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Γιάννης Αλεξάνδρου 
«Διαμαντής»

  εκ ΡΗΞΗΣ

Φυτώριο τζιχαντιστών το 
Κόσοβο 

Σήμερα

Είναι εφικτή μια εναλλακτική πολιτική στρατηγική;
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Η  

μικροπολιτική, ο πολιτικός τυχοδι-
ωκτισμός, η κομματική σπέκουλα 
είναι υπεύθυνες για τις ήττες των 
λαϊκών κινητοποιήσεων. Όποιος 

υπόσχεται εύκολες νίκες και γρήγορα αποτε-
λέσματα εξαπατά τον λαό, εξάλλου δεν νοείται 
αντίσταση δίχως πολιτικό ήθος, ειλικρίνεια, με-
θοδικότητα και ουσιαστική δουλειά. 

Από την πλευρά μας, επιδιώκουμε τη συ-
γκρότηση μιας συνολικής και ενιαίας πολιτι-
κής πρότασης–κινήματος, που να στηρίζεται 
στην αυτο-οργάνωση των υγιών κυττάρων της 
κοινωνίας. Γι’ αυτό απευθυνόμαστε απευθεί-
ας στον λαό και όχι σε συνασπισμούς παραγό-
ντων, χωρίς να αποκλείουμε προγραμματικές 
συγκλίσεις με άτομα ή ομαδοποιήσεις. 

Να συγκροτηθούμε σε τοπικό επίπεδο, 
στους κοινωνικούς χώρους, στη βάση της κοι-
νωνίας. Να διαμορφώσουμε κύτταρα αυτού του 
προτάγματος, που, παράλληλα, θα λειτουρ-

γούν ως εστίες κοινωνικότητας, αλληλεγγύης, 
πολιτικού προβληματισμού και πολιτιστικού 
έργου, παραγωγής θετικής πολιτικής.

Υποχρεωθήκαμε να προχωρήσουμε σε 
ανοικτή και άμεση απεύθυνση στην κοινω-
νία, μετά από χρόνια προσπαθειών συμπόρευ-
σης με δυνάμεις τόσο από το πολιτικό, όσο και 
το πνευματικό «σύστημα», οι οποίες δεν απέ-
δωσαν τα αναμενόμενα. Δυστυχώς, τα πολιτι-
κά στελέχη και οι ελίτ, ακόμα και με καλές προ-
θέσεις, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
πολύ πίσω από τις ανάγκες και τις προτεραιότη-
τες της κοινωνίας και του λαού. Είτε έχουν φθα-
ρεί από τη μακρά μεταπολιτευτική περίοδο είτε/
και έχουν ανατραφεί με εμφυλιοπολεμικά σύν-
δρομα, συνθήματα και ιδεοληψίες· διαιρούν τον 
λαό για να διαιωνίζουν την κυριαρχία τους. Και 
όμως, στο λαϊκό σώμα, 70 χρόνια μετά τον εμ-
φύλιο και 43 μετά τη δικτατορία, όλα αυτά είναι 
ξεπερασμένα και οι άνθρωποι πλέον κοιτάζουν 

τα έργα και όχι τα λόγια. Και τα έργα όλων –αρι-
στερών και δεξιών–στην εξουσία  μοιάζουν με-
ταξύ τους σαν δύο σταγόνες νερό. 

Ελίτ και ψευδοελίτ είναι αποκομμένες από 
τον λαό και τον περιφρονούν. Οι μεν, οχυρωμέ-
νοι στα προνόμιά τους, οι δε, έχοντας την πεποί-
θηση πως γνωρίζουν τους «νόμους της ιστο-
ρίας» , κατέληξαν να μας ατενίζουν και οι δύο 
από τις... παραλίες της Μυκόνου.

Γι’ αυτό αρνούμαστε πλέον τις ξεπερασμέ-
νες και διχαστικές ονοματολογίες. Αυτοκαθο-
ριζόμαστε μόνο με βάση τα προτάγματά μας, 
που αποτελούν και αιτήματα της πλειοψηφίας 
του λαού: την εθνική ανεξαρτησία και τον πα-
τριωτισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οι-
κολογία, την άμεση δημοκρατία, την ενδογενή 
πνευματική και παραγωγική αναγέννηση του 
τόπου. Σε ένα ενιαίο απελευθερωτικό πρόταγ-
μα εκσυγχρονισμού της παράδοσής μας, που 
μόνο αυτό μπορεί να συναντήσει δημιουργικά 

τα οράματα και τους αγώνες όλων των άλλων 
λαών, όλες τις άλλες  απελευθερωτικές από-
πειρες.

Οι ρίζες της ανημπόριας μας βρίσκονται 
ακριβώς στον βαθύτατο διχασμό ανάμεσα σε 
έναν εκσυγχρονισμό εισαγόμενο και ξενόφερ-
το και μια παράδοση που, παρότι έσωζε την ιδι-
οπροσωπία μας, ήταν αγκιστρωμένη στο πα-
ρελθόν. Και όμως ό,τι μεγάλο καταφέραμε 
πραγματοποιήθηκε όποτε συνδέαμε την παρά-
δοση με το σύγχρονο. Από την Επανάσταση του 
21 μέχρι τον Βενιζέλο και την Εθνική Αντίστα-
ση, από τον Σολωμό μέχρι τον Σεφέρη, τον Ρί-
τσο, τον Χατζηδάκι και τον Θεοδωράκη. 

Είμαστε λοιπόν αυτά που διακηρύττουμε 
και διεκδικούμε, αυτά που λέμε και πράττου-
με, απορρίπτοντας τις ξεπερασμένες και διχα-
στικές ταμπέλες.

[Απόσπασμα από την Πολιτική Διακήρυξη του 
Άρδην, που δημοσιεύεται στις σελίδες 14-15].
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Kίνημα Άρδην
Ένα πολιτικό κίνημα από 

τον Λαό για τον Λαό
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Θα διαλύσουν ακόμα και την 
Εθνική Μπάσκετ του 1987

Ο Νίκος Γκάλης ήταν κορυφαίος μπασκετμπολί-

στας, ο τρόπος που σταμάτησε το μπάσκετ ήταν 

άδοξος. Η κόντρα του με την Ομοσπονδία Μπάσκετ, 

που οφείλεται στην ξεροκεφαλιά τόσο του Βασιλα-

κόπουλου, όσο και τη δική του, δεν επέτρεψαν να 

τιμηθεί η προσφορά όσο του έπρεπε. Αλλά αυτό άλλαξε από το 2013, 

όταν η Πολιτεία, με κάθε επισημότητα, μετονόμασε το Αλεξάνδρειο, το 

γήπεδο που μεγαλούργησε, σε «Νίκος Γκάλης». Αλλά ο Σύριζα δεν 

μπορούσε να μην ξύσει και αυτή την πληγή του παρελθόντος προ-

κειμένου να κερδίσει επικοινωνιακά κατιτίς. Ο Κοντονής αποφάσισε 

να μετονομάσει και το ΟΑΚΑ, γήπεδο που δεν πρόλαβε ο Γκάλης όσο 

έπαιζε, σε «Νίκος Γκάλης», και στη συνέχεια κάλεσε και ο Τσίπρας 

τον Γκάλη στο Μαξίμου για να κλέψει λίγη από την αίγλη του. Και οι 

συριζαίοι συνεχίζουν να το τραβάνε για επικοινωνιακά οφέλη. Ο προ-

πονητής της ομάδας του ’87, Κώστας Πολίτης, γνωστός για την κόντρα 

του με τον Γκάλη, δήλωσε ότι διαφωνεί με την ενέργεια της κυβέρνη-

σης, προβάλλοντας ότι ο αθλητισμός είναι συλλογική υπόθεση, συμ-

μετοχή στο θρίαμβο του ’87 είχε όλη η ομάδα. Ο εριστικός Κοντονής, 

που αποδεικνύεται μέρα μέρα εντελώς ακατάλληλος, του απάντησε: 

«Και το χθεσινό γεύμα, στον Γκάλη το χρωστάτε» (σ.σ. εννοεί το γεύ-

μα που παρέθεσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ στην ομάδα που κατέκτησε 

το Χρυσό το ’87). Η απάντηση Πολίτη σε Κοντονή, άμεση και καυστι-

κή: «Δεν δέχομαι υποδείξεις από κομήτες! Ο Πολίτης θα είναι πάντα 

εκεί για το άθλημα. Το ίδιο ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και όλοι μας. Ο ίδιος 

δεν θα είναι, θα γυρίσει στη Ζάκυνθο. Δεν έχουν αθλητικές αρχές. Εγώ 

έχω αριστερές καταβολές, είμαι πιο αριστερός από αυτούς». Θα διαλύ-

σουν ακόμα και την Εθνική Μπάσκετ του ’87.

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

Στο παρά πέντε

Και εσύ, Λάκη…  

Ο Λάκης Λαζόπουλος, από τους ση-
μαντικότερους υποστηρικτές της 
κυβέρνησης, που έδωσε αγώνες 
για φτάσουν οι Σύριζα-Ανέλ στην 
εξουσία (θυμηθείτε ότι το βίντεο 
με τη δήθεν προσπάθεια εξαγοράς 
του Παύλου Χαϊκάλη είχε επεξερ-
γαστεί στο στούντιό του), δεν στηρί-
ζει πια την κυβέρνηση. Στο τελευ-
ταίο Αλ Τσαντίρι της χρονιάς επι-
τέθηκε στην κυβέρνηση, ότι είναι 
μια από τα ίδια με τους προηγού-
μενους, λέγοντας ότι δεξιός, σο-
σιαλιστής ή αριστερός, αν βαδί-
ζεις τον ίδιο δρόμο, την ίδια πολι-
τική θα εφαρμόσεις. Οι ερμηνείες 
για την κωλοτούμπα του Λάκη πολ-
λές. Θες τα νούμερα τηλεθέασης 
του Τσαντιριού που συνεχώς έπε-
φταν, όσο συνέχιζε να στηρίζει την 
κυβέρνηση. Θες ότι δεν συμπερι-
λήφθηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών η 
θεατρική του παράσταση ή ότι επι-
βλήθηκε στο αφεντικό του Άλφα 
πρόστιμο 41 εκατ. ευρώ ή ότι στην 
πρόσφατη επίσκεψη Βαλς δεν συ-
μπεριλήφθηκε στους καλεσμέ-
νους που τον δεξιώθηκαν, όπως 
είχε γίνει τον Οκτώβριο με τον 
Ολάντ. Ο Λάκης έχει τόσους και άλ-
λους τόσους λόγους που δεν γνω-
ρίζουμε για να τα στρίψει, αλλά η 
κυβέρνηση-επιθεώρηση έχασε 
έναν σταρ.  

Γ.Ξ. 

Διαπλοκή κρά-
τους και ΜΚΟ 
Για την άθλια διαχείριση του προ-
σφυγικού/μεταναστευτικού από 
την κυβέρνηση έχουν γραφτεί και 
ειπωθεί πολλά. Το νέο πεδίο που 
θα διαπρέψει από Σεπτέμβριο η 
κυβέρνηση και συγκεκριμένα το 
υπουργείο Παιδείας είναι αυτό της 
εκπαίδευσης των παιδιών μετα-
ναστών και προσφύγων που δια-
βιούν στα κέντρα φιλοξενίας. Θα 
περίμενε κανείς από το υπουρ-
γείο να έχει καταρτίσει ένα σχέ-
διο, άλλωστε χρόνο είχε στη δι-
άθεσή του, από τον Μάρτιο ήταν 
ξεκάθαρο ότι θα εγκλωβίζονταν 

στη χώρα 50-60 χιλ. πρόσφυγες 
και μετανάστες. Σχέδιο που σε μια 
κανονική χώρα θα σήμαινε εύρε-
ση κονδυλίων και εύρεση εκπαι-
δευτικού προσωπικού και κατάρτι-
σή του προκειμένου το φθινόπωρο 
να μπορεί η Ελληνική Πολιτεία να 
παρέμβει οργανωμένα στα κέ-
ντρα.

 Τίποτα από αυτά όμως δεν 
πρόκειται να κάνει το υπουργείο, 
παρά θα δώσει την εκπαίδευ-
ση αυτών των παιδιών στις ΜΚΟ. 
Όπως εξήγησε στην Εποχή ο ει-
δικός σύμβουλος του υπουργού, 
Πανάγος Γεωργόπουλος: «Στόχος 
του υπουργείου  είναι να συνεργα-
στεί με τις ΜΚΟ και τους αλληλέγ-
γυους και να συντονίσει το έργο, 
ώστε να λαμβάνουν μόρφωση όλα 
τα παιδιά και σε όλα τα κέντρα φι-
λοξενίας, τους καταυλισμούς και 
τις καταλήψεις». Ως προς τον τρό-
πο που θα βρεθούν τα χρήματα, 
σύμφωνα με τον ειδικό σύμβου-
λο, ο ένας θα είναι μέσω ευρωπαϊ-
κής χρηματοδότησης των ΜΚΟ και 
έπειτα θα υπάρξει χρηματοδότη-
ση του ίδιου του υπουργείου Παι-
δείας, η οποία όμως θα αργήσει, 
ενώ προσλήψεις εκπαιδευτικών 
θα κάνουν οι ΜΚΟ και το υπουρ-
γείο ζητά την εθελοντική συμβο-
λή των εκπαιδευτικών! Ουσιαστι-
κά εκχωρούν την εκπαίδευση μιας 
κρίσιμης ομάδας σε ΜΚΟ, οι οποί-
ες ανεξέλεγκτα θα κάνουν ό,τι θέ-
λουν. Μήπως ανοίγουν μια Κερ-
κόπορτα και σε μερικά χρόνια το 
πρόσχημα της έλλειψης κονδυλί-
ων θα το χρησιμοποιήσουν και για 
τα δημόσια σχολεία, για να μπά-
σουν και εκεί τις ΜΚΟ; 

Τι άλλο όμως θα έπραττε μια 
κυβέρνηση όπου ο ιθύνουν νους 
της στην Παιδεία είναι ο Αντώνης 
Λιάκος, σύζυγος της Μυρσίνης 
Ζορμπά; Η τέως ευρωβουλεύτρια 
του Πασόκ, το διάστημα 2000-04, 
είναι πρόεδρος μιας από τις πιο 
ισχυρές ΜΚΟ που δραστηριοποι-
ούνται με παιδιά, του Δικτύου για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, που 
προετοιμάζεται πυρετωδώς για να 
αναλάβει μεγάλο μέρος από τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια και την ευθύ-
νη για την εκπαίδευση αυτών των 
παιδιών.

Γ.Ξ.

!

Η ανεργία αυ-
ξάνεται και πάλι
Η ανεργία αυξάνεται και πάλι. 
Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσο-
στό αυξήθηκε φτάνοντας το 24,9%, 
έναντι 24,4% το δ΄ τρίμηνο του 
2015. Κατά τα άλλα προχθές στην 
ανούσια φιέστα που έστησε το Μα-
ξίμου στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης, ο Τσίπρας υποσχέθηκε ότι το 
2021 η ανεργία θα έχει μειωθεί 
στο μισό, 12%. Πως θα γίνει αυτό; 
Ε, όπως υλοποιήθηκαν και όλες 
οι υπόλοιπες υποσχέσεις του Σύ-
ριζα. 

Τ.Κ.

Εκδήλωση Άρ-
δην Θεσ/νίκης
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις 8.00 
μ.μ., το Άρδην Θεσσαλονίκης δι-
οργανώνει εκδήλωση παρουσία-
σης του νέου τεύχους του περιοδι-
κού με θέμα: Το Ισλαμικό Κράτος, 
η προσφυγική κρίση και o Τζωρτζ 
Σόρος. Θα μιλήσουν οι Βασίλης 
Στοϊλόπουλος, Μιχάλης Χατζηπέ-
τρου (εργαζόμενος Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα στην Ειδομένη), Γιώργος 
Ρακκάς (δημοτικός σύμβουλος 
Θεσ/νίκης) και θα συντονίσει ο Δη-
μήτρης Μπούσμπουρας. Η εκδή-
λωση θα γίνει στον πολυχώρο του 
Άρδην, Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανή-
σου (8ος όροφος)
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Αυτή την περίοδο διεξήχθη  
ένας διάλογος στα ΜΜΕ και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης με αφορμή μια συγκέντρω-
ση υπό τον τίτλο «παραιτηθεί-
τε» που πραγματοποιήθηκε την 
15η Ιουνίου στο Σύνταγμα. 

Η 

συζήτηση, δυστυχώς, 
όπως συχνά συμβαίνει 
στις ελίτ και στις ψευδο-
ελίτ της παράγκας Ελ-

λάδα, δεν διεξάγεται γύρω από το 
πραγματικό ερώτημα: «Πρέπει άρα-
γε να παραιτηθούν;» αλλά έχει μετα-
τεθεί περισσότερο στο «ποιος καλεί» 
και με ποιες προθέσεις σε  αυτή τη 
συγκέντρωση. 

Όμως, το ζήτημα είναι καθαρό: 
Εάν κανείς πιστεύει πως πρέπει 

όντως να παραιτηθεί το συντομότε-
ρο δυνατό αυτή η κυβέρνηση, δρα-
στηριοποιείται προς αυτή την κατεύ-
θυνση, με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο. Και αυτό το κάνει έστω και εάν 
δεν συμφωνεί με τα συνθήματα και 
τη φρασεολογία του συγκεκριμένου 
καλέσματος – οπότε αναπτύσσει άλ-
λες δικές του αυτόνομες δράσεις.

Εάν θεωρεί, αντίθετα, πως το αί-
τημα είναι λανθασμένο, κάθε κινη-
τοποίηση με αυτό ως προμετωπίδα 
θα πρέπει να αποκλείεται. 

