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Το τέλος του συριακού 
πολέμου;

  εκ ΡΗΞΗΣ

Ευρώπη και ισλάμ 

Σήμερα

Η γελοιότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία                                                                                   
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Η 

Ναόμι Κλάιν έγινε παγκοσμίως 
γνωστή με το βιβλίο της το Δόγμα 
του Σοκ, όπου περιγράφει το αρχι-
κό σοκ –δικτατορία στη Χιλή, π.χ., 

πόλεμος κ.λπ.– που χρησιμοποιεί ο νεοφιλε-
λευθερισμός με τα όργανά του, το ΔΝΤ, την Πα-
γκόσμια Τράπεζα, κ.λπ. για να επιβάλει στους 
εξουθενωμένους λαούς, θύματά του, την απο-
δοχή της πολιτικής του. Η ιδεολογική προε-
τοιμασία από εφημερίδες, κανάλια, διανοου-
μένους και πολιτικούς, για την επιβολή αυτών 
των πρακτικών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της σχετικής  στρατηγικής. 

Ποιος δεν θυμάται το απίστευτο ιδεολογικό 
μπαράζ τηλεοράσεων και εφημερίδων, όταν ο 
οικονομικός εγκληματίας ΓΑΠ και τα παραφερ-
νάλιά του –τύπου Παπακωνσταντίνου– εφάρ-
μοσαν το σχέδιο της οικονομικής καταστρο-
φής της χώρας, σε συμπαιγνία με τον Στρος-
Καν και τον Σόιμπλε. Ποιος δεν θυμάται τον 
τότε Μπάμπη Παπαδημητρίου και τον τότε Πρε-
τεντέρη να μας αναλύουν τα αγαθά του μνημο-
νίου (τώρα έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους). 
Και, εν τέλει, παρά τις αντιδράσεις – ή μάλλον 

μέσα από τον έλεγχο των αντιδράσεων, με δι-
άφορους βαλτούς  ψευδοεπαναστάτες, που κα-
ταργούσαν τρία χρέη στην καθισιά τους –κα-
τόρθωσαν να επιβάλουν την τακτική τους. Βε-
βαίως, θα χρειαζόταν ένα δεύτερο βιβλίο, ίσως 
ογκωδέστερο, για να περιγράψει το απαραίτη-
το συμπλήρωμα της πολιτικής του σοκ: Εκείνο 
της χειραγώγησης των αντιδράσεων. Γιατί, χω-
ρίς αυτή, δεν θα περνούσαν επιτυχώς τα μέτρα. 
Χωρίς ένα «αντιμνημονιακό» στρατόπεδο από 
Κατρούγκαλους, Μητρόπουλους, Βαρουφάκη-
δες κ.λπ.– στην πλειοψηφία τους ξεσκολισμέ-
νους πασοκτζήδες ή κνίτες–  που από το πρωί  
μέχρι το βράδυ παρίσταναν στα κανάλια τους 
«ορκισμένους αντιπάλους» του μνημονίου, θα 
ήταν αδύνατο να παγιδευτούν οι Έλληνες  σε 
ένα ψευδοδίπολο «μνημόνιο-αντιμνημόνιο». 

Η επικράτηση των «μνημονίων» προϋπέ-
θετε χειραγωγούμενους αντιμνημονιακούς. 
Όπως η επικράτηση των Λιάκων και κομπανίας, 
προϋπέθετε ως αντίπαλό τους τον... Λιακόπου-
λο. Έτσι και ήρθε στην εξουσία το αντιμνημονια-
κό τσούρμο, με Τσίπρες και Καμμένους, ώστε να 
συνεχίσουν απρόσκοπτα τα μνημόνια. 

Όμως η ελληνική πραγματικότητα ξεπέρα-
σε κάθε αναλυτική δυνατότητα συγγραφέων 
και αναλυτών. Διότι, από την άνοδο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην εξουσία και μετά, επιβάλλεται ένα νέο 
δόγμα, ασύγκριτα ισχυρότερο από το δόγμα του 
σοκ: Το δόγμα της γελοιότητας. 

Τόσα και τόσα είδαν τα έκθαμβα μάτια των 
Ελλήνων μέσα σε 15 μήνες, που έμειναν «κά-
γκελο»: Τον Βαρουφάκη να κορδακίζεται ότι 
μέσα μία εβδομάδα θα λύσει το οικονομικό 
πρόβλημα της... Ευρώπης, δηλαδή του πλανή-
τη ολόκληρου· την Τασία Χριστοδουλοπούλου 
να λύνει το «μεταναστευτικό» διά των ανοι-
κτών συνόρων· τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να 
«μαστιγώνει» τους υπαλλήλους της Βουλής· 
τον Λαφαζάνη να ετοιμάζεται να καταλάβει το 
νομισματοκοπείο· τον αγράμματο και ανερμά-
τιστο κνιτάκο να παριστάνει τον πρωθυπουργό 
και να σφάζονται στα πόδια του οι «λίστες Τσί-
πρα» όλης της Ευρώπης –να μεταβάλει το ΟΧΙ 
του δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ, και το ΟΧΙ στα μνη-
μόνια σε εκχώρηση του τραπεζιτικού συστήμα-
τος στα γεράκια των ξένων Ταμείων· τον Καμ-
μένο να χορεύει τσάμικα στην πλατεία Συντάγ-

ματος με τη Δούρου, κ.λπ... 
Πλέον οι υπήκοοι ήταν έτοιμοι για την τε-

λική εγχείρηση. Η Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκών 
συνόρων, κατακτημένη κυριολεκτικά από κα-
λοπληρωμένες κουστωδίες μηκυόδων, με 
περιφερόμενους μετανάστες· οι Τούρκοι στα 
ελληνικά νησιά και ο σκληρός «μαρξιστής» 
Τσακαλώτος με το κόκκινο σακίδιο να δια-
πραγματεύεται σε σπασμένα ελληνικά, ως εξη-
μερωμένη ρέπλικα του Βαρουφάκη, το οριστι-
κό ξεπούλημα της χώρας· και η τελική πινελιά, 
Τσίπρας και Παυλόπουλος, να εκστρατεύουν 
κατά του ΔΝΤ, για να φορτώσουν έναν νέο αλ-
μυρό εξευτελισμό στη χώρα! 

Μπροστά σε όλα αυτά, τι να γράψεις και τι να 
πεις; Η γελοιότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία και 
δι’ αυτής μοιάζει να επιτυγχάνεται ο στόχος που 
τόσα χρόνια δεν είχαν επιτύχει  ΔΝΤ και Σόιμπλε: 
Να μεταβληθεί η Ελλάδα σε χώρο συγκυριαρχί-
ας νεοθωμανών και τευτόνων. Το δόγμα της γε-
λοιότητας που ανακάλυψαν και εφάρμοσαν οι 
Έλληνες απεδείχθη ισχυρότερο από το δόγμα 
του σοκ, ή, μάλλον, αποτελεί το υπέρτατο σοκ.

Σ ε λ ί δ α  1 6

Το Δόγμα της
Γελοιότητας
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Όχι, δεν είναι κώδικας κρυπτογράφησης. Εί-
ναι ο κώδικας ανάρτησης στη «Διαύγεια» (ναι, 
η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το όραμα του 
ΓΑΠ) μιας ατέλειωτης σειράς προκηρύξεων 
για τη μετάταξη υπαλλήλων του δημοσίου ή 
φορέων της «Γενικής Κυβέρνησης». 

Όλα άρχισαν με την περίφημη «κινητικότητα» στον δημόσιο το-
μέα, λίγο ως μνημονιακή επιταγή, λίγο ως μητσοτάκεια κοσμο-
αντίληψη και λίγο ως ανάγκη, αφού η κατανομή του προσωπι-
κού στις διάφορες υπηρεσίες ήταν πέραν κάθε λογικής. Απέναντι 
σε έναν ανορθολογισμό της στελέχωσης, κληρονομιά των καιρών 
των αθρόων διορισμών, αλλά και της αποχώρησης εργαζομένων 
με τους κανόνες 1:5, 1:10 (προσλήψεις:αποχωρήσεις), η διαδικα-
σία αυτή διεκδίκησε το τεκμήριο του εξορθολογισμού στη δημό-
σια διοίκηση.

Τότε βέβαια, για να ζητήσει κάποιος μετάταξη χρειαζόταν τη 
σύμφωνη γνώμη του ανώτατου διοικητικού οργάνου της δομής 
όπου εργαζόταν. Αυτό στην συνέχεια απαλείφθηκε. Αποτέλεσμα: 
Όλοι προκηρύσσουν θέσεις για μετάταξη, ενώ πολλοί βρίσκουν 
την ευκαιρία να τη ζητήσουν διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες 
(τόπος υπηρεσίας, φόρτος εργασίας κ.λπ.).

Αυτή η παράξενη «κινητικότητα», με τα παράξενα κριτήρια 
επιλογής και τις αδιαφανείς διαδικασίες, δημιουργεί έναν και-
νούργιο ανορθολογισμό αδειάζοντας θέσεις που είναι απαραί-
τητες, αλλά όχι δημοφιλείς. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος «ορ-
θολογισμός», αυτός της πελατειακής σχέσης. Σε εποχές όπου οι 
προσλήψεις περνάνε από το κουαρτέτο, το πάρτι δυσκολεύει. Η 
υπόσχεση της μετάταξης είναι η μόνη λύση, λύση αμοιβαία επω-
φελής για κυβερνώντες και κυβερνώμενους. Άλλωστε, από το 
«target group», την εκλογική πελατεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν 
μείνει και πολλά πράγματα, ας φροντίσουμε τουλάχιστον, αυτούς 
που έμειναν πιστοί.
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Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
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 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 14 Μαΐου 2016

Στο παρά πέντε

Πληρώνουμε 
για να μαθαίνει 
ο Αλέξης
  
Η πρώτη φορά αριστερά με τη σκλη-

ρή διαπραγμάτευση Τσίπρα-Βα-

ρουφάκη-Ζωής και λοιπών στοίχι-

σε στη χώρα αρκετά δισεκατομμύ-

ρια (από 10 έως 100, αναλόγως 

πώς τα λογαριάζει κανείς) και ένα 

τρίτο μνημόνιο, αχρείαστο αν το 

2014 δεν εξελίσσονταν διαφορετι-

κά τα πράγματα. Αλλά και η δεύτε-

ρη φορά αριστερά στοιχίζει αρκετά, 

για παράδειγμα έχουμε το ξεπού-

λημα των τραπεζών, η διαχείριση 

του προσφυγικού/μεταναστευτικού 

(μόνο το κλείσιμο της σιδηροδρο-

μικής γραμμής στην Ειδομένη προ-

καλεί έμφραγμα στις εξαγωγές), η 

καταστροφή του αγροτικού τομέα, 

η διάλυση των ελεύθερων επαγ-

γελματιών κ.ά. προκαλούν απώ-

λειες δισεκατομμυρίων. Δεν φτά-

νουν όλα αυτά, έχουμε και τα καπρί-

τσια των «Τσίπρα-Παππά» που τους 

ήρθε να επιτεθούν μετωπικά στο 

ΔΝΤ. Η «σύγκρουση» με το ΔΝΤ, με 

τις πρώτες εκτιμήσεις, θα στοιχίσει 

πάνω από ένα δισ., αφού το πακέ-

το των 5,4 δισ. που προτείνει η κυ-

βέρνηση θεωρείται μικρό και οι δα-

νειστές θέλουν πακέτο μέτρο πάνω 

από 6,5 δισ. ευρώ, και αν συνεχί-

σουν να διαπραγματεύονται οι Παπ-

πάδες-Τσακαλώτοι-Σταθάκηδες με 

τον «επιτυχημένο» τρόπο τους, μέ-

χρι το Πάσχα θα ξεπεράσει τα 7 δισ. 

ευρώ. Τώρα από το Μαξίμου διαρ-

ρέει η «εκτίμηση» ότι ήταν λάθος 

ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα 

ΔΝΤ! Πληρώνουμε κατιτίς παραπά-

νω, αλλά μαθαίνουν τα παιδιά…

Γ.Ξ. 

Χοντραίνει το 
πράγμα!
Το πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ, με τις ψή-

φους δύο μελών του να προέρχο-

νται από την παράταξη που πρό-

σκειται στον Σύριζα και τη μία του 

μέλους της παράταξης της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ διέγραψαν μια σειρά από πρω-

τοκλασάτους τηλεοπτικούς δημοσι-
ογράφους και επέπληξαν άλλους. 
Αιτία αποτέλεσε η στάση τους στο 
δημοψήφισμα, ότι ασκούσαν προ-
παγάνδα υπέρ του ΝΑΙ στο δημο-
ψήφισμα του καλοκαιριού. Οι «τσι-
πραίοι», αντί να κάνουν γαργάρα 
το ότι το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος το 
μετέτρεψαν σε ΝΑΙ, κινούμενοι από 
εκδικητική διάθεση προς άλλους 
δημοσιογράφους, που στην τελική 
βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο, αυτό 
της υπεράσπισης των πολύχρωμων 
(πράσινων, μπλε και ροζ) μνημονί-
ων, τους τιμώρησαν. Γιατί, αν ήθε-
λαν να τηρήσουν τους κανόνες της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα 
όφειλαν να τιμωρήσουν τα κομματι-
κά Μέσα, π.χ. τέσσερις-πέντε εφη-
μερίδες, ένα κομματικό ραδιόφω-
νο και δεκάδες ιστοσελίδες, που 
εδώ και δεκαπέντε μήνες μας ενη-
μερώνουν, αναπαράγοντας το κυ-
βερνητικά νον πέιπερ, που πάντα, 
μα πάντα πέφτουν έξω. Ή τους δη-
μοσιογράφους της ΕΡΤ, που ενώ την 
Παρασκευή το πρωί γινόταν ο κα-
κός χαμός σε Πειραιά, Μυτιλήνη και 
Χίο, είχαν προσκεκλημένο τον Δρί-
τσα και τους έλεγε ότι η κατάσταση 
ομαλοποιείται και σε λίγες μέρες 
όλα θα έχουν σιάξει. Αυτοί οι δημο-
σιογράφοι, όμως, δεν παραπληρο-
φορούν, απλώς περιγράφουν «μια 
άλλη πραγματικότητα», όπως τα 
δελτία Τύπου του δημοσιογράφου 
Γιώργου Κυρίτση, που καθημερινά 
μας ενημερώνει για την «υποδειγ-
ματική» διαχείριση του προσφυγι-
κού/μεταναστευτικού από την κυ-
βέρνηση. 
Υ.Γ. Το πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ έλα-
βε την απόφαση και ο Ρουβίκωνας 
έσπευσε να την εκτελέσει, σπάζο-
ντας την τζαμαρία του Πρώτου Θέ-
ματος και κάποια αυτοκίνητα δημο-
σιογράφων. Καταλαβαίνουν αυτοί 
οι ανεγκέφαλοι τι νεοεμφυλιακό 
κλίμα διαμορφώνουν. Ή αυτό επι-

διώκουν; 
Ξ.Κ.

Η γελοιοποίηση 
της ακροδεξιάς 
Λέμε για την γελοιοποίηση της αρι-

!

στεράς με τους Τσίπρο-Παππάδες 

(πατέρα και υιό), αλλά και στην 

ακροδεξιά δεν πάνε πίσω. Ο συνα-

σπισμός Καρατζαφέρη-Μπαλτάκου, 

με το όνομα Εθνική Ενότητα (μετά 

την έννοια του λαού θα κάψει και 

την έννοια της εθνικής ενότητας ο 

Καρατζαφέρης) έρχεται με φόρα 

για να καλύψει τον χώρο μεταξύ ΝΔ 

και Χρυσής Αυγής. Ο Καρατζαφέρης 

(πρόεδρος του κόμματος), αφού οι 

Συριζαίοι αρχειοθέτησαν την ενα-

ντίον του δικαστική δίωξη για τις οφ 

σορ βγήκε πάλι στο πολιτικό σερ-

γιάνι. 

Όπως παλιά που τον χρηματοδο-

τούσε ο Λαλιώτης για να κόβει ψή-

φους από τον Καραμανλή, τώρα τον 

χρησιμοποιούν οι Τσιπραίοι για τον 

ίδιο σκοπό. Μαζί του ο δικηγόρος 

του Δημήτρη Γιαννακόπουλου (μπά-

σκετ Παναθηναϊκού), Τάκης Μπαλ-

τάκος γνωστός στο πανελλήνιο για 

την νίλα, που του είχε κάνει ο Κασι-

διάρης, θα είναι ο γενικός γραμμα-

τέας.

Το κόμμα θα είναι «αντιμνημο-

νιακό και ευρωσκπεπτικιστικό», 

όπως ενημερώνουν και θα προσπα-

θήσει να προσεγγίσει πρώην βου-

λευτές της ΝΔ, όπως οι Γ. Μιχελάκης 

και Αρ. Ντινόπουλος, αλλά και δια-

γραφέντες βουλευτές της Χρυσής 

Αυγής. Να σου και αντιμνημονιακός 

και δραχμικός ο Καρατζαφέρης!

Α.Ξ.
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Μετά την πολυδιαφημισμένη συ-
ζήτηση στη Βουλή για τη διαφθο-
ρά, που εξελίχθηκε σε μέγα φιά-
σκο για την κυβέρνηση, αφού, και 
στον μόνο τομέα που πίστευε ότι 
υπερείχε από την αντιπολίτευση, 
αποδείχθηκε η γύμνια της, και 
μετά τη φαρσοκωμωδία «Γιαν 
Φαμπρ», η κυβέρνηση ζητούσε 
εναγωνίως μία επικοινωνιακή 
ρελάνς. Το προηγούμενο Σάββα-
το, λοιπόν, ο Τσίπρας, πάνω στην 
τσαντίλα του που τίποτα δεν πάει 
όπως το είχε «σχεδιάσει», θυμή-
θηκε τον προ 12ης Ιουλίου εαυτό 
του και την έπεσε στους «οικονο-
μικούς δολοφόνους» του ΔΝΤ. 

Γ 

ια τριάντα έξι ώρες, μέχρι 
η Λαγκάρντ να του απα-
ντήσει με μια ειρωνική 
και προσβλητική και για 

τη χώρα επιστολή, ο Τσίπρας (και 
ο Σύριζα) θύμισε τον περσινό εαυτό 
του, του δήθεν σκληρού διαπραγ-
ματευτή, και δώστου τα τηλεφωνή-
ματα σε Μέρκελ, Ολάντ, Μπάιντεν 
κ.λπ. για να τους μεταφέρει τα «φο-
βερά» λεγόμενα του Τόμσεν. Το 
αποτέλεσμα της μίνι «εξέγερσης» 
είναι ανάλογο της μέχρι τώρα δια-
κυβέρνησης του Τσίπρα: η Μέρ-
κελ την Τρίτη, 5 Απριλίου, συνα-
ντήθηκε με τη Λαγκάρντ (που είχε 
μαζί της και τον Τόμσεν για να εί-
ναι σαφές το μήνυμα ότι τον στηρί-
ζει απόλυτα) και αποφάσισαν ότι το 
ΔΝΤ πρέπει να παραμείνει πάση 
θυσία στην Ελλάδα. Επανέλαβαν 
ότι κούρεμα χρέους δεν υπάρχει 
περίπτωση να γίνει και παρεμπι-
πτόντως ανέφεραν ότι κάποια στιγ-
μή μπορεί να γίνει ελάφρυνση του 
χρέους. Άλλωστε αυτά είπε την ίδια 
μέρα στη Γερμανία και ο Σταθάκης, 
που ευθυγραμμίστηκε πλήρως με 
τη θέση Σόιμπλε ότι το ελληνικό 
χρέος μέχρι το 2022 είναι απολύ-
τως ρυθμισμένο και δεν χρειάζεται 
να γίνει καμιά παρέμβαση. 

Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι 
ο Τόμσεν ενόχλησε τόσο τον Τσί-
πρα γιατί στον διάλογό του με τη 
Βελκουλέσκου αναφέρει ότι το 
2018 το πρωτογενές πλεόνασμα 
δεν μπορεί να είναι 3,5% του ΑΕΠ, 
αλλά να μειωθεί στο 1,5%, δηλαδή 
να γλιτώσει η χώρα περίπου 3,5 
δισ. ευρώ και ότι η συζήτηση για τη 
ρύθμιση του χρέους πρέπει να ξε-
κινήσει στα μέσα Απριλίου!

Στο πρακτικό μέρος της σύ-

γκρουσης, η κυβέρνηση ζήτησε 
«ανακωχή» με το ΔΝΤ με την πρό-
ταση που κατέθεσε την Τετάρτη 6 
Απριλίου για μέτρα 1,8 δισ. ευρώ 
από έμμεσους φόρους την επόμε-
νη τριετία. Στα μέτρα αυτά περιλαμ-
βάνονται: 
• αύξηση του Φόρου Κατανάλω-
σης σe βενζίνη, ντίζελ και αέριο

• αύξηση της φορολογίας σε καπνι-
κά προϊόντα και οινοπνευματώδη

• αύξηση στο τέλος ταξινόμησης 
και αύξηση φορολογίας στα μετα-
χειρισμένα οχήματα.

• αύξηση του ειδικού τέλους στην 
κινητή τηλεφωνία και επιβολή τέ-
λους σe συνδρομητική τηλεόραση

• επιβολή τέλους περίπου 10 λε-
πτών στις τραπεζικές επιταγές

• τέλος διανυκτέρευσης στα ξενο-
δοχεία, ανάλογα με τα «αστέρια» 
και αύξηση της φορολογίας στα τυ-
χερά παιχνίδια. 

Πέρα απ’ αυτούς τους έμμεσους 
φόρους, στην πρόταση της ελληνι-
κής πλευράς έχουμε ακόμα δύο εν-
διαφέροντα στοιχεία, τις «νέες πα-
ρεμβάσεις στους συντελεστές του 
ΕΝΦΙΑ προκειμένου να αυξηθούν 
τα έσοδα από τα ακίνητα», δηλαδή 
ο ΕΝΦΙΑ όχι μόνο δεν θα καταργη-
θεί, αλλά θα γίνει ακόμα πιο σκλη-
ρός. Δεύτερον, η περικοπή δα-
πανών του Δημοσίου μέσω της 
μείωσης των αμυντικών δαπανών 
κατά 100 εκατ. ευρώ (αντί 500 εκατ. 
ευρώ, όπως αναφέρει ο προϋπολο-

γισμός, με την κυβέρνηση να επι-
καλείται την εμπλοκή των Ενόπλων 
Δυνάμεων στην προσφυγική κρί-
ση) και την αυστηρή εφαρμογή 
του κανόνα «μία πρόσληψη για 
κάθε πέντε αποχωρήσεις» στο 
Δημόσιο, προκειμένου να μειωθεί 
η μισθολογική δαπάνη. Το τελευ-
ταίο είναι ισχυρό πλήγμα για την 
κυβέρνηση, γιατί ήθελε το 2016 να 
χαλαρώσει αυτή η αρχή προκειμέ-
νου να κάνει προσλήψεις στην εκ-
παίδευση1 (κυρίως) και σε άλλους 
τομείς. 

Δεν ήθελε πολύ μυαλό για να 
εκτιμήσει κανείς ότι οι Γερμανοί και 
οι λοιποί Ευρωπαίοι στη διαμάχη 
Ελλάδα-ΔΝΤ θα συντάσσονταν με 
το ΔΝΤ και αφού η κατάληξη της 
«εξέγερσης» ήταν βέβαιη, το ερώ-
τημα είναι γιατί ο Τσίπρας τράβηξε 

το σκοινί με αποτέλεσμα να χειρο-
τερεύσει κατά τι τη θέση της χώρας; 
Μια εξήγηση είναι ότι έστησε πάλι 
το γνωστό κόλπο, ότι «έπεσε μαχό-
μενος». Ότι τα έβαλε με τους «οικο-
νομικούς δολοφόνους» του ΔΝΤ, 
αλλά αυτοί οι άκαρδοι δεν υποχώ-
ρησαν, άρα είναι αναπόφευκτο να 
ψηφίσουμε μέχρι το Πάσχα νέα δέ-
σμη μέτρων συνολικού ύψους 5,4 
δισ. ευρώ. Έτσι τα εναπομείναντα 
στελέχη του και τα κομματικά ρα-
διόφωνα και εφημερίδες θα έχουν 
να λένε και να γράφουν για μια δυο 
εβδομάδες ότι «τουλάχιστον αυτοί 
το παλεύουν».

Το συνολικό πακέτο μέτρων 
5,4 δισ. ευρώ που προτείνει η κυ-
βέρνηση είναι για την τριετία ’16-
’19 και θα προέρχεται κατά 1,8 δισ. 
από αλλαγές στο φορολογικό, 1,8 
δισ. στο ασφαλιστικό και 1,8 δισ. 
έμμεσους φόρους και περιστολή 
δαπανών. Αλλά και αυτή η πρότα-
ση είναι δύσκολο να περάσει, μιας 
και το ΔΝΤ, που βγήκε ενισχυμέ-
νο από την αντιπαράθεση, ζητά με 
μεγαλύτερη επιμονή μείωση κύ-
ριων συντάξεων, μείωση στους μι-
σθούς των δημόσιων υπαλλήλων 
και περαιτέρω «φιλελευθεροποίη-
ση» των εργασιακών σχέσεων. Εί-
ναι αβέβαιο αν η κυβέρνηση θα δι-
ατηρήσει την ελάχιστη ανοχή από 
την ελληνική κοινωνία από τη νέα 
φορολογική λαίλαπα που αναμένε-
ται μετά το Πάσχα. 

Η πραγματική οικονομία 
βουλιάζει

Η κατάσταση στην οικονομία από 
την επιβολή των κάπιταλ κοντρόλ 
είναι αποπνιχτική. Το τρίμηνο Ια-
νουαρίου – Μαρτίου είχαμε νέο 
ρεκόρ στα λουκέτα επιχειρήσεων, 
αφού αυξήθηκαν κατά 78% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυ-
σι. Το τρίμηνο έκλεισαν 9.812 επι-
χειρήσεις, ενώ άνοιξαν μόλις 5.988 
επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά τα 
λουκέτα είναι περισσότερα κατά 
σχεδόν 4.000 από τις ενάρξεις επι-
χειρήσεων. Η ίδια τραγική εικό-
να ως προς τη δανειοδότηση των 
επιχειρήσεων, τον Φεβρουάριο 
του 2016 δόθηκαν μόλις 291 εκ. 
ευρώ ως δάνεια σε επιχειρήσεις εκ 
των οποίων οι μικρές (μέχρι 250 
χιλ.) ήταν μόλις 23 και οι μεσαί-
ες (από 250 χιλ έως 1 εκατ.) 61. Το 
2015 τον ίδιο μήνα οι δανειοδοτή-
σεις προς επιχειρήσεις έφτασαν τα 
408 εκατ. ευρώ και το 2014 τα 937 
εκατ. ευρώ για να μη γυρίσουμε 

στο μακρινό 2011, που τα νέα δά-
νεια τον Φεβρουάριο ξεπερνούσαν 
τα 3 δισ.! Τα επιτόκια με τα οποία 
δανείζονται οι ελληνικές επιχειρή-
σεις είναι τρεις φορές πάνω από τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά. 

Οι καταθέσεις, παρά τα κάπι-
ταλ κοντρόλ, συνεχίζουν να μειώ-
νονται, τον Φεβρουάριο μειώθη-
καν κατά 550 εκ. ευρώ και διαμορ-
φώθηκαν στα 121,7 δισ. ευρώ, μει-
ωμένες κατά 19 δισ. ευρώ σε σχέση 
με την ίδια περίοδο πέρισυ, ενώ με 
την νέα φοροεπιδρομή που έρχεται 
αναμένεται να μειωθούν κι άλλο. 
Γι’ αυτό και τα κάπιταλ κοντρόλ ήρ-
θαν για να μείνουν, παρότι ο Τσί-
πρας πολλές φορές είχε επαναλά-
βει ότι θα είναι προσωρινά, το πι-
θανότερο είναι να παραμείνουν για 
χρόνια, καθώς με το υπάρχον κλί-
μα, αν αρθούν οι περιορισμοί στις 
αναλήψεις, οι τράπεζες  θα καταρ-
ρεύσουν μέσα σε λίγες μέρες. Φτά-
σαμε να παρατηρούνται φαινόμενα 
μαυραγοριτισμού, αφού πέρα από 
τη γνωστή ιστορία με τα 500ευρα 
που επιτήδειοι τα «σπάνε» κρατώ-
ντας 20-30 ευρώ, παρατηρείται και 
νέος τρόπος συναλλαγής, αγορά-
ζουν μετρητά, πληρώνοντας με κα-
ταθέσεις. Παράδειγμα, για να λάβει 
κάποιος 5.000 ευρώ μετρητά με-
ταβιβάζει μέσω τραπέζης έως και 
5.500 ευρώ. Για κερασάκι, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, μόνο το 
2015 αυξήθηκαν κατά 7 δισ. ευρώ. 
Με τέτοιες συνθήκες επανέρχονται 
τα σενάρια για ανάγκη νέας ανα-
κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, 
οι οποίες δεν διαθέτουν άλλα ενέ-
χυρα και αναγκαστικά η ανακε-
φαλαιοποίση θα γίνει με κούρεμα 
καταθέσεων. Υπενθυμίζουμε πως 
οι τράπεζες ξεπουλήθηκαν άρον 
άρον τον Νοέμβριο σε ξένα φαντς 
για να μην προχωρήσουν σε κού-
ρεμα καταθέσεων. 

Η οικονομία και η κοινωνία 
βουλιάζει εξαιτίας της καταστροφι-
κής διαχείρισης των Σύριζα-Ανέλ 
και οι ανίκανοι που περιφέρο-
νται στο Μαξίμου έχουν διάθεση 
για «στημένες κόντρες» με το ΔΝΤ. 

Σημειώσεις
1. Είναι χαρακτηριστική η περίπτω-
ση της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας 
www.alfavita.gr, που αν και υποτί-
θεται αντιπολιτεύεται την κυβέρνη-
ση, παραμύθιαζε όλο το προηγού-
μενο διάστημα τους εκπαιδευτικούς 
ότι έρχονται 13.000 προσλήψεις 
στην εκπαίδευση με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς.

Οι ανίκανοι βυθίζουν τη χώρα
Η δήθεν εξέγερση του Τσίπρα θα στοιχίσει 500 εκατ. έως 1 δισ. στους φορολογούμενους

“ 
Οι καταθέσεις, 

παρά τα κάπιταλ 

κοντρόλ συνεχί-

ζουν να μειώνο-

νται, τον Φεβρου-

άριο μειώθηκαν 

κατά 550 εκ. ευρώ 

και διαμορφώθη-

καν στα 121,7 δισ. 

ευρώ.

Του Γιάννη Ξένου

Η κατάσταση στην οικονομία από την επιβολή των κάπιταλ κοντρόλ είναι 
αποπνιχτική. Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου είχαμε νέο ρεκόρ στα 
λουκέτα επιχειρήσεων, αφού αυξήθηκαν κατά 78% σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο πέρυσι. Το τρίμηνο έκλεισαν 9.812 επιχειρήσεις, ενώ 
άνοιξαν μόλις 5.988 επιχειρήσεις.

http://www.alfavita.gr
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Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν 
η δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝ.ΕΛΛ. ήταν ακόμη στα πρώ-
τα βήματά της, σημειώναμε ότι 
η βιωσιμότητά της δεν θα κρι-
νόταν στο πεδίο της εφαρμογής 
του μνημονίου, αλλά σε αυτό του 
μεταναστευτικού/προσφυγικού 
και των τουρκικών διεκδικήσε-
ων στο Αιγαίο.

Σ 

την πορεία των πραγμά-
των οι κοινωνικές αντι-
δράσεις (κίνημα επαγ-
γελματιών, αγρότες κ.λπ.) 

στο ασφαλιστικό και το φορολογικό 
«έσβησαν» σχετικά ομαλά. Το πο-
λιτικό κόστος βεβαίως από τον έως 
τώρα λογαριασμό του τρίτου μνημο-
νίου είναι μεγάλο, αλλά δεν πρόκει-
ται να καταβληθεί εμπράκτως αν δεν 
γίνουν εκλογές.

Όμως το μεταναστευτικό/προ-
σφυγικό έχει αρχίσει να παίρνει δρα-
ματικό χαρακτήρα και πολύ σύντομα 
θα πρέπει να υπάρξουν δραστικές κι-
νήσεις πριν εξελιχθεί σε αποδομητι-
κό της κοινωνικής συνοχής. Εξ άλ-
λου, ακόμη και αν τα όσα γίνονται 
με το μνημόνιο είναι για πολύ κόσμο 
αναμενόμενα, η καταστροφή της κα-
θημερινότητας και της οικονομικής 
δραστηριότητας ολόκληρων περιο-
χών, αλλά και η έξαρση των εντάσε-
ων ενδέχεται να λειτουργήσουν κα-
ταστροφικά για την κυβέρνηση.

Στην αντίπερα όχθη, η Ν.Δ., πα-
ρότι έλυσε το πρόβλημα ηγεσίας και 
κατακτά σοβαρό δημοσκοπικό προ-
βάδισμα, δεν φαίνεται ότι έχει τη δι-
άθεση να διεκδικήσει την εξουσία. Ο 
Μητσοτάκης προτιμά προηγουμέ-
νως να ελέγξει το κόμμα του και να 
βεβαιωθεί ότι το νέο ακροδεξιό εγ-
χείρημα Καρατζαφέρη, Μπαλτάκου 
κ.λπ. θα είναι ακίνδυνο για τη δική 
του επιρροή στην ευρύτερη Δεξιά. 
Ακόμη και το αίτημά του για εκλογές 
είναι κυρίως αμυντικό, αφού μάλλον 
προσπαθεί να είναι έτοιμος σε περί-
πτωση εκλογικού αιφνιδιασμού.

Ανεξάρτητα όμως από τους κα-
βγάδες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. αυτή 
την εποχή, το νέο περιβάλλον στο 
οποίο κινείται η χώρα τη φέρνει αντι-
μέτωπη με προβλήματα των οποίων 
η εξέλιξη ελάχιστα θα εξαρτηθεί από 
τις επιθυμίες των εγχώριων πολιτι-
κών ηγεσιών.

Μνημόνιο και χρέος
Μεγάλο θέμα των ημερών υπήρ-
ξε η διαρροή των συνομιλιών μετα-
ξύ των στελεχών του ΔΝΤ για τη δι-

απραγμάτευση με την ελληνική κυ-
βέρνηση. Το ότι οι διάλογοι αυτοί δεν 
αποκαλύπτουν κάτι νέο, αλλά επα-
ναλαμβάνουν τακτικές που εφαρμό-
στηκαν ήδη εις βάρος των πρόσφα-
των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι 
ήδη γνωστό. 

Τα όσα ακολούθησαν, όμως, 
μοιάζουν εν πολλοίς με... ντεζαβύ. Η 
σύγκρουση του Τσίπρα με το ΔΝΤ 
φέρνει στον νου τη σύγκρουση του 
Σαμαρά με τον ίδιο οργανισμό, όταν 
ο τέως πρωθυπουργός αποφάσισε 
ότι ο μόνος δρόμος που είχε ήταν αυ-
τός της σύμπλευσης με τη Γερμα-
νία. Ο Σαμαράς ήθελε, στα τελειώμα-
τα, να διώξει το ΔΝΤ προσδοκώντας 
μια αποκλειστική σχέση με τους Ευ-
ρωπαίους που θα τον οδηγούσε στις 
«αγορές» και στη ρύθμιση του χρέ-
ους με τον τρόπο που προέκριναν οι 
Ευρωπαίοι και δη οι Γερμανοί.

Τώρα ο Τσίπρας επιχειρεί ακρι-
βώς το ίδιο, καθώς «ανακαλύπτει» 
και αυτός ότι μια σύγκρουση με τη 
Γερμανία, με τον ίδιο στην πλευ-
ρά του ΔΝΤ, μπορεί να αποβεί κα-
ταστροφική. Ήδη την έπαθε άσχη-
μα μια φορά το πρώτο επτάμηνο του 
2015 και θα ήταν τουλάχιστον... ύπο-
πτο το να συμβούν τα ίδια.

Το γερμανικό μήνυμα είχε έρ-
θει μερικές μέρες νωρίτερα από τη 
διαρροή των συζητήσεων Τόμσεν 
και Βελκουλέσκου στο WikiLeaks 
και μάλιστα από τον ίδιο τον υπουρ-
γό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος είχε δώ-
σει το πράσινο φως στην ελληνι-
κή κυβέρνηση να «μην κόψει συντά-
ξεις» σε αυτή την φάση, αν αυτό είναι 
δύσκολο, αλλά να βρει «ισοδύναμα» 
– δηλαδή... νέους φόρους – και, κυρί-
ως, ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα για 
την αντιμετώπιση του χρέους.

Λίγο μετά, ο επικεφαλής οικο-

νομολόγος του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου Μορίς Όμπστφελντ 
«υποδείκνυε» ότι «βραχυπρόθε-
σμα μπορεί να υπάρξει χαλάρωση 
των δημοσιονομικών στόχων (της 
Ελλάδας) λόγω προσφυγικού».

Αμέσως μετά τον «καβγά» μεταξύ 
κυβέρνησης και ΔΝΤ, ο οποίος έφε-
ρε ως επίσημη συζήτηση το χρέος –
εν όψει μάλιστα και της εαρινής συ-
νόδου του Ταμείου τις επόμενες μέ-
ρες– ο Μάρτιν Γιέγκερ, εκπρόσωπος 
του Σόιμπλε, επανέλαβε ότι δεν είναι 
ώρα να συζητηθεί το χρέος.

Ο πραγματικός λόγος της γερμα-
νικής άρνησης είναι ο ίδιος για τον 
οποίο, παρά το πρωτογενές πλεόνα-
σμα, η Γερμανία αρνήθηκε στον Σα-
μαρά την ίδια συζήτηση, παρότι του 
την είχε υποσχεθεί με τη συμφωνία 
του φθινοπώρου του 2012: η εφαρ-
μογή «αξιόπιστων μεταρρυθμίσε-
ων», με πρώτη και καλύτερη το βαθύ 
κούρεμα των συντάξεων!

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι 
ο Τσίπρας κινδυνεύει να βρεθεί σή-
μερα στη θέση του Σαμαρά, ο οποί-
ος επίσης είχε επιδιώξει μια πολιτι-
κή συμφωνία για χαλαρή αξιολόγη-

ση ώστε να κερδίσει πολιτικό χρόνο, 
αλλά στο τέλος βρέθηκε επί ξύλου 
κρεμάμενος και κατηγορούμενος για 
«εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων». 
Στο σημείο αυτό εγκαταλείφθηκε ο 
ίδιος από τους Γερμανούς, οι οποίοι 
πέρασαν με άνεση στον επόμενο.

Βεβαίως, όποια και αν είναι η εξέ-
λιξη στο θέμα του χρέους, την οποία 
πιθανότατα δεν θα δούμε –αν τη δού-
με..– πριν περάσουν μήνες ή και χρό-
νια, δεν πρόκειται να είναι πολιτι-
κά αναίμακτη για την ελληνική κυ-
βέρνηση. Άλλωστε όλοι συμφωνούν 
ότι, για να πάρει η Ελλάδα μια όντως 
συμφέρουσα αναδιάρθρωση, θα 
πρέπει να κάνει όλα όσα δεν έγιναν 
τα προηγούμενα χρόνια. Με άλλα 
λόγια, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι 
βασικοί στόχοι των μνημονίων:
• Η κάθετη πτώση της αξίας εισοδη-
μάτων και περιουσιών.
• Η προλεταριοποίηση της «μεσαί-
ας τάξης».
• Η πλήρης ιδιωτικοποίηση της πα-
ραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουρ-
γιών του κοινωνικού κράτους.
• Η υπαλληλοποίηση των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών.
Κοινώς, όλα όσα άπασες οι μνημονι-
ακές κυβερνήσεις αρνήθηκαν ή απέ-
φυγαν να κάνουν.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Σόι-
μπλε έχει εκφράσει, σε χρόνο άσχε-
το, την πρόθεσή του να εξετάσει το 
θέμα του χρέους σταδιακά –δηλα-
δή ανάλογα με τον ρυθμό εφαρμο-
γής των μνημονιακών μεταρρυθμί-
σεων. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο βασι-
κός δανειστής –κοινώς οι Ευρωπαίοι 
και δη οι Γερμανοί– είναι αυτός που 
θα ορίσει την τύχη του χρέους. Επει-
δή, όμως, ούτε κάποια ελληνική κυ-
βέρνηση φαίνεται πρόθυμη να προ-
χωρήσει στην πλήρη επίτευξη των 
παραπάνω επιδιώξεων ούτε κάποια 
από τις πλευρές των δανειστών φαί-
νεται πρόθυμη να υπαναχωρήσει 
από τους βασικούς στόχους των μνη-
μονίων, ο κίνδυνος μιας μακράς και 
επικίνδυνης στασιμότητας είναι πα-
ρών και ισχυρός.

Προσφυγικό και Τουρκία
Το δεύτερο πεδίο στο οποίο θα κρι-
θεί το μεσοπρόθεσμο μέλλον της Ελ-
λάδας σχετίζεται με το προσφυγικό/
μεταναστευτικό και την Τουρκία. 
Οι ροές ανθρώπων δεν είναι γνω-
στό ποια έκταση θα λάβουν, καθώς 
η Τουρκία τορπιλίζει κάθε απόπειρα 
για την εφαρμογή μιας, ούτως ή άλ-
λως, βαθιά προβληματικής συμφω-
νίας, ενώ επιπλέον έχει κάθε λόγο να 
συνεχίσει την προώθηση προσφύ-

γων και μεταναστών προς τη χώρα 
μας εφόσον αυτή η τακτική προκαλεί 
των εσωτερική μας αποσταθερο-
ποίηση, την οποία πολύ δύσκολα θα 
αποφύγουμε αν το επόμενο διάστη-
μα υπάρξει μια ακόμη έκρηξη στους 
αριθμούς των εισόδων.

Στις ανησυχίες που υπάρχουν 
στην Ελλάδα για ένα σοβαρό ελληνο-
τουρκικό επεισόδιο, το οποίο θα δη-
μιουργούσε νέα δεδομένα στο Αι-
γαίο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα 
προκύψει σε αυτή τη φάση. Κανείς 
όμως δεν μπορεί να αποκρύψει ότι:
• Το Αιγαίο βρίσκεται υπό άτυπη 
συνδιαχείριση λόγω προσφυγικού.
• Η χώρα ολόκληρη βρίσκεται υπό 
ένα οικονομικό και ένα μεταναστευ-
τικό/προσφυγικό μνημόνιο με κλει-
στά τα σύνορά της, άρα αποτελεί με 
δύο τρόπους «υγειονομική ζώνη», 
ώστε να μη μεταδίδονται «ασθένειες» 
στην υπόλοιπη Ευρώπη.
• Η Τουρκία, συγκλονιζόμενη από 
την εσωτερική κρίση του Κουρδι-
κού, το οποίο έχει περάσει σε μια 
εντελώς νέα –και πιο επικίνδυνη για 
την Τουρκία– περίοδο, πιθανότα-
τα δεν είναι σε θέση για μια «μεγά-
λη» κίνηση προς τα δυτικά της. Όμως 
αυτό δεν την εμποδίζει να αναβαθ-
μίσει εμπράκτως την ατζέντα των 
διεκδικήσεών της, καθώς διαπιστώ-
νει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πια 
το σύνορο της Ευρώπης, αλλά το 
hotspot επιλογής φθηνού εργατικού 
δυναμικού.

