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Τ 
α παράσιτα του ΣΥΡΙΖΑ το έκαναν και  
πάλι  το θαύμα τους! Κολλημένα σαν 
βδέλλες στην εξουσία, απομυζούν 

την τελευταία ικμάδα του ελληνικού λαού, 
υπογράφοντας το πιο καταστροφικό  μνημό-
νιο που μεταβάλλει τη χώρα, οριστικά, τελε-
σίδικα, σε προτεκτοράτο. Δεσμεύουν τις μελ-
λοντικές κυβερνήσεις και τον ελληνικό λαό 
μέχρι τρίτης  γενεάς τουλάχιστον. Παράλλη-
λα, μέσα από την προσφυγική κρίση, επιτα-
χύνουν την υποταγή της χώρας στην Τουρκία 
και το ΝΑΤΟ, ενώ  ανοίγουν τον δρόμο για την 
ισλαμοποίηση που  ακολουθεί.  

Τους ζούμε εδώ και σαράντα χρόνια σε όλη 
τη μεταπολίτευση. Πάντα παράσιτα. Ξεκίνη-
σαν, εξαργυρώνοντας  πανάκριβα την όποια 
συμμετοχή τους στο αντιδικτατορικό κίνημα 
–όπου και εκεί με τον ίδιο τρόπο συμπερι-
φέρονταν, βλέπε την καταγγελία του Πολυ-

τεχνείου από τον Δρακόπουλο του ΚΚΕεσ. 
και την Πανσπουδαστική–  και έγιναν ισό-
βιοι βουλευτές, αιώνιοι συνδικαλιστές, κα-
θηγητές πανεπιστημίων, μεγαλοδημοσιο-
γράφοι, επιχειρηματίες. Με τη συμβολή και  
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, κατέ-
στρεψαν τα πανεπιστήμια και την εκπαίδευ-
ση, στρέφοντας τους  φοιτητές  και τους νέ-
ους στη λογική του εύκολου πτυχίου (του 
«πολιτικού πέντε») και των αντιγραφών, 
ενώ υπονόμευσαν καθοριστικά την άμυνα 
της χώρας ως προς τη συμμετοχή του λαού 
στον στρατό.

Διείσδυσαν μέσα από διαφόρους  διαύλους 
στη νέα εξουσία του ΠΑΣΟΚ – ποιος από τους 
παλιούς δεν θυμάται τον Λαλιώτη, τον Ευθυ-
μίου και τη «Γραμματεία Νέας Γενιάς» όπου 
συνωστίζονταν οι «αριστεροί αγωνιστές»; 
Και έκτοτε λειτουργούσαν ως το think tank 

του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη μεταπολίτευση. 

Η Σοβιετία, η... Ρουμανία  και η Ανατολι-
κή Γερμανία έπαψαν να υπάρχουν, έμειναν 
όμως  τα ορφανά τους... καθώς και ο Μπό-
μπολας ή ο Κόκκαλης  – εξάλλου, ο τελευ-
ταίος, μαζί με τη Ζήμενς, φρόντισε να αντα-
μείψει και  τους συντρόφους του ενιαίου Συ-
νασπισμού στην περιβόητη  διακομματική 
μοιρασιά της κυβέρνησης Τζανετάκη. 

Από το 1990 και μετά ξεσάλωσαν, παίζοντας 
σε όλα τα ταμπλό. Παρασιτώντας σε όλα τα 
κινήματα έγιναν και «αντιπαγκοσμιοποιητι-
κοί», έχοντας προηγουμένως ψηφίσει το Μά-
αστριχτ και τάχθηκαν «ενάντια» στους Ολυ-
μπιακούς, αφού πρώτα, το 1996, είχαν συμ-
μετάσχει στη διεκδίκησή τους. Πάντα δίπλα 
στον Σημίτη, –Λιάκος, Τσουκαλάς, Αναγνω-
στοπούλου– έχοντας  αλώσει όλα τα «ιδρύ-

ματα» των Τραπεζών και των εφοπλιστών, 
τασσόμενοι υπέρ του Σχεδίου Ανάν και της  
Ρεπούση,  έφθασαν μέχρις εδώ.

Όταν ο παρασιτικός εκσυγχρονισμός μπήκε 
στην επιθανάτια κρίση του, ανέλαβαν τα κα-
τεξοχήν παράσιτα της μεταπολίτευσης, που 
επιβίωσαν δολιχοδρομώντας μέσα από όλες 
τις κρίσεις και τις καταρρεύσεις, να προσφέ-
ρουν την τεχνογνωσία τους, το παρασιτιλίκι 
στην αποθέωσή του, ολοκληρώνοντας την 
καταστροφή της χώρας. Ως πρωταθλητές της 
παρασιτικής ενσωμάτωσης θα αναλάμβαναν 
και την τελευταία πινελιά στον πίνακα του 
δράματος. 

Όμως νιώθουν κατά βάθος πως δεν έχει πλέ-
ον άλλες πιρουέτες διαφυγής, η Damnatio 
memoriae τους περιμένει. «Σκατόψυχοι»... 
σε απλά ελληνικά. 
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Τα παράσιτα της
Μεταπολίτευσης
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Ο ΣΥΡΙΖΑ «τελειώνει» τις Σκουριές
Την περασμένη εβδομάδα ο Σκουρλέτης ενέκρι-
νε τη συμπληρωματική τεχνική μελέτη της Ελ 
Ντοράντο για τις εργασίες στο δάσος των Σκου-
ριών κι έτσι ολοκλήρωσε την αλλαγή στάσης της 
κυβέρνησης ως προς τη διεξαγωγή της επένδυ-
σης στο Στρατονικό Όρος. Γεγονός που χαιρετί-

στηκε από τους εκπροσώπους της εταιρείας με ικανοποίηση. Εν 
τέλει ο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε, και στο ζήτημα των Σκουριών, να 
πραγματοποιήσει μια θεαματική κωλοτούμπα. Αφού πρώτα έπαι-
ξε για χρόνια με το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη και το μετέβαλε 
σε επικοινωνιακή προμετωπίδα της δήθεν ριζοσπαστικότητάς του. 
Αφού ανήλθε στην εξουσία και μεσολάβησε το απαιτούμενο προ-
παρασκευαστικό στάδιο ψυχοδραμάτων και περί του αντιθέτου δι-
αβεβαιώσεων (στο οποίο πρωτοστάτησε η τοπική βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγγλέση, με τουπέ τύπου «Γκρούεζα» και νεο-
αγορασμένα συνολάκια που αρμόζουν στον ρόλο κυβερνητικού 
τοπάρχη), τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σπεύδει να κάνει εκείνο που ακουγό-
ταν εδώ και καιρό στους δημοσιογραφικούς κύκλους: Μια θεαμα-
τική στροφή 180ο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με τον 
Μπόμπολα, που περιλάμβανε το μετρό Θεσσαλονίκης, τα διόδια 
(και γύρευε τι άλλο).

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπει και αυτό το πεδίο, αφήνοντας 
πίσω του συντρίμμια. Αφού στην αρχή, για αμιγώς αντιπολιτευτι-
κούς λόγους απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση, πατρονάρι-
σε τη «στρατηγική της έντασης» μέσα στο κίνημα – έναντι άλλων 
πιο αποτελεσματικών διεξόδων, τις οποίες φρόντισε να περιθωριο-
ποιήσει, τώρα το αφήνει στα κρύα του λουτρού, προκαλώντας έναν 
επιπλέον διχασμό, πέραν εκείνου των εργαζόμενων στα μεταλλεία, 
με τους υπόλοιπους κατοίκους.

Έτσι και η Ιερισσός έχει χωριστεί μεταξύ συριζαίων, απογοη-
τευμένων συριζαίων/αγανακτισμένων κατοίκων, και τίποτα δεν θυ-
μίζει στις περιοχές εκείνες την παλιά ενότητα των κατοίκων απέ-
ναντι σε μια επένδυση που υπονομεύει κάθε άλλη οικονομική 
δραστηριότητα στον τόπο τους – παραγωγική ή μη. Τα φερέφωνα 
του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κόψει λάσπη, κι από εδώ παν κι άλλοι.

Το δε κίνημα των κατοίκων πληρώνει με την ύπαρξή του το 
τραγικό σφάλμα να εμπιστευτεί τις τύχες της συλλογικής του υπό-
θεσης στο πολιτικό πατρονάρισμα της μεγαλύτερης φιλολαϊκής 
απάτης που είδε ποτέ αυτός ο τόπος. Τέτοια κυβέρνηση, ούτε στα 
καλύτερα όνειρα του Μπόμπολα και των Καναδών χρυσοθήρων...

Γ.Ξ.
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543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

Πωσ ΜΠΟρεΙΤε ΝΑ σΥΝδρΑΜεΤε:
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116/772277-01). 
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Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Στο παρά πέντε

Μείωση του 
χρέους: Όνειρο 
ήταν και πάει
  
Αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνη-

θίσει οι πανηγυρισμοί να κρατούν 

λίγο· έτσι και τώρα, την Τρίτη, ο πρω-

θυπουργός πανηγύριζε για τη συμ-

φωνία που έκλεισε και η οποία για 

πρώτη φορά έβαζε σοβαρά το θέμα 

της μείωσης του χρέους. Πέμπτη με-

σημέρι, στις 12 Μαΐου, ήρθε η ψυ-

χρολουσία. Στο Γιουρογουόρκινγκ 

Γκρουπ πολλά κράτη-μέλη εξέφρα-

σαν ισχυρές αμφιβολίες ακόμα και 

για τη «λάιτ» εκδοχή της ελάφρυν-

σης χρέους που προτείνει ο Ευρω-

παϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM). 

Δεν ήθελαν καν να ακούσουν για την 

πιο «βαριά» εκδοχή του ΔΝΤ. Οι εκ-

πρόσωποι της Γερμανίας, Φινλανδί-

ας και Ολλανδίας (η γνωστή ομάδα) 

εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για 

το κατά πόσον χρειάζεται ελάφρυν-

ση και ότι έχουν διαφωνίες με την 

ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους 

που έκανε ο ESM.

Μόνο η Γαλλία ήταν ανοιχτά 

υπέρ της πρότασης, ενώ οι χώρες 

που έχουν περάσει από μνημόνια, 

Ιρλανδία και Πορτογαλία (το περι-

βόητο μέτωπο του Νότου), δεν ήταν 

ούτε αυτές θετικά διακείμενες.

Το ΔΝΤ από την άλλη, που ήθελε 

πιο μεγάλη ελάφρυνση και η ανάλυ-

σή του για τη βιωσιμότητα του χρέους 

διαφέρει αρκετά από το ESM, δεν φά-

νηκε να υποστηρίζει με μεγάλο πά-

θος τη θέση του. Κατέληξαν ότι χρει-

άζονται πολλές τέτοιες συναντήσεις 

μέχρι το επόμενο Γιούρογκρουπ, 

γιατί το θέμα δεν λύνεται τόσο εύ-

κολα. Πάντως στο θέμα των επιπλέ-

ον μέτρων υπήρξε συμφωνία, εκεί 

που είναι να μας μακελέψουν τα βρί-

σκουν εύκολα. Με αυτά τα δεδομένα 

η ελάφρυνση του χρέους θα αργήσει 

πολύ ακόμα και, το πιθανότερο, θα 

έχει συμβολικό χαρακτήρα. 

Γ.Ξ. 

Τι θα κάνει ο 
Ερντογάν; 
Η αποπομπή Νταβούτογλου από την 
πρωθυπουργία της χώρας και οι με-
θοδεύσεις για την αλλαγή ηγεσί-
ας στο AKP, προχωρούν ακόμα ένα 
βήμα στα σχέδια του Ερντογάν για 
αλλαγή καθεστώτος: Αυτό που θέ-
λει να κάνει τώρα ο Σουλτάνος είναι 
να εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο την 
απαιτούμενη αυξημένη πλειοψη-
φία, προκειμένου να προχωρήσει 
στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, 
που θα του επιτρέψουν να συγκε-
ντρώσει σχεδόν όλες τις εξουσίες 
στο προεδρικό μέγαρο, και ταυτό-
χρονα να επιστρέψει στο τιμόνι του 
κόμματός του (καθώς μέχρι σήμε-
ρα το ισχύον Σύνταγμα απαγορεύει 
στον Πρόεδρο της χώρας να έχει, τυ-
πικά, κομματική ταυτότητα).

Σύμφωνα με τους παρόντες 
κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, 
που προέκυψαν μετά τις πρόσφα-
τες εκλογές, το κόμμα του δεν δια-
θέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία. 
Υπάρχουν, όμως, δύο εναλλακτικά 
σχέδια που ίσως του επιτρέψουν να 
την αποσπάσει έμμεσα: 

α) Συμμαχία με το Κόμμα της 
Εθνικιστικής Δράσης του Μπαχτσε-
λί, το οποίο σπαράσσεται από εσω-
τερικές έριδες, καθώς ένα μεγάλο 
του μέρος ασκεί κριτική στην ηγε-
σία για τα φτωχά αποτελέσματα των 
εκλογών, και επιθυμεί να το σύ-
ρει σε πιο αντιερντογανική κατεύ-
θυνση, διαβλέποντας ότι ο Σουλ-
τάνος και το κόμμα του λεηλατούν 
την εκλογική τους βάση. Απέναντι 
στο ολοένα και πιο έντονο ρεύμα 
της εσωκομματικής αμφισβήτησης, 
ο Μπαχτσελί εξετάζει το ενδεχόμε-

νο μιας συμμαχίας με τον Ερντογάν. 
β) Να πετύχει τη φυλάκιση όλων 

των βουλευτών του φιλοκουρδικού 

HDP –προς αυτήν την κατεύθυνση 
λειτουργεί και η άρση της κοινο-
βουλευτικής ασυλίας, που εκδόθη-
κε πρόσφατα–  προκειμένου να γί-
νουν επαναληπτικές εκλογές στις 

περιφέρειές τους, στις οποίες ο Ερ-
ντογάν θα προσπαθήσει να διασφα-
λίσει τις έδρες που του λείπουν (με 

τους γνωστούς δημοκρατικούς τρό-
πους στους οποίους μας έχει συνη-
θίσει). Η ποινικοποίηση του HDP, 

!

επιπλέον, θα φέρει τον Σουλτάνο 

ακόμα πιο κοντά στην πιο φανατική 

μερίδα του MHP, και άρα οι διώξεις 

θα λειτουργήσουν επιπρόσθετα και 

ως προίκα για το συνοικέσιο Νεο-

οθωμανών - φασιστών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ερντο-

γάν έχει αποφασίσει να τελειώνει 

με τα δημοκρατικά προσχήματα και 

να παίξει το χαρτί της συγκρότησης 

ενός ισλαμικού αυταρχισμού. Αφού 

σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο 

η σουνιτική συνιστώσα διολισθαίνει 

σε ολοένα και πιο ολοκληρωτικές 

ατραπούς και η ρομαντική περίοδος, 

όπου η τάση εκφραζόταν κατ' εξοχήν 

από το ριζοσπαστικό Ισλαμικό Χαλι-

φάτο τελειώνει, γιατί να μην την εκ-

φράσει αυτός και η ισχυρή Τουρκία 

του; Η συνέχεια στις οθόνες...  

Βαρουφακιάδα
Ξαναχτύπησε ο Βαρουφάκης! Σε συ-

νέντευξη είπε: «Η συμφωνία με τον 

Τσίπρα ήταν να τους απειλήσουμε 

με grexit, όπως κι έκανα». Έλα! Δεν 

το πιστεύουμε ότι την απάτη την είχε 

στήσει ο Αλέξης!
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Κλείσαμε έξι χρόνια μνημονίων και 
είναι πλέον προφανές πως, με τη 
προεξάρχουσα συμβολή της αριστε-
ράς, έχουμε εισέλθει σε μια νέα ιστο-
ρική  περίοδο κατά την οποία το ελλη-
νικό κράτος έχει μεταβληθεί σε ανοι-
κτή ημιαποικία, ο δε ελληνικός λαός 
υποβαθμίζεται, σε μακροπρόθεσμη 
βάση, σε λαό περιορισμένης κυριαρ-
χίας, τόσο έναντι των δυτικών νεοα-
ποικιοκρατών όσο και της νεοθωμα-
νικής Τουρκίας... 

Η  

συντριπτική ήττα των 
«αντιμνημονιακών δυνά-
μεων» με την ανάδειξη 
στην εξουσία ενός κόμ-

ματος-μαϊμού, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, και 
ενός κόμματος-καραγκιόζη, όπως 
οι ΑΝΕΛ, καταδεικνύει δυστυχώς όχι 
μόνο την αποσάθρωση των οικονομι-
κών δομών και των ελίτ αλλά και του 
λαϊκού σώματος. Ένα σώμα ανίκανο 
να αντιδράσει αποτελεσματικά και τε-
λεσφόρα σε αυτές τις εξελίξεις, που 
δείχνει να αποδέχεται, έστω και με 
βαριά καρδιά, αυτή τη νέα πραγμα-
τικότητα της προτεκτοροποίησης της 
χώρας – εξ ου και η σιγή νεκροταφεί-
ου που βασιλεύει, παρά την υπογρα-
φή του πλέον προδοτικού μακροπρό-
θεσμου μνημονίου.

Όσα διαδραματίστηκαν από τον 
Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2015, 
και εν συνεχεία γύρω από το προ-
σφυγικό, εξηγούν τη καταθλιπτική 
σιγή του σήμερα.

Τωόντι, το ψευδεπίγραφο ΟΧΙ του 
δημοψηφίσματος –που δήθεν «πρό-
δωσε» ο Τσίπρας–, ενώ προβάλλε-
ται ως πράξη αντίστασης, στην πραγ-
ματικότητα είναι αυτό που επισφράγι-
σε την αποδοχή των μνημονίων... Το 
ΟΧΙ υπήρξε ένα ΟΧΙ-μαϊμού – ώστε να 
«τσιμεντώσουν» το ΝΑΙ του Τσίπρα! 
Εξάλλου ήταν εξ αρχής ψευδεπίγρα-
φο μια και καλούσε σε μια αυτονόητη 
καταψήφιση - γιατί ποιος επιθυμούσε 
την ψήφιση των μέτρων; Δεν οδηγού-
σε όμως και  σε έξοδο από την ευρω-
ζώνη, αλλά αντίθετα σε... αποδοχή 
των μνημονίων. 

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων 
του ΟΧΙ, μαζί με κείνους του ΝΑΙ, συ-
νέπασχε με τον «άξιο» πρωθυπουρ-
γό στις 17 ώρες της «σκληρής» δια-
πραγμάτευσής του και ανακουφίστη-
καν βαθύτατα όταν «τελικά» εκάμ-
φθη(!).  Γι’ αυτό  εξάλλου και τον 
Σεπτέμβριο ξαναψήφισαν τους ίδιους 
απατεώνες και άφησαν τη Ζωή και 
τον Λαφαζάνη εκτός Βουλής.  Οι Έλ-
ληνες δέχτηκαν να εκπροσωπούνται 

από ένα κακέκτυπο του Ανδρέα και 
από μια φιγούρα επιθεώρησης της 
συμφοράς όπως ο Καμμένος, όχι διό-
τι δεν γνωρίζουν το ποιόν τους αλλά 
διότι μια χώρα-παράσιτο, και ένας 
λαός εθισμένος στην παρασιτική ευ-
ημερία δεν μπόρεσαν να αντιστα-
θούν περισσότερο. Ο ελληνικός λαός 
όντως αντιστάθηκε –κάποτε ηρωικά 
και απελπισμένα, επί πέντε χρόνια, 
παγιδευμένος όμως ιδεολογικά στον 
κόσμο που ήθελε να ανατρέψει! 

Γι’ αυτό και στο τέλος δέχτηκε 
έναν συνθηκολόγο Αλέξη ως πρό-
σχημα για τη δική του συνθηκολόγη-
ση. Γι’ αυτό και το δημοψήφισμα ση-
ματοδότησε το τέλος του αντιμνημο-
νιακού κινήματος, και όχι το απόγειό 
του! 

Το ίδιο συνέβη, τηρουμένων των 
αναλογιών, με το προσφυγικό. Αντί οι 
«αντιμνημονιακοί» να αποδεχτούν 
πως αποτέλεσε ένα εγχείρημα γερ-
μανοτουρκικής κοπής, ένα ακόμα 
βήμα για τη μεταβολή της χώρας μας 
σε έναν πολυπολιτισμικό χυλό χωρίς 
ταυτότητα, που διαφεντεύεται πλέον 
ανοικτά από το ΝΑΤΟ, προτάσσουν τα 
«ανθρωπιστικά» ανακλαστικά των 
Ελλήνων. 

Όμως, ο αυτονόητος ανθρωπι-
σμός σε ατομικό επίπεδο δεν μπο-
ρεί να κρύψει το σοβαρότατο πλήγμα 
που υπέστη η χώρα στο συλλογικό 
εθνικό επίπεδο –  αυτός ο «ανθρωπι-
σμός» κρύβει συχνά παραίτηση από 
την εθνική κυριαρχία, τα σύνορα, την 
υπεράσπισή τους. Όλα τα προηγού-
μενα χρόνια έχουν προετοιμαστεί για 
κάτι τέτοιο, με την εγκατάλειψη της 
Κύπρου, την αποδοχή του γκριζαρί-
σματος του Αιγαίου, τη συκοφάντηση 
της στρατιωτικής θητείας κ.λπ.

Όπως δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ανίκα-

νων και αυτιστικών «ελίτ» της χώ-
ρας, έτσι δεν σκοπεύουμε να βγά-
λουμε λάδι τον εαυτό μας ή το λαϊκό 
σώμα. Η παρακμή είναι καθολική και 
μόνον όποιος την έχει συνειδητοποι-
ήσει πάνω στο ίδιο το πετσί του, στις 
ίδιες τις συμπεριφορές του, μπορεί 
και να βαδίσει ενάντιά της. Δεν αρκεί 
να επισημαίνουμε την ευθύνη των 
πολιτικών και πνευματικών ηγεσιών 
αλλά πρέπει να επιχειρήσει μια κα-
θολική αυτοκριτική, διότι τις ανεχτή-
καμε και, ακόμα χειρότερα, κάποτε 
τις αναδείξαμε. 

Πολλοί, ακόμα και φίλοι, αντιτεί-
νουν πως, «βάζοντας έναν υψηλό 
πήχη δεν καταφέρατε ποτέ να δημι-
ουργήσετε ένα πολιτικό σχήμα, ικα-
νό να αναδειχθεί μέσα στο πολιτικό 
γίγνεσθαι. Έτσι και τώρα, αντί να χαϊ-
δέψετε τα αυτιά ενός καταπονημένου 
λαού, επιλέγετε τον δρόμο της κριτι-
κής στις ίδιες τις λαϊκές αυταπάτες, 
στο ίδιο το λαϊκό σώμα, προπαντός 
,της κριτικής στις πολιτικές και πνευ-
ματικές ελίτ στο σύνολό τους. Πώς 
όμως έτσι, θα κατορθώσετε να δημι-
ουργήσετε εκείνη την πολιτική δύ-
ναμη που θα βγάλει τη χώρα από την 
παρακμή;»

Δυστυχώς, η έλλειψη ενός ισχυ-
ρού πολιτικού πόλου δεν οφείλε-
ται, πρωταρχικά, στις αδυναμίες μιας 

ομάδας. Διότι, αν ήταν πράγματι έτσι, 
τότε ανάλογες προσπάθειες που έγι-
ναν τα προηγούμενα χρόνια θα εί-
χαν τελεσφορήσει. Άρα, συμβαίνει 
μάλλον κάτι βαθύτερο. Ο παρασιτι-
κός εκσυγχρονισμός της μεταπολί-
τευσης δεν αποσυνέθεσε μόνον τις 
ελίτ αλλά συμπαρέσυρε το ίδιο το 
λαϊκό σώμα. Γι’ αυτό και δεν μπόρε-
σε να «σταθεί» κάποια άλλη πολι-
τική πρόταση, ούτε καν μια συγκρο-
τημένη και ισχυρή εναλλακτική ιδε-
ολογική πρόταση. Το ρεύμα της με-
ταπολίτευσης, ιδιαίτερα στην όψιμη 
παρασιτική της αποχαλίνωση, μετά 
το 1990, ο παρασιτικός εξευρωπαϊ-
σμός συμπαρέσυρε στο διάβα του και 
τον ίδιο το λαό – ακόμα και τους πιο 
ανθεκτικούς του θεσμούς, όπως την 
Εκκλησία. 

Επομένως, μείναμε μια «ομάδα» 
και δεν διευρυνθήκαμε ανάλογα ορ-
γανωτικά, παρότι η ιδεολογική μας 
επιρροή ενισχύθηκε, ακριβώς για-
τί βρισκόμαστε σε πλήρη αναντιστοι-
χία με το γενικότερο ρεύμα. Αντίθετα 
δε, κάθε προσπάθεια «διεύρυνσης» 
θα σήμαινε την αλλοίωση της ιδεο-
λογικής μας φυσιογνωμίας και κατά 
συνέπεια την ίδια την αυτοακύρωσή 
μας. Η συμπόρευσή μας με «ευρύ-
τερες δυνάμεις», την οποία και δο-
κιμάσαμε αρκετές φορές, οδηγούσε 
στην εξαφάνισή μας στη χοάνη των 
μεταπολιτευτικών ιδεολογιών και 
πρακτικών. 

Και αυτό το δοκιμάζαμε στην πρά-
ξη και όχι θεωρητικά. Στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, συνδημιουργή-
σαμε τους Οικολόγους-Εναλλακτι-
κούς. Τα αποτελέσματα είναι γνω-
στά. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο 
στη Γιουγκοσλαβία, με τον Οτσαλάν, 
με το σχέδιο Ανάν, συνεργαστήκαμε 
με δυνάμεις του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ 
ή της πατριωτικής Αριστεράς, ακό-
μα και της «πατριωτικής δεξιάς», 
όπως ο Λαζαρίδης, της νεο-ορθοδο-
ξίας –όπως ο Ζουράρις ή ο Παπαθε-
μελής– και κατ’ εξακολούθησιν, με 
προεξάρχοντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως ο Λαφαζάνης, ο Αλαβάνος, ο 
Γλέζος.  –Απορρίψαμε την πολλάκις 
διατυπωθείσα πρόταση του Μανόλη 
Γλέζου για ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ διότι 
θα σήμαινε την αυτο-ακύρωσή μας, 
όπως ακριβώς συνέβη με τον ίδιο. 
Τέλος, έσχατη απόπειρα –ή μήπως 
έσχατο λάθος;–, η «Σπίθα», με τον 
Μίκη Θεοδωράκη, και αντιμνημονι-
ακούς Κατρούγκαλους, Ζουράρηδες, 
Καζάκηδες.  

Σήμερα λοιπόν κλείνει ο κύκλος 
της μεταπολίτευσης με μια κυριολε-
κτική εθνική καταστροφή, όπως συ-

νέβη το 1922, το 1949 το 1974 – με 
μια εθνική καταστροφή κλείνουν οι 
κύκλοι στην Ελλάδα, μετά το 1922. 
Σε ακόμα χαμηλότερο σκαλί, διότι η 
χώρα πνέει κυριολεκτικώς τα λοί-
σθια. Και, δυστυχώς, στα έξι χρόνια 
των μνημονίων και του αντιμνημονι-
ακού αγώνα, οι πολιτικές ομαδοποι-
ήσεις και τα κόμματα του χώρου απέ-
τυχαν να διαγνώσουν τη σημασία των 
γεωπολιτικών μεταβολών τόσο προς 
μια γερμανική Ευρώπη όσο και την 
επιστροφή της χώρας υπό το τουρκι-
κό άρμα, ή, στην καλύτερη περίπτω-
ση, κάτω από ένα δυτικό-οθωμανικό 
condominium. Παράλληλα,  αρνήθη-
καν να καταδείξουν τη γενικευμένη 
παρακμή, δημογραφική, οικονομική, 
πολιτισμική, κοινωνική και παιδευτι-
κή, και να ορθώσουν αποτελεσματικά 
αναχώματα στην αποσύνθεση. 

Έτσι, μπαίνουμε γυμνοί, εξασθε-
νημένοι σε μια νέα ιστορική περίο-
δο, το διακύβευμα της οποίας είναι η 
ίδια η επιβίωσή μας, η οποία, παρα-
δόξως, γιατί φτάσαμε στα έσχατα μιας 
ιστορικής διαδρομής, απαιτεί μια κυ-
ριολεκτική επανάσταση. Πρόκειται  
για ένα τιτάνιο έργο που προϋποθέ-
τει και όραμα και σχέδιο. 

Θέλουμε, λοιπόν, ένα όραμα για 
τον 21ο αιώνα, που θα στηρίζεται 
στον «εκσυγχρονισμό της παράδο-
σής» μας, με υλικά του τον πατριωτι-
σμό, την κοινωνική χειραφέτηση, την 
ενδογενή ανασυγκρότηση, την οικο-
λογία, την άμεση δημοκρατία και την 
πολιτιστική αναγέννηση. 

Και ενώ αυτό το όραμα γίνεται ήδη 
αποδεκτό –φραστικά– από την πλει-
οψηφία του λαϊκού σώματος, από την 
άλλη πλευρά, ακόμα δεν αναλαμβά-
νεται ενεργά από αυτή τη λαϊκή πλει-
οψηφία, ούτε ακόμα από μια ενεργή 
πολιτική μειοψηφία. Οι περισσότεροι 
περιμένουν ακόμα κάποιο θαύμα, ή 
κάποιον σωτήρα, κάποιον Παΐσιο ή 
κάποιον Πούτιν, για να τους σώσει. 
Επομένως, χρειάζεται σχέδιο. Και 
σήμερα, επειδή δεν υπάρχει πλέον 
λεωφόρος αυταπατών, ούτε καν στε-
νωπός διαφυγής, μπορούμε απλώς 
–είναι ήδη τεράστιο– να μετατρέψου-
με σε εστία το μικρό «καντηλάκι», 
που εμείς και άλλοι κρατούσαμε με 
δυσκολία αναμμένο αυτά τα χρόνια. 

Για να μεταβληθεί η εστία σε πυρ-
καγιά, χρειάζεται όχι μόνο η αυτομε-
ταρρύθμιση των υπαρχουσών ελίτ, 
αλλά κυρίως η έμπρακτη «αυτοκρι-
τική» του ίδιου του λαϊκού σώμα-
τος και η ανάδειξη, επιτέλους, νέων 
ηγεσιών, που θα προέρχονται από τα 
σπλάχνα του. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από το «καντηλάκι» στην εστία της αντίστασης
Για να γίνει η εστία πυρκαγιά χρειάζεται η έμπρακτη «αυτοκριτική» του ίδιου του λαϊκού σώματος

“ 
Και πράγματι το ΟΧΙ 

ήταν για πολλούς 

ένα ΟΧΙ μαϊμού 

ώστε να «τσιμεντώ-

σουν» το ΝΑΙ του 

Τσίπρα!

Του Γιώργου Καραμπελιά
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Η 

θεσμοθέτηση του αυτόματου μηχα-
νισμού περικοπών σε δαπάνες του 
δημοσίου (μισθούς και συντάξεις) 
έως το ερχόμενο Γιούρογκρουπ της 

24ης Μαΐου,  σε περίπτωση μη επίτευξης των 
δημοσιονομικών στόχων, συνδέει άμεσα τη 
μοίρα των δημοσίων δαπανών με τις επιδόσεις 
στην ιδιωτική οικονομία. Και για να το διευκρινί-
σουμε: για να μην κοπούν μισθοί και συντάξεις, 
θα πρέπει στις ετήσιες αξιολογήσεις να επιτυγ-
χάνονται πρωτογενή πλεονάσματα, άρα να πα-
ράγεται πλούτος στη χώρα. Ευσεβής πόθος θα 
πει κάποιος, σε μια οικονομία που επί έξι χρόνια 
βρίσκεται σε συνεχή ύφεση, υφίσταται τις παρε-
νέργειες των κάπιταλ κοντρόλ,  ενώ η ψήφιση 
του τελευταίου πακέτου των ασφαλιστικών και 
φορολογικών μέτρων οδηγεί σε οριστική διάλυ-
ση της μικρομεσαίας οικονομικής δομής – ό,τι 
είχε απομείνει δηλαδή από την ελληνική ιδιο-
προσωπία στο κοινωνικό-οικονομικό πεδίο.

Το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος  τέθη-
κε σε διαβούλευση μόλις στις 5 Μαΐου –έως τις 
16– μετά δηλαδή από δύο χρόνια, αποτελεί μια 
ακόμη ένδειξη της αδιαφορίας και του ερασιτε-
χνισμού της «αριστερής διακυβέρνησης» έναντι  
της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. 

Το σχέδιο νόμου εξαντλείται στα  κίνητρα 
ενισχύσεων των νέων επενδύσεων ή των επε-
κτάσεων υφιστάμενων, ήτοι επιχορηγήσεις, φο-
ρολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις της απασχό-
λησης ή της απόκτησης μηχανολογικού εξοπλι-
σμού, με προϋπόθεση την εξασφάλιση του 25% 
της συνολικής επένδυσης από ιδία συμμετοχή ή 
τραπεζικό δάνειο. 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων αφορούν 
σε εξωστρεφείς και καινοτόμες ΜΜΕ –αν και η 
καινοτομία εξαντλείται στη χρήση ερευνητικών 
πορισμάτων–, σε ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομάδες Παραγω-
γών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, σε ευ-
φυείς επιχειρήσεις Τεχνολογιών και Πληροφο-
ρικής, σε όσες παρουσιάζουν αύξηση της απα-
σχόλησης κατά 10% την τελευταία 3ετία καθώς 
και όσες επενδύουν σε ειδικές περιοχές (παρα-
μεθόριες, νησιωτικές, ορεινές και φθίνουσες). Η 
μη υπαγωγή μιας επένδυσης σε ειδική κατηγο-
ρία οδηγεί σε απώλεια του 30% του ποσοστού 
ενίσχυσης που δικαιούται, ενώ αν πρόκειται για 
υφιστάμενη επιχείρηση, δεν θα μπορεί να ενι-
σχυθεί με το καθεστώς της επιδότησης της απα-
σχόλησης ή της μίσθωσης καινούριου μηχανο-
λογικού εξοπλισμού!

Καθορίζονται  τα ελάχιστα όρια των επενδυ-
τικών σχεδίων σε 500 χιλ. €  για μεγάλες επεν-
δύσεις –στις οποίες περιλαμβάνονται εμπορι-
κές εταιρείες και συνεταιρισμοί–,  250 χιλ. € για 
μεσαίες επιχειρήσεις και συνέργειες (clusters), 
150 χιλ. € για μικρές επιχειρήσεις και 100 χιλ. 
€ για ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώ τίθεται πλαφόν  στα 5 εκατ. 
€ ενίσχυση και ανώτατο επίπεδο επένδυσης στα 
20 εκατ. €.

Ενδεικτικά ζητήματα που θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη  πριν την ψήφιση του  νόμου είναι:

Η μη πρόβλεψη προκαταβολών ενισχύσε-
ων, που θα δημιουργήσει μεγάλες δυσλειτουρ-
γίες στο ξεκίνημα, δεδομένης της έλλειψης ρευ-

στότητας στην αγορά.
Η ασάφεια ως προς την επιλεξιμότητα ενι-

σχύσεων υφιστάμενων τουριστικών  μονάδων 
και ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται στον 
εναλλακτικό τουρισμό στις περιφέρειες Δυτικής 
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Στερεάς 
Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Η εξαίρεση επιχορηγήσεων για επενδύσεις 
σε μονάδες παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) –πλην των μικρών υδροηλε-
κτρικών και της παραγωγής θερμότητας– κα-
θώς και των πρατηρίων διανομής πεπιεσμέ-
νου φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα εξαιρούνται 
τα επενδυτικά σχέδια Μονάδων Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων τα οποία ήταν επιλέξιμα σε προηγού-
μενους αναπτυξιακούς νόμους. 

Η εξαίρεση από την επιλεξιμότητα δαπανών 
που αφορούν σε επενδύσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν το 2015, αλλά και η μη πρόβλεψη για 
συμψηφισμό οφειλών με επιχορηγήσεις εγκρι-
θέντων επενδυτικών σχεδίων.

Στα παράδοξα του σχεδίου συγκαταλέγονται 
η αδυναμία συνδυασμού ενισχύσεων που αφο-
ρούν στο μισθολογικό κόστος και στην απόκτη-
ση υλικών και άυλων στοιχείων ενεργητικού 
για τη λειτουργία μιας επένδυσης. Στην περί-
πτωση δε της ενίσχυσης μέσω φοροαπαλλαγής, 
δεν επιτρέπεται η χρήση ποσοστού υψηλότερου 
του 20%  του συνολικού ποσού φοροαπαλλα-
γής κατ' έτος.

Στα όρια του σκανδάλου είναι τέλος η ανά-
θεση της αξιολόγησης σε έναν αξιολογητή ανά 
επενδυτικό σχέδιο, από δύο που ίσχυε έως 
τώρα, γεγονός που θα δημιουργήσει προφανή 
ζητήματα αξιοπιστίας και φαινόμενα διαπλοκής. 

Το σχέδιο, όπως κι όλοι οι προηγούμενοι 
αναπτυξιακοί νόμοι, χαρακτηρίζεται από έλλει-
ψη οράματος για το αναπτυξιακό μοντέλο της 
χώρας, αφού έως τώρα οι νόμοι αυτοί λειτούρ-
γησαν ως έμμεση χρηματοδότηση εισαγόμενων 
βιομηχανικών προϊόντων και κατανάλωσης. 

Τρία είναι κατά την άποψή μου τα βασικά 
συστατικά ενός αναπτυξιακού προτάγματος με 
στόχο την αποαποικιοποίηση της χώρας:
Α) Η ενδυνάμωση των  ενδογενών χαρακτηρι-
στικών του παραγωγικού εκσυγχρονισμού. 

Β) Η αντιμετώπιση της χωροταξικής ανισορρο-
πίας.

Γ) Ο  μετασχηματισμός της Κρατικής διοίκησης. 

Αναφορικά με τον πρώτο όρο, ένας αναπτυξι-
ακός νόμος θα έπρεπε να θεσπίσει ως βασικό 
κριτήριο αξιολόγησης την εγχώρια προστιθέ-
μενη αξία μιας επένδυσης. Με αυτό τον τρόπο, 
προτεραιότητα στη στήριξη θα δινόταν σε επεν-
δύσεις με προστιθέμενη αξία μεγαλύτερη ή ίση 
του 35%, όποτε και το παραγόμενο προϊόν  θα 
χαρακτηριζόταν ως «ελληνικό». Ο δείκτης υπο-
λογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας πώλησης 
του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα 
των  εγχώριων πρώτων υλών και των ημικατερ-
γασμένων προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την παραγωγή του, το εργατικό και διοικη-
τικό κόστος, αφαιρουμένων των εκροών μερι-
σμάτων εκτός χώρας σε όλο τον κύκλο παραγω-
γής και διάθεσής του.
Ο δεύτερος όρος θα προϋπέθετε ένα εθνικό 
σχέδιο αποκέντρωσης, με μεταφορά του διοικη-
τικού κέντρου από την Αθήνα και ειδικά κίνη-
τρα για την ενίσχυση των υπό κατάρρευση οικι-
στικών πυρήνων, ιδιαίτερα στις ακριτικές, ορει-
νές και νησιωτικές περιοχές. Οι περιφέρειες θα 
έπρεπε να αναλάβουν τον χωροταξικό και οικο-
λογικό σχεδιασμό της παραγωγής με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου (ταυτότη-
τα περιοχών), εισάγοντας μεθοδολογικά εργα-
λεία όπως αυτά της κυκλικής οικονομίας, του οι-
κολογικού αποτυπώματος, του βαθμού κάλυ-
ψης των τοπικών αναγκών κοκ

Ο τρίτος όρος θα προϋπέθετε ένα κράτος 
επιτελικό, που θα χάρασσε μια εθνική παραγω-
γική στρατηγική, εκκινώντας από την επαναλει-
τουργία κλειστών βιομηχανικών μονάδων, την 
αξιοποίηση του αδρανούς μηχανολογικού εξο-
πλισμού και της υψηλής τεχνογνωσίας των πα-
λιών μαστόρων – παραγωγών. Παράλληλα, αξι-
οποιώντας υποδομές, δίκτυα ανταλλαγής και 
πληροφοριών, θα φρόντιζε για την ενίσχυση 
της διασύνδεσης της παραγωγής με τις Εθνικές 
και Περιφερειακές Αλυσίδες Αξίας (Βαλκάνια- 
Ν. Ευρώπη-Αν. Μεσόγειος), ενώ θα εφήρμοζε 
μια βιώσιμη στρατηγική απασχόλησης, ιδιαίτε-
ρα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, βα-
σισμένη στην παράδοση των συνεργατικών και 
συνεταιριστικών σχημάτων.

Ζητούμενο για όλα αυτά ένα νέο Πολιτικό 
και Κοινωνικό Υποκείμενο…..

Α 

κολουθεί το κείμενο που εστάλη 
στις 5-5-16 ως ηλεκτρονική επι-
στολή στους 21 ευρωβουλευτές 
της χώρας μας, καθώς επίκεινται 

εξελίξεις στο θέμα της εν λόγω συμφωνί-
ας ΗΠΑ – ΕΕ:

Μετά τη διαρροή μεγάλου μέρους του 
κειμένου της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης 
Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), οι ανησυ-
χίες της ελληνικής, όπως και της ευρωπαϊ-
κής, κοινωνίας για όσα εν κρυπτώ ετοιμάζο-
νται για το μέλλον της έχουν αποδειχθεί απο-
λύτως βάσιμες. Παρότι κάπου 4.000.000 
Ευρωπαίοι έχουν υπογράψει εναντίον της 
συμφωνίας, ο φόβος ότι όλα θα κριθούν όχι 
μόνο χωρίς να ερωτηθούν οι λαοί, αλλά και 
ενάντια στα συμφέροντα και τις επιθυμίες 
τους, είναι διάχυτος και δικαιολογημένος.  
Για αυτό σας καλούμε, ως εκλεγμένους εκ-
προσώπους μας, να τοποθετηθείτε δημόσια 
και ξεκάθαρα υπέρ των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων, της δημόσιας υγείας, του φυσικού 
περιβάλλοντος, της στοιχειώδους δημο-
κρατίας – άρα αντίθετα σε κάθε συμφωνία 
της μορφής της ΤΤΙΡ ή της CETA. Σας καλού-
με να αναλάβετε τις ευθύνες σας έναντι της 
πατρίδας μας και του λαού μας και να μην 
ακολουθήσετε τυφλά τις άνωθεν «οδηγί-
ες» από τους ισχυρούς παράγοντες ένθεν 
κακείθεν του Ατλαντικού, υποβιβάζοντας τη 
χώρα μας σε φτωχό υποκείμενο της δράσης 
των πολυεθνικών ιδιωτικών συμφερόντων.  
Γράφοντας μάλιστα από μια κατ’ εξοχήν 
αγροτική περιοχή της πατρίδας μας, δεν 
μπορούμε παρά να εκφράσουμε την αγα-
νάκτησή μας για την ατζέντα των συζητή-
σεων με τις καλλιέργειες γενετικά τρο-
ποποιημένων φυτών, με την κατάργη-
ση των γεωγραφικών ενδείξεων κτλ.  
Στη γραμμή λοιπόν της GREENPEACE σας 
καλούμε: 
• Για την TTIP να απαιτήσετε τον τερματισμό 
των διαπραγματεύσεων, την απόλυτη δια-
φάνεια και δημοσιοποίηση όλων των σχετι-
κών εγγράφων, καθώς και την έναρξη ενός 
δημόσιου και ανοιχτού διαλόγου για τη βελ-
τίωση του εμπορίου.

