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Τι συμβαίνει στο Εθνικό 
Θέατρο;

  εκ ΡΗΞΗΣ

Μέρκελ: Ικέτης στην 
Άγκυρα

Σήμερα

Έρχονται οι Αγρότες!
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Μίκης Θεοδωράκης, 
Ώρα μηδέν
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Γιατί λέω όχι στη διζωνι-
κή ομοσπονδία
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Έ
να ρίγος διαπερνά τα Εξάρχεια 
και το... Γκάζι. Οι αγρότες κατε-
βαίνουν στην Αθήνα με τα τρα-
κτέρ-τανκς για να ρίξουν την 

κυβέρνηση της «αριστεράς»! Στα Εξάρ-
χεια, στο Γκάζι, στα Λαδάδικα, μπορεί πια 
να μην είναι τόσο φανατικοί με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ όπως άλλοτε, μπορεί να υπάρχουν 
πια πολλοί θαυμαστές της Ζωής και επι-
κριτές της «κωλοτούμπας» του Αλέξη, 
ωστόσο όχι και με τους αγρότες! Αυτοί εί-
ναι ανεκτοί ως παραγωγοί λαδιού και ως 
πλαίσιο κάποιας βουκολικής σκηνογρα-
φίας, αλλά όχι και να καθορίζουν και την 
πολιτική ζωή του τόπου, και μάλιστα να 
εισβάλουν στην πρωτεύουσα! Η πολιτική 
ζωή ρυθμείται στο «Φίλιον» από την ημε-

ρήσια σύναξη των διανοουμένων, στο 
«Ντα κάπο» από τη μεσημβρινή σύναξη 
των δημοσιογράφων ή, έστω, στην «πλα-
τεία», από τη νυκτερινή σύναξη των παι-
διών με τις μολότωφ. Δεν μπορεί να απο-
φασίζουν γι’ αυτήν οι άξεστοι χωρικοί, 
ακόμα περισσότερο οι κτηνοτρόφοι και 
οι κατσίκες τους. Εξάλλου, «τόσες επιδο-
τήσεις παίρνουν για να κάθονται και να 
γυρνάνε στα σκυλάδικα». 

Η «σκληρή στάση» του Αλέξη απέναντι 
στους αγρότες δεν είναι τόσο τυχαία και 
άσχετη, απευθύνεται σε βαθύτερα αντα-
νακλαστικά των κατοίκων των πόλεων, 
κατ’ εξοχήν όσων δεν έχουν πια σχέση με 
το χωριό ή την αγροτική παραγωγή και 

δεν έχουν σχέση με χειρωνακτικές εργα-
σίες. Και αυτοί είναι πλέον πολλοί. 

Εξάλλου, ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι προνομιακά συνδεδεμένος με 
τα αστεακά και τα αστικά στρώματα, πολύ 
περισσότερο από το ΚΚΕ, που ακόμα και 
στις πόλεις έχει πολλά μέλη και ψηφοφό-
ρους που κρατούν δεσμούς με τα χωριά 
και την αγροτική παραγωγή.

Η αριστερά του Συριζα, της Ανταρσύας, 
των αντιεξουσιαστών, των φεμινιστριών, 
και των βορείων ή ημιβορείων προαστί-
ων, ακόμα και αν επικρίνει τον «Αλέξη», 
κατά βάθος δεν μπορεί να δεχτεί πως η 
πρωτοπορία των αγώνων πέφτει στα χέ-

ρια των «χωματόκωλων» (culs-terreux 
τους αποκαλούσαν οι Γάλλοι αστοί). Γι’ 
αυτό και στη μεγάλη κινητοποίηση της 
4ης Φεβρουαρίου έγινε «χαμός» στις 
επαρχιακές πόλεις, ενώ στην Αθήνα οι 
διαδηλώσεις ήταν μαζικές μεν, αλλά 
έμοιαζαν περισσότερο με κηδεία. Ήταν 
οι συριζαίοι που ενταφίαζαν, με πόνο ψυ-
χής, τις αυταπάτες τους!

Πάντως, έρχονται οι αγρότες, και αυτή η 
αλλαγή του κοινωνικού υποκειμένου της 
πρωτοπορίας των αγώνων δείχνει πως 
φτάσαμε πια στη βαθύτερη Ελλάδα. Πιο 
Ελλάδα δεν γίνεται. Καλή αρχή για κάτι 
καινούργιο και ζωντανό. Επί τέλους, οι 
αγρότες είναι μια κάποια λύση.
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Βοήθεια, 
οι αγρότες!



    Αριθμός φύλλου 120        ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20162

Ό,τι προλάβουν ν’ αρπάξουν

Οι συριζαίοι έχουν αντιληφθεί ότι οι μέρες 

τους στην εξουσία είναι μετρημένες και σπεύ-

δουν να τακτοποιήσουν φίλους και ημετέρους 

σε κρατικά πόστα, αλλά και να δώσουν και δου-

λειές του δημοσίου σε δικούς τους ανθρώπους. 

Την κατάσταση την περιέγραφε πολύ παραστατικά κάποιος που 

ανήκει στους κύκλους τους: «Κάθονται πάνω από την κατσαρό-

λα και βουτάν ό,τι προλάβουν». Έτσι ο Σπίρτζης προκήρυξε δι-

αγωνισμό για προμήθεια 1.150 κοντέινερς, συνολικού προϋπο-

λογισμού 14.150.000 ευρώ, η οποία ανέβηκε στη Διαύγεια στις 

23.10 την 1η Φεβρουαρίου. Είχε ημερομηνία έναρξης υποβολής 

των προσφορών στις 8 το πρωί της 2 Φεβρουαρίου και ημερο-

μηνία λήξης στις 17.00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας! Προφα-

νώς ο υπουργός είχε από πριν συμφωνήσει ποιος θα έπαιρνε τη 

δουλειά, γιατί μόνο αυτός θα προλάβαινε να καταθέσει προσφο-

ρά. Στην ΕΥΔΑΠ από την άλλη, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό 

Unfollow, o διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Μπενίσης (σύντρο-

φος της Δούρου) ενέκρινε ως ανάδοχο για έργο αξίας 4,9 εκατ. 

ευρώ την εταιρεία Διάτμηση ΑΤΕ, δηλαδή την εταιρεία που με-

γαλομέτοχος είναι ο Φλαμπουράρης. Η Διάτμηση "μάντεψε" σω-

στά και, δίνοντας τη μεγαλύτερη έκπτωση (59,20%), πήρε το έργο 

από τις υπόλοιπες έξι εταιρείες που είχαν δώσει προσφορά. Αν 

δεν φύγουν γρήγορα αυτοί, είναι ικανοί να φάνε ακόμα και την 

κουτάλα και την κατσαρόλα. 

Γ.Ξ.

ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜερΙδΑ 
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Γιώργος Καραμπελιάς
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Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης
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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 12 Μαρτίου 2016

Στο παρά πέντε

Κάποιοι 
ενοχλήθηκαν... 
  
Η συζήτηση του Γιώργου Καρα-
μπελιά με την Ελένη Θεοχάρους 
στον Ιανό φαίνεται πως ενόχλη-
σε αρκετά την ηγεσία και το κα-
τεστημένο της Μεγαλονήσου. 
Την επομένη, ο Πολίτης φιλο-
ξενούσε σχόλιο για την εκδή-
λωση στο γνωστό κομπλεξοκιν-
δυνολογικό του ύφος περί της 
«απειλής» που αντιπροσωπεύ-
ουν οι απορριπτικοί κύκλοι. Λί-
γες μέρες αργότερα, κατά την 
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στον Κύπριο ΠτΔ, ο Αναστα-
σιάδης δεν παρέλειψε να αφή-
σει μια σπόντα για την ομιλία της 
Θεοχάρους, όπως μας ενημέρω-
σε και ο καλά πληροφορημένος 
Βηματοδότης. Φαίνεται πως η νε-
οανανική ηγεσία και το κυπρια-
κό κατεστημένο είναι τόσο σί-
γουροι για τις μεθοδεύσεις «λύ-
σης», που ανησυχούν μέχρι και 
για μια απλή εκδήλωση που 
πραγματοποιείται στη Σταδίου..

Γ.Ρ. 

Μπουτάρης: 
«Η φωνή του 
Ερντογάν»
Στο προηγούμενο δημοτικό συμ-
βούλιο της Θεσσαλονίκης, οι του 
Μένουμε Θεσσαλονίκη αναφερ-
θήκαμε στις πρόσφατες απο-
καλύψεις των συνομιλιών Ερ-
ντογάν-Σουλτς-Τουσκ, όπου ο 
πρώτος έδωσε ρεσιτάλ εκβια-
σμών στο προσφυγικό, προειδο-
ποιώντας τους αξιωματούχους 
της Ε.Ε. ότι θα ανοίξει τα σύνο-
ρα και στις ακτές του Αιγαίου θα 
έχουν δέκα ή δεκαπέντε χιλιά-
δες παιδιά πνιγμένα, και όχι ένα. 
Τι λέτε ότι απάντησε ο δήμαρχος; 
Σιγά τα ωά, μας είπε, και ο Καμ-
μένος τα ίδια έλεγε στην Ευρώ-
πη για τους τζιχαντιστές και στο 
κάτω κάτω της γραφής, συνέ-
χισε, το παιχνίδι με την Τουρκία 
έχει χαθεί γιατί είναι 80 εκατομ-
μύρια, και εμείς «10 εκατομμύ-
ρια χαζοί». 

Η σκανδαλώδης υποστήριξη 
προς το τουρκικό κατεστημέ-
νο, όμως, είχε και συνέχεια: Λί-
γες ώρες μετά, καταθέσαμε ψή-
φισμα καταγγελίας των μαζικών 
εγκλημάτων που διαπράττει ο 
τουρκικός στρατός στο Βόρειο 
Κουρδιστάν (Νοτιοανατολική 
Τουρκία). Τι λέτε ότι απάντησε 
ο δήμαρχος; Ότι επίκειται συνά-
ντησή του με Τούρκους επιχει-
ρηματίες και ότι «δεν μπορεί να 
τους τρίψει το ψήφισμα στη μού-
ρη». 
Τι έχει συμβεί; Απλούστατα, από 
τις πολλές μπίζνες με το τουρκι-
κό κεφάλαιο (στην ίδια συνεδρί-
αση ο Μπουτάρης πανηγύριζε 
ότι πέτυχε ακτοπλοϊκή σύνδεση 
της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρ-
νη), ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυ-
τολογοκρίνεται σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε καταλήγει να υπηρετεί τη 
διπλωματία του Ερντογάν – ακό-
μα και όταν αυτή στρέφεται κατα-
φανώς εναντίον της... Ελλάδας. 
Και όλα αυτά γιατί; Για τα 66 πε-
ρίπου ευρώ την ημέρα που αφή-
νουν οι Τούρκοι επισκέπτες στην 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 
«λαϊκού προσκυνηματικού του-
ρισμού» που οργανώνουν στο 
υποτιθέμενο Σπίτι του Κεμάλ. Ξε-
πουλιόμαστε φτηνά, πολύ φτη-
νά...

Γ.Ρ.

Οι «ταξικούλη-
δες»
  
Το 'δαμε κι αυτό. Κατά τη διάρ-
κεια της μεγάλης απεργίας, 
μπλοκ αντιεξουσιαστών στη Θεσ-
σαλονίκη, στο οποίο ηγούνταν 
ιδιοκτήτες μπαρ (τάχα «κολε-
κτίβες»), επιτέθηκε με παλού-
κια σε... εμπόρους και οδοντι-
άτρους φωνάζοντας, «έξω τα 
αφεντικά». Ποιοι; Αυτοί που κά-
νουν 1.000 και 2.000 € «κομ-
μουνιστικό» τζίρο την ημέρα. 
Ανθρώπους που πετύχαμε πριν 
από κάνα χρόνο, μια ωραία πρω-
ΐα, σε ημερίδα του... υπουργεί-
ου Εργασίας, με πουκαμισάκια, 
να παρακαλούν τον εκπρόσωπο 
του υπουργείου για τη χρηματο-
δότηση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (δηλαδή 
της δικής τους). Κάποτε φωνά-
ζαμε στις πορείες, «ίδιες είναι οι 

!

αυταπάτες, ή με τις κουκούλες ή 
με τις γραβάτες». Πλέον το σύν-
θημα είναι παρωχημένο, καθώς 
η πραγματικότητα μας έχει ξεπε-
ράσει: Είναι οι ίδιοι, στην ουσία 
τους παρασιτογιάπηδες, που φο-
ρούν άλλοτε κουκούλες και άλ-
λοτε γραβάτες.    

Γ.Ν. 

ΜΚΟ και Ε.Ε.
Οι ΜΚΟ έχουν μπει για τα καλά 
στην καθημερινότητά μας, με το 
ξέσπασμα του προσφυγικού αδι-
εξόδου. Ωστόσο, η δραστηριότη-
τά τους δεν εξαντλείται πάνω σε 
αυτό το πεδίο, αφού η Ε.Ε. έχει υι-
οθετήσει μια συστηματική πολι-
τική να κατευθύνει τους κοινοτι-

κούς της πόρους --και ιδιαίτερα 
εκείνους που αφορούν στην κοι-
νωνική πολιτική και την ανάπτυ-
ξη– σε αυτές, παρακάμπτοντας 
τις κρατικές και τις τοπικοαυτοδι-
οικητικές δομές, ή προβλέποντας 
διακοσμητικό ρόλο γι' αυτές. Υπό 
το πρόσχημα της αποτελεσμα-
τικότητας, βέβαια, αλλά επί της 
ουσίας πρόκειται για έναν έξυ-
πνο τρόπο παράκαμψης της εθνι-
κής κυριαρχίας των χωρών της 
Ε.Ε. και της δημοκρατικής εντο-
λής των λαών της: Πλέον, οι κα-
τευθύνσεις της πολιτικής απο-
φασίζονται στις Βρυξέλλες και 
οι ΜΚΟ τις εκτελούν, με το κρά-
τος και τους σήμους να παίζουν 
απλώς ρόλο ιμάντα μεταβίβασης. 
Είναι αυτό που λέμε «νεοαποικιο-
κρατία της ομοσπονδιακής Ευρώ-
πης».
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Οι αγρότες όλης της χώρας 
βρίσκονται στους δρόμους, 
πραγματοποιώντας τις δυναμι-
κότερες κινητοποιήσεις της τε-
λευταίας 20ετίας. Μιλήστε μας 
για την κατάστασή τους, καθώς 
και για το πόσο τους πλήττουν 
αυτά τα μέτρα.

Τ 

α διαχρονικά προβλή-
ματα της ελληνικής γε-
ωργίας ήταν η έλλειψη 
εθνικής στρατηγικής, η 
απουσία δομών υπο-

στήριξης και ινστιτούτων, το κόστος 
παραγωγής, η Νέα ΚΑΠ, και φέτος 
ήρθαν το ασφαλιστικό και το φορο-
λογικό. Κάθε ένα από τα παραπά-
νω, μας κλείνει από μόνο τους φα-
ντάσου ο συνδυασμός όλων τους. 
Οι μειώσεις, οι κρατήσεις και οι 
αυξήσεις φόρων θα προκαλέσουν 
σωρευτικά μια απώλεια του εισο-
δήματος της τάξης του... 90% μέ-
χρι το 2019. Ναι, καλά το διάβασες, 
90%. 

Τι απαντάτε στις κατηγορίες 
της κυβέρνησης για υποκινού-
μενες κινητοποιήσεις, συντε-
χνιασμό και κομματοκρατικό 
συνδικαλισμό; 

Γελοιότητες που δεν αντέχουν σε 
καμία κριτική. Η κυβέρνηση, απο-
μονωμένη και αποδυναμωμέ-
νη, προσπάθησε να διασύρει τους 
αγρότες. Απέτυχε. 

Εξάλλου, για ποια συντεχνια-
κά αιτήματα μιλάμε; Απόσυρση 
των νομοσχεδίου ζητάμε. Δεν πα-
ζαρεύουμε το τομάρι μας. Μήπως 
είμαστε κομματικά υποκινούμενοι; 
Μας χρέωσαν σε όλους τους πολι-
τικούς χώρους (πλην ΣΥΡΙΖΑ, φυ-
σικά!!!). Πάνω στον πανικό τους, 
προσπάθησαν με αφορισμούς και 
συκοφαντίες να μας σπιλώσουν και 
να στρέψουν την κοινωνία εναντίον 
μας. Απέτυχαν και τώρα σταμάτη-
σαν να τα λένε. 

Παράδειγμα, η ημέρα της μεγά-
λης απεργίας: Αυτό που μας έκανε 
μεγάλη εντύπωση κατά την είσο-
δό μας στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν 
που ο κόσμος μας επευφημού-
σε βγαίνοντας στα μπαλκόνια του 

ή έξω από τα μαγαζιά, ή που πε-
ρίμενε μποτιλιαρισμένος στις στά-
σεις των λεωφορείων, ούτε τόσο, 
όταν κάποια κυρία ενθουσιασμέ-
νη χτυπούσε στο πλακόστρωτο με 
όση δύναμη είχε το «Πι» που χρη-
σιμοποιούσε για να περπατήσει. 
Ούτε καν οι δύο συμπολίτες μας 
με προβλήματα όρασης, που αρ-
νήθηκαν να περάσουν τον δρόμο 
στο ύψος της σχολής τυφλών, όταν 
σταμάτησε η φάλαγγα των τρακτέρ 
για να τους το επιτρέψει, αλλά αυ-
τοί μας παρότρυναν να συνεχίσου-
με κουνώντας τα μπαστούνια τους 
στον αέρα και φωνάζοντας μπρά-
βο. Αυτό που μας έκανε εντύπω-
ση ήταν το βλέμμα των ανθρώπων. 
Μέσα του έβλεπες ξανά μια σπίθα 
ελπίδας, εκείνης της ελπίδας που 
σβήστηκε το περασμένο καλοκαίρι. 

Ηττήθηκαν, δηλαδή, και στο 
επικοινωνιακό πεδίο, που ήταν 
το δυνατό τους σημείο!!! Και από 
ποιους; Από εμάς, τους αγρότες, 
που είμαστε οι πιο άσχετοι επί του 
θέματος. Θεία δίκη... 

Γράφετε στην ανακοίνωσή σας: 

«Η ερήμωση της υπαίθρου θα 
δημιουργήσει εθνικούς κινδύ-
νους στα βόρεια και ανατολικά 
σύνορά μας. Το σταμάτημα της 
παραγωγικής διαδικασίας θα 
μας οδηγήσει σε πλήρη δια-
τροφική εξάρτηση από τις χώ-
ρες των δανειστών». Θα μπο-
ρούσατε να μας μιλήσετε λίγο 
παραπάνω γι' αυτό το ζήτημα... 

Σ' αυτή την περίοδο της οικονομι-
κής φούσκας και ευμάρειας των τε-
λευταίων 10ετιών χάθηκαν πολλά 
πράγματα. Χάσαμε όχι μόνον ένα 
διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά και 
σχεδόν όλα τα ντόπια σπορικά και 
τις παραδοσιακές καλλιεργητικές 
φροντίδες. Σήμερα είμαστε πλή-
ρως εξαρτημένοι από τα μηχανοκί-
νητα μέσα και τα υβρίδια. 

Επιπλέον, έχουν καταστραφεί 
σχεδόν κάθε είδους δομές, συλλο-
γικές ή ατομικές. Δεν έχουμε απο-
θήκες να βάλουμε τα προϊόντα μας, 
δεν έχουμε ζώα να πάρουμε τρό-
φιμα ή να καλλιεργήσουμε μικρές 
εκτάσεις γης, δεν έχουμε σπόρους 
να φυτέψουμε και πολλά άλλα! 

Σε περίπτωση χρεοκοπίας θα 

πεινάσουμε και εμείς οι ίδιοι. Όσο 
για να ταΐσουμε τον αστικό πληθυ-
σμό, ούτε κατά διάνοια!... 

Η παραπάνω κατάσταση, λοι-
πόν, θα μας οδηγήσει σ' ένα νέο 
κύμα αστυφιλίας, στο οποίο ο νε-
όπτωχος αγροτικός κόσμος θα ει-
σβάλει απελπισμένος στα ήδη 
πτωχευμένα αστικά κέντρα. Η κοι-
νωνική συνοχή θα τιναχτεί στον 
αέρα ενώ τα εγκαταλειμμένα χω-
ριά θα πολλαπλασιαστούν. Η ερή-
μωση της υπαίθρου θα είναι γεγο-
νός. Η διατροφική μας εξάρτηση, 
η εγκατάλειψη των εστιών μας και 
το ξεπούλημα των περιουσιών μας 
(αγροτική γη και σπίτια), με ό,τι κι 
αν αυτό συνεπάγεται, θα καταστεί 
αναπόφευκτη πραγματικότητα. 

Πώς βλέπετε από εδώ και 
πέρα τον αγώνα σας να κλιμα-
κώνεται;

Η κλιμάκωση του αγώνα μας περ-
νάει υποχρεωτικά μέσα από την 
αφύπνιση της κοινωνίας. Μας δί-
νουν ελαφρύνσεις και υποσχέσεις, 
αλλά δεν κάνουμε πίσω. Ζητούμε 
την απόσυρση των σχεδίων νόμων 
για το ασφαλιστικό και το φορολο-
γικό. Μόνο όλοι μαζί θα το καταφέ-
ρουμε. Αν η κοινωνία αφυπνιστεί, 
τότε θα νικήσουμε τώρα. Αν όχι, την 
επόμενη φορά, όλοι μαζί... 

«Ανεξάρτητοι», «Αγωνιζόμα-
στε με την κοινωνία, για την 
κοινωνία». Αυτά τα συνθήμα-
τα είχαν πολύ καιρό να ακου-
στούν σε κινητοποιήσεις αγρο-
τών. Πιστεύετε ότι αυτές οι κι-
νητοποιήσεις των αγροτών ση-
ματοδοτούν μια νέα εποχή για 
τον αγροτικό συνδικαλισμό 
στη χώρα μας;

Δεν είμαστε συνδικαλιστές. Οι συν-
δικαλιστές μας είναι σε μόνιμη 
αγρανάπαυση. Απλοί άνθρωποι εί-
μαστε, χωρίς κανένα θεσμικό ρόλο, 
και αγωνιζόμαστε για μας και την 
κοινωνία. Όλοι μαζί θα σωθούμε 
ή όλοι μαζί θα χαθούμε. Ο καθένας 
μας θα κριθεί από τις πράξεις και το 
αποτέλεσμα που θα έχουν αυτές. 

«Όλοι μαζί θα σωθούμε 
ή όλοι μαζί θα χαθούμε»
Συνέντευξη στη Ρήξη του Βασίλη Μαυροσκά, αγρότη και μέλος του Συντονιστικού Μπλόκο Πράσινων Φαναριών
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ματα. Χάσαμε όχι 

μόνον έναν διαφο-

ρετικό τρόπο ζωής, 

αλλά και σχεδόν όλα 

τα ντόπια σπορικά 

και τις παραδοσιακές 

καλλιεργητικές φρο-

ντίδες. Σήμερα εί-

μαστε πλήρως εξαρ-

τημένοι από τα μηχα-

νοκίνητα μέσα και τα 

υβρίδια. 

Ηττήθηκαν, δηλαδή, και στο επικοινωνιακό πεδίο, που ήταν το δυνατό τους σημείο! Και από ποιούς; Από εμάς, 
τους αγρότες που είμαστε οι πιο άσχετοι επί του θέματος. Θεία δίκη... 
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Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα 
δεν έχει προηγούμενο. Ακόμη και 
οι πιο απαισιόδοξες φωνές δεν θα 
μπορούσαν να προβλέψουν την 
τόσο ταχεία κατάρρευση της χώ-
ρας. 

Ε 

πί του ελληνικού σώ-
ματος, που βρίσκεται σε 
ημικωματώδη κατάστα-
ση, έχουν επιτεθεί οι πά-

ντες, ζητώντας μερίδια των ιματίων 
του. Και όλοι, μα όλοι, όσοι μας επι-
βουλεύονταν επί χρόνια, κάτι κερδί-
ζουν. Η κυριαρχία του κράτους γίνε-
ται κουρέλια από ανθρώπους που 
εξαπάτησαν έναν ολόκληρο λαό. Γα-
ντζωμένοι τώρα στην εξουσία, προτι-
μούν να παρατηρούν άπραγοι τη διά-
λυση, παρά τις απανωτές ήττες, για να 
μην χάσουν τα προνόμιά τους, έστω 
και για λίγες εβδομάδες... 

Η οικονομία καταρρέει, καθώς 
η κυβέρνηση απέναντι στους «θε-
σμούς» έπαιξε ένα παιχνίδι σιωπη-
λής απόλυτης αποδοχής των απαι-
τήσεών τους, αλλά ταυτόχρονα έκανε 
καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευ-
ση και συστηματική παραπλάνηση 
της κοινωνίας. Πίστευαν οι κυβερνώ-
ντες ότι έπαιζαν μόνοι τους, μια και 
δεν υπήρχε αντιπολίτευση και κυρί-
ως δεν εμφανίζονταν σοβαρές αντι-
δράσεις σε μια κοινωνία που είχε κο-
καλώσει από την τροπή των εξελίξε-
ων και τις οβιδιακές μεταμορφώσεις 
του γιάπη της αριστεράς. 

Ωστόσο, υπολόγισαν πάλι λά-
θος. Γιατί, παρά την κάλυψη της Ου-
άσιγκτον, που προωθεί όλες τις εδώ 
και χρόνια επιδιώξεις της σε σχέση 
με την Ελλάδα, ο Σόιμπλε περιμένει 
υπομονετικά στη γωνία. Το GREXIT 
δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι. 
Γνωρίζει ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομίας ότι, όταν οι Αμερικανοί θα 
κάνουν τη δουλειά τους σε Βαλκάνια, 
Κύπρο και Αιγαίο, δεν θα είναι τόσο 
πιεστικοί πάνω στο Βερολίνο ώστε 
να κρατήσει την ανάπηρη χώρα μας. 
Ίσως μάλιστα και πιο νωρίς. Γι’ αυτό 
και η αξιολόγηση αναβάλλεται συνε-
χώς. Και την ίδια ώρα οι δείκτες της 
οικονομίας είναι σε ελεύθερη πτώ-
ση, τα ελληνικά ομόλογα πήραν την 
ανηφόρα, οι τραπεζικές μετοχές έγι-
ναν παλιόχαρτα, χάθηκαν 9 δισ. ή και 
παραπάνω από την πρόσφατη ανα-
κεφαλαιοποίηση, χρήματα που χρω-
στούμε και θα εξοφλήσουμε. Και έγι-
ναν κι αυτά αέρας. Αέρας κοπανιστός, 
όπως οι καθησυχαστικές διαβεβαιώ-
σεις των Σταθάκη, Τσκαλώτου, Φλα-

μπουράρη και κομπανία. 
Καθώς, λόγω του μεταναστευτι-

κού-προσφυγικού, η Ελλάδα είναι 
πια και επισήμως η «μαύρη τρύπα» 
της Ευρώπης, υπέρ της εξόδου μας 
από την ευρωζώνη, όταν θα έλθει 
εκείνη η ώρα, θα ψηφίσουν οι εταίροι 
μας –οι περισσότεροι τουλάχιστον– 
με χέρια και με πόδια. 

Οι φωστήρες του Μαξίμου δεν 
προέβλεψαν, επίσης, και τις κοινω-
νικές αντιδράσεις. Νόμιζαν ότι ο νε-
αρός πρωθυπουργός ασκούσε ακό-
μη γοητεία στα πλήθη, τα οποία θα 
πήγαιναν ομοθυμαδόν και άνευ δι-
αμαρτυριών στον γκρεμό. Τα ψέμα-
τα όμως έχουν κοντά ποδάρια. Οι 
αγρότες, μάλιστα, όταν νιώσουν ότι 
τους κορόιδεψες, δεν χαρίζουν κά-
στανα... Και τώρα οι Κολωνακιώτες 
αριστεροί, κρατικοδίαιτοι και αλαζο-
νικοί, βλέπουν μπροστά τους τα τα-
νκς-τρακτέρ να απειλούν να τους χα-
λάσουν το όνειρο.  

Και έκαναν αυτό που κάνουν όλο 
αυτόν το χρόνο. Ανίδεοι να κυβερνή-
σουν, πέταξαν πάλι την παρόλα των 
εκλογών ή και του δημοψηφίσμα-
τος! Να εκβιάσουν το κουαρτέτο(!), 
προς μεγάλη τέρψη του Σόιμπλε. Και 
το αποτέλεσμα είναι η έκρηξη της 
πολιτικής αβεβαιότητας που κτυπά 
αλύπητα την οικονομία. Το εσωτερι-
κό κούρεμα των καταθέσεων βρίσκε-
ται και πάλι στην ατζέντα της ημέρας. 

Όσο για τη διαχείριση του μετα-
ναστευτικού, δεν υπάρχουν λόγια να 
χαρακτηρίσει κάποιος την απίστευτη 
ανοργανωσιά, τον ερασιτεχνισμό, την 
εγκληματική αναβλητικότητα, παρέα 
με τις γελοίες ιδεοληψίες των ελίτ μας 
(τρομάρα τους!). Σε ένα μόνον χρό-
νο η Τασία, ο Δρίτσας, ο Τσίπρας 
και από κοντά ο Καμμένος, διέλυ-
σαν κάθε έννοια κυριαρχίας στο Αι-
γαίο. Και πέτυχαν να έλθει στα νερά 
μας το ΝΑΤΟ, δήθεν για τη διαχείρι-
ση των μεταναστευτικών ροών, αλλά 
στην πραγματικότητα για τον έλεγχο 
της θάλασσας απ’ όπου κατεβαίνουν 
τα ρωσικά πλοία προς τη Συρία, εκεί 
που προελαύνει ο στρατός του Άσαντ 
σε όλα τα μέτωπα. Και είναι παράλλη-
λα το Αιγαίο ένα ελκυστικό αντάλλαγ-
μα προς τον σουλτάνο, που χάνει τα 
αβγά και τα πασχάλια στη Συρία και 
στο Κουρδιστάν. Καταπληκτική επι-
τυχία: να εμφανίζεται ο πρωθυπουρ-
γός τη μια μέρα δήθεν οργισμένος 
στο τηλεφώνημά του προς τη Μέρ-
κελ και να αρνείται νατοϊκό έλεγχο 
στα ελληνικά χωρικά ύδατα και την 
άλλη μέρα ο «πατριώτης» Καμμένος, 
με την ουρά στα σκέλια, κατόπιν προ-
φανώς αμερικανικών παραινέσεων, 

να δέχεται τα πάντα... Και είναι ακόμη 
στη θέση του. Και είναι όλοι στη θέση 
τους και σφυρίζουν αδιάφορα. Και 
από πάνω να έχει πέσει το ελικόπτε-
ρο στα νησιά μας και η Άγκυρα να μη 
δέχεται το ελληνικό ναυτικό να κάνει 
την έρευνα για την ανεύρεση των αξι-
ωματικών. Τι να πεις περισσότερο; 

Βορείως δε της χώρας, ο εξευτε-
λισμός είναι απόλυτος. Διπλοί φρά-
χτες, ενίσχυση με στρατό από ευρω-
παϊκές χώρες, έπαινοι για τα Σκόπια 
και το μπόι του Γκρουέφκσι να έχει 
εκτοξευθεί σε σημείο που να μας κά-
νει τη χάρη να χρησιμοποιούμε και 
εμείς το όνομα Μακεδονία!

Και οι μετανάστες; Θα εγκλω-
βιστούν εδώ, αλλά σύμφωνα με τον 
αρμόδιο υπουργό, όπως και για τον 

αντιπρόεδρο κ. Δρασαγάκη, δεν θα 
είναι πολλοί, μερικές δεκάδες χιλιά-
δες μόνον. Λες και υπάρχει συμβό-
λαιο με τους tour operators πόσοι θα 
έλθουν. Λες και ο Ερντογάν θα σεβα-
στεί την κυριαρχία και τα προβλήμα-
τα της Ελλάδας, την ώρα που το γόη-
τρό του έχει πληγεί στα νότια. Κι αυ-
τοί οι άνθρωποι μένουν ακόμη στη 
θέση τους.

Και επιλέγουν να κάνουν σκια-
μαχίες για τα κανάλια, αυτήν τη στιγ-
μή της κρίσης, για αποκοίμιση χα-
χόλων και κομματικού στρατού και 
υπέρ κομπιναδόρων και Τούρκων 
επιχειρηματιών. 

Το μόνο αισιόδοξο στοιχείο, μέσα 
σ’ αυτόν τον ζόφο, αφορά στην Κύ-
προ. Παρά τις χαζοχαρούμενες δη-
λώσεις του πρωθυπουργού στο 
υπουργικό συμβούλιο-μνημόσυνο 
της 10ης Φεβρουαρίου, οι διαπραγ-
ματεύσεις αντιμετωπίζουν πια σο-
βαρό κώλυμα. Μετά την τριμερή Ισ-
ραήλ-Κύπρος-Ελλάδα, έγινε φανερό 
ότι το Τελ Αβίβ βγάζει, προσωρινά, 
εκτός σχεδιασμού για την ενεργεια-
κή του προώθηση την Τουρκία. Εί-
ναι άλλωστε διαφωτιστική η συνέ-
ντευξη του υπουργού Ενέργειας του 
Ισραήλ, Γιουβάλ Σταίνιτζ, στην Καθη-
μερινή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
την παρέμβαση Μπάιντεν, που τη-
λεφώνησε πάραυτα σε Αναστασιά-
δη και Νετανιάχου και έβαλε βέτο σε 
σχήμα που δεν θα περιλαμβάνει την 
Άγκυρα. Η νέα πολιτική του Ισραήλ 
εξόργισε έτσι τον, έτσι κι αλλιώς σε 
παραλήρημα, Ερντογάν, και σύμφω-
να με την Μιλιέτ, είπε στους Τουρκο-
κύπριους να μην κάνουν βήμα πίσω 
για επιστροφή της Μόρφου και να 

δώσουν υπηκοότητα σε 10 χιλιάδες 
έποικους, τινάζοντας τη μαγική εικό-
να της επικείμενης λύσης στον αέρα. 
Έπειτα απ’ αυτή την επίδειξη αδιαλ-
λαξίας, ακόμη και το ΔΗΣΥ και το 
ΑΚΕΛ έπρεπε να δικαιολογήσουν 
τα αδικαιολόγητα. Το κυριότερο είναι 
όμως ότι οι Ελληνοκύπριοι, που βομ-
βαρδίζονταν καθημερινώς, επί ένα 
χρόνο, με τεράστιες δόσεις τεχνητής 
αισιοδοξίας έρχονται αντιμέτωποι με 
την σκληρή πραγματικότητα. Το παι-
χνίδι στη μεγαλόνησο ασφαλώς και 
δεν έχει ακόμη τελειώσει. Οι Αμερι-
κανοί δεν είναι διατεθειμένοι να χά-
σουν την Κύπρο. Άρα θα έχουμε 
ακόμη πολλές στροφές στην πορεία 
του επόμενου διαστήματος. 

Αυτό που μένει, πάντως, ως ελ-
πίδα, έστω και την υστάτη στιγμή, εί-
ναι η σταδιακή αφύπνιση του ελληνι-
σμού. Η διάθεσή του να συγκρουστεί, 
να αντιδράσει. Και το μέγεθος των 
αντιδράσεών του είναι κάτι που δεν 
μπορεί να προβλεφθεί. Απλώς να 
θυμίσουμε ότι ο Γιωργάκης Παπαν-
δρέου παραιτήθηκε όταν, μετά τις μα-
ζικές κινητοποιήσεις των παρελάσε-
ων της 28ης Οκτωβρίου, αντιλήφθηκε 
ότι είχε χάσει, εκτός της στήριξης των 
ξένων, και πραγματικά τον έλεγχο 
της εξουσίας. Πόσο κοντά βρισκόμα-
στε σε μια επανάληψη αυτών των γε-
γονότων; Σίγουρα η ατμόσφαιρα μυ-
ρίζει μπαρούτι. Το πρόβλημα είναι 
όμως ότι, όσοι είναι στους δρόμους, 
αισθάνονται κι αυτοί τη μοναξιά από 
την έλλειψη πολιτικής ηγεσίας που 
θα χαράξει έναν δρόμο σωτηρίας. 
Κι αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο 
από όλα…

Οι χρήσιμοι ηλίθιοι 
Έργα και ημέρες της κυβέρνησης Σύριζα

“ 
Αυτό που μένει, πά-

ντως ως ελπίδα, 

έστω και την υστάτη 

στιγμή, είναι η στα-

διακή αφύπνιση του 

ελληνισμού. Η δι-

άθεσή του να συ-

γκρουστεί, να αντι-

δράσει. Και το μέ-

γεθος των αντιδρά-

σεών του είναι κάτι 

που δεν μπορεί να 

προβλεφθεί. 

Του Σωτήρη Δημόπουλου

 Και τώρα οι Κολωνακιώτες αριστεροί, κρατικοδίαιτοι και αλαζονικοί, βλέπουν μπροστά τους τα τανκς-τρακτέρ 
να απειλούν να τους χαλάσουν το όνειρο.  
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Δ 

εν χρειάζεσαι να εί-
σαι μετεωρολόγος 
για να δεις κατά πού 
φυσάει ο άνεμος 
(Μπομπ Ντίλαν), 

ούτε να έχεις το προ-ορατικό χά-
ρισμα του... Μίκη Θεοδωράκη  
για να διακρίνεις πως η κυβέρ-
νηση πνέει τα λοίσθια.

Ο διχασμός
 Όπως είχαμε διαπιστώσει ήδη από 
πέρσι τον Φεβρουάριο, αυτή η κυ-
βέρνηση χαρακτηρίζεται από  μια 
βασική αδυναμία: Δεν μπορεί να 
κυβερνήσει, ενώ είναι ικανότατη 
στην παραγωγή παρόλας και παρα-
μυθιών, εξ ου και η ανάγκη να ανα-
βαπτίζεται διαρκώς στην κολυμβή-
θρα των εκλογικών «αναμετρήσε-
ων». Και δεν μπορεί να κυβερνήσει 
για δύο λόγους. Ο πρώτος, προφα-
νής διά γυμνού οφθαλμού – πρόκει-
ται για ένα συνονθύλευμα ανικάνων, 
μπαρόβιων και εραστών των τσι-
πουράδικων. Ο δεύτερος και κυ-
ριότερος, διότι   διχάζεται ανάμεσα 
σε μια φαντασιακή, δήθεν αριστερή 
ιδεοληψία (ευρωπαϊστικού χαρα-
κτήρα όμως, δηλαδή της φαντασίω-
σης ότι οι ίδιοι είναι «αριστεροί», σε 
μια χώρα που βρέχεται από τη Βό-
ρεια Θάλασσα ή τον Ατλαντικό και 
δεν γειτονεύει με την Τουρκία και τα 
Σκόπια) και την υλική και ταξική της 
πραγματικότητα – φλαμπουράρη-
δων, τσακαλώτων και άλλων εκπρο-
σώπων των ανώτερων παρασιτικών 
μεσοστρωμάτων,  που επιτάσσει τον 
συμβιβασμό και την υποταγή. 

Το εκκρεμές ανάμεσα στις δύο 
αυτές υποστάσεις της την ιδεολογι-
κή φαντασίωση και την ταξική της 
πραγματικότητα, έχει ως αποτέλε-
σμα τη μηδενική παραγωγή κυ-
βερνητικού έργου και την ακινη-
σία, διότι, όχι απλώς η «αριστερά»  
αγνοεί τι ποιεί η «δεξιά», αλλά αλ-
ληλοακυρώνονται. Είναι "θεωρη-
τικώς" κατά των μνημονίων, αλλά 
υπογράφουν μνημόνια, είναι "υπέρ" 
των αγροτών, αλλά τους στραγγαλί-
ζουν, είναι υπέρ των ανοικτών συ-
νόρων και δημιούργησαν ένα τερά-
στιο προσφυγικό ζήτημα, αλλά τώρα 
φέρνουν το ΝΑΤΟ και τους Τούρ-
κους για να ελέγχουν αυτά τα... ανοι-
κτά σύνορα. Το αποτέλεσμα είναι 
μια αδιάκοπη παλινωδία, μια αφά-
νταστη λεξιλαγνεία, μία .... γενικευ-
μένη ιλαροτραγωδία. 