Καθώς, λοιπόν, ούτε η τουρκι-
κή κρίση θα τελειώσει σύντομα ούτε 
η Ελλάδα αναμένεται να απαλλα-
γεί από τις παρενέργειες του μετανα-
στευτικού/προσφυγικού, ένα ακόμη 
πεδίο μακράς και επικίνδυνης στα-
σιμότητας ανοίγει.

Και εδώ ο αποφασιστικός πα-
ράγοντας θα είναι η Γερμανία, κα-
θώς η ελληνική κυβέρνηση, κάνο-
ντας το «σέρβις» της Ευρώπης, έναν 
ρόλο που δεν αρνήθηκε λόγω της 
τραγικής διαπραγματευτικής της θέ-
σης, έχει ήδη χάσει κάθε περιθώριο 
για αυτόνομη πολιτική. Συνεπώς θα 
εξαρτάται για πολύ καιρό από τις δι-
αθέσεις των Γερμανών, οι οποίοι θα 
πετάνε ψίχουλα εν είδει ενοικίου για 
τη χρήση του ελληνικού οικοπέδου 
ως καταυλισμού προσφύγων και με-
ταναστών.

Το μεγαλύτερο από όλα τα προ-
βλήματα; Ότι η Ελλάδα δεν προβλέ-
πεται, στο ορατό μέλλον, να ανακτή-
σει τη δυνατότητα αποφάσεων και πι-
θανότατα θα παραμείνει δέσμια εξε-
λίξεων που θα παράγονται έξω από 
αυτήν. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος...

Κίνδυνος για μακροχρόνια στασιμότητα
Από τις κινήσεις των Ευρωπαίων και τις εξελίξεις στην Τουρκία θα κριθεί το μεσοπρόθεσμο μέλλον της Ελλάδας

“ 
Η Ελλάδα δεν προ-

βλέπεται, στο ορα-

τό μέλλον, να ανα-

κτήσει τη δυνατότητα 

αποφάσεων και πιθα-

νότατα θα παραμείνει 

δέσμια εξελίξεων που 

θα παράγονται έξω 

από αυτήν.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου
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Ο Σάββας Παύλου, δάσκαλος, 
συγγραφέας, μη μέλος του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, πριν απ’ 
όλα αγωνιστής για τα δίκαια του 
Κυπριακού Ελληνισμού, για την 
Αυτοδιάθεση-Ένωση, φίλος και 
σύντροφος για πολλές δεκαετί-
ες, δεν είναι πια μαζί μας. Όπως 
ο ίδιος επιθυμούσε, τάθηκε στην 
αγαπημένη του Κοκκινοτριμιθιά 
της Κύπρου και της Ελλάδας, την 
6η Απριλίου. Σεβόμενοι τη μνή-
μη του δεν θα πούμε περισσό-
τερα σήμερα. Θα δημοσιεύσου-
με μόνο ένα δικό του κείμενο, 
γραμμένο σε ανύποπτο χρόνο.

Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά-
ζει, αδελφέ.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς, ο Μή-
τσος Δημόπουλος, η Χριστίνα 
Σταματοπούλου, ο Γιώργος Ρακ-
κάς και όλοι οι υπόλοιποι σύ-
ντροφοί σου.
 

Όντως φοβερώτατον το του 
θανάτου μυστήριον

εις το καθ’ ομείωσιν  
πανάγαγε, το αρχαίο κάλλος  

αναμορφώσασθαι

και την ποθεινήν πατρίδα  
παράσχου μοι, παραδείσου πάλιν  

ποιών πολίτην με

Ό 

πως παρατήρησε, πα-
λαιότερα, ευαίσθητος 
διανοούμενος, στους 
γάμους οι φωτογρά-

φοι και οι χειριστές των βίντεο 
έχουν μετατρέψει την τελετή και 
την εκκλησία σε ένα στούντιο φω-
τογράφησης και βιντεογράφησης. 
Η λειτουργία, οι ύμνοι, οι ψάλτες, 
ο παπάς, εκμηδενίζονται και εξα-
φανίζονται, υπάρχουν μόνον οι φω-
τογράφοι και οι βιντεογράφοι. Δί-
νουν εντολές και κανονίζουν πώς 
θα εξελιχθεί η τελετή, πού θα στα-
θούν και πώς θα κινηθούν οι νεό-
νυμφοι, δίνουν διαταγές ακόμη και 
στον ιερέα πως θα δράσει και θα 
πορευτεί. Κι αυτός, άρχων του μυ-
στηρίου και του χώρου, αντί να τους 
εξαποστείλει, δυστυχώς τους υπα-
κούει.

Άρχισε να χαλά και η ακολου-
θία  για την κηδεία, η υπέρτατη τε-
λετή, όταν ο άνθρωπος αποχαιρετά 
τον κόσμο αυτό. Και εκεί τα πράγμα-

τα έχουν φτάσει σε σημείο εξευτελι-
σμού και εξανδραποδισμού. Εκτός 
από τους φωτογράφους και τους 
βιντεοφόρους, έχουμε την κατά-
θεση στεφάνων, τους αλλεπάλλη-
λους επικηδείους, σε μερικές περι-
πτώσεις έχουμε φτάσει σε διψήφιο 
αριθμό. Η κηδεία γίνεται πια  ένα 
κοσμικό γεγονός στο οποίο ο νε-
κρός εξαφανίζεται. Αρχίζουν οι κα-
ταθέσεις στεφάνων που αναγγέλ-
λονται, ακόμη κάποιος διαβάζει τον 
κατάλογο των ανθρώπων που κατέ-
θεσαν προηγουμένως στεφάνι, αρ-
χίζουν οι επικήδειοι. Αναγγέλλο-
νται τα ονόματα, οι τίτλοι και οι ιδι-
ότητες των ομιλητών, αυτοί πλησιά-
ζουν στο μικρόφωνο και αρχίζουν, 
ο νεκρός, ανυπεράσπιστος στο φέ-
ρετρο, υφίσταται κοινοτοπίες και τυ-
πικότητες και μεγάλα λόγια. 

Είναι χαρακτηριστική η περί-
πτωση με τις κηδείες των αγνοου-
μένων, που τα λείψανά τους βρέθη-
καν και ταυτοποιήθηκαν με τη μέ-
θοδο DNA. Οι άνθρωποι αυτοί σκο-
τώθηκαν πολεμώντας τον Τούρκο 
κατακτητή, άλλοι εκτελέστηκαν 
εν ψυχρώ από το αδίστακτο τέρας 
του τουρκικού τακτικού στρατού. Κι 
όμως στις κηδείες τους, σε ένα αλα-
λούμ μικροπολιτικής, δεν τονίζεται 
τίποτε από όλα αυτά, η εξόδιος ακο-
λουθία τους αποτελεί προπαγανδι-
στικό εφαλτήριο της τρέχουσας πο-
λιτικής πρακτικής και του κομμα-
τικού καιροσκοπισμού, πολέμη-
σαν τον Τούρκο, σκοτώθηκαν στη 
μάχη ή δολοφονήθηκαν και ακού-
ουν συμβιβαστικές κορώνες, επα-

ναπροσεγγιστικές αφέλειες, ισοπε-
δωτικές ειρηνοφιλίες, σιροπιαστά 
ιδεολογήματα και νεοκυπριακά πι-
λάφια. Ό,τι σκηνοθετεί και υποβάλ-
λει η μικροκομματική τακτική και οι 
μικρόνοες ηγήτορες.

Ακόμη: Στο «δεύτε τελευταίον 
ασπασμόν» οι δικοί του νεκρού στέ-
κονται δίπλα στο φέρετρο και περ-
νούν οι παρόντες για τα συλλυπητή-
ρια και τα λόγια παρηγοριάς. Ο απο-
χαιρετισμός για τον νεκρό υποτονί-
ζεται, μπαίνει σε τριτεύουσα μοίρα, 
αυτό το μέρος της νεκρώσιμης ακο-
λουθίας  δεν είναι πια μια ανεπανά-
ληπτη στιγμή της σχέσης μας με τον 
μεταστάντα (τον βλέπουμε και τον 
αποχαιρετούμε για τελευταία φορά 
και τόσες ποικίλες σκέψεις αναδύ-
ονται στο μυαλό, για τον μακαρίτη, 
για το αιώνιο θέμα της ζωής και του 
θανάτου). Αντίθετα γίνεται μια κοι-
νωνική εκδήλωση όπως τόσες  άλ-
λες. Στη γενέτειρά μου, την ανεπα-
νάληπτη Ερυθροτερμινθία, στις κη-
δείες της, που μικρό παιδί τις πα-
ρακολούθησα σχεδόν όλες, δεν 
γίνονταν τέτοια πράγματα. Το «δεύ-
τε τελευταίον ασπασμόν» ήταν αφι-
ερωμένο στον νεκρό, και μόνο σ’ 
αυτόν. Το εκκλησίασμα πλησίαζε το 
φέρετρο προσκυνούσε και αποχαι-
ρετούσε τον μεταστάντα. Τα συλλυ-
πητήρια και τα λόγια της παρηγο-
ριάς δίνονταν στους οικείους του 
νεκρού μετά την κηδεία, στην έξο-
δο του κοιμητηρίου, όταν έπαιρναν 
εκεί μια ελιά, ένα κομμάτι ψωμί και 
λίγο κρασί για το «Θεός μακαρίσει 
τον» και «αιωνία η μνήμη του». 

Τώρα όμως, ίσως μέσα στην οικο-
νομία των ρυθμών της τρέχουσας 
ζωής, όταν πολλοί πάνε μόνον στην 
εκκλησία για την τελετή και αποχω-
ρούν χωρίς να μεταβούν και στο 
κοιμητήριο για την ταφή, διευθετή-
θηκε μέσα στη νεκρώσιμο ακολου-
θία να δίδονται και τα συλλυπητή-
ρια προς τους οικείους. Αποτέλε-
σμα: Χάλασε η σωστή ατμόσφαιρα 
της κηδείας, πήρε πιο εκκοσμικευ-
μένο χαρακτήρα.

Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη 
να συζητήσουμε το θέμα της κηδεί-
ας στην Κύπρο και να σώσουμε την 
αξιοπρέπεια των νεκρών μας. Ο σε-
βασμός και η εν αξιοπρέπεια φρο-
ντίδα των πεθαμένων  μας, η αφοσί-
ωση στην τελετή της κηδείας τους, 
η εν ειλικρίνεια σοβαρότητα κατά 
τη διάρκειά της, η φροντίδα για τη 
μνήμη τους, αποτελούν θεμελιώδη 
και ωραία συστατικά της ελληνικής 
κοινωνίας. Φαίνεται ότι αρχίσαμε 
να χαλούμε και σ' αυτό. Το πιο ση-
μαντικό: Η νεκρώσιμος ακολουθία 
της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας 
είναι αρκετή και δεν χρειάζεται τί-
ποτε άλλο. Η νεκρώσιμος ακολου-
θία, αυτό το ποίημα του θανάτου, το 
άσμα ασμάτων για το θέμα της ζωής 
και της αναχώρησής μας από τον 
κόσμο τούτο, ένα αριστούργημα λό-
γου και φιλοσοφικής ενατένισης, 
συμπυκνωμένη και κάποτε ευφρό-
συνα παρηγορητική, δεν χρειάζεται 
συμπληρώματα και φτιασίδια άλλα.

Με απλά λόγια: Όταν πεθάνω 
δεν θέλω κανένα τηλεοπτικό συ-
νεργείο και φωτογράφο, δεν θέλω 

καταθέσεις στεφάνων ή αναγγελία 
ποιοι κατέθεσαν στεφάνι.

Η νεκρώσιμος ακολουθία της 
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας αρκεί.

Αν κάποιος αισθάνεται έντονα 
αυτή την ανάγκη για  στεφάνι, ας 
βάλει διακριτικά ένα στο φέρετρο ή 
στον τάφο και ας αποχωρήσει ήρε-
μα.

Δεν θέλω επικήδειους λόγους. 
Ούτε έναν, είτε από φίλο, είτε από 
συγγενή ή (Θεός φυλάξοι)  οποιο-
δήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία της 
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας αρκεί.

Στο «δεύτε τελευταίον ασπα-
σμόν» δεν θα δίδονται τα γνωστά 
συλληπητήρια στους οικείους.

Η νεκρώσιμος ακολουθία της 
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας αρκεί.

Όσοι αισθάνονται έντονα αυτήν 
την ανάγκη ας πάνε στο νεκροτα-
φείο Κοκκινοτριμιθιάς και μετά την 
ταφή, στην έξοδο του κοιμητηρίου, 
με το κρασί, τις ελιές και το ψωμί 
ας πούνε την καλή τους κουβέντα 
στους συγγενείς.

Μόνο ένα πράγμα θα ζητήσω: 
Το φέρετρο να είναι καλυμμένο με 
την ελληνική σημαία. Παλιά, την 
εποχή των πολιτικών μου δραστη-
ριοτήτων, μιλούσα ότι μαζί με την 
ελληνική σημαία θα ήθελα και μια 
μαυροκόκκινη άλλη, ένδειξη των 
αντιεξουσιαστικών μου πεποιθή-
σεων και του πολιτικού μου ριζο-
σπαστισμού. Ανοησίες. Στην Κύπρο 
η ελληνική σημαία τα λέει όλα, εί-
ναι η πιο αντιεξουσιαστική και ριζο-
σπαστική πράξη. Στον θανατόπνοο 
τουρκικό επεκτατισμό, στη δουλο-
φροσύνη, στη μιζέρια και στην κα-
κομοιριά, στην κουτοπονηριά των 
νεοκυπρίων και στην αλλοτρίωση 
πολλών Ελλαδιτών, στις πλεκτάνες  
των Άγγλων και του διεθνούς παρά-
γοντα, η ελληνική σημαία συμπυ-
κνώνει την έννοια της αντίστασης, 
της ελευθερίας και της αξιοπρέπει-
ας. Μόνον, λοιπόν, αυτά. Η ελληνι-
κή σημαία και η νεκρώσιμος ακο-
λουθία της Ορθοδόξου ημών Εκ-
κλησίας.

Λευκωσία 2010

Το ιστολόγιο του Σάββα Παύλου:
savvaspavlou.wordpress.com

 

Σάββας Παύλου: Η κηδεία μου
Επιτάφιος και όχι Ρέκβιεμ

Μόνο ένα πράγμα θα ζητήσω: Το φέρετρο να είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία. Παλιά, την εποχή των 
πολιτικών μου δραστηριοτήτων, μιλούσα ότι μαζί με την ελληνική σημαία θα ήθελα και μια μαυροκόκκινη 
άλλη, ένδειξη των αντιεξουσιαστικών μου πεποιθήσεων και του πολιτικού μου ριζοσπαστισμού. Ανοησίες. 
Στην Κύπρο η ελληνική σημαία τα λέει όλα, είναι η πιο αντιεξουσιαστική και ριζοσπαστική πράξη.
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Ο Μάρτιν Σουλτς, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σε συνάντηση που είχε την 
προηγούμενη εβδομάδα με Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους νέους, κατά την επίσημη 
και αλησμόνητη επίσκεψή του στην Κύπρου, 
ανέλαβε ρόλο προξενήτρας. Σαν να μην έφτα-
νε, δηλαδή, η προσπάθειά του, κατά το παρά-
δειγμα άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, για 
την επιβολή ενός νέου απαρτχάιντ, την πλήρη 
αθώωση της Τουρκίας για την κατοχή, έπρεπε 
να εισβάλει και στα… κρεβάτια μας.

Φ 

αίνεται ότι ο Γερμανός σοσιαλ-
δημοκράτης θεώρησε ότι διε-
νεργούσε επίσημη επίσκεψη σε 
αποικία της πάλαι ποτέ γερμανι-

κής αυτοκρατορίας στην Αφρική και έκρινε 
πρέπον να «διδάξει» στους νέους πώς να… 
ερωτεύονται και ποιους. Μετά από «απαίτη-
ση» νέου (άλλος αυτός) να δώσει ο κ. σουλτς 
συστάσεις με βάση τη δική του εμπειρία (δη-
λαδή τη γερμανική ενοποίηση;) και γνώσεις 
στους νέους για να ξαναχτίσουν μακροχρό-
νια σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων για 

να κάνουν τα σωστά βήματα στο Κυπριακό, ο 
πρόεδρος του εΚ υπερέβην εαυτόν.

«ερωτευτείτε», συμβούλεψε, «όσο είναι 
δυνατόν ο ένας τον άλλον στις δύο πλευρές. 
Νομίζω ότι ο έρωτας είναι το καλύτερο μέσον 
για να γνωρίσει ο ένας τον άλλον». Και συ-
νέχισε λέγοντας ότι οι νέοι 17-18 ετών, που 
δεν έχουν τα βιώματα διαχωρισμού των πα-
λαιότερων γενεών, μπορούν να προχωρή-
σουν χωρίς προκαταλήψεις και αυτό μπορεί 
να γίνει με πολιτιστικές, κοινωνικές και άλ-
λες ανταλλαγές. Παρότρυνε, δηλαδή, τους 
ε/κ να ερωτευτούν με τ/κ και το αντίθετο. λες 
και θα χτιστεί κουλτούρα ειρήνης αν επιλέ-
ξουν αυτοί (ντόπιοι ή ξένοι αξιωματούχοι) τις 
ερωμένες ή τις φίλες μας.

Πάντως, δεν είναι μόνος του ο σουλτς. 
Όλη αυτή η προσπάθεια των περιβόητων 
«peace builders» για να έρθουν δήθεν κο-
ντά οι ε/κ και οι τ/κ γίνεται, αν όχι σε βλακώ-
δη βάση, σε εντελώς λανθασμένο επίπεδο. 
δεν γίνεται να αντιμετωπίζουν έναν ολόκλη-
ρο λαό (με τόση ιστορία, μάλιστα) σάμπως 
και πρόκειται είτε για τριτοκοσμικούς αναλ-

φάβητους, που ούτε να ερωτευτούν μπορούν, 
είτε για εξάχρονα που πρέπει να φιλέψουν με 
τους συμμαθητές τους. Με όλους τους συμμα-
θητές τους. Αυτό δεν είναι κουλτούρα ειρή-
νης. το «1984» του Όργουελ είναι.

επειδή, όμως, και ελέω των ημερών, 
έχουμε πλήρη συνείδηση ακόμα και όσον 
αφορά τους έρωτές μας, ας συνυπογράψου-
με με τον δάσκαλο Παλληκαρίδη: «την ελ-
λάδα αγαπώ, αλλά κι εσένα, μ’ έναν έρω-
τα μεγάλο αληθινό». Ή, ας νοσταλγήσουμε 
τον τρόπο του λιπέρτη: «Έθελα να ’μουν αε-
ρούδιν να δώκω μέσα στην μονήν σου, πον-
νά ’σαι τέλεια μανισιή σου, χωρίς να πάρουν 
μυρωδκιάν. τζιαι τότες τζιείντα κάλλη, τότες, 
να τα ρουφήσω, να τα φάω, τζι αν νώσουν, 
ξέρω πού ’ννα πάω, βκαίννω που μιαν χα-
ραμαδκιάν». Ή, να φέρουμε στον νου «αυ-
τήν που ήρθε αγκαλιά με το λιμανάκι της Κε-
ρύνειας», κατά τον Μόντη. σε τούτα εδώ τα 
μάρμαρα, πάντως, ερωτευόμαστε αλλιώς κι 
αν γίνεται να το κατανοήσει ο Μάρτιν σουλτς 
μα και όσοι, ντόπιοι ή εισαγόμενοι, θεωρούν 
πως το Κυπριακό τελειώνει με δικοινοτικά 

ερωτοτροπήματα. σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, 
ο Αυξεντίου διέκοψε το αντάρτικο μονάχα για 
να στεφανωθεί και να αγκαλιαστεί με τη Βα-
σιλού του στον Καραβά. Να διδάξουν στους 
Γερμανούς πώς να ερωτεύονται. εμείς, ξέ-
ρουμε καλά. Καλή αντάμωση…

Αλέκος Μιχαηλίδης

Το 2016, αφιερωματικό έτος 
της Ελλάδας στη Ρωσία και της 
Ρωσίας στην Ελλάδα, δίνει τη 
δυνατότητα για πραγματοποί-
ηση εκδηλώσεων στις δύο χώ-
ρες, οι οποίες θα συμβάλουν 
στην καλύτερη  γνωριμία των 
δύο λαών. 

Γ 

ενικώς, απ’ ό,τι παρατη-
ρούμε, οι εκδηλώσεις που 
γίνονται είναι περιορισμέ-
νες, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στη Ρωσία, το κλίμα υποτονικό 
ανάμεσα στις δύο χώρες και οι αι-
τίες γνωστές: η οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα, η εχθρική στάση των 
δυτικών στην περίπτωση διεύρυν-
σης των σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας, 
η ελλιπής κινητοποίηση στη Ρωσία 
για τις εκδηλώσεις.

Όμως για λαούς όπως ο ελληνι-
κός και ο ρωσικός, λαούς με παλαι-
ότατη γνωριμία, με πυκνές, βεβαιω-
μένες και γενικώς καλές σχέσεις, οι 
εορταστικές εκδηλώσεις, όσο μεγά-
λες και αν είναι, θα έρχονται πάντα 
σε δεύτερο επίπεδο. 

Στο πρώτο επίπεδο θα παρα-
μένει η διατήρηση και η εδραίωση 
της φιλίας, η οποία κατά το παρελ-
θόν και για μεγάλο χρονικό διάστη-

μα στηρίχθηκε στην αφοσίωση και 
στην πίστη των δύο λαών στη μετα-
ξύ τους γνωριμία και δημιουργία.    

Στην Ελλάδα ο λαός νιώθει, λόγω 
της ορθόδοξης παράδοσης και λόγω 
της Επανάστασης του 1821, μια στε-
νή σχέση προς τη Ρωσία. 

Στη Ρωσία οι εντυπώσεις που 
υπάρχουν για την Ελλάδα είναι γε-
νικώς ευμενείς και το γνωμικό του 
Α. Τσέχοφ, «Στην Ελλάδα όλα υπάρ-
χουν», είναι αυτό που ξέρει ο κάθε 
Ρώσος για τον τόπο μας και σε αυτό 
διακρίνεται η θετική και αισιόδοξη 
αντιμετώπιση της Ελλάδας και του 
Έλληνα.

Κατά τους εορτασμούς ενός τέ-
τοιου έτους πολλοί ευχόμαστε να δι-
ευρυνθούν οι οικονομικές σχέσεις 
των δύο χωρών, κάτι που αναμφίβο-
λα θα πρέπει να κατορθωθεί, υπερ-
νικώντας τις δυσκολίες. Όταν γνωρί-
ζουμε πως χώρες όπως η Ιταλία και  
η Ολλανδία έχουν σχέσεις πολλών 
δισεκατομμυρίων με τη Ρωσία, ανα-
ρωτιόμαστε γιατί πρέπει να τίθενται 
τόσα εμπόδια στην Ελλάδα, στη δι-
εύρυνση των ελληνορωσικών σχέ-
σεων,  που όλοι οι Έλληνες καταλα-
βαίνουμε πως τίθενται.  

Τα κράτη ίσως θα έπρεπε, στον 
βαθμό που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν πολιτιστικούς θεσμούς που 
θα ενισχύουν την αλληλογνωρμία 

και, τέλος πάντων, δεν θα δημιουρ-
γούν προβλήματα σε τρίτα μέρη. Σε 
αυτόν τον τομέα θα θέλαμε να εστιά-
σουμε σε κάποιες τέτοιες προτάσεις 
πολιτιστικής υφής. Ο πολιτισμός δι-
αδραματίζει μεγάλο ρόλο, γιατί βοη-
θά τους πολίτες των χωρών να γνω-
ριστούν καλύτερα και γιατί διευθετεί 
την εχθρότητα ανάμεσα στα κράτη. 
Ο πολιτισμός δημιουργεί σύμβολα, 
τα οποία αποτελούν μια ξεχωριστή 
γλώσσα. 

Έτσι η Ρωσία θα μπορούσε να 
αναβαθμίσει την εξέταση της ελλη-
νικής ιστορίας. Η σημερινή Ρωσία, 

αποτελώντας συνέχεια της τσαρικής 
Ρωσίας, θα πρέπει να καταδηλώσει 
με πιο εμφανή τρόπο τον εορτασμό 
της Ελληνικής Επανάστασης στη 
χώρα της, τιμώντας την επέτειο της 
Ελληνικής Επανάστασης πιο επίση-
μα, αποτίοντας φόρο τιμής στους Έλ-
ληνες αγωνιστές αλλά και σε όσους 
Ρώσους συμμετείχαν στους αγώνες 
της ελληνικής ανεξαρτησίας. Νομί-
ζω πως, για λόγους ιστορικούς κυρί-
ως, η επέτειος του 1821 θα πρέπει 
να εορτάζεται στο Κρεμλίνο. 

Το ελληνικό κράτος θα μπορού-
σε παράλληλα να κάνει γνωστή την 

«ελληνική» Ρωσία στην Ελλάδα. Να 
γνωστοποιήσει με πολλούς τρόπους 
το ενδιαφέρον των Ρώσων για την 
Ελλάδα και τους Έλληνες. Θα μπο-
ρούσε να δώσει σε μερικές οδούς 
των Αθηνών ή άλλων πόλεων την 
ονομασία Ρώσων, είτε Φιλελλήνων, 
όπως υπήρξαν οι Ρώσοι Δεκεμβρι-
στές ή ο Πούσκιν, είτε ελληνιστών, 
όπως ο Γκνέντιτς, ο Βιατσεσλάφ Ιβά-
νοφ, ο Μερεζκόφσκι ή ο Λόσεφ ή 
και άλλων μεγάλων Ρώσων συγ-
γραφέων, π.χ. Τσέχοφ, Τολστόι κ.λπ., 
που τους βρίσκουμε στην ονομασία 
οδών πολλών ξένων πόλεων. Δεν 
θα ήταν κακό ο Έλληνας να μάθει 
κάποια ρωσικά ονόματα που έχουν 
σχέση με την ιστορία του.

Επίσης και η Ρωσία θα μπορού-
σε να δώσει την ονομασία κάποιων 
οδών σε ονόματα ελληνικά, της αρ-
χαιότητας ή και της νεότερης Ελλά-
δας, όπως το όνομα του Καζαντζάκη, 
ενός συγγραφέα αναγνωρισμένου 
και φίλου της χώρας αυτής. Πραγμα-
τικά η Μόσχα διαθέτει μνημεία Λα-
τίνων συγγραφέων ή και συγχρό-
νων Ευρωπαίων, αλλά μνημεία ενός 
Ομήρου, ενός Πλάτωνα ή Αριστο-
τέλη δεν διαθέτει. Ίσως αυτό το έτος 
θα μπορούσε να εδραιώσει παραδό-
σεις, να συσφίξει σχέσεις ή να υπεν-
θυμίσει σχέσεις του παρελθόντος.

Ο Σουλτς «σύμβουλος γάμου» στην ημικατεχόμενη Κύπρο

Του Μιχάλη Πάτση

Σχέσεις Ελλάδος - Ρωσίας
Να εδραιωθεί η παράδοση

Στη Ρωσία οι εντυπώσεις που υπάρχουν για την Ελλάδα είναι γενικώς 
ευμενείς και το γνωμικό του Α. Τσέχοφ, «Στην Ελλάδα όλα υπάρχουν», 
είναι αυτό που ξέρει ο κάθε Ρώσος για τον τόπο μας

       ΚΟΙΝΩΝΙΑ          
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Η επίσκεψη του Τούρκου πρέσβη Κερίμ 
Ουράς στη Θράκη (1-2 Απριλίου 2016) ήταν 
από τις λιγότερο «διπλωματικές» που θυμό-
μαστε. Οι επισκέψεις του στα παρανόμως 
λειτουργούντα σωματεία και στους τουρκο-
μουφτήδες που η ίδια η Τουρκία έχρισε και 
χρηματοδοτεί δεν εξέπληξαν κανέναν, αφού 
έχουμε πια συνηθίσει στις ευθείες προκλή-
σεις κατά της έννομης τάξης της πατρίδας 
μας. Όμως αυτά που είπε στα λογύδριά του, 
τουλάχιστον στην Κομοτηνή, ήταν κυριολε-
κτικά πρωτόγνωρα.

Π 

ρώτα πρώτα εμφανίστηκε στον 
χώρο της θεατρικής ομάδας 
TOÇEK (φωτό), η οποία διευθύνε-
ται από τη Σουκράν Ραΐφ και στε-

γάζεται παρανόμως σε ακίνητο της Διαχειρι-
στικής Επιτροπής. Καθώς μάλιστα η τελευταία 
προσέφυγε δικαστικώς για να εξωπετάξει την 
Σουκράν και τους άλλους «τζαμπατζήδες», η 
παρουσία του πρέσβη και οι έπαινοί του για 
το «έργο» της λεγάμενης ήθελαν προφανώς να 
δείξουν την αντίθεση της Τουρκίας στη δρομο-
λογημένη έξωση. Φυσικά και δεν θα του περά-
σει, αλλά το μήνυμα το έστειλε.

 
Στο μειονοτικό σχολείο

Στο μειονοτικό γυμνάσιο – λύκειο όπου πήγε 
«ιδιωτικά», ο Ουράς άκουσε τον διευθυντή 
Τουνάλπ Μεχμέτ να αναφέρεται στο πρόβλη-
μα χώρου που έχει το σχολείο του και το οποίο 
δεν πιστεύει ότι θα λυθεί ούτε με τις δύο αίθου-
σες που αναμένεται να προστεθούν το καλοκαί-
ρι. Πιο αιχμηρός ο Αχμέτ Αρήφ, πρόεδρος του 
συλλόγου κηδεμόνων και δεξί χέρι του τουρ-
κομουφτή Σερήφ, θύμισε το ατελέσφορο αί-
τημα για μειονοτικό σχολείο στα Αρριανά, την 
απειλή της κλήρωσης για την εισδοχή των παι-
διών στην Α΄ Γυμνασίου, αλλά και την πρό-
σφατη οδηγία του περιφερειακού διευθυντή 
εκπαίδευσης Παν. Κεραμάρη να μη χρησιμο-
ποιείται υπηρεσιακά (μόνο) η τουρκική γλώσ-
σα. Όταν λοιπόν ο Τούρκος πρέσβης πήρε τον 
λόγο, αναφέρθηκε στην ίδια οδηγία μιλώντας 
για διάβρωση των εκπαιδευτικών δικαιωμά-
των της μειονότητας, που ανησυχεί την Τουρ-
κία. «Τα εντός της Ε.Ε. προβαλλόμενα εμπόδια 
στη γλώσσα και στη χρήση της δεν είναι κάτι 
σωστό και καλό. Ελπίζω, όποιος και αν έκα-
νε αυτή την οδηγία, να το σκεφτεί ξανά. Δεν πι-
στεύω πως αυτά εξυπηρετούν σε θετική κατεύ-
θυνση την κοινωνική αλληλεγγύη και τον κοι-
νωνικό ιστό. Επίσης, αυτό δεν είναι κάτι που 
αποφασίζει η τοπική αρχή», συμπλήρωσε. Δι-
έγνωσε, δηλαδή, όλα τα παραπάνω, σε μια αυ-
τονόητη οδηγία που καλεί σε χρήση της ελλη-
νικής γλώσσας εντός των μειονοτικών σχολεί-
ων όταν πρόκειται για διάφορα έγγραφα και 
για προφορικές ανακοινώσεις προς τους μαθη-
τές, χωρίς και πάλι να αποκλείεται η παράλλη-
λη χρήση της τουρκικής! Είτε παραποίησε σκο-
πίμως την ουσία της υπηρεσιακής οδηγίας είτε 

από παραπληροφόρηση, έκανε σαφή υπέρβα-
ση των ορίων στα οποία πρέπει να κινείται ο λό-
γος ενός διπλωμάτη.

Μας συνέκρινε με την Κύπρο!
Αλλά είχε και χειρότερα: «Στην Κύπρο προ-
χωρούμε στην οδό της επίλυσης. Στην Κύ-
προ πλέον γίνεται λόγος όχι για δύο κοινότητες 
και δύο γλώσσες, αλλά για δύο ιδρυτικά κρά-
τη. Σήμερα η ελληνοκυπριακή πλευρά απέ-
στειλε επιστολή στην Ε.Ε. με την οποία ζητά 
τα τουρκικά να αναγνωριστούνε ως επίσημη 
γλώσσα. Στην πραγματικότητα αυτό εντέλλε-
ται και το Σύνταγμά τους. Με την κατάσταση 
να είναι λοιπόν έτσι, το να λέγεται σε ένα μειο-
νοτικό σχολείο, “μην μιλάτε τουρκικά”, αποτε-
λεί μια πρωτόγονη και απαράδεκτη νοοτροπία. 
Αυτό είναι ανάγκη να ειπωθεί ξεκάθαρα. Αυτό 
θα αποτελέσει θέμα ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Με αυτή την ευκαιρία θέλω να το θέσω σε αυ-
τόν τον χώρο. Πιστεύω πως θα κυριαρχήσει η 
κοινή λογική. Αυτό είναι σαν να ειπωθεί στο 
Ζωγράφειο Λύκειο “μην μιλάτε ελληνικά” και 
αυτό δεν γίνεται». Δεν είναι δηλαδή μόνο η γε-
λοία σύγκριση με την εξολοθρευμένη μειονό-
τητα της Πόλης, όπου η Τουρκία όντως χαλά-
ρωσε τους ελέγχους, αφού χρειάζεται το ρωμέ-
ικο απολειφάδι ως πρόσχημα. Είναι και η σύ-
γκριση με την Κύπρο, όπου μας θύμισε ότι δεν 
μιλάμε πια για δύο κοινότητες ή για δύο γλώσ-
σες, αλλά για δύο κράτη! Κι όποιος κατάλαβε, 
κατάλαβε.

 
«Μα πόσο ανελεύθερη χώρα!»

Αλλά κι όταν μίλησε στην «Τουρκική Νεο-
λαία Κομοτηνής», ενώπιον των σεσημασμέ-
νων επαγγελματιών Τούρκων (Αχμέτ Φαϊκό-
γλου, Γκαλίπ Γκαλίπ, Κοράι Χασάν, Σαμί Τορα-
μάν, Μπεκίρ Μουσταφάογλου, Ασίμ Τσαβού-
σογλου, Μουσταφά Αλή Τσαβούς) και άλλων 
(Μουσταφά Κατραντζί, Εσάτ Χουσεΐν, Σαλίχ 
Αχμέτ…), βρήκε πάλι να πει ο γάιδαρος τον πε-
τεινό κεφάλα: Μέμφθηκε την Ελλάδα για …λο-
γοκρισία στο μειονοτικό σχολείο!!! Ναι, είχε το 
θράσος να δηλώσει: «Σε ποια εποχή ζούμε; 
Τι θα πει ελέγχονται τα βιβλία; Στη βιβλιοθή-
κη του λυκείου τα μισά από τα ράφια της ήταν 
άδεια. Όταν ρώτησα μου είπαν πως πρέπει να 

περάσουν από έγκριση. Δηλαδή, κάνουμε δω-
ρεά, αλλά πρέπει να περάσουν από έλεγχο. Σε 
ποια εποχή ζούμε; Τι θα πει πρέπει να περά-
σουν από έλεγχο τα βιβλία; Μήπως βρισκόμα-
στε στα ολοκληρωτικά καθεστώτα που υπήρ-
χαν μετά τον Β' Π. Π.; Τώρα εδώ είμαστε στην 
Ε.Ε., δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα. Το να παίρνει 
κάποιος αυτά τα βιβλία, να τα αναλύει ανά σελί-
δα, αυτό είναι καλό βιβλίο, το άλλο είναι κακό 
βιβλίο και φυσικά στα σχολεία θα βάλουμε τα 
καλά βιβλία, όλα αυτά είναι προϊόντα απαρχαι-
ωμένης σκέψης. Πρόκειται για περιττές ανα-
στολές. Σήμερα στον υπολογιστή με το πάτημα 
ενός κουμπιού κατεβαίνει κάθε είδος βιβλίου 
(…) Εμείς θα καταστήσουμε άνευ ουσίας τα προ-
βαλλόμενα εμπόδια. Διότι σήμερα δεν υπάρχει 
μέρος όπου δεν πάει το διαδίκτυο. Σήμερα από 
τη Μιανμάρ μέχρι την Κίνα έχει γίνει αντιληπτό 
πως αυτά τα τεχνητά εμπόδια δεν λειτουργούν».

Έκανε λοιπόν ότι αγνοεί το όλο πλαίσιο λει-
τουργίας των μειονοτικών σχολείων και «ξι-
πάστηκε» με την «τριτοκοσμική» τακτική που 
αντίκρισε! Και καλά να τα έλεγε αυτά κάποιος 
Ελβετός, κάποιος Δανός, κάποιος από χώρα, ας 
πούμε, κάπως δημοκρατική. Αλλά να τα λέει 
ΤΟΥΡΚΟΣ επίσημος τη στιγμή που το ερντο-
γανικό φασίζον καθεστώς κατεβάζει το τουίτερ, 
βάζει επιτρόπους στα ιδιωτικά ΜΜΕ, απαγο-
ρεύει την κουρδική γλώσσα και τον πολιτισμό 
παντού, πολιορκεί και βομβαρδίζει τους πολί-
τες του κ.λπ. κ.λπ., έ, πάει πάρα πολύ να δεχόμα-
στε μαθήματα δημοκρατίας και ελευθεριότητας 
από ΑΥΤΟΝ!

Κάποτε θυμάμαι γινόταν ολόκληρο ζήτη-
μα μια φράση από επίσημα χείλη περί «μητέ-
ρας πατρίδας» της μουσουλμανικής κοινωνίας. 
Τώρα αυτό –που και πάλι ειπώθηκε– είναι κυ-
ριολεκτικά ασήμαντο μπροστά σε όλα τα άλλα. 
Άραγε θα υπάρξει κάποια κυβερνητική σύ-
σταση στον προκλητικό πρέσβη που ήρθε για 
να μας πει πόσο …τυχερή χώρα είμαστε που 
έχουμε μια τέτοια ειρηνόφιλη και νομιμόφρο-
να μειονότητα;! «Τέτοια μειονότητα δεν δίνεται 
σε κάθε χώρα», είπε σε μια αποστροφή του λό-
γου του ο Ουράς. Μήπως να του θυμίζαμε ότι 
και τέτοιος γείτονας σαν την Ελλάδα δεν δίνεται 
σε κάθε χώρα, αλλά ακόμη κι εμείς έχουμε κά-
ποια όρια ανοχής;

                                                                                                                                                               ΘΡΑΚΗ

Οἱ μέρες πού ζοῦμε μοῦ φέρνουν στόν 
νοῦ τίς τελευταῖες μέρες τοῦ κα-
θεστῶτος Ἰωαννίδη. Ὄχι μόνο για-
τί ὅλα γύρω μας μυρίζουν καί σήμε-
ρα μπαρούτι, ὄχι μόνο γιατί εἴμαστε 
πάλι ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τῆς 
Εὐρώπης, ὄχι μόνο γιατί ἡ Ἀθήνα 
θαρρεῖ πώς πορεύεται μέ τό πράσι-
νο φῶς τοῦ θείου Σάμ… Ἀλλά καί 
γιατί μιά ἐθνική τραγωδία λαμβάνει 
χώρα μπροστά στά μάτια ὅλων μας 
καί τήν ἴδια στιγμή ἐμεῖς – ἡγεσία 
καί λαός – προσποιούμεθα πώς δέν 
εἶναι αὐτό πού φαίνεται! 

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1974 ὅλες οἱ πληρο-
φορίες ἦταν πώς ἡ Τουρκία ἑτοι-
μάζεται νά ἐπιτεθεῖ στήν Κύπρο. 
Αὐτό μετέδιδαν οἱ εἰδήσεις ἀπό 
τήν κινητικότητα στή Μερσίνα, 
αὐτό συζητοῦσαν οἱ ξένοι διπλω-
μάτες, αὐτό ἔλεγε καί ἡ κοινή λο-
γική. Βεβαίως τήν ἀφορμή εἶχε 
δώσει τό ἄθλιο πραξικόπημα τοῦ 
Σαμψών. Ἀκόμα κι ὅταν ἐμφανί-
στηκαν τά τουρκικά πλοῖα ἀνοι-
χτά τῆς Κύπρου, ἀκόμα καί τότε 
πίστευε ὁ τραγικά ὀλιγόνους δικτά-
τορας πώς ἐπρόκειτο γιά …ἄσκηση 
καί ἀρνήθηκε νά θέσει σέ συναγερ-
μό τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις! 
Τόν Μάρτιο τοῦ 2016 ὅλες οἱ πλη-
ροφορίες εἶναι πώς ἡ Τουρκία μᾶς 
ἐποικίζει μέ μουσουλμανικό πλη-
θυσμό. Αὐτό δηλώνει ἡ κλειστή 
πόρτα τῆς Εὐρώπης, αὐτό δείχνει 
ἡ ἀκατάπαυστη –παρά τά συμφω-
νηθέντα– ἀνθρωποροή, αὐτό λέει 
καί ἡ κοινή λογική. Βεβαίως τήν 
ἀφορμή ἔδωσε τό ἄθλιο κάλεσμα 
τῆς κ. Τασίας. Κάθε μέρα προστί-
θενται ἑκατοντάδες ἤ καί χιλιάδες 
ἀκούσιοι λαθρεπιβάτες στό ἑλληνι-
κό σαπιοκάραβο, οἱ ὑπηρεσίες τούς 
σκορπᾶνε γιά νά μήν πολυφαίνονται 
καί τά ΜΜΕ μᾶς καθησυχάζουν πώς 
ὅλα εἶναι θέμα “ἀνθρωπιᾶς”. Ἀκό-
μα καί τώρα πού δημιουργοῦνται 
ὁλόκληρα χωριά ἀνά τήν Ἑλλάδα, 
πού γίνονται ἑτοιμασίες γιά ἑκατομ-
μύρια μερίδες φαγητοῦ, πού ἀναζη-
τοῦνται τρόποι σχολικῆς ἔνταξης 
τῶν παιδιῶν τους (!), ἐμεῖς βλέ-
πουμε μόνο «φοβικούς» Εὐρωπαί-
ους καί «πολιτισμένους» ἰθαγενεῖς. 
Ὄχι, δέν εἶναι αὐτό πού νομίζουμε, 
διαφορετικά ὁ δημοκράτης πρωθυ-
πουργός μας καί ἡ κυβέρνησή του 
δέν θά ἔπρατταν τά δέοντα; Ἡ Ἀντι-
πολίτευση δέν θά φώναζε; Ὅλοι δη-
λαδή νά εἶναι τόσο ἄχρηστοι; Εἶναι 
δυνατόν;

Από τον Αντιφωνητή

Δέν εἶναι 
αὐτό πού 
νομίζουμε; Του Κώστα Καραΐσκου

Κερίμ Ουράς
Ντιπ για ντιπ Τούρκος, καθόλου διπλωμάτης

http://antifonitis.gr/online/3982
http://antifonitis.gr/online/3982
http://antifonitis.gr/online/3982
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Κοντά στην έξοδο από το διεθνές πο-
δόσφαιρο βρίσκεται το ελληνικό πο-
δόσφαιρο, καθώς μαίνεται η κόντρα 
της αμαρτωλής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας (Ε.Π.Ο) και του υφυπουρ-
γού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή. 
Βέβαια, η απρόβλεπτη κυβέρνηση της 
κωλοτούμπας και του επικοινωνιακού 
πολιτικού μάρκετινγκ δίνει πολλές ελ-
πίδες ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα 
τη σκαπουλάρει, χωρίς να εξασφαλίζε-
ται η κάθαρσή του. 