• Για τη CETA να απαιτήσετε τον χαρακτηρι-
σμό της ως μικτή συμφωνία ώστε να συμμε-
τέχουν στην ψήφισή της και τα εθνικά κοινο-
βούλια και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξω-
τερικών Υποθέσεων την Παρασκευή 13/5, 
να πιέσετε τον αρμόδιο υπουργό Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη να 
πάρει ξεκάθαρη θέση ενάντια στην TTIP και 
CETA.

Με τιμή,  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, 
Παράταξη Πολιτών για τον Δήμο Κομοτηνής  

Η δημοτι-
κή παράταξη 
Σπάρτακος για 
την TTIP

Του Νίκου Ντάσιου

Για τον αναπτυξιακό νόμο
Αδιαφορία για την πραγματική ανασυγκρότηση της οικονομίας και ερασιτεχνισμός.

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι τράπεζες το 2015 ήταν ουσι-
αστικά ημιθανείς, για ένα εξά-
μηνο λειτούργησαν με κάπιταλ 
κοντρόλ, έχασαν περίπου 40 
δισ. σε καταθέσεις και τα κόκ-
κινα δάνεια ήταν περισσότε-
ρα από ποτέ. Με την ανακεφα-
λαιοποίηση του προηγούμενου 
Νοεμβρίου ξεπουλήθηκαν ένα-
ντι εξευτελιστικού τιμήματος σε 
ξένα κερδοσκοπικά φαντς. 

Ε 

ν τούτοις, το καταστροφι-
κό 2015 δαπάνησαν 43 
εκατ. ευρώ για διαφήμι-
ση,  ποσό που ξεπερνά 

κατά πολύ τα 50 εκατ. ευρώ αν προ-
σθέσουμε και τη δαπάνη για ΦΠΑ, αγ-
γελιόσημο*, ειδικό φόρο τηλεοπτι-
κών διαφημίσεων και λοιπές επιβα-
ρύνσεις. Η παραπάνω δαπάνη αφο-
ρά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 
(Εθνική, Άλφα Μπανκ, Γιούρομπανκ 
και Πειραιώς) και τη μικρότερη Ατ-
τική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, η Πει-
ραιώς ήταν η πιο ανοιχτοχέρα, αφού 
δαπάνησε 19,373 εκατ. ευρώ σε δια-
φημιστική δαπάνη (χωρίς επιβαρύν-
σεις), ενώ οι υπόλοιπες τρεις μεγά-
λες δαπάνησαν πάνω κάτω τα ίδια: Η 
Γιούρομπανκ 7,929 εκατ. ευρώ (χω-
ρίς τις επιπλέον επιβαρύνσεις), η 
Άλφα Μπανκ 7,584 εκατ. ευρώ (χω-
ρίς τις επιπλέον επιβαρύνσεις) και 
η Εθνική 6,394 εκατ. ευρώ (χωρίς 
τις επιπλέον επιβαρύνσεις). Η μι-
κρή τράπεζα Αττικής, που η ανακε-
φαλαιοποίησή της τον περασμένο 
Φεβρουάριο είχε εξελιχθεί σε ένα μι-
κρό θρίλερ, δεν τσιγκουνεύτηκε δα-
πάνες για διαφήμιση, δίνοντας 1,843 
εκατ. ευρώ (χωρίς τις επιπλέον επι-
βαρύνσεις).

Προκλητικές δαπάνες, αν σκε-
φτεί κανείς ότι οι συστημικές τράπε-
ζες διασώθηκαν το 2013 με λεφτά 
του ελληνικού δημοσίου. Θυμίζουμε 
ότι σε εκείνη την ανακεφαλαιοποίη-
ση το ελληνικό δημόσιο δανείστη-
κε 25,5 δισ. ευρώ και τα έδωσε στις 
τέσσερις τράπεζες με αντάλλαγμα η 
συντριπτική πλειοψηφία των μετο-
χών να περάσει στο δημόσιο, το ΤΧΣ 
κατείχε το 85,5%. Η κατασπατάληση 
μέρους του δημόσιου χρήματος δεν 
αναδεικνύεται από τα ΜΜΕ επειδή το 
δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται για 
να χρηματοδοτήσει επίσης και τα ίδια 
τα ΜΜΕ. Και όπως θα δούμε από την 
ανάλυση των στοιχείων, η πίτα μοι-
ράζεται έτσι που να είναι όλοι ικανο-
ποιημένοι, και οι δεξιοί και οι αριστε-

ροί, και οι «σοβαροί» και οι «αποκα-
λυπτικοί-καταγγελτικοί», και τα με-
γάλα ψάρια και τα μικρά, για όλους 
έχουν μεριμνήσει οι καλοί τραπεζί-
τες. 

Τα μεγάλα ψάρια
Τα στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης 
μπορεί για πρώτη φορά να δημοσι-
εύτηκαν, αλλά οι πίνακες των τρα-
πεζών δεν αναφέρουν ποιο είναι το 
Μέσο που έλαβε την ενίσχυση, αλλά 
την εταιρεία που έλαβε για λογαρια-
σμό του την ενίσχυση. Έτσι, είναι σπα-
ζοκεφαλιά να εντοπίσεις ποιος κρύ-
βεται πίσω από κάθε εταιρεία, ενώ 
πολλά μεγάλα Μέσα, όπως του ομί-
λου Αλαφούζου, κόβουν τιμολόγια 
σε πολλές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά 
τα μεγάλα ψάρια εύκολα ή δύσκολα 
ανακαλύπτονται. Στην πρώτη θέση 
βρίσκεται ο όμιλος Αλαφούζου (τη-
λεόραση, ραδιόφωνο, ιστοσελίδα και 
εφημερίδα) με 3,298 εκ. ευρώ. Το 

Πρώτο Θέμα, με δύο εταιρείες συμ-
φερόντων Θ. Αναστασιάδη και Τ. Κα-
ραμήτσου (εκδόσεις Πρώτο Θέμα 
και Νέο Χρήμα) αγγίζει τα 3 εκατ. 
ευρώ, με τα μισά σχεδόν (1,41 εκατ.) 
να προέρχονται από την Τράπεζα 
Πειραιώς. Από κοντά ο ΔΟΛ (2.943 
εκατ.), αλλά και ο όμιλος Μπόμπο-
λα με μόλις δύο εφημερίδες (η μια 
κιόλας μικρής κυκλοφορίας) φτά-
νει σχεδόν τα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο Χα-
τζηνικολάου από την άλλη ενισχύ-
εται αρκετά (2,116 εκατ. ευρώ) από 
τις τράπεζες, προκειμένου να χτίσει 
τη δημοσιογραφική του αυτοκρατο-
ρία. Τα τηλεοπτικά κανάλια, αν και 
διαθέτουν πιο ισχυρό Μέσο (σε σύ-
γκριση με εφημερίδες και ιστοσελί-
δες), ακολουθούν. Τέλος, και ο Μα-
ρινάκης, παρότι μπήκε πρόσφατα στα 
ΜΜΕ με εφημερίδα, ραδιόφωνο και 
ιστοσελίδα, δεν πρέπει να έχει παρά-
πονο, αφού καρπώνεται ποσό διαφή-
μισης σχεδόν ενός εκατομμυρίου:

Τα αμιγώς κυβερνητικά Μέσα
Σε αυτήν την κατηγορία βάζουμε τα 
μικρότερα Μέσα, που στηρίζουν με 
πάθος την κυβέρνηση και είδαν τα 
έσοδά τους το 2015 να εκτοξεύονται. 
Δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση με 
την πρώτη ομαδοποίηση, γιατί και 
μεταξύ των μεγάλων ψαριών υπάρ-
χουν φανατικοί υποστηρικτές της κυ-
βέρνησης, π.χ. την προηγούμενη Τρί-
τη το πρωτοσέλιδο της Αυγής και του 
Έθνους έμοιαζαν σαν δύο σταγόνες. 
Η επιχορήγηση που λαμβάνει η Αυγή 
είναι σκάνδαλο. Πουλά τις καθημερι-
νές λίγο πάνω από χίλια φύλλα και 
τις Κυριακές τρεις χιλιάδες και λαμ-
βάνει διαφημίσεις αξίας σχεδόν μι-
σού εκατομμυρίου ευρώ. Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως με τα όλα της. 
Μετά, Το Ποντίκι, αν και εβδομαδι-
αία εφημερίδα με χαμηλή πλέον κυ-
κλοφορία, κατορθώνει να έχει έσο-
δα 380 χιλ. ευρώ. Αλλά και ο όμιλος 
Κόντρα του δραχμικού Κουρή, τα 340 
χιλ. ευρώ από τις τράπεζες τα βρί-
σκει εύκολα. Η Εφημερίδα των Συ-
ντακτών, αν και σε σχετικό δημοσίευ-
μα διαμαρτυρόταν ότι πήρε λίγα, δεν 
θα έπρεπε να έχει παράπονο – 326 
χιλ. ευρώ ενίσχυση σε μια συνεταιρι-
στική  επιχείρηση από τις αμαρτωλές 
τράπεζες είναι ικανοποιητική επίδο-
ση. Το Χωνί, φιλοκυβερνητική εφη-
μερίδα με διαρκώς μειούμενη κυ-
κλοφορία, τα πάει μια χαρά με τα 180 
χιλ. που εισπράττει. Να κλείσουμε με 
ένα σάιτ, του ευρωβουλευτή Στ. Κού-
λογλου, που παρότι δεν έχει τον βρα-
χνά των τυπογραφείων, εισπράττει 
85 χιλ. ευρώ. 

…και τα περίεργα
Στα περίεργα θα μπορούσαμε να συ-
μπεριλάβουμε ότι υπάρχουν ιστο-
σελίδες που λαμβάνουν εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ διαφήμιση από τις 
τράπεζες. Το capital, με μεγαλομέτο-
χο τον Χάρη Φιλιππόπουλο, καρπώ-
θηκε διαφημιστική δαπάνη 736 χιλ. 
ευρώ. Το newsit του Ευαγγελόπου-
λου λίγο πάνω από 400 χιλ. Ο δια-
δικτυακός όμιλος του Δημήτρη Γιαν-
νακόπουλου 360 χιλ. και το zougla 
του άλλοτε κραταιού Μ. Τριανταφυλ-
λόπουλου και αυτό περί τις 360 χιλ. 
ευρώ. Πάνω από τις 100 χιλ. και 
άλλα σάιτ όπως η iefimerida (301 
χιλ.), matrix 24 (200 χιλ.) newsbeast 
(194 χιλ), The Toc της Στάη (154 χιλ) 
και protagon, πρώην του Στ. Θεοδω-
ράκη (150 χιλ). τουλάχιστον αυτά 
έχουν να αντιτείνουν ότι έχουν επι-
σκεψιμότητα. Τα Μέσα του υπόδικου 
για εκβιασμούς Μαυρίκου, που μόνο 
από την Τράπεζα Αττικής καρπώθη-

καν 131 χιλ., ή το Κουρδιστό Πορτο-
κάλι (66 χιλ.), ή το φιλοχρυσαυγίτι-
κο bankingnews (107 χιλ., τα μισά 
από την Τράπεζα Αττικής) τι έχουν να 
επιδείξουν; Άλλα περίεργα, τα 16 χιλ. 
ευρώ που πήρε ο δημοσιογράφος 
Γιάννης Παπαγιάννης από την Αττική, 
τα 11 χιλ. του Κυριάκου Βελόπουλου 
(υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι 
με μικρότερα ποσά) από την ίδια τρά-
πεζα, τα 55 χιλ. του antinews από την 
Πειραιώς, τα 160 χιλ. που έλαβε εται-
ρεία του Γιώργου Καρατζαφέρη από 
την Πειραιώς, τα 6 χιλ. που έλαβε το 
Μακελειό από την Αττικής, τα 187 χιλ. 
του σάιτ altsantiri από την Πειραιώς ή 
τα 139 χιλ. ευρώ του περιστασιακού 
υποστηρικτή της δραχμής, Γιώργου 
Τράγκα, μέσω της εταιρείας Πυθαγό-
ρας Εκδοτική ΑΕ που βγάζει το περι-
οδικό Crash.  Γενικώς οι λίστες, ειδι-
κά της Πειραιώς και της Αττικής, είναι 
γεμάτες από «περίεργα», χρόνο να 
έχει κανείς να αποκρυπτογραφήσει 
ποιο Μέσο κρύβεται πίσω από κάθε 
εταιρεία. 

Για να δούμε όλο το πλέγμα της 
διαπλοκής (παλιάς και νέας) είναι 
απαραίτητο να δοθούν τα στοιχεία 
από τις χρηματοδοτήσεις των τραπε-
ζών και για τα προηγούμενα χρόνια 
και κυρίως να δημοσιευτούν οι δι-
αφημιστικές δαπάνες των ΔΕΚΟ και 
του δημοσίου. Λέγεται ο ότι ο Δρα-
γασάκης είχε πρόθεση να τις δημο-
σιεύσει και αυτές, αλλά το Μαξίμου 
του «έβαλε πάγο», θα είχε τους λό-
γους του. 

ΥΓ. Το Άρδην, η Ρήξη, ο Λόγιος Ερ-
μής, οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και 
το ardin-rixi.gr, αν και έχουν πολύ 
μεγαλύτερες πωλήσεις και επι-
σκεψιμότητα από άλλους που λαμ-
βάνουν εκατοντάδες ή δεκάδες χι-
λιάδες, δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ 
από τράπεζες. Οι άσπονδοι φίλοι 
ας ψάξουν στον κατάλογο, για του 
λόγου το αληθές. 

*Το αγγελιόσημο οριζόταν για τις 
ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών σε 
ποσοστό 20% επί του τιμήματος της 
διαφήμισης, για αυτές της Θεσσα-
λονίκης ήταν 16% και για τα ραδι-
όφωνα και τις τηλεοράσεις 21,5%. 
Η τελική τιμή της διαφήμισης δια-
μορφώνεται μετά το αγγελιόσημο 
συν μετά άλλο ένα 23% που είναι 
ο ΦΠΑ και αν δεν υπάρχει κάποιο 
ακόμα ειδικό τέλος, προκύπτει η 
τελική τιμή. 

** πολυμετοχικότητα

Λεφτά υπάρχουν …
...για δικές μας εφημερίδες, κανάλια, ραδιόφωνα και ιστοσελίδες...

Του Γιάννη Ξένου
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Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
που κατατέθηκε στα τέλη Απρι-
λίου του 2016, σχολιάστηκε εκτε-
νώς για τις πολλές και αποσπα-
σματικές διατάξεις για «ελάσσο-
να» θέματα (π.χ. κατ' εξαίρεση με-
τεγγραφές φοιτητών).

Λ 

ίγο πριν κατατεθεί στη 
βουλή, ο τοπικός (στον 
εργασιακό χώρο του πα-
νεπιστημίου) συνδικαλι-

στής του ΣΥΡΙΖΑ μας το επισύναψε 
και στο υστερόγραφο έγραψε ότι το 
ΤΑΔΕ πάγιο αίτημα της ομοσπονδί-
ας μας πραγματοποιήθηκε, υπονο-
ώντας ότι μας έκανε τη χάρη. Το αί-
τημα αυτό αφορούσε στη δυνατότη-
τα συνυπηρέτησης συζύγων, όπως 
προσφέρεται και σε άλλες κατηγορί-
ες προσωπικού του δημοσίου.

Η συμπεριφορά αυτή φωτίζει ξε-
κάθαρα το βασικό αίτιο της κακοδαι-
μονίας του ελληνικού κράτους:
1. Η λειτουργία της διοίκησης, ακό-
μα και για τα καθημερινά, είναι στενά 
εξαρτημένη από αποφάσεις της νο-
μοθετικής εξουσίας, πρακτικά από το 
εκάστοτε κυβερνών κόμμα.
2. Οι τοπικοί πολιτευτές του κυβερ-
νώντος κόμματος μεταβιβάζουν αι-

τήματα (ενίοτε και ρουσφέτια) προς 
τη νομοθετούσα κυβέρνηση, η οποία 
επεμβαίνει καταλυτικά στη μικρολει-
τουργία της διοίκησης για την εξυπη-
ρέτησή τους.
3. Η διοίκηση είναι αποστερημένη 
από κάθε δυνατότητα πρωτοβουλίας 
για την αυτο-ρύθμιση λειτουργικών 
και τεχνοκρατικών ζητημάτων. Ακό-
μα και για τα στοιχειώδη, πρέπει να 
υπάρξουν νόμοι ή υπουργικές απο-
φάσεις, συνήθως διαδικασίες χρονο-
βόρες.

Είναι φανερό ότι στη χώρα η λει-
τουργία της διοίκησης πρέπει να αλ-
λάξει ριζικά μοντέλο. Λειτουργίες 
όπως η διαχείριση προσωπικού, η 
διαμόρφωση της εσωτερικής δομής, 
η κατανομή των πόρων κ.λπ. πρέπει 
να αποδεσμευθούν από το νομοθετι-
κό έργο της βουλής. Η ελληνική διοί-
κηση πρέπει να αποκτήσει ξεχωρι-
στή και αυτόνομη υπόσταση, να μπο-
ρεί, για δεδομένους στόχους, να βρί-
σκει, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, τον 
βέλτιστο τρόπο. Οι στόχοι, ο διατιθέ-
μενος προϋπολογισμός και ο έλεγ-
χος της τελικής απόδοσης θα απο-
τελούν αντικείμενο της εκλεγμένης 
εκτελεστικής εξουσίας, της κυβέρνη-
σης. Η νομοθετική εξουσία θα βάζει 
τα πλαίσια της σχέσης εκτελεστικής 
εξουσίας και κρατικού μηχανισμού 
(π.χ. ότι ο έλεγχος της διοίκησης θα 

γίνεται με τον τάδε τρόπο, όχι ωστόσο 
ότι το δείνα ΔΣ θα πρέπει να έχει 6.5 
μέλη). Όμως μέχρι εκεί. Δημοκρατι-
κός έλεγχος και όχι κομματικό καβα-
λίκευμα.

Θα πρέπει να γίνει συνείδηση 
ότι, χωρίς αποτελεσματικό κράτος, εί-
μαστε καταδικασμένοι. Αυτό που εξ 
ανάγκης (δύο παγκόσμιοι πόλεμοι) 
έμαθαν τα δυτικά κράτη, ότι η απο-
τελεσματική διοίκηση είναι που θέ-
τει τον πήχη των εθνικών επιτυχιών 
και αποτυχιών, θα πρέπει να το απο-
δεχθούμε και εμείς. Αποτελεσματι-

κό κράτος όπου κάθε λίγο και λιγά-
κι τα μεσαία και ανώτερα στελέχη αλ-
λάζουν, όπου η κομματική ταυτότητα 
και όχι η διοικητική αποτελεσματι-
κότητα είναι κριτήριο αξιοσύνης και 
όπου η προσαρμογή στις συνθήκες 
γίνεται με ρυθμούς χελώνας, δεν νο-
είται.

Η άμεση προσαρμογή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο καθεστώς λειτουργίας των 
κομμάτων εξουσίας της μεταπολί-
τευσης, του κράτους-λάφυρο, απο-
δεικνύει και κάτι ακόμα. Είναι μάλ-
λον αδύνατο να αφήσει κάποιος το 

βάζο με το μέλι άθικτο. Η αυτόνομη 
λειτουργία του κράτους δεν πρόκει-
ται να προκύψει από τα υπάρχοντα 
κόμματα. Το «είναι» των κομμάτων 
αυτών, το DNA τους, βασίζεται στην 
αφαίμαξη του κράτους προς όφελος 
των συμμετεχόντων στο κομματικό 
γίγνεσθαι. Από τις κομματικές νεο-
λαίες μέχρι και τις κομματικές συνδι-
καλιστικές παρατάξεις, το όραμα, συ-
νειδητό ή ασυνείδητο, είναι η αναρρί-
χηση στο τιμόνι του κρατικού μηχα-
νισμού και η αφαίμαξη των κρατικών 
πόρων. Όλοι έχουν «αγνές προθέ-
σεις», αλλά στο διά ταύτα ο κολλητός 
έχει προτεραιότητα.

Το αίτημα για αποτελεσματικό 
κράτος, δηλαδή για κράτος που θα 
λειτουργεί αυτόνομα προς την άρι-
στη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμ-
φέροντος, αν είναι να συντελεστεί, θα 
γίνει μάλλον ανορθόδοξα. Θα πρέ-
πει πρώτα να σχηματιστεί σαν αίτημα 
από χαμηλότερα (π.χ. σαν οριζόντια 
κίνηση-κίνημα των κρατικών λει-
τουργών που δεν είναι δεσμευμένοι 
σε κομματικά άρματα), στη συνέχεια 
να το ενστερνιστούν ευρύτερα παρα-
γωγικά στρώματα της κοινωνίας (και 
του ιδιωτικού τομέα) και πιθανόν κά-
ποια στιγμή να αποτελέσει προγραμ-
ματική εξαγγελία κάποιου μελλοντι-
κού κόμματος.

Του Δημήτρη Κρεμμυδά

Ο ομφάλιος λώρος κράτους - κόμματος

Μ 
ε πρωτοβουλία ανθρώπων της 
οικονομικής επιστήμης, της τε-
χνικής και της παραγωγής ιδρύ-
θηκε το «Ινστιτούτο Ενδογενούς 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» (ΙΝ.Ε.Π.Α.), 
ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με στόχο την 
ανάδειξη και ανάπτυξη των υπαρκτών, ωστόσο 
υποτιμημένων, δυνατοτήτων της ελληνικής οι-
κονομίας. Αρχές Φλεβάρη εξέλεξε Δ.Σ., συγκρο-
τήθηκε σε σώμα και στις 29 Φλεβάρη πραγματο-
ποίησε την προγραμματική του συνέλευση.

Το ΙΝΕΠΑ επιδιώκει να συνδέσει τη μελέτη 
της πραγματικής οικονομίας με την καθημερινή 
πρακτική εκείνων που τη ζουν, τη σχεδιάζουν 
και παράγουν το προϊόν της. Επικεντρώνει στον 
δημιουργικό παραγωγικό προσανατολισμό του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, επιστημονι-
κό, τεχνικό και επιχειρηματικό, καθώς και στη 
συνδυασμένη αξιοποίηση της ερευνητικής και 
εμπειρικής-πρακτικής καινοτομίας.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. προτάσσει τη συλλογική-κοινω-
νική ευημερία του ελληνικού λαού έναντι του 
ιδιοτελούς ατομικού συμφέροντος, συνδέοντας 
άρρηκτα την οικονομική με την κοινωνική και 
την πολιτισμική ανάπτυξη. Για την επίτευξη των 

παραπάνω σκοπών του υιοθετεί το πρότυπο της 
Ενδογενούς Ανάπτυξης, εντάσσοντάς το σε ένα 
πλαίσιο Παραγωγικής και Κοινωνικής Ανασυ-
γκρότησης. 

Καθώς η παραγωγική βάση συρρικνώνε-
ται, η Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση 
(Ε.Π.Α.) αποτελεί μονόδρομο. Το πρότυπο Ε.Π.Α. 
που προτείνει το ΙΝ.Ε.Π.Α. σε συνθήκες επενδυ-
τικής στασιμότητας μπορεί να επιτευχθεί κυρί-
ως μέσω κύκλων συσσώρευσης στον τομέα της 
μεταποίησης υψηλής εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας. Οι κύκλοι αυτοί συνδυάζουν τρόπους πα-
ραγωγής χαμηλής έως μέσης έντασης κεφα-
λαίου και υψηλής έντασης εργασίας. Ο σχεδια-
σμός προσβλέπει σε κατάλληλες-καινοτόμες 
μεθόδους και η παραγωγή σε ανταγωνιστικά, 
ποιοτικά προϊόντα.

Το ΙΝ.Ε.Π.Α. με οικονομικό-κοινωνικό πρό-
τυπο την ενδογενή ανάπτυξη, επιθυμεί να συμ-
βάλει στη δημιουργία ενός Εθνικού Στρατηγικού 
Παραγωγικού Οράματος.

Ιστορικό: 
Στα τέλη του 2012, η κοινή πεποίθηση πως 

ο μοναδικός δρόμος που διαθέτει η χώρα, προ-

κειμένου να αντιμετωπίσει την τεράστια εθνι-
κή, κοινωνική και οικονομική καταστροφή, εί-
ναι εκείνος της δημιουργίας πλούτου μέσω 
μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης, στηριγμέ-
νης κύρια στις εγχώριες δυνατότητες, έφερε κο-
ντά τρεις ανθρώπους της τεχνικής της παραγω-
γής και της επιστήμης, τον Ανδρέα Κυράνη, τον 
Αλέξανδρο Οικονομίδη και τον Βαγγέλη Πισσία. 
Μετά τις πρώτες μεταξύ τους συζητήσεις, που 
κατέδειξαν την ύπαρξη κοινού τόπου σκέψεων 
και προβληματισμού, καταγεγραμμένων ήδη σε 
σειρά κειμένων, ο αρχικός κύκλος των συνομι-
λητών διευρύνθηκε. 

Οι πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις συνάντη-
σαν την αγωνία πολλών συμπολιτών μας, πέρα 
από ιδεολογικούς και πολιτικούς προσανατο-
λισμούς, για το παρόν και το μέλλον αυτού του 
τόπου. Το εγχείρημα στα πρώτα του κρίσιμα βή-
ματα ενθαρρύνθηκε ηθικά και πρακτικά με την 
συμμετοχή του ομότιμου καθηγητή και τέως 
πρύτανη του ΕΜΠ Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου. 
Αυτός ο αρχικός όμιλος προβληματισμού και 
κοινωνικής παρέμβασης αποφάσισε το καλο-
καίρι του 2015 τη σύσταση του ΙΝΕΠΑ.

Πληροφοριακά στοιχεία για το ΙΝΕΠΑ:
Έδρα: οδός Φωκυλίδου 15 Αθήνα. Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: endogenis@gmail.com. Ιστολόγιοα: 
endogenis.blogspot.gr

Διοικητικά όργανα:
Πρόεδρος ΔΣ: Ανδρέας Κυράνης, αρχιτέκτο-
νας μηχανικός ΕΜΠ. Αντιπρόεδρος ΔΣ: Αλέξαν-
δρος Οικομομίδης, μαθηματικός, μηχανουργός. 
Γραμματέας ΔΣ: Βαγγέλης Πισσίας, Δρ Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων, ομ. καθηγητής. Ταμίας 
ΔΣ: Παναγιώτου Σπύρος, Γεωπόνος

Υπόλοιπα μέλη του ΔΣ:
Αχιλλόπουλος Βαγγέλης: ηλεκτρολόγος, τε-
χνολόγος, μηχανικός, επιχειρηματίας. Γεωργα-
ντά Ζωή: καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας και πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ. Παπαδά-
κης Χαρίλαος: Οικονομολόγος.

Αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ:
Μιχαήλ Γιώργος: Αρχιτέκτονας Βιομηχανικός 
Σχεδιαστής. Σκαμάγκος Θεόδωρος: MBA μάρκε-
τινγκ επιχειρηματίας. 

Υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη:
Αντωνίου Μαργαρίτα: Χημικός Μηχανικός 

ΕΜΠ. Γεωργόπουλος Δημοσθένης: Οικονομο-
λόγος. Κωτσάκη Ευσταθία: Οικονομολόγος.χ

Ίδρυση του Ινστιτούτου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Με αφορμή ένα σχέδιο νόμου

Η Ελληνική Διοίκηση πρέπει να αποκτήσει ξεχωριστή και αυτόνομη 
υπόσταση, να μπορεί για δεδομένους στόχους να βρίσκει, χωρίς έξω-
θεν παρεμβάσεις, τον βέλτιστο τρόπο. 

       ΚΟΙΝΩΝΙΑ          
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Λίγο πολύ της ίδιας υφής άνθρω-
ποι προσκαλούν σε πορεία, εκδήλω-
ση, συγκέντρωση, οργάνωση, κόμμα 
ή απόκομμα. Είναι οι εκπαιδευμένοι 
σε μεθόδους, συμπεριφορές και τρό-
πους προερχόμενους από την εσπερία. 
Όπως τότε μιμήθηκαν την Ισπανία, 
τώρα μιμούνται τη Γαλλία. Μόνο που 
τότε το πλήθος ήρθε και το έδιωξαν. 

Τ 

ούτη την Κυριακή θα είναι μό-
νοι τους, δίχως το μέγα πλήθος και 
μέγα πάθος του 2011. Τούτη τη 
φορά, ο χτυπημένος «εκ των έξω» 

και «εκ των έσω» λαός θα παραμείνει σπίτι 
του, κλεισμένος στην απελπισία και την απο-
γοήτευσή του. Είτε πάω είτε δεν πάω, θα δω 
να παίζεται το ίδιο έργο. Ήδη, κάποιοι κα-
λούν σε χωριστές συγκεντρώσεις, όπως κά-
νουν τα κόμματα στις «ενωτικές» διαδηλώ-
σεις. Ίσως, για να μην μπουν στον κόπο να 
πιάσουν θέση σε χωριστά πλακάκια της 
ίδιας πλατείας, για να μη διασταυρωθούν με 
τους «άλλους», για να μη συζητήσουν. Ο κα-
θένας είναι κάτοχος της μόνης αλήθειας και 
του μόνου ορθού δρόμου και αρνείται να 
συγχρωτιστεί και να μολυνθεί από την άλλη 
«ιδέα». Ακόμα κι αν αποδεχτούν τη δημο-
κρατία, ως διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι 
δυσαρεστημένοι από αποφάσεις θα στήσουν 
τη δική τους «πλατεία». Είναι όλοι αυτοί που 
το 2011 δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να με-
τατρέψουν την πλειοψηφική δυσαρέσκεια σε 
πλειοψηφική πολιτική δύναμη ανατροπής 
και απελευθέρωσης. 

Και, στο τέλος, θα βρίσουν τον λαό που 
δεν συμμετέχει. Αγνοούν ότι η πιο μεγάλη 
πολιτική  δύναμη είναι αυτοί που απέχουν 
από τη φάρσα των εκλογών. Είναι εκείνο το 
45% που απέχει, δίχως κανείς να αναρωτιέ-
ται γιατί και πώς θα γίνει κοινωνός και συμ-
μέτοχος απελευθερωτικής διαδικασίας. Ή εί-
ναι εκείνο το 61,3%, που ο καθένας θέλει να 
οδηγήσει κι απ’ άλλο δρόμο.  

Με τον τρόπο και τις ιδέες που μάθαμε 
αντιγράφοντας δυτικά ρεύματα, δεν θα συμ-
φωνήσουμε ποτέ για το ποιος είναι κάτοχος 
του σωστού και πού βρίσκεται η αλήθεια. Η 
πιθανότητα της ύπαρξης ομόκεντρων και 
συνεργαζόμενων κύκλων γίνεται αδυνατό-
τητα.

Και τώρα, με αυτά και άλλα, τι κάνουμε; 
Να αποδεχτούμε τη μοίρα που επιβάλλουν 
οι οικονομικά και πολιτικά ισχυροί; 

Να κάνουμε ένα πάρτι –μια μεγάλη γιορ-
τή. Να την πούμε συνάντηση –ραντεβού για 
κραιπάλες, αλληλεγγύη και ελευθερία. Να 
μεθύσουμε με ούζα, κρασιά και τσίπουρα. Ν’ 
αγκαλιαστούμε μεθυσμένοι, πριν αρχίσουν 
οι βαριές και βαρετές συζητήσεις, δίνοντας 
μια υπόσχεση: Να μη χωρίσουμε ποτέ –να 
νοιαζόμαστε για τον διπλανό μας, όποιος κι 
αν είναι αυτός. Να μη μας διαλύσουν οι δι-
αφωνίες μας.  Να δώσουμε χώρο στην αλή-
θεια. Κι ο χώρος της είναι αυτό που έχουμε 
ξεχάσει: «Το αληθεύειν εστί κοινωνείν». 

Να κοινωνήσουμε, να γίνουμε, ξανά, 

κοινωνία, κοινότητα, δήμος. Να βοηθήσει 
ο ένας τον άλλον. Οι επιθέσεις των ισχυ-
ρών μάς υποχρεώνουν σε συνεργασία, συ-
νεταιρισμό και αντάρτικο. Αγώνας με όλα τα 
μέσα, ακόμα και με τα νόμιμα. Να οργανώ-
σουμε την αποφυγή της φορολογικής λαίλα-
πας. Να στραφούμε στη δική μας παραγωγή, 
οργανώνοντας τη μοιρασιά της. Να προστα-
τεύσουμε τους κόπους μας από τη φορολο-
γία και τις περιουσίες μας από την απαλλο-
τρίωση. Όταν φορολογούν την επικοινωνία, 
σε κάθε γειτονιά, χωριό και πόλη, να γίνου-
με ένα wi-fi. Να παράγουμε από κοινού, να 
αυξήσουμε και να μοιραστούμε τα κοινά, την 
ώρα που μας τα κλέβουν όλα. 

«Η αγορά είμαστε εμείς». Και στην 
αγορά γεννήθηκε η δημοκρατία. Να αγο-
ρά-ζουμε, αγορεύοντας και συζητώντας. Και 
η αγορά ήταν και είναι στο κέντρο της πό-
λης. Να ξαναγίνουμε πόλη, χωριό, γειτονιά. 
Η υπόσχεση του «νοιάζομαι για τον διπλανό 
μου» να γίνει έγνοια και πράξη καθημερινή. 
Να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνείν, αντί να 

ψάχνουμε για «κινήματα». Το κοινωνείν εί-
ναι κίνηση του ενός προς τον άλλον. Εκεί 
βρίσκεται και το αληθεύειν.  

Απλό και δύσκολο. Μπορούμε; Άμα θέ-
λουμε, μπορούμε. Θέλουμε; Ή μήπως μά-
θαμε στα εύκολα και νομίζουμε ότι και τα 
συνθήματα είναι εύκολα; Οι φαντασιώσεις 
του «ολημερίς κι ολονυχτίς στους δρόμους», 
«δυο βδομάδες στάσης πληρωμών και η κυ-
βέρνηση πέφτει», «έξοδος από το ευρώ και 
στον πρώτο χρόνο μόνο δύσκολα», «γενική 
απεργία», «έφοδος και κατάληψη της βου-
λής», όλα αυτά και άλλα που σπείρανε στα 
μυαλά μας είναι ευκολότερες; 

Το κοινωνείν θα δείξει τους δρόμους. 
Μας κήρυξαν τον πόλεμο και με πόλε-

μο θα απαντήσουμε. Προϋπόθεση για κάθε 
νίκη είναι η ενότητα του μεγάλου πλήθους. 

Δημοκρατία παντού, αλλά η προϋπόθε-
σή της είναι η ενότητα του λαού. Να ξαναγί-
νουμε εκκλησία, βασισμένη στην αγάπη 
και τη φιλία. 

Μπορούμε; Ας το κάνουμε.  

Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα εις τον 
οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να 
ξεσκεπάζει εις την ατμοσφαίρα του τα με-
γαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, για 
την υλική θέση, οπού αξίζει τόσο για εκεί-
νους οπού θέλουν να τη βαστάξουν, όσο 
για εκείνους οπού θέλουν να την αρπά-
ξουν, και, για την ηθική θέση, τα μεγαλύ-
τερα συμφέροντα της Ανθρωπότητος...  Ας 
φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο 
σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος οπού 
την έχει κλεισμένη. Τοιουτοτρόπως από 
τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει 
με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θέλει έβγουν 
οι Μεγάλες Ουσίες".  (Διονύσιος Σολωμός, 
από τους "Ελεύθερους Πολιορκημένους")

«Ανωνύμου του Έλληνος»

Δέν ξέρω πόσοι Ἕλληνες ἀντέχουν ἀκόμη νά πα-
ρακολουθοῦν τή σαπουνόπερα τῶν διαπραγ-
ματεύσεων κυβέρνησης καί «θεσμῶν», πά-
ντως ἐμεῖς σίγουρα δέν ἀνήκουμε σ’ αὐτούς. 
Δηλώσεις, διαφωνίες, πακέτα μέτρων, ὅλα 
αὐτά πού ἔχουν πνίξει τήν χώρα μας καί τίς 
ζωές μας συνεχίζονται ἀκάθεκτα ἐπί ἕξι ὁλό-
κληρα χρόνια, μέ ἄλλους πρωταγωνιστές, 
ἀλλά στόν ἴδιο φαῦλο κῦκλο. Καί παρότι οἱ 
νῦν κυβερνῶντες διακήρυξαν τήν φιλοδοξία 
τους νά μᾶς βγάλουν ἀπό αὐτόν, τώρα πιά 
δείχνουν μέσα του σάν τό ψάρι στό νερό. 

Πήγαμε λοιπόν στό Γιούρογκρουπ τῆς Δευτέρας 
μέ ὅπλο κάποια σημάδια εὐρωπαϊκῆς στή-
ριξης (δηλώσεις τῶν Μοσκοβισί καί Τούσκ, 
στάση τῆς Ἰταλίας, προβλέψεις τῆς Γιούρο-
στατ…) καί στόχο νά πετύχουμε τήν ἀξιολό-
γηση – πού πέρυσι ἀπορρίπταμε μετά βδελυγ-
μίας – σέ συνδυασμό μέ τήν συζήτηση γιά τή 
βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Κάπως 
ἔτσι ἡ κυβέρνηση ἐλπίζει νά μᾶς χρυσώσει τό 
χάπι τῶν νέων μέτρων λιτότητας, ὑπερφορο-
λόγησης καί ἀσφαλιστικῆς καταλήστευσης, 
παρουσιάζοντας ὡς ἐπιτυχία της μιά πρό-
βλεψη γιά ἐλάφρυνση τοῦ δημόσιου χρέους 
– τό ὁποῖο ἔφτασε στό 206% χάρη (καί) στή 
δική της ἀνεπάρκεια. Παράλληλα, μαζεύει 
ὅπως καί πέρυσι τά ταμειακά διαθέσιμα ὅλων 
τῶν ὀργανισμῶν, μιλάει γιά τήν δυνατότητα 
ἀντοχῆς δύο μηνῶν πρίν τήν πτώχευση, λέει 
μισόλογα γιά …ἐκλογές καί δημοψηφίσμα-
τα (ἔ-λε-ος!), στήνει δηλαδή ξανά τό σκηνι-
κό καταστροφῆς πού ζήσαμε πέρυσι καί πού 
ἀποφύγαμε τίς πιό μοιραῖες του συνέπειες 
τήν ὕστατη στιγμή, χάρη στό ἔνστικτο πολι-
τικῆς ἐπιβίωσης τοῦ Τσίπρα. Τό πῶς θά μπο-
ροῦσε νά ἐξελιχθεῖ ἐφέτος, οὐδείς γνωρίζει. 
Τί μποροῦμε νά ἐλπίζουμε; Ὅλη ἡ φασαρία γί-
νεται γιά τά μέτρα – «κάβα» πού ζητοῦν Σό-
ιμπλε καί ΔΝΤ (μά καί ἡ κυβερνητική ἀντι-
πρόταση δέν εἶναι καλύτερη) κι ἀποσιωπᾶται 
ὅτι καί τά ἄλλα μέτρα πού ψηφίζονται μέσα 
στα Σαββατοκύριακα εἶναι καταστροφικά. 

Ἡ παρελκυστική τακτική τοῦ Σύριζα τό μόνο 
πού σίγουρα πετυχαίνει εἶναι νά διαλύσει ἔτι 
περαιτέρω τό οἰκονομικό κλῖμα στή χώρα, 
στήν ὁποία παρεμπιπτόντως ζοῦν καί ἐπαγ-
γελματίες, ἔμποροι, ἐπιχειρηματίες, κατηγο-
ρίες πολιτῶν δηλαδή πού συντελούν στήν 
παραγωγή εἰσοδήματος. Ἡ κυβέρνηση, πού 
συστηματικά ἀγνοεῖ ὅλους τούς ἀνωτέρω 
(ὅπως καί οἱ προκάτοχοί της), μέ διακηρυγμέ-
νο μόνο της μέλημα τή διασφάλιση τῆς πλη-
ρωμῆς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί τῶν συ-
νταξιούχων, ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια τήν πατρίδα 
μας στόν γκρεμό. Καί τό καλό σενάριο κάθε 
φορᾶς εἶναι τό χειρότερο τῆς προηγούμενης.

Kώστας Καραΐσκος

Γιουρογκρου-
πιάδα Νο. 2

Αρκετά, με τη δήθεν αντίσταση!
Οι επιθέσεις των ισχυρών μάς υποχρεώνουν σε συνεργασία, συνεταιρισμό και αντάρτικο 

“ 
 Τούτη τη φορά, ο χτυ-

πημένος «εκ των έξω» 

και «εκ των έσω» λαός 

θα παραμείνει σπί-

τι του, κλεισμένος στην 

απελπισία και την απο-

γοήτευσή του. Είτε 

πάω είτε δεν πάω, θα 

δω να παίζεται το ίδιο 

έργο.

                                                                                                                                                        ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη Τε-
τάρτη, με καθυστέρηση σχεδόν τριών 
χρόνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κα-
τάστασης των βουλευτών για το έτος 
2012. Καθυστέρηση που οφείλεται στο 
εσπευσμένο κλείσιμο της βουλής το 
2014, χωρίς να είναι άμοιρος ευθυνών ο 
τότε πρόεδρός της, Ε. Μεϊμαράκης, που 
θα έπρεπε να τα είχε δημοσιοποιήσει 
τουλάχιστον στις αρχές του 2014. 