Δεν διαθέτουν τον χρόνο ώστε 
να γίνει σχετικά ομαλά η μετάλλαξή 
τους,  γι’ αυτό και κυριαρχεί ο διχα-

σμός. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, τα 
προβλήματα συσσωρεύονται σε τέ-
τοιο βαθμό και η εναλλακτική λύση 
αναζητείται πλέον μεταξύ αποικί-
ας και απόλυτης καταστροφής, 
το παιχνίδι παίρνει τέλος και ο ηθο-
ποιός εξέρχεται. Και αυτό παρότι σε 
τρεις εκλογικές αναμετρήσεις (τέσ-
σερις, αν συνυπολογίσουμε και τις 
ευρωεκλογές του 2014), οι Έλλη-
νες έδειξαν εμπιστοσύνη στον Τσί-
πρα. Πάντα είχαν αδυναμία στους 
λαοπλάνους και τους απατεώνες –
ιδίως τους νεαρούς–, από την επο-
χή του Αλκιβιάδη.  [Βέβαια εκείνος, 
ο Αλκιβιάδης, ήταν μαθητής του Σω-
κράτη και ο Τσίπρας των σφαιριστη-
ρίων, αλλά δεν μπορεί κανείς να τα 
έχει όλα. Εξάλλου, εάν σήμερα τον 
Σωκράτη έχει αντικαταστήσει ο Πε-
λεγρίνης, γιατί όχι και ο Τσίπρας τον 
Αλκιβιάδη; O tempora, o mores.]

Σενάρια...
O κύκλος οδηγείται στο τέλος του: 
Από τη μία πλευρά το κουαρτέτο 
και από την άλλη οι αγρότες και το 
προσφυγικό, σφίγγουν σαν τανάλια 
μια κυβέρνηση που παραπαίει και 
αναζητά, παρά τους παλικαρισμούς,  
τον δρόμο προς την έξοδο.

Η ομιλία του Τσίπρα στις 10 
Φεβρουαρίου, στο υπουργικό συμ-
βούλιο, προοιωνίζεται όντως το τέ-
λος της «ενάρετης» (κατά Τσακαλώ-
το) διαδρομής στα σαλόνια της εξου-
σίας. Οι δε κορώνες κατά των κανα-
λιών και κατά των διαπλεκομένων, 
πέραν του ότι αποτελούν άσφαι-
ρα πυρά (διότι θα ακολουθήσουν 
μακρόχρονοι δικαστικοί αγώνες, 

ασφαλιστικά μέτρα κ.λπ.), έχουν σα-
φώς πολιτκάντικο χαρακτήρα ώστε 
να συγκρατήσουν τους βουλευτές 
και τους εναπομείναντες συριζαί-
ους ψηφοφόρους για τις επερχόμε-
νες «μάχες» ενάντια στα διαπλεκό-
μενα και στο μνημόνιο, που οι ίδιοι 
έχουν... υπογράψει!  

Το αδιέξοδο είναι πασίδηλο. 
Θα ήταν ικανοί, θεωρητικά,  από 
την εξουσιομανία τους, ώστε να δι-
ατηρήσουν τους θώκους τους όσο 
το δυνατόν περισσότερο, να προ-
σχωρούσαν ακόμα και στην εκδο-
χή grexit αλά Σόιμπλε, αν δεν φοβό-
ντουσαν το ειδικό δικαστήριο και 
τον Κορυδαλλό, ειδικά με τους γεω-
πολιτικούς κινδύνους που θα δημι-
ουργούσε ένα grexit σήμερα. Εξάλ-
λου, η "επαναστατική"-πραξικοπη-
ματική πτέρυγα, αλά Ζωή, έχει εξέλ-
θει του κόμματος.

Εάν ο Τσίπρας ήθελε όντως να 
παραμείνει στην εξουσία και να ολο-

κληρώσει τη διαπραγμάτευση, θα 
ήταν υποχρεωμένος να κάνει σημα-
ντικές παραχωρήσεις στους αγρό-
τες και τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και να διευρύνει,  παράλλη-
λα, τις τάξεις των πληττόμενων από 
το συνταξιοδοτικό,  στους μισθω-
τούς του δημόσιου τομέα και τους 
ήδη συνταξιούχους. Έτσι, όμως, θα 
έστρεφε εναντίον του και τις τελευ-
ταίες  κοινωνικές και εκλογικές εφε-
δρείες που διαθέτει, δηλαδή το δη-
μόσιο και τους συνταξιούχους. Αντ’ 
αυτού, φαίνεται να προκρίνει μια 
στρατηγική σύγκρουσης μέχρι το 
τέλος, με τους αγρότες, θεωρώντας 
πως αυτούς, ούτως ή άλλως, τους 
έχει χάσει· και αν μεν αντέξει στο 
μπρα ντε φερ –όπερ και απίθανο– 
να επιβάλει το συνταξιοδοτικό του 
Κατρούγκαλου. Στην περίπτωση –
όπερ και πιθανότερο– που δεν αντέ-
ξει αυτήν τη σύγκρουση, μετά την 
κάθοδό τους στην Αθήνα, έχει  δύο 
πιθανές λύσεις: Είτε την οικουμενι-
κά στηριζόμενη κυβέρνηση τεχνο-
κρατών, που είναι η νουνεχέστερη 
λύση, είτε μια ακόμα φυγή προς τις 
εκλογές, ώστε τουλάχιστον να δι-
ατηρηθούν ως αξιωματική αντιπο-
λίτευση και να αφήσουν την καυ-
τή πατάτα του μνημονίου στα χέρια 
του Μητσοτάκη και του Άδωνι, που 
γνωρίζει από μνημόνια!

Η «οικουμενική» επιλογή συμ-
βαδίζει με το στενό συμφέρον των 
περισσότερων βουλευτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ώστε να συνε-
χισθεί η παρούσα κοινοβουλευτική 
περίοδος και επομένως η παρουσία 
τους στη Βουλή, διότι, μετά τις επό-

μενες εκλογές, θα απουσιάσουν από 
αυτή και μάλλον οριστικά. Και το 
ίδιο συμβαίνει με την μάζα των άρτι 
διορισθέντων στον κρατικό μηχανι-
σμό κομματικών στελεχών.  Για την 
πλειοψηφία των βουλευτών, προ-
παντός,  η «οικουμενική», αποτελεί 
την ιδανική λύση, διότι και την έδρα 
τους διατηρούν και η ευθύνη για την 
ψήφιση και εφαρμογή των μνημο-
νιακών μέτρων μετακυλύεται στις 
πλάτες περισσοτέρων κομμάτων.

Από την άλλη πλευρά όμως, για 
τον Τσίπρα και τη στενή παρέα 
των συν αυτώ, η παραδοχή της ήτ-
τας  και η αποδοχή της «οικουμενι-
κής» υπονομεύει τον ίδιο τον ηγε-
τικό τους ρόλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 
βέβαιο πως πιθανή παραίτηση της 
κυβέρνησης και αποδοχή οικου-
μενικού σχήματος, θα οδηγήσει σε 
ανάδειξη των «συναινετικών» Δρα-
γασάκη-Σταθάκη-Χουλιαράκη κ.λπ. 
ως διαχειριστών της  οικουμενικής 
επιλογής. Παράλληλα δε το κύρος 
του Τσίπρα θα πληγεί ανεπανόρθω-
τα, με το να βρίσκεται στη Βουλή, ως 
αποτυχημένος πρωθυπουργός, εκ-
διωχθείς από την εξουσία, όπως είχε 
γίνει με τον ΓΑΠ, με την κυβέρνη-
ση Παπαδήμου.  Κατά συνέπεια, το 
συμφέρον του, αρχικώς, είναι να πα-
ραμείνει στην εξουσία με κάθε τίμη-
μα. Αλλά αν δεν μπορέσει να τα βγά-
λει πέρα με τους αγρότες, να προ-
χωρήσει σε εκλογές ως βαλλόμενος 
από τα «συμφέροντα» και το κουαρ-
τέτο, έτσι ώστε και να απεκδυθεί της 
ευθύνης εφαρμογής του μνημονίου, 
να παραμείνει επικεφαλής στη «νέα 
μάχη» και να διατηρήσει σε διψήφιο 
ποσοστό την εκλογική δύναμη του 
ΣΥΡΙΖΑ, που διαφορετικά θα συρ-
ρικνωθεί σε μονοψήφια ποσοστά! 

Οι βουλευτές λοιπόν, ιδιαίτερα 
της επαρχίας και οι «άσημοι», κα-
θώς και τα κομματικά/κρατικά στε-
λέχη, θα προκρίνουν συνέχιση της 
ζωής της παρούσας Βουλής, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, ενώ η ηγετική-
κομματική ομάδα θα επιλέξει αυτό 
που ξέρει να κάνει, εκλογές, για να 
διατηρήσει τον έλεγχο του κόμμα-
τος. Ποιος άραγε θα κερδίσει;

Στην τελική επιλογή, πάντως, θα 
συμμετάσχουν, ίσως καθοριστικά, 
και άλλοι παράγοντες, οι Αμερικα-
νοί  –που θέλουν να τελειώνουν με 
το Κυπριακό και τα Σκόπια–, οι Γερ-
μανοί, που θέλουν λύσεις στο προ-
σφυγικό, που μόνο ο Τσίπρας μπο-
ρεί να τους προσφέρει κ.λπ. Πάντως  
η κυβέρνηση αυτή, με την παρούσα 
μορφή και σύνθεση, έχει τελειώσει, 
σε λιγότερο από πέντε μήνες μετά τη 
συγκρότησή της.

Το τέλος
Το κουαρτέτο, οι αγρότες και το προσφυγικό σφίγγουν σαν τανάλια μια κυβέρνηση που παραπαίει

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Η κυβέρνηση 

αυτή, με την 

παρούσα μορφή 

και σύνθεση, 

έχει τελειώσει, 

σε λιγότερο 

από πέντε 

μήνες μετά τη 

συγκρότησή της.

[Φωτογραφία: Από την "κηδεία της κυβέρνησης" που πραγματοποίησαν διαδηλωτές αγρότες στο Ρέθυμνο].
Εάν ο Τσίπρας ήθελε όντως να παραμείνει στην εξουσία και να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση, θα ήταν 
υποχρεωμένος να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες και να 
διευρύνει,  παράλληλα, τις τάξεις των πληττόμενων από το συνταξιοδοτικό,  στους μισθωτούς του δημόσιου το-
μέα, και τους ήδη συνταξιούχους. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
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Το ερώτημα είναι αμείλικτο και 
το θέτει η δυναμική των πραγ-
μάτων, η δυναμική της ίδιας της 
ζωής, όσο και αν δεν είναι «πολι-
τικά ορθό»: Τι νόημα μπορεί να 
έχει μια λύση διζωνικής δικοινο-
τικής ομοσπονδίας; Πολλές φορές 
προσπάθησα να κάνω «αντιπολί-
τευση» του εαυτού μου και να τον 
πείσω ότι υπάρχει ένα νόημα. Δύ-
σκολο εγχείρημα, και παρ’ όλες τις 
παραχωρήσεις μου, τα αποτελέ-
σματα υπήρξαν πάντα πενιχρά.

Ά 

λλο οι ιδέες, που εύκολα 
μπορεί να μετατραπούν 
σε φαντασιώσεις, και 
άλλο η σκληρή πραγματι-

κότητα. Η πραγματικότητα είναι πά-
ντα σκληρή, γι’ αυτό ίσως και «οι φα-
νταστικές αλήθειες φθείρονται πολύ 
πιο δύσκολα» (Οδ. Ελύτης, Ο Μι-
κρός Ναυτίλος). Το πλάσιμο στο μυα-
λό μιας δικοινοτικής διζωνικής Κύ-
πρου, ειρηνικής, ευημερούσας, δί-
καιης, όπου όλα θα βαίνουν καλώς, 
είναι μια φανταστική αλήθεια, άσχε-
τη με την πραγματικότητα.

Δυστυχώς, όχι μόνο δεν διδα-
χθήκαμε από τη Ζυρίχη, αντίθετα, 
με την απλόχερη βοήθεια των ξέ-
νων, ενοχοποιήσαμε τους εαυτούς 
μας για το ό,τι ακολούθησε. Αυτό δεν 
είναι ασυνήθιστο στις περιπτώσεις 
όπου ένας είναι αδύνατος και προ 

πάντων παρηκμασμένος. Αν η απο-
δοχή όμως της Ζυρίχης είχε νόημα 
«αρνητικό», δηλαδή έγινε αποδεκτή, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δι-
χοτόμηση, ποιο πραγματικό νόημα 
μπορεί να έχει σήμερα η αποδοχή 
της διζωνικής ομοσπονδίας;

Δύο δεδομένα της συζητού-
μενης λύσης μπορεί να αξιολογη-
θούν πράγματι ως θετικά: Η απομά-
κρυνση των τουρκικών στρατευμά-
των και η επιστροφή λίγων εδαφών 
στην ελληνική πλευρά. Το μέγα ζη-
τούμενο όμως είναι τι παραχωρού-
με, τι υποθηκεύουμε με αυτήν τη 
λύση; Κατά τη γνώμη μου, την ίδια 
την ύπαρξή μας.

Βέβαια μένουν ακόμα αναπά-
ντητα τα ερωτήματα ως προς το θέμα 
των εποίκων σε συνδυασμό με το τι 
δυνατότητες θα έχουν μελλοντικά 
Τούρκοι πολίτες να εγκαθίστανται 
στην Κύπρο, η εκ περιτροπής προ-
εδρία για την οποία μόλις πρόσφα-
τα ο Ακκιντζί δήλωσε ότι είναι εξαι-
ρετικά σημαντική για την τουρκική 
πλευρά, το περιουσιακό, η απονο-
μή δικαιοσύνης κ.ά. Αν και τα θέ-
ματα αυτά ακόμα να κλείσουν (;) και 
συζητούνται, γνωρίζοντας τις πάγιες 
τουρκικές επιδιώξεις και την πολιτι-
κή «φιλοσοφία» της ηγεσίας μας δεν 
έχουμε πολλά να περιμένουμε.

Ποιες είναι όμως οι μείζονες πα-
ραχωρήσεις και υποθήκες που βά-
ζει η ελληνική πλευρά, θέτοντας σε 
κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή της; 

Στον περιορισμένο χώρο αυτού του 
άρθρου θα σταθούμε σε δύο μόνο. 
Το πρώτο το οποίο ρισκάρουμε, με 
απρόβλεπτες συνέπειες, είναι η κα-
τάλυση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, του μόνου προστατευτικού κε-
λύφους του κυπριακού ελληνισμού.

Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή καταλύ-
εται και όσοι το αρνούνται λένε συ-
νειδητά ψέματα. Το γεγονός ότι το νέο 
κράτος δεν θα ξαναχρειαστεί να υπο-
βάλει αίτηση ένταξης στον ΟΗΕ και 
στην Ε.Ε. είναι φύλο συκής και εξάλ-
λου κάτι τέτοιο είναι αχρείαστο και 
κανέναν δεν θα βόλευε. Αν όμως δεν 
καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, 
όπως ισχυρίζονται, γιατί θα πρέπει 
τότε να αλλάξει αναγκαστικά όνομα, 
σημαία και έμβλημα;

Ας πείσουν τους Τούρκους, οι 
οποίοι δήλωσαν επανειλημμένα ότι 
αυτό που θα προκύψει θα είναι νέο 

κράτος, να μείνουν τα πιο πάνω ως 
έχουν, προκειμένου να αισθανθεί και 
η ελληνική πλευρά πιο ασφαλής και 
να αυξηθεί η προοπτική για αποδοχή 
της συμφωνίας. Δεν υπάρχει όμως 
καμία αμφιβολία, ούτε μία τοις χιλί-
οις, ότι οι Τούρκοι θα συναινέσουν σε 
κάτι τέτοιο.

Τι θα γίνει σε περίπτωση που το 
νέο οικοδόμημα καταρρεύσει, κάτι το 
οποίο θεωρώ εξαιρετικά πιθανό; Θα 
μείνουμε εκτεθειμένοι, αιωρούμενοι, 
και χωρίς καμία κάλυψη, ενώ πιθα-
νότατα να μας αποδοθούν και οι ευ-
θύνες. Αυτοί που διαπραγματεύο-
νται τις τύχες μας, αν ήταν πραγματι-
κά ρεαλιστές (ο ρεαλιστής έχει πάντα 
και μια δόση εύλογης απαισιοδοξίας) 
και η λύση δεν τους είχε γίνει ιδεολό-
γημα, θα ήταν πολύ ψηλά στις προτε-
ραιότητές τους αυτή η πιθανότητα και 
θα επεξεργάζονταν διάφορα σενάρια.

Για να μη βρεθούμε στη θέση 

που βρίσκεται εδώ και χρόνια η Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, στην οποία επιβλή-
θηκε λύση παρόμοια με αυτήν που 
συζητείται για εμάς. Πλην όμως κανέ-
νας δεν την θέλει αυτή, και ενώ όλα τα 
μέρη επιθυμούν να πάρουν τα κρατί-
διά τους και να ακολουθήσει ο καθέ-
νας τον δρόμο του, δεν το επιτρέπουν 
οι ξένοι (ΝΑΤΟ και Ε.Ε.) που ουσια-
στικά τη διοικούν.

Το δεύτερο διακύβευμα, το 
οποίο θα οδηγήσει πιθανότατα στη 
διάλυση της συμφωνίας, θα είναι ο 
καθημερινός και συνεχής ανταγωνι-
σμός, που ως εκ της φύσεως της συμ-
φωνίας, θα προκύπτει. Ο «απέναντι» 
Ελληνοκύπριος ή Τουρκοκύπριος 
(ή έποικος) θα καταστεί εν δυνάμει ο 
αντίπαλος και η κάθε πλευρά θα θεω-
ρεί ότι αδικείται από ό,τι θέλει η άλλη.

Από την ανώτατη εξουσία μέχρι το 
πιο χαμηλό επίπεδο διοίκησης, η ισό-
τιμη (ποιοτικά, αλλά και σχεδόν ποσο-
τικά) παρουσία και κατανομή εξουσι-
ών σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκο-
κυπρίους, όπου στη λήψη αποφάσε-
ων, εν μέρει ή εν όλω, θα πρέπει να 
συμφωνούν και οι Τουρκοκύπριοι, 
θα εμφανίσει το φαινόμενο των συ-
νεχών διαφωνιών, παραλύοντας το 
κράτος. Θα πρόκειται για έναν αντα-
γωνισμό ίσως πολύ πιο έντονο απ’ ό,τι 
με τη Ζυρίχη.

* Ιστορικός-Πολιτικός Επιστήμονας, 
Υποψήφιος βουλευτής με την ΕΔΕΚ 
στη Λεμεσό

Ε 

ξαιρετικός ήταν ο Γ. λιλλήκας στην 
εκδήλωση για το κυπριακό, που δι-
οργανώσαμε μαζί με άλλους την Τε-
τάρτη στην Παλιά Βουλή, υπό την αι-

γίδα του ΣεΥΑεΚ και της ΣΑΚ. Αντιγράφουμε τα 
κυριότερα αποσπάσματα από την ομιλία του: 

«Η μοίρα του ελληνισμού είναι κοινή και αλ-
ληλένδετη. Όποια λύση δοθεί στο Κυπριακό, 
θα επιχειρηθεί να επιβληθεί και στη θράκη. Ό,τι 
έκανε τόσα χρόνια η Τουρκία στο Αιγαίο, τώρα το 
επιχειρεί στην Κύπρο. είναι γι’ αυτό το λόγο που 
αντιτασσόμαστε στην ιδεολογικοποίηση των 
σχέσεων Κύπρου-ελλάδας. οι σχέσεις μας είναι 
εθνικές και έτσι πρέπει να παραμείνουν» 

«είναι πλέον ξεκάθαρο πως η διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία (δδο) για να εφαρμοστεί, προ-
ϋποθέτει είτε τον περιορισμό του δικαιώματος 
της ελεύθερης εγκατάστασης και ιδιοκτησίας 
είτε την αποστέρηση των δημοκρατικών ελευ-
θεριών».

«θεωρείται ρεαλισμός να διαπραγματευόμα-
στε μια άδικη, κακή και καταστροφική λύση, για-
τί τάχατες η Τουρκία δεν αποδέχεται τίποτε άλλο. 

Από το ενιαίο κράτος περάσαμε στη δικοινοτική 
διπεριφερειακή ομοσπονδία, η οποία πολύ σύ-
ντομα μεταφράστηκε, με έμπνευση των Βρετα-
νών, σε διζωνική. Έτσι, φτάσαμε στο καταστρο-
φικό Σχέδιο Ανάν, το οποίο μας απέδειξε πως η 
δδο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύστημα που 
προϋποθέτει την κατάλυση της Κυπριακής δη-
μοκρατίας, για να μετατρέψει την Κύπρο σε τουρ-
κικό προτεκτοράτο».

«Έκτοτε αντί να γίνει σεβαστή η απόφαση του 
κυριάρχου λαού, νεκραναστήθηκε το Σχέδιο 
Ανάν. Αρχικά με το Κοινό Ανακοινωθέν Χριστό-
φια – Ταλάτ, το οποίο υιοθέτησε τη φιλοσοφία και 
την ορολογία Ανάν για νέο συνεταιριστικό κρά-
τος, το οποίο θα δημιουργήσουν τα δύο συνιστώ-
ντα κράτη. διατύπωση που υιοθετήθηκε και στο 
Κοινό Ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου, το 
οποίο έχει πλήρως αλλοιώσει το χαρακτήρα και 
τη βάση λύσης του Κυπριακού», 

«Κορυφαίας σημασίας ζητήματα, όπως η διαφύ-
λαξη ή η κατάλυση της Κυπριακής δημοκρατί-
ας, αντιμετωπίστηκαν ή ρυθμίστηκαν με τη λογι-
κή της εποικοδομητικής ασάφειας», πρόσθεσε.

«Καταλήξαμε αντί να διαπραγματευόμαστε την 
ανατροπή της κατοχής και της διχοτόμησης, να 
διαπραγματευόμαστε την κατάλυση του Κρά-
τους μας και τον ακρωτηριασμό των δικαιωμά-
των και ελευθεριών μας. Κι όλα αυτά έχουν εν-
δυθεί με τον μανδύα του ρεαλισμού και της επα-
νένωσης»

«…αν στοχεύουμε να πετύχουμε αυτό που η 
Τουρκία θέλει ή αποδέχεται, τότε αυτός δεν είναι 
αγώνας, αλλά απόπειρα εθνικής αυτοχειρίας. 
Αγώνας είναι μέσα από μια διεκδικητική στρα-
τηγική να καταστήσουμε τη συνέχιση της κατο-
χής ασύμφορη για την Τουρκία. Μόνο έτσι θα 
καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία και θα ανοίξει ο 
δρόμος για μια πραγματικά δίκαιη λύση του Κυ-
πριακού. δεν πρόκειται η Τουρκία να πεισθεί με 
επιχειρήματα, όπως κάποιοι αφελώς πιστεύουν, 
να εγκαταλείψει τους επεκτατικούς της στόχους 
έναντι της Κύπρου, απλούστατα γιατί το Κυπρια-
κό είναι γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ζήτημα 
κι όχι πρόβλημα παρεξήγησης. Όπως δε έχουν 
διαμορφωθεί τα δεδομένα στην περιοχή μας, εί-
ναι εμφανές ότι ο γεωπολιτικός χάρτης της Μέ-

σης Ανατολής επανασχεδιάζεται».

 «Η αβάσιμη και πλασματική ευφορία και οι ψη-
λές προσδοκίες που ο κ. Άιντα, αρχικά και με τη 
δική μας συνδρομή, δημιούργησε για λύση σε 
σύντομο χρόνο, δεν είναι αθώα. είναι επανάλη-
ψη του σεναρίου που βιώσαμε το 2003-2004. 
Ένα νέο αδιέξοδο θα επιφέρει απογοήτευση 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή κοινότη-
τα, κι επειδή από τώρα αξιωματούχοι ξένων Κυ-
βερνήσεων, η Γενική Γραμματεία των Η.ε. και 
άλλοι, μιλούν για βούληση της Τουρκίας, για 
σύντομη λύση, η ευθύνη θα επιρριφθεί στις δύο 
κοινότητες. Μπορεί να επιχειρηθεί να καταταγεί 
το Κυπριακό στα μη επιλύσιμα προβλήματα ή να 
αναζητηθεί άλλη μορφή λύσης τύπου Κοσόβου. 
Σ’ αυτή την περίπτωση, η αναβάθμιση που βλέ-
πουμε τα τελευταία χρόνια του ψευδοκράτους, 
με τη δική μας δυστυχώς ανοχή, θα αποτελέσει 
το υπόβαθρο για μια τέτοια εξέλιξη».

«Όλα αυτά ήταν προβλεπτά και θα μπορούσαν 
να αποτραπούν αν υπήρχε στρατηγική και διο-
ρατικότητα»

Γ. Λιλλήκας: Διαπραγματευόμαστε την κατάλυση του κράτους μας

Του Χρήστου Αλεξάνδρου*

Κύπρος: Γιατί λέω ΟΧΙ στη Δ.Δ.Ο.

http://www.newsbomb.gr/tags/tag/29890/kypriako
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Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σόι-
μπλε επανέφερε, για πολλοστή φορά 
τα τελευταία χρόνια, το θέμα εξόδου 
της Ελλάδας από το ευρώ. Σε εκδήλω-
ση στο Αμβούργο δήλωσε: «Έξοδος της 
Ελλάδας από το ευρώ θα είχε... πονέ-
σει τους Έλληνες μία φορά και θα είχε 
αποφευχθεί αυτή η ατέλειωτη επίπονη 
διαδικασία που βιώνει τώρα ο ελληνι-
κός λαός». 

Μ 
άλιστα αποκάλυψε ότι το 2011 
είχε παρουσιάσει στον Βενιζέλο 
σχέδιο εθελούσιας εξόδου της 
Ελλάδας, με αντάλλαγμα μεγά-

λη βοήθεια. Το «γενναιόδωρο» σχέδιο Σόι-
μπλε, όπως στη συνέχεια το έδωσε στη δη-
μοσιότητα ο Βενιζέλος, περιλάμβανε:

Α. Άμεση έξοδος από το ευρώ με επιβολή 
κάπιταλ κοντρόλ.

Β. Εκταμίευση 50 ευρώ την εβδομάδα για 
κάθε πολίτη – στα κάπιταλ κοντρόλ που 
εφαρμόζονται το ποσό είναι 420 ευρώ.

Γ. Όλες οι καταθέσεις πάνω από 3.000 θα 
μετατρέπονταν αμέσως από ευρώ σε δραχ-
μές.

Δ. Πλήρες πρόγραμμα βοήθειας σε τρόφιμα, 
καύσιμα και φάρμακα, γιατί το νέο νόμισμα 
θα υποτιμούνταν με τέτοια ταχύτητα που δεν 
θα μπορούσαμε να εισάγουμε τα αναγκαία.

Ε. Ενισχυμένη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά 
κονδύλια, δηλαδή θα συνεχίζαμε να έχου-
με πρόσβαση στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

ΣΤ. Επενδύσεις με την έννοια της εύκολης 
εξαγοράς του ελληνικού εθνικού πλούτου 
από ξένα φαντς ή ελληνικά συμφέροντα που 
θα διέθεταν ευρώ εκτός Ελλάδος, δηλαδή ξε-
πούλημα όσο όσο του εθνικού πλούτου.  

Την ιδέα περί grexit o Σόιμπλε την 
εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο από την 
αρχή της ελληνικής κρίσης, το 2010, 
όταν πρότεινε να αλλάξουν οι συνθήκες 
της ΕΕ προκειμένου να αποβάλλονται 
χώρες που παραβαίνουν τους κανόνες 
του Μάαστριχ, φωτογραφίζοντας την Ελ-
λάδα. Από τότε το Άρδην είχε επισημάνει 
ότι «η στρατηγική των Γερμανών στοχεύει 
στην εκδίωξη της Ελλάδας από την Ευρω-
ζώνη για να πειθαρχήσει τους υπολοίπους 
Ευρωπαίους και να ξεφορτωθεί μια χώρα 
που το γερμανικό σχέδιο ενέτασσε στη δεύ-
τερη ευρωπαϊκή ζώνη των υπό εκμετάλλευ-
ση αποικιών και όχι στον πυρήνα της γερ-
μανικής Ευρώπης». Ο Σόιμπλε, ο κατεξοχήν 
αρχιτέκτονας της γερμανικής και κεντρο-ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής, τις τελευταίες δύο δε-

καετίες, ως νέος Μέτερνιχ, απαρέγκλιτα, και 
ας του χαλάν τα σχέδια πότε οι Αμερικανοί, 
πότε οι Κινέζοι και πότε οι ενθαρρυμένοι 
Γάλλοι και Ιταλοί, αλλά και η «ατολμία» της 
Μέρκελ, εκφράζει αυτή την στρατηγική. Το 
2011, το διάστημα που η ελληνική κυβέρ-
νηση έκλεινε τις λεπτομέρειες του πρώτου 
μνημονίου, παρουσίασε στον Βενιζέλο αυτό 
το απαράδεκτο σχέδιο που προκαλούσε τη 
διάλυση της χώρας μέσα σε ελάχιστους μή-
νες. Άλλωστε ανάλογης αντίληψης σχέδιο, 
αλλά πολύ πιο ήπιο, εφάρμοσε για την προ-
σάρτηση της Ανατολικής Γερμανίας στη Δυ-
τική. 

Αυτό είναι το «εναλλακτικό» σχέδιο του 
Σόιμπλε, με ελάχιστες φανταζόμαστε αλλα-
γές, προτάθηκε ξανά στην ελληνική κυβέρ-
νηση το περασμένο καλοκαίρι και το ίδιο θα 
επανεμφανιστεί σε λίγο καιρό που το grexit 
θα επανέλθει δριμύτερο. Γιατί, ας μην αυτα-
πατώμεθα, αν γίνει κάποια στιγμή το grexit 
θα γίνει με τους όρους του Σόιμπλε και όχι 
όπως το θέλουν οι της ΛΑΕ και οι υπόλοιποι 
οπαδοί της δραχμής. 

Το σχέδιο Σόιμπλε και το λόμπι της δραχ-
μής
Η αποκάλυψη ότι ο Σόιμπλε από το 2011 
είχε παρουσιάσει σχέδιο grexit φωτίζει 
εκ των υστέρων καλύτερα και τις επιδιώ-
ξεις του εγχώριου λόμπι της δραχμής εκεί-
νη την εποχή. Για την οικονομική ελίτ που 
είχε εντός Ελλάδας συσσωρευμένα χρέη, 

κυρίως από τραπεζικά δάνεια, αλλά και 
από χρέη προς το Δημόσιο, αλλά είχε βγά-
λει εκτός χώρας τις καταθέσεις της, το σχέδιο 
Σόιμπλε ήταν ευχής έργο. Γιατί τα χρέη τους 
με την επιστροφή στη δραχμή θα εκμηδενί-
ζονταν, ενώ αντιθέτως τα χρήματά τους που 
βρίσκονταν στην ασφάλεια ξένων τραπεζών 
γρήγορα θα αποκτούσαν πολλαπλάσια αξία. 
Έτσι και θα γλίτωναν από τα χρέη και από 
την απειλή φυλακής, αλλά και με τις φαστ 
τρακ αποκρατικοποιήσεις που περιλάμβανε 
το σχέδιο Σόιμπλε θα έβαζαν στο χέρι εθνι-
κό πλούτο σε τιμές κοψοχρονιάς. Δίπλα στην 
κομπιναδόρικη αστική τάξη συντάχθηκαν 
φαλιρισμένοι εκδότες, όπως ο Κουρής, που 
από το Άλτερ χρωστά εκατομμύρια στο κρά-
τος και τους πρώην εργαζόμενους του κανα-
λιού. Αντί λοιπόν να εξαναγκαστεί να απο-
πληρώσει τα χρέη του, έβγαλε νέα «αντιμνη-
μονιακή» εφημερίδα, που διαλαλούσε ότι η 
σωτηρία μας βρίσκεται στην επιστροφή στη 
δραχμούλα. Και από δίπλα ένας σωρός από 
ιδεοληπτικούς έως ύποπτους τύπους, που 
μας «διαφώτιζαν» για το πόσο κερδισμένοι 
και ανεξάρτητοι θα γίνουμε, αν επιστρέψου-
με στη δραχμή, δηλαδή αν αποδεχθούμε το 
σχέδιο Σόιμπλε. Είναι όλοι αυτοί που πα-
ριστάνουν τους νέους Παπαφλέσσες, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι συνοδοιπόροι 
του νέου Μέτερνιχ. 

 Ή πώς κάποιοι παριστάνουν τον νέο Παπαφλέσσα, ενώ στην πραγματικότητα 
είναι συνεργοί του «Μέτερνιχ»

Το σχέδιο Σόιμπλε για 
έξοδο από το ευρώ

Του Γιάννη ΞένουΟ 
δημήτρης Καζάκης από την αρχή της 
κρίσης τάχθηκε φανατικά με την επι-
στροφή στο εθνικό νόμισμα ως την 
αποκλειστική επιλογή που έχουμε 

για να εξέλθουμε από την κρίση. Όλα αυτά τα χρό-
νια έχει δουλέψει εντατικά σε θεωρητικό και πρα-
κτικό επίπεδο πάνω σ’ αυτό και πια τη σοφία του 
τη μεταφέρει στον κόσμο με απίστευτη απλότητα. 
Να, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο διάλογος που 
ακολουθεί από το προσωπικό ιστολόγιο του δη-
μήτρη Καζάκη (http://dimitriskazakis.blogspot.
gr/2016/02/blog-post.html). 

ερώτηση από τον km3:
«δημήτρη, σε άκουσα στην εκπομπή της ertopen, 
Πολιτικοί διάλογοι, να λες πως με την επιστροφή σε 
εθνικό νόμισμα το εισόδημα του λαού θα διπλασι-
αστεί μέσα σε 24 ώρες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
δηλαδή θα διπλασιαστούν οι μισθοί; ο άνεργος; 
Μάλιστα, ξεκίνησες την εκπομπή λέγοντας πως 
δεν χρειάζονται άλλες θυσίες από τον Έλληνα, σε 
αντίθεση με τους ισχυρισμούς των πολιτικών. Η 
ερώτηση γίνεται καλοπροαίρετα, αν μπορείς εξή-
γησε με λίγα λόγια. ευχαριστώ!»

Απάντηση δημήτρη Καζάκη:

«Από τη στιγμή που το κράτος θα έχει το αποκλειστι-
κό δικαίωμα να δημιουργεί χρήμα, έναντι του Ντρά-
γκι, τι το εμποδίζει να πιστώσει στον λογαριασμό 
των συνταξιούχων και των νοικοκυριών, με εισόδη-
μα κάτω από το όριο φτώχειας, το απαραίτητο εισό-
δημα; Κι αυτό μπορεί να γίνει από το πρώτο 24ωρο. 
Απλά η κυβέρνηση θα δώσει εντολή και θα πιστω-
θεί στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου των δικαιού-
χων το επιπλέον εισόδημα. Αυτό που δεν θα μπο-
ρεί να γίνει από το πρώτο 24ωρο είναι να αντλήσεις 
το εισόδημα αυτό από το γκισέ ή τα ΑΤΜ σε τραπε-
ζογραμμάτια. Γιατί τα επιπλέον τραπεζογραμμάτια 
ευρώ μπορούμε να τα προμηθευτούμε μόνο από 
την εΚΤ. Κι εμείς θα έχουμε ανακοινώσει ότι φεύ-
γουμε. Το εισόδημα από τους λογαριασμούς οι δι-
καιούχοι θα το χρησιμοποιήσουν με χρεωστικές 
κάρτες, ή με ειδικά καρνέ με αντίστοιχη αξία τραπε-
ζογραμματίων ευρώ. επίσης και με την έκδοση με-
ταλλικών νομισμάτων μεγαλύτερης ονομαστικής 
αξίας από 2 ευρώ. Το τελευταίο το κάνει η Γαλλία 
και η Αυστρία ήδη από το 2009.»

δεν τα εξηγεί ωραία ο Αλέφαντος της οικονομίας; 
Μέσα σε μια μέρα τέρμα η φτώχεια και οι κοινωνι-
κές ανισότητες. Το κράτος θα σου πιστώσει στον λο-
γαριασμό σου όσα χρήματα έχεις ανάγκη και εσύ 
την επομένη θα πας να τα εισπράξεις. εύκολα και 
απλά, τώρα, αν την επομένη που θα πας στην τρά-
πεζα τα χρήματά σου θα είναι τρομερά υποτιμημέ-
να (είναι ο πληθωρισμός, ανόητε, που θα έλεγε και 
ο Σόιμπλε) και με αυτά δεν θα μπορείς να αγορά-
σεις ούτε γλειφιτζούρι, ε αυτό είναι άλλο θέμα. Του-
λάχιστον θα έχεις την ικανοποίηση ότι για ένα βρά-
δυ θα κοιμηθείς ως εκατομμυριούχος.

Πώς θα γίνου-
με πλούσιοι 
για 24 ώρες
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Όταν τον Νοέμβριο του 2014 δημοσι-
εύθηκε το κυβερνητικό πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία, το οποίο περι-
είχε ενδιαφέρουσες προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος, φάνηκε 
πως ενσωματώθηκαν σε αυτό αρκετές 
από τις θέσεις των εκπαιδευτικών ομο-
σπονδιών (ΟΛΜΕ - ΔΟΕ). Υποστηρίχτη-
κε, μάλιστα, ότι οι προτάσεις αυτές θα 
αποτελούσαν πολιτική πυξίδα για την 
εφαρμογή κυβερνητικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Τον Ιανουάριο του 2015 άνοι-
ξε ο δρόμος για την εφαρμογή της πολι-
τικής αυτής στον χώρο της εκπαίδευσης, 
περνώντας από τον απλουστευτικό, κα-
ταγγελτικό, αντιπολιτευτικό λόγο, στην 
υποχρέωση υλοποίησης μιας νέας πολι-
τικής.

Η 

εμπειρία της πρώτης οκτάμηνης 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
ανέδειξε στην επιφάνεια όλες τις 
υπαρκτές αδυναμίες, τις λαϊκιστι-

κές διακηρύξεις, τις αοριστίες του «αντι-μνη-
μονιακού» λόγου, την εγκατάλειψη αρκετών 
υποσχέσεων και τη διάψευση ελπίδων μιας δι-
αφορετικής προοδευτικής πολιτικής. 

Η νέα εκλογική νίκη των δυνάμεων της 
συγκυβέρνησης, τον Σεπτέμβριο του 2015,  
έφερε νέα πολιτική ηγεσία στο υπουργείο Παι-
δείας, που κλήθηκε να υλοποιήσει ένα κυβερ-
νητικό πρόγραμμα υπό καθεστώς επιτήρησης, 
αλλά και συμβατικών υποχρεώσεων και δε-
σμεύσεων του Tρίτου Mνημονίου. 