Τ 

α διασταυρούμενα πυρά ανάμε-
σα στην εκάστοτε κυβέρνηση και 
την Ε.Π.Ο συνδέονται με τις προπα-
τορικές μεταπρατικές αμαρτίες του 

ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, που 
κορυφώνονται στην ύστερη μεταπολίτευ-
ση. Είναι ο αγώνας ανάμεσα στη διατήρηση 
της αυτονομίας της Ε.Π.Ο. και την αυτονόητη 
προσπάθεια των κυβερνήσεων να παρεμ-
βαίνουν σε ζητήματα ποδοσφαίρου, με ευ-
ρύτερες επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία 
(βία, διαπλοκή των σωματείων, οικονομικά 
σκάνδαλα, κ.λπ.). 

Γύρω στο 1996 (Ν.2433/1996, ΦΕ-
Κ180Α), η ΦΙΦΑ υποχρέωσε τις εθνικές 
ομοσπονδίες να λειτουργούν εναρμονισμέ-
νες με το καταστατικό της ΦΙΦΑ και της ΟΥ-
ΕΦΑ. Το αυτοδιοίκητο, ουσιαστικά, καταρ-
γούσε την παρέμβαση των εθνικών κυβερ-
νήσεων στα διοικητικά των ομοσπονδιών, 
κατ’ αναλογία των κοινοτικών οδηγιών που 
υπερτερούν του εθνικού δικαίου της χώρας 
και των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνή-
σεων.

Η τυχοδιωκτική υλοποίηση της οδηγί-
ας αυτής από την Ε.Π.Ο ακύρωσε ακόμα και 
θετικές πλευρές της, όπως το πειθαρχικό δί-
καιο της ΟΥΕΦΑ (αυστηρές ποινές σε περι-
πτώσεις βίας, διαφθοράς παραγόντων, κ.α.), 
από το οποίο το αντίστοιχο της Ε.Π.Ο απέ-
χει υπερβολικά. Τα νομικά/πειθαρχικά ζητή-
ματα είναι κομβικά, καθώς, για παράδειγμα, 
η καθιέρωση τακτικών δικαστών στη θέση 
των αθλητικών δικαστών, οι οποίοι αμείβο-
νται από την  Ε.Π.Ο, αποτελεί χρόνια απαίτη-
ση των κυβερνήσεων και των φιλάθλων, ώστε 
να σταματήσει το «Γιάννης κερνάει, Γιάν-
νης πίνει». 

Το αυτοδιοίκητο μεταμορφωνόταν σε κέ-
λυφος προστασίας για οικονομική ή άλλη 
παρανομία, οδηγώντας σε ένα θεσμικό πο-
δοσφαιρικό άλλοθι για κυβερνήσεις και την 
Ε.Π.Ο. Η «ασυλία» σε όποιον μεγαλοκεφα-
λαιούχο έλεγχε την πλειοψηφία των μελών 
της Ε.Π.Ο –που ψηφίζονται από τις ποδο-
σφαιρικές ενώσεις ανά την Ελλάδα– αποτε-
λούσε βασική επιδίωξη για μια πετυχημένη 
πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα πο-
δοσφαιρικά στέκια, η έκφραση, «έχει την 
Ε.Π.Ο δική του», έδινε και έπαιρνε, εφό-
σον τα σχεδόν ισόβια στελέχη της γνώριζαν 

να ντριπλάρουν τη νομιμότητα εντός και εκτός 
γηπέδων και να είναι περιζήτητοι «συνεργά-
τες» των παραγόντων. 

Από το 1997, η διαπλοκή Ε.Π.Ο και με-
γαλοπαραγόντων κινήθηκε γύρω από το 
όνομα του Σωκράτη Κόκκαλη, ως «νό-
μιμου» διαδόχου του Κοσκωτά, όταν η δι-
απλοκή και η διαφθορά των κυβερνήσε-
ων επέβαλαν τελικά και στο ποδόσφαιρο 
τα «νέα τζάκια» που είχε φέρει στο προσκή-
νιο ο Γιωργάκης Παπανδρέου, το μακρινό 
1986. Η προίκα της «παράγκας» της Ε.Π.Ο 
με τον Θωμά Μητρόπουλο και τον Κόκκα-
λη κληροδοτήθηκε στο σκάνδαλο των παρά-
νομων στοιχημάτων και της «εγκληματικής 
οργάνωσης» που προεξέχει το όνομα του 
προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρι-
νάκη και μιας σειράς παραγόντων-δορυφό-
ρων (Μπέος, Κομπότης, κ.ά.). Επίσης, σε μια 
«σοβιετικού τύπου» κυριαρχία του Ολυμπι-
ακού, με 18 στα 20 πρωταθλήματα από το 
1997 και μετά, επιτυχία που θα ζήλευαν και 
αυτές ακόμα οι κρατικές Δυναμό ή οι Λοκο-
μοτίβ των πρώην ανατολικών καθεστώτων. 
Επιπλέον, οι κακές γλώσσες μιλάνε και για 
σχέση του προέδρου του Ολυμπιακού με το 
ναρκοπλοίο Noor1. Μια σκοτεινή υπόθεση, 
η οποία βρίσκεται δικαστικά εν εξελίξει. Σε 
όλα αυτά, θα προσθέσουμε τη μηδενιστική 
βία των γηπέδων, αντανάκλαση μιας ανομι-
κής πολιτείας χωρίς διαφάνεια και δικαιο-
σύνη. 

 Η κόντρα κορυφώθηκε με την οριστι-
κή διακοπή του Κυπέλλου Ελλάδας από τον 

υφυπουργό, έπειτα από τα επεισόδια στον 
αγώνα Π.Α.Ο.Κ – Ολυμπιακού, γεγονός που 
δεν επιτρέπεται από τη ΦΙΦΑ, με ενδεχόμε-
νο το grexit. Προηγουμένως, οι Μελισσανί-
δης, Σαββίδης και Αλαφούζος, για ίδια οφέ-
λη, έδειχναν τον διεφθαρμένο πόλο Ε.Π.Ο – 
Μαρινάκη και φαίνονταν απρόβλεπτοι σύμ-
μαχοι του Κοντονή. 

Ο υφυπουργός γνωρίζει ότι το αυτοδιοί-
κητο του δένει τα χέρια και γι’ αυτό ζητά από 
τη ΦΙΦΑ να καθαρίσει την Ε.Π.Ο και τους 
ύποπτους προέδρους, όπως έπραξε η ίδια 
για τους Πλατινί και Μπλάτερ. Οι οποί-
οι, υπό το πειθαρχικό καθεστώς της ΦΙΦΑ 
και την απειλή της Ιντερπόλ, απομακρύνθη-
καν χωρίς καν ακόμα να έχουν απαγγελθεί 
οι κατηγορίες για τη διαφθορά που εμπλέ-
κονταν. Ίσως το μόνο που θα βόλευε τον Κο-
ντονή είναι η παραίτηση της νυν διοίκησης 
της ΕΠΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει καθαρό-
τερη Ε.Π.Ο. 

Το σημερινό πρόβλημα είναι ότι μια κυ-
βέρνηση, που δεν έχει συνολικό όραμα για 
τη χώρα, είναι αδύνατον να έχει για το πο-
δόσφαιρο. Η ανάγκη ποινών, αποβολής πα-
ραγόντων από το ποδόσφαιρο και η τιμωρία 
της διαπλοκής είναι πιθανόν να καταλήξουν 
επικοινωνιακά τρικ, όπως η επιλεκτική σύ-
γκρουση με τα ΜΜΕ ή η κοκορομαχία με 
το ΔΝΤ. 

Χωρίς κατάλληλες αντικειμενικές συν-
θήκες και συσχετισμούς δύναμης, οι καλές 
προθέσεις συνήθως οδηγούν σε μια ξέφρε-
νη επιτάχυνση, που καταλήγει σε καταστρο-
φή, όχι αυτών που δημιουργούν την ανο-
μία, αλλά αυτών που την υφίστανται και ζη-
τούν την κάθαρση.  Και αυτοί σχεδόν πάντα 
είναι οι λαϊκές τάξεις και εν προκειμένω, στο 
ποδόσφαιρο, τα μικρά και μεσαία σωματεία 
και οι τοπικές πολιτισμικές κυψέλες που δη-
μιουργούν γύρω από ένα αυθεντικά λαϊ-
κό κοινωνικό φαινόμενο. Αλλά, βασικά, κι 
ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που θα 
χάσουν το μεροκάματό τους, χωρίς μάλιστα 
να βλέπουν, μετά την «κάθαρση», να έχουν 
μέλλον και ζωή. 

Grexit στην μπάλα;
Από τη Σκύλλα της Ε.Π.Ο, στη Χάρυβδη της ποδοσφαιρικής καταστροφής

Του Δημήτρη Γιαννάτου

“ 

Μια κυβέρνηση που 

δεν έχει συνολικό 

όραμα για τη χώρα, 

είναι αδύνατον 

να έχει για το 

ποδόσφαιρο

Ό 

λοι το έχουν καταλάβει: Τα επιτελεία 
του πληροφοριακού πολέμου της 
Δύσης, κατεστημένα ΜΜΕ, δημοσι-
ογραφικές ενώσεις χρηματοδοτού-

μενες από τον Σόρος και το Ίδρυμα Φορντ, καθώς 
και μυστικές υπηρεσίες με προεξάρχουσα την 
αμερικάνικη, ελέγχουν τις διαρροές των εγγρά-
φων του Παναμά, προκειμένου να καταφέρουν 
πλήγματα κύρους στους αντιπάλους τους. 

Αυτό όμως σημαίνει ότι τα κρούσματα δια-
φθοράς που αποκαλύφθηκαν δεν είναι πραγμα-
τικά; Κάθε άλλο. Δεν χρειαζόμασταν την Γκάρ-
ντιαν, σε απευθείας σύνδεση με τη M16, για να 
μας πει τι συμβαίνει στη Ρωσία· δύο πολύ ωραία 
ρώσικα έργα τα οποία παίχτηκαν στην χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια, το Λεβιάθαν και ο Ηλίθιος 
δείχνουν το κοινωνικό τέλμα στο οποίο έχει βυ-
θιστεί η μετασοβιετική Ρωσία, καθώς και την ολο-
κληρωτική σήψη των θεσμών της. Όσο για την 
Κίνα, ο εκφυλισμός της κομματικής νομενκλα-
τούρας είναι ένα από τα μείζονα πολιτικά ζητήμα-
τα το οποίο έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής (και 
ταξικής) διαπάλης εντός της κινέζικης κοινωνί-
ας από το 1990 κι έπειτα. Για τη δε Βραζιλία των 
Λούλα-Ρούσεφ, η οποία συνταράσσεται και αυτή 
από αποκαλύψεις για τις μίζες που έπαιρναν οι 
κορυφαίοι του Εργατικού Κόμματος, είναι πανθο-
μολογούμενο ότι το κοινωνικό-πολιτικό οικοδό-
μημα της μεγαλύτερης χώρας στη Λατινική Αμερι-
κή είναι χτισμένο πάνω στη διαφθορά και τη μαύ-
ρη οικονομία: Από τις φαβέλες, μέχρι το προεδρι-
κό μέγαρο στην Μπραζίλια.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι προπαγανδι-
στές του ατλαντισμού έχουν δίκιο –εξάλλου μετά 
την έλευση της παγκόσμιας χρηματιστηριοποίη-
σης, η διαφθορά, το μαύρο χρήμα, ο παράνομος 
πλουτισμός και η φοροαποφυγή είναι κανόνας 
και στην Δύση. 

Τι έχει συμβεί; Οι δυνάμεις της παγκόσμιας 
οικονομίας πολυπλοκοποίησαν υπερβολικά την 
οργάνωση της ανθρωπότητας. Πλέον τα στρατη-
γικά ύψη της οικονομίας και της πολιτικής είναι 
δυσθεώρητα, γεγονός που εκ των πραγμάτων 
παράγει αδιαφάνεια. Το σύστημα είναι υπερβο-
λικά πολύπλοκο, ακριβώς επειδή λειτουργεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που διαφαίνεται σιγά 
σιγά είναι ένα πολύ θεμελιώδες γεγονός, πα-
γκόσμιας ιστορικής εμβέλειας: Μάλλον, οι μορ-
φές της οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνι-
ών έχουν ένα ανυπέρβλητο χωροταξικό όριο. 
Από ένα σημείο της ανάπτυξής τους κι έπειτα, η 
λειτουργία τους καθηλώνεται από την ίδια την 
πολυπλοκότητά τους. Αποτέλεσμα, η γενίκευση 
της ανομίας σε παγκόσμια κλίμακα, μιας ανομί-
ας που δεν αφορά στην κοινωνία, αλλά στις πολι-
τικές ελίτ, το κράτος, τους θεσμούς, την ίδια εν τέ-
λει τη σύγχρονη μορφή εξουσίας…

Παγκόσμια
Διακυβέρνηση 
ή Παγκόσμια 
Ανομία;

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τ 
ο σύγχρονο ρεύμα κοσμοπολιτι-
σμού ολότελα πλέον έχει απομα-
κρυνθεί από τη συνείδηση μιας πο-
λιτισμικής «κοινής αίσθησης» του 

ανήκειν. Ως κέντρο αναφοράς αναγνωρίζει το 
σημείο εκείνο που εξελίσσονται οι διαχειρι-
στικές εφαρμογές της οικονομικής δραστηρι-
ότητας. Ως τόπο αναδεικνύει το σημείο εκείνο 
όπου τίθενται κάθε φορά οι καινούργιοι ορίζο-
ντες της οικονομικής ανάπτυξης. Το συνανή-
κειν –σε μεγάλο πλέον βαθμό– διαμορφώνε-
ται ως πολιτιστικό προϊόν της ραγδαία εξελισ-
σόμενης παγκόσμιας αγοράς.

Σε ένα τέτοιο τοπίο σχέσεων οι λειτουργι-
κές εφαρμογές αναδεικνύονται σε κυρίαρχο 
ρυθμιστή των εξελίξεων. Επιζητούν ταχύτητα 
στις διεκπεραιώσεις των απαραίτητων ενερ-
γειών και τις λιγότερες δυνατές τριβές που θα 
επηρεάσουν τον χρόνο και τη ροή της διαδικα-
σίας. Είναι τέτοια η ορμή των δραστηριοτήτων 
και των διαδικασιών, ώστε συχνά εμφανίζο-
νται ως επιβεβλημένες, αντικειμενικές, έως 
και υπεριστορικές.

Ο σύγχρονος δι-εθνισμός στέκεται μέσα 
στις εξελίξεις αυτές ως παγκοσμιοποιημένο 
προλεταριάτο που επιζητά «παγκόσμια ανα-
τροπή», διεκδικώντας διαρκώς σημεία ανα-
φοράς. Μπροστά στο ιδεολόγημα αυτής της 
«παγκόσμιας ανατροπής» αποδομεί συνεκτι-
κές παραδόσεις και ακυρώνει ιδιαίτερα συλ-
λογικά χαρακτηριστικά. Αρνείται -ως παρω-
χημένες κι επιζήμιες- ιστορικές και πολιτισμι-
κές αναφορές. Με τον τρόπο αυτό το ιδεολόγη-
μα του δι εθνισμού διεκδικεί για τον εαυτό του 
τον χαρακτήρα που στέκει κι αυτός επάνω από 
την ιστορία. Καταλήγει να προτάσσει μια πα-
γκόσμια ανατροπή σε έναν χάρτη που στις σύγ-
χρονες συνθήκες μετατρέπεται σε χαρτοπολτό 
ανακύκλωσης για τις λειτουργικές ανάγκες 
και εφαρμογές της άλλης «υπεριστορικής» 
θεωρίας, της οικονομίας της αγοράς.

Οι ιδεοληψίες όμως μιας δι-εθνούς παγκό-
σμιας ανατροπής, παρότι αγωνίζονται ενάντια 
σε μεταφυσικές αντιλήψεις που κρατούν πίσω 
το προλεταριάτο, στην πραγματικότητα κατα-
λήγουν να διεκδικούν τα πρωτεία στην αντι-
κατάστασή τους. Πιστές στο δόγμα της αποδό-
μησης, παραγνωρίζουν πως δίχως στέρεα οι-
κοδομήματα τελείς υπό κίνδυνο να βρεθείς 
μετέωρος μέσα στις τάσεις των παγκόσμιων 
λειτουργικών εφαρμογών της παγκόσμιας οι-
κονομίας.

Τελικώς, αυτό που ο θολός σύγχρονος 
«επαναστατικός» διεθνισμός πεισματικά δι-
εκδικεί, καταλήγει σε αυτό που η ιδεολογία 
του διακηρύσσει πως πολεμά. Αρνούμενος 
τις διακριτές ιδιαιτερότητες που αναδύονται 
από τις ρίζες μιας εθνικής παράδοσης, κατα-
λήγει να λειτουργεί ως εφαρμοστικό κομμά-
τι του σύγχρονου κοσμοπολιτισμού που απε-
χθάνεται.

Χρήστος Νικολόπουλος

Ο διεθνισμός 
ως αρνητής

Η πορεία που οργανώνει ο Δήμος Πα-
τρέων ενάντια στην ανεργία είναι μια 
καλή ευκαιρία για να αναδειχθεί ίσως 
η πιο καταστρεπτική συνθήκη της ση-
μερινής κατάστασης, που είναι η μαζική 
ανεργία των νέων και οι μακρόχρονες 
επιπτώσεις της στη νεολαία, αλλά και 
στην κοινωνία στο σύνολό της. Σήμερα, 
η Δυτική Ελλάδα έχει το θλιβερό προνό-
μιο να έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδο-
ση πανελλαδικά στα ποσοστά ανεργίας, 
με περίπου 29% του εργατικού δυναμι-
κού της άνεργο. 

Η 
ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους μέ-
χρι 24 ετών ξεπερνάει το 50%, με 
το ποσοστό να πλησιάζει το 55% 
στις άνεργες νέες γυναίκες! Στην 

Πάτρα τα ποσοστά φαίνονται ακόμη χειρό-
τερα, καθώς η ανεργία βρίσκεται κοντά στο 
38%, ενώ στους νέους οι εκτιμήσεις μιλάνε 
για πάνω από 65%! Η τρομακτική αυτή νεανι-
κή ανεργία σαρώνει την πόλη μας σαν αποτέ-
λεσμα της αποβιομηχάνισης, του εκτεταμένου 
παρασιτισμού των τοπικών και εθνικών ελίτ 
και της πενταετίας των μνημονίων των ΠΑ-
ΣΟΚ-ΝΔ-ΔΗΜΑΡ-ΑΝΕΛ-ΣΥΡΙΖΑ, που κα-
τέστρεψαν και συνεχίζουν να καταστρέφουν 
κάθε παραγωγική ικμάδα του τόπου. Η θλιβε-
ρή αλήθεια είναι ότι οι νεώτερες γενιές του τό-
που μας βουλιάζουν στη μακροχρόνια ανερ-
γία, τις περιοδικές ανασφάλιστες εργασίες και 
τα εξοντωτικά 12ώρα για 300 ευρώ. 

Η χειρότερη συνέπεια αυτού του παρατε-
ταμένου συλλογικού και προσωπικού αδιεξό-
δου είναι το φαινόμενο της «Νέας Ξενιτιάς» 
που σαρώνει τη νεολαία μας. Ξεκίνησε κατά 
κύριο λόγο από νέους άνεργους επιστήμο-
νες, αλλά πρόσφατα ακουμπάει και τα παιδιά 
που δεν προχώρησαν σε ανώτερες σπουδές 
και που αναγκάζονται να βρουν δουλειά όπου 
γης, συχνά σε άθλιες συνθήκες εκμετάλλευ-
σης και χαμηλών αμοιβών. 250-300.000 νέοι 
και νέες από 20 έως 39 ετών έχουν εγκατα-
λείψει τα τελευταία πέντε χρόνια την πατρίδα 
χρησιμοποιώντας τα δίκτυα καριέρας (ιδιαίτε-
ρα οι σπουδασμένοι και οι τεχνικά ειδικευμέ-
νοι) που τεχνηέντως στήνουν οι επιχειρήσεις-
στρατολόγοι της Γερμανικής Ευρώπης. Ζού-
νε ως μέτοικοι κυρίως στη Βόρεια και την Κε-
ντρική Ευρώπη, εισπράττοντας συχνά όλα τα 
αρνητικά στερεότυπα για τους «κλέφτες και 
τεμπέληδες Έλληνες» που καλλιεργεί συστη-
ματικά αυτή η Ευρώπη. Οι «συνδέσεις μέσω 
σκάιπ» έχουν γίνει η νέα καθημερινότητα για 
δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και για χιλιάδες 
νεανικές παρέες˙ για τους ανθρώπους που μέ-
χρι πριν λίγο καιρό ζούσαν στο ίδιο σπίτι ή συ-
ναντιόντουσαν στο ίδιο στέκι, αυτό είναι το θλι-
βερό απομεινάρι της παλιάς κοινωνικότητας.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία εκ-
πέμπει SOS, καθώς η υπογεννητικότητα και 
η φυγή των νέων απειλούν να τη μεταβάλουν 
οριστικά σε μια χρεοκοπημένη χώρα φτωχών 
συνταξιούχων. Η φυγή των νέων δεν συνιστά 
«ατύχημα», ούτε απλώς μια συνέπεια της χρε-

οκοπίας της χώρας μας. Αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη ληστεία του ζωντανού πλούτου της και 
ταυτόχρονα απομακρύνει οποιοδήποτε ενδε-
χόμενο ουσιαστικής αλλαγής, διότι προφανώς 
μια γερασμένη κοινωνία μπορεί πολύ πιο δύ-
σκολα να αντισταθεί και να ορθοποδήσει. Στε-
ρεί τον τόπο από το πιο πολύτιμο πράγμα που 
μπορεί να διαθέτει: την ελπίδα…

Η τοπική κοινωνία (όπως και όλη η ελ-
ληνική κοινωνία) δεν πρέπει να περιμένει τί-
ποτα από τις πολιτικές δυνάμεις των παλιών 
και νέων μνημονίων, που τόσο εύκολα υπο-
γράφουν και υλοποιούν την καταστροφή της 
ίδιας μας της χώρας. Δεν πρέπει να περιμένει 
τίποτε από ένα παρακμασμένο, διεφθαρμένο 
ή, στην καλύτερη περίπτωση, ανίκανο πολιτι-
κό σύστημα, το οποίο μέσα στην αρτηριοσκλή-
ρυνσή του αδυνατεί να αντιμετωπίσει, από το 
πιο μικρό, μέχρι το πιο μεγάλο ζήτημα, σε 
κάθε επίπεδο της συλλογικής μας ζωής, τοπι-
κό, περιφερειακό και πανεθνικό. Μόνο η δική 
της κινητοποίηση μπορεί να αλλάξει τα πράγ-
ματα. Μια κινητοποίηση σε δυο κατευθύν-
σεις. Η μία, πολιτική, για να φωνάξει απένα-
ντι στους θλιβερούς ντόπιους διαχειριστές των 

υπερεθνικών εντολών των δανειστών και των 
κυρίαρχων το απολύτως αναγκαίο: ΩΣ ΕΔΩ! 
Η άλλη, δημιουργική, που θα στοχοποιεί τον 
παρασιτισμό και θα προκρίνει την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση και τον παραγωγικό με-
τασχηματισμό του τόπου μας. Που θα ενι-
σχύει κάθε σοβαρή προσπάθεια τοπικής πα-
ραγωγής, που θα αναδεικνύει τις πρωτοβου-
λίες στον τομέα της γνώσης, της επιστήμης και 
της υψηλής τεχνολογίας, της αγροτικής παρα-
γωγής και της μεταποίησης˙ που θα στηρίζει 
τις συνεταιριστικές και συλλογικές προσπά-
θειες, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και θα 
υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, τη γη, το πε-
ριβάλλον και τον πολιτισμό μας.

Εμείς, σαν «Κοινοτικόν», μόνο έτσι μπο-
ρούμε να δούμε αυτήν την προσπάθεια του 
Δήμου για κεντρική ανάδειξη του προβλή-
ματος της ανεργίας που μαστίζει την περιο-
χή μας. Σαν το πρώτο μικρό βήμα αγωνιστι-
κής, αλλά και δημιουργικής κινητοποίησης 
της πατρινής κοινωνίας. Για μας, το σημαντι-
κότερο πρόβλημα που πρέπει να αναδειχθεί 
από την ερχόμενη κινητοποίηση είναι η πα-
ρατεταμένη ανεργία των νέων και οι συνα-
κόλουθες συνέπειές της: η φυγή στην ξενιτιά, 
η προσωπική παραίτηση, το χάσιμο της ελ-
πίδας, η λουμπενοποίηση. Καλούμε τους νέ-
ους και τις νέες της Πάτρας και της ευρύτε-
ρης περιοχής να μην το βάλουν κάτω. Να συ-
γκροτήσουν τις αντιστάσεις τους σε δημιουρ-
γικές κατευθύνσεις. Να χτίσουν απ’ την αρχή 
μια κοινωνία αξιοπρέπειας, ισότητας και ελευ-
θερίας. Να βροντοφωνάξουν στην κινητοποί-
ηση που έρχεται, αλλά ουσιαστικά και σε κάθε 
στιγμή της καθημερινής τους προσπάθειας:

Ούτε φυγή στην ξενιτιά 
Ούτε υποταγή στα μνημόνια

Μένουμε Ελλάδα και παλεύουμε!

"KOINOTIKON" 

Για την ανεργία των νέων
Ούτε Φυγή - Ούτε Υποταγή

“ 

Η χειρότερη συνέ-

πεια αυτού του παρα-

τεταμένου συλλογικού 

και προσωπικού αδιε-

ξόδου είναι το φαινό-

μενο της «Νέας Ξενι-

τιάς» που σαρώνει τη 

νεολαία μας. 

                                                                                                                                         ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία εκπέμπει SOS, καθώς η υπογεννητικότητα και η 
φυγή των νέων απειλούν να την μεταβάλουν οριστικά σε μια χρεοκοπημένη χώρα φτω-
χών συνταξιούχων.
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Το κοσμοπολίτικο Πολύκαστρο ζει μέρες δό-
ξης λαμπρές. Διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία, 
ένα κάρο μέλη ξένων ΜΚΟ που καταφθάνουν 
κάθε μέρα. Τα φαγάδικα, τα καφέ και τα μπα-
ράκια ζητούν να προσλάβουν προσωπικό. 
Αυτή είναι η επιφανειακή εικόνα της γκλα-
μουριάς.

Α 

π’ την άλλη, στις σχετικά απομο-
νωμένες συνοικίες της πόλης εμ-
φανίζονται πιεστικοί πρόσφυγες 
και μετανάστες που κατεβαίνουν 

απ’ την ειδομένη. τα κλειδαμπαρώματα των 
ντόπιων, που στην ειδομένη ήταν δεδομένα, 
άρχισαν σιγά σιγά και στο Πολύκαστρο. Ο κό-
σμος που δεν ζει απ’ τις οικονομικές δραστη-
ριότητες των ΜΚΟ έχει αρχίσει να βράζει. Η 
έκρηξη είναι θέμα ολίγου σχετικά χρόνου.

την ίδια στιγμή, τόσο στο Πολύκαστρο 
όσο και στην ειδομένη δρα ορατά πλέον η 
άτυπη αντιεξουσιαστική διεθνής. Ιδεοληπτι-

κοί που βλέπουν στους εξαθλιωμένους μου-
σουλμάνους που προσπαθούν να φτάσουν 
στην Γερμανία, «το νέο επαναστατικό υπο-
κείμενο» -αφού στη δύση αυτό είναι ανύπαρ-
κτο πλέον. Αυτοί βεβαίως συμβουλεύουν και 
καθοδηγούν πολιτικά τις κινήσεις για open 
borders, αυτοί διακινούν τις φρούδες ελπί-
δες ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο τα σύνο-
ρα ανοίγουν. Αυτοί πήραν στον λαιμό τους 
τους πνιγμένους και τους σκατεμένους από 
τη σκοπιανή αστυνομία, όταν προσπάθησαν 
να τους καθοδηγήσουν ομαδικά, για να πε-
ράσουν τα σύνορα με ντου.

Και, βέβαια, δεν λείπουν οι δήθεν αν-
θρωπιστικές ξένες οργανώσεις, μετωπικά 
σχήματα των διάφορων σόρος, άλλοι φοντα-
μενταλιστές, καθώς και ποικίλα ενεργούμε-
να μυστικών υπηρεσιών· ένα πανηγύρι διά-
λυσης του ελληνικού κράτους και πάνω από 
όλους αυτούς οι κυβερνώντες συριζαίοι, που 
κατάφεραν το ακατόρθωτο, να φτάσουν την 

κατάσταση σε τέτοιο σημείο διάλυσης.

Για τους 14.000 πρόσφυγες και μετανά-

στες σε ειδομένη και Πολύκαστρο, κράτος εί-

ναι οι ΜΚΟ, τις οποίες πλέον δεν πολυσέβο-

νται και τους φέρονται με απαξίωση, σε ορι-

σμένες περιπτώσεις δικαιολογημένα, αλλά 

συνήθως άδικα. Όσο για τα πολυδιαφημισμέ-

να λεωφορεία που θα αδειάσουν τον κόσμο 
από εκεί, κάθε μέρα 50 άνθρωποι φεύγουν, 
100 έρχονται. Παρακινούνται από ανώνυ-
μα μηνύματα που αποστέλλονται με sms και 
υποστηρίζουν ότι επίκειται άνοιγμα των συ-
νόρων. Ποιος προβοκάρει με τέτοιες ειδή-
σεις; Αυτή η άτυπη διεθνής; Μήπως η MIT; τέ-
τοια ευαγή ιδρύματα; τρέχα γύρευε…

Βεβαίως, όσο η κατάσταση χειροτερεύει, 
τέως, νυν ή εντός, εκτός και επί τα αυτά συ-
ριζαίοι, αριστεριστές κλπ έχουν κόψει πλέ-
ον τον τουρισμό αλληλεγγύης, κοινώς έχουν 
κόψει ρόδα μυρωμένα, που λέει και ο λαός. 
Ούτως ή άλλως, ο καθηγητής Κοντογιώργης 
έχει δίκιο: «τα σύνορα της ευρώπης είναι 
πια στα σκόπια και η ελλάδα γλίστρησε στη 
Μέση Ανατολή». Και σε αυτό, οι συριζαίοι τα 
κατάφεραν.

Ειδικός Συνεργάτης

Η ανθρωπιστική αντιμετώπιση 
των προσφύγων είναι αξία αδι-
απραγμάτευτη και, από τη στιγ-
μή που θα υπάρχουν άνθρω-
ποι κυνηγημένοι στη χώρα μας, 
όσο χρόνο θα ζήσουν εδώ, θα 
πρέπει τουλάχιστον να μη ζουν 
σε συνθήκες στάβλου, αλλά με 
αξιοπρέπεια. Βέβαια, το ζήτη-
μα της ευρύτερης μεταναστευ-
τικής πολιτικής και των προϋ-
ποθέσεών της είναι ζήτημα βι-
ωσιμότητας για τη χώρα μας, 
όμως δεν θα μας απασχολήσει 
στο άρθρο αυτό. 

Θ 

α δούμε, σύντομα, το 
θέμα από μια μακρο-
σκοπική, συστημική 
ματιά, στο διάβα των αι-

ώνων του πολιτισμού των κοινωνι-
ών.  Εντός της μεγάλης κυκλικής δι-
αχρονίας της ανθρώπινης ιστορίας, 
όπου μεγάλα γεγονότα αποτελούν 
φάσεις μετάβασης σε μια νέα πραγ-
ματικότητα, που σταθεροποιείται 
μέχρι τον επόμενη μετάβαση σε 
έναν νέο κοινωνικοϊστορικό κύκλο.

Από την οπτική του ανθρωπο-
λογικού τύπου (τόσο ως υλικό πα-
ράδειγμα, δηλαδή να βρούμε αν-
θρώπους, όσο και ως ιδεολογική 
αναζήτηση για έναν νέο πολιτισμό), 
η τεράστια μετακίνηση ανθρώπων 
αποτελεί ομολογία παρακμής του 
δυτικού πολιτισμού και ανθρώ-
που, που αναζητά τη συνέχειά του, 
ανακαλύπτοντας νέο ανθρωπολο-
γικό υλικό από την Ανατολή. Όπως 

ο αρχαϊκός κόσμος, που έφτανε στα 
όριά του, πήρε ανάσα για να συνε-
χίσει μέσα από τη χριστιανική οντο-
λογία και τύπο, όπως ασφαλώς κα-
λύτερα από εμένα έχει εκφράσει 
ο Θεόδωρος Ζιάκας. Η παρακ-
μή του δυτικού ανθρώπου,  τόσο 
η οντολογική, όσο και η βιοϊστορι-
κή («η Ευρώπη γερνάει», «οι μετα-
νάστες θα λύσουν το δημογραφικό 
πρόβλημα», κ.α), ψάχνει στους με-
τανάστες «ενεργειακό» υλικό για να 
συνεχίζει να «ζει» ως σύστημα έμ-
βιων όντων.  Προφανώς, οι  συν-
θήκες δεν είναι ανάλογες της ίδιας 
αναζήτησης, καθώς η κοσμολογία 
του ισλάμ αφήνει μηδαμινές ελπί-
δες ενσωμάτωσής του στη Δύση, 
χωρίς να την αλλάξει. 

Για τον νεοφιλελευθερισμό και 
το κεφάλαιο,  οι πρόσφυγες-μετα-
νάστες είναι οι νέοι –ήδη χειραγω-

γημένοι– εργάτες των «μηχανών» 
της μεταμοντέρνας δουλοκτητικής 
κοινωνίας. Κατά τους καταστασια-
κούς (Γκυ Ντεμπόρ, Βανεγκέμ, κ.ά.) 
και την  κοινωνία του θεάματος και 
την εμπορευματική κυριαρχία του 
κεφαλαίου ως εικόνας, οι οικονομι-
κοί μετανάστες (έμμεσα και οι πρό-
σφυγες) είναι, ουσιαστικά, το υπο-
κείμενο-εργαζόμενος του νεοαποι-
κιοποιημένου κόσμου, που παίρνει 
κατά γράμμα την προπαγάνδα του 
καπιταλισμού, τη διαφήμισή του 
περί αφθονίας. Θέλουν, αφαιρετι-
κά, να έχουν όλα τα εμπορεύμα-
τα που στερούνται και που είναι εν 
δυνάμει διαθέσιμα, σε μια άλλη 
πλευρά του κόσμου.

Ειδικότερα, ο Ντεμπόρ, έλεγε, 
για την εξέγερση των Αμερικανών 
μαύρων ως υποκείμενο, σε έναν 
εμπορευματοποιημένο κόσμο: «Οι 

Αμερικανοί μαύροι είναι το προϊόν 
της σύγχρονης βιομηχανίας, όπως 
και η ηλεκτρονική, η διαφήμιση, 
το κύκλοτρον. Φέρουν κι αυτοί τις 
αντιφάσεις του. Είναι οι άνθρω-
ποι που ο θεαματικός παράδεισος 
οφείλει ταυτόχρονα ν’ αφομοιώνει 
και ν’ απωθεί. Έτσι, μέσω αυτών, ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στο θέα-
μα και τη δραστηριότητα των αν-
θρώπων φανερώνεται ολοκληρω-
τικά.  Το θέαμα είναι οικουμενι-
κό, όπως και το εμπόρευμα. Αλλά, 
επειδή ο κόσμος του εμπορεύματος 
θεμελιώνεται πάνω σε μια ταξική 
αντίθεση, το εμπόρευμα είναι και το 
ίδιο ιεραρχικό. Η υποχρέωση που 
έχει το εμπόρευμα, συνεπώς και το 
θέαμα, που πληροφορεί τον κόσμο 
του εμπορεύματος. Το θέαμα είναι 
ένα ναρκωτικό για σκλάβους».

Για μια αριστερά, φαντασια-
κά αλλοτριωμένη από την ιδεολο-
γία του κοσμοπολίτικου κεφαλαί-
ου, την οποία προσλαμβάνει ως δι-
εθνισμό, ο μετανάστης μετουσιώνει 
το «επαναστατικό υποκείμενο» στη 
θέση του προλεταριάτου, ορίζοντας, 
εντελώς ψυχαναλυτικά, τον νέο μεσ-
σιανισμό που στην ουσία είχε ανά-
γκη η αστική μεταμοντέρνα αριστε-
ρά (που απορρίπτει δηλαδή όλες τις 
παραδοσιακές θεωρίες, παραδό-
σεις και μεσσιανισμούς). Που έχει 
ανάγκη να ξεπεράσει την παραδο-
σιακή δομή της και, από την άλλη, 
είναι αδύνατο να χειραφετηθεί, επι-
θυμώντας ένα νέο μεσσιανικό υπο-
κείμενο, σε σύγχρονο πλαίσιο. Στη 
θέση της παραδοσιακής μαρξι-
κής πάλης των τάξεων εγκαθιστά 

την πάλη για τα ατομικά δικαιώμα-
τα, θέση διόλου μαρξική κατά τον…
Μαρξ.

Για τον γεωπολιτικό σχεδιασμό 
του ιμπεριαλισμού, το προσφυγικό-
μεταναστευτικό είναι γεωστρατηγι-
κός μηχανισμός που δημιουργή-
θηκε από τους δυτικοτραφείς, κατά 
βάση, πολέμους του. Η εκμετάλλευ-
ση της δυστυχίας των ανθρώπων 
και οι μετακινήσεις πληθυσμών 
πάντα ήταν εργαλείο για τη γεω-
γραφική, πολιτική και οικονομική 
αλλαγή του πλανήτη, προς όφελος 
των κυρίαρχων τάξεων. Που, μέσω 
της κινητικότητας αυτής και του οι-
κονομικού πολέμου που διεξά-
γουν, ουσιαστικά διογκώνουν μια 
τεράστια «ανταλλαγή πληθυσμών», 
όπως αυτή που γνώρισε ο κόσμος 
μας, και η χώρα μας, πολλές φορές. 

Ως οικοσυστημική εξέλιξη, οι 
πόλεμοι και ο ξεριζωμός είναι η δι-
έξοδος ενός …αδιέξοδου παραγωγι-
κού συστήματος, που ορίζει ως αδι-
απραγμάτευτες αξίες του την μεγέ-
θυνση την αέναη ανάπτυξη και τον 
οικονομισμό. Οι μετακινήσεις πλη-
θυσμών και οι χαμοί ανθρώπων εί-
ναι η «απαραίτητη προϋπόθεση» 
για να συνεχίζει να επιβιώνει αυτή 
η καταστροφική λογική της αδηφά-
γου ανάπτυξης, προϊόν βέβαια ιδε-
ολογίας των ολίγων. Το τέρας της 
αποκάλυψης, που λέγεται τεχνο-
φασιστική ανάπτυξη, χρειάζεται να 
καταπίνει ανθρώπους για να συ-
νεχίσει να κυριαρχεί. Να καταπί-
νει ανθρώπους, πατρίδες και πολι-
τισμούς…!

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ                

Νέα από την Ειδομένη

Του Δημήτρη Γιαννάτου

Προσφυγικό/μεταναστευτικό: Η μεγάλη εικόνα

http://www.antibaro.gr/article/3570
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Από το 1989 κι έπειτα, η φι-
λελεύθερη ουτοπία ενός «επί-
πεδου κόσμου» δίχως σύνο-
ρα, όπου άνθρωποι και προϊ-
όντα κυκλοφορούν ελεύθερα 
ανά τον πλανήτη, είχε ριζώσει 
για τα καλά στη συνείδηση του 
δυτικού κόσμου –ιδιαίτερα του 
πνευματικού κόσμου. Εν χορώ, 
Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι δι-
ανοούμενοι, επιστήμονες και 
πανεπιστημιακοί προπαγάνδι-
ζαν την αναγκαιότητα ενός ενι-
αίου κόσμου σε κάθε δυνατό 
τόνο, ενώ η προβολή της εικό-
νας του σύγχρονου ανθρώπου 
ως ενός εξωραϊσμένου νομάδα 
αποτελούσε μια από τις χαρα-
κτηριστικότερες εκφράσεις αυ-
τής της άλλοτε τόσο ακατανίκη-
της ιδεολογίας της παγκοσμιο-
ποίησης. 

Ο 

ι Αμερικάνοι οικονομο-
λόγοι, δύο φορές πρα-
κτικοί, τόσο ως μετέχο-
ντες της αγγλοσαξονι-

κής κουλτούρας όσο και ως οικονο-
μολόγοι, φρόντισαν μάλιστα μέχρι 
και τα «δεκάρικα» αυτής της ουτο-
πίας να υπολογίσουν. Από το 1984, 
λοιπόν, διακινούνται εντός του κλά-
δου των οικονομικών της μετανά-
στευσης διάφορες φόρμουλες εξι-
σώσεων, που διατυπώθηκαν για 
να υπολογίσουν το άμεσο οικονομι-
κό κέρδος στην υποθετική περίπτω-
ση ταυτόχρονης άρσης των περιορι-
σμών μετακίνησης σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. 

Πρόσφατα, ο οικονομολό-
γος Τζωρτζ Μπόρχας, επανεξέτα-
σε αυτά τα μοντέλα και εισηγήθηκε 
ορισμένες παραλλαγές, με θεαματι-
κές ως προς τα συναγόμενα αποτε-
λέσματα μεταβολές. Επειδή τόσο οι 
παραλλαγές των μεταβλητών που 
έλαβε υπόψη, όσο και τα αποτελέ-
σματα μπορούν να μας διδάξουν 
πολλά για τη φύση του σύγχρονου 
μεταναστευτικού φαινομένου, αξίζει 
να τις παρουσιάσουμε συνοπτικά. 

Το βασικό μοντέλο, που σε δι-
άφορες παραλλαγές του αποτέλε-
σε τις τελευταίες δεκαετίες ένα πα-
σπαρτού επιχείρημα για την υπε-
ράσπιση αυτής της «ριζικής παγκο-
σμιοποίησης», προβλέπει μια απλή 
εξίσωση, που στηρίζεται στις σχέ-
σεις ισορροπίας μεταξύ μισθών, 
προσφοράς και ζήτησης που προ-
βλέπουν τα νεοκλασικά οικονομικά: 
Το χάσμα μισθών μεταξύ του πλού-

σιου Βορρά και του φτωχού Νό-
του είναι τεράστιο, οπότε στην υπο-
θετική περίπτωση ανάσχεσης όλων 
των περιορισμών στη μετακίνηση, 
θα πρέπει να αναμένουμε τη μαζι-
κή μετακίνηση του εργατικού δυνα-
μικού από τον Νότο στον Βορρά, μέ-
χρι του σημείου της εξίσωσης των 
μισθών. Σύμφωνα με αυτό, θα πρέ-
πει να αναμένουμε τη μετακίνηση 
του… 95% της εργατικής δύναμης 
του Νότου (!), δηλαδή περί τα 2,5 δι-
σεκατομμύρια εργαζόμενων, ενώ τα 
οικονομικά κέρδη για το παγκόσμιο 
ΑΕΠ υπολογίζονται περί τα… 40 
τρισ. $ (δηλαδή, την αύξηση στις τι-
μές του κατά 60%). Τα δε σωρευτικά 
κέρδη, υπολογίζονται περίπου στο 1 
τετράκις εκατομμύριο δολάρια! 