Σ 

τη συνέχεια, όλο το 2015 χάθηκε, 
ελέω Ζωής Κωνσταντοπούλου, 
η οποία συγκρότησε την αρμόδια 
επιτροπή της βουλής λίγες μέρες 

πριν προκηρυχθούν οι εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου. Το Μαξίμου επιθυμούσε να καθυστε-
ρήσει η δημοσίευση των στοιχείων για να 
μπορέσει να διευθετήσει ο Γ. Σταθάκης το 
«θεματάκι» του με το ένα εκατομμύριο ευρώ 
καταθέσεων που είχε «ξεχάσει» να δηλώ-
σει τον προηγούμενο χρόνο. Η «αδέκαστη» 
Ζωή, που τώρα με μανία κατακεραυνώνει 
τον Τσίπρα και την παρέα του Μαξίμου, στο 
διάστημα της προεδρίας της, μια χαρά έκανε 
τη δουλειά του Μαξίμου. Τέλος, ο νυν πρό-
εδρος Νίκος Βούτσης και ο πρόεδρος της 
επιτροπής Γ. Βαρεμένος, καθυστέρησαν 
και μαγείρεψαν όσο μπορούσαν τα στοιχεία 
προκειμένου να βγουν την επομένη των πα-
νηγυρισμών Τσίπρα για τη φοβερή συμφω-
νία που μας φέρνει. Τουλάχιστον, υπόσχε-
ται ότι οι δηλώσεις για το 2013 θα δοθούν 
τον Οκτώβριο, αν προλάβουν και δεν έχουν 
προκηρυχθεί εκλογές. 

Κεντρικά πρόσωπα στις δηλώσεις είναι 
οι υπουργοί Οικονομίας, Γ. Σταθάκης και 
Οικονομικών, Ε. Τσακαλώτος. Ο πρώτος 
διέθετε το 2012 καταθέσεις ύψους 1,9 εκατ. 
ευρώ σε τράπεζες της Ελλάδας και της Κύ-
πρου –άραγε το κούρεμα των καταθέσεων 
των κυπριακών τραπεζών το 2013 τον έπια-
σε ή «μάντεψε σωστά» και τα απέσυρε εγκαί-
ρως; Δηλώνει ακόμα 51 εγγραφές σε ακίνη-
τα (δεν έχει σε όλα την πλήρη κυριότητα) εκ 
των οποίων 22 διαμερίσματα εμβαδού από 
27 τετραγωνικά έως 163 τετραγωνικά και τα 
υπόλοιπα οικόπεδα με εμβαδόν από 279 τε-
τραγωνικά (το μικρότερο) έως 35 στρέμμα-
τα (το μεγαλύτερο). Με αυτά τα διαμερίσμα-
τα και τα οικόπεδα, ο υπουργός, αν είχε την 
καλή διάθεση, θα έδινε μεγάλη βοήθεια στο 
ζήτημα στέγασης των προσφύγων. Ασχο-
λούνταν και με αγοραπωλησίες μετοχών, 
πούλησε αμοιβαία κεφάλαια της Blackrok 
έναντι 54 χιλ. ευρώ, της Sise Euro 29 χιλ. 
ευρώ και της Morgan Stanley 58 χιλ ευρώ. 
Διατηρεί αμοιβαία κεφάλαια αξίας 218 χιλ. 
ευρώ και μετοχές της Hellenic Seaways αξί-
ας κτήσης 81 χιλ. ευρώ. 

Ο Ε. Τσακαλώτος δήλωσε το 2012 μαζί 
με τη σύζυγό του εισοδήματα 192 χιλ. ευρώ 
και 7 εγγραφές σε ακίνητα εκ των οποίων ένα 
σπίτι 432 τ.μ. Ξεχωρίζει για το δαιμόνιό του 
στην αγοραπωλησία αμοιβαίων κεφαλαίων 

και ομολόγων εισπράττοντας 107 χιλ. στερ-
λίνες και 812 χιλ. ευρώ, διατηρεί όμως κά-
ποια ακόμα αξίας 132 χιλ. στερλίνων και 47 
χιλ. ευρώ. Δαπάνησε 653 χιλ. ευρώ για την 
αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
ομολόγων. Οι αγαπημένες του επενδυτικές 
εταιρείες είναι η Blackrock Templeton Asian 
Growth, BFG κ.ά. Δήλωσε καταθέσεις 206 
χιλ. ευρώ σε ελληνικές τράπεζες και 26 χιλ. 
στερλίνων σε βρετανικές. Παγκοσμιοποιημέ-
νο κεφάλαιο με τα όλα τους οι δύο υπουργοί. 

Ως προς τις δηλώσεις των πολιτικών αρ-
χηγών, ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε 69 χιλ. ευρώ 
εισόδημα (66 χιλ. από την βουλευτική του 
αποζημίωση) και εμφανίζεται ιδιοκτήτης 
ενός διαμερίσματος 114 τ.μ. Ενδιαφέρον θα 
είχε όμως να δίνονταν στοιχεία για την περι-
ουσία της οικογένειάς του. Ο Κ. Μητσοτά-
κης, ως γόνος πλούσιας οικογενείας δήλωσε 
εισοδήματα ύψους 81 χιλ. ευρώ, εγγραφές 
σε 21 ακίνητα, καταθέσεις ύψους 162 χιλ. 
ευρώ. Από τις δηλώσεις των υπολοίπων αρ-
χηγών, ο Πάνος Καμμένος δήλωσε εισοδή-
ματα 180 χιλ. ευρώ, εγγραφές σε 21 ακίνητα 
και καταθέσεις 45 χιλ. ευρώ και δύο αμάξια 
έξι και πέντε χιλιάδων κυβικών – λατρεύει τα 
Χάμμερ ο Καμμένος. Η Φ. Γεννηματά δή-
λωσε μεσαίο εισόδημα 70 χιλ. ευρώ (τα 30 
χιλ. είναι του συζύγου της), αλλά παρουσίασε 
και 29 εγγραφές σε ακίνητα. Ο Δ. Κουτσού-
μπας είναι ο πιο φτωχός, με εισόδημα μαζί 
με τη σύζυγό του 44 χιλ ευρώ. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώ-
σεις του ζεύγους Μιχαλολιάκου-Ζαρού-
λια: από κοινού δήλωσαν το 2012 εισόδη-
μα 271 χιλ. ευρώ από αυτά οι 87 χιλ. ευρώ 
είναι από βουλευτικές αποζημιώσεις και τα 
υπόλοιπα 183 χιλ. ευρώ από «λοιπά εν γένει 
έσοδα». Έναν χρόνο πριν το ζεύγος είχε δη-
λώσει μόλις 57 χιλ. ευρώ. Σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη ο Μιχαλολιάκος, στο φιλόξενο 
γι’ αυτόν Κόντρα, δικαιολόγησε ότι ο σχεδόν 
πενταπλασιασμός των εσόδων του προέκυ-
ψε επειδή το 2012 η εφημερίδα Χρυσή Αυγή 
από 2 χιλ. φύλλα που πουλούσε την εβδομά-
δα, εκτοξεύτηκε στις 6 χιλ. και ο Μ. Κουρής, 
που ήταν παρών, δεν του είπε τι βλακείες εί-
ναι αυτές που εκστομίζει. Τέτοια λεφτά από 
πωλήσεις εφημερίδων δεν βγαίνουν, η Ρήξη 

που πουλά 700-800 φύλλα στο πρακτορείο 
Τύπου, όχι μόνο δεν παίρνει τίποτα από το 
πρακτορείο, αλλά προκύπτουν και χρεωστι-
κά τιμολόγια. Το ζεύγος έχει καταθέσεις 183 
χιλ. ευρώ από 27 χιλ τον προηγούμενο χρό-
νο και 10 εγγραφές ακινήτων. Ο ναζισμός εί-
ναι αποδοτική επιχείρηση. 

Οι δηλώσεις Μιχαλολιάκου-Ζαρούλια 
μας κίνησαν την περιέργεια να ψάξουμε και 
τις δηλώσεις και των υπολοίπων βουλευτών 
της Χ.Α. το 2012 και βρίσκουμε ότι υπάρ-
χουν και άλλοι με φουσκωμένα πορτοφόλια. 
Ο Παππάς έχει προτίμηση στα διαμερίσμα-
τα (7 έχει στην ιδιοκτησία του), ενώ ο Γερμε-
νής έχει καταθέσεις 214 χιλ. ευρώ και ο Ζη-
σιμόπουλος 223 χιλ. ευρώ και 14 ακίνητα. 

Στα λοιπά λαβράκια των δηλώσεων, 
ίλιγγο προκαλούν οι δηλώσεις της Ντόρας 
Μπακογιάννη και της Μαρίας Ρεπούση. Η 
Μπακογιάννη είχε 26 εγγραφές σε ακίνη-
τα αναρίθμητες μετοχές με αξία κτήσης άνω 
του εκατομμυρίου και καταθέσεις εκατομ-
μυρίων κυρίως σε ξένες τράπεζες (γερμα-
νικές). Η Ρεπούση δήλωσε για το 2012 ει-
σοδήματα 166 χιλ. ευρώ (εκ των οποίων 43 
χιλ. βουλευτική αποζημίωση) 30εγγραφές 
σε ακίνητα και αυτή χαρτοφυλάκιο με ανα-
ρίθμητες μετοχές και καταθέσεις αξίας 136 
χιλ ευρώ. Ακόμα από την ΝΔ Γ. Βαγιωνάς 
έχει καταθέσεις 2,2 εκατ. ευρώ, ο Δ. Κρεμα-
στινός 2 εκατ. ευρώ, ο Ε. Βενιζέλος 1,6 εκατ. 
ευρώ καταθέσεις και 35 ακίνητα, ο Δ. Τσου-
καλάς του Σύριζα 980 χιλ ευρώ καταθέσεις, 
ενώ τα 17 ακίνητα της Μ. Χρυσοβελώνη 
έχουν αντικειμενική αξία 750 χιλ. ευρώ και 
διαθέτει και 180 χιλ. ευρώ καταθέσεις. Από 
αυτούς που δεν βρίσκονται πια στη βουλή, 
συγκρατούμε τις ύψους 800 χιλ. ευρώ κατα-
θέσεις της Ν. Βαλαβάνη, τις 286 χιλ. ευρώ 
καταθέσεις του Π. Λαφαζάνη, τα 21 ακίνητα 
και τις 164 χιλ. καταθέσεις του Γ. Καρατζα-
φέρη, – φυσικά δεν δήλωσε τις οφ σορ του!

Το πόθεν έσχες των βουλευτών, που 
τόση φασαρία έγινε μέχρι να δημοσιευτεί 
για περσινά ξινά σταφύλια είναι προβλημα-
τικό και ως προς κάτι ουσιωδέστερο, δηλώ-
νει το κατέχειν, αλλά αποκρύπτει το πιο ση-
μαντικό, που είναι ο τρόπος απόκτησης.

Η υποκρισία 
των «φιλάνθρω-
πων» Συριζαίων 
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η προσφυγι-

κή και μεταναστευτική κρίση στη χώρα, βουλευ-

τές, κομματάρχες και μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 

έχουν επιδοθεί σε μια πλειοδοσία «αλληλεγγύης» 

στις τοπικές κοινωνίες, για τη συνδρομή στο αν-

θρωπιστικό δράμα των προσφύγων. Διαφημίζουν, 

μάλιστα, καθημερινά τη δράση τους στα Μέσα Κοι-

νωνικής Δικτύωσης και στα τοπικά ΜΜΕ, σε τέτοιο 

βαθμό, που αισθάνεται κανείς ότι, αν δεν υπήρχε 

η προσφυγική κρίση, θα έπρεπε να την εφεύρουν, 

προκειμένου να αποτινάξουν από πάνω τους το κυ-

βερνητικό άγος, να βγουν από τις τρύπες τους και 

να κατασκευάσουν ένα νέο ψευτο-ηθικό πλεονέ-

κτημα στις πλάτες εκείνων που έχουν αποκλειστεί 

στη χώρα μας. 

Φυσικά, οι περισσότεροι δεν τους ακολουθούν: Αν 

και πάνω από τους μισούς Έλληνες έχουν συνδρά-

μει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην άμεση κά-

λυψη των ζωτικών αναγκών των προσφύγων, αντι-

μετωπίζουν με μεγάλη περίσκεψη και επιφύλαξη 

την προοπτική να εγκατασταθούν όλοι οι αποκλει-

σμένοι στη χώρα μας. Γνωρίζουν πολύ καλά μια 

θεμελιώδη διάκριση, την οποία ο εθνομηδενιστι-

κός ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί: Άλλο φιλοξενία και άλλο εγκα-

τάσταση. Η πρώτη, συντελείται σε καταστάσεις έκτα-

κτης ανάγκης και είναι προσωρινή. Η δεύτερη, θα 

μεταβάλει αποφασιστικά τη σύνθεση της ελληνι-

κής κοινωνίας, με βαριές συνέπειες για την κοινω-

νική και πολιτιστική της συνοχή. Άλλο το ένα, άλλο 

το άλλο. 

Ψιλά γράμματα για τους αξιωματούχους και τα στε-

λέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που απλώς ψάχνουν ένα απλωμέ-

νο χέρι για να το ξαναπαίξουν «καλοί» με μηδενι-

κό κόστος. Τους είναι απαραίτητο αυτό το άλλοθι, 

ώστε να συνεχίσουν να πολιτεύονται, τώρα που κα-

τέστρεψαν αυτό τον λαό και τις αντιστάσεις του. Βέ-

βαια, πίσω από την αντιμετώπιση του πρόσφυγα ως 

«αντικειμένου φιλανθρωπίας» υποβόσκει μια λί-

γο-πολύ δουλοκτητική αντίληψη, αφού ο πραγ-

ματικός στόχος δεν είναι η διευθέτηση του προ-

βλήματος, αλλά η διάσωση του πολιτικού τους 

βιογραφικού. 

Αυτό που καταφέρνουν, όμως, είναι απλώς να κα-

τασπαταλούν ιδιοτελώς το απόθεμα ανοχής, απο-

δοχής και αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνί-

ας, καθώς το πρόβλημα των αποκλεισμένων στη 

χώρα μας είναι αμιγώς πολιτικό και δεν λύνεται με 

τη γενική επίκληση των ανθρωπιστικών αισθημά-

των της κοινωνίας μας. Για πόσο, αυτή, εξάλλου, θα 

είναι σε θέση να συνδράμει, την ίδια στιγμή που τα 

αδιέξοδα από τον εγκλωβισμό των προσφυγικών 

και μεταναστευτικών ρευμάτων οξύνονται;

Γ.Ρ.

Έχοντες και Κατέχοντες
Ακτινογραφία στο άρτι δημοσιευθέν «πόθεν έσχες» των βουλευτών

Του Γιάννη Ξένου

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε ο ΣΕΒ, στο εβδομαδιαίο οικο-
νομικό δελτίο της 6ης Μαΐου 2016, οι 
πολιτικές των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων οδήγησαν σε ραγδαία αύξη-
ση των απασχολούμενων στο δημόσιο 
(19,1% για την περίοδο 2000-2008), 
γεγονός που, μαζί με μια πολιτική ση-
μαντικών αυξήσεων (2,2% τον χρό-
νο στους μισθούς του δημοσίου ένα-
ντι 1% στους αντίστοιχους του ιδιω-
τικού τομέα), προκάλεσε μια γενική 
αύξηση των δαπανών για το προσω-
πικό του (από 10,6% του ΑΕΠ το 2003 
σε 13,1%, το 2009). Πρόκειται για τον 
έναν από τους δύο κυριότερους λό-
γους του δημοσιονομικού εκτροχια-
σμού του 2009· ο έτερος είναι οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες… 

Π 

ώς γίνεται, όμως, η εκσυγχρο-
νιστική κυβέρνηση του Σημί-
τη και η κυβέρνηση κοινω-
νικού φιλελευθερισμού του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ρητορικά 
πολιτεύονταν στο όνομα της «προσαρμο-
γής της χώρας μας στις επιταγές της ΟΝΕ», 
να ακολούθησαν εν τέλει αυτήν τη στρατη-
γική υπερδιόγκωσης του δημοσίου τομέα; 
Το παράδοξο υφίσταται μόνο εκ πρώτης 
όψεως: H προσαρμογή στην ΟΝΕ υπήρξε 
μεν βίαιη, ωστόσο αυτό αφορούσε σε συ-
γκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας, και εκφράστηκε ως συρρίκνω-
ση της αγροτικής παραγωγής και της μετα-
ποίησης. Μπροστά σε αυτήν τη δραστική 
υποχώρηση της παραγωγικής οικονομίας, 
οι ελληνικές κυβερνήσεις προσανατολί-
στηκαν στο να ενισχύσουν περαιτέρω την 
υπερδιόγκωση του δημοσίου, προκειμένου 
να συντηρήσουν το επίπεδο ευημερίας του 
ελληνικού λαού. Έκτοτε, ολοένα και περισ-
σότερο, η εγχώρια οικονομική δυναμική 
θα συντηρείται από ένα δίκτυο παρασιτι-
κών συνεργειών του δημοσίου τομέα, κλά-
δων του ιδιωτικού που σιτίζονται από τη δι-
απλοκή και παρέχουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες στο ελληνικό κράτος και τις… επιχει-
ρήσεις λιανικής πώλησης που ζούσαν από 
την εγχώρια κατανάλωση. Έτσι, η διόγκω-
ση του ελληνικού κράτους, στην τελευταία 
περίοδο, δεν συντελέστηκε, παρά την «προ-
σαρμογή», αλλά εξαιτίας της! 

Τα ίχνη αυτής της πολιτικής επιμέ-
νουν έπειτα από πέντε χρόνια μνημονί-
ων. Μπορεί τα αλλεπάλληλα μέτρα και οι 
αθρόες συνταξιοδοτήσεις να μείωσαν το 
προσωπικό του δημοσίου κατά 24% και 
τον μέσο μηναίο καθαρό μισθό του κατά 
14,6%, ωστόσο η απόκλιση παραμένει: Το 
2015, οι μέσες καθαρές αποδοχές στον δη-
μόσιο τομέα ήταν 1.053 €, ενώ στον ιδιω-

τικό τομέα, 771€. Και η απόκλιση γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερη αν εξετάσουμε τις μει-
κτές αποδοχές –δηλαδή προσθέσουμε στις 
καθαρές τις εργοδοτικές εισφορές: Τότε, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. η διαφορά 
ανέρχεται στο 46%. 

Η διαφορά τους δε, όχι μόνον δεν μει-
ώθηκε, αλλά αυξήθηκε σε απόλυτες τιμές, 
έστω και ελάχιστα! Το 2009 ανερχόταν στα 
276€, ενώ σήμερα στα 282€, πράγμα που 
υπήρξε αποτέλεσμα μιας άνισης μετακύλι-
σης του κόστους προσαρμογής στον ιδιωτι-
κό τομέα (και συγκεκριμένα στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που βάλλονται πα-
νταχόθεν!)· στο σύνολο της οικονομίας, η 
απασχόληση και ο μέσος μισθός θα μειω-
θεί πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στον δημόσιο 
τομέα – κατά 20,9% και 17,9%, αντίστοιχα.  

Έπειτα απ’ όλα αυτά, δεν είναι διόλου 
παράδοξο το γεγονός ότι, σε σχέση με τον 
δημόσιο τομέα, η Ελλάδα εμφανίζεται να 
τινάζει στον αέρα τους ευρωπαϊκούς μέ-
σους όρους: Ενώ η απόκλιση μεταξύ μει-
κτών αποδοχών δημοσίου και ιδιωτικού 
ισχύει για όλη την Ε.Ε., στην Ελλάδα είναι 
σχεδόν διπλάσια (46% έναντι 26%), ενώ η 
χώρα μας απασχολεί τους διπλάσιους ερ-
γαζόμενους στον στενό δημόσιο τομέα απ’ 
ό,τι οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης 
(16% των μισθωτών έναντι 8%). Εννοείται 
με… υποδεκαπλάσια πραγματικά αποτελέ-
σματα ως προς την κοινωνική ωφέλεια και 
την ποιότητα των δημόσιων αγαθών. 

Στην παρασιτική Ελλάδα του 2016, 
η κατάσταση αυτή συνιστά από μόνη της 
έναν τεράστιο «κοινωνικό αυτοματισμό». 
Τον οποίον παροξύνει η κυβέρνηση, εμ-
φανιζόμενη ως η πλέον… φονταμενταλιστι-
κή ως προς τις κρατικιστικές πολιτικές της 
ύστερης μεταπολίτευσης. Οι συνέπειες αυ-
τής της πολιτικής είναι τεράστιες, όπως δια-
φάνηκε χαρακτηριστικά και από το περιε-
χόμενο των νέων μέτρων που ψηφίστηκαν 

τις προάλλες στη βουλή. 
Πλέον ο κρατισμός λειτουργεί ως βα-

μπίρ απέναντι ακόμα και σε αυτή την αναι-
μική δυναμική οικονομικής και κοινωνι-
κής ανασυγκρότησης: α) το φορομπηχτικό 
κρεσέντο, αναγκαστικά πλήττει περισσό-
τερο τις μικρές και μεσαίες παραγωγικές 
επιχειρήσεις που έχουν απομείνει –κλα-
σικό παράδειγμα οι μικροζυθοποιίες, που 
εσχάτως επέδειξαν μια νέα δυναμική, και 
τις οποίες η κυβέρνηση οδηγεί σε ασφυξία. 

Δεύτερον, η κυριαρχία του κρατισμού 
μέσα στο κράτος διαστρέφει τον δημόσιό 
του χαρακτήρα, μπλοκάρει τη λειτουρ-
γία του και εξουδετερώνει τα παραγόμενα 
αποτελέσματα. Μεταστρέφει την ελληνική 
πολιτεία, από θεσμική έκφραση των εθνι-
κών μας «κοινών», σε κράτος για τον εαυ-
τό του. 

Το αποτέλεσμα είναι να τροφοδοτεί-
ται μια αναπόφευκτη κοινωνική δυσαρέ-
σκεια, στην οποία πλειοδοτεί ο νεοφιλε-
λευθερισμός: Δεν είναι μόνον ο «Κούλης», 
όπως θέλει η κυβερνητική προπαγάνδα· 
είναι και η τεράστια διάχυση απόψεων τύ-
που Τζήμερου στους κόλπους της ελληνι-
κής κοινωνίας, κατά πολύ μεγαλύτερη από 
τα σχεδόν μηδαμινά ποσοστά που αυτός 
πέτυχε στις εκλογικές αναμετρήσεις στις 
οποίες συμμετείχε. 

Έτσι, το «φιάσκο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», οι 
πολιτικές παροξυσμού του κρατισμού, 
απονομιμοποιούν ακόμα περισσότερο τον 
θεσμό του κράτους στα μάτια της κοινωνί-
ας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ολο-
κληρωτική του κατεδάφιση. Ιδού ένας ακό-
μη λόγος για τον οποίο η παραμονή της 
παρούσας κυβέρνησης στην εξουσία υπο-
νομεύει τη μελλοντική πορεία αυτής της 
χώρας.  

Το κράτος-βαμπίρ
Κρατισμός εναντίον οικονομίας, κοινωνίας, κράτους

Του Μιχάλη ΠετμεζάΗ 

καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
και πρωτεργάτρια της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου τον Νοέμβριο του ‘73, Πέπη 
Ρηγοπούλου, πρόσφατα σε άρθρο της 

στην Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «Ο άλλος 
λόγος», κάνει αναφορές σε θέματα πολύ σημαντικά 
και «απαγορευμένα» μέχρι τώρα για την αριστερά: 
«Αυτό που περισσότερο χρειάζεται σήμερα η κοινω-
νία μας είναι ένας άλλος λόγος. Λόγος που να ανοί-
γει κλειδωμένες πόρτες, που να μη φοβάται τις ρωγ-
μές. Ένας λόγος ποιητικός, που να βρίσκεται από την 
άλλη πλευρά του τετριμμένου, του αυτονόητου, του 
επαναλαμβανόμενου, μέχρι τελικής απομύζησης 
κάθε νοήματος… Μια εξέγερση μπορεί να έχει ή να 
είναι ποίηση. Το ποιείν υπάρχει μέσα και έξω από την 
ποίηση. Σε μια χειρονομία, σε έναν αγώνα, σε έναν 
έρωτα. Γιατί η ποίηση, με την έννοια της δημιουργίας, 
μπορεί να ενώνει εποχές, πρόσωπα, αγώνες. Ο πρό-
λογος στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κων-
σταντίνου Παπαρρηγόπουλου, του «εθνικού» πλην 
απαγορευμένου από τα σχολεία και τα Πανεπιστή-
μια του σημερινού έθνους ιστορικού, έρχεται να συ-
ναντήσει τον λόγο του Καβάφη και τον λόγο του Άρη 
Βελουχιώτη στη Λαμία. Τρεις στιγμές που κοιτούν την 
πορεία στον χρόνο του ελληνικού πολιτισμού μέσα 
από τις ρωγμές της, χωρίς τα παραμορφωτικά κιάλια 
μιας μονόδρομης αντίληψης της Ιστορίας, της ζωής, 
του έρωτα. Γιατί η ποίηση, η επώδυνη αυτή ενοποι-
ούσα αρχή, ξυπνά τις συνάψεις του εγκεφάλου στον 
χώρο και τον χρόνο και κάνει πιθανή την αναπάντε-
χη συνάντηση για την οποία είχε μιλήσει ο Λοτρεα-
μόν μιας ραπτομηχανής και μιας ομπρέλας».

Είναι αλήθεια ότι έπρεπε να φτάσουμε σ’ αυτή την 
κατάσταση, στο «… μη παρέκει», για να ξεκινήσουν 
κάποιοι διανοούμενοι, να μιλάνε τα πράγματα με το 
όνομά τους; Ανάγκη λοιπόν για έναν «άλλο λόγο», 
για νέο λόγο, για να ενσκήψουμε στα ίδια, να συνδυ-
άσουμε τρεις γενιές – φωνές,  αδικημένες και παρε-
ξηγημένες. Παπαρηγόπουλο, Καβάφη και τον Άρη. 
Τολμά να δεχτεί  η κα Ρηγοπούλου τον χαρακτηρισμό 
«Εθνικού» για τον μέγα ιστορικό «πλην απαγορευ-
μένου από τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια του σημε-
ρινού έθνους ιστορικού», συνεχίζει η ίδια. Η καινο-
τομία είναι «να κοιτάμε πίσω», έχει πεί ο Νίκος Λι-
γερός, εννοώντας στις πηγές. Πράγματι η ανάγκη να 
το «πάρουμε αλλιώς», να δούμε τα πράγματα διαφο-
ρετικά είναι άμεση και επιτακτική. Ο ελληνικός πο-
λιτισμός και οι πανανθρώπινες αξίες τις οποίες αυ-
τός πρεσβεύει (και σε μεγάλο βαθμό δημιούργησε) 
μπορούν να αποτελέσουν μια ρεαλιστική, εναλλα-
κτική, οικουμενικού χαρακτήρα πρόταση απέναντι 
στο ατομοκεντρικό προτεσταντικό αξιακό σύστημα 
και την εργαλειακή αγγλοσαξωνική σκέψη, προϊ-
όν της οποίας αποτελεί το κυρίαρχο σήμερα ανθρω-
ποβόρο κοινωνικο-οικονομικό νεοφιλελεύθερο μο-
ντέλο του προτάγματος του ατομικού κέρδους. Το αί-
τημα για επιστροφή στις αξίες του ελληνικού πολιτι-
σμού φαντάζει πλέον ολοένα και πιο επιτακτικό για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, κάτι που συντελεί στο 
να έλθουν πιο κοντά οι Έλληνες με τους λαούς της 
Εσπερίας, αντιπαρερχόμενοι τις όποιες προκαταλή-
ψεις και τα πάθη του παρελθόντος. 

Κ. Α. Μοράρος

Ανάγκη για 
έναν νέο λόγο

                                                                                                                                         ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η κυριαρχία του κρατισμού μέσα στο κράτος διαστρέφει τον δημόσιό του χαρακτήρα, 
μπλοκάρει τη λειτουργία του και εξουδετερώνει τα παραγόμενα αποτελέσματα.
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Καλώς ήλθατε στη Φάρμα Δο-
ξάτου. Είμαι ο Τάσος Καρκα-
ντζέλης, μηχανικός, σύμβουλος 
και στέλεχος για δεκαοχτώ χρό-
νια στον χώρο του τροφίμου. 

Π 

ίσω μου είναι τετρακό-
σια στρέμματα όμοια με 
το 80% της αγροτικής 
γης της Ελλάδος. Μικροί 

κλήροι, εγκαταλειμμένα λιβάδια, 
διαβρωμένες πλαγιές. Κάπως έτσι 
ήταν και το καπνοχώραφο με το οποίο 
σπούδασαν οι αδερφές μου. 

Ήμουν δώδεκα χρονών όταν πα-
ρατήσαμε τα καπνά κι ορκίστηκα να 
διαβάσω όσο χρειάζεται, αλλά να 
μην ξαναπατήσω χώμα. Ακόμη και 
το οχτάωρο, στην μπετονιέρα με τον 
πατέρα μου, μου φαινόταν διακοπές, 
μπροστά στις ατελείωτες ώρες του 
καπνού. 

Και δυστυχώς σαν και μένα σκε-
φτόταν όλος ο αγροτικός πληθυσμός 
της εποχής. Οπότε με την πρώτη ευ-
καιρία φεύγαν μετανάστες στο εξωτε-
ρικό, ή στα αστικά κέντρα, όταν το '80 
άρχισαν οι μαζικοί διορισμοί. 

Και έτσι η γεωργία μας έχασε τον 
σημαντικότερο πόρο της: τους αν-
θρώπους που θα μπορούσαν να την 
εξελίξουν. Για ΠΟΛΛΑ χρόνια αγρό-
της δεν γινόσουν από επιλογή. «Κα-
ταντούσες», όταν δεν μπορούσες να 
κάνεις τίποτα άλλο. 

Και μετά ήρθαν οι επιδοτήσεις και 
η εκμηχάνιση. Δεν είχε πλέον σημα-
σία τι παρήγαγες, αλλά να δείχνεις 
ότι καλλιεργείς για να δικαιούσαι την 
επιδότηση. 

Δεν είχε σημασία που οι επιδο-
τήσεις προέβλεπαν και μια τεράστια 
σειρά θεσμικών αλλαγών στη γε-
ωργία, που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν 
από ένα υπουργείο επιδοτήσεων. 
Το πελατειακό μας σύστημα «μοίρα-
ζε φράγκα» κι έπαιρνε ψηφαλάκια. 
Όλοι ήταν ικανοποιημένοι κι η ύπαι-
θρος έδειχνε ζωντανή. 

Όλα αυτά τα χρόνια, ταξιδεύοντας 
συνεχώς στην Ευρώπη, έβλεπα τις τε-
ράστιες αλλαγές που είχαν κάνει και 
προσπαθούσα να πείσω τα ξαδέφια 
μου, ότι υπήρχε κι άλλος τρόπος να 
αξιοποιήσουν πολύ πιο αποδοτικά το 
ότι είχαμε τέσσερις μήνες παραπάνω 
ήλιο απ’ όλη την υπόλοιπη Ευρώπη 
. Αλλά οι γεωπόνοι – έμποροι είχαν 
άλλη άποψη. Προτιμούσαν να πλου-
τίζουν από γερμανικά μηχανήματα, 
αραβικά πετρέλαια, τούρκικα λιπά-
σματα και Βούλγαρους εργάτες. 

Εγώ πλέον σαν ιδιοκτήτης έπαιρ-
να 120 € ενοίκιο κι ο αγρότης που τα 
δούλευε στάρια. έπαιρνε άλλα 120 € 
από την επιδότηση. Τα έξοδα από την 
παραγωγή του σταριού (ενοίκια, πε-
τρέλαιο, σπόροι, θεριστικά) ίσα ίσα 
που καλύπτονταν από τα έσοδα. 

Και μετά ήρθε η κρίση. Κι αρχί-
σαμε δειλά δειλά να συζητάμε για 
1,5 εκατομμύριο κόσμο που πρέπει 
να φύγει από τις πόλεις. Για να πάνε 
πού; Στα εγκαταλειμμένα χωριά τους; 
Και να κάνουν τι; Να δουλέψουν τα 
ακόμη πιο εγκαταλειμμένα χωράφια 
τους, με τον τρόπο που ανάγκασε τους 
γονείς τους να τα εγκαταλείψουν;

Τεχνογνωσία δεν υπήρχε, καθώς 
επί πενήντα χρόνια τα πανεπιστήμιά 
μας βγάζουν υποψήφιους Δ/Υ, που 
τους ενδιέφερε το δημοκρατικό 5 για 
να πάρουν το «χαρτί». Υποδομές και 
μηχανισμοί αγοράς και παραγωγής 
δεν υπήρχαν, καθώς όλοι κοιτούσαν 
μόνο την «επιδότηση».

Και, φυσικά, δεν υπήρχε καμιά 
θέληση από τους αστούς ν’ αλλάξουν 
το οτιδήποτε. Οπότε πάψαμε οποιαδή-
ποτε κουβέντα για το νέο παραγωγι-
κό μας μοντέλο

Κι έτσι φτάσαμε να εισάγουμε 
βελγικές ντομάτες στην Κρήτη και να 
απειλούμαστε με πείνα στην παραμι-
κρή κρίση. 

Πέρσι, λοιπόν, μια ομάδα ανθρώ-
πων αποφασίσαμε να αντιδράσουμε 
και να φτιάξουμε τη Φάρμα Δοξάτου, 
σαν ένα έργο επίδειξης του πώς θα 
έπρεπε να είναι η γεωργία στην Ελ-
λάδα.

Αρχίζοντας ανάποδα, η Φάρμα 
Δοξάτου προσπαθεί να δημιουργή-
σει, ΤΟΠΙΚΑ, όσο μεγαλύτερη προστι-
θέμενη αξία της επιτρέπει ο τόπος.

Φάρμα Δοξάτου σημαίνει:

• 30 αγελάδες, 150 γουρουνάκια και 
10.000 κότες, όλα βιολογικά, θα βό-
σκουν ελεύθερα κάτω από 100 στρ. 
βιολογικές συκιές.

• 200 στρ. βιολογικός βίκος, καλα-
μπόκι και κριθάρι θα παρέχουν την 
ξηρά τροφή, ενώ ο σανός τους θα βό-
σκεται επί τόπου.

• Ένα μικρό εργαστήριο παστερίω-
σης, ξήρανσης και τυποποίησης θα 
μας επιτρέπει να εξάγουμε τα προϊό-
ντα μας επώνυμα. Επιπλέον, θα μας 
επιτρέπει να αξιοποιούμε τα πλεο-
νασματικά και μη εμπορεύσιμα προ-
ϊόντα με την παρασκευή παραδοσια-
κών τροφίμων (τραχανάς, καβουρ-
μάς κ.λπ.).

• Σε συνεργασία με άλλες φάρμες, 
αλλά και αξιοποιώντας το ίντερνετ, 
θα φτάνει το προϊόν απευθείας στον 
καταναλωτή, αλλά και στα μεγά-
λα σημεία πώλησης, χωρίς ενδιάμε-
σους.

Ενα σημαντικό βήμα έγινε φέτος με 
την εγκατάσταση του πιλοτικού αγρού 
στα 4 στρέμματα σταροχώραφου.

Η αρχική ιδέα ήταν να δουλέψου-

με πάνω του όλες τις λύσεις που θέ-
λαμε να κάνουμε στη μεγάλη έκταση 
της φάρμας. Είχε νερό, ήταν κοντά στο 
χωριό και ήταν σχετικά παρθένο από 
λιπάσματα και φυτοφάρμακα, καθώς 
η διαφορά που δίνουν στα έσοδα δεν 
καλύπτουν τα έξοδα. 

Γρήγορα όμως έδειξε ότι μπορεί 
να γίνει αυτόνομο πρότζεκτ και μια 
μεγάλη πρόταση αλλαγής για τους 
μικρούς αγρότες. 

Με συνολικό κόστος εγκατάστα-
σης κάτω από 4000 ευρώ, στο χωρά-
φι μπήκαν ήδη 150 συκιές και 22/4 
ήρθαν 600 πουλάδες 16 εβδομά-
δων. Αρχές Ιουλίου θα αρχίσουν να 
γεννάνε και από εκεί και μετά οι 500 
που θα προσαρμοστούν θα δίνουν 
μ.ο. 400 αυγά ημερησίως *0,20€ 
=80€. Ακόμη κι αν τις ταΐζω μόνο 
αγορασμένο στάρι, θα χρειάζονται 
50kg*0,20=10€ ημερησίως. 

Φυσικά, η μισή και παραπάνω 
τροφή τους θα είναι από το χωράφι, 
αλλά και πάλι θα φυτευτεί το διπλανό 
με σόργο, για να έχουμε με πολύ φτη-
νό κοστολόγιο και τη χειμερινή τους 
βοσκή, και σχεδόν να μηδενίσουμε 
τις αγορασμένες ζωοτροφές. 

Αυτά τα νούμερα σε ετήσια βάση 
δίνουν έσοδα 30.000 € και κόστη 
ζωοτροφών κάτω από 2000€. Ακό-
μη 2.000 € είναι για εμβόλια και λοι-
πά που σκοπεύω να μειώσω. Και χο-
ντρικά 3.000 για τα έξοδα συσκευα-
σίας και διάθεσης. Και αν κάνεις τη 
δική σου αναπαραγωγή (που το συ-
νιστώ ανεπιφύλακτα) δεν θα χρεια-
στείς και άλλα 1.500€ για ν' αντικα-
ταστήσεις το κοπάδι. 

Στο χωράφι σύντομα θα μπει και 
μια χοιρομάνα, που θα κατεβάζει τα 
χορτάρια και θα γεννάει 8+8 γουρου-
νάκια τον χρόνο. Το κρέας τους θα 
φέρει σε ένα χρονο άλλα 4000 ευρώ 
καθαρά. 

Και, φυσικά, από την 3ετία και 
μετά θ' αρχίσει και η παραγωγή των 
σύκων, που στην ωριμότητά τους θα 
αφήνουν άλλα 10.000 € ετησίως. 

Μέχρι τώρα έχω αντιμετωπίσει κι 
έχω λύσει δεκάδες θέματα κι είμαι σί-
γουρος ότι μπροστά μου θα βρω εκα-
τοντάδες ακόμη. 

Το ίντερνετ όμως να 'ναι καλά και 
λύσεις υπάρχουν για όλα. Εφαρμο-
σμένες χρόνια τώρα σε άλλες χώρες, 
που μπορούν να τσακίσουν το κόστος 
ή ν' αυξήσουν την παραγωγή και την 
ποιότητα.

Τις περισσότερες από αυτές τις 
αναλύω στη σελίδα μας στο φέι-
σμπουκ.

Αν αποτύχω τελικά θα έχω χάσει 

4.000 €. 
ΑΝ πετύχει όμως, το «παρατημέ-

νο χωραφάκι μου» θ' αφήνει ετησίως 
30-40.000 καθαρά ή 2 καλοπληρω-
μένες θέσεις εργασίας.

Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επι-
μένω. ΑΝ μη τι άλλο, για να δώσω και 
μια λύση στους εκατοντάδες αγρότες 
της περιοχής μου, που χρωστάνε τα 
μαλλιά της κεφαλής τους με τις εκτα-
τικές καλλιέργειες

Η αίτηση χρηματοδότησης πλή-
θους (crowdfunding), που τρέχει 
αυτό τον καιρό, έχει στόχο να διαδώ-
σει την ιδέα, αλλά και να δείξει ότι, 
ακόμη και κάποιος χωρίς καθόλου 
χρήματα, μπορεί να βρει τελικά το 
απαιτούμενο κεφάλαιο για να ξεκι-
νήσει.

Εμείς θα προχωρήσουμε έτσι κι 
αλλιώς. Αν τα κεφάλαια που συγκε-
ντρωθούν ξεπεράσουν τις 4.000, θα 
χρησιμοποιηθούν για τις πρόδρομες 
εργασίες στη μεγάλη έκταση στο κυ-
ρίως πρότζεκτ της Φάρμας Δοξάτου.

Η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα 
δίνει στις μικρότερες συνεργαζόμε-
νες φάρμες ένα «τελευταίο καταφύ-
γιο» για τη διάθεση της πλεονάζου-
σας παραγωγής τους. 

Τα προβλήματα που προσπα-
θεί να λύσει η Φάρμα Δοξάτου έχουν 
εντοπιστεί διεθνώς και η διεθνής 
τάση είναι να επιστρέψουμε ...στην 
αρχή. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει 
όλοι μας να κάνουμε κάτι!

Παραγωγοί, έμποροι, καταναλω-
τές, πολίτες.

Γιατί σας ενδιαφέρει η Φάρμα Δο-
ξάτου;

• Αν είστε καταναλωτής, εξασφαλίζε-
τε εξαιρετικά τρόφιμα σε καλή τιμή κι 
αν μας βοηθήσετε στο ξεκίνημα, εξα-
σφαλίζετε επιπλέον έκπτωση. 

• Αν είστε παραγωγός / επαγγελμα-
τίας, μπορείτε να παρακολουθήσετε 
από κοντά την εξέλιξη μιας καινοτό-
μου ολοκληρωμένης προσπάθειας, 
που αλλάζει το παραγωγικό μας μο-
ντέλο και το κάνει πολλαπλάσια απο-
δοτικό.

• Και ως Πολίτες, μας ενδιαφέρει 
όλους να ξαναρχίσουμε ως χώρα να 
δημιουργούμε ΠΟΛΛΕΣ και αποδοτι-
κές θέσεις εργασίας.

Εμείς ξεκινήσαμε και προχωράμε. 
Ελπίζουμε και ευχαριστούμε και για 
τη δική σας συμμετοχή, για ν' αλλά-
ξουμε την τροφή μας, την ύπαιθρο 
και, τελικά, τη χώρα μας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
farmaDoxatou/

Μια πρότυπη φάρμα στο Δοξάτο της Δράμας
Η «φάρμα Δοξάτου», ένα πείραμα αγροτοκτηνοτροφικής πολυδραστηριότητας

“ 
Αρχίζοντας ανάπο-

δα, η Φάρμα Δοξά-

του προσπαθεί να δη-

μιουργήσει ΤΟΠΙΚΑ, 

όσο μεγαλύτερη προ-

στιθέμενη αξία της 

επιτρέπει ο τόπος.