Ως προς την ουσία του ζητήμα-
τος, ο συγγραφέας αυτού του άρ-
θρου, πολύ πριν ανέλθει στην προ-
εδρία της Ν.Δ. ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, από τις... 15 Μαΐου  του 2015, 
είχε εκφράσει το ανάλογο αίτημα σε 
άρθρο με τον τίτλο, «Καιρός να φεύ-
γουν», άρθρο που συνάντησε τότε 
πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε όλον 
τον «αντιμνημονιακό χώρο». Και 
αυτό διότι τα δείγματα γραφής αυ-
τής της κυβέρνησης τυχοδιωκτών 
και ανικάνων (τότε συμπεριλάμβα-
νε και τους ιδεοληπτικούς) ήταν ήδη 
αρκετά. Έγραφα λοιπόν: «Ο ανίκα-
νος νεανίσκος, από καθυστέρηση 
σε καθυστέρηση, οδηγεί τα πράγμα-
τα στα άκρα, μια και οι δανειστές, και 
ιδιαίτερα ο σκληρός πυρήνας τους, 
θέτουν όλο και νέα αιτήματα, παίρ-
νοντας το ρίσκο ακόμα και να οδη-
γήσουν τη χώρα εκτός ευρώ. Αυτός, 
παγιδευμένος στον ευρωλιγουρι-
σμό του, βαυκαλίζεται ότι μπορεί να 
τους εκβιάσει με τη γεωστρατηγική 
σημασία της χώρας, την οποία επί-
σης κοντεύει να κάνει σμπαράλια, 
φέρνοντας σε αντιπαλότητα τα δύο 
υποτιθέμενα βασικά του στηρίγμα-
τα, τους Αμερικανούς και τη Ρωσία. 

Όσο για το κυβερνητικό έργο, 

αυτό περιορίζεται σε νομοσχέδια για 
τις φυλακές, για την ιθαγένεια, για 
το τζαμί, για την κατεδάφιση της εκ-
παίδευσης, και στις παράτες της να-
πολεόντειας Ζωής στο κοινοβούλιο. 
Με αυτά και με κείνα, βρίσκεται σ’ 
ένα καθολικό αδιέξοδο το οποίο δι-
εφάνη με μεγαλοπρεπή τρόπο στην 
Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, 
στις 14 Μαΐου, όπου η Ζωή Κων-
σταντοπούλου, ο Ρούντι Ρινάλντι και 
άλλοι πολλοί επιτέθηκαν μετωπικά 
στην πολιτική της κυβέρνησης, υπο-
χρέωσαν τον παρόντα Δραγασά-
κη να εγκαταλείψει τη γραμματεία 
άρον-άρον και κήρυξαν αντάρτικο 
του κόμματος εναντίον της κυβέρ-
νησης, δηλαδή της ομάδας Τσίπρα. 
Μέσα από την αδυναμία να κάνουν 
οποιαδήποτε επιλογή, τέσσερις μή-
νες μετά την άνοδο της κυβέρνησής 
τους, μας οδηγούν στο απόλυτο αδι-
έξοδο και, πλέον, επειδή δεν μπο-
ρούν ούτε να υπογράψουν μία λύση, 
που θα γίνεται όλο και πιο δρακό-
ντεια εις βάρος της Ελλάδας, ούτε να 
επιλέξουν κάποια φανταστική ρήξη, 
που οδηγεί απλώς σε μεγαλύτερη 
καταστροφή της χώρας, παρατη-
ρούν τις μέρες και τις προθεσμίες να 
περνούν, φτάνοντας πλέον στον μη-
δενισμό του κοντέρ.

Τι μπορούν και τι πρέπει να κά-
νουν; Να τα μαζεύουν και να του 
δίνουν το ταχύτερο δυνατό, [ ]. 
Οποιαδήποτε άλλη επιλογή, συνέ-
χειας της παρούσας τακτικής, οδη-
γεί σε καταστροφή, σε συγκυβέρ-
νηση με το ξεροπόταμο γερμανικό 
Ποτάμι ή ακόμα και στην άφευκτη 
επιστροφή του Σαμαρά, που θα εμ-
φανιστεί ως το μη χείρον βέλτιστο.»

Ήδη λοιπόν από πέρυσι την 
άνοιξη θεωρούσα την παραμονή 
αυτής της κυβέρνησης καταστροφι-
κή και επικίνδυνη για τη χώρα. Και 
μάλιστα, πριν από το δημοψήφισμα, 
τα capitals control, τη διάλυση του 
τραπεζικού συστήματος, και το ξε-
πούλημα όλης της δημόσιας περι-
ουσίας που ακολούθησε. Από το 
καλοκαίρι του 2015 χαρακτηρίζω 
τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ως τη 
χειρότερη κυβέρνηση της μεταπο-
λίτευσης, που συγκρίνεται μόνο με 
την κυβέρνηση Ιωαννίδη που κατέ-
στρεψε την Κύπρο. Επιμένω λοιπόν 
μόνιμα, συστηματικά, ίσως και βα-
ρετά κάποτε, να επαναλαμβάνω το: 
Σύριζα Ανελ, delenda esse. 

Εάν όντως συμμερίζεται κα-
νείς αυτή την εκτίμηση, την οποία ο 
Αλέκος Αλαβάνος πήγε ακόμα πιο 
πέρα, χαρακτηρίζοντας την παρού-
σα κυβέρνηση χειρότερη από εκεί-
νη του Παπαδόπουλου και του Με-
ταξά, τότε δεν υπάρχει κανένα δί-
λημμα. Αυτή η κυβέρνηση βλάπτει 

εξόχως τον τόπο και θα 

πρέπει να απομακρυνθεί. 
Όσο για το ερώτημα που κουτο-

πόνηρα τίθεται από διάφορους κρυ-
φοσυριζαίους, ή στην καλύτερη περί-
πτωση αφελείς, «και τι θα γίνει μετά;» 
αποτελεί ένα ερώτημα εκ του πονη-
ρού. Πρώτον διότι έτσι παραπέμπει 
στα γνωστά διχαστικά σύνδρομα του 
τύπου, «θέλετε να έρθει ο Μητσοτά-
κης», που διαιωνίζουν μια εμφυλι-
οπολεμική αντίληψη – διότι άραγε 
στο παρελθόν, όταν κριτικάραμε τον 
Σαμαρά, θέλαμε να έρθει ο Σύριζα; 
Δεύτερον, επειδή το αίτημα να φύ-
γουν είναι ήδη πλειοψηφικό στην ελ-
ληνική κοινωνία, όποιος αναλαμβά-
νει να το εκφράσει κερδίζει πολιτικά 
και μπορεί και να το εκμεταλλευτεί. 

Όταν λοιπόν οι αντιπολιτευόμε-
νοι τον Σύριζα, τόσο από την «κε-
ντροαριστερά» όσο και κυρίως από 
την εκτός Σύριζα αριστερά, αρνού-
νται να θέσουν αυτό το αίτημα ευ-
θαρσώς και χωρίς περιστροφές στον 
ελληνικό λαό, τότε εκ των πραγμά-
των ευνοούν όντως τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Διότι όταν μία κυβέρ-
νηση έχει απολέσει την λαϊκή συ-
ναίνεση και οι πολιτικές δυνάμεις 
αρνούνται να το εκφράσουν, τότε 
το λαϊκό αίτημα θα κατευθυνθεί σε 
εκείνον που το αναλαμβάνει. 

Το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ, 
η ΛΑΕ, ακόμα και η Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου, αρνούνται να θέσουν 
ως αίτημα την άμεση απομάκρυν-
ση αυτής της εθνοκτόνας και λαοκτό-
νας κυβέρνησης. Αυτό καταδεικνύει 
πρώτον τις υπόγειες, αλλά ισχυρότα-
τες ιδεολογικές διασυνδέσεις τους με 
την «κυβερνώσα αριστερά» (άμα ρί-
ξουμε την κυβέρνηση θα έρθει ο Μη-

τσοτάκης), όσο και την πολιτική τους 
ανικανότητα. Αντί με το αίτημα «πα-
ραιτηθείτε και γρήγορα» να δραστη-
ριοποιηθούν τα αριστερά κόμματα 
που έχουν και μεγαλύτερη δυνατό-
τητα κινητοποίησης και να δημιουρ-
γήσουν μια νέα πλατεία «αγανακτι-
σμένων» απέναντι στην κυβέρνηση 
Σύριζα Ανελ, το εγκαταλείπουν. Και 
μάλιστα αφήνουν το αίτημα αυτό να 
το εκφράσουν άνθρωποι που στο κά-
λεσμά τους χαρακτηρίζουν «εθνολαϊ-
κιστική» (sic!) την κυβέρνηση, αντί να 
τη χαρακτηρίζουν ολετήρα της εθνι-
κής κυριαρχίας. 

Ο Σύριζα από την πλευρά του, 
σε μια κουτοπόνηρη τακτική που 
πατάει ακριβώς σε αυτές τις ελλεί-
ψεις της αριστεράς και της κεντρο-
αριστεράς, προσπαθεί να προβάλ-
λει ως αποκλειστικό διακύβευμα  το  
«Σύριζα ή Ν.Δ.», ταυτίζοντας το αί-
τημα «Παραιτηθείτε» με τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη και τον Άδωνη Γε-
ωργιάδη. Ωστόσο, μια τέτοια πολι-
τική έχει κοντά ποδάρια. Διότι, όταν 
στην κοινωνία φουντώνει η αγανά-
κτηση ενάντια στην κυβέρνηση (χα-
ρακτηριστικό το τι συνέβη στην Ιε-
ράπετρα με τον Πολάκη), τότε όσο 
και να λειτουργήσουν τα τόσο βαθιά 
ριζωμένα αντιδεξιά ή αντιμητσοτα-
κικά σύνδρομα, εν τέλει, αναπόφευ-
κτα, ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, 
που αυτή τη στιγμή εισπράττει κα-
τακέφαλα φόρους, ΕΝΦΙΑ, μείωση 
συντάξεων, αύξηση του ΦΠΑ, προ-
σφυγικό κ.λπ. θα στραφεί, θέλοντας 
και μη, προς τη Ν.Δ. 

Ο Σύριζα, απλώς, ελπίζει πως θα 
παραμείνει έτσι ο δεύτερος πόλος 
του πολιτικού συστήματος, μια και 
οι εν δυνάμει αντίπαλοί του, τόσο 
της κεντροαριστεράς, όσο και της 
αντικυβερνητικής αριστεράς, απο-
δεικνύονται ανίκανοι να εκφράσουν 
τη λαϊκή αγανάκτηση. 

Κατά συνέπεια, λοιπόν, όσοι 
συμφωνούν με την ανάγκη της άμε-
σης απομάκρυνσης αυτής της κυ-
βέρνησης, πρέπει να κινητοποιη-
θούν με όλους τους τρόπους για να 
γίνει αυτό δυνατόν το συντομότερο, 
διότι κάθε ημέρα τους στην εξουσία 
είναι καταστροφική. Ας μην κρύβο-
νται πίσω από επιχειρήματα του τύ-
που «ποιος το λέει, ποιον τον συμ-
φέρει», και άλλα τέτοια. Η απάντηση 
είναι απλή: Συμφέρει όλους τους 
Έλληνες, εκτός από μία μικρή κλί-
κα που βρίσκεται στην εξουσία και 
κατά συνέπεια θα πρέπει να το διεκ-
δικούν και να το διακηρύσσουν όλοι 
οι Έλληνες και όλες οι πολιτικές δυ-
νάμεις, έστω και εάν το κάνει ο καθέ-
νας με τον τρόπο του.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

«Ξεκουμπιστείτε»
Επιτακτική ανάγκη η άμεση απομάκρυνση αυτής της κυβέρνησης 

“ 
Επειδή το αίτημα να 

φύγουν είναι ήδη 

πλειοψηφικό στην 

ελληνική κοινωνία, 

όποιος αναλαμβά-

νει να το εκφράσει, 

κερδίζει πολιτικά και 

μπορεί και να το εκ-

μεταλλευτεί. 

Του Γιώργου Καραμπελιά

Ο Σύριζα απλώς, ελπίζει πως θα παραμείνει έτσι ο δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήματος, μια και οι εν δυ-
νάμει αντίπαλοί του αποδεικνύονται ανίκανοι να εκφράσουν τη λαϊκή αγανάκτηση. 
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Η επιδημιολογία ως επιστήμη θεωρείται 
ότι ξεκίνησε από την παρατηρητικότητα 
ενός Βρετανού, του Τζον Σνόου (1813-
1858). Αυτός, κατά τη διάρκεια μιας φο-
βερής επιδημίας χολέρας στο Λονδίνο 
(1854), χαρτογραφώντας τους θανάτους, 
συσχέτισε την εξάπλωση της επιδημίας 
με την κατανάλωση νερού από μια κοινό-
χρηστη τρόμπα πόσιμου νερού, αυτή της 
Μπρόαντ Στρητ. Η ασθένεια και η θνησι-
μότητα συνδέθηκαν και επιστημονικά με 
τους παθογόνους παράγοντες και η δη-
μόσια υγεία πήρε τη θέση της ανάμεσα 
στις πολιτικές που μια οργανωμένη πολι-
τεία οφείλει να διασφαλίζει στα μέλη της.

Έ 

κτοτε, υπό την επίδραση του Π.Ο.Υ 
(Παγκόσμιος Οργανισμούς Υγεί-
ας), οι δείκτες υγείας συσχετίστη-
καν και με τους κοινωνικούς παρά-

γοντες. Η φτώχεια αναδείχθηκε σε κύρια απει-
λή για την υγεία και έγιναν αποδεκτοί, ως «κοι-
νωνικοί καθοριστές», και άλλοι, μη βιοϊατρικοί 
παράγοντες: Ειρήνη, στέγη, τροφή, εκπαίδευ-
ση, εισόδημα, οικοσύστημα, διατήρηση φυσι-
κών πόρων, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα  
(Ottawa Charter for Health Promotion, 1986). 
H προσέγγιση αυτή φαίνεται να ερμηνεύει τις 
διαφορές τόσο στους δείκτες υγείας ανάμεσα 
σε χώρες με διαφορετική ανάπτυξη, όσο και 
σε χώρες που υπέστησαν δραματικές αλλαγές 
καθεστώτος ή κοινωνικοοικονομικού μοντέ-
λου. Χαρακτηριστικά, η κατάρρευση του κα-
θεστώτος στην πρώην ΕΣΣΔ μείωσε το προσ-
δόκιμο επιβίωσης κατά επτά χρόνια». Για τους 
άνδρες έπεσε στα εξήντα ένα χρόνια ενώ ένας 
στους τρείς πεθαίνει ανάμεσα στα είκοσι και 
τα εξήντα χρόνια. Ακόμη και σήμερα, οι δεί-
κτες θνησιμότητας και υγείας υπολείπονται 
κατά πολύ των επιδόσεων του… 1964! Ανερ-
γία, ανασφάλεια, κατάρρευση των υπηρεσιών 
υγείας, προβληματική  διατροφή, κατάχρηση 
ουσιών, κοινωνική βία, αν σας θυμίζουν τίπο-
τε όλα αυτά.

Η υγεία, η αρρώστια και ο θάνατος δεν 
παύουν να είναι ταξικό θέμα.

Το προφανές είναι ότι, μια κρίση που 
σπρώχνει όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του 
πληθυσμού στις στήλες «υψηλού κινδύνου», 
θα κάνει την εικόνα ακόμη δυσμενέστερη.

Όλα αυτά είχαν αποτελέσει μια προσφιλή 
θεματολογία τους καιρούς του αντιμνημόνιου. 
Ξεκινώντας από το πιο προφανές, τα ποσοστά 
των αυτοκτονιών που εκτοξεύτηκαν, μέχρι τις 
ανακοινώσεις για την επιδείνωση της δημόσι-
ας υγείας λόγω των περικοπών, όλα αυτά απο-
τέλεσαν ένα όπλο στη φαρέτρα του αντιπολι-
τευτικού λόγου. 

Μάθαμε ότι η βρεφική θνησιμότητα, οι θά-
νατοι δηλαδή βρεφών κάτω του ενός έτους, 
αυξήθηκε στη χώρα μας κατά 51% μεταξύ 
2008 και 2011 (από 2,65 θανάτους ανά 1.000 
γεννήσεις το 2008, σε 4 θανάτους ανά 1.000 
γεννήσεις το 2011). Μάθαμε ότι, σύμφωνα με 
τα  αποτελέσματα τριών πανελλαδικών τηλε-

φωνικών ερευνών, έχουν ήδη καταγράψει την 
αύξηση του επιπολασμού της κατάθλιψης και 
της αυτοκτονικότητας κατά 2,48 και 2,5 φορές 
αντίστοιχα (από 3,3% και 0,6% στο σύνολο του 
δείγματος το 2008 σε 8,2% και 1,5% το 2001) 
μέσα στα τρία πρώτα μόλις χρόνια της κρί-
σης (2008-2011). Ενημερωθήκαμε πως, βά-
σει ευρωπαϊκών δεδομένων, μια αύξηση της 
ανεργίας κατά 3% συνοδεύεται από αύξηση 
της θνησιμότητας από αυτοκτονίες και κατά-
χρηση αλκοόλ κατά 4,5% και 28%, αντίστοιχα. 
(Ο «γνωστός» ΙΟΣ, από το https://contramee.
wordpress.com)

Μέχρι που «ήρθε η ελπίδα» κι ανέλαβε 
το υπουργείο ο Κουρουπλής ο Ξανθός, ο Πο-
λάκης. Από τότε οι αυτοκτονίες σταμάτησαν, η 
έκρηξη των θανάτων από αγγειοκαρδιακά νο-
σήματα, καρκίνους ή επιπλοκές απλών ασθε-
νειών εξαφανίστηκαν! Οι Έλληνες επιδεικνύ-
ουν μια αξιοζήλευτη αισιοδοξία και θετική ψυ-
χική κατάσταση, νιώθουν ασφαλείς για το μέλ-
λον, τρέφονται σωστά, δεν κάνουν κατάχρηση 
αλκοόλ ή ναρκωτικών γιατί χρειάζεται να ξε-
χάσουν κάτι. Εξ άλλου υποστηρίζονται από ένα 
άρτιο σύστημα δημοσίας υγείας και περίθαλ-
ψης με επαρκείς πόρους, ή αν αυτό δεν τους 

κάνει, έχουν τα εισοδηματικά αποθέματα να 
προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα.