Βεβαίως, ακόμα και σε αυτή την 
εξέλιξη, ο Μπόρχας, αν και νεοκλα-
σικός, επιμένει να τονίζει ότι τα κέρ-
δη που αποκομίζονται είναι εξόχως 
«ταξικά». Η ισορροπία των μισθών 
θα επιτευχθεί κάπου στη μέση με-
ταξύ του επιπέδου του Βορρά και 
του επιπέδου του Νότου, πράγμα 
που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος 
των μισθωτών στις χώρες του Βορ-
ρά θα καταγράψει σημαντικές απώ-
λειες. Εντούτοις, αυτές δεν ισοδυνα-
μούν παρά στο ελάχιστο των τερά-
στιων κερδών που θα καταγραφούν 
στα πιο υψηλά εισοδηματικά κεφά-
λαια –και γι’ αυτό η τελική εικόνα 
εμφανίζεται τόσο θεαματική! 

Πλούτη, λοιπόν, αμύθητα, για 

την παγκόσμια οικονομία –μέχρι βε-
βαίως να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
παρούσα εκτίμηση αποτελεί μοντε-
λοποίηση της… ίδιας της φιλελεύθε-
ρης ουτοπίας και όχι της πραγματι-
κότητας. Γιατί, το εν λόγω μοντέλο, 
υποθέτει αυθαίρετα ότι όλες οι υπό-
λοιπες μεταβλητές είναι σταθερές 
(ceteris paribus), ότι οι οικονομίες σε 
Βορρά και Νότο βρίσκονται σε κα-
θεστώς ισορροπίας. Και –το κυριό-
τερο–, ότι η εγκατάσταση 2,5 δισεκα-

τομμυρίων ανθρώπων στον πλού-
σιο Βορρά θα αφήσει ανέπαφες όλες 
τις «υποδομές αναπαραγωγής» του, 
όχι μόνον το φυσικό κεφάλαιο, αλλά 
και τους πολιτικούς, κοινωνικούς 
και πολιτιστικούς θεσμούς και ορ-
γανισμούς που ρυθμίζουν τις κοι-
νωνικές και οικονομικές συναλλα-
γές που λαμβάνουν χώρα εντός του. 

Βεβαίως, αυτές οι υποθέσεις δεν 
αφορούν στον πλανήτη που ζού-
με:  Η εκτίμηση δε για την συμπε-
ριφορά των εργαζόμενων του Νό-
του στηρίζεται σε μια «φωτογραφία 
της στιγμής», συμπερασμάτων που 
συνήγαγαν οικονομολόγοι και κοι-
νωνιολόγοι μελετώντας το φαινόμε-
νο των «φιλοξενούμενων εργατών» 
κατά τη δεκαετία του 1970, όταν δη-
λαδή το φαινόμενο της μετανάστευ-
σης βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. 
Τότε, λοιπόν, η μετανάστευση συ-
ντελούνταν κατά μόνας, ήταν κυρί-
ως ανδρική υπόθεση, είχε αποκλει-
στικά οικονομικά κίνητρα και παρέ-
μενε ως επί το πλείστον «κυκλική» 
-δηλαδή ένα μεγάλο μέρος επέστρε-
φε στη χώρα προέλευσης μόλις επι-
τύγχανε τα προσδοκώμενα οικο-
νομικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό και 
στη θεωρία ο μετανάστης αναπαρί-
σταται ως «απείρως ελαστική οικο-
νομική μονάδα» και «αμιγώς οικο-
νομικός άνθρωπος», ένας εργάτης, 
δηλαδή, διατεθειμένος να εργαστεί 
υπό οποιανδήποτε συνθήκη προ-
κειμένου να μεγιστοποιήσει το οι-
κείο κέρδος. 

Σαράντα χρόνια μετά, γνωρίζου-
με ότι τα πράγματα δεν εξελίχθη-
καν διόλου με αυτόν τον τρόπο, και 
αυτό που θεωρούνταν «κανονικότη-
τα» δεν ήταν παρά η πρώιμη φάση 
του φαινομένου: Ακολούθησαν φαι-
νόμενα όπως αυτό της οικογενεια-
κής επανένωσης, πράξη που σημα-
τοδοτεί το ρίζωμα των μεταναστών 
στις χώρες εγκατάστασης, την  καλ-
λιέργεια της δικής τους κουλτούρας, 
τη συμμετοχή στην πρόνοια, στο εκ-
παιδευτικό σύστημα, στο σύστημα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Εξελίξεις, δηλαδή, που πλέον κατα-
δεικνύουν ότι το φαινόμενο, από ένα 
σημείο εξέλιξής του κι έπειτα, απο-
κτάει την ιδιότητα της αυτοτροφο-
δότησης, παύει να έχει αμιγώς οι-
κονομικό κίνητρο και αποκτάει τις 
πολλαπλές διαστάσεις που έχει μια 
κανονική διαδικασία του να ριζώ-
νει κάποιος, κάπου. Με τα (αυτοκρι-
τικά) λόγια του νομπελίστα Ελβε-
τού συγγραφέα Μαξ Φρις, «Ψάχνα-
με για εργάτες και μας ήρθαν άνθρω-
ποι». Αυτή υπήρξε και η «αστοχία» 
των κλασικών αναλύσεων πάνω στη 

μετανάστευση, που σερβίρονται ως 
κατ' εξοχήν επιχείρημα υπέρ ενός 
κόσμου της ελεύθερης μετακίνησης. 

Ο Μπόρχας «πείραξε» τις μετα-
βλητές στο παραπάνω μοντέλο, βά-
σει αυτών των συμπερασμάτων –και 
τότε δημιουργήθηκε μια ολότελα δι-
αφορετική εικόνα. Κατ’ αρχάς, αν οι 
μετακινούμενοι εργάτες του Νότου 
αποφασίσουν να φέρουν μαζί τους 
και τις οικογένειές τους, θα μιλάμε 
πλέον για την μετακίνηση… 5,6 δι-
σεκατομμυρίων ανθρώπων από τον 
Νότο προς τον Βορρά. Όσο για τις 
περίφημες «υποδομές αναπαρα-
γωγής», στην ευρεία έννοια που τις 
προσδιορίσαμε, η μεταβολή στην 
ποιότητά τους αρκεί για να αναπο-
δογυρίσει ολόκληρη την εικόνα: Αν 
έχουν «κανονική φθορά» της τάξης 
του 0.5 (με το 0 να ορίζει το υψηλό 
επίπεδο των υποδομών στον πλού-
σιο Βορρά, και το 1 εκείνο των υπο-
δομών στον φτωχό Νότο) τότε αυτό-
ματα τα 40 τρισ.$ γίνονται… 8 τρισ.$. 
Ενώ, αν η φθορά είναι «σημαντική» 
–της τάξης του 0.75– τότε καταγρά-
φονται σημαντικές ζημιές στο πα-
γκόσμιο ΑΕΠ. 

Και αξίζει να φανταστούμε ότι 
πρόκειται για μοντέλα υπολογισμών 
του άμεσου και όχι του έμμεσου κό-
στους, που πολλές φορές αποδει-
κνύεται καθοριστικό. Τι μας διδά-
σκει όλη αυτή η νεοκλασική «φορ-
μουλολογία»; Ότι αν όντως οι «άν-
θρωποι είναι σαν τα εμπορεύματα» 
(που δεν είναι), η ολοκληρωτική 
απελευθέρωση της κυκλοφορίας 
τους θα δημιουργήσει πρόσκαιρα 
κέρδη και μόνιμα κόστη, δυσβάστα-
χτα: Η αρχική αισιοδοξία των οικο-
νομολόγων της παγκοσμιοποίησης 
προσκρούει στον νόμο της φθίνου-
σας οριακής αποδοτικότητας: Από 
ένα σημείο και μετά, τα κέρδη από 
την παραγωγικότητα αναιρούνται 
από τις φθορές στις υποδομές ανα-
παραγωγής. Για να το πούμε και πιο 
απλά, η μετανάστευση λειτουργεί με 
ενάρετο τρόπο μόνον όταν είναι ελεγ-
χόμενη και υπόκειται σε κοινωνικό 
και πολιτικό έλεγχο. Και ότι ο «νέος 
θαυμαστός κόσμος» ενός πλανήτη 
χωρίς σύνορα δεν είναι παρά μια γε-
νική κοινωνική και οικονομική δυ-
στοπία.   

Πηγή: George J. Borjas, «Immigra-
tion and Globalization: A Review 
Essay», Journal Of Economic Litera-
ture, vol. 53 no. 4, 2015,  σελ. 961-
974.

Τα (φανταστικά) κέρδη των ανοιχτών συνόρων
Αμερικάνοι οικονομολόγοι συζητούν για τις πραγματικές διαστάσεις του μεταναστευτικού φαινομένου

“ 
Η ισορροπία των 

μισθών θα επιτευ-

χθεί κάπου στην 

μέση μεταξύ του 

επιπέδου του Βορ-

ρά, και του επι-

πέδου του Νότου, 

πράγμα που σημαί-

νει ότι ένα μεγά-

λο μέρος των μι-

σθωτών στις χώρες 

του Βορρά θα κατα-

γράψει σημαντικές 

απώλειες.

Του Γιώργου Ρακκά

 Η αρχική αισιοδοξία των οικονομολόγων της παγκοσμιοποίησης προ-
σκρούει στον νόμο της φθίνουσας οριακής αποδοτικότητας: Από ένα ση-
μείο και μετά, τα κέρδη από την παραγωγικότητα αναιρούνται από τις 
φθορές στις υποδομές αναπαραγωγής. 
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        ΕΚΚΛΗΣΙΑ                 

Η Εκκλησία δεν είναι κόμμα για 
να αφορά μια μερίδα του λαού, 
αφορά όλους τους βαπτισμένους 
ορθοδόξους χριστιανούς. Οφεί-
λουμε όλοι μας να ενδιαφερ-
θούμε για τα σημαντικά ζητήμα-
τα της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο ζή-
τημα, όχι απλώς σημαντικό, αλλά 
κρίσιμο, είναι η μέλλουσα να συ-
νέλθει τον Ιούνιο στην Κρήτη 
«Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Η 

σύνοδος αυτή, αν γίνει 
τελικά, μπορεί να διχά-
σει το λαό, κάτι που δεν 
το κατάφεραν ούτε τα 

μνημόνια, ούτε οι πολιτικές παρατά-
ξεις, ούτε κανείς άλλος.

Τα προς συζήτηση κείμενα είναι 
τα εξής:
• το Αυτόνομο και ο τρόπος ανακη-
ρύξεώς του 

• το Ζήτημα της Ορθόδοξης Δια-
σποράς

• οι Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν 
κόσμον

• Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω 

• η Σπουδαιότης της νηστείας και η 
τήρησις αυτής σήμερον

• τα κωλύματα του γάμου (μικτός γά-
μος  ορθοδόξου με ετερόδοξο).

Στη σύνοδο αυτή δεν θα είναι 
παρόντες όλοι οι ορθόδοξοι επίσκο-
ποι, θα παρευρεθούν λίγοι και μάλι-
στα κατ’ επιλογήν επίσκοποι (η επι-
λογή δεν έγινε με κλήρωση). Οι πα-
ρόντες δεν θα έχουν άμεση ψήφο, η 
ψήφος τους θα εκφραστεί μόνον διά 
του πρώτου. Τα προς ψήφιση κείμε-
να είναι εκ των προτέρων έτοιμα και 
απλώς θα τα υπογράψουν.

Όλα αυτά είναι αμάρτυρα στην 
ιστορία της Εκκλησίας. Η σύνοδος 
αυτή θα ξεπεράσει κατά πολύ σε 
αντικανονικότητα και την «αριστίν-
δην» σύνοδο που έγινε επί δικτατο-
ρίας, στην οποία και παραπέμπει.

Δεν υπήρξε ποτέ στην Ορθό-
δοξη Εκκλησία κάποιος επίσκοπος 
ως «πρώτος άνευ ίσων». Στις συνό-
δους οι επίσκοποι οριοθετούσαν επί 
ίσοις όροις με τους συνεπισκόπους 
τους την ορθή διδασκαλία της πίστε-
ως. Το «πρώτος άνευ ίσων» εισηγεί-
ται τη μονοκρατορία στην Eκκλησία. 
Η αντίληψη αυτή συγχέει τα πρε-
σβεία τιμής με το πρωτείο του πάπα 
και καταλύει τη συνοδικότητα. Είναι 
δογματικό σφάλμα και όμως προ-
βάλλεται από το Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο.
Αν ψηφιστεί το πρώτο κείμενο 

για το αυτόνομο, είναι πολύ υπαρ-
κτός ο κίνδυνος να υπαχθούν οι 
Nέες Xώρες στην αμεσότερη δικαι-
οδοσία του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, λόγω της ιδιόμορφης σχέσης 
τους με αυτό. Άλλο ένα βάσανο για 
τους Βορειοελλαδίτες! 

Να μπούμε σ' ένα εκκλησιαστι-
κό καθεστώς παρόμοιο με της Κρή-
της. Λες και δεν έχουμε αρκετά προ-
βλήματα με τους Τούρκους, να 
βρούμε κι άλλα.

Εκείνο όμως που προκάλεσε 
θύελλα αντιδράσεων είναι το κείμε-
νο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν 
κόσμον». Στο άρθρο 6 λέει τα εξής: 
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνω-
ρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων 
Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομο-
λογιών μη ευρισκομένων εν κοινω-
νία μετ' αυτής». 

Το κείμενο υπαινίσσεται σαφώς 
τους ρωμαιοκαθολικούς και την 
πανσπερμία  των προτεσταντών. Ει-
σηγείται τη θεσμική νομιμοποίηση 
του Οικουμενισμού. Δίνει εκκλησι-
αστικότητα στους ετεροδόξους της 
Δύσης.

Εδώ τίθεται ένα κατεξοχήν δογ-
ματικό θέμα, που έχει εκκλησιολογι-
κό χαρακτήρα. Αναφέρεται δηλαδή 
στην ταυτότητα της Εκκλησίας, στο 
τι είναι η Εκκλησία καθεαυτή. Αν η 
Εκκλησία είναι ΜΙΑ, κατά το Σύμβο-
λο της Πίστεως

(Πιστεύω εις μίαν, αγίαν, καθο-
λικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν), 
τότε, πώς γίνεται λόγος για άλλες χρι-
στιανικές Εκκλησίες; Είναι προφα-
νές ότι αυτές οι άλλες Εκκλησίες εί-
ναι ετερόδοξες. Οι ετερόδοξες όμως 
«Εκκλησίες» δεν μπορούν να κα-
τονομάζονται ως «Εκκλησίες» από 
τους ορθοδόξους, επειδή δογματι-
κώς θεωρούμενα τα πράγματα δεν 
μπορεί να γίνεται λόγος για πολλό-
τητα «Εκκλησιών», με διαφορετικά 
δόγματα και μάλιστα σε πολλά θεο-
λογικά θέματα. [  ]

Πρόκειται για μέγιστο δογμα-
τικό ατόπημα, που έχει την αναφο-
ρά του σε Όρο Οικουμενικής Συνό-
δου. Πρόκειται για την πρώτη από-
κλιση από το Σύμβολο της Πίστεως, 
το οποίο είναι ο Όρος (απόφαση) της 
Β' Οικουμενικής Συνόδου.

Σημαίνει πρακτικώς άρνηση συ-
γκεκριμένου άρθρου του Συμβόλου 
της Β' Οικουμενικής Συνόδου, όπου 
λέγεται ότι η Εκκλησία είναι Μία. [ ] 
Κανείς δεν μπορεί να διευρύνει έτσι 
αυθαίρετα τα κανονικά όρια της Εκ-
κλησίας με το να νομιμοποιεί τις αι-
ρέσεις. Αποκόπτεται ως αιρετικός αν 
το κάνει, διότι αθετεί τη δογματική 
διδασκαλία της Εκκλησίας. Καμιά 
Πανορθόδοξη Σύνοδος δεν μπορεί 
να προσδώσει εκκλησιαστικότητα 
στους ετεροδόξους, εάν βέβαια θέλει 
να εκφράσει αλαθήτως τη διαχρονι-
κή ταυτότητα της Ορθοδοξίας. Κα-
νείς απολύτως, προσωπικώς ή θε-
σμικώς, δεν δικαιούται να οριοθε-
τήσει διαφορετικά τα ως τώρα όρια 
της Εκκλησίας, που ορίστηκαν απα-
ρεγκλίτως από τις Οικουμενικές Συ-
νόδους. [  ] 

Αν η Εκκλησία είναι Μία, όπως 
ομολογούμε στο Πιστεύω, τότε με τη 
συνεπή εκκλησιολογική έννοια του 
όρου η μία και μόνη –αδιαίρετη πά-
ντα– Εκκλησία γεννά ως πνευματι-
κή μητέρα, μυστηριακώς «δι' ύδα-
τος και Πνεύματος» τα μέλη της. Δεν 
γεννά άλλες Εκκλησίες. Οι κατά τό-
πους Ορθόδοξες Εκκλησίες αποτε-
λούν φανέρωση «εν τόπω και χρό-
νω» της μίας και μόνης Εκκλησίας. 
Έτσι με τη συνεπή θεολογική έννοια 
του όρου και κατά κυριολεξία δεν 
μπορούν να υπάρχουν ετερόδοξες 
Εκκλησίες, ούτε μητέρες, αδελφές, 
θυγατέρες και εγγονές Εκκλησίες. 
Ούτε φυσικά το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο είναι μητέρα Εκκλησία με 
τη συνεπή θεολογική εκκλησιολο-
γική έννοια του όρου. Αυτά τα περί 
αδελφών Εκκλησιών ανήκουν στις 
προτεσταντικές θεωρίες, σε μια απ’ 
τις πολλές, τη θεωρία των κλάδων. 

Όλα τα παραπάνω είναι επι-
γραμματικά τα βασικότερα σημεία 
που τονίστηκαν από τους είκοσι και 
πλέον ομιλητές της Θεολογικής - 
Επιστημονικής Ημερίδας που έγι-
νε στο Φάληρο, στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 
2016, με θέμα τη μέλλουσα Πανορ-
θόδοξη Σύνοδο. Τα παραθέτουμε 
με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 
Την από κάθε άποψη μεγάλη αυτή 
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν οι Ιε-
ρές Μητροπόλεις Γόρτυνος και Με-
γαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων, 
Πειραιώς και η Σύναξις κληρικών 
και μοναχών. 

Ομιλητής ήταν και ο επίσκοπος 
Ναυπάκτου, καθώς και οι συνδιορ-
γανωτές επίσκοποι. Αυτοί οι λίγοι 
περισώζουν το εκκλησιαστικό κύ-
ρος και την αξιοπρέπεια του επισκο-
πικού αξιώματος. 

Συνήθως, στις Πανορθόδοξες 

Συνόδους, η σύνολη Εκκλησία, διά 
των επισκόπων της, οριοθετούσε 
και υπερασπιζόταν την πίστη, την 
οποία αμφισβητούσαν οι αιρετικοί. 
Σήμερα, ισχύει το διαμετρικά αντί-
θετο. Συμβαίνει ό,τι και στις  ψευδο-
συνόδους.

Η ορθόδοξα οριοθετημένη πί-
στη της Εκκλησίας μας κινδυνεύ-
ει τώρα από τους αντιπροσώπους 
της –τους θεσμικούς φύλακές της–
, οι οποίοι επιχειρούν να εισάγουν 
την παναίρεση του Οικουμενισμού. 
Εδώ και έναν αιώνα, ο Οικουμενι-
σμός των Ορθοδόξων έχει αφετη-
ρία, τροφοδότη και ηγέτη το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο, δηλαδή τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη και την περί 
αυτόν Σύνοδο.

Για τους αναγνώστες της Ρή-
ξης, που ίσως να μην ενδιαφέρονται 
και πολύ για τέτοια θέματα, θα πρέ-
πει να λεχθεί επιπλέον ότι πρόκειται 
για γεγονός που συμβαίνει περίπου 
κάθε πεντακόσια χρόνια. Η Σύνοδος 
αυτή, αν γίνει τελικά, θα προσδιορί-
σει το ποιόν της ζωής μας από εδώ 
και πέρα. Είμαστε δύο χιλιάδες χρό-
νια ορθόδοξοι και, ακόμα κι αν δη-
λώνουμε άθεοι, τα υπόγεια ύδατα 
της Παράδοσης διαμορφώνουν τον 
τρόπο της ζωής μας, την ανθρωπιά 
μας, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μας ως 
Ελλήνων, αυτό που μας κάνει τόσο 
διαφορετικούς από τους Δυτικούς 
άθεους κι ας έχουμε κοινή πολιτική 
ιδεολογία με κάποιους  απ’ αυτούς. 
Όσοι έχουν ζήσει πολλά χρόνια στο 
εξωτερικό, το γνωρίζουν αυτό.

Αυτή η παράδοση είναι ο χώ-
ρος ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. 
Γι’ αυτό έχουμε ακόμη και σήμερα 
αγίους στην Ελλάδα. Χαρισματική 
αγιότης είναι η πρόσληψη του ίδιου 
του Θεού εκτός από την κατ’ ουσίαν 
ταυτότητα. Αυτή είναι η εν  Χριστώ 
ελευθερία. Αν αυτό χαθεί, γινόμα-
στε ίδρυμα κοινής ωφελείας, ΜΚΟ. 
Αυτό διασφαλίζεται από την καθα-
ρότητα και ακρίβεια της δογματικά 
οριοθετημένης πίστης μας, από την 
οποία προκύπτει και απορρέει η ευ-
σέβεια. Αν το χάσουμε, χάνεται μαζί 
του και η πατρίδα για την οποία όλοι 
αγωνιζόμαστε.

Παρά τα χάλια μας, οι άλλες ορ-
θόδοξες Εκκλησίες περιμένουν να 
δουν πρώτα τι θα κάνουν οι Έλληνες. 
Ήδη έχουν μεταφραστεί και σταλεί 
σχετικά δογματικά κείμενα σε βαλ-
κανικές χώρες και αλλού. Το ίδιο γί-
νεται και με τα κείμενα της ημερίδας, 
τα οποία αναμένονται με μεγάλο εν-
διαφέρον από τους ορθοδόξους των 
άλλων χωρών. Είναι δυνατόν εμείς 
να τα αγνοούμε;

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ή Ψευτοσύνοδος;
Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε σταυροδρόμι 

“ 
Αν ψηφιστεί το πρώ-

το κείμενο για το αυ-

τόνομο, είναι πολύ 

υπαρκτός ο κίνδυνος 

να υπαχθούν οι Νέες 

Χώρες στην αμεσό-

τερη δικαιοδοσία του 

Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου

Της Ευγενίας Γραικού

Παρά τα χάλια μας, οι άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες περιμένουν να δουν 
πρώτα τι θα κάνουν οι Έλληνες...
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Ενάμιση μήνα σχεδόν μετά το άδοξο 
τέλος των αγροτικών κινητοποιήσεων 
–με την «παράσταση Μπούτα»-, η κα-
τάσταση στον αγροτικό κόσμο βαίνει 
απ’ το κακό στο χειρότερο! Σε αναμο-
νή  των νέων μέτρων για το ασφαλιστι-
κό και το φορολογικό, οι αγρότες αντι-
μετωπίζουν –πρόσθετα– τις καθυστε-
ρήσεις στην αποπληρωμή των συνδε-
δεμένων ενισχύσεων.  

Π 

ερισσότεροι  από 90 χιλιάδες 
άτομα βρίσκονται στο στόχα-
στρο, μετά την απαίτηση του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου για επι-

στροφή των παρανόμως καταβληθέντων 
αποζημιώσεων ύψους 240 εκατ. € –του 
λεγόμενου πακέτου Χατζηγάκη–. Παρά το 
κλείσιμο των βορείων συνόρων μας, οι  ει-
σαγωγές φτηνού γάλακτος από τις όμορες 
βαλκανικές χώρες αυξάνονται συνεχώς, 
επιδεινώνοντας το ελλειμματικό εμπορικό 
ισοζύγιο στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Κα-
ταστρατηγώντας ακόμα περισσότερο την 
ενδογενή παραγωγή, προσχέδιο υπουργι-
κής απόφασης –ευθυγραμμιζόμενο με την 
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ– αποσυνδέει την 
παραγωγή γιαουρτιού από τη χρήση νω-
πού γάλακτος, ανοίγοντας το πεδίο για τη 
χρήση του εισαγόμενου. 

Τα χέρσα χωράφια, οι αμάζευτοι καρποί 
στα  οπωροφόρα που «δεν πιάνουν τιμή», η 
εκτεταμένη καλλιέργεια σταριού λόγω χα-
μηλού κόστους, δηλώνουν εμφανώς τις τά-
σεις εγκατάλειψης της παραγωγής, ενώ έχει 
ήδη ξεκινήσει το «σκότωμα» πολλών χωρα-
φιών, που προοιωνίζεται το άμεσο τέλος της 
μικροϊδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο. 

Θα περίμενε κανείς πως η κατάθεση 
ενός σχεδίου νόμου στη Βουλή για τους 
νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ) θα 
ήταν σε απόλυτη προτεραιότητα και θα γι-
νόταν με γνώμονα ένα όραμα ενδογενούς 
παραγωγικής ανασυγκρότησης βασισμέ-
νου σ’ ένα συνεργατικό μοντέλο διατήρη-
σης της μικρής παραγωγής. 

Κάθε άλλο: Η απαίτηση  τριάντα ιδρυ-
τικών μελών για το ξεκίνημα ενός ΑΣ –δέ-
καπέντε για τους αλιευτικούς- ή ετήσιου τζί-
ρου 500 χιλιάδων €, αν δεν καλύπτεται ο 
αριθμός των τριάντα μελών– αποτελεί τρο-
χοπέδη δεδομένης της πληθυσμιακής απο-
ψίλωσης –ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές– 
αλλά και το έλλειμμα εμπιστοσύνης σε πο-
λυμελή σχήματα.

Δεν γίνεται καμία προσπάθεια εξυγίαν-
σης ή διευθέτησης οφειλών που αντιμετω-
πίζουν  συνεταιρισμοί λόγω των μνημονια-
κών μέτρων. Η επιβολή π.χ. του ΕΝΦΙΑ και 
των κάπιταλ κοντρόλ δημιούργησαν  εκτε-
ταμένες φορολογικές υποχρεώσεις σε συ-
νεταιρισμούς που διαθέτουν ιδιόκτητη ακί-
νητη περιουσία βαραίνοντας –σε περίπτω-
ση αδυναμίας αποπληρωμής– την ατομι-

κή περιουσία των διοικήσεών τους. Αντί να 
επιχειρηθεί η διευθέτηση τέτοιων εκκρε-
μοτήτων σε βιώσιμους συνεταιρισμούς, το 
σχέδιο προβλέπει την κήρυξη σε πτώχευ-
ση εντός μόλις δύο μηνών από τη δήλωση 
παύσης πληρωμών, ενώ σε μόλις τέσσερις 
μήνες από τη λύση ενός συνεταιρισμού ξε-
κινάει η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας 
και των αποθεματικών του.

Αντί να δημιουργηθούν ευέλικτες περι-
φερειακές δομές για την επισκευή και συ-
ντήρηση ανενεργών υποδομών, εργαλείων, 
μηχανημάτων, κτηρίων κοκ δίνοντας δου-
λειά σε μικρές βιοτεχνικές μονάδες, προκει-
μένου στη συνέχεια  να υπενοικιαστούν σε 
νέους Α.Σ ή ατομικές επιχειρήσεις, το σχέ-
διο προβλέπει την υπαγωγή τους στον νε-
οσύστατο Οργανισμό για τη Διαχείριση 
Ακίνητων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑ-
ΓΕ) που θα εδρεύει στην Αθήνα και θα επο-
πτεύεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης… Στον ίδιο οργανισμό θα υπάγεται 
και η δημόσια αγροτική γη πιθανόν για τη 
λειτουργία των νέων Ειδικών Οικονομικών 
Ζωνών, με πρώτη ύλη τους μόνιμα εγκα-
τεστημένους πρόσφυγες και μετανάστες. Η 
αρχή έγινε με την πρόσφατη -από 22/3- 
υπαγωγή  της ΒΙΠΕ του Ν. Κιλκίς στις δια-
τάξεις του Ν 3982/11, με σχετικό ΦΕΚ  που 
αναφέρει ότι «η πρόσληψη και η μισθοδο-
σία του απαιτούμενου προσωπικού θα γί-
νεται με οποιαδήποτε μορφή και διάρκεια 
σχέσεως εργασίας». 

Το σχέδιο προωθεί τις Αγροτικές Εται-
ρικές Συμπράξεις –μετά τη χρεοκοπία των 
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που 
είχαν εκκρεμή δάνεια σε τράπεζες–, που θα 
λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, αφού 
θα δίνεται η δυνατότητα κατοχής από έναν 
μέτοχο έως και του 50% των μετοχών – εφό-
σον ο αριθμός των μετόχων είναι έως πέντε.

Επιτείνοντας τον κρατικό έλεγχο  προ-
ωθείται  η ίδρυση μιας σειράς οργανισμών 
υπό την αιγίδα του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως η Εθνική Ομοσπονδία 
Αγροτικών Συνεταιρισμών (στη θέση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ), το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιρι-
στικής Εκπαίδευσης, η Ψηφιακή Βάση για 

την Ιχνηλασιμότητα των Συνεταιριστικών 
Προϊόντων.

Από το σχέδιο νόμου απουσιάζει μια 
προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης υφι-
στάμενων συνεταιρισμών και εποπτευόμε-
νων δομών βάσει δεικτών, όπως για παρά-
δειγμα τη συμβολή ενός συνεταιρισμού στη  
μείωση του κόστους παραγωγής, στην άμ-
βλυνση της ψαλίδας τιμών παραγωγού-κα-
ταναλωτή, στον βαθμό αυτάρκειας και δι-
κτύωσης με την τοπική οικονομία, στην κα-
θετοποίηση και στην οικολογικοποίηση του 
μοντέλου παραγωγής, στην ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων. Ένα σύνολο τέ-
τοιων δεικτών θα αναδείκνυε πρότυπα εγ-
χειρήματα (όπως πχ του Βελβεντού,  του Αγ. 
Αθανασίου, του ΘΕΣγαλα κ.α.), που θα λει-
τουργούσαν ως πρότυπα  για τον σχεδιασμό 
και την υποστήριξη  νέων και υφιστάμενων. 
Η ανάγκη αλλαγής του ενεργοβόρου μο-
ντέλου παραγωγής προϋποθέτει τη θέσπι-
ση αυστηρών  κανόνων, συμβουλευτικής 
και συνεχούς εκπαίδευσης των μελών ενός 
συνεταιρισμού. Επιπρόσθετα απαιτείται ο  
έλεγχος των προϊόντων μέσω ειδικής σή-
μανσης, που θα επιτρέπει ανά πάσα στιγμή 
την αντιστοίχησή τους με το κτήμα που πα-
ρήχθησαν και τον παραγωγό τους, επιβρα-
βεύοντας το μεράκι και το φιλότιμο.  Σε αντί-
θεση με το κρατικιστικό πρότυπο και τον 
πλήρη εξισωτισμό, ο ελληνικός συνεργα-
τισμός επιβραβεύει την παραγωγική προ-
σπάθεια κάθε παραγωγού, βελτιώνοντας 
συνεχώς την άμιλα και την συνεργασία.

Σε όλη την ιστορική μας διαδρομή –
έως τη μεταπολίτευση– όπου οι συνεταιρι-
σμοί αποτελούσαν βασική μορφή οικονο-
μίας, συνάγεται πως το επιτυχημένο μοντέ-
λο είναι αυτό που συνδυάζει τη λαϊκή συμ-
μετοχή με το αντιστασιακό ήθος, στοιχεία  
δεμένα με τον ελληνικό κοινοτισμό. Πώς 
θα μπορούσε λοιπόν μια «εθνομηδενιστι-
κή» κυβέρνηση, που ως αποκλειστικό μέ-
λημά της είναι η διατήρηση της εξουσίας 
με κάθε τίμημα, να σχεδιάσει κάτι καλύτε-
ρο για τους συνεταιρισμούς που έχει ανά-
γκη η χώρα;

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς
Ο κρατισμός και ο αθηναϊκός υδροκεφαλισμός κυριαρχούν στο νέο σχέδιο νόμου

Του Νίκου Ντάσιου

Σ 

ύμφωνα με τη θεωρία των συστημάτων 
στον κλάδο της βιολογίας, υπάρχει μια 
πολύ περίεργη κατάσταση στην οποία 
μπορεί να περιπέσει κάθε ζωντανό σύστη-

μα. Την ονομάζουν αυτόλυση και καλείται να περι-
γράψει μια συνθήκη, κατά την οποία, το υπό εξέταση 
σύστημα έχει αυξήσει τόσο πολύ τον βαθμό της πολυ-
πλοκότητάς του, ώστε αδυνατεί να αυτοσυντηρηθεί, 
με συνέπεια να καταρρέει εκ των ένδον. Η αυτόλυ-
ση είναι το αντίθετο της αυτοποίησης, μια διαδικασία 
που παρατηρείται διάχυτη στη φύση και έχει να κά-
νει με την αυτοαναπαραγωγή των κυττάρων, δηλαδή 
την ίδια τη ζωή.  Αυτή η μεταφορά από τη βιολογία, 
την οποία χρησιμοποιούν κατ' εξοχήν κοινωνιολόγοι 
και πολιτικοί επιστήμονες της «συστημικής» σχολής 
–με προεξάρχοντα τον Γερμανό Νίκολας Λούμαν– 
μπορεί με πολύ ανάγλυφο τρόπο να συμπυκνώσει 
αυτό που ζούμε σήμερα ως κοινωνία με την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ -  ΑΝΕΛ. 

Η οποία, αναμφίβολα, αντιπροσωπεύει την αυτό-
λυση μιας ολόκληρης εποχής, μιας φάσης της νεώ-
τερης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας μας –πεί-
τε την 3η Ελληνική Δημοκρατία ή Μεταπολίτευση. 
Ένα σύστημα που είχε τη διαδρομή του μέσα σε τέσ-
σερις ολόκληρες δεκαετίες, διάστημα ρεκόρ για την 
ελληνική πολιτική ζωή, και που τώρα βρίσκεται σε 
αποδρομή. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στην 
εξουσία αντιπροσωπεύει κατ' εξοχήν τη φάση της μα-
λάκυνσης και του ολοκληρωτικού εκφυλισμού. Δεν 
είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Οι τωρινοί κυ-
βερνώντες πολιτεύονται βάσει όλων των κλισέ τα 
οποία επισφράγησαν μια προοδευτική ιδεολογική 
ηγεμονία, ιδιαίτερα από το 1980 κι έπειτα: Το ηθικό 
πλεονέκτημα της αριστεράς, οι ανθρωπιστικές αξίες, 
η επίκληση μιας «ταξικότητας», ο κρατισμός, ο διε-
θνισμός. Τι όμως παράγεται στην πράξη; Μα, ακριβώς 
το αντίθετό τους. Έτσι, σήμερα, αντί για το ηθικό πλε-
ονέκτημα, βιώνουμε την πρώτη φορά αριστερή δια-
φθορά και τον νεποτισμό· αντί για τον ανθρωπισμό, 
τη βαβέλ εξαθλίωσης στην Ειδομένη· η δε ταξικότη-
τα έχει καταλήξει να αντιπροσωπεύει μια πολιτική 
εγκατάλειψης των πιο αδύναμων κοινωνικών στρω-
μάτων στη μοίρα τους, την ίδια στιγμή που οι εκφρα-
στές της διάγουν πλουσιοπάροχο βίο σαν μια μεταμο-
ντέρνα μετασοβιετική νομενκλατούρα. Ο κρατισμός, 
εξίσου παράδοξα, έχει οδηγήσει στην ολοκληρωτι-
κή εξουδετέρωση του κράτους, το οποίο έχει απολέ-
σει την κυριαρχία του εντός των ορίων της επικράτει-
άς του. Υπό τα σκήπτρα της παρούσας κυβέρνησης, 
η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε 
περίπτερο! Και, τέλος, ο διεθνισμός έχει μεταβληθεί 
σε εθνομηδενισμό, μια ιδεολογία και πρακτική συλ-
λογικής αυτοκτονίας –να πάψουμε να υπάρχουμε 
ως ελληνικός λαός–  η οποία διαχειρίζεται αυτήν τη 
στιγμή το υπουργείο Παιδείας, και κατά συνέπεια, την 
εκπαίδευση των νεώτερων γενεών. 

Μηδενισμός, κούφιοι άνθρωποι, θάνατος. Αυτό το 
τρίπτυχο καθορίζει την παρούσα διακυβέρνηση της 
χώρας. Μια μορφή της συλλογικής μας ζωής δύει 
και απειλεί να συμπαρασύρει μαζί της κι εμάς τους 
ίδιους. 

Γ.Ρ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η 
«Αυτόλυση»
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Με το τέλος του Δευτέρου Πα-
γκοσμίου Πολέμου το 1945, η 
ιαπωνική οικονομία ήταν ολο-
κληρωτικά κατεστραμμένη. Η 
Ιαπωνία ήταν χώρα υπό στρατι-
ωτική κατοχή και με μειωμένη 
εθνική κυριαρχία.

Η 
Ελλάδα σήμερα είναι μια 
χώρα με κατεστραμμένη 
την παραγωγική της οι-
κονομία και με μειωμένη 

εθνική κυριαρχία λόγω του διεθνούς 
οικονομικού ελέγχου από τους δα-
νειστές της.

Η ιαπωνική οικονομία κατόρθω-
σε να ανορθωθεί από τα ερείπια και  
να αναπτυχθεί χωρίς κρατικές επι-
δοτήσεις, χωρίς απολύσεις εργαζο-
μένων και χωρίς τη χρεοκοπία των 
μεγάλων της επιχειρήσεων. Ο ρό-
λος-κλειδί σε αυτήν την επιτυχημένη 
αναγέννηση της οικονομίας οφείλε-
ται στις παγκόσμια καινοτόμες οργα-
νώσεις κοινοπραξιών των Keiretsu 
που ήταν μέρος της ιαπωνικής επι-
χειρηματικής παράδοσης. Αυτή είναι 
η πραγματική δύναμη της ιαπωνικής 
οικονομίας στη μεταπολεμική περίο-
δο, που χαρακτηρίζεται από την ικα-
νότητά της σε μια γρήγορη ήπια προ-
σαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, 
στα περιοδικά μακροοικονομικά πα-
γκόσμια σοκ και την ομαλή μεταβί-
βαση από τις κατεστραμμένες ή προ-
βληματικές επιχειρήσεις σε τομείς 
στους οποίους η δυναμική ιαπωνική 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα παρα-
μένει υψηλή.

Μια κοινοπραξία Κεϊρέτσου χα-
ρακτηρίζεται από μια οριζόντια και 
μια κάθετη οργανωτική δομή. Η κοι-
νοπραξία της Mitsubishi είναι ένα 
σύγχρονο παράδειγμα Κεϊρέτσου. 
Στην κορυφή του κεντρικού πυρή-
να της οριζόντιας οργάνωσής του 
βρίσκεται η τράπεζα Mitsubishi-
Tokyo. Στον ίδιο πυρήνα βρίσκε-
ται η Mitsubishi Motors (κατα-
σκευάζει αυτοκίνητα, αεροπλάνα, 
πλοία, μηχανές κ.λπ), η Mitsubishi 
Trust and Banking, η Meiji Mutual 
Life Insurance Company που 
χορηγεί συντάξεις και παρέχει 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 
όλους τους εργαζόμενους στο Kei-
retsu Mitsubishi και η  Mitsubishi 
Shoji,  που είναι η εμπορική εταιρεία 
του Κεϊρέτσου. 

Η κάθετη δομή του Κεϊρέτσου 
αποτελείται από  πολυάριθμες και 
κάθε μεγέθους εταιρείες, όπως προ-
μηθευτές και κατασκευαστές εξαρτη-
μάτων, υπεργολάβοι παραγωγής, βι-

ομηχανίες χάλυβα, βιομηχανίες πα-
ραγωγής πλαστικών και ηλεκτρο-
νικών, κ.λπ. Όλες αυτές οι εταιρείες 
δραστηριοποιούνται οικονομικά και 
διοικητικά στην κάθετη δομή του Κε-
ϊρέτσου ενώ ταυτόχρονα ιδιοκτησια-
κά είναι και μέλη της οριζόντιας δο-
μής του. Αυτό γιατί οι ιδιοκτησιακές 
σχέσεις όλων των εταιρειών παρα-
πέμπουν, μέσω μιας ιδιοκτησιακής 
διασύνδεσής τους με την αμοιβαία 
ανταλλαγή μετοχών, που έχει σαν 
αποτέλεσμα τη στενή επιχειρηματική 
τους σχέση, συχνά ως προμηθευτές η 
μια της άλλης και αντίστροφα.  Η τρά-
πεζα του Κεϊρέτσου κατέχει συνήθως 
ένα μικρό ποσοστό  από κάθε μια 
εταιρεία μέλος και όλες οι εταιρείες 
μέλη κατέχουν ένα ποσοστό των με-
τοχών της τράπεζας. Αυτό δομεί μια 
σχέση σύμπλεξης, ιδιαίτερα όταν οι 
εταιρείες μέλη δανείζονται από την 
τράπεζα. Οι σχέσεις σύμπλεξης επι-
τρέπουν στην τράπεζα να ελέγχει 
τους εταιρικούς δανεισμούς, να ενδυ-
ναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των εται-
ρειών-μελών, να ελέγχει και παρακο-
λουθεί τους πελάτες και να βοηθά σε 
πρόβλημα, όπως για παράδειγμα με 
το δίκτυο προμηθευτών.

Αυτή η πολύπλοκη δομή της κοι-
νοπραξίας ελαχιστοποιεί τον ανταγω-
νισμό μέσα στο Κεϊρέτσου και προ-
στατεύει τις εταιρείες-μέλη από εξα-
γορά από άλλους εκτός Κεϊρέτσου. 
Στην Ιαπωνία, σήμερα, κάθε μία από 
τις μεγάλες έξι εταιρείες κατασκευής 
αυτοκινήτων ανήκει σε ένα από τα έξι 
μεγάλα Κεϊρέτσου όπως και κάθε μια 
από τις μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες 
ηλεκτρονικών.

Η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα 
μετά από έξι χρόνια ύφεσης, χαρα-
κτηρίζεται από το μικρό μέγεθος των 
εταιρειών, την έλλειψη συνεργασίας 
μεταξύ εταιρειών, την έλλειψη κεφα-
λαίων και ρευστού, αδυναμία παρα-
κολούθησης των τεχνολογικών εξε-
λίξεων και των καινοτόμων αλλαγών 
στην παραγωγική διαδικασία, αδυ-
ναμία  λειτουργίας τμημάτων έρευ-
νας και καινοτομίας και, κυρίως έλ-
λειψη δυναμικότητας ανταγωνισμού 
στις παγκόσμιες αγορές. Ο κίνδυνος 
δε αφελληνισμού των ελληνικής ιδι-
οκτησίας εταιρειών είναι ορατός και 
σε εξέλιξη.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι 
να προτείνει μια νέα οργάνωση της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας και, 
κατ’ επέκταση και της ελληνικής οι-
κονομίας, που να ανταποκρίνεται 
στις τωρινές ανάγκες, να έχει κοινω-
νικό προσανατολισμό, να δίνει προ-
οπτική ανάπτυξης και δυναμισμού 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η ια-
πωνική πρακτική των Κεϊρέτσου θα 

μπορούσε να συνδυαστεί με τον πα-
ραδοσιακό ελληνικό κοινοτισμό. Σε 
αυτή την κατεύθυνση  δίνονται τρία 
παραδείγματα πιθανής οργάνωσης 
των ελληνικού τύπου κοινοπραξιών 
Κεϊρέτσου, χωρίς κρατικές και ευρω-
παϊκές επιδοτήσεις.

