ξε-
νοδόχων– είναι η μετάθεση των 
βαρών στη εκτεταμένη μικροϊδιο-
κτησία, που μέχρι σήμερα αποτε-
λούσε μια ελληνική ιδιαιτερότη-
τα, και στους «απροστάτευτους» μι-
σθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Η ήττα της «λαϊκής δεξιάς» και 
του καραμανλισμού συναρτάται 
με τη ρήξη των συμμαχιών και του 
κοινωνικού συμβολαίου της μετα-
πολίτευσης. Και παρ' ότι εμφανίζε-
ται ως «θρίαμβος» του νεοφιλελευ-
θερισμού, ολοκληρώνει ταυτόχρο-
να το πολιτικό αδιέξοδο.

Από την πλευρά της «αριστε-
ράς», η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήδη περιορίζεται αποκλειστι-
κά στον δημόσιο τομέα, στον οποίο 

υπόσχεται ότι θα τον προστατεύσει 
προνομιακά απέναντι στον χειμα-
ζόμενο ιδιωτικό. [Σε λίγους μήνες, 
θα χάσουν και αυτή την κοινωνική 
βάση, διότι δεν θα έχουν χρήματα 
ούτε καν για μισθούς και συντάξεις 
στον δημόσιο τομέα.] 

Η νίκη του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, και αυτό δεν πρέπει να το ξε-
χνάμε, αποτέλεσε μια ήττα –συ-
ντριπτική και ίσως τελεσίδικη– όχι 
μόνο για την καραμανλική δεξιά, 
αλλά και για τον Αντώνη Σαμα-
ρά και τους «πατριώτες» σαμαρι-
κούς! Ο «πατριώτης» Άδωνις και –
υπογείως– ο Σαμαράς στήριξαν τον 
εθνομηδενιστή Μητσοτάκη! Διότι 
είχαν κάτι κοινό, πολύ ισχυρότε-
ρο, στην πραγματικότητα, ήταν και 
οι δύο νεο-φιλελεύθεροι, παρ' ότι 
διαχωρίζονται ως προς τον πολιτι-
σμικό φιλελευθερισμό – ο Μητσο-
τάκης υπέρ του «συμφώνου συμβί-
ωσης», ο Άδωνις κατά. Το μνημόνιο 
καταβρόχθισε και τον «πατριώτη» 
Σαμαρά και έκανε «μητσοτακικό» 
τον Γεωργιάδη! 

Η επικράτηση Μητσοτάκη ση-
ματοδοτεί το γεγονός πως η έναρ-
ξη του νέου κοινωνικού και πο-
λιτικού κύκλου στη χώρα δεν θα 
έχει ως αφετηρία  τις δυνάμεις 
που ποντάρουν σε μια ενίσχυ-
ση του κράτους –όπως συνέβαινε 
όταν άνοιγε ο κύκλος της μεταπολί-
τευσης–, αλλά αντίθετα εκείνες που 
επενδύουν στον ιδιωτικό χώρο και 
στο «πέραν του κράτους». 

Πολιτική κυριαρχία, κοινωνική 
μειοψηφία

Ωστόσο, το νεοφιλελεύθερο μοντέ-
λο, παρ' ότι έχει πρίμα τον αέρα στα 
πανιά του, μετά την αποτυχία και 
την κατάρρευση του μεταπολιτευτι-
κού κρατισμού,  δεν μπορεί να εκ-
φράσει τη μάζα των κατεστραμμέ-
νων ή καταστρεφόμενων μικροϊ-
διοκτητών και των μισθωτών του 
ιδιωτικού τομέα. Διότι, ακόμα και 
η προσδοκία μιας επανεκκίνησης 
της οικονομίας από τον ιδιωτικό το-
μέα, δεν αφορά άμεσα την πλειο-
ψηφία αυτού του χώρου, που μα-
στίζεται από την ανεργία και το 
κλείσιμο των μικρών επιχειρή-
σεων, με εξαίρεση τον τουριστικό 
κλάδο. Επιπλέον, η νίκη του Μη-
τσοτάκη σηματοδοτεί μια νίκη των 
εθνομηδενιστικών αντιλήψεων, γι’ 
αυτό και απολαμβάνει την ανοικτή 
στήριξη του «ξένου παράγοντα», 
τόσο του αμερικανικού όσο και του 
γερμανικού. Ο Κυριάκος όχι μόνο 
είναι μνημονιακός, αλλά συντάσσε-
ται και με την ενδοτική στρατηγική 
του ΣΥΡΙΖΑ στο Κυπριακό, ή τα Ελ-
ληνοτουρκικά και το Μακεδονικό. 
Παράλληλα, είναι οπαδός του «πο-
λυπολιτισμού», ένας κοσμοπολίτης 
νεοφιλελεύθερος.

Έτσι, ο πολιτισμικός νεοφιλε-
λευθερισμός και ο εθνομηδενι-
σμός καθίστανται κοινή ιδεολογι-
κή βάση των κυρίαρχων κύκλων 
στα δύο μεγαλύτερα κόμματα της 
χώρας. Όμως η Ελλάδα δεν είναι 
ούτε Γαλλία ούτε Γερμανία, είναι 
μία χώρα παρασιτικά εξαρτημένη 
από τη Δύση, που έχει υποστεί μια 
τεράστια οικονομική και κοινωνι-
κή καταστροφή και απειλείται στην 
ίδια της την εθνική ανεξαρτησία και 
υπόσταση από τον νεοθωμανισμό, 
τα μεταναστευτικά ρεύματα κ.λπ. 
Επομένως, οι νεοφιλελεύθερες 
αντιλήψεις που ηγεμονεύουν στις 
πολιτικές, οικονομικές, πνευματι-
κές και πολιτιστικές ελίτ, εκφρά-
ζουν τη μειοψηφία του ελληνι-
κού λαού και μπορούν να επιβάλ-
λονται μόνο με τη συνδρομή των 
ξένων. Ο Τσίπρας δεν θα μπορού-
σε να σταθεί χωρίς τους Αμερικα-
νούς και ο Μητσοτάκης δεν θα είχε 
εκλεγεί χωρίς την τεράστια στήριξη 
που του προσέφεραν ΜΜΕ, εφη-
μερίδες, κανάλια και πρεσβείες.

Απεδείχθη, λοιπόν, για μια ακό-
μα φορά, πως, στα δύσκολα, όλες 
σχεδόν οι ελίτ της χώρας, είτε δεξιές 
είτε «αριστερές», παραμένουν υπο-
τελείς στα ξένα συμφέροντα και δεν 
έχουν τη δυνατότητα να αρθρώ-
σουν συνεκτικό πατριωτικό λόγο. 
Κατά συνέπεια, για να εκφραστεί η 
κοινωνική πλειοψηφία θα πρέπει 
να απομακρυνθεί οριστικά από τα 
δύο κυρίαρχα πολιτικά στρατόπε-
δα, που ηγεμονεύονται πλέον από 
την ίδια ιδεολογία της παγκοσμιο-
ποίησης, του πολυπολιτισμού, του 
εθνομηδενισμού. 

Και μέχρι σήμερα –δυστυ-
χώς– το νέο στην πολιτική ζωή, την 
υπέρβαση της μεταπολίτευσης, ήρ-
θαν να το εκφράσουν δυνάμεις που 
έχουν αφετηρία τη δεξιά, είτε τη φα-
σιστική, όπως η Χρυσή Αυγή, είτε 
τη νεοφιλελεύθερη.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, θα 
ανοίξει μια κούρσα ανάμεσα στις 
δημοκρατικές και τις ολοκληρω-
τικές/φασιστικές δυνάμεις, για το 
ποιος θα μπορέσει να εκφράσει 
έστω ένα σημαντικό μέρος αυτής 
της περιθωριοποιημένης και δι-
αρκώς περιθωριοποιούμενης κοι-
νωνικής πλειοψηφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
χάνει ταχύτατα την επαφή του με 
αυτήν, άρα καθίσταται όλο και πιο 
επιτακτική η συγκρότηση  ενός δη-
μοκρατικού-πατριωτικού πόλου με 
πλειοψηφική απεύθυνση.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η δεξιά εγκαινιάζει τη "μετα-μεταπολίτευση"
Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Κοινός στόχος 

κουαρτέτου, 

κυβέρνησης και 

επιχειρηματιών 

–ιδιαίτερα των 

ξενοδόχων– 

είναι η μετάθεση 

των βαρών 

στην εκτεταμένη 

μικροϊδιοκτησία

Η νίκη του Μητσοτάκη σηματοδοτεί μια νίκη των εθνομηδενιστικών αντιλήψεων –κυρίαρχες παραδοσιακά 
στο «μητσοτακέικο»–, αλλά αποτελούν και τη βάση για την οποία απολαμβάνει την ανοικτή στήριξη του «ξένου 
παράγοντα», τόσο του αμερικανικού όσο και του γερμανικού. 
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     ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλοφόρησε μια αφίσα, κουρδικών και ελλη-
νικών οργανώσεων, που καλεί σε «ταξική και 
διεθνιστική αλληλεγγύη στον αγώνα των Κούρ-
δων». Σε ό,τι αφορά στις ελληνικές οργανώ-
σεις, που εκφράζουν το συγκεκριμένο πολιτικό 
πλαίσιο, ένα είναι σαφές: Δεν υπάρχει πιο αντι-
δραστική, αντεπαναστατική [που λέγανε κάποτε] 
αντίληψη από αυτήν της ταξικής και διεθνιστικής 
αλληλεγγύης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Κ 

ατ' αρχάς, ποια η ανάγκη να προσθέ-
σει κανείς επιθετικό προσδιορισμό στη 
συμπαράσταση που θέλει να εκφράσει 
προς ένα κίνημα εθνικής αυτοδιάθε-

σης... Λες και αυτό, με τις πράξεις και τον λόγο του, 
δεν έχει από μόνο του ΚΑΙ "ταξικό"/ διεθνιστικό χα-
ρακτήρα – περιμένει τους Έλληνες αριστερούς και 
αντιεξουσιαστές για να του το διαμορφώσουν από 
τα... καφενεία και τα πληκτρολόγια.

Πολυετές αυτό το σύνδρομο της ελληνικής 
αριστεράς απέναντι στους Κούρδους – που τους 
θεωρεί κατά τι καθυστερημένους, γι' αυτό αισθά-
νεται την ανάγκη να προσθέσει το δικό της τάχα 

ταξικό και διεθνιστικό πολιτικό πλαίσιο, δίπλα σε 
αυτό του κουρδικού κινήματος...

Δεύτερο και σημαντικότερο. Ποιο είναι το 
πραγματικό πολιτικό αντίκρισμα της εν λόγω το-
ποθέτησης; Το κουρδικό κίνημα θέτει επί τάπη-
τος, σε όλους τους λαούς της Ανατολικής Μεσο-
γείου, ένα ζήτημα κεντρικό, που έχει να κάνει με 
το σύστημα των εθνικών ανταγωνισμών, το οποίο 
και καθορίζει την περιφερειακή πραγματικότη-
τα σε αυτήν τη γωνιά του πλανήτη. Επί της ουσί-
ας, μας λέει: Η Τουρκία, με τον τρόπο που πολι-
τεύεται διαχρονικά, λειτουργεί ως φυλακή των 
λαών: Καταπιέζει συστηματικά την πολυεθνική 
βάση της τουρκικής κοινωνίας και επιδίδεται σ' 
έναν ακραίο αυταρχισμό προς οποιαδήποτε άπο-
ψη δικαιώνει την έκφραση της πολιτισμικής, πο-
λιτικής και κοινωνικής αυτοδιάθεσης στο εσωτε-
ρικό. Και, ταυτόχρονα, εκφράζει μια έντονη επι-
θετικότητα προς τα έξω, παίζει με την διάλυση 
της Συρίας, έπαιξε με τη διάλυση της Λιβύης, χρη-
σιμοποιεί τις μουσουλμανικές μειονότητες για να 
εκβιάζει τους λαούς της Βαλκανικής, κατέχει τη 
μισή Κύπρο, αμφισβητεί τα σύνορα στο Αιγαίο, με-
θοδεύει τη σχετικοποίηση της ελληνικής κυρι-

αρχίας στη Θράκη, απειλεί διαρκώς τους Αρμενί-
ους, συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ – ή, όταν 
δεν τον κάνει, χρησιμοποιεί το παλαιστινιακό κί-
νημα ως όργανο και εργαλείο των δικών της κρα-
τικών συμφερόντων, θεωρώντας τους Παλαιστι-
νίους ένα είδος πρακτόρων του ισλαμοκαπιταλι-
σμού και του τουρκικού υπ. Εξ.

Το πολιτικό πλαίσιο της "ταξικής και διεθνι-
στικής αλληλεγγύης" χρησιμοποιείται στη χώρα 
μας για να συγκαλύψει αυτές ακριβώς τις πραγ-
ματικότητες, μπλοκάροντας το μήνυμα που θέ-
λουν να στείλουν οι Κούρδοι στην ελληνική κοι-
νωνία: Ότι η συμπαράσταση προς αυτούς περνάει 
μέσα από την αμφισβήτηση της στρατηγικής των 
ελληνικών κυβερνήσεων/αρχουσών τάξεων. Οι 
οποίες ευθυγραμμίζονται με το τουρκικό παρα-
λήρημα ισχύος, υλοποιώντας μια πολιτική "φιλί-
ας" με τους δολοφόνους και τους επεκτατιστές. 
Αποπολιτικοποιεί έτσι τον αγώνα ενός ολόκλη-
ρου λαού, που έχει ευρύτερες περιφερειακές δι-
αστάσεις και τον εξουδετερώνει, προβάλλοντάς 
τον στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας ως 
ένα εξωτικό πείραμα λαϊκής αυτοδιάθεσης, πα-
σπαλισμένο με μια οριενταλιστική χροιά.

Κάπως έτσι, ένας αγώνας που εξελίσσεται 
ακριβώς δίπλα μας, και μας αφορά άμεσα, κατα-
λήγει να λειτουργεί ως φετίχ μιας απολίτικης 'ευ-
αισθησίας' απευθυνόμενο σε διάφορες ευρωπα-
ΐζουσες, φιλελεύθερες μεσοαστικές μειοψηφίες 
της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι μόνο, δηλα-
δή, η παραχάραξη του πολιτικού μηνύματος που 
απευθύνει το κουρδικό κίνημα, είναι και η υπονό-
μευση της δυνατότητας που έχει αυτό να μαζικο-
ποιηθεί εντός της ελληνικής κοινωνίας. Αναπό-
φευκτα, οι δύο αυτές διαστάσεις πάνε πακέτο και, 
κάπως έτσι, οι ιδεοληψίες ενός πολιτικού χώρου 
χαντακώνουν τη δυνατότητα να εκδηλωθεί μα-
ζικά η συμπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας 
προς τον αγωνιζόμενο κουρδικό λαό.

Υ.Γ. Ο Ερντογάν προ ημερών, αναφέρθηκε στη... 
χιτλερική Γερμανία ως πρότυπο προεδρικού πο-
λιτικού συστήματος και κάποιοι εδώ σκίζουν τα 
ρούχα τους υπέρ μιας "ταξικής, διεθνιστικής αλ-
ληλεγγύης"... Είναι η ίδια στάση με το, "Γερμανοί 
εργάτες, αδέρφια μας", που έλεγαν κάποιοι κατά 
την περίοδο της Κατοχής...

«Ταξική και διεθνιστική αλληλεγγύη» στον αγώνα των Κούρδων;
Του Γιώργου Ρακκά

Με την εκλογή του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην προεδρία της 
Νέας Δημοκρατίας, το νεοφιλε-
λεύθερο σύστημα του ελληνικού 
παρασιτικού κοινωνικού σχημα-
τισμού ανέκτησε το δεξιό αντίβα-
ρό του, έναντι του ανανεωτικού 
αριστερού του πόλου, που κυ-
βερνά σήμερα. 

Ο 

νεοφιλελευθερισμός, ως 
κυβερνητικό ιδεολογικό 
πνεύμα της ελληνικής 
αποικίας, τσιμεντώθηκε 

από όλες τις πλευρές και μαζί του και 
ο «μονόδρομος» των μνημονίων. Η 
κυβερνητική ηγεμονία του έχει τώρα 
τον δεξιό και τον αριστερό της ψάλτη 
και μάλιστα δείχνει να προετοιμάζει 
τη διάδοχη λύση, από τη στιγμή που 
η «αριστερή» εκδοχή του απωλέσει 
την αυτοδυναμία της. 

Η θαυμαστή ισορροπία του πο-
λιτικού συστήματος μιμείται την…αρ-
μονία της φύσης. Ο νεοφιλελεύθε-
ρος «εκσυγχρονισμός της ελληνικής 
κοινωνίας», θα προχωρά με τις «ανα-
διαρθρώσεις» και τις «μεταρρυθμί-
σεις» του, τόσο με δεξιά όσο και με 
αριστερά επιχειρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, 
με τις γνώσεις του στην επικοινω-
νιακή διαχείριση της «οικονομικής 
δικαιοσύνης», στην εκμετάλλευση 
των συνδικαλιστικών παθογενειών 
προς όφελός του και την πολιτισμική 

εμπέδωση της παγκοσμιοποίησης, 
μέσω του δήθεν διεθνισμού του, θα 
λιπαίνει το έδαφος για τα «αναγκαία 
μέτρα». Μέτρα τα οποία θα προσβλέ-
πει να διαχειριστεί και να εμπεδώσει 
μελλοντικά ο Μητσοτάκης. 

Στο μικροπολιτικό επίπεδο, η 
εκλογή του Μητσοτάκη ωφελεί την 
κυβέρνηση, παρόλο που διέλυσε 
την επιχειρούμενη συμμαχία και την 
ιδεολογική εκεχειρία με την καρα-
μανλική δεξιά. Ο Τσίπρας θα μπορεί 
να ψηλώνει το «φιλολαϊκό μπόι» του 
απέναντι στους γνήσιους εκφραστές 
των νεοφιλελεύθερων ιδιωτικοποιή-
σεων μιας ακραίας ταξικής κοινωνί-
ας, τις οποίες θα υλοποιεί ο … ίδιος, 
με «αριστερά» δάκρυα και «ταξικό» 
άλλοθι υπέρ των αδυνάτων. Επιπλέ-
ον, θα επενδύει προπαγανδιστικά 
στην υπαρκτή κληρονομική εξου-
σία και την οικογενειοκρατία του δε-
ξιού κατεστημένου, έναντι του δικού 
του «αυτοδημιούργητου» πολιτικού 
προφίλ. 

Ο Μητσοτάκης θα κάνει αντιπο-
λίτευση εκ του ασφαλούς, μαζεύοντας  
πόντους και πίστωση, εφόσον οι ιδέες 
που πρεσβεύει θα υλοποιούνται από 
τον αντίπαλό του. Ο ίδιος δεν θα κυ-
βερνά, αλλά οι ιδέες του θα ηγε-
μονεύουν. Παράλληλα, θα δημιουρ-
γεί την πεποίθηση στο ευρωπαϊκό 
κατεστημένο και στο χρηματοπιστω-
τικό ιερατείο ότι έχουν έτοιμο τον κα-
τάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη 
θέση, όταν αλλάξει το οικονομικό, ερ-

γασιακό και κοινωνικό τοπίο στη με-
ταμνημονιακή Ελλάδα. 

Η επικράτηση των ιδεών αυτών, 
μάλλον θα οδηγήσει το Ποτάμι σε 
συρρίκνωση, καθώς η «μεταρρυθ-
μιστική» του πτέρυγα ίσως να μην 
έχει λόγο να μείνει χώρια από την 
πολιτική της μήτρα. Ανάλογα, πιθα-
νή περαιτέρω απαξίωση θα υποστεί 
και το ΠΑΣΟΚ, καθώς, οι «εκσυγ-
χρονιστές» που συνέρρευσαν στις 
γραμμές του επί Σημίτη, θα αναστο-
χαστούν τα χρόνια που χάθηκαν επί 
εποχής πατρός Μητσοτάκη –όταν 
του έκαναν «σοσιαλιστική» αντιπολί-

τευση–  και θα κερδίσουν τον χαμέ-
νο χρόνο των οικονομικών αναδιαρ-
θρώσεων, με τον γιο.  

Η Χρυσή Αυγή θα έχει άλλη μια 
ευκαιρία να αυγατίσει το πολιτικό 
της κέρδος, επενδύοντας στην απο-
μυθοποίηση της δεξιάς της …Ζίμενς 
και των τραπεζών και στον νέο διπο-
λισμό της εξουσίας, ώστε να εξαπλώ-
νεται η φασιστική εκμετάλλευση της 
περιθωριοποίησης μεγάλων κοινω-
νικών ομάδων πληθυσμού. Μια εκ-
μετάλλευση, βέβαια, που αν γινόταν 
κυρίαρχη λογική, θα εξυπηρετούσε 
τη … Ζίμενς και το μεγαλοτραπεζικό 

κεφάλαιο. 
Η αντίθεση της εθνικής κοινωνί-

ας, του λαού και της ληστρικής ξενό-
δουλης ολιγαρχίας επανέρχεται με 
ένταση. Ο λαός μοιάζει να αποδέχε-
ται την ήττα, ταυτιζόμενος με την ιδε-
ολογία του επιτιθέμενου. Ας ελπίζου-
με ότι η σιωπή του αποτελεί τη διερ-
γασία και την προετοιμασία του και-
νούριου, όταν ένας μεγάλος κύκλος 
ζωής ολοκληρώνεται. Άλλωστε, τότε 
συνήθως είναι η στιγμή που αναδύο-
νται δυνάμεις και αντοχές που δεν το 
περιμένεις και οι οποίες χρειάζονται 
συλλογικότητα και όραμα.

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Η επιτάχυνση του νεοφιλελευθερισμού
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Πριν από έναν χρόνο η κυβέρ-
νηση Σαμαρά, με δεκανίκι τον 
Ελ. Βενιζέλο, έπεφτε εξαιτίας 
της εκλογής Προέδρου Δημο-
κρατίας, τον οποίο δεν μπορού-
σε να αναδείξει εξ λόγω της έλ-
λειψης 180 ψήφων στη βουλή.

Τ 

ην πτώση προκάλεσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιθυ-
μούσε διακαώς να κυβερ-
νήσει τη χώρα. Ο εκλεκτός 

της κυβέρνησης Σαμαρά, Δ. Δή-
μας, καταψηφίστηκε και στη συνέ-
χεια, μετά τις εκλογές, εκλέχτηκε ο 
εκλεκτός (!) των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
Πρ. Παυλόπουλος.

Με αφορμή τις εκλογές για 
ανάδειξη αρχηγού στη ΝΔ, βγαίνει 
στη φόρα μια πολιτική συμμαχία η 
οποία είναι πραγματική, πολύ σο-
βαρή, και αφορά και στον τελευταίο 
πολίτη. Πρόκειται για τη συμμαχία 
Τσίπρα - Καραμανλή.

Πριν από 14 μήνες περίπου, 
και ενώ η κυβέρνηση ΝΔ, με δε-
κανίκι το μικρό ΠΑΣΟΚ, επρόκειτο 
να πέσει εξαιτίας της άρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ να συναινέσει σε εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας, το alter 
ego του Αλ. Τσίπρα, Ν. Παππάς, 
μέσω στενότατου συνεργάτη του 
πρώην πρωθυπουργού, βολιδο-
σκόπησε τον Κ. Καραμανλή για τη 
θέση του ανώτατου άρχοντος.

Ο Κ. Καραμανλής το σκέφτηκε 
πολύ πριν αρνηθεί, παρά τις περί 
του αντιθέτου παραινέσεις των στε-
νών του συμβούλων, αλλά... έδωσε 
στον Α. Τσίπρα τη λύση: Του πρό-
τεινε, μετά από δική του παρέμβα-
ση και μεσολάβηση, και του παρέ-
δωσε στο πιάτο τον Πρ. Παυλόπου-
λο!

Θέλω να επιστήσω την προσο-
χή στον αναγνώστη ότι όλα αυτά γί-
νονται πίσω από την πλάτη του Α. 
Σαμαρά, από τον πρώην αρχηγό 
και πρωθυπουργό της ΝΔ! Και ο 
γράφων είναι εκ του σύνεγγυς γνώ-
στης των πεπραγμένων.

Τους μήνες που ακολούθησαν 
ο Α Τσίπρας, θαμπωμένος από τις 
απαστράπτουσες χάντρες του Βα-
ρουφάκη, ξέχασε το γραφείο Κα-
ραμανλή και αυτοσχεδίασε με τις 
ασχετοσύνες του σταρ υπουργού 
του και των υπολοίπων, που είχε 
επιλέξει για υπουργούς.

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: Η 
χώρα έσκασε στα βράχια και η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με δεκανίκι το 

απολιτίκ ακροδεξιό συνονθύλευμα 
των ΑΝΕΛ, υπέγραψε το τρίτο και 
χειρότερο μνημόνιο, αφού ο πρω-
θυπουργός εργάστηκε για πρώτη 
φορά στη ζωή του επί 17 ώρες...

Εκείνη, την κρίσιμη στιγμή, 
μετά τη νύχτα του δημοψηφίσμα-
τος, ο Ν Παππάς ξανακάλεσε τον 
Κ. Καραμανλή. Και με το "χρησμό" 
του πρώην προέδρου της ΝΔ, η 
χώρα μπήκε στο τρίτο μνημόνιο. 

Έκτοτε, η επαφή του πρώην με 
το Μέγαρο Μαξίμου πύκνωσε, σε 
σημείο να "δοθούν" από τον Κ. Κα-
ραμανλή στην υπηρεσιακή κυ-
βέρνηση δύο από τους φερεγγυ-
ότερους υπουργούς για τα κρίσι-
μα τότε προβλήματα της χώρας: Ο 
Μολυβιάτης στο Εξωτερικών και ο 
Μουζάλας στο Μεταναστευτικό.

Και ο μεν Μολυβιάτης έφυγε, 
αλλά η πολιτική του παραμένει εν 
πολλοίς, ενώ ο κ Μουζάλας υπουρ-
γεύει, και μάλιστα πολύ σοβαρά, 
αναδεικνυόμενος στον πιο σοβαρό 
υπουργό αυτής της κυβέρνησης.

Σήμερα, ακόμα και η στελέχω-
ση μερικών φορέων του δημοσί-
ου γίνεται και μετά από τηλεφωνι-
κή επικοινωνία Μαξίμου-Καρα-
μανλή. 

Τελευταίο δείγμα η προσέγγι-
ση και συμφωνία με τις εργοδοτι-
κές οργανώσεις, για το ασφαλιστι-
κό. Η πόρτα δεν έχει ανοίξει μόνη 
της. Η αόρατη παρουσία-εγγύηση 
Καραμανλή φροντίζει για την ανώ-
δυνη και ομαλή επαφή του πρώην 
κνίτη και πρώην επαναστάτη (στα 
λόγια) πρωθυπουργού με την ελίτ

ΤΑν η παραδοσιακή δεξιά στη-
ρίζει από το παρασκήνιο την πιο 
ανίκανη και επικίνδυνη κομματι-
κή αριστερά στη διακυβέρνηση της 
χώρας, που δεν έχει ιδέα από οικο-
νομική διαχείριση και διοικητική 
διαχείριση, που στηρίζει τα πιο αν-
θρωπόκτονα πλάνα της ξένης επι-
τροπείας και που εχθρεύεται κάθε 
τι που ονομάζεται παραγωγή, Ελ-
λάδα και πατρίδα, τότε οι πολίτες 
δεν έχουν καμιά ελπίδα σωτηρίας, 
από καμιά κομματική δύναμη απ’ 
αυτές που υπάρχουν στο πολιτικό 
παιχνίδι.

Επειδή τα υπόλοιπα κόμματα 
δεν είναι παρά διακοσμητικά στοι-
χεία του μεγάλου παιχνιδιού της 
δικομματικής εξουσίας, που τρώ-
ει τις σάρκες του λαού εδώ και χρό-
νια. Το μεν ΠΑΣΟΚ, αμετανόητο 
και ολόιδιο, είναι τροχασμένο μετα-
ξύ ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού και πασοκο-
γενών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, σαν 

επαγγελματίες απατεώνες, φρόντι-
σαν να μη χάσουν την επαφή με 
την εξουσία και το... "ψητό".

Η Χρυσή Αυγή είναι η φασιστι-
κή αντίρροπη δύναμη στην απαρ-
τία της ελληνικής αριστεράς. Το 
ΚΚΕ είναι το συντηρητικό απολί-
θωμα ενός εμφυλιοπολεμικού πα-
ρελθόντος, χωρίς καν όραμα εξου-
σίας.

Τέλος, το κόμμα του Β. Λεβέ-
ντη δεν είναι τίποτε άλλο από τον 
θρίαμβο του χαβαλέ, της ανευ-
θυνότητας και της ηλιθιότητας 
300.000 πολιτών, που έστειλαν στη 

Βουλή ένα νούμερο, το οποίο απο-
δεικνύεται μεγάλος ψεύτης και με-
γάλος γλείφτης της εξουσίας. ("Ο 
Φλαμπουράρης είναι ένας έντιμος 
άνθρωπος, που δεν έχει κάνει κα-
μία παρανομία, τον έχω γνωρίσει 
από κοντά και μιλάω μετά λόγου 
γνώσεως"...) Εξ ου και πολύ επικίν-
δυνος.

Η χώρα δεν έχει καμία ελπίδα 
σωτηρίας όσο θα βρίσκεται στα χέ-
ρια των κομμάτων που τη διαφε-
ντεύουν σήμερα. Σήμερα κυβερ-
νάει τη χώρα το ΚΑΤΑΚΑΘΙ των 
πολιτικών, οικονομικών και συν-
δικαλιστικών δυνάμεων. Η εξου-
σία είναι στα χέρια ακριβώς αυ-
τών των δυνάμεων που έφεραν την 
Ελλάδα εδώ και που αντιστέκονται 
σε κάθε αλλαγή, σε κάθε γκρέμι-
σμα, σε κάθε ξεχέρσωμα, σε κάθε 
πείραγμα των κεκτημένων της πιο 
μαύρης ελίτ υπάλληλων, τραπε-
ζιτών εργοδοτών, συνδικάτων και 
κομμάτων.

Και είναι όλοι συσπειρωμένοι 
γύρω από την εξουσία στον ύστα-
το γι’ αυτούς αγώνα. Οι νταβατζή-
δες της πολιτικής, αγκαλιά με τους 
νταβατζήδες της οικονομίας.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι 
ένα άμωμο κόμμα, προφανώς ξε-
χνά ότι έχει συμμετάσχει ως ΣΥΝ 
στη δυναμική απόρριψη του ασφα-
λιστικού σχεδίου Γιαννίτση. Ότι 
έχει συμμετάσχει ως ΣΥΝ δυναμι-
κά σε κάθε απατεωνίστικη διεκδί-
κηση κεκτημένων από τις υπαλλη-
λικές ελίτ και σε κάθε διασπάθιση 

δημόσιου χρήματος ατιμωρητί. Ότι 
έχει συμμετάσχει δυναμικά στην 
καταστροφή της παιδείας, στην πα-
παγαλία, στην εξάπλωση της παρα-
παιδείας, στην εξάπλωση της μαύ-
ρης και αφορολόγητης αμοιβής 
από δημοσίους λειτουργούς. Ότι 
έχει αντιδράσει σθεναρά σε κάθε 
απόπειρα αλλαγής (επί Αλ. Παπα-
δόπουλου π.χ.) στο απατεωνίστι-
κο σύστημα υγείας, για να μη θι-
γούν κεκτημένα. Ότι έχει αντιδρά-
σει σθεναρά στην εφαρμογή κάθε 
νόμου τιμωρίας της όποιας κατά-
χρησης και διασπάθισης δημόσι-
ου χρήματος από δημόσιους λει-
τουργούς. Ότι με την κοινοβουλευ-
τική του στάση έχει απορρίψει κάθε 
απόπειρα συναίνεσης σε οποιοδή-
ποτε θέμα εμφανίστηκε ποτέ, είτε 
οικονομικής, είτε διεθνούς, είτε 
εξωτερικής πολιτικής. Ότι, εν κατα-
κλείδι, σε ό,τι είναι σήμερα η χώρα, 
το χρωστάει και στον ΣΥΡΙΖΑ και 
τους προγόνους του.

Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Κα-
ραμανλή είναι εδώ. Και είναι το κύ-
κνειο άσμα ενός συστήματος που 
κατέστρεψε τη χώρα. Να δούμε 
πότε θα ξεψυχήσει κιόλας. Προτού 
ξεψυχήσουμε εμείς. Αλλά, είμαστε 
εμείς, που χρωστάμε στη χώρα μια 
πολιτική λύση πιο καθαρή, πιο δί-
καιη, πιο σοβαρή, πιο πολιτισμέ-
νη. Με ξεχέρσωμα και καταστρο-
φή κάθε νοοτροπίας που μας έφε-
ρε μέχρι εδώ. Δεν υπάρχει Σωτή-
ρας άλλος. Εμείς μόνο.

Η διαπλοκή Τσίπρα - Καραμανλή
Η αόρατη παρουσία-εγγύηση του Καραμανλή λειτουργεί ως ασπίδα για τον Τσίπρα

“ 
Η συγκυβέρνηση Τσι-

πρα - Καραμανλή εί-

ναι εδώ. Και είναι το 

κύκνειο άσμα ενός συ-

στήματος που κατέ-

στρεψε τη χώρα. Να 

δούμε πότε θα ξεψυ-

χήσει κιόλας. Προ-

τού ξεψυχήσουμε 

εμείς. Αλλά, είμαστε 

εμείς, που χρωστάμε 

στη χώρα μια πολιτική 

λύση πιο καθαρή, πιο 

δίκαιη, πιο σοβαρή...

Του Γιώργου Παπαδόπουλου-Τετράδη

Το μεν ΠΑΣΟΚ, αμετανόητο και ολόιδιο είναι τροχασμένο μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού και πασοκογενών του 
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σαν επαγγελματίες απατεώνες φρόντισαν να μη χάσουν την επαφή με την εξουσία και το 
"ψητό".
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Αν θέλαμε να κάνουμε έναν 
απολογισμό με μία φράση για 
τον έναν χρόνο διακυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της 
Παιδείας, θα λέγαμε ότι έχου-
με επαναφορά του πασοκι-
κού μπάχαλου, με ενισχυμένες 
όμως τις εθνομηδενιστικές εμ-
μονές και με εξαιρετικά μειω-
μένους πόρους.

Σ 
την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ξηλώνεται μεν ο, 
αυταρχικός σε πολλές 
πλευρές του και οπωσ-

δήποτε τεχνοκρατικός, νόμος Δια-
μαντοπούλου, για να αποκαταστα-
θεί το απόλυτο μπάχαλο και η αυ-
θαιρεσία που επικρατούσαν παρα-
δοσιακά. Η μεσότης του Αριστοτέλη 
δεν προκρίνεται πλέον ούτε για το 
Αριστοτέλειο! Η μεγάλη διαφορά 
με το παρελθόν όμως είναι ότι τα 
ΑΕΙ και τα ΤΕΙ δεν μπορούν πλέ-
ον να καλύψουν βασικές λειτουρ-
γικές τους ανάγκες και κοιτάζουν 
να εξασφαλίσουν πόρους κυρίως 
μέσω μεταπτυχιακών προγραμμά-
των. Έτσι, διά της… φυσικής, ή μάλ-
λον της εμπορικής επιλογής, θα 
λυθεί το πρόβλημα, καθώς η κυ-
βέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο 
για το ποια τμήματα ή σχολές είναι 
απαραίτητα όχι για την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση, την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την ανάδει-
ξη του πολιτισμού και την πνευμα-
τική καλλιέργεια, αλλά απλώς για 
την αναπαραγωγή των βασικών λει-
τουργιών στη χώρα. Οι σχολές που 
θα επιβιώσουν, θα επιβιώσουν μό-
νες τους, λοιπόν. Όσο για την ανανέ-

ωση του προσωπικού, σε λίγα χρό-
νια κάθε τμήμα θα έχει ελάχιστους 
καθηγητές των μεγαλύτερων βαθ-
μίδων και δεκάδες συμβασιούχους 
και κανέναν άλλον! 

Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει ο πε-
ρίφημος «εθνικός διάλογος» για την 
Παιδεία, με επιτροπή αποκλειστικά 
σχεδόν απαρτιζόμενη από ανθρώ-
πους που απεχθάνονται ακόμη και 
το όνομα: «εθνικός»! Θα ήταν εν-
διαφέρον να γνωρίζαμε στο όνομα 
ποιου έθνους θα αναμορφώσουν 
την Παιδεία, προφανώς όμως πρό-
κειται απλώς για τίτλο χωρίς ουσια-
στικό περιεχόμενο. Ήδη επιχειρού-
νται αλλαγές στο κρίσιμο, για την 
αποικιοκρατικής αντίληψης διανό-
ησή μας, μάθημα της Ιστορίας στα 
σχολεία. 

Εν τω μεταξύ έχουν ήδη ολο-
κληρωθεί τα χρηματοδοτούμενα 
από το ΕΣΠΑ νέα αναλυτικά προ-
γράμματα, τα οποία μάλλον κινού-
νται σε μια μετριοπαθή, αν όχι σε 
μία καθαρά δημοκρατική πατριωτι-
κή κατεύθυνση, όπως εξάλλου προ-
βλέπει το άρθρο 16 του Συντάγμα-
τος και υπαγορεύει η συλλογική 
συνείδηση του ελληνικού λαού… 
Προφανώς, την αναμενόμενη απα-
γόρευση από την ΕΕ αλλαγής των 
ήδη πληρωμένων προγραμμάτων 
θα τη χρεώσουν στους κακούς… δα-
νειστές και η κυβέρνηση θα σηκώ-
σει και πάλι τη σημαία της… εθνικής 
αντίστασης, που δεν μας αφήνουν 
να εξαλείψουμε κάθε ίχνος εθνικής 
υπερηφάνειας και προτύπων ηρω-
ισμού από τη σχολική μας Ιστορία!

Αυτό που έχει αποκαλυφθεί 
πλήρως και είναι πλέον πασιφα-
νές, ακόμη και για όσους ακόμη και 
τώρα εξακολουθούν να υποστηρί-
ζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πως η νέα 

ηγεσία αποδεικνύεται παντελώς 
ανίκανη έστω και για τη στοιχειώδη 
διαχείριση. 