Το υπουργείο Παιδείας - κάτω από αυτές 
τις συνθήκες - έχει εξαγγείλει διαδικασίες εθνι-
κού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, 
προκειμένου να διαμορφώσει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση συναινετι-
κών αποφάσεων σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Όμως, από τον τρόπο της αρχικής δρομο-
λόγησης του εθνικού και κοινωνικού διαλό-
γου για την Παιδεία, προκύπτουν δέκα εύλο-
γα ερωτήματα, σχετικά με τις προθέσεις του 
υπουργείου Παιδείας, που ζητούν απαντήσεις: 

1. Γιατί η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου συ-
γκροτήθηκε με ιδεολογική μονομέρεια από 
τον χώρο της «ανανεωτικής, ριζοσπαστικής 
ή εθνομηδενιστικής αριστεράς», χωρίς να 
αμφισβητείται η επιστημοσύνη των προσώ-
πων;

2. Γιατί δεν έχει ζητηθεί πρόταση των θεσμι-
κών εκπαιδευτικών οργανώσεων και φορέων 
για τη συμμετοχή προσωπικοτήτων στην Επι-
τροπή Εθνικού Διαλόγου; 

3. Είναι δυνατόν το πολυδιάστατο έργο μιας 
τόσο σημαντικής επιτροπής να ολοκληρωθεί 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών;   

4. Είναι δυνατόν να υπάρχει αξιοπιστία και 
εμπιστοσύνη πως οι προτάσεις της Επιτρο-
πής Εθνικού Διαλόγου θα γίνουν σεβαστές και 
θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής, όταν, 
για παράδειγμα: ενώ διατυπώνεται η αντίθεση 
με τις απόψεις που αναπτύσσονται στην πρό-
σφατη Έκθεση του ΟΟΣΑ, ομολογείται ότι αυ-
τές θα γίνουν αντικείμενο και βάση συζήτησης 
(ωράριο διδασκαλίας εκπαιδευτικών, αναλο-
γία μαθητή  - δασκάλου κ.α.) ;

5. Γιατί ενώ αναγνωρίζεται ότι η συζήτηση για 
τα θέματα της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής εί-
ναι απαραίτητο να ξεκινήσει από τις κατώτερες 
βαθμίδες (προς τις ανώτερες), δεν υπάρχουν 
μέλη της επιτροπής μάχιμοι εκπρόσωποι της 
προσχολικής εκπαίδευσης; 

6. Ο εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την 
Παιδεία θα είναι ένας γενικευμένος ή απλου-
στευτικός διάλογος, που δεν θα στηρίζεται σε 
υπαρκτά πορίσματα επιστημονικών ερευνών 
ή επιτροπών του Εθνικού Συμβουλίου Παιδεί-
ας που έχουν εκπονηθεί προγενέστερα; 

7. Ποια θα είναι η σχέση μεταξύ της Επιτροπής 
Εθνικού Διαλόγου και της Επιτροπής Μορφω-
τικών Υποθέσεων της Βουλής; Υπάρχει συντο-
νισμός ή αλληλοεπικάλυψη;

8. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα προ-
βλήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπως η φυσιογνωμία του ολοήμερου σχολεί-
ου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα σχο-
λικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμμα-
τα σπουδών, οι καινοτόμες δράσεις κ.α.,  όταν 
απουσιάζουν «έμπειροι παιδαγωγοί»;  

9. Πόσο εφικτή και αποτελεσματική μπορεί να 
είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
δημόσιας εκπαίδευσης, όταν δεν συνοδεύεται 
από ανάλυση των οικονομικών όρων για 
την ποιοτική διαχείρισή τους;

10. Μήπως η διάθεση για διάλογο με τους 
ίδιους τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της σχο-
λικής τάξης είναι απλώς μια θεωρητική ευχή, 
αφού δεν διασφαλίζεται η άμεση και ουσιαστι-
κή συμμετοχή τους με συγκεκριμένο τρόπο;  

Ο διάλογος για την Παιδεία είναι ασύμβα-
τος με «λαγούς» τύπου ομάδας REN ή αιφ-
νιδιασμούς και προαποφασισμένες επιλογές. 
Οφείλει να είναι ανοικτός, δημόσιος και συμ-
μετοχικός, να  βασίζεται σε αρχές, δεσμεύσεις 
και χρονοδιαγράμματα. 

* μέλος  Δ.Σ. ΣΕΠΕ Λιβαδειάς
** προέδρου Δ.Σ. ΕΛΜΕ Βοιωτίας

Ο διάλογος για την Παιδεία είναι ασύμβατος με «λαγούς» τύπου ομάδας REN ή αιφνι-
διασμούς και προαποφασισμένες επιλογές.

«Διάλογος» για την Παιδεία 
και δέκα ερωτήματα

Των Σπύρου Βαζούρα* & Χρήστου Δαμιανίδη**

Σ 

την τελευταία συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου θεσ-
σαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτά-
ρης ξεπέρασε κάθε προηγού-

μενο' κάποιοι φαίνεται ότι είδαν τους φίλη-

Μπαλτά-Σία-λιάκο να αναλαμβάνουν τα 

ηνία της Παιδείας και του Πολιτισμού της 

χώρας και πήρανε φόρα. Έτσι προκάλε-

σαν στην θεσσαλονίκη ολόκληρο ζήτημα, 

κίνησαν γη και ουρανό, μάζεψαν υπογρα-

φές, γιατί λέει η τοποθέτηση ενός σταυ-

ρού στην κορυφή της ροτόντας σηματοδο-

τεί την «εκκλησιαστικοποίηση» του μνη-

μείου, το οποίο είναι -λέει- πολυπολιτισμι-

κό (!!). 

Ποιά η «πολυπολιτισμικότητα» του 

μνημείου; Ότι οι οθωμανοί έχτισαν έναν μι-

ναρέ στον λατρευτικό χώρο των υπόδου-

λων Χριστιανών, όταν παγίωσαν την κατά-

κτηση της πόλης. Έτσι, για έναν περίπου 

μήνα ζήσαμε ένα απίστευτο ψυχόδραμα 

στην συμπρωτεύουσα, που περιελάμβα-

νε τον περιφερόμενο σε κανάλια, εκδηλώ-

σεις, και ραδιόφωνα θίασο έξαλλων αντι-

κληρικανιστών, οι οποίοι έσκιζαν τα ιμάτιά 

τους γιατί λέει τοποθετήθηκε ένας... σταυ-

ρός σε ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο, το 

οποίο μάλιστα η οΥΝεΣΚο το έχει κηρύξει 

ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και 

τι δεν θυμήθηκαν: Τα επεισόδια που προ-

κάλεσαν ρασοφόροι σε διοργάνωση συ-

ναυλίας το 1995 στον ναό, τον βίο και την 

πολιτεία του Μητροπολίτη θεσσαλονίκης 

(το ότι φρόντισε να διαφύγει του εΜφΙΑ, για 

παράδειγμα), το ότι η θεσσαλονίκη είναι 

«πόλη των φαντασμάτων» κ.ο.κ. 

Αυτή η αντικληρικανιστική υστερία, 

Στην έκθεσή τους θεωρούν ότι η γερμανι-

κή οικονομία είναι αρκετά ισχυρή για να 

αναλάβει το βάρος της προσφυγικής κρί-

σης και ότι η ένταξη των προσφύγων/με-

ταναστών θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα 

τη γερμανική οικονομία, μιας και ανανεώ-

νει το εργατικό δυναμικό που γερνά ταχύ-

τατα στη Γερμανία. Για να γίνουν όλα αυτά 

τα ευεργετικά για τη γερμανική οικονο-

μία θα πρέπει να πέσουν τα μεροκάματα-

ουν την προσφυγική κρίση και τη μετανά-

στευση ως ευκαιρία για μεγαλύτερα κέρ-

δη. Μη μας διαφεύγει αυτή η πλευρά του 

ζητήματος.   

ο Μπουτάρης
και η πολυπο-
λιτισμική 
Ροτόντα

“ 

Γιατί η Επιτροπή 

Εθνικού Διαλόγου 

συγκροτήθηκε 

με ιδεολογική 

μονομέρεια από 

τον χώρο της 

«ανανεωτικής, 

ριζοσπαστικής ή 

εθνομηδενιστικής 

αριστεράς»;
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Τα τελευταία χρόνια της κρίσης 
και των μνημονίων βιώνουμε 
τη μετατροπή της χώρας ολό-
κληρης σε αποικία με ολέθρι-
ες συνέπειες που, ωστόσο, δεν 
αφορούν αποκλειστικά το οι-
κονομικό και κοινωνικό πεδίο. 
Γιατί και σε άλλες ιστορικές πε-
ριόδους, η Ελλάδα και ο ελληνι-
κός λαός είχαν να αντιμετωπί-
σουν, κυρίως εξαιτίας των ξέ-
νων επεμβάσεων με τη στήριξη 
της εγχώριας ελίτ, ανάλογες και 
ακόμη χειρότερες συνθήκες δι-
αβίωσης. Είναι η πρώτη φορά 
ωστόσο, μετά την ανακήρυξη 
της ανεξαρτησίας, που απειλεί-
ται η ίδια η επιβίωση του ελλη-
νικού έθνους ως ενός διακριτού 
πολιτισμού με σημαντικό ειδι-
κό βάρος και Ιστορία. 

Η 

απώλεια της εθνικής 
κυριαρχίας, οι δρομολο-
γούμενες εξελίξεις στο 
Κυπριακό για μία λύση 

που μετατρέπει το νησί σε τουρ-
κικό προτεκτοράτο, το ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας, η διάλυ-
ση του παραγωγικού ιστού, η φτω-
χοποίηση των μεσαίων στρωμάτων 
και η εξαθλίωση των κατώτερων, 
το φάσμα των κατασχέσεων κατοι-
κιών, για να μην αναφέρουμε τις 
εκρηκτικές διαστάσεις του προσφυ-
γικού ζητήματος, τη μετανάστευση 
των νέων και ειδικά των επιστημό-
νων και τη δημογραφική κρίση, όλα 
αυτά τα κρίσιμα υπαρκτά ζητήμα-
τα, που έχουν μετατρέψει τα όνειρα 
των Ελλήνων σε εφιάλτη, όλα αυτά 
δεν απασχολούν παρά μόνον επιλε-
κτικά και συνήθως για να τα απαξι-
ώσουν και να τα υποβαθμίσουν, τα 
υπάρχοντα συνδικαλιστικά σχήματα 
στον χώρο της εκπαίδευσης.

Αντίθετα, ανέχονται, αν δεν υπο-
στηρίζουν, ανοιχτά τις απόψεις του 
Φίλη και της Αναγνωστοπούλου, 
του Λιάκου και τις «προσωπικότη-
τες» της επιτροπής του δήθεν «εθνι-
κού διαλόγου» για την Παιδεία.

Η δεξιά ΔΑΚΕ, έχοντας υιοθε-
τήσει πλήρως την πασοκική συνδι-
καλιστική κουλτούρα, δεν μπορεί 
να αναδειχθεί σε πατριωτική δύνα-
μη. Παρότι στήριξε τις κινητοποιή-
σεις εναντίον των μνημονίων, σήμε-
ρα λειτουργεί ως ο μοναδικός πλέ-
ον σύμμαχος των δυνάμεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην ΟΛΜΕ και του ΠΑΣΟΚ 
στη ΔΟΕ, στηρίζοντας τις εισηγή-
σεις τους. Παραδοσιακά δεν ανα-

λαμβάνει μόνη της πρωτοβουλίες, 
παρά παρακολουθεί την «αριστε-
ρά», ακόμη και σε ζητήματα που αγ-
γίζουν την εκλογική της βάση. Από 
την άλλη μεριά, πολλά στελέχη της 
αποτελούν την ίδια στιγμή στελέχη 
και της διοίκησης (διευθυντές, προ-
ϊστάμενοι), ενώ η βάση (περίπου το 
25% όσων ψηφίζουν) κατά κανόνα 
συμπεριφέρεται ως απλή δεξαμε-
νή ψήφων με ελάχιστη έως μηδενι-
κή συμμετοχή σε απεργίες και κινη-
τοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, η εκλο-
γή του ορκισμένου εχθρού του Δη-
μοσίου, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη 
ηγεσία της ΝΔ, φαίνεται πως δρομο-
λογεί ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη 
ΔΑΚΕ και τον συντηρητικό χώρο 
των εκπαιδευτικών, γενικότερα. Ει-
δικά αν βρεθεί σύντομα στην εξου-
σία οπότε, λογικά, θα ξανατεθεί θέμα 
απολύσεων, οι εξελίξεις θα είναι ρα-
γδαίες, καθώς τα διοικητικά στελέχη 
της παράταξης θα είναι υποχρεωμέ-
να να αποτελέσουν την πραιτοριανή 
φρουρά του αυτοκράτορα…

Η πρώην ΠΑΣΚ και νυν Προο-
δευτική Ενότητα εσχάτως νεκρανα-
στήθηκε εξαιτίας των απωλειών που 
σημειώνουν οι παρατάξεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι ωστόσο τόσο φθαρμένη 
από την πολύχρονη διαπλοκή της 
με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και την 
εξουσία γενικότερα, που παραμένει 
παράταξη στελεχών με ισχυρές θέ-
σεις και προσβάσεις στη διοίκηση, 
ανίκανη να χαράξει πολιτική.

Στον χώρο της αριστεράς, η 
Αγωνιστική Συσπείρωση του 
ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) εξακολουθεί να λει-
τουργεί εισοδιστικά και σεκταριστι-
κά στα συνδικάτα: συμμετέχει μεν 
αλλά απλώς και μόνο για να προ-
ωθεί τις δικές της θέσεις, χωρίς κα-
μία διάθεση σύνθεσης και συνεργα-
σίας. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν 
θα αποτελούσε πρόβλημα, ως τακτι-
κή, (με γεια τους με χαρά τους), αν 
δεν υπήρχε πρόβλημα θέσεων, ου-
σίας δηλαδή. Το ΚΚΕ, αντί να εκμε-
ταλλευτεί την πλήρη απαξίωση του 
ΣΥΡΙΖΑ στις συνειδήσεις του λαού 
και να ηγηθεί, όπως στην Κατοχή, 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώ-
να που απαιτούν οι περιστάσεις, έχει 
επιλέξει να συμπεριφέρεται ως τμή-
μα της… 4ης Διεθνούς, ως αριστερί-
στικη οργάνωση: καμία κριτική στις 
θέσεις Φίλη, Λιάκου και Αναγνω-
στοπούλου, καμία αναφορά στον 
ρόλο της Γερμανίας και πολύ πε-
ρισσότερο της Τουρκίας. Το πρό-
βλημα τώρα δεν είναι καν η Ευρω-
παϊκή Ένωση, αφού πλέον όλη η 

αριστερά αυτήν θεωρεί πηγή όλων 
των κακών και τη ρήξη με αυτήν ως 
την πανάκεια για όλα τα προβλήμα-
τα, αγνοώντας μυωπικά και ιδεολη-
πτικά τα γεωπολιτικά δεδομένα.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥ-
ΝΕΚ/ΜΕΤΑ) είναι πλέον διασπα-
σμένες, καθώς πολλά στελέχη έχουν 
ήδη αποχωρήσει και είτε έχουν 
ενταχθεί στη ΛΑΕ του Λαφαζάνη 
είτε στις Παρεμβάσεις-Συσπειρώ-
σεις. Όσοι έχουν παραμείνει στον 

ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να δικαιο-
λογήσουν τα αδικαιολόγητα, έχουν 
πλέον σαν μοναδικό άλλοθι την 
επαναπρόσληψη των διαθεσίμων 
εκπαιδευτικών και τη ματαίωση της 
αξιολόγησης του Κυριάκου, ενώ φυ-
σικά είναι αδύνατο, εξαιτίας των εμ-
μονών και των ιδεοληψιών τους, να 
αντιληφθούν την κρισιμότητα των 
εθνικών θεμάτων. Αντίθετα μάλι-
στα, αποτελούν τη μαζική βάση του 
εθνομηδενισμού και την εγγυημένη 
συνδικαλιστική στήριξη του Φίλη, 
του Λιάκου και της Σίας. 

Το ίδιο ισχύει και για τις Πα-
ρεμβάσεις-Συσπειρώσεις. Παρό-
τι συμμετέχουν σε αυτές και πατριω-
τικές δυνάμεις εκτός από τον παλιό 
μαρξιστικό λενινιστικό αντιμπερια-
λιστικό χώρο, που αντιλαμβάνεται 
και την εθνικοαπελευθερωτική διά-
σταση του ζητήματος, αρνούνται να 
αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες. 
Ακόμη χειρότερα, συντάσσονται με 
τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που 
επίσης συμμετέχουν στις Παρεμβά-
σεις, και έχουν επιβάλει σε αυτές την 
εθνομηδενιστική ατζέντα. 

Πολύ χαρακτηριστική η στά-
ση της αριστεράς στο τελευταίο συ-
νέδριο της ΟΛΜΕ, όταν όλες οι πα-
ρατάξεις της στήριξαν ομόφωνα ψή-
φισμα της… ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπέρ της 
χορήγησης ιθαγένειας σε όλα τα 
παιδιά μεταναστών, χωρίς προϋπο-
θέσεις ούτε καν δηλαδή τη γέννη-
σή τους από νόμιμα διαμένοντες γο-
νείς στη χώρα ή την εγγραφή τους 
στην Α΄ Δημοτικού, όπως προβλέ-
πει ο νόμος που ψήφισαν ΣΥΡΙ-

ΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι το καλο-
καίρι. Αρκεί απλώς να έχουν περά-
σει στη χώρα! Μέσα σε λίγους μή-
νες, βέβαια, και με την οξύτητα του 
προσφυγικού και μεταναστευτικού 
ζητήματος, οι ίδιες παρατάξεις και 
τα κόμματά τους (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΜΛΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ), έχουν 
«ξεχάσει» το αίτημα αυτό και δεν 
τόλμησαν να το προβάλουν όταν ζή-
τησαν την ψήφο του ελληνικού λαού 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εννοεί-
ται βέβαια πως ούτε στις συνελεύ-
σεις των καθηγητών προβάλλεται το 
σχετικό ψήφισμα, ούτε σε καμία από 
τις εισηγήσεις της ΟΛΜΕ ή σε κά-
ποιο κείμενο παράταξης. 

Γίνεται φανερό επομένως το 
κενό μιας δημοκρατικής πατριω-
τικής παρέμβασης στον χώρο της 
Παιδείας, που θα θέτει το εξής απλό 
ζήτημα: ότι σε μία χώρα οικόπεδο 
και αποικία, η ανάπτυξη ενός εθνι-
κοαπελευθερωτικού κινήματος 
αποτελεί προτεραιότητα και προφα-
νώς ένα τέτοιο κίνημα προϋποθέτει 
την ενίσχυση της εθνικής συνείδη-
σης. Κι επειδή, μια παρέμβαση που 
θα δίνει προτεραιότητα στα εθνικά 
θέματα, θα εμφανιστεί ούτως ή άλ-
λως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να 
αναληφθεί άμεσα από δυνάμεις υγι-
είς, δημοκρατικές και δημιουργικές, 
που αντιλαμβάνονται τη διαπλοκή 
του κοινωνικού και του εθνικού ζη-
τήματος. 

*Αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Αργολίδας

Ένας είναι ο εχθρός, ο εθνομηδενισμός!
Η αναγκαιότητα κάλυψης του κενού μιας δημοκρατικής, πατριωτικής παρέμβασης στους εκπαιδευτικούς είναι επιτακτική

“ 
Το ίδιο ισχύει και για 

τις Παρεμβάσεις-

Συσπειρώσεις. Πα-

ρότι συμμετέχουν σε 

αυτές και πατριωτι-

κές δυνάμεις εκτός 

από τον παλιό μαρ-

ξιστικό λενινιστικό 

και αντιμπεριαλιστι-

κό χώρο, που αντι-

λαμβάνεται και την 

εθνικοαπελευθερω-

τική διάσταση του 

ζητήματος, αρνού-

νται να αναλάβουν 

σχετικές πρωτοβου-

λίες. 

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

Πολύ χαρακτηριστική η στάση της αριστεράς στο τελευταίο συνέδριο της ΟΛΜΕ, όταν όλες οι παρατάξεις της 
στήριξαν ομόφωνα ψήφισμα της… ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπέρ της χορήγησης ιθαγένειας σε όλα τα παιδιά μεταναστών, 
χωρίς προϋποθέσεις ούτε καν δηλαδή τη γέννησή τους από νόμιμα διαμένοντες γονείς στη χώρα ή την εγγρα-
φή τους στην Α' Δημοτικού [...] Αρκεί απλώς να έχουν περάσει στη χώρα!
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Όλοι γνωρίζουν τη σχέση μας με τον Μίκη 
Θεοδωράκη, του οποίου αναγνωρίζουμε 
τόσο το μεγάλο καλλιτεχνικό μέγεθος, όσο 
και την πολιτική και πνευματική οξυδέρ-
κεια. Εκεί που μας τα χάλαγε συχνά, ήταν 
στο ότι το υπερτροφικό –καλλιτεχνικού τύ-
που– εγώ του τον εμπόδιζε να ολοκληρώνει 
θετικά αυτό που η μεγάλη του διαίσθηση, 
οι γνώσεις του και το πολιτικό του κριτήριο 
υποδείκνυαν. Έτσι συγκρουστήκαμε κάπο-
τε στο διά ταύτα, αλλά όχι στις διαπιστώσεις. 
Εκεί ήταν σχεδόν πάντοτε εύστοχος.  Όπως 
έχουμε πει και από παλιά, είναι ο καλύτε-
ρος «μετερεωλόγος» της χώρας, συλλαμ-
βάνει τα μεγάλα ρεύματα και συνήθως πριν 
από τους πολλούς. 

Ρήξη

Εδώ και καιρό ζούμε τις συνέπειες της 
ανυπαρξίας πολιτικής από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανυπαρξία πολιτικής 
που σιγά-σιγά και σταθερά μας οδήγησε 
στη σημερινή κατάσταση.

Π 

οια είναι αυτή: Η χώρα έχει απο-
μονωθεί με την κατάληψη των τε-
λωνείων στα σύνορα με όλες τις 
όμορες χώρες και έχει παραλύ-

σει από τα δεκάδες μπλόκα, αλλά και από τη 
γενική απεργία όλων, ανεξαρτήτως των κλά-
δων της κοινωνικής ζωής, ενώ οι αγρότες 
με τα εκατοντάδες τρακτέρ ανακοίνωσαν την 
απόφασή τους να κατεβούν στην Αθήνα, στην 
πλατεία Συντάγματος.

Είναι φανερό ότι φτάσαμε πλέον στην 
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ, ανεξάρτητα από τις κινήσεις 
της κυβέρνησης που, προς το παρόν, παρακο-
λουθεί αδρανής τις εξελίξεις, αδύναμη, σαν να 
μην υπάρχει.

Σήμερα για πρώτη φορά αποφάσισε να 
βγει από τη νάρκη της, αλλά αντί να δώσει κά-
ποια λύση εκτονώνοντας την κατάσταση, δή-
λωσε ότι δεν θα επιτρέψει την κάθοδο των τρα-
κτέρ στην Αθήνα, προσπαθώντας έτσι να απο-
τρέψει τη σύγκρουσή της με τους αγρότες που 
όπως φαίνεται, αυτή τη φορά είναι αποφασι-
σμένοι για όλα, αφού τους έχουν φτάσει στο 
σημείο να παλεύουν για τα πλέον στοιχειώ-
δη δικαιώματά τους. Μια σύγκρουση για την 
οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρ-
νηση. Ο «διάλογος» που προτείνει τώρα είναι 
στάχτη στα μάτια των αγροτών, αφού τις απο-
φάσεις δεν τις παίρνει η κυβέρνηση, αλλά οι 
Θεσμοί.

Βεβαίως, μια σύγκρουση όποιας μορφής 
και με όποια αποτελέσματα θα είναι πλήγμα 
δεινό σε μια καταρρέουσα χώρα. Και είναι βέ-
βαιο ότι θα μας οδηγήσει όχι μόνο σε βαθύτε-
ρη κρίση, αλλά παράλληλα και σε μια ακόμα 
βαθύτερη αλλαγή της ψυχολογίας του Ελλη-
νικού Λαού, ο οποίος πιστεύω ότι συνειδητο-
ποιεί πλέον σε ευρύτατη κλίμακα την ορθότη-
τα των προβλέψεων και των θέσεών μας για το 

αδιέξοδο στο οποίο μας έχει οδηγήσει η πολι-
τική του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διχαστική δήλωση του κ. Τσίπρα, που 
μας χωρίζει σε καλούς και κακούς Έλληνες, 
αποδεικνύει ότι έχει χάσει την επαφή του με 
την πραγματικότητα. Αφού για κείνον «κα-
κοί» προφανώς είναι η Δεξιά κι όμως, την ίδια 
στιγμή, ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχουν 
αναδειχθεί σε αρχιερείς της Νεοφιλελεύθε-
ρης Δεξιάς πολιτικής που εφαρμόζουν κατ’ 
εντολήν των ξένων Θεσμών. Και τώρα ήρθε η 
ώρα να πληρώσουν ακριβά οι ίδιοι την ολέ-
θρια πλάνη τους. Δεδομένου ότι ο Ελληνικός 
Λαός έχει την αρετή να μην υποτάσσεται τελι-
κά. Και έχει έρθει πλέον η ώρα αυτή του «τε-
λικά», η ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ, που είναι η γενικευ-
μένη σύγκρουση της Κυβέρνησης με τον Ελ-
ληνικό Λαό, του οποίου η αιχμή είναι σήμε-
ρα οι Έλληνες αγρότες στο σύνολό τους και η 
απόφασή τους να ικανοποιηθούν τα αιτήμα-

τά τους.
Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, όπου η ίδια 

η ζωή ανάγκασε τους Έλληνες να συγκρο-
τήσουν ένα ανθρώπινο ακέφαλο μεν, όμως 
ενιαίο μέτωπο πάλης. Η δύναμη που εκπέ-
μπει ο παλλαϊκός ξεσηκωμός του Λαού όλων 
των κλάδων με επί κεφαλής τους αγρότες εί-
ναι τόσο μεγάλη, που είναι κρίμα (ακόμα 
και στην περίπτωση που η Κυβέρνηση και 
οι Θεσμοί υποχωρήσουν κάπως) να έχουν 
ως κέρδος λίγα ψιχία. Ο Λαός μας δεν αξίζει 
μια τέτοια εξέλιξη που σε βάθος χρόνου θα 
τον οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. 
Αντίθετα, αν με την απελπισία, αλλά και τη θέ-
ληση που τον οδηγούν σ’ αυτόν τον γενικό ξε-
σηκωμό, είχε φροντίσει να διεκδικήσει αυτά 
που του ανήκουν, ως μια ενιαία δύναμη και 
με κοινούς στόχους στρατηγική τακτική, αλλά 
και προοπτική, θα μπορούσε να κερδίσει 
πολλαπλάσια.

Γιατί είναι οι ίδιες οι διεθνείς δυνάμεις 
που μας αναγκάζουν να έχουμε όχι τρεις ή 
τέσσερις, αλλά μόνο δύο εθνικές πολιτικές. 
Την πολιτική που ακολουθεί τις εντολές των 
Θεσμών και την πολιτική που υποστηρίζει 
τη σύγκρουση με τους Θεσμούς. Δυστυχώς, 
η συγκρότηση αυτού του Ενιαίου Μετώπου 
Πάλης, που δεν θα διαπραγματευόταν απλώς 
για λίγα ψίχουλα παραπάνω, αλλά θα είχε ως 
στόχο την κατάκτηση των ουσιαστικών δικαι-
ωμάτων του Ελληνικού Λαού, δεν έγινε ποτέ 
πραγματικότητα.

Γι’ αυτόν το λόγο η ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ δεν έχει 
φτάσει μόνο για την Κυβέρνηση, αλλά κυρί-
ως για τον Λαό. Και αυτή είναι η μεγάλη Τρα-
γωδία.

Αθήνα, 10.2.2016

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
Η τελευταία παρέμβαση του Μίκη Θεοδωράκη

Ο Λαός μας δεν αξίζει μια τέτοια εξέλιξη που σε βάθος χρόνου θα τον οδηγήσει σε ακόμα 
μεγαλύτερη κρίση

“ 
Είναι φανερό ότι φτά-

σαμε πλέον στην ΩΡΑ 

ΜΗΔΕΝ ανεξάρτη-

τα από τις κινήσεις της 

Κυβέρνησης που προς 

το παρόν παρακολουθεί 

αδρανής τις εξελίξεις 

αδύναμη, σαν να μην 

υπάρχει.

Του Χρήστου Νικολόπουλου

Τ 

α όσα και πολλά έχουν γίνει την τε-
λευταία πενταετή περίοδο λίγο ως 
πολύ έχουν αναλυθεί από ποικίλες 
απόψεις και οπτικές. Το βάρος της 

πενταετίας πέφτει στην πολιτική, ελέω κυ-
ρίως οικονομίας. Πολλοί «εγχώριοι» του 
πνεύματος επιμένουν ότι παραγνωρίζε-
ται πως ο μέγας ασθενής της κοινωνίας εί-
ναι τελικά ο ίδιος ο πολιτισμός της. Η διανο-
ητική νωθρότητα, η φαυλότητα, αντιμετωπί-
ζονται πότε ως αιτίες πότε ως συμπτώματα 
ασθενούς. Η κοινωνία συχνά προσεγγίζεται 
ως πεδίο σχέσεων, ως ιστός, ως χώρος.

ως χώρα, όμως; ως συλλογικότητα υπο-
κειμένων μέσα σε ιδιαιτερότητες και διακρι-
τές ιδιοπροσωπίες; ως χαρακτήρας κοινωνί-
ας εντέλει, που αλλάζει, όπως και τα υπο-
κείμενά του;

Μήπως ο χαρακτήρας αυτός δεν δια-
μορφώνει το πεδίο των κοινωνικών σχέσε-
ων, τον κοινωνικό ιστό, τον κοινωνικό χώρο 
όπου η πολιτική κι η οικονομία λειτουρ-
γούν; Την κοινωνία με τον ασθενή πολιτι-
σμό της.

Η εξασθένιση κι εντέλει ο κίνδυνος της 
κατάρρευσης «του ασθενούς» απειλούν τα 
ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα.

Στα τελευταία πέντε χρόνια πολύς λόγος 
έγινε, πολύς λόγος γίνεται για δημόσιο εκ-
συγχρονισμό, για δημόσιο διάλογο, για δη-
μόσια χρέη και για δημόσια αξιοποίηση σε 
συνθήκες έντονης αντιξοότητας.

Μήπως να ξαναστοχαστούμε σε ποιο δη-
μόσιο χώρο γίνονται όλα αυτά και ποιο δη-
μόσιο χώρο αφορούν;

Πως δεν είναι χώρος.
 Αποτελεί Χώρα. 

Η πατρίδα
ως χώρος 
κοινωνικών 
υποκειμένων
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Εδώ και ένα χρόνο, σχεδόν κα-
θημερινά, διαπιστώνουμε όλοι 
εμείς, ψηφοφόροι ή μη του 
Τσίπρα, ότι η σύγκρουση της 
κυβέρνησης με την πραγματι-
κότητα αποδεικνύει πάντα πως 
η πραγματικότητα είναι λάθος. 
Αν σιχαίνομαι κάτι στις ανθρώ-
πινες συμπεριφορές αυτό είναι 
ο φθόνος και η μιζέρια, ιδιαίτε-
ρα όταν χρησιμοποιούνται τε-
χνηέντως για να στρέψουν τη 
μία κοινωνική ομάδα εναντίον 
της άλλης. 

Δ 

υστυχώς αυτό κάνει τώρα 
η κυβέρνηση για να κα-
λύψει την πολιτική της 
φτωχοποίησης την οποία 

το πτωχευμένο κράτος οφείλει να 
επιβάλει. Προσωπικά ποτέ δεν ζή-
λεψα τους πλούσιους, αλλά μάλλον 
λυπόμουν τους νεόπλουτους για την 
αγραμματοσύνη και την κουφότητά 
τους. Πίστευα επίσης ανέκαθεν πως 
τα πράγματα προάγονται από την τα-
ξική αγάπη και όχι το μονόπαντο τα-
ξικό μίσος. Ντρέπομαι λοιπόν που 
μερικοί νεόπλουτοι σαν τον Σταθά-
κη, τον Σκουρλέτη, τον Φλαμπου-
ράρη, τον Κατρούγκαλο, αλλά και 
τον Δρίτσα κ.λπ. διαλύουν τη χώρα 
εκ του ασφαλούς, μιλώντας για δή-
θεν ταξική συνείδηση και πουλώ-
ντας, αντί στρατηγικών, ιδεοληψίες 
(ξεπουλώντας συγχρόνως τη χώρα 
χωρίς αντιστάσεις, χωρίς αιδώ, χω-
ρίς φόβο Ιστορίας). 

Διαπιστώνει επίσης κανείς πως 
και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ 
ισχύει ο ιστορικός νόμος: η αριστε-
ρή ιδεολογία γίνεται φασίζουσα δι-
ακυβέρνηση. Δυστυχώς. Παρακο-
λουθούσα έντρομος το προπαγαν-
διστικό φιλμάκι στη φιέστα του Ταέ 
Κβον Ντο και δεν πίστευα τα μάτια 
μου. Κυρίως δεν πίστευα πως θα ερ-
χόταν η στιγμή να υπερασπίσω εγώ 
τον Πρετεντέρη ή τον Πορτοσάλ-
τε! Επειδή τους «εχθρούς» μας στη 
Δημοκρατία δεν τους λυντσάρουμε 
ούτε καν φραστικά, αλλά τους στέλ-
νουμε στον εισαγγελέα αν έχουμε 
στοιχεία. Όμως ξέχασα. Μας κυβερ-
νάει σήμερα η χειρότερη εκδοχή 
του ΠΑΣΟΚ, μια λαϊκίστικη δημο-
κρατία και ένας κομματικός μηχα-
νισμός που μοιράζει εκ περιτροπής 
τις προσόδους που πια δεν έχει. Γι’ 
αυτό και κυριαρχεί το αποκρουστι-
κό δόγμα, «Ο καθένας για τον εαυτό 
του». Ή, η κατάχρηση ατομικών πα-
ραδείσων οδηγεί αφεύκτως σε συλ-

λογική κόλαση.  
Επίσης αποδεικνύεται πως η 

έλλειψη θεωρίας και συγκεκριμέ-
νης στρατηγικής ανατρέπει το όποιο 
αριστερό πρόσημο, μεταμορφώνο-
ντας τους «δηλωσίες αριστερούς» 
στη χειρότερη μορφή εκτελεστικής 
εξουσίας. Αυτό που ζούμε ένα χρό-
νο τώρα είναι ένα μοναδικό ρεσι-
τάλ λαϊκισμού και υποσχεσιολογί-
ας που οδηγεί σε ψεύδη επί ψευδών 
και στην αποκρουστική διαστρέ-
βλωση των όποιων προεκλογικών 
δεσμεύσεων προγραμμάτων κ.λπ. 
Το ήθος και η παράδοση της αρι-
στεράς υποβιβάζονται στις μού-
τες του Κατρούγκαλου, τον κυνισμό 
του Σταθάκη και τις γελοιότητες του 
Φλαμπουράρη. 

Κι άλλο ένα συμπέρασμα: η 
ιδεοληψία, σε συνδυασμό με την 
αγραμματοσύνη, οδηγούν σε πα-
ραλογισμούς του τύπου «καταδι-
κάζουμε» τα πρότυπα σχολεία και 
την αριστεία, ή στο όνομα του ασύ-
λου επαναφέρουμε τον νόμο-πλαί-
σιο του Ανδρέα Παπανδρέου κατα-
δικάζοντας τα πανεπιστήμια σε πε-
ραιτέρω απαξίωση. Λεπτομέρεια: 
Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, που 
η φύλαξη είναι περιορισμένη, γίνε-
ται ντου στα κτίρια της Πανεπιστη-
μιούπολης Ζωγράφου από ομάδες 
ληστών, γιατί βέβαια υπάρχει εύκο-
λο κέρδος (ιδιαίτερα από την κλοπή 
υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρο-
νικών μηχανημάτων) και κανένα 
ρίσκο… λόγω ασύλου. Μόλις πριν 
από μια εβδομάδα, τα ξημερώματα 
της περασμένης Κυριακής, άγνω-
στοι έσπασαν την κεντρική γυάλινη 
θύρα της Φιλοσοφικής Σχολής και 
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να παρα-
βιάσουν τα εστιατόρια και κάποιες 
γραμματείες. Ενημερώνω σχετι-
κά τον κ. Φίλη, επειδή όπως πάντα 
συμβαίνει τέτοιες ειδήσεις δεν διαρ-
ρέουν στον Τύπο. 

Η προσωπική μου απογοήτευ-
ση κορυφώνεται όταν σκέφτομαι 
πως ούτε καν στον πολιτισμό, τον άλ-
λοτε προνομιακό χώρο της αριστε-
ράς, έχει επιτευχθεί το παραμικρό 
έργο. Ούτε η παραμικρή ανατροπή 
ή καινούρια ιδέα. Κάτι, διάβολε, που 
να μας διαφοροποιεί από τους επαγ-
γελματίες της εξουσίας. Αντ' αυτών 
κυριαρχούν ο νεποτισμός, η αναξι-
οκρατική προώθηση των ημετέρων, 
οι τραμπουκισμοί που εκλαμβάνο-
νται ως «αγώνες», η συνδικαλιστική 
αυθαιρεσία που βαφτίζεται εργασι-
ακό δικαίωμα και εν τέλει ο τρόμος 
απέναντι στην οποιαδήποτε αξιολό-
γηση, την οποιαδήποτε αξιοκρατία. 

Η τεράστια κωλοτούμπα του 
Τσίπρα τον κατέστησε άκρως ευά-
λωτο και χειραγωγούμενο στο εξω-
τερικό και εντελώς αναξιόπιστο και 
πολιτικά αφερέγγυο στο εσωτερικό. 
Το προφανές πολιτικό του έλλειμ-
μα επιβεβαιώνεται στην παντελή 
αδυναμία του να διαπραγματευθεί, 
να επιλέξει ικανούς συνεργάτες, να 
αποκαταστήσει το σμπαραλιασμένο 
κύρος της χώρας, να εμπνεύσει ένα 
στοιχειώδες όραμα σε μια κοινω-
νία που παρουσιάζεται κατακερμα-
τισμένη, φοβική, κατατονική. Έντρο-
μη εμπρός σε οποιαδήποτε αλλαγή 

ή μεταρρύθμιση, εθισμένη στη στα-
τικότητα και την αναβολή. Γιατί μπο-
ρεί να μην τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά 
σίγουρα όλοι μαζί και συνειδητά 
τρώμε το μέλλον των επόμενων 
γενιών.

Τούτων δοθέντων, το μέλλον 
προοιωνίζεται ακόμα πιο ζοφερό, 
χωρίς καμιά προοπτική εξόδου από 
το τέλμα. Τα ψέματα και οι υπεκφυ-
γές συνεχίζονται και στο εξωτερι-
κό και στο εσωτερικό, με αποτέλε-
σμα η χώρα να αλυσοδένεται ακό-
μη πιο σφικτά στη σκληρότητα των 
μνημονίων και στην αυθαιρεσία των 
δανειστών. Ο κρατικιστής Τσίπρας 
απεμπολεί και τις τελευταίες ευκαι-
ρίες παραγωγής πλούτου και επι-
χειρηματικότητας στη χώρα, παίζο-
ντας ἐν οὐ παικτοῖς και διακυβεύ-
οντας πράγματα που είναι a priori 
εκτός διαπραγμάτευσης, όπως π.χ. 
η παραμονή μας στο Σένγκεν ή το 
ευρώ. Κι όλα αυτά τη στιγμή που 
και η ίδια η Ευρώπη νοσεί βαθύ-
τατα, αυτοδιαλυόμενη βελούδινα, 
με ηγεσίες κατώτερες των περιστά-
σεων, χωρίς συνείδηση ή προοπτι-
κή ιστορίας. Ο βορράς εξακολουθεί 
να απομυζά τον νότο, η Γερμανία να 
επωφελείται τα μέγιστα από την ελ-
ληνική κρίση, η Μεγάλη Βρετανία 
να προσβλέπει ήδη στην έξοδό της, 
η Γαλλία να μην μπορεί να αναχαι-
τίσει την ακροδεξιά πλημμυρίδα και 
η Δανία να προχωρεί σε κατασχέ-
σεις των τιμαλφών των μεταναστών! 
Η κτηνωδία υποδύεται τον πολιτι-
κό ρεαλισμό. Δηλαδή η Ευρώπη η 
ίδια απεμπολεί εκείνον τον πολιτι-
σμό στον οποίον υποτίθεται ότι στη-
ρίζεται. 

Και μέσα σ' αυτό το δυσώδες όσο 
και ζοφερό σκηνικό, η Ελλάδα μοιά-
ζει με οχληρό κομπάρσο τον οποίο 
πλέον κανείς δεν εμπιστεύεται και 
που οι πάντες αισθάνονται πως εύ-
κολα μπορούν να εκμεταλλευτούν. 
Τελευταία πρόταση των σοφών της 
ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι να μετα-
μορφωθεί η Ελλάδα, εξαγοραζόμε-
νη, σε ένα απέραντο κρατητήριο ψυ-
χών, με τις θάλασσές της υγρό νε-
κροταφείο για όσους αποτολμούν 
να διεκδικήσουν την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη και το άσυλο που ένας 
ανώτερος πολιτισμός υποτίθεται 
πως παρέχει προς κάθε χειμαζόμε-
νο. Και είναι αυτό ακριβώς το ζήτη-
μα στο οποίο η χώρα μας έχει βρα-
χυκυκλωθεί δραματικά. Και πρόκει-
ται ακριβώς για προβλήματα που 
σαφώς την υπερβαίνουν. Και είναι 
ακριβώς η στιγμή που οι εταίροι 
μας, προσφέροντάς μας καθρεφτά-
κια, θα μας πιέσουν για τα χειρότε-
ρα. Πιο συγκεκριμένα, θα πιέσουν 
μια κυβέρνηση μαθητευόμενων μά-
γων, που ούτε μπορεί, αλλά ούτε και 
ξέρει πώς να αντισταθεί. Άρα τα χει-
ρότερα είναι ήδη εδώ ενώ η πολι-
τική και πνευματική ηγεσία του τό-
που είναι σαφώς απούσες.