Α. Μια μεγάλη κοινοπραξία θα 
μπορούσε να αναπτυχτεί γύρω από 
τα ελληνικά ναυπηγεία. Εκτός από 
τα ναυπηγεία, στον οριζόντιο οργα-
νωτικό  πυρήνα της κοινοπραξίας 
θα μπορούν να συμμετέχουν ελληνι-
κές ναυτιλιακές εταιρείες, χαλυβουρ-
γίες,  μηχανουργικές εταιρείας και η 
κοινοπρακτική τράπεζα  που  η κοι-
νοπραξία θα δημιουργήσει. Ένας 
ασφαλιστικός οργανισμός επικουρι-
κής ασφάλισης όλων των εργαζόμε-
νων μπορεί να ιδρυθεί. Στην κάθετη 
οργανωτική δομή της κοινοπραξίας 
θα συμμετέχουν πολυάριθμες εται-
ρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως 
εταιρείες χρωμάτων, σχεδιασμού και 
ανάπτυξης, μηχανουργεία, εταιρείες 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, μη-
χανολογικού εξοπλισμού, ξενοδο-
χειακού εξοπλισμού, κ.λπ. Όλες αυ-
τές οι εταιρείες θα συνδέονται μέσω 
ιδιοκτησιακής σύμπλεξης με κατο-
χή μετοχών η μία της άλλης.  Οι εται-
ρείες της κάθετης δομής δεν θα συ-
νεργάζονται αποκλειστικά με την 
κοινοπραξία, αλλά μπορούν να πα-
ράγουν και συναλλάσσονται και με 
τρίτους. Να σημειωθεί εδώ πως πε-
ρίπου επτακόσια πλοία κατασκευά-
ζονται σήμερα σε ναυπηγεία της αλ-
λοδαπής και ανήκουν σε ελληνικές 
ναυτιλιακές εταιρείες. Ένα μέρος αυ-
τών των πλοίων, αν κατασκευαζόταν 
στην Ελλάδα, θα μπορούσε να δώσει 
τη ώθηση που χρειάζεται η ελληνική 
οικονομία.  Η κοινοπραξία αυτή θα 
μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους 

τομείς κατασκευών και νέας επιχει-
ρηματικότητας, όπως για παράδειγ-
μα σιδηροδρομικό υλικό, μέσα με-
ταφοράς, κ.λπ. Έτσι θα δημιουργηθεί 
μια μεγάλη εταιρεία, που θα έχει την 
ικανότητα ανταγωνισμού που απαι-
τούν οι παγκόσμιες συνθήκες.  

Β. Η Ελλάδα έχει πολλές μικρές 
εταιρείες που κατέχουν προηγμένη 
γνώση και κατασκευάζουν καινοτό-
μα τεχνολογικά προϊόντα, ανταγωνι-
στικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω 
του μικρού μεγέθους όμως δεν μπο-
ρούν να έχουν τον δυναμισμό και 
τα εφόδια που απαιτεί ο παγκόσμι-
ος ανταγωνισμός. Η Ελληνική Αε-
ροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θα 
μπορούσε να είναι η εταιρεία πυρή-
νας μιας κοινοπραξίας  αεροδιαστη-
μικής, τεχνολογίας τηλεπικοινωνι-
ών και αμυντικών εφαρμογών. Στον 
οριζόντιο πυρήνα, εκτός της  ΕΑΒ θα 
μπορούσαν να συμμετέχουν τα ελ-
ληνικά αμυντικά συστήματα, μεγά-
λες ελληνικές εταιρείες ηλεκτρονι-
κών και μια κοινοπρακτική τράπε-
ζα που θα μπορεί να ιδρυθεί από τις 
εταιρείες-μέλη. Στην κάθετη οργά-
νωση θα συμμετέχουν εταιρείες που 
παράγουν λογισμικό, συστήματα τη-
λεπικοινωνιών, εταιρείες αμυντικού 
υλικού, κραμάτων, προϊόντων αλου-
μινίου και προηγμένων υλικών, μη-
χανουργεία, εταιρείες ηλεκτρονικών, 
νανοτεχνολογιας, κ.λπ. Έτσι θα δημι-
ουργηθεί μια μεγάλη κοινοπραξία 
που μπορεί να κερδίσει μέρος της 
μεγάλης παγκοσμίας αγοράς και πα-
ράλληλα να εξελίξει και παράγει νέα 
δικά της προϊόντα και συστήματα  για 
την παγκόσμια αγορά. 

Γ. Στον αγροτικό τομέα, το μι-
κρό μέγεθος των εταιρειών είναι αρ-
νητικό χαρακτηριστικό σε όλους τους 
τομείς αγροτικής παραγωγής. Οι μι-

κρές εταιρείες δεν έχουν τη δυνατό-
τητα και τα μέσα για μια δυναμική το-
ποθέτησή τους στον παγκόσμιο αντα-
γωνισμό και, λόγω μεγέθους,  είναι 
σε μειονεκτική θέση στην προσπά-
θεια πρόσβασης στα μεγάλα παγκό-
σμια  δίκτυα διανομής αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων. Το παρά-
δειγμα αφορά τον τομέα του ελαιο-
λάδου. Το ελληνικό ελαιόλαδο είναι 
κατά γενική παραδοχή από τα πιο 
ποιοτικά στον κόσμο.  Δραστηριο-
ποιούνται όμως πολλές  μικρές εται-
ρείες, που δεν έχουν τη δυνατότη-
τα και τα μέσα πρόσβασης στην πα-
γκόσμια αγορά με όρους υπεροχής 
λόγο ποιότητας. Έτσι το ποιοτικό ελ-
ληνικό ελαιόλαδο φτάνει να πωλείται 
φθηνότερα από το αντίστοιχο ιταλικό 
ή ισπανικό.  Μεγάλο μέρος του ελλη-
νικού ελαιολάδου πωλείται χύμα σε 
ιταλικές και ισπανικές εταιρείες.  Ας 
πάρουμε για παράδειγμα την Πε-
λοπόννησο. Θα μπορούσε να ιδρυ-
θεί μια μεγάλη κοινοπραξία του πε-
λοποννησιακού ελαιολάδου. Στην 
οριζόντια οργάνωση της κοινοπραξί-
ας θα συμμετέχουν οι ενώσεις συνε-
ταιρισμών και ιδιωτικές εταιρείες πα-
ραγωγής ελαιολάδου, δηλαδή συνε-
ταιριστικά και ιδιωτικά ελαιοτριβεία. 
Όλοι αυτοί οι παραγωγοί ελαιολάδου 
θα αποτελούν μέλη της εταιρείας πα-
ραγωγής της κοινοπραξίας. Η κοινο-
πραξία θα ιδρύσει επίσης μια εμπο-
ρική εταιρεία, για την εμπορία και 
προώθηση του ελαιολάδου στην πα-
γκοσμία αγορά με ένα ενιαίο brand 
name. Μια συνεταιριστική - κοινο-
πρακτική τράπεζα που θα ιδρυθεί, 
θα βρίσκεται στον πυρήνα της ορι-
ζόντιας οργάνωσης της κοινοπραξί-
ας. Μια τέτοια κοινοπραξία θα έχει το 
μέγεθος και τα μέσα για μια ανταγω-
νιστική θέση στην παγκόσμια αγο-
ρά, χωρίς να χάνει το ποιοτικό πλεο-
νέκτημα του πελοποννησιακού ελαι-
ολάδου.

Η Ελλάδα και η ελληνική οικο-
νομία χρειάζονται ένα νέο καινοτόμο, 
δυναμικό  ελληνοκεντρικό σχέδιο οι-
κονομικής οργάνωσης και ανάπτυ-
ξης, που δεν θα βασίζεται στις κρατι-
κές επιδοτήσεις και στο κράτος, αλλά 
στη συλλογική δυναμική της κοινω-
νίας και στην ελληνική επιχειρημα-
τική ιδιοφυΐα και δυναμισμό. Το πα-
ρόν άρθρο δίνει την ιδέα.

* Ο Χρίστος Γαλλής είναι διδάκτορας 
του πανεπιστημίου του Ελσίνκι, πρώ-
ην επισκέπτης καθηγητής στο πανεπι-
στήμιο Χιόγκο της Ιαπωνίας, και ερευ-
νητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης.

Το Κεϊρέτσου και η Ελλάδα
Ένα ελληνοκεντρικό σχέδιο καινοτόμου οργάνωσης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Του Χρίστου Γαλλή*

Αμπελάκια: ένα ελλείπον «κεϊρέτσου»;
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Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπη-
τοί συνάδελφοι,

Μ 

ε την ευκαιρία του εορ-
τασμού της εθνικής μας 
Παλιγγενεσίας, απευ-
θύνομαι σε όλους εσάς 

για να καταθέσω τις σκέψεις μου σχε-
τικά με τις προτεραιότητες που τίθε-
νται για τον χώρο των εκπαιδευτι-
κών σήμερα, αλλά, όπως φαίνεται, 
και για πολλά ακόμη χρόνια. Το διάγ-
γελμα του υπουργού Παιδείας για την 
25η Μαρτίου που αμφισβητεί τη συνέ-
χεια του ελληνικού έθνους και απο-
φεύγει κάθε αναφορά στην Τουρκο-
κρατία, αλλά και στον Ευαγγελισμό 
της Θεοτόκου, είναι απόλυτα συνεπές 
με την αποδοχή των Τούρκων ελε-
γκτών στα ελληνικά νησιά και όλες 
τις οδυνηρές υποχωρήσεις και κατα-
στροφικές επιλογές της στα οικονο-
μικά, κοινωνικά, εθνικά, περιβαλλο-
ντικά θέματα. Τα επιτεύγματα της Ελ-
ληνικής Επανάστασης τείνουν πλέον 
να ακυρωθούν με τον πιο ταπεινωτι-
κό τρόπο: με τη συμβολή της πολιτι-
κής μας ηγεσίας. Όσο για τη συνδικα-
λιστική; Καμία παράταξη δεν θεώρη-
σε ότι έπρεπε να αντιδράσει στο δι-
άγγελμα του υπουργού Παιδείας και 
απ’ όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας μόνο η 
ΕΛΜΕ Αργολίδας αντέδρασε με ψήφι-
σμα στις δηλώσεις του υπουργού που 
αμφισβητούν τη γενοκτονία του ποντι-
ακού ελληνισμού.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπη-
τοί συνάδελφοι, με το κείμενο αυτό 
επιθυμώ να καλέσω κάθε συνάδελφο 
σε μία νέα κίνηση, που θα παρεμβαί-
νει στα συνδικαλιστικά πράγματα στον 
χώρο των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα 
εάν αυτό εκφραστεί ή όχι και εκλογι-
κά, γιατί δεν είναι αυτό το μείζον. Μι-
λάω για μία κίνηση με πανελλαδικά 
χαρακτηριστικά, με ξεκάθαρο πολι-
τικό και ιδεολογικό στίγμα: ενωτικό, 
δημοκρατικό, πατριωτικό. Ένα στίγμα 
που δυστυχώς δεν καλύπτεται από κα-
νένα από τα υπάρχοντα σχήματα.[  ] 

Γιατί όμως η εμμονή στον πατριω-
τισμό; Γιατί ο αγώνας για εθνική ανε-
ξαρτησία αποτελεί σήμερα την προ-
ϋπόθεση για οποιαδήποτε απελευ-
θερωτική προσπάθεια στη χώρα σε 
κάθε επίπεδο. Γιατί χωρίς αγάπη, 
έγνοια, αγωνία και αγώνα για αυ-
τόν τον τόπο και αυτόν τον λαό, χωρίς 
εθνική συνείδηση, δηλαδή, δεν μπο-
ρούμε να αντιμετωπίσουμε κανένα 
ζήτημα: πολιτικό, οικονομικό, κοινω-
νικό, περιβαλλοντικό, πολιτισμικό, 

εκπαιδευτικό. [  ]  Κάθε άλλη πολιτι-
κή καταλήγει στην ακόμη μεγαλύτε-
ρη υποταγή μας στους δανειστές και 
τη μετατροπή της χώρας σε τουρκικό 
προτεκτοράτο. Η Ελλάδα θυμίζει σή-
μερα περισσότερο από ποτέ την πε-
ρίοδο πριν από την Άλωση του 1453, 
όταν συνθλιβόταν μεταξύ της αρπα-
κτικότητας της Δύσης και της βαρ-
βαρότητας της Ανατολής. Ας αναλο-
γιστούμε ότι με δεδομένη την δημο-
γραφική κρίση και την αθρόα μετα-
νάστευση (νέων από την Ελλάδα και 
πληθυσμών, που δεν ενσωματώνο-
νται εύκολα, στην ελληνική κοινω-
νία) τα δεδομένα σήμερα είναι δυ-
σμενέστερα

Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυμεί 
να δώσει αυξήσεις στους περισσότε-
ρους δημοσίους υπαλλήλους, ωστό-
σο, με την παρέμβαση των δανειστών 
θα έχουμε μειώσεις τελικά, εξαιτί-
ας της αύξησης της φορολογίας και 
των εισφορών γενικά. Το ίδιο ισχύει 
και για τις συντάξεις και για μία σει-
ρά άλλα ζητήματα, όπως οι διορισμοί, 
η ειδική αγωγή, η επαγγελματική εκ-
παίδευση, με τη διαφορά ότι σε ορι-
σμένα από αυτά συμφωνεί και η ίδια 
ότι θα πρέπει να συρρικνωθούν ή και 
να εκλείψουν.

Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυ-
μεί να προστατέψει το περιβάλλον. 
Κι αυτό όμως εξαρτάται από την ικα-
νότητά της να επιβάλει την εθνική πε-
ριβαλλοντική νομοθεσία έναντι της 

απληστίας των ξένων πολυεθνικών.
Η κυβέρνηση διατείνεται πως 

στοχεύει στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση και την ίδια στιγμή εξοντώ-
νει κάθε παραγωγική ομάδα και δρα-
στηριότητα. Χωρίς ένα εθνικό σχέδιο 
στήριξης της πρωτογενούς παραγω-
γής, χωρίς πατριωτική καταναλωτι-
κή συνείδηση («στηρίζω τα ελληνι-
κά προϊόντα»), χωρίς ενίσχυση των 
νέων επιστημόνων με συγκεκριμέ-
να κίνητρα ώστε να παραμείνουν και 
να προσφέρουν στη χώρα, η περιβό-
ητη παραγωγική ανασυγκρότηση θα 
μείνει μόνο μία πινακίδα στο υπουρ-
γείο που υπηρέτησε πρώτος ο… Λα-
φαζάνης.

Η κυβέρνηση, τέλος, δηλώνει 

πως δεν επιθυμούσε τη μετατροπή της 
χώρας σε κέντρο κράτησης προσφύ-
γων και μεταναστών. Κι όμως, υπο-
χρεώνεται εκούσα άκουσα να υποκύ-
ψει στους εκβιασμούς, όχι μόνον της 
ισχυρής Τουρκίας, αλλά και θεωρητι-
κά πιο αδύναμων κρατών, όπως η Αλ-
βανία και τα Σκόπια. Και ο κατάλογος 
των παραδειγμάτων δεν έχει τέλος.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, 
όμως, σε μεγάλο βαθμό υπηρετεί 
ΕΚΟΥΣΙΑ τους δανειστές, τη γερμανι-
κή στρατηγική για την Ευρώπη και τις 
νεοθωμανικές επιδιώξεις στα ζητή-
ματα εθνικής ταυτότητας και μνήμης. 
Υπονομεύοντας όμως και αποδομώ-
ντας τα στοιχεία της εθνικής ταυτότη-
τας, υπονομεύεται ταυτόχρονα κάθε 
αντιστασιακή δυνατότητα, κάθε δυ-
νατότητα ανατροπής της παρούσας 
κατάστασης. Με αποικιοποιημένη 
σκέψη και αλλοτριωμένη συνείδη-
ση δεν υπάρχει καμία απελευθερω-
τική προοπτική. Στην Ιστορία τα κατα-
πιεσμένα έθνη ενέτασσαν πάντοτε τα 
κοινωνικά αιτήματα στον αγώνα για 
εθνική ανεξαρτησία. [  ]  Την κυβέρ-
νηση ωστόσο στηρίζουν σε αυτά τα 
θέματα και όλα τα κόμματα της υποτα-
γής: ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώ-
ων, αλλά και ορισμένοι «επαναστά-
τες», που βαυκαλίζονται πως είναι 
δυνατόν να υπάρξει… αντιπατριωτική 
επανάσταση στην Ελλάδα βαφτίζο-
ντάς την … ιμπεριαλιστική χώρα, για 
να λύσουν την αντίφαση στη θεωρία 
τους. Και μόνο η σύνθεση της Επιτρο-
πής «εθνικού διαλόγου» για την Παι-
δεία, με πρόεδρο τον εγνωσμένων 
εθνομηδενιστικών απόψεων Λιάκο – 
αλλά και οι απόψεις Μπαλτά και Φίλη 
για την 25η Μαρτίου, του Φίλη για την 
ποντιακή γενοκτονία, της Σίας για το 
Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, ο κατά-
λογος είναι μακρύς – αποδεικνύουν 
ότι ανομολόγητος στόχος τους είναι 
η εθνική μας συλλογική συνείδηση, 
η μόνη δυνατή σήμερα να εμπνεύσει 
έναν μακροχρόνιο και αποτελεσματι-
κό απελευθερωτικό αγώνα. [  ]

Η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού 
πατριωτικού κινήματος στη χώρα 
και ειδικότερα στους καθηγητές έχει 
ενωτικό χαρακτήρα και αυτό επίσης 
αποτελεί σήμερα ένα πολύ κρίσιμο 
ζήτημα. [  ]  Σήμερα όμως η αντιπαρά-
θεση, για παράδειγμα, «αριστεράς» 
και «δεξιάς» ή «μνημονιακών» και 
«αντιμνημονιακών» δεν έχει νόη-
μα αφού έχουμε κυβέρνηση της Αρι-
στεράς που υλοποιεί πλέον μνημονι-
ακές πολιτικές που καταστρέφουν τη 
χώρα και εξαθλιώνουν τον ελληνικό 
λαό. Για να μη μιλήσουμε για τη δια-

πλοκή, τους διορισμούς ημετέρων, 
την κομματοκρατία, την υποταγή στο 
ΝΑΤΟ, τη Γερμανία, την Τουρκία κ.λπ. 

Στον δρόμο αυτό πρέπει να βαδί-
σουμε όλοι μαζί, όλος ο ελληνικός 
λαός μαζί και σε ό,τι αφορά την Εκπαί-
δευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί, χω-
ρίς ψευδείς και ξεπερασμένους ιδε-
ολογικούς διαχωρισμούς, που δεν 
έχουν καμία σχέση με την κοινωνική 
μας θέση ως εργαζομένων.

Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι οι εκ-
παιδευτικοί έχουμε μία μεγάλη ευθύ-
νη έναντι της χώρας και του ελληνι-
κού λαού, γιατί έχουμε αναλάβει να 
μορφώσουμε και να διαπαιδαγωγή-
σουμε τη νέα γενιά. Στο χέρι μας εί-
ναι να συμβάλουμε στη διαμόρφω-
ση πολιτών με δημοκρατική πατριω-
τική αγωνιστική συνείδηση, ανθρώ-
πων υπεύθυνων και περήφανων για 
την καταγωγή και τον πολιτισμό τους, 
που θα αγωνιστούν για ελευθερία και 
δικαιοσύνη, αναδεικνύοντας ως πρό-
τυπο την αντιστασιακή παράδοση σ’ 
αυτόν τον τόπο και γι’ αυτόν τον λαό, 
που θα αγαπούν, θα αναδεικνύουν 
και θα προστατεύουν το περιβάλλον, 
τα μνημεία και τον πολιτισμό μας. Δι-
αφορετικά, μπορούμε να υπακούσου-
με στα κελεύσματα της εξουσίας, του 
Φίλη, του Λιάκου, της Αναγνωστοπού-
λου, της Ρεπούση και όλης της εθνο-
μηδενιστικής μας διανόησης, συμ-
μαχώντας μαζί τους στην αποδόμη-
ση των στοιχείων της εθνικής μας 
ταυτότητας, στην απαξίωση της εθνι-
κής μνήμης, στον ευτελισμό της ελ-
ληνικής γλώσσας, στον εξοβελισμό 
από την Εκπαίδευση της λαϊκής θρη-
σκευτικότητας, της ορθόδοξης παρά-
δοσης. Καλούμαστε σήμερα, τώρα, 
να αποφασίσουμε εάν θα είμαστε το 
πρόβλημα ή εάν θα αποτελέσουμε τη 
λύση του.

Οι καιροί ου μενετοί. Όσοι πιστοί 
προσέλθετε. Όσοι δεν συμφωνούν ή 
δεν επιθυμούν, πάλι τους αγαπώ το 
ίδιο, πάλι συνάδελφοι και συναγωνι-
στές θα είμαστε, αλλά εγώ θα προχω-
ρήσω, συνάδελφοι, σ’ αυτό που θεω-
ρώ πως είναι το μέγιστο διακύβευμα 
σήμερα: Η επιβίωσή μας σ’ αυτόν τον 
τόπο ως αυτό που είμαστε, έστω και 
για λόγους οικολογικούς: της προ-
στασίας ενός σπάνιου πλέον είδους 
που κινδυνεύει με εξαφάνιση!

25η Μαρτίου 2016

(Ολόκληρο το κείμενο στην 
ιστοσελίδα του Αρδην-Ρήξης)

Για μια Δημοκρατική Πατριωτική Κίνηση
Προκήρυξη για την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού πατριωτικού κινήματος στους εκπαιδευτικούς

“ 
Η ανάπτυξη ενός 

δημοκρατικού πα-

τριωτικού κινήμα-

τος στη χώρα και 

ειδικότερα στους 

καθηγητές έχει 

ενωτικό χαρακτή-

ρα και αυτό επίσης 

αποτελεί σήμερα 

ένα πολύ κρίσιμο 

ζήτημα

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

Ο αγώνας για εθνική ανεξαρτησία αποτελεί σήμερα την προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε απελευθερωτική προσπάθεια στην χώρα 
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Στη μεγάλη γεωπολιτική σκα-
κιέρα, όπου κρίνεται η νέα πα-
γκόσμια ισορροπία δυνάμεων, 
μετακινήθηκε πρόσφατα ένα 
ακόμη εκρηκτικό πιόνι, αυτό 
του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αν 
και η κατάσταση, τους τελευ-
ταίους μήνες, στη γραμμή αντι-
παράθεσης του, σχεδόν λησμο-
νημένου, πολεμικού μετώπου, 
ήταν αρκετά ανήσυχη, λίγοι 
ανέμεναν την ιλιγγιώδη ανά-
φλεξή του. Η απόπειρα, στις 2 
και 3 Απριλίου, ενός blitzkrieg 
που επιχείρησε το Μπακού, 
μπορεί να μην ολοκληρώθη-
κε, του απέφερε ωστόσο εδαφι-
κά και, κυρίως, γεωστρατηγικά 
κέρδη, ενώ έπιασε εξ απήνης τη 
διεθνή κοινότητα. 

Τ 

ης έκπληξης εξαιρέθηκαν 
μόνον ο Ερντογάν και συ-
γκεκριμένα υπεραντλαντι-
κά κέντρα αποφάσεων, που 

φαίνεται ότι έπαιξαν, παρασκηνιακά, 
καθοριστικό ρόλο στην αιφνιδιαστι-
κή επίθεση που διέταξε ο Ιλχάμ Αλί-
γιεφ. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν 
είχε συναντηθεί με τον νεο-σουλτά-
νο στις 15 Μαρτίου, ενώ η έναρξη 
της επιχείρησης ανακατάληψης του 
Καραμπάχ τον βρήκε στις ΗΠΑ. Οι 
συμπτώσεις είναι πολλές για χαρα-
κτηριστούν τυχαίες. Όπως επίσης 
το ότι η έκρηξη στην Υπερκαυκα-
σία εκδηλώνεται τη στιγμή που στη 
Συρία καταρρέει η πολύχρονη εκ-
στρατεία ισλαμιστών-Τουρκίας-Σα-
ουδικής Αραβίας και κάποιων δυτι-
κών κέντρων που την υποστήριξαν. 
Είναι προφανές ότι η αντιπαράθεση 
Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία, ιδιαίτερα αν 
ξεφύγει και εξελιχθεί σε γενικευμέ-
νο πόλεμο, υπονομεύει πρωτίστως 
τη ρωσική πολιτική σε όλη την περι-
φέρεια της Μέσης Ανατολής και Κε-
ντρικής Ασίας. Ως εκ τούτου, η δια-
τήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας 
που επετεύχθη είναι αρκετά δύσκο-
λο να διατηρηθεί, παρά τις τιτάνιες 
προσπάθειες της ρωσικής διπλω-
ματίας που συνεπικουρείται και από 
το Ιράν. [ ] 

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ή Αρ-
τσάχ, είναι μια αρμενική περιοχή 
που βρέθηκε σε καθεστώς αυτονο-
μίας εντός των ορίων της σοβιετι-
κής δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. 
Η μόνιμη εχθρότητα Αρμενίων και 
Αζέρων εκδηλώθηκε με σφοδρό-
τητα το 1988 και οι συγκρούσεις 
που ξέσπασαν στάθηκαν μια από 

τις αφορμές της διάλυσης του σοβι-
ετικού κράτους. [ ] Ο πόλεμος Αζερ-
μπαϊτζάν-Αρμενίας έληξε το 1994, 
αφού άφησε πίσω του πάνω από 
20 χιλιάδες νεκρούς και εκατοντά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες. Απόλυτη 
νικήτρια της αναμέτρησης αναδεί-
χθηκε τότε η Αρμενία, η οποία όχι 
μόνον κέρδισε το Καραμπάχ, αλλά 
και επτά επαρχίες που παρεμβάλ-
λονται μέχρι αυτόν τον αρμενικό θύ-
λακα. Από τότε, το μέτωπο βρισκό-
ταν σε σχετική καταστολή, με εποχι-
κές αναζωπυρώσεις, που δεν δημι-
ουργούσαν ανησυχία. 

Στο Μπακού, όμως, ποτέ δεν 
συμφιλιώθηκαν με την ιδέα της 
αποδοχής των τετελεσμένων της πο-
λεμικής περιπέτειας της δεκαετί-
ας του 1990. Τα μυθικά έσοδα από 
τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου επέτρεψαν στον αζερι-
κό στρατό να εξοπλισθεί με σύγχρο-
να οπλικά συστήματα. Μάλιστα, μια 
από τις σημαντικότερες πηγές των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων του 
Αζερμπαϊτζάν είναι η Ρωσία, ενώ 
σοβαρό μερίδιο κατέχει και το Ισρα-
ήλ, που ασκεί έντονη επιρροή στην 
αζερική ηγεσία. 

Αντιθέτως, η Αρμενία, η οποία 
μαστίζεται από έλλειψη πόρων, αλλά 
και εσωτερικές αντιθέσεις –έφθασε 
πρόσφατα στα πρόθυρα «έγχρωμης 
επανάστασης»– έχει αφεθεί στην 
απόλυτη προστασία της Μόσχας. 
Στο αρμενικό έδαφος λειτουργούν 
ισχυρές ρωσικές στρατιωτικές βά-
σεις, ενώ το Ερεβάν συμμετέχει και 
στην Ευρασιατική Ένωση και στον 
αμυντικό συνασπισμό –Οργανισμός 
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας– 
όπου ηγείται η Ρωσία. Παρά το γε-
γονός ότι το Μπακού ανήκει εν πολ-
λοίς στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, 

αλλά και της Τουρκίας, αποφεύ-
γει συστηματικά την αντιπαράθεση 
με τον ρωσικό παράγοντα. Από την 
πλευρά της η Μόσχα, αν και προ-
σφέρει αφειδώς την υποστήριξή της 
στο Ερεβάν, προσπαθεί ταυτοχρό-
νως να εκμεταλλευθεί τη διάθεση 
του Αλίγιεφ για στενή συνεργασία. Η 
πολιτική του Πούτιν στην Υπερκαυ-
κασία στόχευε σταθερά στην ανάδει-
ξη της Μόσχας ως εγγυήτριας δύνα-
μης διατήρησης της ειρήνης μεταξύ 
των εχθρικών μερών. [ ]

Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις στο συ-
ριακό μέτωπο και η προφανής ενί-
σχυση της Ρωσίας σήμαναν συνα-
γερμό στο αντιρωσικό στρατόπεδο, 
το οποίο αποφάσισε να απαντήσει 
και μάλιστα εις διπλούν. Η μία κί-
νηση ήταν τα «Panama Papers», τα 

οποία επιδιώκουν, μέσω μιας μα-
κράς επικοινωνιακής διαδικασίας, 
την ηθική αποδόμηση του Πούτιν, 
και η άλλη το άνοιγμα ενός νέου με-
τώπου στην Υπερκαυκασία. Για τη 
Ρωσία, αυτήν τη στιγμή, η αντιπα-
ράθεση Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, 
αν μάλιστα εξελιχτεί σε γενικευμένο 
πόλεμο, θα είναι το χειρότερο δυνα-
τό σενάριο. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση η Μόσχα θα είναι υποχρεωμέ-
νη να χειριστεί ταυτόχρονα τρεις 
ανοιχτές συγκρούσεις: στην Ουκρα-
νία, στη Συρία και στην Υπερκαυκα-
σία. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία 
της Ρωσίας στη Συρία θα αποδυνα-
μωθεί, όπως επίσης και η προσπά-
θεια επανασχεδιασμού της Μέσης 
Ανατολής, στους επόμενους μήνες, 
σε συνεργασία με την κυβέρνηση 
Ομπάμα. 

Για τον λόγο αυτό, ο Ερντογάν, 
του οποίου τα σχέδια έχουν πλήρως 
ανατραπεί στη Συρία και το Κουρδι-
στάν, απέδειξε για μια ακόμη φορά 
πόσο επικίνδυνος και απρόβλεπτος 
είναι. Παρώθησε τον Αλίγιεφ στην 
πολεμική περιπέτεια, με τη αναμφί-
βολα σύμφωνη γνώμη αμερικανι-
κών κύκλων, επιβεβαιώνοντας και 
επισήμως ότι η Τουρκία θα βοηθή-
σει το Μπακού να ανακαταλάβει το 
Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αμφιβολία 
δεν υπάρχει και για το ότι στις τάξεις 
του αζερικού στρατού έχουν εντα-
χθεί πολυάριθμοι Τούρκοι «σύμ-
βουλοι».

Η επίθεση του Αζερμπαϊτζάν δεν 
ήταν άριστα σχεδιασμένη. Εντούτοις, 
αιφνιδίασε τους Αρμένιους και ωφε-
λήθηκε από τα αμυντικά τους κενά. [  
] Αρχικώς, ο αζερικός στρατός έκανε 
εύκολη προέλαση και κέρδισε κά-
ποια εδάφη. Από την πλευρά τους οι 
Αρμένιοι ανταπέδωσαν με πυρά πυ-
ροβολικού και αναχαίτισαν την αζε-
ρική διείσδυση, ενώ γρήγορα λει-
τούργησε η στρατολόγηση εθελο-
ντών. Οι απώλειες, ως τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, ήταν 
πάνω από 60 άνθρωποι, μεταξύ αυ-
τών και άμαχοι. 

Την παύση των εχθροπραξιών, 
εκτός της τουρκικής παραφωνίας, 
ζήτησε η διεθνής κοινότητα και κυ-
ρίως η Μόσχα, η Ουάσιγκτον και το 
Παρίσι, τόσο σε επίπεδο υπ. Εξωτε-
ρικών όσο και στο πλαίσιο της ομά-
δας Μινσκ του ΟΑΣΕ. Βεβαίως, 
όπως σημείωσε ένας Ρώσος ανα-
λυτής, οι εκκλήσεις για ειρήνη είναι 
άνευ αξίας, καθώς στο Αζερμπαϊτζάν 
«το κρατικό δόγμα έχει θεμελιωθεί 
στη δίψα για στρατιωτική ρεβάνς και 
τίποτε άλλο δεν υπάρχει εκτός από 

αυτό».
Το Ερεβάν από την πλευρά του, 

βλέποντας ότι έχει περιέλθει σε δύ-
σκολη θέση και αντιλαμβανόμενο 
ότι η Μόσχα εξακολουθεί να προ-
σπαθεί να διατηρήσει κάποιες ισορ-
ροπίες στην περιοχή, απειλεί με την 
προσάρτηση του Ναγκόρνο Καρα-
μπάχ. Αυτό θα σήμαινε ότι, σε περί-
πτωση επίθεσης από το Αζερμπα-
ϊτζάν, τα κράτη του ΟΣΣΑ θα έπρε-
πε να συνδράμουν στρατιωτικά την 
Αρμενία. Οι Αρμένιοι χρησιμοποι-
ούν ως ανάλογο παράδειγμα τη χερ-
σόνησο της Κριμαίας, η οποία ενσω-
ματώθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία 
και θεωρείται απ’ όλα τα μέλη της 
συμμαχίας ρωσικό έδαφος.

Από την άλλη το Μπακού, εν-
θαρρυμένο από την επιτυχία του, 
διεκδικεί την επιστροφή, όπως δι-
ατείνεται, των εδαφών του. Βέβαια, 
γνωρίζει ότι αν επιχειρήσει ολο-
κληρωτικό πόλεμο δεν θα αφήσει 
στη Μόσχα άλλη επιλογή από το να 
βρεθεί στο πλευρό της Αρμενίας και 
τότε, ακόμη και με μια υποτιθέμε-
νη τουρκική συνδρομή, έχει να χά-
σει πολύ περισσότερα απ’ όσα ίσως 
κερδίσει. [ ]

Αυτό που εμφανίζεται ως η πιο 
ρεαλιστική προοπτική είναι μόνον 
μια συμφωνία η οποία να δίνει πίσω 
στο Αζερμπαϊτζάν τα αζερικά εδά-
φη που κατέχει η Αρμενία, εκτός του 
Ναγκόρνο Καραμπάχ, και σε αντάλ-
λαγμα να δημιουργηθεί ένας διά-
δρομος μεταξύ της Αρμενίας και της 
μικρής αυτής Δημοκρατίας. Ανάλο-
γος διάδρομος μπορεί να δημιουρ-
γηθεί, σε αντάλλαγμα, από το Αζερ-
μπαϊτζάν προς τον αζέρικο θύλακα 
του Ναχιτσεβάν στην Αρμενία. Τη 
λύση αυτή ωστόσο την απορρίπτουν 
τα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Το μόνο 
επιχείρημα που θα μπορούσε να 
πείσει τους εμπλεκόμενους θα ήταν 
η εγγύηση ενός τρίτου παράγοντα. 
Αυτόν τον ρόλο ο μόνος που μπο-
ρεί να τον παίξει στην περιοχή είναι 
η Ρωσία. Κι αυτό το γνωρίζουν και 
το Ερεβάν και το Μπακού. Το γνω-
ρίζουν όμως και όλοι οι υπόλοιποι 
παίκτες, πρωτίστως η Άγκυρα και η 
Ουάσιγκτον. Όπως είναι φυσικό, κα-
νείς απ’ αυτούς δεν είναι διατεθειμέ-
νος να παραδώσει το υπερπολύτι-
μο για τα ενεργειακά του αποθέμα-
τα και τη στρατηγική του θέση Αζερ-
μπαϊτζάν στον ρωσικό παράγοντα. 
Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
το πιθανότερο είναι να ρίξουν περισ-
σότερο λάδι στη φωτιά. 

Το πιόνι του Ναγκόρνο Καραμπάχ
Από τις κινήσεις των Ευρωπαίων και τις εξελίξεις στην Τουρκία θα κριθεί το μεσοπρόθεσμο μέλλον της Ελλάδας

“ 
Η επίθεση του 

Αζερμπαϊτζάν δεν 

ήταν άριστα σχε-

διασμένη. Εντού-

τοις, αιφνιδίασε 

τους Αρμένιους και 

ωφελήθηκε από τα 

αμυντικά τους κενά. 

Αρχικώς. ο αζερι-

κός στρατός έκανε 

εύκολη προέλαση 

και κέρδισε κάποια 

εδάφη.

Του Σωτήρη Δημόπουλου

Ο Ερντογάν απέδειξε για μια ακόμη φορά πόσο επικίνδυνος και απρό-
βλεπτος είναι. Παρώθησε τον Αλίγιεφ στην πολεμική περιπέτεια, με την 

αναμφίβολα σύμφωνη γνώμη αμερικανικών κύκλων,
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Λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις αυ-
τοκτονίας, στις Βρυξέλλες έγιναν 
δύο πορείες. Η πρώτη, ακροδε-
ξιά, πέρασε μέσα από το κέντρο, 
χαλώντας τo σκηνικό κατάνυξης 
και περισυλλογής για τα θύμα-
τα των επιθέσεων. Η αστυνομία 
παρακολουθούσε τους διαδη-
λωτές από κοντά χωρίς να επέμ-
βει – βίντεο μάλιστα αποτυπώ-
νει την εγκάρδια κουβέντα δια-
δηλωτών και αστυνομικών. Την 
επομένη, το συμβάν αυτό οδήγη-
σε σε αντεγκλήσεις μεταξύ Φλα-
μανδών και γαλλόφωνων πολιτι-
κών. Για την ακρίβεια, ο δήμαρ-
χος των Βρυξελλών κατηγόρησε, 
άκομψα, τους Φλαμανδούς, ότι 
αυτοί έφεραν την ευθύνη για την 
πραγματοποίηση της πορείας.

Ύ 

στερα από λίγες μέρες 
ακολούθησε δεύτερη συ-
γκέντρωση, ή μάλλον 
απόπειρα συγκέντρωσης 

από οργανώσεις ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και αριστερών κατά της 
ισλαμοφοβίας. Επρόκειτο περί από-
πειρας, διότι οι υποψήφιοι διαδηλω-
τές συνελήφθησαν την ώρα που συ-
γκεντρώνονταν και πέρασαν κάμπο-
σες ώρες στα κρατητήρια. Την ίδια 
στιγμή μικροεντάσεις σημειώνονταν 
στο, διαβόητο πλέον, αραβικό γκέτο 
Μόλενμπεϊκ των Βρυξελλών.

Μέχρις εδώ, τα νέα δεν ξεπερ-
νούν τη συνηθισμένη βελγική καθη-
μερινότητα και, ίσως, δεν θα άξιζε να 
τα αναφέρει κανείς. Αν το κάνουμε, 
είναι γιατί υπάρχει μια μικρή, αλλά 
αξιοπρόσεκτη ποιοτική διαφορά: Μέ-
χρι σήμερα, οι συγκεντρώσεις ακρο-
δεξιών ή φασιστών στις Βρυξέλλες 
ήταν περιθωριακές (μερικές δεκά-
δες άτομα), ενώ, π.χ., οι πρόσφατες 
εκδηλώσεις κατά της λιτότητας, κλα-
σικά «αριστερές», έβγαλαν δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους.

Το αντίθετο συνέβη στις δύο πο-
ρείες που αναφέραμε: η μεν αντι-
μουσουλμανική συγκέντρωσε περί 
τα 500 άτομα, η δε αντιισλαμοφοβι-
κή μόνο περί τα 30. Το λιγότερο που 
μπορεί να πει κανείς είναι ότι από την 
πλευρά των υποστηρικτών της πολυ-
πολιτισμικότητας υπάρχει ένα μού-
διασμα.

Αφήνοντας τα του Βελγίου, ξε-
φυλλίζουμε την έγκυρη ακροαριστε-

ρή εφημερίδα Μανιφέστο, η οποία 
δημοσιεύει (31 Μαρτίου) συνέντευ-
ξη του Αλγερινού συγγραφέα Μπου-
αλέμ Σανσάλ. «Είμαστε σε πόλεμο», 
λέει ο Σανσάλ, «και πρέπει να δρά-
σουμε ανάλογα». Στο πολιτισμικό 
πεδίο βέβαια, αλλά, σπεύδει να προ-
σθέσει, «χρειάζεται και μια στρατιω-
τική απάντηση». Και περιγράφει τις 
γειτονιές του Παρισιού και των Βρυ-
ξελλών και το πώς πέρασαν, από 
ένα ανεκτικό και αλληλέγγυο ισλάμ, 
στην τρομοκρατία. Αλλά και για τη 
χώρα του εξηγεί συνοπτικά πώς έγι-
νε η μετάβαση από την ανοχή στη μι-
σαλλοδοξία: 

«Στην Αλγερία, τα παιδιά της ελίτ 
σπουδάζουν στις ΗΠΑ και τον Κανα-
δά. Κι όταν επιστρέφουν στη χώρα 
τους για να πάρουν τις θέσεις στον 
κρατικό μηχανισμό, θεωρούν ότι οι 
συμπατριώτες τους είναι παιδιά που 
δεν θα ενηλικιωθούν ποτέ. Βέβαια, 
αν ενηλικιώνονταν, οι γιοι των κα-
λών οικογενειών θα έχαναν όλα τα 
προνόμιά τους. Γι’ αυτό και διάλεξαν, 
στην αρχή τουλάχιστον, το άνοιγμα 
προς τους ισλαμιστές, ώστε να χαλι-
ναγωγήσουν την κοινωνία. Μετά, βέ-
βαια, οι γενειοφόροι προσπάθησαν 
να πάρουν οι ίδιοι την εξουσία».

Και ο Αλγερινός συγγραφέας κα-
ταλήγει: «Η επικοινωνιακή τακτική 
των τζιχαντιστών εστίασε στις ενοχές 
των Δυτικών. Οφείλουμε να προσέ-
ξουμε ώστε να μη θεωρήσουμε τους 
δήμιους θύματα. Το πραγματικό πρό-

βλημα είναι ότι η Δύση δεν αντιτάσσει 
καμία ιδέα και καμία αξία στην ισλα-
μιστική απειλή, αν εξαιρέσεις τις αξί-
ες της αγοράς και του χρήματος. Αν οι 
Δυτικοί δεν υπερασπιστούν σθεναρά 
τις αξίες της ατομικής ελευθερίας και 
της δημοκρατίας, ο πόλεμος έχει ήδη 
χαθεί πριν καλά καλά αρχίσει».

Δύσκολα μπορεί να αποφύγει κα-
νείς τη σύγκριση: Ο πόλεμος των αξι-
ών της Δύσης, που κινδυνεύει να χα-
θεί πριν αρχίσει, είναι κάπως σαν την 
πορεία των «δικαιωματιστών» που 
προαναφέραμε: κι αυτή διαλύθηκε 
πριν καν ξεκινήσει. Ίσως γιατί κά-

που οι αμφιβολίες άρχισαν να πλη-
θαίνουν, επειδή ακριβώς η ιδεολο-
γική βάση ήταν σαθρή. Όλοι ξέρου-
με όμως ότι χωρίς έρμα και με αμφι-
βολίες οι προοπτικές επικράτησης 
σε έναν αγώνα είναι απείρως πιο ζο-
φερές.