Του Τάσου Καρκαντζέλη

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftasoskark.blogspot.gr%2F2015%2F05%2Fblog-post.html&h=KAQF0kE_3&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftasoskark.blogspot.gr%2F2015%2F05%2Fblog-post.html&h=KAQF0kE_3&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.giveandfund.com%2Fgiveandfund%2Fproject%2Fkhcpu5vrtt&h=uAQF2sIOJ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.giveandfund.com%2Fgiveandfund%2Fproject%2Fkhcpu5vrtt&h=uAQF2sIOJ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftasoskark.blogspot.gr%2F2015%2F05%2Fblog-post.html&h=KAQF0kE_3&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftasoskark.blogspot.gr%2F2015%2F05%2Fblog-post.html&h=KAQF0kE_3&s=1
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Μ 

ε μόνο την εντολή του δημάρχου, 
χωρίς να λάβει υπόψη του την προ-
στασία των αμμοθινών και του υγρο-
τόπου της Επανομής, μπουλντόζες 

κάνανε ζημιές στις αμμοθίνες για να πάρουν 
άμμο και να μπαζώσουν την ακτή μπροστά από 
ένα μπιτς μπαρ και για να διαμορφώσουν έναν 
χώρο για πάρκινγκ. Κατέστρεψαν φυσική βλά-
στηση και τμήμα των αμμοθινών σε περιοχή του 
δικτύου NATURA 2000, μια εποχή που εκεί ακρι-
βώς φωλιάζουν οι θαλασσοσφυριχτές. 

Τοπικοί φορείς και η Ελληνική Ορνιθολογι-
κή Εταιρεία ξεσηκώθηκαν και οδήγησαν στην 
επέμβαση του λιμεναρχείου και δασαρχείου 
και αναμένεται η επέμβαση του επιθεωρητή πε-
ριβάλλοντος και του εισαγγελέα. 

Πολλοί ρωτούν, γιατί όλη αυτή η φασαρία; 
Φαίνεται ότι έχουμε συνηθίσει πλέον να πηγαί-
νουμε για μπάνιο μόνο σε μέρη με φασαρία και 
εκκωφαντική μουσική και κυρίως έχουμε πλέ-
ον δεχθεί ότι οι ακτές μπορούν να είναι αντικεί-
μενο διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης· ακόμα 
και σε προστατευόμενες περιοχές. Παρά τη με-

γάλη συζήτηση για τις ακτές, που ξεκίνησε με 
την πρώτη θητεία του Αντώνη Τρίτση ως υπουρ-
γού Χωροταξίας, τη δεκαετία του 1980, λίγα 
πράγματα έχουν γίνει για τις ακτές. 

Οι γραμμές του αιγιαλού και της παραλί-
ας, όπως και η όχθη και παρόχθια ζώνη των λι-
μνών, είναι κοινόχρηστοι χώροι που διέπονται 
από κανόνες όπου όλοι εποφθαλμιούν να κτί-
σουν κάτι και να έχουν μια προνομιούχα θέση. 
Ο νόμος όμως επιτρέπει μόνο ελαφριές υπο-
δομές και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπο-

νται το κτίσιμο και τραπέζια. Το κράτος με κοι-
νή υπουργική απόφαση παραχωρεί, κάθε έτος, 
στους δήμους την απλή χρήση αιγιαλού και πα-
ραλίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν 
το κοινόχρηστο αγαθό. Οι δήμαρχοι όμως πά-
ντα θεωρούν ότι αυτή η παραχώρηση είναι χω-
ρίς προδιαγραφές και βάζουν τα μηχανήματα 
που διαθέτουν να δουλέψουν προς όφελος των 
επαγγελματιών του τουρισμού, που αντί για κα-
ντίνα, θα ήθελαν να εγκατασταθούν σε μόνιμες 
υποδομές. 

Κάνουν πως δεν ξέρουν όμως ότι από τη 
φύση τους, τα πράγματα είναι διαφορετικά απ' 
ό,τι το φαντάζονται και δεν μπορείς να κτίσεις 
στην άμμο. Οι αμμοθίνες, οι λόφοι δηλαδή με 
άμμο πίσω από την ακτή, δεν είναι σταθερά συ-
στήματα. Στέκονται εκεί επειδή τα συγκρατεί η 
αμμόφιλη βλάστηση που διαθέτει ένα μεγά-
λο ριζικό σύστημα. Όταν απομακρύνεις αυτά τα 
φυτά, ο άνεμος παρασύρει την άμμο όπως στην 
έρημο.  Γι’ αυτό σε άλλες χώρες προσέχουν τις 
αμμοθίνες σαν τα μάτια τους και βάζουν ξύλι-
νους διαδρόμους για την πρόσβαση των επι-
σκεπτών προς την ακτή, ώστε να μη διαβρωθεί 
η βλάστηση. 

Στην Επανομή και σε άλλα μέρη της Ελλά-
δας οι δήμαρχοι κάνουν του κεφαλιού τους, 
εξυπηρετώντας τα «μπιτσόμπαρα». Με την κα-
ταστροφή της αμμοθινικής βλάστησης η παρέμ-
βαση δεν έχει τέλος. Η άμμος μετακινείται και 
χρειάζεται κάθε χρόνο να επεμβαίνουν. Φαύ-
λος κύκλος για μαθητευόμενους μάγους... 

Δημήτρης Μπούσμπουρας

Όπως είναι ενδεχομένως γνω-
στό, από τον Μάρτιο του 2013 
που ιδρύσαμε τη συνεταιριστι-
κή επιχείρηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., προσπαθούμε με τα 
λιγοστά ίδια μέσα, την εθελοντι-
κή προσφορά και τις δωρεές που 
προέκυψαν πρόσφατα να δείξου-
με έναν δρόμο για την προώθηση 
του συλλογικού συμφέροντος και 
για την τοπική απασχόληση. 

Ο 

συνεταιρισμός μας έχει 
αυτήν τη στιγμή 19 
μέλη, επιστήμονες δια-
φόρων ειδικοτήτων, 

αλλά και ανέργους, για τους οποί-
ους θέλουμε να δημιουργήσουμε 
θέσεις εργασίας. Η έδρα του συνε-
ταιρισμού βρίσκεται στο Κόσμιο, σε 
χώρο που επίσης μας παραχωρήθη-
κε μέσα στο φιλικό πλαίσιο που δι-
έπει τις σχέσεις όλων μας. Τα νεότε-
ρα από εκεί είναι πως αφενός προ-
χώρησαν οι εργασίες διαμόρφωσης 
του εσωτερικού χώρου, προκειμέ-
νου να στεγαστούν οι δραστηριότη-
τές μας, αφετέρου δε τελειώσαμε με 
τα διαδικαστικά για την έκδοση αδεί-
ας λειτουργίας.

Καλλιέργεια και παραγωγή αγρο-
διατροφικών προϊόντων

Καλλιεργούμε περίπου 100 στρέμ-
ματα με δίκκοκα σιτηρά, κριθάρι και 
για πρώτη φορά φέτος θα καλλιερ-
γήσουμε δοκιμαστικά και όσπρια. 

Έχουμε ιδιόκτητα γεωργικά μηχανή-
ματα για την καλλιέργεια στο χωράφι 
(πέρσι αγοράσαμε και μια μεταχειρι-
σμένη θεριζοαλωνιστική  μηχανή), 
αλλά και τα αναγκαία μηχανήμα-
τα επεξεργασίας για τη μεταποίησή 
τους (ξύλινος πετρόμυλος, μηχανή-
ματα παραγωγής ζυμαρικών κ.λπ.).

Επιδοτηθήκαμε για την αγορά 
των μηχανημάτων παραγωγής ζυ-
μαρικών από την ΜΚΟ «Αποστολή» 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 
σε συνεργασία και χρηματοδότηση 
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Ορ-
γανισμού International Orthodox 
Christian Charities – IOCC και προ-
σφέραμε μια ποσότητα ζυμαρικών 
σε κοινωφελή ιδρύματα της περιο-
χής μας, στα πλαίσια της ανταποδο-
τικότητας.

Σκοπός μας είναι η πλήρης κα-
θετοποίηση της παραγωγής (από το 
χωράφι στο ράφι) ώστε να ελέγχου-
με την ποιότητα σε όλα τα στάδια πα-
ραγωγής, να περιορίσουμε το κόστος 
και να προσφέρουμε ποιοτικά τρό-
φιμα σε δίκαιη τιμή. Η διάθεση των 
προϊόντων θα γίνεται μέσω τοπικών 
καταστημάτων αλλά και μέσω συνε-
ταιριστικών καταστημάτων, για την 
υπόλοιπη Ελλάδα.

Δικτύωση, τοπική οικονομία, τοπι-
κή αγροδιατροφική αλυσίδα

Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη του 
δικτύου των ΚΟΙΝΣΕΠ της περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ 
ΑΜΘ). Μέσα από τη δικτύωση αυτή 
προσπαθούμε να ενώσουμε όλες τις 
ΚΟΙΝΣΕΠ της περιφέρειάς μας (για 
ενιαία φωνή απέναντι σε συλλογικά 
όργανα της πολιτείας) και να τους βο-
ηθήσουμε με τεχνογνωσία.

Συμμετέχουμε στο Τ.Ο.Ρ.Α. (Το-
πική Οικονομία Ροδόπης Αλλά-
ζω), που είναι μια συλλογικότητα 
που έχει ως σκοπό τη δρομολόγη-
ση διαδικασιών που θα στοχεύουν 
στη  ζύμωση πολιτών-επαγγελματι-
ών-αγροτών-παραγωγών, με στόχο 
την ανάδειξη της ταυτότητας της Ρο-
δόπης, υπό την ομπρέλα ενός ενιαί-

ου σήματος, αλλά και τη δημιουργία 
τοπικής αγροδιατροφικής αλυσίδας 
και την ανάπτυξη της τοπικής οικο-
νομίας γενικά. Μάλιστα, την περα-
σμένη Παρασκευή έγινε η πολύ εν-
διαφέρουσα ημερίδα στο Επαγγελ-
ματικό – Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 
με τον Δημήτρη Μιχαηλίδη και τον 
Κώστα Μπούντα, αλλά και με πλή-
θος συμπολιτών μας που εμπλέκο-
νται με τα συνεταιριστικά. Ελπίζουμε 
ότι όλες αυτές οι ζυμώσεις θα κατα-
λήξουν σε ένα πολύ θετικό αποτέλε-
σμα για την πρωτογενή παραγωγή, 
αλλά και συνολικά για τον τόπο μας.

Κοινωνική προσφορά στην τοπι-
κή κοινωνία

Στα πλαίσια της κοινωνικής προ-
σφοράς, λειτουργούμε μέσα και δί-
πλα στον αστικό ιστό της πόλης 4 λα-
χανόκηπους συνολικής έκτασης πε-
ρίπου15 στρ., στις εξής περιοχές:
– 1ος Συνεργατικός λαχανόκηπος 
περιοχής οδού Κοσμίου, έκτασης 
3,5 στρεμμάτων
– 2ος Συνεργατικός λαχανόκηπος 
περιοχής Αγ. Βαρβάρας, έκτασης 1,2 
στρεμμάτων
– 3ος Συνεργατικός λαχανόκη-
πος περιοχής Ο.Α.Ε.Δ. , έκτασης 7,6 
στρεμμάτων
– 4ος Συνεργατικός λαχανόκη-
πος  περιοχής Αγ. Βαρβάρας, έκτα-
σης 2,6 στρεμμάτων.
Το νεότερο είναι η επέκταση του λα-
χανόκηπου στην περιοχή ΟΑΕΔ 

μετά από δύο ακόμη προσφορές 
χωραφιών. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να ευχαριστήσουμε την ΔΕΥΑΚ για 
την βοήθεια που μας προσφέρει στα 
πλαίσια της κοινωνικής της πολιτι-
κής. Έτσι, 40 περίπου νέες οικογένει-
ες προστέθηκαν στις 160 προϋπάρ-
χουσες και θα καλλιεργούνε κι αυτές 
τα λαχανικά για το καθημερινό τους 
τραπέζι. Οι κανόνες συμμετοχής πα-
ραμένουν ίδιες: ομαδική εκτέλεση 
κάποιων εργασιών, ήπιες μέθοδοι 
χωρίς χημικά, πρόκριμα για τις ντό-
πιες ποικιλίες κτλ. Εδώ οφείλουμε 
να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώ-
πους από το ΠΕΛΙΤΙ που μας προ-
σφέρουν σπόρους και φυτά για τους 
νέους ενδιαφερόμενους.

Τέλος, είναι και μία ακόμη πλευ-
ρά της δραστηριότητάς μας που αξί-
ζει κάποια μνεία. Αναφέρομαι στη 
διανομή τροφίμων που κάποιοι 
ελάχιστοι άνθρωποι την διεκπεραι-
ώνουν καθημερινά, χρόνια τώρα, 
χάρη στη θετική ανταπόκριση ορι-
σμένων επαγγελματιών της Κομο-
τηνής. Από τη φύση της δραστηρι-
ότητας αυτής γίνεται αντιληπτό ότι 
δεν μπορούμε να πούμε περισσότε-
ρα πράγματα, ούτε βεβαίως και ονό-
ματα ή στοιχεία. Το σημειώνουμε 
όμως, γιατί το θεωρούμε πολύ σημα-
ντικό, καθώς στέλνει με τον πιο άμε-
σο τρόπο το μήνυμα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, αυτό που πρωτίστως 
μας ενδιαφέρει.

Νεότερα της ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Οι παραλίες, τα «μπιτσόμπαρα» και η αυθαιρεσία των δήμων

Η ΚΟΙΝΣΕΠ της Κομοτηνής επεκτείνει τη δραστηριότητά της. 
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To Σάββατο, 7 Μαΐου, ο Αλαίν 
Μπαντιού μίλησε στη Νομική 
Σχολή, σε εκδήλωση με θέμα: «Το 
σύγχρονο νομαδικό προλεταριά-
το και το προσφυγικό ζήτημα» 
Την εκδήλωση οργάνωσαν το 
περιοδικό αληthεια, η Ανοιχτή 
Πρωτοβουλία για το Προσφυγι-
κό Μέτωπο και η ΑΡΕΝ Νομικής. 

Β 

αρύγδουπος τίτλος για την 
ιδεοληπτική σέχτα του «δι-
καιωματικού» χώρου και 
ναρκισσιστική αυτοπεποί-

θηση ότι έφεραν τον τελευταίο εν 
ζωή «μεγάλο φιλόσοφο», αφού τον 
είχαν περιφέρει νωρίτερα στο City 
Plaza, στην κατάληψη που στεγάζο-
νται πρόσφυγες. 

Πολλά και τίποτα, η ομιλία. Χο-
ντροκομμένες κοινοτοπίες, εσωτε-
ρική κατανάλωση και επαναστατικά 
αστειάκια που μόνο μυημένοι κατα-
λαβαίνουν, καθώς ο Μπαντιού μίλα-
γε σε κοινό που δεν είχε ανάγκη να 
πεισθεί για κάτι. Περισσότερο ήταν 
μια ανάγκη να επιβεβαιώσει, ο αλ-
τουσεριανός γκουρού, ότι έχουμε 
δίκιο και όλοι οι άλλοι είστε μικροα-
στοί ρατσιστές. Μάλλον το «συμβάν» 
(για να θυμηθούμε και το βιβλίο του 
Μπαντιού, Από το είναι στο συμ-
βάν), δικαιώνει τον Φώτη Τερζάκη, 
που κάποτε αναρωτιόταν αν ο Μπα-
ντιού είναι φιλόσοφος και προσέ-

θετε: «Και είναι θλιβερό να βλέπεις 
έναν ξεμωραμένο γέρο να τον σέρ-
νουν σε παράτες και εκδηλώσεις, τι-
μητικές εσπερίδες και συνεντεύξεις 
Τύπου και αυτός, με ύφος μακάριας 
αυταρέσκειας και με τη γενναιόδω-
ρη καταδεκτικότητα οιονεί θεού, να 
ανοίγει το στόμα του και να φθέγγε-
ται μνημειώδεις ασυναρτησίες».

Οι προλετάριοι δεν έχουνε πα-
τρίδα, η εναλλακτική παγκοσμιο-
ποίηση, το νομαδικό εργατικό προ-
λεταριάτο-πρόσφυγες, η πολιτισμι-
κή εθνική ταυτότητα ως εμπόδιο 
της συμμαχίας φωτισμένων μικροα-
στών και νομαδικού προλεταριάτου, 
τα ανοικτά σύνορα και οι φράκτες, η 
κατασκευή/διαστολή της ταυτότητας 
του «πολιτισμικού είναι» του πρό-
σφυγα στον νέο τόπο κ.ά.

Η απολυτότητα των παραδο-
χών και η άρνησή του να θέσει τις 
έννοιες μέσα στο υπαρκτό πλαίσιο 
που αυτές πραγματοποιούνται έδι-
ναν την εντύπωση ότι ο φιλόσοφος 
είδε «ιδεοληπτικό φως» και μπή-
κε. Η πολιτισμικός φιλελευθερισμός 
του κεφαλαίου με αριστερό δεκανί-
κι ήταν εκεί, δίνοντας το άρωμα μιας 
επαναστατικής Γιουροβίζιον. 

Αυτός ο μεταμοντέρνος, σχετικι-
στής, ανέλυε τα ζητήματα με δογμα-
τικό τρόπο, καθόλου σχετικά, καθώς 
ούτε ακροθιγώς δεν μίλησε για την 
ιδεολογική αξιοποίηση των παρα-
πάνω εννοιών από την πλευρά της 
ουσίας του κεφαλαίου και της ισο-

πεδωτικής παγκοσμιοποίησης.  
Μιας ουσίας του κεφαλαίου, 

που θέλει ακριβώς τον άνθρωπο 
νομά. Τον νομαδικό ανθρωπολο-
γικό τύπο των δυτικών κοινωνιών, 
που απελευθερωμένος από σύνορο, 
παράδοση, ταυτότητα και όριο, δεν 
απειλεί την ολοκληρωτική κυριαρ-
χία του εμπορεύματος, ενώ αντίθετα 
επιταχύνει την πολιτισμική κυριαρ-
χία του καπιταλισμού. 

Η γεύση της συνάντησης θύμιζε 
ό,τι έλεγε ο ψυχίατρος Φελίξ Γκουα-
ταρί για τα γκρουπούσκουλα: «… ένα 
ολόκληρο σύστημα κανόνων, ακό-
μα και στο φωνολογικό επίπεδο – ο 
τρόπος άρθρωσης ορισμένων λέξεων, 
οι κινήσεις που τις συνοδεύουν – κα-
θώς επίσης και οι οργανωτικές δομές, 
η αντίληψη των σχέσεων που πρέ-
πει να διατηρεί κανείς με τους συμμά-
χους, τους «κεντριστές», τους «ρεβιζιο-
νιστές» … Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί 
σε μια ορισμένη μορφή οιδιποδοποί-
ησης, έναν απαράβατο και καθησυχα-
στικό κόσμο, σαν κι αυτόν του κατε-
χόμενου από έμμονες ιδέες που χά-
νει τα πάντα, αν μετακινήσουμε ένα 
και μόνο από τα οικεία του αντικεί-
μενα. Μέσα απ’ αυτή την ταύτιση με 
παρωχημένες μορφές και αναπαρα-
στάσεις επιδιώκεται η απόκτηση μιας 
αποτελεσματικότητας παρόμοιας μ’ 
εκείνη του σταλινισμού, εκτός από τη 
διαφορά στην ιδεολογία».

Το χαριτωμένο της συνάντησης 
ήταν όταν σ' έναν νεαρό, που μάλλον 

θα ρωτούσε κάτι διαφορετικό από 
τις ερωτήσεις μέσου όρου, εκλαμβά-
νοντας διαφορετικά την ταξική πάλη 
από μάχη ανάμεσα σε δύο μέρη, δεν 
του δόθηκε η ευκαιρία να τη συνεχί-
σει, για τη συντομία της συνάντησης, 
και εν μέσω αμήχανων «δικαιωμα-
τικών» γέλιων. 

Μία τέτοια υπεράσπιση του 
«κομμουνισμού» είναι το καλύτε-
ρο δώρο που μπορεί να προσφέρει 
κάποιος στην πλανητική κυριαρχία 

του εμπορευματικού και θεαματι-
κού καπιταλισμού. Ενώ, ταυτόχρο-
να, εμποδίζει οποιοδήποτε κοινω-
νικό-κοινοτικό πρόταγμα, το οποίο 
είναι αδύνατον να υπάρξει πια ως 
απελευθερωτικό μετακομμουνι-
στικό όραμα, χωρίς να βρει έδαφος 
στην εθνική ανεξαρτησία, την πολιτι-
σμική ταυτότητα και ιδιοπροσωπία, 
την αμεσοδημοκρατική συμμετοχή 
ελεύθερων πολιτών και την οικολο-
γική ισορροπία.  

Ειδικού συνεργάτη

Ο Μπαντιού στη Νομική

Συνάδελφε Τριαντάφυλλε,
Το πιθανότερο είναι να μη με θυμάσαι· 

γνωριστήκαμε το 1997-98, όταν υπηρετούσα 
ως αναπληρωτής στο 4ο Λύκειο Θεσσαλονί-
κης κι εσύ, ως πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ, 
ερχόσουν για ενημέρωση. Θυμάμαι που όλοι 
σε σέβονταν και σε εκτιμούσαν. Ο λόγος σου 
ήταν απλός και άμεσος, σαφής και συγκεκρι-
μένος. Αργότερα, κατάλαβα πως αυτό που εί-
χες πετύχει, να συγκεντρώνεται με ευθύ-
νη του διευθυντή όλος ο σύλλογος και να σε 
ακούει με σεβασμό για μία τουλάχιστον δι-
δακτική ώρα, ήταν κατάκτηση που εγώ πέτυ-
χα με κόπο ύστερα από χρόνια και όχι πάντα. 
Ήμουν ο μοναδικός αναπληρωτής σε κεντρι-
κό σχολείο της πόλης και μου έδινες ξεχωρι-
στή σημασία. Κι αυτό το είχα εκτιμήσει. Εκείνη 
τη χρονιά καταργήθηκε η επετηρίδα και είχα-
με τις απεργίες στις εξετάσεις (για τις οποίες 
οι αναπληρωτές είχαμε απειληθεί ότι θα απο-
λυόμασταν) και τις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ στα 
εξεταστικά κέντρα για τον πρώτο διαγωνισμό 
του ΑΣΕΠ. Στην πρώτη μου ομιλία σε συνέλευ-

ση ΕΛΜΕ, είχες εκφραστεί πολύ επαινετικά και 
συναδελφικά για μένα, χωρίς να με ρωτήσεις 
ποτέ τι ψηφίζω. Είχα μάθει και για τους αγώ-
νες και τις διώξεις που είχες υποστεί από τη 
Χούντα και φυσικά σε εκτίμησα περισσότε-
ρο. Πρέπει όμως να πω ότι απογοητεύτηκα 
από την τελευταία μάλλον ομιλία σου σε συ-
νέδριο της ΟΛΜΕ. Είχα χρόνια να σε δω, μια 
και διορίστηκα στην επαρχία και ήμουν αντι-
πρόσωπος ανεξάρτητης παράταξης στο συ-

νέδριο για δεύτερη, νομίζω, φορά. Είχες ξε-
κινήσει την ομιλία σου έτσι: «Ένας κουρνια-
χτός εθνικισμού έχει σηκωθεί πάνω από την 
εκπαίδευση» (ή την ελληνική κοινωνία, δεν 
θυμάμαι ακριβώς). Είχες αναδείξει ως μείζο-
να εχθρό όσους διαμαρτυρόμασταν για το βι-
βλίο της Ρεπούση και γενικά όσους πιστεύα-
με και τότε και τώρα πως, για να αλλάξουμε 
αυτήΝ τη χώρα, πρέπει να την αγαπάμε, κι αυ-
τήν και τον λαό και τον πολιτισμό της. Ήσουν 
συνεπής στην τροτσκιστική παράδοση του δή-
θεν διεθνισμού, που κατάντησε να σημαίνει 
την υποστήριξη των εθνικών διεκδικήσεων, 
ακόμη και των πιο άδικων και ιμπεριαλιστι-
κών, όλων των άλλων, πλην των Ελλήνων, 
αντί για την υποστήριξη όλων των αγωνιζόμε-
νων λαών, και του ελληνικού πρώτα πρώτα, 
για ελευθερία και δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι 
αν η σημερινή ψήφος σου κατά του ελληνικού 
λαού είναι απόρροια αυτής της αντίληψης.  

Γιατί, τι άλλο να πω, Τριαντάφυλλε; Δεν εί-
σαι άνθρωπος της εξουσίας, των χρημάτων, 
του ρουσφετιού. Αυτό το πιστεύω πραγματικά. 

Όμως, ψήφισες προδίδοντας το εκπαιδευτικό 
κίνημα, το λαϊκό κίνημα, την Ελλάδα, που σε 
εμπιστεύτηκε και σε ανέδειξε βουλευτή. Δεν 
είσαι ένα τυχαίο κωλόπαιδο ή ένας βολεψά-
κιας, ένας άκαπνος συνδικαλιστής της λού-
φας και παραλλαγής, που αναδείχθηκε αβρό-
χοις ποσί σε βολευτή. Υπήρξες παράδειγμα 
ήθους και συνέπειας, κι αυτό με έκανε να σε 
σέβομαι, παραβλέποντας τις τροτσκιστικές εμ-
μονές σου. Κι ήσουν πολύ σημαντικός για μας 
τους νεότερους, που τώρα μεγαλώσαμε, παρα-
μείναμε στον συνδικαλισμό από διάφορες θέ-
σεις και πολεμάμε όλες τις κυβερνήσεις, για-
τί εφαρμόζουν εξοντωτικά μέτρα για τον λαό 
και συντελούν στην αποικιοποίηση της χώ-
ρας. Τους υπόλοιπους, λοιπόν, τους έχω γραμ-
μένους και θα λάβουν, στο τέλος της ημέρας, 
αυτό που τους αξίζει. Κρίμα, γιατί, ειλικρινά, 
δεν άξιζες αυτό το τέλος. Αλλά, όπως λέει κι ο 
σοφός λαός, τα στερνά τιμούν τα πρώτα...

Τάσος Χατζηαναστασίου
φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Ναυπλίου

«Τα στερνά τιμούν τα πρώτα»: Ανοιχτή επιστολή στον Τ. Μηταφίδη

        ΚΟΙΝΩΝΙΑ                 

Νομαδικό προλεταριάτο - (περι)φερόμενος φιλόσοφος
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Ο «εξορθολογισμός» ως πολιτική της κυ-
βέρνησης, που ως αντιπολίτευση εννο-
ούσε την λέξη ως νεοφιλελεύθερη απορ-
ρύθμιση, εφαρμόζεται με δήθεν ταξικό 
και προοδευτικό πρόσημο στα Δημοτικά 
σχολεία, μέσα από το Ενιαίο Τύπο Δημο-
τικού Σχολείου. 

Τ 

ο ολοήμερο σχολείο καταργείται, και 
οι τυχοδιωκτικές πιρουέτες και τα μα-
γειρέματα του Φίλη, θα οδηγήσουν 
σε «εξοικονόμηση» και σε μετακίνη-

ση δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, 
ώστε να καλυφθούν κενά, σε Γυμνάσια και Λύ-
κεια. Οι προεκλογικές υποσχέσεις και οι υπαρ-
κτές ανάγκες, για τις προσλήψεις αναπληρω-
τών, οδήγησαν ήδη στην δαπάνη 160 εκατομ-
μύριων ευρώ από τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ έως 
το 2020 και απομένουν 190 εκατομμύρια για 
την υπόλοιπη περίοδο. Η κατάργηση του ολο-
ήμερου σχολείου φαίνεται να προσθέτει περί-
που 3000 εκπαιδευτικούς, σε μια στιγμή που 
υπάρχει ανάγκη πρόσληψης μόνιμων εκπαι-
δευτικών για να μην κλείσουν σχολεία, σύμ-
φωνα και με τον υφυπουργό κο Πελεγρίνη

Έτσι, με το νέο σχολείο, κατά μία ώρα μει-
ώνονται σε Α΄-Β΄ τάξεις, η διδασκαλία Ελλη-
νικών και Μουσικής, σε Γ΄-Δ΄ η Μελέτη Πε-
ριβάλλοντος, σε Ε΄-ΣΤ΄ τα Θρησκευτικά και η 
Θεατρική Αγωγή, σε Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ η Πληρο-
φορική. Οι μαθητές θα μπορούν να γευματί-
ζουν (1:20 -2:00 μμ), να μελετούν (2:15 – 3:00 
μμ) και «απασχολούνται» δημιουργικά (3:15 – 
4:00 μμ).  

Η πρωινή ζώνη (7:00-8:00 μμ) καταργεί-
ται, ενώ τη θέση του υπεύθυνου του ολοήμε-
ρου σχολείου θα αναλαμβάνουν εκ περιτρο-
πής οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με το πρόγραμ-
μά τους. Επιπλέον, ο σύλλογος διδασκόντων 
θα ορίζει ποιοι θα εργάζονται στο ολοήμερο με 
βάση τις ώρες που πρέπει να συμπληρώσουν 
οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν το ωράριό 
τους. Έτσι, αφαιρείται η κεντρική συνεκτική εκ-
παιδευτική λογική του σχολείου βάσει διοικη-
τικών αναγκών. 

Και βέβαια το καθοριστικό στοιχείο κατάρ-
γησης του ολοήμερου σχολείου είναι η προϋ-
πόθεση «στο ολοήμερο πρόγραμμα να γρά-
φονται και να φοιτούν οι μαθητές των οποί-
ων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προ-
σκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα 
εργασίας τους». Για την σύσταση ολοήμερου 
σχολείου, απαιτείται ελάχιστος αριθμός 14 μα-
θητών, των οποίων και οι δύο γονείς πρέπει 
προσκομίζουν βεβαίωση ότι εργάζονται. Το γε-
γονός αυτό θα πλήξει ιδιαίτερα τα σχολεία 
με λίγους μαθητές, ενώ κοινωνικά, ιδιαί-
τερα στις λαϊκές οικογένειες, είναι σπά-
νιο πια να υπάρχουν δύο εργαζόμενοι γονείς 
και μάλιστα ασφαλισμένοι, ώστε να προσκομί-
σουν βεβαιώσεις εργασίας.  Είναι βέβαιο, ότι η 
κυβέρνηση πιστεύει σοβαρά, την… διακήρυξη 
του Πρωθυπουργού, ότι η Ανάσταση της ανά-
πτυξης θα έρθει με την θρησκευτική Ανάστα-
ση και γι’ αυτό, το 30% ανεργίας στην χώρα, 

η ελαστική, η εκ περιτροπής και η μαύρη 
εργασία, δεν θεωρούνται  εμπόδια για τη 
λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Επί-
σης, φήμες που θέλουν την κυβέρνηση να 
προτείνει το μέτρο αυτό, ώστε να τονωθεί ο 
κοινοτικός θεσμός των γιαγιάδων και της 
οικογένειας, φροντίζοντας τα παιδιά που 
δεν θα δικαιούνται το ολοήμερο σχολείο, 
είναι ανυπόστατες! 

Σοβαρά τώρα. Η νεοφιλελεύθερη αποι-
κιοποίηση της χώρας, η εμπέδωση της 
γκλομπαλιστικής εκπαίδευσης της αμά-
θειας, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισο-
τήτων και η συνολική αποδόμηση συλλο-
γικών δημοσίων θεσμών, συναντά την ιδε-
οληψία, τον τυχοδιωκτισμό και την τσα-
πατσουλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγαλύτερη 
ταξικότητα και ανισότητα στην παιδεία, θα 
προκύψει μέσα από οργουελικές φράσεις 
για κοινωνική εκπαιδευτική ισότητα, όπως 
διακηρύττει ο Φίλης. 

Τα ολοήμερο σχολείο που υπήρχε δεν 
ήταν το ιδανικό, πιο πολύ επειδή εφαρμό-
ζεται εντός πλαισίου που συστηματικά προ-
ωθεί το φτηνό και υποβαθμισμένο «σχολείο 
της αμάθειας. Με αρχές ενός ουδέτερου πα-
γκοσμιοποιημένου πλανήτη, με διακηρύξεις 
δήθεν εναλλακτικών και μοντέρνων μεθόδων 
παιδαγωγικής. Παρόλα αυτά αποτελούσε μια 
βάση, που ενσωμάτωνε κάποια στοιχεία ενιαί-
ου σχολείου, και τα οποία μια πνευματική και η 
αξιακή αλλαγή του πλαισίου, θα μπορούσε να 
το διαμορφώσει σε πραγματικά κοινοτικό και 
δημόσιο. 

Με το «νέο» σχολείο, όμως, προκύ-
πτουν τα παρακάτω, «επαναστατικά» προ-
τάγματα: 

– Εξασφαλίζει άνισες ευκαιρίες, καθώς 
αφορά σχολεία μεγαλύτερα από 4θεσια, αλλά 
και παιδιά των οποίων εργάζονται και οι δυο 
γονείς. Επίσης, η μείωση και η συρρίκνωση 
της μελέτης, η υποβάθμιση διδακτικών αντι-
κειμένων, όπως οι ξένες γλώσσες και η πληρο-
φορική, πλήττουν τα φτωχότερα παιδιά, αποδο-

μούν τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης, ενώ ενισχύουν την ιδιωτική φροντιστηρι-
ακή εκπαίδευση. 

– Δημιουργεί σχολείο διαφορετικών ταχυ-
τήτων, όχι από επιστημονική ανάγκη ή εξειδί-
κευση, αλλά επειδή προσαρμόζει τη λειτουρ-
γία του σχολείου σύμφωνα με το διαθέσιμο 
προσωπικό, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει 
το μεγάλο πρόβλημα των κενών σε εκπαιδευ-
τικό προσωπικό για την διεύρυνση και ανά-
πτυξη ενός αναβαθμισμένου ενιαίου σχολεί-
ου. Παράλληλα, χιλιάδες αναπληρωτές ειδι-
κοτήτων θα χάσουν την δουλειά τους, καθώς 
σύμφωνα με το Υπουργείο, το επόμενο σχολι-
κό έτος θα προσληφθούν 7000 λιγότεροι ανα-
πληρωτές ειδικοτήτων. 

Για άλλη μια φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ βαφτίζει το 
κρέας, ψάρι και εφαρμόζει το δημοσιονομικό 
μνημόνιο, δήθεν προς χάριν των αδυνάτων, με 
την περισσή υποκρισία που τον διακατέχει. Το 
γεγονός, ότι ο εξορθολογισμός και η ενίσχυ-
ση του σχολείου θα μπορούσε να προκύψει με 
επιλογές, όπως, η καλύτερη κατανομή δασκά-
λων, η άρση των αποσπάσεων και των μετατά-
ξεων, η εξοικονόμηση πόρων από την ενοικί-
αση κτηρίων που δίνει το κράτος, ενώ υπάρ-
χουν πολλά άδεια κρατικά κτίρια ή δίνοντας 
στην παιδεία, τις μισθολογικές προσαρμογές 
των Δημοσίων Υπαλλήλων και των ειδικών 
συμβούλων και συνεργατών που ψηφίστηκαν 
πρόσφατα, κ.α, εξηγείται τόσο από την έλλειψη 
οράματος, όσο και από την τυχοδιωκτική και 
εξουσιαστική αλαζονεία των χρήσιμων «αρι-
στερών».  

Το δημοκρατικά, ενιαίο κοινωνικό σχολείο 
δεν θα προκύψει με τα περισσεύματα και την 
«επαναστατική» κοπτοραπτική. 

Ενιαίο είναι το σχολείο που εμπεριέχει και 
δεν αποκλείει. Για να το πετύχεις, όμως πέρα 
από χρήματα, χρειάζεται να έχεις συνολική και 
συλλογική αφήγηση για τον τόπο μας και κάτι 
τέτοιο δεν περισσεύει στην καταστροφική πα-
ρέα του Μαξίμου. 

Ο αριθμός των τουριστών στην Τουρκία μει-
ώθηκε τον Φεβρουάριο κατά 10,32%, σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2015, 
αναφέρει το υπουργείο Τουρισμού της 
γείτονος. Οι οικονομολόγοι αναμένουν 
ότι τα έσοδα της Τουρκίας από τον του-
ρισμό θα μειωθούν κατά 25% το τρέχον 
έτος, ή κατά 8 δισ. δολάρια. Τη μεγαλύ-
τερη απώλεια καταγράφουν οι τουρίστες 
από την Ρωσία, που μειώθηκαν κατά 
51,5%. Ψήφο εμπιστοσύνης συνεχίζουν 
να δίνουν οι Γεωργιανοί, οι οποίοι περ-
νάν τα σύνορα για ψώνια και ακολου-
θούν οι Γερμανοί και οι Ιρανοί. Τα στοι-
χεία κατέγραψαν την κατάσταση πριν 
από τις επιθέσεις του Μαρτίου. Έκτοτε τα 
πράγματα χειροτέρεψαν κατά πολύ, για 
παράδειγμα το Ισραήλ κάλεσε τους πο-
λίτες του να εγκαταλείψουν την Τουρ-
κία για τον φόβο νέων επιθέσεων, και οι 
Γερμανοί ακυρώνουν τις κρατήσεις τους. 
Ο τουρισμός αποτελεί βασικό στήριγμα 
του τουρκικού καθεστώτος, το 2015 ξέ-
νοι τουρίστες έφεραν έσοδα στην Τουρ-
κία 31,5 δισ. δολ. 

Η Τουρκία θα πληρώσει για τα κολλητηλί-
κια της με το Ισλαμικό Κράτος που της 
γύρισαν μπούμερανγκ με τις τρομοκρα-
τικές επιθέσεις που εξαπολύουν στην 
επικράτειά της, το ψυχροπολεμικό κλίμα 
στις σχέσεις με τη Ρωσία και, γενικώς, το 
ότι ο αυταρχισμός του Ερντογάν την καθι-
στά μια επικίνδυνη χώρα. 

Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν ό,τι μπο-
ρούν να περισώσουν τον τουρισμό τους 
και οι Έλληνες κάνουν ό,τι μπορούν να 
τους βοηθήσουν! Τι και αν η Τουρκία αμ-
φισβητεί την ελληνικότητα του μισού Αι-
γαίου –ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Πλακιω-
τάκης, αποκάλυψε ότι πριν λίγες μέρες 
ήταν έτοιμοι να καταλάβουν τη νήσο 
Πασά, δίπλα στην Χίο–, οι Έλληνες είναι 
μεγάθυμοι. Εδώ και μερικές εβδομάδες 
έχει κατακλίσει τα ραδιόφωνα διαφήμι-
ση της Turkish Airlines για το πόσο φιλό-
ξενη χώρα είναι η Τουρκία (!) – όπου και 
αν πας σε σερβίρουν ένα φλιτζάνι τσάι. 
Αλλά οι τουρκικές αερομεταφορές πλη-
ρώνουν πολύ καλά και τα ελληνικά ρα-
διόφωνα ξεπουλιούνται για ψίχουλα. 
Πληροφορούμαστε όμως ότι και ελληνι-
κά σχολεία συμμετέχουν σε προγράμμα-
τα επισκέψεων μαθητών στην Τουρκία. 
Να ζητήσουμε από τον Φίλη και τη Σία να 
διακόψουν τις επισκέψεις στην ισλαμο-
φασιστική Τουρκία δεν παίζει, αυτοί, αν 
μπορούσαν, θα επιδοτούσαν τέτοιες επι-
σκέψεις, επομένως οι γονείς ας πάρουν 
τα μέτρα τους.

Ο τουρκικός του-
ρισμός και …οι 
ηλίθιοι Έλληνες

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Ολοήμερα σχολεία σε αποδρομή
Η «ταξική» εξίσωση του Φίλη, που οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νεοφιλελεύθερη αποικιοποίηση της χώρας συναντά την ιδεοληψία, τον τυχοδιωκτισμό και 
την τσαπατσουλιά του ΣΥΡΙΖΑ.



    Αριθμός φύλλου 123       ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Maΐου 201614
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ε 

μείς, που υπογράφουμε 
αυτήν τη διακήρυξη, δη-
λώνουμε την υποστήρι-
ξή μας σε μία νέα κίνηση 

στον χώρο των εκπαιδευτικών, που 
θα παρεμβαίνει συνδικαλιστικά και 
όχι μόνο. Θεωρούμε ότι η πρωτο-
βουλία αυτή είναι επιβεβλημένη 
και αποτελεί επιτακτική ανάγκη να 
γίνει σήμερα για τους εξής λόγους: 
1) Διότι υπάρχει τεράστιο κενό εκ-
προσώπησης (και όχι μόνο στους 
εκπαιδευτικούς) των συναδέλφων 
που θέτουν την πατρίδα και τον λαό 
πάνω από τα κλαδικά και συντεχνι-
ακά συμφέροντα. Κι αυτό, παρόλο 
που είναι πια φανερή σε όλους η 
μετατροπή της Ελλάδας σε αποικία 
της Δύσης και των πολυεθνικών 
και σε χώρα περιορισμένης κυρι-
αρχίας έναντι των νεοθωμανών της 
Άγκυρας. Το κενό πατριωτικής εκ-
προσώπησης όμως θα καλυφθεί 
υποχρεωτικά κι αλίμονο αν αφεθεί 
σε δυνάμεις εθνικιστικές και μισαλ-
λόδοξες, φανερά ή συγκαλυμμένα 
φασιστικές, που εκμεταλλεύονται 
τη δίκαιη αγανάκτηση των λαϊκών 
στρωμάτων.

2) Διότι η ελληνική εκπαίδευση δεν 
μπορεί να βελτιωθεί χωρίς τη συμ-
βολή των ίδιων των εκπαιδευτικών 
που γνωρίζουν τις παθολογίες της 
από πρώτο χέρι: την απαξίωση της 
γνώσης, την σταδιακή καταστροφή 
του εκπαιδευτικού κλίματος, την 
απουσία συλλογικού οράματος, την 
υποκρισία της όποιας αξιολόγησης, 
τη βαθμιαία πτώση του μορφωτι-
κού επιπέδου, την ολοένα και κα-
θολικότερη υπαγωγή της σχολικής 
ζωής στις προτεραιότητες του διε-
θνούς χρηματοπιστωτικού κεφα-
λαίου (μέσα από σεμινάρια, «επι-
μορφώσεις», βιβλία, εκδηλώσεις 
κ.λπ.), που συστηματικά προωθούν 
το φτηνό και υποβαθμισμένο «σχο-
λείο της αμάθειας».