Στο θέμα της στελέχωσης των 
σχολείων εξακολουθούν να υπάρ-
χουν κενά σε δασκάλους και καθη-
γητές, με την εξαίρεση της Ειδικής 
Αγωγής, που έστω και με καθυστέ-
ρηση κατάφεραν να διορίσουν πλε-
ονάζον… προσωπικό! Στην εξετα-
στέα ύλη των πανελλαδικών, απο-
φασίζουν αλλαγές ακόμη και μέσα 
στον Γενάρη! Στην ανάδειξη στελε-
χών, μετά από παλινωδίες και ανα-
βολές, έθεσαν τέτοια κριτήρια και 
εμπνεύστηκαν τέτοιους τρόπους, 
που κατάφεραν να νεκραναστή-
σουν το παλιό και φθαρμένο προ-
σωπικό του ΠΑΣΟΚ κυρίως και 
δευτερευόντως της ΝΔ! Έφτασαν 

δε να στείλουν, παραμονή Πρωτο-
χρονιάς, εγκύκλιο για τον θεσμό της 
μαθητείας στην επαγγελματική εκ-
παίδευση, χωρίς να καθορίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας της! Στο μετα-
ξύ, ειδικά το λύκειο, είναι τόσο απα-
ξιωμένο μετά τις παρεμβάσεις της 
κυβέρνησης την περασμένη άνοι-
ξη, που το μάθημα έχει καταντήσει 
μάλλον παρωδία, αφού ελάχιστοι 
πλέον μαθητές συμμετέχουν σοβα-
ρά και με συνέπεια.

Εκατοντάδες άλλα θέματα που 
απασχολούν άμεσα την Παιδεία λύ-
νονται με πρόχειρες εμβαλωματι-
κές λύσεις, εν αναμονή των αποτε-
λεσμάτων του «εθνικού διαλόγου». 
Γιατί είναι λογικό να απαιτείται ένας 
εκσυγχρονισμός δομών, λειτουρ-
γειών και διαδικασιών καθώς είναι 

τεράστια πλέον η διαφορά στα μέσα 
και στις συνθήκες που επικρατούν, 
από ό,τι ήταν τη δεκαετία του ’80, 
όταν με τον Ν1566/85 είχαμε την 
τελευταία πλήρη νομοθετική ρύθ-
μιση του συνόλου των ζητημάτων 
της Παιδείας. Με αυτήν τη σύνθεση 
όμως, με δεδομένη την έλλειψη πό-
ρων και κυρίως βούλησης και αντί-
ληψης υπέρ μιας Παιδείας άξιας του 
ονόματός της, δεν κρατάμε απλώς 
μικρό καλάθι, περιμένουμε την πε-
ραιτέρω κατεδάφισή της. Θα ξυπνή-
σει άραγε αυτή τη φορά ο κοιμώμε-
νος κόσμος της Παιδείας, ή θα εξα-
κολουθεί να γηράσκει αεί ανώφε-
λα εργαζόμενος και με υποσχέσεις 
αμειβόμενος; 

*αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Αργολί-
δας

Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα
Ένας χρόνος με τον ΣΥΡΙΖΑ στον έλεγχο των κέντρων της Παιδείας

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

Θα ξυπνήσει άραγε αυτή τη φορά ο κοιμώμενος κόσμος της Παιδείας ή θα εξακολουθεί να γηράσκει αεί ανώ-
φελα εργαζόμενος και με υποσχέσεις αμειβόμενος; 

Σε ένα πρόσφατο κείμενό του ο Γ. Καραμπελιάς 
ανέλυσε με ακρίβεια πώς ο εθνομηδενισμός 
πάει χέρι χέρι με την κοινωνική αναλγησία και 
οι συριζαίοι τις τελευταίες μέρες έχουν βαλθεί 
να επιβεβαιώνουν αυτήν τη διαπίστωση. 

Π 

ρώτον να αναφέρουμε τον πρόεδρο 
της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου 
για την παιδεία, Α. Λιάκο.  Σε συνέ-
ντευξή του στην Εφημερίδα των Συ-

ντακτών παρουσίασε το όραμά του για τα ΑΕΙ και 
ανάμεσα σε άλλα ανέφερε: «Γιατί δεν αξιοποιεί-

ται λ.χ. ο χώρος της πανεπιστημιούπολης στου 
Ζωγράφου με τις σχολές να γίνονται συνεδρι-
ακά κέντρα, με μια ζώνη καταστημάτων, κινη-
ματογράφων, εστιατορίων, χώρων άθλησης και 
αναψυχής;» Συνεδριακά κέντρα, καταστήματα, 
κινηματογράφοι και εστιατόρια μέσα στην πανε-
πιστημιούπολη, αυτό ούτε και οι πιο ακραιφνείς 
νεοφιλελεύθεροι τύπου Κ. Χατζηδάκη δεν είχαν 
τολμήσει να ξεστομίσουν. Και έρχεται τώρα ανε-
ρυθρίαστα ο κος Λιάκος να πει ότι πρέπει να γί-
νουν ταβέρνες και πολυκαταστήματα μέσα στα 
πανεπιστήμια! Θα πει κανείς πως στο αντικείμε-
νό του, την ιστορία, έχει πει και χειρότερα. Τώρα 
ήρθε ο καιρός και αυτοί που τον υπεράσπιζαν 

μέχρι πρότινος για την «αντεθνικιστική» οπτι-
κή του στην ιστορία να γνωρίσουν τον νεοφιλε-
λεύθερο εθνομηδενισμό και να αναρωτηθούν 
μήπως και οι ίδιοι είναι λίγο (ή πολύ) νεοφιλε-
λεύθεροι. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βου-
λευτής του κόμματος, Αλέξανδρος Τριανταφυ-
λίδης, που στην Αυγή (δεν είναι τυχαίο πού το 
έγραψε) πρότεινε ετήσια δίδακτρα ύψους 600 
ευρώ για κάθε μαθητή του δημοτικού (του δη-
μόσιου δημοτικού). Φυσικά, υπήρξαν σφοδρές 
αντιδράσεις για τις δηλώσεις του και έτρεξε το 
κόμμα να τον μαζέψει, αφού τον άδειασαν η εκ-
πρόσωπος Τύπου του κόμματος, ο γραμματέας 

του κόμματος, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός. 
Το ότι όμως ένα τέτοιο άρθρο δημοσιεύτηκε στην 
κομματική εφημερίδα του Σύριζα μας προκαλεί 
υποψίες ότι ο βουλευτής δεν έκανε του κεφα-
λιού του, αλλά πιθανότερα λειτούργησε ως λα-
γός. Άλλωστε οι νεοφιλελεύθεροι αυτά τα ψυχο-
λογικά παιχνίδια ξέρουν να τα χειρίζονται πολύ 
καλά, ρίχνουν στο τραπέζι αρχικά μια εξωφρε-
νική πρόταση, που ξεσηκώνει μεν αντιδράσεις, 
αλλά προετοιμάζει το έδαφος για κάτι πιο ήπιο, 
ώστοσο μέσα στην ίδια λογική. 

Εθνομηδενισμός = νεοφιλελευθερισμός
Του Γιάννη Ξένου
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Τον Μάρτιο του 2004, ο Τάσσος Παπα-
δόπουλος, μαζί με το τότε Εθνικό Συμ-
βούλιο, βρίσκονται στο Μπούργκενστοκ 
της Ελβετίας για την τελική διαπραγμά-
τευση επί του σχεδίου Ανάν, πριν το επι-
κείμενο δημοψήφισμα της 24ης Απριλί-
ου. Εκεί έγινε ξεκάθαρο ότι ακόμα και ο 
ΟΗΕ (μέσω του τότε ειδικού απεσταλμέ-
νου του ΓΓ, Άλβαρο Ντε Σότο) στεκόταν 
απέναντι και όχι δίπλα στον μόνο νόμιμο 
ηγέτη του νησιού.

Ν 
α σημειώσουμε ότι στο Μπούρ-
γκενστοκ κατατέθηκε η προτε-
λευταία αναθεώρηση του σχεδί-
ου Ανάν (αρ. 4), αλλά και το τε-

λικό σχέδιο λύσης. Όλα έδειχναν πως επι-
χειρείτο εκεί να τεθεί σε ομηρία η Κυπρια-
κή Δημοκρατία (ειδικότερα ο Πρόεδρός της), 
ούτως ώστε να υπογραφεί ένα μεταβατικό 
κείμενο, που θα οδηγούσε ίσως στο σχέδιο 
Ανάν 5 (αφού το 4 είχε απορριφθεί). Σύμ-
φωνα με τον τότε ΥΠΕΞ της Ελλάδας Πέτρο 
Μολυβιάτη, όταν ρώτησε τον Τάσσο Πα-
παδόπουλο αν θα υπέγραφε ένα τέτοιο κεί-
μενο, έλαβε την εξής απάντηση: «Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, εγώ, πριν φύγουμε από 
εδώ, δεν υπογράφω ούτε τον λογαριασμό 
του ξενοδοχείου». Προφανώς, οι συνθήκες 
ήταν εχθρικές, λες και δικαζόταν η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία για την τουρκική εισβολή 
του 1974.

Ουσιαστικά, στο Μπούργενστοκ της Ελ-
βετίας δεν έγινε καμιά διαπραγμάτευση, 
παρά τις προσπάθειες της ελληνικής πλευ-
ράς. Όπως γράφουν οι Ιγνατίου, Βενιζέ-
λος και Μελέτης στο βιβλίο, Σχέδιο Ανάν, 
Το Μυστικό Παζάρι, αλλά και όπως δια-
φαίνεται από τη «μαρτυρία» του Μολυβιά-
τη, ο Άλβαρο Ντε Σότο και η τουρκική πλευ-
ρά (Αμπντουλάχ Γκιουλ και Ουγούρ Ζιγιάλ) 
επέμεναν στη σύγκλιση τετραμερούς διά-
σκεψης, ή έστω μιας «φωτογραφίας» («photo 
opportunity»), με στόχο, προφανώς, να ανα-
δειχθεί η «αδιαλλαξία» της ε/κ πλευράς, που 
αρνείτο κατηγορηματικά κάτι τέτοιο. 

Το τι έγινε τις μέρες του Μπούργκεστοκ 
είναι περίπου γνωστό. Ο Τάσσος Παπαδό-
πουλος κατηγορήθηκε από τον Κόφι Ανάν 
διότι αποχώρησε στις 25 Μαρτίου, αφού 
έπρεπε να παρευρεθεί στις Βρυξέλλες και 
στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Ο Αμπντου-
λάχ Γκιουλ επέμενε ότι «χωρίς μόνιμες πα-
ρεκκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
δεν θα υπάρξει λύση», ενώ ο Ντε Σότο φαι-
νόταν απρόθυμος να ξεκινήσει ουσιαστική 
διαπραγμάτευση που θα οδηγούσε σε μια 
συμφωνημένη λύση, η οποία θα παρουσια-
ζόταν στα δημοψηφίσματα. Στις 26 Μαρτίου, 
και ενώ οι προτάσεις Παπαδόπουλου έμει-
ναν στο συρτάρι του Ντε Σότο, ο Τούρκος 
ΥΦΥΠΕΞ Ζιγιάλ υπέβαλε υπόμνημα έντεκα 

σημείων, τα οποία, όπως αποδείχτηκε, πε-
ριλήφθηκαν στο τελικό σχέδιο Ανάν. Αυτό 
που έγινε στο Μπούργκενστοκ, λοιπόν, ήταν 
μια πρωτοφανής προσπάθεια για να τεθεί 
σε ομηρία η ε/κ αποστολή και να αποδεχθεί 
άνευ όρων ένα αισχρό σχέδιο λύσης, προϊόν 
της επιδιαιτησίας του ΓΓ του ΟΗΕ. Η τελική 
κρίση της απόφασης ανήκε πλέον στον κυ-
πριακό λαό.

Γιατί αναφέρουμε τα πιο πάνω; Όχι επει-
δή βρισκόμαστε κοντά σε λύση, αλλά για-
τί, προφανώς, όπως έχουμε ξαναγράψει, η 
στάση του τότε Ειδικού Απεσταλμένου του 
ΓΓ του ΟΗΕ, Άλβαρο Ντε Σότο, θυμίζει κατά 
πολύ τη στάση του σημερινού απεσταλμέ-
νου, Έσπεν Μπαρθ Άιντα, ο οποίος προ-
σπαθεί να μετατρέψει το επικείμενο οικο-
νομικό φόρουμ του Νταβός (20-23 Ιανου-
αρίου), στο οποίο θα βρίσκεται και ο ΓΓ του 
ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν (αλλά και ο Ακιντζί), σε 
μια νέα ομηρία της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και σε διεργασίες που θα δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις για να οδηγηθεί το Κυπριακό 
στην τελική του φάση. Ενώ ήδη γνωρίζου-

με πως οι τουρκικές αξιώσεις (τις οποίες εκ-
προσωπεί επάξια ο Μουσταφά Ακιντζί) απέ-
χουν πολύ από το δίκαιο και βιώσιμο μέλ-
λον που ψάχνει ο τόπος και ο λαός. Ναι μεν 
η πενταμερής διάσκεψη (που αποζητά ο ήδη 
ευτυχής Άιντα) απορρίπτεται, αλλά η πιθανό-
τητα να δεχτεί ανελέητες ριπές απαιτήσεων 
και «προσδοκιών» ο κρυψίνους (όσον αφο-
ρά τις συνομιλίες) και διαλλακτικός Πρόε-
δρος Αναστασιάδης πλανάται στη σκοτεινή 
ατμόσφαιρα.

Αυτό, λοιπόν, που έγινε πριν 12 χρό-
νια στο Μπούργκενστοκ επιχειρείται να γί-
νει και σήμερα, λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, 
στο Νταβός, χωρίς (;) σχέδιο λύσης αυτήν τη 
φορά, αλλά με μια ξεκάθαρη προσπάθεια να 
μετατραπεί η ε/κ πλευρά σε «θύτη» και «κα-
τηγορούμενο» από τον ίδιο τον ΟΗΕ και τον 
Έσπεν Μπαρθ Άιντα, σε πλήρη συνεννόη-
ση με το κατοχικό καθεστώς και την Τουρ-
κία. Θα πρέπει επομένως να είναι προσεκτι-
κός ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, χωρίς φυσι-
κά να γνωρίζουμε αν οι δικές του αξιώσεις 
ευθυγραμμίζονται με τις αξιώσεις του κυπρι-
ακού Ελληνισμού ή με αυτές του Ακιντζί και 
των υπόλοιπων εμπλεκομένων, που δεν δί-
νουν δεκάρα για τις ανοιχτές πληγές των Ελ-
ληνοκυπρίων. Οφείλει όμως να αντιληφθεί 
ότι είναι υπόχρεος να χτυπήσει το χέρι στο 
τραπέζι, όχι για να συνεχίσει να χτίζει καριέ-
ρα, αλλά γιατί το μέλλον που διαλύεται μέρα 
παρά μέρα είναι το μέλλον της Κύπρου. Δεν 
δικαιολογείται να παίζει «τυχερά παιχνίδια» 
εις βάρος του λαού, δίνοντας έτσι το δικαί-
ωμα στον κ. Άιντα (αλλά και στον Μπαν Κι 
Μουν) να χασκογελά, λες και το Κυπριακό 
είναι μια ακόμα «θεωρία παιγνίων», η οποία 
θα λυθεί με μια κατάσταση «win-win». Εδώ 
έχουν γίνει εγκλήματα, ας τους το υπενθυμί-
σει στο Νταβός. Εδώ υπάρχει κατοχή.

                                                                                                                                                             ΚΥΠΡΟΣ

Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Μια Νέα Ομηρία Τύπου Μπούργκενστοκ;

Του Αλέκου Μιχαηλίδη*

Στιγμιότυπο από περίπατο του προέδρου Ανστασιάδη με τον αρχηγό του ψευδοκράτους 
στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας...

“ 

Γνωρίζουμε 

πως οι τουρκικές 

αξιώσεις (τις οποίες 

εκπροσωπεί επάξια ο 

Μουσταφά Ακιντζί) 

απέχουν πολύ από το 

δίκαιο και βιώσιμο 

μέλλον που ψάχνει ο 

τόπος και ο λαός. 

Από τον Αντιφωνητή

Η 

πώληση από την Εθνική Τράπεζα της 
τουρκικής Finansbank στην Qatar 
National Bank, προκειμένου να ανα-
κεφαλαιοποιηθεί η πάλαι ποτέ «με-

γάλη μας φίλη», ήταν η ταφόπλακα της εξω-
στρέφειας του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος. Αναμενόμενη, βεβαίως, μετά την βιβλική 
καταστροφή των τελευταίων χρόνων στην Ελλά-
δα, αλλά έπρεπε να δοθεί στους Καταριανούς;

Ο Κώστας Ράπτης στο capital.gr θύμισε την 
πολλαπλή συμμαχία Τουρκίας – Κατάρ τόσο 
στα γεωπολιτικά θέματα (κατά της Συρίας του 
Άσαντ και υπέρ της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας στον ευρύτερο μεσανατολικό χώρο) όσο και 
στα οικονομικά: η κρατική ενεργειακή εταιρεία 
Botaş της Τουρκίας υπέγραψε συμφωνία με την 
καταριανή κρατική εταιρεία πετρελαίου για μα-
κροχρόνια προμήθεια υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, τώρα που σφίγγει η ρώσικη στρόφιγγα. 
Παράλληλα το Κατάρ αποτελεί για τις τουρκι-
κές κατασκευαστικές εταιρείες την όγδοη μεγα-
λύτερη αγορά τους στον κόσμο, ενώ το διμερές 
εμπόριο είχε το 2014 όγκο 740 εκατ. δολαρίων, 
13πλάσιο αυτού του 2004.

Προ ημερών ανακοινώθηκε η δημιουργία 
στο εμιράτο τουρκικής στρατιωτικής βάσης, δυ-
ναμικότητας 3.000 ανδρών. Η συμφωνία που 
υπογράφηκε τον περασμένο Μάρτιο περιλαμβά-
νει στρατιωτική εκπαίδευση, στρατιωτική βιομη-
χανία, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ανταλ-
λαγή πληροφοριών.

Αναρωτιόμαστε τι άλλο εξυπηρετεί από την 
ενδυνάμωση των τουρκοκαταριανών σχέσε-
ων αυτή η πώληση της Finansbank. Ποια εθνι-
κά μας συμφέροντα εξυπηρετεί η δίμηνη εκπαί-
δευση των Καταριανών αξιωματικών και οπλι-
τών στα συστήματα βολής πυροβόλων και αρμά-
των μάχης της Αλεξανδρούπολης; Η συμφωνία 
είχε υπογραφεί μεταξύ του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Μ. 
Κωσταράκου και του Καταριανού ομολόγου του 
το 2014 και προ μηνών ανανεώθηκε για εφέτος. 
Βεβαίως κατανοούμε τους όρους της στρατιωτι-
κής διπλωματίας, αλλά δεν αγνοούμε και εκεί-
νους της στρατιωτικής …κατασκοπίας.Δυσκο-
λεύομαι π.χ. να φανταστώ το παράδειγμα αυτό 
αντεστραμμένο. Μάλιστα προσευχήθηκαν στο 
τέμενος του Μίσχου. Ο ιμάμης του είναι από τους 
φανατικότερους λακέδες του τουρκομουφτή 
Ιμπράμ Σερήφ. Την επίσημη Μουφτεία της Κομο-
τηνής δεν την επισκέφθηκαν ποτέ… 

Αν δε προστεθεί και το (παλιότερο;) σχέδιο 
του ομίλου Κοπελούζου για πλωτό LNG τέρμι-
ναλ στα ανοιχτά του λιμανιού της Αλεξανδρού-
πολης και για την ευρύτερη αναβάθμιση του λι-
μένα, σε συνεργασία πάλι με Καταριανούς, προ-
ξενεί κάποιαν απορία η παρουσία ενός τέτοιου 
συμμάχου της γείτονος στα σύνορά μας μαζί της.

Ελλάδα, 
Κατάρ,
Τουρκία
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Είναι γνωστό πως ένα από τα δι-
εθνή προβλήματα της αριστε-
ράς, που στην Ελλάδα φτάνει 
σε βαθμό παροξυσμού, είναι η 
αυτοαναφορικότητά της. Δηλα-
δή, έχουμε μια αριστερά που 
αντί να ασχολείται με τα υπαρ-
κτά προβλήματα, του υπαρ-
κτού λαϊκού σώματος, ασχολεί-
ται με τα εσωτερικά της σε μια 
αέναη πάλη αντιπάλων ιδεολη-
ψιών και παιχνιδιών επικρά-
τησης και συσχετισμών. Μετά 
το πατατράκ και τη μεγάλη κα-
ταστροφή που έγινε την περα-
σμένη χρονιά στη χώρα μας 
απ’ την κυβέρνηση της «πρώτη 
φορά αριστερά», με ολίγον κα-
μένο αμερικανικό ρύζι Μπάρ-
μπα Μπεν, θα περίμενε κανείς 
μια σοβαρή, έντιμη και γενναία 
αυτοκριτική για όσους συμμε-
τείχαν μέχρι το κατάπτυστο δη-
μοψήφισμα του «όχι-ναι» και 
μετά διαχώρισαν τη θέση τους. 

Κ 

αι, βεβαίως, οι διαχωρί-
σαντες είναι γνωστοί: Οι 
δυνάμεις που συγκρό-
τησαν τη ΛΑ.Ε. κι οι 

επανασυστήσαντες την ΚΟΕ. Όταν 
ήμουν πιτσιρικάς, σε μια αριστε-
ρή νεολαία είχα έναν καθοδηγητή 
που εξηγούσε με πολύ απλά λόγια 
την έννοια της κριτικής και της αυ-
τοκριτικής. Κριτική, έλεγε, είναι το 
«γιατί το έκανα», κι αυτοκριτική εί-
ναι το «πώς δεν θα το ξανακάνω».

Αντ’ αυτού, τι έχουμε; Τα γνω-
στά και μη εξαιρετέα «υπήρξαμε 
συνιδρυτές του Σύριζα, αδράξα-
με την ευκαιρία να συνδεθούμε με 
τη μόνη εναλλακτική που έβλεπε ο 
λαός σε πολιτικό επίπεδο αντιπρο-
σώπευσης, ήμασταν ισχυροί στο 
εσωτερικό του κόμματος, δώσαμε 
την εσωτερική μάχη…» κ.λπ. κ.λπ. 
Και, επιπλέον μας φταίνε όσοι… δεν 
συμμετείχαν στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι, αν 
είχαν συμμετάσχει, ίσως τα πράγ-
ματα να πήγαιναν καλύτερα! Δηλα-
δή, εκεί που μας χρωστάγανε, για-
τί συνέβαλαν και μάλιστα αποφασι-
στικά στη δημιουργία και την επι-
κράτηση ενός καταστροφικού για 
τη χώρα μορφώματος, δηλαδή του 
ΣΥΡΙΖΑ, μας ζητάνε και τα ρέστα!   

Εν πάση περιπτώσει, επειδή 
τα κόμματα ούτε μονομπλόκ εί-
ναι ούτε ιδεολογικά συμπαγή, για 

να είναι σε τελική ανάλυση αποτε-
λεσματικά πρέπει να συμφωνούν 
σε δύο πράγματα: Στη συγκεκρι-
μένη ταξικοκοινωνική ανάλυση 
και στην ανάγνωση των γεωπολιτι-
κών συσχετισμών. Αυτά με τη σει-
ρά τους πρέπει να οδηγούν σε ένα 
ξεκάθαρο σχέδιο, όπου οι εναλλα-
κτικές είναι σαφώς καθορισμένες. 
Αντ’ αυτού, ούτε το πρώτο υπήρ-
ξε, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. 
Πώς να υπήρχε άλλωστε, όταν εις 
εκ των κυρίων εκφραστών της οι-
κονομικής πολιτικής του Σύριζα 
το 2014, ο Γ. Μηλιός, μιλούσε τον 
Μάρτη του ’12 περί «ιμπεριαλιστι-
κής Ελλάδας»; Πώς να συνέβαινε, 
όταν στην Αριστερή Πλατφόρμα 
του συμπαθούς Λαφαζάνη, περί-
οπτη θέση είχε ο Αντώνης Νταβα-
νέλος και η κ. Γαϊτάνη, που απο-
καλούσε τα Σκόπια «Μακεδονία»; 
Πώς να συνέβαινε όταν ο κ. Χρι-
στόπουλος, με τα γνωστά σεμινά-
ρια του ΝΑΤΟ που έκανε στο Κό-
σοβο, έκοβε τη Σαμπιχά Σουλεϊμάν 
απ’ το ευρωψηφοδέλτιο του Σύρι-
ζα, χωρίς να ανοίξει μύτη απ’ τους 
αντιιμπεριαλιστές και πατριώτες 
της ΚΟΕ το 2014;

Τόσο ο Τσίπρας και οι περί αυ-
τόν, όσο και η Πλατφόρμα και οι 
πατριώτες της ΚΟΕ χειρίστηκαν τη 
χώρα με τη λογική του φοιτητικού 
αμφιθεάτρου. Στα αμφιθέατρα του 
μεταπολιτευτικού φοιτητικού κι-
νήματος, όταν μια μάχη θεωρού-
νταν εκ των προτέρων χαμένη ή, 
εν πάση περιπτώσει, με πολύ λίγες 
πιθανότητες να κερδηθεί, η τακτική 
των παρατάξεων ήταν συγκεκριμέ-
νη: Καθυστέρηση, διαδικαστικολο-
γία, προετοιμασία της διαχείρισης 
της ήττας είτε στο μάξιμουμ – να δι-
καιωθεί η γραμμή μας, είτε στο μί-
νιμουμ, εμείς δεν φταίξαμε … κάνα-
με ό,τι μπορούσαμε... οι άλλοι φταί-
νε. 

Έτσι ο Τσίπρας έκανε μια χαρά 
την δουλειά του κι άμα έχανε όλες 
τις μάχες, που τις έχασε, και δυστυ-
χώς μαζί κι η χώρα, θα μπορού-
σε να επικαλεστεί το Νέο και Ηθι-
κό απέναντι στο παλιό και διεφθαρ-
μένο. Οι της Πλατφόρμας πίστευαν 
ότι διά της διολισθήσεως θα μπο-
ρούσαν, με σύμμαχο τη Ζωή και 
τον Μπαρουφάκη, να οδηγήσουν 
–και… Πούτιν βοηθούντος– στη 
δραχμή. Οι πατριώτες της ΚΟΕ… 
τι είχαμε, τι χάσαμε, εκεί που ήμα-

σταν στα εντός κι επί τα αυτά της 
αριστεράς, θα μας μάθει .. όλη η 
χώρα. Το τι έγινε ή το τι θα γινότανε 
στην πράξη, ήταν γνωστό. Αν οι φί-
λοι μας του Λαφαζάνη και του Ρού-
ντι διάβαζαν το ιστορικό βάθος των 
σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας, απ’ 
την εποχή των τσάρων, αλλά και 
του Στάλιν, αν διάβαζαν σωστά το 
τι έγινε με το μνημόνιο της Κύπρου 
και την πουτινική απουσία, ή την 
ουκρανική κρίση, θα καταλάβαι-
ναν ότι ούτε καλοκαίρι ο Μόσκο-
βος δεν θα φέρει το σεφέρι – για να 
παραφράσουμε και το γνωστό δη-
μοτικό τραγούδι. 

Κι επειδή τα γεωπολιτικά είναι 
λίγο βαριά για τους ταξικιστές της 
αριστεράς οιουδήποτε βαθμού, ας 
θυμηθούμε δύο περιστατικά αυθε-
ντικού «αριστερού» τσιπρικού λό-
γου, για να μη μας λένε πως δεν κα-
ταλάβαιναν. Το καλοκαίρι του ’12, ο 
Τσίπρας αναρωτιέται, στο φεστιβάλ 
της ΚΟΕ αν η στρατηγική του Σύρι-
ζα πρέπει να είναι εαμική ή ταξική, 
απαντώντας πως μάλλον πρέπει να 
είναι η δεύτερη. Το 2014 στη Φλω-
ρεντία ο ίδιος, ως επικεφαλής της 
λίστας Τσίπρα, λέει το αμίμητο, «για 
μια Ευρώπη των λαών και όχι του 
Μακιαβέλι». Βρε, δεν πα να έγρα-
φε τόμους ο Γκράμσι για τον Μα-
κιαβέλι, να τον ανακήρυσσε σε ορ-
γανικό διανοούμενο της κομμου-
νιστικής σκέψης και της εθνικής 
αποστολής της ιταλικής εργατικής 
τάξης ...δεν βαριέσαι. 

Εντάξει, μπορεί να μην ήξεραν 
ο Λαφαζάνης κι ο Ρούντι τι γινό-
τανε στα Μπρούκινγκς και στο Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ με τον Μίλερ, μπο-
ρεί να μην καταλάβαιναν την πε-
ρίεργη πρόταση του συναγωνιστή 
Καμμένου για τη ζώνη του δολα-
ρίου, αλλά, βρε αδελφέ, τα περί εα-
μικής ή μη στρατηγικής και τα περί 
Γκράμσι και Μακιαβέλι έπρεπε να 
τα γνωρίζουν.

Με αυτά και με εκείνα, ο αγράμ-
ματος νεανίας πασοκοποίησε το 
κόμμα του, τους έδιωξε, χρέωσε 
με μια τεραστίων διαστάσεων ήττα 
τη χώρα κι εξακολουθεί να κυβερ-
νά βαθαίνοντας την εθνική και λαϊ-
κή κατάθλιψη. Αλλά, έστω, ας πού-
με ότι όλα αυτά τα περί του αγράμ-
ματου νεανία ήταν ανοικτά ως προς 
την κατάληξη. Στις 20 Φλεβάρη του 
2015, με τη δημιουργική ασάφεια 
του Μπαρουφάκη, δεν κατάλα-
βαν ότι το παιχνίδι είχε χαθεί; Λίγο 
Θουκυδίδη να διάβαζαν στα νιάτα 
τους θα το είχαν καταλάβει. 

Κι η 20η Φλεβάρη ήταν και το 
τελευταίο πολιτικό κι ηθικό όριο δι-
αχωρισμού των ευθυνών. Κι όταν 
λέμε διαχωρισμού… έμπρακτα κι 
όχι με χαρτοπόλεμους στην Πολιτι-
κή Γραμματεία. Κι αν παρακολου-
θούσαν και την τεκμηριωμένη κρι-
τική στο ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα, που ασκεί τα τελευταία χρόνια 
ο καθηγητής Κοντογιώργης, θα κα-
ταλάβαιναν ότι, όποιος γίνεται πρω-
θυπουργός, είναι πλέον ανεξέλε-

γκτος από τις εσωκομματικές ισορ-
ροπίες. Κοινώς, λοιπόν, για τους 
συντρόφους της ΛΑΕ και της ΚΟΕ, 
αναγκάζομαι να πω αυτό που είπε 
ο μεγάλος κυνικός Ταλεϋράνδος: 
«Τίποτα δεν ξέχασαν και τίποτα δεν 
κατάλαβαν».

ΥΓ: Συνειδητά στο παραπάνω κείμε-
νο δεν ασχολήθηκα με την τροτσκι-
στική ΔΕΑ του Νταβανέλου, που 
μετείχε και στον Σύριζα και στη ΛΑΕ. 
Ο ελληνικός τροτσκισμός υπήρξε 
πάντα ένα περιθωριακό φαινόμενο, 
που δυστυχώς ήρθε στην επιφάνεια 
με το κύμα του αριστερού εθνομη-
δενισμού που άρχισε να φουσκώ-
νει απ’ τα μέσα της δεκαετίας του ’90. 
Και υπακούοντας στη λογική του ει-
σοδισμού, θα το βρει κανείς μέσα 
στον Σύριζα, στην Ανταρσύα, ακό-
μα και στο ΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο το 
ότι οι μεγάλοι επαναστάτες που προ-
ήλθαν απ’ αυτόν το χώρο, επειδή ζή-
σαν, στην Ευρώπη αλλά κι αλλού, 
είχαν πάντα την πατριωτική οπτι-
κή. Και μιλώ βέβαια για τον Μεγά-
λο Μιχάλη Ράπτη-Πάμπλο και τον 
dynamitero των μακί στην κατεχό-
μενη Γαλλία Βερούχη, όπως και τον 
αψεγάδιαστο ιστορικό του εργατικού 
κινήματος Δ. Λιβιεράτο. Μπροστά 
σε ογκόλιθους σαν τους τρεις παρα-
πάνω, είναι ξεπεσμός να ασχολείται 
κανείς με πολιτικές προσωπικότη-
τες σαν τον Νταβανέλο ή τον Πάνο 
Γκαργκάνα.

Κριτική και αυτοκριτική
Ή, εκεί που μας χρωστάγανε, μας ζητάνε και το βόδι…

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Μετά το πατατράκ και τη μεγάλη καταστροφή που έγινε την περασμένη χρονιά στη χώρα μας απ’ την κυβέρνη-
ση της «πρώτη φορά αριστερά», με ολίγον καμένο αμερικανικό ρύζι Μπάρμπα Μπεν, θα περίμενε κανείς μια 
σοβαρή, έντιμη και γενναία αυτοκριτική για όσους συμμετείχαν μέχρι το κατάπτυστο δημοψήφισμα του «όχι-
ναι» και μετά διαχώρισαν τη θέση τους. 
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Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η από-
φαση του υπουργού Πολιτισμού, Αρι-
στείδη Μπαλτά, να αποπέμψει από τη 
θέση του διευθυντή του Ελληνικού 
Φεστιβάλ τον Γιώργο Λούκο. Εν αι-
θρία, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει 
ότι, τα δύο εμπλεκόμενα σε αυτό το 
νέο σίριαλ πρόσωπα, ανήκουν σε δι-
αφορετικά στρατόπεδα, όσον αφορά 
στη θεώρηση που έχουν για τον τομέα 
του πολιτισμού. Θα χρειαστεί όμως να 
πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Π 
ριν από δέκα χρόνια περίπου 
και συγκεκριμένα τον Νοέμ-
βριο του 2005, η κυβέρνηση 
του Κων. Καραμανλή διορί-

ζει στη θέση του διευθυντή του Ελληνικού 
Φεστιβάλ τον Γιώργο Λούκο, μέχρι τότε 
διευθυντή χορού της όπερας της Λυών, σε 
μια εμφανή πρόθεση να αναβαθμιστεί το 
φεστιβάλ. 

Η επιλογή του Λούκου είχε να κάνει, 
πέραν της επιτυχημένης θητείας του στη 
Λυών, κυρίως με την αξιοποίηση των διε-
θνών επαφών και γνωριμιών που διέθετε. 
Μέσα στις αποσκευές του, όμως, ο Γιώρ-
γος Λούκος κόμιζε και μια συγκεκριμέ-
νη άποψη. Η αναβάθμιση του φεστιβάλ θα 
περνούσε κύρια μέσα από τη μετάκληση 
αρκετά σημαντικών, είναι η αλήθεια, ονο-
μάτων του θεάτρου και του χορού, υποτι-
μώντας όμως εν τοις πράγμασι την ανα-
γκαιότητα για μια ενδογενή πολιτιστική 
παραγωγή. 

Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μέμφθη-
καν τον Λούκο ως τον άνθρωπο ο οποίος 
όχι απλώς αδιαφορούσε, αλλά ουσιαστικά 
υποτιμούσε την ιδέα της από τα κάτω πο-
λιτιστικής παραγωγής. Βέβαια, στο πλαί-
σιο αυτό πάντα έβρισκαν χώρο διάφοροι 
γνωστοί και μη εξαιρετέοι, δικτυωμένοι 
για τα καλά στους διαδρόμους του υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Η όλη στάση του δημι-
ούργησε αντιπαλότητες, γι’ αυτό εξάλλου 
κι ο υπουργός Πολιτισμού της κυβέρνη-
σης Καραμανλή, κος Τζαβάρας, προσπά-
θησε για πρώτη φορά να απομακρύνει 
τον Γιώργο Λούκο από το πόστο του, χω-
ρίς επιτυχία όμως, μιας και προσέτρεξαν 
προς υποστήριξή του μεγάλα ονόματα, 
τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς 
πολιτισμού. 

Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τον 
προηγούμενο αρμόδιο για θέματα πολιτι-
σμού, κο Ξυδάκη, έμοιαζαν τα πράγμα-
τα να έχουν καταλαγιάσει. Μάλιστα, όταν 

πέρυσι ο Γιώργος Λούκος παρουσίασε το 
πρόγραμμα του φεστιβάλ για το καλοκαί-
ρι που ερχόταν, ως δεξί του χέρι παρευρι-
σκόταν ο Παναγιώτης Δούρος, αδελφός 
της περιφερειάρχη κας Δούρου. 

Το επιχείρημα πάνω στο οποίο στηρί-
χτηκε η αποπομπή του Λούκου, ήταν ότι 
το Ελληνικό Φεστιβάλ ελέγχεται για οι-
κονομικές ατασθαλίες που ξεπερνούν το 
ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αρκε-
τοί είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν πίσω 
από αυτή την κίνηση το μέχρι πρότινος 
δεξί του χέρι Παναγιώτη Δούρο, ο οποί-
ος είναι τώρα διευθυντής του γραφείου 
του υπουργού Πολιτισμού, αλλά και δι-
ευθυντής του πολιτικού γραφείου του κου 
Αρ. Μπαλτά. Εύλογα όμως προκύπτει το 
ερώτημα κατά πόσον υπάρχει μία διαφο-
ρετική λογική, η οποία τερματίζει τη μέχρι 
πρότινος σύμπνοια στο θέμα του πώς λει-
τουργεί το φεστιβάλ. 

Η δραστηριότητα του κου Λούκου 
μέχρι τώρα ερχόταν αντιμέτωπη με δύο 
στρατόπεδα. Το ένα, το οποίο είναι δυστυ-

χώς και μειοψηφικό, είναι των ανθρώπων 
οι οποίοι ως πρόταση κουβαλούν την ανά-
γκη υποστήριξης της πολιτιστικής παρα-
γωγής από τα κάτω, των μικρών δημιουρ-
γικών σχημάτων, σε μια προσπάθεια δια-
μόρφωσης μιας αυτοτελούς εθνικής πολι-
τιστικής πρότασης. 

Το δεύτερο, το οποίο δυστυχώς είναι 
και το μεγαλύτερο, είναι το στρατόπεδο 
που απαρτίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχαι-
ραν και χαίρουν προνομιακής υποστήρι-
ξης με πρόσβαση στις κεντρικές σκηνές 
της χώρας (Επίδαυρο, Ηρώδειο, Πειραι-
ώς) και οι οποίοι θεωρούσαν εαυτούς αδι-
κημένους και παραγκωνισμένους, μιας 
και το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας του 
φεστιβάλ νέμονταν οι μεγάλες και ακρι-
βοπληρωμένες, είναι η αλήθεια, μετακλή-
σεις του φεστιβάλ. 