Ίδιο κλίμα στον γαλλικό Τύπο: Λί-
γες μέρες μετά τις επιθέσεις στις Βρυ-
ξέλλες, ο Πλαντύ, σκιτσογράφος της 
εφημερίδας αναφοράς Λε Μοντ, δίνει 
τη γραμμή με ένα από τα επιμελώς 
γλυκανάλατα σκίτσα του: μια κομψή 
μουσουλμάνα φοράει, ως τελευταίο 
αξεσουάρ της μόδας, μία ζώνη με 
εκρηκτικά. Μάλλον η άρχουσα τάξη 
της Γαλλίας έχει αρχίσει να απενοχο-
ποιεί την έκφραση δυσφορίας απένα-
ντι στο ισλάμ.

Το κύριο άρθρο του περιοδικού 
Σαρλί Εμπντό (31.3) είναι ακόμη σα-
φέστερο: Αναφέρεται σε τρία πρόσω-
πα: ένα επώνυμο, τον μουσουλμά-
νο διανοούμενο Ταρίκ Ραμαντάν, και 
δύο ανώνυμα: τον ανώνυμο φούρ-
ναρη της γειτονιάς και την ανώνυμη 
γυναίκα με τη μουσουλμανική μα-
ντίλα. Ο Ραμαντάν, μας λέει το Σαρ-
λί, υπερασπίζεται τις αξίες του ισλάμ 
στη Γαλλία, δεν καλεί τους Άραβες να 
σκοτώσουν τους απίστους. Ουδέν με-
μπτόν. Ο φούρναρης της γειτονιάς, 
πουλάει σάντουιτς χωρίς χοιρινό. Μι-
κρό το κακό, γιατί να επιμείνουμε στο 
χοιρινό, ενώ υπάρχει κοτόπουλο, τό-
νος κ.λπ. Η γυναίκα με τη μαντίλα, 
πάλι, δεν κρύβει καμία βόμβα – η 

μπούρκα, μάλιστα, ίσως να ήταν επι-
κίνδυνη, αλλά η μαντίλα γιατί; 

Στην ουσία, όμως, εξηγεί ο επι-
ζών δημοσιογράφος του περιοδικού 
που αποδεκατίστηκε από μουσουλ-
μάνους το θρήσκευμα εκτελεστές, 
όλοι αυτοί απλώς είναι οι ενδιάμε-
σοι που δημιουργούν το κατάλληλο 
περιβάλλον για την άσκηση της τρο-
μοκρατίας. Ο Ραμαντάν θα μάθει τους 
φοιτητές να μην ασκούν κριτική στο 
ισλάμ, διότι αυτό επισύρει την κατη-
γορία της ισλαμοφοβίας. Ο φούρνα-
ρης και η γυναίκα με τη μαντίλα θα 
μας εμποδίσουν να εκφράσουμε τη 
δυσφορία μας, επειδή θα τη θεωρού-
με πολιτικά απρεπή. Ο φόβος αυτός 
δημιουργεί την ανοχή, στο έδαφος 
της οποίας θα βλαστήσουν οι τρομο-
κρατικές επιθέσεις. Όσο τραβηγμένη 
κι αν φαίνεται αυτή η ανάλυση –και, 
τουλάχιστον όσον αφορά τον ρόλο 
του Ραμαντάν, δεν είναι τραβηγμένη– 
όσο και αν εισάγει μία έννοια «συλ-
λογικής ευθύνης», είναι χαρακτηρι-
στική μίας τροπής που έχει αρχίσει να 
παίρνει ο δημόσιος διάλογος.

Στην Ευρώπη αρχίζει να διαγρά-
φεται μια αλλαγή κλίματος. Ακόμα 
και μέχρι τον Νοέμβριο, η κυρίαρχη 
αφήγηση ήταν ότι στόχος των ισλαμι-
στών ήταν να ωθήσουν την κοινωνία 
σε ισλαμοφοβία, ώστε να οξυνθούν 
οι αντιθέσεις μεταξύ χριστιανών και 
μουσουλμάνων, να υπάρξουν διώ-
ξεις κατά των δεύτερων, με αποτέλε-
σμα να στραφούν ολοένα και περισ-
σότεροι μουσουλμάνοι προς τους τζι-
χαντιστές. Και ότι το ζητούμενο ήταν 
οι δυτικές κοινωνίες να αποτρέψουν 
κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτή ήταν η 
αφήγηση στον μικρόκοσμο των επι-
τελείων των μέσων ενημέρωσης. 
Τι έχει μεσολαβήσει από τον Νοέμ-
βριο μέχρι σήμερα, πέρα από τις αν-
θρωποθυσίες της 22ας Μαρτίου στις 
Βρυξέλλες; Μήπως η Δύση θεωρεί 
πλέον ότι το ισλάμ το ίδιο αποτελεί 
απειλή; Μήπως υπαινίσσεται κάτι τέ-
τοιο ώστε να εξασφαλίσει τη συσπεί-
ρωση της πλειοψηφίας των πληθυ-
σμών της; Ή μήπως η στάση των ΜΜΕ 
απλώς αντικατοπτρίζει τη στάση των 
δυτικών κοινωνιών, που έχουν αρχί-
ζει επιτέλους να βγαίνουν, έστω και 
ψαχουλεύοντας, από την έρημο στην 
οποία τις είχε εξορίσει η απουσία νο-
ήματος; 

Σε κάποια Δύση, πάντα

Ο Στράτος Μεϊντανόπουλος γράφει από τις Βρυξέλλες

Ευρώπη και ισλάμ μετά τις βόμβες

“ 

«Η επικοινω-

νιακή τακτι-

κή των τζιχα-

ντιστών εστίασε 

στις ενοχές των 

Δυτικών. Οφεί-

λουμε να προ-

σέξουμε ώστε 

να μην θεωρή-

σουμε τους δή-

μιους θύματα». 

Τι έχει μεσολαβήσει από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα, πέρα από τις ανθρωποθυσίες της 22ας Μαρτίου στις 
Βρυξέλλες; Μήπως η Δύση θεωρεί πλέον ότι το ισλάμ το ίδιο αποτελεί απειλή; 
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Εξ αρχής είχε γίνει αντιληπτό ότι 
ο πόλεμος στη Συρία θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει τον κατα-
λύτη εξελίξεων όχι μόνον για τη 
Μέση Ανατολή, αλλά και για την 
παγκόσμια ισορροπία δυνάμε-
ων. Αυτό προέκυπτε για δύο λό-
γους: Οπρώτος ήταν η γεωπολιτι-
κή θέση της Συρίας στον πυρήνα 
της Μέσης Ανατολής και ο δεύτε-
ρος η ανάμειξη στον συριακό εμ-
φύλιο πολλών ισχυρών εξωτερι-
κών παικτών, σε μια δι’ αντιπρο-
σώπων προώθηση των συμφε-
ρόντων τους. 

Σ 

την πλημμυρίδα της, κατ’ 
ευφημισμόν, Αραβικής 
Άνοιξης, η οποία αποτέλε-
σε την απόπειρα των ισλα-

μιστών να αποσπάσουν την εξου-
σία από τις κοσμικές δυνάμεις, η Συ-
ρία ήταν το τελευταίο και το πιο κρί-
σιμο πεδίο σύγκρουσης. Η μοίρα του 
Άσαντ φαινόταν προδιαγεγραμμέ-
νη, καθώς ο πληθυσμός της χώρας 
ήταν κατά πλειοψηφία σουνιτικός, 
ενώ Τουρκία, Σαουδική Αραβία και 
Κατάρ εργάζονταν με ζήλο, παρέχο-
ντας κάθε βοήθεια στις αντικαθεστω-
τικές δυνάμεις. Επιπλέον, η Δύση, η 
οποία εν μέσω της δικής της οικονο-
μικής κρίσης έψαχνε ευκαιρίες κέρ-
δους, αλλά και κάποια επιβεβαίωση 
των ιδεολογικών της δογμάτων, συ-
νέδραμε την ισλαμιστική αντεπανά-
σταση. 

Εντούτοις, οι προβλέψεις τους 
διαψεύστηκαν οικτρά. Πέντε χρόνια 
μετά, σ’ έναν πόλεμο που έχει στοιχί-
σει 250 χιλ. ψυχές, η κατάσταση είναι 
αντεστραμμένη. Ο Άσαντ είναι ακό-
μη πρόεδρος της Συρίας και οι δυνά-
μεις του έχουν αρχίσει την προέλα-
σή τους στα εδάφη που είχε καταλά-
βει το απεχθές Ισλαμικό Κράτος. Για 
να φθάσουμε εδώ, όμως, συνέβη-
σαν μια σειρά από καθοριστικές εξε-
λίξεις που άλλαξαν τον ρουν του πο-
λέμου.

• Η αναπάντεχη ικανότητα του κα-
θεστώτος Μπάαθ και του ίδιου του 
Άσαντ να κρατηθούν όρθιοι στη δυτι-
κή Συρία, όπου βρίσκεται και το 80% 
του πληθυσμού της χώρας, υπήρξε η 
ουσιαστική προϋπόθεση για ό,τι συ-
νέβη στη συνέχεια. Αποδείχτηκε ότι, 
παρά την πεποίθηση πολλών ξένων 
αναλυτών, ο συριακός εθνικισμός, 
που συνενώνει στους κόλπους του 
πολλές εθνικές και θρησκευτικές 
κοινότητες, έχει βαθιές ρίζες. 

• Στη Συρία διεξάγεται ένας πόλεμος 
μεταξύ του σιιτικού τόξου και της σα-
λαφιστικής εκδοχής του σουνιτικού 
ισλάμ. Πίσω από τον αλαουίτη Άσαντ 
συσπειρώθηκαν και πολεμούν δυ-
νάμεις των Φρουρών της Επανάστα-
σης του Ιράν, της Χεζμπολάχ του Λι-
βάνου, των σιιτών του Ιράκ, ακόμη 
και των σιιτών Χαζάρων του Αφγανι-
στάν. Επομένως, αυτό που συνέβαινε 
δεν ήταν δυνατόν να παρουσιάζεται 
εσαεί ως μια επανάσταση του συρια-
κού λαού κατά ενός αυταρχικού ηγέ-
τη. Πολύ περισσότερο που στις τάξεις 
των αντιπάλων του βρέθηκε σύσσω-
μη η «ισλαμιστική διεθνής». 

• Διαρκούντος του εμφυλίου πολέ-
μου στη Συρία, προέκυψε η πολιτι-
κή, αλλά και ηθική ήττα της Αραβι-
κής Άνοιξης. Η φρικτή αποκάλυψη 
του τι έφερνε αυτό που αποκαλείτο 
«δημοκρατική εξέγερση», έγινε στη 
Λιβύη –η οποία μετά τον Καντάφι έγι-
νε μια διαλυμένη χώρα–, αλλά και 
στην Αίγυπτο, όπου οι Αδελφοί Μου-
σουλμάνοι αποπειράθηκαν να επι-
βάλουν ένα μεσαιωνικό καθεστώς. 
Το ίδιο συνέβη και στη Συρία, όταν 
το Ισλαμικό Κράτος επέβαλε καθε-
στώς πρωτοφανούς τρόμου και βίας, 
σε όσες περιοχές κατακτούσε. Όπως 
ήταν εύλογο, ο φόβος των τζιχαντι-
στών ενίσχυσε εν τέλει τις δυνάμεις 
του Άσαντ. 

• Η αντοχή του καθεστώτος επέτρε-
ψε να εκδηλωθεί πιο δυναμικά ο 
κουρδικός εθνικισμός, που ανέτρε-
ψε τον τυχοδιωκτικό σχεδιασμό της 
Άγκυρας. Εκεί που ο νεοθωμανός Ερ-
ντογάν υπολόγιζε ότι θα επέκτεινε 
τα όρια της τουρκικής επιρροής, οι 
Κούρδοι εγκαθίδρυσαν τη δική τους 

εξουσία και, το κυριότερο, έγιναν πο-
λύτιμοι σύμμαχοι της, πελαγωμένης, 
Ουάσιγκτον. 

• Ο Ομπάμα έδειξε απροθυμία να 
εμπλακεί σε χερσαίες επιχειρήσεις 
στη Συρία, μετά τα παθήματα-μαθή-
ματα σε Αφγανιστάν και Ιράκ, παρά 
τις κραυγές των νεοσυντηρητικών. Η 
Ουάσιγκτον είχε κάθε συμφέρον από 
την ανατροπή του Άσαντ. Μ’ αυτό τον 
τρόπο θα εξαφάνιζε τη ρωσική πα-
ρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, θα 
δημιουργούσε νέες διαδρομές μετα-
φοράς πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου από Σαουδική Αραβία και Κατάρ, 
μέσω Τουρκίας, στην Ευρώπη και θα 
απέκοβε το Ιράν από τα σύνορα του 
Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος, όμως, κα-
τανόησε ότι το κουβάρι της Συρίας 
ήταν πολύ μπερδεμένο και θα απαι-
τούσε σκληρές θυσίες εκ μέρους των 
Αμερικανών. Ακόμη, άλλωστε, είναι 
νωπό το σοκ από το οδυνηρό τέλος 
του πρέσβη των ΗΠΑ στη Βεγγάζη. 

• Το γεγονός, ωστόσο, που έκρινε την 
πορεία του πολέμου ήταν, το δίχως 

άλλο, η ρωσική επέμβαση. Ο Πού-
τιν, με μια κίνηση ματ, έριξε τον βαρύ 
και σύγχρονο οπλισμό του στο συρι-
ακό μέτωπο. Και το έπραξε αυτό κυ-
ριολεκτικά την ύστατη στιγμή, όταν ο 
στρατός του Άσαντ φαινόταν, στις αρ-
χές του φθινοπώρου του 2015, πως 
δεν θα μπορούσε να κρατήσει άλλο. 
Τα κτυπήματα της ρωσικής αεροπο-
ρίας ήσαν συντριπτικά και κατόρθω-
σαν να αναχαιτίσουν τόσο τους αντι-
καθεστωτικούς της ισλαμικής και 
μετριοπαθούς αντιπολίτευσης, όσο 
και τους μαχητές του Ισλαμικού Κρά-
τους. Η Μόσχα, χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη της τις διαμαρτυρίες των δυ-
τικών αλλά και της Άγκυρας, επέλε-
ξε να δώσει προτεραιότητα στις περι-
οχές που γειτνίαζαν με την Τουρκία. 
Γιατί ακριβώς από εκεί γινόταν η με-
ταφορά ενισχύσεων σε όπλα και μα-
χητές. Το ρωσικό σχέδιο προσπάθη-
σε να αποτρέψει η Άγκυρα με την κα-
τάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους. 
Πράξη που ωστόσο προκάλεσε την 
εγκατάσταση των συστημάτων S-400 
στη Συρία, τα οποία πλέον έχουν τη 
δυνατότητα να ελέγχουν οτιδήποτε 
ίπταται σε όλο τον εναέριο χώρο της 
Συρίας και όχι μόνον. 

Έτσι, παρά τις αρχικές αποτυχίες του 
αδύναμου συριακού στρατού –με 
ενισχύσεις από Ιρανούς, Λιβανέζους, 
Ιρακινούς, αλλά και Ρώσους και με 
ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που 
ακύρωσε τους υπολογισμούς της 
Τουρκίας στο Χαλέπι και στα Τουρ-
κομανικά Όρη– η Δαμασκός άρχισε 
να ελέγχει το παιχνίδι. Ταυτοχρόνως, 
μεγάλες ήταν οι επιτυχίες των Κούρ-
δων στο βορρά, μαζί με τις συμμαχι-
κές αραβικές –μουσουλμανικές και 

χριστιανικές– δυνάμεις. Οι Κούρδοι, 
με την επίδειξη των στρατιωτικών 
τους ικανοτήτων, που πιστοποιήθη-
κε μετά την ηρωική μάχη στο Κομπά-
νι, κέρδισαν με το σπαθί τους τη διε-
θνή αναγνώριση και την αμερικανι-
κή υποστήριξη. 

Το Ισλαμικό Κράτος βρέθηκε έτσι 
σε λαβίδα, χωρίς οι σύμμαχοί του να 
μπορούν να το ενισχύσουν. Η Τουρ-
κία έσκουζε χωρίς να βρίσκει ευή-
κοα ώτα στο ΝΑΤΟ για να δημιουργή-
σει την περίφημη ζώνη ασφάλείας, 
ενώ η Σαουδική Αραβία απειλούσε 
με επέμβαση, την ώρα που έχει κα-
θηλωθεί στον βρόμικο πόλεμο της 
Υεμένης. 

Έχοντας λοιπόν το πάνω χέρι στα 
πεδία των μαχών, η Μόσχα έκανε 
ακόμη μια απρόσμενη κίνηση: Ανα-
κοινώθηκε η αποχώρηση του βασι-
κού όγκου των ρωσικών δυνάμεων 
από τη Συρία. Το γεγονός αυτό προκά-
λεσε έκπληξη και απορία, αλλά ήταν 
μια ακόμη υπολογισμένη κίνηση εκ 
μέρους του Ρώσου προέδρου, που 
έχει ως στόχο το αύριο της Συρίας:

• Η αποχώρηση του ρωσικού στρα-
τού αφαίρεσε ένα βασικό επιχείρημα 
από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης 
στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Γε-
νεύης, που έκαναν λόγο για βομβαρ-
δισμό αμάχων από τη ρωσική αερο-
πορία. 

• Συνιστά ένα μήνυμα ότι η Ρωσία 
παίζει με όλους τους παίκτες που σέ-
βονται τους κανόνες του παιχνιδιού 
–αλλά και τα τετελεσμένα του πολέ-
μου– και δεν ταυτίζεται απόλυτα με 
τον άξονα Τεχεράνης-Δαμασκού. 

• Τέλος, αφαιρεί τη δυνατότητα σε 
Άγκυρα και Ριάντ να αποτολμήσουν 
κάποια χερσαία είσοδο σε συριακό 
έδαφος, υπό το πρόσχημα κάποιας 
τρομοκρατικής ενέργειας στη Τουρκία. 

• Βεβαίως, η Ρωσία διατηρεί στο συ-
ριακό έδαφος βασικά οπλικά συ-
στήματα, όπως τους S-400, αλλά και 
βομβαρδιστικά αεροσκάφη, καθώς 
και στρατιωτικούς συμβούλους, που 
παίζουν καταλυτικό ρόλο στις μά-
χες, όπως συνέβη και στην Παλμύ-
ρα, αλλά και στη χριστιανική πόλη Al-
Quarytyan. 

Οι εξελίξεις τόσο στη Συρία όσο 
και στο Ιράκ δείχνουν ότι τα ψωμιά 
του Ισλαμικού Κράτους είναι μετρη-
μένα, παρά τις απόπειρες αιφνιδια-
σμού που επιχειρεί, όπως αυτή ανα-
τολικά της Δαμασκού, ή η χρήση χη-
μικών, τα οποία χρησιμοποίησε στην 
DeIr ez-Zur. Ουσιαστικά του μένουν 
ακόμη δύο σημαντικά οχυρά: η Μο-

Το διαφαινόμενο τέλος του συριακού πολέμου
... και η επόμενη μέρα στην πολύπαθη χώρα

Του Σωτήρη Δημόπουλου

Έτσι, παρά τις αρχικές αποτυχίες του αδύναμου συριακού στρατού –με ενισχύσεις από Ιρανούς, Λιβανέζους, 
Ιρακινούς αλλά και Ρώσους, και με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που ακύρωσε τους υπολογισμούς της Τουρ-
κίας στο Χαλέπι και στα Τουρκομανικά Όρη– η Δαμασκός άρχισε να ελέγχει το παιχνίδι. 

“ 

Το ερώτημα, 

ωστόσο, που 

ήδη τίθεται είναι 

αν η Συρία, μετά 

τον πόλεμο, θα 

πρέπει να παρα-

μείνει ενιαία.
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Η διαπίστωση είναι προφανής, αψεγά-
διαστη και αποδεκτή απ’ όλους: Στις πρό-
σφατες εκλογές σε τρία γερμανικά κρατί-
δια, όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται 
στο γερμανικό κοινοβούλιο και εκπροσω-
πούν την πολιτική της «ανοιχτής αγκάλης» 
στο μεταναστευτικό ηττήθηκαν κατά κρά-
τος και θριάμβευσε μόνο ένα, το αντιευρω-
παϊκό και ξενοφοβικό «Εναλλακτική για 
τη Γερμανία» (AfD). Μια πραγματικότητα 
που στα γερμανικά ΜΜΕ παρουσιάστηκε 
με χαρακτηρισμούς φυσικών φαινόμενων 
(«σεισμός», «κατολίσθηση» κ.ά.) και μάλι-
στα υπό το πρίσμα της δαιμονοποίησης του 
AfD, η ραγδαία ισχυροποίηση του οποίου 
ανησυχεί ιδιαίτερα τους ετερόκλητους 
υποστηριχτές του μερκελισμού: από την 
Εκκλησία, τους τραπεζίτες και τους βιομή-
χανους, μέχρι τους παγκοσμιοποιημένους 
Πράσινους, τους αριστερούς αντικαπιταλι-
στές και τους antifa. 

Κ 
ι ενώ άπαντες εστίασαν την προσο-
χή τους στην εκκωφαντική «σφα-
λιάρα» που δέχτηκε το χριστιανο-
δημοκρατικό κόμμα, λόγω της –μέ-

χρι πρότινος– μερκελικής πολιτικής των ανοι-
χτών συνόρων, αλλά και την αποξένωση του 
CDU (και του SPD) από πλατιά στρώματα της 
γερμανικής κοινωνίας ή και εξεπλάγησαν από 
τον καταποντισμό της γερμανικής σοσιαλδη-
μοκρατίας, που απώλεσε τον τίτλο του «λαϊκού 
κόμματος» (Volkspartei) ακόμα και σε περιο-
χές της Δυτικής Γερμανίας (Βάδη Βυρτεμβέρ-
γη), ελάχιστα ήταν τα δημοσιεύματα για την 
πανωλεθρία της γερμανικής Αριστεράς (Die 
Linke), η οποία είναι πλέον ένα κόμμα «μπρο-
στά στο γκρεμό»: Κάτω από 3% σε Βάδη Βυρ-
τεμβέργη και Ρηνανία-Παλατινάτο και μόνο 
16,3% στη Σαξονία-Άνχαλτ (από 23,7% το 
2011), όταν προεκλογικά απέβλεπε ακόμη και 
στη συγκυβέρνηση κατά το πρότυπο του συνα-
σπισμού στο κρατίδιο της Θουριγγίας. Πώς αλ-
λιώς μπορεί όμως να χαρακτηριστεί το εκλογι-
κό αποτέλεσμα για την Αριστερά όταν οι μαζι-
κότερες απώλειές της σημειώθηκαν στα παρα-
δοσιακά εκλογικά της προπύργια; Το 30% των 
εργατών στη Σαξονία-Άνχαλτ ψήφισαν AfD 
(Die Linke: 16%), όπως και το 20% των ιδιωτι-
κών υπαλλήλων (Die Linke: 18%), ενώ το 17% 
των ψηφοφόρων του AfD προέρχεται από την 
παραπαίουσα διεθνιστική Αριστερά. Για πολλά 
χρόνια το «Die Linke» αντλούσε τη δύναμή του 
κυρίως από ψηφοφόρους φίλα προσκείμενους 
στο άλλοτε «Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα της 
Γερμανίας» (SED) της τέως Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας. Τώρα, όχι μόνο μοιρά-
ζεται αυτούς τους ψηφοφόρους με το AfD, αλλά 
κινδυνεύει να τους χάσει όλους.  

Συχνά, όταν ένα κόμμα υφίσταται μια κα-
ταστροφική εκλογική ήττα, έχει την τάση, πέρα 
από την αναμενόμενη εσωστρέφεια, να ωραι-
οποιεί την κατάσταση και να διακατέχεται από 
μια αδυναμία αντίληψης των δραματικών εξε-

λίξεων που, κατά κανόνα, φέρνουν ακόμα με-
γαλύτερη εκλογική συρρίκνωση. Για τη γερ-
μανική Αριστερά, ένα κλασικό κλειστό κόμμα 
στελεχών, που έφτασε στο σημείο να είναι δια-
τεθειμένο να απαλλαγεί οικειοθελώς από ύπο-
πτους για ξενοφοβία ψηφοφόρους του, αυτή η 
αδυναμία έγινε αντιληπτή ήδη τη βραδιά της 
εκλογικής πανωλεθρίας, καθώς, εμμένοντας 
σταθερά στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων, 
παραμένει η «ουρά της Μέρκελ» και άνευ όρων 
υποστηριχτής μιας πολιτικής που κατέρρευσε 
μετά το προσφυγικό ντηλ Μέρκελ-Ερντογάν. 

Το πρόβλημα βέβαια με τη γερμανική Αρι-
στερά είναι ότι οι ψηφοφόροι της κατεβαίνουν 
μαζικά στις συγκεντρώσεις της ισλαμοφοβικής 
Pegida, αλλά και ότι δύο ηγετικά -και πιο προ-
βεβλημένα- στελέχη της (η συμπροεδρεύουσα 
του κόμματος Βάγκενκνεχτ και ο σύζυγός της 
Λαφονταίν) διαφοροποιούνται ανοιχτά, παρά 
τις λοιδορίες των συντρόφων τους, με την προ-
σφυγική πολιτική και τη Willkommenskultur 
του κόμματός τους, κατηγορώντας παράλληλα 
τη Μέρκελ ως τη βασική υπαίτιο για τον βαθύ 
διχασμό της γερμανικής κοινωνίας και την 
ανάδειξη του AfD σε μοναδική αντιπολιτευτι-
κή δύναμη στη Γερμανία. Αν σε όλα αυτά προ-
στεθεί και το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα, 
εξίσου προβεβλημένα στελέχη, όπως ο Γκύζι, 
που πλέον δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να 
συγκυβερνήσουν με τη Μέρκελ, τότε δεν είναι 
παράξενο που οι δημοσκοπήσεις για το κρα-
τίδιο Μέκλενμπουργκ- Φορπόμμερν, όπου 
το ερχόμενο φθινόπωρο θα γίνουν οι επόμε-
νες εκλογές στη Γερμανία, δείχνουν πλέον την 
Αριστερά στο 19%, με καθοδική πορεία, και 
16% για το AfD, το οποίο μόνο κατά τους τε-
λευταίους δύο μήνες αύξησε τα ποσοστά του 
κατά 10%.

Οι αιτίες για τη συντελούμενη αλλαγή του 
γερμανικού εκλογικού τοπίου δεν είναι εντε-
λώς καινούριες, αφορούν όλο το εκλογικό φά-
σμα και σχετίζονται με τις στρατηγικές αλλαγές 
του CDU, υπό τη Μέρκελ, η οποία, αφού πρώ-
τα «έκλεψε» όλο το σοσιαλδημοκρατικό πρό-
γραμμα (σύνταξη στα εξήντα τρια, σύνταξη μη-
τέρων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κατάρ-
γηση της στρατιωτικής θητείας στην πράξη κ.α.), 
εδώ και αρκετό καιρό το παρουσιάζει εντέχνως 
ως δικό της. Επιπλέον, η «πράσινη καγκελάρι-

ος» δεν οικειοποιήθηκε μόνο «πράσινες πολι-
τικές», όπως η σταδιακή έξοδος από το πυρηνι-
κό πρόγραμμα της Γερμανίας και αποδέχτηκε 
πολλά από τα παγκοσμιοποιητικά προτάγματα 
των Πρασίνων, αλλά προωθεί, χωρίς αναστο-
λές, και «αριστερές πολιτικές» για τους ομοφυ-
λόφιλους, τους μετανάστες ή το σύμφωνο συμ-
βίωσης. Στο πλαίσιο αυτό ο οποιοσδήποτε που 
δεν προσαρμόζεται εν τω συνόλω στο μερκε-
λικό περιβάλλον –και ιδιαίτερα στο μετανα-
στευτικό ζήτημα– στοχοποιείται από τα «έγκυ-
ρα» γερμανικά ΜΜΕ με τους γνωστούς –και 
στην Ελλάδα– χαρακτηρισμούς. Το βέβαιο εί-
ναι πάντως ότι κυρίως λόγω του προσφυγικού 
έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος κενός χώρος 
στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, τον οποίο 
καταλαμβάνει ταχύτατα ένα νεοσύστατο κόμ-
μα, το οποίο μπορεί με αξιοσημείωτο δυναμι-
σμό να πείθει τους ψηφοφόρους ισχυριζόμενο 
ότι, σε αντίθεση με τα λοιπά «κόμματα του κα-
τεστημένου», είναι ένα «εθνικό-κοινωνικό» κί-
νημα «της κοινωνικής ειρήνης», με δυνατότητες 
να προσελκύει, σαν «κόμμα-σκούπα», ψηφοφό-
ρους απ’ όλα τα λαϊκά κόμματα και κοινωνικά 
στρώματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αυτό που διακυ-
βεύεται για τη γερμανική Αριστερά είναι κυ-
ριολεκτικά η πολιτική της επιβίωση. Η μεγάλη 
και ραγδαία άνοδος του AfD, ιδιαίτερα στα ανα-
τολικά κρατίδια, αποτελεί έναν άμεσα υπαρξια-
κό κίνδυνο για το «Die Linke», για το οποίο η 
ανάδειξή του σε «λαϊκό κόμμα» της Ανατολι-
κής Γερμανίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιβίωσή του σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Παρά 
το αδιαμφισβήτητο πολιτικό και ρητορικό ταλέ-
ντο της Βάγκενκνεχτ, η συρρίκνωση της γερ-
μανικής Αριστεράς φαίνεται προς το παρόν 
μη αναστρέψιμη, λόγω έλλειψης ξεκάθαρης 
στρατηγικής. Είναι σαφές ότι αν και η επόμενη 
εκλογική αναμέτρηση διεξαχθεί με τη μορφή 
μιας μετωπικής αντιπαράθεσης με το AfD, στη 
βάση κάποιων θολών αξιακών παραμέτρων με 
ανούσια και αντιφατικά ηθικολογικά χαρακτη-
ριστικά, με κορόνες μιας ανέξοδης «αριστερής 
προοδευτικότητας» και με παρωχημένες ανα-
φορές στην «αντικαπιταλιστική οικονομία» για 
μια «πιο δικαία κοινωνία» θα είναι για το «Die 
Linke» χαμένη εκ προοιμίου. 

σούλη στο Ιράκ και η Ράκκα στη Συρία. Η 
βέβαιη πτώση τους δεν θα σημάνει, δυ-
στυχώς, και το τέλος της ολέθριας δράσης 
τους καθώς θα συνεχίσει με επιθέσεις αυ-
τοκτονίας, όπου μπορεί. 

Το ερώτημα, ωστόσο, που ήδη τίθεται 
είναι αν η Συρία, μετά τον πόλεμο, θα πρέ-
πει να παραμείνει ενιαία, να αποκτήσει 
ομοσπονδιακή μορφή ή να διαχωριστεί σε 
κρατίδια. 

Το ομοσπονδιακό σχήμα φαίνεται ότι 
έχει υποστηρικτές κυρίως στο κουρδικό 
στοιχείο. Οι Κούρδοι στη Ροτζάβα και το 
σημαντικότερο κόμμα τους, αυτό της «Δη-
μοκρατικής Ένωσης», ήδη ανακήρυξαν 
την ομοσπονδοποίηση. Θεωρούν ότι με 
την ένωση των καντονιών του βορρά, στα 
οποία θα συνυπάρχουν δημοκρατικά όλες 
οι μειονότητες, θα κερδίσουν τα δικαιώ-
ματά τους, που στερήθηκαν επί του καθε-
στώτος Μπάαθ. Την προοπτική αυτή ίσως 
τη στηρίζουν και οι ΗΠΑ, που έτσι θα έχουν 
έναν σταθερό σύμμαχο σε μια κομβική πε-
ριοχή, σε συνδυασμό μάλιστα με τη δημι-
ουργία ενός επίσης φιλικού ομόσπονδου 
«Σουνιστάν», στις ανατολικές πετρελαι-
οπαραγωγές περιοχές της Συρίας. Αλλά 
κι οι Ρώσοι δεν είναι κάθετα αντίθετοι σε 
αυτό το ενδεχόμενο, καθώς γνωρίζουν ότι 
η Συρία με την προηγούμενη μορφή της 
δεν πρόκειται να ξαναϋπάρξει. Αντιθέτως, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η σταθε-
ρότητα στη δυτική Συρία, όπου βρίσκονται 
και οι ρωσικές βάσεις, ενώ θα έχουν πρό-
σβαση και στο Κουρδιστάν, με το οποίο πα-
ραδοσιακά διατηρούν καλές σχέσεις. 

Αντίθετος στην ομοσπονδία είναι ο 
Άσαντ, που προσδοκά να κρατήσει τη χώρα 
ενωμένη υπό την εξουσία του, η αντικαθε-
στωτική αντιπολίτευση, καθώς και η Τεχε-
ράνη, που επιδιώκει τη δημιουργία ενός 
ενιαίου σιιτικού χώρου μέχρι τον Λίβανο. 
Αντίθετη είναι βέβαια και η Άγκυρα, που 
δεν θέλει να δει στα νότια σύνορά της να 
δημιουργείται ένα οιονεί κουρδικό κρά-
τος, που όχι μόνον θα ενταφιάσει τα νεοθω-
μανικά όνειρα του Ερντογάν, αλλά θα ανα-
πτερώσει τις ελπίδες και των Κούρδων της 
Τουρκίας για τη δική τους χειραφέτηση. 

Προφανώς, ο δρόμος για τη λήξη του 
συριακού δράματος είναι ακόμη μακρύς. 
Όμως, για πρώτη φορά διακρίνεται κάπου 
στον ορίζοντα το τέλος του. Για να φθάσου-
με ως εκεί, βασική προϋπόθεση είναι να 
βάλουν την υπογραφή τους Ουάσιγκτον 
και Μόσχα. Αν αυτό συμβεί, θα σημάνει και 
επισήμως το τέλος της εποχής που άνοιξε 
με τη συμφωνία Σάικς-Πικώ, την περίοδο 
του Α Παγκοσμίου Πολέμου, και είναι βέ-
βαιο ότι αυτό θα έχει αλυσιδωτές συνέπει-
ες σε όλη τη Μέση Ανατολή και την ανατο-
λική Μεσόγειο.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Ένα κόμμα μπροστά στον γκρεμό!
Η εκλογική πανωλεθρία της γερμανικής αριστεράς (Die Linke) και το προσφυγικό

Αυτό που διακυβεύεται για τη γερμανική αριστερά είναι κυριολεκτικά η πολιτική της επι-
βίωση. 
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Του Κρεγκ Μάρεϊ*

Όποιος και να προκάλεσε τη 
διαρροή της Μόζακ-Φονσέ-
κα, φαίνεται να κινητοποιήθη-
κε από μια ειλικρινή επιθυμία 
να εκθέσει το σύστημα που επι-
τρέπει στους πάμπλουτους να 
κρύβουν τις μεγάλες τους πε-
ριουσίες, οι οποίες συχνά απο-
τελούν προϊόν διαφθοράς και 
φοροαποφυγής. Αυτοί οι Πα-
ναμέζοι δικηγόροι ξεπλένουν 
τον πλούτο μιας μεγάλης μερί-
δας του 1% των πλουτοκρατών 
και οι μαζικές διαρροές των εγ-
γράφων τους θα έπρεπε να εί-
ναι ένα εξαιρετικό γεγονός. 

Δ 

υστυχώς, ο δράστης έκα-
νε το θανάσιμο λάθος 
να απευθυνθεί στα δυτι-
κά ΜΜΕ των πολυεθνι-

κών να τα δημοσιοποιήσουν. Ως 
αποτέλεσμα, το πρώτο μεγάλο θέμα 
που δημοσιεύσουν σήμερα [σ.τ.Μ. 
3/4/2016] στην Γκάρντιαν, αναφέ-
ρεται αποκλειστικά στον Βλαντίμιρ 
Πούτιν και έναν τσελίστα φερόμενο 
ως ενδιάμεσό του. Ειρήσθω εν πα-
ρόδω, πιστεύω στην ιστορία και δεν 
έχω καμία αμφιβολία ότι ο Πούτιν 
είναι διεφθαρμένος.

Αλλά γιατί να επικεντρώσουν 
στη Ρωσία; Ο ρωσικός πλούτος απο-
τελεί μόνο μια ελάχιστη μερίδα του 
πλούτου που κρύβεται με την αρω-
γή της Μόζακ-Φονσέκα. Και, στην 

πραγματικότητα, αμέσως αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι αυτή η επιλεκτική 
δημοσιοποίηση βρομάει πολύ. 

Η Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, η 
οποία παρέλαβε τις διαρροές, δί-
νει μια λεπτομερή εξήγηση της με-
θοδολογίας που χρησιμοποιούν οι 
πολυεθνικές των ΜΜΕ για να ανα-
τρέξουν στα αρχεία που απέκτησαν. 
Η κυριότερη αναζήτηση που έχουν 
κάνει είναι για πρόσωπα και χώρες 
που έχουν αμφισβητήσει τις κυρώ-
σεις που επιβάλλει ο ΟΗΕ σε διάφο-
ρες χώρες. Η Γκάρντιαν επιβεβαι-
ώνει κάτι τέτοιο και επιπροσθέτως 
κατονομάζει και τις χώρες αυτές: Ζι-
μπάμπουε, Βόρειος Κορέα, Ρω-
σία και Συρία. Το φιλτράρισμα των 
πληροφοριών της Μόζακ-Φονσέκα 
από τις πολυεθνικές των ΜΜΕ ακο-

λουθεί άμεσα τη δυτική κυβερνητι-
κή ατζέντα. Δεν υπάρχει καμία ανα-
φορά στη χρήση των υπηρεσιών της 
εταιρείας από μεγάλες δυτικές πο-
λυεθνικές και δισεκατομμυριού-
χους της Δύσης –που αποτελούν 
και τους κύριους πελάτες της. Και η 
Γκάρντιαν σπεύδει να διαβεβαιώ-
σει ότι «μεγάλο μέρος των διαρροών 
θα παραμείνει αδημοσίευτο». 

Τι περιμένατε; Τη διαχείριση 
των διαρροών έχει αναλάβει η «Δι-
εθνής Ένωση των Ερευνητών Δη-
μοσιογράφων», η οποία χρηματο-
δοτείται και οργανώνεται εξ ολοκλή-
ρου από το Αμερικάνικο Κέντρο 
για τη Δημόσια Διαφάνεια. Στους 
χρηματοδότες περιλαμβάνονται: 

Το ίδρυμα Φορντ, το ίδρυμα Κάρ-
νεγκι, το ταμείο Ροκφέλερ, το Ίδρυμα 

Γ.Κ. Κέλογκ, και το Ίδρυμα για την 
Ανοιχτή Κοινωνία (του Σόρος) …με-
ταξύ πολλών άλλων. Άρα, μην περι-
μένετε ένα γνήσιο ξεμπρόστιασμα 
του δυτικού καπιταλισμού. Τα βρό-
μικα μυστικά των δυτικών πολυεθνι-
κών θα παραμείνουν αδημοσίευτα. 

 Να περιμένετε επιθέσεις στη 
Ρωσία, το Ιράν και τη Συρία, αλλά 
και κάποιες ελάχιστες «εξισορροπη-
τικές» αποκαλύψεις για μια μικρή 
δυτική χώρα όπως είναι η Ισλανδία.

Τα ΜΜΕ των πολυεθνικών –η 
Γκάρντιαν και το BBC στην Αγγλία– 
έχουν αποκλειστική πρόσβαση στη 
βάση δεδομένων, την οποία εσείς κι 
εγώ δεν μπορούμε να δούμε. Προ-
στατεύουν τους εαυτούς τους ακό-
μα και από τις ευαίσθητες πληρο-
φορίες που αφορούν τις δυτικές πο-

λυεθνικές, καθώς εξετάζουν μόνο 
τα έγγραφα που σχετίζονται με χώ-
ρες που αμφισβητούν τα εμπάργκο 
του ΟΗΕ. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ 
ότι η Γκάρντιαν κατέστρεψε τα αντί-
γραφα των αρχείων του Σνόουντεν 
που διατηρούσε, κατόπιν εντολής 
της M16. 

Τι θα γινόταν εάν αναζητούσαν 
στις βάσεις δεδομένων της Μόζακ- 
Φονσέκα για τους ιδιοκτήτες των 
ΜΜΕ των πολυεθνικών, τους εκδό-
τες και τους μεγάλους δημοσιογρά-
φους τους; Τι θα γινόταν αν αναζη-
τούσαν στις βάσεις δεδομένων τους 
ιθύνοντες του BBC;  Και τι θα γινόταν 
αν έψαχναν στα έγγραφα της εταιρεί-
ας μήπως αναφέρεται κάποιος χρη-
ματοδότης του Κέντρου για τη Δη-
μόσια Διαφάνεια ή κάποια εταιρεία 
του; Ή, τέλος, αν έψαχναν στις λίστες 
για κάθε εισηγμένη εταιρεία στα δυ-
τικά χρηματιστήρια, ή για τους πο-
λυεκατομμυριούχους της Δύσης;

Αυτό θα ήταν πολύ πιο ενδια-
φέρον. Γνωρίζω ότι η Ρωσία και η 
Κίνα αντιμετωπίζουν διαφθορά –
δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνε-
τε αυτό. Γιατί δεν εξετάζετε για πράγ-
ματα για τα οποία θα μπορούσαμε, 
εδώ στη Δύση, να ξεσηκωθούμε και 
να κάνουμε κάτι γι’ αυτά; 

Και τι θα γινόταν αν οι λακέδες 
των πολυεθνικών άφηναν τον κό-
σμο να δει τα πραγματικά δεδομένα;  
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ύμφωνα με τον ιστορικό, καθηγη-
τή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των 
Βρυξελλών Ντέιβιντ Έγκελς, η Ε.Ε. 
αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή μια 

συστημική μεταβολή που συγκρίνεται με εκεί-
νη της ύστερης ρωμαϊκής δημοκρατίας. Στο βι-
βλίο του «Στον δρόμο για την Αυτοκρατορία», 
πραγματοποιεί ιστορικούς παραλληλισμούς 
ανάμεσα στις παρούσες αλλαγές στην Ε.Ε. και 
την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Σε μια συνέντευξή του στο Σπούτνικ, ο 
Έγκελς υποστήριξε ότι προβλήματα όπως ο λα-
ϊκισμός, η υψηλή ανεργία, οι διογκούμενες εισ-
ροές μεταναστών, οι ασύμμετροι και οι οικονο-
μικοί πόλεμοι, καθώς και η παρακμή των πα-
ραδοσιακών αξιών ήταν φαινόμενα που είχαν 
ήδη εκδηλωθεί κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. Ακριβώς 
αυτά τα φαινόμενα έχουν εξελιχθεί σε μείζονες 
προκλήσεις για την Ευρώπη κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες.  

«Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η δια-
φθορά, η κοινωνική αφέλεια και η γενική πο-

λιτική απάθεια των Ευρωπαίων πολιτών έχουν 
αυξηθεί δραματικά. Κι εδώ επίσης μπορεί να 
εντοπίσει κανείς ξεκάθαρες αναλογίες με την 
ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου οι πολί-
τες ήταν έτοιμοι ακόμα και να αποδεχθούν μια 
αυταρχική διακυβέρνηση –εξαιτίας της φτώ-
χειας, της ανεργίας, της απώλειας των αξιών 
και του εμφυλίου πολέμου– ιδιαίτερα εάν αυ-
τός ήταν ο μόνος τρόπος για να προστατευτούν 
τα υπάρχοντά τους», υποστήριξε ο Έγκελς.  