3) Διότι οι κομματικές παρατάξεις 
στηρίζουν ή ανέχονται την εγκατά-
λειψη του θεμελιώδους σκοπού του 
δημόσιου σχολείου, που είναι η με-
τάδοση γνώσεων και η διαπαιδα-
γώγηση των νέων με βάση αξίες 
και πρότυπα, όπως αυτών της ελλη-
νικής παράδοσης: του σοφού, του 
αγίου και του ήρωα, της καλαισθη-
σίας, της υπευθυνότητας, του σε-
βασμού απέναντι στους μεγαλύτε-
ρους, απέναντι στη φύση, την γλώσ-
σα και τον πολιτισμό. Πρότυπα και 
αξίες που εμπεριέχουν και τον σε-
βασμό της «διαφορετικότητας», της 

ετερότητας, με τον οποίο μας έχουν 
βομβαρδίσει για να αποκρύψουν 
υποκριτικά την περιφρόνηση και 
απαξίωση του σεβασμού της ταυ-
τότητας (εθνικής, θρησκευτικής, 
γλωσσικής, πολιτισμικής) του ελλη-
νικού λαού. Η συνενοχή των κομ-
ματικών παρατάξεων στην απαξί-
ωση και υποβάθμιση του δημόσι-
ου σχολείου, όταν στηρίζουν όλες 
τις δήθεν «εκσυγχρονιστικές επι-
λογές», οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτε-
ρη απαξίωση και υποβάθμιση τον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αν αντίθετα 
η γνώση και η καλλιέργεια ήθους 
ανακτήσουν τη θέση που τους αρ-
μόζει στην κλίμακα αξιών μας, τότε 
θα υπάρξει και πραγματική ανα-
βάθμιση του Δασκάλου.
Η κίνησή μας είναι ανεξάρτητη, 
επειδή δεν δέχεται «γραμμή» από 
κανέναν κομματικό φορέα, είναι 
όμως ανοιχτή σε κάθε συνάδελφο 
που αποδέχεται τις αρχές της, ανε-
ξάρτητα από το τι ψηφίζει στις εθνι-
κές εκλογές ή πού ανήκε έως τώρα. 
Ούτε απευθύνεται «προνομιακά» 
στους «απογοητευμένους» συγκε-
κριμένου κόμματος ή ιδεολογίας. 
Είμαστε όλοι εργαζόμενοι και δεν 
πιστεύουμε στους παλιούς μετα-
ξύ μας διαχωρισμούς, «αριστεράς», 
«δεξιάς», «συντήρησης» και «προό-
δου», που είναι προ πολλού ξεπε-
ρασμένοι. Αν για δεκαετίες η χώρα 
υπέφερε από την ξενόδουλη μετεμ-
φυλιακή «εθνικοφροσύνη», σήμε-
ρα μία αριστερή κυβέρνηση εφαρ-

μόζει το σκληρότερο μνημόνιο και 
λαμβάνει αντιλαϊκά μέτρα ενώ τον 
έλεγχο των κέντρων παιδείας κα-
τέχει σχεδόν αποκλειστικά η πά-
λαι ποτέ «προοδευτική» διανόηση. 
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησαν 
με τη σειρά και οδήγησαν σε ακόμη 
μεγαλύτερη εξάρτηση και κοινωνι-
κή ανισότητα, περιβαλλοντική και 
πολιτισμική υποβάθμιση, ενώ με 
την πολιτική τους επώασαν και ανέ-
χτηκαν το (χρυσό!) αυγό του φιδιού.

Η δημοκρατικότητα του σχή-
ματος αφορά καταρχάς τη λειτουρ-
γία του με διαδικασίες βάσης, χωρίς 
να λειτουργεί ως απλός ιμάντας με-
ταβίβασης της «γραμμής» κάποιας 
κεντρικής καθοδήγησης. Οφείλου-
με επομένως να δηλώσουμε εξαρ-
χής την αταλάντευτη προσήλωσή 
μας στη δημοκρατία στην πιο ανό-
θευτη μορφή της, την άμεση δημο-
κρατία, και πως όχι μόνον δεν ανα-
γνωρίζουμε κανέναν «σωτήρα», 
κανέναν «ηγέτη», κανέναν «φίρερ», 
καθώς επίσης και καμία κομματική 
«αυθεντία», αλλά και πως τους θεω-

ρούμε μέρος του προβλήματος και 
αντιπάλους μας. 

Γιατί όμως αυτή η εμμονή στον 
πατριωτισμό; Γιατί ο αγώνας για 
εθνική ανεξαρτησία αποτελεί σή-
μερα την προϋπόθεση για οποια-
δήποτε απελευθερωτική προσπά-
θεια στη χώρα, σε κάθε επίπεδο. 
Γιατί χωρίς αγάπη, έγνοια, αγωνία 
και αγώνα για αυτόν τον τόπο και 
αυτόν τον λαό, χωρίς εθνική συνεί-
δηση, δηλαδή, δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε κανένα ζήτημα: 
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 
περιβαλλοντικό, πολιτισμικό, εκ-
παιδευτικό. Όλα αυτά εξαρτώνται, 
ιδίως στην παρούσα φάση, από τη 
δυνατότητα του ελληνικού λαού να 
διαχειριστεί τις τύχες του. Και επο-
μένως, χωρίς την καλλιέργεια και 
ανάδειξη των στοιχείων ταυτότητας 
του ελληνικού λαού, των στοιχείων 
που συγκροτούν τα επιμέρους άτο-
μα σε εθνικό συλλογικό υποκείμε-
νο, δεν μπορεί να έχουμε την πα-
ραμικρή επιτυχία σε κανένα επι-
μέρους ζήτημα. Ή, για να το πούμε 
αντίστροφα, οποιαδήποτε επιτυχία 
θα έχει υποχρεωτικά ως υπόβαθρο 
την αγάπη για τη χώρα, τον λαό και 
τον πολιτισμό της. Κάθε άλλη πολι-
τική καταλήγει στην ακόμη μεγα-
λύτερη υποταγή μας στους δανει-
στές και τη μετατροπή της χώρας σε 
τουρκικό προτεκτοράτο. 

Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυ-
μεί να δώσει αυξήσεις στους περισ-
σότερους δημοσίους υπαλλήλους, 

ωστόσο, με την παρέμβαση των δα-
νειστών, θα έχουμε μειώσεις τελικά, 
εξαιτίας της αύξησης της φορολογί-
ας και των εισφορών γενικά. Το ίδιο 
ισχύει και για τις συντάξεις και για 
μία σειρά άλλα ζητήματα, όπως οι 
διορισμοί, η Ειδική Αγωγή, το ολο-
ήμερο σχολείο, η επαγγελματική 
εκπαίδευση, με τη διαφορά ότι σε 
ορισμένα από αυτά συμφωνεί και 
η ίδια ότι θα πρέπει να συρρικνω-
θούν ή και να εκλείψουν.

Η κυβέρνηση μπορεί να επιθυ-
μεί να προστατέψει το περιβάλλον. 
Κι αυτό όμως εξαρτάται από την 
ικανότητά της να επιβάλει την εθνι-
κή περιβαλλοντική νομοθεσία ένα-
ντι της απληστίας των ξένων πολυ-
εθνικών που διαφεντεύουν ήδη ή 
ετοιμάζονται να εξαγοράσουν περι-
οχές της πατρίδας μας.

Η κυβέρνηση διατείνεται πως 
στοχεύει στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση και την ίδια στιγμή εξο-
ντώνει κάθε παραγωγική ομάδα 
και δραστηριότητα. Χωρίς ένα εθνι-
κό σχέδιο στήριξης της πρωτογε-
νούς παραγωγής, χωρίς πατριωτι-
κή καταναλωτική συνείδηση («στη-
ρίζω τα ελληνικά προϊόντα»), χωρίς 
ενίσχυση των νέων επιστημόνων 
με συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να 
παραμείνουν και να προσφέρουν 
στη χώρα, η περιβόητη παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση θα μείνει μόνο 
μία πινακίδα σε υπουργείο.

Η κυβέρνηση, τέλος, δηλώνει 
πως δεν επιθυμούσε τη μετατρο-
πή της χώρας σε κέντρο κράτησης 
προσφύγων και μεταναστών. Κι 
όμως, υποχρεώνεται εκούσα άκου-
σα να υποκύψει στους εκβιασμούς, 
όχι μόνον της ισχυρής Τουρκίας, 
αλλά και θεωρητικά πιο αδύνα-
μων κρατών, όπως η Αλβανία και 
τα Σκόπια. Και ο κατάλογος των πα-
ραδειγμάτων δεν έχει τέλος.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, 
όμως, σε μεγάλο βαθμό υπηρετεί 
ΕΚΟΥΣΙΑ τους δανειστές, τη γερ-
μανική στρατηγική για την Ευρώ-
πη και τις νεοθωμανικές επιδιώ-
ξεις στα ζητήματα εθνικής ταυτότη-
τας και μνήμης. Υπονομεύοντας και 
αποδομώντας τα στοιχεία της εθνι-
κής ταυτότητας, υπονομεύεται ταυ-
τόχρονα κάθε αντιστασιακή δυνα-
τότητα, κάθε δυνατότητα ανατρο-
πής της παρούσας κατάστασης. Με 
αποικιοποιημένη σκέψη και αλλο-
τριωμένη συνείδηση, δεν υπάρχει 
καμία απελευθερωτική προοπτική. 
Στην Ιστορία, τα καταπιεσμένα έθνη 
ενέτασσαν πάντοτε τα κοινωνικά αι-

Διακήρυξη: Για μια ανεξάρτητη δημοκρατική

Δεν αρκεί να λέμε ότι θα μας κόψουν τους μισθούς και τις συντάξεις για να σηκωθούν οι εκπαιδευτικοί από 
τον καναπέ. Χρειάζεται κάτι περισσότερο: πίστη σ’ έναν σκοπό, ένα ιδανικό, που να συνεγείρει, να ενώνει, να 
συγκινεί. 

“ 

Έχουμε αναλά-

βει να μορφώ-

σουμε και να 

διαπαιδαγωγή-

σουμε τη νέα 

γενιά. 
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                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπογράφουν 
οι εκπαιδευ-
τικοί

1.	 Τάσος Χατζηαναστασίου, Δρ Ιστορίας, φιλό-
λογος, 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου, αντιπρόεδρος 
ΕΛΜΕ Αργολίδας

2.	 Κώστας Καραΐσκος, μαθηματικός, 1ο ΓΕΛ 
Κομοτηνής

3.	 Γιάννης Δαράκης, Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατα-
νιά Χανίων

4.	 Παναγιώτης Καρακολίδης φιλόλογος, 2ο 
ΓΕΛ Κομοτηνής

5.	 Μαίρη Κοκκίνου, Νηπιαγωγείο Νέας Κίου
6.	 Παναγιώτης Κόρπας Οικονομολόγος, ΓΕΛ 

Μαγούλας Αττικής
7.	 Γιώργος Τασιόπουλος, αιρετός ΠΥΣΠΕ Δυτ. 

Αττικής, 1ο Δημ. Άνω Λιοσίων
8.	 Δημήτρης Μπαλτάς, φιλόλογος, Α΄Αρσά-

κειο ΓΕΛ Ψυχικού
9.	 Δημήτριος Ντούβαλης, 1ο Δημ. Σχολείο 

Οβρυάς Πάτρας
10.	Δημήτρης Αλέστας, καθηγητής Πληροφορι-

κής, 3ο ΓΕΛ Νεάπολης Θεσσαλονίκης
11.	Αλέξανδρος Κόεβ, Βιολόγος, ΓΕΛ Σουφλίου
12.	Σπύρος Βαζούρας, μέλος ΔΣ Σύλλογου Εκ-

παιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς – Βοιωτίας
13.	Χρήστος Δάτσικας, εκπαιδευτικός Μέσης 

Εκπαίδευσης
14.	Περαχωρίτη Μαρία, δασκάλα, 7ο Δημ. Σχο-

λείο Δάφνης
15.	Κλειώ Καραγιαννοπούλου, Μ.Α., φιλόλογος, 

4ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
16.	Πέτρος Κεχαγιόγλου Γυμνάσιο Γουμένισ-

σας Κιλκίς
17.	Μαριάννα Δεσύπρη, Αγγλικής Φιλολογίας, 

ΓΕΛ Λεοντείου Πατησίων
18.	Παρασκευή Καλαϊτζίδου, φιλόλογος, ΓΕΛ 

Αστακού Αιτωλοακαρνανίας
19.	Χρήστος Δαμιανίδης, Γυμναστής, πρόεδρος 

ΔΣ ΕΛΜΕ Βοιωτίας
20.	Μανώλης Μυσιρλάκης, ΤΕ1, Ηλεκτρονικός, 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων
21.	Κατερίνα Κυριάκη, φιλόλογος, Γυμνάσιο 

Ασκληπιείου Αργολίδας
22.	Χρήστος Νικολόπουλος, αναπληρωτής δά-

σκαλος στο Δημ. Σχολείο Κουβαρά Αττικής
23.	Κώστας Μαυρίδης, καθηγητής ξένων γλωσ-

σών, Θεσσαλονίκη
24.	Έφη Καραπούλη, 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
25.	Αλέξανδρος Νικολαΐδης, ΠΕ12, Θεσσαλο-

νίκη
26.	Κυριάκος Γεωργιάδης, φιλόλογος
27.	Ευγενία Γραικού, εκπαιδευτικός
28.	Καπαγερίδης Χρήστος, δάσκαλος, Msc Λαο-

γραφίας, 11ο Δ.Σ. Πειραιά
29.	Φρουζάκης Δαυΐδ , Μαθηματικός – 2ο Γενι-

κό Λύκειο Νεάπολης Θεσσαλονίκης
30.	Μουστάκας Πέτρος εκπαιδευτικός ΠΕ01 

26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο)
31.	Λία Μήλιου, φιλόλογος
32.	Κουγιουμτζόγλου Δημήτριος, M.A. Αρχαιο-

λογίας, φιλόλογος, 5ο ΓΕΛ Καβάλας
33.	Μοράτος Ανδρέας, φιλόλογος Γυμνασίου 

Ξηροκαμπίου Λακωνίας
34.	Νεκτάριος Δαπέργολας, Δρ Ιστορίας, 2ο 

ΕΠΑΛ Κομοτηνής, Πρ. Πρόεδρος ΕΛΜΕ 
Ροδόπης, Αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

τήματα στον αγώνα για εθνική ανε-
ξαρτησία. Γι’ αυτό και η πραγμα-

τικά επαναστατική αριστερά πάντοτε ενέ-
πνεε και στήριζε τα εθνικοαπελευθερωτικά 
κινήματα σε όλες τις αποικιοκρατούμενες 
χώρες στον κόσμο, με εμβληματική μορ-
φή τον Τσε Γκεβάρα, που διατύπωσε συν-
θηματικά αυτήν τη θέση με το αδιανόητο 
για τη σημερινή αριστερά της ήττας: «Πα-
τρίδα ή θάνατος!». Την κυβέρνηση ωστό-
σο στηρίζουν σε αυτά τα θέματα και όλα τα 
κόμματα της υποταγής: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Πο-
τάμι, Ένωση Κεντρώων, αλλά και ορισμέ-
νοι «επαναστάτες», που βαυκαλίζονται πως 
είναι δυνατόν να υπάρξει… αντιπατριωτική 
επανάσταση στην Ελλάδα, βαφτίζοντάς την 
… ιμπεριαλιστική χώρα, για να λύσουν την 
αντίφαση στη θεωρία τους. Και μόνο η σύν-
θεση της Επιτροπής «εθνικού διαλόγου» 
για την Παιδεία, με πρόεδρο τον εγνωσμέ-
νων εθνομηδενιστικών απόψεων, Λιάκο - 
αλλά και οι απόψεις Μπαλτά και Φίλη για 
την 25η Μαρτίου, του Φίλη για την ποντι-
ακή γενοκτονία, της Σίας Αναγνωστοπού-
λου για το Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, ο 
κατάλογος είναι μακρύς, - αποδεικνύουν 
ότι ανομολόγητος στόχος τους είναι η εθνι-
κή μας συλλογική συνείδηση, η μόνη δυ-
νατή σήμερα να εμπνεύσει έναν μακρο-
χρόνιο και αποτελεσματικό απελευθερωτι-
κό αγώνα. Γι’ αυτό η αντίστασή μας σε αυτό 
το πεδίο είναι κομβικής σημασίας και όμως 
αυτό δεν αναδεικνύεται από ΚΑΜΙΑ παρά-
ταξη στον χώρο των εκπαιδευτικών! Η αντί-

στασή μας ή θα είναι εθνική ή δεν θα υπάρ-
ξει καθόλου!

Το συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ απαξιοί 
να ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα, από 
την άλλη αναρωτιέται γιατί υπάρχει τέτοια 
απαξίωση του συνδικαλισμού. Γιατί δεν γί-
νονται συνελεύσεις και ο αριθμός των εγ-
γεγραμμένων στα σωματεία μειώνεται δι-
αρκώς. Αρνούνται οι παρατάξεις να παρα-
δεχτούν ότι τα προβλήματα είναι βαθύτε-
ρα και σοβαρό μερίδιο ευθύνης έχει και ο 
συνδικαλισμός που στήριξε όλα τα χρόνια 
τις κυρίαρχες επιλογές στα ουσιαστικά ζη-
τήματα: την απαξίωση της γνώσης, την πε-
ριφρόνηση των θετικών προτύπων και αξι-
ών που συνιστούν το κεντρικό περιεχόμενο 
μιας Παιδείας άξιας του ονόματός της.

Δεν αρκεί να λέμε ότι θα μας κόψουν 
τους μισθούς και τις συντάξεις για να ση-
κωθούν οι εκπαιδευτικοί από τον καναπέ. 
Χρειάζεται κάτι περισσότερο: πίστη σ’ έναν 
σκοπό, ένα ιδανικό, που να συνεγείρει, να 
ενώνει, να συγκινεί. Κι αυτός ο σκοπός σή-
μερα είναι η υπεράσπιση της χώρας, του 
λαού, της οικονομίας, του φυσικού περι-
βάλλοντος, των μνημείων και της Ιστορίας 
του, του πολιτισμού του. Ο αγώνας σήμερα 
δεν μπορεί να είναι ούτε «κλαδικός», ούτε 
βέβαια «συντεχνιακός». Είναι στην κυριο-
λεξία: υπέρ πάντων!

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε μία μεγάλη 
ευθύνη έναντι της χώρας και του ελληνικού 
λαού, γιατί έχουμε αναλάβει να μορφώσου-
με και να διαπαιδαγωγήσουμε τη νέα γενιά. 

Στο χέρι μας είναι να συμβάλουμε στη δια-
μόρφωση πολιτών με δημοκρατική πατρι-
ωτική αγωνιστική συνείδηση, ανθρώπων 
υπεύθυνων και περήφανων για την κατα-
γωγή και τον πολιτισμό τους, που θα αγω-
νιστούν για ελευθερία και δικαιοσύνη ανα-
δεικνύοντας ως πρότυπο την αντιστασιακή 
παράδοση σ’ αυτόν τον τόπο και γι’ αυτόν 
τον λαό, που θα αγαπούν, θα αναδεικνύ-
ουν και θα προστατεύουν το περιβάλλον, 
τα μνημεία και τον πολιτισμό μας. Διαφο-
ρετικά, μπορούμε να υπακούσουμε στα κε-
λεύσματα της εξουσίας, του Φίλη, του Λιά-
κου, της Αναγνωστοπούλου, της Ρεπούση 
και όλης της εθνομηδενιστικής μας διανό-
ησης, συμμαχώντας μαζί τους στην αποδό-
μηση των στοιχείων της εθνικής μας ταυ-
τότητας, στην απαξίωση της εθνικής μνή-
μης, στον ευτελισμό της ελληνικής γλώσ-
σας, στον εξοβελισμό από την Εκπαίδευση 
της λαϊκής θρησκευτικότητας, της ορθό-
δοξης παράδοσης. Καλούμαστε σήμερα, 
τώρα, να αποφασίσουμε εάν θα είμαστε το 
πρόβλημα ή εάν θα αποτελέσουμε τη λύση 
του. Έτσι θα απαντήσουμε πειστικά και σε 
όσους σήμερα (κυρίως από τα ΜΜΕ) συ-
κοφαντούν συστηματικά και στοχοποιούν 
τους δημοσίους υπαλλήλους και ειδικά 
τους εκπαιδευτικούς: ως υπαίτιους όλων 
των δεινών και «χαϊδεμένα παιδιά» της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.  

Οι καιροί ου μενετοί. 

Μάης 2016

πατριωτική κίνηση εκπαιδευτικών

Ο αγώνας σήμερα δεν μπορεί να είναι ούτε «κλαδικός», ούτε βέβαια «συντεχνιακός». Είναι στην κυριολεξία: υπέρ πάντων!

!

»
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     ΔΙΕΘΝΗ

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά 
συνταρακτικών γεγονότων και 
εξελίξεων –εξέγερση στο πάρ-
κο Γκεζί, εμπλοκή της Τουρκί-
ας στον συριακό εμφύλιο πόλε-
μο μέσω της υποστήριξης του 
Ισλαμικού Χαλιφάτου και άλ-
λων αντίστοιχων οργανώσεων, 
κλιμάκωση του κουρδικού κι-
νήματος στη Βόρεια Συρία και 
τη Νοτιοανατολική Συρία–έχουν 
προκαλέσει τη μετακίνηση του 
καθεστώτος Ερντογάν, από μια 
φιλελεύθερη εκδοχή ήπιου 
ισλάμ, σε μια σκληρή εκδοχή 
ισλαμικού ολοκληρωτισμού.

Τ 

α δείγματα γραφής του 
νέου καθεστώτος είναι 
πολλά: Ο ολοκληρωτικός 
πόλεμος των δυνάμεων 

ασφαλείας στο Βόρειο Κουρδιστάν 
(Νοτιοανατολική Τουρκία), ο οποί-
ος εσχάτως συνδυάζεται με κινήσεις 
προκειμένου να διωχθούν οι βου-
λευτές του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος των Λαών της Τουρκίας (HDP)· 
οι αλλεπάλληλες διώξεις εναντί-
ον ακαδημαϊκών και πανεπιστη-
μιακών· οι εισβολές της αστυνομί-
ας στα γραφεία αντιπολιτευόμενων 
εφημερίδων και περιοδικών, καθώς 
και ο ασφυκτικός έλεγχος και η πα-
ρακολούθηση των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης δεν είναι παρά ελά-
χιστα κρούσματα αυτού του πρωτο-
φανούς κύματος φασιστικοποίησης 
που έχει κατακλύσει τη γειτονική 
χώρα. 

Το πιο ανησυχητικό, όμως, δείγ-
μα της ισλαμοφασιστικής στροφής 
είναι ότι το ίδιο το καθεστώς προχώ-
ρησε, μετά την εξέγερση της πλατεί-
ας Ταξίμ, στη συγκρότηση ταγμά-
των εφόδου, που αναλαμβάνουν 
ανοιχτή δράση στους δρόμους ενα-
ντίον κάθε αντικαθεστωτικής φωνής 
-- ιδίως εναντίον της νέας κοινωνι-
κής συμμαχίας Κούρδων, ριζοσπα-
στικών μερίδων του αλεβιδισμού 
και οργανώσεων της άκρας αριστε-
ράς, που προέκυψαν από αυτήν την 
ίδια την εξέγερση. 

Η κυριότερη από αυτές τις οργα-
νώσεις είναι οι Οθωμανικές Εστί-
ες (Osmanlι Ocaklarι). Ιδρύθηκαν 
το 2009, στα πρότυπα των ταγμάτων 
εφόδου που είχαν οργανώσει κατά τα 
τέλη της δεκαετίας του 1970 οι Γκρί-
ζοι Λύκοι εναντίον της τουρκικής 
άκρας αριστεράς και πλέον αριθμούν 
2.000.000 μέλη σε όλη την Τουρκία. 
Οι Οθωμανικές Εστίες δεν κρύβουν 

την τυφλή τους προσήλωση στον Ερ-
ντογάν και το κόμμα του. 

Σε ανύποπτο χρόνο, τον Απρί-
λιο του 2015, ο επικεφαλής της ορ-
γάνωσης, Καντίρ Κανπολάτ, θα δη-
λώσει: «Είμαστε στρατιώτες του Ρε-
τσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θέλω να ευ-
χαριστήσω τον Ταγίπ Ερντογάν. Του 
οφείλουμε τις Οθωμανικές Εστίες. 
Δεν θα υπήρχαμε αν δεν υπήρχε αυ-
τός». H προϊστορία του Κανπολάτ εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική για να κα-
τανοήσουμε τις καταβολές της ορ-
γάνωσης: Υπήρξε επικεφαλής των 
Εστιών Αλπερέν, των ταγμάτων 
εφόδου του μικρού ισλαμικού εταί-
ρου της τουρκικής ακροδεξιάς, του 
Κόμματος Μεγάλης Ενότητας (ΒΒP). 
Το BBP είχε διασπαστεί από το Κόμ-
μα της Εθνικιστικής Δράσης (MHP) 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
και πήρε μαζί του το μεγαλύτερο μέ-
ρος των Γκρίζων Λύκων. 

Τον Αύγουστο του 2014, όταν 
ο πρόεδρος του BBP υποστήριξε 
τον κοινό υποψήφιο που στήριξαν 
οι κεμαλιστές και το MHP εναντίον 
του Ερντογάν, ο Κανπολάτ προκά-
λεσε τη διάσπασή του, πήρε ένα με-
γάλο μέρος των Εστιών Αλπερέν και 
προσχώρησε στις Οθωμανικές Εστί-
ες, εξέλιξη που πυροδότησε τη μαζι-
κοποίηση της οργάνωσης.   

Σε αυτήν συμμετέχουν πολλοί 
νεολαίοι του Κόμματος Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης, ενώ τα μέλη του 
παρίστανται σε κάθε δημόσια συ-
γκέντρωση του κόμματος, φροντίζο-
ντας να παρουσιάζονται με διακρι-
τές στολές προκειμένου να δηλώ-
νουν την ταυτότητά τους. 

Βεβαίως, η διαπλοκή των ισλα-
μικών ταγμάτων εφόδου και του κα-
θεστώτος δεν σταματάει στις ξεκά-
θαρες πολιτικές σχέσεις που υπάρ-
χουν μεταξύ της οργάνωσης και του 
κυβερνώντος κόμματος. Τον τελευ-
ταίο καιρό, πληθαίνουν τα δημοσι-
εύματα στον τουρκικό Τύπο που θέ-
λουν επιφανείς εκπροσώπους του 
να διατηρούν ευθείες σχέσεις με τις 
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.     

Από την άλλη, βέβαια, και το 
κυβερνών κόμμα ανταποδίδει τις 
αβρότητες των Οθωμανικών Εστι-
ών: Υψηλόβαθμα στελέχη του Κόμ-
ματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, 

παρουσιάζονται με κάθε ευκαιρία 
στις δημόσιες εκδηλώσεις της οργά-
νωσης. Συνήθεις προσκεκλημένοι 
στα εγκαίνια ίδρυσης κατά τόπους 
οργανώσεων των Εστιών, σε όλη την 
επικράτεια της Τουρκίας, είναι με-
ταξύ άλλων και ο πρώην υπουργός 
Εσωτερικών Εφκάν Αλά, ο Μεχντί 
Εκέρ, πρώην υπουργός Γεωργίας 
και ο πρώην αντιπρόεδρος του AKP, 
Σαμπάν Ντισλί. 

Επίσημος σκοπός των Εστιών εί-
ναι η διατήρηση και προώθηση της 
οθωμανικής κουλτούρας. Ο πραγ-
ματικός, είναι να την επιβάλουν με 
τη βία στους δρόμους. Αλλεπάλ-
ληλες είναι η μαρτυρίες για επιθέ-
σεις ταγμάτων εφόδου της οργάνω-
σης σε γραφεία του HDP, αλλά και 
του κεμαλικού CHP(!), σε αντιπολι-
τευτικές διαδηλώσεις, ακόμα και σε 
γραφεία εφημερίδων, με γνωστότε-
ρο περιστατικό την έφοδο στις εγκα-
ταστάσεις της Χουριέτ, στην Κων-
σταντινούπολη, στις 6 και 8 Σεπτεμ-
βρίου του 2015. Βεβαίως, η οργά-
νωση δεν κρύβει τη συμπάθειά της 
στο Ισλαμικό Χαλιφάτο: Τον Ιούλιο 
του 2015, σάλο προκάλεσαν τα σχό-
λια του επικεφαλής του τμήματος 
νεολαίας της οργάνωσης στην Κων-
σταντινούπολη, Φουρκάν Γκιοκ, 
που εκθείασε τη δραστηριότητα του 
Ισλαμικού Χαλιφάτου, για την αιμα-
τηρή επίθεση που εξαπέλυσε στο 
συλλαλητήριο κουρδικών οργανώ-
σεων, στο Σουρούτς του Βόρειου 
Κουρδιστάν. 

Πολλοί αναλυτές συγκρίνουν τη 
δράση των Εστιών με εκείνην που εί-
χαν αναπτύξει παλαιότερα οι Γκρίζοι 

Λύκοι, σε συνεργασία με την κεμα-
λική δικτατορία και το κατεστημένο 
που τη διαδέχθηκε. Στην πραγματι-
κότητα, οι Εστίες αποτελούν το ισλα-
μικό τους αντίστοιχο –εξάλλου ένας 
από τους λόγους που το AKP πρι-
μοδότησε την ίδρυση και την άνο-
δο της οργάνωσης είναι και για να 
απορροφήσει τα νεότερα, μαχητικά 
και πιο ακραία στελέχη του Κόμμα-
τος Εθνικιστικής Δράσης στους κόλ-
πους του. Ούτως ή άλλως, τα τάγματα 
εφόδου του τελευταίου, οι Ιδεαλιστι-
κές Εστίες, δρουν συχνά στο πλευρό 
των Οθωμανικών Εστιών, στο πλαί-
σιο των οργανωμένων πογκρόμ που 
εξαπολύονται εναντίον Κούρδων και 
άλλων αντικαθεστωτικών δυνάμε-
ων. Και ήδη, η επιρροή που ασκεί 
το ΑΚP στο MHP είναι κάτι παραπά-
νω από ισχυρή. Εξάλλου, ο τωρινός 
αναπληρωτής πρωθυπουργός της 
Τουρκίας, Γιλντιρίμ Τουγκρούλ 
Τουρκές, είναι γιος του διαβόητου 
ιδρυτή των Γκρίζων Λύκων, Αρπα-
σλάν Τουρκές, και προσχώρησε το 
AKP μόλις τον Αύγουστο του 2015, 
όταν δέχθηκε πρόσκληση του Αχ-
μέτ Νταβούτογλου να συμμετάσχει 
στην υπηρεσιακή κυβέρνηση από 
την πλευρά του MHP. Εκείνος απο-
δέχθηκε, διαγράφηκε από το κόμμα 
του και έκτοτε προσχώρησε στο κυ-
βερνών κόμμα, διατηρώντας τη θέση 
του και στην κυβέρνηση πλειοψη-
φίας που προέκυψε από τις εκλογές 
του Νοεμβρίου. 

Η παρουσία του γιου του Αρπα-
σλάν Τουρκές σε τέτοιο υψηλό κυ-
βερνητικό πόστο έχει προφανή ση-
μειολογία, και συμβολίζει όσο τί-
ποτε άλλο τη μεταστροφή του AKP, 
από τον ισλαμοκεμαλισμό στον ισλα-
μοφασισμό. Η δε δράση των Οθω-
μανικών Εστιών στους δρόμους, στα 
πρότυπα των ναζιστικών SA και των 
Μελανοχιτώνων του Μουσολίνι, την 
επιβεβαιώνει. 

Πολλοί εκπρόσωποι του δυτι-
κού κατεστημένου στέκονται ενε-
οί μπροστά στις οβιδιακές μετα-
μορφώσεις εκείνου που άλλοτε εκ-
θείαζαν ως πρότυπο του ήπιου και 
δημοκρατικού ισλάμ. Ο Ερντογάν, 
βέβαια, είχε φροντίσει να διακηρύ-
ξει από πολύ νωρίς τις προθέσεις 
του, με αυτόν τον τόσο χαρακτηριστι-
κό για την τουρκική πολιτική πλάγιο 
λόγο. Σε ανύποπτο χρόνο, και πολύ 
παλιά, είχε δηλώσει: «H δημοκρατία 
είναι για μένα σαν ένα δρομολόγιο 
λεωφορείου· όταν φτάσω στον προο-
ρισμό μου, θα κατέβω»…

Τουρκία: Ισλαμοφασισμός εν όψει
Οθωμανικές Εστίες – Οι μελανοχίτωνες του καθεστώτος Ερντογάν.

“ 
Το πιο ανησυχητικό 

κρούσμα της ισλα-

μοφασιστικής στρο-

φής είναι ότι το κα-

θεστώς προχώρη-

σε στην συγκρότηση 

ταγμάτων εφόδου 

που αναλαμβάνουν 

δράση στους δρό-

μους εναντίον κάθε 

αντικαθεστωτικής 

φωνής.

Του Γιώργου Ρακκά

Η παρουσία του γιού του Αρπασλάν Τουρκές σε τέτοιο υψηλό κυβερνητικό πόστο, έχει προφανή σημειολο-
γία, και συμβολίζει όσο τίποτε άλλο την μεταστροφή του AKP από τον ισλαμοκεμαλισμό, στον ισλαμοφασι-

σμό. Η δε δράση των Οθωμανικών Εστιών στους δρόμους, στα πρότυπα των ναζιστικών SA και των Μελανο-
χιτώνων του Μουσολίνι, την επιβεβαιώνει. 
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Όποιος παρακολουθεί τις πολιτικές ανα-
λύσεις στον διεθνή Τύπο για τις κοινω-
νικοπολιτικές διεργασίες που συντελού-
νται στη Γηραιά Ήπειρο, κινδυνεύει να 
πιστέψει ότι μια «κοινωνική επανάστα-
ση» με «ακροδεξιά – λαϊκιστικά» χαρα-
κτηριστικά βρίσκεται προ των πυλών. 
Όπως επισημαίνεται, ακροδεξιά πολιτι-
κά κόμματα και μορφώματα με παράξε-
να ακρωνύμια όπως FPÖ, AfD, UKIP, FN, 
ADR, PNR, PF, PiS, LNNK, DF, VB, Fidesz, 
Jobbik, Ataca, κ.λπ. έχουν κηρύξει έναν 
πανευρωπαϊκό «ανένδοτο αγώνα» κατά 
της ηγεμονεύουσας «ευρωπαϊκής ελίτ», 
με βασικό στόχο τον τερματισμό της ευ-
ρωζώνης και την ανατροπή της ληστρι-
κής κυριαρχίας του χρηματοπιστωτικού 
κεφαλαίου και των υπηρετών του. 

Μ 

ε αξιοσημείωτο δυναμισμό, επιμο-
νή και αρκετά επιτυχημένα, όπως 
δείχνουν τα πρόσφατα εκλογικά 
αποτελέσματα σε πολλές ευρω-

παϊκές χώρες, ο  ακροδεξιός χώρος καταφέρε-
ται δριμύτατα ενάντια στο «ευρωπαϊκό κατεστη-
μένο», το οποίο κατηγορείται ότι σε συνθήκες 
«δημοκρατικού ελλείμματος» και παγκοσμιο-
ποιημένης «μεταδημοκρατίας» σφυρηλάτησε 
τη δική του γιγαντιαία «διαπλοκή» πολιτικής, 
κεφαλαίου, δημοσιογραφίας, συνδικάτων, δι-
καιοσύνης, ανώτερης διοίκησης, εκκλησίας 
και πανεπιστημιακής και καλλιτεχνικής διανό-
ησης, περιθωριοποιώντας παράλληλα ευρύτα-
τα λαϊκά στρώματα. Αυτά ακριβώς που συνω-
στίζονται όλο και περισσότερο πίσω από τις ση-
μαίες «επικίνδυνων λαϊκιστών» της ακροδεξιάς, 
οι οποίοι προσπαθούν να «αποδαιμονοποιη-
θούν» θέτοντας στο χρονοντούλαπο της ιστο-
ρίας παλιές, αντισημιτικές και άλλες αμαρτίες 
των προκατόχων τους (Ζαν Μαρί Λεπέν, Γκέ-
οργκ Χάιντερ κ.α.). Η θολά «λαϊκιστική» και ενί-
οτε «εξτρεμιστική» ρητορική που προτάσσουν 
περιλαμβάνει τώρα πλέον :
• μια σκληρή κριτική έως και υβριστική πο-
λεμική ενάντια στη «γραφειοκρατική νομεν-
κλατούρα» και τα «λόμπι» των Βρυξελλών, που 
«εργαλειοποιούν» τους δημοκρατικούς θε-
σμούς για ίδια οφέλη, 

• την κάθετη αντίθεση στη φιλομεταναστευτική 
πολιτική των «οπαδών του ουνιβερσαλισμού» 
και του «δήθεν ανθρωπισμού», 

• τον αγώνα κατά του «παραλογισμού των αγο-
ρών»,

• την αναβίωση «μισοξεχασμένων» εννοι-
ών, όπως πολιτισμική ταυτότητα, πατρίδα και 
έθνος, 

• την ηρωοποίηση του «υπό κατατρεγμό» Vox 
populi,

• τη ριζική αμφισβήτηση της πολιτικής ορθό-
τητας και, βεβαίως, 

• την αναγόρευση του ισλαμικού κινδύνου, 
«που πλανάται πάνω από τη χριστιανική Ευρώ-
πη», σε υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο.

Φυσικά, μπροστά στην «ακροδεξιά πρόκληση», 
οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές ελίτ στα κέντρα 
εξουσίας, επιρροής και συμμετοχής στο πο-
λιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, δεν μένουν 
αδρανείς. Στην αντιπαράθεσή τους μάλιστα με 
τους «λαϊκιστές της ακροδεξιάς», χρησιμοποι-
ούν και οι ίδιοι παρόμοια όπλα με τους αντιπά-
λους τους: υποκρισία, αλαζονεία, αυταρχισμός, 
λασπολογία, ψεύδη, λογοκρισία κ.λπ. Άλλωστε, 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι ένα σημαντικό πο-
σοστό των «παραστρατημένων» λαϊκών στρω-
μάτων μπορεί να μην εμπιστεύεται πλέον την 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ν’ αμφισβητεί 
τον ρόλο των κοινοβουλίων, να μισεί τους αδη-
φάγους κερδοσκόπους του χρηματιστήριου 
και να χαρακτηρίζει δικαίως «κλεπτοκρατικό» 
το τραπεζικό σύστημα, όμως ο κίνδυνος «κοι-
νωνικής επανάστασης» από φτωχούς και δύ-
στυχους, που αναμένουν οι πολιτικοί αναλυτές, 
είναι ανύπαρκτος, σε αντίθεση με την δοκιμα-
ζομένη μεσαία τάξη, όπως διατείνεται ο Πολω-
νός φιλόσοφος Μάρτσιν Κρολ (Ελευθεροτυ-
πία, 30-4-2013).

Πως αντιλαμβάνονται όμως τα μεσοαστι-
κά στρώματα της Ευρώπης αυτή την υποτιθέ-
μενη, μέχρι εσχάτων, «σύγκρουση» της διεθνι-
στικής ελίτ και της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς; Τι 
συμβαίνει με την ευρωπαϊκή μεσαία τάξη, που 
φαίνεται να «έχει χάσει τον προσανατολισμό 
της», καθώς ισοπεδώνεται σταδιακά από την οι-
κονομική κρίση και διακατέχεται από ανασφά-
λεια που προκαλούν οικουμενικές προκλή-
σεις, όπως η μεταναστευτική και η πολιτισμι-
κή; Όπως υποστηρίζει ο Γερμανός φιλόσοφος 
Αλεξάντερ Γκράου (Cicero, 7-5-2016) η «δια-
σπασμένη σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα», «πολι-
τισμικά άστεγη», «ανασφαλής και σε αναζήτηση 
ταυτότητας» μεσαία τάξη αμφιταλαντεύεται ανά-
μεσα σε μια «υποτιθέμενη νεωτερικότητα» και 
σε μια εμμονή «σ’ ένα παραμορφωμένο παρελ-
θόν». Τα δύο στρατόπεδα, μπορεί από κοινού 
να «εχθρεύονται τον φιλελευθερισμό και τον 

εξατομικισμό», φιλονικούν όμως για «εξισωτι-
κούς κολεκτιβισμούς», όπως «η πολυπολιτισμι-
κή κοινωνία από τη μια πλευρά και ο εθνικισμός 
από την άλλη». Πλέον, το «Εμείς» της μεσαί-
ας τάξης φαντάζει, «ανάλογα με το προσωπικό 
γούστο του καθενός, είτε σαν πολύχρωμη αρμο-
νική συλλογικότητα είτε σαν εδαφική εθνοτική 
κοινότητα (Volksgemeinschaft)». Στο επίκεντρο 
αυτού του διχασμού βρίσκεται το μεταναστευ-
τικό ζήτημα και αυτό εξηγεί εν πολλοίς και την 
επαίσχυντη στάση Ευρωπαίων ηγετών, όπως η 
Μέρκελ, απέναντι στις απαιτήσεις του νεοθω-
μανού Ερντογάν.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σαφές ότι 
η διάσπαση της μεσαίας τάξης στην Ευ-
ρώπη, που φάνηκε ξεκάθαρα και με την 
«Willkommenskultur», σηματοδοτεί τη δια-
τάραξη της κοινωνικής συνοχής και δημιουρ-
γεί συνθήκες που δηλητηριάζουν το κοινωνι-
κό κλίμα. Η συντελούμενη συρρίκνωσή της, ο 
αποκλεισμός και η φτωχοποίηση όλο και με-
γαλυτέρων τμημάτων της είναι αυτά που –με-
ταξύ άλλων– ενισχύουν, προς το παρόν τουλά-
χιστον, με κάποια ακόμη «ελεγχόμενα» εκλο-
γικά ποσοστά, την ακροδεξιά. Ακόμη όμως 
δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας στις κρατούσες 
ελίτ για «επερχόμενη κοινωνική επανάσταση», 
πόσο δε μάλλον όταν δεν φαίνονται στον ορί-
ζοντα οι ηγετικές δυνάμεις της μεσαίας τάξης - 
παρότι είναι προφανές ότι της στερούν την κοι-
νωνική τους άνοδο. Άλλωστε, όπως αναφέρει 
και ο προαναφερθείς Πολωνός φιλόσοφος, η 
«επανάσταση φωνάζει, ουρλιάζει, ο επαναστα-
τικός ήχος είναι εκ φύσεως χαοτικός, αλλά ενί-
οτε ακούγεται πολύ καθαρά». Ακούγεται όμως 
αυτός ο ήχος, είτε από Δεξιά είτε από Αριστερά, 
στην Ευρώπη; Μάλλον όχι, αν προσέξει κανείς 
και την πολύ χαμηλή πλέον πτήση της αναξιό-
πιστης ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και τις 
μηδενιστικές ιδεοληψίες της άκρας αριστεράς. 
Οπότε, όπερ έδει δείξαι …. 