Αυτό το οποίο υπάρχει ως εκτίμηση 
είναι ότι, με πρόσχημα τις οικονομικές 
ατασθαλίες, οι οποίες έχουν πάρει ήδη το 
δρόμο της δικαιοσύνης, τα εγχώρια κυ-
κλώματα επιχειρούν τη δική τους «έφοδο 
προς τον ουρανό» με σκοπό τον έλεγχο, 
για μία ακόμη φορά, στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της χώρας μας. Το αν αυτή η εκτί-
μηση είναι σωστή ή όχι, μένει να φανεί το 
επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη όμως η 
ενέργεια του υπουργού Πολιτισμού, Αρ. 
Μπαλτά, να εκπαραθυρώσει εν μια νυκτί 
και με άκομψο τρόπο του Δ.Σ. του Ελλη-
νικού Κέντρου Κινηματογράφου, βαδίζο-
ντας στα χνάρια του προκατόχου του, κου 
Ξυδάκη, δείχνει να επιβεβαιώνει αυτή την 
εκτίμηση.

Οψόμεθα.

Του Κώστα Σαμάντη

Μ 

ετά την επεισοδιακή διακοπή των 

εργασιών της επιτροπής για τη με-

ταρρύθμιση στην παιδεία υπό τον 

κο Λιάκο, από την ΚΝΕ και τους 

αριστεριστές, την οποία αντιμετώπισε εκνευρι-

σμένος ο Λιάκος αποκαλώντας τους φασίστες, 

την επόμενη μέρα εξεδόθη κοινή ανακοίνωση 

των πανεπιστημιακών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκεί-

νων του Σύριζα, ενάντια στο υπουργείο και την 

κυβέρνηση. Αφετηρία της αντίδρασής τους η 

υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, που έχει οδηγή-

σει σε μείωση του προσωπικού κατά 40% και της 

προσφυγής του υπουργείου ακόμα και σε ιδιω-

τικούς φορείς, στην έρευνα κ.λπ. για να καλύ-

ψει τα χρηματοδοτικά κενά. Όσο μέχρι το 2008 

συνεχίζονταν οι παχιές αγελάδες και οι αθρό-

οι διορισμοί στα πανεπιστήμια, που εκτίναξαν 

τον αριθμό τον πανεπιστημιακών σε πάνω από 

είκοσι χιλιάδες, δεν υπήρχε πρόβλημα στο ενι-

αίο τότε στρατόπεδο του Λιάκου, του Θεοτοκά, 

της Σίας Αναγνωστοπούλου, της Βάσως Κιντή 

και του… Σπύρου Μαρκέτου. Από τον ΟΠΕΚ του 

Σημίτη ή τον Σύριζα μέχρι  τους πανεπιστημια-

κούς του αριστερίστικου χώρου συμφωνούσαν 

όλοι στην κατακεραύνωση των «εθνικιστών» 

και του πατριωτισμού. 

Από τότε κύλισε όμως πολύ νερό στο αυλά-

κι και το κάποτε ενιαίο εθνομηδενιστικό στρα-

τόπεδο των πανεπιστημιακών κονιορτοποιή-

θηκε. Αρχικώς, οι πανεπιστημιακοί της ΔΗΜΑΡ 

(Κιντή κ.ά.) συντάχθηκαν με τη Διαμαντοπού-

λου στη μεταρρύθμιση που αποπειρόταν και 

ήρθαν σταδιακώς σε αντιπαράθεση και με τους 

«επαναστατημένους» τότε Συριζαίους και τους 

αριστεριστές. 

Τέλος, μετά την εκλογή Σύριζα, μία νέα αντι-

παράθεση σοβεί ανάμεσα στο υπουργείο και 

τους περί αυτό (Λιάκο, Θεοτοκά, Γαβρόγλου, 

κ.λπ.) με τους πιο χαμηλόβαθμους και χαμηλό-

μισθους συριζαίους και το «δίκτυο» των αρι-

στεριστών. Το ενιαίο μέχρι το 2008 μπλοκ του 

πανεπιστημιακού εθνομηδενισμού έχει γίνει 

κομμάτια μια και έχει φρακάρει εντελώς η εί-

σοδος νέων πανεπιστημιακών, έχουν μειωθεί 

τα ποικίλα προγράμματα – ή μάλλον οι παλαι-

ότεροι, βλέπε Φραγκουδάκη, Δραγώνα κ.λπ., 

κρατούν τη μερίδα του λέοντος και δεν μένει 

τίποτα για τους νεοσσούς–  με αποτέλεσμα να 

μαίνεται η «ταξική σύγκρουση» και να έχει 

κομματιαστεί το άλλοτε ενιαίο στρατόπεδο. 

Δεν μένει τίποτ’ άλλο πλέον –ω, της καταισχύ-

νης– παρά να εμφανιστούν και πατριώτες πα-

νεπιστημιακοί!

Οι εθνομη-
δενιστές συ-
γκρούονται 
μεταξύ τους

Η δραστηριότητα του Λούκου μέχρι τώρα ερχόταν αντιμέτωπη με δύο στρατόπεδα

“ 
Ο υπουργός Πολιτισμού 

της κυβέρνησης Καρα-

μανλή, κος Τζαβάρας, 

προσπάθησε για πρώτη 

φορά να απομακρύνει τον 

Γιώργο Λούκο από το πό-

στο του, χωρίς όμως επι-

τυχία.

Μπαλτάς κατά Λούκου
Το νέο σίριαλ στον χώρο του πολιτισμού 
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Απώτερος στόχος της διαχείρισης των «κόκινων δανείων» από τους δανειστές και τις εισπρακτικές τους εταιρείες  

Ο θάνατος του μικρομεσαίου
Του Αλέξη Ανδρεάδη

Το ελληνικό φαρμακείο μπροστά σε σταυροδρόμι
Του Βασίλη Μπιρλιράκη 

Ως την επόμενη εβδομάδα η κυ-
βέρνηση, σε συνεργασία με το 
κουαρτέτο των δανειστών, θα 
έχουν καταλήξει στο πλαίσιο δι-
αχείρισης των κόκκινων επιχει-
ρηματικών δανείων. Ήδη η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, μέσω της Δη-
μοσίευσης της Ενδιάμεσης Έκ-
θεσης για την Νομισματική 
Πολιτική την Παρασκευή, 4 Δε-
κεμβρίου 2015, έθεσε το πλαί-
σιο διαχείρισης των κόκκινων 
επιχειρηματικών δανείων το 
οποίο, σύμφωνα με τον Διοικη-
τή της ΤΕ, πρέπει να κινηθεί στις 
ακόλουθες κατευθύνσεις:

Ν 

ομική και λογιστική πα-
ρακολούθηση των μη 
εξυπηρετούμενων δα-
νείων, 2) εκχώρηση 

απαιτήσεων σε τρίτους, ή εξουσιο-
δότηση τρίτων προς είσπραξη αυ-
τών, 3) διεξαγωγή διαπραγματεύσε-
ων με τους οφειλέτες των προς δια-
χείριση απαιτήσεων και, 4) σύναψη 
συμβάσεων συμβιβασμού ή ρύθ-
μισης και διακανονισμού οφειλών, 
καθώς και κάθε άλλη πράξη ενερ-
γητικής διαχείρισης στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται 
ότι τα δανειακά χαρτοφυλάκια των 
τεσσάρων συστημικών τραπεζών 
χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθ-

μό δανείων με σχετικά μικρά υπό-
λοιπα, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ανομοιογένεια, καθώς υψηλά ποσο-
στά μη εξυπηρετούμενων δανείων 
καταγράφονται σε όλες τις κατηγο-
ρίες δανείων και σε όλους τους κλά-
δους της οικονομίας. Στην έκθεση 
τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο 
να εξεταστεί ο τρόπος τιμολόγησης 
στην περίπτωση τυχόν μεταφορών 

δανείων σε κάποιο σχήμα διαχείρι-
σης προβληματικών δανείων, κα-
θώς και το θέμα εξεύρεσης χρημα-
τοδότησης. Επιπλέον, αν απαιτείται 
κρατική συμμετοχή, αυτή υπόκει-
ται σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και 
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή Ανταγωνισμού. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτι-
μά ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια 
ενεργός δευτερογενής αγορά μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, περι-
βαλλόμενη με το κατάλληλο ρυθ-
μιστικό πλαίσιο αδειοδότησης και 
εποπτείας των εταιρειών που θα 
δραστηριοποιηθούν σε αυτήν.

Έτσι, με βάση διαρροές στον 
Τύπο, φαίνεται ότι η Τράπεζα της 
Ελλάδος θα δώσει άδεια λειτουργί-
ας σε εταιρείες ειδικού σκοπού και 
εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού, 
στις οποίες θα συμμετάσχουν με-
τοχικά με ποσοστό περίπου 33% η 
κάθε συστημική τράπεζα, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εταιρεί-
ες διαθέτουν ως μητρικές εταιρείες 
άδεια λειτουργίας και έδρα σε χώρα 
μέλος της ευρωζώνης. Οι εν λόγω 
εταιρείες θα κληθούν να εφαρμό-
σουν τον κώδικα δεοντολογίας της 
Τράπεζας της Ελλάδος, που παρέ-
χει τόσο βραχυπρόθεσμες ρυθμί-
σεις (επιμήκυνση, κεφαλαιοποίηση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, μείωση 
επιτοκίου, διαχωρισμό οφειλής, δι-
αγραφή ενός μέρους του οφειλόμε-
νου υπολοίπου), όσο και μακροπρό-
θεσμες (μετοχοποίηση χρεών και 
ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοι-
χείων). Η κυβέρνηση επίσης, πάντα 
σύμφωνα με διαρροές, προτίθεται 
να νομοθετήσει την ονομαστικοποί-
ηση των μετοχών των εταιρειών δι-
αχείρισης προβληματικών δανείων, 
καθιστώντας υποχρεωτική την ονο-
μαστικοποίηση μετοχών για όποιον 
κατέχει ποσοστό άνω του 5%. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι μι-

λάμε για κόκκινα δάνεια ύψους 107 
δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν 
το 50% του συνολικού δανεισμού 
του ιδιωτικού τομέα ύψους 220 δισ. 
ευρώ. Μετά την ανακεφαλαιοποίη-
ση  φιάσκο των 4 συστημικών τρα-
πεζών καθώς ξεπουλήθηκε ενερ-
γητικό ύψους 353 δισ. ευρώ έναντι 
συμμετοχής «ξένων θεσμικών επεν-
δυτών» ύψους 8,1 δισ. ευρώ, οι τρά-
πεζες, υπό νέα μετοχική σύνθεση, 
πλήρως αφελληνισμένες, σε συνερ-
γασία με τις παραπάνω εταιρίες-κο-
ράκια διαχείρισης  προβληματικών 
δανείων, σκοπεύουν να μεθοδεύ-
σουν και να ολοκληρώσουν τη με-
γαλύτερη αναδιανομή πλούτου που 
έχει λάβει χώρα ποτέ, προχωρώντας 
είτε σε μετοχοποιήσεις χρεών, είτε 
σε ρευστοποιήσεις περιουσιακών 
στοιχείων, είτε σε εξαγορά ονομαστι-
κής αξίας προβληματικών δανείων 
σε ποσοστό 30%-40%. 

Απώτερος στόχος των δανει-
στών μας είναι, εκτός από την από-
κτηση περιουσιακών στοιχείων του 
ελληνικού δημοσίου με ευτελές τί-
μημα, η πρόσβαση σε περιουσια-
κά στοιχεία των συμπατριωτών μας 
που σήμερα αποτιμώνται στα 600 
δισ. ευρώ με όσο πιο χαμηλό κόστος 
γίνεται.

Το ζητούμενο είναι αν θα το επι-
τρέψουμε ή θα το σταματήσουμε. Σε 
εμάς ανήκουν και οι δύο επιλογές.

Τα κόκκινα δάνεια, ύψους 107 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύουν το 50% του 
συνολικού δανεισμού του Ιδιωτικού Τομέα ύψους 220 δισ. ευρώ.

Σήμερα το ελληνικό φαρμακείο περνά τη δυ-
σκολότερη περίοδο της ιστορικής του πορεί-
ας, καθώς αμφισβητείται τόσο ο ρόλος του όσο 
και η βιωσιμότητά του. 

Η 
κρίση αυτή είναι απόρροια τόσο 
ενδογενών παραγόντων (απώ-
λεια κοινωνικού σκοπού, κυρι-
αρχία της εμπορικής διάστασης, 

κ.α.), όσο και εξωγενών παραγόντων (βαθιά 
οικονομική ύφεση, απορύθμιση της αγοράς, 
κ.α.) και έχει φέρει το ελληνικό φαρμακείο 
μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. 

Ο πρώτος δρόμος είναι αυτός της εμμονής 
σε ένα μοντέλο που φτάνει στο ιστορικό του τέ-
λος, είναι ο δρόμος της απραξίας, που δεν επι-
θυμεί να αντιμετωπίσει ούτε τους ενδογενείς 
ούτε τους εξωγενείς παράγοντες που το οδήγη-
σαν στη σημερινή θέση και ουσιαστικά αφήνει 
τις εξελίξεις στα χέρια της θεάς τύχης. 

Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός της υιοθέτη-

σης σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης και δι-
οίκησης, σε μια προσπάθεια να περιχαρακω-
θεί το φαρμακείο απέναντι στους εξωγενείς πα-
ράγοντες. Μέσω του δρόμου αυτού αντιμετωπί-
ζεται μονομερώς το πρόβλημα, καθώς ναι μεν 
δημιουργείται μια αίσθηση, ή καλύτερα ψευδαί-
σθηση, επιχειρηματικής ενίσχυσης έναντι των 
εξωγενών παραγόντων, ωστόσο αγνοεί και εν 
τέλει ενδυναμώνει τους ενδογενείς παράγο-
ντες, μετατρέποντας τα φαρμακεία σε εμπορι-
κές μεγα-δομές, με επιστημονικό μανδύα, που 
δεν θα έχουν λόγο να μη συνεργαστούν, συγ-
χωνευθούν ή να εξαγοραστούν από αυτόν που 
θεωρητικά καλούνταν να αντιμετωπίσουν (π.χ. 
υπεραγορές), αφού άλλωστε στο πρόσωπό του 
θα απεικονίζεται το ιδεατό πρότυπό τους.   

Ο τρίτος δρόμος είναι αυτός της αντιμετώ-
πισης τόσο των ενδογενών παραγόντων, μέσω 
του εκσυγχρονισμού των παραδοσιακών επι-
στημονικών πρακτικών, και της υιοθέτησης νε-
ωτερικών επιστημονικών πρακτικών προσαρ-
μοσμένων στις ανάγκες του ασθενή και της πο-

λιτείας, όσο και των εξωγενών παραγόντων, 
μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλεί-
ων οργάνωσης και διοίκησης. Είναι ο δρόμος 
του μετασχηματισμού του φαρμακείου σε επι-
χειρηματικά βιώσιμη δομή πρωτοβάθμιας υγεί-
ας εξειδικευμένης στο φάρμακο. 

Το νέο αυτό υπόδειγμα, λοιπόν, θέλει το 
φαρμακείο να αποτελεί δομή πρωτοβάθμιας 
υγείας (αυτόνομη, αποκεντρωμένη και δημο-
σίου συμφέροντος), εξειδικευμένη στο φάρ-
μακο. Δομή που κάνει εφικτή τη συμμαχία φαρ-
μακοποιού και ασθενή επιτρέποντας στον μεν 
φαρμακοποιό να εφαρμόσει δημιουργικά τη 
γνώση του προς επίλυση των προβλημάτων 
του ασθενή, που σχετίζονται με το φάρμακο, 
στον δε ασθενή να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του που σχετίζονται με το φάρμακο. Πέραν τού-
του, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά και τις ανάγκες της χώρας μας, το φαρμα-
κείο αναλαμβάνει και έναν ευρύτερο υγειονο-
μικό ρόλο, με αποτέλεσμα να αρθρώνεται κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται η δυνατότητα πα-

ροχής όχι μόνον φαρμακευτικών υπηρεσιών 
και προϊόντων, αλλά και υγειονομικών υπη-
ρεσιών και προϊόντων προς κάλυψη αναγκών 
των ασθενών, της τοπικής κοινότητας, της κοι-
νωνίας, της πολιτείας και των υπόλοιπων συ-
νεργαζόμενων μερών (π.χ. πανεπιστήμια) ιδι-
αίτερα στους τομείς της προαγωγής της υγεί-
ας, της πρόληψης της νόσου και της αντιμετώ-
πισής της.

Το ελληνικό φαρμακείο βρίσκεται μπροστά 
σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, από τη μία υπάρ-
χει μια καθοδική σπείρα, πιθανόν χωρίς επι-
στροφή, από την άλλη η πλήρης ενσωμάτωσή 
του στην εμπορική λογική και τέλος υπάρχει η 
επιλογή της διεκδίκησης ενός αυτόνομου επι-
στημονικού – κλινικού ρόλου, που θα το κατα-
στήσει οργανικό κομμάτι του συστήματος υγεί-
ας. Ένα πλήθος γεγονότων δείχνει πως ήρθε η 
στιγμή να αποφασίσουμε ποιο υπόδειγμα φαρ-
μακείου θα επιλέξουμε και ποια θα αφήσουμε 
οριστικά πίσω μας.
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Το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη, από τώρα μέ-
χρι την άνοιξη, αναμένεται να 
ηλεκτριστεί υπέρμετρα και δεν 
αποκλείεται το διάστημα αυτό να 
αποδειχθεί εξαιρετικά κρίσιμο 
για τη σχέση της χώρας μας με το 
ευρωσύστημα.

Τ 

α προβλήματα που ενδε-
χομένως θα αντιμετωπίσει 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
και ΑΝ.ΕΛΛ. στο εσωτερι-

κό –για λόγους που έχουμε εξηγήσει 
προσφάτως– δεν αναμένεται να είναι 
σοβαρά, τουλάχιστον όσα πηγάζουν 
από το εγχώριο πολιτικό, οικονομι-
κό, συνδικαλιστικό και μιντιακό σύ-
στημα. Δεν είναι όμως ίδια η βεβαι-
ότητα για την κατάσταση που θα δη-
μιουργηθεί στα πολλά μέτωπα που 
έχουν ανοίξει στις σχέσεις της χώρας 
με τους δανειστές και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.

Οι δύο μεγάλες νάρκες που απει-
λούν με σοβαρές εμπλοκές τη χώρα 
και την κυβέρνηση είναι, πρώτον, η 
αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής 
του μνημονίου και όσα αυτή αναμέ-
νεται να σηματοδοτήσει και, δεύτε-
ρον, η εξέλιξη του μεταναστευτικού, 
το οποίο τους επόμενους μήνες ανα-
μένεται να μετατραπεί σε βόμβα με-
γατόνων για τη σταθερότητα, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

«Πακέτο» η αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της πορείας του μνη-
μονίου μόνο απλή υπόθεση δεν θα 
είναι. Για τους Ευρωπαίους, το σχέ-
διο Κατρούγκαλου έχει κενά τα 
οποία αφορούν την εξομάλυνση του 
χάους που δημιουργούν οι εκατο-
ντάδες διαφορετικές ρυθμίσεις και 
καθεστώτα συνταξιοδότησης, αλλά 
και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
του συστήματος. Εκκρεμότητα απο-
τελεί και μια σοβαρή περικοπή συ-
ντάξεων, χωρίς την οποία εκτιμάται 
ότι η δημοσιονομική απόδοση της 
μεταρρύθμισης θα είναι ανεπαρκής.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να θε-
ωρείται εξαιρετικά πιθανό ότι, η μέ-
χρι τώρα φασαρία για το ασφαλιστι-
κό, δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυ-
τήν που θα ακολουθήσει.

Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται 
να είναι η δυσκολία στα δημοσιονο-
μικά, όπου νέα μέτρα έχουν ήδη κά-
νει την εμφάνισή τους στον ορίζοντα, 
πριν καν οριστικοποιηθούν οι νέοι 
φόροι για το 2016, εξαιτίας των εκτι-
μήσεων για δημοσιονομικό κενό με-

ταξύ 0,9 έως 1,8 δισ. ευρώ. Εκκρε-
μεί ακόμη η έγκρισή τους στις ρυθ-
μίσεις για τα κόκκινα δάνεια και στον 
προϋπολογισμό του 2016. Αυτό ση-
μαίνει ότι η κυβέρνηση, προκειμέ-
νου να πάρει τη θετική αξιολόγηση, 
θα πρέπει πιθανότατα να φορτώσει 
πολλά ακόμη βάρη στους φορολο-
γούμενους.

Πέραν αυτών, σοβαρές θεωρού-
νται και οι εκκρεμότητες στη μεταρ-
ρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, 
στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας 
και στη δημιουργία του υπερ-ταμεί-
ου για τη δημόσια περιουσία, θέμα 
στο οποίο υπάρχει σημαντική από-
σταση μεταξύ Αθήνας και δανειστών.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρ-
νηση ποντάρει πολλά στη θετική αξι-
ολόγηση, επιθυμώντας να ανοίξει 
η συζήτηση για το χρέος και να συ-
μπεριληφθεί η Ελλάδα στην ποσοτι-
κή χαλάρωση του Ντράγκι. Αυτές οι 
εξελίξεις –αν όλα πάνε κατά τον σχε-
διασμό– θα είναι ουσιαστικά το μόνο 
πολιτικά αξιοποιήσιμο αντίβαρο στις 
επαχθείς επιπτώσεις του μνημονίου, 
ακόμη και αν στο χρέος δεν έχουμε 
μία εφάπαξ ρύθμιση, αλλά μία τακτι-
κή ρύθμισης κατά στάδια, την οποία 
φαίνεται να προκρίνει ο Σόιμπλε.

Η εκλογή Μητσοτάκη
Η αλήθεια είναι ότι η εκλογή Μη-
τσοτάκη στη Ν.Δ. δεν αποτελεί ιδιαί-
τερο πρόβλημα για την κυβέρνηση 
σε αυτήν τη φάση, αφού μπορεί μεν 
να στοιχίζονται πίσω του όσοι, κυ-
ρίως μιντιάρχες και επιχειρηματίες, 
βρίσκονται στο κυβερνητικό στόχα-

στρο, αλλά, για να καταφέρει ο νέος 
αρχηγός της Ν.Δ. να βρει περπατη-
σιά, θα πρέπει πρώτα να ελέγξει το 
κόμμα του.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι ακό-
μη βέβαιο ότι θα αποβεί επιτυχής 
και μάλιστα σύντομα, αφού η υπο-
ψηφιότητα Μεϊμαράκη συγκράτη-
σε τους σκληρούς κομματικούς μη-
χανισμούς, ενώ η συμμαχία μεταξύ 
των Μητσοτάκηδων, των ακροδεξι-
ών προερχόμενων από τον ΛΑΟΣ 
και του αντάρτη Τζιτζικώστα πριμο-
δοτήθηκε και από κόσμο εκτός Ν.Δ., 
που ασπάζεται τον νεοφιλελεύθε-
ρο προσανατολισμό του νέου προέ-
δρου. 

Μακροπρόθεσμα όμως –αν 
υποτεθεί ότι η ηγεσία Μητσοτάκη 
στη Ν.Δ. σταθεροποιείται–, η αξιω-

ματική αντιπολίτευση θα σταθεί στα 
πόδια της και μάλιστα θα επενδυ-
θούν πάνω της, αν δεν έχουν επεν-
δυθεί ήδη, πολλές προσδοκίες από 
την πλευρά των Γερμανών. Αν μάλι-
στα ο Τσίπρας συνεχίσει να μην απο-
δέχεται την «ιδιοκτησία» του μνημο-
νίου και στο μέλλον προβάλει προ-
σκόμματα στην πλήρη υλοποίησή 
του, τότε το «αντίπαλον δέος» θα στη-
ριχθεί.

Είναι άλλωστε γνωστή η εγκατά-
λειψη του ΓΑΠ και του Σαμαρά από 
τους Γερμανούς και τους άλλους Ευ-
ρωπαίους, οι οποίοι τους είχαν απο-
δεχθεί στην πρώτη φάση της διακυ-
βέρνησής τους. Για τους επόπτες εί-
ναι αποδεκτός μόνο όποιος απο-
δέχεται πλήρως τις συμφωνίες. Σε 
άλλη περίπτωση, «υπάρχουν κι αλ-
λού πορτοκαλιές». Υπ’ αυτήν την έν-
νοια, πράγματι είναι στο χέρι του Τσί-
πρα να μη χαλάσει τις σχέσεις του με 
τους δανειστές, αλλά είναι ερώτημα 
το αν θα καταφέρει να μην τις διαρ-
ρήξει με το ελληνικό εκλογικό σώμα.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι 
η ρευστότητα που θα επικρατήσει 
το επόμενο διάστημα, μέχρι να πα-
γιωθεί ο ανατέλλων νέος διπολισμός, 
θα επιφέρει σημαντικές ιδεολογικές 
και πολιτικές μετατοπίσεις στο μεγα-
λύτερο μέρος της πολιτικής σκηνής 
και, εκτός από την αναμενόμενη δι-
άλυση κομμάτων (π.χ. Ποτάμι), είναι 
άγνωστο αν θα έχουμε και τη γέννη-
ση νέων.

Το μεταναστευτικό
Από την κρίση φοβούνταν οι Ευρω-
παίοι την απειλή διάλυσης της Ευ-
ρώπης, αλλά από το μεταναστευτι-
κό κινδυνεύουν να το βρουν. Όπως 
έχουμε σημειώσει και στο πρόσφατο 
παρελθόν, όλοι οι αρμοί της Ε.Ε. τρί-
ζουν επικίνδυνα, από την τραπεζική 
ενοποίηση έως τη ζώνη Σένγκεν και 
την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων.

Οι τριγμοί αυτοί δεν αφήνουν 
την Ελλάδα αδιάφορη, καθώς ο φό-
βος που επικρατεί στην Αθήνα αφο-
ρά τη διαφαινόμενη επιστροφή στα 
εθνικά σύνορα με άμεσους και έμμε-
σους τρόπους, εξέλιξη που θα επιβα-
ρύνει τη σχέση της Ελλάδας με την 
Ε.Ε., καθώς, ύστερα από το καθεστώς 
«υγειονομικής ζώνης» που μας έχει 
επιβληθεί λόγω της χρεοκοπίας, ένα 
ανάλογο καθεστώς είναι πια σχεδόν 
βέβαιο ότι θα μας επιβληθεί μέσω 
του μεταναστευτικού.

Τα γεγονότα με τις σεξουαλικές 
επιθέσεις από μετανάστες και πρό-
σφυγες εις βάρος γυναικών στη Γερ-
μανία και σε άλλες χώρες υποδοχής 

στην Ευρώπη δίνουν το έναυσμα 
για την αλλαγή πολιτικής στη χορή-
γηση ασύλου. Παρότι υπάρχουν οι 
διεθνείς συνθήκες και δεσμεύσεις 
που σχετίζονται με το πολιτικό άσυ-
λο, ήδη αναζητούνται μέθοδοι περι-
ορισμού της δυνατότητας παροχής 
του. Ήδη έχει προαναγγελθεί από 
τον Ντόναλντ Τουσκ, στο όνομα της 
πρόληψης της τρομοκρατίας, ότι οι 
διαδικασίες ταυτοποίησης προσφύ-
γων στα ελληνικά σημεία πιστοποί-
ησης στοιχείων (hotspots) μπορεί να 
διαρκούν έως και ενάμιση χρόνο.

Τώρα προστίθεται ο κίνδυνος 
να άρουν οι Ευρωπαίοι το καθεστώς 
μη επιστροφής μεταναστών από τις 
χώρες τους, το οποίο είχε επιβλη-
θεί στην Ελλάδα την περίοδο Σαμα-
ρά λόγω κακομεταχείρισης, με συνέ-
πεια και η Γερμανία και άλλες χώρες 
να μας στέλνουν πίσω όλους τους 
«ανεπιθύμητους», ως υπόπτους για 
έκνομη συμπεριφορά.

Σε αυτά θα πρέπει να προστε-
θεί η απαισιόδοξη εκτίμηση ότι στην 
Ελλάδα είναι δυνατόν τους επόμε-
νους μήνες να εγκλωβιστούν από 
150.000 έως 200.000 μετανάστες, 
μη δυνάμενοι να αναγνωριστούν ως 
πρόσφυγες. Στο υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής εκτιμούν ότι 
η Ελλάδα αντέχει να «φιλοξενήσει» 
έως 100.000, αλλά κανείς δεν εξη-
γεί σε ποιες υποδομές, όταν το (ένα!) 
επόμενο hotspot θα είναι έτοιμο 
στην αρχή της άνοιξης, όταν πιθανό-
τατα ο καιρός θα επιτρέπει την απο-
στολή από την Τουρκία 8 και 10 χι-
λιάδων ανθρώπων ημερησίως.

Είναι κωμικοτραγική δε η εκτί-
μηση ότι, όταν κλείσουν τα βόρεια 
σύνορά μας, οι απελπισμένοι δεν θα 
μας προτιμούν, επειδή δεν θα έχουν 
δίοδο στην Ευρώπη, αλλά και η «δι-
απίστωση» ότι ήδη οι μαφιόζοι δια-
κινητές ανθρώπων ψάχνουν εναλλα-
κτικές διόδους. Ποιες ακριβώς, είναι 
προφανώς... άγνωστο.

Το μόνο σχετικά αισιόδοξο που 
έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστη-
μα είναι η διαπίστωση του Μουζάλα 
στην Αυγή προ ημερών, ότι «η Ελλά-
δα δεν μπορεί να υποδεχθεί τη φτώ-
χεια και την προσφυγιά όλου του 
κόσμου». Μόνο που η διαπίστωση 
αυτή έρχεται πολύ αργά και με το 
πρόβλημα να έχει ήδη αποκτήσει γι-
γαντιαία και ενδεχομένως μη διαχει-
ρίσιμη διάσταση.

* Διευθυντής σύνταξης 
στην εφημερίδα Το Ποντίκι

Δύο νάρκες για χώρα και κυβέρνηση
Αξιολόγηση-ασφαλιστικό αλλά και προσφυγικό θα καθορίσουν το πολιτικό κλίμα της συγκυρίας
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σφυγες. 

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Η κυβέρνηση, προκειμένου να πάρει τη θετική αξιολόγηση, θα πρέπει 
πιθανότατα να φορτώσει πολλά ακόμη βάρη στους φορολογούμενους.
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Η πρόταση της κυβέρνησης για 
τη μεταρρύθμιση του ασφαλι-
στικού γίνεται σε πλαίσιο έκτα-
κτων συνθηκών. Εξ ορισμού, 
συνεπώς, δεν είναι σκόπιμη η 
υιοθέτηση μακροχρόνιων ρυθ-
μίσεων σήμερα, για ένα τόσο 
σημαντικό πρόβλημα, που αφο-
ρά στο κοινωνικό κράτος.

Ε 
ννοούμε ότι η υφεσια-
κή τροχιά της οικονομί-
ας, που επιβάλλεται από 
τη δημοσιονομική προ-

σαρμογή, δεν επιτρέπει αξιόπιστες 
προβολές σχετικά με το ύψος των 
πόρων που θα διατεθούν με σιγου-
ριά για την κάλυψη των μελλοντι-
κών αναγκών του συστήματος. Επί 
πλέον, η ανεργία που συνεπάγε-
ται η συρρίκνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας αποτελεί τη δεύτε-
ρη δυσμενή παράμετρο, που στερεί 
το σύστημα από απαραίτητες εισ-
ροές (εισφορές). 

Εξάλλου, το ασφαλιστικό αντι-
μετωπίζεται πρωθύστερα, δηλαδή 
πριν από την επαγγελλόμενη ανα-
διάρθρωση του χρέους, άρα χωρίς 
ακριβή γνώση του μακροοικονομι-
κού περιβάλλοντος μετά από αυτήν. 
Επομένως, οι όποιες σημερινές πα-
ραδοχές για ρυθμούς αύξησης του 
ΑΕΠ μετά το 2018 είναι αυθαίρετες 
και υπόκεινται στην πιθανότητα με-
γάλης ανατριοπής ως προς το σκέ-
λος των εσόδων.

Οι συνθήκες δεν συνηγορούν 

λοιπόν αυτήν τη στιγμή για μεταρ-
ρύθμιση μακράς πνοής. Στόχος εί-
ναι η μείωση της ασφαλιστικής 
δαπάνης, όπως απαιτεί ο κατανα-
γκασμός του τρίτου μνημονίου. Η 
προβαλλόμενη πρόταση βέβαια 
προσπαθεί να εξωρραΐσει τα μέτρα 
που λαμβάνονται εν όψει της επι-
κείμενης αξιολόγησης, που προ-
ϋποθέτει συμμόρφωση με τις επι-
βαλλόμενες περικοπές. 

Το μεγαλύτερο έλλειμα της 
πρότασης είναι η ανυπαρξία μέ-
τρων, ή έστω πλαισίου αναφοράς, 
για την αντιμετώπιση της δημογρα-
φικής γήρανσης – βασικό, μακρο-
χρόνιο αποσταθεροποιητικό πα-
ράγοντα του ασφαλιστικού συστή-
ματος. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 
η ΕΕ είχε ήδη από τη δεκαετία του 
’90 εξετάσει αναλυτικά τις δημο-
γραφικές εξελίξεις σε όλες τις χώ-
ρες της Ένωσης. Τα αποτελέσματα 
ήταν γνωστά το 1998 και προέβλε-
παν το ζοφερό μέλλον για τις χώρες 
σαν την Ελλάδα (και τη Γερμανία), 
με προοπτική ταχείας γήρανσης 
του πληθυσμού. Παράλληλα, την 
ίδια περίοδο είχε διαπιστωθεί η με-
γάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. Ήταν η 
φάση προετοιμασίας της νομισμα-
τικής ένωσης και της ενσωμάτωσης 
των χωρών της διεύρυνσης (Κ&Α 
Ευρώπη). Εν όψει της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας θεωρήθηκε ανα-
γκαία η αντιμετώπιση της μειούμε-
νης ανταγωνιστικότητας του ευρω-
παϊκού μπλοκ συνολικά, έναντι των 
ανερχόμενων οικονομιών της Ανα-

τολής (BRIC).
Αποτελεί επομένως απορίας 

άξιο το ότι η ΕΕ δεν έκρουσε πιε-
στικά τον κώδωνα του κινδύνου 
στην τότε κυβέρνηση. Είναι πά-
ντως γεγονός πως η τότε κυβέρνη-
ση, γνωρίζοντας τις προβολές των 
ευρωπαϊκών μελετών αποπειρά-
θηκε (Σπράος) να κάνει μια μεταρ-
ρύθμιση, αλλά γρήγορα υποχώρη-
σε μπρος στις αντιδράσεις, υποβαθ-
μίζοντας ένα εθνικό πρόβλημα σε 
πρόβλημα εσωτερικής πολιτικής. 

Χαρακτηριστικό της σημερι-
νής πρότασης είναι η χρονική με-
τάθεση της μείωσης των υφιστα-
μένων συντάξεων στο 2018. Εργα-
λείο είναι η λεγόμενη «προσωπική 
διαφορά» κατά τη διαδικασία επα-
νυπολογισμού των συντάξεων των 
ήδη συνταξιούχων. Πέρα από τη 
μετάθεση έναρξης των μειώσεων, 
η τεχνική αυτή τριχοτόμησης της 
υφιστάμενης εγγυημένης σύντα-
ξης σε «εθνική», «αναλογική» και 
«προσωπική διαφορά», διαμορ-
φώνει δομή που επιτρέπει περαι-
τέρω μελλοντικές μειώσεις, εάν η 
υφεσιακή τροχιά επιβάλει νέες πε-
ρικοπές.

Η κύρια επίθεση στρέφεται 
κατά των μεσαίων στρωμάτων (μι-
κρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτα-
πασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες/επιστήμονες, αγρότες), 
που καλούνται να πληρώσουν όσα 
απαιτεί το τρίτο μνημόνιο μέχρι το 
2018. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημα-
σία, γιατί πλήτει την ικανότητα εν-
δογενούς καινοτομίας της ελληνι-

κής οικονομίας και την αναπαρα-
γωγή της ελληνικής μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας, που διατηρεί 
την «ελληνικότητα» τμήματος της 
παραγωγής. Διότι συμπιέζει τη ρα-
χοκοκαλιά του ελληνικού μοντέλου 
παραγωγής μικρής κλίμακας. Το 
ελληνικό αυτό υπόδειγμα προσο-
μοιάζει μόνο προς δύο ακόμη χα-
ρακτηριστικές περιπτώσεις της Ευ-
ρώπης: τη λεγόμενη «τρίτη Ιταλία» 
και τη Φλάνδρα, στις Κάτω Χώρες. 

Και οι τρείς αυτές περιπτώσεις 
συνδέθηκαν με υποδειγματικού 
χαρακτήρα παραγωγικά και κοι-
νωνικά μοντέλα. Η Φλάνδρα, με 
την άνθηση της λεγόμενης «πέραν 
των Άλπεων Αναγέννησης», και η 
Τρίτη Ιταλία (Τοσκάνη και Αιμίλια 
Ρομάνα) με την ανάπτυξη της μι-
κρομεσαίας παραγωγικής και εξα-
γωγικής βιομηχανίας, που ακόμη 
αποτελεί αντίπαλο υπόδειγμα στον 
βιομηχανικό Βορρά. Σημειωτέον 
ότι η «τρίτη» Ιταλία  ήταν κληρονό-
μος της βυζαντινής/ελληνικής πα-
ράδοσης, ενώ η Φλάνδρα επηρεά-
στηκε από το ιταλικό πρότυπο κατά 
την Αναγέννηση.

Στον ελληνικό χώρο, αυτή η μι-
κρής κλίμακας παραγωγή στήρι-
ξε τόσο τον αγώνα της εθνικής απε-
λευθέρωσης, όσο και τη μεταπο-
λεμική ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα 
εξάλλου αντιστεκόταν στην έντονη 
διείσδυση του διεθνούς κεφαλαίου. 
Σε αυτή την ελληνική ιδιαιτερότητα 
βέβαια, αποδίδεται από τους δανει-
στές η αποτυχία των μνημονίων να 
οδηγήσουν σε εξαγωγική ανάκαμ-

ψη την ελληνική οικονομία.
Η παρούσα πρόταση για το 

ασφαλιστικό, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα, έρχεται αρωγός στην επιχεί-
ρηση αλλαγής κλίμακος και υπο-
δείγματος της παραγωγής στον ελ-
ληνικό χώρο, καθώς, παράλληλα 
με την επιχείρηση «κόκκινα επιχει-
ρηματικά δάνεια», η συνδυασμένη 
δράση των υψηλών ασφαλιστικών 
εισφορών και της φορολογικής επι-
βάρυνσης εξαφανίζει τις δυνατό-
τητες επιβίωσης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, των ελευθέρων 
επαγγελματιών και των αγροτών. 
Συμβάλλει έτσι στην προσπάθεια 
μετασχηματισμού του «ελληνικού 
τρόπου» και την υιοθέτηση του ευ-
ρωπαϊκού, δηλαδή του παγκοσμιο-
ποιημένου υποδείγματος.