Ο θόρυβος αντικαταστάθηκε από μια σιγή 
νεκροταφείου. Το «λάλον ύδωρ απέσβετο», οι 
αγανακτισμένοι ειδικοί του χθες διαχειρίζο-
νται το σήμερα. Βλέπετε πουθενά καμία έρευ-
να για το ποια είναι η κατάσταση στο πεδίο των 
αυτοκτονιών, των πρόωρων θανάτων που θα 
μπορούσαν να μην έχουν συμβεί, των δεικτών 
υγείας των Ελλήνων; 

Το μόνο που ξέρουμε (χωρίς καμιά τεκ-
μηρίωση από έναν αισχρά διαμεσολαβημένο 
επιστημονικό και επικοινωνιακό λόγο) είναι τα 
νέα για όλο και πιο πολλούς θανάτους, τουλά-
χιστον από το άμεσο περιβάλλον που μας επι-
τρέπει μια άτυπη, προσωπική στατιστική. Δεν 
είναι μόνο ο επώνυμος Νίκος που μνημονεύ-
τηκε στα δελτία, αλλά και κάθε ανώνυμος Νί-
κος  που αυτοκτονεί, πεθαίνει από επιπλοκές 
μιας ίωσης, σβήνει στις ουρές στα Επείγοντα, 
διακόπτει φαρμακευτικές αγωγές γιατί δεν 
έχει να πληρώσει, τρέφεται με ό,τι να’ναι, πίνει 
ωκεανούς αλκοόλ για να ξεχάσει  την αυτολύ-
πησή του.

Η τρόμπα του Μεγάρου Μαξίμου ακόμη 
περιμένει τον δικό της Τζον Σνόου.

Του Θανάση Τζιούμπα

Η τρόμπα του Μαξίμου
Η σιγή που επιβάλλει το πρωθυπουργικό γραφείο για τους απόβλητους της πολιτικής του.

Κ 

αλά καλά δεν ξεκίνησε τη θη-
τεία της η νέα βουλή, και το πα-
λαιό κατεστημένο ξεκίνησε τις 
μεθοδεύσεις για την αναίρεση 

του μηνύματος που απέστειλαν ο κάλπες 
προς τα κυπριακά κόμματα: Ένα μήνυμα 
διάρρηξης της συναίνεσης περί της Διζω-
νικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και της 
επίσημης «εθνικής γραμμής» που ακο-
λουθεί η κυπριακή ηγεσία τις τελευταί-
ες... τέσσερις δεκαετίες, μέσω της ισχυ-
ροποίησης των αντιομοσπονδιακών, αντι-
ψευτοδιπολικών πολιτικών κομμάτων. 

Η ισχυροποίησή τους υπήρξε τόσο 
μεγάλη, που απειλούσε να ανατρέψει 
τους συσχετισμούς της ψηφοφορίας για 
την εκλογή νέου προέδρου της κυπρια-
κής βουλής, δεύτερου τη τάξει αξιώμα-
τος στην Κύπρο. Έτσι, κι εφόσον ΕΔΕΚ, 
ΔΗΚΟ, Αλληλεγγύη, Κίνηση Πολιτών και 
Οικολόγοι ένωναν τις δυνάμεις τους, θα 
ήταν σε θέση να εκλέξουν δικό τους πρό-
εδρο, καταφέρνοντας έτσι και ένα δεύ-
τερο ράπισμα στο κατεστημένο του ΔΗΑ-
ΚΕΛισμού. Εξέλιξη που θα επιτάχυνε την 
κρίση του και θα είχε άμεσο αντίκτυπο και 
στη «γραμμή» που ακολουθεί ο Αναστια-
σιάδης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσε-
ών του με τον Ακιντζί. 

Όμως όχι. Η Θεοχάρους και ο Συλλού-
ρης της «Αλληλεγγύης» είχαν διαφορε-
τική άποψη και μεθόδευσαν τις διαδικα-
σίες έτσι ώστε να εκλεγεί ο τελευταίος 
πρόεδρος της κυπριακής βουλής με τις 
ψήφους του... ΔΗΣΥ εναντίον του κοινού 
υποψηφίου των υπολοίπων αντιδιζωνι-
στών, Μαρίνου Σηζόπουλου! Έτσι, έλαβε 
χώρα μια από τις μεγαλύτερες κωλοτού-
μπες της κυπριακής πολιτικής ζωής, κα-
θώς η εκλογική επιτυχία της Αλληλεγγύ-
ης στηρίχτηκε ακριβώς στη σκληρή αντι-
πολίτευση που άσκησε στο ΔΗΣΥ και τον 
πρόεδρο Αναστασιάδη, γεγονός που της 
επέτρεψε να αποσπάσει μια μερίδα απο-
γοητευμένων ψηφοφόρων της κυπρι-
ακής δεξιάς. Η Αλληλεγγύη μετέτρεψε 
την προίκα των απογοητευμένων ψηφο-
φόρων του ΔΗΣΥ σε... συμμαχία μαζί του, 
προσφέροντας μια σανίδα σωτηρίας στο 
κυπριακό κατεστημένο. 

Το παρασκήνιο λέει ότι προέβη σε 
αυτή την κωλοτούμπα καθώς θεώρησε 
ότι η εκλογή Σηζόπουλου διευκολύνει 
τις διεργασίες για την κοινή στήριξη του Γ. 
Λιλλήκα στις επόμενες προεδρικές εκλο-
γές και φράσσει τον δικό της δρόμο προς 
την προεδρική υποψηφιότητα. Το ερώτη-
μα, βέβαια, είναι πώς νομίζει ότι την ενι-
σχύει, με το να μετατρέπεται σε ουρά του 
ΔΗΣΑΚΕλισμού... 

Κύπρος: 
Η μεγάλη κωλο-
τούμπα της 
Αλληλεγγύης 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έννοια της υγείας - Κοινωνικοί καθοριστές υγείας

https://contramee.wordpress.com
https://contramee.wordpress.com
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Σ 

ε δηλώσεις του στο ΡΙΚ, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Νί-
κος Χριστοδουλίδης προα-
νήγγειλε την επανασύσταση 

του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά, όπως τό-

νισε, «μπορούν να συμμετάσχουν όσοι 

συμφωνούν με το πλαίσιο που θα καθο-

ρίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Μά-

λιστα επισήμανε σε ερωτήσεις των δη-

μοσιογράφων ότι δεν μπορούν να συμ-

μετέχουν πολιτικοί σχηματισμοί –έστω 

και αν είναι κοινοβουλευτικά κόμματα– 

τα οποία διαφωνούν με τον τελικό στόχο 

της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 

γιατί στο Εθνικό Συμβούλιο θα γίνεται συ-

ζήτηση επί των πτυχών της συγκεκριμέ-

νης μορφής λύσης!

Με αυτό το σκεπτικό δηλαδή, απο-

κλείονται τα μικρότερα κόμματα του κοι-

νοβουλίου, τα οποία δεν θα έχουν δικαί-

ωμα να εκφέρουν τις απόψεις και αντιρ-

ρήσεις τους, αλλά ούτε και να έχουν 

έστω και μια υποτυπώδη εικόνα της πο-

ρείας των διαπραγματεύσεων. Είναι απο-

ρίας άξιο το γεγονός ότι, ακόμη και σε 

ένα μη δεσμευτικό, αλλά συμβουλευτικό 

θεσμό, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο, 

ο πρόεδρος Αναστασιάδης αποκλείει, εκ 

προοιμίου και αντιδημοκρατικά, κόμματα 

που διαφωνούν με τη διζωνική λύση. Αν 

όντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προ-

χωρήσει σε ένα τέτοιου τύπου συμβού-

λιο, αυτό θα έχει ξεκάθαρα διζωνικό χα-

ρακτήρα και δεν θα προσφέρει τίποτε το 

ουσιαστικό, αφού θα μαζεύονται όλοι οι 

υποστηρικτές της ΔΔΟ και θα συμφωνούν 

μεταξύ τους. Ας το κάνουν. Το ελπιδοφό-

ρο από αυτή την περίπτωση είναι ότι θα 

επιτευχθεί –και ως αντίδραση στην προ-

κλητική αυτή ενέργεια– η διόγκωση της 

λαϊκής εναντίωσης στη Διζωνική Δικοι-

νοτική Ομοσπονδία.

Εμείς πάλι τονίζουμε την ανάγκη συ-

γκρότησης Συμβουλίου Εθνικής Ασφα-

λείας Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο θα χα-

ράσσει στρατηγική και οι αποφάσεις του 

θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την 

πολιτική ηγεσία. 

Ανδρέας Χριστοφή

«γαλατικό χωριό»

Κύπρος ΙΙ: 
Μεθοδεύσεις 
στο Εθνικό 
Συμβούλιο Το νομοσχέδιο για τις ενισχύσεις ιδιωτι-

κών επενδύσεων έδωσε αφορμή για συ-
ζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη. Μετά 
πολλά χρόνια ύφεσης, το τρίτο μνημό-
νιο επιβάλλει συνέχιση της λιτότητας. Οι 
προβλέψεις για τα επόμενα δύο χρόνια 
δεν ευνοούν ψευδαισθήσεις για ανάπτυ-
ξη  προ των πυλών. Παρά την «αναπτυ-
ξιολογία» που αναπτύχθηκε με το βασα-
νιστικό κλείσιμο της αξιολόγησης, διατη-
ρούνται μεγάλες επιφυλάξεις σχετικά με 
ιη δυνατότητα εξισσορόπησης της υφε-
σιακής δίνης που θα συνεχίζουν να δη-
μιουργούν τα δημοσιονομικά κενά, τα 
οποία προκύπτουν από τις ληξιπρόθε-
σμες οφειλές. Το πρόγραμμα δεν βγαίνει, 
η ενεργός ζήτηση μειώνεται και η επιμο-
νή σε αισιοδοξία, ανεξάρτητα από τα δε-
δομένα, δεν συμβάλλει στο να κοιτάξου-
με κατάματα την αλήθεια.

Τ 

ο κλείσιμο της αξιολόγησης διαφη-
μίζεται ως «γύρισμα σελίδας». Είναι 
αλήθεια μόνο σε ό,τι αφορά την αντι-
κατάσταση του ELA με το waiver και 

την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Και τα 
δύο όμως θα ενισχύσουν μόνο τη θέση των 
τραπεζών και δεν είναι καθόλου σίγουρο πως 
θα μεταφέρουν ρευστότητα στην οικονομία. 
Μάλιστα, η νέα αξιολόγηση, που περιλαμβά-
νει τα εργασιακά, θα έχει επιπτώσεις στις αμοι-
βές του ιδιωτικού τομέα και στις  αποζημιώ-
σεις απολύσεων λόγω εξορθολογισμού επι-
χειρήσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση, με 
άνεση, προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η ίδια θα 
μείωνε τις δαπάνες, αντί να επιβάλει φόρους. 
Είναι όμως προφανές ότι νέα μείωση δαπα-
νών σημαίνει μείωση μισθών στο δημόσιο 
και περικοπές του κοινωνικού κράτους (υγεία, 
παιδεία). Ένα διασκεδαστικό στοιχείο είναι η 
«πρόταση» για ανάπτυξη 4%.

Κατά την κατάθεση του αναπτυξιακού νό-
μου που θα ψηφισθεί την Τρίτη, με άνεση δη-
λώθηκε πως, το αναπτυξιακό σχέδιο που δεν 
έχουμε δει, υπάρχει και έχει παραληφθεί από 
το ΚΕΠΕ, στο οποίο όμως ανατέθηκε μόλις τον 
Μάρτιο. Θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί η Βου-
λή για το σχέδιο αυτό, προκειμένου να εκφέ-
ρει γνώμη για τη συμβατότητα στόχων (Σχέδιο) 
και μέσων (Νόμος). Εξάλλου, ενώ γίνεται λόγος 
για έμφαση στην παραγωγή, δεν υπάρχει δι-
ατυπωμένη βιομηχανική στρατηγική, ενώ 
η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ εί-
ναι μόλις 8,5%.

Το υπουργείο Οικονομίας δηλώνει πως οι 
κλάδοι της τεχνολογίας πληροφορικής – επι-
κοινωνιών (ICT) και της αγροδιατροφής θα εί-
ναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τον νόμο, κα-
θώς μπορούν να καλλιεργήσουν ένα brand 
name (ταυτότητα) για την Ελλάδα. Δεν αναφέ-
ρει όμως πώς θα αντιμετωπισθεί το γεγονός ότι 
το μνημόνιο μειώνει αποφασιστικά την αντα-
γωνιστικότητα των Ελλήνων παραγωγών γά-
λακτος και των βιομηχανιών ( η Δέλτα εγκατέ-

λειψε), αφού ονομάζεται «φρέσκο» γάλα το γερ-
μανικό, ιρλανδικό και ολλανδικό μακράς διάρ-
κειας. Ούτε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
φέτας υπονομεύεται από το γεγονός ότι, στην 
ευρωπαϊκή συμφωνία με τη Ν. Αφρική, η φέτα 
δεν προστατεύεται μαζί με άλλα προιόντα ποπ. 
Ούτε ότι η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριό-
τητα αποκλείεται από τον νόμο. 

Το νομοσχέδιο σωστά φιλοδοξεί να δημι-
ουργήσει προϋποθέσεις για την ανάκαμψη των 
επενδύσεων. Αυτές γνώρισαν δραματική πτώ-
ση από το 2008 και μετά. Είναι καθοριστικό 
πως οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην 
8ετία 1998-2015 μειώθηκαν κατά 62%. Οι 
εξαγωγές μειώθηκαν πάλι το πρώτο 3μηνο φέ-
τος κατά 9,3%, χωρίς τα πετρελαιοειδή. Παράλ-
ληλα, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
μειώθηκε, παρ' όλο που η αμοιβή της εργα-
σίας έχει καταρρεύσει. Είναι εντυπωσιακό πως, 
παρά τη δραματική μείωση των μισθών, το κό-
στος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυ-
ξήθηκε το 2015.  

Δεν μπορούμε λοιπόν να διαφωνήσουμε 
με τις δηλώσεις για προτεραιότητα στην πα-
ραγωγή, έμφαση στην καινοτομία και ενίσχυ-
ση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Οι 

διατιθέμενοι όμως πόροι είναι ελάχιστοι, κα-
θώς τα 2/3 τους θα καλύψουν τις «ουρές» 
των δύο προηγούμενων νόμων. Το γεγο-
νός αυτό έχει δύο σοβαρές συνέπειες: Πρώ-
τον, η μεταστροφή της οικονομίας στην παρα-
γωγή και την καινοτομία δεν ενισχύεται ουσι-
αστικά, αποκλείοντας έτσι κάθε ελπίδα για 
άμεση παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεύ-
τερον, η απουσία αξιολόγησης των 6.300 επεν-
δυτικών σχεδίων που λιμνάζουν, ως προς τους 
στόχους του αδημοσίευτου αναπτυξιακού σχε-
δίου της κυβέρνησης, ακυρώνει τις διακη-
ρύξεις περί αλλαγής που παραγωγικού μο-
ντέλου. Μπορεί να αποδοθεί στην προσδοκία 
απορρόφησης πόρων, λόγω μεγαλύτερης ωρί-
μανσης των εκκρεμουσών επενδύσεων. Η επι-
λογή αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί ευερ-
γετική για την αντιμετώπιση της ανεργίας, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εκκρεμούσες επεν-
δύσεις είναι εντάσεως εργασίας. Είναι όμως; 
Στο πεδίο αυτό θα κριθεί η αποτελεσματικότη-
τα του μηχανισμού αξιολόγησης, αλλά και η 
αξιοπιστία της πολιτικής. 

«Στο δίλημμα τι ανάπτυξη θέλουμε, απα-
ντήσαμε. Δεν θέλουμε ανάπτυξη με ειδικές οι-
κονομικές ζώνες, τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά 
βασιζόμενη στην υψηλή προστιθέμενη αξία, 
με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, αναδι-
άρθρωση της παραγωγικής βάσης. Δίκαιη και 
συμβατή με τα δεδομένα της αναδιανομής, θα 
εδράζεται στο κοινωνικό κράτος, σταθερότητα 
και αύξηση των μισθών και μοίρασμα του νέου 
πλούτου που θα δημιουργηθεί», δηλώνει ο κ. 
Σταθάκης.. 

Το παράδοξο είναι πως, οι διατυπώσεις αυ-
τές, με τις οποίες οι πιο πολλοί θα συμφωνή-
σουν, αναφέρονται κυρίως στις επενδύσεις των 
προηγούμενων νόμων που απορροφούν τα 
2/3 της χρηματοδότησης! Και δεν έχουν σχέ-
ση με τη ζοφερή μνημονιακή πραγματικότη-
τα, στην οποία ανάπτυξη με υψηλούς μισθούς, 
από τον νέο πλούτο που θα δημιουργηθεί, δεν 
επιτρέπεται από τον «κόφτη», ο οποίος ρίχνει 
βαριά τη σκιά του στην αβάσταχτη ελαφρότητα 
των τενόρων του μνημονιακού «είναι».