ΥΓ. Και ενώ δημοσιεύτηκε το συ-
νταρακτικό πόρισμα Ρακιντζή για 
τα οικονομικά σκάνδαλα του ΕΛΚΕ, 
σώφρων σιωπή και από πλευράς 
υπουργείου Παιδείας, αλλά και 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Διερωτώ-
μαι: Μαζί τα φάγαμε;

Κομμάτια και θρύψαλα
Ένας χρόνος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

“ 
Τελευταία πρότα-

ση των σοφών της 

ευρωπαϊκής ηγε-

σίας είναι να μετα-

μορφωθεί η Ελλά-

δα, εξαγοραζόμε-

νη, σε ένα απέραντο 

κρατητήριο ψυχών, 

με τις θάλασσές της 

υγρό νεκροταφείο 

για όσους αποτολ-

μούν να διεκδική-

σουν την ευρωπαϊκή 

αλληλεγγύη και το 

άσυλο...

Του Μάνου Στεφανίδη

Το ήθος και η παράδοση της αριστεράς υποβιβάζονται στις μούτες του Κατρούγκαλου, τον κυνισμό του Σταθά-
κη και τις γελοιότητες του Φλαμπουράρη. 

http://manosstefanidis.blogspot.gr/2016/01/blog-post_29.html
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Το 1974, παρ' όλο που η Ελλάδα 
έβγαινε καθημαγμένη από μια 
επτάχρονη δικτατορία, η οποία 
οδήγησε σε εθνική καταστροφή, 
είχε ακόμη τις δυνάμεις να αντι-
μετωπίσει την Τουρκία.

Η 

γειτονική χώρα, από την 
επομένη της Λωζάννης 
αποτελούσε απειλή για 
την Ελλάδα. Η διαχείρι-

ση της απειλής γινόταν διπλωματικά.
Το 1974, αφού εξασφάλισε την 

υποστήριξη των ΗΠΑ, η Τουρκία 
εισβάλλει στην Κύπρο, ενώ από το 
1973, χρονιά που άρχισαν να συζη-
τούνται τα  πετρέλαια στο Αιγαίο, άρ-
χισε να αμφισβητεί, στην αρχή  τα 
χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, 
και στη συνέχεια τα πάντα.

Έτσι, σήμερα, δεν υπάρχει κα-
νένα ζήτημα που να αποδέχεται η 
Τουρκία στο Αιγαίο.

Μέχρι της εποχής Σημίτη, η Ελ-
λάδα ακολουθούσε μια πολιτική 
ισορροπίας δυνάμεων με τη γειτονι-
κή χώρα.

Επί Σημίτη, έκανε τη στρατηγι-

κή επιλογή να εστιάσει, περισσότε-
ρο, στην οικονομική ανάπτυξη και 
τη συμμετοχή στον σκληρό πυρήνα 
των ευρωπαϊκών θεσμών (κάτι που 
θα της προσέδιδε ήπια ισχύ),  ενώ η 
Τουρκία συνέχισε την πολιτική στρα-
τιωτικής ενδυνάμωσής της, για να 
προβάλει σκληρή ισχύ στην περιο-
χή, με όραμα να γίνει περιφερειακή 
δύναμη.

Η Ελλάδα απέτυχε στην πολιτική 

της να θέσει στέρεα οικονομικά θε-
μέλια ανάπτυξης, για τους γνωστούς 
λόγους. Αντιθέτως, η Τουρκία πέτυ-
χε στην ενίσχυση της στρατιωτικής 
της δύναμης και, η επιτυχία της αυτή, 
είχε θετικές επιπτώσεις και στην οι-
κονομική της ενδυνάμωση. Από τα 
όρια της κατάρρευσης, όταν προσέ-
φυγε στο ΔΝΤ, έφτασε να συμμετέχει 
στην ομάδα των 20 οικονομικά ισχυ-
ρότερων χωρών του κόσμου (G20), 

ενώ η Ελλάδα απειλείται με έξοδο 
απο θεσμούς που έχυσε αίμα για να 
εισέλθει και να συμμετάσχει.

Οι παράγοντες αυτής της επιτυ-
χίας είναι πολλοί, αλλά καθοριστικός 
είναι ο αποκαλούμενος και υποκει-
μενικός παράγων. Η ανάδειξη, δηλα-
δή, στην τουρκική ηγεσία του Ταγίπ 
Ερντογάν, και ο προσδιορισμός ενός 
τουρκικού οράματος, από τον σημε-
ρινό πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβού-
τογλου.

Είναι τα απολύτως αναγκαία για 
μια κοινωνία, ώστε να μπορέσει να 
υπάρξει ισχυρή και αξιόπιστη ηγε-
σία, με όραμα για την κοινωνία.

Αυτά, που έλειπαν και λείπουν 
από την Ελλάδα.

Οι κοινωνίες δεν αναπτύσσονται 
μέσα σε αδιαμόρφωτους, παγκοσμι-
οποιημένους χυλούς, χωρίς οράματα 
και ηγεσίες.

Σήμερα, η Τουρκία επιχειρεί να 
δορυφοροποιήσει την Ελλάδα, έβα-
λε πόδι σε κρίσιμες γεωγραφικές πε-
ριοχές παρέχοντας οικονομική ρευ-
στότητα και κάνοντας εξωτερική πο-
λιτική με αυτήν, (Ziraat Bank), απο-
μειώνει καθημερινά το κύρος της 
χώρας με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο 

και διεκδικεί, πέραν των άλλων, τηλε-
οπτική άδεια για να επικαθορίσει και 
τους όρους του παιχνιδιού σε ιδεολο-
γικό επίπεδο. Και μη μου πείτε πως 
δεν μπορεί να το πετύχει. Θυμηθείτε 
ποια επιτυχία είχαν οι τουρκικές σει-
ρές που προβλήθηκαν στα ελληνικά 
τηλεοπτικά κανάλια.

Το λεγόμενο «Μαξίμου» το δι-
αψεύδει. Αλλά, ποιος το πιστεύει; 
Γι' αυτό χρειάζεται η αξιοπιστία του 
πρωθυπουργού. Για να πείθει την 
κοινή γνώμη, όταν λέει κάτι. Όταν, 
όμως, έχει συνηθίσει την κοινωνία  
στο ψεύδος, η αξιοπιστία του εκλεί-
πει, ακόμη και στις περιπτώσεις που 
μπορεί να λέει την αλήθεια.

Και ποια είναι η αλήθεια εν προ-
κειμένω; Ο διεθνής διαγωνισμός. 
Ορισμένα πράγματα, όμως, δεν που-
λιούνται.

Πού ελπίζει, για να σωθεί, η ελλη-
νική πολιτική ελίτ και, μαζί με αυτήν, 
και η χώρα; Στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Τουρκία στη μεσα-
νατολική της πολιτική.

Μπράβο! Τρομερά μεγάλη φιλο-
δοξία.

Β 

ασικοί θεσμικοί πρωταγωνιστές στην 
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 
και τραγωδίας είναι οι πολυποίκιλες 
Μ.Κ.Ο, οι δικαιωματικές ομάδες και οι 

οργανικοί διανοούμενοι που δίνουν το επιστημονι-
κό πλαίσιο παρέμβασής τους. Η «απόλυτη γνώση» 
τους τους καθιστά «αντισυστημικούς» μόνο απέ-
ναντι στο λαϊκό σώμα το οποίο επέδειξε γνήσιο αν-
θρωπισμό στη βοήθεια των προσφύγων, που κι αυ-
τός όμως έχει φυσικά όρια αντοχής. Όμως, οι «επι-
στήμονες» και οι οργανώσεις λοιδορούν τις τοπι-
κές κοινωνίες και κατηγορούν ως ρατσιστικό το 
όριο πέρα από το οποίο η διάλυση της συνοχής θα 
είναι εφιαλτική τόσο για τους ντόπιους, όσο και για 
τους πρόσφυγες. 

Η «απόλυτη επιστήμη» των Μ.Κ.Ο. στηρίζεται, 
σχεδόν αποκλειστικά,  στις μεταμοντέρνες μετεξε-
λίξεις της θεωρίας των Γενικών Συστημάτων και 
της διακυβέρνησής τους (Κυβερνητική). Μιας θε-
ωρίας σημαντικότατης, όσον αφορά στη γνώση για 
τα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα και τη δυνα-
μική τους. 

Βασικός πυρήνας της θεωρίας είναι ότι σύστη-
μα είναι «ένα σύμπλεγμα αλληλοεπηρεαζομέ-
νων και αλληλοεξαρτώμενων μεταξύ τους στοι-
χείων. Η αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήμα-
τος επιφέρει αλλαγές σ’ όλο το σύστημα (Bateson, 
1972). Το σύστημα δεν είναι το άθροισμα των με-
ρών του, αλλά μια οργανική ενότητα που διαφέρει 
ποιοτικά από τα επιμέρους κομμάτια του.

Η νεοφιλελεύθερη δεξιά και αριστερά ερμη-

νεύουν κατά το δοκούν τη θεωρία των συστημά-
των, προκειμένου να προωθήσουν τη δυναμική 
μετεξέλιξη του κοινωνικού, πολιτικού και οικονο-
μικού συστήματος, για τις οποίες είναι η (ισοπεδω-
τική) παγκοσμιοποίηση. Ιδιαίτερα, εστιάζουν στην 
υπαρκτή ιδιότητα της αυτορρύθμισης των συστημά-
των, τα οποία αυτοελέγχονται, αλληλεπιδρώντας 
με το περιβάλλον, αναπροσαρμόζοντας, διαρκώς, 
τις λειτουργίες και τη δομή τους, τείνοντας άλλοτε 
προς τη διατήρηση της σταθερότητάς τους (ομοιό-
σταση) και άλλοτε προς την ανατροπή της, την ατα-
ξία και την αλλαγή (εντροπία).

Στις εκπαιδεύσεις και τα φόρουμ των Μ.Κ.Ο 
και των «ατομικών δικαιωμάτων», η ροή των προ-
σφύγων αναλύεται μέσα από την έννοια της αυτο-
οργάνωσης των συστημάτων, η οποία σχετίζεται ή/
και προϋποθέτει την απορρύθμισή τους.  

Στην απορρύθμιση αυτή επενδύουν οι ποικι-
λόμορφοι «επαναστάτες». Η προτροπή, «ανοίξ-
τε τα σύνορα», προσβλέπει στην παρόξυνση της 
απορρύθμισης, εκβιάζοντας την αλλαγή, τη νέα 
αυτοοργάνωση. Άλλωστε και στο πλαίσιο του αντι-
παγκοσμιοποιητικού Κοινωνικού Φόρουμ σχεδόν 
κυριαρχούσε η φωνή αυτή: «Να διευκολύνου-
με τις ροές των δυστυχισμένων, ώστε να αναγκα-
στεί η Ευρώπη, δια της απορρύθμισης, να βρει μια 
νέα ισορροπία». Έτσι, οι «εκσυγχρονιστές αριστε-
ροί» βλέπουν την παγκοσμιοποίηση της κρίσης 
και την επανάσταση, ο Νέγκρι την «Αυτοκρατορία» 
του και οι νεοφιλελεύθεροι δεξιοί τη δικαίωση των 
ταξικών πόθων για απελευθέρωση των αγορών 

και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. 
Ενώ οι «ανθρωπιστικοί» διανοούμενοι ανακάλυ-
πταν τον κόσμο που όλοι θα ζούμε αγαπημένοι και 
αγκαλιασμένοι σε μια νέα αρμονία. Και ο …μετα-
μοντερνιστής, εντέλει, Καμμένος, ασυνείδητα, την 
απορρύθμιση αυτή εννοούσε όταν έλεγε ότι θα γε-
μίσε ι την Ευρώπη με μετανάστες, ως μέσο πίεσης 
για τα σκληρά μέτρα.  

Βέβαια, τα φυσικά συστήματα έχουν και άλλα 
χαρακτηριστικά που δεν τονίζονται το ίδιο, από 
τους ακτιβιστές «επιστήμονες». Αυτά είναι: η έν-
νοια της αυτοποίησης (η τάση να διατηρούν τα θε-
μελιώδη χαρακτηριστικά τους, παρά τις περιβαλ-
λοντικές μεταβολές, μέσω του συνεχούς κύκλου 
αυτοδημιουργίας και αυτοκατάλυσης), η οποία χα-
ρακτηρίζεται από την επικοινωνιακή ανοικτότητα 
(communicating openness), αλλά και τη λειτουρ-
γική κλειστότητα (operational closure). Επίσης, 
χαρακτηρίζεται από τη ύπαρξη ορίων με τα οποία 
αφομοιώνει τα εξωτερικά ερεθίσματα. 

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα στην 
Ελλάδα έχει ξεπεράσει, προ πολλού, τα όρια που 
ένα σύστημα μπορεί να αντέξει προκειμένου να 
αυτοποιηθεί (να έχει ταυτότητα υπό μια έννοια). 
Μάλιστα, έχει ανατραπεί η πρώτη αρχή βιωσιμό-
τητας  των αυτοποιητικών συστημάτων που είναι : 
«Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν η ποικιλία του συ-
στήματος ελέγχου είναι τουλάχιστον ίση με την ποι-
κιλία του ελεγχόμενου συστήματος (Variety kills 
variety)». 

Πώς λύνει τον γρίφο το ισοπεδωτικά μεταμο-

ντέρνο «ανθρωπιστικό» κίνημα; Αξιοποιώντας μια 
άλλη παραδοχή της θεωρίας: «Το μέτρο της ποι-
κιλίας εξαρτάται από τον παρατηρητή και το περι-
βάλλον του συστήματος». Και επειδή οι παρατηρη-
τές είμαστε εμείς, ως κυρίαρχοι ιδεολογικοί μηχα-
νισμοί του καπιταλιστικού περιβάλλοντος, εύκο-
λα μπορούμε να ορίζουμε την ποικιλία με τέτοιον 
τρόπο που να μην έρχεται σε αντίθεση με τη θεω-
ρία μας. Η ποικιλία των ανθρώπων δεν απειλεί το 
σύστημα να αυτοποιηθεί, όταν δεν έχει ….ταυτότητα 
και οντολογικά χαρακτηριστικά: καταγωγή, φύλο, 
τάξη, θρησκεία, παραδόσεις, ιστορία, κ.α. Οπότε 
δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς η αύξηση του πλη-
θυσμού στην Ελλάδα θα ωθήσει σε ποιοτικές αλ-
λαγές στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Έτσι, μια 
ολιστική συστημική θεωρία της ανθρώπινης φύ-
σης, όπως περιέγραψε υπέροχα ο Εντγκάρ Μορέν, 
φτάνει να «καταργεί» την ανθρώπινη φύση, στα 
χέρια των υπερνεωτερικών επιστημονικών αφε-
ντικών. 

Βέβαια, όταν απέναντί σου έχεις την κυριαρ-
χία των νεοϊμπεριαλισμών, του κεφαλαίου, τη νε-
οθωμανική Τουρκία, το κλείσιμο των συνόρων 
προς την Ε.Ε κ.ά., προσγειώνεσαι βίαια στην πραγ-
ματικότητα, αλλά ποιος νοιάζεται; Αρκεί να δικαιω-
θεί η νομοτέλεια της θεωρίας μας κι ας διαλύονται 
οι ντόπιοι, κι ας πνίγονται οι δυστυχισμένοι. Έτσι 
κι αλλιώς, κάποιο νέο επιστημονικό κερδοφόρο  
θινκ τανκ, θα μας καλέσει μετά από χρόνια, σε κά-
ποια χυλοποιημένη μητρόπολη και θα εξηγήσου-
με τα πάντα! 

Προσφυγική-μεταναστευτική κρίση και «επιστήμη»
Του «Αμόρφωτου Ανθρωπιστή» 

Του Παντελή Σαββίδη

Τουρκία- Ελλάδα: πώς αντιστράφηκαν οι όροι

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ                

http://www.anixneuseis.gr/?p=138695
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Τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε 
στους τηλεοπτικούς δέκτες η νέα διαφή-
μιση της Άμστελ. Σε αυτήν πρωταγωνι-
στούν δύο νεαροί, οι οποίοι, αγαπώντας 
την μπύρα, ιδρύουν σε αυτοσχέδια καζά-
νια τη «δική μας μπύρα (beer)». Στη συ-
νέχεια, σε πυκνό τηλεοπτικό χρόνο, με-
ταφερόμαστε στα φανταστικά όνειρα στα 
οποία περιδιαβαίνουν οι δύο πρωταγω-
νιστές, τα οποία περιλαμβάνουν το χρή-
μα, την εθνική αναγνώριση, τη δόξα, την 
παγκόσμια αναγνώριση και την εξωστρέ-
φεια του εγχειρήματος. Ώστε σύντομα να 
προσγειωθούν στην πραγματικότητα, να 
δοκιμάσουν την πρώτη τους μπύρα και 
να αποφανθούν, αηδιασμένοι, «Εντάξει, 
σαν την Άμστελ, δεν είναι!» 

Ε 

ίναι προφανές λοιπόν πως ο συ-
γκεκριμένος επιχειρηματικός όμι-
λος (μιλούμε πάντοτε για την Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία, στην οποία ανή-

κουν δεκάδες ετικέτες μπύρας και αποτελεί 
το ελληνικό υποκατάστημα της Χάινεκεν) 
προσπαθεί να χτυπήσει στη συνείδηση του 
καταναλωτή την ποιότητα μπύρας των με-
σαίων και μικρών μονάδων ζυθοποιίας ελ-
ληνικής ετικέτας. Μια αισθητική, αλλά και 
πολιτική, που έρχεται να συναντήσει τα συ-
μπεράσματα της παλαιότερης (Δεκέμβριος 
2015) απόφασης της ολομέλειας της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού εις βάρος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, η οποία ομοφώνως της επέβα-
λε πρόστιμο συνολικού ύψους 31.451.211 
ευρώ για την υλοποίηση μιας στοχευμένης 
πολιτικής για τον αποκλεισμό και τον περιο-
ρισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των αντα-
γωνιστών της. Αξίζει να αναφερθεί πως οι εν 
λόγω πρακτικές περιγράφονται σε έναν φά-
κελο που ξεπερνά τις 8.000 σελίδες, ενώ η 
απόφαση ξεπερνά τις 600. Μια υπόθεση βέ-
βαια που περίμενε δώδεκα ολόκληρα χρόνια 
για να εξεταστεί και η αρμόδια αρχή να απο-
φανθεί, κατά τον συνήθη ελληνικό τρόπο…! 
Βέβαια, η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται 
να της απέδωσε καρπούς, καθώς σήμερα κα-
τέχει το 67% της εγχώριας αγοράς και κατα-
γράφει επί σειρά ετών μεγάλα κέρδη τόσο 
από την εγχώρια αγορά, αλλά και από τις εξα-
γωγές που πραγματοποιεί. 

Έχοντας όμως τη γνώση του πόσο καθο-
ριστικά επιδρούν οι διαφημιστικές καμπά-
νιες στη διαμόρφωση κοινωνικών ρευμά-
των και προτύπων καταλαβαίνουμε πως το 
«ευφυές» μυαλό του τμήματος μάρκετινγκ 
της Άμστελ θέλει να πετύχει κάτι περισσότε-
ρο: Την ανάσχεση του γενικευμένου ρεύμα-
τος ίδρυσης και λειτουργίας νεοφυών εται-
ρειών ζυθοποιίας, οι οποίες ιδρύονται επί 
το πλείστον από νέους ανέργους επιστήμο-
νες που προσβλέπουν στη δημιουργία προ-
ϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποι-
ότητας. Με στόχο αφενός την εγχώρια αγορά 

(κυρίως δε τις τουριστικές ζώνες) και αφετέ-
ρου τις αγορές του εξωτερικού. Εγχειρήματα 
που απλώνονται στην περιφέρεια και σε μι-
κρή κλίμακα, έχοντας όμως ήδη καταφέρει 
να κατοχυρώσουν μια ισχυρή ετικέτα (brand 
name). Η αντιπαράθεση των «μεγάλων» με 
τους «μικρούς» είναι εμφανής πέρα από το 
τηλεοπτικό και στο «συνδικαλιστικό» πεδίο. 
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται η Ελ-
ληνική Ένωση Ζυθοποιών, μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Ζυθοποιών, στην οποία συμ-
μετέχουν οι δύο πρώτες της ελληνικής αγο-
ράς («Αθηναϊκή Ζυθοποιία»/Χάινεκεν και 
«Ολυμπιακή Ζυθοποιία», εγχώριο υποκα-
τάστημα της Κάλσμπεργκ – μαζί αγγίζουν το 
80% της ελληνικής αγοράς) ενώ κάποιες από 
τις υπόλοιπες μικροζυθοποιίες, που ολοένα 
αυξάνονται, συμμετέχουν στον ΣΜΑΖΕ (Σύν-
δεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών 
Ελλάδος), ο οποίος απέτρεψε, μέσα στο 2015, 
την τελευταία στιγμή, την αύξηση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης για τις μικροζυθοποιίες 
(ο συντελεστής του φόρου παραμένει χαμη-
λός μέχρι την ποσότητα των 200.000 εκατό-
λιτρων ζύθου).

Ο ανταγωνισμός είναι οξυμμένος ανάμε-
σα στους δυο άνισους πόλους, διότι η ελλη-
νική αγορά εμφανίζεται ιδιαιτέρως μικρή σε 
σχέση με τα αντίστοιχα κεντροευρωπαϊκά 
μεγέθη. Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 
μπύρας στην Ελλάδα φτάνει τα 35 λίτρα, ενώ 

τα αντίστοιχα μεγέθη στην Κεντρική Ευρώ-
πη ξεπερνούν τα 75 λίτρα! Παρακολουθώ-
ντας βέβαια τη διαδρομή της εγχώριας πα-
ραγωγής ζύθου, σκοντάφτεις για ακόμα μια 
φορά στα δομικά προβλήματα της ντόπιας 
παραγωγικής δραστηριότητας. Παρά την πο-
σοστιαία μείωση των εισαγωγών μπύρας τα 
τελευταία χρόνια, αυτές παραμένουν υπερδι-
πλάσιες των εξαγωγών. Για το 2014 πραγμα-
τοποιήσαμε εισαγωγές προϊόντων ζύθου αξί-
ας 32.760.986 ευρώ με βασικό εισαγωγέα τη 
Γερμανία (11.456.339 ευρώ). Ενώ εξάγουμε 
αντίστοιχα προϊόντα αξίας 14.931.953 ευρώ, 
με πρώτο προορισμό την Αλβανία. 

Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν σε ένα και 
μόνο πράγμα: Πως πρέπει να κλείσουμε τα 
αυτιά μας στις ανόητες σειρήνες της διαφη-
μιστικής εκστρατείας της Άμστελ (γιατί όχι, να 
διεκδικήσουμε να αποσυρθεί)  και συνειδη-
τά να υιοθετήσουμε μια νέα καταναλωτική 
συμπεριφορά, που θα προκρίνει την αγορά 
προϊόντων που έρχονται να αναγεννήσουν τη 
γεμάτη παθογένειες παλιά παραγωγική δρα-
στηριότητα. Προκλητικά να βάλουμε μπρο-
στά τις επιμέρους «δικές μας ιστορίες» που, 
παρά τις αντιξοότητες, θα καταφέρουν γρά-
ψουν μια καλύτερη, νέα ιστορία, για τον τόπο 
μας. 

Υ.Γ. Εκ παραδρομής και μόνο, δεν έγινε ανα-
φορά στις εκατοντάδες οικοζυθοποιίες ή άλ-
λες μικρές μονάδες που παρασκευάζουν 
προϊόντα ζύθου και δεν εντάσσονται στον 
εμπορικό ή παραγωγικό ιστό. Προφανώς 
η συνεισφορά τους, η κουλτούρα τους και ο 
αντικαταναλωτικός τους χαρακτήρας έχει ιδι-
αίτερη σημασία και φιλοσοφία. Στοιχεία που 
προσδίδουν ιδιαίτερα γνωρίσματα και ποιό-
τητα στο κοινωνικό κεφάλαιο. 

Υ.Γ.2 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να 
δείτε τη διαφήμιση: https://www.youtube.
com/watch?v=m_Rw1iNB-PU και, γιατί όχι, 
να σχολιάσετε…!

Ναι! Η δική μας Μπύρα!
Η διαφημιστική καμπάνια της Άμστελ σνομπάρει την Ελλάδα που αντιστέκεται.

Του Κωνσταντή Σεβρή

Τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες η νέα διαφήμιση της Άμ-
στελ. Σε αυτήν πρωταγωνιστούν δύο νεαροί, οι οποίοι, αγαπώντας την μπύρα, ιδρύουν 
σε αυτοσχέδια καζάνια τη «δική μας μπύρα (beer)».

“ 

Το 2015 επιβλήθηκε 

πρόστιμο 31εκ.€ 

στην Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, επειδή 

απέκλειε τις 

υπόλοιπες ζυθοποιίες 

από την αγορά

Α 

ποτελεί κοινή διαπίστωση ότι, το τρέχον 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με έναν συνολικό προ-
ϋπολογισμό περίπου 26 δισ. (20,2 δισ. 
κοινοτική συνδρομή), αποτελεί μία από τις 

ελάχιστες υπάρχουσες ευκαιρίες και δυνατότητες να 
ξεφύγει η χώρα μας από τη μέγκενη των μνημονίων 
και τη διαγραφόμενη κατάρρευση. 

Στους πολιτικούς ιθύνοντες, αλλά και σε όσους 
ασχολούνται, ακόμη και επιφανειακά, με την αναπτυ-
ξιακή προοπτική τις χώρας, υπάρχει σταθερά η πεποί-
θηση ότι αυτά τα χρήματα είναι δεδομένα, παρά τις δι-
αχρονικές παθογένειες, τα δυσεπίλυτα προβλήμα-
τα και τις αγκυλώσεις του ελληνικού κράτους. Άλλω-
στε, μέχρι και το προηγούμενο πακέτο, που έληξε τον 
περασμένο Δεκέμβριο, όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν και οι 
προσδοκώμενες απορροφήσεις των κοινοτικών πό-
ρων, κουτσά στραβά και με μπόλικο άγχος, τελικά  επι-
τυγχάνονταν.  

Φαίνεται όμως πως τα πράγματα, σε πολλούς το-
μείς της νέας χρηματοδοτικής περιόδου, θα δυσκολέ-
ψουν πολύ, καθώς έννοιες όπως: καθεστώς κρατικής 
ενίσχυσης, αποκλειστικό δικαίωμα χρήστη, υπηρεσί-
ες γενικού οικονομικού συμφέροντος κ.ο.κ. περιπλέ-
κουν τις διαδικασίες χρηματοδότησης και πρόκειται 
να ταλαιπωρήσουν πολλούς από τους φορείς που δι-
αχρονικά έμαθαν να κατασκευάζουν έργα με 100% 
δημόσια δαπάνη. Έτσι, πολλά –σοβαρά και μη– έργα, 
όπως π.χ. στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερε-
ών αποβλήτων, δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιη-
θούν παρά μόνο με καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και 
η χρηματοδότησή τους θα συμπεριλαμβάνει, μετά από 
χρηματοοικονομική μελέτη, και ίδιους πόρους, που 
μπορεί να ξεπερνούν και το 50%. Ο κάθε δικαιούχος 
έργου θα πρέπει ν’ αποδεικνύει, σε σχέση με το έργο 
που θέλει να κατασκευαστεί στην περιφέρειά του, την 
ύπαρξη ή όχι οικονομικής δραστηριότητας, η οποία εν-
δεχομένως  να επηρεάζει τις διακρατικές σχέσεις στην 
Ε.Ε. και να προκαλεί στρέβλωση του ενδοκοινοτικού 
ανταγωνισμού. Είναι σαφές πλέον ότι βασικός παρά-
γοντας αξιολόγησης της –τυχόν– κρατικής ενίσχυσης 
για ένα προϊόν ή υπηρεσία είναι η ύπαρξη αγοράς.

 Έτσι, δεν υπάρχει καθεστώς κρατικής ενίσχυσης 
όταν: α) η αγορά για τα συγκεκριμένα παραγόμενα 
αγαθά/υπηρεσίες από ένα χρηματοδοτούμενο έργο εί-
ναι κλειστή στον ανταγωνισμό (δεν υπάρχει αγορά), β) 
ο κύριος του έργου δεν δραστηριοποιείται σε άλλη γε-
ωγραφική περιοχή πέρα από τη δική του και γ) το προ-
ϊόν του κύριου του έργου λειτουργεί ανταγωνιστικά σε 
μια άλλη αγορά. Οπότε, για παράδειγμα, μια εγκατά-
σταση κομποστοποίησης εμπίπτει στο καθεστώς κρατι-
κών ενισχύσεων, καθώς το κομπόστ που παράγεται σε 
αυτήν επηρεάζει την αγορά π.χ. των λιπασμάτων ή του 
φυτοχώματος. 

Καθόλου ευχάριστες ειδήσεις για πολιτικούς, κυ-
ρίως για περιφερειάρχες και δημάρχους.    

Δυσκολότερη η 
χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ

https://www.youtube.com/watch?v=m_Rw1iNB-PU
https://www.youtube.com/watch?v=m_Rw1iNB-PU
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Ενώ τα γαλανά νερά του Αιγαί-
ου καθημερινά γεμίζουν νε-
κρά κορμιά κι απομεινάρια του 
νέου «συνωστισμού» (όπως θα 
γράψει η Ρεπούση του μέλλο-
ντος), στην Ελλάδα ζούμε το θέ-
ατρο του παραλόγου: Μετανά-
στες και πρόσφυγες που «λιά-
ζονται», που «εξαφανίζονται» 
(Χριστοδουλοπούλου). Σύνορα 
θαλάσσια «που δεν υπάρχουν» 
(Τσίπρας). Επαναπροωθήσεις 
(push back) που «είναι παρά-
νομες» (Μουζάλας). Κι όταν μια 
κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως 
ΜΚΟ, τότε οι ΜΚΟ συμπεριφέ-
ρονται ως κυβερνήσεις! 

Τ 

α νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου είδαν μια απόβα-
ση ακτιβιστών και «ακτιβι-
στών». Η ανύπαρκτη  ελ-

ληνική πολιτεία υποκαταστάθηκε 
από έναν αστερισμό ΜΚΟ κάθε εί-
δους, που ανέλαβαν τη διαχείριση 
του προβλήματος σε όλα τα επίπε-
δα: από αυτό της έρευνας και διά-
σωσης ως τη στέγαση, τη σίτιση, την 
υγειονομική περίθαλψη. Αναφέρε-
ται ο αριθμός 100, μόνο για τη Λέ-
σβο. Και δεν μιλάμε για τις γνωστές 
ΜΚΟ, ελληνικές και διεθνείς, που 
όποια ιδεολογική θέση κι αν έχει 
κάποιος για την φύση τους δεν μπο-
ρεί να αγνοήσει το έργο που προ-
σφέρουν. Αλλά για ένα ετερόκλη-
το πλήθος το οποίο αγνοεί επιδει-
κτικά την ιθαγενή νομιμότητα και 
με σημαία το δίκαιο του μετανάστη 
ή του πρόσφυγα αλωνίζει με πλωτά 
σε (επιτηρούμενες κατά τα άλλα) πα-
ραμεθόριες περιοχές, συνοδεύει τα 
φουσκωτά και τις βάρκες των προ-
σφύγων / μεταναστών στην «ασφά-
λεια» του ευρωπαϊκού εδάφους, 
στήνει τις δικές του εγκαταστάσεις 
όπου ορίζει ποιος μπορεί και ποιος 
όχι να εισέλθει. 

Στα «εκατό λουλούδια που αν-
θίζουν» στις αμμουδιές των νησιών 
δεν λείπουν και τα τοξικά. 

Μια από τις ΜΚΟ λέγεται «One 
Nation», με έδρα την Αγγλία. Συνερ-
γάζεται με το ΙΗΗ, την τουρκική ορ-
γάνωση που έχει κατηγορηθεί από 
τους Κούρδους της Συρίας ότι εφο-
διάζει με όπλα τους ισλαμιστές υπό 
τον μανδύα της ανθρωπιστικής βο-
ήθειας. Στον λογότυπό της κυριαρ-
χεί ένα χέρι με υψωμένο αντίχειρα, 
που, όλως τυχαία, είναι και το σήμα 
των μαχητών του Ισλαμικού Χαλι-
φάτου. Στην ιστοσελίδα τους συνα-
ντά κανείς βίντεο όπου συνοδεύουν 

βάρκες βάζοντας τους επιβάτες να 
κραυγάζουν «ο θεός είναι μεγάλος» 
και να προσεύχονται μόλις φτάσουν 
στην ακτή. Δύσκολο να πιστέψει κα-
νείς ότι στους πονηρούς καιρούς 
μας το «αλλάχουακμπαρ» είναι σαν 
να λεν απλά «δόξα τω θεώ, σωθήκα-
με». Και βέβαια, όταν προσφέρουν 
νερό, πρέπει κάποιος να το πάρει με 
το δεξί του χέρι. 

Στην ίδια ιστοσελίδα εμφανί-
ζονται μέλη της  «One Nation» να 
συνυπάρχουν πάνω στο ίδιο σκά-
φος με μέλη της δανέζικης «Team 
humanity». Είναι μία από τις δύο 
οργανώσεις (η άλλη είναι η ισπανι-
κή Proemaid ) που μέλη τους είχαν 
κατηγορηθεί με (υπερβολική  νομι-
κά) κατηγορία ως λαθροδιακινητές, 
όταν ρυμουλκούσαν βάρκες με με-
τανάστες, χωρίς αυτές ή οι επιβαίνο-
ντες σε αυτές να κινδυνεύουν, ενώ 
ήταν παρόν σκάφος του Λιμενικού 
Σώματος. Για την ιστορία αναφέ-
ρουμε ότι στην δίκη παρέστησαν ως 
μάρτυρες υπεράσπισης οι  βουλευ-
τές Γιώργος Πάλλης και Βασιλική 
Κατριβάνου  και ο Πάνος Λάμπρου, 
μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα (Ριζοσπά-
στης, 6/12/2015), μια ΜΚΟ που 
ονομάζεται WAHA έχει αναρτή-

σει διαφημιστικό πανό στο περιφε-
ρειακό Κέντρο Υγείας της Μυτιλή-
νης.  Το  WAHA έχει ως βάση τη 
Γαλλία. Δραστηριοποιείται στο Αφ-
γανιστάν, τη Νιγηρία, το Καμερούν, 
την Αιθιοπία, την Κένυα, τη Σενεγά-
λη, το Σουδάν, τη Ζάμπια, τη Σομα-
λία, την Τανζανία, το Μπενίν, τη Γου-
ινέα και την Υεμένη. Έχει στήσει κέ-
ντρα υγείας σε πολλές από αυτές τις 
χώρες και χρηματοδοτείται από ιδι-
ωτικές δωρεές ή από τη φιλανθρω-
πία και επίσης συνεργάζεται με την 
αεροπορική εταιρεία ETIHAD. Από 
τον Οκτώβριο του 2015 η WAHA 
έχει επεκταθεί στα Βαλκάνια, στη 
Σερβία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ και 
τη Σλοβενία. 

Θυμίζουμε ότι τα ΗΑΕ παρενέ-
βησαν έμμεσα στον πόλεμο της Υε-
μένης για λογαριασμό της Σαουδι-
κής Αραβίας. Έναν πόλεμο που στα 
θύματά του περιλαμβάνονται και οι 
εγκαταστάσεις των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα, που επανειλημμένα βομ-
βαρδίστηκαν με πολλά θύματα. Τα 
ΗΑΕ, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, 
προωθούν τώρα ένα σχέδιο χερσαί-
ας επέμβασης στη Συρία ώστε να 
αντιστρέψουν την δυσμενή για τους 
ισλαμιστές κατάσταση που προκά-
λεσε η ρωσική ανάμειξη.

Υπάρχει και η ΜΟΑS. Διαθέτει 
ένα υπερσύγχρονο σκάφος (TOPAZ 
RESPONDER ) που η κατασκευή 
του ολοκληρώθηκε το 2015, έχει 
μήκος 51 μέτρα και πλάτος 13 μέ-
τρα. Η ΜΟΑS ιδρύθηκε «όταν 
31χρονος Αμερικανός επιχειρημα-
τίας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό 
του και την κόρη του σε μία κρου-
αζιέρα τριών εβδομάδων και είδαν 
στη θάλασσα ένα μπουφάν. Ο καπε-
τάνιος τους πληροφόρησε ότι ίσως 
ήταν από τα ναυάγια που γίνονται 
στην περιοχή με θύματα πρόσφυ-
γες».   

Το πλοίο επιχειρεί υποτίθεται 
σε συνεργασία με τις ελληνικές αρ-
χές κάνοντας διασώσεις. Και λέμε 

υποτίθεται, καθώς έχει καταγρα-
φεί μήνυμα μέσω  τουίτερ  (hashtag 
#agathonisi) του Βρετανού δη-
μοσιογράφου Πάτρικ Κίνσγκλεϊ 
της Γκάρντιαν, ο οποίος βρίσκε-
ται πάνω στο σκάφος όπου γράφει:  
“Είμαστε αγκυροβολημένοι στο 
Αγαθονήσι. Τα σκάφη των προ-
σφύγων να κατευθυνθούν σε αυτά 
τα δύο φώτα (εννοεί του σκάφους) 
καθώς είναι τα μόνα που φαίνονται 
από το νησί”. Οδηγίες προς ναυτιλ-
λομένους, δηλαδή.

 
«Μ»ΚΟ που χρηματοδοτούνται 

από τις κυβερνήσεις:
Υπάρχει και μια άλλη ΜΚΟ στη 
Μυτιλήνη, η οποία λειτουργεί υπό 
τον τίτλο «Δανικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες» (Danish Refugee 
Council, (DRC).  Αυτή η οργάνω-
ση συνεργάζεται με η WAHA στο 
πρόγραμμα στα Βαλκάνια. Είναι μια 
«Μ»ΚΟ που συνεργάζεται πλήρως 
με τις επίσημες κυβερνήσεις και άλ-
λους εθνικούς οργανισμούς και η 
κύρια πηγή χρηματοδότησής της εί-
ναι το υπουργείο της Δανίας, η ΕΕ 
και ο ΟΗΕ, παράλληλα με δωρεές 
και χορηγούς.

Και δεν ήταν δυνατόν να λεί-
πουν κι οι αντεξουσιαστές. Κατέλα-
βαν το παλιό κτήριο του Εργατικού 
Κέντρου Μυτιλήνης για να στεγά-
σουν πρόσφυγες. Επίσης, Βρετανοί 
πολίτες με ιδιοκτησίες στον Μόλυ-
βο άνοιξαν τα οικόπεδα και τα ακί-
νητά τους στους πρόσφυγες οργα-
νώνοντας παράλληλα διαδικτυακές 
καμπάνιες συγκέντρωσης χρημά-
των (προφανώς ως ανταμοιβή για τα 
φιλάνθρωπα αισθήματά τους). «Εθε-
λοντής» στην Πέτρα, σε συνεργασία 
με ΜΚΟ, σκέφτηκε ότι θα ήταν ιδιαί-
τερα χρήσιμο για τα δουλεμπορικά 
που καταφθάνουν από τις απέναντι 
ακτές, να δημιουργήσει αποβάθρα 
για να δένουν χωρίς προβλήματα οι 
διακινητές! Με γενικό μήνυμα, «ας 
φτιάξουμε μία αποβάθρα για τους 
πρόσφυγες», στα αγγλικά, ο «εθελο-
ντής» καλεί τον κόσμο να ενισχύσει 
οικονομικά την πρωτοβουλία και 
μάλιστα ήδη έχει συγκεντρώσει κάτι 
παραπάνω από 3.000 ευρώ!