Είναι προφανές πως θα υπάρ-
ξει αντίδραση των μικρομεσαίων 
παραγωγών και επιστημόνων. Με-
γαλύτερη σημασία όμως έχει η συ-
νειδητοποίηση του γεγονότος πως, 
ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός του 
υποδείγματος, έχει σημασία για τη 
χώρα ως συλλογικό υποκείμενο, 
μόνο στο βαθμό που εξασφαλίζει 
ελληνική προστιθέμενη αξία. Διό-
τι η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση δεν 
είναι συνώνυμο της ανάπτυξης. Η 
λογιστική αύξηση του ΑΕΠ μπορεί 
κάλλιστα να συνυπάρχει με κοινω-
νική αποδιάρθρωση και φτωχοποί-
ηση. 

 * οικονομολόγος, 
πολεοδόμος, μηχανικός.

Προσωρινή προσαρμογή ή διαρθρωτική διευθέτηση; 
Το Ασφαλιστικό και η επίθεση στη μικρομεσαία παραγωγή

Του Γεράσιμου Ποταμιάνου*

Οικοτεχνία: Ανάσα για τους Αγρότες
Μια δημιουργική πρακτική που μπορεί να συνεισφέρει στο αγροτικό εισόδημα

Του Κώστα Μοράρου

Μετά από δεκαετίες, έγινε πραγματι-
κότητα ένα αίτημα του αγροτικού κό-
σμου: Η δυνατότητα, δηλαδή, να δί-
νουν μια υπεραξία στο παραγόμενο 
προϊόν οι ίδιοι και όχι κάποιοι τρίτοι. 
Από το καλοκαίρι υπήρξε υπουργι-
κή απόφαση, τον Νοέμβριο δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ και αυτές τις ημέρες 
μπορεί κανείς να κάνει εφαρμογή. 

Η 

πρωτοβουλία ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ 
αποτελεί μια σημαντική 
βοήθεια σε κατόχους μι-
κρών εκμεταλλεύσεων, 

δίνοντας υπεραξία στα τοπικά προϊό-

ντα και παρέχοντας τη δυνατότητα να 
μπορούν να ενταχτούν οι επαγγελ-
ματίες αγρότες που παρασκευάζουν 
(ακόμα και μέσα στην οικία τους) με-
ταποιημένα προϊόντα, από μαρμελά-
δες, μέλι, λάδι, κρασί, μέχρι γαλα-
κτοκομικά.

Ως οικοτέχνες ορίζονται, σύμ-
φωνα με την υπουργική απόφαση 
3638/92505 (που ορίζει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της οικοτεχνί-
ας), και έχουν δικαίωμα οικοτεχνι-
κής παρασκευής μεταποιημένων γε-
ωργικών προϊόντων, οι επαγγελμα-
τίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται 
και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων, σύμφωνα με τον ν. 3874/2010, 
καθώς και τα μέλη της οικογένειάς 
τους.

Η διάθεση των μεταποιημένων 
προϊόντων που παράγονται, προορί-
ζονται για άμεση διάθεση, από τον οι-
κοτέχνη στους χώρους του ή σε περι-
οδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως 
εμποροπανηγύρεις και δημοτικές 
εκδηλώσεις), λαϊκές αγορές, ή αγο-
ρές παραγωγών (farmers markets), 
ή σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-
ου και μαζικής εστίασης της τοπικής 
αγοράς.

Για να εκδοθεί άδεια οικοτεχνί-

ας, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν 
εξοπλισμό που να μην ξεπερνά τις 
10 kw σε ισχύ, ενώ οι υπηρεσίες 
προετοιμασίας (όπως συσκευασίας 
και συντήρησης) προς αποθήκευση 
αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να 
έχουν χωρητικότητα έως 50.000 κυ-
βικά μέτρα.

Οι οικοτεχνίες εντάσσονται σε ει-
δικό καθεστώς ενισχύσεων μέσα στα 
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και θα επιδοτούνται μέσω των νέων 
Leader για τον εξοπλισμό και τις κτη-
ριακές εγκαταστάσεις, καθώς, παρά 
τη μικρή παραγωγή, μία σοβαρή προ-
σπάθεια απαιτεί άνω των 20.000 ευ-

ρώ προσωπικό κεφάλαιο (ιδία συμ-
μετοχή). Ενδεικτικά, το κόστος του 
εξοπλισμού για μικρές μονάδες πα-
ραγωγής μαρμελάδας ή παραδοσια-
κών γλυκών του κουταλιού ανέρχε-
ται περίπου σε 30.000 έως 70.000 
ευρώ και περιλαμβάνει βραστήρα, 
αντλίες, γεμιστικό βάζων, κλειστικό 
περιεκτών, μικρό ψυγείο ή καταψύ-
κτη για τα χρησιμοποιούμενα φρού-
τα, όργανα μέτρησης (Brix).

Αυτά ως μια πρώτη ενημέρωση, 
μόλις αρχίζει να έχει χειροπιαστά δε-
δομένα θα επανέλθουμε, με περισ-
σότερες λεπτομέρειες.
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Ασφαλιστικό και φόροι σφρα-
γίζουν την ταφόπλακα του 
πρωτογενούς τομέα. Πρακτικά 
ασύμφορο να παραμείνει κά-
ποιος στην παραγωγή. Σε όπλο 
μαζικής εξόντωσης των αγρο-
τών μετατρέπεται το δίδυμο 
Αποστόλου-Κατρούγκαλου. 

Ξ 
επερνά τα όρια του αδι-
ανόητου το ασφαλιστι-
κό σχέδιο Κατρούγκα-
λου, το οποίο και προ-

βλέπει ότι περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο ασφαλισμένοι με 
μπλοκάκια, δηλαδή αγρότες, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και ιδιοκτή-
τες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
θα κληθούν να πληρώνουν κάθε 
μήνα έως 1.586 ευρώ, ανάλογα 
με το εισόδημα που θα δηλώνουν 
στην εφορία. 

Οι εισφορές θα υπολογίζονται 
με συντελεστή 20% επί του καθα-
ρού εισοδήματος για τον κλάδο της 
σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο 
υγείας. Το νομοσχέδιο προβλέπει 
και εισφορά 7,5% για όσους έχουν 
επικουρικό ταμείο. 

Με απλά λόγια, οι αγρότες θα 
πρέπει να καταβάλλουν το 27% 
του εισοδήματός τους για τις ασφα-
λιστικές τους εισφορές. Ανάλογο 
ποσοστό είναι η άμεση φορολογία, 

οπότε, αυτομάτως, περισσότερα 
από τα μισά χρήματα που μπορεί 
να βγάζει κάποιος απ’ την εργασία 
του… εξαφανίζονται! Αν τώρα προ-
σθέσουμε τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, 
το κόστος τήρησης των λογιστικών 
βιβλίων, τις δαπάνες για τη γρα-
φειοκρατία που το κράτος επιβάλ-
λει, κυρίως δε αν συνυπολογίσου-
με την προκαταβολή φόρου που 

επιβάλλει η κυβέρνηση, ο αγρό-
της θα πρέπει… ή να μεταναστεύ-
σει ή να αλλάξει επάγγελμα. Και 
επειδή στην Ελλάδα της ανεργίας 
αυτό δεν είναι το πιο εύκολο πράγ-
μα, το πιθανότερο είναι ότι πολλές 
δεκάδες χιλιάδες αγροτών θα προ-
στεθούν στις λίστες των πολιτών 
που επιβιώνουν με τα επιδόματα 
ακραίας φτώχειας. 

Αν υποθέσουμε ότι ένας αγρό-
της καταφέρνει να έχει δηλωθέν 
εισόδημα της τάξης των 70.000 
ευρώ ετησίως και αφού από αυτά 
θα πρέπει να δίνει τις 60.000 σε 
φόρους και ασφαλιστικές εισφο-
ρές, το περίσσευμα των 10.000 
ευρώ, που κι αυτό εξανεμίζεται 
με τον ΕΝΦΙΑ κ.λπ., είναι κυριο-
λεκτικά αστείο ποσό, αφού το κό-
στος παραγωγής για οποιαδήποτε 
εκμετάλλευση είναι πολλαπλάσιο. 

Ας δώσουμε ένα ακόμη πα-
ράδειγμα: Αν υποθέσουμε ότι το 
εισόδημά ενός παραγωγού είναι 
10.000 ευρώ, από αυτά πρέπει: 
να πληρώσει το 27%, ήτοι 2.700 
ευρώ, σε ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Να πληρώσει το 26%, ήτοι 
2.600 ευρώ, ως φόρο και ακόμη 
26%, δηλαδή άλλες 2.600 ευρώ, 
ως προκαταβολή. Το άθροισμα 
βγαίνει 7.900 ευρώ. Σ’ αυτόν τον 
αγρότη, δηλαδή, θα μείνουν 2.100 
ευρώ, για να πληρώσει ΕΝΦΙΑ 
και άλλες εισφορές, να ζήσει την 
οικογένειά του, να αγοράσει εφό-
δια και υλικά για να παράγει. 

Και ρωτάμε: Είναι ποτέ δυ-
νατόν;;; Τι έχουν καταλάβει αυτοί 
που τα σκέφτηκαν όλα αυτά;;; 

Κατά συνέπεια, το μόνο που 
μπορεί κανείς να πει είναι ότι… εί-

ναι τρελοί αυτοί οι υπουργοί! 
Δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά 

που θα προκαλέσουν στην εθνι-
κή παραγωγή και στην ελληνική 
κοινωνία, δεν ενδιαφέρονται παρά 
μόνο για το πώς, επικοινωνιακά, 
θα «πουλήσουν» τα ψευτοαριστε-
ρίστικης εμπνεύσεως μέτρα ορι-
στικής εξόντωσης των έσχατης, για 
αυτούς, κατηγορίας πολιτών, των 
αγροτών, δηλαδή. 

Στην Ένωση Αγρινίου, θεω-
ρούμε εντελώς αδιανόητο το να 
περάσουν και να εφαρμοστούν τέ-
τοια μέτρα. Και πραγματικά απο-
ρούμε: Ποιοι βουλευτές, ιδιαίτε-
ρα από την ελληνική περιφέρεια, 
θα υπογράψουν με την ψήφο τους 
την ολική κατάρρευση της πρωτο-
γενούς παραγωγής; Ποιοι θα δε-
χθούν να μείνουν στην ιστορία ως 
οι νεκροθάφτες του πιο υγιούς πα-
ραγωγικού ιστού της χώρας; Ποιοι 
και γιατί θα αγνοήσουν την κραυ-
γή αγωνίας που αυτή την ώρα 
αντηχεί απ’ τη μια άκρη της χώρας 
ως την άλλη;

Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«Ένωση Αγρινίου»

(αναδημοσίευση από την ιστοσελί-
δα του Συνεταιρισμού) 

OIKONOMIA

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το κόστος δια-
χείρισης αποβλήτων επιβαρύνει την επιχείρη-
ση μέσω δημοτικών τελών, υπάρχουν επιχειρή-
σεις που όχι μόνο δεν παράγουν απόβλητο, κατά 
συνέπεια και δεν χρησιμοποιούν δημοτικούς κά-
δους αλλά εισπράττουν και έσοδα από την αυτο-
διαχείριση των πόρων τους.

Κ 

αι μπορεί μια Αυτοδιαχειριζόμενη Επι-
χείρηση Ανακυκλωσίμων (Α.Ε.Α) να 
μην απαντάται ακόμα συχνά, αλλά είναι 
ένα ταχέως αναπτυσσόμενο στις επιχει-

ρήσεις υπόδειγμα της μεθοδολογίας του μέλλο-
ντος ως προς την αξιοποίηση των πόρων.  Οι επι-
χειρήσεις αυτές, με τη διαφορετικότητά τους, δί-
νουν ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
υπεροχής μέσω της εφαρμογής του, στη σκληρή 
πραγματικότητα των επιχειρήσεων του σήμερα.

Η μεθοδολογία Α.Ε.Α. (Αυτοδιαχειριζόμενη 
Επιχείρηση Ανακυκλωσίμων) θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι είναι μια ορθολογιστική διαχείριση 
όπου αξιοποιούνται όλες οι παραγωγικές δυνα-

τότητες μόχλευσης των προϊόντων της επιχείρη-
σης, αθροίζοντάς τα στο ενεργητικό της.

Σημεία και επιχειρήσεις όπου απαντώνται συ-
χνά σε αυτό το πρότυπο μοντέλο διαχείρισης πό-
ρων θα συναντήσει κανείς εύκολα σε επιχειρή-
σεις, όπου η νομοθεσία επιβάλλει την ορθή δια-
χείριση για λόγους υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
όπως λ.χ. τα σφαγεία, όπου τίποτα δεν απορρίπτε-
ται. Η τήρηση όλων όσα προβλέπονται βρίσκε-
ται στους Κοινοτικούς Κανονισμούς 853/04 και 
854/04 κατά τη διαδικασία σφαγής, εκσπλαχνι-
σμού, τεμαχισμού κ.λπ. των σφαγίων, όπως ψυ-
κτικός θάλαμος υποπροϊόντων, αντλίες και δε-
ξαμενή συγκέντρωσης αίματος. Εκεί τα απορρι-
πτόμενα υποπροϊόντα (πλην του αίματος) φυλάσ-
σονται σε ειδικούς κάδους στον ψυκτικό θάλαμο 
υποπροϊόντων, με πρόσβαση στην ακάθαρτη πε-
ριοχή του σφαγείου. Τα υποπροϊόντα απομακρύ-
νονται από το σφαγείο σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα και η τύχη τους είναι σύμφωνη με τον Κανονι-
σμό (ΕΚ) 142/2011.

Ταυτόχρονα μπορούν να υπάρξουν στον ίδιο 
χώρο δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού υδάτων 
για διαχείριση των υδάτινων όγκων που χρησιμο-
ποιεί η επιχείρηση, έτσι ώστε να μην οδηγηθούν 

στο αποχετευτικό σύστημα, αλλά να μπορούν να 
επεξεργαστούν για την όποια δυνατή αξιοποίηση. 

Αντίστοιχα ευδιάκριτα διαφανή σημεία εναπό-
θεσης διαχωρισμένων υλικών (πλέγματα -χάρ-
τινα κ.λπ.) υπάρχουν προς προώθηση στα πιστο-
ποιημένα συστήματα ανακύκλωσης, υποβοηθώ-
ντας την επιχείρηση στην προσπάθειά της να ανα-
κτήσει τους πόρους με ταμειακή πρόσοδο.

Πρακτικά, τίποτα δεν μένει αναξιοποίητο από 
το αίμα σε ένα σφαγείο, από τα φτερά χήνας που 
γίνονται μαξιλάρια, από τα κόκαλα που μετατρέ-
πονται σε λίπασμα.

Σήμερα οι Α.Ε.Α. μπορεί να μην είναι ευρέ-
ως διαδεδομένες στη χώρα μας, όμως η κυκλι-
κή οικονομία, η ανακύκλωση ή ανάκτηση, αλλά 
και η εφαρμογή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» σαν 
κοινοτική οδηγία είναι προφανές ότι θα δώσει τη 
θέση της στη μέχρι και σήμερα ανεξέλεγκτη σύμ-
μεικτη ολική απόρριψη των πόρων στους κάδους 
των δήμων.

Και μπορεί πάντα να μένει ένα μικρό υπό-
λειμμα στο τέλος για απόρριψη, το οποίο μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως απόβλητο, είναι όμως πολύ 
μικρό συγκριτικά.

Οι στόχοι της Ε.Ε. περί ανακύκλωσης για δια-

λογή στην πηγή και ανάκτησης των πόρων, όπου 
ο στόχος της Κομισιόν είναι να αυξηθεί μέχρι το 
2030 το ποσοστό ανακύκλωσης οικιακών και άλ-
λων αστικών αποβλήτων στο 70%, εκ των πραγ-
μάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αξιοποίηση 
των πόρων των επιχειρήσεων σε γραφεία, κατα-
στήματα, αλλά και την οικία, με ξεχωριστούς κά-
δους ανά ρεύμα απόρριψης.

Οι Α.Ε.Α. (Αυτοδιαχειριζόμενες Επιχείρησεις 
Ανακυκλωσίμων) δείχνουν τον δρόμο σε μια κοι-
νωνία που ασθμαίνει να βρει νέες μεθοδολογί-
ες διαχείρισης των αποβλήτων με το χαμηλότερο 
λειτουργικό κόστος, αλλά και με περιβαλλοντο-
λογικά οφέλη. Δεν είναι μακριά η ημέρα όπου οι 
επιχειρήσεις Α.Ε.Α. θα αποτελούν τον κύριο κορ-
μό ανακύκλωσης ανάκτησης των πόρων που πα-
ραδίδονται σε ΧΥΤΑ, επιβαρύνοντας με υψηλό κό-
στος τον πολίτη.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πιλότο εφαρμο-
γής διαχείρισης των προϊόντων της τα πρώην 
«απορρίμματα». Αυτά που σε παρελθόντα χρόνο 
οι αγρότες της υπαίθρου και οι γιαγιάδες μας, ελ-
λείψει πόρων, υιοθετούσαν παραδοσιακά ως με-
θοδολογία.

Πώς το ασφαλιστικό νομοσχέδιο εισηγείται τον «ξαφνικό θάνατο» της ελληνικής γεωργίας

Αντίο, αγρότη…

Αυτοδιαχειριζόμενες Επιχειρήσεις Ανακυκλωσίμων
Του Γιώργου Χατζηαναγνώστου 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι μιλάμε για κόκκινα δάνεια ύψους 107 δισ.
ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού δανεισμού του ιδι-
ωτικού τομέα ύψους 220 δισ. ευρώ.
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Την Τρίτη 12/1 πραγματοποιή-
θηκε εκδήλωση –συζήτηση, στο 
χώρο Πολιτικής και Πολιτισμού 
«Ρήγας Βελεστινλής», με αφορμή 
την αποστολή «στο κουαρτέτο» 
του προσχεδίου Κατρούγκαλου 
για την νέα Ασφαλιστική Μεταρ-
ρύθμιση, με ομιλητές τον Γιάννη 
Ξένο, τον υπογράφοντα και τον 
Γιώργο Καραμπελιά.

Σ 

ύμφωνα με τα λεχθέντα, 
το προσχέδιο των 170 
σελίδων, αποτελεί το 4ο 
κατά σειρά νομοθέτημα 

για την «διευθέτηση» του Ασφαλι-
στικού την τελευταία 5ετία και πι-
στώνεται αρνητικά εξ ολοκλήρου 
στην Κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ). 
Η νέα «μεταρρύθμιση» έρχεται ως 
απότοκος των δεσμεύσεων Τσίπρα 
στο 3ο Μνημόνιο, για εξοικονόμηση 
πόρων ύψους 450 εκατ. € το 2015 
και 1,8 δισ. € το 2016.

Η συνταγή για την «επίτευξη της 
βιωσιμότητας» παραμένει ίδια μ’ 
αυτή που ακολουθήθηκε έως τώρα, 
υπό την καθοδήγηση της τρόικας: 
περικοπές με επιβάρυνση ασφαλι-
σμένων και συνταξιούχων και αυ-
ξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιο-
δότησης. Το ιδιαίτερο του νέου σχε-
δίου είναι η ολοκλήρωση της διάλυ-
σης της μικρομεσαίας κοινωνικής 
δομής που αποτελεί και την ιδιαιτε-
ρότητα της χώρας μας εντός της Ευ-
ρώπης. 

Από 1/1/2016 η καταβαλλόμε-
νη σύνταξη περιλαμβάνει δύο μέρη: 
την Εθνική Σύνταξη, –που κατα-
βάλλεται από τον Κρατικό προϋπο-
λογισμό με μόνη προϋπόθεση την 
15ετή παραμονή στη χώρα–, ύψους 
384 € και την Αναλογική που είναι 
συνάρτηση των εισφορών που έχει 
καταβάλλει ο εργαζόμενος, με ση-
μαντικές περικοπές από τούδε και 
στο εξής λόγω μειωμένων ποσο-
στών αναπλήρωσης. Όσοι υποβάλ-
λουν αίτηση συνταξιοδότησης από 
1/1/2016 και δηλώνουν μηνιαία ει-
σοδήματα –από 1.000€ και πάνω– 
θα δουν τις συντάξιμες αποδοχές 
τους να μειώνονται κατά 15-20% 
σε σχέση με τους υπολογισμούς του 
2015. 

Μεγάλο πλήγμα θα υποστούν 
ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι επι-
στήμονες και αγρότες δεδομένης της 
κατάργησης των ασφαλιστικών κλά-
σεων από 1/1/2017 και του υπο-
λογισμού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και των εισφορών υγείας ως 

ποσοστό –20% για τις ασφαλιστικές 
εισφορές–, επί του δηλωθέντος μη-
νιαίου εισοδήματος. Ιδιαίτερη επι-
βάρυνση θ’ αντιμετωπίσουν όσοι 
ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 
ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 
€, που σε κάποιες περιπτώσεις θα 
υποστούν τον διπλασιασμό των ει-
σφορών τους. Προκειμένου ν’ αντι-
μετωπιστούν οι αντιδράσεις των κα-
τηγοριών αυτών επιχειρήθηκε μια 
ευνοϊκή ρύθμιση για όσους δου-
λεύουν με μπλοκάκια, εφόσον όμως 
αποδειχθεί εξαρτημένη σχέση εργα-
σίας, οπότε το 13,5% της εισφοράς 
θα κληθεί να το καλύψει ο εργοδό-
της και το υπόλοιπο 6,5 % ο εργαζό-
μενος. Είναι προφανές πως τέτοιες 
ρυθμίσεις θα οδηγήσουν στην αύ-
ξηση της αδήλωτης εργασίας, στην 
απόκρυψη εισοδημάτων και εν τέ-

λει στην φοροδιαφυγή και εισφο-
ροδιαφυγή, ενώ θα ολοκληρώσουν 
την φυγή των νέων επιστημόνων 
στο εξωτερικό. Για τον δε αγροτικό 
κόσμο η ρύθμιση αυτή σε συνδυα-
σμό με τις υφιστάμενες φορολογικές 
επιβαρύνσεις: 26% φόρος και 75% 
προκαταβολή του φόρου, θα οδηγή-
σει στη διάλυση της μικρομεσαίας 
αγροτικής παραγωγής .

 Ο μύθος της διασφάλισης των 
κατώτατων συντάξεων και όσων 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό απο-
κλεισμό, καταρρίπτεται αφού η αυ-
στηροποίηση των κριτηρίων χορή-
γησης του ΕΚΑΣ θα οδηγήσει μέ-
χρι τον Μάρτιο του 2016 στην μεί-
ωση κατά 20% των δικαιούχων, που 
σήμερα λαμβάνουν συντάξεις των 
500-600 €. Στην κατεύθυνση της 
μετατροπής τον συντάξεων σε επι-
δόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
θα υπόκεινται τόσο οι υπερήλικες 
ανασφάλιστοι του ΟΓΑ όσο και όσοι 
έπαιρναν Σύνταξη Αναπηρίας.

Ο Κατρούγκαλος επιδίδεται σε 
μια επικοινωνιακή στρατηγική περί 
δήθεν «κόκκινων γραμμών» για την 
διατήρηση των υφιστάμενων Κύρι-
ων Συντάξεων αφού η όποια διαφο-
ρά προς τα κάτω, προκύψει κατά τον 
επαναπροσδιορισμό τους θα καλύ-
πτεται –όπως λέει– από την «προ-
σωπική διαφορά» μέχρι τον Ιούλιο 
του 2018 που θα λήξει το τρέχον 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής. Μετά την ημερομηνία 
αυτή δεν υπάρχει καμία δέσμευση, 
αφού από τότε θα πρέπει να εξισω-
θούν οι τρέχουσες συντάξεις με αυ-
τές που θα δοθούν με τον νέο τρόπο 
υπολογισμού. Για να διασκεδάσει δε 

την αγωνία των σημερινών συνταξι-
ούχων, ο Υπουργός ισχυρίζεται πως 
τότε θα υπάρχει δυνατότητα αυξήσε-
ων λόγω θετικών ρυθμών ανάπτυ-
ξης ή από τυχόν έσοδα που θα προ-
κύψουν από την φορολόγηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών – εφό-
σον βέβαια το δεχτούν οι δανειστές.

Σημείο τριβής φαίνεται πως εί-
ναι η διατήρηση των Επικουρικών 
Συντάξεων αφού η Κυβέρνηση 
απέσπασε κατ’ αρχήν την σύμφω-
νη γνώμη των Εργοδοτικών Οργα-
νώσεων για αύξηση των εισφορών 
κατά 0,5% για τους εργοδότες και 
0,5% για τους εργαζόμενους, που 
θα εισφέρουν 300εκατ. € στα τα-
μεία. Σε άλλη περίπτωση θα υπάρ-
ξει μεσο-σταθμική μείωση 17% για 
τις επικουρικές συντάξεις άνω των 
170€. Η αντιδράσεις του κουαρ-
τέτου στην αύξηση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, επικαλούμενοι θέ-
ματα ανταγωνιστικότητας και αύξη-
σης της ανεργίας ίσως να υποκρύ-
πτουν κι ένα γενικότερο σχέδιο για 
την μεγαλύτερη διείσδυση ασφαλι-
στικών πολυεθνικών στην εγχώρια 
αγορά. Ήδη από την περίοδο Σαμα-
ρά υπάρχει επιμονή για την επέκτα-
ση της δράσης των ιδιωτικών ασφα-
λιστικών από το επίπεδο 3 στο επί-
πεδο 2 που αφορά στις επικουρικές 
συντάξεις. Η σταδιακή μετατόπιση 
του Ασφαλιστικού συστήματος από 
Αναδιανεμητικό σε Κεφαλαιοποιη-
τικό (βασική σύνταξη, ατομικές με-
ρίδες και επέκταση της ιδιωτικής 
ασφάλισης) σε συνδυασμό με την δι-
αχείριση με όρους αγοράς των απο-
θεματικών στο Νέο Εθνικό Φορέα 
Κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο 

υπάγονται 1/1/2016 όλα τα ταμεία, 
βοηθάει στην επέκταση του ρόλου 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών. 

Η διάλυση του εναπομείνα-
ντος Κοινωνικού Κράτους έμελε να 
συντελεστεί με διακυβέρνηση της 
«νεο-φιλελεύθερης Αριστεράς», η 
οποία ανοίγει εκ νέου το Ασφαλιστι-
κό σε μια από τις χειρότερες στιγμές 
της Οικονομικής και Κοινωνικής 
κατάστασης της χώρας, με αναμενό-
μενα αρνητικά αποτελέσματα. 

Σε άλλη κατεύθυνση, η οποία δι-
απραγμάτευση για την βιωσιμότη-
τα του Ασφαλιστικού συστήματος θα 
προϋπέθετε: την Παραγωγική Ανα-
συγκρότηση με δημιουργία πραγ-
ματικών και βιώσιμων θέσεων ερ-
γασίας που θα έφερναν πόρους στα 
ταμεία και μια στρατηγική για την 
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλή-
ματος της Δημογραφικής συρρί-
κνωσης της χώρας. Σε μια χρονική 
περίοδο με 2,3 εκατ. συνταξιούχους 
–και ετήσια αύξηση τους κατά 100 
χιλ– στους οποίους αντιστοιχούν μό-
λις 3,7 εκατ. εργαζόμενοι (1/1,6), εί-
ναι αδύνατον να επιτύχεις την βιω-
σιμότητα του συστήματος χωρίς να 
υποκύψεις στους εκβιασμούς των 
περικοπών. Προκειμένου δε να κα-
ταστεί βιώσιμη η αναλογία αυτή 
(τουλάχιστον 1συνταξιύχος/3εργα-
ζόμενους) σε μια χώρα που γερνάει, 
απαιτούνται γενναία κίνητρα σε νέα 
ζευγάρια και σε δομές στήριξης της 
οικογένειας και όχι ενίσχυση της ερ-
γασίας των μεταναστών και άνοιγμα 
των συνόρων που προωθεί η Κυ-
βέρνηση Τσίπρα. 

Απαιτείται, τέλος ένα σχέδιο ανα-
κεφαλαιοποίησης των ασφαλιστι-
κών ταμείων θυμίζοντας στους δα-
νειστές μας την αποτυχία των έως 
τώρα προγραμμάτων τους που οδή-
γησαν: στην λεηλασία του PSI με 
13δισ. €, στις μειώσεις της Κρατικής 
επιχορήγησης κατά 10 δισ. €, στην 
αύξηση της εισφοροδιαφυγής και 
των οφειλών στα Ταμεία, και στην 
έκρηξη της ανεργίας στο 27% με συ-
νεπακόλουθη μείωση των ετήσιων 
εισφορών. 

Η εξεύρεση κεφαλαίων για την 
ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλι-
στικών ταμείων θα έπρεπε ν’ αποτε-
λέσει την αιχμή του δόρατος για την 
επιστροφή κεφαλαίων από τις τρά-
πεζες του εξωτερικού αλλά και την 
πάταξη της διαφθοράς, προκειμέ-
νου οι «κλεπτοκρατικές ελίτ» του τό-
που να πληρώσουν για πρώτη φορά 
για την εγκληματική διαχείριση των 
αποθεματικών των ταμείων τα τε-
λευταία 40 χρόνια.  

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου
Επικοινωνιακά τερτίπια, υπό την καθοδήγηση της Τρόικας

 Ο μύθος της διασφάλισης των κατώτατων συντάξεων και όσων αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, κα-
ταρρίπτεται αφού η αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ θα οδηγήσει μέχρι τον Μάρτιο του 
2016 στην μείωση κατά 20% των δικαιούχων, που σήμερα λαμβάνουν συντάξεις των 500-600 €. 

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

 Προκειμένου 

δε να καταστεί 

βιώσιμη η ανα-

λογία σε μια 

χώρα που γερ-

νάει, απαιτού-

νται γενναία κί-

νητρα σε νέα 

ζευγάρια και σε 

δομές στήρι-

ξης της οικογέ-

νειας. 
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Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου για 
το ασφαλιστικό είναι ιδιοκτησία 
100% του Σύριζα. Είναι ένα ακό-
μα αποτέλεσμα της καταστροφι-
κής διαπράγματευσης του Σύριζα 
το 1ο εξάμηνο του 2015, αλλά και 
του τρίτου μνημονίου που αυτή 
έφερε.  

Τ α 2,2 δισ. ευρώ που η τρό-
ικα ζητά να εξοικονομη-
θούν από το ασφαλιστικό 
στα πλαίσια του 3ου μνη-

μονίου, θα μπορούσαμε να το γλιτώ-
σουμε αν ο Σύριζα δεν προκαλούσε 
τη διετία 2015-16 μείωση του ΑΕΠ 
της τάξης των 6 έως 8 μονάδων (στο 
τέλος του 2014, όλες οι προβλέψεις 
ότι η Ελλάδα το 2015 θα είχε ανά-
πτυξη 2 εως 3 μονάδες και το 2016 
πάνω από 3%, αντ' αυτού το 15 η 
ύφεση θα κλειδώσει πάνω από το 
1% και για το '16 τη βλέπουν γύρω 
στη 1,5 μονάδα. Έτσι το νέο μαχαίρι 
στο ασφαλιιστικό είναι αναπόφευ-
κτο. Οι μειώσεις για τους νέους συ-
νταξιούχους θα είναι της τάξης 15% 
έως 20%. Οι μειώσεις προκύπτουν 
ως εξής:  

Α) Ο νέος τρόπος υπολογισμού 
των συντάξεων θα γίνεται με βάση 
τον μέσο όρο αποδοχών του ερ-
γαζομένου καθ' όλη τη διάρκεια 
του ασφαλιστικού του βίου, αντί 
με βάση τον μέσο όρο των ετήσιων 
αποδοχών της καλύτερης πεντα-
ετίας μέσα στην τελευταία δεκα-
ετία, Αυτό σημαίνει ότι οι απώλει-
ες στη σύνταξη θα είναι υψηλότερες 
εξαιτίας της συρρίκνωσης των απο-
δοχών τα τελευταία χρόνια. 

Β) Επίσης τα ποσοστά αναπλή-
ρωσης θα είναι χαμηλότερα. Στην 
καλύτερη περίπτωση, η αναπλήρω-
ση για 40 χρόνια ασφάλισης, αν προ-
στεθεί και η εθνική σύνταξη, θα φθά-
σει στο 60% του μισθού, όταν με τα 
σημερινά δεδομένα αγγίζει, ή και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 
75%. Στις επικουρικές το μαχαίρι θα 
είναι πιο μεγάλο,  και η σύνταξη θα 
φτάνει μόλις στο 18%, όταν σήμερα 
κάποιος μπορούσε να λάβει επικου-
ρική σύνταξη ακόμη και 40%-50% 
της κύριας σύνταξής του, για 35 έτη 
ασφάλισης. 

Εδώ κάνει το τέχνασμα το υπουρ-
γείο, οι μειώσεις σε πρώτη φάση να 
είναι για τους νέους συνταξιούχους 
και οι παλαιότεροι, για μια τριετία, να 
μην υποστούν τις μειώσεις. 

Στο νομοσχέδιο σχετικά με 

τους παλαιότερους ασφαλισμένους 
υπάρχει μέριμνα για τις δικαστικές 
αποφάσεις που θεωρούν παράνομες 
τις περικοπές συντάξεων από 2012 
και μετά: Οι υφιστάμενες κύριες συ-
ντάξεις των ήδη συνταξιούχων να 
επανυπολογιστούν (με τον νέο τρό-
πο υπολογισμού) προκειμένου να 
απορροφηθούν τυχόν αυξήσεις 
που προκύπτουν από τις αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας. Ωστόσο, ακόμη και στις περι-
πτώσεις που ο επανυπολογισμός 
δείξει νέες - περαιτέρω - μειώ-
σεις στις κύριες συντάξεις, αυτές δεν 
θα γίνουν, αλλά το επιπλέον ποσό θα 
διατηρηθεί και θα δίδεται ως «προ-
σωπική διαφορά» στον δικαιούχο 
συνταξιούχο.

Προσωπική διαφορά είναι το 
εξής: Αν η σύνταξη ενός νυν συντα-
ξιούχου,μετά τον νέο τρόπο υπολο-
γισμού πρέπει να μειωθεί, ας πού-
με, από τα 1.200 ευρώ στα 1.000 
για τρία χρόνια, έως το 2018, δεν θα 
ισχύσει αυτή η μείωση. Μετά, σύμ-
φωνα με το νομοσχέδιο, θα συνεχί-
σει να καταβάλλεται, «απομειούμε-
νη μέχρι την τελική αντιστοίχιση με 
τις συντάξεις όσων θα συνταξιοδοτη-

θούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 
αυτού». Όποιος συνταξιοδοτηθεί το 
2016 θα λάβει το 1/2 της προσωπι-
κής διαφοράς, για αυτούς που θα πά-
ρουν σύνταξη το 2017 η αναπλήρω-
ση θα είναι στο 1/3 του ποσού και το 
2018 στο ¼. Μεταφέρει, δηλαδή, τις 
μειώσεις, όσο γίνεται πιο πέρα. 

Τα βάρη του νέου ασφαλιστικού 
μεταφέρονται σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αγρότες και ανεξάρτητους 
απασχολούμενους. 

Συγκεκριμένα οι αγρότες θα 
δουν τις ασφαλιστικές εισφορές σχε-
δόν να τριπλασιάζονται, αφού από το 
7%, της ασφαλιστικής κλάσης που 
πληρώνουν τώρα μηνιαίως, το πο-
σοστό αυτό θα ανέβει στο 20%. Μέ-
χρι τώρα οι αγρότες πλήρωναν 7%, 
που στη χαμηλότερη ασφαλιστική 
κατηγορία ήταν 34 ευρώ τον μήνα 
και το υπόλοιπο 14% ήταν κρατι-
κή εισφορά. Από εδώ και πέρα μη-
δενίζεται η κρατική εισφορά και όλο 
το βάρος πάει στους αγρότες και από 
34 ευρώ το μήνα θα πληρώνει 97, 
στη χαμηλότερη ασφαλιστική κα-
τηγορία. Στην τρίτη κατηγορία, που 
βρίσκεται η πλειοψηφία των αγρο-
τών (450.000), από 50 ευρώ τον 
μήνα θα πληρώνουν 150 ευρώ. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες και 
ανεξάρτητα απασχολούμενοι προ-
βλέπεται ότι από το 2017 θα πλη-
ρώσουν ασφαλιστική εισφορά για 
τον κλάδο της σύνταξης ύψους 20% 
επί του μηνιαίου εισοδήματος. Αλλά 
όποιο και αν είναι το εισόδημα, κα-
θορίζεται κατώτατη ασφαλιστική ει-
σφορά στα 117 ευρώ μηνιαίως, 
καθώς σε καμία περίπτωση η μηνι-
αία ασφαλιστική εισφορά δεν μπο-
ρεί να είναι χαμηλότερη του 20% του 
εκάστοτε βασικού μισθού. 

Επειδή κάτι τέτοιο θα διαλύσει τα 

ελεύθερα επαγγέλματα, ο Κατρού-
γκαλος έφερε διευκρινιστική διάτα-
ξη όπου τα μπλοκάκια θα πληρώ-
νουν το 6,5% του εισοδήματος και 
το υπόλοιπο 13,5% ο εργοδότης. Το 
υπουργείο αναγνωρίζει ότι ο ελεύθε-
ρος επαγγελματίας δεν παρέχει έργο, 
αλλά υπάρχει εξαρτημένη σχέση ερ-
γασίας. Έτσι όμως δημιουργείται σο-
βαρό πρόβλημα για τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, καθώς δίνει το 
δικαίωμα εξαρτημένης απασχόλη-
ση,ς με διαφορετική αμοιβή, σε δύο 
κατηγορίες απασχολούμενων (μία 
κατηγορία με βάση τη συλλογική 
σύμβαση και μία με σχέση «ελεύθε-
ρου επαγγελματία», η οποία ωστόσο 
υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και 
με χαμηλότερες αμοιβές). Με δεδο-
μένη αυτή την ευχέρεια, οι περισσό-
τεροι εργοδότες θα προτιμήσουν τη 
δεύτερη εκδοχή. Και οι συλλογικές 
συμβάσεις έργου θα αχρηστευτούν. 