Η ελαφρότητα των «τενόρων»
Αναπτυξιολογία στο έδαφος της υφεσιακής πραγματικότητας

“ 
Η απουσία αξιολόγησης 

των 6.300 επενδυτικών 

σχεδίων που λιμνάζουν, 

ως προς τους στόχους 

του αδημοσίευτου ανα-

πτυξιακού Σχεδίου της 

κυβέρνησης, ακυρώνει 

τις διακηρύξεις περί αλ-

λαγής που παραγωγικού 

μοντέλου. 

Του Γεράσιμου Ποταμιάνου

Η μεταστροφη της οικονομίας στην παραγωγή και την καινοτομία δεν ενισχύεται ουσιαστικά, 
αποκλείοντας έτσι κάθε ελπίδα για άμεση παραγωγική ανασυγκρότηση. 
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Επισκοπώντας τις εξελίξεις στη 
Θράκη κατά τη μεταπολεμι-
κή περίοδο, μπορούμε να πού-
με ότι κατά κανόνα το ελληνι-
κό κράτος την αντιμετώπισε ως 
μια μεθοριακή ζώνη, για την 
οποία δεν είχε κάποιο υψηλό 
όραμα. Η επισήμανση αυτή βε-
βαίως ισχύει και για άλλες ελ-
ληνικές περιφέρειες, όπως π.χ. 
η Ήπειρος, η Ανατολική Μακε-
δονία και εν γένει για όσες πε-
ριοχές βρίσκονταν έξω από τον 
άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Τ 

ο φαινόμενο αυτό δεν εί-
ναι αποτέλεσμα κάποιας 
συνειδητής επιλογής, αλλά 
συνέπεια του τρόπου με τον 

οποίο το ελληνικό πολιτικό προσω-
πικό λειτούργησε διαχρονικά: χω-
ρίς ποτέ να διαθέτει μια δομημένη 
στρατηγική ανάπτυξης και πλήρους 
απασχόλησης για την περιφέρεια 
(και για τη χώρα στο σύνολό της), 
στηριζόμενο σχεδόν αποκλειστικά 
σε αυτοσχεδιασμούς και πρόσκαιρα 
μέτρα, πορεύτηκε συνήθως με γνώ-
μονα τις μικροπολιτικές του επιδι-
ώξεις (και όχι μόνο...), με συνέπειες 
που τις βλέπουμε πια τόσο σε επίπε-
δο περιφερειών όσο και στο σύνολο 
της χώρας.

Ειδικά για τη Θράκη, η οποία επί 
πλέον έχει την ιδιαιτερότητα να δια-
θέτει και μια σημαντική μουσουλ-
μανική μειονότητα, θα πρέπει να το-
νισθεί ότι η ελληνική πολιτική δεν 
ήταν μόνο αποσπασματική ή ανα-
κόλουθη. Συχνά ήταν και ιδιαίτερα 
ανεκτική σε έξωθεν παρεμβάσεις, 
με αποτέλεσμα να δοθεί πρόσφο-
ρο έδαφος στην τουρκική πολιτική 
να προωθήσει διάφορες πρακτικές 
«συνδιοίκησης» στην περιοχή...

Τα γεγονότα του 1990 στην Κο-
μοτηνή έδωσαν ένα ισχυρό λάκτι-
σμα στο κοιμώμενο ελληνικό κρά-
τος, σε μια εποχή που ακόμη διέθε-
τε ανακλαστικά και πόρους για να 
αντιδράσει. Έτσι, την περίοδο εκεί-
νη η ελληνική πολιτεία προχώρησε 
εσπευσμένα σε μια σειρά ενεργειών, 
όπως η τυπική κατάργηση των δια-
κρίσεων κατά της μουσουλμανικής 
μειονότητας (οι οποίες βέβαια είχαν 
ατονίσει πολύ νωρίτερα), η συγκρό-
τηση μιας διακομματικής επιτρο-
πής για την εκπόνηση ενός σχεδίου 
για τη Θράκη, καθώς και η ανάλη-
ψη μιας σειράς πρωτοβουλιών (π.χ. 
η πληθυσμιακή της ενίσχυση με την 
εγκατάσταση Ελληνοποντίων στην 
περιοχή) οι οποίες όμως ήταν κυρί-

ως αποσπασματικού χαρακτήρα. 
Για να είμαστε αντικειμενικοί, εί-

ναι γεγονός ότι καταβλήθηκε μια ει-
λικρινής προσπάθεια να αλλάξουν 
τα δεδομένα, αφού μέσα στην ει-
κοσαετία που ακολούθησε κατατέ-
θηκαν τρεις αναπτυξιακοί νόμοι οι 
οποίοι ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωροι 
με τη Θράκη. Πόσο όμως απέδωσε 
αυτή η προσπάθεια; Για να απαντή-
σει κανείς σε αυτό το ερώτημα, δεν 
χρειάζεται να επισκεφθεί τις ΒΙΠΕ 
των θρακικών πόλεων, ούτε να κά-
νει κάποια λεπτομερή αναφορά των 
γεγονότων. Αρκεί να αναλογιστεί ότι 
σήμερα, είκοσι πέντε χρόνια μετά 
(!), το πολιτικό προσωπικό της χώ-
ρας εξακολουθεί να διαπιστώνει ότι 
η Θράκη βρίσκεται σε αδιέξοδο, δι-
ατυπώνοντας και πάλι ως πρόταση 
για τη λύση των προβλημάτων της 
τη σύγκλιση μιας ακόμη διακομμα-
τικής επιτροπής που θα καταρτίσει 
ένα (νέο) έκτακτο σχέδιο... Με άλλα 
λόγια προτείνεται για μια ακόμη 
φορά μια συνταγή η οποία έχει ήδη 
αποτύχει, χωρίς όμως ποτέ να έχουν 
αναλυθεί τα αίτια της αποτυχίας της... 

Γιατί απέτυχαν έως τώρα οι πρω-
τοβουλίες του ελληνικού κράτους 

για τη Θράκη; 

Προσπαθώντας να καταλάβου-
με γιατί απέτυχαν οι πρωτοβουλίες 
που κατά καιρούς αναλήφθηκαν για 
τη Θράκη (και ειδικά από το 1990 
και μετά), θα πρέπει να επισημάνου-

με τρεις βασικές αιτίες:
Πρώτον, το πόρισμα το οποίο 

εξέδωσε η διακομματική επιτροπή 
της Βουλής το 1992 ήταν ένα κείμε-
νο προθέσεων το οποίο ποτέ δεν με-
τασχηματίστηκε σε ένα συγκροτη-
μένο σχέδιο διακομματικής αποδο-
χής. Έτσι, οι όποιες ενέργειες αναλή-
φθηκαν για την υλοποίησή του δεν 
μπορούσαν να έχουν την απαιτού-
μενη μεθοδικότητα και διάρκεια. Το 
αποτέλεσμα ήταν, σύντομα, η όποια 
προσπάθεια να ατονίσει, και τελι-
κά να εκφυλιστεί σε μια σειρά απο-
σπασματικών ενεργειών... Το γεγο-
νός αυτό είναι συνέπεια των πάγιων 
αδυναμιών του ελληνικού πολιτι-
κού συστήματος, το οποίο διαχρονι-
κά αδυνατεί να συνεννοηθεί για τα 

μεγάλα θέματα της χώρας, διότι κατά 
κανόνα τα κόμματα αρνούνται να 
εφαρμόσουν ή να συναινέσουν σε 
πολιτικές οι οποίες θα έχουν αποτε-
λέσματα πέραν του ορίζοντα της κυ-
βερνητικής τους θητείας.

Δεύτερον, η επιτυχία ακόμη και 
του καλύτερου πολιτικού σχεδια-
σμού εξαρτάται από την αποτελε-
σματικότητα του μηχανισμού που 
καλείται να τον υλοποιήσει. Από 
αυτή την άποψη είναι μάλλον μαται-
οπονία να περιμένουμε ότι το ελλη-
νικό κράτος με τις χρόνιες αδυναμί-
ες του θα μπορούσε να φέρει εις πέ-
ρας μια τόσο πολύπλοκη αποστο-
λή όπως είναι η αναμόρφωση μιας 
ολόκληρης περιοχής. Σχετικά λοι-
πόν είναι σαφές ότι, αν σήμερα θέ-
λουμε να υλοποιήσουμε ένα σχέ-
διο για τη Θράκη, είναι τουλάχιστον 
αφελές να πιστεύουμε ότι κάτι τέ-
τοιο μπορεί να γίνει χωρίς να προ-
ηγηθεί μια γενναία αναμόρφωση 
των κρατικών δομών (τουλάχιστον 
σε επίπεδο περιφέρειας ΑΜΘ) ή 
την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου δι-
οικητικού μηχανισμού, ο οποίος θα 
έχει κατάλληλη διάρθρωση και στε-
λέχωση, ώστε να παρακαμφθούν 
τα εμπόδια που θα δημιουργήσει 
η ανεπάρκεια (και η διαφθορά;) του 
υπάρχοντος πλαισίου.

Τρίτον, οι αναπτυξιακοί νόμοι οι 
οποίοι κατατέθηκαν για τη Θράκη 
δεν λειτούργησαν υπέρ της περιο-
χής, αλλά, όπως αποδείχτηκε, ωφέ-

λησαν κυρίως όσους έσπευσαν να 
τους εκμεταλλευτούν... Το γεγονός 
αυτό μας δείχνει ότι ένα κράτος δεν 
μπορεί να αναθέτει την άσκηση πε-
ριφερειακής πολιτικής μόνο στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία προσφέρο-
ντάς της απλώς γενναιόδωρα κίνη-
τρα. Βεβαίως η ιδιωτική πρωτοβου-
λία, είναι ο βασικός μοχλός της ανά-
πτυξης, αλλά το δίδαγμα είναι ότι και 
το κράτος δεν μπορεί να παραιτηθεί 
των ευθυνών του. Αντιθέτως, οφεί-
λει να αναλάβει έναν επιτελικό ρόλο 
σχεδιάζοντας, ελέγχοντας και συ-
ντονίζοντας τις επί μέρους δράσεις, 
ώστε να μεγιστοποιηθούν οι μεταξύ 
τους συνέργειες. Το τονίζουμε αυτό 
ιδιαίτερα σήμερα, που κάποιοι φαί-
νεται να απεργάζονται ως «λύση» 
για τη Θράκη τον μετασχηματισμό 
της σε Ειδική Οικονομική Ζώνη...

Τι πρέπει να γίνει;
Σήμερα, καθώς ολόκληρη η χώρα 
βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, δεν υπάρχουν άλλα περι-
θώρια αδράνειας για τη Θράκη, η 
οποία πλέον από πολλές απόψεις 
βαδίζει προς ένα μεταίχμιο. Στον 
βαθμό λοιπόν που μπορώ να δια-
τυπώσω μια πρόταση για τη Θράκη, 
θα έλεγα ότι οι Θρακιώτες δεν πρέ-
πει να περιμένουν το ενδιαφέρον 
της Αθήνας. Θα πρέπει να πάρουν 
οι ίδιοι την τύχη τους στα χέρια τους, 
να ζητήσουν από τους τοπικούς φο-
ρείς τους (πολιτικούς και επιχειρη-
ματικούς) να καταστρώσουν ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την περι-
οχή τους και να το υποβάλουν στην 
ελληνική πολιτεία. Θα πρέπει να εί-
ναι ένα σχέδιο τολμηρό, το οποίο δεν 
θα επιζητά (μόνο) τη λήψη μέτρων 
ενίσχυσης του τοπικού εισοδήματος 
(όπως έγινε στο παρελθόν, π.χ. με 
την ίδρυση του ΔΠΘ), αλλά θα απο-
σκοπεί στη δημιουργία καθετοποιη-
μένων και ανταγωνιστικών παραγω-
γικών νησίδων, βασισμένων στα πλε-
ονεκτήματα της περιοχής. Επίσης, θα 
πρέπει να τεθεί ως απαίτηση το σχέ-
διο αυτό να εφαρμοστεί ανεξάρτη-
τα από τις εναλλαγές των κομμάτων 
στην εξουσία και, στον βαθμό που 
είναι δυνατό, θα πρέπει να προσδιο-
ριστεί ακόμη και ο μηχανισμός που 
θα το εκτελέσει. Αυτές είναι οι προϋ-
ποθέσεις για μια τελεσφόρα παρέμ-
βαση στη Θράκη και, για να εξασφα-
λιστούν, απαιτούν σοβαρή προετοι-
μασία και σχεδιασμό. Ο,τιδήποτε 
άλλο δεν θα είναι παρά μια διαχεί-
ριση σχέσεων και εντυπώσεων, η 
οποία ξέρουμε πολύ καλά τι αποτε-
λέσματα μπορεί να έχει...

Θράκη: Τα βήματα που δεν έγιναν…
Δύο χαμένες δεκαετίες για την ακριτική περιφέρεια 

“ 
Οι αναπτυξιακοί νόμοι 

οι οποίοι κατατέθηκαν 

για τη Θράκη δεν λει-

τούργησαν υπέρ της 

περιοχής, αλλά όπως 

αποδείχτηκε ωφέ-

λησαν κυρίως όσους 

έσπευσαν να τους εκ-

μεταλλευτούν...

Του Αναστάσιου Λαυρέντζου

Μέσα στην εικοσαετία που ακολούθησε κατατέθηκαν τρεις αναπτυξιακοί νόμοι οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα γεν-
ναιόδωροι με τη Θράκη. Πόσο όμως απέδωσε αυτή η προσπάθεια;



Αριθμός φύλλου 124       ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Ioυνίου 2016 7
                                                                                                                                                        ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ 
υκλοφόρησε η νέα έρευνα 
της ICAP Advisory σχετικά με 
το φαινόμενο της φυγής των 
νέων. Τα πορίσματά της είναι 

άκρως ενδιαφέροντα και αξίζει να τα πα-
ρουσιάσουμε επιγραμματικά. 

Κατ’ αρχάς, φαίνεται ότι αυξάνεται η 
τάση των ανθρώπων, που έχουν φύγει από 
τη χώρα, να μην επιθυμούν να επιστρέψουν 
ποτέ: Από το 30% του 2015, περάσαμε στο 
35% του 2016 –γεγονός που καταδεικνύει 
ότι έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική 
έξοδο μιας μεγάλης μερίδας των νέων γε-
νεών από τη χώρα. 

Δεύτερον, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον 
έχει και τι απαντούν οι ερωτώμενοι σχετικά 
με τους κυριότερους λόγους που τους εξώ-
θησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Πρώ-
τη έρχεται η μειωμένη αξιοκρατία και η δι-
αφθορά (40%) και μετά, κατά σειρά, η οικο-
νομική κρίση και αβεβαιότητα (37%), οι προ-
οπτικές εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού 
(34%), η αδυναμία εύρεσης εργασίας στον 
τομέα/κλάδο σπουδών (24%), οι καλύτερες 
εργασιακές συνθήκες (24%) και απολαβές 
(21%) στη χώρα του εξωτερικού, καθώς και 
η απόκτηση εργασιακής πείρας και εμπειρι-
ών ζωής στο εξωτερικό (20%). Τα ευρήματα 
αυτά καταδεικνύουν την αστοχία της αντίλη-
ψης που ανάγει τη φυγή των νέων αποκλει-
στικά στην οικονομική κρίση και τα μνημό-
νια. Προφανώς, η μεταβολή της Ελλάδας σε 
οικονομικό πειραματόζωο παρόξυνε αυτό 
το φαινόμενο, ωστόσο, είναι σαφές πως δεν 
ευθύνεται αυτή η εξέλιξη για τη μειωμένη 
αξιοκρατία και διαφθορά, την αδυναμία εύ-
ρεσης εργασίας στον τομέα και τον κλάδο 
σπουδών. Αυτά τα φαινόμενα είναι δομικά 
προβλήματα της ίδιας της ελληνικής κοινω-
νίας και συνδέονται με τον παρασιτισμό της. 

Τέλος, τη δική τους αποκρυπτογράφη-
ση θέλουν οι απαντήσεις περί της προσδο-
κίας για καλύτερη ποιότητα ζωής στο εξω-
τερικό, για μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής και 
γενικώς η αναζήτηση καλύτερου κοινωνι-
κού κλίματος. Αναδεικνύουν δύο διαστάσεις 
του ζητήματος, στενά διαπλεκόμενες μετα-
ξύ τους, που δεν έχουν συζητηθεί όσο θα 
τους έπρεπε: Αφενός, οι χώρες που βρίσκο-
νται στον πυρήνα της Ε.Ε. αντιπροσωπεύ-
ουν στο μυαλό των νέων Ελλήνων ένα Ελ-
ντοράντο ευημερίας και κοινωνικής ανέλι-
ξης –εικόνα που πλέον δεν ανταποκρίνεται 
διόλου στην πραγματικότητα. Αφετέρου, το 
ότι η έντονη κινητικότητα που χαρακτηρίζει 
τη νέα γενιά δεν είναι μόνον απόρροια της 
κρίσης, της ανεργίας και της ευρύτερης έλ-
λειψης προοπτικής στην Ελλάδα, αλλά συ-
ναρτάται και με τον αυξημένο βαθμό κοσμο-
πολιτισμού με τον οποίον έχουν ανατραφεί 
εδώ, τις τελευταίες δεκαετίες… 

Έρευνα της ICAP 
για τη φυγή των 
νέων

Η κυβέρνηση έκλεισε την αξιολόγηση και 
πανηγυρίζει, θεωρώντας ότι πήρε ανάσα, 
ότι έχει χρόνο να αλλάξει την εικόνα της. 
Πώς έκλεισε η αξιολόγηση και με ποιες 
θυσίες δεν σχολιάζεται από κανένα κυ-
βερνητικό νον πέιπερ. Δεν συζητιέται ότι 
η αξιολόγηση έκλεισε με επτά μήνες κα-
θυστέρηση (όταν υπέγραψαν το 3ο μνημό-
νιο πέρυσι τον Ιούλιο η πρόβλεψη ήταν ότι 
η πρώτη αξιολόγηση θα κλείσει τον Νοέμ-
βριο του 2015) και με τίμημα τη νομοθέτη-
ση μέτρων–ταφόπλακα για αγρότες, ελεύ-
θερους επαγγελματίες και συνταξιούχους, 
αλλά και ξεπουλήματος της δημόσιας πε-
ριουσίας (π.χ. το φιλέτο των 6.000 στρεμ-
μάτων του Ελληνικού το πήρε ο Λάτσης με 
αντίτιμο μόλις 900 εκ. ευρώ). 