Προσθέστε και το σμήνος των 
ηθοποιών, Κινέζων αντικαθεστω-
τικών και μύριων άλλων, που έρ-
χονται να φωτογραφηθούν σε μια 
περιοχή που έγινε «trendy» και 
«must» και βγάλτε τα συμπεράσμα-
τά σας. 

Αυτό το χάος έχει ενοχλήσει 
ακόμη και τον Μουζάλα, που έφτα-
σε να δηλώσει: «Θα σταματήσει όλη 
αυτή η ιστορία, το ότι η Μυτιλήνη 

Οι αθέατες πλευρές μιας ανθρωπιστικής
Διχασμός ή Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα

 Ανθρωπισμός είναι να κλείσουν οι θαλασσινοί δρόμοι του θανάτου κι όχι απλά  να περιθάλψουμε τους επι-
ζήσαντες. Και πάνω απ’ όλα ανθρωπισμός είναι να δράσουμε πολιτικά για να σταματήσουν πόλεμοι όπως αυ-
τός της Συρίας  που ξεκίνησε και συντηρείται από τους ίδιους που γέμισαν την θάλασσα με πνιγμένα παιδιά.

Του Θανάση Τζιούμπα

“ 

Όταν μια κυ-

βέρνηση συ-

μπεριφέρεται 

ως ΜΚΟ, τότε 

οι ΜΚΟ συμπε-

ριφέρονται ως 

κυβερνήσεις! 
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έχει γίνει ένας τόπος για περίεργους, 
όπου όποια στιγμή θέλουν έρχονται 

και φεύγουν». 

Ο ρόλος των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης

Είναι  κοινός τόπος σε όσους ασχολήθη-
καν με τους πρόσφυγες η έκπληξη των τε-
λευταίων για τις συνθήκες και την αντιμε-
τώπισή τους στον «ευρωπαϊκό παράδει-
σο». Οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν και κιν-
δύνεψαν έχοντας μια μαγική εικόνα για το 
τι θα βρουν, ειδικά για τη Γερμανία. Κι αυτό 
δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του μάρκε-
τινγκ των εμπόρων φουσκωτών μιας χρή-
σης. Υποστηρίζεται από μια επίμονη και 
καλά οργανωμένη προβολή στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, και ειδικά στο τουίτερ, 
το οποίο για τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες είναι εργαλείο επιβίωσης.  Μέσω 
αυτού ενημερώνονται για τις διαδρομές, 
τους διακινητές, τα νέα από οικεία πρόσω-
πα.  Πώς βγήκε προς τα έξω ότι η Γερμανία 
ήταν  ο παράδεισος  για όσους φεύγουν από 
τη Συρία και άλλες περιοχές συγκρούσεων;  
Ο Βλαντιμίρ Σάλακ στη Ρωσική Ακα-
δημία Επιστημών, ανέπτυξε το Σύστη-
μα Ανάλυσης Περιεχομένου του Δι-
αδικτύου για το τουίτερ (Scai4Twi).  
Έκανε μια μελέτη σε πάνω από 19.000 πρωτό-
τυπα τουίτ που σχετίζονται με τους πρόσφυγες.  
Η μελέτη του έδειξε ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των τουίτ ονομάζουν τη Γερ-
μανία ως την καλύτερη χώρα στην Ευ-
ρώπη που καλωσορίζει πρόσφυγες. 
Η μελέτη του Σάλακ ανακάλυψε ότι το 93% 
όλων των tweets για τη Γερμανία περιλάμ-

βαναν θετικές αναφορές για την φιλοξενία 
και την γερμανική πολιτική για τους πρό-
σφυγες. Μερικά δείγματα από τα τουίτ:

 
• Γερμανία Ναι! Αριστεροί έκαναν γκρά-
φιτι με σπρέι στο τρένο που έλεγαν: “Κα-
λώς ήρθατε, πρόσφυγες” στα αραβικά 
• Υπέροχοι άνθρωποι – βίντεο Γερ-
μανών υποδέχεται πρόσφυγες 
από τη Συρία στην κοινότητά τους 
• Σεβασμός! Οι οπαδοί του ποδοσφαί-
ρου λένε “Καλώς ήρθατε, πρόσφυ-
γες”, σε όλα τα γήπεδα της Γερμανίας. 

• Αυτό το τρένο με αραβικό γκρά-
φιτι τρέχει στη Δρέσδη και υποδέ-
χεται τους πρόσφυγες: (Ahlan wa 
Sahlan – ένα θερμό καλωσόρισμα). 
• "Αγαπάμε τη Γερμανία!” κλαίνε με 
ανακούφιση πρόσφυγες στον σιδη-
ροδρομικό σταθμό του Μονάχου. 
• Χιλιάδες καλωσορίζουν πρόσφυγες 
στη Γερμανία – Sky News της Αυστραλίας 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία αυ-
τών των τουίτ “Η Γερμανία καλωσο-
ρίζει πρόσφυγες”, δεν προέρχονται 
από τη Γερμανία, αλλά από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.  
Ο Σάλακ ανέλυσε 5.704 πρωτότυ-
πα τουίτ που περιέχουν το χάσταγκ 
“#RefugeesWelcome” και το όνομα της 
χώρας που τους καλωσορίζει. Έδειξε ότι 
σχεδόν το 80% του συνόλου των τουίτ ισχυ-
ρίζονταν ότι η Γερμανία ήταν η πιο φιλόξε-
νη χώρα στην Ευρώπη. Η δεύτερη πιο φι-
λόξενη χώρα που βρέθηκε ήταν η Αυστρία 
με 12%. 

Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε επί-
σης ότι εκείνα τα τουίτ, ”Η Γερμα-
νία σας καλωσορίζει”, δεν προέρχο-
νταν από το εσωτερικό της Γερμανίας.  
Πάνω από το 40% του συνόλου των του-
ίτ προέρχονταν από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο 
Βασίλειο ή την Αυστραλία.  Μόνο το 6,4% 
προερχόταν από το εσωτερικό της Γερμα-
νίας.

 

Ένα ετερόκλητο πλήθος το οποίο αγνοεί επιδεικτικά την ιθαγενή νομιμότητα και με σημαία το δίκαιο του μετανάστη ή του πρόσφυ-
γα αλωνίζει με πλωτά σε (επιτηρούμενες κατά τα άλλα) παραμεθόριες περιοχές, συνοδεύει τα φουσκωτά και τις βάρκες των προ-
σφύγων / μεταναστών στην «ασφάλεια» του ευρωπαϊκού εδάφους, στήνει τις δικές του εγκαταστάσεις όπου ορίζει ποιος μπορεί 
και ποιος όχι να εισέλθει. 

!

»

Και ο πανταχού 
παρών κύριος 
Σόρος

Ο 

Σόρος είναι γνωστός από παλιά. Από 
τη δράση του μέσω ΜΚο για την απο-
δόμηση των πρώην σοσιαλιστικών 
χωρών, για την υποκίνηση και ενί-

σχυση των «πολύχρωμων επαναστάσεων», 
για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, για τον 
ρόλο που έπαιξαν οι ελεγχόμενες από αυτόν 
οργανώσεις στη λιβύη και, βέβαια, τη δαιμονο-
ποίηση του  καθεστώτος Άσαντ και τη στήριξη 
των δυνάμεων που μεταβάλλουν τη Συρία σε 
ερείπια και ανοιχτό τάφο. φυσικά, δεν θα μπο-
ρούσε να μην παρέμβει και στο προσφυγικό.

Μιλώντας σε διεθνές φόρουμ για το μέλ-
λον της ευρώπης, ο περιβόητος χρηματιστής 
ανακοίνωσε την ίδρυση ταμείου αλληλεγγύης 
με στόχο την οικοδόμηση σπιτιών αλληλεγγύ-
ης για τους πρόσφυγες και μετανάστες που δεν 
έχουν πού την κεφαλήν κλίνη στη χώρα μας. 

Το ταμείο, στο οποίο κατέθεσε ήδη ο ίδιος 
σεβαστό χρηματικό ποσό, έχει την έδρα του στη 
Σουηδία, με πρωτοστάτη το ίδρυμα ραούλ Βά-
λενμπεργκ. «ο στόχος μου είναι διπλός», είπε. 
«Πρώτον, να δείξουν οι ευρωπαίοι αλληλεγ-
γύη προς τους Έλληνες και δεύτερον να δεί-
ξουν οι Έλληνες αλληλεγγύη στους ξένους». 

Με τα χρήματα του νεότευκτου ταμείου θα 
μπορούσαν να χτιστούν σπίτια αλληλεγγύ-
ης  ή να ενοικιαστούν ήδη υπάρχοντα. Έτσι θα 
μπορούσε να μπει κάποιο φρένο στη συντε-
λούμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Τα χρή-
ματα του ταμείου, συνέχισε ο κύριος Σόρος, 
θα δοθούν σε ελληνικές οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών, οι οποίες προσφέρουν 
ήδη βοήθεια τόσο σε ντόπιους όσο και σε ξέ-
νους.  ο «φιλάνθρωπος κερδοσκόπος» δεν χά-
νει ευκαιρία να υπαγορεύσει στους ευρωπαί-
ους την πάγια θέση του για την παγκοσμιοποί-
ηση και τα εθνικά κράτη: «οι πρόσφυγες είναι 
το αγαθό που πρέπει να προστατευτεί, τα σύνο-
ρα είναι το πρόβλημα», είχε δηλώσει πρόσφατα. 
«Μια οραματική ιδέα», ήταν η φράση με την 
οποία συνεχάρη αμέσως μετά τον κ. Σόρος ο 
πρώην πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέ-
ου, που δεν χάνει τέτοιες κοσμικές συνευρέσεις.

ο ανθρωπισμός, που αρχίζει στην οριο-
γραμμή και τις ακτές και εξαντλείται στις νέες 
Αμυγδαλέζες, τον οποίο φυτεύει μια κυβέρνη-
ση που λειτουργεί ως ΜΚο (κι όχι ως κυβέρνη-
ση ενός κράτους και μιας κοινωνίας), μεταβάλ-
λεται στο αντίθετό του, αποτελώντας παραπλή-
ρωμα μιας γραμμής παραγωγής προσφυγιάς, 
κινδύνων και ανθρώπινου πόνου. Ανθρωπι-
σμός είναι να κλείσουν οι θαλασσινοί δρόμοι 
του θανάτου κι όχι απλά  να περιθάλψουμε τους 
επιζήσαντες. Και, πάνω απ’ όλα, ανθρωπισμός 
είναι να δράσουμε πολιτικά, για να σταματή-
σουν πόλεμοι όπως αυτός της Συρίας, που ξεκί-
νησε και συντηρείται από τους ίδιους που γέμι-
σαν τη θάλασσα με πνιγμένα παιδιά, χρησιμο-
ποιώντας τα ως όπλο σε έναν ασύμμετρο πόλε-
μο για το  ιμπεριαλιστικό και οθωμανικό όραμα 
των «μηδενικών προβλημάτων». 

κρίσης

“ 

Προσθέστε και 

το σμήνος των 

ηθοποιών, Κι-

νέζων αντι-

καθεστωτικών 

και μύριων άλ-

λων που έρχο-

νται να φωτο-

γραφηθούν σε 

μια περιοχή που 

έγινε «trendy» 

και «must» και 

βγάλτε τα συ-

μπεράσματά σας. 

http://www.voltairenet.org/article188774.html
http://www.voltairenet.org/article188774.html
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Η πραγματική αιτία για την οποία 
η Τουρκία προχώρησε σε παραβί-
αση της συνθήκης «Ανοιχτοί Ου-
ρανοί», και απαγόρευσε τις πτή-
σεις επιθεώρησης από την ρωσι-
κή αεροπορία, είναι προφανής σε 
όλους: οι Τούρκοι κάτι κρύβουν. 
Και δεν είναι δύσκολο να καταλά-
βουμε ότι αυτό είναι η προετοιμα-
σία της για την έναρξη στρατιωτι-
κών επιχειρήσεων στις παραμε-
θόριες περιοχές της Συρίας. 

Κ 

αθώς ο συριακός στρατός 
έχει ουσιαστικά ακυρώ-
σει  ολόκληρο το σχεδια-
σμό της Άγκυρας, ο Ερντο-

γάν φαίνεται ότι αποφάσισε να τα παί-
ξει όλα για όλα.

«Η άρνηση της Τουρκίας να πε-
τάξουν οι Ρώσοι παρατηρητές συνι-
στά μια προσπάθεια απόκρυψης της 
παράνομης στρατιωτικής δραστηρι-
ότητάς της στα σύνορα με τη Συρία», 
δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Άμυνας της Ρωσί-
ας, υποστράτηγος Ίγκορ Κονασέν-
κωφ. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με 
τον ίδιο, το ρωσικό υπουργείο Άμυ-
νας δεν πρόκειται να αφήσει χωρίς τη 
δέουσα προσοχή και την προβλεπό-
μενη αντίδραση την παραβίαση των 
όρων της συνθήκης «Ανοιχτοί Ου-
ρανοί». Όταν, μάλιστα, η Ρωσία εγκαί-
ρως, στους προβλεπόμενους χρό-
νους σύμφωνα με τη συνθήκη, είχε 
λάβει την άδεια για πτήσεις από την 
1η μέχρι την 5η Φεβρουαρίου. Και 
την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, ομάδα 
Ρώσων παρατηρητών βρέθηκε στο 
τουρκικό αεροδρόμιο του Εσκισεχίρ 
όπου παρέδωσε, όπως έπρεπε, βάσει 
της συνθήκης, στους εκπροσώπους 
της Τουρκίας, τη διαδρομή της ανα-
γνωριστικής πτήσης. «Ωστόσο, οι εκ-
πρόσωποι του τουρκικού υπουργεί-
ου Αμύνης αρνήθηκαν την εκτέλεση 
της πτήσης στις περιοχές που γειτνι-
άζουν με τη Συρία και επίσης υπερά-
νω των αεροδρομίων όπου που βρί-
σκονται οι αεροπορικές δυνάμεις του 
ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε ο αντιστράτη-
γος. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το 2015, 
στο πλαίσιο της συνθήκης «Ανοι-
χτοί Ουρανοί», πραγματοποιήθη-
καν πάνω από τη Ρωσία τριάντα δύο 
πτήσεις από εκπροσώπους δυτικών 
χωρών, σε διαδρομές που είχαν ορι-
στεί από αυτές. Από αυτές οι τέσσερις 
εκτελέστηκαν από εκπροσώπους της 
Τουρκίας, ενώ στις δύο από κοινού 
με Αμερικανούς στρατιωτικούς. [...]

Σε ό,τι αφορά στα αεροδρόμια του 
ΝΑΤΟ, τα πράγματα είναι πιο απλά. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για 

μόνο μια βάση, το Ιντσιρλίκ, που το 
χρησιμοποιούν τόσο οι Τούρκοι όσο 
και οι Αμερικανοί. Γενικά, ανάμε-
σα στις ΗΠΑ και την Τουρκία υφί-
σταται μια σύνθετη στρατιωτική συ-
νεργασία. [...] Από την αρχή του πο-
λέμου στο Ιράκ, η βάση του Ιντσιρ-
λίκ χρησιμοποιείτο για τη διενέργεια 
περιπολιών του εναέριου χώρου βο-
ρείως του 36ου παραλλήλου. Για 
τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε εκεί 
η αμερικανική 39η πτέρυγα μάχης 
και έως 5 χιλιάδες επίγειο προσω-
πικό. Την ίδια ώρα, η Τουρκία άρ-
χισε να χρησιμοποιεί τα Boeing KC-
135 Stratptanker, για τους δικούς της 
σκοπούς, βάσει, όπως φαίνεται, διμε-
ρούς συμφωνίας των δύο χωρών. Το 
καθεστώς λειτουργίας της Σμύρνης 
ως νατοϊκής βάσης, μετά την κυπρια-
κή κρίση, αποκαταστάθηκε, και τώρα 
αποτελεί την έδρα συντονισμού των 
δραστηριοτήτων στο νοτιοανατολικό 
θέατρο πολέμου. Ωστόσο, όπως ήταν 
λογικό, η ρωσική πλευρά δεν ζήτη-
σε να πετάξει πάνω από τη Σμύρνη, 
που είναι πολύ μακριά από την πολε-
μική ζώνη και τα τριακόσια, περίπου, 
τουρκικά αεροσκάφη που βρίσκονται 
εκεί επιχειρούν κυρίως εναντίον της 
Ελλάδος.

Υπάρχει ακόμη μια βάση στο 
Ικόνιο, όπου έχει αναπτυχθεί ένα 
σύστημα ραντάρ για παρακολουθή-
σεις σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Συ-
νολικά τα τουρκικά αεροδρόμια που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
το ΝΑΤΟ σε ειρηνική περίοδο εί-
ναι είκοσι ενώ είναι περίπου εκατό 
αυτά με δυνατότητα χρήσης σε και-
ρό πολέμου. Στις αεροπορικές βάσεις 
του Ερζερούμ, του Μπαλικεσίρ και 
του Ιντσιρλίκ βρίσκονται αποθηκευ-
μένα πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με 
κάποιες εκτιμήσεις, στο έδαφος της 
Τουρκίας ο στρατός του ΝΑΤΟ δια-

θέτει μερικές εκατοντάδες πυρηνικές 
συσκευές ποικίλης ισχύος. 

Στα τέλη του 2014, η Τουρκία 
και οι ΗΠΑ συμφώνησαν για τη χρή-
ση του Ιντσιρλίκ για drones, στο πλαί-
σιο της υποστήριξης της επιχείρη-
σης του δυτικού συνασπισμού ενα-
ντίον του Ισλαμικού Κράτους. Στη 
βάση, επισήμως, μεταφέρθηκαν 
δύο drones «Reaper» (μετατροπή του 
«Predator»), αλλά πέρα από αυτό η 
υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς η 
Άγκυρα, για άγνωστους λόγους αρ-
νήθηκε τη μόνιμη εγκατάσταση στη 
βάση μεγάλου αριθμού drones. [ ]

Γενικά, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ 
για τη βάση τα τελευταία χρόνια κυ-
μαινόταν. Κατά τις περιόδους που 
η Ουάσιγκτον αρνιόταν να στηρίξει 
τους Κούρδους, έκανε χρήση των αε-
ροσκαφών της από αεροπλανοφόρα 
στον Περσικό Κόλπο. Αλλά όταν άρ-
χιζε η συζήτηση για επίθεση εναντί-
ον του Ισλαμικού Κράτους στο ιρα-
κινό Κουρδιστάν, εμφανιζόταν η ανά-
γκη για χρήση της βάσης που βρίσκε-
ται εγγύτερα σε αυτό.

Από την πλευρά της η Τουρκία 
συστηματικά τορπίλιζε τις προσπά-
θειες των Αμερικανών να ενισχυθούν 
στο Ιντσιρλίκ, καθώς αυτό θα σήμαι-
νε στενότερη συνεργασία των ΗΠΑ 
με τους Κούρδους. [ ] Γι’ αυτό η άρνη-

ση της Τουρκίας στην αναγνωριστι-
κή πτήση από τη ρωσική αεροπορία 
πάνω από το Ιντσιρλίκ μαρτυρεί  όχι 
τη «συμμαχική ανησυχία» για τις θέ-
σεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά το 
αντίθετο. Η τουρκική πλευρά χρησι-
μοποιεί τη βάση του ΝΑΤΟ αποκλει-
στικά για τα δικά της συμφέροντα.     

Επίσης, όχι μακριά από το Ντι-
γιαρμπακίρ (Τουρκικό Κουρδι-
στάν, Δυτική Αρμενία), σε μια έκταση 
πάνω από 46 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα, βρίσκονται εγκατεστημένα πολ-
λά ραντάρ, σταθμοί έγκαιρης ειδοποί-
ησης και δορυφορικές επικοινωνίες. 
Εκεί βρίσκεται το ισχυρότερο κέντρο 
παρακολούθησης του ΝΑΤΟ στην 
Τουρκία, που έχει ως αποστολή τον 
έλεγχο του εναέριου χώρου. Από εκεί 
είναι δυνατή η παρακολούθηση όλης 
της Λεκάνης της Μεσογείου και επί-
σης της κίνησης των πλοίων και των 
αεροσκαφών σε απόσταση αρκετών 
χιλιάδων χιλιομέτρων. Εκεί λειτουρ-
γούν ισχυροί σταθμοί ραντάρ εξοπλι-
σμένοι με συστήματα αυτόματης επε-
ξεργασίας δεδομένων και ικανοί να 
λαμβάνουν πληροφορίες για εκτο-
ξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Τέλος, στην περιοχή της Σινώ-
πης, στις ακτές του Ευξείνου Πόντου, 
βρίσκεται το κέντρο της ηλεκτρονικής 
κατασκοπίας του ΝΑΤΟ και τα ρα-
ντάρ της που λαμβάνουν πρώτα τις 
πληροφορίες για τη δραστηριότητα 
των αεροπορικών δυνάμεων της Ρω-
σίας στη Συρία για τις εκτοξεύσεις των 
πυραύλων Κρουζ από την Κασπία 
και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Και αυ-
τές οι θέσεις αποδεικνύεται ότι είναι 
κλειστές για τις ρωσικές επιθεωρή-
σεις, αν και τίποτε το τραγικό δεν προ-
κύπτει από τη διενέργειά τους. Το ίδιο 
το καθεστώς της επιθεώρησης δεν 
προβλέπει έλεγχο των συχνοτήτων 
των ραντάρ ή της ισχύος τους. Τις πε-

ρισσότερες φορές περιορίζεται σε μια 
οπτική καταγραφή των αντικειμένων 
της επιθεώρησης. Τι είναι αυτό λοι-
πόν που φοβίζει;

Η παρακολούθηση ωστόσο της 
παραμεθόριας ζώνης με τη Συρία 
είναι άλλο ζήτημα. Εκεί και η απλή 
οπτική επιθεώρηση είναι αρκετή για 
να πείσει για τις πραγματικές προ-
θέσεις της Τουρκίας. Και τα στοιχεία 
δείχνουν ότι ο τουρκικός στρατός δι-
αμορφώνει τα λεγόμενα ενδιάμεσα 
σημεία ανεφοδιασμού, ώστε να απο-
τελέσουν ένα είδος υλικοτεχνικών 
βάσεων υποστήριξης για τα τμήματα 
που θα διενεργούν επιθέσεις. Και, αυ-
τός που δημιουργεί ένα τέτοιο σύστη-
μα, είναι βέβαιο ότι ετοιμάζεται όχι για 
άμυνα, αλλά για επίθεση.  

Με άλλα λόγια, υπάρχει λόγος να 
πιστεύουμε ότι ο τουρκικός στρατός, 
αν δεν είναι ήδη έτοιμος, τότε σίγουρα 
ετοιμάζεται για επιθετικές επιχειρή-
σεις στις παραμεθόριες περιοχές της 
Συρίας. Σ’ αυτό οφείλεται και η εκνευ-
ρισμένη στάση απέναντι στις ρωσικές 
πτήσεις επιθεώρησης. [...]

Η ουσία είναι ότι για τη Τουρ-
κία έφθασε η στιγμή της αλήθειας 
ως προς το συριακό ζήτημα. Σύμ-
φωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, 
τον οποίο η εφημερίδα Vzgliad πε-
ριέγραψε ήδη πριν από ένα μήνα, τα 
συριακά στρατεύματα απελευθέρω-
σαν τους σιιτικούς και χριστιανικούς 
θύλακες στις επαρχίες Χομς και Χα-
λέπι, και ταυτόχρονα απέκλεισαν τις 
οδούς εφοδιασμού και επικοινωνίας 
των αντικαθεστωτικών με την επαρ-
χία Ιντλίμπ και εν συνεχεία με τη 
Τουρκία. Η ορμητική επίθεση στην 
επαρχία της Λαττάκειας επίσης απο-
κόπτει τους μαχητές από τα τουρκι-
κά σύνορα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει 
και γύρω από το Χαλέπι, στη λεγόμε-
νη τουρκομανική ζώνη, η οποία έχει 
καταληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από τα κυβερνητικά στρατεύματα. Ως 
αποτέλεσμα, η Άγκυρα χάνει τη δυ-
νατότητα να επηρεάσει τις στρατιωτι-
κές μονάδες και τους πολιτικούς σχη-
ματισμούς των Κούρδων όχι μόνον 
στη Συρία, αλλά ακόμη και εντός του 
εδάφους της. Από την άλλη, οι τζιχα-
ντιστές ήδη κάνουν λόγο για τη μετά-
βασή τους σε «ανταρτοπόλεμο», που 
ουσιαστικά σημαίνει διεξαγωγή τρο-
μοκρατικών επιθέσεων. Στην Άγκυ-
ρα εμφανίζεται ως απόλυτα λογική 
η πρόκληση μιας νέας σύγκρουσης, 
και αν είναι δυνατό σε αυτή να εμπλα-
κούν η Ρωσία και το ΝΑΤΟ. 

από την ιστοσελίδα www.vz.ru
Μετάφραση: Σωτήρης Δημόπουλος

     ΔΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο στη Συρία
Ο Ερντογάν φαίνεται πως έχει αποφασίσει να τα παίξει όλα για όλα.

Του Γιεβγένι Κρούτικωφ

Ο  τουρκικός στρατός αν δεν είναι ήδη έτοιμος τότε σίγουρα ετοιμάζεται για επιθετικές επιχειρήσεις στις πα-
ραμεθόριες περιοχές της Συρίας. 

“ 

Η ουσία είναι ότι 

για τη Τουρκία 

έφθασε η στιγμή 

της αλήθειας ως 

προς το συριακό 

ζήτημα. 
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Μπορεί να μην προκαλεί θορυβώδη δημο-
σιότητα, αλλά ήδη εξελίσσεται μια σκληρή 
αναμέτρηση Δύσης-Ρωσίας στο γειτονικό 
βαλκανικό τρίγωνο Μαυροβούνιο, Σερβία 
και Σκόπια, με άμεσες επιπτώσεις στη γε-
ωπολιτική θέση και σε στρατηγικά συμφέ-
ροντα της Ελλάδος. Για πρώτη φορά μετά 
το 2008 η Ατλαντική Συμμαχία απηύθυνε 
επίσημη πρόκληση στο Μαυροβούνιο να 
ενταχθεί στο ΝΑΤΟ  κατά την προσεχή Σύ-
νοδο Κορυφής τον Ιούνιο στην Πολωνία. 

Ή 

δη το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρωσίας χαρακτήρισε την πρόσκλη-
ση «ένα ακόμη βήμα ανοικτής αντι-
παράθεσης κατάφορτο με αποστα-

θεροποιητικές πιέσεις για το σύστημα ασφα-
λείας». Και ο Νμτίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος 
του Προέδρου Πούτιν, δήλωσε ότι «η επέκτα-
ση του ΝΑΤΟ δεν μπορεί παρά να οδηγήσει 
σε ρωσικά αντίποινα». Ήδη, δύο χρόνια ενωρί-
τερα, κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Κάρντιφ το 
2014, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι 
Λαβρόφ είχε χαρακτηρίσει «πρόκληση» τη συ-
ζήτηση για επέκταση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά 
Βαλκάνια και τυχόν ένταξη των Σκοπίων. 

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων 
Νίκολα Γκρούεφσκι επισκέφθηκε επίσημα 
την Ουάσιγκτον, όπου στις 11 Ιανουαρίου συ-
ναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν. 
Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εφημερίδες των 
Σκοπίων, στη συνάντηση «συζητήθηκαν οι δι-
μερείς σχέσεις και η διεύρυνση της συνεργα-
σίας, η πολιτική κρίση στη χώρα, οι μεταρρυθ-
μίσεις και οι δημοκρατικές διαδικασίες, θέματα 
ασφαλείας, η ονομασία και η ένταξη της χώρας 
στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.». Αντίθετα, μετά τη συ-
νάντηση, το Γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου, 
με λιτή ανακοίνωσή του περιορίσθηκε «στην 
άμεση ανάγκη» να τηρηθεί η συμφωνία που η 
Δύση επέβαλε στα κόμματα των Σκοπίων για 
έξοδο από τη βαθιά τους κρίση και «να διασφα-
λισθεί η εγκυρότητα των εκλογών» που θα διε-
ξαχθούν πρόωρα, στις 24 Απριλίου. Την επο-
μένη, όμως, ο Αμερικανός σύμβουλος εθνικής 
ασφαλείας Μπεν Ρόουντς «έθεσε ως όριο για 
την ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ τον Ιού-
νιο». Αυτό σημαίνει ότι πριν τον Ιούνιο θα πρέ-
πει να επέλθει η συμφωνία Αθηνών-Σκοπίων.

Αμέσως μετά, στις 18 Ιανουαρίου, ο Αντι-
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε στο 
Νταβός με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα 
και «τόνισε τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελ-
λάδος στην περιοχή». Συζήτησαν θέματα ασφα-
λείας και ενεργειακής συνεργασίας. Στο Ντα-
βός βρέθηκε, επίσης, η σκληροτράχηλη Αμε-
ρικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Βικτώρια 
Νιούλαντ, αρμοδία για τις ευρωπαϊκές και ευ-
ρω-ασιατικές υποθέσεις, η οποία από εκεί πέ-
ταξε σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Λι-
θουανία, που συμπληρώνουν τη στρατηγική 
περικύκλωση της Ρωσίας. Πρόσφατα είχε επι-
σκεφθεί την Αθήνα και την Κύπρο.

Το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα με 

περίπου 750.000 κατοίκους και στρατό δύο 
μόλις χιλιάδες. Στην περιοχή Σαντζάκ-Μετό-
χεια ζει ισχυρή μειονότητα Αλβανών, που αντι-
προσωπεύεται στη Βουλή με αλβανικό κόμ-
μα. Αποσχίσθηκε το 2006 από τη Σερβία, την 
οποία έτσι απέκλεισε από κάθε πρόσβαση στη 
θάλασσα. Στο αποτέλεσμα του σχετικού δημο-
ψηφίσματος αντέδρασαν βιαιότατα δεκάδες χι-
λιάδες πολίτες, υπέρμαχοι της Σερβίας. Κατά 
το ένα τρίτο του πληθυσμού, οι Μαυροβούνι-
οι αυτοδηλώνονται Σέρβοι. Την εξουσία μονο-
πώλησε ο ηγέτης του αποσχιστικού κινήματος 
Μίλος Τζουγκάνοβιτς παρ’ ότι καταζητούμενος  
στην Ιταλία για μαζικό λαθρεμπόριο τσιγάρων. 
Γι’ αυτό, στη βαλκανική αργκό, το Μαυροβού-
νιο ονομάζεται Malboroland! Τον Δεκέμβριο 
2010, ο Τζουγκάνοβιτς εξαναγκάσθηκε σε πα-
ραίτηση, κατηγορούμενος ότι, εκτός των άλλων, 
πούλησε όλο το κράτος σε Ρώσους επιχειρημα-
τίες και μια τράπεζα στον αδελφό του. Το 40% 
των ακινήτων περιήλθε στους Ρώσους. Ωστό-
σο, ο Τζουγκάνοβιτς επανήλθε διότι, χάρις στις 
τεράστιες ξένες επενδύσεις τουρισμού, μετά το 
ξεπούλημα, σημειώνεται εντυπωσιακή οικο-
νομική άνοδος. Τον Οκτώβριο 2011, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή πρότεινε την έναρξη διαπραγ-
ματεύσεων για την ένταξη του Μαυροβουνίου 
στην Ε.Ε. καθώς και της Σερβίας. 

Η Μόσχα επηρεάζει ισχυρά την Ορθοδο-
ξία, τη Σερβία, όπου κατέχει την κρατική εται-
ρεία ενεργείας, τη Σερβική Δημοκρατία της εύ-
θραυστης Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τους Σέρ-
βους του Κοσσυφοπεδίου. Ενεργοποίησε τους 
μηχανισμούς της που, υπό αστάθμητες προϋ-
ποθέσεις, μπορούν να ανατινάξουν την περιοχή. 

Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της Σερβίας, 
που έχει στη δικαιοδοσία του και το Μαυρο-
βούνιο, ετάχθη υπέρ του Ομοδόξου Γένους. Χι-
λιάδες Μαυροβούνιοι κατήλθαν σε βίαιες δι-
αδηλώσεις κατά του ΝΑΤΟ και του Τζουγκά-
νοβιτς. Η συμφωνία Σερβίας-Κοσσυφοπεδίου, 
όρος για τη σερβική ένταξη στην Ε.Ε., κρέμεται 
από μια κλωστή. Κοσοβάροι διαδηλωτές κα-

τέβηκαν στους δρόμους εναντίον της και βου-
λευτές ρίχνουν βόμβες καπνογόνων μέσα στη 
Βουλή. Οι ντόπιοι Σέρβοι είναι έτοιμοι να τους 
απαντήσουν. Μια κίνηση της Σερβικής Δημο-
κρατίας  μπορεί να διαλύσει την πολυεθνική 
Βοσνία. Εν τω μεταξύ το όραμα της Μεγάλης 
Αλβανίας επεκτείνεται από τα Τίρανα στο Κοσ-
συφοπέδιο, στα Σκόπια, στο Σαντζάκ του Μαυ-
ροβουνίου και στο Πρέσεβο της Σερβίας. Προ-
στάτης το Ομόδοξον Γένος των Ρώσων.

Να γιατί ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ενώ-
πιον του Τσίπρα, εξήρε τον σταθεροποιητικό 
ρόλο της Ελλάδος στην πυρίκαυστη βαλκανική 
ενδοχώρα της. Το έμμεσο, αλλά σαφέστατο μή-
νυμά του στην Αθήνα είναι: μακριά από τη Ρω-
σία και ταχεία συμφωνία με τα Σκόπια.

Υπό την ασφυκτική καθοδήγηση της Ε.Ε. 
και του ΝΑΤΟ στα Σκόπια, τα κόμματα συμ-
φώνησαν αναγκαστικά σε κάποιον στοιχειώδη 
εκδημοκρατισμό και σε πρόωρες εκλογές τον 
Απρίλιο. Υπό τη βοή εγκληματικών σκανδά-
λων εκατέρωθεν σχηματίσθηκε κοινή κυβέρ-
νηση αντιμαχομένων υπουργών, παραιτήθη-
κε ο Γκρούεφσκι και πρωθυπουργός ανέλαβε 
ο υπαρχηγός του. Είναι βέβαιον ότι ακόμη μια 
φορά ο Γκρούεφσκι θα νικήσει, αλλά αβέβαιον 
αν θα αναλάβει πρωθυπουργός. Πληροφορίες, 
μη δυνάμενες να επιβεβαιωθούν, αναφέρουν 
ότι, υπό την απειλή της Δύσης, ο Γκρούεφσκι, 
αφού πανηγυρίσει και δικαιωθεί, θα αποσυρ-
θεί με αντάλλαγμα την πλήρη ασυλία του. Εφ’ 
όσον  τον διαδεχθεί ως πρωθυπουργός ο ση-
μερινός υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Πό-
ποφσκι, η άμεση συμφωνία με την Αθήνα φαί-
νεται πολύ πιθανή, όπως επιθυμούν οι Αλβα-
νοί κυβερνητικοί εταίροι Αχμέτι και Μπεσίμι, 
που πρόσφατα επισκέφθηκαν ακόμη μια φορά 
την Αθήνα. Είναι ο κατάλληλος χρόνος της γεω-
πολιτικής. Και λυτρωτικό το αντάλλαγμα: άμε-
ση ένταξη στο ΝΑΤΟ και ποταμοί ευρώ κατά 
την ανοικτή πια ενταξιακή πορεία προς την Ε.Ε. 
Μακάρι.

Τα Βαλκάνια μπροστά σε εξελίξεις
Σκληρό γεωπολιτικό πόκερ στην αυλή μας

Του Νικολάου Μέρτζου

Να γιατί ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ενώπιον του Τσίπρα, εξήρε τον σταθεροποιητικό 
ρόλο της Ελλάδος στην πυρίκαυστη βαλκανική ενδοχώρα της. Το έμμεσο, αλλά σαφέστα-
το μήνυμά του στην Αθήνα είναι: μακριά από τη Ρωσία και ταχεία συμφωνία με τα Σκόπια.

Από τον ηλεκτρονικό Αντιφωνητή

Δ 

ύο μεγάλες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην Αγ-
γλία, οι Next και η H&M, εντο-
πίστηκε πως, στις αλυσίδες 

προμηθευτών τους στην Τουρκία, βάζουν 

να δουλεύουν ανήλικα παιδιά από τη Συ-

ρία. Η χρησιμοποίηση των Σύρων προ-

σφύγων ως φτηνών εργατών «είναι ένα 

μυστικό που το ξέρουν όλοι».

Σύμφωνα με την είδηση από την Ιντι-
πέντεντ, οι δύο γνωστές φίρμες Next και 

η H&M, στις αλυσίδες προμηθευτών τους 

στην Τουρκία βάζουν να δουλεύουν ανή-

λικα παιδιά από τη Συρία. Οι εταιρίες Next 

και η H&M παραδέχτηκαν πως βάζουν 

παιδιά να δουλεύουν, ενώ άλλες εταιρίες 

προτίμησαν να μην απαντήσουν.

Η Τουρκία, μαζί με την Κίνα, την Κα-

μπότζη και το Μπαγκλαντές είναι από τις 

χώρες όπου βρίσκονται οι προμηθευτές 

για βρετανικές εταιρείες ρούχων όπως και 

για τις εταιρίες Topshop, Burberry, Marks 

& Spencer και Asos. Σύμφωνα με την ανα-

φορά του Κέντρου Εργασίας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων (BHRRC), τα παιδιά από 

τη Συρία εργάζονται με μισθού πολύ κατώ-

τερους του κατώτατου μισθούς. Κατά τη δι-

άρκεια κατάρτισης αυτής της αναφοράς, 

οι εταιρίες M&S, Asos, Debenhams και η 

Superdry προτίμησαν να μην κάνουν δή-

λωση. Από τις 28 ερωτηθείσες εταιρείες οι 

10 δεν απάντησαν.

Επώνυμα 
ρούχα, 
Σύροι 
σκλάβοι
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H συντριβή της Χίλαρι Κλίντον από τον 
Μπέρνι Σάντερς στο Νιου Χαμσάιρ δεν 
θα της κοστίσει μάλλον την κούρσα για 
την προεδρική υποψηφιότητα, αλλά λει-
τουργεί ως μια ντροπιαστική υπενθύ-
μιση των αδυναμιών της ως υποψήφι-
ας, υποδεικνύει πόσο συγκεχυμένο εί-
ναι συχνά το μήνυμα που απευθύνει, 
καθώς και πόσο απομακρυσμένη είναι 
από νευραλγικές ομάδες της εκλογικής 
βάσης του Δημοκρατικού Κόμματος. 

Η 

πολιτεία που ανέδειξε τον Μπιλ 
Κλίντον ως τον «επανακάμψαντα 
νέο υποψήφιο», το 1992, και διέ-
σωσε την καμπάνια της Κλίντον το 

2008, έστειλε ένα ολότελα διαφορετικό μήνυ-
μα την Τρίτη το βράδυ. Σε μια δεύτερη κατά 
σειρά αναμέτρηση, δεν ήταν η Κλίντον, αλλά ο 
Σάντερς, ο 74χρονος λευκός δημοκράτης σο-
σιαλιστής, που εξέφρασε ένα κύμα νεολαιίστι-
κης και λαϊκιστικής αγανάκτησης ενάντια στο 
σύστημα. 

«Αυτό που ξεκίνησε την προηγούμενη 
εβδομάδα στην Αϊόβα, εκείνο που επιβεβαίω-
σαν σήμερα οι ψηφοφόροι του Νιου Χαμσάιρ, 
δεν είναι τίποτα λιγότερο από την έναρξη μιας 
πολιτικής επανάστασης» είπε ο Σάντερς στην 
πανηγυρική του ομιλία. 

Τα αποτελέσματα στο Νιου Χαμσάιρ ανα-
γκάζουν την Κλίντον να αλλάξει γρήγορα σε-
λίδα, αναθεωρώντας τη στρατηγική της για τις 
αναμετρήσεις της σούπερ Τρίτης, στις 1 Μαρ-
τίου 2016, οι οποίες αναδεικνύουν παραπά-
νω από τους μισούς εκλέκτορες επί του συνό-
λου. Οι σύμβουλοί της πραγματοποίησαν μια 
στροφή στη διατύπωση του πολιτικού της λό-
γου: Θα ανταποκριθεί περισσότερο στην οργή 

των ψηφοφόρων εναντίον του κατεστημένου, 
ενώ ταυτόχρονα θα προσεγγίσει τις μητέρες, 
τις οργανώσεις ενάντια στην οπλοφορία και 
τους μαύρους ψηφοφόρους. 