Σύμφωνα με αυτόν, η ανωτέρω τάση θα 
μπορούσε να ερμηνεύσει τις πρόσφατες εκλο-
γικές επιτυχίες των λαϊκιστικών κομμάτων 
στην Ευρώπη. Το γερμανικό λαϊκιστικό δεξιό 
κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία είχε 
αξιοσημείωτη άνοδο στις πρόσφατες περιφε-
ρειακές εκλογές και κέρδισε 12,5% στο κρατί-
διο της Ρηνανίας, 15% στη Βάδη-Βυρτεμβέργη 
και 24% στη Σαξονία-Άνχαλτ. 

Ειδικότερα, η Εναλλακτική κέρδισε τη δημο-
φιλία της εν μέσω μιας ολοένα και επιδεινούμε-
νης κατάστασης με τους πρόσφυγες στη Γερμα-

νία. Το κόμμα υποστηρίζει μια πιο αυστηρή με-
ταναστευτική πολιτική και προτείνει εναλλακτι-
κούς, σκληρούς τρόπους, για την αντιμετώπιση 
της κρίσης. «Η προσφυγική κρίση και ιδιαίτερα 
ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία μας την αντι-
μετωπίζει, δυστυχώς, επαληθεύει πλήρως τις 
αναλύσεις και τις θεωρίες που αναπτύσσω στο 
βιβλίο μου. Νομίζω ότι η προσφυγική κρίση εί-
ναι, σε τελευταία ανάλυση, πολύ λιγότερο ση-
μαντική σε σχέση με τον οικονομικό και τον δη-
μογραφικό αντίκτυπο που έχει σε κάθε χώρα. Το 
πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα, πιστεύω, είναι η 
προφανής αδυναμία της πολιτικής μας ελίτ να 
αντιμετωπίσει αυτή την κρίση με δημοκρατικά 
μέσα», λέει ο Έγκελς. 

Η αδυναμία της ΕΕ να απαντήσει στην κρίση 
καταδεικνύει ένα έντονο δημοκρατικό έλλειμ-
μα στα ευρωπαϊκά κράτη. Και επίσης καταδει-
κνύει ότι οι Ευρωπαίοι είναι πλέον ανίκανοι να 
εμπλακούν σε διάλογο και να διαμορφώσουν 
μια κοινή στρατηγική. 

 «Σήμερα, όπως πριν από 2.000 χρόνια στη 

Ρώμη, η κοινωνία μας υποφέρει από μια υπερ-
βολικά πολύπλοκη δομή των κρατικών μας θε-
σμών. Οι χώρες μας έχουν καταστεί τόσο πολύ-
πλοκες που είναι αδύνατο να διαχειριστούν ση-
μαντικά ζητήματα […]. Μια τέτοια απόπειρα θα 
ήταν εφικτή μόνο στην περίπτωση μιας κοινής, 
μακρόπνοης μεταρρύθμισης ολόκληρης της 
κοινωνίας μας. Αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ 
δύσκολο να εφαρμοστεί, δεδομένων των πολύ 
κοντόθωρων και αλληλοεξουδετερούμενων 
πολιτικών θεσμών».

Ευρωπαϊκή  Ένωση, όπως Ρώμη;

Τα δυτικά ΜΜΕ και οι «διαρροές» του Παναμά

5 Απριλίου 2016
Ιστοσελίδα sputniknews.com
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Περισσότερο εξοργιστική, ακόμη κι από 
την συνέντευξη του Γιαν Φαμπρ, ήταν η 
επιστολή παραίτησής του. Χωρίς καν να 
έχει καταλάβει για τι κατηγορήθηκε, χωρίς 
έστω και το παραμικρό ίχνος αυτοκριτικής, 
συνέχισε στο ίδιο ελιτίστικο και απαξιωτι-
κό ύφος. Αφού στην περιβόητη συνέντευ-
ξη Τύπου παρουσίασε το αμιγώς βελγικό 
πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, γεμά-
το με δικές του παραγωγές (οποία μετρι-
οφροσύνη…), στην επιστολή παραίτησης 
ψέγει τη χώρα μας για έλλειψη ελευθερί-
ας! Ενδιαφέρουσα η άποψη του Φλαμαν-
δού για την ελευθερία. Είναι η ελευθερία 
του έχω την εξουσία και κάνω ό,τι γουστά-
ρω και, επειδή είστε και κατώτεροι, προ-
σκυνήστε με κιόλας! Ενώ, το πόσο ανοικτή 
είναι η καρδιά και το μυαλό του φάνηκε 
από το μικρόψυχο, «καλή τύχη στους Έλ-
ληνες καλλιτέχνες και το φεστιβάλ τους».

Α 
πό κοντά και ο υπουργός Πολιτι-
σμού. Μεγάλη απογοήτευση ένιω-
σε από τον πόλεμο ενάντια στην 
ελευθερία του λόγου που έγινε 

από τους Έλληνες καλλιτέχνες ενάντια στον 
εκλεκτό του Φλαμανδό. Μόνο για εθνικισμό 
δεν τους κατηγόρησε, αν και το υπονόησε στις 
δηλώσεις του. Η δυστυχία του για τους επαρ-
χιώτες που του έμελλε να κυβερνήσει και (να 
προσπαθήσει) να εκπολιτίσει είναι εμφανής. 
Έντεχνα προσπάθησε να πάει την κουβέντα 
στην «τσουτσουνολογία», λες και ασχολήθη-
κε κανένας από τους αντιδρώντες με το καλ-
λιτεχνικό έργο του –παρ’ ολίγον – καλλιτεχνι-
κού διευθυντή του Φεστιβάλ (εκτός εάν πλέ-

ον συνομιλητές του Μπαλτά είναι η Εσπρέσο 
και το Πρώτο Θέμα και όχι οι καλλιτέχνες που 
γέμισαν ασφυκτικά τη «Σφενδόνη» την Παρα-
σκευή). Και, παρεμπιπτόντως, οι περισσότεροι 
από τους αντιδρώντες το γνώριζαν το έργο του 
Φαμπρ πριν αυτός διοριστεί από τον Μπαλτά και 
κανείς δεν αντέδρασε, ίσα ίσα, οι περισσότεροι 
δέχτηκαν θετικότατα τον νέο διευθυντή. Το ίδιο 
κι αυτοί που είχαν αντιδράσει με την αποπομπή 
του Λούκου.

Η αντίδραση ήταν σαφής: Ήταν απέναντι 
στον πλήρη αφελληνισμό του φεστιβάλ Αθη-
νών – Επιδαύρου, ούτε καν με όρους διεθνο-
ποίησης, αλλά… βελγοποίησης! Και μάλιστα 
με έναν ελιτισμό εκ μέρους του νέου διευθυ-
ντή, που απαξίωσε πλήρως τους Έλληνες δη-
μιουργούς και λόγω άγνοιας, αλλά και λόγω 
αυτού του αισθήματος ανωτερότητας (πνευμα-
τικής; Ή μήπως και φυλετικής;;) που χαρακτη-
ρίζει σε μεγάλο βαθμό τους Βορειοευρωπαί-
ους σε σχέση με τους Βαλκάνιους Ανατολίτες. 
Μόνο που διέφυγε κάτι στον Φαμπρ: στην Ελ-
λάδα ήρθε, όχι κάπου αλλού. Και θα έπρεπε να 
ξέρει ότι, σε αυτήν εδώ τη γωνιά της γης, παρά-
γεται πολιτισμός συνεχώς εδώ και 4.000 χρό-
νια! Και αυτό δεν αλλάζει, σε όποια παρακμή κι 
αν έχουμε περιέλθει οι σύγχρονοι κάτοικοί της.

Φάνηκε πεντακάθαρα ότι η επιλογή του 
Φαμπρ και ο τρόπος που αυτός κινήθηκε κάθε 
άλλο παρά τυχαία ήταν. Ο Μπαλτάς, αφού έκα-
νε φιλότιμες (και σε μεγάλο βαθμό επιτυχη-
μένες) προσπάθειες να διαλύσει την παιδεία 
(ήδη κρίθηκε αντισυνταγματική η εκλογή 
νέων διευθυντών στα σχολεία της χώρας από 
το ΣτΕ), βάλθηκε να συνεχίσει το έργο του και 
στον πολιτισμό. Οτιδήποτε ελληνικό, οτιδήποτε 
συνομιλεί δημιουργικά με την παράδοση, πρέ-
πει να εξοβελιστεί. Η ιδιοπροσωπία των Ελλή-

νων πρέπει να ισοπεδωθεί χάριν μιας ευρύτε-
ρης, «ευρωπαϊκής» ταυτότητας, μέσα σε έναν 
χυλό κινούμενο, εξυπηρετώντας τελικά με τον 
καλύτερο τρόπο τα σχέδια των νεοφιλελεύθε-
ρων ελίτ και της γερμανικής Ευρώπης. Αυτό εί-
ναι στην πραγματικότητα το όραμα της «πρωτο-
δεύτερης φοράς Αριστεράς» για τον πολιτισμό. 
Αντί να ξεκινήσει ένας δημιουργικός διάλογος 
μεταξύ σύγχρονης τέχνης και παράδοσης, αντί 
να δοθεί ώθηση στον εκσυγχρονισμό της παρά-
δοσης και την ισότιμη σχέση μας με τα πολιτι-
στικά ρεύματα ανά τον κόσμο, αυτό που επιχει-
ρείται είναι η βίαιη επιβολή ενός μεταμοντέρ-
νου μοντέλου ισοπέδωσης, ομοιομορφίας και 
μηδενισμού.

Εάν όμως μετά το φτύσιμο ο Φαμπρ είχε την 
ευθιξία τουλάχιστον να παραιτηθεί, ο Μπαλτάς 
ακόμα νομίζει ότι ψιχαλίζει. Πιστός στην πα-
ράδοση που πρόλαβαν να δημιουργήσουν αρ-
κετοί συνάδελφοί του (Κατρούγκαλος, Καμμέ-
νος, Φίλης, κ.α.), για τη μεγάλη αυτή «παρε-
ξήγηση» φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον 
ίδιο. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτή 
η παραίτηση ήταν η πρώτη σοβαρή ήττα αυτής 
της κυβέρνησης στο εσωτερικό. Μόνο και μόνο 
το ότι η παραίτηση ήρθε μια μόλις μέρα μετά τη 
συνάντηση του Φαμπρ με τον πρωθυπουργό, θα 
δυσκολέψει πάρα πολύ την επικοινωνιακή της 
διαχείριση, στην οποία πλέον έχει επενδύσει η 
κυβέρνηση την επιβίωσή της. Ο οποίος πρωθυ-
πουργός, λες και δεν είχε ακούσει τίποτα από 
τον σάλο που προκάλεσε η συνέντευξή του 
εκλεκτού τού υπουργού του, τον υποδέχθηκε 
με γελάκια, χαιρετούρες και υποκλίσεις, δείγ-
μα κι αυτό της αδιαφορίας, της αμορφωσιάς 
και κατά βάθος του αισθήματος δουλοπρέπει-
ας που έχει απέναντι στους δυτικούς, είτε πολι-
τικοί είναι αυτοί, είτε καλλιτέχνες, με αποτέλε-

σμα η χώρα να οδηγείται από ήττα σε ήττα και η 
κυβέρνηση και ο ίδιος από καρπαζιά σε καρπα-
ζιά. Μετατρέποντας σταθερά τη χώρα σε χώρο 
μεταξύ Δύσης και Ανατολής, καταστρέφοντας 
την οικονομία, εξαλείφοντας τις, έτσι κι αλλιώς 
ελάχιστες, δυνατότητες παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης, εγκληματώντας στη διαχείριση του 
προσφυγικού κάνοντας, τη χώρα αποθήκη ψυ-
χών και παραδίδοντας τον ρόλο του κράτους σε 
ποικιλώνυμες ΜΚΟ και τώρα με την προσπά-
θεια καταστροφής και ισοπέδωσης της πολιτι-
στικής δημιουργίας όσων ακόμα καλλιτεχνών 
παραμένουν στη χώρα και επιμένουν να δημι-
ουργούν. 

Η καρπαζιά ήταν δυνατή. Γιατί προήλθε από 
έναν χώρο με τον οποίο διατηρεί προνομιακή 
σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και, ακόμα περισσότερο, επει-
δή προήλθε από μια αυθόρμητη αντίδραση από 
τα κάτω. Δεν το βρήκαν από τους αγρότες, τους 
μηχανικούς, είτε τους δικηγόρους. Τους ήρθε 
από εκεί που δεν το περίμεναν, από εκεί που 
υποτίθεται ότι έχουν τον έλεγχο. Ας ελπίζου-
με αυτή η αρχή να έχει και συνέχεια. Μέχρι να 
πάνε όλοι τους εκεί που πρέπει: Στα τσακίδια!

Για τη σύντομη θητεία του Βέλγου καλλιτέχνη Γιαν Φαμπρ

Στα τσακίδια!

Γεωργίου Ἀνσίμωφ, Ἐχθρός τοῦ λαοῦ
Ἡ σταυρική πορεία τοῦ ἁγίου νεομάρ-
τυρα π. Παύλου Ἀνσίμωφ (1891-1937), 
Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 52015, 
σελ. 289

Σ 
τήν σημερινή κατάθεση θά 
ἀναφερθῶ σέ ἕνα βιβλίο πού 
πρωτοεκδόθηκε τό 2009 καί 
σήμερα ἔχει φθάσει στήν πέ-

μπτη του ἔκδοση. Πρόκειται γιά τήν κα-
ταγραφή τῆς ζωῆς τοῦ π. Παύλου Ἀνσί-
μωφ (γενν. 1891) ὁ ὁποῖος ἐκτελέστηκε 
ἀπό τό σοβιετικό καθεστώς τό 1937 ὡς 
«ἐχθρός τοῦ λαοῦ». Τό 2005 ἀναγνωρί-
στηκε ὡς ἅγιος καί νεομάρτυρας ἀπό 
τήν Ρωσσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἡ καταγραφή τῆς ζωῆς τοῦ Π. Ἀνσί-
μωφ ἔχει γίνει ἀπό τόν γιό του, τόν Γε-
ώργιο Ἀνσίμωφ (γενν. 1921), γνωστό 
σκηνοθέτη τοῦ θεάτρου καί ἀγαπητός 
στόν ρωσσικό λαό. Τό ὕφος τοῦ κειμέ-
νου εἶναι ἁπλό καί ρεαλιστικό, ἐνῶ τό 
βιβλίο κοσμεῖται μέ μία σειρά σπάνιων 

ἀσπρόμαυρων φωτογραφιῶν.   
Γιά τήν ἱστορία θά σημειώσω ὅτι ὁ 

ὅρος «ἐχθρός τοῦ λαοῦ» χρησιμοποι-
ήθηκε γιά πρώτη φορά στό ὁμώνυμο 
ἔργο τοῦ Ἐρρίκου Ἴψεν (1828-1906), τό 
ὁποῖο προσέγγισαν ἑρμηνευτικά ὁ Γ. 
Πλεχάνωφ (1856-1918) καί ὁ Ἀ. Λουνα-
τσάρσκι (1875-1933). Ἀλλά τήν σοβιετι-
κή ἐξουσία τήν ἐνδιέφεραν κυρίως οἱ 
πολιτικοί κρατούμενοι, οἱ ὁποῖοι καί χα-
ρακτηρίζονταν «ἐχθροί τοῦ λαοῦ», καί 
ὄχι οἱ ποινικοί (ἐγκληματίες, κλέφτες 
κ.ἄ.) κρατούμενοι. Εἶναι ὅμως χαρακτη-
ριστικό ὅτι στήν θεώρηση τῶν σοβιε-
τικῶν Ἀρχῶν ὁ πολιτικός κρατούμενος 
ἦταν καί ποινικός κρατούμενος, ἀντί-
ληψη ἡ ὁποία διατηρήθηκε καί στόν σο-
βιετικό Ποινικό Κώδικα τοῦ 1960, δηλα-
δή στήν ἐποχή  μετά τόν θάνατο τοῦ 
Στάλιν (1879-1953).

Ἀναφερόμενος στά πρῶτα χρόνια 
τῆς σοβιετικῆς ἐξουσίας, ὁ Γ. Ἀνσίμωφ 
γράφει ὅτι «σ’ ὅλη τή Ρωσία ἁπλωνό-

ταν ἕνα κῦμα ἱερῆς ἐξέτασης, κυριαρ-
χοῦσε ἡ κόκκινη τρομοκρατία» (σ. 23). 
Εἶναι προφανές ὅτι σέ μία τέτοια ἀτμό-
σφαιρα ἡ θεσμική Ἐκκλησία θά εὑρί-
σκετο καί αὐτή στό στόχαστρο τῶν σο-
βιετικῶν, ὅπως ἐπίσης βρέθηκαν οἱ 
ἀναρχικοί, οἱ ἐσέροι (δηλαδή οἱ σοσια-
λεπαναστάτες), ἀκόμη καί οἱ διάφορες 
ἐθνικές μειονότητες.

Ὑπό τό καθεστώς φόβου καί τρομο-
κρατίας καταγράφεται ὅτι τό ἐκκλησί-
ασμα [στίς ἐκκλησίες πού διακόνησε 
ὁ Παῦλος Ἀνσίμωφ] ὅλο καί ἀραίωνε» 
(σ. 36). Ὑπέμενε μαρτυρικά ὁ Παῦλος 
Ἀνσίμωφ τίς ἐπιθέσεις ἐκ μέρους τῶν 
σοβιετικῶν, λυπούμενος πολύ περισσό-
τερο ἐπειδή δέν μποροῦσε πλέον νά λει-
τουργήσει: «Εἶναι ὀδυνηρό γιά ἕναν ἱε-
ρέα νά μήν ἔχει θυσιαστήριο» (σ. 127).

Μετά τήν τελευταία ἔρευνα στό σπί-
τι του καί τήν τρίτη κατά σειρά σύλλη-
ψή του (σσ. 140-160) ἦταν βέβαιο γιά τόν 
Παῦλο Ἀνσίμωφ ὅτι τό μέλλον του εἶχε 

προδιαγραφεῖ. Ὕστερα ἀπό τίς ἀνακρί-
σεις τῶν Ἀρχῶν (σ. 190 κ.ἑ.), ὁδηγήθη-
κε μαζί μέ ἄλλους στό σκοπευτήριο (σ. 
216) ὅπου καί ἐκτελέστηκαν (σσ. 219-
229), ἐνῶ κατά τήν μετάβασή τους ἐκεῖ 
ἔψαλαν τά τροπάρια τῆς νεκρώσιμης 
ἀκολουθίας.

Στό πρόσωπο τοῦ νεομάρτυρος 
Παύλου Ἀνσίμωφ ὁ ἀναγνώστης θά 
δεῖ τά ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων πού 
ἐκτελέστηκαν ὡς «ἐχθροί τοῦ λαοῦ» 
ὑπό τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος. Ὡστό-
σο εἶναι ἀληθές ὅτι «ὁ ἀριθμός τῶν νεο-
μαρτύρων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, παρα-
μένει ἄγνωστος» (σ. 272).

Ἐν εἴδει μιᾶς γενικῆς ἀποτίμησης, θά 
ἔλεγα ὅτι τήν καταγραφή τοῦ Γεωργί-
ου Ἀνσίμωφ, στό βιβλίο πού παρουσιά-
ζω σήμερα, ἐπιβάλλεται νά ἀναγνώσει 
ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ἐπιθυμεῖ καί ἀγω-
νιᾶ νά διατηρηθεῖ ἡ ἱστορική μνήμη.

Δημήτρης Μπαλτᾶς

Του Σταύρου Πνευματικάκη

βιβλιοκριτική
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Αν ρίξουμε μια προσεκτική 
ματιά στο ποια έργα ανεβαί-
νουν αυτή την περίοδο στη 
θεατρική σκηνή της Αθήνας, 
θα επισημάνουμε κάποια ση-
μαντικά ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά. Συγκεκριμένα, την 
πρώτη εβδομάδα του Απρι-
λίου παίζονται εκατόν εξή-
ντα τέσσερα έργα, ανάμεσα 
στο οποία τα σαράντα τρία 
είναι κωμωδίες, ενώ υπάρ-
χουν και έντεκα μουσικοθε-
ατρικές παραστάσεις ή μιού-
ζικαλ, ένα ποσοστό της τάξης 
του 35% περίπου. Προφανώς 
όλο αυτό είναι ένα ακόμη σύ-
μπτωμα της περιόδου που δι-
ανύουμε. 

Τ 
ον Οκτώβριο του 1929 
έσκασε στην Αμερική το 
μεγάλο κραχ μετά την 
καταβύθιση του χρημα-

τιστηρίου. Τα χρόνια που ακολού-
θησαν, εργοστάσια και επιχειρή-
σεις έκλεισαν, αγρότες έχασαν τη 
γη τους και ένας τεράστιος αριθ-
μός ανέργων περιπλανιόταν στη 
χώρα προς αναζήτηση έστω και 
ενός μεροκάματου. Την ίδια στιγ-
μή, στο πεδίο του θεάτρου και του 
κινηματογράφου, άνθιση γνώρι-
σε στην Αμερική τόσο το μιούζικαλ 
όσο και η κωμωδία. Ανάμεσα στο 
ονόματα που έλαμψαν αυτή την 
περίοδο ήταν οι αδελφοί Μαρξ, 
ο Φρεντ Αστέρ με τη Τζίντζερ Ρό-
τζερς, ο Μπινγκ Κρόσμπι και η 
Τζούντι Γκάρλαντ. Είναι ευνόητο 
ότι σε περιόδους βαθιάς οικονομι-
κής ύφεσης, τεράστιων οικονομι-
κών αδιεξόδων, με την κατάθλιψη 
και την ανασφάλεια να ενυπάρχει 
σχεδόν σε κάθε οικογένεια, η κοι-
νωνία, σε μια προσπάθεια να ξε-
φύγει από όλο αυτό το δυσάρεστο 
κλίμα, στρέφεται στα συγκεκριμέ-
να είδη για να πάρει ανάσες, ελ-
πίδα, ακόμη και για να ξεχαστεί. 
Κάτι ανάλογο είναι που ουσιαστικά 
συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. 

Ο Τζόρντι Γκαλθεράν ανήκει 
στη νέα γενιά του ισπανικού θε-
άτρου και πιο συγκεκριμένα της 
Καταλωνίας (γεννήθηκε στη Βαρ-

κελώνη το 1964). Τον έχουμε συ-
ναντήσει παλαιότερα στην παρά-
σταση Μέθοδος Γκρόνχολμ του 
Θεάτρου Τέχνης. Αυτή την περίοδο 
μάλιστα παίζονται δύο έργα του, Η 
Φούγκα (Fuga) και Το Δάνειο (το 
τελευταίο στο Θέατρο του Νέου 
Κόσμου). Τα έργα του είναι κω-
μωδίες, οι οποίες σατιρίζουν συ-
νισταμένες της εξουσίας (πολιτι-

κούς, πολυεθνικές εταιρείες, τρά-
πεζες). Αυτό ακριβώς είναι και το 
θέμα στο έργο Το Δάνειο. 

Στο Δάνειο, ένας καταχρεω-
μένος δανειολήπτης επισκέπτε-
ται την τράπεζα με σκοπό να πάρει 
δάνειο. Ο τραπεζίτης, άτεγκτος, τυ-
πολάτρης, αδιάφορος, του αρνεί-
ται. Στο τέλος της αντιπαράθεσης 
ο πελάτης εξαπολύει το ύστατο 
όπλο του. Τον προειδοποιεί ότι αν 
δεν του δώσει το δάνειο, θα ανα-
γκαστεί να αποπλανήσει τη γυναί-
κα του. Αυτό το οποίο ακολουθεί 
είναι γεμάτο χιούμορ, ανατροπές 
(πράγμα σύνηθες και χαρακτηρι-
στικό στο έργο του Γκαλθεράν) και 
βεβαίως κριτική πάνω στον τρόπο 
που λειτουργεί το τραπεζικό σύ-
στημα και τη στάση την οποία κρα-
τά ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης. 

Στην υπόθεση οι δύο πρωτα-
γωνιστές διαδέχονται ο ένας τον 
άλλον στη θέση του ισχυρού, κα-
ταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο 
τόσο επισφαλής είναι η θέση του 
καθενός μέσα στην κοινωνία. Το 
τελικό συμπέρασμα που βγαίνει 
είναι ότι ουσιαστικά όλοι παραμέ-
νουμε πιόνια κάποιων αθέατων 
(οικονομικών ή κοινωνικών, λίγη 
σημασία έχει) μηχανισμών. Οι κοι-
νωνικές και οικονομικές σχέσεις 
είναι ετεροκαθοριζόμενες. 

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 

είναι γνωστός, καταξιωμένος σκη-
νοθέτης, στον χώρο του θεάτρου 
και καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Πρό-
σφατα αποδέχτηκε τη θέση του δι-
ευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών-
Επιδαύρου ως διάδοχος του «αλη-
σμόνητου» πλέον, Γιαν Φαμπρ. 
Υπήρξε μάλιστα αυτός ο οποίος ει-
σήγαγε ουσιαστικά την τελευταία 
δεκαπενταετία το πολιτικό θέατρο 
στη θεατρική σκηνή, με τις επιλο-
γές του να χαρακτηρίζονται από 
κάποια, σχετική, ρευστότητα. Γι’ 
αυτό άλλωστε και αναμένουμε με 
ενδιαφέρον την πρότασή του για το 
πρόγραμμα του φεστιβάλ.  

Στο Δάνειο κατορθώνει και 
στήνει μια μεστή και συγκροτημέ-

νη παράσταση, στην οποία η μεν 
κατάσταση δείχνει να μετεωρίζε-
ται, οι δε ήρωές του επιτυγχάνουν 
να ενσωματώσουν στον ρόλο τους 
τούς δύο αντίπαλους χαρακτήρες 
με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλ-
λουν στην επιτυχία της.  

Ο Γιάννης Σαρακατσάνης κα-
τορθώνει, με έναν ιδανικό τρόπο, 
μπορούμε να πούμε, να αποδώσει 
τον πελάτη της τράπεζας ως λαϊκό, 
αυθεντικό και ειλικρινή μέσα στην 
αφέλειά του και ο οποίος προσέρ-
χεται, σχεδόν σαν ικέτης, στην τρά-
πεζα, προκειμένου να διευθετή-
σει τις υποχρεώσεις του. Και είναι 
μέσα σε αυτή την αυθεντικότητα 
που θα καταφύγει στο έσχατο όπλο 
του, την «αυτοφυή γοητεία» του 
στις γυναίκες, με την οποία «απει-
λεί» τον τραπεζικό, όταν εισπράτ-
τει την απόρριψή του. Η κατανόη-
ση της προσωπικότητας του ήρωα 
τον οδηγεί σε μια άριστη ερμηνεία. 

Ο Μιχάλης Οικονόμου, εξίσου 
καλός στον δικό του ρόλο, ενσαρ-
κώνει το επίπλαστα σίγουρο και 
απόμακρο στέλεχος της τράπεζας, 
που αρκεί μία αφελής και άλογη 
ουσιαστικά «απειλή» για να απο-
δομήσει την εξουσία που του προ-
σφέρει η θέση του. Από κει και 
ύστερα το παιχνίδι εξελίσσεται σε 
μια εύθραυστη και επισφαλή κυρι-
αρχία και για τους δύο. 

Τόσο εύθραυστη και επισφα-
λή, όσο είναι και η κοινωνική ζωή 
όλων μας.

Με αντίπαλο το τραπεζικό σύστημα
ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ του Τζόρντι Γκαλθεράν

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ 
του Τζόρντι Γκαλθεράν 
Μετάφραση: Els de Paros 
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θε-
οδωρόπουλος, Παντελής Δε-
ντάκης
Σκηνικά-Κοστούμια: Μα-
γδαληνή Αυγερινού 
Μουσική: Φοίβος Δεληβο-
ριάς
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπί-
λης 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερί-
να Λυπηρίδου, Κατερίνα Πα-
ναγιωτάκη 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μιχάλης Οικο-
νόμου, Γιάννης Σαρακατσά-
νης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 
85 λεπτά

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

Αντιεθνικισμός και αυτοκρατορίες, μέρος Γ΄ 
Το έργο του Μπενεντίκτ Άντερ-
σον Φαντασιακές κοινότητες: 
στοχασμοί για τις απαρχές και 
τη διάδοση του εθνικισμού (εκ-
δόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1997), 
κυκλοφόρησε στα πλαίσια μιας 
σειράς έργων για την ιστορία, 
που υπεύθυνος είναι ο Αντώ-
νης Λιάκος, ένας καθηγητής που 
έχει στρατευτεί στην αναίρεση 
αντιλήψεων σαν και αυτές που 
υποστήριξαν, μεταξύ πολλών άλ-
λων, ο Κ. Δημαράς και ο Ν. Σβο-
ρώνος. Μετά την έκδοσή του  
υπήρξε αντικείμενο ενός σοβα-
ρού διαλόγου ανάμεσα στον επί-
σης καθηγητή και συγγραφέα 
Νάσο Βαγενά, που υπερασπί-
στηκε τις θέσεις των δύο τελευ-
ταίων και του Αντώνη Λιάκου1.

Ο 

όρος «φαντασιακός» 
υπήρξε η αφορμή πολ-
λών παρανοήσεων, δι-
ότι κατέληξε να ταυτί-

ζεται με το μη υπαρκτό. Ο ορισμός 
όμως του έθνους που δίνει ο Μ. 
Άντερσον είναι ο ακόλουθος: «Απο-
τελεί μια ανθρώπινη κοινότητα που 
φαντάζεται τον εαυτό της ως πολιτι-
κή κοινότητα, εγγενώς οριοθετημέ-
νη και ταυτόχρονα κυρίαρχη. Απο-
τελεί κοινότητα σε φαντασιακό επί-
πεδο επειδή κανένα μέλος, ακόμα 
και του μικρότερου έθνους, δεν θα 
γνωρίσει ποτέ τα περισσότερα από 
τα υπόλοιπα μέλη, δε θα τα συνα-
ντήσει ούτε καν θα ακούσει γι’ αυτά, 
όμως ο καθένας έχει την αίσθηση 
του συνανήκειν»2.

Βεβαίως, το χαρακτηριστικό 
αυτό είναι τόσο σύνηθες σε κάθε 
πολυάνθρωπη, συσσωμάτωση 
ώστε δεν είναι αρκετό για να προσ-
διορίσει την έννοια «έθνος», καθώς 
είναι λογικό σφάλμα να επιχειρού-
με να προσδιορίσουμε το είδος, το 
επιμέρους, με τις κατηγορίες του 
γένους. Το γεγονός αυτό άλλωστε 
το παραδέχεται ο Άντερσον, καθώς 
γράφει πως: «στην πραγματικότη-
τα, κάθε κοινότητα που είναι μεγα-
λύτερη από ένα χωριό όπου οι άν-
θρωποι έχουν προσωπική επαφή 
(και ίσως και σ’ αυτή την περίπτω-
ση) είναι φαντασιακή»3. Ενδεχομέ-
νως ο όρος νοηματικός ή πνευματι-
κός να είναι τελικά προσφορότερος 
του φαντασιακού, ώστε να αποφεύ-
γονται οι παρερμηνείες.

Ο Μ. Άντερσον διαπιστώνει 
την ισχύ και τη δραστικότητα του 
έθνους, καθώς γράφει: «Η πραγμα-

τικότητα είναι αρκετά απλή: το τέλος 
της εποχής του «εθνικισμού» που 
έχει εδώ και πολύ καιρό προαναγ-
γελθεί δεν είναι ούτε αμυδρά ορατό. 
Πράγματι, η εθνική υπόσταση είναι 
παγκοσμίως η πλέον νομιμοποι-
ημένη αξία στην πολιτική ζωή του 
καιρού μας. Αλλά όσο κι αν τα γε-
γονότα είναι ξεκάθαρα, η ερμηνεία 
τους παραμένει αντικείμενο μακρο-
χρόνιας διαμάχης. Το έθνος, η εθνι-
κότητα, ο εθνικισμός – έχουν όλα 
αποδεχθεί εξαιρετικά δύσκολα στον 
ορισμό τους, πόσω μάλλον στην 
ανάλυσή τους. Ενώ ο εθνικισμός 
έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στον 
σύγχρονο κόσμο, η προοπτική δι-
ατύπωσης μιας πειστικής θεωρίας 
φαίνεται αχνή»4. Το έθνος προκάλε-
σε τουλάχιστον αμηχανία στην μαρ-
ξική σκέψη εφόσον «ο εθνικισμός 
αποδείχτηκε μια ενοχλητική ανω-
μαλία για τη μαρξιστική θεωρία, και 
ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο αποσιω-
πήθηκε μάλλον παρά αντιμετωπί-
στηκε»5. Ο όρος που χρησιμοποιεί 
ο Μ. Άντερσον για τα έθνη ως «κα-
τασκευασμένα» αποδείχθηκε αρ-
κετά δημοφιλής, ενώ η γενεαλογία 
τους τοποθετείται χρονικά προς το 
τέλος του δεκάτου όγδοου αιώνα 
ως «το αυθόρμητο απόσταγμα μιας 
σύνθετης ‘‘συνάντησης’’ διαφορετι-

κών ιστορικών δυνάμεων»6. Το βα-
σικό όπλο του έθνους είναι πως δη-
μιουργεί μεταξύ των μελών του το 
ανιδιοτελές αίσθημα της αδελφότη-
τας, της gemeinschaft, της ευρύτε-
ρης οικογένειας, «που δίνει τη δυ-
νατότητα σε τόσα εκατομμύρια αν-
θρώπους, τους τελευταίους αιώ-
νες, όχι τόσο να σκοτώνουν, όσο να 
είναι πρόθυμοι να δίνουν τη ζωή 
τους για τόσο περιορισμένες φα-
ντασιώσεις»7. Η εκκοσμίσκευση 
και η υποχώρηση της θρησκευτι-

κής πίστης που επιφέρει ο Διαφω-
τισμός δημιουργεί την ανάγκη για 
νέες σωτηριολογίες στη θέση των 
παλαιών, γεγονός που διευκολύνει 
στο να ερμηνευθεί ο εθνικισμός ως 
πεπρωμένο. Θα πρέπει να προσέ-
ξουμε ότι ο Μ. Άντερσον δεν θεω-
ρεί τα έθνη, σε αυτό το σημείο, νέα: 
«Εάν είναι γενικά παραδεκτό ότι τα 
εθνικά κράτη αποτελούν φαινόμε-
νο “νέο” και “ιστορικό”, τα έθνη στα 
οποία τα εθνικά κράτη δίνουν πολι-
τική υπόσταση ξεπροβάλλουν από 
ένα πανάρχαιο παρελθόν, και ακό-
μη πιο σημαντικό, κινούνται προς 
ένα απεριόριστο μέλλον»8. Βεβαί-
ως ο γλωσσικός πλουραλισμός ευ-
νόησε τα εθνικά κινήματα, ενώ το 
αίτημα της ιστορικής συνέχειας 
των εθνών βρήκε στη γλώσσα έναν 
σύμμαχο, διότι «ελάχιστα πράγμα-
τα φαίνονται τόσο βαθιά ριζωμένα 
στο παρελθόν όσο οι γλώσσες, για 
τις οποίες είναι αδύνατο να δοθούν 
ημερομηνίες γέννησης»9. 

 Το μυθιστόρημα και οι εφημε-
ρίδες παρείχαν τον δέκατο όγδοο 
αιώνα τα τεχνικά μέσα για την ανα-
παράσταση της φαντασιακής κοινό-
τητας του έθνους, ενώ οι διανοούμε-
νοι έδιναν τον γενικό τόνο. Μία τέ-
τοια ερμηνεία προϋποθέτει ότι οι 
«ιδέες» και αυτοί που τις ενσαρκώ-
νουν δημιουργούν τελικά την πραγ-
ματικότητα και όχι το αντίστροφο. 
Βεβαίως ο Μ. Άντερσεν δεν ασχο-
λείται διόλου με το διαδίκτυο, κατά 
πόσο επιτρέπει την επικοινωνία με-
ταξύ των πολιτισμών ή μεταφέρει 
τις διαφορές τους στο εικονικό επί-
πεδο. Ο έντυπος ή και ο ηλεκτρονι-
κός λόγος δεν μπορεί να δημιουρ-
γήσει τίποτε εκεί που δεν υπάρχει 
παρά το τίποτε. Αλλά όμως μπο-
ρεί μια δεδομένη κατάσταση να την 
επηρεάσει προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση.

  Ενδιαφέρον είναι ότι ο Μ. 
Άντερσον θεωρεί τον Αδαμάντιο 
Κοραή μια χαρακτηριστική περί-
πτωση διανοούμενου που κινητο-
ποιεί επιτυχώς ευρύτερες συσσω-
ματώσεις για τη συγκρότηση εθνι-
κού κράτους. Σε τρία διαφορετικά 
σημεία, με αρνητική μάλλον διάθε-
ση, αναφέρεται σ’ αυτόν (σελ. 116-
117, σελ. 124-125, σελ. 286). Στο 
πρώτο σημείο αναφέρεται ως ένας 
«ελληνόφωνος χριστιανός» που 
σπούδασε στη Δυτική Ευρώπη και 
έκανε σκοπό του τον μετασχημα-
τισμό των νεώτερων Ελλήνων σε 
«όντα αντάξια του Περικλή και του 
Σωκράτη»10. Στο δεύτερο σημείο 

γράφει, «ο αξιαγάπητος Κοραής 
μας προσφέρει μια καλή βινιέτα της 
πρώιμης πελατείας του ελληνικού 
εθνικισμού, στην οποία κυριαρχού-
σαν διανοούμενοι και επιχειρημα-
τίες»11. Στο τρίτο σημείο, ο Κορα-
ής αναφέρεται ως «νεαρός Έλληνας 
εθνικιστής», που το «γλυκό βλέμμα 
του δεν είναι στραμμένο μπροστά 
προς το μέλλον, όπως του Σαν Μαρ-
τίν, αλλά πίσω, ριγώντας, στις προ-
γονικές δόξες»12. Η έλλειψη γνώσης 
της ιστορίας του ελληνισμού –ειδι-
κά του τουρκοκρατούμενου, όπου 
είναι μια ιστορία επαναλαμβανόμε-
νων εξεγέρσεων– οδήγησε τον Μ. 
Άντερσον να υπερτονίσει τη σημα-
σία του Κοραή στην προετοιμασία 
της ελληνικής επανάστασης. 

Όπως μας πληροφορεί ο Π. Κι-
τρομηλίδης, ένας άλλος ιστορικός, ο 
Έλι Κεντούρι, θεωρεί επίσης τον Α. 
Κοραή ως τον «πιο άρτιο εκπρόσω-
πο» του ελληνικού εθνικισμού13. 

Σημειώσεις
1. Ο Νάσος Βαγενάς έχει γρά-
ψει πολλά σημαντικά κείμενα στο 
ΒΗΜΑ με αναφορές είτε στον Α. 
Λιάκο ή σε ιστορικούς όπως ο Μ. 
Άντερσεν: «Φαντασιακή ιστορι-
ογραφία» 18/10/2015, «Επετει-
ακά» 18/4/2014, «Μυθοπλασί-
ες» 9/10/2011, «Συνέχειες και 
Ασυνέχειες» 15/11/2009, «Θεω-
ρητοκρατία και Θεωριολαγνεία» 
13/3/2005, «Ένας φαντασιακός 
ορισμός» 6/3/2015, «Οι περιπέ-
τειες της ελληνικής συνείδησης» 
23/1/2005, «Οι παραμορφώσεις 
του Σβορώνου» 20/2/2005.
2.  Μπενεντίκτ Άντερσον Φαντασι-
ακές κοινότητες: στοχασμοί για τις 
απαρχές και τη διάδοση του εθνι-
κισμού, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 
1997, σελ.26.
3.  ό.π.σελ.26.
4.  ό.π.σελ.23.
5.  ό.π.σελ.23. 
6.  ό.π.σελ.24.
7.  ό.π.σελ.28.
8.  ό.π.σελ.33.
9.  ό.π.σελ.288.
10.  ό.π.σελ.116.
11.  ό.π.σελ.124,125.
12.  ό.π.σελ.286.
13. E. Kendourie, Ο εθνικισμός, 
προοίμιο Π. Κιτρομηλίδη, Μετά-
φραση Σ. Μαρκέτου, Επιστημονική 
Επιμέλεια Π. Λέκκας, εκδόσεις Κα-
τάρτι, Αθήνα 2005, σελ.12.

“ 

«Ενώ ο εθνικι-

σμός έχει ασκή-

σει τεράστια 

επιρροή στον 

σύγχρονο κό-

σμο, η προοπτι-

κή διατύπωσης 

μιας πειστικής 

θεωρίας φαίνε-

ται αχνή». 
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Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου μια 
ανθολογία από δοκίμια του Μπόρ-
χες. Το πρώτο (1929) ήταν το «Η 
ατέρμων κούρσα ανάμεσα στον 
Αχιλλέα και τη χελώνα». Ο Μπόρχες 
αναφέρεται στο ιστορικό και διάση-
μο παράδοξο του Ελεάτη φιλόσοφου 
και μαθητή του πατέρα Παρμενίδη, 
Ζήνωνα. Ο Παρμενίδης θεωρείται ο 
πατέρας της φιλοσοφίας και ο Ζήνω-
νας ένας ιδιοφυής μαθητής, ο οποίος 
παρουσίασε τα παράδοξά του για να 
επιχειρηματολογήσει υπέρ του δα-
σκάλου του. 

Η 
φιλοσοφία του Παρμενίδη 
εμπεριέχει την ιδέα του αναλ-
λοίωτου και ακίνητου όντος. 
Το ον σύμφωνα με τον Παρμε-

νίδη είναι ένα και ενυπάρχει όχι εν χρό-
νω. Ο Αριστοτέλης αναφέρει το συγκε-
κριμένο παράδοξο ως το «επιχείρημα του 
Αχιλλέα» και ο Σιμπλίκιος το αναφέρει σε 
σχέση με τη χελώνα. Ο Αχιλλέας είναι η 
επιτομή της ταχύτητας, ωκύπους, κατά τον 
Όμηρο, η χελώνα η επιτομή της βραδύτη-
τας. Και εδώ αρχίζει το παράδοξο. Ο Ζή-
νωνας, είκοσι τέσσερις αιώνες πριν, βάλ-
θηκε να μας φέρει σε απόγνωση, δηλαδή 
να φέρει σε απόγνωση αυτό που η κοινή 
λογική θεωρεί δεδομένο της εμπειρίας, 
πως ο Αχιλλέας σε μια κούρσα με τη χε-
λώνα θα είναι πάντα ο νικητής, εάν βέβαια 
όλες οι συνθήκες είναι ομαλές και ο Αχιλ-
λέας δεν σπάσει το πόδι του ή δεν αποκοι-
μηθεί από την αργή κίνηση της χελώνας. 

Ο Ζήνωνας λοιπόν προσπάθησε να 
αποδείξει πως εάν η χελώνα προηγηθεί 
λίγο, ο Αχιλλέας δεν θα καλύψει τη διαφο-
ρά διαιρώντας τον χρόνο σε άπειρα κομ-
μάτια. Αν ο Αχιλλέας τρέχει δέκα φορές 
πιο γρήγορα από τη χελώνα και η χελώ-
να είναι δέκα μέτρα μπροστά του, όταν ο 
Αχιλλέας θα φτάσει στο σημείο που ήταν 
η χελώνα αυτή θα έχει προχωρήσει ένα 
μέτρο. Αν προχωρήσει ένα μέτρο η χε-
λώνα θα έχει προχωρήσει ένα δέκατο και 
αν προχωρήσει ένα δέκατο, η χελώνα θα 
έχει προχωρήσει ένα χιλιοστό. Ο Αχιλ-
λέας λοιπόν δεν θα φτάσει ποτέ τη χελώ-
να και εμείς περιδεείς θα προσπαθούμε 
να βρούμε ένα αντεπιχείρημα για να επι-
βεβαιώσουμε αυτό που όλοι γνωρίζουν, 
ότι ο Αχιλλέας θα ξεπεράσει τη χελώνα 
οπωσδήποτε. 