Ξ 

εχνάνε ότι η αξιολόγηση μπήκε στην 
τελική της ευθεία μετά το αυτογκόλ 
Τσίπρα να τα βάλει με το ΔΝΤ, πε-
τυχαίνοντας την ευθυγράμμιση του 

ΔΝΤ με τη Γερμανία. Στο Γιούρογκρουπ που 
εγκρίθηκε η δόση σημειώθηκε η εντυπωσια-
κότερη νίκη του Σόιμπλε. Ευρωπαίοι, ΔΝΤ και 
Αμερικανοί συντάχθηκαν πίσω του για το θέμα 
του ελληνικού χρέους. Οι γερμανικές εφημερί-
δες την επόμενη μέρα θριαμβολογούσαν ότι εί-
ναι πια πολιτικός παίκτης παγκοσμίου βεληνε-
κούς1. Πώς αλλιώς, αφού ξεμπέρδεψε με το ζή-
τημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους με 
μια δήλωση-καρμπόν της υπόσχεσης που είχε 
δοθεί το 2014 και έδωσε στην Ελλάδα ελάχι-
στα χρήματα, ίσα ίσα για να την κρατά ζωντα-
νή. Δεν αναφέρουν τα κυβερνητικά παπαγαλά-
κια ότι η πρόβλεψη για την πρώτη δόση ήταν 
για 15 δισ. ευρώ και η κυβέρνηση «κατόρθω-
σε» να εξασφαλίσει μόλις 10,3 δισ. ευρώ (κού-
ρεμα 50%) και αυτά σε δύο δόσεις, με τη δεύ-
τερη του Σεπτεμβρίου να έχει ως όρο και νέα 
προαπαιτούμενα. 

Στην πραγματικότητα, με τα 7,5 δισ. που 
εγκρίθηκαν, αφού πρώτα οι «εταίροι» εξευ-
τέλισαν με τον χειρότερο τρόπο την κυβέρνη-
ση, εξασφαλίστηκε ότι μέχρι τα τέλη του 2016 
η χώρα θα μπορεί να καλύψει τις δανειακές 
της ανάγκες, οι οποίες μέχρι τα τέλη Δεκεμ-
βρίου είναι 7,3 δισ. Σε πρώτη φάση θα δοθούν 
τον Ιούλιο για δανειακές υποχρεώσεις 3,5 δισ. 
ευρώ και θα κρατήσουν «κάβα» άλλο 1,5 δισ. 
για τις δόσεις του Σεπτεμβρίου, γιατί στην κυ-
βέρνηση εκτιμούν ότι θα ξεμπερδέψουν με τα 
προαπαιτούμενα της δεύτερης δόσης γύρω 
στα Χριστούγεννα. Τι μένει λοιπόν; Στην καλύ-
τερη περίπτωση γύρω στα 2,4 δισ. που θα πάνε 
για να ξεπληρώσουν μέρος των 5,5 δισ. ευρώ 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, από 3 
δισ. που ήταν στα τέλη του 2014. 

Επομένως, το καλοκαίρι θα πληρωθούν 
κάποια από τα μακροχρόνια φέσια του Δημο-
1 Φυσικά ο «παγκόσμιος παίκτης», ασχολούμενος 
έξι χρόνια εμμονικά με το ελληνικό ζήτημα, δεν έδω-
σε την απαιτούμενη προσοχή στο βρετανικό ζήτημα 
και το Brexit είναι πια προ των πυλών ενώ η Ευρώ-
πη σε κρίση άνευ προηγουμένου!

σίου και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει πάλι 
το μαρτύριο. Μαρτύριο γιατί τα επώδυνα μέ-
τρα που ψήφισε η κυβέρνηση σε τρεις φάσεις 
θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, ήδη συνταξι-
ούχοι και αγρότες το αντιλαμβάνονται, βλέπο-
ντας τις συντάξεις τους οι μεν, να μειώνονται, 
και οι δε τις ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνο-
νται σημαντικά. Οι φορολογούμενοι θα το αντι-
ληφθούν από τέλη Ιουλίου και μέχρι τα Χρι-
στούγεννα, που έχουν να πληρώσουν εφορία, 
ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Αλλά και η κυβέρνηση από τον 
Σεπτέμβριο θα έχει πολλή δουλειά για να πεί-
σει τους 153 βουλευτές της να ψηφίσουν τις αλ-
λαγές στα εργασιακά. Τρόικα και ΣΕΒ πιέζουν, 
ανάμεσα στα άλλα, για απελευθέρωση των 
ομαδικών απολύσεων και κατάργηση των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας, προκειμένου οι 
μισθοί να πέσουν στο επίπεδο των 400 ευρώ! 
Στα δύσκολα για την κυβέρνηση συμπεριλαμ-
βάνεται και η ψήφιση του νέου Μεσοπρόθε-
σμου για την τετραετία 2017-2020. 

Ο «θαυμασμός» των ξένων

Η κυβέρνηση, πέρα από την εικονική πραγ-
ματικότητα που προσπαθεί να κατασκευάσει 
το Μαξίμου, βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση. 
Τρανή απόδειξη, η «αποθεωτική» υποδοχή 
της οποίας τυγχάνουν οι υπουργοί της, όταν 
ξεμυτίζουν για να μιλήσουν σε εκδηλώσεις ή 
να επισκεφτούν νοσοκομεία. Τα επικοινωνια-
κά παιχνίδια ότι θα φέρουν απλή αναλογική, 
θα κάνουν δημοψήφισμα για την αλλαγή του 
Συντάγματος, ή όλη η φασαρία με τους «Πα-
ραιτηθείτε» είναι προσπάθειες που αποσκο-
πούν να συγκρατήσουν κάποιους λίγους αρι-
στερούς που τσιμπάνε ακόμα από τέτοια φτηνά 
κόλπα. Η απαξίωση της κυβέρνησης στο εσω-
τερικό είναι ταχύτατη και δεν υπάρχει δυνατό-
τητα αναστροφής της κατάστασης. 

Η μόνη στήριξη που διατηρεί είναι από 
εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι όμως το 
τελευταίο διάστημα αντιλαμβάνονται και αυ-
τοί ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δηλώσεις ξέ-
νων αξιωματούχων όπως του Ντάιζεμπλουμ 
και του Βαλς, ότι «θαυμάζουν» τον Τσίπρα που 
καταφέρνει να παραμένει στην κυβέρνηση, 
ενώ έφερε τόσο σκληρά μέτρα, δηλώσεις που 
από την κυβέρνηση κρίθηκαν ως υποστηρι-

κτικές για τον Τσίπρα, κάθε άλλα παρά αυτό εί-
ναι. Στην ουσία είναι υποτιμητικές για την κυ-
βέρνηση, αλλά, και αυτό είναι το πιο σημαντι-
κό, και για τον ελληνικό λαό, που διατηρεί αυτή 
την ηγεσία. Οι Ευρωπαίοι κοροϊδεύουν τον 
Τσίπρα, αλλά, δυστυχώς, κοροϊδεύουν και τον 
ελληνικό λαό. 

…και η αυτονόμηση Στουρνάρα

Η παρέμβαση του κεντρικού τραπεζίτη Γ. 
Στουρνάρα, που μέσω κειμένου στους Φαϊνάν-
σιαλ Τάιμς χαράσσει άλλη οικονομική πολιτι-
κή, στον αντίποδα αυτής της κυβέρνησης και 
των Γερμανών, δεν έτυχε ιδιαίτερης προσο-
χής. Ο Στουρνάρας, προφανώς με τη στήριξη 
της ΕΚΤ, του Ντράγκι, αλλά ίσως και του ΔΝΤ, 
ζητά από το 2018 και μετά το πρωτογενές πλε-
όνασμα να περιοριστεί στο 2% από 3,5% του 
ΑΕΠ που έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και 
Γερμανοί, όπως και ελάφρυνση του χρέους, και 
καρφώνει κυβέρνηση και Γερμανούς, ότι δεν 
έχει γίνει καμιά πρόοδος επ’ αυτού. Η παρέμ-
βαση Στουρνάρα είναι κρίσιμη για έναν ακόμα 
λόγο, προκαταλαμβάνει την κυβέρνηση για τον 
στόχο πλεονάσματος που θα δηλώσει στο Με-
σοπρόθεσμο τα έτη 2018-20. Και στο παρελ-
θόν οι κεντρικοί τραπεζίτες διαφοροποιούνταν 
από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν εί-
χαν στραφεί τόσο καθαρά απέναντί της, όπως 
κάνει ο Στουρνάρας, προτείνοντας άλλη πολι-
τική, σε εποχή μάλιστα που είναι νωπά τα θε-
τικά δημοσιεύματα Αυγής και Εφημερίδας Συ-
ντακτών γι’ αυτόν. 

Στις συζητήσεις σχετικά με τις χειρότερες 
κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα και 
μοιάζει να είναι η τωρινή, να προσθέσουμε 
και τις κεντρώες κυβερνήσεις του Εμφυλίου. 
Οι Αμερικανοί ήθελαν τον Εμφύλιο να τον φέ-
ρουν εις πέρας κεντρώες κυβερνήσεις, γι’ αυτό 
και στήριζαν κυβερνήσεις όπως αυτή του Θε-
μιστοκλή Σοφούλη. Όταν τέλειωσε ο Εμφύλιος 
επέτρεψαν να πάρουν την εξουσία οι πραγματι-
κοί νικητές του. Αναλόγως και τώρα, η κυβέρ-
νηση στηρίζεται μέχρις ότου ολοκληρώσει τη 
«δουλειά». Αυτό όμως δεν αναιρεί το ότι αυτή 
η κυβέρνηση είναι ξοφλημένη. 

Είναι ξοφλημένοι!
Η «δόση» έρχεται, αλλά μαζί της έρχεται και η εφαρμογή των επώδυνων μέτρων

Του Γιάννη Ξένου

Η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο θα έχει πολλή δουλειά για να πείσει τους 153 βουλευτές 
της να ψηφίσουν τις αλλαγές στα εργασιακά. 
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ε σχεδόν διθυραμβικούς τόνους, 
τόσο από το κυβερνητικό στρα-
τόπεδο όσο και από την αντιπο-
λίτευση, έγινε αποδεκτή η εκ-

ποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελλη-
νικού. Η υπογραφή της σύμβασης –η οποία 
μένει να κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβού-
λιο– αποτέλεσε ένα από τα προαπαιτούμενα 
για την ολοκλήρωση της περίφημης αξιολό-
γησης, προκειμένου να καταβληθεί στη χώρα 
η επόμενη δόση των 7,5 δισ. €. Ίσως ούτε και 
ο ίδιος ο Σόιμπλε δεν θα μπορούσε να διανο-
ηθεί την αποτελεσματικότητα της «Αριστερής 
Διακυβέρνησης» στο δικής του έμπνευσης 
σχέδιο εκποίησης του εθνικού μας πλούτου, 
μέσω ενός υπερταμείου –υπό την αποκλειστι-
κή αιγίδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στή-
ριξης–, όπου θα υπάγεται για τα επόμενα 99 
χρόνια(!) η δημόσια περιουσία, η οποία και θα 
ρευστοποιείται με συνοπτικές διαδικασίες για 
την εξυπηρέτηση του χρέους. 

Στην περίπτωση του Ελληνικού, η σύμβα-
ση παραχώρησης αφορά σε 6,2 χιλ στρέμμα-
τα –πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού και εγκα-
ταστάσεις της παραλιακής ζώνης του Αγίου 
Κοσμά– ήτοι του 100% των μετοχών της «Ελ-
ληνικός Α.Ε» στην εταιρεία Hellinikon Global 
I.S.A με έδρα το Λουξεμβούργο και εγγυητή τη 
Lamda Development, συμφερόντων Λάτση. 
Το τίμημα ανέρχεται μόλις στα 915 εκατ. €, εκ 
των οποίων την ημερομηνία της μεταβίβασης 
θα καταβληθούν μόνο τα 300 εκατ. Τα υπό-
λοιπα αναμένονται σε βάθος 10ετίας! Έχοντας 
ορίσει το επιτόκιο προεξόφλησης στο 12%, η 
ονομαστική αξία της παραχώρησης ανέρχε-
ται μόλις στα 576 εκατ €. Για να κατανοηθεί 
το μέγεθος της εκποίησης, θα πρέπει ν ανα-
φερθεί ενδεικτικά ότι η εκτίμηση της εμπορι-
κής αξίας του ακινήτου Μητροπολιτικός Πό-
λος Ελληνικού –Αγίου Κοσμά από τους πραγ-
ματογνώμονες, Αναματερό και Μελά, που 
όρισε ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήμα-
τος Γ. Δραγάτσης το 2014, ανερχοόαν στα 2 
δισ. €, τέσσερις δηλαδή φορές πάνω από το τί-
μημα με το οποίο πωλείται σήμερα από τους 
«αριστερούς» Τσίπρα και Τσακαλώτο! Ακόμα 
όμως κι αυτό το μικρό τίμημα θα προέλθει εξ 
ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό, από χρή-
ματα δηλαδή που πλήρωσαν οι φορολογούμε-
νοι στην απάτη της ανα-κεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών όταν αυτές έχουν δεσμεύσει τις κα-
ταθέσεις  και εκποιούν με συνοπτικές διαδικα-
σίες την πρώτη κατοικία των οφειλετών τους. 

Η κυβέρνηση και η διαπλοκή βέβαια πα-
νηγυρίζουν, κάνοντας λόγο για σημαντικές 
αλλαγές στην αρχική σύμβαση, με κυριότε-
ρη αυτή της υποχρέωσης της αναδόχου εται-
ρείας να θέσει σε προτεραιότητα επενδύσεις 
για έργα κοινωφελούς χαρακτήρα ύψους 1,5 
δισ. €. Στα έργα περιλαμβάνονται: Κέντρο δι-
αλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμός με-
ταφόρτωσης απορριμμάτων, δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, 
διευθέτηση ρεμάτων, υπογειοποίηση της Λ. 

Ποσειδώνος. Το σημαντικότερο εξ αυτών: Η 
δημιουργία και η συντήρηση μητροπολιτικού 
πάρκου συνεχούς πρασίνου 2 χιλ. στεμμάτων, 
στα οποία θα προστεθούν νησίδες πρασίνου 
συνολικής έκτασης 600 στρεμμάτων και 300 
στρέμματα στα οποία θα μεταφερθούν δημό-
σιες υποδομές από κορεσμένες περιοχές του 
λεκανοπεδίου, στις οποίες θα διαμορφωθούν 
ισόποσες εκτάσεις πρασίνου. Βέβαια όλα αυτά 
μένει ν' αποδειχθούν με ποια σειρά θα πραγ-
ματοποιηθούν. Οι αναφορές περί του μεγα-
λύτερου ευρωπαϊκού πάρκου που πρόκειται 
να κατασκευαστεί είναι τουλάχιστον αστείες, σ’ 
ένα λεκανοπέδιο που η αντιστοιχία πράσινου/
πολίτη ήταν μόλις 2,5 μ2 για να πέσει κάτω 
από 1,3μ2 μετά την Ολυμπιάδα, ενώ η δόμη-
ση επεκτείνεται συνεχώς εις βάρος της αγροτι-
κής γης των Μεσογείων και του Θριασίου, των 
περιαστικών ορεινών όγκων και του θαλάσσι-
ου μετώπου. 

Αυτό όμως που δεν τίθεται στον δημό-
σιο διάλογο είναι το μοντέλο αξιοποίησης του 
χώρου από τον νέο ιδιοκτήτη του, που δεν εί-
ναι άλλο από την επίταση της τουριστικοποί-
ησης και του υδροκεφαλισμού, με γιγαντιαία 
έργα αγγλικής εμπνεύσεως. Το αρχιτεκτονι-
κό γραφείο του κου Φόστερ υπόσχεται σημα-
ντικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς με την κατα-
σκευή μιας νέας πόλης 27 χιλ. επισκεπτών σε 
έκταση 3,5 χιλ. στρεμμάτων με  ογκώδη ξενο-
δοχεία, ενυδρείο, καζίνο, κέντρα διασκέδασης. 
Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα του αισθη-
τικού και πολεοδομικού προτύπου του «βα-
ρόνου της όχθης του Τάμεση», αφού  κτίσμα-
τα όπως ο ουρανοξύστης Γκέρκιν στο Λονδί-
νο, το νέο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα και 
το Γουέμπλεϊ φέρουν τη δική του υπογραφή!  
Σκοπός του «project» θα είναι η προσέλκυση 
τουρισμού υψηλών εισοδημάτων, βοηθούσης 
και της τεράστιας μαρίνας ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών που θα κατασκευαστεί στην περι-
οχή του Αγίου Κοσμά. 

Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των διαμορ-
φωτών της κοινής γνώμης παρουσιάζουν τέ-
τοιου είδους «επενδύσεις» ως νομοτέλεια και 
επιχαίρουν για την επικράτηση του «ρεαλι-
σμού», θα πρέπει να θυμίσουμε πως σε πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. στην περί-
πτωση της Γερμανίας, πρώην αεροδρόμια 

όπως αυτά του Τέμπελχοφ ή του Μορίς Ροζ, 
αξιοποιήθηκαν μένοντας υπό την αιγίδα του 
δημοσίου. Σε αντίθεση με την πρακτική της 
εγκατάλειψης και της κατάτμησης του χώρου 
για πάνω από μια 10ετία, στα προαναφερό-
μενα αεροδρόμια εκπονήθηκε σχέδιο βιωσι-
μότητας με τη συμμετοχή δημόσιων, ιδιωτι-
κών και αυτοδιοικητικών φορέων με ορίζοντα 
20ετίας για την αξιοποίηση των χώρων προς 
όφελος του δημόσιου συμφέροντος. 

Στη δική μας περίπτωση, ο συνδυασμός 
της ανικανότητας με τη σκοπιμότητα οδήγησε 
σε μηδαμινή εισπραξιμότητα από μακροχρό-
νιες και βραχυχρόνιες συμβάσεις για τη χρή-
ση ολυμπιακών και δημόσιων εγκαταστάσεων, 
οδηγώντας στη χρεοκοπία  οργανισμούς όπως 
τα  Ολυμπιακά Ακίνητα και τα Ελληνικά Του-
ριστικά Ακίνητα. Αποκορύφωμα της υποβάθ-
μισης αποτέλεσε η εγκατάσταση χιλιάδων εξα-
θλιωμένων προσφύγων σε συνθήκες άθλιες 
και επικίνδυνες για  τη δημόσια υγεία, γεγονός 
που νομιμοποιεί τη σημερινή εξέλιξη στην κοι-
νωνική συνείδηση, αν μάλιστα προστεθεί και 
το επιχείρημα περί χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Θέλοντας να παραμείνω συνεπής στις αρ-
χές των κοινωνικών κινημάτων υπεράσπι-
σης των ελεύθερων χώρων του λεκανοπεδί-
ου, πιστεύω πως μια άλλη διαχείριση ήπιας 
αξιοποίησης, με σύμπραξη δημοσίου, ιδιωτι-
κού και τρίτου τομέα, θα ήταν δυνατόν να απο-
τρέψει τη σημερινή εκποίηση. Σε αντίθεση με 
τα φαραωνικά έργα, το δημόσιο συμφέρον θα 
το εξυπηρετούσαν το μητροπολιτικό πάρκο 
σε συνδυασμό με ένα ανακαινισμένο αθλητι-
κό κέντρο στήριξης του μαζικού αθλητισμού, 
αλλά και νέα έργα, όπως  η δημιουργία ενός 
τεχνολογικού πάρκου στήριξης νέων παρα-
γωγικών εγχειρημάτων με βάση π.χ. τη μικρο-
ναυπηγική και τη συντήρηση–επισκευή των 
αεροσκαφών, ή ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 
και πολιτιστικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας 
στον τόπο που γεννήθηκε και έζησε ο μεγάλος 
μας ιστορικός, Θουκυδίδης. Συνεπώς, επιμέ-
νω στο πρόταγμα της ανακατάληψης του χώ-
ρου με γνώμονα ένα άλλο όραμα, που θα σέ-
βεται την ιστορική ταυτότητα του χώρου, την 
οικολογική ισορροπία της ευρύτερης περι-
οχής και την κοινωνική συνοχή των ευρύτε-
ρων λαϊκών στρωμάτων.

Μια επιστολή για 

το κατάντημα του 

Πανεπιστημίου

Σ 
ε επιστολή παραίτησης από τον 
Σύλλογο Δ.Ε.Π της Φιλοσοφικής 
Αθηνών, η ιστορικός  Μαρία Δ. 
Ευθυμίου  γράφει πολλά ενδια-

φέροντα, μεταξύ άλλων και τα κάτωθι, που κα-
ταδεικνύουν χαρακτηριστικά πως τα ελληνικά 
πανεπιστήμια έχουν καταστεί ένας πνευματι-
κός ου-τόπος…   

«Η αίσθησή μου είναι ότι εμείς είμαστε –
από πολλού – ένας “κακός σύλλογος” που 
έχει περιχαρακώσει τους στόχους του σε ό,τι 
πάγιο διέλυε την χώρα μας κατά την τελευ-
ταία τριακονταετία: ασταμάτητες απεργίες και 
“αγωνιστικές κινητοποιήσεις” μονίμως “αγα-
νακτισμένων”, “αγωνιζομένων πολιτών” που 
εκβίαζαν ένα εκβιάσιμο κράτος προκειμένου 
να επιτύχουν επιπλέον παροχές και προνόμια, 
γνωρίζοντας πως τούτο – για την ελεεινή πο-
λιτική του επιβίωση, και μόνον- θα τα παραχω-
ρούσε τελικά (με δανεικά) και, έτσι, ο “ηρωι-
κός αγώνας των εργαζομένων” θα εύρισκε 
“την δικαίωσή του”. [  ]

Το Πανεπιστήμιο, η εύρυθμη λειτουργία 
του, η κανονικότητα, πληρότητα και απαιτητι-
κότητα των μαθημάτων, η επαρκής εκπαίδευ-
ση των φοιτητών μας, η σοβαρότητα της δου-
λειάς τους και της δουλειάς μας, η αξιοπρέ-
πεια της δουλειάς μας δεν έχει απασχολήσει 
τον Σύλλογό μας. Αντιθέτως, όλα τα παραπά-
νω βλάπτονταν και βλάπτονται σοβαρά και 
καίρια με τις τακτικές απεργίες του. Οι οποίες, 
σε συνδυασμό με τις, εξ ίσου τακτικές, παρα-
δοσιακές καταλήψεις των “φοιτητών” και τις 
αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας και απεργί-
ες των διοικητικών, διαλύουν σταθερά κάθε 
κανονικότητα του εκπαιδευτικού έργου, απορ-
ρυθμίζουν το πρόγραμμα διδασκόντων και δι-
δασκομένων, υποβαθμίζουν την σημασία των 
μαθημάτων και μετατρέπουν το Πανεπιστήμιο 
σε θλιβερό εξεταστικό κέντρο του τίποτα.

Αν ο Σύλλογος είχε αγωνία για το μαθησι-
ακό περιβάλλον της Σχολής και για την αξι-
οπρέπεια της εργασίας των μελών του [ ] θα 
αντιμετώπιζε την ανισότητα εργασίας σε μία 
Σχολή όπου κάποιοι δουλεύουν ελάχιστα, την 
ώρα που άλλοι, σαν τον Άτλαντα, προσπαθούν, 
με φόρτο εργασίας απερίγραπτο, να καλύ-
ψουν την επιτηδειότητα των μη εργαζομένων 
συναδέλφων τους. Οι οποίοι μη εργαζόμενοι 
συνάδελφοι είναι – καθόλου τυχαία- πρώτοι 
ανάμεσα σ’ εκείνους που δίδουν προβιβάσι-
μους βαθμούς σε γραπτά βαρύτατης αμάθει-
ας (γλωσσικής και ουσιαστικής), κινδυνεύο-
ντας να μετατρέψουν τα πτυχία της Σχολής μας 
-όπως ήδη έχει συμβεί σε περιφερειακά πανε-
πιστημιακά τμήματα- σε ένα είδος πανεπιστη-
μιακής Ζακύνθου στην οποία μοιράζονται “πι-
στοποιητικά τυφλότητας” και όχι πτυχία βαθει-
άς γνώσης και ουσιαστικής, επιστημονικής, 
απαιτητικής και συστηματικής μάθησης»

Το ξεπούλημα του Ελληνικού
Η κυβέρνηση στην αιχμή της προώθησης ενός φαραωνικού έργου

Του Νίκου Ντάσιου

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι εκπομπές του Μίμη Ανδρουλάκη 
στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash του 
Κόκκαλη πριν δεκαπέντε χρόνια εί-
χαν μεγάλη ακροαματικότητα. Τότε, 
κάθε Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, τις 
ακούγαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανα-
μειγνύοντας πολλά διαφορετικά μετα-
ξύ τους θέματα, ένας αριστερός που 
έκλινε προς τον νεοφιλελευθερισμό 
έβαζε μια νέα οπτική για την οικονομία 
και την πολιτική. Είχε τεράστια απήχη-
ση γιατί ήταν μια νέα άποψη, παράλλη-
λη με την εκσυγχρονιστική ρητορεία 
του Σημίτη. Μέχρι που μια μέρα ο Μί-
μης μίλησε για το περιβάλλον. Συζητώ-
ντας το μετά με τον φίλο Γ.Τ., δραστή-
ριο σε περιβαλλοντική οργάνωση, ανα-
ρωτηθήκαμε «τι βλακείες είναι αυτές 
που λέει ο Ανδρουλάκης…». Σκεφτή-
καμε τότε ότι παρόμοια μπορεί να ήταν 
τα πράγματα που μας εντυπωσίαζαν σε 
τομείς που ήταν σε εμάς σχετικά άγνω-
στα, όπως η οικονομία. 

Τ 

ο ποτήρι ξεχείλισε όταν ακούσαμε 
τον Μίμη να υποστηρίζει με πάθος 
την τουριστική επένδυση και το 
γκολφ στο Κάβο Σίδερο από τους 

Άγγλους και να κατηγορεί την κυβέρνηση 
ότι καθυστερεί. Ο Μίμης ήξερε πολύ καλά 
τις αντιδράσεις των κατοίκων, περιβαλλο-
ντικών οργανώσεων και αρχαιολόγων. Ζη-
τούσε λοιπόν κάτι σαν φαστ τρακ. Αυτό που 
επιβλήθηκε αργότερα επί μνημονίου για τις 
μεγάλες επενδύσεις1. Αυτό που προσπαθεί 
να εφαρμόσει παντού σήμερα ο Μάρδας 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών και 
έχει υιοθετηθεί ως λύση από τους περισσό-
τερους πολιτικούς και οικονομικούς παρά-
γοντες. Ενδιαφέρον θέμα, αλλά αν προσέ-
ξει κανείς όταν αναλύουν το ζήτημα, το πρό-
βλημα στην έλλειψη επενδύσεων, εκτός από 
τα εργασιακά, είναι η περιβαλλοντική νομο-
θεσία. 

Αυτή είναι η πορεία της πλειοψηφίας 
των αριστερών προσωπικοτήτων στη χώρα 
μας, που χωρίς να κάνουν κανέναν απολο-
γισμό μετά το ’89, κύλησαν προς τη σοσιαλ-
δημοκρατία και μετά μαζί της στον νεοφιλε-
λευθερισμό. Τα πάντα για τις επενδύσεις. Το 
περιβάλλον άλλωστε είχε χρησιμοποιηθεί 
μόνο ως άλλοθι και σήμερα αναρωτιούνται, 
σαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, «Γιατί να 
προστατεύουμε τα φρύγανα;» Το κύριο γι’ 
αυτούς είναι να αυξάνεται η παραγωγή και 
η απόδοση. 

Σήμερα η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Σητείας στηρίζει την επένδυση προσθέτο-
ντας ότι «δεν πρέπει η επένδυση να αλλοιώ-
σει τον χαρακτήρα αυτής της μεγάλης και ιδι-
αίτερου φυσικού κάλλους περιοχής με την 
εφαρμογή ιδιωτικής χωροταξίας». Σε τι δια-
φέρει αυτό από τα λεγόμενα των επενδυτών, 
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων και χωροταξικών σχεδίων, που τα λένε 
καλά στο γενικό πλαίσιο, αλλά επί του συ-
γκεκριμένου πάσχουν σοβαρά; Πώς μπο-
ρούν να χωρέσουν δυο καρπούζια σε μια 
μασχάλη; Μπορεί να προβλέπουν μονάδα 
αφαλάτωσης για να ποτίζουν το γκαζόν στο 
γκόλφ που θα δημιουργήσουν στην άνυ-
δρη περιοχή, καθώς το φοινικόδασος Βάι 
κινδυνεύει από έλλειψη νερού, αλλά όλη, η 
γύρω από αυτό, ανεπηρέαστη περιοχή, θα 
αλλάξει. Πώς μπορεί να διατηρηθεί η χλω-
ρίδα όταν θα αλλάξουν χαρακτήρα τερά-
στιες εκτάσεις; Πού θα στέκονται τα πουλιά 
μετά τη διάσχιση της Σαχάρας και της θά-
λασσας στο μεταναστευτικό τους ταξίδι; Πώς 
θα είναι μια περιοχή NATURA (και μάλιστα 
και με τις δύο κατηγορίες2) μετά από τόσο 
μεγάλες αλλαγές σε έκταση 26.000 στρεμ-
μάτων; Πώς θα μοιάζει το τοπίο που έχει 
χαρακτηριστεί γεωπάρκο της UNESCO και 
«κάψουλα χρόνου» από το Παγκόσμιο Αρ-
χαιολογικό Κογκρέσο και τον Σύλλογο Ελ-
λήνων Αρχαιολόγων, λόγω της μοναδικής 
διατήρησής του; 

Τα είχαμε δει αυτά ήδη από το 1996, 
όταν στην πρώτη μελέτη για τη NATURA 
με συντονιστή τον αείμνηστο Κώστα Πεντα-
ράκη, πιθανά δολοφονημένο και πάντως σί-
γουρα διωκόμενο για τη φιλοπεριβαλλοντι-
κή του δράση, καθώς αντιδρούσε σθεναρά, 
ως δασολόγος, στην επένδυση για τα αιο-
λικά στο Λασίθι. Είχαμε χαρτογραφήσει το 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής και ήταν 
πρόδηλο ότι δεν μπορεί να σταθεί μια τέτοια 
επένδυση σε τόσο σημαντική περιοχή. Στο 
ίδιο συμπέρασμα είχαν καταλήξει και οι κα-
θηγητές Όλιβερ Ράκχαμ και Τζένιφερ Μού-
ντι, συγγραφείς του πολύ σημαντικού βιβλί-
ου Η Δημιουργία του Κρητικού Τοπίου, που 
προσπάθησαν να αντιδράσουν στην κατα-
στροφή, απευθυνόμενοι στη διεθνή επι-
στημονική κοινότητα, στην κυβέρνηση και 
στην Εκκλησία.  

Μας είχε κάνει εντύπωση το πάθος του 
μοναδικού «καλόγηρου - επιχειρηματία» 
της μονής Τοπλού, που ήθελε να δώσει 
την περιοχή στους Άγγλους για 99 χρόνια. 

Μετά μπήκαν στον χορό και άλλοι και αυτό 
που φαινόταν παραλήρημα κάποιου έγι-
νε η μεγάλη ιδέα της ανάπτυξης. Υπήρχαν 
από την αρχή αντιδράσεις από την Οικο-
λογική Ομάδα Σητείας και τους κατοίκους, 
αλλά μετά από αλλεπάλληλες «περιβαλλο-
ντικές» και χωροταξικές μελέτες έφτασε να 
υπογραφεί η επένδυση από τον ΣΥΡΙΖΑ 
(Σταθάκης, Μπαλτάς, Σκουρλέτης, Τσιρώ-
νης) τον Μάρτιο3.

Αντί να απαντηθούν τα ουσιαστικά ερω-
τήματα, οι υποστηριχτές της επένδυσης κα-
ταφεύγουν σε γενικότητες περί βιώσιμης 
ανάπτυξης και σε ύβρεις εναντίον των μη-
χανικών, των αρχαιολόγων, των περιβαλλο-
ντικών οργανώσεων και των 140 κατοίκων 
που κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ) εναντίον του Προε-
δρικού Διατάγματος που δίνει το πράσινο 
φως στην επένδυση. Οι προσφεύγοντες δι-
καίως αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει σχέ-
διο διαχείρισης για τη NATURA, τόσα χρό-
νια μετά την κήρυξή της.  

Το φαστ τρακ όμως έφτασε και στο ΣτΕ. 
Για πρώτη φορά η εκδίκαση θα γίνει πενή-
ντα τρεις μόλις μέρες μετά την κατάθεση της 
προσφυγής. Και προφανώς δεν είναι αυτό 
το πρόβλημα, αφού όλοι ευχόμαστε να προ-
χωράει γρήγορα η δικαιοσύνη. Το πρόβλη-
μα είναι ότι όλη η ελληνική κοινωνία έχει 
εμποτιστεί με τη λογική του φαστ τρακ και 
της παραχώρησης της γης, χωρίς να νοιά-
ζεται για την μη αντιστρεπτή αλλαγή που 
επέρχεται. Η λογική που ενστερνίστηκε ο 
Μίμης έχει φτάσει παντού. Σήμερα σαρώ-
νοντας το περιβάλλον για τη μονοκαλλιέρ-
γεια του τουρισμού, σύντομα και στα εργα-
σιακά. 

Σημειώσεις
1. Δημήτρης Μπούσμπουρας 2012: 
«Φαστ τρακ = Περιβαλλοντικό 
κραχ»,  Ρήξη τ. 88. http://ardin-rixi.gr/
archives/8615
2. Ειδική ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ει-
δικής Προστασίας
3.  ΦΕΚ 38 ΑΑΠ/11-3-2016

Κάβο Σίδερο
Ο περιβαλλοντικός ενδοτισμός του ΣΥΡΙΖΑ

Του Δημήτρη ΜπούσμπουραΚ 
υκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέ-
ρες στο διαδίκτυο, ένα κείμενο - κά-
λεσμα για τη συγκρότηση μιας Εναλ-
λακτικής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

Πειραιά. Τόπος (διαδικτυακής ) συνάντησης των 
μελών και των φίλων της, η σελίδα της στο φέ-
ισμπουκ, Εναλλακτική Κοινοτική Πρωτοβουλία 
Πειραιά. Αναδημοσιεύουμε εδώ τα χαρακτηριστι-
κότερα αποσπάσματα του καλέσματος. 