Η πορεία της Κλίντον προς την απόσπα-
ση του χρίσματος θα καταστεί πιο ξεκάθαρη 
από εδώ και πέρα, καθώς η αναμέτρηση με-
ταφέρεται προς τη Δύση και τον Νότο. Αλλά ο 
Σάντερς την κέρδισε στο Νιου Χαμσάιρ με τον 
ίδιο σχεδόν τρόπο που ο Μπαράκ Ομπάμα 
επικράτησε απέναντί της σε πανεθνική κλίμα-
κα το 2008: Απευθυνόμενος σε τμήματα του 
Δημοκρατικού Κόμματος που τον έβλεπαν ως 
φιγούρα από το μέλλον, ενώ θεωρούσαν ότι 
εκείνη αποτελεί φιγούρα του παρελθόντος. 

Το πρόβλημα παραμένει για την Κλίντον 
και μετά το Νιου Χαμσάιρ. Και μπορεί να πα-
ραμείνει ακόμα κι αν η Κλίντον κερδίσει την 
προεδρική υποψηφιότητα στους Δημοκρατι-
κούς και αναμετρηθεί με έναν Ρεπουμπλικά-
νο υποψήφιο την άνοιξη. 

«Αυτή είναι η πρώτη γεύση που παίρνου-
με από το Δημοκρατικό Κόμμα στη μετά Ομπά-
μα εποχή», λέει ο Δάντε Σκάλα, καθηγητής πο-
λιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Νιου 

Χαμσάιρ. 
Παρά τα εγγενή πλεονεκτήματα που δια-

τηρούσε ως γερουσιαστής από το γειτονικό 
Βερμόντ, η νίκη του Σάντερς με διψήφια δια-
φορά υποδηλώνει την ενεργοποίηση παραγό-
ντων που υπερβαίνουν κατά πολύ τη γεωγρα-
φία: Το εύρος της αγανάκτησης εναντίον του 
κατεστημένου, μεταξύ τόσο των Δημοκρατι-
κών όσο και των Ρεπουμπλικάνων, τη θετική 
απήχηση του Σάντερς, καθώς και τη μικρή δι-
εισδυτικότητα της Κλίντον στους εργάτες, τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τη νεολαία. 

Ο Σάντερς επικράτησε στις περισσότερες 
κατηγορίες, διατηρώντας το προβάδισμα ένα-
ντι της Κλίντον τόσο μεταξύ των γυναικών όσο 
και των αντρών, μεταξύ των πτυχιούχων πα-
νεπιστημίου και των μη πτυχιούχων, των με-
τριοπαθών και των φιλελεύθερων, καθώς και 
των κοινωνικών ομάδων με εισόδημα κατώτε-
ρο των 200.000 $ – σύμφωνα με μια ανάλυση 
των exit polls που δημοσιεύθηκε στους Νίου 
Γιορκ Τάιμς. Οι ψηφοφόροι διχάστηκαν ηλικι-
ακά, με τον Σάντερς να κερδίζει την υποστήρι-
ξη των κάτω 40 και την Κλίντον να εξασφαλί-
ζει στήριξη από τους 65 και άνω, αν και υπήρ-

ξε έντονη πόλωση και στο εσωτερικό αυτών 
των κατηγοριών. 

Αλλά και ο Σάντερς επαναπροσδιορίζει 
τον λόγο του ενόψει των επικείμενων αναμε-
τρήσεων. Κατά την πανηγυρική του ομιλία στο 
Νιου Χαμσάιρ, εστίασε στο πως ο πατέρας του 
ήταν μετανάστης που δεν γνώριζε καν αγγλι-
κά και δεν είχε καθόλου χρήματα όταν έφτασε 
στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να δώσει έμφαση 
και στους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα 
που έδωσε ως φοιτητής, ενόψει της αναμέτρη-
σης στην Νότια Καρολίνα.  […]

Το πιο ανησυχητικό κομμάτι, όπου η Κλί-
ντον υπολείπεται, είναι οι λευκοί ψηφοφόροι 
της εργατικής τάξης, λέει ο Σκάλα. «Μπορεί 
ο Σάντερς να έχει τη δυνατότητα να απευθύνε-
ται στους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης μόνο 
στη γειτονιά του, τη Νέα Αγγλία. Μπορεί να μην 
είναι σε θέση να τη διατηρήσει στον Νότο, το 
Οχάιο, το Μίτσιγκαν. Αλλά, τουλάχιστον, θα του 
δώσει ελπίδες». 

Αυτό που επιτρέπει στον Σάντερς να συνε-
χίσει είναι η οικονομική υποστήριξη που έχει 
λάβει από εκατομμύρια Αμερικάνους μέσω 
του διαδικτύου και οι οποίοι κινητοποιούνται 
τώρα για τη νίκη. Ο Σάντερς συνέλεξε 20 εκατ. 
$ τον Ιανουάριο –5 εκ. $ περισσότερα από την 
Κλίντον– δίχως να επωμίζεται τη φθορά και το 
χάσιμο χρόνου που συνεπάγονται οι δεκάδες 
συναντήσεις με τους δωρητές που πραγματο-
ποιούν η Χίλαρι, ο Μπιλ, η Τσέλσι Κλίντον, 
αλλά και οι κορυφαίοι χρηματοδότες και υπο-
στηρικτές τους.  

Μάργκαρετ Τάλεβ - Τζένιφερ Έπσταιν
Bloomberg.com, 10/02/2016.

     ΔΙΕΘΝΗ

Η επικράτηση του Μπέρνι Σάντερς στο Νιου Χαμσάιρ θυμίζει τον τρόπο που κέρδισε πανεθνικά ο Ομπάμα το 2008

Οι αδυναμίες της Χίλαρυ Κλίντον

Ο ιός Ζίκα προδιαγράφει το δυστοπικό κλιματικό μας μέλλον 
Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο από την ζωή μου κατα-
γράφοντας τις τραγωδίες που προκαλεί η παγκό-
σμια υπερθέρμανση: τις πλημμύρες και τις καται-
γίδες, την απώλεια της συγκομιδής και τις εξανα-
γκαστικές μεταναστεύσεις. Αλλά κανένα συμβάν 
στη σχετική λίστα δεν είναι τόσο ανατριχιαστικό 
όσο τα νέα που έρχονται από την Λατινική Αμερι-
κή σχετικά με τη νέα επιδημία του ιού Ζίκα. 

Μ 

ε το να εξαπλώνεται μέσω των κου-
νουπιών, η ακτίνα δράσης των οποί-
ων διευρύνεται καθώς το κλίμα ζε-
σταίνεται, ο ιός Ζίκα προκαλεί συ-

μπτώματα αντίστοιχα με εκείνα μιας ήπιας γρίπης. 
Αλλά οι έγκυες γυναίκες που τσιμπήθηκαν από το 
λάθος κουνούπι είναι εκτεθειμένες στο να γεν-
νήσουν παιδιά με παραμορφωμένα κεφάλια. Η 
Βραζιλία, πέρυσι, κατέγραψε 4.000 περιστατικά 
αυτής της «μικροκεφαλίας». Όσο για σήμερα, η 
Βραζιλία, η Κολομβία, η Τζαμάικα, το Ελ Σαλβα-
δόρ και η Βενεζουέλα απευθύνουν έκκληση προς 

τις γυναίκες να μην εγκυμονήσουν. 

Σκεφτείτε το αυτό. Οι γυναίκες θα έπρεπε να 
αποφύγουν μια από τις πιο ουσιαστικές και όμορ-
φες ανθρώπινες λειτουργίες. Είναι αδιανόητο. Ή 
μάλλον, αποτελεί έργο επιστημονικής φαντασί-
ας, ο απόλυτος πυρήνας ενός δυστοπικού μέλλο-
ντος. «Συνιστάται στις γυναίκες να αναβάλουν –
κατά το δυνατόν– την απόφαση να μείνουν έγκυ-
ες μέχρι η χώρα να αντιμετωπίσει την επιδημία 
του ιού Ζίκα». Αυτό ανακοίνωσαν οι κολομβιανές 
αρχές, προσθέτοντας ότι εκείνοι που ζουν σε πε-
ριοχές χαμηλού υψομέτρου θα πρέπει να μετακι-
νηθούν υψηλότερα, έξω από την ακτίνα εύκολης 
δράσης των κουνουπιών. 

Και τώρα σκεφτείτε πάνω στις ευρύτερες, λι-
γότερο άμεσες συνέπειες: Αυτό είναι ένα ακόμη 
βήμα προς τη διαίρεση του κόσμου μεταξύ σχετι-
κά ασφαλών και επικίνδυνων ζωνών –ένα ανα-
δυόμενο επιδημιολογικό απαρτχάιντ. Το Αμερι-
κάνικο Κέντρο Επιδημιών και Πρόληψης συνέ-

στησε στις γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη 
να αποφύγουν τα ταξίδια σε 20 χώρες της Λατινι-
κής Αμερικής και της Καραϊβικής. 

Εν τέλει, προφανώς, η ασθένεια θα εξαπλω-
θεί και προς τα εκεί –τουλάχιστον 10 Αμερικάνοι 
έχουν επιστρέψει μολυσμένοι και ένα παιδί με μι-
κροκεφαλία έχει ήδη γεννηθεί στη Χαβάη, από 
μια μητέρα που εκτέθηκε στον ιό κατά τα πρώ-
τα στάδια της εγκυμοσύνης της. Αλλά οι ΗΠΑ εί-
ναι αρκετά πλούσιες ώστε να αποφύγουν τα χει-
ρότερα, στων οποίων την εξάπλωση συνέβαλαν 
με τη συνήθειά τους να υπερκαταναλώνουν ορυ-
κτά καύσιμα. 

Ως συνήθως, είναι η γούνα των πιο φτωχών 
και των πιο ευάλωτων που θα καεί. Στην Βρα-
ζιλία, ο στρατός πηγαίνει πόρτα πόρτα για να 
στραγγίξει γλάστρες και λακκούβες όπου μπο-
ρεί να εκτρέφονται τα κουνούπια. Στη Τζαμάικα, 
ο υπουργός Υγείας δήλωσε πρόσφατα,  «Θα είμαι 
εντελώς ειλικρινής, δεν διαθέτουμε αρκετές συ-

σκευές ψεκάσματος για να καλύψουμε κάθε κοι-
νότητα της χώρας». Προφανώς, με τα εντομοκτό-
να που θα μπορούσαν να ελέγξουν την εξάπλω-
ση της επιδημίας. 

Και έτσι, οι κάτοικοι του πλούσιου κόσμου θα 
ταξιδεύουν, αναπόφευκτα, λιγότερο συχνά σε χώ-
ρες που μόλις κατάφεραν να βγουν από το φάσμα 
της φτώχειας. Οι διασυνδέσεις που πυροδοτούν 
την ανάπτυξη θα ατονούν· ακόμα και οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες, που θεωρητικά αποτελούν επίδει-
ξη της διεθνούς αλληλεγγύης, ενδέχεται να με-
ταβληθούν σε εφιάλτη τον προσεχή Αύγουστο.  

Προφανώς, ο Ζίκα δεν είναι ο μόνος παράγο-
ντας που ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστό-
σο, ένας πολιτισμός όπου κανείς δεν μπορεί να 
αποκτήσει παιδί με ασφάλεια δεν είναι καν πολι-
τισμός…

Bill McKibben, Guardian, 25/01/2015
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Η όλη πολιτική ζωή της Ουκρανί-
ας μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ χαρα-
κτηρίζεται από τα εξής: Τυχοδιώκτες 
ολιγάρχες και διεφθαρμένοι πολι-
τικοί, σε ένα μείγμα άγριου πρωτό-
γονου καπιταλισμού, όπου οι τοπι-
κές συμμορίες μετασχηματίστηκαν 
σε ολιγαρχικές δομές. Το κατ’ όνομα 
ΚΚ Ουκρανίας του Σιμονένκο υπήρ-
ξε έντονα συστημικό. Άλλες αριστερές 
ομάδες, όπως η επανιδρυθείσα Μπο-
ρότμπα, δεν έχουν επιρροή στις μά-
ζες. Στα δεξιά ... ακροδεξιά πανσπερ-
μία κι οργανωτικός οργασμός με πιο 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις την 
Αγία Τριάδα των Σβόμποντα, Δεξιού 
Τομέα και Ριζοσπαστικού Κόμματος.

Ό 

λα αυτά τα είκοσι τρία χρόνια 
η Ανατολική Ουκρανία και οι 
κάτοικοί της παραμένουν αμέ-
τοχοι των πολιτικών εξελίξεων. 

Μεταλλουργεία και ανθρακωρυχεία, που 
αποτελούν τη βάση της οικονομίας, έχουν 
διαμορφώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
κατοίκων. Οι κάτοικοι στην Ανατολική Ου-
κρανία έχουν αποδεχθεί τη διαφθορά ως 
τρόπο ζωής, αισθάνονται περήφανοι για 
την περιοχή στην οποία ζουν, αλλά και αδι-
κημένοι γιατί θεωρούν, όχι άδικα, ότι αυτοί 
εργάζονται σκληρά, αλλά δεν απολαμβά-
νουν τους καρπούς των κόπων τους, που 
μοιράζονται ανισομερώς μέσω του κρατι-
κού προϋπολογισμού. Η μοναδική συμμε-
τοχή στην πολιτική ζωή της χώρας είναι μία 
ψήφος που δίνεται συνήθως καθ’ υπόδειξη 
των ιδιοκτητών των βιομηχανικών μονά-
δων, ή απλώς εξαγοράζεται. Η συμμετοχή 
στις εκλογές δεν ξεπέρασε ποτέ το 40%. 

 Η ψήφος δεν είχε πολιτικά χαρακτηρι-
στικά. Για παράδειγμα, ο κατά γενική ομο-
λογία άξιος γενικός διευθυντής του μεταλ-
λουργικού εργοστασίου «ΙΛΙΤΣΑ», στη 
Μαριούπολη, εκλεγόταν μόνιμα βουλευ-
τής μέχρι τον θάνατό του, ανεξάρτητα με το 
κόμμα που ήταν υποψήφιος, λαμβάνοντας 
το ίδιο ποσοστό ψήφων !!! Από τους ήρω-
ες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, 
αυτή την περίοδο, ο διοικητής Στρελκόβ 
(Ίγκορ Γκίρκιν) που κράτησε πάνω από ένα 
μήνα το Σλαβιάνσκ, είναι ένας μοναρχι-
κών αντιλήψεων Ρώσος «εθελοντής», που 
είχε παλιότερα πολεμήσει ως εθελοντής 
και στη Σερβία. Όταν άρχισε να μιλάει ενα-
ντίον της Μόσχας, τον απέσυραν διακριτι-
κά. Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση 
διοικητή είναι του Αλεξάντερ Μοζγκο-
βόι. Πρώην σολίστας της Φιλαρμονικής 
του Λουγκάνσκ, βαθιά δημοκρατικός και 
αριστερών αντιλήψεων, ενοχλούσε την ηγε-
σία της ΛΔ του Λουγκάνσκ. Χαρακτηριστι-
κά έλεγε ότι το μόνο που τον ξεχωρίζει απ’ 
τους εξεγερθέντες στη Μαϊντάν είναι το ότι 
οι τελευταίοι βρίσκονται υπό την ιδεολογι-

κή επιρροή της Δύσης. Ο θάνατός του μάλ-
λον επήλθε από «φίλια» πυρά. 

Η Μαριούπολη, τον Ιούνιο του 2014 
πέρασε στον ουκρανικό έλεγχο και εγκα-
ταστάθηκε εκεί το τάγμα «ΑΖΟΦ». Τον Σε-
πτέμβριο του ’14 οι δυνάμεις της ΛΔΝ στα-
μάτησαν αναίτια (!!!) την επίθεσή τους μό-
λις 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ενώ οι 
ουκρανικές δυνάμεις είχαν τραπεί σε φυγή. 
Έκτοτε η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό 
έλεγχο και έχει οχυρωθεί σημαντικά. Η βο-
ήθεια της Δύσης ρέει άφθονη σε στρατιωτι-
κό υλικό προς την ουκρανική πλευρά. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κρίσης, τα εργοστάσια 
ιδιοκτησίας ΜΕΤΙΝΒΕΣΤ συνεχίζουν να 
δουλεύουν. Αν και η πόλη είναι υπό ου-
κρανικό έλεγχο, ο βασικότερος αγοραστής 
των προϊόντων (ατσάλι, μεταλλεύματα) πα-
ραμένει η Ρωσία κατά 90%!!! Αν και στη 
Μαριούπολη πραγματοποιείται ένα πεί-
ραμα ουκρανοποίησης της πόλης και των 
κατοίκων, η μεγάλη πλειοψηφία τους, σε 
ένα ποσοστό 80%, παραμένουν φιλορώ-
σοι. Στις δημοτικές εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου εκλέχθηκε 
ο υποψήφιος του «Μπλοκ της Αντιπολίτευ-
σης» με ποσοστό που άγγιξε το 70%. 

Οι περίπου 120 χιλιάδες Έλληνες που 
ζουν στην περιοχή κρατούν στην πλειοψη-
φία τους φιλορωσική στάση. Πολλοί μάχο-
νται στις δυνάμεις του Λαϊκού Στρατού. Η 
επίσημη έκφρασή του ελληνισμού της Ου-
κρανίας, η «Ομοσπονδία Ελληνικών Κοι-
νοτήτων», έχει τοποθετηθεί φιλοουκρα-
νικά και πολλές φορές ακραία. Στο Λαϊ-
κό Στρατό μάχονται και Έλληνες εθελοντές 
από την Ελλάδα, τη Ρωσία και άλλες χώρες 
της πρώην ΕΣΣΔ. Στην ουκρανική πλευ-

ρά υπάρχουν ελάχιστοι Έλληνες και στο 
ΑΖΟΦ δύο εθελοντές από την Ελλάδα!!! Οι 
ελληνικοί πληθυσμοί και τα ελληνικά χω-
ριά που βρίσκονται πάνω στη γραμμή αντι-
παράθεσης υποφέρουν καθημερινά. 

Το μεγάλο θύμα της σύγκρουσης στην 
Ουκρανία είναι η αλήθεια. Μετά τη Συμ-
φωνία του Μινσκ επικρατεί μια ιδιόρρυθ-
μη εκεχειρία, που διαταράσσεται από πυρά 
πυροβολικού που ξεκινάν απ’ τους Ουκρα-
νούς κι ανταπαντώνται από τους εξεγερθέ-
ντες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, 
σε συνοριακό χωριό, απαντητική οβίδα των 
εξεγερθέντων σκότωσε ένα παιδί. Στην κη-
δεία του, οι γονείς του έδιναν ευθύνες και 
κατάρες μόνο στο ουκρανικό καθεστώς

Στον πόλεμο αυτόν επισήμως οι νε-
κροί είναι είκοσι χιλιάδες. Στις δυο απο-
σχισθείσες δημοκρατίες του Ντονέτσκ και 
του Λουγκανσκ οι ελλείψεις είναι τραγικές. 
Επιβιώνουν χάρη στη Ρωσία, ενώ το ρού-
βλι έχει γίνει το επίσημο νόμισμα.

 

Υ.Γ. Μπορότμπα ήταν και το όνομα της με-
γαλύτερης ανεξάρτητης αριστερής ουκρα-
νικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια του εμ-
φυλίου. κατόπιν συμφωνίας των ουκρανών 
μπολσεβίκων με την εγγύηση  του Λένιν και 
της Μπορότμπα ιδρύθηκε το ΚΚ Ουκρανί-
ας 

Το τάγμα Αζόφ αποτελείται από σκλη-
ροπυρηνικούς νεοναζί της Μαϊντάν, που 
όλοι ενσωματώθηκαν στις δυνάμεις ασφα-
λείας του ουκρανικού καθεστώτος

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ

Οι Γκρίζοι Λύκοι 
πολεμούν 
στη Συρία

H 

ανάμειξη της Τουρκίας στον συριακό πόλε-

μο έχει να κάνει κυρίως με ισλαμιστές μα-

χητές, αλλά η σύγκρουση έχει αποκτήσει 

και μια άλλη διάσταση – εκείνης των Τούρ-

κων εθνικιστών. Το ακροδεξιό Κόμμα εθνικιστικής δρά-

σης (MHP) και η νεολαία του, Ιδεαλιστικές εστίες, έχουν 

βγει τελευταία στο προσκήνιο με απώλειες υψηλόβαθ-

μων στο συριακό μέτωπο. […] 

ο λόγος που οι Τούρκοι υπερεθνικιστές πολεμούν 

στη Συρία είναι οι Τουρκομάνοι, η τουρκογενής μειονό-

τητα που βρέθηκε πρόσφατα στον δρόμο της ρωσίας. 

Μετά την έναρξη των ρώσικων αεροπορικών επιθέσε-

ων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, οι στρατιωτικές επιχειρή-

σεις που στόχευαν στην Μπαγίρ Μπουσάκ, περιοχή των 

Τουρκομάνων στην επαρχία της λαττάκειας, επιτάθη-

καν. εν τω μεταξύ, το Κόμμα δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

(AKP) έστρεψε την προσοχή της κοινής γνώμης στους 

Τουρκομάνους και η κυβερνητική προπαγάνδα είχε 

αποτελέσματα στους κόλπους των υπερεθνικιστών. 

 ενώ η παρουσία των Τούρκων ισλαμιστών ήταν συ-

νήθης στα πολεμικά θέατρα του τζιχαντισμού, από το Αφ-

γανιστάν και την Τσετσενία μέχρι τη Βοσνία και το Κόσο-

βο, οι υπερεθνικιστές έδειξαν άμεσο ενδιαφέρον μόνο 

για τον αγώνα ανεξαρτησίας της Τσετσενίας. ωστόσο, η 

εμπλοκή τους στη Συρία έχει εξελιχθεί σε μια άνευ προ-

ηγουμένου διασυνοριακή επιχείρηση.  

Το πιο πρόσφατο θύμα των υπερεθνικιστών στη Συ-

ρία που απασχόλησε τις στήλες των εφημερίδων ήταν 

ο Ιμπραήμ Κιουτσούκ, αντιπρόεδρος της τοπικής οργά-

νωσης του MHP στο προάστιο φατίχ της Κωνσταντινού-

πολης. Σκοτώθηκε σε μια ρώσικη επιδρομή στο Μπαγίρ 

Μπουσάκ του όρους Τουρκμέν, όπου πολεμούσε για δύο 

μήνες. Ένας γνωστός εκπρόσωπος της ισλαμικής κοινό-

τητας ηγήθηκε της προσευχής στην Κωνσταντινούπολη 

την προηγούμενη εβδομάδα· μεταξύ των κορυφαίων 

στελεχών του MHP που παρίσταντο στην κηδεία ήταν ο 

οκτάι Βουράλ, ο Σελάλ Αντάν και ο Μεράλ Ακσενέρ. Ακό-

μα, αξιοσημείωτο ήταν ότι εκεί παρευρίσκονταν ο Αλπα-

σλάν Τσελίκ –ο Τούρκος που εκτέλεσε στη Συρία τον πι-

λότο που έπεσε με αλεξίπτωτο έπειτα από την κατάρρευ-

ση του ρωσικού τζέτ από τους Τούρκους τον Νοέμβριο.   

Ένας αριθμός τουρκομανικών μονάδων ιδρύθηκε 

στην Συρία υπό την καθοδήγηση της Τουρκίας, και πή-

ραν ονόματα οθωμανών αυτοκρατόρων, όπως Σουλτάν 

Μεχμέτ ο Κατακτητής, Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ, Σουλτάν 

Μουράτ και Αμπντουλχαμίτ Χαν. Όπως ήταν αναμενόμε-

νο, η ρητορική τους μεταστράφηκε σύντομα σε προπα-

γάνδα περί «υπεράσπισης των οθωμανικών εδαφών» 

και «υπεράσπισης της πατρίδας», λες και ο αγώνας διε-

ξαγόταν εναντίον κάποιου ξένου κατακτητή. Τόσο τα συν-

θήματα, όσο και η ονοματοδοσία των μονάδων ηχούν ως 

μια ακόμα αντανάκλαση των νεοθωμανικών φιλοδοξι-

ών του ρετσέπ Ταγίπ ερντογάν.

Φετίχ Ταστεκίν, Al-monitor.com, 03/02/2016.

Η κατάσταση στην Ουκρανία
Μικρή αναδρομή και νέα από το μέτωπο στην Ανατολική Ευρώπη

Το μεγάλο θύμα της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι η αλήθεια. Μετά την Συμφω-
νία του Μινσκ επικρατεί μια ιδιόρρυθμη εκεχειρία που διαταράσσεται από πυρά πυ-
ροβολικού που ξεκινάν απ’ τους Ουκρανούς κι ανταπαντώνται από τους εξεγερθέντες. 

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου
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Τον χειμώνα του 1077, και ενώ 
μαινόταν η πολιτικοθρησκευτική 
«έριδα της περιβολής», ο αυτο-
κράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυ-
τοκρατορίας, Ερρίκος Δ΄, έσπευσε 
ρακένδυτος, γονατιστός και ανυ-
πόδητος έξω από το κάστρο της 
Κανόσα, στα Απέννινα Όρη, εκλι-
παρώντας, επί τρία μερόνυχτα, 
«μετάνοια» από τον Πάπα Γρηγό-
ριο Ζ´. Με αφορμή και τη δεύτε-
ρη, μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, επίσκεψη της Μέρκελ στο 
παλάτι του Ερντογάν για το προ-
σφυγικό, ένα κατ’ αρχάς ερώτημα 
που τίθεται είναι αν η ικεσία της 
όντως αναστατωμένης, από την 
κρίση που προκάλεσε, Γερμανί-
δας καγκελαρίου προς τους νεο-
θωμανούς είναι το ίδιο ταπεινω-
τική όσο και του Γερμανού αυτο-
κράτορα προς τον πάπα. 

Ω 

ς γνωστόν, ο Ερρίκος Δ’ 
κατάφερε με αυτήν του 
την πράξη ν’ αποσυρθεί 
ο παπικός αφορισμός 

και να νομιμοποιηθεί και πάλι η αυ-
τοκρατορική του εξουσία, έστω και 
πρόσκαιρα. Θα επαναληφθεί όμως 
το ίδιο και για την «Αμερικανίδα» κα-
γκελάριο; Ιδιαίτερα τώρα που, παρά 
την απόλυτη, επιθετική και καθολι-
κή υποστήριξη των «εγκύρων» γερ-
μανικών ΜΜΕ, αισθάνεται ν’ αυξά-
νεται καθημερινά η πολύπλευρη πί-
εση εναντίον της, εξαιτίας της παιδα-
ριώδους προτεσταντικής πολιτικής 
της στο προσφυγικό; Μιας πολιτι-
κής, που δίχασε τη γερμανική κοινω-
νία σε «φιλελεύθερους ουνιβερσαλι-
στές» και σταθερά κερδισμένους της 
παγκοσμιοποίησης και σε «άξεστους 
συντηρητικούς», που ανακαλύπτουν 
και πάλι την αξία του έθνους και της 
εθνικής ταυτότητος;

Ήδη, το 81% το συμπολιτών της 
Μέρκελ έχουν την αίσθηση ότι ο 
έλεγχος στο μεταναστευτικό-προ-
σφυγικό έχει απολεσθεί, το 41% ζητά 
την άμεση παραίτησή της, ενώ η δη-
μοφιλία της μειώθηκε κατά 12 μονά-
δες, σε σύγκριση με τον περασμένο 
μήνα. Συγχρόνως, το 63% των Γερ-
μανών αντιτίθεται στην πολιτική της 
ντε φάκτο κατάργησης των συνό-
ρων, απαιτώντας, όπως και οι Βαυα-
ροί συγκυβερνήτες της Μέρκελ, να 
υπάρχει ένα ανώτατο όριο σε όσους 
πρόσφυγες επιθυμούν να εισέλθουν 
στη γερμανική επικράτεια. Και επει-
δή η αποκαλούμενη και «μηχανή 
της εξουσίας», καγκελάριος, φροντί-
ζει κατά προτεραιότητα, όπως λέγε-

ται, να ασκεί πολιτική με οδηγό τις 
δημοσκοπήσεις, δεν είναι περίερ-
γο που εκλιπαρεί τώρα για βοήθεια 
τον Τούρκο «σουλτάνο», προσφέρο-
ντάς του «γην και ύδωρ» –και έχο-
ντας δεδομένους τους «ερασιτέχνες» 
Τσίπρα και Μητσοτάκη–, μήπως και 
περιοριστεί το προσφυγικό τσουνά-
μι προς τη χώρα της, ή τουλάχιστον 
ένα τμήμα από αυτό να εγκλωβιστεί 
στην Ελλάδα. Και όλα αυτά για ένα ει-
σαγόμενο πρόβλημα, το οποίο όμως 
αφενός κατέδειξε την απόλυτη ταύ-
τιση της γερμανικής ελίτ με την πα-
γκοσμιοποίηση και αφετέρου, εβδο-
μήντα χρόνια μετά τη ναζιστική λαί-
λαπα και τις πολυδάπανες προσπά-
θειες δεκαετιών για την εξάλειψη του 
πάλαι ποτέ «Kampfgeist», ξανάφερε 
στην επιφάνεια υπολείμματα από τις 
ιδιομορφίες του αποτρόπαιου γερ-
μανικού παρελθόντος: πρωτογονι-
σμός, αυτοσυμπόνια, επιθετικός εθνι-
κισμός.

Η απόφαση-ντιλ της 29ης Νο-
εμβρίου 2015, μεταξύ της Ε.Ε. και 
της Τουρκίας, για την ανάσχεση των 
προσφυγικών ροών προς την Ευ-
ρώπη, δεν έφερε απτά αποτελέσμα-
τα κι επικρίθηκε σφοδρά και από δι-
αφορετικές πλευρές: Αρχηγοί κρα-
τών της Ανατολικής Ευρώπης, οργα-
νώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
Τούρκοι διανοούμενοι, πλειοψηφικό 
τμήμα της ευρωπαϊκής κοινής γνώ-
μης, που βλέπει επικριτικά τους νεο-
θωμανούς της Άγκυρας. Η νέα από-
πειρα συνδιαλλαγής με την τουρ-
κική ηγεσία δείχνει πως η Μέρκελ 
«παίζει τα ρέστα της» για την πολιτι-
κή της επιβίωση. Εκείνο όμως που 
επιβεβαιώνεται και πάλι είναι ότι η 
καγκελάριος και οι υποτακτικοί της 
στις Βρυξέλλες, όταν αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά προβλήματα, ξεχνούν 
τις πολυδιαφημιζόμενες πανανθρώ-
πινες αξίες ή τις επικαλούνται αλά 
καρτ. Γι’ αυτό και έρχονται, σε πολι-
τικό και οικονομικό επίπεδο, πλησι-
έστερα στη νεοθωμανική Τουρκία. 
Χωρίς να τους απασχολεί ιδιαίτερα 
η επιδείνωση της τουρκικής εσωτε-
ρικής κατάστασης, χωρίς να την επι-
πλήττουν για τη διφορούμενη στάση 
της στο συριακό ζήτημα και το ISIS, 
ή για τη συνεργασία του τουρκικού 
κράτους με τη μαφία των διακινητών 
προσφύγων-μεταναστών, που απο-
τελεί μέρος της τουρκικής οικονο-
μίας, χωρίς να επιρρίπτουν ευθύνες 
σε κανέναν για τους «μοιραία» αδι-
κοχαμένους στο ήδη γκριζαρισμένο 
Αιγαίο. Κανείς τους δεν αναρωτήθη-
κε με ποια οικονομικά μέσα θα κα-
ταφέρει η Τουρκία να ανταπεξέλθει 
στις δεσμεύσεις που ανέλαβε, ποιο 
εκτιμούν ότι θα είναι το πολιτικό κό-

στος της τουρκικής κυβέρνησης και 
ποιες ριζικές ανατροπές αναμένο-
νται στη μεταναστευτική πολιτική της 
Άγκυρας. Και βεβαίως, ουδείς απά-
ντησε για ποιο λόγο θα υποχρεωθεί 
η Τουρκία να συνεργαστεί αρμονι-
κά με την Ε.Ε. και ποιοι είναι οι κοινοί 
γεωπολιτικοί στόχοι και συμφέροντα 
μιας τέτοιας συνεργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνεργα-
σία των δύο μερών στο μεταναστευ-
τικό είναι μια πολύ δύσκολη υπό-
θεση, όταν είναι σαφές ότι η Τουρ-
κία θα πρέπει κατ’ αρχάς να σταμα-
τήσει την πολιτική εκμετάλλευση του 
προσφυγικού ζητήματος. Σύμφω-
να με τον Τούρκο σχολιαστή Μου-
ράτ Γιετκίν η πολιτική των ανοικτών 
συνόρων ήταν ένα μέρος της τουρ-
κικής στρατηγικής για την επιτάχυν-
ση της ανατροπής του Άσαντ. Γι’ αυτό 
και οι διεθνείς πιέσεις για τον έλεγ-
χο των τουρκοσυριακών συνόρων 
για πολλά χρόνια έπεφταν στο κενό, 
με πρόσχημα τη δυσχερή θέση των 
προσφύγων, όταν άπαντες γνώρι-
ζαν ότι αυτό γινόταν για διευκόλυνση 
των τζιχαντιστών. Επιπλέον, πολλοί 
αμφισβητούν αν η Τουρκία είναι σε 
θέση, εξαιτίας του μεταναστευτικού, 
να τολμήσει τομές στις παραδόσεις 
της περί εθνικής ομοιογένειας. Πα-
ράδειγμα, η σθεναρή της άρνηση να 
δεχτεί στο έδαφός της μερικές χιλιά-
δες Γιεζιντίτες πρόσφυγες, οι οποίοι, 
ως γνωστόν, διατηρούν στοιχεία του 
κουρδικού πολιτισμού και υποχρε-

ώθηκε να το κάνει μόνο μετά την πα-
γκόσμια κατακραυγή. Μια συνεργα-
σία της Ε.Ε. με την Τουρκία για το με-
ταναστευτικό προϋποθέτει επίσης τη 
σε βάθος μεταρρύθμιση της τουρκι-
κής νομοθεσίας για το άσυλο.  Δύ-
σκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι το 
70% των Τούρκων θεωρεί τους πρό-
σφυγες δημόσιο κίνδυνο και οικονο-
μικό βάρος.

Το ζήτημα γίνεται ιδιαίτερα πο-
λύπλοκο, αν αναλογιστεί κανείς ότι 
στην Τουρκία, η οποία αντιμετωπίζει 
και η ίδια σοβαρά οικονομικά προ-
βλήματα, βρίσκονται σταθερά πάνω 
από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από 
τη Συρία, ενώ άλλα 3 έως 5 εκατομ-
μύρια περιμένουν την ευκαιρία να 
ξεφύγουν από τον συριακό εμφύλιο 
περνώντας στην Τουρκία. Για τη δι-
αμονή μόνο του 15% των προσφύ-
γων σε 25 καταυλισμούς (οι υπόλοι-
ποι ζουν εκτός των καταυλισμών), 
την καταγραφή τους σε μητρώα, την 
επείγουσα ιατρική νοσηλεία και την 
τμηματική σχολική φοίτηση των παι-
διών (συνολικά, τα δύο τρίτα των προ-
σφυγόπουλων δεν ακολουθούν κα-
μία σχολική εκπαίδευση), η Άγκυρα 
υπολογίζει ότι ξόδεψε ήδη πάνω από 
8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν ισχύ-
ει αυτό, τότε τα 3 δισεκατομμύρια της 
Ε.Ε. προφανώς και θα είναι μόνο η 
αρχή της εξόφλησης μελλοντικών 
«επιταγών».  

Υπό αυτές τις συνθήκες, και τον 
χρόνο να πιέζει αμείλικτα, το πιθανό-

τερο είναι τελικά οι ικεσίες της Μέρ-
κελ να μην έχουν την τύχη του Ερρί-
κου του Δ΄. Το ίδιο όμως αναμένεται 
να συμβεί και στο εσωτερικό της Γερ-
μανίας, όπου ανάμεσα σε αυτούς που 
την κατηγορούν για τερατώδη αποτυ-
χία συγκαταλέγονται πλέον και πολ-
λοί έξυπνοι άνθρωποι και σημαντι-
κοί διανοούμενοι, που ανέκαθεν δια-
κρίνονταν για την οξύτητα του πνεύ-
ματός τους, την εν γένει προοδευτική 
τους στάση αλλά και την πολιτική 
τους μετριοπάθεια. Ενδεικτικό παρά-
δειγμα ο φιλόσοφος Πέτερ Σλότερ-
ντιζκ: «Η μεταμοντέρνα κοινωνία λει-
τούργει μέσα σ’ ένα σουρεαλιστικό 
κανόνα της λήθης των συνόρων», που 
θα φέρει την ιστορική «εκπόρθηση 
της Γερμανίας», μέσω της «απώλειας 
εθνικής κυριαρχίας». 

Όπως ήδη επισημαίνεται και 
στον γερμανικό Τύπο, μεσοπρόθε-
σμα η μόνη πλέον διέξοδος για την 
πολιτική επιβίωση της Μέρκελ θα 
είναι η θέση του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΟΗΕ, εκεί που άλλωστε της 
αρμόζει, ως προδήλως  ιδεολογικά 
ταυτισμένη με τις επιταγές των ΗΠΑ. 
Μέχρι τότε όμως, οι ασταμάτητες, νε-
ανικές μεταναστευτικές ροές μου-
σουλμανικού πληθυσμού προς τη 
γερασμένη Ευρώπη θα έχουν κύ-
ρια πηγή εισόδου την παρηκμα-
σμένη Ελλάδα, με ή χωρίς Σένγκεν, 
με ή χωρίς τα πολλά και μεγάλα κέ-
ντρα κράτησης μεταναστών. Όσο για 
τον Ερντογάν, που στο μεταναστευτι-
κό έχει σαφώς το πάνω χέρι, θα συ-
νεχίσει τη γεωπολιτική εκμετάλλευ-
ση του μεταναστευτικού, ευελπιστώ-
ντας σε κέρδη όχι μόνο στο συριακό 
και στη λυσσαλέα αντιπαράθεσή του 
με τον Πούτιν, αλλά και στο Κυπρια-
κό και στο Αιγαίο. 

Είναι σαφές πλέον ότι το μετα-
ναστευτικό, εφόσον δεν αντιμετωπι-
στούν διεθνώς και εγκαίρως οι γνω-
στές αιτίες που το παράγουν και το 
συντηρούν, και περιοριστεί μόνο 
στην ανθρωπιστική του διάσταση, 
κάπου στα διάτρητα ανατολικά ή και 
βόρεια σύνορα της Ελλάδας, θα κρί-
νει την ιστορική πορεία της χώρας 
μας. Και μάλλον αρνητικά, αν εξετά-
σει κανείς νηφάλια τα γεωπολιτικά 
δεδομένα της ευρύτερης περιοχής 
μας, την απροκάλυπτη υποκρισία 
πολλών Ευρωπαίων αξιωματούχων, 
τις διαχρονικά αρπακτικές βλέψεις 
της Τουρκίας και, κυρίως, το ασήμα-
ντο πολιτικό και οικονομικό δυναμι-
κό της Ελλάδας.

Ικέτης στην Άγκυρα
Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Για την επίσκεψη της Μέρκελ στον Ερντογάν

     ΔΙΕΘΝΗ

Ήδη, το 81% το συμπολιτών της Μέρκελ έχουν την αίσθηση ότι ο έλεγχος 
στο μεταναστευτικό-προσφυγικό έχει απολεσθεί, το 41% ζητά την άμεση 
παραίτησή της, ενώ η δημοφιλία της μειώθηκε κατά 12 μονάδες, σε σύ-
γκριση με τον περασμένο μήνα. 
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Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
και οικονομική κρίση που έχει 
ξεσπάσει από το 2007 στην Αμε-
ρική και μεταφέρθηκε στην ευ-
ρωζώνη το 2008 θεωρείται η με-
γαλύτερη πρόκληση των οικονο-
μολόγων για τη χάραξη πολιτι-
κής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η συγκεκριμένη κρίση 
έφερε στο προσκήνιο θεωρίες οι 
οποίες πηγάζουν από το κραχ του 
’30, υπενθυμίζοντας ότι η οικονο-
μική ύφεση είναι ένα επαναλαμ-
βανόμενο φαινόμενο. 