Προφανώς το παράδοξο μπορεί να εί-
ναι ένα σοβαρό λογικό πρόβλημα, αλλά 
ίσως και ένα πνευματώδες αστείο το οποίο 
ο Ζήνωνας μας άφησε παρακαταθήκη, ει-
δικά σε μας τους Έλληνες. Ειδικά για μας, 
διότι ως γνήσιοι απόγονοι των θαυμάσι-
ων αυτών πνευμάτων του ευκλεούς πα-
ρελθόντος μας, να μπορούμε να αντιλαμ-
βανόμαστε την πραγματικότητα ως κάτι 

που μας επιτρέπεται να τη φανταστούμε ή 
να την επαναπεριγράψουμε έξω από την 
εμπειρία. 

Οι νεοέλληνες, όπως και ο Ζήνωνας, 
είναι επιρρεπείς και ευεπίφοροι σε κάθε 
είδους μεταμόρφωση, παράλλαξη, αναδι-
άταξη, μυθοποίηση της πραγματικότητας. 
Είμαστε οι ιδανικοί εραστές των επιχειρη-
μάτων, των παραδόξων που θα μας απαλ-
λάξουν από τον βραχνά μιας δύσκολης ή 
επίπονης αντιμετώπισης της πραγματικό-
τητας, όχι γιατί είμαστε φυγόπονοι, αλλά 
γιατί είμαστε οι αγαπημένοι των Θεών, οι 
αέναοι δημιουργοί μύθων και ποίησης 
που συνεγείρουν τη φαντασία και ανυ-
ψώνουν την πνευματική μας υπόσταση σε 
επίπεδα δυσθεώρητα. 

Βέβαια, είναι επίσης αλήθεια πως τα 
τελευταία χρόνια δεν έχουμε καταφέρει 
κάτι αξιοσημείωτο σε αυτόν τον τομέα και 
βρισκόμαστε μάλλον σε μια εμφανή αδυ-
ναμία να δημιουργήσουμε μια καινούρ-
για παράδοση σχετικά. Ή μήπως αυτό δεν 
είναι αλήθεια;

Εδώ, μεταξύ μας, διάφοροι μύθοι δη-
μιουργούνται και καταρρίπτονται με την 
ταχύτητα του Αχιλλέα, αλλά δεν καταφέρ-
νουμε να ξεσηκώσουμε πλήθη θαυμα-
στών στον κόσμο, όπως κατάφερε ο πράγ-
ματι ιδιοφυής Ζήνων. 

Τώρα, εδώ που φτάσαμε, ο Αχιλλέας 
είμαστε όλοι εμείς, με μπροστάρηδες τους 
πολιτικούς μας ηγέτες, αθλητές απαράμιλ-
λους, έτοιμους να ξεπεράσουν τις χελώνες 
Μέρκελ και ΔΝΤ χιλιόμετρα και χιλιόμε-
τρα στον αγώνα δρόμου μεταξύ μας. Αλλά 
ανάμεσα σε μας και την ταχύτητά μας στέ-
κεται το παράδοξο, η Μέρκελ και το ΔΝΤ 
είναι μονίμως πιο μπροστά μας. 

Έχουμε φτάσει στο σημείο του παρα-
λόγου. Εμείς θέσαμε το παράδοξο για να 
αναστατώσουμε τους βάρβαρους αδαείς 
περί τη φιλοσοφία και βρισκόμαστε εμείς 
μπερδεμένοι μέσα στο ίδιο μας το παρά-

δοξο. 
Εμείς, δηλαδή η κυβέρνηση, μπο-

ρεί να καλεί και να διώχνει το ΔΝΤ κατά 
το δοκούν. Εμείς, δηλαδή η κυβέρνηση, 
μπορεί να μη θέλει καμία συμφωνία ή να 
θέλει κάποιες διαφορετικές. Στο τέλος, μέ-
χρι σήμερα, η χελώνα βρίσκεται μπροστά 
από τον Αχιλλέα. 

Ο Ζήνωνας μας έβαλε σε μεγάλους 
μπελάδες. Εμείς που δεν έχουμε καμία δι-
άθεση να συνταυτιστούμε με την πραγμα-
τικότητα που μας υπαγόρευε η ΕΕ, εμείς 
που δεν είχαμε ούτε έχουμε καμία διάθε-
ση να συνταυτιστούμε με την πραγματι-
κότητα μιας παγκοσμιοποίησης, η οποία 
απαιτεί σοβαρές προσαρμογές στους τρό-
πους που ζούμε και δουλεύουμε, παρά-
γουμε και καταναλώνουμε, εμείς έχου-
με μπροστά μας μονίμως τις χελώνες των 
βαρβάρων και των αμαθών.

Τώρα βέβαια αυτοί που έχουμε επι-
λέξει για ηγήτορες, για υποκατάστατα του 
μεγάλου ήρωα, αν και λίγο εγωπαθούς 
και νάρκισσου, δεν είναι ακριβώς πιστά 
του αντίγραφα. Είναι εγωπαθείς και νάρ-
κισσοι, αλλά δεν διαθέτουν ούτε την αν-
δρεία του ούτε την μεγαλοψυχία του απέ-
ναντι στον Πρίαμο. Ούτε βέβαια τα δυνα-
τά φιλικά του αισθήματα απέναντι στους 
Μυρμιδόνες και τον Πάτροκλο. 

Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχει 
ούτε τη λεπτότητα του ιδιοφυούς πνεύμα-
τος του Ζήνωνα, ούτε αποδέχεται ηρωικά 
πρότυπα. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για 
όλα αυτά και μάλλον τα θεωρεί εμπόδια 
για την «πρόοδό» μας. 

Υ.Γ. Εξαίφνης μου ήρθε η σκέψη πως 
δεν είμαστε ο Αχιλλέας, αλλά η χελώνα. 
Σε αυτή την περίπτωση η Μέρκελ και το 
ΔΝΤ δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας φτά-
σουν. Έτσι θα είναι, αν έτσι νομίζουμε. 

6/4/2016

Η Μασσαλιώτιδα 
στα Επτάνησα
Γιώργος Ανδρειωμένος: 

Η «Μασσαλιώτιδα» στα Επτάνησα- Ξαναδιαβάζο-
ντας τους προσολωμικούς ποιητές.

 Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 
Αθήνα 2016, σελ. 272.

Ο 

Γ. Ανδρειωμένος στο τελευταίο του βιβλίο 
εξετάζει  την ανάδυση των προσολωμι-
κών ποιητών μετά την κατάλυση της Ενε-
τοκρατίας στα Ιόνια Νησιά και τον ερχομό, 

στα 1797, των Γάλλων δημοκρατικών στρατιωτών. Οι τε-
λευταίοι, ακολουθώντας την προσπάθεια του Ναπολέο-
ντα να επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη, εκδιώκουν τους 
Ενετούς οι οποίοι είχαν εγκαθιδρύσει ένα ολιγαρχικό 
πολίτευμα και είχαν καθιερώσει ως επίσημη γλώσσα τα 
ιταλικά, ενώ η ελληνική γλώσσα μιλιόταν σχεδόν απο-
κλειστικά από τον λαό. Τα δημοκρατικά κηρύγματα των 
Γάλλων γέννησαν πολλές ελπίδες  για εθνική ανεξαρ-
τησία και απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας από 
τους οθωμανούς. Βεβαίως, πολύ γρήγορα οι ελπίδες 
αυτές διαψεύστηκαν, διότι η Γαλλία ακολουθούσε τη 
δική της εθνική πολιτική, που ελάχιστα επηρεαζόταν 
από τις ιδεολογικές διακηρύξεις αυτών που την κυβερ-
νούσαν. Όμως αυτό που θα κληροδοτήσει, οι με διακο-
πές γαλλική κυριαρχία στα Ιόνια, είναι η χρήση της ελ-
ληνικής γλώσσας για «προκηρύξεις, δημόσια έγγρα-
φα, διοικητικές πράξεις»(σελ. 57). Σύντομα οι ανώτε-
ρες τάξεις των νησιών θα μιλούν και πάλι συστηματικά 
την ελληνική, γεγονός που ο Ι. Καποδίστριας θα ανα-
γνωρίσει ως τη θετική πλευρά της ναπολεόντειας κατά-
κτησης. Με αυτόν τον τρόπο άνθισε η ποίηση, από ποι-
ητές, που «επιχειρούν να γράψουν ποιήματα τόσο κο-
ντινά στη γλώσσα του λαού «(σελ. 82). Έτσι ο Αντώνιος 
Μαρτελάος, ο επιφανέστερος από τους προσολωμικούς 
ποιητές (1754-1819) που «θρυλείται ότι υπήρξε δάσκα-
λος του Φώσκολου, του Σολωμού, του Κάλβου»(σελ. 
82),  σε  ένα ποίημά του καλεί το έθνος σε επανάσταση, 
επισημαίνοντας την αρχαία καταγωγή του: «όθεν είσθε 
των Ελλήνων-παλαιά ανδρειωμένα- κόκκαλα εσκορπι-
σμένα- λάβετε τώρα πνοήν-σηκωθήτε για να ιδήτε-πό-
σοι, θάν’ οι Λεωνίδες, σηκωθήτε, να χαρήτε- πως η Ελ-
λάς θα ξαναζή- σηκωθήτε! και θα ιδήτε- πως ανδρείους 
πολεμούμε-πως εχθρούς καταπατούμε, πόσο μοιάζου-
με με σας»(σελ. 83).

Το βιβλίο κλείνει με αντιπροσωπευτικό ανθολόγιο 
των προσολωμικών ποιητών.  

Σπύρος Κουτρούλης

Ο Αχιλλέας, η χελώνα
...και οι Νεοέλληνες

Του Νικόλαου Μπινιάρη

Ο Ζήνωνας μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες. Έχουμε μπροστά μας μονίμως τις χε-
λώνες των βαρβάρων και των αμαθών.
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Η ιστορία του πώς η Γκαμπρι-
έλ Σανέλ, γνωστότερη ανά τον 
κόσμο ως «Κοκό», δημιούργη-
σε την αυτοκρατορία του Οίκου 
μόδας Σανέλ έχει γραφεί πολλές 
φορές τον τελευταίο μισό αιώνα 
και η πορεία της από την απόλυ-
τη φτώχεια στα αμύθητα πλού-
τη είναι τόσο γνωστή, όσο και το 
άρωμα Σανέλ Νο 5 στο τετράγω-
νο γυάλινο φιαλίδιο. Αυτό που εί-
ναι άγνωστο σε σχέση με το πα-
ρελθόν της είναι η σκοτεινή πε-
ρίοδος 1940-1944, περίοδος 
κατά την οποία η Σανέλ αποδε-
δειγμένα εργάστηκε για τη υπη-
ρεσία κατασκοπίας του Γ’ Ράιχ 
(Άμπβερ) με τον κωδικό F7124 
και την επωνυμία Γουέστμινστερ. 

Ο 

ι κατά καιρούς βιογρά-
φοι της, διόλου ευκα-
ταφρόνητοι σε αριθμό, 
περιγράφουν μια δυ-

στυχισμένη προσωπικότητα γεμά-
τη πολύπλοκες αντιφάσεις, το με-
γαλύτερο ταλέντο της οποίας φαίνε-
ται πως ήταν η δαιμόνια δημιουρ-
γικότητα και το υψηλότερο προϊόν 
της η μοναδικά επιδέξια αυτοπα-
ρουσίαση του ίδιου της του εαυτού. 
Η Κοκό Σανέλ υπήρξε πετυχημέ-
νη και στυγνή επιχειρηματίας, αδιά-
ντροπη καιροσκόπος, αμετροεπώς 
φαντασμένη σε βαθμό γελοιότητας, 
ακραία ομοφοβική, μορφινομανής, 
ενώ μισούσε θανάσιμα τους Εβραί-
ους. Ακριβώς τα παραπάνω χαρα-
κτηριστικά, ενδιαφέροντα από μόνα 
τους από κλινικής απόψεως, τυχαί-
νει να ταιριάζουν απόλυτα με το ψυ-
χολογικό προφίλ των εν δυνάμει 
συνεργατών στις υπό κατοχή χώ-
ρες που είχε καταρτίσει ο θεωρητι-
κός του ναζισμού Άλφρεντ Ρόζεν-
μπεργκ. Πιθανώς, δε, εξηγούν το 
πώς η Κοκό Σανέλ στρατολογήθηκε 
από τους Γερμανούς για τη διενέρ-
γεια υψηλών επαφών και την αλί-
ευση πληροφοριών στην κατεχόμε-
νη Γαλλία και Ευρώπη. Ας πάρουμε 
όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η Σανέλ γεννήθηκε το 1883 σε 
ένα πτωχοκομείο στο Σομύρ της 
Γαλλίας και μεγάλωσε στο καθολικό 
ορφανοτροφείο του Ομπαζίν όπου 
παρέμεινε ως τα δεκαοχτώ της χρό-
νια. Τα χρόνια της πλήρους ένδει-
ας είχαν ως αποτέλεσμα τον μόνιμο 
φόβο της Σανέλ ότι τα πάντα στη ζωή 
της μπορούσαν να χαθούν ανά πάσα 

στιγμή. Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός 
ιστορικός Χαλ Βον, στο βιβλίο του 
Νύχτες με τον εχθρό περιγράφει ότι 
την ίδια εποχή η νεαρή Σανέλ είχε 
αποφασίσει ότι θα ανερχόταν κοι-
νωνικά με κάθε τίμημα. Η ευκαιρία 
που έψαχνε ήρθε σχετικά γρήγορα, 
όταν αποπειράθηκε να τραγουδήσει 
σε ένα νυχτερινό κέντρο στην πόλη 
Μουλέν, όπου σύχναζαν αξιωματι-
κοί του γαλλικού ιππικού. Ένας από 
αυτούς, ο αριστοκρατικής καταγω-
γής Ετιέν Μπαλσάν, την εγκατέ-
στησε ως ερωμένη του στο κάστρο 
του στην Κομπιέν και η 23άχρονη 
Σανέλ δεν ξανακοίταξε πίσω. Απο-
φασισμένη να ανέλθει και να ζή-
σει τη μεγάλη ζωή, εγκατέλειψε τον 
Μπαλσάν για τον φίλο του και κατά 
τι πλουσιότερο, Άγγλο ευγενή Άρ-
θουρ Κέιπελ, ο οποίος τη βοήθησε 
οικονομικά να ανοίξει το πρώτο της 
κατάστημα με καπέλα και φορέματα 
στο Παρίσι. Από το 1910 που άνοι-
ξε το πρώτο κατάστημα «Μόδες Σα-
νέλ» ως το 1935, η Σανέλ, που είχε, 
πλέον, το ψευδώνυμο «Κοκό» (κατά 
κάποιους εμπνευσμένο από ένα 
αγαπημένο τραγούδι, κατά άλλους 
από την άφθονη κοκαΐνη που υπήρ-
χε στα πάρτι της), είχε δημιουργήσει 
έναν κολοσσό στον χώρο της μόδας 
με τέσσερις χιλιάδες υπαλλήλους 
και μια περιουσία που ανερχόταν 
στα 75 εκατ. δολάρια (αντίστοιχης 
αξίας του 2011).

Τα χρόνια του μεσοπολέμου, η 
Σανέλ είχε μια 10ετή σχέση με τον 
δούκα του Γουέστμινστερ, Χιου 
Γκρόσβενορ ή «Μπέντορ», έναν 
από τους πιο διαβόητους αντισημί-
τες στη Βρετανία, και έκανε παρέα με 
τη  βρετανική ελίτ (όπως τον Ουίν-
στον Τσόρτσιλ και τον Εδουάρδο 
τον 8ο, πρίγκηπα της Ουαλίας) και 
με Ρώσους αριστοκράτες (γνωστούς 
για το μίσος τους κατά των Εβραίων) 
που είχαν εκδιωχθεί από τη Ρωσία 
μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. 
Προφανώς, ο δηλητηριώδης αντι-
σημιτισμός της είχε την αφετηρία 
του στη συγκεκριμένη περίοδο και 
εντεινόταν τα μάλα από το γεγονός 
ότι, μετά από μια κακή επιχειρηματι-
κή της κίνηση, οι εβραϊκής καταγω-
γής αδελφοί Βερτχάιμερ έπαιρναν 
το 70% των πωλήσεων του αρώμα-
τος Νο 5. Επιπλέον, η Σανέλ πίστευε 
ακράδαντα στη υποτιθέμενη ιουδεο-
μπολσεβίκικη συνωμοσία κατά της 
Ευρώπης, την ιδεολογική βάση του 

προληπτικού πολέμου των ναζί και 
δεν θα αργούσε να «θέσει εαυτόν 
υπέρ του Αρείου αγώνα».

Με την κήρυξη του Β’ΠΠ, η 
Κοκό Σανέλ προέβη σε μια συμβο-
λική κίνηση με πολιτικό περιεχό-
μενο, που ήταν να κλείσει όλα ανε-
ξαιρέτως τα καταστήματα μόδας της 
στη Γαλλία, απολύοντας όλο το προ-
σωπικό τους, και να πάρει έτσι την 
εκδίκησή της κατά των συνδικαλι-
στών εργαζομένων «που της είχαν 
κοστίσει τόσα χρήματα κατά τη γε-
νική απεργία του 1936». Την ίδια 
περίοδο μετακόμισε στο ξενοδο-
χείο Ριτζ στο Παρίσι, όπου την βρή-

κε η γερμανική νίκη κατά της Γαλ-
λίας το 1940 και στο οποίο θα διέ-
μενε καθ’ όλη τη διάρκεια της κα-
τοχής.  Ω, σύμπτωση, το εν λόγω 
ξενοδοχείο έγινε το επιλεγμένο κα-
τάλυμα των ανώτατων αξιωματικών 
των γερμανικών ενόπλων δυνάμε-
ων που στάθμευαν στο Παρίσι. Η 
ίδια η Σανέλ δεν άργησε να επιδο-
θεί σε αυτό που οι Γάλλοι ονόμασαν 
δηκτικά collaboration horizontale 
(οριζόντια συνεργασία) με τον κατά 
δεκατρία χρόνια νεώτερό της, βαρώ-
νο Χανς φον Ντίνκλαγκε, επικε-
φαλής αξιωματικό της Άμπβερ στο 
Παρίσι, και κάπου στα μέσα του ’41 
έκανε το ποιοτικό άλμα και στρατο-
λογήθηκε από τη γερμανική κατα-
σκοπία, η οποία εκτιμούσε πως οι 
προπολεμικές διασυνδέσεις της Σα-
νέλ στη Βρετανία μπορούσαν να αξι-
οποιηθούν για ανεπίσημες επαφές 
μεταξύ των εμπολέμων.

Αρχικά, η Σανέλ θα χρησιμοποι-
ήσει τις νέες της επαφές με τις αρ-
χές κατοχής για να απελευθερώσει 
τον ανιψιό της, Αντρέ Παλάς, από 
τη φυλακή και για να εκμεταλλευτεί 
τη ναζιστική νομοθεσία για να αρπά-
ξει την περιουσία των αδελφών Βερ-
τχάιμερ. Εκεί, βέβαια, ατύχησε, διό-
τι οι Βερτχάιμερ, όντας Εβραίοι, εί-
χαν ήδη μεταβιβάσει ολόκληρη την 

περιουσία τους στον χριστιανό συ-
νεταίρο τους. Η Σανέλ θα βοηθήσει 
τον Γάλλο συνεργάτη των Γερμανών 
Λουί ντε Βοφρλάντ «να εντοπίσει 
άντρες και γυναίκες που θα μπορού-
σαν να δουλέψουν για τους Γερμα-
νούς» και το 1943 θα ταξιδέψει στο 
Βερολίνο όπου θα συναντηθεί με 
τον Χάινριχ Χίμλερ και το δεξί του 
χέρι σε θέματα κατασκοπίας, Βάλ-
τερ Σέλενμπεργκ. Καρπός αυτής 
της συνάντησης θα είναι η επιχείρη-
ση «Μόντελχουτ» που έλαβε χώρα 
στις αρχές του ’44. Σύμφωνα με τα 
γερμανικά αρχεία, η Σανέλ ταξίδεψε 
στη Μαδρίτη, όπου συνάντησε τον 
Βρετανό πρέσβη και του έδωσε ένα 
γράμμα από την ηγεσία των Ες Ες 
που απευθυνόταν στον Ο. Τσόρτσιλ 
και πρότεινε χωριστή ειρήνη με τους 
Βρετανούς. Η αποστολή μπορεί τε-
λικά να απέτυχε, η Σανέλ όμως είχε 
καταλάβει προς τα πού φυσούσε ο 
άνεμος και, με την επιστροφή της 
στη Γαλλία, θα καταδώσει στη γαλλι-
κή αντίσταση και στον κατά καιρούς 
εραστή της, Πιέρ Ρεβερντί, τον συ-
νεργάτη της, Βοφρλάντ.

Η ίδια θα πέσει στα μαλακά μετά 
την απελευθέρωση, το πιο πιθανό με 
την προσωπική παρέμβαση του Ο. 
Τσόρτσιλ και θα μετακομίσει στην 
Ελβετία όπου θα μείνει ως το 1954. 
Χαρακτηριστικά, στη δίκη του Βο-
φρλάντ το ’49, όπου κλήθηκε ως 
μάρτυρας, η Σανέλ αρνήθηκε κάθε 
κατηγορία συνεργασίας με τους Γερ-
μανούς και σε ερώτηση του προ-
έδρου απάντησε με περισσό θρά-
σος: «Αν θέλετε οτιδήποτε, ρωτήστε 
τον Νταφ Κούπερ», αναφερόμε-
νη στον στενό συνεργάτη του Τσόρ-
τσιλ και πρέσβη της Βρετανίας στη 
μεταπολεμική Γαλλία. Ίσως, μέγιστη 
απόδειξη της συνεργασίας της με τον 
Βάλτερ Σέλενμπεργκ, αποτελεί το γε-
γονός ότι όταν αυτός αποφυλακίστη-
κε λόγω ασθενείας το 1951 και κατέ-
φυγε στην Ιταλία, η Σανέλ πλήρωσε 
από τον προσωπικό της λογαριασμό 
όλα τα έξοδα της παραμονής του στο 
νοσοκομείο, αλλά και κατόπιν της 
κηδείας του. Όταν τα απομνημονεύ-
ματα του Σέλενμπεργκ δημοσιεύτη-
καν το 1952, το όνομα Σανέλ απου-
σίαζε παντελώς και η Κοκό θα επέ-
στρεφε ανεμπόδιστα στη Γαλλία για 
να ανασυστήσει με επιτυχία τον οίκο 
μόδας της, αλλά και να πουλήσει τον 
προσωπικό της μύθο.

Κοκό Σανέλ και Γ΄ Ράιχ
Υψηλή ραπτική και υψηλή κατασκοπία

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.psorokostena.gr)

Η διαρροές των γουίκιληκς συνεχίζονται! Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται 
τα μέτρα που ζητάει η τρόικα, καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλάγματα που ζητάει η ίδια, την παραμονή της, δηλαδή, 

στην εξουσία. Κάθε μέτρο των δανειστών θα μεταφράζεται σε αντίστοιχες μέρες παραμονής στην εξουσία. Στο τέλος της 
διαπραγμάτευσης θα γίνει και η σχετική σούμα. Παραθέτουμε, λοιπόν, τον σχετικό τιμοκατάλογο, όπως φαίνεται να έχει 

διαμορφωθεί μέχρι στιγμής.

Για κάθε κατηγορία μικροϊδιοκτητών που θα αντικαθίσταται 
από πολυεθνικές: 2 ημέρες.

Για κάθε υπηρεσία του κράτους που θα 
αντικαθίσταται από ΜΚΟ: 5 ημέρες.

Για κάθε νησί που θα μπαίνει στο προνομιακό 
καθεστώς της γκρίζας ζώνης: 10 ημέρες.

Για κάθε κατηγορία εργαζόμενων που θα αντικαθιστούν 
τη σύνταξή τους με επίδομα απόρου: 3 ημέρες.

Μένει να δούμε το συνολικό ποσό 
ημερών παραμονής στην εξουσία 
που θα καταφέρει να εξασφαλίσει η 
κυβέρνησή μας στη δύσκολη τούτη 
διαπραγμάτευση. 

Εσείς, πόσες μέρες λέτε να 
μαζέψουν;
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Λίγες μέρες προτού προβλη-
θεί η καινούργια ταινία του 
Σοκούρωφ στην Ελλάδα, οι 
συριακές ένοπλες δυνάμεις, 
σε συνεργασία με τους Ρώ-
σους, επανακατέλαβαν την 
Παλμύρα. Θυμάστε που το 
ISIS είχε ανατινάξει έναν αρ-
χαίο ναό, όταν είχε την αρχαία 
πόλη υπό κατοχήν. Οι αρχαι-
ότητες και τα έργα τέχνης εν 
γένει είναι σε κάθε πόλεμο τα 
σύμβολα της νίκης, είτε χτίζο-
νται είτε δηώνονται, αναλόγως. 
Ο Σοκούρωφ μπορεί στην ται-
νία του μιλάει για το 1940, 
την κατοχή του Παρισιού από 
τους ναζί, πλην όμως η κατο-
χή έργων τέχνης ή αρχαιο-
τήτων –το ίδιο κάνει– παρα-
μένει ισχυρή σε έναν πόλεμο 
από αρχαιοτάτων χρόνων έως 
και το ISIS. Ο νικητής γράφει 
την Ιστορία και διαχειρίζεται 
για λογαριασμό του όχι μόνο 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 
του ηττημένου, αλλά και την 
πολιτιστική του κληρονομιά. 
Για να μην πούμε ότι επιχειρεί 
να διαμορφώσει κατά το δικό 
του δοκούν την ταυτότητα του 
νικημένου, όπως γίνεται πάνω 
κάτω με την Ελλάδα σήμερα. 

Το Λούβρο είναι μια με-
γάλη κιβωτός τέχνης, 
αντίστοιχη στη Γαλλία 
και την Ευρώπη με τη 

«ρωσική κιβωτό» του Ερμιτάζ. 
Αφού και οι Γάλλοι, ως νικητές, 
από Ναπολέοντος Βοναπάρτη, 
έχουν μεταφέρει εδώ σημαντικά 
έργα τέχνης από όλους τους κατα-
κτημένους λαούς ή τους τόπους 
όπου έφτασαν τα αποικιοκρατικά 
τους κανόνια. Φυσικά και από την 
Ελλάδα. Το Λούβρο, λοιπόν, είναι 
ένα μεγάλο μουσείο μιας μητρό-
πολης, όπως το Παρίσι, και έχει 
αποθησαυρίσει αριστουργήμα-
τα της τέχνης από όλο τον κόσμο. 
Η λαφυραγώγησή του, συνεπώς, 
η χρήση του ως συμβόλου νίκης 
–το ίδιο είναι– ήταν το πρώτο μέ-
λημα των ναζί όταν κατέλαβαν 
την πόλη. Και η καταστροφή του 
–ιδού οι διδάξαντες τον ISIS!– θα 
ήταν η τελευταία πράξη της Κατο-
χής, αν η εξ ανάγκης σύνεση δεν 
επικρατούσε την τελευταία στιγ-
μή στον επικεφαλής των ηττημέ-
νων πλέον Γερμανών.

Σίγουρα, ένας από τους στό-

χους του Σοκούρωφ στην ταινία 
του αυτή είναι η Ιστορία. Στα συμ-
φραζόμενα και στα υπονοούμε-
να της ταινίας υπάρχει πάντα μια 
λοξή ματιά στη (γερμανική) Ευ-
ρώπη του σήμερα. Οι Ρώσοι, σαν 
τότε και σήμερα, μοιάζει να είναι 
οι ηττημένοι –προσωρινά; Το ρώ-
σικο πλοίο, που θαλασσοδέρνε-
ται στον ωκεανό σε όλη τη διάρ-
κεια της ταινίας, βγάζει ταυτόχρο-
να στο έργο τη ρώσικη νοσταλγία 
και κρατάει ως το τέλος την ελπί-
δα πως θα γλιτώσουν οι θησαυ-
ροί της τέχνης που κουβαλάει 
σφραγισμένους στα κοντέινερ. 

Αν η Ιστορία είναι ο ένας πό-
λος του φιλμ, η τέχνη, τα έργα των 
ανθρώπων είναι ο άλλος του πό-
λος. Αφηγητής και πρωταγω-
νιστής ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο 
σκηνοθέτης Σοκούρωφ, αναζητά 
στην οθόνη του υπολογιστή πα-
λιές σωζόμενες εικόνες και την 
επικοινωνία με ένα φίλο που τα-
ξιδεύει σε φουρτουνιασμένες θά-
λασσες. Αν η ταινία είναι ένα ιστο-
ρικό δραματοποιημένο ντοκι-
μαντέρ, η παρουσία του σκηνο-
θέτη χτίζει μια άλλη ταινία μέσα 
στην ταινία. Εκτός από βιρτου-
όζος σκηνοθέτης, ο Σοκούρωφ 
αναδεικνύεται και πάλι εδώ ως 
μεγάλος στοχαστής της ευρωπα-
ϊκής ιστορίας, του πολιτισμού εν 
γένει. Ο καλλιτέχνης δραματο-
ποιεί στο πρόσωπό του τη μοί-
ρα του ανθρώπου ως δημιουρ-
γού, που αντιπαλεύει μόνιμα την 
καταστροφή, τη μοίρα του πολιτι-
σμού και των έργων του, που θα-
λασσοπνίγονται στον μέγα ωκεα-

νό της Ιστορίας. 
Ως ιστορικό ντοκιμαντέρ η 

ταινία αναφέρεται στον διευθυ-
ντή του Μουσείου του Λούβρου 
το 1940, τον Ζακ Ζοζάρ και τον 
Γερμανό διοικητή του στην πρώ-
τη φάση της Κατοχής, τον Φραν-
σίσκο Βολφ Μέτερνιχ. Ο Ζο-
ράρ είναι ένα λαϊκό παιδί της 
Γαλλικής Δημοκρατίας, που ανέ-
βηκε τα σκαλιά της υπαλληλικής 
ιεραρχίας για να γίνει διευθυ-
ντής του μουσείου. Ο φον Μέτερ-
νιχ είναι γόνος μεγάλης γερμανι-
κής αριστοκρατικής οικογένειας 
βαρόνων και, ένεκα καταγωγής 
και παιδείας, αναλαμβάνει τη δι-
εύθυνση «διάσωσης» της πολιτι-
στικής κληρονομιάς των υπό κα-
τοχή χωρών. Των δυτικών ευρω-
παϊκών χωρών, όπως δίκαια δια-
χωρίζει ο Σοκούρωφ. Γιατί στην 
Ανατολική Ευρώπη οι ναζί δε δί-
σταζαν απροκάλυπτα να κατα-
στρέφουν – και η Ελλάδα μήπως 
υπέστη λιγότερα;

Ο Ζοράρ και ο φον Μέτερνιχ, 
λοιπόν, είναι πρωταγωνιστές του 
έργου, μαζί με τον Σοκούρωφ, 
που είναι ο αφηγητής σε έναν 
εσωτερικό μονόλογο που συνέ-
χει όλο το έργο και δίνει το πώς, το 
γιατί και το μετά της ιστορίας. Σε 
αυτή την περίτεχνη ιστορική πα-
ραβολή, το Λούβρο είναι επίσης 
ο πρωταγωνιστής. Από βασιλικό 
φρούριο τον 12ο αιώνα, όταν η 
πόλη του Παρισιού περιοριζόταν 
σε μια πολίχνη γύρω του, πάνω 
στο περίφημο νησί του Σηκουά-
να, γίνεται μουσείο στα χρόνια της 
επανάστασης, τέλος του 18ου αι-

ώνα, και εμπλουτίζεται από τον 
Μέγα Ναπολέοντα με (συλημέ-
νες) αρχαιότητες από τις κατα-
κτήσεις του αυτοκράτορα. Η φι-
γούρα του Βοναπάρτη περιφέρε-
ται κι αυτή ανάμεσα στα εκθέμα-
τα, όπως η φιγούρα της Μεγάλης 
Αικατερίνης στο Ερμιτάζ, στη Ρω-
σική Κιβωτό (2002). Ο 20ός αιώ-
νας έφερε εδώ τους Γερμανούς 
να σχεδιάσουν μια νέα Ευρώπη, 
μια νέα αυτοκρατορία.

Ο Σοκούρωφ, καθώς οι Ρώσ-
σοι αναζητούν τη θέση τους στη 
νέα Ευρώπη, ειδικεύεται στις 
ιστορικές-στοχαστικές παραβο-
λές. Η μακρά προπαιδεία του στο 
ντοκιμαντέρ και η δεξιοτεχνία του 
που ακουμπάει στους Ρώσους 
«πατέρες» Τολστόι και Τσέχωφ, 
αναμετριέται με τους μεγάλους 
της ευρωπαϊκής τέχνης, όπως ο 
Ντα Βίντσι (κάπου υπάρχει πάντα 
και ένας Γκρέκο, βέβαια, λατρε-
μένος του Σοκούρωφ) σε μια πο-
λυτρόπως ενδιαφέρουσα ταινία. 
Εκτός από τον ίδιο τον σκηνοθέ-
τη εμφανίζονται ο Λουί-Ντο ντε 
Λενκεσέν, στο ρόλο του Ζοράρ, ο 
Μπέντζαμιν Ούτζεραθ ως Μέ-
τερνιχ –και οι δύο ιδιοφυώς με-
λαγχολικοί στους ρόλους τους– 
και ο Βίνσεντ Νέμεθ στον ρόλο 
του Βοναπάρτη. Οι κινούμενες 
λήψεις του Σοκούρωφ στους πί-
νακες ζωντανεύουν τα πρόσωπα 
και μαζί με τα πρόσωπα από τα 
επίκαιρα που χρησιμοποιεί κά-
νουν την ταινία ένα μυριοπρόσω-
πο ψηφιδωτό, εικόνα ζωντανή της 
ιστορίας των ανθρώπων.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Η κιβωτός των ανθρώπων Oι  Έλληνες 
στους 
πολέμους του 
άνθρακα
Μια ξεχασμένη πτυχή της σύγχρονης ελ-
ληνικής ιστορίας, φτιαγμένη εξ ολοκλήρου 
από άσημους, φτωχούς μετανάστες, ζωντα-
νεύει στο ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρ-
δαρού, Ludlow, οι Έλληνες στους πολέ-
μους του άνθρακα. Πόσοι στ’ αλήθεια γνω-
ρίζουν πως πεντακόσιοι Έλληνες τυφεκιοφό-
ροι, εργάτες ανθρακωρύχοι, υπό τον Τζωρτζ 
Κατσούλη, υπαρχηγό του δολοφονηθέντος 
Λούη Τίκα, στο κίνημα των ξένων εργα-
τών της Ένωσης Ανθρακωρύχων Αμερικής 
(United Mine Workers of America), κατέλα-
βαν τη μισή Πολιτεία του Κολοράντο, από το 
Τρινιδάδ ίσαμε τα προάστια της πρωτεύου-
σας Ντένβερ, τον Απρίλιο του 1914; Οι Έλλη-
νες ένοπλοι, «ραχοκοκαλιά και μυικό σύστη-
μα των εξεγερμένων εργατών», όπως ακού-
με στην ταινία, έχοντας πίσω τους τις μάχες 
του Α’  Βαλκανικού Πολέμου, δασκαλεμένοι 
κιόλας στις μνήμες της τακτικής της Κλεφτου-
ριάς (να ’ξερα πού θα κρυφτείτε, μεταμοντέρ-
νοι χλευαστές της!), έγιναν το οπλισμένο χέρι 
των απεργών εργατών και η εκδίκησή τους 
για τη σφαγή από την πληρωμένη των Ροκ-
φέλερ Πολιτοφυλακή. 

Μια ακόμα ηρωική πτυχή της ιστορίας 
μας, που θα πρέπει ίσως να γραφτεί –Τρινι-
δάδ και Κολοράντο– στο Μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη, ως ελάχιστη μνήμη του άλ-
λου μεγάλου έπους των σύγχρονων Ελλή-
νων, της υπερπόντιας εργατικής μετανάστευ-
σης.  Ο Βαρδαρός επιμένει στο θέμα και δίνει, 
ως δοκιμασμένος κινηματογραφιστής, συ-
ναρπαστικά και με τιμιότητα την ιστορία της 
ελληνικής συμμετοχής στο κίνημα των αν-
θρακωρύχων, συγκινώντας πράγματι. Ρε-
μπέτικα της Αμερικής και νέγρικα τραγού-
δια, μαζί με φωτογραφίες, λίγα σωζόμενα 
επίκαιρα, παλιές μαρτυρίες από τους πρω-
ταγωνιστές, συνεντεύξεις από γιούς και εγγο-
νούς τους και επιστημονικές μαρτυρίες φτιά-
χνουν μια ταινία που την παρακολουθείς με 
ξεχωριστό ενδιαφέρον από την αρχή ως το 
τέλος. Αξίζει πράγματι τον κόπο.

Γιατί η Ιστορία, όπως μας δείχνει ο Σο-
κούρωφ, είναι μια κιβωτός μνήμης των έρ-
γων των ανθρώπων, που θαλασσοπνίγεται 
στον μέγα ωκεανό, μα κάπως, κάπου στο τέ-
λος επιζεί, σε ένα μουσείο, σε ένα μνημείο πι-
θανόν, στην ίδια την καρδιά των επιγόνων –
χάριτες οφείλονται στον Βαρδαρό...
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Αθήνα

20/04/2016

Συναντήσεις Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνεχίζει τις 
«Συναντήσεις Κορυφής» στο πατάρι του 
Ιανού, την Τετάρτη 20 Απριλίου, στις 
20.30, συνομιλεί με τον Δημήτρη Νόλλα, 
με θέμα, «Ο ελληνικός πολιτισμός σή-
μερα». Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24. 
Είσοδος ελεύθερη.

εκδήλωση

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

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τρά-
πεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομική επι-
ταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξενοφώντος 
4, 6ος όροφος, 105 57, Αθήνα. Τα στοιχεία 
του λογαριασμού είναι: Λογαριασμός Τρα-
πέζης: Εθνική Τράπεζα 116/768054-65, 
ΙΒΑΝ GR120110 1160 0000 1167 6805 
465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δικαιούχος: Γιώρ-
γος Καραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από 
ποιο τεύχος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συν-
δρομή. Με το που καταθέσετε τα χρήματα, 
θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Μεσολόγγι
Δευτέρα 11/04, 20:00

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Διονύσι-
ος Σολωμός παρουσιάζει τη Δευτέρα 
11 Απριλίου στις 20.00 το βιβλίο του 
Γιώργου Καραμπελιά, «1821, Η Παλιγ-
γενεσία». Θα μιλήσουν: Μήτσος Κασό-
λας, συγγραφέας, Στάθης Σταυρόπου-
λος, σκιτσογράφος- δημοσιογράφος και 
ο συγγραφέας. Στον Πολυχώρο Πολιτι-
σμού Διονύσιος Σολωμός (πεζόδρομος 
Μεσολογγίου)

Χίος
Σάββατο 16/04, 19:30

Η Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου με τη Χιακή Κοι-
νωνία «Γιάννης Καράλης» και ο Σύλ-
λογος Πολιτικών Μηχανικών Χίου 
παρουσιάζουν το Σάββατο 16 Απριλίου 
στις 19.30 το βιβλίο του Γιώργου Καρα-
μπελιά «1821, Η Παλιγγενεσία»

Θα μιλήσουν: Γιώργος Ανδρειωμένος, 
αν. πρύτανης Παν/μίου Πελοποννήσου 
και ο συγγραφέας Γιώργος Καραμπε-
λιάς. Συντονιστής: Νίκος Κατσαράκης, 
εκδότης εφημερίδας Πολίτης Χίου. Χαι-
ρετισμό θα απευθύνει ο Ιωάννης Καρ-
καζής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών 
της Διοίκησης Παν/μίου Αιγαίου

Στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου “Γιάννης Καράλης”

Αθήνα

Τρίτη 12/04, 19.00

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη και το Public 
Συντάγματος σας προσκαλούν την Τρίτη 
12 Απριλίου στην παρουσίαση του βι-
βλίου του Γιώργου Α. Λεονταρίτη, Το 
ξεκίνημα της μετεμφυλιακής Αριστε-
ράς (1950-1953). Με τον συγγραφέα θα 
συνομιλήσουν οι: Γιώργος Καραμπε-
λιάς, εκδότης του περιοδικού «Άρδην» 
και Γιάννης Π. Τζαννετάκος, δημοσιο-
γράφος. Στο Public Συντάγματος

Αθήνα
Πέμπτη 14/04, 19.00

Σεμινάρια Ιστορίας από τον Γ. Καρα-
μπελιά

Την Πέμπτη 14 Απριλίου στις 19.00 
θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο του 
Γ. Καραμπελιά με θέμα: 1830-1897: Η 
Μεγάλη Ιδέα – Η συγκέντρωση των 
δυνάμεων.

Στην αίθουσα πολιτισμού και πολιτικής 
«Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4

ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΕΙ

!

Αγρίνιο

Σάββατο 9/04, 19:30,

 Η Λέσχη του Βιβλίου της Αλεξάνδρας 
Μοσχονά παρουσιάζει το Σάββατο 9 
Απριλίου 2016 στις 7:30, στον χώρο 
του βιβλιοπωλείου, Αναστασιάδη 2, το βι-
βλίο του Γιώργου Καραμπελιά, «1821, 
Η Παλιγγενεσία». θα μιλήσουν οι: Ερα-
τοσθένης Καψωμένος, ομότιμος κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Στάθης Σταυρόπουλος (Στάθης), σκι-
τσογράφος-δημοσιογράφος και ο συγ-
γραφέας του βιβλίου. Συντονιστής: Ηλί-
ας Γεωργαλής, δημοτικός σύμβουλος 
Αστακού

νέο Άρδην
τεύχος 103

Αθήνα

Παρασκευή 22/04, 19.30

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-
σιάζουν την Παρασκευή 22 Απριλί-
ου το βιβλίο του Θανάση Κωτσάκη,  
Κρητικοί έποικοι στη Νάξο, Μύ-
θος ή πραγματικότητα;. Στην αίθου-
σα πολιτισμού και πολιτικής «Ρήγας 
Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4

Θεσσαλονίκη

Σάββατο 16/04, 19.30

Εκδήλωση και Γλέντι

Το Σάββατο 16 Απριλίου θα γίνει εκδή-
λωση στο στέκι του Άρδην Θεσσαλονίκης 
με θέμα «Σκόνη-Πέτρες-Λάσπη: Το 
ύφος του πολιτικού διαλόγου σήμε-
ρα», με ομιλητές τον Γιώργο Ρακκά, πο-
λιτικό επιστήμονα, και τον Νικόλα Δη-
μητριάδη, ιστορικό-σκιτσογράφο. Θα 
ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσι-
κή και νηστίσιμους μεζέδες. Παράλλη-
λα, θα υπάρχει έκθεση γελοιογραφίας.