Μιας και οι ελληνικές τράπεζες κλάταραν 
ολοκληρωτικά, μετά τις καλοκαιρινές πε-
ριπέτειες, ξένες τράπεζες έρχονται να κα-
λύψουν το κενό που έχει αφήσει στην αγο-
ρά η αδυναμία εταιρικής δανειοδότησης. 
Η γερμανική Pro Credit, που δραστηριο-
ποιείται ιδιαίτερα στην Ανατ. Ευρώπη και 
τα Βαλκάνια, ανακοίνωσε πριν από λί-
γες ημέρες την ίδρυση τριών υποκαταστη-
μάτων της στην Θεσσαλονίκη. Η επέκτα-
σή της γίνεται μέσω... Βουλγαρίας και το 
άνοιγμά της στη Β. Ελλάδα σχετίζεται με 
το γεγονός ότι έχει αναλάβει έναν ειδικό 
άξονα των ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαί-
σιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, 
και με την υποστήριξη του πακέτου Γιουν-
κέρ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τα δάνεια θα ξεκινούν από τα 20.000 ευρώ 
και θα φτάνουν τα 3 εκατ. και θα αφορούν 
κυρίως στον εκσυγχρονισμό μεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης. Η Ε.Ε. θα παρέχει εγγυήσεις και 
αντεγγυήσεις, επιτρέποντας στις επιχειρή-
σεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστό-
τητα με πολύ ευνοϊκούς όρους. 

Μέχρι πρότινος, ήταν οι ελληνικές τράπε-
ζες που επωφελούνταν από αυτά τα πα-
κέτα, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση αντί-
στοιχων προγραμμάτων της Ε.Ε. Για πρώτη 
φορά, αυτά χρηματοδοτούν τη διείσδυση 
των γερμανικών τραπεζών στην Ελλά-
δα -ιδέα που κυκλοφορούσε χρόνια, στο 
πλαίσιο της περίφημης ελληνογερμανι-
κής συνέλευσης συνεργασίας. 

Η Pro Credit είναι μια μικρομεσαία γερμανι-
κή τράπεζα, που λειτουργεί ως σύμπραξη 
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Σε άλ-
λες χώρες της Ε.Ε., αντίστοιχα προγράμμα-
τα χρησιμοποιούνται για την τόνωση των 
τραπεζών που έχουν αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα. Στην Ελλάδα, θα ήταν μια εξαιρετι-
κή ευκαιρία να στηθεί ένα δίκτυο μικρομε-
σαίων τραπεζών, με προσανατολισμό την 
υποβοήθηση της ελληνικής πρωτογενούς 
και δευτερογενούς παραγωγής. Με την 
υπάρχουσα κυβέρνηση, όμως, αλλά και 
με τους προηγούμενους, τέτοια προγράμ-
ματα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη άλ-
λων, παρασιτικών δραστηριοτήτων. Ήδη, 
στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής 
για την απορρόφηση του πακέτου Γιουν-
κέρ, ο Σταθάκης έχει ανακοινώσει επεν-
δύσεις σε... δίκτυα μαρίνων, κατασκευ-
ές δρόμων, και πράσινης αναβάθμισης 
των δημόσιων κτηρίων. Που σημαίνει ότι 
η ρευστότητα θα διοχετευθεί και πάλι κατ’ 
εξοχήν σε εργολάβους και ξενοδόχους, 
στηρίζοντας ένα μοντέλο οικονομίας που 
έχει αποδείξει προ πολλού ότι δεν είναι βι-
ώσιμο... 

Η Pro Credit 
και το Πακέτο 
Γιουνκέρ

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Ευρώπη: Το τέλος της συναίνεσης
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά και μεσαία τάξη
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Καθώς οι προκριματικές εκλογές για 
την ανάδειξη των δύο βασικών υπο-
ψηφίων για τις αμερικάνικες προεδρι-
κές εκλογές του Νοεμβρίου οδηγούνται 
σιγά σιγά προς το τέλος τους, οι συσχε-
τισμοί έχουν παγιωθεί: Ο Τραμπ ανα-
δεικνύεται αδιαμφισβήτητα υποψήφιος 
για τους Ρεπουμπλικάνους και η Χίλαρι 
Κλίντον, παρά τον σοβαρό ανταγωνι-
σμό που αντιμετωπίζει ακόμα από τον 
Σάντερς, για τους Δημοκρατικούς.  

Μ 
ε αφορμή την άνοδο του Τραμπ, 
ενός δεξιού λαϊκιστή που έλκει 
την πολιτική του καταγωγή από 
την επί δεκαετίες περιθωριοποι-

ημένη μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 
τάση των απομονωτιστών, μια τεράστια κα-
μπάνια έχει εξαπλωθεί μεταξύ των φιλελεύ-
θερων και αριστερών κύκλων, η οποία δαι-
μονοποιεί τον Τραμπ ως «φασίστα», στοχο-
ποιώντας τον ως τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυ-
νο της αμερικάνικης πολιτικής. Η δαιμονο-
ποίηση του Τραμπ βρίσκει ερείσματα στον 
αντιμεταναστευτικό του λόγο, στην επίκλη-
ση των «ενάρετων αμερικανικών αξιών», κα-
θώς και στην όλη αισθητική της υποψηφιό-
τητάς του, η οποία είναι ιδιαίτερα αποκρου-
στική για τα φιλελεύθερα, πολυπολιτισμικά 

ήθη των Αμερικάνων προοδευτικών. Γεγονός 
που σπεύδει να εκμεταλλευτεί το επιτελείο της 
Χίλαρι, προβάλλοντας την υποψηφιότητά της 
ως εκείνη που εκφράζει τις αξίες της ανοιχτής, 
φεμινιστικής Αμερικής.  

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι όπως φαίνο-
νται. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ εκφράζει 
έναν δεξιό αντικαθεστωτισμό και μια συντη-
ρητική απόρριψη του κατεστημένου, ρεύματα 
τα οποία είναι διάχυτα στους κόλπους των λα-
ϊκών τάξεων.

Η δε Χίλαρι, αποτελεί τον καθαρότερο εκ-
φραστή του αμερικάνικου κατεστημένου, κα-
θώς πίσω της συσπειρώνονται οι χρηματιστές 
της Γουόλ Στρητ, τα γεράκια του στρατοβιομη-

χανικού κατεστημένου, αλλά και οι ακραίες φω-
νές του ισραηλινού λόμπι, καθώς η γυναίκα του 
πρώην προέδρου των ΗΠΑ υπόσχεται να πα-
ροξύνει το αμερικάνικο επεμβατικό κρεσέντο 
που κατά σειρά υπηρέτησαν ο πατέρας Μπους, 
ο σύζυγός της, ο υιός Μπους και ο Μπαράκ 
Ομπάμα. Ούτως ή άλλως, ο ρόλος που έπαι-
ξε η Κλίντον ως υπουργός Εξωτερικών του τε-
λευταίου, ώστε η κυβέρνησή του να υλοποιή-
σει την καταστροφική της πολιτική στην Συρία, 
τη Λιβύη, καθώς και την κλιμάκωση της αντι-
παράθεσης με τη Ρωσία, είναι τεράστιος. 

Όσο για τον Σάντερς, εκφράζει κυρίως 
μια τάση ριζοσπαστικοποίησης της πληττό-
μενης μεσαίας τάξης, ιδίως τους νέους πτυχι-

ούχους, που καταχρεώθηκαν για να σπουδά-
σουν στην πανάκριβη αμερικάνικη τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, και τώρα, άνεργοι ή ετεροα-
πασχολούμενοι, βρίσκονται στα όρια της οι-
κονομικής χρεοκοπίας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το σπουδαστικό χρέος αγγίζει σήμερα στις 
ΗΠΑ τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, κα-
θώς πάνω από… 42 εκατομμύρια Αμερικάνοι 
πολίτες έχουν συνάψει σπουδαστικό δάνειο. 
Ωστόσο, ο Σάντερς δεν έχει καταφέρει να 
πείσει ότι η εξωτερική του πολιτική έχει 
ριζικές διαφορές με την αντίπαλό του για 
τη μάχη της υποψηφιότητας στο δημοκρατικό 
κόμμα. 

Έτσι, τον τελευταίο καιρό, και καθώς η 
κούρσα της υποψηφιότητας ξεκαθαρίζει, μια 
σειρά αντικαθεστωτικών διανοουμένων, που 
προέρχονται κύρια από την αριστερά (Τζέιμς 
Πέτρας, Τζον Πίλτζερ, Νταϊάνα Τζόνστοουν), 
προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέ-
χονται σε μια ενδεχόμενη εκλογή της Χίλαρι 
–κυρίως στο εξωτερικό μέτωπο, όπου προ-
βλέπουν ότι η πολιτική της θα κλιμακώσει τον 
Νέο Παγκόσμιο Ψυχρό Πόλεμο σ’ ένα άνευ 
προηγουμένου επίπεδο. Οπότε, επιλέγουμε 
εδώ να αναδημοσιεύσουμε ένα μικρό σχό-
λιο της Νταϊάνας Τζόνστοουν, που εξηγεί το 
κύριο διακύβευμα των αμερικάνικων προε-
δρικών εκλογών του Νοεμβρίου 2016…   

     ΔΙΕΘΝΗ

Σημείωμα για τη Χίλαρι Κλίντον, τη «βασίλισσα του χάους»

Η Χίλαρι, ο Τραμπ και ο Μπέρνι

Π 
ριν από ένα χρόνο, κα-
τέληγα στο βιβλίο μου 
για τη Χίλαρι Κλίντον, Η 
Βασίλισσα του Χάους, 

με ένα αρκετά απαισιόδοξο κεφά-
λαιο για το «κόμμα του πολέμου», το 
οποίο ελέγχει την αμερικάνικη εξω-
τερική πολιτική. Τότε, έγραφα: 

«Ένας υποψήφιος για την ειρή-
νη, της τελευταίας στιγμής, θα ήταν 
μια θεϊκή έκπληξη. Αλλά η πραγματι-
κή εναλλακτική στο κόμμα του πολέ-
μου θα πρέπει να διαμορφωθεί σε βά-
θος χρόνου…». 

Στην πραγματικότητα, αυτή η προ-
εδρική προεκλογική περίοδος μας 
επιφύλασσε μια σειρά από εκπλή-
ξεις, περισσότερο γήινες παρά θε-
ϊκές. Και οι δύο εκπλήξεις αποκα-
λύπτουν τη μεγάλη δυσαρέσκεια 
της κοινωνικής βάσης για τη Χίλαρι 
Κλίντον, αλλά και ολόκληρο το αμε-
ρικάνικο πολιτικό κατεστημένο. 
Ωστόσο, αυτή η δυσαρέσκεια αποτυγ-
χάνει μέχρις στιγμής να επικεντρώ-
σει σε αυτό που θέτω ως κύριο θέμα 
του βιβλίου μου: Την ανάγκη να αντι-
μετωπιστεί η ιδεολογία και η πρακτι-

κή της αμερικάνικης πολιτικής του 
πολέμου, η οποία και προσωποποι-
είται στην υποψηφιότητα της Χίλαρι 
Κλίντον. Ποια είναι η αποτελεσματική 
εναλλακτική στο κόμμα του πολέμου;  

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστή-
σει σαφές ότι θέλει να τελειώσει την 
αντιπουτινική φιλοπολεμική προ-
παγάνδα και να κάνει μπίζνες με τη 
Ρωσία. Αυτό ακούγεται ως ένα μεγά-
λο βήμα για την αποτροπή ενός ενδε-
χόμενου πυρηνικού πολέμου και εί-
ναι καλό πράγμα. Το πρόβλημα είναι 
ότι ο Τραμπ είναι μόνος του. Πολλοί 
από τους υποστηρικτές του ενθουσι-
άζονται περισσότερο με το στιλ του 
παρά με τα όσα λέει. Οι ασυναρτησί-
ες τους εναντίον του συστήματος δεν 
συμβάλλουν σ’ ένα αντιπολεμικό κί-
νημα. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος 
και είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς 
το πώς θα συγκροτήσει ένα επιτελείο 
για την εξωτερική πολιτική προκει-
μένου να ανατρέψει την ελίτ της εξω-
τερικής πολιτικής.    

Με τον Μπέρνι Σάντερς τα πράγ-
ματα είναι μάλλον αντίστροφα. Η 
προεκλογική του εκστρατεία διαμορ-
φώνει ένα ενθουσιώδες λαϊκό κίνη-
μα, με συγκεκριμένες στοχεύσεις 

στην εσωτερική πολιτική. Ο Μπέρνι 
καλεί σε μια «πολιτική επανάστα-
ση» και επιμένει ότι δεν μπορεί να 
την πραγματοποιήσει από μόνος του. 
Κι αυτό είναι καλό. Αλλά ο Σάντερς 
δεν λέει παρά ελάχιστα για την εξω-
τερική πολιτική. Η ριζική μεταστρο-
φή στο μέτωπο της εσωτερικής πο-
λιτικής προϋποθέτει δραστικές περι-
κοπές στις πολεμικές δαπάνες, αλλά 
ο ίδιος προσπερνάει αυτό το ζήτημα. 
Παρά την ισχυρή αντίθεσή του στην 
εισβολή στο Ιράκ, το 2003, είναι ευ-
άλωτος στις «ανθρωπιστικές» πο-
λεμικές εκκλήσεις των φιλελεύθε-
ρων επεμβατιστών, οι οποίοι σίγου-
ρα θα προσπαθήσουν  να αναλάβουν 
την εξωτερική του πολιτική, στο σχε-
δόν φανταστικό σενάριο που αυτός 
θα εκλεγεί. 

Δηλαδή, ο Τραμπ έχει το θράσος 
και ο Μπέρνι διαθέτει το κίνημα. 

Αυτό που συνεχίζει να απουσιά-
ζει από αυτήν την καμπάνια είναι η 
ξεκάθαρη καταγγελία του χειρότερου 
από τα πολλά αρνητικά που χαρακτη-
ρίζουν τη Χίλαρι: Την αποφασιστικό-
τητά της να προκαλέσει πόλεμο. Και 
δεν είναι μόνον η Χίλαρι που χρειάζε-
ται να ηττηθεί -είναι όλη η μιλιταριστι-

κή δομή εξουσίας την οποία αντιπρο-

σωπεύει. […]

Η συγκυρία αυτής της προεκλο-

γικής εκστρατείας θα πρέπει να χρη-

σιμοποιηθεί όχι μόνον για να εκτε-

θεί η Χίλαρι Κλίντον για τα ψεύδη της, 

αλλά και για να αναζητηθεί μια διέξο-

δος από την επί επτά δεκαετίες υπο-

ταγή των ΗΠΑ στο στρατιωτικό-βιο-

μηχανικό σύμπλεγμα και τους οργα-

νικούς του διανοούμενους, που δεν 
σταματούν να παράγουν «απειλές» 
και «εχθρούς», προκειμένου να νο-
μιμοποιήσουν αυτή την οικονομία του 
πολέμου. Είναι το σύνολο αυτής της 
πολιτικής που θα πρέπει να αποκα-
λυφθεί, να καταγγελθεί και να απορ-
ριφθεί…»  

πηγή: Counterpunch, 
15 Απριλίου 2016

Της Νταϊάνας Τζόνστοουν

Η μάχη για τις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου
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Αν για τα μεταπολιτευτικά Βαλκάνια ο 
κανόνας της διαιρεμένης άρχουσας τά-
ξης έχει επιβεβαιωθεί, στη σύνθετη κα-
τάσταση που βρίσκεται η ΠΓΔΜ, η κρίση 
στην οποία βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο, 
απειλεί για μια μεγαλύτερη ανάφλεξη. 
Με μια μεγάλη αλβανική μειονότητα που 
επιζητά διευρυμένη αυτονομία έως και 
αυτοδιάθεση-ένωση με τη μητέρα Αλβα-
νία. με μια σταθερή πολιτική που βασίζε-
ται στο δόγμα του μακεδονικού αλυτρω-
τισμού, που τη φέρνει σε αντιπαράθε-
ση ακόμα και με πολιτικές δυνάμεις στη 
Βουλγαρία. το κλείσιμο των συνόρων και 
με την Αυστρία να προτείνει τον στρατι-
ωτικό τους έλεγχο εκ μέρους της για την 
ανακοπή του προσφυγικού, δείχνει ότι 
αυτή η κρίση μπορεί να πολλαπλασιάσει 
δυνητικά την εύφλεκτη ατμόσφαιρα σε 
διάφορες κατευθύνσεις. 

Η 

τελευταία προβοκατόρικη κίνηση 
από πλευράς προεδρίας της χώ-
ρας, να αμνηστεύσει τους κατη-
γορούμενους, μέλη της κυβέρνη-

σης Γκρούεφσκι για σοβαρά εγκλήματα που 
αφορούν στην υπόθεση των υποκλοπών, απα-
ντά στην έγχρωμη επανάσταση από πλευράς 
Ζάεφ, του επικεφαλής του σοσιαλιστικού κόμ-
ματος. Διαδηλώσεις αγανακτισμένων, πέρσι 
την άνοιξη, πραγματοποιήθηκαν με αναφορές 
για την αλλοίωση του ιστορικού κέντρου των 
Σκοπίων με τη «μακεδονικής κουλτούρας» αι-
σθητική παρέμβαση που κόστισε ακριβά, για 
την καθυστέρηση της εφαρμογής της συμφω-
νίας της Αχρίδας του 2001 που προβλέπει  πε-
ρισσότερα δικαιώματα στην αλβανική μειονό-
τητα, για κατάχρηση εξουσίας που έφτασε στην 
παρακολούθηση χιλιάδων τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων, για την καταστολή του φοιτητικού 
κινήματος. Αυτά είναι ζητήματα που υιοθε-
τήθηκαν από την αμερικανική πρεσβεία, από 
κορυφαίους ευρωπαϊκούς παράγοντες και με 
συμμετοχή του ιδρύματος της «ανοιχτής κοι-
νωνίας». 

Από την άλλη, οι φιλοκυβερνητικές δια-
δηλώσεις ήταν αντίστοιχα ισχυρές, εφόσον 
ένα ρεύμα κόσμου και ιδιαίτερα των δημοσί-
ων υπαλλήλων, που έχουν διπλασιαστεί σε 
130.000, ανησυχεί για την εξέλιξή του μπρο-
στά στη νεοφιλελεύθερη επέλαση. Η στρατιω-
τική επιχείρηση στο Κουμάνοβο, με νεκρούς 
ουτσεκάδες και ένστολους τον Μάιο του 2015, 
δεν κατάφερε να δώσει διέξοδο στην κυβέρνη-
ση Γκρούεφσκι, η οποία συμφώνησε το ίδιο 
καλοκαίρι για την προετοιμασία διεξαγωγής 
εκλογών το 2016, κατόπιν πολιτικής συμφω-
νίας με όλα τα κόμματα. 

Φαίνεται όμως ότι η διαίρεση δεν μπορεί 
να οδηγήσει σε μια συναινετική λύση κι από 
τις δύο πλευρές που κυριολεκτικά παροξύ-
νουν της αντιθέσεις τους κάτω από τη λογική 
της διεκδίκησης για τη διακυβέρνηση του βαλ-

κανικού προτεκτοράτου. Τόσο οι κατηγορίες 
για συμμετοχή της οικογένειας του προέδρου 
Ιβάνοφ σε επιχειρήσεις και εταιρείες στον Πα-
ναμά, όσο και οι προσπάθειες που έχουν ξε-
κινήσει με την επιστασία της αμερικανικής 
πρεσβείας και της ευρωπαϊκής ουράς της, όχι 
μόνο δείχνουν την επιθυμία των Αμερικανών 
να καβαλήσουν το επόμενο άλογο του σοσιαλι-
στικού κόμματος, αλλά και τους σοβαρούς φό-
βους τους για τη ρωσική επιρροή. 

Η κυβερνητική επιλογή του ρωσικού ακυ-
ρωμένου Σάουθ Στριμ που θα περνούσε και 
από το έδαφος της ΠΓΔΜ ήταν μια σαφής έν-
δειξη για την αντιπαράθεση με τον αμερικανι-
κό παράγοντα, ο οποίος ήταν αυτός που ουσι-
αστικά υποστήριξε την αλυτρωτική πολιτική 
της χώρας, ενώ παράλληλα αποδομεί τη χώρα 
με την έμμεση υποστήριξη προς τον αλβανι-
κό παράγοντα. Ο Γκρούεφσκι και το επιτελείο 
του, αφού έχουν καταστήσει τη χώρα ευρωπα-
ϊκό σύνορο για τους ανεπιθύμητους πρόσφυ-
γες, διαπραγματεύεται την είσοδο της χώρας 
στο ΝΑΤΟ βάσει των Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης και ταυτοχρόνως επιδιώκει την 
επιρροή της Ρωσίας ως αντίβαρο, επικαλούμε-
νος τις ίσες αποστάσεις. 

Ίσως η «ουκρανοποίηση», όρος με τον 
οποίο περιγράφουν τη δεδομένη συγκυρία, 
να είναι ένας υπερβολικός ορισμός της πολιτι-
κής κρίσης στη διπλανή χώρα, όμως τα ανοι-
χτά ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω 
βαλκανοποίηση των Βαλκανίων με τις μεθο-
δεύσεις για απόσχιση του δυτικού της τμήμα-
τος, της συμβολικής αποικιοποίησής της με τη 
συμμετοχή στρατιωτικού παράγοντα από διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες, μια πιθανή κίνηση 

της Τουρκίας προς την «πίσω αυλή της», αλλά 
κυρίως η αποσταθεροποιητική δραστηριότη-
τα των ΗΠΑ απέναντι σε μια απορρυθμισμέ-
νη ΕΕ, δείχνουν ότι στη χώρα η πολιτική κρίση 
αποκτά άλλες διαστάσεις. 

Τέλος, αν και έχει υποβαθμιστεί το ζήτημα 
της επίσημης ονομασίας της χώρας δεν σημαί-
νει ότι στο πλαίσιο της υπέρβασης της κρίσης 
δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα εθνικό χαρ-
τί που ενώνει το πολιτικό σύστημα, όπως αντί-
στοιχα η «επιτυχημένη» επέμβαση ενάντια 
στους Αλβανούς στο Κουμάνοβο.

Προς το παρόν πάντως όλοι οι Ευρωπαί-
οι επιτετραμμένοι από τον Τουσκ μέχρι και 
τον προεδρεύοντα των υπουργών Εξωτερικού 
της ΕΕ, ο ίδιος ο γερμανικός παράγοντας που 
ορίζει ειδικό απεσταλμένο, ομονοούν στην ευ-
ρωατλαντική προσαρμογή της χώρας, αναμέ-
νοντας το άλογο που θα νικήσει και πιέζοντας 
στην ανάκληση της απόφασης για αμνηστία. Η 
κρίση όμως βαθαίνει και μπορεί να τους δια-
ψεύσει. 

Η επιμονή από πλευράς προεδρίας για 
την απόδοση αμνηστίας μπροστά στην επίση-
μη δήλωση της αντιπολίτευσης για μποϋκο-
τάζ μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για γε-
γονότα απρόβλεπτα. Πάντως όχι θετικά γεγο-
νότα, αφού μέχρι τώρα πολιτικές δυνάμεις που 
βρίσκονται στο περιθώριο, εκτός των τειχών 
της επίσημης πολιτικής, αδυνατούν να προτά-
ξουν κάτι πέρα από τη «μελαγχολική επανά-
σταση» του πλήθους. Είδαμε όμως μέχρι τώρα 
την αποτυχία της στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 
και στην Ισπανία, και τις τραγωδίες στις οποί-
ες συνέβαλε έστω και αθέλητα στη Λιβύη και 
στη Συρία.

Του Γιώργου Κυριακού

Βαλκανική αστάθεια
Η πολιτική κρίση στην ΠΓΔΜ γίνεται ο κανόνας της λειτουργίας των Βαλκανίων;

Η τελευταία προβοκατόρικη κίνηση από πλευράς προεδρίας της χώρας, να αμνηστεύ-
σει τους κατηγορούμενους, μέλη της κυβέρνησης Γκρούεφσκι για σοβαρά εγκλήματα που 
αφορούν στην υπόθεση των υποκλοπών, απαντά στην έγχρωμη επανάσταση από πλευράς 
Ζάεφ, του επικεφαλής του σοσιαλιστικού κόμματος.

Ενδιαφέροντα είναι τα σχόλια που κάνει ο συγ-
γραφέας της νουβέλας, λόρδος Ντομπς, 
στην οποία βασίζεται η πασίγνωστη τηλε-
οπτική σειρά House of Cards για τις προ-
σωπικότητες από τις οποίες εμπνεύστηκε 
τους χαρακτήρες του. Η σειρά, εξιστορεί 
την άνοδο ενός πολιτικού από την Ν. Καρο-
λίνα που εξελίσσεται σε κυνικό τέρας προ-
κειμένου να ανέλθει στο τιμόνι του Λευκού 
Οίκου. Ο λόρδος Ντομπς υπήρξε ένας από 
τους στενότερους συνεργάτες της Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ, κατά τα πρώτα χρόνια της 
θητείας της.

Προφανώς, η σειρά αποπνέει κάτι από το κλί-
μα της υπέρμετρα κυνικής αγγλοσαξωνι-
κής πολιτικής, κοινής ως προς τα «ήθη» 
και τις πρακτικές της και στις δύο πλευρές 
του Ατλαντικού. Ωστόσο ο Ντομπς ισχυρίζε-
ται ότι ο πολιτικός που βρίσκεται πιο κοντά 
στην φανταστική περσόνα του Άντεργουντ, 
είναι μάλλον ο… Μπλερ παρά η Θάτσερ: 
«Η Θάτσερ άφησε πίσω της κάτι που ανα-
γνωρίζεται ως θατσερισμός –όλοι γνωρί-
ζουμε το τι πρέσβευε– ενώ, για τον Μπλερ, 
δεν υπήρχε τίποτε άλλο πέρα από την θέ-
λησή του να παραμείνει στην εξουσία».        

Όσο για την σύζυγο του Άντεργουντ, Κλαιρ, η 
οποία εμφανίζεται στην σειρά ως ψυχρή 
υπολογίστρια, άνθρωπος των παρασκηνί-
ων, και εν πολλοίς αρχιτέκτονας της πολι-
τικής επιτυχίας του συζύγου της, ο Ντομπς 
λέει ότι του θυμίζει την Χίλαρι Κλίντον: 
«Είναι μια αυτόφωτη πολιτική περσόνα – 
αρχικά στο παρασκήνιο, που περνάει ολο-
ένα και περισσότερο στο προσκήνιο. Ται-
ριάζει πολύ περισσότερο στην Κλαιρ, από 
την Τσέρι [Μπλερ], για παράδειγμα, που 
απ’ όσο γνωρίζω δεν δραστηριοποιήθη-
κε ποτέ στην πολιτική από μόνη της». Όσο 
για την πολιτική σταδιοδρομία της Κλίντον, 
συνεχίζει «Είμαι εντυπωσιασμένος. Έρχε-
ται με τόσο μεγάλο φορτίο. Αυτό είναι η δύ-
ναμή της και ταυτόχρονα η αδυναμία της. 
Θα πρέπει να περιμένουμε, για να δούμε 
προς τα πού θα γείρει η ισορροπία», λέει, 
«παρόλο που είναι περίεργο το γεγονός 
ότι ένα σύστημα που προέκυψε ιστορικά 
έπειτα από την απόρριψη των βασιλικών 
δυναστειών, παρήγαγε τους Μπους, τους 
Κένεντι, τους Ρούσβελτ και τους Κλίντον». 

Όσο για το απίστευτο κλίμα κυνισμού, ανθρω-
ποφαγίας και ωμών παιχνιδιών εξουσί-
ας, με το οποίο αναπαρίσταται η σύγχρο-
νη πολιτική στην σειρά, ο Ντομπς λέει ότι 
το εμπνεύστηκε έπειτα από την εκπαρα-
θύρωσή του από την κυβέρνηση των Τό-
ρις, στις αρχές του 1980: «Η πολιτική είναι 
βάναυση. Εάν ασχολείσαι μαζί της, για να 
σε χαϊδεύουν και να σε κολακεύουν όλη 
την ώρα είσαι σε λάθος επάγγελμα. Η συ-
νειδητοποίηση αυτής της αλήθειας ήταν η 
αρχή του House of Cards». Υπ’ αυτήν την 
έννοια «τα χρωστώ όλα στην Μάγκι», λέει 
με νόημα ο Ντομπς… Και ο νοών, νοείτο.

House 
of Cards

http://www.echedoros-a.gr/2016/04/blog-post_860.html#more
https://aruthlesscritiqueagainsteverythingexisting.wordpress.com/2015/06/02/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1/
https://aruthlesscritiqueagainsteverythingexisting.wordpress.com/2015/06/02/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1/
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Από την παράσταση της Πέ-
μπτης, 24 Μαρτίου 2016, στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
του Ιδρύματος Ωνάση

Τ 

ο «Lacrimal» που παρου-
σίασε o Χάρης Κούσιος στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών του Ιδρύματος Ωνά-

ση, σύμφωνα με όσα αναγγέλθηκαν, 
αποτελεί τη χορογράφηση ενός μοι-
ρολογιού «...σε ένα ταξίδι με προορι-
σμό την κάθαρση». Πρόθεση του δη-
μιουργού, όπως είπε ήταν να χορο-
γραφήσει όχι τόσο τον πόνο, όσο την 
αλλαγή του συνειδησιακού επιπέδου 
και τη λύτρωση που έρχεται μέσα από 
το μοιρολόι. Το έργο οδηγείται από τη 
μουσική σύνθεση GriefGestures του 
Δημήτρη Σκύλλα, επηρεασμένη από 
το υπέροχο ηπειρωτικό μοιρολόι, «Τι 
κακό ’κανα ο καημένος».

Συνοπτική περιγραφή

Το έργο αποτελείται από δύο μέρη:
Το πρώτο εκτελείται χωρίς τη συ-

νοδεία μουσικής. Σε αυτό, σαράντα 
μαυροφορεμένοι χορευτές/ριες, με 
σοβαρό ύφος, περπατάνε ασταμάτη-
τα πάνω στη σκηνή από τα δεξιά προς 
τα αριστερά, έκαστος με διαφορετι-
κή ταχύτητα, επί τριάντα περίπου λε-
πτά! Μετά το πρώτο 15λεπτο, ανάμεσα 
στους μαυροφορεμένους εμφανίζο-
νται βαθμιαία και επτά γυμνοί-ές, που 
κατά περίπτωση κινούνται πιο ανε-
ξάρτητα, λαμβάνουν στάσεις ως αγάλ-
ματα κ.λπ. Στο τέλος οι μαυροντυμένοι 
σιγά σιγά αποχωρούν και απομένουν 
οι επτά γυμνοί χορευτές-ριες.

Τότε αρχίζει το 15λεπτης διάρκει-
ας δεύτερο μέρος, οπότε η 9μελής 
ορχήστρα ξεκινά να παίζει μουσι-
κή. Η μουσική σύνθεση που ακούγε-
ται είναι παράξενη και διαθέτει σκό-
πιμες παραφωνίες, εναλλαγές στον 
(σε κάποια σημεία δυσκόλως εντοπι-
ζόμενο) ρυθμό, χαμηλά περάσματα 
και εκρηκτικά ξεσπάσματα. Η επιλο-
γή της, από τον Χάρη Κούσιο, αποτε-
λεί εγχείρημα ιδιαίτερα τολμηρό για 
τον χορογράφο. 

Εντούτοις, ο εκ Κύπρου δημιουρ-
γός καταφέρνει να δώσει κίνηση, η 
οποία διαθέτει καλαισθησία. Ωστόσο 
το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί, αφού 
δεν γίνεται καθόλου αντιληπτή κά-
ποια δραματική κατάσταση που να 
παραπέμπει σε μοιρολόι, ή έστω σε 
ψυχικό πόνο. Αυτό επιπλέον καθι-
στά ουσιαστικά αδύνατη τη διάκριση 

της αλλαγής της συνειδησιακής κα-
τάστασης που ήθελε να δείξει ο καλ-
λιτέχνης.

Σχολιασμός των δύο μερών  
του έργου

Στο πρώτο μέρος, το 30λεπτο διαρκές 
περπάτημα των σαράντα χορευτών 
προετοιμάζει τη διάθεση του κοινού 
για τη δραματικότητα που περιμένα-
με ότι θα ακολουθούσε. Όμως η διάρ-
κεια αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και 
κουράζει τον θεατή. Επιπλέον, παρά 
την κινητική σύνδεση με την βαθμιαία 
εμφάνιση των γυμνών χορευτών, από 
δραματουργική άποψη δεν συνδέεται 
με το δεύτερο μέρος. 

Στο δεύτερο μέρος, η χορογρά-
φηση αυτής της δύσκολης μουσικής 
διαθέτει καλό γούστο, με λιτότητα, 
απλότητα και φαντασία στην κίνηση. 
Θυμίζει απεικονίσεις χορού από την 
Αρχαία Ελλάδα και μια ιδέα από Μάρ-
θα Γράχαμ. Η κίνηση των χορευτών 
ακολουθούσε εύστοχα τα κύματα της 
μουσικής. Ωστόσο ήταν εμφανής η, 
έστω και για λίγο, έλλειψη της δρα-
ματικότητας που απαιτούσε το θέμα, 
ώστε να φανεί ή να συμβολισθεί ο 
θρήνος μέσα από το μοιρολόι. [  ]

Μετά από αυτή την τόσο βασική 
έλλειψη, πώς θα μπορούσε να ανα-
δειχθεί η αλλαγή του συνειδησιακού 
επιπέδου και η λύτρωση, όπως ήθε-
λε ο χορογράφος; Έτσι, μόνον εικα-
σίες μας έμειναν. Όμως το ζητούμε-
νο σε κάθε παράσταση είναι όχι μόνο 
τι έχει στο μυαλό του ο δημιουργός, 
αλλά και πώς αυτό γίνεται αντιληπτό 
από τον θεατή. 

Επιπλέον, οι γυμνοί χορευτές 
υποθετικά θα μπορούσαν να συμ-
βολίζουν την γύμνια που νοιώθει η 

ψυχή όταν εκτίθεται απροστάτευτη 
στον πόνο. Όμως, πού υπήρχε το δρα-
ματικό γεγονός πριν την εμφάνισή 
τους, ώστε να τη δικαιολογήσει; Πού 
υπήρχε ο θρήνος; Χωρίς το ανάλογο 
δράμα, ως συνδετικό, προκύπτουν 
γυμνοί τελείως αναίτια. 

Κατόπιν αυτού, η γυμνή «αμφί-
εση» των χορευτών αδυνατούσε να 
υποστηρίξει τη δραματικότητα του 
θέματος, ενώ η ψυχή του ανθρώπου 
που μοιρολογεί είναι «ενδεδυμένη» 
με βαριά, αφόρητα βαριά, ρούχα οδύ-
νης, πένθους. Επομένως, είναι αταί-
ριαστο, αυτό το βάρος της ψυχής, να 
εκφράζεται με την, ενδυματολογικά, 
ελαφρότητα του γυμνού σώματος.

Στην πατρίδα μας, από την αρχαι-
ότητα θρηνούσαν τους νεκρούς εν-
δεδυμένοι στα μαύρα. Το έκαναν για 
να συμβολίσουν το πένθος τους. Συ-
νεπώς, τι σχέση έχει η γυμνότης των 
χορευτών με το έθιμο του μοιρολο-
γιού, έστω και σε μια μεταμοντέρνα 
εκδοχή; 

Έναν περίπου αιώνα πριν, ο και-
νοτόμος δάσκαλος και θεμελιωτής 
του σύγχρονου χορού Εμίλ Ζακ Νταλ-
κρόζ, που από το 1910 είχε εντάξει τη 
γυμνότητα στο πρόγραμμά του, είχε 
πει: «... Αισθανόμαστε ότι η έλλειψη 
σεβασμού για τη γυμνότητα είναι μια 
αμαρτία ενάντια στο πνεύμα»*. Εν 
προκειμένω, πού είναι ο σεβασμός 
προς το γυμνό, όταν χρησιμοποιείται 
αντίθετα από το θέμα ή την αλληγο-
ρία που παριστά; 

Ολίγα περί γυμνού στον χορό

Επί τη ευκαιρία, παλαιότερα το γυμνό 
ήταν απαγορευμένο. Π.χ., το 1965 
στις ΗΠΑ απαγορεύθηκε η παρουσία-
ση του έργου «Ρarades & changes» 

της Άννας Χάλπριν, επειδή είχε γυ-
μνό. Τότε, αλλά περισσότερο στην 
εποχή του Νταλκρόζ, το γυμνό χρησι-
μοποιείτο από καλλιτέχνες που έκα-
ναν και άλλες καινοτομίες στον χορό 
και το χρησιμοποιούσαν ως μέσον 
απελευθέρωσης από τον συντηρητι-
σμό, επαναστατικότητας, πρόκλησης, 
συμβολισμού κ.λπ. 

Όμως βαθμιαία ακολούθησε 
ένας πληθωρισμός γυμνού και δια-
φόρων κακόγουστων παραδοξοτή-
των τύπου Γιαν Φαμπρ, ως δήθεν και-
νοτομιών, από μερικούς καλλιτέχνες 
στην προσπάθειά τους να «πρωτοπο-
ρήσουν». Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
ο κόσμος να εθισθεί με το γυμνό και 
να εκφυλισθεί η αρχική του δυναμι-
κή. Η επίκληση ιδεολογιών, έμπνευ-
σης, προοδευτικότητας, ελευθερίας 
κ.λπ. συνήθως δεν μπορεί να σβήσει 
τις υποψίες εμπορικών κινήτρων και 
ηροστράτειου εντυπωσιασμού. Ιδί-
ως όταν ενδύονται μανδύα ασαφών, 
ακατανόητων δηλώσεων, άρθρων 
κ.λπ., για να κρύψουν τη γύμνια του 
καλλιτεχνικού τους πνεύματος. Έτσι 
όμως δημιουργούν σύγχυση στο κα-
λόπιστο κοινό.

Όπως κάθε εμμονή, έτσι και η εμ-
μονή στο αχρείαστο γυμνό, αντί για 
ελευθερία δημιουργεί δεσμά, δηλα-
δή δουλεία. Ο καλλιτέχνης οφείλει 
να αντιμετωπίζει το γυμνό με πολύ 
σεβασμό. Να εξετάζει πού σταματά η 
ποιότητα και αρχίζει η εμπορικότητα, 
πού σταματά η ελευθερία και αρχίζει 
η ελευθεριότητα. 

Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε 
γιατί κάποιοι, ιδιαίτερα αναγνωρι-
σμένοι δημιουργοί, χρησιμοποιούν 
σε κάθε (σχεδόν;) παράσταση γυ-
μνό, σε σημείο που να καταντά βαρε-

τό. Ιδιαιτέρως όταν είναι εμφανές ότι 
δεν προσφέρει τίποτα στο έργο.

Επιστρέφοντας από την ανωτέρω 
παρένθεση στο προκείμενο έργο, ελ-
πίζουμε ότι ο Χάρης Κούσιος, ένας 
νέος ηλικιακά καλλιτέχνης, δεν θα 
ακολουθήσει τους δρόμους αυτής 
της βαρετής ιδιαιτερότητας.

Οι υπόλοιποι συντελεστές  
του έργου

Η εκτέλεση του έργου από τους χο-
ρευτές ήταν καλή και συντονισμένη. 
Πολύ καλή και η εκτέλεση της 9με-
λούς ορχήστρας υπό την εντυπωσι-
ακή διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα, 
ο οποίος, με την ένταση των κινήσε-
ών του, κατάφερνε να κλέβει τη μα-
τιά μας.

Συμπέρασμα - Προβληματισμός

Η μεταμοντέρνα σύνθεση της λαϊκής 
παράδοσης (επιρροή μουσικής από 
ηπειρωτικό μοιρολόι) με την αρχαιο-
ελληνική αρμονία (στιγμές της χορο-
γραφίας) δεν κατάφερε να τελεσφο-
ρήσει. Δηλαδή, δεν έδωσε την αίσθη-
ση του θρήνου ενός μοιρολογιού, 
που ήταν το θέμα του, ούτε της λύ-
τρωσης μέσα από αυτό. Επίσης, συμ-
βολικά, η γυμνότης των χορευτών, 
που προέκυπτε αναίτια, ερχόταν σε 
αντίθεση με τη δραματικότητα του θέ-
ματος. Παρά ταύτα, η καλλίμορφη κί-
νηση της χορογραφίας αποτελεί δείγ-
μα του ταλέντου που διαθέτει ο δημι-
ουργός και ελπίζουμε να αξιοποιή-
σει στο μέλλον.

Στην Ελλάδα, αλλά και στην 
αδελφή Κύπρο, που χειμάζονται από 
κρίση, ιδίως αξιών, έχομε ανάγκη 
από καλλιτεχνικές δημιουργίες που 
ευαισθητοποιούν την κοινωνία για 
να γίνει καλύτερη. Δημιουργίες που 
ενεργοποιούν θετικά το θυμικό των 
ανθρώπων. Αντιθέτως οι λανθασμέ-
νοι συμβολισμοί οδηγούν τους θεα-
τές σε σύγχυση, η οποία συμβάλλει 
στην πλάνη, την απάθεια, την ύπνω-
ση και εν τέλει στην παρακμή.

Οι καλλιτέχνες απευθύνονται σε 
πολλούς ανθρώπους. Γι’ αυτό κάθε 
καλλιτέχνης οφείλει να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικός στη χρήση θεμάτων 
και συμβολισμών. 

*Karl Toepfer: Empire of Ec-
stasy: Nudity and Movement 
in German Body Culture, 
1910-1935, σελίς 29.

Εντυπώσεις από το αναίτια γυμνό LACRIMAL
... και ολίγα περί γυμνού στον χορό

Του Χρήστου Πουγκιάλη
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Ενδεχομένως, εκπλήσσει –σή-
μερα– το γεγονός ότι ο εθνικο-
απελευθερωτικός αγώνας του 
1955-1959 στην Κύπρο μνη-
μειώνεται ποιητικά (με εκτε-
ταμένα συνθετικά πατριωτικά 
ποιήματα), στο έργο αριστερών 
κατά κύριο λόγο ποιητών (Γιάν-
νης Ρίτσος, Τίτος Πατρίκιος, Θε-
οδόσης Πιερίδης, Τεύκρος Αν-
θίας). 

Ε 
κπλήσσει, εύλογα, γιατί 
συγκρούεται με εμπεδω-
μένες ιδεολογικές παρερ-
μηνείες της πρόσφατης 

πολιτικής ιστορίας και με σκόπιμες 
αποσιωπήσεις· και μάλιστα από την 
ίδια την αριστερά. Βεβαίως, θα πρέ-
πει να έχουμε υπόψιν μας και το γε-
γονός ότι εκείνη την περίοδο, τόσο 
η ΕΔΑ, η νόμιμη πολιτική έκφραση 
της αριστερής παράταξης στην Ελ-
λάδα, όσο και το ΑΚΕΛ, το κόμμα της 
κυπριακής αριστεράς, τάσσονταν 
ανεπιφύλακτα υπέρ της Ένωσης.