Τ 

α τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 
λόγω της κρίσης, επαναφέ-
ρονται θεωρίες που επικρί-
νουν το υπάρχον οικονομι-

κό μοντέλο, την ελεύθερη αγορά και 
το μοντέλο ανάπτυξης που ακολου-
θείται. Αυτές οι θεωρίες περιστρέφο-
νται γύρω από την αναζήτηση εναλ-
λακτικών μορφών βιώσιμης οικονο-
μίας, κοινωνικής ευημερίας και οι-
κολογικής ισορροπίας. Πολλές από 
αυτές, όπως αποανάπτυξη, μηδενική 
ανάπτυξη, ευημερία χωρίς ανάπτυξη 
κ.ο.κ., είναι πλέον γνωστές σε αρκε-
τούς ανθρώπους και ήδη σε πολλές 
χώρες της νότιας Ευρώπης έχουν γί-
νει πολιτικό σλόγκαν.

Οι υποστηρικτές της αποανάπτυ-
ξης άρχισαν να εμφανίζονται από τη 
δεκαετία του ’70 και συγκεκριμένα 
μετά την έκθεση της Λέσχης της Ρώ-
μης»(1972), γνωστής και ως «τα όρια 
της ανάπτυξης». Στην ουσία ήταν 
μια προσπάθεια μέτρησης της κα-
ταστροφής του πλανήτη από τον άν-
θρωπο, καταλήγοντας ότι η ανάπτυ-
ξη της οικονομίας και του πληθυ-
σμού θα πρέπει να παραμείνει μέσα 
στη φέρουσα ικανότητα του πλανή-
τη. Ο εμπνευστής της αποανάπτυξης 
είναι ο Νίκολας Γκεορκέσκου - Ρέ-
γκεν οποίος ήταν μέλος της Λέσχης 
της Ρώμης και αποχώρησε διότι δεν 
πίστευε στη βιώσιμη ανάπτυξη που 
πρότειναν τα άλλα μέλη της λέσχης, 
με σκοπό τη σωτηρία του πλανήτη. Ο 
Γκεορκέσκου - Ρέγκεν πρότεινε ως 
λύση τη μηδενική ανάπτυξη, εξηγώ-
ντας μέσω του νόμου της εντροπίας 
ότι, ακόμα και αν οι άνθρωποι έχουν 
στόχο τη μη μόλυνση του περιβάλλο-
ντος από την οικονομική δραστηριό-
τητα, λόγω του ίδιου του οικονομικού 
συστήματος θα υπάρχει πάντα αύξη-
ση της εντροπίας.

Το 2008 στο Παρίσι δόθηκε ο 
ορισμός για την αποανάπτυξη, ανα-
φέροντας την ταυτόχρονη μείωση 
των ποσοστών των αγαθών που πα-

ράγονται και καταναλώνονται, μετα-
βαίνοντας εθελούσια σε μια κοινωνία 
συμμετοχική, δίκαιη και οικολογικά 
βιώσιμη. Ο Λατούς, αναφερόμενος 
στην αποανάπτυξη, θεωρεί ότι στηρί-
ζεται σε 8 πυλώνες: 
1. στην επαναξιολόγηση 

2. στην ανακύκλωση 

3. στην επανατοπικοποίηση 

4. στη δημιουργία νέων αξιών 

5. στη δημιουργία νέων νοημάτων

6. στον περιορισμό

7.  στην αναδιάρθρωση 

8.  στην αναδιανομή

Όμως, πολλοί οικονομολόγοι, ιδιαί-
τερα αυτοί που είναι προσηλωμένοι 
στο δόγμα «ανάπτυξη για την ανά-
πτυξη» και στο φαντασιακό της, πι-
στεύουν ότι η αποανάπτυξη είναι 
μία πρόταση ουτοπική. Ως επιχεί-
ρημα, χρησιμοποιούν την άποψη ότι 
το μοντέλο της αποανάπτυξης θα αύ-
ξανε τα ποσοστά ανεργίας. Επιπλέ-
ον, θεωρούν ότι η πρόταση της απο-
ανάπτυξης είναι ένα παλιό κρασί σε 
νέο μπουκάλι, δεδομένου ότι οι θεω-
ρίες που κουβαλάει, γύρω από τους 
φυσικούς πόρους, εξαλείφονται από 
την ανάπτυξη της οικονομίας στο κα-
πιταλιστικό μοντέλο και το σύστημα 
της αγοράς. Για αυτόν το λόγο, πολ-
λοί υποστηρικτές της αποανάπτυξης, 
όπως ο Λατούς, πιστεύουν σε ένα μο-
ντέλο ανάπτυξης πέραν του καπιταλι-
σμού ή καλύτερα ασκώντας κριτική 
στο «πνεύμα του καπιταλισμού».  

Οι εναλλακτικές πολιτικές, πέρα 
από τον καπιταλισμό, για την οικονο-
μική οργάνωση μιας κοινωνίας που 
έχει αναδείξει η ιστορία, είναι του 

κομμουνισμού, όπου, κατά τον Κάρο-
λο Μαρξ, η μετάβαση σε μία σοσιαλι-
στική κοινωνία θα επιτύχει μέσα από 
την κοινωνικοποίηση των μέσων πα-
ραγωγής από τους εργάτες. Από την 
άλλη μεριά, υπάρχουν οι λεγόμε-
νοι ουτοπιστές – σοσιαλιστές, όπως 
οι Ρόμπερτ Όουεν, Κάρολος Φου-
ριέ κ.α, οι οποίοι προώθησαν πρω-
τοποριακές ιδέες για την εποχή τους, 
όπως η μείωση του χρόνου εργασίας, 
η αύξηση των μεροκάματων, η πα-
ράκαμψη των μεσαζόντων στο εμπό-
ριο κ.α. Οι αξίες της συνεργατικής οι-
κονομίας, όπως οι αμεσο-δημοκρατι-
κές σχέσεις των εργαζομένων, η αλ-

ληλεγγύη, η μη επιδίωξη κέρδους 
και η αυτοδιαχείριση της παραγω-
γής, παρουσιάζουν ένα διαφορετικό 
μοντέλο ανάπτυξης, ιδιαίτερα συλλο-
γικό και οριζόντιο. Επιπλέον, υπάρ-
χει και μία άλλη σοσιαλιστική θεωρία 
που αναπτύχθηκε με τη πάροδο του 
χρόνου, και δεν έχει φωτιστεί αρκετά. 
Αυτή η θεωρία βασίζεται στον Σίλβιο 
Γκέσελ που θεωρείται νομισματικός 
και κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Ο 
Γκέσελ που αυτοαποκαλούταν σοσι-
αλιστής, επηρεασμένος από τις θεω-
ρίες του Προυντόν, πίστευε σε μία μη 
καπιταλιστική οικονομία της αγοράς 
και πρότεινε την ιδέα του την περίο-
δο της κρίσης της Αργεντινής 1880, 
η οποία ήταν η δημιουργία νομισμά-
των με προγραμματισμένη λήξη. 

Όσο αφορά λοιπόν την αποανά-
πτυξη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
περιέχει από οικονομική οργάνω-
ση μιας κοινωνίας και τις τρεις πα-
ραδόσεις περί σοσιαλισμού. Βέβαια, 
ο Λατούς κάνει λόγο για έναν πρώ-
ιμο σοσιαλισμό, κριτικάροντας την 
εκβιομηχάνιση και τη νεωτερικότη-
τα. Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογι-
στούν και οι θεωρίες γύρω από τους 
γεωφυσικούς πόρους. Η ανάπτυ-
ξη, και ιδιαίτερα μέσα στο καπιταλι-
στικό σύστημα, εκμεταλλεύεται τους 
φυσικούς πόρους ως δωρεάν πρώτη 
ύλη. Η πρόταση λοιπόν της αποανά-
πτυξης περιστρέφεται γύρω από την 
επιστροφή των ανθρώπων στα κοι-
νοτικά πλαίσια. Δηλαδή, σε μία πλή-
ρη επιστροφή του μετασχηματισμού 
της κοινωνίας σε κοινωνικές σχέ-
σεις οριζόντιες και αλληλέγγυες και 
με ένα οικονομικό σύστημα μικρότε-
ρης κλίμακας, χωρίς κοινωνικές ανι-

σότητες και οικολογικές επιβαρύν-
σεις. Μία επιστροφή πολιτιστική και 
πολιτισμική, σε αυτό που ονομάζου-
με «το μικρό είναι όμορφο», όπου οι 
σχέσεις των ανθρώπων, αλλά και η 
οικονομία, θα λειτουργούν σε τοπι-
κό επίπεδο. Με δυνατότερη τη δημι-
ουργία μιας εκδημοκρατισμένης κοι-
νωνίας, όπου θα ξαναβρούμε και θα 
ξαναγαπήσουμε τις παραδόσεις μας. 
Ο Ιβάν Ίλιτς, επίσης, μας θυμίζει ότι 
δεν μπορεί να επέλθει δημοκρατία 
μέσα στον καπιταλισμό, με αποτέλε-
σμα να αναζητούνται δημοκρατικότε-
ρες «ουτοπίες». Πολλοί πιστεύουν ότι 
αυτή η επιστροφή προς τα πίσω και 
η μετάβαση σε μετακαπιταλιστικές 
οικονομίες, μπορεί να επέλθει μόνο 
από τα κάτω. 

Στη χώρα μας, όπου τα τελευταία 
πέντε χρόνια η οικονομία βρίσκε-
ται σε ύφεση, αναζητούνται λύσεις 
εντός της νομισματικής ένωσης, κλεί-
νοντας όμως το μάτι σε θεωρίες επι-
στροφής σε εθνικό νόμισμα. Παράλ-
ληλα, λόγω των πολιτικών λιτότητας, 
η μείωση της κατανάλωσης έχει προ-
έλθει από τα πάνω προς τα κάτω, δη-
μιουργώντας ένα είδος αναγκαστικής 
αποανάπτυξης, όπου, σε ατομικό επί-
πεδο, πολλοί άνθρωποι μπήκαν στη 
λογική της επαναξιολόγησης και της 
προσωπικής κριτικής, ακολουθώ-
ντας διαφορετικούς τρόπους ζωής, 
περισσότερο λιτούς και απλούς. Έτσι, 
λοιπόν, πολλοί πιστεύουν ότι η κρίση 
μπορεί να ωθήσει στον μετασχηματι-
σμό της κοινωνίας, αξιοποιώντας την 
ως ευκαιρία και δημιουργώντας νέες 
διαδικασίες από τα κάτω. Αυτήν τη 
στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν πολ-
λές πρωτοβουλίες βάσης, συλλογικό-
τητες, τοπικά νομίσματα, ανταλλακτι-
κά παζάρια και γενικά πολλά εγχει-
ρήματα που λειτουργούν στη βάση 
της αλληλεγγύης και της αλληλέγ-
γυας οικονομίας. Όπου, για την απο-
ανάπτυξη, η αλληλέγγυα οικονομία 
θα μπορούσε να είναι το οικονομικό 
μοντέλο μετάβασης σε μια κοινωνία 
αποανάπτυξης. Βέβαια, όλα αυτά τα 
εγχειρήματα και πρωτοβουλίες δεν 
αναφέρουν ότι στοχεύουν στην απο-
ανάπτυξη, αλλά βρίσκονται πολύ κο-
ντά στην κουλτούρα της. Αν η αποα-
νάπτυξη είναι η απάντηση στην οικο-
νομική κρίση, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε να δούμε την εξέλιξή της στην 
ελληνική κοινωνία. Πάντως, η αρχή 
έγινε. 

                                                                                                                                                         ΘΕΩΡΙΑ

Ο φαύλος κύκλος της ανάπτυξης
Το μετέωρο βήμα της αποανάπτυξης

“ 

Μία επιστροφή 

πολιτιστική και 

πολιτισμική 

σε αυτό που 

ονομάζουμε 

«το μικρό είναι 

όμορφο», όπου 

οι σχέσεις των 

ανθρώπων αλλά 

και η οικονομία 

θα λειτουργούν 

σε τοπικό 

επίπεδο.

Του Αλέξανδρου Κόρπα-Πρελορέντζου
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     ΘΕΩΡΙΑ

Ποικίλες αντιδράσεις εκδηλώ-
θηκαν τις προηγούμενες εβδο-
μάδες σχετικά με την απόφαση 
του Εθνικού Θεάτρου να ανεβά-
σει, στην Πειραματική Σκηνή, σε 
σκηνοθεσία Πηγής Δημητρακο-
πούλου, το έργο «Η ισορροπία 
του Nash». Ο βασικός κορμός του 
έργου στηριζόταν στους «Δίκαι-
ους» του Καμύ από τη μία, όσο 
και σε κείμενα του Σάββα Ξηρού 
από την άλλη, διερευνούσε δε το 
θέμα της δικαιοσύνης, της αυτο-
δικίας, της ένοπλης βίας και δη 
της τρομοκρατίας. Η συγκεκριμέ-
νη παράσταση δεν κατάφερε τε-
λικά να ανέβει, μιας και με από-
φαση άνωθεν το έργο αποσύρθη-
κε από τη σκηνή του Εθνικού και 
άρα δεν μπορεί κάποιος να έχει 
προσωπική γνώμη, δεν μπορεί να 
κρίνει επί της ουσίας την πρότα-
ση της σκηνοθέτιδος. 

Ο 

ι αντιδράσεις βασίζονταν 
κυρίως στο ότι δεν είναι 
δυνατόν να παρουσιάζο-
νται από το κρατικό θέα-

τρο της χώρας απόψεις του καταδικα-
σμένου για τρομοκρατία Σάββα Ξη-
ρού, μιας και οι μνήμες των θυμάτων 
είναι ακόμη νωπές. 

Δεν είναι πρώτη φορά που αντί-
στοιχης θεματολογίας θεατρικό έργο 
έχει ανέβει στη χώρα μας. Τον Νοέμ-
βριο του 1998 είχε ανέβει στο θέα-
τρο Εντροπία η παράσταση «Projekt 

Raf», σε σκηνοθεσία/δραματουρ-
γική σύνθεση της Μαρίλλης Μα-
στραντώνη. Στη συγκεκριμένη πα-
ράσταση η σκηνοθέτις είχε μαζέψει 
ντοκουμέντα, συνεντεύξεις, τοποθε-
τήσεις των μελών της ομάδας Αντάρ-
τικου Πόλεων RAF (Φράξια Κόκκι-
νος Στρατός). Το έργο δεν αντιμετώπι-
σε αντιδράσεις, μπορούμε να πούμε 
ότι πέρασε άνετα ανάμεσα στα υπό-
λοιπα έργα εκείνης της χρονιάς. Μά-
λιστα, με την ίδια θεματολογία είχε 
παρουσιαστεί εικαστική έκθεση ντο-
κουμέντων (φωτογραφίες, προκη-
ρύξεις, αποσπάσματα από τον Τύπο 
κ.λπ.) της RAF στο Βερολίνο την ίδια 
περίπου περίοδο, επίσης χωρίς αντι-
δράσεις. 

Οι θέσεις των δύο αντιμαχόμε-
νων μερών για τη «Ισορροπία του 
Nash» ήταν ότι, για μεν τους επικρι-
τές της παράστασης, δεν είναι δυνα-
τόν με λεφτά της πολιτείας να ανεβαί-
νουν έργα με κείμενα του Σάββα Ξη-
ρού, για δε τους υπερασπιστές της 
παράστασης ότι δεν είναι δυνατόν το 
2016 να εμφανίζονται συμπτώματα 
προληπτικής λογοκρισίας, λες και εί-
μαστε στη δικτατορία των συνταγμα-
ταρχών. 

Αξίζει όμως να δούμε λίγο πίσω 
από τον ορυμαγδό των ημερών. 

Η ίδια αυτή Πειραματική Σκηνή 
του Εθνικού Θεάτρου έχει προγραμ-
ματίσει να ανεβάσει, από τις 30 Μαρ-
τίου μέχρι τις 3 Απριλίου, ένα θεματι-
κό φεστιβάλ με τον εξής τίτλο: «Καλ-
λιτεχνική πρόταση. Θέμα: Εμφύλιος 

Πόλεμος». Βάζοντας στο κάδρο και 
τις δύο αυτές επιλογές, γεννούνται 
εύλογα ερωτήματα όχι για το αν έχει 
το δικαίωμα επιλογής στο ρεπερτό-
ριο, αλλά για το ποια είναι η κεντρική 
ιδέα, η νοοτροπία εντέλει, που χαρα-
κτηρίζει τους ανθρώπους της Πειρα-
ματικής Σκηνής και του Εθνικού Θε-
άτρου γενικότερα.

Η κρίση η οποία μαστίζει τη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει 
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η οι-
κονομική κατάρρευση είναι γεγο-
νός, όπως γεγονός είναι η διαρκώς 
ογκούμενη φτωχοποίηση τμημάτων 
του πληθυσμού, η σταδιακή, αλλά 
σταθερή εξαφάνιση των μικρομεσαί-
ων στρωμάτων της κοινωνίας, όπως 
επίσης και το ότι η ανεξέλεγκτη αυτή 
ανθρωπιστική κρίση οδηγεί ολοέ-

να και περισσότερο συμπολίτες μας, 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σίτι-
σης και ένδυσης, στις δομές της Εκ-
κλησίας  ή στις δομές αλληλεγγύης 
ενεργών πολιτών. Ήδη τα σύννεφα 
έχουν αρχίσει να μαζεύονται ακόμη 
και πάνω από τα εθνικά θέματα. 

Την ίδια ακριβώς περίοδο οι συ-
ντελεστές του θεάτρου δείχνουν να 
διακατέχονται από το σύνδρομο της 
Μαρίας Αντουανέτας. Τα ισχυρά 
προβλήματα επιβίωσης που αντιμε-
τωπίζουν μεγάλα τμήματα της κοι-
νωνίας δείχνουν να μην έχουν συνει-
δητοποιηθεί, να μην έχουν οδηγήσει 
τους ανθρώπους του θεάτρου (πλην 
εξαιρέσεων) στο να εκφράσουν την 
αγωνία της περιόδου. Δείχνουν να 
βρίσκονται κλεισμένοι σε γυάλινους 
πύργους και να μην αντιλαμβάνο-

νται το βάρος της ευθύνης που τους 
αναλογεί, μιας και η κρίση στον πο-
λιτισμό είναι εξίσου χαρακτηριστι-
κή. Τι κι αν η κοινωνία δεν έχει ψωμί, 
ας φάει παντεσπάνι. Ακόμη χειρότε-
ρα, η νοοτροπία τους δείχνει να χα-
ρακτηρίζεται από έναν ξεπερασμένο 
προοδευτισμό, με έντονα ιδεοληπτι-
κά χαρακτηριστικά: Μιας κι έχουμε 
έρθει στα πράματα, ευκαιρία είναι να 
πάρουμε μια άτυπη ρεβάνς, να προ-
ωθήσουμε αυτά τα οποία μας χαρα-
κτήριζαν το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα, ακόμη κι αν κουβαλούν 
εμφυλιοπολεμικά στοιχεία. Τη στιγ-
μή που η μοναδική πρόταση για δι-
έξοδο από την κρίση (εθνική, οικονο-
μική, κοινωνική, πολιτιστική) πρέπει 
να διαθέτει ένα κοινωνικό χαρακτή-
ρα, κάποιοι επιμένουν να προβάλ-
λουν μονομερείς, εμμονικές και ιδε-
οληπτικές θέσεις. Αντί της σύνθεσης, 
ο διαχωρισμός και ο κοινωνικός κα-
τακερματισμός Η ίδια η σύσταση 
εξάλλου του Δ.Σ. του Εθνικού Θεά-
τρου δεν είναι καθόλου τυχαία. Μέ-
νει να δούμε εάν το σύμπτωμα που 
διακατέχει την Πειραματική Σκηνή 
του Εθνικού Θεάτρου θα εξελιχθεί σε 
ανίατη αρρώστια για το κεντρικό θέα-
τρο της χώρας. 

Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι 
τελικά η παράσταση, «Η ισορροπία 
του Nash», ανέβηκε στις 30 Ιανουα-
ρίου με ελεύθερη είσοδο και συζήτη-
ση με το κοινό.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Τι στην ευχή συμβαίνει με το Εθνικό Θέατρο;

Μάθανε ότι γαμ… πλακώσανε και οι «καλλιτέχναι»    του Γιώργου Ρακκά

Τ 

ον Γιαν φαμπρ τον γνωρίσαμε εδώ 
οι επαρχιώτες θεσσαλονικείς όταν, η 
κατά τα άλλα συμπαθέστατη Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου, 

είχε τη φαεινή έμπνευση να φέρει την 24ωρη 
παράστασή του «Βουνό Όλυμπος» και να την 
καταστήσει κεντρικό γεγονός των φετινών 
«δημητρίων». επαιρόταν μάλιστα, στο δημο-
τικό Συμβούλιο, ότι η πόλη θα γνωρίσει μεγά-
λες δόξες, καθώς η παράσταση είναι μεγάλο 
πολιτιστικό γεγονός και προσθέτει ξεχωριστή 
αίγλη στις πόλεις όπου φιλοξενείται. 

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για την 
κορωνίδα της μεταμοντέρνας μπαρούφας, κα-
θώς ο φαμπρ –λέει– εμπνεύστηκε από τον… 
Αισχύλο και τον Σοφοκλή μια 24ωρη «ονει-
ρική» περφόρμανς που περιστρέφεται γύρω 
από την ιδέα ότι «το σώμα είναι φυλακή» (!) 

και περιελάμβανε διάφορες αλήστου μνήμης 
σκηνές, όπως εκείνη με την ηθοποιό σε επί-
δειξη εικονικής πεολειχίας, μιαν άλλη όπου 
καλλιτέχναι εκστασιασμένοι συγκροτούσαν 
κινούμενα λαοκόοντεια συμπλέγματα μέσα 
σε… εικονικά σκατά και άλλες τέτοιες ουρανο-
μήκεις μαλ… τις οποίες καταναλώνει η εστέτ 
συνιστώσα της ντόπιας ελίτ ως… καλλιτεχνική 
πρωτοπορία της δύσης.

Πριν μια δύο μέρες, μάθαμε ότι ο Αριστεί-
δης Μπαλτάς (μπαλτάς Παιδείας και Πολιτι-
σμού, απ’ ό,τι αποδεικνύεται) διόρισε τον εν 
λόγω κύριο φαμπρ… διευθυντή του ελληνι-
κού φεστιβάλ (!!) στη θέση του Γιώργου λού-
κου. Έτσι μάθαμε περισσότερα για το ποιόν 
του, και κυρίως ότι εν τέλει οι αποκρουστικές 
εμπνεύσεις του «Βουνού Όλυμπος» δεν ήσαν 
ανεπανάληπτες, αλλά ότι μάλλον ο φαμπρ τις 

έχει καθιερώσει ως μπίζνα, του τύπου «πρό-
κληση για την πρόκληση»: Πριν δύο χρόνια, 
λέει, ευαισθητοποιημένοι πολίτες τον πήραν 
με τις ντομάτες στην Αμβέρσα, γιατί κακοποι-
ούσε γάτες για τις ανάγκες των γυρισμάτων 
ενός καλλιτεχνικού βίντεο (οι συνεργάτες τις 
εκσφενδόνιζαν στον αέρα και αυτές ούρλια-
ζαν, λέει, σπαρακτικά)· ένα χρόνο πριν την 
«ντοματοσαλάτα της Αμβέρσας» συμμετείχε 
στην Μπιενάλε της Βενετίας, με πέντε έργα 
που «εμπνεύστηκε» από την Πιετά του Μιχα-
ήλ Άγγελου και έφαγε αρκετά φάσκελα για 
ένα από αυτά –την Παρθένο Μαρία, με μορφή 
νεκροκεφαλής, και τον Χριστό να παρουσιάζε-
ται με τη φάτσα του καλλιτέχνη. 

Το ημιτελές «αριστούργημά» του, όμως, 
πήγε να εκτεθεί παλαιότερα στη Γάνδη, όταν 
θέλησε να αφήσει για τρεις μήνες 8.000 φέτες 

ζαμπόν γύρω από οχτώ νεοκλασικές κολό-
νες, με σκοπό να πλακώσει η βρόμα και οι μύ-
γες –ένας προφανής συμβολισμός για τη «νε-
κροφιλία» [που θα ’λεγε και ένας άλλος με-
γάλος πνευματικός άνθρωπος, ο Άκης Γαβρι-
ηλίδης] που αποπνέει το «κλασικό». Προφα-
νώς, το «ινσταλέισο(ν)», που λεν και στο χω-
ριό του Μπαλτά, έπεσε θύμα της λογοκρισίας 
των… υγειονομικών αρχών και έτσι το ευρω-
παϊκό πνεύμα έχασε ένα μείζον γεγονός στην 
αυγή του νέου αιώνα… 

Αυτόν τον τύπο, λοιπόν, που πηγαινοέρχε-
ται συχνά στα μέρη μας και πουλάει τον «δυ-
τικό θάνατο της έμπνευσης» ως πρωτοπορία, 
πήγε ο Μπαλτάς και τον έβαλε διευθυντή στο 
ελληνικό φεστιβάλ, τυπικά για τρία χρόνια. 
Έπειτα απ’ όλα αυτά, ένα είναι σαφές: δεν θα 
πλήξουμε…  
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Αντιεθνικισμός και αυτοκρατορίες
Είναι ενδιαφέρον ότι, μετά την 
άνοδο της παγκοσμιοποίησης, 
που επιδιώκει να αφαιρέσει 
από τα έθνη κάθε ισχύ, εμφανί-
ζονται οι θεωρίες που προσπα-
θούν να τα απαξιώσουν, να τα 
σχετικοποιήσουν και να τα ερ-
μηνεύσουν ως νεώτερες τεχνι-
κές κατασκευές, οι οποίες έπαι-
ξαν κάποιο ρόλο μεν στο πα-
ρελθόν, κυρίως κατά την άνοδο 
των αστικών τάξεων, αλλά τώρα 
πρόκειται να υποκατασταθούν 
από περιφερειακές συμμαχί-
ες ή την παγκόσμια κοινότητα. 
Ειδικότερα το ελληνικό έθνος 
αποδίδεται στην ευέξαπτη φα-
ντασία στοχαστών όπως ο Κο-
ραής, ο Παπαρρηγόπουλος και 
ο Ζαμπέλιος. 

Ε 

ίναι χαρακτηριστικό ότι, 
όσοι στη χώρα μας χρη-
σιμοποιούν τις θεωρίες 
του Άντονυ Σμίθ, του Μπ. 

Άντερσον, του Ε. Γκέλνερ και του Ε. 
Κεντούρι παραλαμβάνουν τα σχή-
ματα τους, χωρίς όμως να αποδέχο-
νται όλες τις συνέπειές τους. Δηλα-
δή, η μεταμοντέρνα ιστοριογραφία 
μπορεί να ισχυρίζεται ότι τα έθνη σε 
αρκετές περιπτώσεις είναι πρόσφα-
τες κατασκευές του κράτους ή της κι-
νητοποίησης κάποιων διανοητών, ή 
του συνδυασμού και των δύο, αλλά 
το γεγονός αυτό δεν τους αφαιρεί σε 
τίποτε ούτε σε δυναμισμό ούτε σε 
μακρά προοπτική. Επίσης, οι τέσσε-
ρις αυτοί ιστορικοί γνωρίζουν ο ένας 
το έργο του άλλου και σε άλλα ση-
μεία συμφωνούν και σε άλλα δια-
φωνούν, ώστε είναι δύσκολο να θε-
ωρήσουμε ότι εκπροσωπούν μια 
ενιαία χωρίς αποκλίσεις σκέψη. 
Για παράδειγμα, ο Γκέλνερ επικρί-
νει τον Ε. Κεντούρι για την άποψη 
που θεωρεί τον Ι. Καντ ως πρόδρο-
μο του εθνικισμού, ενώ ο Ε. Κεντού-
ρι απορρίπτει την αποκλειστική συ-
νύφανση του εθνικισμού με τη βιο-
μηχανική κοινωνία που διατυπώνει 
ο Γκέλνερ.

Στην χώρα μας, Ε. Γκέλνερ είναι 
κυρίως γνωστός για τα δύο έργα του 
με θέμα τον εθνικισμό, με τίτλο Έθνη 
και εθνικισμός (μετ. Δώρα Λαφα-
ζάνη, εκδόσεις Αλεξάνδρεια 1992) 
και Εθνικισμός: πολιτισμός, πίστη και 
εξουσία (μετ. Λύδια Παπαδάκη, εκ-
δόσεις Αλεξάνδρεια 2002). Το βασι-
κό συμπέρασμα στο οποίο καταλή-
γει είναι ότι ο εθνικισμός αποτελεί 
στοιχείο της νεωτερικότητας. Ακο-

λουθεί την εκβιομηχάνιση και την 
εγκαθίδρυση ενός κράτους που δί-
νει ενιαία χαρακτηριστικά στον κοι-
νωνικό χώρο που ελέγχει. Ο προ-
τεσταντισμός είναι η θρησκεία που 
περισσότερο από κάθε άλλη ευνόη-
σε με πολλούς τρόπους, αλλά κυρί-
ως με την καλλιέργεια των τοπικών 
γλωσσών την εμφάνιση των εθνικι-
σμών. Αναφορές του Γκέλνερ σχε-
τικά με τη συνάφεια προτεσταντι-
σμού-εθνικισμού επαναλαμβάνο-
νται και στα δύο παραπάνω έργα 
του. Το πόρισμά του –βεμπεριανής 
έμπνευσης– μπορεί να συμπυκνω-
θεί στην ακόλουθη απόφανση: «Εί-
ναι σαφές ότι οι δύο διαδικασίες, ο 
εθνικισμός και ο προτεσταντισμός, 
έχουν μια συγγένεια τόσο στις κε-
ντρικές ιδέες όσο και στις κοινωνι-
κές συνέπειές τους»1.

Σε αντίθεση με όσους επιχείρη-
σαν να χρησιμοποιήσουν τον Γκέλ-
νερ ιδεολογικά και να του δώσουν 
μια μονολιθικότητα την οποία δεν 
είχε, η σκέψη του, κριτική και αδογ-
μάτιστη, εξομαλύνει ή και αναιρεί το 
θεμελιώδες πόρισμά του, ότι ο εθνι-
κισμός αναδύεται μαζί με την εκβι-
ομηχάνιση και το γραφειοκρατικό 
κράτος, με την παραδοχή γεγονό-

των που ούτε περιλαμβάνονται ούτε 
εξηγούνται από αυτό. Πιο συγκεκρι-
μένα, διαπίστωσε ότι η επανάσταση 
των Ελλήνων και των βαλκανικών 
λαών γενικότερα συνιστούν «μείζον 
πρόβλημα»2 για τη θεωρία του, δι-
ότι πρόκειται για εθνικά επαναστα-
τικά κινήματα που αναδύθηκαν σε 
προβιομηχανικές και προαστικές 

κοινωνίες. Με τρόπο γλαφυρό γρά-
φει: «Το Ναύπλιο (πρώτη πρωτεύ-
ουσα της ανεξάρτητης Ελλάδας) και 
η Αθήνα του πρώιμου 19ου αιώνα 
παρουσιάζουν ελάχιστη ομοιότητα 
με το Μάντσεστερ του Ένγκελς, ενώ ο 
Μωριάς δεν έμοιαζε με τα λαγκάδια 
του Λάνκασαϊρ»3. Με οξυδέρκεια, 
που δεν χαρακτηρίζει κάποιους νε-
οφιλελεύθερους ή κάποιους μαρξι-
στές αρνητές του εθνικού ζητήματος, 
επισημαίνει ότι, «Παρά την ανάπτυ-
ξη του διεθνούς εμπορίου, οι πόλε-
μοι δεν σταμάτησαν τον 20ο αιώνα. 
Και δεν ήταν η GATT, αλλά η MAD 
(Mutually Assured Destruction: 
αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστρο-
φή) που εμπόδισε τη διεξαγωγή με-
γάλης κλίμακας πολέμων μετά το 
1945. Ο ισχυρισμός ότι η εργατική 
τάξη δεν διακατέχεται από εθνικι-
σμό είναι αστείος»4.

Βέβαια, ο Γκέλνερ αντιμετωπίζει 
τον πατριωτισμό θετικότερα από ό,τι 
τον εθνικισμό, που τον ορίζει ως αγά-
πη προς έναν πολιτισμό, ενώ προσ-
διορίζει τη γενεαλογία του στις προ-
νεωτερικές και προβιομηχανικές 
κοινωνίες. Για την ακρίβεια, θεωρεί 
έναν τέτοιο πατριωτισμό, που εξα-
σφαλίζει αντοχή και διάρκεια σε ομά-

δες και συσσωματώσεις, πως αποτε-
λεί «μόνιμο συστατικό της ανθρώ-
πινης ζωής»5. Συγχρόνως επικρίνει 
τον μαρξισμό, διότι –σε κάποιες εκ-
δοχές του, τουλάχιστον– αρνείται να 
αποδεχθεί την αυτοτέλεια του εθνι-
κού ζητήματος και βλέπει «την εθνο-
τική σύγκρουση ως συγκαλυμμέ-
νη ταξική σύγκρουση»6, ενώ εμφατι-
κότερα επισημαίνει ότι, «Στην πραγ-
ματικότητα, η εθνότητα μπαίνει στην 
πολιτική σφαίρα ως «εθνικισμός» σε 
εποχές που η οικονομική βάση της 
κοινωνικής ζωής απαιτεί την πολιτι-
σμική ομοιογένεια και συνέχεια (και 
όχι την αταξικότητα), και όταν κατά 
συνέπεια οι ταξικές διαφορές που 
συνδέονται με την κουλτούρα γίνο-
νται ενοχλητικές, ενώ οι εθνοτικά 
απροσδιόριστες βαθμιαίες ταξικές 
διαφορές παραμένουν ανεκτές»7. Η 
όψιμη κατά συνέπεια ανάδυση του 
εθνικισμού δεν τον στερεί από δυ-
ναμισμό και προοπτική –το αντίθετο, 
μάλλον– ενώ, «στην πραγματικότητα, 
ο άνθρωπος της εποχής του εθνικι-
σμού δεν είναι ούτε συμπαθέστερος 
ούτε αντιπαθέστερος από τους αν-
θρώπους άλλων εποχών. Υπάρχουν 
κάποιες αμυδρές ενδείξεις, σύμφω-
να με τις οποίες πιθανόν να είναι συ-
μπαθέστερος. Τα εγκλήματα των άλ-
λων εποχών είναι ισάξια με τα δικά 
του. Είναι περισσότερο εμφανή μόνο 
και μόνο επειδή ακριβώς προκα-
λούν μεγαλύτερη αποστροφή και 
επειδή εκτελούνται με πιο ισχυρά τε-
χνολογικά μέσα»8.

Είναι προφανές συνεπώς ότι ο 
στοχασμός του Γκέλνερ, στη χώρα 
μας, υπήρξε αντικείμενο παρερμη-
νείας. Σε αντίθεση με όσους θεω-
ρούν το ελληνικό έθνος νεωτερική 
κατασκευή, αυτός αποδέχτηκε τον 
ιστορικό του χαρακτήρα, ακόμη και 
αν αυτό αποδυνάμωσε τον καθολικό 
χαρακτήρα της θεωρίας του. 
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5.  E.Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, 
μετάφραση Δώρα Λαφαζάνη, εκδό-
σεις Αλεξάνδρεια 1992, σελ. 240.
6.  όπως προηγ.,σελ.170.
7.  όπως προηγ.,σελ.171.
8.  όπως προηγ.,σελ.228.

“ 

Ο Γκέλνερ 

ορίζει τον 

πατριωτισμό ως 

αγάπη προς έναν 

πολιτισμό, ενώ 

προσδιορίζει 

την γενεαλογία 

του στις προ-

νεωτερικές και 

προβιομηχανικές 

κοινωνίες

«Το Ναύπλιο και η Αθήνα του πρώιμου 19ου αιώνα παρουσιάζουν ελάχιστη ομοιότητα με το Μάντσεστερ του 
Ένγκελς, ενώ ο Μωριάς δεν έμοιαζε με τα λαγκάδια του Λάνκασαϊρ»
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«’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ 
ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσου-
σιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, 
καὶ φεύξεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ θάνατος»

Υ 
πάρχουν δύο ἐπίπεδα γιὰ τὴν ἐξέ-
ταση τοῦ ζητήματος. Τὸ πρῶτο 
εἶναι τὸ δικαιωματικό, τὸ δεύ-
τερο εἶναι τῆς διερεύνησης σχε-

τικὰ μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ προϋποτίθενται 
πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τῆς καύσης.

Προφανῶς, δὲν γίνεται κριτικὴ στὸ δι-
καίωμα κάποιου νὰ ἀποφασίζει τί θὰ ἀπο-
γίνει τὸ νεκρὸ σῶμα του. Ὑποτίθεται ὅτι 
ἔχει λήξει ἡ συζήτηση, καὶ συζητᾶμε ὡς 
κοινωνία γιὰ τὶς σημασίες τῆς μιᾶς ἢ τῆς 
ἄλλης συλλογικῆς ἐπιλογῆς. Ἂν οἱ ὑπο-
στηρικτὲς τῆς καύσης δὲν δέχονται τὸ νό-
ημα τέτοιας συζήτησης ἢ δὲν καταλαβαί-
νουν τί θὰ πεῖ «συλλογικὴ ἠθικὴ καὶ νοη-
ματοδότηση», τότε δύο πράγματα συμβαί-
νουν: Εἴτε συμφωνοῦν μὲ τὶς ἀξίες ποὺ ἡ 
πρόταση «εἶναι νόμιμο, ἄρα εἶναι καὶ ἠθι-
κό», ἐκφράζει. Εἴτε συμφωνοῦν μὲ τὶς ἀξί-
ες ποὺ ἡ πρόταση «δὲν ὑπάρχει κοινω-
νία παρὰ μόνο ἄτομα», ἐκφράζει. Οἱ μὲν 
φιλελεύθεροι ὑποστηρικτὲς τῆς καύσης 
δὲν μποροῦν, φυσικά, νὰ ἐξηγήσουν πῶς 
ἀλλιῶς νομιμοποιεῖται λ.χ. ἕνα ΦΕΚ παρὰ 
μέσῳ τῆς κοινωνικῆς συναίνεσης (ξαφνι-
κά, ἐμφανίζεται ἡ ἀνύπαρκτη κοινωνία). 
Οἱ δὲ ἀριστεροὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ δικαι-
ώματος στὴν καύση, ὑποστηρίζουν συνει-
δητὰ ἢ ἀνεπίγνωστα τὴν «ἀντικειμενικὴ 
πραγματικότητα» τῆς ἀνεπίστρεπτης κα-
τάτμησης τῆς Κοινωνίας σὲ Ἄτομα προκει-
μένου νὰ καταστρέψουν λαϊκὲς καὶ κοινω-
νικὲς ἀντιλήψεις καὶ παραδόσεις· ὡστόσο, 
σὲ ἄλλα ζητήματα καὶ περιπτώσεις, σκέ-
φτονται καὶ ἐνεργοῦν σὰν νὰ ὑπῆρχε Κοι-
νωνία (ἢ Λαός, κι ὄχι ἁπλῶς Ἄτομα), τὴν 
ὁποία καλοῦν νὰ συνταχθεῖ –ἡ ἀνύπαρ-
κτη– μὲ τὶς ἀπόψεις τους. Νομίζουν πὼς 
μιὰ Κοινωνία ἀνεπίστρεπτα κομματιασμέ-
νη σὲ Ἄτομα θὰ εἶναι πρόθυμη νὰ ἀκούσει 
γιὰ συλλογικὰ (τους) ὁράματα. Πάντως, 
δὲν ἔχει ἐξηγηθεῖ ἱκανοποιητικὰ γιατί πρέ-
πει νὰ σταματᾶ ὅλη ἡ συλλογιστικὴ σχε-
τικὰ μὲ τὰ «δικαιώματα» στὸ νομικὸ ἐπί-
πεδο, δηλαδὴ γιατί πρέπει ἠθικὸ καὶ νό-
μιμο νὰ ταυτίζονται, οὔτε γιατί πρέπει νὰ 
θεωρεῖται περιττὴ ἢ ἀνεπίτρεπτη ἡ κρι-
τικὴ στὴν δικαιωματοκρατία καὶ εἰδικότε-
ρα στὴν ἀντίληψη περὶ θανάτου κι ἀνθρώ-
που ποὺ ἐνυπάρχει στὸ «δικαίωμα στὴν 
καύση».