Ενοποίηση ταμείων
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε 
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί εφεξής τον 
μοναδικό φορέα παροχής κύριας 
κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ 
θα λειτουργεί ειδική διεύθυνση συ-
γκέντρωσης των οφειλών και προώ-
θησης της διαδικασίας είσπραξης ή 
κατάσχεσης. Στόχος του υπουργεί-
ου είναι να βάλει χέρι στα αποθε-
ματικά των ταμείων προκειμένου 
να μπορεί να καταβάλλει συντά-
ξεις. Τέλος, το υπουργείο προχωρά 
στη σταδιακή μέχρι το 2020 κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ, ενώ μειώσεις ανα-
μένονται για τα εφάπαξ -κατ' εκτίμη-
ση- περίπου 10%, και στις νέες επι-
κουρικές συντάξεις, δες πιο πάνω 
ποσοστό αναπλήρωσης μόλις 18% 
από 40% που ισχύει. 

Η απαξίωση της δημόσιας 
ασφάλισης

Το δημόσιο σύστημα ασφάλισης 
απαξιώνεται σταθερά τα τελευταία 
χρόνια και θα απαξιωθεί ακόμα πε-
ρισσότερο με τον νόμο Κατρούγκα-
λου, αφού, όπως προειδοποιεί και ο 
Ρομπόλης, υπάρχει κίνδυνος έκρη-
ξης της μαύρης εργασίας εφόσον κά-
ποιος αντιληφθεί πως ό,τι δώσει από 
το 25ο  μέχρι το 35ο έτος της εργασί-
ας του δεν θα του επιστραφεί, γιατί 
να πληρώνει δέκα χρόνια χωρίς να 
πάρει μετά πίσω τίποτα. Μια ιδιωτι-
κή ασφάλιση, ας πούμε, για αυτή την 
περίοδο, θα ήταν πολύ πιο αποδοτι-
κή. Άλλωστε, από τις αρχές του 2016 
είναι σε ισχύ η νέα ευρωπαϊκή οδη-
γία για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες, Solvency II, που ρυθμίζει 
τον τομέα των ιδιωτικών ασφαλίσε-
ων. Με την οδηγία αυτή καλούνται 
οι ιδιωτικές ασφαλιστικές να έχουν 
μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια 
και δημιουργείται ένα συνεκτικότε-
ρο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύ-
νων. Επειδή με την πτώχευση της 
αμερικανικής AIG χρειάστηκαν 85 
δισ. δολάρια για να διασωθεί, η ΕΕ 
παίρνει τα μέτρα της. Τα τελευταία 
χρόνια, ο εγχώριος τομέας κλυδωνί-
στηκε από τα κανόνια της ΑΣΠΙΣ και 
της Commercial Value, που άφη-
σαν ανεκπλήρωτα 260.000 συμβό-
λαια. Όμως τελευταία παρατηρεί-
ται κινητικότητα, πολλές εγχώριες 
ασφαλιστικές έχουν αγοραστεί από 
διεθνείς, με πιο χαρακτηριστική την 
Αγροτική Ασφαλιστική από τη γερ-
μανική ERGO. Από τις 69 εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλά-
δα οι 38 ανήκουν σε διεθνείς οργα-
νισμούς, ενώ και μετά από την κοι-
νοτική οδηγία πολλές θα συγχωνευ-
τούν για να έχουν μεγαλύτερη επάρ-
κεια κεφαλαίων. Άρα, ο τομέας της 
ιδιωτικής ασφάλισης σταδιακά απο-
κτά φερεγγυότητα και με τα χάλια 
που εμφανίζει η δημόσια ασφάλιση, 
θα βρει νέα πελατεία. Μάλιστα αν η 
κυβέρνηση προχωρήσει και στο αί-
τημα της τρόικας, που προωθεί και 
ο ΣΕΒ, για απελευθέρωση της ιδιω-
τικής επιλογής, (ο περίφημος τρίτος 
πυλώνας ασφάλισης, πέρα από τον 
πρώτο που είναι η κρατική ασφάλι-
ση, ο δεύτερος τα επαγγελματικά τα-
μεία και τρίτος να είναι η εθελοντική 
ιδιωτική ασφάλιση) θα δημιουργη-
θεί ένα προνομιακό περιβάλλον για 
τις εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες.
 

Το ασφαλιστικό του ΣΥΡΙΖΑ
Τι περιλαμβάνει το επίμαχο νομοσχέδιο

Όπως προειδοποιεί και ο Ρομπόλης υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της μαύρης εργασίας εφόσον κάποιος αντιλη-
φθεί πως ό,τι δώσει από το 25ο  μέχρι το 35ο έτος της εργασίας του δεν θα του επιστραφεί, 

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Πολλές ασφα-

λιστικές έχουν 

αγοραστεί από 

διεθνείς με πιο 

χαρακτηριστι-

κή την Αγροτι-

κή Ασφαλιστική 

από τη γερμανι-

κή ή ERGO.
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Πέρασε η εποχή κατά την οποία η 
Άγκυρα διαπραγματευόταν υπο-
γείως με την οργάνωση του Ισλα-
μικού κράτους (ΙΚ), για την απε-
λευθέρωση των 46 εργαζομένων 
και διπλωματών από το τουρκι-
κό προξενείο στη Μοσούλη του 
Ιράκ, που κρατούνταν όμηροι 
στη Συρία, μεταξύ Ιουνίου και Σε-
πτεμβρίου 2014. Η τουρκική κυ-
βέρνηση, φαινόταν να διαθέτει 
πρωτοφανείς διαύλους επικοι-
νωνίας με την τρομοκρατική ορ-
γάνωση. Αποδείχθηκε σύντομα, 
παρά τις διαψεύσεις της Άγκυρας, 
ότι οι όμηροι είχαν ανταλλαγεί 
από το τουρκικό κράτος με 180 
τζιχαντιστές, συμπεριλαμβανο-
μένων πολλών ξένων εγκλείστων 
στις φυλακές της χώρας.

Η 

επίθεση αυτοκτονίας 
στην Τουρκία, από έναν 
«ακτιβιστή του ΙΚ», την 
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 

στο Σουλταναχμέτ, μια περιοχή η 
οποία συμβολίζει την παλιά δύνα-
μη της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, καθώς και το άνοιγμα της χώ-
ρας στον διεθνή τουρισμό, συνιστά 
ένα σημείο καμπής, μια νέα στρα-
τηγική της τζιχαντιστικής οργάνω-
σης σε ανοικτό πόλεμο εναντίον 
του τουρκικού κράτους.

Η τελευταία από τις επιθέσεις
 των τζιχαντιστών

Στις 10:20 τοπική ώρα την Τρίτη, 
12 Ιανουαρίου, ένας βομβιστής αυ-
τοκτονίας πυροδότησε το εκρηκτι-
κό φορτίο του στη μέση μιας ομά-
δας ξένων τουριστών λίγα μέτρα 
μακριά από το Μπλε Τζαμί, δίπλα 
στον Οβελίσκο του Θεοδοσίου, 
προκαλώντας δέκα θανάτους – όλοι 
Γερμανοί τουρίστες – και δεκαπέ-
ντε τραυματίες. «Ο δράστης αυτής 
της επίθεσης είναι ένα ξένο μέλος 
του ΙΚ», δήλωσε ο πρωθυπουργός, 
Αχμέτ Νταβούτογλου, κατά τη δι-
άρκεια ενός σύντομου τηλεοπτικού 
διαγγέλματός του. Σύμφωνα με τις 
αρχές, ο δράστης είναι ένας Σαου-
δάραβας ηλικίας 28, ο Ναμπίλ Φα-
ντλί. Και σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο ειδήσεων Dogan, ο άνθρωπος 
είχε μπει η Τουρκία από τη Συρία 
την 5η Ιανουαρίου.

Μετά την ένταξή της το καλο-
καίρι του 2015, στη διεθνή συμμα-
χία που βομβαρδίζει θέσεις του ΙΚ 

στο Ιράκ και τη Συρία, η Τουρκία 
βρέθηκε εκτεθειμένη σε μια σει-
ρά από επιθέσεις από Τούρκους 
υπηκόους που είχαν εκπαιδευτεί 
στη Συρία. Το 2015, τρεις επιθέσεις 
που αποδίδονται στην οργάνωση 
είχαν αιματοκυλήσει τη χώρα – στις 
6 Ιουνίου στο Ντιγιαρμπακίρ (4 
θάνατοι), στις 20 Ιουλίου στο Σου-
ρούκ, κοντά στα σύνορα με τη Συ-
ρία (34 νεκροί), στις 10 Οκτωβρίου 
στην Άγκυρα (103 νεκροί). Αλλά 
μέχρι τώρα τα θύματα ήταν απο-
κλειστικά ακτιβιστές της φιλοκουρ-
δικής αριστεράς .

Ο καμικάζι βομβιστής που 
ήρθε από τη Συρία για να προκα-
λέσει αιματοχυσία στην καρδιά της 
πιο τουριστικής περιοχής της Κων-
σταντινούπολης, έφερε μαζί του τα 
εκρηκτικά από τη Συρxία όταν πέ-
ρασε τα σύνορα; Εκτός και αν κα-
τασκευάστηκαν σε ένα διαμέρι-
σμα του Γκαζιαντέπ ή της Άγκυ-
ρας. Οι αρχές θα πρέπει να δώσουν 
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, 
πολύ περισσότερο από ό, τι έκαναν 
μετά τις επιθέσεις του 2015, για τις 
οποίες μάθαμε ελάχιστα πράγματα. 

Κριτικές σχετικά με 
την στάση του Ερντογάν

Η επίθεση είχε ηθελημένα ως στό-
χους της ξένους τουρίστες. Το μή-
νυμα είναι διττό: τόσο προς την 
τουρκική κυβέρνηση, της οποίας 
τίθεται υπό αμφισβήτηση η πολιτι-

κή στήριξης στις ομάδες των τζιχα-
ντιστών που πολεμούν στη Συρία, 
όσο και προς τους δυτικούς, που 
αποτελούν στόχο σε οποιοδήποτε 
σημείο του πλανήτη .

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν βρίσκεται πλέον κάτω από 
τα πυρά επικρίσεων που τον κατη-
γορούν για χαλαρότητα έναντι της 
διεθνούς του τζιχάντ, η οποία δια-
θέτει δίκτυα εφοδιασμού και ακτι-
βιστές σε πολλές πόλεις της χώ-
ρας, που βρίσκονται εκτεθειμένες 
σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτο-
νίας, παρόμοιες με αυτές του Σουλ-
ταναχμέτ.

Από την αρχή της συριακής 
επανάστασης, οι ισλαμιστές του 
ΑΚΡ που κατέχουν την εξουσία 
στην Άγκυρα υποστήριξαν τις ένο-
πλες ομάδες των σαλαφιστών, που 
θεωρούνται ως η αιχμή του δόρα-
τος του αγώνα ενάντια στο καθε-
στώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ και ως 
αποτελεσματικό όπλο εναντίον των 
αυτονομιστικών φιλοδοξιών των 
Κούρδων της Συρίας.

Για πολλά χρόνια, τα όπλα και 
οι υποψήφιοι για συμμετοχή στη 
τζιχάντ μετακινούνταν χωρίς προ-
βλήματα μεταξύ Τουρκίας και Συ-
ρίας. Οι τζιχαντιστές υποβάλλο-
νταν σε θεραπεία σε τουρκικά νο-
σοκομεία, ενώ είναι αναρίθμητοι οι 
«ξενώνες» για τους σαλαφιστές στη 
Γκαζιαντέπ, την Ούρφα, το Κιλίς και 
την Αντιόχεια, ενώ οι λαθροδιακι-
νητές μπορούσαν πάντα να υπολο-

γίζουν στην καλή θέληση της αστυ-
νομίας και του στρατού για να δια-
κινούν τους τζιχαντιστές που έρχο-
νταν από όλο τον κόσμο. Τα σύνορα 
με τη Συρία, 900 χιλιόμετρα μήκος, 
είχαν γίνει ένα πραγματικό κόσκι-
νο, και η Τουρκία είχε μεταβλη-
θεί «στον αυτοκινητόδρομο της τζι-
χάντ», σύμφωνα με την έκφραση 
του τοπικού τύπου.

Πυρήνες του ΙΚ στην Τουρκία
Μόλις το καλοκαίρι του 2015, ο 
Ερντογάν αποφάσισε να επιλέξει 
το στρατόπεδο του διεθνούς συ-
νασπισμού εναντίον του ΙΚ. Αλλά 
το σκουλήκι βρισκόταν μέσα στον 
καρπό, με την εγκατάσταση «κρυ-
φών πυρήνων» του IΚ σε όλη την 
τουρκική επικράτεια, όπως ανα-
γνώρισαν από τις αρχές του 2015 οι 
μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Στις 
11 Ιανουαρίου, το τηλεοπτικό κανά-
λι Habertürk αναφέρθηκε στην πα-
ρουσία στην Άγκυρα ενός δικτύου 
αποτελούμενου από 450 τζιχαντι-
στές μέλη του ΙΚ.

Οι πρόσφατες συλλήψεις τζι-
χαντιστών από την αστυνομία δεν 
φαίνεται να τους έχουν αποδυνα-
μώσει. Το ΙΚ προέβη πρόσφατα σε 
αρκετές δολοφονίες Σύρων προ-
σφύγων στην Τουρκία. Στα τέλη 
Δεκεμβρίου 2015, ο Νατζί Τζερφ, 
εκδότης του περιοδικού Hentah 
της Συρίας, σκοτώθηκε από πυρο-
βολισμούς μέρα μεσημέρι στο Γκα-

ζιαντέπ, λίγα βήματα από ένα κτί-
ριο που στεγάζει τα μέσα ενημέ-
ρωσης της συριακής αντιπολίτευ-
σης. Στα τέλη Οκτωβρίου, το ΙΚ 
είχε διεκδικήσει τη δολοφονία του 
Ιμπραήμ Αμπντέλ Καντέρ, ενός νε-
αρού Σύρου ακτιβιστή, και του φί-
λου του Φαρές Χαμάντι, που βρέ-
θηκαν αποκεφαλισμένοι σε ένα δι-
αμέρισμα στην Σανλιούρφα στη νό-
τια Τουρκία. Οι τρεις άνδρες ήταν 
μέλη της οργάνωσης «Η Ράκκα 
σφαγιάζεται στη σιωπή», που ερευ-
νά τις βιαιότητες των τζιχαντιστών 
στην αυτοαποκαλούμενη πρωτεύ-
ουσα της εξτρεμιστικής οργάνω-
σης, στη Συρία.

Τα σύνορα με τη Συρία εξακο-
λουθούν να παραμένουν διά-

τρητα 
Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες 
των τουρκικών αρχών να ελέγξουν 
καλύτερα τα σύνορα με το Ιράκ και 
τη Συρία, μια λωρίδα γης εκατό χι-
λιομέτρων, στα σύνορα με τη Συ-
ρία, νότια της Γκαζιαντέπ, παραμέ-
νει ανοικτή για την διέλευση ξένων 
μαχητών.

Εδώ και μερικές εβδομάδες οι 
Δυτικοί μάταια ζητούν από τους 
Τούρκους να κλείσουν ερμητικά 
αυτή τη λωρίδα. Αυτό είναι το μο-
ναδικό σημείο επαφής και ανεφο-
διασμού ενόπλων ομάδων σαλαφι-
στών όπως το Μέτωπο Αλ Νούσ-
ρα - –το συριακό σκέλος της Αλ Κά-
ιντα– ο Στρατός της Κατάκτησης, η 
Αχράρ αλ-Σαμ και Ανσάρ αλ Σαμ, 
ορισμένες από τις οποίες υποστη-
ρίζονται από την Άγκυρα.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
πληρώνουν ακριβό τη θέλησή τους 
να ρίξουν φως στις σχέσεις μεταξύ 
της κυβέρνησης και των σαλαφι-
στών. Εξ αιτίας του ότι αποκάλυψαν 
με βίντεο, φωτογραφίες και άρθρα 
τις παραδόσεις όπλων που απο-
στέλλονται από την κυβέρνηση της 
Τουρκίας στους σαλαφιστές αντάρ-
τες, δύο δημοσιογράφοι της εφη-
μερίδας Cumhuriyet, ο Καμ Ντου-
ντάρ και ο Γκιουλ Ερντέμ βρίσκο-
νται σήμερα έγκλειστοι στις φυλα-
κές Silivri στην Κωνσταντινούπολη 
εν αναμονή της δίκης τους.

* Aνταποκρίτρια του Μοντ 
στην Κωνσταντινούπολη

Μετάφραση: Γ.Κ. 

     ΔΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με την απειλή του ISIS
Πώς ο Ερντογάν θα λύσει το «πρόβλημα της τρομοκρατίας» που του χάρισε τη νίκη;

Της Μαρίας Γιεγκό*

Η επίθεση είχε ηθελημένα ως στόχους της ξένους τουρίστες. Το μήνυμα είναι διττό: τόσο προς την τουρκική 
κυβέρνηση, της οποίας τίθεται υπό αμφισβήτηση η πολιτική στήριξης στις  ομάδες των  τζιχαντιστών που πο-
λεμούν στη Συρία, όσο και προς τους δυτικούς, που αποτελούν στόχο  σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη .
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Συμβαίνουν στην Τουρκία, και όχι στην 
Παλαιστίνη από τον ισραηλινό στρατό ή 
στην Συρία από τους Τζιχαντιστές. Από τις 
15 Αυγούστου 2015 το τουρκικό κράτος 
έχει επιδοθεί σε μια στρατιωτική εκστρα-
τεία πρωτοφανούς βαρβαρότητας, που 
έχει ως αιχμές τον στρατιωτικό αποκλει-
σμό ολόκληρων πόλεων στο τουρκικό μέ-
ρος του Κουρδιστάν, την επιβολή απαγό-
ρευσης κυκλοφορία, και την συστηματι-
κή δολοφονία αμάχων.

Σ 

ύμφωνα με την Ένωση Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων του Ντιγιαρ-
μπακίρ, από τις 15 Αυγούστου 
2015 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 

2016, έχουν δολοφονηθεί 170 πολίτες, 145 
έχουν τραυματιστεί σε 59 διαφορετικούς 
αποκλεισμούς που έχουν πραγματοποιη-
θεί σε διαφορετικές περιφέρειες του Κουρ-
διστάν. 

Μόνο στο Ντιγιαρμπακίρ, έχουν σκοτω-
θεί 37 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παι-
διά και 3 γυναίκες. Εκεί, τουρκικά άρματα 
βομβαρδίζουν ανελέητα την πόλη.

H πόλη του Σίζρε, της επαρχίας Σουρ, 
επίσης βρίσκεται υπό αποκλεισμό εδώ και 
31 μέρες. Ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούν 
όποιον τολμάει να κυκλοφορήσει στους δρό-
μους, ενώ το σκηνικό του τρόμου συμπλη-
ρώνεται από την δράση αρμάτων και βαρέ-
ως πυροβολικού. Το Σίζρε έχει και ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία για τους Κούρδους, καθώς 
αποτελεί μια από τις κατ εξοχήν εστίες ανά-
πτυξης της κουρδικής τέχνης και λογοτεχνί-
ας.

Σύμφωνα με τον Raci Bilici, πρόεδρο του 
παραρτήματος της «Ένωσης» στο Ντιγιαρ-
μπακίρ: «Στο ιστορικό Σουρ [περιφέρεια του 

Ντιγιαρμπακίρ], το οποίο τελεί υπό αποκλει-
σμό για 43 μέρες, συμβαίνουν πολύ σοβαρά 
πράγματα. Δεν είναι πλέον εφικτό να ζήσει 
κανείς μια κανονική ζωή. Σε περιοχές όπου 
λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις και συγκρού-
σεις, πραγματοποιούνται εκτελέσεις με συ-
νοπτικές διαδικασίες [...] Τα πτώματα παρα-
μένουν στους δρόμους για μέρες. Σε κανέναν 
δεν επιτρέπεται να τα περισυλλέξει. Τα μέλη 
των οικογενειών που προσεγγίζουν πυροβο-
λούνται». […]

Σύμφωνα με κουρδικές πηγές, δεκάδες 
χιλιάδες στρατιώτες έχουν περικυκλώσει την 
πόλη, αλλά και την γειτονική Σιλόπη, σε μια 
επιχείρηση την οποία διευθύνουν... 8 στρα-
τηγοί, αλλά και ανώτεροι επιτελάρχες του 

τουρκικού στρατού. Η περιοχή είναι από τις 
πιο σημαντικές εστίες της κουρδικής αντίστα-
σης: Στις τελευταίες εκλογές της 1ης Νοεμ-
βρίου 2015, το HDP απέσπασε 91% στο Σίζ-
ρε, και 89% στην Σιλόπη. Και στις δύο πό-
λεις, το κουρδικό κίνημα ελέγχει την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Σήμερα, όμως, ο δήμαρχος 
του Σίζρε βρίσκεται στην φυλακή, και η ομό-
λογός του [καθώς το κουρδικό μοντέλο τοπι-
κής αυτοδιοίκησης προβλέπει διπλή ισότιμη 
των ανδρών και των γυναικών στους δήμους 
όπου έχουν εκλεγεί] έχει παυθεί από τα κα-
θήκοντά της. 

Η Ένωση έχει ήδη απευθυνθεί στον 
ΟΗΕ, στην Ε.Ε., και το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά εισέ-

πραξε την παγερή τους αδιαφορία. Το τελευ-
ταίο, μάλιστα, αρνήθηκε να εκδόσει καταδι-
καστική απόφαση εναντίον της Τουρκίας, 
για τους αποκλεισμούς των πόλεων. Αντί αυ-
τού, κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, Ο Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ και ο 
Ντόναλντ Τούσκ, υποσχέθηκαν στον Τούρ-
κο υπουργό ευρωπαϊκών υποθέσεων ότι 
σύντομα θα ανοίξουν τα ‘παγωμένα’ κεφά-
λαια της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκί-
ας στην Ένωση.   

Την ίδια στιγμή, η κουρδική αντίσταση 
προσπαθεί να απαντήσει στις επιθέσεις του 
τουρκικού στρατού. Γυναικείες οργανώσεις 
του Κουρδιστάν, έχουν ξεκινήσει ειρηνική 
πορεία για το σπάσιμο του αποκλεισμού στο 
Σίζρε, με την συμμετοχή χιλιάδων. Ο στρα-
τός τους παρενοχλεί καθημερινά, φυλακίζει 
εκπροσώπους της κινητοποίησης, και πολύ 
συχνά εξαναγκάζει τους συμμετέχοντες, έναν 
προς έναν, σε εξακρίβωση στοιχείων. 

Εν τω μεταξύ, τα ελληνικά ΜΜΕ σιω-
πούν. Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, 
αποστρέφει υποκριτικά το βλέμμα της, για να 
μην διαταράξει την περίφημη «ελληνοτουρ-
κική φιλία» ενόψει μάλιστα της επικείμενης 
λύσης του κυπριακού. Και ο ελληνικός πο-
λιτικός κόσμος σπεύδει να εκφράσει την αλ-
ληλεγγύη του στον Ερντογάν, για την βομβι-
στική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, παρ 
όλο που σύσσωμη η αντιπολίτευση βοά, ότι 
η τουρκική κυβέρνηση φέρει τεράστιο μερί-
διο ευθύνης για αυτήν...  

Ο τουρκικός στρατός επιτίθεται σε ολόκληρες πόλεις του Κουρδιστάν

Τα μπλόκα του θανάτου

Π 

ρόσφατα, 1.123 πανεπι-
στημιακοί, από 89 διαφο-
ρετικά πανεπιστήμια, με-
ταξύ των οποίων οι Νόαμ 

Τσόμσκι, Ντέιβηντ Χάρβεϊ, και Ιμάνου-
ελ Βαλερστάιν, υπέγραψαν μια διε-
θνή έκκληση για τον τερματισμό των 
αποκλεισμών πόλεων, των απαγο-
ρεύσεων κυκλοφορίας και της στρατι-
ωτικής βίας στο Κουρδιστάν. 

Η απάντηση στην έκκληση ήρθε 
δια στόματος του ίδιου του Ερντογάν, 
στο γνωστό παραληρηματικό ύφος 
που μας έχει συνηθίσει τώρα τελευ-
ταία. Αντιγράφουμε από την Χουριέτ 
αποσπάσματα από το σχετικό ρεπορ-
τάζ δηλώσεών του: 

«Παρ όλα αυτά τα γεγονότα, αυτός 

ο εσμός, που αποκαλούν τους εαυ-
τούς τους πανεπιστημιακούς, κατηγο-
ρεί το κράτος μέσω μιας δήλωσης. Και 
σαν να μην έφτανε αυτό, προσκαλούν 
και ξένους παρατηρητές. Αυτή είναι η 
ψυχολογία της αποικιοκρατίας’ είπε, 
συνδέοντας την παρούσα κατάστα-
ση με τον Τουρκικό Πόλεμο της Ανε-
ξαρτησίας. Πρόσθεσε ότι για άλλη μια 
φορά η χώρα δοκιμάζει την ‘προδο-
σία’ από ‘επονομαζόμενους διανοού-
μενους’: ‘Εσείς, ψευτοδιανοούμενοι! 
Είστε αδαείς, και βρίσκεστε στο σκοτά-
δι. Δεν ξέρετε τίποτα για τα ανατολικά, 
και τα νοτιο-ανατολικά μας. Ξέρουμε 
αυτά τα μέρη, όπως ξέρουμε τις διευ-
θύνσεις των σπιτιών μας’ […] 

Αφήστε τους να έρθουν στην Τουρ-

κία. Δεν πρέπει να υπογράφουν τέ-
τοιες εκκλήσεις τόσο εύκολα. Είμα-
στε έτοιμοι να τους πούμε το τι συμ-
βαίνει στα νοτιο-ανατολικά με το νι και 
με το σίγμα. Θα πρέπει να δουν με τα 
δικά τους μάτια αν το πρόβλημα είναι 
η παραβιάση του νόμου από το κρά-
τος, ή η καταπάτηση των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των πολιτών μας 
από την τρομοκρατική οργάνωση του 
PKK’ […] Ας προσκαλέσει ο πρέσβης 
μας στις ΗΠΑ τον Τσόμσκι, που έκανε 
δηλώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις 
του στρατού εναντίον των τρομοκρα-
τών. Ας τον φιλοξενήσουμε στην πε-
ριοχή...». 

Την επομένη ο Τσόμσκι του απά-
ντησε με δηλώσεις σε τηλεοπτικό 

σταθμό: «Η Τουρκία κατηγορεί τον ISIS 
για την βομβιστική επίθεση στο Σουλ-
ταναχμέτ, μια οργάνωση την οποία ο 
Ερντογάν υποστήριξε με διάφορους 
τρόπους, όπως υποστηρίζει και το Μέ-
τωπο Αλ-Νούσρα, μια οργάνωση πα-
ρόμοια με το ISIS. Την ίδια στιγμή, κα-

τηγορεί τους ακαδημαϊκούς επειδή 

καταγγέλλουν τα εγκλήματα που δι-

απράττει εναντίον των Κούρδων, της 

κύριας δύναμης που πολεμάει τον ISIS 

στο Ιράκ και την Συρία. Χρειάζεται να 

πούμε τίποτα παραπάνω;». 

Ερντογάν εναντίον... Τσόμσκι
Διεθνής έκκληση για τη βία κατά των Κούρδων
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Ο επονομαζόμενος και «πόλε-
μος εναντίον της τρομοκρατίας» 
έχει καταστεί μια σύγκρουση στο 
εσωτερικό του κάθε πολιτισμού, 
κατά τον οποίον κάθε πλευρά 
προσποιείται ότι πολεμάει τον 
ISIS προκειμένου να πλήξει τον 
πραγματικό εχθρό της. 

Υ 

πάρχει κάτι το περίερ-
γο στις επίσημες διακη-
ρύξεις ότι βρισκόμαστε 
σε πόλεμο εναντίον του 

Ισλαμικού Κράτους –όλες οι υπερ-
δυνάμεις του πλανήτη εναντίον μιας 
θρησκευτικής συμμορίας που ελέγ-
χει ένα μικρό κομμάτι γης, κυρίως 
ερήμου... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
θα πρέπει να εστιάσουμε στην κατα-
στροφή του ISIS, άνευ όρων, δίχως 
«ναι μεν αλλά»… Το μόνο «αλλά» 
έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να επικεντρωθού-
με στην καταστροφή του, και γι’ αυτό 
απαιτούνται πολλά περισσότερα 
από παθητικές διακηρύξεις και εκ-
κλήσεις για αλληλεγγύη όλων των 
«πολιτισμένων» δυνάμεων εναντί-
ον του δαιμονοποιημένου φονταμε-
νταλιστή εχθρού. 

Σε αυτό που δεν θα πρέπει να 
εμπλακούμε είναι η συνήθης αρι-
στερή-φιλελεύθερη λιτανεία του 

«δεν μπορούμε να καταπολεμή-
σουμε τον φόβο με τον φόβο… η 
βία φέρνει μόνο βία». Ήρθε η στιγ-
μή να θέσουμε δυσάρεστα ερωτή-
ματα: πώς είναι δυνατόν να επιβιώ-
νει το Ισλαμικό Κράτος; Όπως όλοι 
γνωρίζουμε, παρά τις τυπικές κατα-
δίκες και την απόρριψη από όλες 
τις πλευρές, υπάρχουν δυνάμεις 
και κράτη που σιωπηρά όχι μόνο 
το ανέχονται, αλλά και το βοηθούν. 
Πρόσφατα, καθώς ξέσπασαν σφο-
δρές συγκρούσεις μεταξύ του ρωσι-
κού στρατού και των τρομοκρατών 
του ISIS στην διαλυμένη από τον 
πόλεμο Συρία, αμέτρητοι τραυματί-
ες πολεμιστές του ISIS διέρχονται τα 
τουρκικά σύνορα και νοσηλεύονται 
σε στρατιωτικά νοσοκομεία. 

Όπως ο Ντέιβηντ Γκρέμπερ 
σχολίασε πρόσφατα, εάν η Τουρ-
κία είχε επιβάλει το ίδιο είδος από-
λυτου αποκλεισμού στις περιοχές 
του ISIS όπως έπραξε με τις κουρ-
δοκρατούμενες περιοχές της Συρί-
ας, πόσο μάλλον να επιδείξει παρό-
μοια «αδράνεια» προς το PKK και 
το YPG, σαν αυτή που προσφέρει 
στο Ισλαμικό Κράτος, αυτό θα είχε 
εδώ και καιρό καταρρεύσει, και οι 
επιθέσεις στο Παρίσι δεν θα είχαν 
συμβεί ποτέ. Αντί αυτών, η Τουρ-
κία όχι μόνον διακριτικά βοηθούσε 
το Ισλαμικό Κράτος περιθάλποντας 
τους τραυματίες στρατιώτες του, και 
διευκολύνοντας τις εξαγωγές πε-
τρελαίου από τα εδάφη που ελέγχει 
το ISIS, αλλά επίσης με το να επιτί-
θεται βάναυσα στις κουρδικές δυ-

νάμεις, τις ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ τοπικές 
δυνάμεις που εμπλέκονται σε σο-
βαρές μάχες μαζί του. Και βέβαια, 
η Τουρκία κατέρριψε ένα ρώσικο 
μαχητικό που εξαπέλυε επίθεση 
στις θέσεις του ISIS στην Συρία. Πα-
ρόμοια πράγματα συμβαίνουν και 
στην Σαουδική Αραβία, τον στρατη-
γικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή 
(που καλωσορίζει τον πόλεμο του 
Ισλαμικού Κράτους ενάντια στους 
Σιίτες), ενώ ακόμα και το Ισραήλ εί-
ναι ύποπτα σιωπηλό στην καταδίκη 
του ISIS εξαιτίας οπορτουνιστικών 
υπολογισμών (ο ISIS πολεμάει τις 
φιλο-ιρανικές σίιτικες δυνάμεις τις 
οποίες το Ισραήλ θεωρεί ως κύριο 
εχθρό του). 

Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας, που ανακοινώθη-
κε κατά τα τέλη Νοεμβρίου (σύμ-
φωνα με την οποία η Τουρκία θα 
ανακόψει την ροή των προσφύγων 
προς την Ευρώπη σε αντάλλαγμα 
μιας γενναιόδωρης οικονομικής 
βοήθειας, αρχικά 3 δισ. €) είναι μια 
ντροπιαστική, απαίσια πράξη, μια 
σωστή ηθικο-πολιτική καταστροφή. 
Έτσι άραγε θα διεξαχθεί ο «πόλεμος 
εναντίον της τρομοκρατίας», με το 
να υποκύπτουμε στους τουρκικούς 
εκβιασμούς και να επιβαβρεύουμε 
έναν από τους βασικούς υπαίτιους 
της ανάδυσης του ISIS στην Συρία; 
Η οπορτουνιστική-πραγματιστική 

δικαιολόγηση αυτής της συμφωνί-
ας είναι ξεκάθαρα (είναι ή δεν είναι 
το να δωροδοκήσουμε την Τουρκία 
ο πιο προφανής τρόπος να περιο-
ρίσουμε την ροή των προσφύγων;) 
αλλά οι μακροπρόθεσμες συνέπει-
ες θα είναι καταστροφικές.  

Αυτό το περίεργο παρασκήνιο 
καθιστά ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να 
πάρουμε στα σοβαρά τον «ολοκλη-
ρωτικό πόλεμο» εναντίον του ISIS –
δεν τον εννοούν στα σοβαρά. Σίγου-
ρα δεν έχουμε να κάνουμε με έναν 
πόλεμο των πολιτισμών (η Χριστια-
νική Δύση εναντίον του ριζοσπαστι-
κού Ισλάμ), αλλά με μια σύγκρου-
ση στο εσωτερικό του κάθε πολιτι-
σμού: Στον χριστιανικό χώρο είναι 
οι Αμερικάνοι και η Δυτική Ευρώ-
πη εναντίον της Ρωσίας, και στον 
μουσουλμανικό χώρο είναι οι Σου-
νίτες εναντίον των Σιιτών. Η θηριω-
δία του Ισλαμικού Κράτους χρησι-
μεύει ως φετίχ, καλύπτοντας όλους 
αυτούς τους ανταγωνισμούς, στους 
οποίους κάθε πλευρά προσποιεί-
ται ότι πολεμάει τον ISIS προκει-
μένου να χτυπήσει τον πραγματικό 
της εχθρό. 
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αναδημοσίευση από το 
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Ε 

νώ τα σενάρια για τη συνεργασία 

των σοσιαλιστών με το Ποδέμος 

φούντωναν, η πρώτη συνεδρίαση 

του Κογκρέσου επιφύλασσε εντά-

σεις και συγκρούσεις, μεταξύ τους, γεγονός 

που απομακρύνει την προοπτική συνεργασί-

ας. 

Α αιτία της αντιπαράθεσης ήταν το γεγο-

νός ότι οι σοσιαλιστές (PSOE) συμφώνησαν με 

το κόμμα των Θιουδαδάνος (Πολίτες, στα ελ-

ληνικά --κάτι ανάλογο με το δικό μας Ποτάμι), 

να στηρίξουν οι τελευταίοι τη σοσιαλιστική 

υποψηφιότητα για την προεδρία του σώματος. 

Το Λαϊκό Κόμμα (PP), φρονώντας ότι η προ-

σέγγιση PSOE- Θιουδαδάνος, διευκολύνει την 

προοπτική μιας «μεγάλης συννενόησης», που 

θα περιθωριοποιήσει εντελώς τους Ποδέ-

μος, συμφώνησαν να μην καταθέσουν τη δική 

τους υποψηφιότητα, διευκολύνοντας έτσι την 

εκλογή του Πάτσι Λόπεθ, βετεράνου πολιτι-

κού του PSOE, στην προεδρία του Κογκρέσου. 

Η Ελ Παϊς, έγραψε ότι πραγματική αι-

τία της σύγκρουσης, που πραγματοποιήθηκε 

κατά την πρώτη σύγκλιση του σώματος, ήταν 

το γεγονός ότι τα άλλα κόμματα αρνήθηκαν 

στους Ποδέμος να σπάσουν την κοινοβουλευ-

τική τους ομάδα στα τέσσερα, καθώς μπορεί 

να κατέβηκαν ενιαία στις εκλογές, αλλά το 

ψηφοδέλτιο αποτελούσε μια εκλογική συμ-

μαχία με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς 

που προέρχονταν από τη Γαλικία, την Κατα-

λονία και την Βαλένθια. H Ελ Παϊς σχολία-

σε φαρμακερά, «αν τους επιτρεπόταν κάτι τέ-

τοιο, θα σήμαινε ότι θα αποκτούσαν πρόσβα-

ση σε μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές αποζη-

μιώσεις, εκπροσωπήσεις στις επιτροπές και 

άλλα προνόμια». 

Οι Ποδέμος πρότειναν τη δική τους υπο-

ψήφια, που μάλιστα θήλασε το λίγων μηνών 

παιδί της κατά τη διάρκεια της ψηφοφορί-

ας, ενώ ο Πάμπλο Ινγκλέσιας κατήγγειλε τη 

«συμμαχία των 3» ως «ντροπιαστική». Κατά τα 

άλλα, τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν επά-

νω στους «αντισυμβατικούς» εκπροσώπους 

των Ποδέμος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα απο-

δειχθούν κι αυτοί ότι πουλούν φύκια και με-

ταξωτές κορδέλες, όπως οι του ΣΥΡΙΖΑ...   

Σύγκρουση με τους σοσιαλιστές - αβέβαιη η «συναίνεση»

Ποδέμος: Καβγάς με το καλημέρα

Τ 

ις προάλλες ο Ταρίκ Αλί θυμήθηκε 
στο φέισμπουκ ένα κείμενο που έγρα-
ψε προ τριετίας για τον χο Τσι Μινχ, το 
οποίο είχε δημοσιευθεί στο λόντον ρι-

βιού οφ Μπουκς. Το κείμενο τιτλοφορούνταν 
«ο χο Τσι Μινχ ερωτευμένος», και παρουσία-
ζε –μέσα από την κριτική μιας σχετικής με την 
υπόθεση νουβέλας– μια σχετικά άγνωστη πτυ-
χή στη ζωή του μεγάλου Βιετναμέζου επανα-
στάτη –τον οποίον, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν τον συ-
μπαθούσε και πάρα πολύ η γραφειοκρατία του 
κόμματός του, καθώς προσπάθησε να τον δο-
λοφονήσει ουκ ολίγες φορές, ενόσω ήταν επι-
κεφαλής του και ηγέτης της χώρας. 