Ενδεικτικό παράδειγμα: τα Χρι-
στούγεννα του 1954, το πρώτο τεύ-
χος της Επιθεώρησης Τέχνης, περιο-
δικό που συσπείρωσε από την αρχή 
πολλούς νέους αριστερούς διανοού-

μενους (στην πολυμελή συντακτι-
κή του επιτροπή συμμετείχαν ανά-
μεσα σε άλλους οι Τ. Βουρνάς, Κώ-
στας Κουλουφάκος, Τάσος Λειβα-
δίτης, Δημήτρης Ραυτόπουλος και 
Τίτος Πατρίκιος) εστίαζε στο κυπρι-
ακό πρόβλημα. Ένα μαχητικό κείμε-
νο–διακήρυξη, σε πλαίσιο μέσα, κα-
τέληγε με την εξής προτροπή: «Οι 
πνευματικοί άνθρωποι σαν άτομα 
και σαν εθνική δύναμη έχουν μπρο-
στά τους σήμερα το βαρύ και ωραίο 
χρέος να πάρουν στα χέρια τους τη 
σημαία του Αγώνα για την Ένωση».

Τον δεύτερο χρόνο του Αγώνα, 
στις 10 Μαΐου 1956, ο Μιχαλάκης 
Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρί-

ου (22 και 21 χρονών, αντιστοίχως), 
άφηναν την τελευταία τους πνοή 
στην αγχόνη. Η βάρβαρη ενέργεια 
της Αγγλίας προκάλεσε αποτροπια-
σμό σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, 
εξάλλου παγκόσμια υπήρξε και η 
κινητοποίηση για την απελευθέρω-
σή τους. «Η επαναστατημένη Κύ-
προς» –έγραφε ο Αλμπέρ Καμύ– 
«έχει αποκτήσει τον ήρωά της στο 
πρόσωπο του νεαρού Κύπριου 
σπουδαστή Μιχάλη Καραολή, που 
καταδικάστηκε από τα βρετανικά 
δικαστήρια σε θάνατο με τη μέθο-
δο του απαγχονισμού. Στο ευτυχι-
σμένο εκείνο νησί οπού γεννήθη-
κε η Αφροδίτη, οι άνθρωποι πεθαί-
νουν σήμερα – και μάλιστα με τρόπο 
φρικιαστικό. Για μια ακόμη φορά, η 
ταπεινή διεκδίκηση ενός λαού που 
παρέμεινε για χρόνια βουβή και 
αναχαιτίστηκε μόλις θέλησε να εκ-
δηλωθεί, ξεσπά τώρα σε εξέγερση».

Στην Αθήνα, την προηγούμενη 
της εκτέλεσης μέρα, χιλιάδες διαδη-
λωτές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί 
στην πλατεία Ομονοίας, φωνάζοντας 
συνθήματα υπέρ της Ένωσης, κα-
τευθύνθηκαν προς την αγγλική πρε-
σβεία. Η αστυνομία χρησιμοποίη-
σε πυρά προκειμένου να τους δια-
λύσει. Στην οδό Δραγατσανίου σκο-
τώθηκαν τρεις νεαροί διαδηλωτές: 
Ευάγγελος Γεροντής (28 ετών), Ιω-

άννης Κωνσταντόπουλος (21 ετών), 
Φραγκίσκος Νικολάου (23 ετών).

Η εφημερίδα ΑΥΓΗ με πρωτοσέ-
λιδα άρθρα και φωτογραφίες, απο-
τύπωνε τη συστράτευση της αριστε-
ράς στο ενωτικό κίνημα. Στις 16 Μα-
ΐου, ένας από τους νέους αριστερούς 
διανοούμενους, που συμμετείχε στη 
συντακτική επιτροπή της Επιθεώρη-
σης Τέχνης, ο Τίτος Πατρίκιος, γρά-
φει το εξής ποίημα:

ΚΡΕΜΑΛΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στήσανε τις κρεμάλες αποβραδίς
απλώνει ο ίσκιος τους, σκεπάζει το 
νησί
περνάει τους φράχτες, καίει τις πορ-
τοκαλιές
πέφτει μες στα πηγάδια, φαρμακώ-
νει το νερό
γλιστράει κάτω απ’ τις πόρτες, αγριεύ-
ει τα σπίτια
ξεστρώνει τα τραπέζια, κάνει το φαΐ 
μολύβι
ξύδι το κρασί, αναστατώνει τα κρεβά-
τια
χωρίς ν’ αφήνει μια στάλα ξεγνοια-
σιά, μια στάλα ύπνο –
κι όμως ανοίγοντας μέσα από τα στε-
γνά λαρύγγια
περάσματα για τις κραυγές της λευτε-
ριάς.

Τις ίδιες μέρες, ένας άλλος Κύπριος 

κομμουνιστής ποιητής, ο Θοδόσης 
Πιερίδης (αδελφός του πεζογράφου 
Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη), ανα-
φέρεται στην έξοχη Κυπριακή συμ-
φωνία (1956), στους «πέντε μας νε-
κρούς λεβέντες»: τον Καραολή, τον 
Δημητρίου, και τους τρεις νεκρούς 
της Αθήνας. Είναι ο πρώτος, και τε-
λευταίος ενδεχομένως, που συμπε-
ριλαμβάνει στους νεκρούς του εθνι-
κοαπελευθερωτικού αγώνα του 
1955-1959 και τους τρεις διαδηλω-
τές της Αθήνας:

και σήμερα την πρώτη αυγή, το πρώ-
το χαραμέρι
τους πήραν και τους κρέμασαν... Κλά-
ψε τους Λευκωσία
κλάψε τους Κύπρο ολάκερη, κλάψε 
τους όλ’ η Ελλάδα
τους δυο περήφανους αητούς, τους 
δυο καλούς λεβέντες.
Κλάψετε ακόμα και τους τρεις που 
μέσα στην Αθήνα
στον ίδιο άγριο πόλεμο, την ίδια πες 
την ώρα
πήαν από βόλι – κλάψτε τους τους πέ-
ντε μας λεβέντες.

*Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

                                                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο απαγχονισμός των Καραολή, Δημητρίου και η στάση της αριστεράς

Κάποτε οι αριστεροί διανοούμενοι

«Ντοστογιέφσκι. Τά ὕστατα ὅρια τοῦ ἀνθρώπου»

Ἐδουάρδος Τουρνέιζεν, 
Ντοστογιέφσκι. Τά ὕστατα ὅρια τοῦ 
ἀνθρώπου, 
(μετ. Μ. Πιράρ, Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθἠνα 
2016, σελ. 114)

Ε 
να ἀκόμη βιβλίο γιά τόν Φ. Ντο-
στογιέφσκι (1821-1881) εἶδε 
τό φῶς τῆς δημοσιότητας πρίν 
ἀπό λίγες μέρες. Πρόκειται γιά 

τό μικρό σέ ἔκταση βιβλίο τοῦ Ἑλβετοῦ 
καθηγητῆ θεολογίας στήν Βασιλεία, καί 
πάστορα τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, 
Ἐδ. Τουρνέιζεν (Ed. Thurneyzen, 1888-
1974) ἐπιγραφόμενο «Ντοστογιέφσκι», 
τό ὁποῖο μετέφρασε ἀπό τά γερμανικά ὁ 
Μ. Πιράρ. 

Προηγεῖται τοῦ κειμένου μία σύντο-
μη, ἀλλά κατατοπιστική εἰσαγωγή (σελ. 
7-14) τοῦ μεταφραστῆ, ὅπου, ἐκτός τῶν 
σχετικῶν βιογραφικῶν στοιχείων καί τῶν 
ἐκδόσεων τοῦ συγκεκριμένου ἔργου, γί-
νεται μία ἰδιαίτερη ἀναφορά (σελ. 10-
13) στήν ἐπίδραση τοῦ Ντοστογιέφσκι, 
διά τοῦ ἔργου τοῦ Τουρνέιζεν, στόν γνω-
στό θεολόγο Κάρλ Μπάρτ (1886-1968) 
καί μάλιστα στήν ὀγκωδέστατη Πρός 
Ρωμαίους Ἐπιστολή τοῦ τελευταίου, ἡ 
ὁποία προσφάτως μεταφράστηκε στήν 
ἑλληνική (μετ. Γ. Βλαντῆς, Ἄρτος Ζωῆς).  

Ἄς ἐπιστρέψουμε στό μικρό βιβλίο 
τοῦ Τουρνέιζεν. Πρόκειται κατ’ οὐσίαν 
γιά μία ἀναφορά στήν ἀνθρωπολογία τοῦ 
Ντοστογιέφσκι, μέ παραδείγματα ὁρι-
σμένες γνωστές μορφές ἀπό τά ντοστο-
γιεφσκικά ἔργα (Ρασκόλνικωφ, ἀδελφοί 
Καραμάζωφ, Μίσκιν). Εἶναι ἀπολύτως 
ἀκριβής ἡ τοποθέτηση τοῦ Τουρνέιζεν 
ὅτι, «ὅποιος γνώρισε τόν κόσμο καί τούς 
ἀνθρώπους τοῦ Ντοστογιέφσκι, κατέχε-
ται ἀπό ἕνα ἐνδόμυχο ρίγος καί τρόμο» 
(σ. 16). Ἀλλά ἐπίσης ἀκριβής εἶναι καί ἡ 
ἀνίχνευση τοῦ προφητικοῦ στοιχείου στό 

συνολικό ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι (σσ. 
19-21, σσ. ), μέ τήν «ἀδιάλλακτη ὀξυδέρ-
κεια» (σ. 22) καί «διορατικότητα» (σ. 24) 
πού τόν διέκρινε. Ἀπό τήν ἄλλη πλευ-
ρά, αὐτό δεν σημαίνει ὅτι ὁ Ρῶσσος μυ-
θιστοριογράφος μπορεῖ νά χαρακτηρι-
στεῖ stricto senso ὡς «ψυχολόγος» (πβ. 
σ. 59).  Κατά τόν ἴδιο ἀποφατικό τρόπο, 
ὁ Ρῶσσος συγγραφέας δέν εἶναι, γιά τόν 
Τουρνέιζεν οὔτε «ἱστορικός» (σ. 20) οὔτε 
«ρομαντικός» (σ. 65). Ἀπό τήν ἐσωτερι-
κή σχέση τῆς «ἀνθρωπιᾶς τῶν ἀνθρώ-
πων μέ τήν τάση τους πρός τό ἐπέκει-
να» (σ. 56) διερωτᾶται ἐν συνεχείᾳ ὁ 
Τουρνέιζεν ἄν μποροῦμε νά κατατάξουμε 
τόν Ντοστογιέφσκι «στήν χορεία τῶν με-
ταφυσικῶν» (σ. 60). Βεβαίως ὅλα αὐτά τά 
ζητήματα ἔχουν ἀπασχολήσει ἐπί πολλές 
δεκαετίες  τούς ἑρμηνευτές, Ρώσσους καί 
Δυτικούς, τοῦ ντοστογιεφσκικοῦ ἔργου. 
Καί ἑπομένως ὁ βαθμός πρωτοτυπίας 
πάνω σ’ αὐτά τά ζητήματα τοῦ βιβλίου 
πού παρουσιάζω σήμερα, εἶναι μᾶλλον 
περιορισμένος.  

Ἐάν, ὥς τό σημεῖο αὐτό περίπου, 
τό βιβλίο ἀναφέρεται στό ζήτημα «ὁ 

ἄνθρωπος στόν Ντοστογιέφσκι», ἀκο-
λούθως ὁ Τουρνέιζεν ἀλλάζει ἀπρόσμε-
να, ἀλλά ὄχι ἄστοχα, τήν προσέγγισή 
του καί ἐξετάζει τό ζήτημα «ὁ ἄνθρωπος 
Ντοστογιέφσκι». Μέ ἀφορμή τήν κριτι-
κή στάση τοῦ Ρώσσου συγγραφέως ἀπέ-
ναντι στήν θεσμική ρωσσική Ἐκκλησία 
τῆς ἐποχῆς του, ὁ Τουρνέιζεν ἐπιση-
μαίνει ὅτι «ὁ ἄνθρωπος Ντοστογιέφσκι 
εἶναι μιά μεγάλη, φλογισμένη διαμαρτυ-
ρία ἐναντίον παντός κατεστημένου ὡς 
ἔχει» (σ. 104). Ὁ Τουρνέιζεν προχωρεῖ 
σέ μία ἐνδιαφέρουσα ἑρμηνεία κατά τήν 
ὁποία «ὁ ἴδιος [ὁ Ντοστογιέφσκι] εἶναι 
ἕνας ἀπό τούς προβληματικούς τύπους 
τῶν ἔργων του. Δέν εἶναι ἅγιος, δέν 
εἶναι ἀσκητής· δέν εἶναι μιά ψυχή εὐγε-
νική, παρά δαιμονική. Στέκεται ἀπένα-
ντί μας ὡς ἄνθρωπος … Εἶναι ὁ μάρτυ-
ρας, ὄχι ὁ Μεσσίας» (σ. 114). 

Νομίζω ὅτι   ἀκριβῶς σ’ αὐτήν τήν 
ἑρμηνευτική, τοῦ ἀνθρώπου στόν 
Ντοστογιέφσκι διά τοῦ Ντοστογιέφσκι 
ὡς ἀνθρώπου, βρίσκεται τό ἀριστουρ-
γηματικό στοιχεῖο στό μικρό βιβλίο τοῦ 
Τουρνέιζεν. 

Του Παντελή Βουτουρή

βιβλιοκριτική
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Μ ε τον Ε. Κεντούρι -που υπήρ-
ξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου και μέλος της Βρε-
τανικής Ακαδημίας-  και το έργο 
του για τον εθνικισμό θα πρέπει 
να ασχοληθούμε εκτενέστερα, δι-
ότι είναι πηγή πολλών λανθασμέ-
νων αντιλήψεων, που τείνουν να 
εξισώνουν τον θύτη με το θύμα. 
Για παράδειγμα, κάποιοι, που 
συμμερίζονται τις απόψεις του,  
παρουσιάζουν το Κυπριακό, από 
πρόβλημα εισβολής και κατο-
χής, ως πρόβλημα της διαμάχης 
του ελληνικού και του τουρκικού 
εθνικισμού ή, ακόμη χειρότερα, 
προσπαθούν να επαναλάβουν το 
εγχείρημα της αγγλικής αποικιο-
κρατίας: να αρνηθούν την ελληνι-
κή ταυτότητα των Ελληνοκυπρί-
ων και να την αντικαταστήσουν 
με μια ανύπαρκτη «κυπριακή»1. 
Βέβαια το πιο περίεργο είναι ότι 
την ελληνική έκδοση την προλό-
γισε, και μάλιστα με ιδιαίτερα θε-
τικούς χαρακτηρισμούς, ένας δι-
απρεπής Έλληνας της Κύπρου, 
ο Π. Κιτρομηλίδης, παρότι ο κυ-
πριακός ελληνισμός υπέφερε τα 
πάνδεινα από την αγγλική αποι-
κιοκρατία. 

Κ 
ατ’ αρχήν ο Κεντούρι δεν 
ασχολείται με την ανάδυ-
ση του εθνικού κράτους, 
αλλά της εθνικιστικής ιδε-

ολογίας, και για αυτό ένα μεγάλο μέ-
ρος της μελέτης είναι αφιερωμένο 
στη συνοπτική περιδιάβαση  της ευ-
ρωπαϊκής φιλοσοφίας. Βεβαίως, δεν 
μπορεί να αρνηθεί ορισμένα αυτο-
νόητα και αυταπόδεικτα  ώστε να δι-
εκδικεί κάποια αξιοπιστία. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο διακρίνει τον πατριωτι-
σμό, τον οποίο επιδοκιμάζει,  από τον 
εθνικισμό, τον οποίο αποδοκιμάζει. 
Ορίζει λοιπόν θετικά ότι «πατριωτι-
σμός είναι η αγάπη για τη χώρα σου 
ή για την κοινότητα στην οποία ανή-
κεις, είναι η νομιμοφροσύνη στους 
θεσμούς της κοινωνίας και ο ζήλος 
να την υπερασπιστείς. 

Πρόκειται λοιπόν για συναί-
σθημα γνωστό σε όλους τους πολι-
τισμούς και σε όλους τους ανθρώ-
πους»2. Βεβαίως ως εθνικισμό ορί-
ζει την ιδεολογία που υποστηρίζει 
ότι «κάθε έθνος πρέπει να συγκρο-
τείται σε κυρίαρχο κράτος»3 με απο-
τέλεσμα να καταδικάζει κάθε αίτη-
μα για ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση 
και να εξισώνει, για παράδειγμα, τον 
Ματσίνι ή τον Κοραή με τον Μουσο-

λίνι και τον Χίτλερ, και τον Καντ, τον 
Χέρντερ με τον Γκομπινώ και τον 
Γκαίμπελς.

 Η επίθεση στα εθνικά κράτη 
από τον Κεντούρι δεν έχει ως αφε-
τηρία την επιδίωξη να καταργη-
θούν τα κράτη και να υποκαταστα-
θούν από τον προλεταριακό διεθνι-
σμό ή τις ομοσπονδίες κοινοτήτων. 
Κάθε άλλο. Στόχος του είναι να υπε-
ρασπιστεί τις αυτοκρατορίες - όχι 
όμως για παράδειγμα τη βυζαντινή, 
στην οποία δεν κάνει καμία αναφο-
ρά- και να αποδείξει ότι στα πλαίσιά 
τους μπορούσαν να ζήσουν ειρηνι-
κά διαφορετικές εθνότητες απολαμ-
βάνοντας τον σεβασμό των πολιτι-
στικών τους δικαιωμάτων. Ως πα-
ράδειγμα  αναφέρει την οθωμανική 
αυτοκρατορία, όπου θεωρεί πως με 
το σύστημα των μιλιέτ, οι διαφορετι-
κές κοινότητες μπορούσαν να συμ-
βιώνουν χωρίς προβλήματα, «ακρι-
βώς επειδή ο εθνικισμός ήταν άγνω-
στος»4.

Ο Ε. Κεντούρι θεωρεί ανέφικτο, 
στα πλαίσια ενός εθνικού κράτους 
να είναι σεβαστά τα πολιτικά και πο-
λιτιστικά δικαιώματα των μειονοτή-
των, διότι προφανώς πιστεύει ότι η 
δημοκρατική νομιμότητα δεν μπο-
ρεί να παίξει έναν θετικό ρόλο. Πι-
θανόν η έλλειψη γνώσεων της ιστο-
ρίας των ευρωπαϊκών λαών με κάθε 
λεπτομέρεια ή της κατάστασης που 
επικρατούσε στην οθωμανική αυ-
τοκρατορία να είναι σε κάποιο βαθ-
μό κατανοητή. Όμως είναι τουλάχι-
στον ακατανόητο να μην έχει πλη-
ροφορηθεί ότι η δημοκρατική συ-
νταγματική τάξη, όπου επικρατεί, 
διαμορφώνει ένα χώρο σεβασμού 
προς την κάθε είδους διαφορετικό-
τητα (εθνική, πολιτιστική ή φύλου). 
Αντίθετα ο Κεντούρι  υποστηρίζει 
ότι «μια αυτοκρατορία ήταν υποχρε-
ωμένη να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
διαφορετικές ομάδες που συμβίω-
ναν στην επικράτειά της – ενώ, αντι-
θέτως, για την εθνική διοίκηση, κα-
θετί διαφορετικό αντιμετωπίζεται ως 
ξένο σώμα στους κόλπους του κρά-
τους, σώμα που πρέπει είτε να αφο-
μοιωθεί είτε να αποβληθεί «5.  

Ο Κεντούρι θαυμάζει την άποψη 
του λόρδου Άκτον, που ισχυρίζεται 
ότι τα «τελειότερα κράτη είναι εκείνα 
τα οποία, σαν τη βρετανική και την 
αυστριακή αυτοκρατορία, περιλαμ-
βάνουν πολλές χωριστές εθνότητες 
χωρίς να τις καταπιέζουν»6. Επιπλέ-
ον, κατηγορεί τον πρόεδρο Ουίλσον 
διότι, «ως Αμερικανός, ήταν λιγότερο 
διατεθειμένος από τον Άκτον να δε-

χτεί πως οι αυτοκρατορίες ήταν ικα-
νές να προαγάγουν ελεύθερους και 
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς»7. Η 
εξιδανίκευση των αυτοκρατοριών, 
η καταγγελία και η  δυσφήμιση της 
εθνικής αυτοδιάθεσης, παραβλέπει 
το διαπιστωμένο γεγονός ότι πόλε-
μοι υπήρξαν και ανάμεσα στις αυτο-
κρατορίες, ή διαφορετικές θρησκεί-
ες ή εμφύλιοι πόλεμοι στα πλαίσια 
του ίδιου κράτους και όχι μόνο ανά-
μεσα στα εθνικά κράτη, ενώ τα έθνη, 
αν ένιωθαν ιδανικά στα όρια των αυ-
τοκρατοριών, δεν θα είχαν κανέ-
να λόγο να εξεγείρονται. Παρόμοια 
ισχυρίζεται ότι η Μεγάλη Βρετανία 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες «ουδέ-
ποτε γνώρισαν τον εθνικισμό»8, ενώ 
σε ένα άλλο σημείο επαναλαμβάνει 
ότι δεν  υπάρχει βρετανικός  ή αμε-
ρικάνικος εθνικισμός9. Δεν γνωρί-
ζουμε πώς θα αισθανόταν ο Κεντού-
ρι, όταν η Βρετανία υπερασπίστηκε 
με κλασικό τρόπο την κυριαρχία της 
στα νησιά Φόκλαντς. Αλλά, βέβαια, 
αφού δεν προβληματίστηκε από τις 
εξεγέρσεις των εθνών κατά της αποι-
κιοκρατίας, πώς θα ήταν δυνατόν 
να πληγούν οι βεβαιότητές  του με 
οποιοδήποτε άλλο μικρότερο γεγο-
νός που διαψεύδει τη θεωρία του! 

Οι παραδοξολογίες συνεχίζονται 
όταν αναφέρεται στον Βίσμαρκ: «Η 
γερμανική ενότητα πάλι ήταν έργο 
του Βίσμαρκ, ο οποίος δεν ήταν βέ-
βαια εθνικιστής, αλλά προωθούσε 
τα συμφέροντα του πρωσικού κρά-
τους»10.

Βεβαίως, όταν οι λαοί επαναστα-
τούν και απαιτούν την εθνική τους 
αυτοδιάθεση δρουν στο κενό; Είναι 
δύσκολο ο Κεντούρι να αποδεχθεί 
κάτι τέτοιο, αν θέλει να είναι μέσα στα 
όρια της επιστήμης, γι’ αυτό επιση-
μαίνει: «Δεν υπάρχει, λόγου χάρη, 
αμφιβολία, ότι η απήχηση ορισμέ-
νων σύγχρονων εθνικισμών, όπως ο 
αιγυπτιακός, ο παναραβικός, ο αρμε-
νικός ή ο ελληνικός, οφείλεται κυρί-
ως στην παρουσία πανάρχαιων κοι-
νοτικών και θρησκευτικών δεσμών 
- οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν καμία 
σχέση με τη θεωρία του εθνικισμού, 
αν δεν αντίκειται σε αυτήν»11. 

Μάλιστα, για να τεκμηριώσει 
την ερμηνεία αυτή, χρησιμοποιεί 
τον λόγο του  πρώτου μετά την Άλω-
ση Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλε-
ως Γενναδίου, που δήλωνε ότι  είναι 
Έλληνας κατά τη γλώσσα και κατά 
την πίστη χριστιανός12. Πρόκειται 
για ένα απόσπασμα που το αναπα-
ρήγαγαν πολλές διαφορετικές πλευ-
ρές, που όμως έχουν την ίδια επιδί-

ωξη, να πλήξουν την ελληνική ανε-
ξαρτησία. Βεβαίως, σε ένα καθεστώς 
βαθιάς σκλαβιάς ίσως δεν θα μπο-
ρούσαμε να περιμένουμε διαφορετι-
κή δήλωση, δίχως να κινδυνεύσει με 
αφανισμό ο ίδιος ο Πατριάρχης και 
το υπόδουλο έθνος. Ο Γ. Καραμπε-
λιάς, ο Γ. Ταχόπουλος και ο Γ. Κε-
καυμένος αναφέρθηκαν αναλυτικά 
σε αυτό το απόσπασμα Στην πραγ-
ματικότητα, ο Γεννάδιος σε αναρίθ-
μητα κείμενά του θα αναφερθεί θετι-
κά για τους Έλληνες. Σε ένα από αυτά 
γράφει «Αλλοίμονο, για τα άλλα σιω-
πώ, αλλά είδα να χάνεται όλη η ελπί-
δα των δυστυχισμένων υπολειμμά-
των των Ελλήνων»13. Ο Γ.Καραμπε-
λιάς αναφέρεται σε επτά συγκεκρι-
μένα αποσπάσματα του Γενναδίου 
με θετική αναφορά στους Έλληνες, 
σε ένα μάλιστα από αυτά αναφέρε-
ται: «Ελλάς, η προς ημίν αυτή και αρ-
χαία πατρίς ημών»14.  Ο Γ. Κεκαυμέ-
νος εξηγεί ότι η λέξη Έλληνας έχει δι-
πλή σημασία: εθνική καταγωγή και 
όσους ασπασάζονται την ειδωλολα-
τρία. Ο Γεμιστός αποδοκιμάζει όχι 
την εθνική αναφορά, αλλά την ενά-
ντια προς την ορθοδοξία θρησκεία15. 

Αλλά  η πλέον εκπληκτική αστο-
χία του Ε. Κεντούρι είναι ο χαρακτη-
ρισμός του Ι. Καντ ως προδρόμου 
του εθνικισμού. Ο Γερμανός φιλό-
σοφος οραματίστηκε ένα παγκόσμιο 
κράτος και μια διαρκή ειρήνη. Πώς 
ο Κεντούρι στην ανάλυση του αντέ-
στρεψε το γεγονός αυτό; Στηρίχτηκε 
στην ηθική θεωρία του Καντ, που δι-
καιώνει την αυτονομία και την αυ-
τοδιάθεση ως έλλογη ηθική κατά-
σταση. Ο δρόμος συνεπώς από την 
προσωπική στην εθνική αυτονομία 
είναι βραχύς: «Ο ελεύθερος άνθρω-
πος μπορεί να πονέσει, να ματώσει, 

αλλά δεν σκύβει το κεφάλι. Όλη αυτή 
η χαρακτηριστική αίσθηση της ψυχι-
κής ανάτασης απορρέει λοιπόν από 
την αρχή της αυτοδιάθεσης – και οι 
στάσεις που το συγκεκριμένο δόγ-
μα ενθάρρυνε και καλλιέργησε ήταν 
εξίσου σημαντικές με το περιεχόμε-
νό του. Με τη σειρά τους, συνέβα-
λαν κι αυτές ώστε η αρχή της αυτο-
διάθεσης να  καταστεί δόγμα εξαιρε-
τικά δυναμικό. Σε αυτό ακριβώς το 
δόγμα οφείλει τη μεγάλη ζωτικότητά 
του και ο εθνικισμός, ο οποίος, όπως 
θα δούμε παρακάτω, είναι πρωτί-
στως η θεωρία της εθνικής αυτοδιά-
θεσης»16. 

Ο Ε. Κεντούρι απορρίπτει όχι 
μόνο την αυτοδιάθεση των εθνών, 
αλλά και την αυτονομία των ατόμων. 
Η επιλογή του είναι εύλογη, διότι οι 
αυτοκρατορίες, που αποτελούν το 
ιδανικό του, προϋποθέτουν τον πε-
ριορισμό και την υποταγή όχι μόνο 
των εθνών αλλά και των ατόμων. Η 
κοντινότερη σε αυτόν αυτοκρατορία 
ήταν η «Βρετανική κοινοπολιτεία»,  
δηλαδή μια αποικιοκρατία η οποία 
είχε παρακμάσει και ήταν φάντα-
σμα του εαυτού της. Ανεξάρτητα από 
τις επιδιώξεις, έγινε ο ιδεολόγος μιας 
πραγματικότητας που είχε ήδη  εντα-
φιαστεί. Όμως αυτοί που σήμερα τον 
επικαλούνται ως αναλυτή του εθνι-
κισμού  την εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης άλλες και στοχεύσεις και 
άλλους σκοπούς από αυτόν υπηρε-
τούν. 

Η πρόσληψη της νεώτερης ιστο-
ριογραφίας  από την ελληνική ακα-
δημαϊκή κοινότητα τελικά διακρίνε-
ται από πολλά προβλήματα. Το ση-
μαντικότερο είναι ότι πολλά εξέχοντα 
μέλη της ή, δεν πρόσεξαν ή  χειρότε-
ρα ακόμη, αποσιώπησαν τις πιο θε-
τικές πλευρές της και όσες δεν στή-
ριζαν την  προαποφασισμένη άπο-
ψή τους, πως το ελληνικό έθνος είναι 
νεώτερη κατασκευή διανοουμένων, 
που κατάφεραν να συμμεριστούν 
τις απόψεις  τους τα πλήθη που πριν 
βρίσκονταν σε μια ρευστή  και αόρι-
στη πολιτικά κατάσταση. Για παρά-
δειγμα, ο Στάθης Καλύβας υποστη-
ρίζει πρόσφατα ότι η ελληνική επα-
νάσταση του 1821 «μετέτρεψε τους 
χωρικούς σε Έλληνες»17, δίχως βε-
βαίως να εξηγεί ότι, αν όλα αυτά έγι-
ναν στο κενό, γιατί έγιναν Έλληνες 
και όχι Σέρβοι ή Αλβανοί ή Βούλγα-
ροι. Ούτε βέβαια μπορεί να εξηγή-
σει τον λόγο που, σε κάθε περίπτω-
ση, οι Έλληνες επαναστάτες ισχυ-
ρίζονταν πεισματικά,  ότι συνέχιζαν 
μια  μακραίωνη παράδοση, που ξε-

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

Αντιεθνικισμός και αυτοκρατορίες, μέρος Δ΄ 
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Θυμάμαι, στα χρόνια της Παντείου, εν 
μέσω, ίσως, μαρξιστικής (και ουχί μαρξι-
κής) θολούρας και προφανώς έπαρσης, 
είχα αποκλείσει τον Λαντάουερ από τα sos 
θέματα της εξεταστικής. Ο «παραπεταμέ-
νος» των ουτοπιστών σοσιαλιστών (άλλος 
αλαζονικός όρος των «επιστημόνων μαρ-
ξιστών»), στα επόμενα χρόνια της πνευμα-
τικής αναζήτησης, μου φανέρωσε ένα με-
στό, γήινα ρομαντικό (όπως όλοι οι γνήσι-
οι επαναστάτες) πνεύμα της ανθρώπινης 
αναγέννησης προς την ουτοπία.

Ο 
αναρχικός αντικρατισμός του, απεί-
χε πολύ από την σχεδόν φετιχιστι-
κή απόρριψή του κράτους, από τους 
υπόλοιπους αναρχοσοσιαλιστές. Το 

κράτος επικράτησε διότι ως σχέση αποδείχτηκε 
πιο αποτελεσματική, από την στιγμή που ατόνη-
σαν οι οργανικοί κοινωνικοί θεσμοί που δημι-
ουργούσαν σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους 
και η αναγκαία αυτή σχέση έπρεπε να επιβλη-
θεί με καταναγκασμό, προκειμένου να δίνει την 
οργανική σύνδεση των ανθρώπων-πολιτών, με-
ταξύ τους.

Η κατάργηση του κράτους, έρχεται όταν 
ενεργοποιούνται και γίνονται λειτουργικές αυ-
τές οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων μέσω 
οργανικών θεσμών τους. Έτσι, δεν αρκεί η κα-
ταστροφή του κράτους, με μια απλή πολιτική 
επανάσταση, χωρίς την ενεργοποίηση αυτών 
των θεσμών. Το κράτος μπορεί να αντικαταστα-
θεί από αυτό που ονόμαζε «Volk» και το οποίο 
δεν είναι ακριβώς ο λαός, αλλά το πρωτογε-
νές έθνος ανθρώπων κάθε χώρας, δηλαδή όλα 
αυτά που ενώνουν ανθρώπους, ομάδες και κοι-
νότητες ανθρώπων. Το κράτος καταργείται όταν 
βαθμιαία το λαϊκό κοινωνικό σώμα αναλαμβά-
νει την την δυνατότητα δημιουργίας μιας σωστής 
κοινωνικής σχέσης, βασισμένης στην ελευθε-
ρία της επιλογής. Μάλιστα,θεωρεί ότι το νέο που 
θα προκύψει, μπορεί να έχει ένα ποσοστό κατα-
ναγκασμού, το οποίο όμως θα είναι το αναγκαίο 
μέτρο του καταναγκασμού, έναντι του εφαρμο-
ζόμενου εντέλει καταναγκασμού. Το αναγκαίο 
μέτρο του καταναγκασμού το συναποφασίζουν 
οι ελεύθεροι κοινωνοί, μεταξύ τους. Εδώ, θαρ-
ρώ, ο Καστοριάδης της αυτοθέσμισης και της 
αυτονομίας, θα συναντούσε, χρόνια μετά, το 
«πνεύμα» του Λαντάουερ.

Ο λαός-έθνος, ενυπάρχει στην κοινωνία, 
αλλά δεν λειτουργεί, βρίσκεται σε ύπνωση. Η 
«λαϊκή ενότητα» αυτή, θα ξυπνήσει μέσα από 
την εξέλιξη και την κυκλοφορία της σύγχρονης 
πραγματικότητας και παραγωγής. Μόνο τότε ο 
πραγματικός σοσιαλισμός μπορεί να διευρυν-
θεί. Βέβαια, το πέρασμα σε μιαν άλλη κοινωνία, 
δεν εξαρτάται μόνο από μια οικονομιστική ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά έχει 
ανάγκη το πνεύμα των ανθρώπων. Όπου πνεύ-
μα, είναι η συνειδητοποίηση αυτής της οργανι-
κής σύνδεσης των ανθρώπων, η ανάγκη τους 
να ενωθούν οργανικά ως λαϊκό σώμα.

Ο Λαντάουερ, ενώ αναγνωρίζει την βοηθη-

τική επιρροή της τεχνολογίας στον σοσιαλιστι-
κό όραμα, ταυτόχρονα θεωρεί ότι χωρίς αυτό το 
«πνεύμα», σύντομα το όραμα θα καταλήξει σε 
κάτι δύσμορφο ή ατελές. Παράλληλα, υποστη-
ρίζει ότι για να μην καταλήξει η επαναστατική 
έκρηξη στο «νεκρό» κράτος και στον αυταρχι-
κό συγκεντρωτισμό, χρειάζεται να ανασυστα-
θούν οι «ζωντανές» κοινωνικές συνδέσεις των 
ανθρώπων, έτσι ώστε η επαναστατική αντικρατι-
κή πράξη να είναι το αποκορύφωμα μια ζύμω-
σης και διεργασίας.

Έτσι, ο Λαντάουερ διαμορφώνει την έννοια 
του «κοινοτικού πνεύματος», στοιχείο απαραί-
τητο στην σοσιαλιστική κοσμοθεωρία του. Οι σο-
σιαλιστές πρέπει να ανακαλύψουν εκ νέου πα-
ραδοσιακές δομές, κοινοτικής οργάνωσης.

Βασική έννοια στην σκέψη του Λαντάου-
ερ, είναι το έθνος, το οποίο δεν είναι ανταγω-
νιστικό προς άλλα έθνη, όπως η αστική κρατι-
κοοικονομική αντίληψη. Το έθνος του Λαντάου-
ερ είναι μια συγκεκριμένη κοινωνικοιστορική 
πραγματικότητα. Η ζωτική επαφή με το διαχρο-

νικό κοινοτικό πνεύμα και τα κοινοτικά αγαθά 
αποτελεί χαρακτηριστικό του σοσιαλισμού του. 
Το κοινοτικό πνεύμα είναι, ουσιαστικά, η δημι-
ουργική επαναλειτουργία όλων των παραδοσι-
ακών μορφών, άμεσων και όχι καταπιεστικών 
σχέσεων.

Ο Αμερικάνος ποιητής Γουίτμαν (Witman), 
θεωρούσε τον Λαντάουερ εκλεκτικό στις αναφο-
ρές του, καθώς επιλέγει από τις καλύτερες μορ-
φές της παράδοσης, ώστε να μορφοποιήσει τον 
δρόμο της επαναστατικής διαδικασίας. Μιας δι-
αδικασίας, η οποία χωρίς Αναγέννηση δεν έχει 
νόημα, γιατί θα ήταν μια απλή εξέγερση στηρι-
ζόμενη αποκλειστικά στην άρνηση και όχι στην 
δημιουργία.

Το ενδιαφέρον στον Λαντάουερ, όπως και 
πάλι στον Καστοριάδη χρόνια μετά,  είναι ότι 
αναγνωρίζει στον Μεσαίωνα τις δομές ενός με-
γάλου δυτικού πολιτισμού, ο οποίος όπως και 
οι μεγάλοι ανατολικοί πολιτισμοί, δημιούργη-
σε κοινοτικές μορφές συνύπαρξης που διαπνέ-
ονταν από ποικιλία και ενότητα μέσα στη διαφο-
ρά. Χαρακτηριστικό τους ήταν η αυτονομία και 
η αλληλεπίδραση χωρίς να υπάρχει εξωτερική 
καταναγκαστική δέσμευση. Ουσιαστικά, η ελεύ-
θερη πόλη του Μεσαίωνα, και το κοινοτικό της 
πνεύμα, έδειχνε πόσο η εποχή που περνάμε εί-
ναι μια εποχή παρακμής και πτώσης.

Το δίδαγμα του Λαντάουερ είναι ότι η ανα-
γεννησιακή-επαναστατική διαδικασία είναι δι-
αρκής και χρειάζεται να παρακολουθεί την κοι-
νωνική εξέλιξη, την κοινωνική δυναμική που 
διαπνέεται από αυτό το εθνικό, κοινοτικό πνεύ-
μα από την διαχρονική σοφία των κοινωνιών 
και των πολιτισμών. 

Πηγή: Κοινωνικό Οδόφραγμα
tokoinonikoodofragma.wordpress.com

Το έθνος της κοινότητας
Ο αναρχοσοσιαλιστής Γκουστάβ Λαντάουερ και οι στοχασμοί του πάνω στην εθνική ταυτότητα

κινά από τον αρχαίο ελληνισμό. Αλλά, επι-
πλέον, έντεχνα αποσιωπά την άποψη του 
Γκέλνερ, ότι το ελληνικό έθνος υπήρχε 
προ του 1821, όπως και το συμπέρασμα 
του Α. Σμιθ ότι η θρησκεία μπορεί να προ-
στατεύσει σαν το κουκούλι το έθνος. Προ-
φανώς, η μοναδική εξήγηση που μπορεί 
να δοθεί στην προβληματική πρόσληψη 
της νεώτερης ιστοριογραφίας είναι πως η 
υπεράσπιση των ιδεολογικών στερεοτύ-
πων έχει, για ένα μέρος της ελληνικής δια-
νόησης, μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τα 
ίδια τα γεγονότα και την πραγματικότητα.
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της γης 400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη 
την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη, που προσπαθούν 
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μα είναι πριν απ’ όλα ζήτημα καλλιέργειας, ζή-
τημα «κουλτούρας» με την πλατύτερη έννοια 
που έχει η λέξη), και ονομάζει τη φυσιολογική 
παιδεία αυτών των ανθρώπων «πολιτική προ-
παγάνδα»... Το να αναγνωρίσει ο κόσμος ο ελεύ-
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ένα γεγονός που δεν έχει σχέση ούτε με τα ζη-
τήματα ασφαλείας (απεναντίας, θα δυνάμωνε 
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 
εξέπνευσαν (λόγω παρόδου της 
εβδομηκονταετίας) τα αποκλει-
στικά δικαιώματα που κατείχε το 
κρατίδιο της Βαυαρίας για το ένα 
και μοναδικό βιβλίο που έγραψε 
ο  Χίτλερ. Το συγκεκριμένο βι-
βλίο ξεκίνησε να το γράφει με τη 
συνδρομή του «δεξιού χεριού» 
του Ρούντολφ Ες,  το 1924, ενώ 
βρισκόταν έγκλειστος στη φυ-
λακή, καταδικασμένος για εσχά-
τη προδοσία ως επικεφαλής του 
αποτυχημένου πραξικοπήμα-
τος-οπερέτα της Μπιραρίας με 
το οποίο επιχείρησε στο Μόνα-
χο την ανατροπή της Δημοκρατί-
ας της Βαϊμάρης.

Α 
ν και ο αρχικός τίτλος 
ήταν «Τεσσεράμισι χρό-
νια αγώνα ενάντια στο 
ψέμα, στη βλακεία και τη 

δειλία», τελικά επικράτησε ο εμπο-
ρικός τίτλος Μάιν Καμφ (Mein 
Kampf), τον οποίο πρότεινε ο υπεύ-
θυνος εκδόσεων του ναζιστικού 
κόμματος Μαξ Άμαν.

Τον πρώτο χρόνο της κυκλοφο-
ρίας του (1925) το βιβλίο πώλησε 
γύρω στα 9.500 αντίτυπα, με τις πω-
λήσεις του να πέφτουν σταθερά στα 
χρόνια που ακολούθησαν. Το 1928 
πωλήθηκαν μόλις 3.015 αντίτυπα 
και των δύο τόμων. Η άνοδος του 
ναζιστικού κόμματος οδήγησε και 
στην αύξηση των πωλήσεών του σε 
σημείο που το 1933 έγινε το πρώ-
το σε πωλήσεις βιβλίο στη ναζιστι-
κή Γερμανία, μετά τη Βίβλο, φτάνο-
ντας το 1.000.000 αντίτυπα. Από κει 
και ύστερα αποτελούσε υποχρεωτι-
κό, σχεδόν, γαμήλιο δώρο σε κάθε 
νιόπαντρο ζευγάρι και υποχρεωτι-
κό δώρο για κάθε απόφοιτο κάθε 
σχολείου.  Υπολογίζεται πως μέχρι 
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου είχαν κυκλοφορήσει περισσό-
τερα από 10.000.000 αντίτυπα του 
«Ο Αγών μου».  Οι αυξημένες πω-
λήσεις έφεραν τεράστια κέρδη στον 
Αδόλφο Χίτλερ. Ο ίδιος όμως ου-
δέποτε κατέβαλε τις αναλογούσες 
οφειλές στην εφορία. Απεναντίας, 
φρόντισε να διαγραφούν τα χρέη 
του όταν πήρε την εξουσία το 1933.  
Αυτό ως υπενθύμιση για όσους επι-
καλούνται το ανιδιοτελές και ηθικά 
άμεμπτο του εθνικοσοσιαλισμού.  