Ἂν κάποια μεταφυσικὴ ἐνυπάρχει στὴν 
καύση, αὐτὴ εἶναι τῆς ἀπόκρυψης τοῦ θα-
νάτου. Ὄχι ἁπλῶς τοῦ θανάτου ἑνὸς συγ-
γενῆ ἢ φίλου. Μιὰ βιομηχανία, μιὰ ἐπιχεί-
ρηση ἐσκεμμένης συλλογικῆς κι ἀτομικῆς 
λήθης τοῦ θανάτου, ἀπάλειψής του ἀπὸ τὰ 
κριτήρια τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καὶ δρά-
σης. Κανένα λείψανο (σκορπίζεται ἢ ἐνδε-

χομένως χρησιμεύει ὡς μπιμπελό), κανένα 
νεκροταφεῖο (δὲν χρειάζεται γιὰ βαζάκια 
μὲ σκόνη), μὲ παρόντα ἕναν τυχαῖο ἐργά-
τη ποὺ σπάζει μὲ σεβασμὸ μὲ μιὰ σιδερό-
βεργα τὰ κόκαλα (ὁ φοῦρνος δὲν τὰ λειώ-
νει). Σύμφωνα μὲ τὸν μαζικοδημοκρατικὸ 
ἡδονισμό καὶ τὶς φαντασιώσεις ἀέναης κα-
τανάλωσης καὶ νιότης (εἶναι ἀξιοσημείω-
τη ἡ ἀποστροφὴ γιὰ τὸ «σκουλίκιασμα» - 
οὔτε νεοπλατωνικοὶ νὰ ἦταν). Δὲν θέλουν 
νὰ ξέρουν ὅτι ὑπάρχει θάνατος, δηλαδὴ τὸ 
ἔσχατο ὅριο (ὡς σύμβολο κάθε προγενέ-
στερου ὁρίου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωή) 
ἐνάντια στὶς τάσεις αὐτοθεοποίησης καὶ 
παντοδυναμίας (ἀτομικὲς-συλλογικές-πα-
νανθρώπινες). Ἂν ἐξαφανιστεῖ ἡ αἴσθηση 
τῆς θνητότητας, τοῦ πεπερασμένου, μένει 
ἡ Ἀλαζονεία. Ἀντίληψη τελείως ἐνάντια 
στὴν ἀρχαιοελληνική, ὅπου «θνητὸς» ὀνο-
μάζεται μόνο ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὅπου ἀκόμη 
κι ὁ ἥλιος ἔχει ὅρια.

Γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τυχὸν ἀντιχρι-
στιανικὲς παραισθήσεις, ἂς σημειωθεῖ ὅτι 
στὰ προχριστιανικὰ χρόνια γίνονταν καὶ 
ταφές (ἐνίοτε, στὴν Ἑλλάδα, τὸ πτῶμα τα-
ϊζόταν μέσῳ σωλήνων). Ἤδη ἀπὸ τὸν 3ο αἰ. 
(πρὶν ἀπὸ τὸν Μ. Κωνσταντίνο), ἡ καύ-
ση ἄρχισε μαζικὰ νὰ ἐγκαταλείπεται, ἐνῶ 

ἡ ταφὴ ξαναέγινε δημοφιλὴς στοὺς ἀρχαι-
όθρησκους στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία 
χωρὶς ποτὲ προηγουμένως νὰ ἔχει ἐκλεί-
ψει. Ἡ ἐγκατάλειψη δὲν ὀφείλεται μόνο 
στὴν ἐπίδραση τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ 
καὶ σ’ ἐκείνη τῶν μεσανατολικῶν παγα-
νιστικῶν θρησκειῶν, καθὼς καὶ στὸ ὅτι 
ἡ καύση ἦταν ἐνεργοβόρα / κοστοβόρα 
(ὅπως εἶναι καὶ τώρα, φυσικά). Ἄλλωστε, 
ἡ σημερινὴ βιομηχανικὴ καύση δὲν ἔχει τί-
ποτε ρομαντικὸ – «ἀπέριττο», ἢ σχετικὸ 
μὲ τὶς ἀρχαῖες παγανιστικὲς καύσεις ἢ τὶς 
ἰνδουιστικὲς ἀντίστοιχες τελετές.

Μὲ ἕνα ἄδικο ἢ δίκαιο καταμερισμό 
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μεταξὺ Ἀριστερᾶς 
καὶ Δεξιᾶς, ἡ Ἀριστερὰ, ἀφοῦ ἀπέτυχε 
στὸ βασικό, θὰ εἶναι ὑπερήφανα ἁρμόδια 
γιὰ ὅ,τι εἶναι ἐνάντιο στὴ ζωή, ὅ,τι σχετί-
ζεται μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴ μὴ γονιμότητα 
(ἔκτρωση, εὐθανασία-ἀποτέφρωση, γάμος 
ὁμόφυλων), δηλ. γιὰ οὐσιώδεις ἀνάγκες 
τῆς Ἀνθρωπότητας… 

Ἡ Δεξιά, ὡς κοινωνικὰ δαρβινική, θὰ 
εἶναι ἁρμόδια γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ κάποιος γλιτώνει τὴν ἔκτρω-
ση μέχρι πρὶν τὴ στιγμὴ ποὺ «δὲν ἀντέχει 
ἄλλο νὰ ζεῖ» (ὁπότε, νά ‘σου πάλι ὁ Ἀρι-
στερός): Τὴν οἰκονομικὴ ἑρμηνεία κι ἐκμε-
τάλλευση ὑπὲρ τῶν Λίγων ὁποιουδήπο-
τε πράγματος καὶ κατάστασης, ὥστε νὰ 
δικαιολογεῖται καὶ νὰ μεγαλώνει ἡ ὑλικὴ 
ἀνισότητα τῶν ἀνθρώπων. Κοντολογίς, ἡ 
Ἀριστερὰ (ὡς τὸ πολιτισμικὸ τμῆμα) ἀνα-
λαμβάνει νὰ προάγει τὴ θανατοφιλία ὡς 
ἰσότιμη καὶ ἠθικὴ ἐπιλογὴ, σβήνοντας, πα-
ράλληλα, τὸν θάνατο ἀπὸ τὴ μνήμη τῶν 
(ἐν ζωῇ) ἀνθρώπων (ὄχι ἁπλῶς τὸν θάνα-
το κάποιου μεμονωμένου ἀνθρώπου ἀλλὰ 
τὴ συναίσθηση τῶν δικῶν τους ὁρίων), 
ἐνῶ ἡ Δεξιὰ (ὡς τὸ διαχειριστικὸ-οἰκονο-
μικὸ τμῆμα) θὰ εἶναι ἁρμόδια γιὰ τὸ ὑλικὸ 
κομμάτι, τῆς μετατροπῆς τῆς ζωῆς σὲ 
ἀργό, ζωντανὸ θάνατο.

Για την αποτέφρωση των νεκρών
Πέρα από την λογοκρισία του «δικαιωματισμού»

Του Γιάννη Ταχόπουλου

Κοντολογίς, ἡ Ἀριστερὰ (ὡς τὸ πολιτισμικὸ τμῆμα) ἀναλαμβάνει νὰ προάγει τὴ θανατο-
φιλία ὡς ἰσότιμη καὶ ἠθικὴ ἐπιλογὴ

“ 
Ἂν κάποια μεταφυ-
σικὴ ἐνυπάρχει στὴν 
καύση, αὐτὴ εἶναι 
τῆς ἀπόκρυψης τοῦ 
θανάτου. Ὄχι ἁπλῶς 
τοῦ θανάτου ἑνὸς 
συγγενῆ ἢ φίλου. 

Α 

ντιγράφουμε από την 
ανακοίνωση της δημοτικής 
Κίνησης «Κοινοτικόν» και 
μια κριτική ματιά ως προς 

μιαν άλλη, πιότερο τεχνοκρατική, 

διάσταση του ζητήματος, έτσι όπως 

προέκυψε κατά την απόφαση του δήμου 

Πατρέων να προχωρήσει στην κατασκευή 

αποτεφρωτηρίου νεκρών: 

«Η μεγαλύτερη αριθμητική ακροβασία 
όμως γίνεται στο σημείο του υπολογισμού 
της ζήτησης και συνακόλουθα των εσόδων 
και, άρα, της βιωσιμότητας του έργου. 
Εκεί, η εισήγηση ουσιαστικά ταυτίζει τη 
δυναμικότητα της μονάδας (μηχανολογική 
δυνατότητα 1300 καύσεων ανά κλίβανο 
ανά έτος - όταν σε όλη την Ελλάδα 
σήμερα η ζήτηση της αποτέφρωσης 
ανέρχεται σε 3 - 4.000 περιστατικά) με 
τη ζήτηση που πραγματικά θα έχει (!) και 
«φυσιολογικώς» οδηγεί τον αντιδήμαρχο 
στο συμπέρασμα ότι «το έργο θα έχει 
αποσβεστεί σε 3-4 χρόνια».  Κατ’ αρχάς, 
είναι φανερό ότι, για να καλύπτεται οριακά 
το ετήσιο κόστος λειτουργίας (μισθοδοσία 
+ υψηλό ενεργειακό κόστος + κόστος 
συντήρησης) και όχι η απόσβεση της 
επένδυσης, πρέπει να επιλέγουν την 
καύση κατ’ ελάχιστον 250-300 οικογένειες 
από τις 1800 που θρηνούν ένα νεκρό 
μέλος τους τον χρόνο στην περιοχή μας 
(σε 15 αιτήματα τον χρόνο καθορίζουν 
τη σημερινή ζήτηση για αποτέφρωση 
στην περιοχή μας οι εκπρόσωποι των 
γραφείων τελετών της περιοχής). Αν, 
δε, η χρηματοδότηση του έργου γίνει με 
δανεισμό και υπολογίσουμε και κόστος 
απόσβεσης, το κόστος λειτουργίας 
αυξάνεται δραματικά, άρα και οι 
απαιτούμενες αποτεφρώσεις ανά έτος. 
Με δεδομένο μάλιστα ότι ήδη επτά δήμοι 
της χώρας (ανάμεσά τους η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη) προχωράνε τις διαδικασίες 
για δικά τους αποτεφρωτήρια, τότε η 
εικασία στελεχών της Δημοτικής Αρχής 
περί προσέλκυσης περιστατικών από την 
υπόλοιπη Ελλάδα θα λέγαμε ότι δύσκολα 
επαληθεύεται....».

Κοινοτικόν: 
Για το απο-
τεφρωτήριο 
στον Δήμο 
Πατρών
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«Λέγε με Ισμαήλ». Ο μέγας Χέρ-
μαν Μέλβιλ έγραψε κάποτε ότι, 
μετά τις πρώτες τρεις λέξεις του 
βιβλίου που θα γινόταν κάποτε 
ο Μόμπυ Ντικ ή η φάλαινα δεν 
μπόρεσε να γράψει τίποτε άλλο 
για εβδομάδες. Ο Μέλβιλ είχε 
χρησιμοποιήσει την προστακτι-
κή για να εισάγει το όνομα του 
αφηγητή της μεγάλης περιπέτει-
ας, δίνοντάς του το βιβλικό όνο-
μα του αποστάτη γιου του Αβρα-
άμ, δημιουργώντας έτσι την πιο 
διάσημη εισαγωγή στην ιστορία 
της δυτικής λογοτεχνίας. 

Τ 

αυτόχρονα, ο όγκος και η 
ανατρεπτική σημασία των 
αιρετικών σκέψεων που θα 
λάμβαναν σάρκα και οστά 

στις μετέπειτα σελίδες τον είχε τρο-
μάξει. Σήμερα, 166 χρόνια μετά, θα 
κρίναμε πως μάλλον είχε δίκιο για 
τις αναστολές του, αφού το τελικό 
έργο δεν θα τύγχανε θετικής απο-
δοχής εκ μέρους των κριτικών της 
εποχής και οι μετέπειτα συγγραφι-
κές του προσπάθειες, όπως ο Πιέρ, 
θα κατακεραυνώνονταν από τον 
Τύπο, ως «παρανοϊκές» με την πα-
ραίνεση, «Οι φίλοι του να τον κρατή-
σουν μακριά από την πένα και το με-
λάνι». Ευτυχώς, προς χάριν της πα-
γκόσμιας λογοτεχνίας, ο Μέλβιλ δεν 
έλαβε υπόψη τις ανωτέρω προτρο-
πές και συνέχισε τη συγγραφή μυθι-
στορημάτων και ποιημάτων. Χρόνια 
μετά τον θάνατό του, θα υπήρχε ανα-
νεωμένο ενδιαφέρον για το έργο του 
και σε πείσμα όσων τον κατέκριναν, 
θα λάμβανε την καταξίωση που του 
άξιζε. Σήμερα, ο Μόμπυ Ντικ θεω-
ρείται, δικαίως, «το βιβλίο-σύμβο-
λο του αμερικανικού ρομαντισμού» 
και, κατά τον Βρετανό συγγραφέα 
Ε.Μ. Φόρστερ «η ουσία του βιβλίου 
είναι ένα προφητικό τραγούδι που 
ρέει ως θαλάσσιο ρεύμα πέρα από 
την επιφανειακή δράση και την ηθι-
κή».

Ποιος ήταν, όμως, ο Χέρμαν 
Μέλβιλ και πώς έγραψε αυτό το 
εκπληκτικό βιβλίο; Ικανοποιητι-
κές απαντήσεις στα δύο αυτά ερω-
τήματα μπορούν να βρεθούν απο-
κλειστικά και μόνο στη θάλασσα 
και στον ανελέητο πόλεμο του αν-
θρώπου κατά ενός άλλου θηλαστι-
κού του πλανήτη, της φάλαινας, και 
δη της φάλαινας φυσητήρα (sperm 
whale). Κάπου εκεί, θα μπορέσουν 

να γίνουν αντιληπτοί και οι πολλα-
πλοί συμβολισμοί που χρησιμοποι-
εί ο συγγραφέας στην αφήγησή του. 
Ο Μέλβιλ, λοιπόν, αν και από ευκα-
τάστατη, στεριανή οικογένεια, δού-
λεψε ως ναυτικός για κάποιο διάστη-
μα της ζωής του και είχε μπαρκάρει 
με το αμερικανικό φαλαινοθηρικό 
Ακούσνετ τον Δεκέμβρη του 1840 
για να κυνηγήσει φάλαινες φυσητή-
ρες. Ο φυσητήρας είναι μια φάλαινα 
που έχει δόντια και όχι μπαλένες και 
έχει την ατυχία να περιέχει στο κε-
φάλι ένα υγροποιημένο κερί, το λε-
γόμενο σπαρματσέτο, που ήταν πα-
νάκριβο τον 18ο-19ο αιώνα, λόγος 
για τον οποίο το συγκεκριμένο είδος 
κυνηγήθηκε μέχρι αφανισμού. Φτά-
νοντας τα 20 μέτρα μήκος και με δυ-
νατότητα κατάδυσης τα 2250 μ. βά-
θος, ο φυσητήρας δεν ήταν ευκατα-
φρόνητος αντίπαλος και εκατοντά-
δες ναυτικοί είχαν σκοτωθεί κατά 
τη διάρκεια της φαλαινοθηρίας από 
βύθιση λεμβών, ατυχήματα, μπερ-
δεμένα σχοινιά και κακουχίες. 

Φαίνεται πως ο Μέλβιλ είχε μεί-
νει έκπληκτος από την αχαλίνω-
τη σφαγή των φαλαινών σε εκείνο 
το πρώτο ταξίδι, γι’ αυτό και εγκατέ-
λειψε το πλοίο μετά από 18 μήνες, 
για να περάσει μια περίοδο γαλή-
νης στα νησιά Μαρκέσας της Πολυ-
νησίας. Η επαφή του με τους ιθαγε-
νείς των νησιών και οι εμπειρίες του 
στον απέραντο, «φαινομενικά εγκα-
ταλειμμένο από τον Θεό», ωκεανό, 
τον οδήγησε σε μια «ιδεολογική με-
ταστροφή» με αποτέλεσμα τη συ-
μπάθειά του προς  τους «μη έχοντες, 

κοινούς θνητούς» και την αποξένω-
σή του από τα ιδανικά της Δύσης.

Με την επιστροφή του στις 
ΗΠΑ, τον Οκτώβρη του ’44, άρχι-
σε να μαζεύει ιστορίες για φάλαινες 
φυσητήρες και βυθισμένα φαλαι-
νοθηρικά, μέχρι που την προσοχή 
του τράβηξε ένα άρθρο του εξερευ-
νητή Ιερεμία Ρέινολντς στο περι-
οδικό Νικερμπόκερ του Μάη του 
1839, που περιέγραφε τον σκοτωμό 
ενός τεράστιου φυσητήρα αλμπίνου, 
με είκοσι καμάκια στα πλευρά του, 
στα ανοιχτά της Χιλής. Εκείνη την 
περίοδο είχε την τύχη να συναντή-
σει τον Ουίλιαμ Τσέις, γιο του πλοι-
άρχου Όουεν Τσέις, του φαλαινοθη-
ρικού Έσσεξ, το οποίο είχε εμβολι-
στεί και βυθιστεί από έναν γιγάντιο 

λευκό φυσητήρα, 2000 μίλια δυτι-
κά της Λατινικής Αμερικής το 1820. 
Ο Τσέις είχε επιβιώσει μαζί με άλλα 
οχτώ μέλη του πληρώματος κάτω 
από απίστευτες συνθήκες και είχε 
κρατήσει ημερολόγιο των ημερών 
εκείνων, το οποίο έφτασε στα χέρια 
του Μέλβιλ.

Οι ιστορίες που είχε συγκεντρώ-
σει ήταν εκπληκτικές, αλλά ο Μέλ-
βιλ είχε αποφασίσει να γράψει κάτι 
πάνω και πέρα από μια θαλασσι-
νή περιπέτεια. Σκοπός του ήταν να 
φτιάξει μια ιστορία που θα εξέτα-
ζε κριτικά τη φαλαινοθηρία και με 
βάση αυτή θα αμφισβητούσε συνο-
λικά το θρησκευτικό αξίωμα ότι ο 
άνθρωπος αποτελούσε την κορω-
νίδα της φύσης. Για να το κάνει, θα 
αναφερόταν συμβολικά στον υπο-
βόσκοντα αταβιστικό φόβο κάθε κυ-
νηγού και φαλαινοθήρα, γιατί ο Μό-
μπυ Ντικ είναι αυτός ο φόβος. Το 
φαλαινοθηρικό, 2000 μίλια από 
τη στεριά, είναι ένα καρυδότσου-
φλο στο έλεος των στοιχείων της φύ-
σης και των στοιχειών της θάλασ-
σας. Η λευκή φάλαινα, με καρφω-
μένα επάνω της τα καμάκια παλιών 
νικηφόρων μαχών εναντίον των αν-
θρώπων, είναι ο απόλυτος κυρίαρ-
χος του ωκεανού. Δεν είναι το ανό-
ητο κήτος που σκοτώνει κατά λάθος. 
Αντιθέτως, ο Μόμπυ Ντικ είναι νοή-
μων, με όλη τη σοφία χιλιάδων ετών 
εξέλιξης και σκοτώνει εκ προμελέ-
της, χωρίς κανένα μίσος ή οίκτο, γι’ 
αυτό είναι ακατανίκητος. Ουσιαστι-
κά, με το βιβλίο του ο Μέλβιλ θα θέ-
σει υπό αμφισβήτηση τη θεμελιώδη 

σύμβαση του δυτικού μοντέλου, ότι 
η τυραννία του ανθρώπου πάνω στη 
φύση καθαγιάζεται από τον Θεό και 
οι συμβολισμοί που θα χρησιμοποι-
ήσει για να πετύχει τον σκοπό του εί-
ναι πρωτόγνωροι. 

Το σκάφος, το Πίκουοντ, θα 
σαλπάρει από το νησάκι του Να-
ντάκετ της Μασαχουσέτης, μια 
αποκία κουάκερων, και οι ιδιοκτή-
τες, ο πλοίαρχος Έιχαμπ, οι αξιωμα-
τικοί Στάρμπακ, Σταμπς και Φλασκ 
είναι όλοι λευκοί κουάκεροι, ειρηνι-
στές που δεν σηκώνουν όπλο ενα-
ντίον ανθρώπου, αλλά που σηκώ-
νουν το καμάκι σε μια αλλόφρο-
να σφαγή, εναντίον ενός θερμόαι-
μου, φιλειρηνικού πλάσματος που 
δεν είναι εχθρός του ανθρώπου. 
Παράλληλα, ο Μέλβιλ δεν θα χαρι-
στεί ούτε στις υπόλοιπες φυλές του 
πλανήτη. Οι κύριοι χειριστές κα-
μακιών των λέμβων είναι οι Κου-
ίκουεγκ (Μαορί), Ταστίγκο (Ινδι-
άνος), Νταγκού (Αφρικανός), Φε-
ντάλα (Ινδός), μη αφήνοντας ελα-
φρυντικά στοιχεία συνενοχής στο 
έγκλημα για κανέναν, ασχέτως κα-
ταγωγής. Σε έναν υπέροχο συμβο-
λισμό πριν την πρώτη συνάντηση 
με τη λευκή φάλαινα, το Πίκουοντ 
θα πέσει σε μια μαγνητική καταιγί-
δα όπου ο Έιχαμπ θα καλέσει τους 
χειριστές καμακιών να αναμείξουν 
το αίμα τους από τέσσερις διαφορε-
τικές φυλές για να αγιάσουν τα κα-
μάκια, καθώς το πλοίο θα φωτίζεται 
από τη φωσφορίζουσα φωτιά των 
Διόσκουρων. Το παραληρηματικό, 
άσβεστο μίσος και η μανία εκδίκη-
σης του πλοιάρχου Έιχαμπ κατά του 
Μόμπυ Ντικ γίνεται φανερό πως θα 
τους παρασύρει όλους στον όλεθρο, 
αλλά τα γεγονότα αφήνονται να τρα-
βήξουν προς την τελική, αμετάκλη-
τη καταστροφή. Στο τέλος, το κήτος 
θα βυθίσει το πλοίο θανατώνοντας 
τους πάντες πάνω σ’ αυτό και ο μό-
νος που θα γλιτώσει θα είναι ο Ισμα-
ήλ, ο τυχαίος επιβάτης και ο μόνος 
μη επαγγελματίας φαλαινοθήρας.

Η παράδοξη μαγεία του Μόμπυ 
Ντικ είναι ότι,   τελικά, ο Μέλβιλ κα-
ταφέρνει να σε κάνει να μην μπορείς 
να είσαι με την πλευρά των ανθρώ-
πων διωκτών, κουάκερων ή μη. Η 
φάλαινα πρέπει να ζήσει για να πο-
λεμήσει μια ακόμη μέρα. Ο πόλεμος 
στον ωκεανό δεν έχει τελειώσει.

Χέρμαν Μέλβιλ και Μόμπυ Ντικ
Η ιστορία πίσω από τη συγγραφή του πιο σημαντικού αμερικανικού λογοτεχνικού έπους

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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Τι είναι εκείνο που κινεί έναν 
άνθρωπο ώστε να εγκαταλείψει 
τους οικείους του; Για πάντα. Να 
ένα ερώτημα που κολλάει πάνω 
σου όταν τα φώτα σβήσουν και 
τελειώσει η ταινία. Γράφαμε την 
προηγούμενη φορά για την ακη-
δία. Μοιάζει όλοι να είμαστε άρ-
ρωστοι απ’ την αρρώστια του Ρα-
σκόλνικωφ. 

Ε 
κείνος, βέβαια, είχε 
επιπλέον κακό σύμ-
βουλο τη μαύρη του 
τη φτώχεια. Αλλά τι 
κάνει μια έφηβη, που 

ζει άνετα, σε κάποιο μεσοαστικό 
γαλλικό προάστιο, να εγκαταλείψει 
το σπίτι της χωρίς ένα σημείωμα, 
για να βρεθεί ανάμεσα στους Τσιγ-
γάνους στην Αμβέρσα κι από κει σε 
μια σκονισμένη επαρχιακή πόλη 
στο Αφγανιστάν; Ο έρως, θα πει κά-
ποιος, μέρες πούναι. Αγάπησε τον 
Άχμετ, μυήθηκε στο ισλαμικό όρα-
μα και τον ακολούθησε, όπως έχουν 
κάνει πολλά κορίτσια (και αγόρια) 
στις κραταιές χώρες της Δύσης, τη 
Γαλλία, την Αγγλία, τις Η.Π.Α. κ.λπ. 
Αρκεί ο έρως;

Ο Τομά Μπιντεγκέν, σεναριο-
γράφος ως σήμερα του Ζακ Οντιάρ, 
σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία με 
εμπνευστή τον αγαπημένο των Γάλ-
λων κριτικών Τζων Φορντ και την 
εμβληματική ταινία του, Αιχμάλωτη 
της ερήμου (1959). Εάν οι Αμερικα-
νοί δημιούργησαν το γουέστερν, οι 
Γάλλοι κριτικοί το ανέδειξαν σε εί-
δος, κάνοντάς το, μαζί με το νουάρ, 
το κατ’ εξοχήν κινηματογραφικό εί-
δος. Στην ταινία του Φορντ βρισκό-
μαστε μια ανάσα πριν το ‘60, στην 
ταινία του Μπιντεγκέν είμαστε λίγο 
πριν το Μιλλένιουμ: 1994. Εάν στην 
Αιχμάλωτη του Φορντ, όπως παρα-
τηρεί ο Σκορτσέζε, βρισκόμαστε σε 
μιαν άλλη χώρα από την Ταχυδρο-
μική άμαξα (1939), το προπολεμι-
κό του αριστούργημα, όμοια ο Μπι-
ντεγκέν, ζει σε μιαν άλλη Γαλλία 
από τον Τρυφφώ και τον Μπαζέν, 
που έκαναν το γουέστερν παγκό-
σμιο είδος. Εάν ο υπερόπτης Ίθαν 
(Τζων Γουέην), αρχέτυπος του Αμε-
ρικανού Καουμπόη, κυνηγά Ινδιά-
νους στην Άγρια Δύση για να πάρει 
πίσω την 15χρονη ανιψιά του Ντέ-
μπι, που γυρίζει εν τέλει σπίτι, ο εξί-
σου αυταρχικός πατέρας Αλαίν θα 
ψάξει στην αραβική Ανατολή τη δε-
καεξάχρονη κόρη του Κέλλυ και θα 

πεθάνει αρνούμενος να δεχτεί πως 
ο κόσμος άλλαξε διά μιας. Εάν το 
1959 η Αμερική κάλπαζε μες τις 
φλόγες του Βιετνάμ για να αρπάξει 
την παγκόσμια ηγεμονία, σήμερα, 
που όλος ο κόσμος έγινε Αμερική, 
η Ευρώπη στοιχειώνεται από μια 
αθωότητα που είναι αδύνατο πλέ-
ον να γυρίσει σπίτι, αφ’ ότου τα χέ-
ρια βάφτηκαν στο αίμα.

Νομίζω δεν χρειάζεται να σας 
πω με περισσότερες λεπτομέρει-
ες την ιστορία. Είναι ευφυέστατη η 
αρχή της ταινίας, με τον Αλαίν και 
την οικογένειά του στο «Κάντρι Φέ-
στιβαλ». Η ταυτότητα, που ανάμεσα 
στα άλλα μοιάζει να αναζητά η φυ-
γάς Κέλλυ, έχει χαθεί. Δείχνει κω-
μικό και κάπως παράταιρο οι Γάλ-
λοι να τραγουδούν σε άριστα αγγλι-
κά και να χορεύουν με πάθος (ιρ-
λανδέζικους) σκοπούς του γουέστ, 
φορώντας τα αμερικάνικα καπέ-
λα του Τέξας – στην άλλη όψη, μή-
πως τραγική ειρωνεία δεν μοιάζει ο 
πρόσφυγας που πνίγεται στο Αιγαίο 
κρατώντας το τελευταίο άι-φον; Δί-
πλα τους μεγαλώνει μια άλλη κοι-
νότητα, με ένα άλλο μακρινό όραμα: 
οι Άραβες. Εάν ο κόσμος και η Ευ-
ρώπη αμερικανοποιήθηκαν –αυτό 
άραγε δεν είναι παγκοσμιοποίη-
ση;–, όλος ο κόσμος τώρα έγινε Φαρ 
Ουέστ. Κι αφού οι Ινδιάνοι, στην 
πρώιμη φάση της δυτικής επέκτα-
σης, εξαφανίστηκαν, τη θέση τους 
πήραν οι Άραβες, που είναι συνάμα 
οι μαύροι της Ευρώπης.

Ο Μπιντεγκέν ταίριαξε πολύ 
καλά τη σινεφιλία με τη σύγχρονη 
ηθογραφία, στην οποία με τόση επι-
τυχία επιδίδεται ο γαλλικός κινημα-
τογράφος. Δείχνει να ξέρει πως οι 
απαντήσεις στα κοινωνικά αινίγμα-
τα, που στη ρίζα τους είναι υπαρξι-
ακά κι όχι οικονομικά, όπως θα τα 
έβλεπε ένας αριστερός αμβλύωψ, 
δεν είναι προφανείς. Γιατί η Κέλ-
λυ κόβει κάθε δεσμό με την οικογέ-
νειά της, χωρίς ούτε ένα σημείωμα; 
Γιατί φεύγει από την Ευρώπη στην 
Ασία, την ώρα που η Ασία μετανα-
στεύει στην Ευρώπη; Αν ο έρως εί-
ναι μια αφορμή, ποια είναι η αιτία; 
Ούτε το τέλος της ταινίας μας δίνει 
απάντηση. Ευτυχώς! Ίσως η απά-
ντηση κρύβεται στα αποσιωπητι-
κά. Ίσως και η Κέλλυ θέλει να πει το 
ίδιο (διαβάζω τον Ντοστογιέφσκι 
στη μετάφραση του Παπαδιαμά-
ντη): «´Ηθελα να είπω... ερχόμενος 
εδώ... ήθελα να σας είπω, μητέρα, 

και να σοι είπω Δούνια, [...] Αφήσα-
τέ με! Αφήσατέ με μόνον! Ήτο ήδη ο 
σκοπός μου από πριν... Η απόφασίς 
μου ως προς τούτο είνε αμετάκλη-
τος... Ό,τι και αν γείνω, αν χαθώ ή 
όχι, θέλω να είμαι μόνος. Λησμονή-
σατέ με εντελώς. Αυτό είναι το καλ-
λίτερον... Μη ζητείτε πληροφορίας 
περί εμού.».  Η απομόνωση είναι ο 
τόπος της μελαγχολίας.

Παράξενος καινούργιος κό-
σμος. Εκατομμύρια κινούνται από 
την Ανατολή και τον Νότο προς τη 
Δύση και τον Βορρά, με τον πόλε-
μο, το φάσμα της φτώχειας και τη 
διάλυση να τους χουγιάζουν πίσω 
τους και χιλιάδες κινούνται αντί-
στροφα με την ακηδία να τους κυ-
ριεύει και την πλεονεξία να ανάβει 
φωτιές. Φαύλος κύκλος. Μπορεί να 
ακουστεί τολμηρό, αλλά αυτοί οι λί-
γοι νέοι που εξαφανίζονται ξαφνικά, 
χωρίς φανερό λόγο, ίσως δείχνουν 
το βαθύτερο κινούν αυτής της γι-
γαντιαίας μετακίνησης, που δεν εί-
ναι το κυνήγι του πλούτου και της 
ασφάλειας. Υπάρχει κάτι που έχει 
πληγώσει την ανθρωπότητα όλη. 
Δεν είναι τυχαίο που ο Ρασκόλνι-
κωφ ταυτίζεται φαντασιακά με τον 
Ναπολέοντα, τον οραματιστή του 
καινούργιου ενιαίου κόσμου. Τρε-
λός; Πιθανόν. Άρρωστος; Σίγουρα, 
αποφαίνεται ο Ντοστογιέβσκι. Κά-
που ανάμεσα στην τρέλα και την 
αρρώστεια, ο κόσμος βυθίζεται στην 
ύβρη, στον φόνο. Ίσαμε να βρεθεί το 
φάρμακο. Ή ο γιατρός;

Τον ήρωα του Φορντ τον βλέ-

πουμε να γυρίζει στην έρημο, μέσα 
από μια ανοιχτή πόρτα στο σπίτι της 
επιστροφής. Ο ήρωας του Μπιντε-
γκέν, ο Ζωρζ, ο γιος που συνεχίζει 
την αναζήτηση του πατέρα, κοντο-
στέκεται πίσω από την πόρτα που 
έκλεισε πίσω του. Είναι πάλι στον 
θορυβώδη δρόμο μιας ευρωπαϊ-
κής μεγάπολης. Και η πόρτα δεν εί-
ναι του σπιτιού, ένα μαγαζάκι κινη-
τής τηλεφωνίας είναι, απ’ αυτά που 
βρίσκει κανείς εύκαιρα παντού στις 
γειτονιές των μεταναστών. Το σπί-
τι δεν υπάρχει πια. Μόνο ο δρόμος 
και η κινητή (επι)κοινωνία.

Εννοήσατε; Δυνατές οι εντυ-
πώσεις από την ταινία. Αναπάντη-
τες οι ερωτήσεις. Και για να μην 
απεκδυθούμε ολοσδιόλου την κρι-
τική, ιδού καμιά πενηνταριά λέξεις 
σχετικές: Σφιχτοδεμένο το σενά-
ριο, που ο Μπιντεγκέν συνέγραψε 
με τον Νωέ Ντεμπρέ, πάνω σε μια 
ιδέα του Λωράν Αμποτμπόλ. Πολύ 
καλά στέκονται οι ερμηνευτές, κυρί-
ως οι δύο, Φρανσουά Νταμιέν και 
Φίνεγκαν Όλντφιλντ, ο Αλαίν και 
ο Ζωρζ (Κιντ) Μπαλάντ αντίστοιχα. 
Χωρίς γραφικότητες ο Μπιντεγκέν 
σκιαγραφεί αρκετά καλά τον κόσμο 
των Γάλλων (μικρο)μεσοαστών και 
κάπως πιο απομακρυσμένα τους 
Άραβες μετανάστες. Μας έλλειψαν 
οι ανοιχτωσιές και τα γενικά πλά-
να του κλασικού γουέστερν, αλλά 
μη γελιόμαστε, εδώ πρόκειται για 
ένα αστικό δράμα, πολύ κοντά στον 
σύγχρονο ρεαλισμό αλά Νταρντέν. 
Ο Αρνώ Ποτιέ φωτογράφησε και 
η Ζεραλτίν Μαγκενότ –συνεργά-
τις επίσης του Οντιάρ– μόνταρε δη-
μιουργώντας τη γοητευτική ατμό-
σφαιρα του φιλμ.

Η φετινή χρονιά, με ακόμα δύο 
τυπικά γουέστερν στις οθόνες, τη 
νέα ταινία του Ταραντίνο, Οι μιση-
τοί 8 και το Η Τζέην πήρε το όπλο 
της, του Γκάβιν Ο’ Κόνορ, μαζί με 
τα πλήθη των προσφύγων στις μι-
κρές οθόνες, είναι μάλλον χρονιά 
του Ουέστ. Με διαφορά ότι στον Τα-
ραντίνο το βάρος της αναφοράς γέρ-
νει προς τον, Ινδιάνο στην καταγω-
γή, Σαμ Πέκινπα. Στο τέλος από το 
πιστολίδι θα ματώσουν όλοι. Στα αί-
ματα γεννιέται για άλλη μια φορά ο 
κόσμος. Οι Αμερικάνοι νοιάζονται 
για τα δολάρια, οι Ευρωπαίοι για το 
κορίτσι... Από την αρπαγή της κόρης 
δεν γέννησε ο μύθος την Ευρώπη;

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Γ. Καραμπελιάς: 
1821: Η παλιγγενεσία
Προγραμματισμένες εκδηλώσεις-παρουσιάσεις του βιβλίου

Αθήνα

24/02/2016

Συναντήσεις Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς 
συνεχίζει τις «Συναντήσεις 
Κορυφής» στο πατάρι του 
Ιανού, Την Τετάρτη 24 
Φεβρουαρίου, στις 20.30, συ-
νομιλεί με τον ποιητή, δοκι-
μιογράφο Νάσο Βαγενά, με 
θέμα «Η νεώτερη ελληνική 
ιδεολογία και ο αποδομη-
τισμός στη λογοτεχνία, την 
ιστορία και την ποίηση». 
Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 
24. Είσοδος ελεύθερη.

εκδήλωση

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

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τράπεζα, 
διαδικτυακά ή με ταχυδρομική επιταγή στη δι-
εύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, 
105 57, Αθήνα. Τα στοιχεία του λογαριασμού 
είναι: Λογαριασμός Τραπέζης: Εθνική Τράπε-
ζα 116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 1160 
0000 1167 6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δι-
καιούχος: Γιώργος Καραμπελιάς. Πείτε μας 
επίσης από ποιο τεύχος θέλετε να ενεργοποιη-
θεί η συνδρομή. Με το που καταθέσετε τα χρή-
ματα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Η 
Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της 
Βενεζουέλας, εγκαινίασε τον πολιτιστικό χώρο της 
«Francisco de Miranda» στη Χάρητος 6, στο Κολωνά-
κι, την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, στις 19.00. Με την 

ευκαιρία των εγκαινίων του πολιτιστικού χώρου, οι καλλιτέχνες 
Πέγκυ Κούβαρη και Γιάννης Γίγας παρουσιάζουν μια αποκλει-
στική ενότητα με πορτρέτα ηρώων και κοινωνικών ακτιβιστών της 
παγκόσμιας ιστορίας, με τον τίτλο «Αμύντορες Λαοφόροι: Το εικο-
νοστάσι του αντιαποικιοκρατικού αγώνα». Η έκθεση διαρκεί μέ-
χρι τις 10 Μαρτίου, από τις 9 το πρωί, μέχρι τις 5 το απόγευμα.

έκθεση ζωγραφικής

Αμύντορες Λαοφόροι
Το εικονοστάσι του 
αντιαποικιοκρατικού αγώνα

Ηράκλειο  |  Κυριακή 21/02, 19:00

Ομιλητές: Θεοχάρης Δετοράκης, ομ. κα-
θηγητής Ιστορίας, Νίκος Ψιλάκης, συγγρα-
φέας και ο Γιώργος Καραμπελιάς. Συντονι-
στής: Γιώργος Σαχίνης, δημοσιογράφος.  Στη-
δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω, Ανδρόγεω 2 
Οργάνωση: Δήμος Ηρακλείου-,Εναλλακτικές 
εκδόσεις

Κομοτηνή  |  Σάββατο 27/02, 19:00

Ομιλητές: Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος 
Νεκτάριος Δαπέργολας, ιστορικός 
και ο Γιώργος Καραμπελιάς. Στο Βιομηχανι-
κό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ροδόπης. 
Οργάνωση: Ι. Μητρόπολη Μαρωνείας και Κο-
μοτηνής και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής.

Αλεξανδρούπολη |  Κυριακή 28/02, 
19:15

Ομιλητές: Μητροπολ. Αλεξανδρουπόλεως 
κκ Άνθιμος, Κώστας Καραΐσκος, εφ. Αντι-
φωνητής και ο Γιώργος Καραμπελιάς. Συ-
ντονιστής, Φάνης Μαλκίδης. Στο Πνευματι-
κό Κέντρο της Μητρόπολης, παραπλεύρως 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Οργάνωση: Μητρόπολη 
Αλεξανδρούπολης και Κίνηση Αλληλεγγύης 
Πολιτών Αλεξανδρούπολης 

Ξάνθη  |  Κυριακή 21/02, 19:00

Ομιλητές: Κώστας Καραΐσκος, εφ. Αντιφω-
νητής, Νεκτάριος Δαπέργολας, ιστορικός και 
ο Γιώργος Καραμπελιάς. Στην αίθουσα 2 του 
Ιδρύματος, Καπνεργατών 9 (Καπναποθήκη ‘Π’). 
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Πα-
ράδοσης και η Ένωση Κυπρίων Ξάνθης.