«Απέναντι στην επέλαση του τρίτου μνημονίου, 
στην αναβάθμιση της Τουρκίας και την κλιμάκω-
ση των προκλήσεών της, τη χρήση των προσφύ-
γων και των μεταναστών από τις αποικιοκρατικές 
δυνάμεις ως γεωπολιτικό εργαλείο άσκησης πίε-
σης στην πατρίδα μας και τη μετατροπή της σε φυ-
λακή ψυχών, τη διάλυση των εργασιακών σχέσε-
ων, του κοινωνικού ιστού, την καταστροφή της πα-
ραγωγής, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Κι αυτό 
θα το κάνουμε ευρισκόμενοι μεν σε θέση άμυνας, 
αλλά ξεκολλώντας από τον καναπέ κι αντιστεκό-
μενοι. [ ]

Πρέπει να αντισταθούμε στη βάση αρχών, που 
περιλαμβάνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την 
εθνική ανεξαρτησία, την άμεση δημοκρατία και 
την οικολογία, επεξεργαζόμενοι ένα νέο όραμα, 
πατώντας πάνω στην πνευματική και πρακτική 
μας παράδοση, όχι για να γυρίσουμε στο παρελ-
θόν, αλλά για να τις εφαρμόσουμε και προσαρμό-
σουμε σε μια νέα πραγματικότητα, να εκσυγχρονί-
σουμε δηλαδή την παράδοσή μας ώστε να απαντή-
σουμε στις προκλήσεις του σήμερα. Αξίες όπως 
η αντίσταση, η αγάπη στην ελευθερία και την πα-
τρίδα, η εργατικότητα, η εντιμότητα, η ανθρωπιά, 
η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα κι ο κοινοτισμός 
αποτελούν οδηγούς που μπορούν να μας βοηθή-
σουν στον αγώνα μας, εφόσον αποφασίσουμε να 
δράσουμε.[]

Γι’ αυτό και εμείς, πολίτες από τους δήμους 
του Πειραιά, προχωρήσαμε στη συγκρότηση της 
Εναλλακτικής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Πειραιά. 
Εναλλακτικής, γιατί φιλοδοξούμε να προσφέρου-
με μια νέα θεώρηση των πραγμάτων σε μια συγκυ-
ρία όπου η αντίθεση Δεξιάς-Αριστεράς δεν υπάρχει 
ουσιαστικά πια και όπου η Αριστερά χρησιμοποιεί-
ται ως μοχλός εμπέδωσης της αποικιοκρατίας και 
της παγκοσμιοποίησης, όπως είδαμε να συμβαίνει 
σε πολλές χώρες και πλέον και στην πατρίδα μας. 
Κοινοτικής, γιατί η κοινοτική μας παράδοση έχει 
διαχρονικά προσφέρει απαντήσεις στην κοινωνι-
κή μας οργάνωση και την αμεσοδημοκρατική λει-
τουργία της κοινωνίας μας.

Στόχος μας είναι η παρέμβαση σε όλους τους 
τομείς της κοινωνίας και η ανατροπή των μνημο-
νιακών σχεδιασμών της κυβέρνησης, σε ρήξη με 
τις κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις και το φασι-
στικό φαινόμενο που αυτές επέτρεψαν να γιγαντω-
θεί, τόσο μέσα από την επίθεση στο εισόδημα και 
την εργασία των λαϊκών στρωμάτων, όσο και μέσα 
από την απαξίωση της έννοιας της πατρίδας και 
της επιβολής μιας εθνομηδενιστικής πολιτικής».

Εναλλακτική Πρω-
τοβουλία Πειραιά

                                                                                                                                         ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Όλη η ελληνική κοινωνία έχει εμποτιστεί με τη λογική του φαστ τρακ και της παραχώ-
ρησης της γης, χωρίς να νοιάζεται για την μη αντιστρεπτή αλλαγή που επέρχεται. 
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Από το 2010 η χώρα μας (όπως 
και άλλες χώρες της Ε.Ε.) βρί-
σκεται μέσα στη δύνη μιας πο-
λύπλευρης κρίσης, το τέλος της 
οποίας.. όλο κι απομακρύνεται! 
Διάφοροι «ειδικοί» της οικονο-
μίας παράγουν την μια πολιτική 
μετά την άλλη, στην απεγνωσμέ-
νη τους προσπάθεια να βρουν 
την λύση που θα σταθεροποιή-
σει την πτωτική τάση της οικονο-
μίας, για να την οδηγήσουν μετά 
στην ανάκαμψη, και όμως η πο-
λυπόθητη «ανάπτυξη» -που θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργα-
σίας και ώθηση στην ευημερία 
των ανθρώπων- αναβάλλει συ-
νεχώς την εμφάνισή της! Μπρο-
στά σε μια τέτοια πραγματικό-
τητα, οφείλουμε να επανανακα-
λύψουμε εναλλακτικές μορφές 
οργάνωσης του (κοινού) βίου, 
ευρισκόμενες κοντά τόσο στην 
παλαιότερη δική μας παράδοση, 
όσο και του παγκόσμιου Συνε-
ταιριστικού-Συνεργατικού Κινή-
ματος.

Ό 
ταν εκδηλώθηκε η κρί-
ση, η ελληνική κοινωνία 
ήταν ήδη υπό διάλυση. 
Η έννοια της ΣΥΛΛΟ-

ΓΙΚΟΤΗΤΑΣ είχε υποστεί ανήκε-
στο βλάβη. Έκτοτε, άρχισε πάλι μία 
προσπάθεια επανατοποθέτησης εν-
νοιών, δράσεων, εναλλακτικής προ-
οπτικής (με αβέβαιο αποτέλεσμα). 
Μέσα σε αυτά που συζητήθηκαν και 
συζητούνται –ως πιθανές λύσεις διε-
ξόδου- είναι  ο Συνεργατισμός και ο 
Συνεταιρισμός.

 Ο Συνεργατισμός και  ο Συνερ-
γατισμός είναι για τους εργαζόμε-
νους και τους φτωχούς «το απαλό 
μαξιλάρι πάνω στο οποίο μπορούν 
να γείρουν με σιγουριά και ασφά-
λεια το κεφάλι και να ξεκουράσουν 
για λίγο το κουρασμένο τους κορμί!» 

 Γράφαμε, ανάμεσα στα άλλα, 
ως συλλογικότητα «Σοσιαλιστική 
Ανασύνθεση», το 2011, σχετικά με 
τα καθήκοντα του Λαϊκού Κινήμα-
τος: «Ανάπτυξη της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς παραγωγής. ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, 
εναλλακτικές μορφές ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ. Στήριξη μορφών συλλογικής 
διαχείρισης, όπως: συνεταιρισμών, 
ομαδικών καλλιεργειών, δημοτικών 
και δημοσυνεταιριστικών επιχειρή-
σεων, διαχείριση των λαϊκών αγο-
ρών από επιτροπές άμεσων παρα-
γωγών, καταναλωτών κ.ο.κ.»

Υλοποιώντας αυτήν τη λογι-
κή και κατεύθυνση, προχωρήσα-
με στην ίδρυση και λειτουργία, για 
ένα χρονικό διάστημα περίπου τρι-
ών χρόνων, ενός καταναλωτικού συ-
νεταιρισμού «Χωρίς Μεσάζοντες», 
ανταποκρινόμενοι στις ΑΝΑΓΚΕΣ 
της συγκυρίας και στο γενικότερο 
πνεύμα της εποχής που ήθελε την 
επανασύνδεση παραγωγών και κα-
ταναλωτών απευθείας, χωρίς μεσά-
ζοντες. Προϊόντα φθηνότερα για τον 
καταναλωτή αφενός, στήριξη του έλ-
ληνα παραγωγού αφετέρου.

Το εφαροσμένο παράδειγμα,
περιληπτικά:

Με την ίδρυσή του, ο Συνεταιρισμός 
Ελλήνων Καταναλωτών «Προμηθέ-
ας Λυόμενος» έθετε  στο καταστατι-
κό του τις εξής βασικές επιδιώξεις 
(στο 1ο άρθρο):
-Να στηρίξουμε την οικονομική, 
κοινωνική, πολιτισμική ανάπτυξη 
των μελών.
-Να υπηρετούμε την συνεταιριστι-
κή ιδέα.
-Να προσφέρουμε στην εθνική και 
στην κοινωνική οικονομία, συμβάλ-
λοντας σε επενδυτικά προγράμμα-
τα, αναγκαία για την ανασυγκρότη-
ση με όρους δίκαιης κατανομής βα-
ρών και ωφελημάτων.
 -Να φέρουμε σε άμεση επαφή τους 
καταναλωτές με τους παραγωγούς.
 -Να καλλιεργούμε και αναδεικνύ-
ουμε την πολιτισμική μας παράδο-
ση, το κοινοτικό πνεύμα και την αλ-
ληλεγγύη, με καθημερινή συνεται-
ριστική πρακτική.

Ως προτεραιότητές περιγράφο-
νταν:
 α) Η εξασφάλιση ποιοτικών, οικο-
νομικών και ελληνικών προϊόντων 
(αγαθών και υπηρεσιών) για τα μέλη 
και τους φίλους.
 β) Οι δράσεις αλληλεγγύης μεταξύ 
των μελών και των φίλων.
 γ) Το Παρατηρητήριο του Κατανα-
λωτή. Για ενημέρωση σχετικά με την 
ποιότητα, προέλευση και ασφάλεια 

των προϊόντων, την αξιοπιστία τα 
παραγωγών – προμηθευτών, τα ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΤΩΝ (νερό, στέγη, υγεία), την εν γέ-
νει δράση των συνεταιρισμών στην 
Ελλάδα κ.ο.κ.
 δ) Η ενίσχυση της εγχώριας παρα-
γωγής, με πρωτοβουλίες διάσωσης 
ντόπιων ποικιλιών, προστασίας από 
την χρήση μεταλλαγμένων και η συ-
ναφής ενημέρωση – κατάρτιση των 
ενδιαφερομένων.
 ε) Η εκπόνηση μικρών και εφαρ-
μόσιμων αναπτυξιακών δράσεων, 
με σύμπραξη και άλλων συνεται-
ρισμών, άνεργων και ακτημόνων 
νέων, αλλά και μικρών επιχειρημα-
τιών με ειδικά προσόντα και ενδια-
φέροντα.

Η πρώτη περίοδος λειτουργί-
ας του συνεταιρισμού, αναγκαστι-
κά, θα εξαντληθεί στην προώθηση 
αυτών των προτεραιοτήτων. Από 
την στιγμή που η λειτουργία μας 
ως προς αυτά θα κριθεί επιτυχημέ-
νη και αποδοτική, θα μπορούμε να 
περάσουμε στην δεύτερη περίοδο, 
κατά την οποία θα επιχειρήσουμε 
να εφαρμόσουμε ένα πιο σύνθετο 
αναπτυξιακό, γιατί όχι και επενδυτι-
κό, προγραμματισμό.

Να αναδείξει:  τρόπους εφι-
κτής αντίστασης στην κερδοσκοπία 
και την εξάρτηση μέσω ενός  ρεα-

λιστικού σχεδίου στήριξης των λα-
ϊκών στρωμάτων και ανασυγκρό-
τησης της παραγωγικής βάσης της 
χώρας μας, μέσα από ένα ρεαλιστι-
κό σχέδιο  εναλλακτικής διαχείρι-
σης, σε αντίθεση με την οικονομι-
κή ολιγαρχία και το πλέγμα εξουσί-
ας που την υπηρετεί. Στην σημερινή 
συγκυρία η διάδοση των ιδεών του 
Συνεργατισμού και του Συνεταιρι-
σμού αποκτούν βαρύνουσα σημα-
σία, η ολοκλήρωση της Προσπάθει-
ας για την ίδρυση Καταναλωτικού-
παραγωγικού Συνεταιρισμού στρα-
τηγικής  σημασίας»

 Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο 
βασιστήκαμε ήταν ο  Νόμος ΥΠ' 
ΑΡΙΘ. 1667 (ΦΕΚ Α 196/6-12-
1986), περί «Αστικών Συνεταιρι-
σμών».

 Η εμπειρία μας, μετά από  τρία 
χρόνια εθελοντικής εργασίας, όσον 
αφορά την δυνατότητα επιβίωσης 
στο σημερινό μνημονιακό περιβάλ-
λον είναι αρνητική. Διότι, παρότι λει-
τουργούσαμε με ΑΦΜ, ΝΟΜΙΜΑ 
δηλαδή και ΔΙΑΦΑΝΑ σε σχέση 
με τις συναλλαγές μας με το επίση-
μο κράτος, το τελευταίο δεν  ΣΕΒΑΣ-
ΤΗΚΕ τις ανάγκες των εξυπηρετου-
μένων καταναλωτών (και δυνητικά 
των όποιων άλλων). Με κυβέρνη-
ση μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται πιο 
«ευαίσθητη» –ας αφήσουμε στην 
άκρη περαιτέρω χαρακτηρισμούς, 
όπως «αριστερή» κλπ–   σε τέτοια 
ζητήματα. Με τους νέους τρόπους 
φορολόγησης, μας προσέθεσαν 
Τέλος Επιτηδεύματος του νόμου 
3986/2011,  με βάση το Άρθρο 31 
περί «επιβολής τέλους επιτηδεύμα-
τος» για την χρονιά 2015.
 

Η κατάληξη του εγχειρήματος
Κατόπιν τούτου, η προσπάθειά μας, 
στηριγμένη αποκλειστικά στον εθε-
λοντισμό, δεν είχε ουδεμία προοπτι-
κή περαιτέρω επιβίωσης.

 Προσπαθήσαμε να εξηγήσου-
με τα αυτονόητα, πλην όμως η μνη-
μονιακή λαίλαπα, που παρέσυρε τα 

πάντα, δεν θα άφηνε άθικτη την δική 
μας πρωτοβουλία. Άσε που ήταν 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ, Πρωτοβουλία Πο-
λιτών,  δεν ελεγχόταν δηλαδή από 
κάποιον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ. Ζητήσα-
με να προστεθεί σε κάποιο φορο-
λογικό νομοσχέδιο μια τροπολογία 
που θα άφηνε ένα παράθυρο επι-
βίωσης σε αντίστοιχες πρωτοβουλί-
ες, διατυπωμένο ως εξής:  «Εξαιρού-
νται επίσης από τις υποχρεώσεις κα-
ταβολής του τέλους οι καταναλωτι-
κοί  προμηθευτικοί συνεταιρισμοί 
του νόμου 1667 του 1986, εφ’ όσον 
δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη 
από την πρώτη έναρξη εργασιών. 
Η εφαρμογή αυτού του εδαφίου αρ-
χίζει από το φορολογικό έτος 2015.  
 Αιτιολογώντας:    Οι καταναλω-
τικοί συνεταιρισμοί  ιδρύονται με 
βάση  τον νόμο 1667/1986, περί 
αστικών συνεταιρισμών.  Ο αριθ-
μός αυτών των συνεταιρισμών, που 
έχουν ιδρυθεί τα τελευταία πέντε 
χρόνια είναι πολύ μικρός. Λειτουρ-
γούν κατά βάση με τον  εθελοντι-
σμό των μελών. Για τους νέους συ-
νεταιρισμούς, τα πέντε πρώτα χρό-
νια λειτουργίας τους,  το βάρος των 
1.000 ευρώ για το τέλος επιτηδεύ-
ματος, πέραν των λοιπών φόρων, εί-
ναι μεγάλο. Είναι ουσιαστικά ορια-
κό το ποσό,  σε σημείο  να αποτρέψει 
την λειτουργία τους. Μετά την πεντα-
ετία μπορεί να αντέξει αυτό το ποσό. 
Ζητούμε μια αντιμετώπιση ίση με 
εκείνη των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών και των ατομικών επιχειρήσε-
ων, όντας επιχειρήσεις με κοινωνι-
κό χαρακτήρα, που δεν στοχεύουν 
σε κερδοφορία, αλλά στην εξυπηρέ-
τηση των μελών, διακινώντας κυρί-
ως προϊόντα διατροφής που προμη-
θεύονται από παραγωγικούς γεωρ-
γικούς συνεταιρισμούς.

 Δεν άκουσε κανείς, οδηγηθή-
καμε σε κλείσιμο. Όλα τούτα λέγο-
νται ως εμπειρία σε πρωτόγνωρο 
(και άγονο εντέλει) έδαφος, ως κα-
τάθεση Μαρτυρίας και ως Οδηγός 
για τις ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΕΣ που είμαστε υποχρεωμένοι, 
είτε εμείς είτε άλλοι, να αναλάβουμε. 
Ο Αγώνας Επιβίωσης του Έθνους 
και του Λαού μας είναι ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ…

Ούτως ή άλλως, είμαστε Μαρα-
θωνοδρόμοι….

*Αρχιτέκτων- συγγραφέας. Από τις 
εκδόσεις «Γόρδιος» κυκλοφορεί το 
νέο του βιβλίο: Αιθιοπία (Αβησσυ-
νία): Ένα μικρό Βυζάντιο στο Κέρας 
της Αφρικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              

Συνεργατικές-Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Μια προσπάθεια εφαρμογής στην σημερινή Μνημονιακή Ελλάδα

“ 
Η εμπειρία μας, μετά 

από τρία χρόνια εθε-

λοντικής εργασίας, 

όσον αφορά την δυ-

νατότητα επιβίωσης 

στο σημερινό μνημο-

νιακό περιβάλλον εί-

ναι αρνητική.