Τα χρόνια που ακολούθησαν, με 
τα δικαιώματα της έκδοσης να έχουν 

περάσει στο κρατίδιο της Βαυαρίας, 
υπήρξε επίσημη απαγόρευση της 
έκδοσης του βιβλίου. Αυτό βέβαια 
ουδόλως εμπόδισε είτε την έκδοσή 
του σε περιφερειακές εκδόσεις, είτε 
την κυκλοφορία του μέσω του δια-
δικτύου, με τις περισσότερες πωλή-
σεις του να γίνονται στη Γερμανία 
και ακολούθως, ως δεύτερη χώρα, 
στην Τουρκία. 

Η άρση του περιορισμού οδήγη-
σε σε μια θύελλα αντιπαραθέσεων 
στη Γερμανία για το αν θα έπρεπε να 
επιτρέπεται η κυκλοφορία του «Ο 
Αγών μου». Δικλείδες ασφαλείας 
προστέθηκαν με το να είναι υποχρε-
ωτικός ο σχολιασμός σε κάθε έκδο-
σή του (απαράβατος όρος που ισχύ-
ει στη Γερμανία και στην Αυστρία) 
και με την επαπειλούμενη δίωξη, 
για εξώθηση σε φυλετικό μίσος, να 
επικρέμαται κάθε φορά.  Γεγονός 
όμως είναι ότι στην κυκλοφορία του 
συγκεκριμένου βιβλίου συμβάλλει 
περισσότερο το αίσθημα της πρό-
κλησης παρά του ουσιαστικού ενδι-
αφέροντος. Πόσοι είναι άλλωστε αυ-
τοί που ενδιαφέρονται να εντρυφή-
σουν στο χαοτικό, μισαλλόδοξο και 
γενοκτονικό παραλήρημα ενός φρε-
νοβλαβούς; 

Οι Ρίμινι Πρότοκολ δημιουρ-
γήθηκαν πριν από δεκαπέντε πε-
ρίπου χρόνια από τρεις συμφοιτη-
τές του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων 
Θεατρικών Σπουδών στο Γκίσεν της 
Γερμανίας. Είναι γνωστοί στο ελλη-
νικό κοινό, μιας και η συγκεκριμέ-
νη παράσταση είναι η όγδοη (μετά 
την πρώτη, το 2004) εμφάνισή τους 
σε αυτό. Δραστηριοποιούνται στο 
μεταθεατρικό τοπίο ή, όπως οι ίδιοι 
λένε, στο «θέατρο της πραγματικότη-
τας». Οι παραστάσεις τους ενσωμα-

τώνουν στοιχεία της νεοτερικότητας 
ενώ οι πρωτοποριακές, είναι αλή-
θεια, προτάσεις τους, πλαισιώνονται 
από ερασιτέχνες ηθοποιούς, ανθρώ-
πους της καθημερινότητας, αλλά και 
με «ειδικούς» πάνω στο θέμα της 
κάθε παράστασης.  

Το «Ο Αγών μου», που παρου-
σιάστηκε στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, πρωτανέβηκε τέλη του 
2015 στη Γερμανία έχοντας προ-
βλέψει τη συζήτηση που θα ξεκινού-
σε τους επόμενους μήνες. Στην πα-
ράστασή τους ανεβάζουν στη σκηνή 
έναν Ισραηλινό δικηγόρο (φαν του 
βιβλίου), έναν Αυστριακό συντηρη-
τή παλαιών χειρογράφων, έναν τυ-
φλό μουσικό παραγωγό, έναν Τούρ-
κο χιπ χοπ καλλιτέχνη, έναν εθνολό-
γο και μία Ελληνίδα μεταφράστρια 
που έχει ζήσει στη Γερμανία δέκα 
χρόνια. 

Σκοπός της παράστασης είναι να 

ανασύρει ερωτηματικά γύρω από το 
βιβλίο. Πόσο επικίνδυνο είναι σή-
μερα;  Πρέπει να εκδοθεί ή να απο-
συρθεί από την κυκλοφορία;  Πό-
σοι ενδιαφέρονται να το διαβάσουν 
πραγματικά και πώς τους επηρε-
άζει;  Συμβάλλει η κριτική του στο 
ολοένα και περισσότερο διογκούμε-
νο κύμα νεοναζισμού στην Ευρώπη, 
αλλά και στη χώρα μας;  

Θεμιτά ερωτήματα, τα οποία 
όμως οφείλουν να συνοδεύονται και 
από μια ολοκληρωμένη πρόσληψη 
του βιβλίου ως εκδοτικό πόνημα, 
αλλά και ως συμβολική σημασία. Εί-
ναι η ενδελεχής ανάλυση όλων των 
παραμέτρων που θα σε οδηγήσει σε 
μια κριτική σύνθεση. 

Δυστυχώς, στην παράσταση που 
παρακολουθήσαμε φύγαμε με την 
εντύπωση του «πολύ κακό για το 
τίποτα», ή της πρόκλησης για την 
πρόκληση.  Οι λίγες ευρηματικές 
σκηνοθετικές προτάσεις που συ-
νόδευαν τη δίωρη αυτή παράστα-
ση δεν δικαιολογούσαν ούτε τη συ-
ζήτηση γύρω από αυτήν, αλλά ούτε 
και τη μεγάλη διάρκειά της. Με 
τους συντελεστές να περιφέρονται 
στη σκηνή, κάποιες φορές αμήχα-
νοι, κάποιες άλλες να δείχνουν απο-
στασιοποιημένοι από αυτό που κά-
νουν, το αιρετικό του θέματος ήταν 
αυτό που διατηρούσε, όσο διατη-
ρούσε, το ενδιαφέρον του κοινού.  
Πέρα από το έξυπνο και ευέλικτο 
σκηνικό, το οποίο άλλαζε συνεχώς, 
υπήρχαν κενά στα οποία περίμε-
νες να έρθει κάτι το ουσιαστικό/συ-
γκλονιστικό, αλλά που ποτέ δεν ερ-
χόταν. Τα απλοϊκά παιχνίδια με τις 

συνειρμικές ανασύρσεις λέξεων ή 
τις αφελείς συνδέσεις με τη Χρυσή 
Αυγή, ουδόλως εξυπηρετούσαν το 
εγχείρημα.  Ίσως η πιο καίρια στιγ-
μή στην παράσταση ήταν το τραγού-
δι του Τούρκου χιπ χοπ καλλιτέχνη, 
το οποίο συνοδευόταν από την προ-
βολή του βίντεο του τραγουδιού το 
οποίο είχε φτιάξει μαζί με έναν φίλο 
του. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 
ότι ο φίλος του, ο οποίος τραγουδού-
σε ενάντια στη βία, στην κατανάλω-
ση και στην αποξένωση που κυρι-
αρχεί στη γερμανική κοινωνία, και-
ρό αργότερα, πέρασε στις τάξεις του 
ISIS και ήδη θεωρείται νεκρός. 

Όπως εύστοχα σημειώνει η Έρ-
ρικα Ρούσου στο σημείωμά της για 
την παράσταση, «Θα μπορούσα να 
πω ότι ένα από τα πιο κεντρικά νο-
ήματα της παράστασης είχε να κά-
νει με τη μειονότητα και τον φόβο 
μήπως αυτή προσβληθεί. Οι πολλοί 
μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέ-
λουν. Η μειονότητα πρέπει  να μεί-
νει αλώβητη. Είναι εθνικό ζήτημα να 
παραμείνει αλώβητη. Θα πεθάνετε 
όλοι, αρκεί η μειονότητα να πα-
ραμείνει αλώβητη».

Η πρόκληση, πολλές φορές, έχει 
λειτουργήσει ως εφαλτήριο δημι-
ουργίας, κριτικής και σκέψης. Έχει 
οδηγήσει στο ξεπέταγμα ιδεών, 
προτάσεων και καταστάσεων. Όταν 
όμως προσλαμβάνεται με ευκολία 
και επιδερμικότητα δεν σε αφήνει 
απλώς με τη γεύση του μισού, αλλά 
με τη γεύση της απογοήτευσης. Και 
αυτό, δυστυχώς, συνέβη με τη συ-
γκεκριμένη παράσταση. 

Η επιδερμική μορφή της πρόκλησης
Ο «ΑΓΩΝ ΜΟΥ» των Ρίμινι Πρότοκολ (RIMINΙ PROTOCOLL)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Αγών μου
των Ρίμινι Πρότοκολ

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Ιδέα, Σκηνοθεσία, κείμενο: 
Χέλγκαρντ Χάουγκ και Ντάνιελ 
Βέτσελ

Δραματουργία & έρευνα: 
Sebastian Brünger

Σκηνικά & βίντεο: Marc 
Jungreithmeier
Διαδραστικός σχεδιασμός: 
Grit Schuster

Μουσική: Volkan T
Σχεδιασμός Ήχου: Peter 
Breitenbach
Διεύθυνση ομάδας: Heidrun 
Schlegel
Τεχνική επιμέλεια & φωτι-
σμοί: Andreas Mihan
Μετάφραση κειμένου: Γιάννης 
Καλιφατίδης
 Ερμηνεύουν: Sibylla Flügge, 
Anna Gilsbach, Matthias 
Hageböck, Alon Kraus, 
Christian Spremberg, Volkan T, 
Ασπασία Ανωγιάτη

Δυστυχώς στην παράσταση που παρακολουθήσαμε φύγαμε με την εντύπωση του «πολύ κακό για το τίποτα» 
ή της πρόκλησης για την πρόκληση.  
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Η ιστορία του βίσωνα και του 
αφανισμού του είναι μια ιστο-
ρία-σύμβολο της λευκής κυρι-
αρχίας πάνω στην αμερικανι-
κή ήπειρο και της γενοκτονί-
ας που συντελέστηκε στη γεω-
γραφική ενότητα που σήμερα 
ονομάζεται Βόρεια Αμερική. Η 
μεθοδική και ανελέητη εξολό-
θρευση των εκπληκτικών αυ-
τών ζώων, που κάποτε διέτρε-
χαν τις απέραντες Μεγάλες Πε-
διάδες κατά εκατομμύρια, θα 
έσπαγε το μαχητικό φρόνημα 
των ινδιάνικων φυλών που πο-
λεμούσαν την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ και θα έθετε τέρμα σε 
έναν οικολογικά ισορροπημέ-
νο πολιτισμό χιλιετιών. 

Ο 

ι Ινδιάνοι των πεδιά-
δων, έχοντας στερηθεί 
τη βάση της διατροφής 
και πρώτων υλών που 

τους παρείχαν τα κοπάδια των βι-
σώνων, θα ηττώνταν ολοκληρωτικά 
από τον ομοσπονδιακό στρατό και 
έκτοτε θα στοιβάζονταν στους θλιβε-
ρούς καταυλισμούς και θα τίθονταν 
αμετάκλητα στο ιστορικό περιθώ-
ριο. Ίσως να πρόκειται για το πρώ-
το τη τάξει οικολογικό έγκλημα που 
έχει διαπράξει ο άνθρωπος από την 
άποψη του συμβολισμού και του 
μεγέθους της ύβρεως. Τα εγκατα-
λειμμένα σπίτια, που ρημάζουν στα 
προάστια-φαντάσματα των πόλεων 
των Μεγάλων Πεδιάδων των ΗΠΑ, 
σήμερα μάλλον επιβεβαιώνουν την 
ύβρη, αλλά και το έγκλημα που συ-
ντελέστηκε στις ίδιες περιοχές μόλις 
έναν αιώνα πριν.

Οι αναφορές των πρώτων λευ-
κών ανιχνευτών που έφτασαν δυ-
τικά του ποταμού Μισισιπή για τον 
αριθμό των βισώνων έκαναν λόγο 
για «κοπάδια που μαυρίζουν τις πε-
διάδες» (Ζέμπουλον Πάικ, 1807) 
και ο ιστορικός Νταν Φλόρες, του 
Πανεπιστημίου της Μοντάνας, 
υπολογίζει τον αριθμό τους σε περί-
που 30 εκατομμύρια πριν εισαχθεί 
το άλογο (1680-1750). 

Το σίγουρο είναι ότι οι Ινδιά-
νοι είχαν διαμορφώσει μια πλήρη 
συμβιωτική σχέση με τους βίσω-
νες και εξαρτιόνταν ολοκληρωτι-
κά από αυτούς για προμήθεια τρο-
φής, ένδυσης, εξοπλισμού και οπλι-
σμού. Επίσης, ο βίσωνας είχε ιδιαί-
τερη θέση στην τελετουργική ζωή 

των φυλών και ήταν αντικείμενο σε-
βασμού και λατρείας. Οι προφορι-
κές ιστορίες που διηγούνταν οι πρε-
σβύτεροι στη φωτιά μιλούσαν για 
το πώς ο βίσωνας στεκόταν στο με-
ταίχμιο του κόσμου των πνευμάτων 
δίνοντας, αλλά και παίρνοντας ζωή, 
καθότι οπλισμένος με τόξο και βέ-
λος δεν είναι εύκολο να ρίξεις κάτω 
ένα ενήλικο ζώο που ζυγίζει έναν 
τόνο και είναι γενικώς απρόβλεπτο. 
Εκτός βέβαια αν, αντί για τόξο, έχεις 
στο χέρι μια επαναληπτική καρα-
μπίνα Σπρίνγκφιλντ του 1873. Κά-
που εκεί ξεκινά και η ιστορία του τέ-
λους του βίσωνα.

Για πολλές δεκαετίες μετά τον 
αποικισμό ολόκληρων των ανατο-
λικών ΗΠΑ οι Μεγάλες Πεδιάδες 
αποκαλούνταν απλώς «η Μεγάλη 
Αμερικανική Έρημος», μια αχανής 
περιοχή άγονου εδάφους, λιγοστού 
νερού, γεμάτης με «εχθρικούς» Ιν-
διάνους, την οποία απέφευγαν οι 
λευκοί άποικοι ως τα μέσα του 
19ου αιώνα. Δυστυχώς για τους Ιν-
διάνους, μια σειρά από γεγονότα θα 
έφερνε μεγάλες μάζες λευκών στις 
περιοχές τους και θα άλλαζε το το-
πίο των πεδιάδων ανεπιστρεπτί. Το 
1865 τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος 
με ήττα της Συνομοσπονδίας και 
ένας μεγάλος αριθμός πρώην στρα-
τιωτών των Νοτίων στράφηκαν στα 
δυτικά για να αρχίσουν μια νέα ζωή, 
επωφελούμενοι από το νομοσχέδιο 
της «Ελεύθερης Γης», που έδινε τη 
δυνατότητα στον οποιονδήποτε να 
διεκδικήσει γη στα μη κατοικημένα 
ή καλλιεργημένα εδάφη της αμερι-
κανικής επικράτειας. 

Το 1869 θα ολοκληρωθεί η κα-
τασκευή του διηπειρωτικού σιδη-
ροδρόμου ενώνοντας τον Ατλαντικό 
με τον Ειρηνικό ωκεανό και με την 
ανακάλυψη χρυσού στη Μοντάνα 
θα αρχίσει η μαζική αποίκιση της 
αποκαλούμενης «Δύσης». Κάπου 
εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι, αυτό 
που στα 1860 ονομαζόταν «Ινδιά-
νικη Περιοχή», ήταν ολόκληρο το 
τμήμα των ΗΠΑ δυτικά του Μισισι-
πή που δεν ανήκε στις πολιτείες του 
Μιζούρι, της Λουιζιάνας και του 
Άρκανσο και κάλυπτε γεωγραφι-
κά περιοχές που σήμερα ανήκουν 
στην πολιτεία της Οκλαχόμας. 
Ανάμεσα στα έτη 1830 και 1843 
οι ινδιάνικες φυλές των Τσόκταου, 
Κρικ, Σέμινολ, Τσέροκι και Τσί-
κασαου είχαν απωθηθεί εκεί σι-

δεροδέσμιες από τα ανατολικά πα-
τρώα εδάφη τους (υπολογίζεται ότι 
ένα 25% των μελών των φυλών 
έχασε τη ζωή του κατά τις αναγκα-
στικές πορείες συνοδεία του ομο-
σπονδιακού στρατού) αλλά τώρα 
βρίσκονταν πάλι στο διάβα των λευ-
κών εποικιστών και η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ έψαχνε εκ νέου μια λύση 
στο «ινδιάνικο πρόβλημα». Αυτήν 
τη φορά η «λύση» θα ήταν τελική.

Πλέον και με τη δυνατότητα που 
δινόταν με το νομοσχέδιο «Απομά-

κρυνσης των Ινδιάνων» που είχε 
ψηφιστεί από το Κογκρέσο το 1830, 
η κυβέρνηση δεν ήθελε την παρου-
σία αυτόνομων ινδιάνικων φυλών 
στην επικράτειά της και προσανα-
τολιζόταν στον περιορισμό των Ινδι-
άνων σε ελεγχόμενους από το στρα-
τό καταυλισμούς. Όλως τυχαίως, 
οι σχεδιαζόμενοι καταυλισμοί βρί-
σκονταν στα πλέον άγονα, άνυδρα, 
δύσκολα προσβάσιμα και ανεπιθύ-
μητα από τους αποίκους εδάφη και 
ο αρχικά πετυχημένος ανταρτοπό-
λεμος από τη μεριά των Ινδιάνων 
δεν άργησε να ξεσπάσει.

Αντιμέτωπη με απανωτές απο-
τυχίες επί σειρά ετών, το 1865 η 
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέ-
θεσε τη διοίκηση της στρατιάς του 
Μιζούρι στον στρατηγό Γουίλιαμ 
Σέρμαν, τον διαβόητο διοικητή 
του εμφυλίου πολέμου που έκοψε 
το Νότο στα δύο καταστρέφοντας 
τα πάντα στο πέρασμά του. Ο Σέρ-
μαν θα έκανε ακριβώς το ίδιο και 
στις Μεγάλες Πεδιάδες. Κρίνοντας 
πως οι Ινδιάνοι «θα μπορούσαν να 
πολεμούν για πάντα», βασιζόμενοι 
στους βίσωνες για τις προμήθειές 
τους σε τροφή και υλικά, θα ενθάρ-
ρυνε την πλήρη καταστροφή της 
δυνατότητας του αντιπάλου να διε-
ξάγει πολεμικές επιχειρήσεις. 

Οι Ινδιάνοι βασίζονταν στους 
βίσωνες, όπως η Συνομοσπονδία 
βασιζόταν στο καλαμπόκι και στο 
βαμβάκι, και ο αφανισμός των βι-
σώνων έγινε επίσημη κρατική απο-
στολή. Έτσι κι αλλιώς, υπήρχε και 
πρόσφατο προηγούμενο στην ολο-
σχερή σφαγή ζώων για στρατη-
γικούς σκοπούς. Στην εκστρατεία 
του 1863-64 κατά των Νάβαχο, ο 
συν/χης Κιτ Κάρσον και οι άνδρες 
του είχαν σκοτώσει δεκάδες χιλιά-
δες πρόβατα των Ινδιάνων και ως 
αποτέλεσμα οι Νάβαχο είχαν συν-
θηκολογήσει. Υπήρχε, βέβαια, ένα 
πρόβλημα τακτικής φύσεως στη 
συγκεκριμένη στρατηγική. Οι βί-
σωνες ήταν εκατομμύρια και ο αμε-
ρικανικός στρατός δεν ήταν δυνα-
τόν να αφήσει τις αντι-ανταρτικές 
επιχειρήσεις και να εξολοθρεύει 
ζώα. Αυτό μπορούσε να γίνει με την 
κρατική επιδότηση κυνηγών, που 
θα κατέφθαναν από όλες τις αμερι-
κανικές πολιτείες αλλά και την Ευ-
ρώπη, για το «κυνήγι του αιώνα». 

Η σφαγή ήταν πραγματικά χω-
ρίς προηγούμενο. Ακόμη και σκλη-
ραγωγημένοι στρατιωτικοί, όπως ο 
συν/χης Όμηρος Γουίλερ, έγραψε 
χαρακτηριστικά ότι «μόνο αν μπο-
ρούσε κάποιος να δει τις χιλιάδες 
των πτωμάτων που κείτονταν στις 
πεδιάδες θα μπορούσε να συνειδη-
τοποιήσει το μέγεθος του φονικού. 
Ο αέρας έφερνε την οσμή του θα-
νάτου». Παραδόξως, το τέλος ήρθε 
γρήγορα. Μέσα σε δέκα μόνο χρό-
νια, από το 1874 ως το 1884, είχαν 
εξολοθρευτεί εκατομμύρια βίσωνες 
και η αντίσταση των Ινδιάνων συ-
ντρίφτηκε. Το 1893 είχαν απομεί-
νει λιγότεροι από 300 βίσωνες στη 
Βόρεια Αμερική και οι περήφανες 
φυλές των εξεγερμένων Ινδιάνων 
πήραν «το μονοπάτι των δακρύων» 
για τους άθλιους καταυλισμούς στη 
μέση του πουθενά και την ολοκλη-
ρωτική περιθωριοποίηση. 

Ο μεγάλος πολιτισμός των Με-
γάλων Πεδιάδων είχε σβήσει μαζί 
με το πλάσμα που τον συντηρού-
σε. Ίσως τα λόγια του αρχηγού της 
φυλής των Κρόου, «Άφθονα χτυ-
πήματα» (1848-1932) να περιγρά-
φουν την τραγωδία με τον καλύτε-
ρο τρόπο «Όταν χάθηκαν οι βίσω-
νες, η καρδιά του λαού μου έσπα-
σε... Μετά από το χαμό δε συνέβαινε 
τίποτε. Κανείς δεν τραγουδούσε, 
πουθενά».

Το τέλος του βίσωνα
Μια γενοκτονία με άλλα μέσα στις ΗΠΑ του 19ου αιώνα

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο ι Ινδιάνοι των 

πεδιάδων, έχο-

ντας στερηθεί τη 

βάση της διατρο-

φής και πρώτων 

υλών που τους 

παρείχαν τα κο-

πάδια των βισώ-

νων, θα ηττώ-

νταν ολοκληρω-

τικά
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Το χρονικό μιας αθωότητας  (Χρονικό) 

Α 

πό τη νότια Καλιφόρνια του Χρονικού, 
βρισκόμαστε στην αραβική έρημο, όχι 
σήμερα, αλλά στην αρχή του 20ού, 
όταν η Εγγύς και Μέση Ανατολή, στα 

χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφυπνίζο-
νταν βίαια μέσα στον επιθανάτιο ρόγχο της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Θυμάστε τον Λώρενς της 
Αραβίας (1962); Ήρθε τώρα η σειρά των Αρά-
βων να πουν την ιστορία με τον δικό τους τρόπο. 
Ο «λύκος της ερήμου» είναι μια ιορδανική ταινία 
από έναν δεξιοτέχνη, όπως ο Ντέιβιντ Λιν του Λώ-
ρενς, που ακούει στο όνομα Νάζι Αμπού Νοουάρ.

Δεν έχουμε εδώ το βρετανικό έπος του Λιν, 
άλλωστε η σκοπιά δεν είναι βρετανική-αυτοκρα-
τορική. Μοιάζει σα μια ιστορία που τη διηγούνται 
οι Βεδουίνοι γύρω από τη φωτιά, για ένα αμού-
στακο παλληκαράκι που σε μια νύχτα γίνεται ο τι-
μητής των αξιών της φυλής του: «Ποτέ μην πιά-
νεις φιλίες με ένα λύκο», να το απόσταγμα της 
σοφίας που διδάχτηκε. Λύκος μπορεί να είναι ο 
Βρετανός αξιωματικός που εμφανίζεται από το 
πουθενά τη νύχτα στις σκηνές των ανύποπτων 
Βεδουίνων, μπορεί να είναι ο νεώτερος γιος του 
μακαρίτη φύλαρχου (εμίρη) της ερήμου, ο μι-
κρός πρωταγωνιστής, μπορεί να είναι και οι φυ-
λές των κλεφτών που λυμαίνονται τα περάσματα 
της αραβικής ερήμου, αμφίμαχοι προδότες.

Ο Τεέμπ, λοιπόν, είναι στα όρια της εφηβεί-

ας κι αυτό σημαίνει, για έναν σκληροτράχηλο γιο 
της ερήμου, ότι βρίσκεται μια ανάσα από το κα-
τώφλι της ενηλικίωσης: Η εφηβεία μπορεί να δι-
αρκεί εδώ τόσο μόνο όσο ένα ταξίδι στην έρημο. 
Ο μεγαλύτερος αδερφός του Χουσεΐν τον μαθαί-
νει σκοποβολή ενώ φυλάνε τα πρόβατα της οικο-
γένειάς τους σε μια γωνιά της ξερής και θερμής 
αραβικής στέπας. Τη νύχτα καταφθάνει στις σκη-
νές τους ένας Βρετανός αξιωματικός, ο Έντου-
αρντ, με το συνοδό του. Οι Βεδουίνοι τους παρέ-
χουν την πατροπαράδοτη φιλοξενία. Ο Βρετανός, 
πρόσκοπος όπως αποδεικνύεται, στρατιωτικής 
δύναμης που στόχο έχει να χτυπήσει αιφνιδιαστι-
κά τη σιδηροδρομική γραμμή, αναζητά τον παλιό 
δρόμο των προσκυνητών, που ακριβώς τον έχει 
αχρηστέψει το τραίνο. Ο δρόμος είναι επικίνδυ-
νος, καθώς όλο και σπανιότερα τον διασχίζουν 
τα καραβάνια που λυμαίνονται οι ληστές. Επι-
πλέον, ο Βρετανός είναι κόκκινο πανί για τα απο-
σπάσματα Οθωμανών που περιπολούν την έρη-
μο. Αυτό που επίμονα ζητά είναι να του δοθεί οδη-
γός για να τον συνοδεύσει. Κάτω από την επιμονή 
του Έντουαρντ και του Άραβα συνοδού του, αλλά 
και υπείκοντες στον αρχαίο νόμο της φιλοξενί-
ας, οι Βεδουίνοι του δίνουν για οδηγό τον Χουσε-
ΐν, τον πρεσβύτερο επιζώντα γιο του εμίρη τους. 
Ο μικρός Τεέμπ όμως δεν πείθεται να μείνει πίσω 
στον καταυλισμό. Ακολουθεί κρυφά τον αδερφό 

του με μοιραίες για όλους συνέπειες.
Δεν θα σας πω παρακάτω. Δείτε το. Η ταινία 

είναι μια γοητευτική περιπέτεια, δοσμένη αριστο-
τεχνικά από τον Νάζι Αμπού Νοουάρ, ο οποίος 
χρησιμοποιεί όλους τους κώδικες του γουέστερν 
μεταφερμένους από τις ερήμους της μακρινής 
Δύσης στις ερήμους της Εγγύς Ανατολής. Καλά 
δουλεμένη η ιστορία του σε κρατάει ανύστακτο, 
έτσι όπως περίπου πρέπει να μένουν και οι πρω-
ταγωνιστές κάνοντας αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. 
Η στιβαρή σκηνοθεσία σε βάζει μέσα στην απει-
λητική έρημο και σε συνεπαίρνει. Χαμηλή γωνία 
λήψης, πολύ καλά δουλεμένες σκηνές, προσε-
κτικά επιλεγμένοι χώροι φτιάχνουν την αίσθηση 
ενός αδιεξόδου κι ας είναι η έρημος απέραντη. Η 
νύχτα και η μέρα είναι γεμάτες κινδύνους: το κε-
νό εξουσίας στα ενδότερα της ερήμου είναι φα-
νερό. Και δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι από ληστές 
ή από Τούρκους. Ο Βρετανός και ο συνοδός του 
κρατούν κρυφό τον σκοπό του ταξιδιού και οι νε-
αροί Βεδουίνοι τον ακολουθούν στα τυφλά, μόνο 
από υποχρέωση σε ένα φιλοξενούμενο.

Είναι ακριβής η ιστορική τομή που κάνει ο 
Αμπού Νοουάρ, αν και η ταινία του δεν καταπιά-
νεται με την κύρια σκηνή της Ιστορίας. Μέλημά 
του είναι να δείξει τις δονήσεις και τις συγκρού-
σεις σε μια παραδοσιακή κοινωνία, όταν εκτίθε-
ται στη νεωτερικότητα. Ένας αξιακός κόσμος αδι-

ατάρακτος για αιώνες δέχεται τη βίαιη εισβολή 
των νέων καιρών: το τραίνο που ερημώνει τους 
αρχαίους δρόμους και τα πηγάδια τους, οι Βρετα-
νοί που σφετερίζονται μια Αυτοκρατορία, οι ίδιες 
οι φυλές που διαφθείρονται –τι τέλειοι σύμμαχοι 
των κατακτητών!– οι Τούρκοι, οι πρώτοι νεωτε-
ρικοί της Ανατολής, που είναι ξένο σώμα εδώ. Ο 
Αμπού Νοουάρ (επι)μένει στο επίπεδο της προ-
σωπικής τιμής. Οι δύο νεαροί Βεδουίνοι αγνοούν 
τι γίνεται στον έξω κόσμο. Μοναδική τους έγνοια 
είναι να επιζήσουν. Και για να γίνει αυτό μένουν 
γατζωμένοι στην αξιακή παρακαταθήκη του νε-
κρού πατέρα τους. Ο νόμος της φιλοξενίας είναι 
η μια όψη. Η εκδίκηση είναι η άλλη.

Το τέλος της ταινίας εξίσου αναπάντεχο με το 
Χρονικό. Ο νέος κόσμος ριζώνει με τη σφαγή των 
παιδιών της ερήμου και η εκδίκηση είναι ένας 
τρόπος αντίστασης, τιμητής της αξιοπρέπειας. 
Υπάρχουν για τον αρχαίο αυτό κόσμο αξίες που 
δεν χρηματίζονται.

Δύο όψεις ενός πεισιθανάτιου κό-
σμου, η μία από την Ανατολή, η 
άλλη από τη Δύση, δύο ταινίες με 
άβολο τέλος, δίνουν ένα διαφορε-
τικό κανόνα ζωής: την εκδίκηση η 
πρώτη, την ευθανασία η δεύτερη. 
Το ταμπού της τιμής στη μια πε-
ρίπτωση τηρείται, το ταμπού της 
ζωής στην άλλη σπάει. Αλλ’ ας ξε-
κινήσουμε από τη Δύση.

Ο 

Ντέιβιντ είναι αποκλει-
στικός νοσοκόμος σε βα-
ριές περιπτώσεις ασθε-
νών: μία γυναίκα στα τε-

λευταία της από AIDS, ένας άντρας 
με παραλυσία από καρδιακό επεισό-
διο, μια ηλικιωμένη γυναίκα με καρ-
κίνο, ένα σπαστικό παιδί. Ο ίδιος έχει 
το δικό του οικογενειακό δράμα. Όλες 
αυτές οι διαφορετικές περιπτώσεις 
οδηγούν στο αναπάντεχο και σοκαρι-
στικό τέλος, σε ένα πλάνο που σου κό-
βει την ανάσα και τη... χολή. «Πώς να 
πεις σε κάποιον να πάει να δει αυτή 
την ταινία;» ακούστηκε μια φωνή 
όταν τελείωσε η δημοσιογραφική της 
προβολή. Πράγματι. Στην οθόνη ένας 
ήσυχος άνθρωπος με παγωμένο και 
αγέλαστο πρόσωπο, που μοιάζει και 

με σίριαλ κίλερ, με αυταπάρνηση, 
λόγω μελαγχολίας, βοηθάει ανήμπο-
ρους. Ένας δυστυχισμένος άνθρω-
πος, βαθειά πληγωμένος από τον θά-
νατο και τον πόνο, συναναστρέφεται 
καθημερινά ανθρώπους προ των θυ-
ρών του θανάτου. Μια ελεγεία ανίκη-
του θανάτου. Μια χειρονομία επιθα-
νάτιας συμπάθειας. Η μόνη χαραμά-
δα ζωής σ’ αυτόν τον κευθμώνα των 
νεκρών είναι η κόρη του Ντέιβιντ, η 
οποία σπουδάζει ιατρική. Η μελαγχο-
λία κυκλώνει την ταινία. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι δεν ακούγεται ούτε μία 
νότα μουσικής στα εβδομήντα τρία 
λεπτά του έργου.

Ο Μισέλ Φράνκο, νέος Μεξικά-
νος σκηνοθέτης, με ταλέντο δεξιοτέ-
χνη, έγινε γνωστός όταν η προηγού-
μενη ταινία του, το Μετά τη Λουτσία 
(2012), μια ταινία για μια μαθήτρια 
που πέφτει θύμα μπούλινγκ, βραβεύ-
τηκε στο «Ένα κάποιο βλέμμα» του 
Φεστιβάλ των Καννών. Το Χρονικό 
του πήρε βραβείο σεναρίου στις Κάν-
νες, αν και περισσότερο δεξιοτεχνι-
κή είναι η σκηνοθεσία. Πλάνα σταθε-
ρά με καθημερινές ασχολίες του Ντέ-
ιβιντ με τους ασθενείς του ή στην –πε-
ριορισμένη– προσωπική του ζωή. Ο 

Φράνκο είναι αλήθεια ότι καθηλώ-
νει με την καλλιγραφία του, σε μια ται-
νία που δεν έχει τίποτα το περιττό. Το 
ίδιο το πρόσωπο του Τιμ Ροθ, σα νε-
κρική μάσκα, δημιουργεί ένα αίνιγ-
μα που λύνεται(; ) στο τέλος. Η αρετή 
του βραβευμένου σεναρίου είναι ότι 
αποκρύπτει τις προθέσεις του ως το 
τέλος, ενισχύοντας το σοκ του φινάλε. 
Ο Φράνκο μοιάζει να είναι ένας Μου-
γκίου της Αμερικής, με καρδιά Χάνε-
κε. Χωρίς την ορθόδοξη προπαίδεια 
του πρώτου. Γιατί ο Ντέιβιντ –μήπως 
και ο Φράνκο;– δεν έχει δάκρυα να 
κλάψει, όπως οι πρωταγωνίστριες του 
Μουγκίου. Όλα σταλάζουν αθόρυβα 
μέσα του σα σε σπήλαιο. Στο τέλος οι 
σταλακτίτες του καθημερινού πόνου 
που κουράρει και οι σταλαγμίτες του 
δικού του ανεξομολόγητου δράματος 
θα γίνουν διασταυρούμενες φαρμα-
κωμένες λόγχες που θα τον ξαποστεί-
λουν χωρίς κάθαρση.

Σε αυτό το ρεαλιστικό δράμα ο 
σκηνοθέτης έχει καταφέρει τα μέγιστα 
από τους ηθοποιούς του. Ο Τιμ Ροθ, 
απόλυτα ταιριαστός στον ρόλο, δίνει 
με άνεση και πειστικότητα ρεσιτάλ κι-
νηματογραφικής ερμηνείας. Παρ’ ό,τι 
είναι ο πρωταγωνιστής, με το αγέλα-
στό του πρόσωπο κρατάει σε απόστα-

ση τον θεατή από το να ταυτιστεί μαζί 
του. Είναι αξιοπαρατήρητο επίτευγμα 
το πώς ένας ήρωας, που η καθημε-
ρινή του εργασία είναι η συμπόνοια, 
δημιουργεί τόσο παγωμένα αισθήμα-
τα. Η Σάρα Σάδερλαντ δίνει με ταλέ-
ντο μια γλυκιά παρουσία στον ρόλο 
της κόρης του. Δύσκολοι οι ρόλοι των 
ασθενών του Ντέιβιντ, αποδίδονται με 
έναν σωματικό ρεαλισμό απόλυτα πε-
τυχημένο. Η Ραχήλ Πικάπ, στο ρόλο 
της Σάρας, παράλυτης από την ασθέ-
νεια. ο Μίκαελ Κρίστοφερ, ο καρδιο-
παθής ημιπληγικός Τζων. η Ρόμπιν 
Μπάρτλετ στον σπαρακτικό ρόλο της 
καρκινοπαθούς Μάρτας. Ο Φράνκο 
καταφέρνει να στήσει με όλους μια 
εντελώς κλινική κατάσταση κατ’ οίκον 
νοσηλείας. Στη φωτογραφία ο Βέλγος 
Υβ Κέιπ, χωρίς φωτοσκιάσεις, δίνει το 
ίδιο κλίμα εντατικής νοσοκομείου.

Ο Φράνκο, αν και Μεξικάνος, 
αποτυπώνει τέλεια την απόλυτη απώ-
θηση του θανάτου, ιδιότυπο χαρακτη-
ριστικό της αμερικανικής κοινωνίας, 
που έχει πλέον εμποτίσει όλο τον κό-
σμο. Αυτή η απώθηση, που πάει μαζί 
με την απουσία του έρωτα, έχει τις πα-
ρενέργειές της: σε μια άτεγκτα αντα-
γωνιστική κοινωνία του εφαρμοσμέ-
νου καπιταλισμού δίνει μια υπόγευ-

ση φασισμού. Το να είσαι νέος, υγιής 
και δραστήριος είναι η μόνη αποδε-
κτή κατάσταση. Κι ο ανάπηρος είναι 
αποδεκτός μεν, αλλά μόνον όταν δεν 
έχει την ανάγκη κανενός οικείου του 
ή όταν εντάσσεται πλήρως στην αντα-
γωνιστική κοινωνία των νέων, ωραί-
ων και δυνατών, υποδυόμενος εν τέ-
λει τον αρτιμελή. Όταν αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει, σε προσωπικό επίπε-
δο, η απώθηση του θανάτου, μαζί με 
την άρνηση του πόνου, ποτίζουν τον 
πρακτικό μηδενισμό –ή την ακηδεία, 
όπως θα έλεγαν οι πατέρες μας: καλύ-
τερα να πεθάνεις. Ναι, είναι αξιοση-
μείωτη η ταινία του Φράνκο, έστω κι 
αν σου σφίγγεται το στομάχι. Τι να πω;  
Κατά τις αντοχές σας.

Ο λύκος της ερήμου  (Theeb) 
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Εκδηλώσεις Μαΐου

Αθήνα

23/05/2016

Ο Γιώργος Καραμπελιάς 
συνεχίζει τις «Συναντήσεις 
Κορυφής» στο πατάρι του Ιανού, 
Την Δευτέρα 23 Μαΐου, στις 
20.30, συνομιλεί με τον πατέ-
ρα Νικόλαο Λουδοβίκο, με 
θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη, 
συμπτώσεις και αντιθέσεις». 
Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24. 
Είσοδος ελεύθερη.

Συναντήσεις 
Κορυφής

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

τεύχος πρώτο - Απριλομάης 2016

Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του νέου 
περιοδικού ΚαραγκιοζοΛόγιο(ν), που 
ασχολείται με το ελληνικό Θέατρο Σκιών 
και τον κόσμο του. 

Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει ένα 
αφιέρωμα στον υπέροχο Ρουμελιώτη 
πρωτοτσέλιγκα Μπαρμπαγιώργο. Επί-
σης περιλαμβάνονται άρθρα, συνεντεύ-
ξεις, ζωγραφιές και άλλα πολλά και καλά, 
όλα ετοιμασμένα με μεράκι στον φούρνο 
του Καραγκιόζη.

Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία: Εναλ-
λακτικό (Θεμιστοκλέους 37, Αθήνα), 
Ναυτίλος (Χαριλάου Τρικούπη 28, Αθή-
να), Άπειρος Χώρα (Σισμανογλείου 10, 
Βριλήσσια), Φαρφουλάς (Μαυρομιχάλη 
18, Αθήνα), καθώς και στα γραφεία του 
Άρδην σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΕΙ

!

Άρδην, τ. 103

ΚαραγΚιοζολόγιο(ν)

Εκδρομή του Άρδην στον Μυστρά (29-5-16)
Την Κυριακή 29 Μαΐου 2016 η Κίνηση Πολιτών Άρδην διοργανώνει ημερήσια εκ-
δρομή με πούλμαν στον Μυστρά για τους φίλους και τα μέλη της. Η εκδρομή περι-
λαμβάνει πρωινό περίπατο και ξενάγηση στον Μυστρά, μεσημεριανή συνεστίαση και 
απογευματινό περίπατο στην Σπάρτη. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επι-
κοινωνήστε στα γραφεία του Άρδην, τηλ.: 210-3826319 και 210-3839930 Προθε-
σμία για δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

βιβλιοπαρουσίαση

Δευτέρα 16/05, 1930, Αθήνα

O συγγραφέας Γιώργος Παπαγιαννό-
πουλος και οι εκδόσεις Γόρδιος σας κα-
λούν την Δευτέρα 16 Μαΐου στις 19.30 
στην παρουσίαση του βιβλίου: Αιθιοπία 
(Αβησσυνία) ένα μικρό Βυζάντιο στο 
κέρας της Αφρικής.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Θόδωρος Παντούλας, εκδότης, νεοελ-
ληνιστής,
Μάνος Στεφανίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ,
και ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος 
Παπαγιαννόπουλος.

Στον χώρο Πολιτισμού και Πολιτικής Ρή-
γας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4

Τελευταία φορά Αριστερά;

Γράφουν: Γιώργος Καραμπελιάς, Βασί-
λης Ασημακόπουλος, Δημήτρης Μπε-
λαντής, Βασίλης Ξυδιάς, Γιώργος Παπα-
δόπουλος-Τετράδης, Γιώργος Ρακκάς, 
Κώστας Ανετάκης.

Διαβάστε επίσης: 
– Προσφυγικό: Ένα γεωπολιτικό μνη-
μόνιο
– Για το Σύμφωνο Συμβίωσης
– Η Μικρασιατική Κατααστροφή και το 
Ισλάμ
– Για τη συγκρότηση του πτριωτικού κι-
νήματος

Εκδήλωση

Παρασκευή 27/05, 19:00, Αθήνα

Το Κέντρο Ερεύνης και Προβολής της 
Εθνικής Μουσικής Σίμωνος και Αγγε-
λικής Καρρά οργανώνει στο Πολεμικό 
Μουσείο το καθιερωμένο ετήσιο μνημό-
συνο των πεσόντων κατά την Άλωση 
της Κωνσταντινουπόλεως.

Θα μιλήσει ο συγγραφέας Γιώργος Κα-
ραμπελιάς, με θέμα: «Μπορούμε να 
αποφύγουμε μια νέα Άλωση».

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορω-
δία και η ορχήστρα παραδοσιακής 
μουσικής του Κέντρου, η οποία θα ψάλει 
παραδοσιακούς θρήνους για την Άλωση 
της Πόλης.