Η ιστορία εξελίσσεται κατά την περίοδο του 
πολέμου της Ινδοκίνας, όπου ο Χο –στην αρχή 
των εξήντα του χρόνων– ερωτεύεται μια 19χρο-
νη, αποκτάει δύο παιδιά μαζί της (αγόρι και κο-
ρίτσι) και υπόσχεται να την παντρευτεί. Δυστυ-
χώς, υπολόγιζε δίχως τη βούληση των… υφιστα-
μένων του (αρκετοί από τους οποίους υπήρξαν 
δημοσίως πολυγαμικοί). Το… Πολιτμπιρό απο-
φασίζει ομόφωνα ότι ο γάμος δεν γίνεται αποδε-
κτός, ενώ κάποιοι αναλαμβάνουν να δολοφονή-

σουν την πέτρα του σκανδάλου και την αδερφή 
της. Ο Χο, γράφει ο Αλί, πέθανε το 1969 βασανι-
σμένος από τις αντιφάσεις που θέριεψαν και κα-
τέφαγαν την ίδια του την ζωή: Βετεράνος της Κό-
μιντερν, ο ίδιος, θα ζήσει στο μεσοπολεμικό του 
απόγειο τον «ριζικό αντιανθρωπισμό» της Δι-
εθνούς. Στο τέλος της ζωής του, όντας νικηφό-
ρος στην πατρίδα, θα πέσει θύμα του ανακαλύ-
πτοντας ότι ο ίδιος ο μηχανισμός που εξέθρεψε 
τον ήθελε πλέον μοναχά ως σύμβολο, ει δυνα-
τόν μάλιστα και νεκρό. Η πίκρα του Χο, λέει ο Αλί, 
ίσως να αντικατοπτρίζει και τη ματαίωση ενός 
ολόκληρου λαού, που πολέμησε την αποικιο-
κρατία σ’ έναν λυσσαλέο αγώνα, για να δει την 
παλινόρθωση να τσακίζει τα όνειρά του μόλις 
μια δεκαετία μετά την τελική νίκη. Σήμερα, το Βι-
ετνάμ προστρέχει περήφανα να συμμετάσχει στη 
Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις του 
Ειρηνικού, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στο σχόλιο 
που έκανε ο Ταρίκ Αλί στο φέισμπουκ, καταλή-
γει: Δεν υπάρχει ελεύθερη παιδεία και υγεία για 
όλους στο Βιετνάμ, κάτι που θα δυαρεστούσε τα 
μάλα τον Χο Τσι Μινχ, για να μην αναφέρουμε τον 
Φαμ βαν Ντονκ και τον Βο Νγκιεν Γκιάπ...

Μια αλληγορία για την κατάληξη της επανάστασης στο Βιετνάμ

«Ο Χο ερωτευμένος»

Πρέπει να μιλήσουμε για την Τουρκία
Του Σλαβόι Ζίζεκ
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Παρά τις κοπιώδεις προσπάθειες των κι-
νέζικων αρχών να ελέγξουν την εντεινό-
μενη κρίση των κινεζικών χρηματαγορών, 
με αλλεπάλληλες ρυθμιστικές παρεμβά-
σεις από τον Αύγουστο του 2015, η κρίση 
δείχνει να επιμένει: Την Δευτέρα 4 Ιανου-
αρίου και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου, τα χρη-
ματιστήρια της Σαγκάης και του Σεντζέν, 
κατέγραψαν απώλειες της τάξης του 7% 
γεγονός που εξανάγκασε τις αρχές στο να 
διακόψουν τις συναλλαγές σε αυτά.

Η 
επιμονή της χρηματοπιστωτι-
κής κρίσης, έχει προκαλέσει 
πανικό και έντονες διχογνωμί-
ες στην παγκόσμια χρηματα-

γορά και τους αναλυτές της. Πολλές είναι οι 
εκδοχές για την ερμηνεία της κρίσης: Ο πο-
λύς Τζώρτζ Σόρος, δήλωσε ότι βρισκόμα-
στε μπροστά στα προπαρασκευαστικά στάδια 
μιας κρίσης παρόμοιας με του 2008, η οποία 
αυτήν την φορά θα έχει ως αφετηρία της την 
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου: 
«Το μοντέλο της Κίνας απαιτεί μείζονες προ-
σαρμογές». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 
Francesco Sisci των Asia Times, που αποδίδει 
την κρίση σε τρείς, κυρίως, παράγοντες που 
επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Κίνας: Πρώ-
τον, οι κρατικές επιχειρήσεις –που αντιμε-
τωπίζουν σοβαρότατα κρούσματα διαφθοράς 
και «καταπίνουν» τεράστιες ποσότητες κεφα-
λαίων από τους προϋπολογισμούς των κι-
νεζικών περιφερειών· δεύτερον, η απώλεια 
εμπιστοσύνης στον ιδιωτικό τομέα, κα-
θώς κι εκεί οι φαύλες πρακτικές τείνουν να 
καταστούν κανόνας· τρίτον, το γεγονός ότι το 
μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων στις κινέζι-
κες χρηματαγορές αφορά μια βαβέλ μικρο-
επενδυτών με απρόβλεπτη συμπεριφορά 
και πρακτικές που πολύ συχνά διαφεύγουν 
τους αυστηρούς κανόνες που έχουν θεσπίσει 
οι κινέζικες αρχές για τον έλεγχο των χρημα-
ταγορών.

Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες περιστρέφονται γύρω από ένα μείζον 
πρόβλημα, που τείνει να εξελιχθεί σε βρα-
χνάς για το «κινέζικο μοντέλο»: Η διόγκωση 
ενός γενικευμένου φαινομένου ανομίας που 
τείνει να καταλάβει κάθε πτυχή της οικονο-
μικής δραστηριότητας: Είτε μιλάμε για το τρί-
γωνο κρατικών αξιωματούχων –τοπικών αρ-
χών– επιχειρηματιών που αποτελούν τον κε-
ντρικό φορέα της διαφθοράς στα στρατηγικά 
ύψη της κινέζικης εξουσίας και οικονομίας, 
είτε για τις γοργά επεκτεινόμενες μεσαίες τά-
ξεις της χώρας.

 Μπορεί η Κίνα να αποτέλεσε εν τέλει 
εξαίρεση στον κανόνα της κατάρρευσης των 
υπόλοιπων σοσιαλιστικών καθεστώτων, επι-
τυγχάνοντας σε πρώτη φάση μια επιτυχημέ-
νη μετάβαση σε ένα υβριδικό μοντέλο κρα-
τικά ελεγχόμενης οικονομίας της αγοράς. 
Όμως, τα φαινόμενα που χαρακτήρισαν την 
αποδρομή του κρατικιστικού μοντέλου κατά 
τα τέλη του 20ού αιώνα –διαφθορά, ανάπτυξη 

μορφών παρα-οικονομίας κ.ο.κ. – όχι μόνο 
φαίνεται πως επιμένουν, αλλά διευρύνθη-
καν κιόλας ενισχυμένα από την εισβολή του 
«καπιταλιστικού φαντασιακού» στην κινέζικη 
κοινωνία. Που πλέον, ανακαλύπτει και προ-
σχωρεί μαζικά στο κυνήγι του πλουτισμού 
με κάθε μέσο, όπως έξοχα στηλιτεύει και η 
κοινωνική κριτική του νέου κινέζικου κινη-
ματογράφου. Το πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει η Κίνα δεν είναι έλασσον: Στην πραγματι-
κότητα η διαφθορά στέκει εμπόδιο σε πολι-
τικές τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης που 
έχει υιοθετήσει: ο νεο-κεϋνσιανισμός προ-
σκρούει πάνω στα εκτεταμένα γραφειοκρατι-
κά συμφέροντα, η διόγκωση των οποίων συ-
μπαρασέρνει στην φαυλότητα και την ιδιωτι-
κή οικονομία.

 Ο ηγέτης της χώρας, Ζι Ξινπίνγκ, έχει 
εδώ και καιρό κηρύξει μια εκτεταμένη κα-
μπάνια «ενάντια στην διαφθορά» για την αντι-
μετώπιση αυτών των φαινομένων σε κάθε 
επίπεδο. Μέσα από ένα κρεσέντο μεταρρυθ-
μίσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρα-
τού, και της δικαστικής εξουσίας, προσπαθεί 
να συγκροτήσει ένα ανεξάρτητο στρώμα δη-
μόσιων λειτουργών που θα σπάσει τα εκτετα-
μένα δίκτυα διαπλοκής που καθηλώνουν ιδι-
ωτικό και δημόσιο τομέα σε έναν κύκλο φαυ-
λοκρατίας. Παράλληλα, έχει εγκαινιάσει μια 
εκτεταμένη συζήτηση μέσα στην χώρα, πάνω 
στην πολιτική ηθική, την εμπιστοσύνη, την 
σημασία τήρησης του θεσμικού πλαισίου. 
Την ίδια στιγμή, σκέφτεται να αναδιπλωθεί 
εν μέρει υιοθετώντας και πολιτικές «τόνωσης 
της προσφοράς» –μείωση της φορολογίας 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λελογισμέ-
νες ιδιωτικοποιήσεις κ.ο.κ. Τα δυτικά μέσα 
θεωρούν ότι κάτι τέτοιο συνιστά αντίφαση με 
τον μακροχρόνιο κινέζικο σχεδιασμό: Όμως, 
είναι σαφές, ότι εάν η κινέζικη ηγεσία επιθυ-
μεί το ξεκαθάρισμα της οικονομίας από την 

φαυλοκρατία, θα πρέπει, πέρα από την εξυ-
γίανση του δημοσίου τομέα, να υποβοηθήσει 
και στην διαμόρφωση ενός κύκλου ενάρετης 
ιδιωτικής οικονομίας.

Εν τω μεταξύ οι αρρυθμίες της Κίνας επη-
ρεάζουν αποφασιστικά το παγκόσμιο οικο-
νομικό κλίμα. Η αναθεώρηση του κινέζικου 
ρυθμού ανάπτυξης προς τα κάτω, καθώς και 
η υποτίμηση του κινέζικου Γουάν, έχουν συ-
μπαρασύρει και τις τιμές του πετρελαίου –
που αυτήν την βδομάδα άγγιξαν ιστορικό χα-
μηλό 12ετίας (30$ το βαρέλι). Πράγμα που 
αποτελεί μείζον πρόβλημα για όλες τις πετρε-
λαιοπαραγωγικές χώρες, όχι μόνον της Βενε-
ζουέλας ή της Ρωσίας όπως αρέσκονται να 
υπενθυμίζουν τα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά και 
της ίδιας της Αμερικής, που τα τελευταία χρό-
νια μεταβλήθηκε εκ νέου σε πετρελαιοπα-
ραγωγό χώρα, λόγω της ευρείας ανάπτυξης 
των σχιστολιθικών πεδίων εξόρυξης: Το αμε-
ρικάνικο αργό, με κατά τι ακριβότερο κόστος 
παραγωγής, αντιμετωπίζει στενότητες κερδο-
φορίας, όταν διατίθεται σε τόσο χαμηλές τιμές.

 Ίσως, εν τέλει, ο διαβόητος Τζόρτζ Σόρος, 
να μην έχει εντελώς άδικο όταν μιλάει για τον 
κίνδυνο μιας νέας οικονομικής κρίσης τύ-
που 2008 μέσα στο 2016. Πολλοί αναλυτές, 
βέβαια, έσπευσαν να διασκεδάσουν τους φό-
βους του, χαριτολογώντας ότι ο Σόρος «γέρα-
σε» και έχει γίνει υπερβολικά φοβικός. Εκεί-
νος, πρόσφατα τους απάντησε ότι το κλει-
δί της δικής του επιτυχίας, ήταν ότι ποτέ δεν 
προσέγγισε τις αγορές με το στενό μάτι ενός 
οικονομολόγου, αλλά με την διαίσθηση και 
την ευρύτητα γνώσεων ενός φιλοσόφου. Ο 
κερδοσκόπος Σόρος, που με το μακρύ του 
χέρι προωθεί σε όλο τον κόσμο τα γεωπολι-
τικά συμφέροντα των ΗΠΑ, μπορεί να είναι 
μείζων αντίπαλος των λαών. Χαζός, όμως, δεν 
είναι...

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ

Ο πάπας 
Φραγκίσκος σε 
διάλογο με τα... κι-
νήματα (;!) 

E 

άν το διαβάζαμε πριν από μερικά χρό-
νια, θα πιστεύαμε ότι είναι ένα πρωτα-
πριλιάτικο αστείο. σήμερα, αποτελεί 
όμως πραγματικότητα και μάλιστα συ-

μπεριλαμβάνεται ως είδηση σε πολλές «κινη-
ματικές» ιστοσελίδες ειδήσεων περί των τεκται-
νομένων της λατινικής Αμερικής: ο νυν επικεφα-
λής της άλλοτε διαβόητης για τα κινήματα της 
λατινικής Αμερικής, και ιδιαιτέρως για τη ‘θεολο-
γία της απελευθέρωσης’, Καθολικής εκκλησίας 
εμπλέκεται σε... μόνιμο διάλογο με τα κινήματα 
του Τρίτου Κόσμου.

Η αρχή έγινε το 2013, με επαφές που είχαν 
εκπρόσωποι του πάπα, με την διεθνή οργάνωση 
Via Campesina, μια ομπρέλα αγροτικών κινη-
μάτων που συσπειρώνει στο εσωτερικό της μα-
ζικότατες εκφράσεις τους, όπως το βραζιλιάνι-
κο Κίνημα των Αγροτών Δίχως Γη (MST), τις ιν-
δικές αγροτικές ομοσπονδίες που αγωνίζονται 
ενάντια στα μεταλλαγμένα και στις πατέντες των 
φυτών κ.ο.κ. Ακολούθησε μια Παγκόσμια Διά-
σκεψη των Κινημάτων στο... Βατικανό, το 2014, 
με την επίσημη συμμετοχή του Πάπα, στην οποία 
αγροτικά, εργατικά και ευρύτερα κοινωνικά κι-
νήματα συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το 
δικαίωμα στην καλλιέργεια, το δικαίωμα στην 
στέγη, και εκείνο στην αξιοπρεπή εργασία. 

Φέτος, θα ακολουθήσει μια ακόμα συνάντη-
ση στην Βολιβία, επ αφορμήν της επίσκεψης του 
Πάπα στην χώρα. Η συνάντηση αναμένεται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην Βολιβία πα-
ραμένει σχετικά κραταιό το πείραμα για ένα κοι-
νωνιστικό μοντέλο του 21ου αιώνα, την ίδια στιγ-
μή που αντιμετωπίζει σαφέστατη ύφεση, αν όχι 
θανάσιμα αδιέξοδα, στην Βενεζουέλα ή την 
Βραζιλία. Δεκάδες κινήματα αναμένεται να συμ-
μετάσχουν, μεταξύ των οποίων μερικές από τις 
πιο ριζοσπαστικές εκφράσεις του λατινοαμερι-
κάνικου αγώνα για την εθνική και την κοινωνι-
κή χειραφέτηση. 

Φαίνεται πως η Καθολική Εκκλησία δείχνει 
να αλλάζει σταδιακά ρότα, μετά την πολλαπλή 
κρίση που αντιμετώπισε κατά τις δύο τελευταί-
ες δεκαετίες, όταν σκάνδαλα, περιστατικά δια-
φθοράς, παιδοφιλίας συρρίκνωναν θεαματικά 
το διεθνές της κύρος, την ίδια στιγμή που έχανε 
καταφανώς έδαφος στις επικράτειες του Τρίτου 
Κόσμου (ιδίως στην Λατινική Αμερική, από τους 
Προτεστάντες, και την Αφρική, από το Ισλάμ). Με 
την εκλογή του νέου Πάπα (ο οποίος διάλεξε το 
όνομά του από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης), 
φαίνεται πως αντιδρά σε αυτήν την κρίση, πασχί-
ζοντας να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρό-
σωπο. 

Την ίδια στιγμή ο δικός μας (;) Πατριάρχης 
δίνει ρεσιτάλ κονφορμισμού στις παγκόσμιες 
και περιφερειακές υπερδυνάμεις, σπαταλώντας 
την απείρως συμβατικότερη ως προς τις πραγ-
ματικότητες των κατατρεγμένων πνευματική 
κληρονομιά που έχει συσσωρεύσει ιστορικά η 
Ορθοδοξία...

Τι συμβαίνει με την Κίνα;
Οι αρρυθμίες του κινέζικου μοντέλου και οι κλυδωνισμοί στην παγκόσμια οικονομία

Οι αρρυθμίες της Κίνας επηρεάζουν αποφασιστικά το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα. Η 
αναθεώρηση του κινέζικου ρυθμού ανάπτυξης προς τα κάτω, καθώς και η υποτίμηση του 
γουάν, έχουν συμπαρασύρει και τις τιμές του πετρελαίου –που αυτή  την εβδομάδα άγγιξαν 
ιστορικό χαμηλό 12ετίας (30$ το βαρέλι). 
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Η ομιλία του Ομπάμα για την «κα-
τάσταση του έθνους» κατέδειξε τις 
στρατηγικές προτεραιότητες της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτι-
κής. Στην κορυφή όλων βρίσκεται 
πάντοτε η ρωσική απειλή. Και δι-
καίως. Διότι, παρά τις θεωρίες που 
βλέπουν προσέγγιση ή και συνερ-
γασία ΗΠΑ-Ρωσίας, λόγω της μά-
χης κατά της ισλαμιστικής τρο-
μοκρατίας, οι διαφορές μεταξύ 
τους είναι βαθιές και ουσιαστικές. 
Όπως το περιγράφει και η ανανε-
ωμένη ρωσική «Στρατηγική για 
την Εθνική Ασφάλεια» –με ισχύ 
μέχρι το 2020– η αντιπαράθεση 
αυτή θα καθορίσει την πορεία της 
«παγκοσμιοποίησης».

Υ 
πό το πρίσμα αυτό εξη-
γείται και η προσπάθεια 
της Ουάσιγκτον να αφαι-
ρέσει από τη ζώνη επιρ-

ροής της Μόσχας την Ουκρανία 
και τη Συρία. Με όποιο τρόπο και 
με όποια μέσα. Με «ακροδεξιούς», 
που φόρεσαν την προβιά του δη-
μοκράτη, στην Ουκρανία, με ακραί-
ους ισλαμιστές, που σήκωσαν το λά-
βαρο της «αραβικής άνοιξης», στη 
Μέση Ανατολή. Το «έργο», ωστό-
σο, κάπου χάλασε. Αυτό συνέβη σα-
φώς πολύ λιγότερο στην Ουκρανία, 
όπου ο Πούτιν πιάστηκε κυριολε-
κτικά στον ύπνο, εμπιστευόμενος 
την στήριξη του Βερολίνου. Η αντί-
δρασή του με την προσάρτηση της 
Κριμαίας και την ενίσχυση των αυ-
τονομιστών του Ντονμπάς έπληξε 
την αξιοπιστία του νέου καθεστώτος 
στο Κίεβο, αλλά ζημίωσε ελάχιστα 
την Ουάσιγκτον. 

Το «ουκρανικό» συνεχίζει να 
συνιστά την κύρια πλατφόρμα προ-
ώθησης του αμερικανικού στόχου 
για τη ολοκληρωτική διάρρηξη των 
σχέσεων Ρωσίας-Δυτικής Ευρώ-
πης. Τον Δεκέμβριο που μας πέρα-
σε, οι κυρώσεις της Ε.Ε. εναντίον της 
Μόσχας ανανεώθηκαν, με τη συμ-
μετοχή και της «υπερήφανης» ελ-
ληνικής κυβέρνησης – τέτοιο πολι-
τικό «χαμαιλεοντισμό» και τόση διά-
σταση λόγων και έργων μόνον η άρ-
ρωστη μεταπολιτευτική μας περίο-
δος μπορούσε να ξεβράσει! Ούτε η 
απειλή του ισλαμικού εξτρεμισμού 
για την Ευρώπη, ούτε οι τεράστιες 
μεταναστευτικές ροές, ούτε η συνε-
χιζόμενη οικονομική κρίση, δεν εί-
ναι ικανά να ωθήσουν τις ευρωπα-
ϊκές ελίτ, κυρίως σε Γερμανία και 

Γαλλία, να αλλάξουν ρότα. Η από-
πειρα του Ολάντ να δημιουργήσει 
μια υποτυπώδη συμμαχία με τους 
Ρώσους, μετά τα τρομοκρατικά κτυ-
πήματα του Παρισιού, κατέληξε σε 
άτακτη υποχώρηση εκ μέρους του 
«δυστυχή» Γάλλου προέδρου. Από 
την άλλη πλευρά, η τυφλή υπακοή 
της Μέρκελ στα κελεύσματα του ατ-
λαντικού της εταίρου, ενάντια στα 
συμφέροντα της ίδιας της Γερμανί-
ας, προκάλεσε τους δικαιολογημέ-
νους διθυράμβους του Σόρος για το 
πρόσωπό της –αν και μετά τα γεγο-
νότα της Κολωνίας είναι αμφίβολο 
αν την βοηθούν στην πολιτική κατη-
φόρα που την περιμένει. 

Σε κάθε περίπτωση, κι επειδή 
οι ειδήσεις από το μέτωπο της ανα-
τολικής Ουκρανίας έρχονται με το 
σταγονόμετρο, τα κανόνια δεν έχουν 
σιγήσει από την, θεμελιωμένη από 
Έλληνες της Κριμαίας, Μαριούπο-
λη έως και έξω από το Λουγκάνσκ. 
Οποιαδήποτε στιγμή η φωτιά μπο-
ρεί να ανάψει και πάλι. Όχι συμπτω-
ματικά, σε μια έκθεση 65 σελίδων, 
για το μέλλον των αμερικανο-ρωσι-
κών σχέσεων, όπου εξετάζονται τρία 
«αν» με διαφορετική οπτική, ο διευ-
θυντής του «Wilson Center Kennan 
Institute», Matthew Rojansky, προ-
βλέπει τη συνέχιση της ψυχροπολε-
μικής αντιπαράθεσης, όπου η σύ-
γκρουση του Ντονμπάς αποτελεί 
την «τελευταία και μεγαλύτερη ‘‘ψυ-
χρή’’ αντιπαράθεση στον μετασοβι-
ετικό χώρο». Σύντομα, πάντως, θα 
παρακολουθήσουμε την αναζωπύ-
ρωση κι άλλων εστιών αντιπαλό-
τητας στον βαλκανικό χώρο, καθώς 
μπαίνουμε στην τελική ευθεία της 
προσπάθειας εισόδου του Μαυρο-
βουνίου και των Σκοπίων στο ΝΑ-
ΤΟ –με την πρόθυμη συνδρομή της 
ελληνικής κυβέρνησης πάντοτε–, 
όπως και στην Κύπρο, που οσονού-
πω θα εμφανιστεί το περιβόητο σχέ-
διο «επίλυσης». ]

Τα πολεμικά μέτωπα 
στη Συρία

Στη Συρία εντούτοις, τα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση, όταν ο Αμερικανός πρόε-
δρος διαβεβαίωσε το έθνος του ότι η 
χώρα αυτή απομακρύνεται από τη 
ρωσική επιρροή, δεν έλεγε αλήθεια. 
Στην πραγματικότητα δεν ανταπο-
κρίνονται και διάφορες αναλύσεις 
που είδαν προσφάτως το φως της 
δημοσιότητας, σαν αυτή του The 
Atlantic Magazine, που κάνουν λό-

γο για αποτυχία της ρωσικής επέμ-
βασης ή και για επικείμενη ήττα των 
Ρώσων στη Μέση Ανατολή.  

Η αμερικανική επιχειρηματο-
λογία στηρίζεται κυρίως στην πολύ 
αργή πρόοδο στα διάφορα μέτωπα 
στη Συρία, στο υπερβολικό κόστος 
του πολέμου για την Μόσχα, που 
μεταφράζεται σε 2,4 με 4 εκ. δολ. 
ημερησίως, στην όξυνση των σχέ-
σεων με την Τουρκία και στην αντι-
παράθεση με τον σουνιτικό συνα-
σπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
κόστος του πολέμου είναι υψηλό, 
και με τις τιμές του πετρελαίου να 
έχουν πάει στα τάρταρα, δεν είναι 
ό,τι καλύτερο για την ευρισκόμενη 
σε ύφεση ρωσική οικονομία– δι-
ατηρείται κάπου στην 6η θέση πα-
γκοσμίως. 

Όσον αφορά, όμως, στα νέα από 
τον πόλεμο, αυτά είναι πολύ ενθαρ-
ρυντικά για την Μόσχα. Οι ρωσικοί 
βομβαρδισμοί έχουν αλλάξει κα-
ταλυτικά τον χάρτη των πολεμικών 
συγκρούσεων. Η επί μήνες στασι-
μότητα της πλευράς Άσαντ οφείλε-
ται στην κόπωση του στρατού του 
και την αντιμετώπιση πολλών ανοι-
χτών μετώπων. Ο πόλεμος, στην 
πραγματικότητα, γινόταν παντού. 
Όχι μόνον κατά μήκος της εξωτερι-
κής γραμμής της ζώνης στην οποία 
είχε αναδιπλωθεί το καθεστώς –το 
ένα έκτο της έκτασης της χώρας αλ-
λά με το 80% του πληθυσμού– αλ-
λά και εντός της ζώνης αυτής όπου 
υπάρχουν πολλοί και ισχυροί θύλα-
κες αντικαθεστωτικών. Σταδιακά, η 
κατάσταση βελτιώθηκε, και πολλές 
εσωτερικές εστίες αντίστασης περι-
ορίστηκαν ή και εξαλείφθηκαν. Συ-

νολικά αυτό το διάστημα καταλή-
φθηκαν 80 πόλεις και χωριά και 
έκταση 500 τ.χλμ. 

Πλέον τις τελευταίες εβδομάδες 
οι προσπάθειες του στρατού επικε-
ντρώθηκαν σε δύο μέτωπα: βορείως 
της Λαττάκειας και βορειοανατολικά 
του Χαλεπιού. Στόχος και των δύο 
επιθέσεων είναι η πρόσβαση και η 
κατάληψη της συνοριακής γραμ-
μής με τη Τουρκία. Η επίτευξη του 
στόχου σημαίνει το σφράγισμα των 
διόδων εισροής βοήθειας από το 
τουρκικό έδαφος, που συνιστά και 
την κύρια αιτία αντοχής των αντικα-
θεστωτικών κάθε απόχρωσης. Την 
ίδια στρατηγική ακολουθούν και οι 
Κούρδοι: τόσο οι κουρδικές δυνά-
μεις που προελαύνουν από την ανα-
τολή, και πρόσφατα πέρασαν τον Ευ-
φράτη –κι εκεί έχουν και την αμερι-
κανική υποστήριξη– όσο κι αυτές 
από το καντόνι Αφρίν στο διάδρομο 
Αζάζ. 

Σ’ όλα αυτά τα μέτωπα, η συμ-
μαχία συριακού στρατού, Κούρδων 
και Ρωσίας έχει σημαντικές επιτυ-
χίες. Δυτικά καταλήφθηκε στις 12 
Ιανουαρίου η πόλη Σάλμα, οχυρό 
των αντικαθεστωτικών από το 2012 
και ο στρατός συνεχίζει νικηφόρα 
προς τη συνοριακή γραμμή –εκεί 
που καταρρίφθηκε και το ρωσικό 
βομβαρδιστικό.  

Στο ανατολικό Χαλέπι η προώ-
θηση είναι ορμητική και το «Ισλα-
μικό Κράτος» υποχωρεί άτακτα. 
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, οι ειδικές δυνάμεις «Τί-
γρης», του συριακού στρατού, είναι 
έξω από την πόλη Αλ-Μπαμπ, με-
τά την οποία είναι ανοιχτός ο δρό-
μος για τα συρο-τουρκικά σύνορα. 

Ραγδαία είναι και η προέλαση των 
Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμε-
ων, που περιλαμβάνουν τις κουρ-
δικές YPG και YPJ, που βρίσκονται 
10 χλμ. από την πόλη Μανμπίζ, 
μετά την οποία επίσης ανοίγεται ο 
δρόμος για τα τουρκικά σύνορα.

Το σκηνικό αυτό, μόνον απογο-
ητευτικό δεν μπορεί να περιγραφεί 
για τη Ρωσία, αντιθέτως:

. «Κλειδώνει» την παρουσία της 
στη Συρία και το ρόλο της ως βασι-
κού παίκτη σε όλη την Μέση Ανα-
τολή.

. Ακυρώνει τα σχέδια της Τουρ-
κίας για δημιουργία «ουδέτερης 
ζώνης» στη βόρεια Συρία. 

. Οδηγεί σε οριστικό ναυάγιο τα 
σχέδια των χωρών του Κόλπου, της 
Άγκυρας και διαφόρων δυτικών κέ-
ντρων, για την κατασκευή αγωγών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου μέ-
σω της Συρίας προς την Τουρκία. 

. Προκαλεί αστάθεια στη Σαου-
δική Αραβία, όπου ο βασιλικός οί-
κος βρίσκεται σε κατάσταση παρο-
ξυσμού, καθώς νοιώθει ότι απειλεί-
ται σοβαρά, τόσο από την ενίσχυση 
των σιιτών και του Ιράν όσο και από 
τους τζιχαντιστές που εξέθρεψε και 
τώρα τείνουν να στραφούν κατά του 
χορηγού τους. 

. Κερδίζει με το μέρος της τους 
Κούρδους σε Συρία και Τουρκία. 
Η επίσκεψη του Ντεμιρτάς στην 
Μόσχα και τα όσα ειπώθηκαν εκεί 
δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πε-
ρί τούτου. 

Το ναυάγιο του 
νεοθωμανισμού 

Ως εκ τούτου, και το επιχείρημα ότι 
η Ρωσία βρίσκεται σε δυσχερή θέ-
ση διότι δεν έχει πια τη Τουρκία ως 

Η εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία
Του Δημήτρη Δημόπουλου

Τα ρωσικά ανοιχτά μέτωπα σε Ουκρανία και Συρία

     ΔΙΕΘΝΗ
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σύμμαχο δεν στέκει. Αυτός που έχει χάσει 
κυριολεκτικά «τ’ αβγά και τα πασχάλια» εί-
ναι ο Ερντογάν. Όχι μόνον έχει απολέσει τη 
Συρία, που νόμιζε ότι ήταν του χεριού του, 
αλλά αντιλαμβάνεται ότι αύριο θα βρεθεί με 
μια κουρδική οντότητα στα σύνορά του, και 
με μόνιμη παρουσία της ρωσικής αεροπο-
ρίας και του ναυτικού στο υπογάστριο της 
Τουρκίας. Και τα μαύρα σύννεφα για τον 
ίδιο δεν σταματούν εκεί, διότι το πιθανότερο 
είναι να δει και την έκρηξη ενός αιματηρού 
πολέμου με τους Κούρδους στο εσωτερικό 
του κράτους του. 

Γι’ αυτό λοιπόν ο «νεο-σουλτάνος»: 
. Ξέχασε τα νταηλίκια με το Ισρα-

ήλ και προσέτρεξε σ’ αυτό για βοήθεια, 
ώστε να προλάβει το κακό. Γνωρίζει άλλω-
στε ότι ούτε το Τελ Αβίβ είναι ευχαριστημέ-
νο από την τροπή που παίρνει ο πόλεμος 
στη Συρία, ούτε από το γεγονός ότι τα ρωσι-
κά οπλικά συστήματα στην αυλή του «σκα-
νάρουν» κάθε δραστηριότητα στην επικρά-
τειά του. 

. Ενισχύει ομάδες ανταρτών που «πο-
λεμούν» στα σύνορα το ΙΚ ώστε να κερδί-
σουν από αυτό εδάφη –αυτό συνέβη τις τε-
λευταίες ημέρες με τα χωριά Μπαγκιντίν 
και Καλφατλί πάνω στη συνοριακή γραμ-
μή– με την ελπίδα ότι εκεί θα μπορέσει είτε 
να επέμβει ο ίδιος είτε να δημιουργήσει μια 
ελεγχόμενη κατάσταση.  

. Για «προληπτικούς» λόγους λιανίζει 
τους Κούρδους στο βόρειο Κουρδιστάν, 
έχοντας την σιωπηρή συγκατάθεση της 
Ουάσιγκτον. Άλλωστε είναι το μόνο που 
οι ΗΠΑ μπορούν να προσφέρουν αυτή τη 
στιγμή στον πρώην «άτακτο» σύμμαχό 
τους. Κι αυτό γιατί γνωρίζουν πως αν παρα-
τήσουν τους Κούρδους της Συρίας, την μό-
νη αξιόπιστη δύναμη που κτυπά στο έδα-
φος το ΙΚ, και με την οποία συνεργάζονται, 
οι τελευταίοι θα περάσουν ολοκληρωτικά 
στην επιρροή της Μόσχας. 

Σ’ αυτή τη συγκυρία ήλθε και το τρομο-
κρατικό κτύπημα στην Πόλη, όπου τα θύ-
ματα ήσαν όλα Γερμανοί και οι εγκέφαλοι 
της επίθεσης από τη Ρωσία. Καταπληκτική 
σύμπτωση! Ό,τι και να συμβαίνει πάντως, 
ο πανικόβλητος Ερντογάν θα προσπαθή-
σει να το χρησιμοποιήσει για να ανατρέψει 
τα αρνητικά γι’ αυτόν δεδομένα. Οι πιθα-
νότητες να το καταφέρει επί συριακού εδά-
φους είναι ωστόσο απειροελάχιστες, δεδο-
μένης της αποφασιστικότητας του Πούτιν. 
Δυστυχώς, όμως, το ίδιο δεν μπορούμε να 
πούμε για τις διεκδικήσεις της Άγκυρας 
προς δυσμάς και προς την Κύπρο. Όταν 
μάλιστα παρακολουθούμε την κατανόη-
ση των Ευρωπαίων και εν γένει των δυτι-
κών στα «δεινά» του Τούρκου προέδρου, 
δικαιολογούμαστε να μας «ζώνουν τα φί-
δια» για όσα μας περιμένουν…

ΔΙΕΘΝΗ

Ανατρέχοντας στην πλούσια σε δραματι-
κά γεγονότα και κρίσεις χρονιά που πέ-
ρασε, διαπιστώνει κανείς ότι αισιόδοξες 
προβλέψεις για ένα 2016 χωρίς -ή με λι-
γότερους- πολέμους, τρομοκρατία, δι-
χασμούς, αλληλοσπαραγμούς, πολιτικές 
αναταράξεις, οικονομική καχεξία και αι-
σθητά λιγότερους μετανάστες-προσφυγές 
στον δρόμο για το «ευρωπαϊκό όνειρο» 
είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. 

Ή 

δη, στο ξεκίνημά του ο νέος χρό-
νος έδειξε (εκτελέσεις στη Σαου-
δική Αραβία) ότι η συνεχώς αυ-
ξανόμενη πολιτισμική, αλά Χά-

ντιγκτον, πόλωση, αποκτά πιο περίπλοκες και 
επικίνδυνες διαστάσεις, με τις κυρίαρχες πο-
λιτικές, οικονομικές, δημοσιογραφικές ελίτ, 
ιδιαίτερα της Δύσης, να έχουν χάσει προ πολ-
λού τον έλεγχο: Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρι-
κή, Κεντρική Ασία, Ουκρανία, Πολωνία, Πα-
ρίσι, Λέσβος, Κολωνία... 

Είναι βέβαιο ότι το πολιτικό–πολιτισμικό 
στίγμα της νέας χρονιάς στην Ευρώπη θα κα-
θοριστεί και πάλι από το μεταναστευτικό-προ-
σφυγικό ζήτημα και τη μερκελική διαβεβαί-
ωση πως «θα τα καταφέρουμε», όσο και αν το 
ετερόκλητο μπλοκ των «καλών ανθρώπων» 
της «refugees welcome» κουλτούρας και της 
ψευδοευφορίας θα προσπαθήσει να το υπο-
βαθμίσει, επικεντρώνοντας συνειδητά μόνο 
στα όντως δραματικά συμπτώματα και όχι 
στις γεωπολιτικές-γεωοικονομικές αιτίες αυ-
τής της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης. 

Όπως και το 2015, η Γερμανία θα παρα-
μείνει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικο-
δομήματος, που όμως πλέον τρίζει συθέμελα 
από τις ραγδαία συντελούμενες ανθρωπολο-
γικές μεταλλάξεις λόγω του μεταναστευτικού. 

Θα σημειωθούν και πάλι ταραχώδεις 
αντιπαραθέσεις, θα ειπωθούν κραυγαλέα ψέ-
ματα, θα κυριαρχήσουν ιδεολογικές αγκυλώ-
σεις και θα διαμορφωθούν αδιανόητες συμ-
μαχίες. Από τη μια πλευρά του μετώπου –για 
τους δικούς του λόγους ο καθένας– Μέρκελ, 
Σόρος, Ερντογάν, Τσίπρας, και, από τη άλλη, 
Πεγκίντα, Όρμπαν, Μάρι Λεπέν και Σια. Από 
τη μια μίσος, βία, οργή, ρατσισμός και από την 
άλλη επίσης βία, ακατάσχετη ψευδολογία, λο-
γοκρισία, δογματισμός, ωμή χειραγώγηση 
και παραπληροφόρηση, παγκοσμιοποίηση.

«Μισάνθρωποι-τέρατα», εξ ορισμού, και 
«φιλάνθρωποι», με «ηθικά πρωτεία», θα συμ-
βιώνουν και θα αλληλοτροφοδοτούνται σε τοκ 
σόου και πρωινάδικα. Και στη μέση μια απο-
σβολωμένη κοινωνία να χειραγωγείται από 
«έγκυρους» δημοσιογράφους, που σε ρόλο 
«Gatekeeper» –και παιδαγωγού συγχρόνως– 

αποφασίζουν μόνοι τους, στο πλαίσιο της αμε-
ρικανόπνευστης  πολιτικής ορθότητας, ποια 
είδηση, πώς και πότε θα δει, θα ακούσει ή θα 
διαβάσει η τάλαινα «κοινή γνώμη». 

Το 2016 ξεκίνησε ήδη με μια «προαναγ-
γελθείσα καταστροφή», που είχε ως υπόβα-
θρο τον κοινωνικό-πολιτισμικό σεξισμό. Η 
σεξουαλική βία εις βάρος γυναικών από ένα 
πλήθος χιλίων περίπου Σύρων και Βορειοα-
φρικανών το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην 
«πολυπολιτισμική» Κολωνία και σε άλλες 
γερμανικές πόλεις και ο απαράδεκτος τρόπος 
που αντιμετώπισε το θέμα η γερμανική ελίτ, 
αποτελεί μια κατά κράτος ήττα των καθεστωτι-
κών και φιλοατλαντικών ΜΜΕ της Γερμανίας. 

Πράγματι ως ενιαίο μπλοκ α) ακολουθούν 
κατά γράμμα τη μερκελική πολιτική των ανοι-
χτών συνόρων και της καταστρατήγησης ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας (Σένγκεν, Δουβλίνο ΙΙ) 
και β) στιγματίζουν ανεξαιρέτως όλους εκεί-
νους που, για οποιονδήποτε λόγο, ασκούν 
κριτική στον «δημοσιογραφικό επαγγελματι-
σμό» τους στο μεταναστευτικό, πως είναι ντε 
φάκτο «συνωμοσιολόγοι», «εθνολαϊκιστές», 
στην καλύτερη περίπτωση, και «ρατσιστές», 
«ξενόφοβοι» κ.ο.κ. στη χειρότερη. 

Πρόκειται όντως για μια «προαναγγελ-
θείσα καταστροφή» και πρώτα απ’ όλα της 
«refugees welcome» κουλτούρας που συ-
μπαρασύρει και τη μερκελική μεταναστευτι-
κή πολιτική, η οποία στο όνομα της διάλυσης 
των εθνών-κρατών, υποσκάπτει τα θεμέλια 
της κοινωνικής ειρήνης, του κράτους δικαίου 

και πρόνοιας, αλλά και τροφοδοτεί με «επιχει-
ρήματα» ακροδεξιούς τραμπούκους και συμ-
βάλλει  πανευρωπαϊκά με την πολιτική της 
στην παραπέρα αύξηση των εκλογικών πο-
σοστών του επίσης επικίνδυνου, ακροδεξιού 
πολιτικού φάσματος.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σήμερα 
μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι ανεξέλεγκτες 
μετακινήσεις στη συντριπτική πλειοψηφία νε-
αρών μεταναστών και προσφύγων προς την 
Ευρώπη ή αν μπορούν να περιοριστούν με 
την επιβολή ειρήνης και δημιουργίας αξι-
οπρεπών συνθηκών διαβίωσης στις χώρες 
προέλευσής τους. 

Αυτό όμως που μπορούν  –όσοι έχουν 
μάτια και βλέπουν– είναι να αναδειχτούν ακό-
μα περισσότερο οι αιτίες αυτής της σύγχρο-
νης μετακίνησης λαών και οι πραγματικοί 
στόχοι «φιλάνθρωπων»- κερδοσκόπων, τύ-
που Τζωρτζ Σόρος. Χρηματοδοτήσεις και εξο-
πλισμοί τρομοκρατικών οργανώσεων, «αν-
θρωπιστικές επεμβάσεις» για να επιβληθούν 
«wild west»-δημοκρατίες, πραξικοπήματα 
εναντίον νόμιμων κυβερνήσεων, οικονομι-
κή αφαίμαξη λαών, φιλικές σχέσεις με (συ-
γκεκριμένα) απάνθρωπα καθεστώτα, χρημα-
τοδοτήσεις σκοτεινών ΜΚΟ και πολλά ακό-
μα είναι αυτά που συνθέτουν το παζλ του σύγ-
χρονου μεταναστευτικού ζητήματος. Και όλα 
έχουν ανεξίτηλα ονόματα προέλευσης: ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ, Ε.Ε. 

 Παρ’  όλα αυτά, καλή χρονιά, με υγεία.

Το οριακό 2015 και οι διεθνείς προκλήσεις

Αποχαιρετώντας 
μια δύσκολη χρονιά
Του Βασίλη Στοϊλόπουλου
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Νέα Ευθύνη
τεύχος 29 Μαίος-Ιούνιος 2015
τεύχος 30 Ιούλιος-Σεπτέμ-
βριος 2015 

Ω 
ς περιοδικό ελευθερί-
ας και γλώσσας χαρα-
κτηρίζεται στον υπότιτ-
λό του η «Νέα Ευθύ-

νη», φιλοδοξώντας  να συνεχίσει 
τη σπουδαία  παράδοση που δη-
μιούργησε η πολυετής πορεία της 
«Ευθύνης». Με μεγαλύτερη έκτα-
ση η «Νέα Ευθύνη» από τη συ-
νήθως ολιγοσέλιδη «Ευθύνη» και 
εκλεκτή αισθητική επιμέλεια, μπο-
ρούμε να πούμε ότι επάξια στέκε-
ται στην «πνευματική αγορά» μας,  
ενώ  κρατά πιστά τη βαριά κληρο-
νομιά της.

Στο τεύχος 29 Μάιος – Ιούνι-
ος 2015 περιλαμβάνεται ποίημα 
του Νάσου Βαγενά με τον τίτλο Ruit 
Hora, μικρό διήγημα του Δημήτρη 
Νόλλα και συνέντευξη  στον Δημή-
τρη Κοσμόπουλο. Ο Θεοδόσης Πυ-
λαρινός γράφει για «επτά επιστο-
λές του Στρατή Δούκα στον Αντώ-
νη Μυστακίδη για την ιστορία ενός 
αιχμαλώτου». Ο Ν.Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος ερανίζει δημοσιεύματα 
και μελέτες για τον Παπαδιαμάντη 
του 2014. Ο π. Χρυσόστομος Κουτ-
λουμουσιάνος, με αφετηρία προ-
φανώς τη σκέψη του Ντοστογιέφ-
σκι, γράφει, «Κάλλος, ποια ομορ-
φιά θα σώσει τον κόσμο;». Ο Ε. 
Γαραντούδης δημοσιεύει επτά ποι-
ήματα με τον τίτλο, «Επτά εξωπλα-
νήτες- η σελήνη και η γη». Ο Μι-

χαήλ  Πασχάλης γράφει για τον 
Κάλβο και η Βασιλική Δ. Λαμπρο-
πούλου γράφει συγκριτικά για το 
«φάντασμα του βασιλιά στην Ερω-
φίλη του Γ. Χορτάτση και στον Άμ-
λετ του W.Shakespeare». Επίσης 
μεταφράστηκε από τον Αντώνη 
Μακρυδημήτρη μέρος από έργο 
του Ο.Μ. Γέητς, «Διάλογος της ψυ-
χής με το πνεύμα», και ο π. Ανανί-
ας Κουστένης τμήμα από το έργο 
του Ρωμανού Μελωδού «Ύμνος 
των Αγίων Αποστόλων»,  και από 
τον Δ. Κοσμόπουλο ποιήματα του 
Ρίτσαρντ Μπερενγκάρτεν, από τη 
συλλογή του, «Σονέττα για το τίπο-
τα». Διηγήματα δημοσιεύουν ο Τ. 
Κώτσιας και ο Γ. Μπράμος.

Στους Προσανατολισμούς, με 
τους οποίους κλείνει το τεύχος, πε-
ριλαμβάνεται συνέντευξη του Π. 
Τέτση  και δοκίμια του Δ Μαυρό-
πουλου, του Γ.Ι. Μπαμπασάκη, του 
π.Κ.Καλλιάνου, του Κ. Ασημακό-
πουλου, του Κ. Ζωιτόπουλου, του 
Β. Χατζηβασιλείου, του Γ. Παγάνου, 
του Σ. Γουνελά, του Λ. Παπαλεοντί-
ου  και του Π. Μακρή.

Το τεύχος 30/Ιούλιος-Σεπτέμ-
βριος 2015, κατά ένα μεγάλο μέρος  
γράφεται από στοχαστές που κατά-
γονται από την Κύπρο. Δημοσιεύ-
ονται ποιήματα (και συνεντεύξεις 
αντίστοιχα) της Πίτσας Γαλάζη και 
του Νίκου Ορφανίδη, του Κυριά-
κου Χαραλαμπίδη, του Γ. Χαριτω-
νίδη, της Νάσας Παταπίου, του Ρή-
σου Χαρίση, του Γ. Κορφιάτη, του 
Παναγιώτη Νικολαΐδη, της Χάρης 
Σπανού. Δημοσιεύονται διηγήμα-
τα  και συνέντευξη του Σάββα Παύ-
λου, ο Λ. Παπαλεοντίου δημοσιεύ-
ει επιστολές του Γ.Φ. Πιερίδη προς 
τον Σ. Τσίρκα. Συγκλονιστικό είναι 
το κείμενο του Λεύκιου Ζαφειρίου 
για την κηδεία του αγνοούμενου 
Γιαννάκη Λιάση. Ο Θεοδόσης Πυ-
λαρινός δημοσιεύει πέντε ανέκδο-
τες επιστολές του Αντώνη Μυστα-
κίδη σε Κύπριους λογοτέχνες. Η 
Αφροδίτη Αθανασοπούλου γράφει 
για την ελληνική γλώσσα με αφορ-
μή ένα ποίημα του Κώστα Μόντη..

Στους Προσανατολισμούς πε-
ριλαμβάνεται συνέντευξη του Κύ-
πριου ζωγράφου Αδαμάντιου 
Διαμαντή στον Ρήσο Χαραλαμπί-
δη,  διάλεξη του Κ. Χαραλαμπίδη 
με τον τίτλο «Διαμαντής εν ύδατι» 
και δοκίμιο του Γιώργη Μυλωνά 

με τον τίτλο «Φωνή πατρίδας στον 
καμβά του Αδαμάντιου Διαμαντή». 
Σημειώνω την αναλογίες που ανα-
καλύπτει ο Α. Διαμαντής ανάμεσα 
στον Δ. Σολωμό και στον Β. Μιχα-
ηλίδη. 

Σπύρος Γεωργίου
Προσεγγίσεις στο στοχασμό 
του Ντίμη Αποστολόπουλου- 
διαφυγή απ’ το ειμαρτό, 

(επιλεγόμενα Παναγιώτης 
Νούτσος, εκδόσεις Μανδρα-
γόρα, Αθήνα 2014, σελ. 109)

Τ 
ο  πυκνό δοκίμιο του Σπύ-
ρου Γεωργίου  μας ξα-
ναφέρνει στον νου έναν 
εκλεκτό στοχαστή, τον Ντί-

μη Αποστολόπουλο, που πέθανε 
το 1962 σε ηλικία 53 ετών και για 
τον οποίο ο Κ. Δεσποτόπουλος ση-
μείωσε ότι ήταν «εραστής και διά-
κονος της φιλοσοφίας, αφιερωμέ-
νος τριάντα χρόνια στη ζήτηση των 
αξιών του πνεύματος και αποτε-
λεί μια ιδιαίτερη σελίδα στην ιστο-
ρία της νεοελληνικής φιλοσοφίας» 
(σελ. 13). 

Επηρεάστηκε από τον Καζα-
ντζάκη, τον Ντοστογιέφσκι, τον 
Σπένγκλερ, τον Τόυνμπη, τον Μ. 
Κρότσε, τον Φ. Νίτσε, τον Ε. Μπερ-
ξόν, τον Λ. Σεστώφ  και τελικά από 
όλους τους υπαρξιστές φιλοσό-

φους.
Ο συγγραφέας παραθέτει κρί-

σεις και αξιολογήσεις του Γ. Θεο-
τοκά, του Κ. Δεσποτόπουλου, του 
Α. Καραντώνη, του Τ. Άγρα, του 

Κ. Παράσχου, του Κ. Τσάτσου, 
του Η.  Βενέζη και του Γ. Κάρτερ. 
Έχει ερευνήσει εξονυχιστικά όλη 
την εργογραφία  και κάθε σχετική 
πηγή. Παρουσιάζει τα έργα του Ν. 
Αποστολόπουλου όπως : Ο  κύ-
κλος των Στοχασμών, Οκτώ μετα-
φυσικά κεφάλαια, Η Λυρική Φιλο-
σοφία, Δοκίμια του εικοστού πρώ-
του έτους, Δοκίμια.

Ο Σπύρος Γεωργίου συμπεραί-
νει πως ο Ν.Α είναι «εκλεκτικιστής 
στοχαστής, επηρεασμένος κυρίως 
από το ρεύμα του υπαρξισμού και 
ιδιαίτερα τη γαλλική φιλοσοφία» 
(σελ. 65). Αλλά το στοιχείο εκείνο 
που τον χαρακτηρίζει και τον στοι-
χειώνει είναι το τραγικό αίσθημα:  
«Θα μπορούσε να θεωρηθεί γνή-
σιο υπόδειγμα τραγικού στοχαστή 
με ριζωμένο τον πόθο της αιωνιό-
τητας» (σελ. 84). 

Ο Π. Νούτσος στον επίλογο επι-
χειρεί με ένα σύντομο, αλλά περιε-
κτικό τρόπο, να αξιολογήσει την 
πορεία της νεοελληνικής φιλοσο-
φίας, επιλέγοντας, κατά το πρότυπο 
του Ε. Παπανούτσου, μία μέση οδό- 
τρίτη θέση τον ονομάζει που «ούτε 
υποτιμά ούτε υπερτιμά τη νεοελλη-
νική φιλοσοφία: προσπαθεί, όσο γί-
νεται αντικειμενικά, να διερευνήσει 
τις σχέσεις της με τα ευρωπαϊκά φι-
λοσοφικά ρεύματα και να περιγρά-
ψει με ακρίβεια τα όρια της αυτοδυ-
ναμίας της» (σελ. 108).

Πανοπτικόν
τετράδια ολικής αντιπαράθεσης 
τεύχος 20

Μ 
ε αφιέρωμα στον εκλε-
κτό στοχαστή Γεράσι-
μο Λυκιαρδόπουλο 
κυκλοφόρησε το Πα-

νοπτικόν. Μαζί του μπορεί άλλοτε 
να συμφωνούμε και άλλοτε να δι-
αφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε  να 
αμφισβητήσουμε την ποιότητα και 
πρωτοτυπία του λόγου του, ούτε 
τα προσεκτικά διατυπωμένα επι-
χειρήματα που αποκαλύπτουν μια 
βαθιά γνώση  των θεμάτων με τα 
οποία καταπιάστηκε. Δραστήριος 
και κρίσιμος είναι ο ρόλος του στο 
περιοδικό Σημειώσεις και στις εκ-
δόσεις Έρασμος.

Γράφουν ο Κώστας Δεσποινι-
άδης, ο Φώτης Τερζάκης, ο Βασί-
λης Αλεξίου, ο Γιώργος Μερτίκας, 
ο Στέφανος Ροζάνης, ο Τάσος Πορ-
φύρης, ο Μάρκος Μέσκος, ο Γιάν-
νης Πατίλης.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται 
με κείμενα, ποιήματα και την ερ-
γογραφία του Γεράσιμου Λυκιαρ-
δόπουλου. Επισημαίνω από το κεί-
μενο του, Υπέρ πατρίδων: «διότι 
εάν το άλας μωρανθεί, ο πολιτισμός 
καταντάει μια ασήμαντη ‘‘λεπτομέ-
ρεια’’ ή υποκαθίσταται και ορίζε-
ται από τα περιττώματά του: αυθε-
ντικοί ερμηνευτές του γίνονται τότε 
οι ιέρακες των χρηματιστηρίων και 
οι κήρυκες των πετρελαίων. Σε ένα 
«παγκόσμιο χωριό» όπου η σκέψη 
δεν βρίσκει πλέον πατρίδα» (σελ. 
111). 

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)
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Η 
ἀριστουργηματικὴ ἀρχαία τραγω-
δία τοῦ Αἰσχύλου (525-456 μ. Χ.), 
Προμηθεὺς Δεσμώτης, μπορεῖ νὰ 
ἀποτελέσει πρότυπο ἄντλησης 

ποικίλων παραδειγμάτων βίου καὶ σκέψης, 
ἐπίκαιρων σὲ κάθε ἐποχή. Κυρίαρχο ρόλο, ὡς 
γνωστόν, ἔχει ἡ πολιτικὴ διάσταση τῆς ἐξου-
σίας καὶ ἡ ἠθικὴ πλευρὰ τῆς ἀντίστασης ἀπέ-
ναντι στὴν αὐθαιρεσία της. Αὐτὴ ἄλλωστε 
εἶναι ἡ διήκουσα ἔννοια μέσα στὸ κείμενο, 
καθὼς καὶ οἱ τιμωρητικὲς συνέπειες ποὺ ὑφί-
σταται ὅποιος ἀντίκειται σὲ μία τέτοια ἐξου-
σία, μὲ πρωταγωνιστικό, ὡς πρὸς αὐτό, τὸν 
ρόλο τοῦ Προμηθέα. 

Ὁ ἁλυσοδεμένος στὸν Καύκασο Προ-
μηθέας ἐνσαρκώνει τὸ ἀδούλωτο φρόνη-
μα καὶ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση ἑνὸς ἀνθρώ-
που –στὴν κυριολεξία, ἡμίθεου–, ποὺ ὑπα-
κούοντας στὴ συνείδησή του ἦρθε σὲ σύ-
γκρουση μὲ τὸν δεσποτισμὸ ἑνὸς ἀρχηγοῦ 
– «τυράννου». Κατὰ τὴ μυθολογικὴ παρά-
δοση, ὁ Προμηθέας –ἂν καὶ Τιτάνας ὁ ἴδι-
ος καὶ ὑπέρμαχος τοῦ Κρόνου ἀρχικὰ– ὑπο-
στήριξε τὸν Δία στὸν ἀγώνα ποὺ διεξήγαγε 
ἐναντίον τῶν Τιτάνων, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσω-
ποῦσαν τὴν ἀρχαία κοσμικὴ τάξη. Οἱ διεκ-
δικητὲς τοῦ οὐράνιου θρόνου, τὸν ὁποῖο κα-
τεῖχε ὁ Κρόνος, ἦταν οἱ μετέπειτα ὀλύμπιοι 
θεοί, ποὺ μὲ ἀρχηγὸ τὸν Δία κατάφεραν ἐν 
τέλει νὰ ἐκθρονίσουν τὸν ἀρχαῖο προπάτο-
ρα. Σημαντικὸ ρόλο σὲ αὐτὴν τὴ νίκη ἔπαι-
ξε ὁ Προμηθέας, ὁ ὁποῖος μετῆλθε ὄχι τὴ δύ-
ναμη (Κράτος) καὶ τὸν ἐξαναγκασμὸ (Βία), 
ὅπως οἱ Τιτάνες, ἀλλὰ τὴν ἐπινοητικότη-
τα καὶ τὴν ἐφευρετικότητα τοῦ ἀνθρώπινου 
πνεύματος. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐγκαθίδρυ-
ση τοῦ Δία στὸν οὐράνιο θῶκο, ὁ Προμηθέ-
ας συνέχισε νὰ εὐεργετεῖ ‒τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος αὐτὴ τὴν φορά‒, ἔστω καὶ μὲ τὸ τίμημα 
τῆς ἀντίστασης ἀπέναντι στὴ βούληση τοῦ 
Δία καὶ τὴ συνακόλουθη τιμωρία ἐκ μέρους 
του. Παρεῖχε στοὺς ἀπαξιωμένους ἀνθρώ-
πους τὴ φωτιὰ καὶ ἄλλα μέσα ποὺ θὰ εὐνο-
οῦσαν τοὺς ὅρους τῆς ζωῆς τους, ὅπως τὶς 
τέχνες, τὴν τεχνικὴ (κατασκευαστικὲς δεξιό-
τητες), τὶς ἀπαρχὲς τῶν διαφόρων ἐπιστημο-
νικῶν πεδίων κ.λπ.

Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα συναποτελοῦν 
τὸ «ἦθος» τοῦ ἥρωα, σύμφωνα μὲ τὴν τυ-
πικὴ διάρθρωση τῶν «κατὰ ποιὸν» μερῶν 
τῆς ἀρχαίας τραγωδίας, τὴν ὁποία ἐπιχείρη-
σε ὁ Ἀριστοτέλης. Πρόκειται γιὰ στοιχεῖα 
δηλαδὴ ποὺ συγκροτοῦν τὸν χαρακτήρα τοῦ 
κεντρικοῦ ἥρωα καὶ τὸ ποιὸν τῆς συμπερι-
φορᾶς του.

Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν αὐτὴν τὴ συμπερι-
φορὰ τοῦ Προμηθέα, μπορεῖ νὰ ἀνιχνευ-
θεῖ καὶ μία ἄλλη ἑρμηνευτικὴ διάσταση στὸ 
κείμενο –συμπληρωματικὴ πρὸς τὴ συνήθη 
περὶ αὐταρχικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἐλευ-
θερίας τῆς βουλήσεως κ.λπ.– καὶ ἀφορᾶ τὸν 
παιδαγωγικὸ ρόλο τοῦ ἥρωα.

Κατ’ ἀρχὴν ὁ ρόλος αὐτὸς ἔγκειται στὴν 
πιστότητα καὶ τὴ συνέπεια ἀπέναντι στὴν 
ἀποστολή του, ποὺ ἦταν ἡ συμπαράταξη μὲ 
κάθε δημιουργικὴ καὶ προοδευτικὴ δύναμη 
(τοῦ Δία ἀρχικὰ καὶ τῶν ἀνθρώπων μετέπει-
τα). Ἀκολούθως τὸ ὅραμά του διατυπώθηκε, 
σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, μὲ θάρρος καὶ παρ-
ρησία(Προμ. Δεσμ. 189-191).

Ἐξάλλου, ὡς παιδαγωγὸς ὁ Προμηθέ-
ας χρησιμοποίησε τὴ δύναμη τῆς πειθοῦς 
καὶ γενικὰ τοῦ λόγου. Μὲ πειθὼ προσπά-
θησε ἀρχικὰ νὰ συμβουλέψει τοὺς Τιτάνες 
νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ βία καὶ νὰ ἀντιμετω-
πίσουν τὸν Δία μὲ τὴ δύναμη τοῦ μυαλοῦ 
(Προμ. Δεσμ. 224-225). Ὁ ἤπιος ὅμως τόνος 
του δὲν κατάφερε νὰ κάμψει τὴν ἔπαρση καὶ 
τὴν ἐριστικὴ διάθεσή τους.

 Ἄλλο παιδαγωγικό του χαρακτηριστικὸ 
ὑπῆρξε ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ 
χάρη της –«διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν» 
(Προμ. Δεσμ. 123)– ὁ Προμηθέας διακινδύ-
νευσε τὴ σωματικὴ ἀκεραιότητα καὶ τὴν ὑπό-
ληψή του.

Ἐπίσης, τὸ δημιουργικὸ καὶ διδακτι-
κό του πνεῦμα τὸν ὁδήγησε νὰ ἀσχοληθεῖ 
μὲ κάθε λογῆς τέχνη, τεχνικὴ καὶ ἐπιστήμη, 
ὅπως μὲ τὴν ἐπινόηση τῆς γραφῆς καὶ τῆς 
ἀριθμητικῆς, τὴν ἀρχιτεκτονική, τὴν ξυλουρ-
γική,  τὴ μετεωρολογία, τὴν ἀστρονομία, τὴν 
ἐξημέρωση τῶν ζώων, τὴ ναυσιπλοΐα, τὴν ἰα-
τρική, τὴν πρόγνωση τοῦ μέλλοντος, τὴ με-
ταλλουργία κ. ἄ. (Προμ. Δεσμ. 462-480 καὶ 
490-518). Ἐν συνεχείᾳ προέβη στὴν ἀνιδι-
οτελὴ μετάδοση τῶν γνώσεων καὶ τῶν ἐπι-
τευγμάτων του στοὺς ἀνθρώπους μὲ σκοπὸ 
τὴν προσωπική τους βελτίωση καὶ πρόο-
δο. Ὁ Προμηθέας ἀναφέρεται στὴν προ-
σφορά του πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ‒σὲ σχέ-
ση μὲ τὴν προγενέστερη κατάστασή τους‒ 
ὡς ἑξῆς: «τἀν βροτοῖς δὲ πήματα ἀκούσαθ’, 
ὡς σφᾶς νηπίους ὄντας τὸ πρὶν ἔννους ἔθη-

κα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους» [= τὶς δυστυχί-
ες ἀκοῦστε τῶν θνητῶν, ποὺ ἐνῶ δὲν εἶχαν 
πρωτύτερα μυαλό, μὲ νοῦ καὶ σκέψη τοὺς 
φώτισα] (Προμ. Δεσμ. 454-456). Συναφῶς ὁ 
ἴδιος παρουσιάζει τὴ διαχρονικὴ εἰκόνα τῶν 
ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν ἀδαεῖς καὶ ἀνειδίκευτοι, 
μακριὰ ἀπὸ τὸ φῶς τῆς γνώσης καὶ τῆς αὐτο-
συνειδησίας: «οἳ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλε-
πον μάτην, κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ’ ὀνει-
ράτων ἀλίγκιοι μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον 
ἔφυρον εἰκῇ πάντα» [= αὐτοὶ πρῶτα ἔβλεπαν 
χωρὶς νὰ βλέπουν, ἄκουαν χωρὶς ν’ ἀκοῦν 
καί, ὅμοιοι μὲ σκιὲς τοῦ ὀνείρου, περνοῦσαν 
τὴ μακριὰ ζωή τους ὅπως λάχει, ἀνακατεύο-
ντας τὰ πάντα] (Προμ. Δεσμ. 459-462).

Ἄλλο στοιχεῖο ποὺ συνιστᾶ τὸ παιδαγω-
γικό του πορτραῖτο ὑπῆρξε ἡ αὐτοθυσία καὶ 
τὸ ἡρωικὸ πνεῦμα γιὰ χάρη τοῦ παιδαγω-
γούμενου. Ὡς πρὸς αὐτὸ προσιδιάζει μὲ τὸν 
πατρικὸ ἀρχετυπικὸ ρόλο τοῦ σταυρωθέντος 
Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου –κατὰ κοινὴ ὁμολογία 
τῶν μελετητῶν– ὑπῆρξε πρόδρομος. Ἀγόγ-
γυστα στὴν οὐσία, συνειδητὰ καὶ ἀποφασι-
στικά, ὑπέμεινε τὸ μαρτύριο πάνω στὸν σκυ-
θικὸ βράχο, διδάσκοντας τὴ συνέπεια τοῦ 
μάρτυρα.

Συνοψίζοντας θὰ λέγαμε ὅτι ὁ Προμη-
θέας ὡς «δάσκαλος» δὲν μετέδωσε ἁπλῶς 
πρακτικὲς γνώσεις καὶ δεξιότητες, μετέδω-
σε ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πεμπτουσία 
τοῦ παιδαγωγικοῦ ἔργου, δηλαδὴ τὸ ἦθος, 
τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες, τὴν πνευματικὴ δύ-
ναμη ἀντὶ γιὰ τὴ βία καὶ τὴν αὐθαιρεσία, τὴ 
δύναμη τοῦ λόγου καὶ τῆς λογικῆς. Γι’ αὐτό, 
περισσότερο καὶ ἀπὸ σύμβολο ἀντίστασης 
στὴν ἄδικη ἐξουσία, ἀποτελεῖ τὸ σύμβολο 
τοῦ φιλάνθρωπου καὶ ἄξιου παιδαγωγοῦ. 
Ἕνας τέτοιος παιδαγωγὸς εἶναι χρήσιμος σὲ 
κάθε ἐποχή, ἰδιαιτέρως ὅμως στὴ δική μας, 
τὴν τόσο ἐνδεὴ ὡς πρὸς τὰ παιδαγωγικά της 
πρότυπα.

Προμηθέας Δεσμώτης
Ὁ Προμηθέας ὡς πρότυπο «πολιτικοῦ» παιδαγωγοῦ

Της Ἕλενας Χατζόγλου

ΙΔΕΕΣ

Χρόνος Μωρός

Ο 

κάθε νέος χρόνος δεν είναι 
μωρό, είναι γέρος. Τον λεύ-
κανε ήδη η αιωνιότητα του 
άγνωστου μέλλοντος. Βρέφος, 

όμως, είναι πάντα ο χρόνος που φεύγει. Και 

μάλιστα μωρό ενός έτους, ακριβώς. Ο και-

νούριος, πάλι, είναι τόσο ξεμωραμένος γέ-

ρος, που πιστεύει σ’ ευχές, σε μαντείες, σε 

ξόρκια ή βασκανίες, προσδοκώντας, για 

φαντάσου, να είναι αιώνιος. Χωρίς να πηγαί-

νει διόλου το μυαλό του στο κακό, του τρε-

λόγερου. Γι’ αυτό και το κακό μας επισκέ-

πτεται κάθε χρόνο. Αφεύκτως. Το κακό που 

παίζει με τους ανυπεράσπιστους ανθρώ-

πους, τους κολλάει σαν μύγες στα κρύσταλ-

λα τ’ ουρανού, σαν κουνούπια στη μεσοτοι-

χία του σύμπαντος. Απ’ την άλλη πλευρά, αν 

βάλεις το αυτί σου, χάος. Και το κακό γελώ-

ντας δείχνει έτσι στον χρόνο τη μωρία του. 

Laus Stultitiae, η τιμωρία του.

Οι παλιοί χρόνοι, ζαρωμένα μωρά που 

γέρασαν πρώιμα, μαθαίνουν να κουκου-

βίζουν στην άκρη, τις πληγές τους γλείφο-

ντας και σιωπώντας. Αυτή η βουβαμάρα λέ-

γεται πολιτισμός. ενώ στο βάθος της κάμα-

ρας ακούγεται η Συμφωνία των Παιχνιδιών 

του μπαμπά Λεοπόλδου· μόνο που τώρα τα 

όργανα έχουν φτιαχτεί από οστά κεκοιμημέ-

νων πατέρων. Όπως το αλτάρι του Καθεδρι-

κού στο Otranto που έγινε κι αυτό και τα πα-

νύψηλα ερμάρια γύρω του από κρανία μαρ-

τύρων. Είναι η συγκομιδή του χρόνου και 

μην διαμαρτύρεστε. Οι χαζοχαρές έστωσαν 

για τους πανηγυριτζήδες της τηλε-ευήθει-

ας. Εμείς ας ψάλουμε, σαν εωθινό για όλα 

τα μωρά του, είθε για πολύ ακόμη όμορφου, 

κόσμου και για όλα τα παιδιά που ατύχησαν 

να έχουν εμάς σαν ενήλικες, τους στίχους 

της Κικής: «Άραγε, σε ποιο όνειρο ανέθεσα/ 

του όλου τη φύλαξη/ και το πήρε ο ύπνος;»

Κι όμως. Η ευτυχία μπορεί να καταστεί 

ψηλαφητή κι ας μην το πούνε οι ειδήσεις. Η 

μυρωδιά ενός βρεφικού σεντονιού, ας πού-

με, το χνούδι που ονειρεύεται να γίνει μαλ-

λί, η πιο μικρή πατουσίτσα του κόσμου. Για-

τί έτσι και μόνον έτσι ο, κάλλιστος, κόσμος 

περπατάει...

ΥΓ. Οι μετριότητες, παχουλές και διεισ-

δυτικές σαν την υγρασία, μπορούν να πάνε 

παντού. Επειδή όμως ταξιδεύουν στριμωγ-

μένες ανάμεσα σε πλάτες άλλων, χάνουν 

τη θέα. Και το ταξίδι.

http://manosstefanidis.blogspot.gr/
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Ο Γιώργος Καραμπελιάς, αφορ-
μώμενος από την έκδοση του 
βιβλίου του 1821: Η Παλιγγε-
νεσία, πραγματοποιεί μια σει-
ρά 9 σεμιναρίων για τη νεώτερη 
ελληνική ιστορία, που διεξάγο-
νται κάθε δεύτερη Πέμπτη στην 
Αίθουσα «Ρήγας Βελεστινλής», 
Ξενοφώντος 4 στις 7 μμ. Αναλυ-
τικά το πρόγραμμα των σεμινα-
ρίων:

1ο Πέμπτη, 26 Νοέμβριου 2015 
Εισαγωγή. Η εισαγωγή εξετάζει την 
ιστορική συνέχεια του ελληνισμού 
μέσα από τις ασυνέχειες της τριμε-
ρούς διαδρομής του: Από τον πολεο-
κρατικό και φυλετικό ελληνισμό της 
αρχαιότητας, στον οικουμενικό των 
ελληνιστικών χρόνων και του Βυζα-
ντίου, για να φθάσουμε στον νεώτε-
ρο ελληνισμό του ύστερου Βυζαντί-
ου, της Τουρκοκρατίας/Φραγκοκρα-
τίας και του ελληνικού κράτους.

2ο  Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 
Η γένεση: 1071-1453. Ο ελλη-
νισμός βρίσκεται μεταξύ οθωμανι-
κής Ανατολής και φραγκικής Δύ-
σης. Η δυτική αποικιοκρατία και ο 
ισλαμοτουρκικός επεκτατισμός ενά-
ντια στην ελληνική-βυζαντινή οικου-
μένη. Η εξωτερική πρόκληση και 
η ανασύνδεση με την αρχαιότητα. 
Η συρρίκνωση και η επικέντρωση 
στην ελληνική ταυτότητα. Η πρώτη 
Ελληνική Αναγέννηση των Κομνη-
νών και των Παλαιολόγων.

3ο  Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016 
1453-1715: Αντίσταση-Ορθο-
δοξία. Μετά το 1453 ολοκληρώ-
νεται σταδιακώς η κατοχή του ελ-
ληνικού κόσμου από τους Οθωμα-
νούς, ενώ οι Φράγκοι συνεχίζουν 
να διατηρούν στην κατοχή τους ση-
μαντικά μέρη του. Σε αυτή την επο-
χή, ζόφου, εξισλαμισμών, πολιτιστι-
κής και οικονομικής παρακμής, ο 
ελληνισμός αντιστέκεται κατ’ εξο-
χήν μέσω της Ορθόδοξης πίστης 
της καταφυγής σε απρόσιτες ή δυ-
σπρόσιτες ορεινές ή νησιωτικές πε-
ριοχές και της διατήρησης της λαϊ-
κής παράδοσης. Ο Κύριλλος Λού-
καρις επιχειρεί, απέναντι στον επι-
θετικό καθολικισμό μια απάντηση 
δια του εκσυγχρονισμού της παρά-
δοσης μας, ενώ ο Διονύσιος Τρίκ-
κης ο «Φιλόσοφος» αποπειράται 
την πρώτη οργανωμένη επαναστα-
τική κίνηση ενάντια στους Οθωμα-
νούς. 

4ο  Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 
1715-1797: Η Ελληνική Ανα-
γέννηση, Α΄. Από τις αρχές του 
18ου αι. η Τουρκία εισέρχεται ορι-
στικά σε παρακμή ενώ οι Έλλη-
νες γνωρίζουν μια μακρά Αναγέν-
νηση. Η βιοτεχνία, το εμπόριο, η 
ναυτιλία απογειώνονται, ενισχύε-
ται η αυτοδιοίκηση, οι Φαναριώ-
τες μεταβάλλονται σε διαχειριστή 
της Αυτοκρατορίας. Οι ένοπλες δυ-
νάμεις ενδυναμώνονται και επιχει-
ρείται η πρώτη μεγάλη επανάστα-
ση σε συμμαχία με τους Ρώσους, 
τα Ορλωφικά. Η εκπαίδευση γενι-
κεύεται. Η Εκκλησία επιχειρεί με 
τον «Αναβαπτισμό» (1752-1755) 
να μεταβληθεί στον κύριο φορέα 
της Αναγέννησης. Οι Κολλυβάδες, 
θα επιχειρήσουν μια επιστροφή 
στην Πατερική παράδοση, εγχείρη-
μα πνευματικά ανανεωτικό, συνδε-
δεμένο όμως με πολιτικό συντηρη-
τισμό. Ο Βελεστινλής θα δημιουρ-
γήσει μιας οργάνωση που στόχευε 
την ένοπλη απελευθέρωση του ελ-
ληνισμού.

5ο Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016
1798-1821: Η Ελληνική Ανα-
γέννηση Β΄. Πλέον επιτείνονται 
και εντείνονται οι διαδικασίες που 
είχαν ήδη αναπτυχθεί στην προη-
γούμενη φάση. Οι Έλληνες ναυτικοί 
και έμποροι κυριαρχούν στην ανα-
τολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, 
ο Φωτισμός του Γένους επεκτείνε-
ται· ο Καποδίστριας, οι Μουρού-
ζηδες και οι Υψηλάντηδες, επιδιώ-
κουν την πολιτειακή συγκρότηση 
του ελληνισμού, ο Αδαμάντιος Κο-
ραής αναδεικνύεται στην πνευμα-
τική ηγεσία του Γένους· ο Κολοκο-
τρώνης προετοιμάζεται για τον μελ-
λοντικό του ρόλο. Ο «Ανώνυμος» 
της Ελληνικής Νομαρχίας ανοίγει 

τον δρόμο για τη Φιλική. Η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία αδυνατεί να 
αυτομεταρρυθμιστεί. Η επαναστατι-
κή διέξοδος μοιάζει η μόνη εφικτή 
απέναντι στη στρατηγική μιας ελλη-
νο οθωμανικής «διπλής Αυτοκρα-
τορίας» ή την ανάγκη ολοκλήρω-
σης του Φωτισμού την οποία προ-
κρίνουν πολλοί Φαναριώτες, και 
λόγιοι. Οι «ανώνυμοι» της Φιλικής 
Εταιρείας θα επικρατήσουν. 

6ο  Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 
1821-1830: Η Επανάσταση. Η 
Επανάσταση υπήρξε το κατόρθω-
μα του Γένους: οι φτωχοί και μεσαί-
οι έμποροι υπήρξαν οι εμπνευστές 
της, ο λαός και οι κλέφτες η μαχόμε-
νη πρωτοπορία της, η Εκκλησία, οι 
Φαναριώτες και οι Λόγιοι η πολιτι-
κή και πνευματική ηγεσία. Η επα-
νάσταση εν τέλει επικεντρώθηκε 
στο Μοριά, τη Στερεά και τα νησιά. 
Εξαιτίας αυτού του περιορισμού 
και της διάσπαρτης υφής του ελλη-
νισμού, δεν θα γίνει δυνατή η ανά-
δειξη ενιαίας επαναστατικής ηγε-
σίας. Ο Αλ. Υψηλάντης, θα φυλακι-
στεί από τους Αυστριακούς και Κο-
τζαμπάσηδες, στρατιωτικοί, Υδραίοι 
και Φαναριώτες άλλοτε θα συνερ-
γάζονται και άλλοτε θα συγκρού-
ονται μεταξύ τους σε έναν μακρό-
χρονο εμφύλιο. Οι μεγάλες δυνά-
μεις θα κάνουν ότι μπορούν για να 
την εμποδίσουν και στη συνέχεια 
να την περιορίσουν σ’ ένα μικρό και 
ελεγχόμενο κρατίδιο. Ο Δ. Σολωμός 
θα αποτυπώσει την πραγματικότη-
τα μιας μάχης όχι μόνο ενάντια στην 
οθωμανική αυτοκρατορία, αλλά σε 
όλο το ευρωπαϊκό status quo: Αρα-
πιάς άτι, Γάλλου νους, τοπ’ Άγγλου, 
βόλι Τουρκιάς, πέλαγο μέγα πολε-
μά, βαρεί το καλυβάκι. Μετά από 
ποταμούς αίματος και με την έλευ-
ση του Ι. Καποδίστρια ως πρώτου 

κυβερνήτη, θα κλείσει η πρώτη ένο-
πλη φάση μιας μακράς επανάστα-
σης που θα διαρκέσει έναν ολόκλη-
ρο αιώνα. 

7ο   Πέμπτη 11 Μαρτίου 2016 
1830-1897: Μεγάλη Ιδέα: Η προ-
ετοιμασία. Το ελληνικό κράτος, λει-
τουργεί αντικειμενικά ως το στρα-
τιωτικό, πολιτικό και πνευματικό 
Πεδεμόντιο του ελληνισμού. Μετά 
το 1843 διατυπώνεται η ιδεολο-
γία της Μεγάλης Ιδέας και του αλυ-
τρωτισμού, δηλαδή της συγκέντρω-
σης όλων των Ελλήνων υπό ενιαία 
κρατική εστία. Επαναστάσεις, προ-
σαρτήσεις εδαφών: η Θεσσαλία, η 
Ήπειρος έως την Άρτα, τα Επτάνη-
σα, θα ενσωματωθούν στο ελληνικό 
βασίλειο· το πανεπιστήμιο της Αθή-
νας, θα μεταβληθεί στο πνευματικό 
κέντρο του ελληνισμού,: Ο δημοτι-
κισμός και η γενιά του 1880 με τη 
Φλογέρα του βασιλιά και τον Δω-
δεκάλογο του Γύφτου. Μαίνεται η 
αντιπαράθεση ανάμεσα στις δυνά-
μεις που έβλεπαν την ανάγκη μιας 
κρατικής ολοκλήρωσης του ελληνι-
κού έθνους και όσους θεωρούσαν 
δυνατή μια «διπλή» αυτοκρατορία 
Οθωμανών και Ελλήνων. 

8ο  Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 
1897-1922: Μεγάλη Ιδέα: Φως 
και σκοτάδι. Η πτώχευση του 
1893 και η ήττα του 1897 δεν λει-
τούργησαν ως αφετηρία κατάρρευ-
σης αλλά αντίθετα ως η απαρχή 
μιας αφύπνισης. Η κρητική επανά-
σταση, ο μακεδονικός αγώνας και 
η επανάσταση του 1909, θα οδη-
γήσουν στην άνοδο του Βενιζέλου 
στην εξουσία, στους Βαλκανικούς 
πολέμους, στην απελευθέρωση της 
Β. Ελλάδας, τέλος στην «Ελλάδα των 
δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασ-
σών». Τότε θα διαμορφωθούν τρία 

μεγάλα στρατόπεδα. Το ένα με ηγέ-
τη τον Βενιζέλο θα ενστερνιστεί τη 
Μεγάλη Ιδέα, ιδιαίτερα μετά την 
ανάπτυξη του εθνικισμού στα Βαλ-
κάνια και στην Τουρκία, η οποία 
οδηγούσε στο τέλος των πολυεθνι-
κών συσσωματώσεων στην περιο-
χή. Το δεύτερο ήταν εκείνο της «δι-
πλής αυτοκρατορίας» όπως εξεφρά-
σθη από τον Ί. Δραγούμη και το τρί-
το της ελλαδικής «αυτάρκειας» με 
τον βασιλιά Κων/τίνο, τον Ι. Μετα-
ξά κ.λπ. Η αντιπαράθεση και ο Δι-
χασμός οδήγησαν στην καταστρο-
φή του οράματος της Μεγάλης Ιδέ-
ας και του μικρασιατικού ελληνι-
σμού και την οριστική απώλεια της 
Πόλης. Ο διχασμός θα εκφραστεί 
ακόμα και στο εσωτερικό του νε-
όκοπου σοσιαλιστικού κινήματος. 
Από τη μία πλευρά ο Καλλέργης, ο 
Δρακούλης, ο Γιαννιός και από την 
άλλη η Φεντερασιόν και η ηγεσία 
του ΚΚΕ, που θα συνταχθεί με τους 
σοβιετικούς. Σύμφωνα με τον Χρυ-
σόστομο Σμύρνης, πλέον «ο ελληνι-
σμός εισήρχετο εις τον Άδην». 

9ο  Πέμπτη 14 Απριλίου 
Τέλος της διαμόρφωσης, ο αγώ-
νας για επιβίωση. Ολοκληρώνεται 
έτσι η διαμόρφωση του νεώτερου 
ελληνισμού, όπως εξελίχθηκε μέσα 
από τρεις σημαδιακές χρονολογί-
ες, το 1204, ως η ιστορική απαρχή 
της υπαγωγής του ελληνισμού στις 
δυνάμεις της Ανατολής και της Δύ-
σης, το 1821, ως η απαρχή της προ-
σπάθειας για την πολιτειακή ανα-
σύσταση ενός αυτόνομου ελληνι-
κού κόσμου και το 1922 ως η ολο-
κλήρωση αυτής της προσπάθειας, 
με την οριστική απώλεια ενός μεγά-
λου μέρους του ελληνικού κόσμου 
και ταυτόχρονα με την συγκρότη-
ση ενός ελληνικού κράτους που 
περιλάμβανε ένα σημαντικό μέρος 
αυτού του κόσμου. Ο ελληνισμός 
αντιμετωπίζει πλέον νέες προκλή-
σεις. Είτε να ενσωματώσει σε ένα μι-
κρό έδαφος τη δυναμική ενός με-
γάλου ιστορικού λαού, είτε αντίθετα 
μετά την εξωτερική συρρίκνωση να 
υποστεί και την εσωτερική, και ένας 
υψηλός πολιτισμός να μεταβληθεί 
σε παρασιτική απόφυση της Δύσης. 
Μάχη που συνεχίζεται ακόμα...

Σεμινάρια στον χώρο «Ρήγας Βελεστινλής»
Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού: 1204-1922, με τον Γιώργο Καραμπελιά

     ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
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Στις 4 Σεπτεμβρίου 1939, την 
επομένη της βρετανικής κήρυ-
ξης πολέμου κατά της Γερμανί-
ας, ο μαθηματικός Άλαν Τούρινγκ 
άφησε τα πανεπιστημιακά έδρα-
να του Καίμπριτζ και παρουσιά-
στηκε στο Μπλέτσλεϊ Παρκ, μια 
αγροικία 80 χλμ. βορείως του 
Λονδίνου, για να συμμετάσχει στο 
πιο μυστικό πρόγραμμα της βρε-
τανικής κυβέρνησης. Στόχος του 
προγράμματος ήταν να σπάσουν 
τον κώδικα Αίνιγμα των γερμανι-
κών ενόπλων δυνάμεων, ένα σύ-
στημα κρυπτογράφησης-επικοι-
νωνιών που θεωρούνταν αδύνατο 
να παραβιαστεί. 

Σ 

το Μπλέτσλεϊ είχε συγκε-
ντρωθεί για αυτήν ακρι-
βώς την αποστολή η πιο 
αλλοπρόσαλλη ομάδα 

στην ιστορία. Στρατιωτικοί, αναλυτές, 
γραμματείς και τηλεγραφητές από 
όλες τις υπηρεσίες των βρετανικών 
ενόπλων δυνάμεων συνυπήρχαν με 
μαθηματικούς, μηχανικούς, κρυπτο-
γράφους και γλωσσολόγους, ακόμη 
και έναν παπυρολόγο, από τα μεγα-
λύτερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύματα της χώρας. Αν υπολογίσει 
κανείς και την άκρα μυστικοπάθεια 
και αστυνομοκρατία στον χώρο, που 
εφαρμοζόταν άτεγκτα από ένα λόχο 
της στρατιωτικής αστυνομίας, το μείγ-
μα πωρωμένων καραβανάδων και 
φιλελεύθερων διανοητών ήταν λίαν 
εκρηκτικό.

Χαρακτηριστικά, στη μοναδική 
εθιμοτυπική επίσκεψη του Γουίν-
στον Τσόρτσιλ και του αρχηγού του 
Βασιλικού Ναυτικού, σερ Ντάντλεϊ 
Πάουντ, στο Μπλέτσλεϊ, ο δεύτερος 
επισήμανε έναν παράξενο τύπο ανά-
μεσα στο συγκεντρωμένο προσωπι-
κό που ενώ φορούσε πολιτικά, έφε-
ρε ναυτικό, πηλίκιο με ένα πολύχρω-
μο μάλλινο κασκόλ τυλιγμένο γύρω 
από το κεφάλι του. Στην ερώτηση του 
ναυάρχου αν υπηρετούσε στο ναυ-
τικό ο πολίτης (ένας από τους σκα-
κιστές του Μπλέτσλεϊ) απάντησε με 
ένα ξερό «μια φορά κι έναν καιρό» 
και, όταν ρωτήθηκε σε ποιο σκάφος, 
τόνισε ότι δεν μπορεί να θυμάται και 
την κάθε λεπτομέρεια από το παρελ-
θόν. Ο Τσόρτσιλ στράφηκε τότε στον 
πλωτάρχη Ντένιστον, διοικητή του 
Μπλέτσλεϊ και του είπε χαμηλόφω-
να: «‘Οταν σου είχα πει να μην αφή-
σεις πέτρα που να μην τη σηκώσεις 

για να βρεις προσωπικό, δεν περίμε-
να ότι θα το έκανες στην κυριολεξία»... 
«παραλίγο να τον χάσουμε το ναύαρ-
χο»... Παρ’ όλα αυτά, όταν τον Οκτώ-
βρη του ’41 ο Τούρινγκ του έγραψε 
προσωπικά, ζητώντας επιπλέον ειδι-
κούς και υποστήριξη, ο Τσόρτσιλ επι-
κοινώνησε πάραυτα με τον γραμμα-
τέα του και τον διέταξε να δράσει την 
ίδια μέρα και να εξασφαλίσει ότι τα 
απαραίτητα έχουν γίνει, με απόλυτη 
προτεραιότητα το Μπλέτσλεϊ. Προ-
φανώς, ο Βρετανός πρωθυπουργός 
είχε καταλάβει ότι 80 χλμ. έξω από 
το Λονδίνο παιζόταν η έκβαση του Β’ 
ΠΠ. Τίποτε δεν ήταν σημαντικότερο 
από το λύσιμο του «Αινίγματος».

Όσο για τον Τούρινγκ, έκανε από 
την πρώτη στιγμή αισθητή την πα-
ρουσία του όταν, στην ερώτηση του 
Ντένιστον αν μιλά γερμανικά, δήλω-
σε ορθά κοφτά, «Όχι, μιλώ μαθηματι-
κά». Εκκεντρικός, αντικοινωνικός και 
εργασιομανής, ο Τούρινγκ έπεσε με 
τα μούτρα στη δουλειά από την πρώ-
τη μέρα και γρήγορα αντιλήφθηκε 
ότι το πρόβλημα της λύσης του «Αι-
νίγματος» θα έπαιρνε πολύ καιρό και 
προσπάθεια. Τι ήταν όμως η μηχανή 
«Αίνιγμα» και γιατί θεωρούνταν ακα-
τόρθωτη η αποκρυπτογράφηση των 
μηνυμάτων της;

Η μηχανή «Αίνιγμα» σχεδιά-
στηκε από τον Γερμανό μηχανικό 
Άρτουρ Σέρμπιους στο τέλος του 
Α’ΠΠ ως απάντηση στη συνεχή απο-
κρυπτογράφηση των γερμανικών 
κωδίκων κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου και υιοθετήθηκε από τον γερμα-
νικό στρατό το 1920. Οι πρώτοι τύ-
ποι της μηχανής ήταν απλούστεροι 
και η πολωνική αντικατασκοπία, με 
τη βοήθεια θεωρητικών μαθηματι-
κών, κατάφερε να σπάσει τους κώ-
δικες και να διαβάζει τα γερμανικά 
σήματα. Αλλά, αρχής γενομένης το 
1938, οι Γερμανοί άρχισαν να χρη-
σιμοποιούν πιο εξελιγμένες μηχανές 
με πολυπλοκότερα συστήματα κρυ-
πτογράφησης και το πολωνικό πλε-
ονέκτημα εξανεμίστηκε. Παρά ταύ-
τα, πριν η Πολωνία καταληφθεί από 
τη Βέρμαχτ, έγινε δυνατό να εξαχθεί 
η όποια τεχνογνωσία στην Αγγλία και 
Γαλλία. Το Μπλέτσλεϊ άρχισε να λει-
τουργεί εκείνη την περίοδο, ξεκινώ-
ντας από την πρόοδο που είχαν κάνει 
οι Πολωνοί.

Όταν οι Γερμανοί ήθελαν να στεί-
λουν ένα κρυπτογραφημένο σήμα με 
τη μηχανή Αίνιγμα, το μήνυμα γρα-
φόταν στα γερμανικά και παραδιδό-

ταν στον χειριστή της μηχανής για 
κρυπτογράφηση. Αυτός καταρχάς 
επέλεγε τις θέσεις της ημέρας (που  
άλλαζαν κάθε 24 ώρες) για τα μηχα-
νικά (πληκτρολόγιο γραφομηχανής, 
τρεις επανατοποθετούμενοι ρότορες 
από σετ των 5 με 26 διαφορετικές θέ-
σεις ο καθένας) και τα ηλεκτρικά υπο-
συστήματα (10 διαφορετικοί συνδυ-
ασμοί τοποθέτησης πριζών) και ξεκι-
νούσε να γράφει το μήνυμα.

Για κάθε γράμμα που δακτυ-
λογραφούνταν άναβε ένα λαμπά-
κι που έδειχνε ένα γράμμα που κα-
ταγραφόταν ως η κρυπτογραφημέ-
νη αντικατάστασή του. Ταυτόχρονα, 
με κάθε πλήκτρο που πατιούνταν, ο 
ρότορας περιστρεφόταν αυτομάτως 
έτσι ώστε κάθε πλήκτρο χρησιμοποι-
ούσε διαφορετικό συνδυασμό ηλε-
κτρικής καλωδίωσης οπότε και δια-
φορετική αντικατάσταση γράμματος. 

Αυτό συνεχιζόταν για κάθε γράμμα 
στο μήνυμα μέχρι την ολοκλήρωσή 
του και μια σειρά από αντικαταστά-
σεις γραμμάτων (η καθεμιά τελείως 
διαφορετική από τις άλλες) δημιουρ-
γούσε ένα κρυπτογραφημένο μήνυ-
μα. Ο χειριστής έστελνε το μήνυμα 
σε κάποια άλλη μηχανή Αίνιγμα (με 
τις ίδιες ρυθμίσεις ημέρας στα υπο-
συστήματά της) όπου ο χειριστής της 
πληκτρολογούσε το κρυπτογραφη-
μένο μήνυμα και με τις αντίστροφες 
αντικαταστάσεις γραμμάτων προέκυ-
πτε το αρχικό μήνυμα στα γερμανι-
κά. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η 
μηχανή είχε τη δυνατότητα να κάνει 
158,962,555,217,826,360,000 (σχε-
δόν 159 πεντακισεκατομμύρια δια-
φορετικούς συνδυασμούς), μάλλον οι 
Γερμανοί είχαν κάποιο δίκιο για την 
εμπιστοσύνη στο σύστημά τους.

Ο Άλαν Τούρινγκ είχε όμως 
άλλη άποψη, και μέσα στο 1939 φαί-
νεται να απέρριψε την πιθανότητα το 
Αίνιγμα να λυθεί από άνθρωπο, όσο 
έξυπνος και αποφασισμένος κι αν 
ήταν. Το Αίνιγμα ήταν μηχανή και 
μόνο μια μηχανή θα μπορούσε να 
το νικήσει. Έτσι, με τους Αλεξάντερ 
και Γκουντ ξεκίνησε την κατασκευή 
μιας τεραστίων διαστάσεων επανα-
στατικής ηλεκτρομηχανικής συσκευ-
ής, η οποία έψαχνε αυτομάτως τις σω-
στές ρυθμίσεις που έθεταν οι Γερμα-
νοί στις μηχανές Αίνιγμα. Κατά τον 
Γκουντ, ο Τούρινγκ είχε την ασυνή-
θιστη ιδέα ότι από μια αντίφαση μπο-
ρείς να συμπεράνεις τα πάντα, και η 
κρυπταναλυτική συσκευή του έκανε 

ακριβώς αυτό, εντόπιζε την αντίφαση 
και απέρριπτε τη συγκεκριμένη ρύθ-
μιση, εξετάζοντας γρήγορα την επό-
μενη και μετά την επόμενη κ.ο.κ. Οι 
περισσότερες από τις πιθανές ρυθ-
μίσεις προκαλούσαν αντιφάσεις και 
απορρίπτονταν, αφήνοντας έναν μι-
κρό αριθμό που διερευνούνταν λε-
πτομερώς.

Τελικά, η επιμονή και η εφευρε-
τικότητα του Τούρινγκ θα έφερναν 
την επιτυχία. Ο Τούρινγκ κατάφερε 
να εκμεταλλευτεί τα λάθη τόσο στη δι-
αδικασία κρυπτογράφησης των Γερ-
μανών, όσο κάποιων χειριστών επί 
μέρους μηχανών Αίνιγμα, αλλά και 
την αρπαγή γερμανικών κωδικών 
από καταληφθέντα εχθρικά πλοία, 
και άρχισε να διαβάζει τα πρώτα μη-
νύματα από τον Απρίλιο του ‘40 κι 
έπειτα,  προσφέροντας τα μέγιστα στη 
συμμαχική πολεμική προσπάθεια. 
Μέχρι το τέλος του πολέμου θα βρί-
σκονταν σε λειτουργία στη Βρετανία 
210 κρυπταναλυτικές μηχανές δια-
βάζοντας κάθε μήνυμα του εχθρού, 
εκτός από ένα 10μηνο ανάμεσα στον 
Φλεβάρη και τον Δεκέμβρη του ’42 
που το γερμανικό ναυτικό ενεργο-
ποίησε τη συσκευή Αίνιγμα με τους 
τέσσερις ρότορες.

Όσο για τον Τούρινγκ, παρά την 
παρασημοφόρησή του κατά το πα-
ράσημο της Βρετανικής Αυτοκρα-
τορίας με το τέλος του πολέμου, το 
1952 καταδικάστηκε για ομοφυ-
λοφιλία και του δόθηκε η απίστευ-
τη επιλογή ανάμεσα σε δύο χρόνια 
φυλάκιση ή ορμονική αγωγή με οι-
στρογόνα, η οποία υποτίθεται θα του 
μείωνε τη γενετήσια ορμή. Ο Τού-
ρινγκ υποβλήθηκε στην απάνθρω-
πη αυτή «θεραπεία» για ένα χρόνο, 
η οποία είχε τα τραγικά αποτελέσμα-
τα της πλήρους ανικανότητας και της 
γυναικομαστίας. Δύο χρόνια αργότε-
ρα θα βρισκόταν νεκρός στο σπίτι του 
από δηλητηρίαση με υδροκυάνιο. 
Δίπλα του βρισκόταν ένα μισοφαγω-
μένο μήλο. Ίσως, μέγιστο δείγμα του 
σεβασμού που έχει στο πρόσωπό 
του η κοινότητα των επιστημών πλη-
ροφορικής και τεχνητής νοημοσύ-
νης, αποτελεί το γεγονός, ότι όταν οι 
Τζομπς και Βόζνιακ έψαχναν ένα έμ-
βλημα για την εταιρεία υπολογιστών 
που είχαν συστήσει, επέλεξαν το δα-
γκωμένο μήλο. Σήμερα το τεστ Τού-
ρινγκ αποτελεί ακόμη το τεστ σύμβο-
λο του αν μια μηχανή έχει ευφυή χα-
ρακτηριστικά που προσιδιάζουν με 
αυτά ενός ανθρώπου.

Άλαν Τούρινγκ
Η μαθηματική διάνοια πίσω από τη λύση του κώδικα Αίνιγμα στον Β’ ΠΠ.

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Εκκεντρικός, 

αντικοινωνι-

κός και εργασι-

ομανής, ο Τού-

ρινγκ έπεσε με 

τα μούτρα στη 

δουλειά από την 

πρώτη μέρα
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.psorokostena.gr)

Έρχεται το Νιου Σκουλ!
Στο πνεύμα της ανάπτυξης και της προόδου που χαρακτηρίζει το κυ-
βερνητικό έργο, σας παρουσιάζουμε τα πλάνα της επιτροπής Φίλη-

Αναγνωστοπούλου-Λιάκου για το σχολείο του 21ου αιώνα.

Ένα σχολείο-πρότυπο που δεν θα έχει τίποτε να ζηλέψει από τα 
υπερσύγχρονα σχολεία του πολιτισμένου κόσμου.

Και σε τιμές-σοκ! 
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ο γιος του Σαούλ 

“ 

Μια ακόμα ται-

νία για το Ολο-

καύτωμα; Όχι 

ακριβώς. Μια 

ακόμα ταινία για 

το σήμερα: Κα-

νείς δεν μπορεί 

να γλιτώσει από 

τη μηχανή θα-

νάτου της ιστο-

ρίας.

Ο Σαούλ είναι ένας Ζόντερ-κομά-
ντο, ένας Εβραίος κρατούμενος 
στο Άουσβιτς, που δουλεύει υπό 
τις διαταγές των ναζί στις σκλη-
ρές και απάνθρωπες δουλειές 
του στρατοπέδου. Είναι ένας αιχ-
μάλωτος κι αυτός, που δεν οδη-
γήθηκε αμέσως στο κρεματόριο, 
αλλά, ως χρήσιμος εργάτης του 
εργοστασίου θανάτου, κερδίζει 
λίγους μήνες ζωή. Καθημερινά οι 
αίθουσα του κρεματορίου γεμί-
ζει και αδειάζει κάμποσες φορές 
και ο Σαούλ, μαζί με άλλους κρα-
τούμενους, θα πρέπει κάθε φορά 
να αδειάζει τον χώρο από τα πτώ-
ματα και να ξεδιαλέγει τα προσω-
πικά τους αντικείμενα. Αυτή εί-
ναι η «δουλειά» του. Μια μέρα 
στο κρεματόριο θα βρεθεί ένας 
έφηβος που δεν έχει ξεψυχήσει. 
Θα τον σώσει ο Σαούλ και οι άλ-
λοι «εργάτες»; Το παιδί δεν είναι 
δυνατόν να σωθεί, αλλά ο Σαούλ 
ξαφνικά οδηγείται σε μια εμμο-
νή: αναγνωρίζει το παιδί σαν δικό 
του παιδί –ποτέ δεν θα μάθουμε 
αν πράγματι είναι– και θέλει να 
το θάψει σύμφωνα με την εβρα-
ϊκή παράδοση.

Μ 
ια ακόμα ταινία για το 
Ολοκαύτωμα; Πιστεύω 
ότι πολλοί έχουν δει 
ήδη την ταινία και δεν 

θα επεκταθώ στην ιστορία. Η ματιά 
του Νέμες, του νέου Ούγγρου σκη-
νοθέτη, είναι ιδιαίτερη και φαίνεται 
από το πρώτο κιόλας πλάνο της ται-
νίας. Όλη η ιστορία του φρικτού αυ-
τού σφαγείου γίνεται βάθος πεδίου 
στο κοντινό πλάνο του ήρωα, του 
Σαούλ. Γυρισμένη η ταινία σε φιλμ 
35 χιλιοστών, με έναν φακό 40άρη, 
θα έλεγε κανείς ότι προσπαθεί να 
«εξανθρωπίσει» την κτηνωδία. Με 
έναν νορμάλ, όπως λέμε φακό, που 
είναι πολύ κοντά στα δεδομένα της 
ανθρώπινης όρασης και που δίνει το 
ανθρώπινο μέτρο στη φωτογραφία, 
ο Νέμες ακολουθεί τον Σαούλ σε 
όλη τη δίωρη σχεδόν διάρκεια του 
φιλμ να κάνει πράγματα που στην 
κανονική ζωή, έξω δηλαδή από τη 
φρίκη του πολέμου, θα οδηγούσαν 
τον καθένα στην τρέλα. Βρίσκει τον 
δικό του τρόπο να επιβιώσει, να στα-
θεί στα λογικά του. Ο Σαούλ πιάνε-
ται από την εμμονή: να θάψει έστω 
ένα από τα παιδιά που καθημερινά 

εξοντώνονται και τα κορμιά τους πε-
τάγονται στάχτες στο κοντινό ποτάμι, 
να το θάψει έτσι όπως η τελετουργία 
της θρησκείας του θέλει.

Είναι παράδοξο, αλλά από το 
πρώτο πλάνο της, κιόλας, η ταινία 
αποπνέει, εκτός από τη φρίκη για 
όσα συμβαίνουν εκεί πίσω στο πλά-
νο, πίσω από το κοντινό του Σαούλ, 
και που τα περισσότερα τα ακού-
με παρά τα βλέπουμε, κυνισμό. Όχι, 
κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει! Η 
μηχανή θανάτου είναι πανίσχυρη, 
είναι η καθημερινή πραγματικότη-
τα. Ο κινηματογράφος, ξέρετε, κατα-
γράφει παντού και πάντα ένα αέναο 
παρόν. Δεν υπάρχει ιστορικότητα 
σε μια ταινία, παρ› εκτός αν η ίδια 
αποτελεί ιστορικό υλικό, αν τη δού-
με δηλαδή αργότερα, όταν οι μορφές 
της έχουν παρέλθει. Το παρελθόν ή 
το μέλλον στον κινηματογράφο πά-
ντοτε είναι προβολές στο παρόν. Μια 
ακόμα ταινία για το Ολοκαύτωμα; 
Ξαναρωτώ. Όχι ακριβώς. Μια ακό-
μα ταινία για το σήμερα: Κανείς δεν 
μπορεί να γλιτώσει από τη μηχανή 
θανάτου της ιστορίας.

Η τελετουργία της κηδείας, που 
αναζητά ο Σαούλ σε όλη την ταινία, 
θα μπορούσε να το δει κι έτσι κανείς, 
είναι μια ελπίδα. Και ένας και μόνο 
άνθρωπος αν αγωνιά για το ιερό, 
μέσα σε έναν κόσμο βουτηγμένο σε 
ανόσια βδελυρά εγκλήματα. Ένα δά-
κρυ, ναι, θα έδινε ελπίδα. Το αγόρι 

όμως εν τέλει δεν θάβεται σύμφωνα 
με το τελετουργικό και η εμμονή του 
Σαούλ με την τελετουργία της κηδεί-
ας γίνεται εμμονή θανάτου: κατα-
στρέφει το σχέδιο εξέγερσης των συ-
γκρατουμένων του, ναρκοθετεί την 
επιτυχία της απόδρασής του. Ναι, 
σίγουρα, το πλαίσιο το δίνει ο Νέμες 
με κρυστάλλινη σαφήνεια. Δεν ανα-
ζητά κάποιον ήρωα στην ταινία και 
μάλλον δύσκολα θα χωρούσε ηρω-
ισμός μέσα σ› αυτή την κραιπάλη 
του θανάτου. Μια ηρωική αφήγηση 
διάσωσης έστω, όπως σε άλλες ται-
νίες για το Ολοκαύτωμα που έχουμε 
δει, θα ήταν μια αισιόδοξη προβολή 
σε έναν αδιαπέραστο στην ελπίδα 
κόσμο. Αλλά, σ’ αυτή την περίπτωση, 
πράγματι θα ίσχυε το ρητό του φιλο-
σόφου, «Δεν υπάρχει ποίηση μετά 
το Άουσβιτς». Και σ’ αυτή την περί-
πτωση δεν υπάρχει πια απολύτως 
κανένας λόγος να γίνονται ταινίες ή 
να γράφονται βιβλία ή να θεραπεύ-
εται οποιαδήποτε τέχνη. Να όμως 
που ποίηση υπήρξε μετά το Άου-
σβιτς, όπως φυσικά υπάρχει η ζωή. 
Και μετά το Άουσβιτς και μετά θά-
νατον. Ένα κακό νέο για τους αυτό-
χειρες ναζί του καταφυγίου της κα-
γκελαρίας. Κακό νέο και για όσους 
σήμερα επιχειρούν πάλι να βουτή-

ξουν την ανθρωπότητα στον ποταμό 
του αίματος, με στερεμένες τις πηγές 
των δακρύων. Και ακριβώς επει-
δή υπάρχει ζωή ακέραια ατόφια 
και δυνατή, ακριβώς επειδή υπάρ-
χει ζωή και μετά θάνατον, υπάρχει η 
ποίηση, η τέχνη γενικά.

Ο Νέμες τραβάει το σκοινί για 
εκεί που το τραβούν αρκετοί από 
τους σύγχρονους δημιουργούς. Ο 
κυνισμός, μαζί και η ακηδία που πα-
ράγουν σωρηδόν τα νέα μέσα ηλε-
κτρονικής δικτύωσης, επικοινωνίας, 
εργασίας και καθημερινότητας, μο-
λύνει και τους πιο δυνατούς. Είπαμε, 
ο κινηματογράφος δεν έχει ιστορι-
κότητα. Καταγράφει κάθε λεπτό ένα 
αέναο παρόν, άσχετα εάν αυτό το 
παρόν διασώζεται στις εικόνες του 
και όταν ακόμα η όψη του κόσμου 
έχει αλλάξει. Η καταγγελία της σφα-
γής, της φρίκης, του θανάτου σε έναν 
κόσμο σφαγείο, εβδομήντα χρόνια 
μετά το Άουσβιτς, είναι προφανής. 
Εάν όμως κανείς δεν διασώζεται δεν 
έχει νόημα, κατά το ρητό του φιλο-
σόφου. Μα δεν είναι η πεισματώ-
δης αναζήτηση ραβίνου να θάψει το 
πτώμα με τις κατάλληλες προσευχές 
ένα κάποιο νόημα; Τάχα οι νεκροί 
μπορούν να θάψουν τους νεκρούς; 
Εδώ μάλλον κρύβεται το μεγάλο 

προτέρημα της ταινίας του Νέμες, 
ανεπίγνωστα πιθανόν: να καταγρα-
φεί έως την έσχατη νεκρική παγω-
μάρα η φρίκη του ευρωπαϊκού μη-
δενισμού, που έχει πλέον μολύνει 
όλη την ανθρωπότητα. Οι ναζί είχαν 
δίκιο, η «τελική λύση» είναι η πραγ-
ματικότητα. Αυτό επαναλαμβάνουν 
σήμερα, με ένα στόμα, οι τραπεζίτες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
Λάζλο Νέμες, βοηθός και μαθητής 
του Μπέλα Ταρ, είναι βιρτουόζος 
του κινηματογράφου. Στα 107 λε-
πτά της ταινίας δεν υπάρχει ούτε μία 
ανορθογραφία. Αυτό από μόνο του 
οικοδομεί μια έξοδο, άσχετα εάν δεν 
τη βλέπουμε στην ιστορία της ταινί-
ας. Με εμμονή και ο ίδιος, όπως ο 
ήρωάς του, στην τελετουργία του κι-
νηματογράφου, προσπαθεί με την 
αυστηρότητά του, ως προς τη γλώσ-
σα, να κηδεύσει πρεπόντως το πτώ-
μα του σύγχρονου ανθρώπου. Παρά 
το ότι δεν δείχνει σε πρώτο πλάνο τη 
σφαγή, έχει καταφέρει να μεταφέρει 
στον θεατή τη φρίκη σε υπερθετικό 
βαθμό. Η ακοή, αίσθηση αυτόματη, 
σε αντίθεση με τη λογική όραση, εί-
ναι η γενέτειρα του ρεαλισμού στον 
κινηματογράφο. Επίσης, η ακοή (του 
Θεού) είναι η κατ› εξοχήν βιβλι-
κή αίσθηση. Ο Νέμες δεξιοτεχνικά 
τη χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει 
τη ρεαλιστική του φρίκη, μιλώντας 
για τα εβραϊκά πάθη με την εβρα-
ϊκή γλώσσα. Το κάνει στο επίπεδο 
των μέσων της τέχνης του, το κάνει 
και στο πραγματολογικό έδαφος της 
ταινίας. Οι ήρωές του μιλούν γίντις 
με διαφορετικές προφορές και μια 
πλειάδα άλλη από γλώσσες –της ελ-
ληνικής μη εξαιρουμένης–, κατά την 
εβραϊκή πανσπερμία.

Επόμενο είναι να θαυμάζει κα-
νείς την ερμηνεία του Γκέζα Ρό-
χινγκ στον ρόλο του Σαούλ, όπως 
και των υπόλοιπων στους μικρό-
τερους ρόλους (Λεβέντε Μολνάρ, 
Ουρς Ρεχν κ.λπ.). Όλοι οι παράγο-
ντες της ταινίας είναι καλά συντονι-
σμένοι, η Κλάρα Ρόγιερ, που συ-
νυπογράφει το σενάριο, ο Ματία 
Έντερλι, στην απαιτητική φωτογρα-
φία, ο Μαρτιέ Ταπονιέ στο μοντάζ, 
η μουσική του Λάζλο Μέλις, όλοι 
τους συνηγορούν σε μια δυνατή κι-
νηματογραφική εμπειρία.
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Κυκλοφορεί το νέο Άρδην

Αθήνα

27/1/2016 

Συναντήσεις Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς την 
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 
20.30 θα συνομιλήσει με την 
Ελένη Θεοχάρους, ευρωβουλευ-
τή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και επικεφαλής του κινήματος 
«Αλληλεγγύη». Το θέμα της συνά-
ντησης θα είναι: «Η Κύπρος ενόψει 
ενός νέου σχεδίου Ανάν». Στο καφέ 
του Ιανού (Σταδίου 24, Αθήνα)

εκδηλώσεις Ιανουαρίου

Κ 

υκλοφορεί το νέο, διπλό τεύχος 
του Άρδην (τ. 101-102, Αύγου-
στος-Νοέμβριος 2015) σε όλα τα 

περίπτερα και τα ενημερωμένα βιβλι-
οπωλεία της χώρας. 

Αυτό το τεύχος περιέχει ένα μεγάλο 
αφιέρωμα στις σχέσεις Ισλάμ-Ευρώπης 
και πως επηρεάζεται από αυτή τη σύ-
γκρουση η Ελλάδα. Περιλαμβάνονται 
κείμενα των Γ. Καραμπελιά (Το Ισλάμ, η 
Ευρώπη, οι Έλληνες και Αραβικός εθνικι-
σμός και ισλαμισμός), Κ. Γεώρμα (Η επί-
θεση στο Παρίσι και η στάση της Δύσης), 
Σ. Δημόπουλο (Το Ισλαμικό Κράτος επι-
χειρεί εξαγωγή του πολέμου), D. Grouzet 
και G. Kepel (Θα σε σκοτώσω και ο Θεός 
θα με ευλογήσει), Μ. Μοεζί (Σουνίτες και 

σιίτες: η γένεση της αντιπαράθεσης), P. J. 
Luizard (Ένας εμφύλιος πόλεμος χωρίς 
προηγούμενο) και J. Volkova (Οι απαρχές 
του συριακού εμφυλίου πολέμου).

Στον Σύριζα αναφέρονται τα κείμενα 
του Γ. Καραμπελιά (Από τον εθνομηδενι-
σμό στην εκποίηση της χώρας), Θ. Ζιάκα 
(Τα «δύο τέρατα» και η Αριστερά), Γ. Πα-
παδόπουλου-Τετράδη (Πόσες αριστερές 
έχουμε τελικά;), Γ. Ξένου (Τι κατάφερε ο 
Σύριζα) καθώς και του Βέλγου κοινωνι-
ολόγου J. C. Paye, στο κείμενο «Να κατα-
σταλεί ακόμα και η επιθυμία αντίστασης», 
που δημοσιεύθηκε στο βελγικό περιοδικό 
Kairos.

Παραθέτουμε, επίσης, μια εκτεταμένη 
συνέντευξη του Σέρβου ιστορικού Ντού-

σαν Μπατάκοβιτς, για το παρελθόν και το 
μέλλον της Σερβίας, ενώ ο Ρόλαντ Ντέ-
νις, πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Σχεδιασμού στη Βενεζουέλα την περίοδο 
2002-03, κάνει έναν «Αποχαιρετισμός 
στον Τσαβισμό».

Διαβάστε ακόμα: για την πολιτική 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα (Σ. Δημόπουλος), 
το ιστορικό του ξεπουλήματος του ΟΤΕ 
στους Γερμανούς (Δ. Μπούσμπουρας), 
του Σωτήρη Δημόπουλου, τη δημόσια 
παιδεία (Ν. Δημητριάδης), τη στήλη «Με 
το τουφέκι και τη λύρα» του Μ. Εγγλέζου-
Δεληγιαννάκη, καθώς και ένα διήγημα 
του Ιωάννη Τσέγκου.

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

Αθήνα

25/1/2016 

Προβολή ντοκιμαντέρ
«Στην άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο»

Το Άρδην και το ΙΔΙΣΜΕ (Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορι-
κών Μελετών) θα προβάλουν τη Δευτέρα 25 Ιανουαρί-
ου 2016 και ώρα 19:30, το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Στην 
άκρη του Αιγαίου, Καστελλόριζο». Θα ακολουθήσει συ-
ζήτηση με την ιστορικό και συν-ιδρύτρια του ΙΔΙΣΜΕ 
Ειρήνη Σαριόγλου. Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
Ρήγας Βελεστινλής (Ξενοφώντος 4, Αθήνα).

MICHEL ONFRAY
De Sade: το πάθος του κακού και η ιδεολογία 
του εικοστού αιώνα

O Μισέλ Ονφρέ, μέσω της αποδόμησης του μαρκή-
σιου Ντε Σαντ, προβαίνει ταυτόχρονα και στην απο-
δόμηση της ιδεολογίας και των πρακτικών της διανό-
ησης του 20ού αιώνα, πού κατασκεύασε τον μύθο του 
«θεϊκού μαρκήσιου».  Για τον Ονφρέ, ο Σαντ αποτελεί 
την έκφραση της θανατογόνος ατομικιστικής ιδεολογί-
ας των εκμεταλλευτών και όχι τον εκπρόσωπο μιας αυ-
θεντικής σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Εναλλακτικές εκδόσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ (επιμέλεια)  

Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση:
Η Ελλάδα ανάμεσα στο μεταναστευτικό και τη δη-
μογραφική κατάρρευση

Το μεταναστευτικό αποτελεί το σημαντικότερο κοινω-
νικό ζήτημα της σύγχρονης Ελλάδας, αν συνδυαστεί 
με τη δημογραφική κρίση, τη συρρίκνωση του ελλη-
νογενούς πληθυσμού και τη φυγή των νέων.  Είναι και-
ρός λοιπόν να παρέμβουμε αποφασιστικά στο ζήτημα, 
προτού παρέμβουν άλλοι... φασιστικά.
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εί νέος Ερμής ο Λόγιος
τεύχος 12, Φθινόπωρο 2015
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