Του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου
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Η 

επιλογή του Μπουτάρη να προχωρή-
σει στην ίδρυση ενός Μουσείου Ολο-
καυτώματος, το οποίο θα αναφέρε-
ται αποκλειστικά στη γενοκτονία των 

Εβραίων της Θεσσαλονίκης, αδυνατεί να εκφρά-
σει το πολυδιάστατο της μαρτυρικής κληρονομιάς 
που διέπει τη σύγχρονη ιστορία της πόλης μας, 
αλλά και να την αξιοποιήσει μεγιστοποιώντας το 
διεθνές της αποτύπωμα. Μια μεγάλη, ιστορική 
ευκαιρία χάνεται για τη Θεσσαλονίκη.

Η παράταξη Μπουτάρη, επιλέγει να ταυτι-
στεί με τη σωβινιστική στρατηγική της «εβραϊ-
κής αποκλειστικότητας» του κράτους του Ισρα-
ήλ και του αμερικανο-εβραϊκού λόμπι, που χρη-
σιμοποιεί το αδιαμφισβήτητο γεγονός του Ολο-
καυτώματος που εξαπέλυσαν οι ναζί εναντίον 
του εβραϊκού λαού, προκειμένου να νομιμοποι-
ήσει μια σύγχρονη πολιτική πολέμων, γενοκτο-
νιών, γενικευμένης αποσταθεροποίησης της 
Μέσης Ανατολής. Οι συνέπειες αυτής της πολιτι-
κής είναι αποτρόπαιες όσο και τρομακτικές: Ενί-
σχυση του φατριαστικού και θρησκευτικού μί-
σους, νέες γενοκτονίες (στη Συρία και την Πα-
λαιστίνη), εκατόμβες θυμάτων, εκατομμύρια 

προσφύγων, διάλυση ολόκληρων χωρών.
Ο δήμαρχος, δυστυχώς, εμπλέκει την κατά 

τα άλλα ορθή απόφασή του να αναδείξει το τε-
ράστιο ιστορικό βάθος της πόλης –με αφηγή-
σεις και επινοήσεις του παρελθόντος που κα-
τασκευάζουν αυτοί ακριβώς οι προπαγανδιστι-
κοί μηχανισμοί. Ως συνέπεια της επιλογής του, 
η Θεσσαλονίκη καθίσταται ολοένα και πιο διά-
τρητη απέναντι σε υπερεθνικά δίκτυα και μηχα-
νισμούς επιρροής αλλότριων γεωστρατηγικών 
συμφερόντων, γεγονός που θα έχει μεγάλες με-
σομακροπρόθεσμες συνέπειες για την πόλη: Ας 
μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια «χώρα των συνό-
ρων», μεταξύ Δύσης και Ανατολής, Βορρά και 
Νότου, σε μια περίοδο που παροξύνονται δρα-
ματικά οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί – νέος Ψυ-
χρός Πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη, «σύ-
γκρουση των πολιτισμών» στη Μέση Ανατολή 
κ.ο.κ. Ποιον συμφέρει, επομένως, η ταύτιση της 
πόλης με έναν από τους πόλους αυτής της δια-
μάχης; Σίγουρα όχι την αυτοτέλειά της, καθώς 
άλλο είναι η Θεσσαλονίκη να ενισχύει το διε-
θνές της αντίκρισμα συνεισφέροντας στον πα-
γκόσμιο πολιτιστικό και διπλωματικό χάρτη των 

πόλεων και άλλο να αλώνεται εκ των ένδον, 
παραδιδόμενη στην αποικιοποίησή της από 
ξένα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Το χειρότερο, όμως, με την επιλογή του 
δημάρχου, είναι ότι απεμπολεί μια πραγματι-
κά μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται για 
την πόλη να συνθέσει τη μαρτυρική κληρονο-
μιά που διαθέτει στο ακέραιό της παρουσιάζο-
ντας ένα μοναδικό για τα διεθνή δεδομένα έργο 
πολιτισμού και ιστορίας: Ένα Μουσείο των Ολο-
καυτωμάτων, το οποίο με τιμιότητα απέναντι 
στην ιστορική μνήμη της πόλης θα παρουσιάζει 
την τραγική μαρτυρική εμπειρία των Ελλήνων, 
Εβραίων και Αρμενίων κατοίκων της, αναδει-
κνύοντας συνθετικά τις τραγικές εμπειρίες και 
το αποτύπωμα που άφησαν στο σώμα της πόλης: 
Από τη γενοκτονία του Ελληνισμού στον Πόντο 
και τη Μικρά Ασία καθώς και εκείνες των Αρμε-
νίων και των Ασσυρίων από τους Νεότουρκους, 
ως το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και την εξόντω-
ση της εβραϊκής κοινότητας της πόλης από τους 
ναζί και τους συνεργάτες τους.

Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να κατα-
στήσει τη Θεσσαλονίκη κέντρο της ακαδημαϊ-

κής και πνευματικής δραστηριότητας για τη με-
λέτη και την αναγνώριση όλων των γενοκτονι-
ών –ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το πανεπιστή-
μιό της είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και 
θα μπορούσε να παίξει κεντρικότατο ρόλο προς 
αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, θα αξιοποιού-
σε και τη δυναμικότητα του παγκόσμιου ρεύμα-
τος για την αναγνώριση των γενοκτονιών της 
Μικράς Ασίας, τάση που στις μέρες μας επανέρ-
χεται με νέο δυναμισμό, βρίσκοντας πλέον αντα-
πόκριση και μεταξύ των πιο δημοκρατικών με-
ρίδων της τουρκικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι θα επανέ-
φερε τη Θεσσαλονίκη σε ρόλο παραγωγού πρω-
τότυπων συνθέσεων πολιτισμού, αναβιώνοντας 
την αίσθηση του υψηλού ουμανισμού και δικαι-
οσύνης με την οποία συνεισέφερε στην παγκό-
σμια ανθρωπότητα ο ελληνισμός κατά τη μα-
κραίωνη πορεία του. Το δίλημμα, λοιπόν, έχει 
τεθεί: Δημιουργοί ή μιμητές; Παραγωγοί πολι-
τισμού ή μεταπράτες του πνεύματος; Εν τέλει… 
ελεύθεροι και δημιουργικοί ή αποικιοκρατού-
μενοι;   

Δημοτική Κίνηση «Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Με κατάπληξη πληροφορηθή-
καμε την πρόταση, που υπο-
γράφεται από 56 πανεπιστημι-
ακούς δασκάλους, σχετικά με 
την κατάργηση της διδασκαλίας 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσ-
σας από το πρωτότυπο στο Γυ-
μνάσιο. [...] Το εν λόγω κείμε-
νο υπογράφεται από συναδέλ-
φους η συντριπτική πλειονότη-
τα των οποίων δεν έχει σχέση 
με την Αρχαία Ελληνική Γλώσ-
σα και Φιλολογία ή με την αρ-
χαιογνωσία. [...] Αποτελεί υπο-
χρέωσή μας ως μελών του Το-
μέα Κλασικής Φιλολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών να δηλώ-
σουμε τα εξής σχετικά με την 
αναγκαιότητα διατήρησης και 
περαιτέρω ενίσχυσης του μα-
θήματος των Αρχαίων Ελληνι-
κών στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
του Γυμνασίου:        

Η 
Αρχαία Ελληνική υπήρ-
ξε για χιλιετίες οικουμε-
νική γλώσσα και κατείχε 
στον αρχαίο και μεσαιω-

νικό κόσμο θέση ανάλογη με αυτήν 
που κατέχουν σήμερα η Αγγλική 
και η Γαλλική. Ενδεικτικός είναι ο τε-
ράστιος αριθμός ελληνικών λέξεων 

που υπάρχουν σε όλες τις σημερινές 
γλώσσες των χωρών της Δύσης και 
της Ανατολής. [...]

Συνάμα, η αυτόνομη αυτή δυνα-
τότητα προσέγγισης δεν αφορά στα 
κείμενα κάποιας ξένης γλώσσας, 
αλλά στα κείμενα της γλώσσας των 
μαθητών και της πολιτισμικής πα-
ράδοσης στην οποία ανήκουν και οι 
ίδιοι. Σε αυτά δεν ανήκουν μόνο τα 
κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμ-
ματείας [...]. Ανήκουν, επίσης, τα Ευ-
αγγέλια και όλα τα κείμενα της πρώ-
ιμης και ύστερης χριστιανικής γραμ-
ματείας, καθώς επίσης και όλα τα 

λόγια και δημώδη κείμενα της βυ-
ζαντινής περιόδου, δίχως τα οποία 
ο μαθητής και μετέπειτα πολίτης 
δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοή-
σει την αδιάκοπη πολιτισμική συνέ-
χεια μέσα από την οποία οδηγηθή-
καμε από την Αρχαιότητα στον Νέο 
Ελληνισμό. Ακόμη και η κατανόη-
ση πάμπολλων σημαντικών μνημεί-
ων της νεοελληνικής διανόησης (και 
δεν αναφερόμαστε εδώ μόνο στον 
Παπαδιαμάντη ή στον Ροΐδη,) [...]

Για την εκμάθηση της Νέας Ελ-
ληνικής η μελέτη της Αρχαίας Ελλη-
νικής δεν αποτελεί εμπόδιο, όπως 

με περισσή προχειρότητα και κατά 
τρόπο αντιεπιστημονικό αποφαίνο-
νται οι συντάκτες της επίμαχης πρό-
τασης. Αντιθέτως, η καλή γνώση της 
Αρχαίας Ελληνικής είναι σημαντι-
κότατη, μεταξύ άλλων διότι η Νέα 
Ελληνική αφενός διατηρεί την ιστο-
ρική ορθογραφία των λέξεων, για 
την οποία η ετυμολογία είναι απα-
ραίτητη, αφετέρου διότι περιέχει χι-
λιάδες λέξεις, φράσεις και εν γένει 
γλωσσικό υλικό που προέρχεται 
κατ’ ευθείαν από τις δεξαμενές της 
Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ελληνι-
κής.  [...]

Διαπιστώσεις όπως ότι τα Αρ-
χαία Ελληνικά αντιμετωπίζονται με 
αντιπάθεια από τους μαθητές [...]
μπορούν να αποτελέσουν επιχειρή-
ματα μόνο για τη βελτίωση των με-
θόδων διδασκαλίας τους και όχι για 
τη μείωση ή την κατάργησή τους. [...] 
Τα κενά στη χρήση των Μαθημα-
τικών και της Νέας Ελληνικής δεν 
πρέπει να μας οδηγούν στην πρότα-
ση κατάργησης των αντιστοίχων μα-
θημάτων, αλλά σε γενικότερο προ-
βληματισμό και προτάσεις βελτίω-
σης της διδασκαλίας τους. Το ίδιο 
ισχύει αυτονοήτως και για τα Αρ-
χαία Ελληνικά. [...]

Δυνατότητα εκμάθησης της Αρ-
χαίας Ελληνικής προσφέρεται στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχεδόν 
όλων των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ 

την ίδια στιγμή παρατηρείται έξαρ-
ση στην κίνηση για την επαναφορά 
της μαζικής διδασκαλίας της Αρχαί-
ας Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευ-
ση σημαντικών κρατών του πυρήνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της 
Γερμανίας και της Γαλλίας. [...]

Σε σχέση με το πότε πρέπει να 
ξεκινά η διδασκαλία των Αρχαίων 
Ελληνικών έχουμε να παρατηρή-
σουμε το εξής: η παιδαγωγική πρά-
ξη έχει δείξει ότι είναι προσφορότε-
ρο να ξεκινά η γλωσσική διδασκα-
λία (κάθε γλώσσας) σε μικρή σχετι-
κά ηλικία.  [...]

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή θα 
θέλαμε να αναφερθούμε σε έναν γε-
νικότερο ισχυρισμό που θεωρεί την 
αρχαία ελληνική «νεκρή» γλώσσα 
και χρησιμοποιείται συχνά από τους 
υποστηρικτές της κατάργησης της 
διδασκαλίας της. Μία γλώσσα θεω-
ρείται νεκρή όταν συντρέχουν δύο 
απαραιτήτως προϋποθέσεις: (α) δεν 
έχει φυσικούς ομιλητές και (β) δεν 
έχει αφήσει πίσω της (μέσω της εξέ-
λιξής της) γλωσσικούς απογόνους. 
Με την έννοια αυτή, οι ειδικοί δεν 
θεωρούν ότι η αρχαία ελληνική έχει 
«πεθάνει», εφόσον υπάρχουν Νεο-
έλληνες που έχουν ως μητρική τους 
γλώσσα τη σύγχρονη μορφή της ελ-
ληνικής!  [...]

Αθήνα, 31/05/2016

Κείμενο θέσεων για τα Αρχαία Ελληνικά

Μουσείο Ολοκαυτώματος ή Ολοκαυτωμάτων;

Ανακοίνωση του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
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Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας 
οι λύκοι! Οι λύκοι! 

Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι 
φαύλοι και οι περιττοί, 

καλαμαράδες και δημοκόποι και 
μπολσεβίκοι, 

για λόγους άδειους ή για του ολέ-
θρου τα έργα βαλτοί.

(«Οι λύκοι», Κ. Παλαμάς) 

Σ 

υνεπής στις ιδεοληπτικές 
τοποθετήσεις του, ο Νί-
κος Φίλης τράβηξε για μια 
ακόμα φορά επάνω του τα 

φώτα της δημοσιότητας. Αν δεν είχε 
κάποιο θεσμικό ρόλο, θα ήταν απλώς 
ένας ιδεοληπτικός πολίτης αυτής της 
χώρας. Όμως μοίρα κακή τον έχρισε 
να παριστάνει τον υπουργό Παιδείας, 
στην κομβικότερη στιγμή της ιστορί-
ας του έθνους.

Αυτήν την φορά, το θολωμένο 
του μυαλό του είπε να τα βάλει με τη 
γλώσσα. Χαρακτήρισε «παρά φύσιν» 
τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνι-
κών και γενικά παρουσιάζει μια διά-
θεση να κομίσει το πνεύμα αλλαγής  
που έχει φέρει η κυβέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ και στη γλώσσα μας. 

Είναι πλεονασμός, θεωρώ, να του 
θυμίσουμε την ομορφιά και την αδιά-
κοπη ιστορία της γλώσσας μας, τη 
γλώσσα που μιλάμε με τον ίδιο τρό-
πο από την εποχή του Ομήρου μέχρι 
σήμερα. Είναι επίσης πλεονασμός να 
του θυμίσουμε τα λόγια με τα οποία 

έχουν εκφραστεί μεγάλοι άνδρες γι’ 
αυτήν. Δεν μπορεί να τεθεί θέμα αμ-
φισβήτησης της σημασίας της.  

Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Ο 
κος Φίλης, εξέχον μέλος της χειρό-
τερης κυβέρνησης που έχει περάσει 
από αυτόν τον τόπο, είναι ο ενορχη-
στρωτής της επίθεσης στα ταυτοτικά 
στοιχεία του λαού μας, που μας συνέ-
χουν ως έθνος. Με ύφος και ήθος κο-
μισάριου, έχοντας ως δεξί, συγγνώ-
μη, αριστερό του χέρι τον Αντώνη 
Λιάκο, πνευματικό πατέρα των Ρε-
πούση, Αναγνωστοπούλου, Δραγώ-
να και λοιπών της σχολής των ανα-
θεωρητών της ιστορίας, συνεχίζει 
απτόητος το καταστροφικό του έργο. 
Ο ρόλος του καθοδηγητή που του 
έχει ανατεθεί δεν είναι νέος, αφού, 
πριν την κάθοδό του στην πολιτική, 
υπήρξε διευθυντής στην εφημερίδα 
«Αυγή», τη δημοσιογραφική ναυαρ-
χίδα και κύριο εκφραστή της παρέ-
ας του 3%.

Στοχεύοντας στα παιδιά, στο μέλ-
λον αυτού του τόπου, θέλει να ετοιμά-
σει τις επόμενες γενιές ασπόνδυλων 
πολιτών. Πολιτών αποκομμένων από 
τις ρίζες, το παρελθόν, τις παραδόσεις 
τους οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα 
υποθηκεύσουν το μέλλον των επό-
μενων γενιών για περισσότερα από 
τα 99 χρόνια που η παρούσα κυβέρ-
νηση υποθήκευσε τον τόπο μας. 

Αφού θα έχει χτυπηθεί η γλώσ-
σα, η ιστορία, η θρησκεία και ο πο-
λιτισμός μας, οι ανέστιοι πολίτες της 
χώρας μας δεν θα νιώθουν κανέναν 
δεσμό με τον τόπο τους, δεν θα αι-
σθάνονται τίποτα γι’ αυτόν και έτσι, 
ως άτομα απομονωμένα, απομακρυ-
σμένα από την κοινωνία προσώπων, 
θα είναι εύκολη λεία στα χέρια των 
κάθε λογής αρπακτικών που επο-
φθαλμιούν να διαλύσουν την πατρί-
δα μας και να τη μετατρέψουν από 
χώρα σε χώρο. Δεν θα υπάρχουν 
αντιστασιακά αντανακλαστικά, δεν 

θα υπάρχει λόγος και διάθεση αντί-
στασης, μόνο υπακοή και υποταγή 
στα κελεύσματα των δανειστών μας 
και όποιων άλλων έχουν παρόμοια 
διάθεση. Οι Έλληνες, φοβισμένοι και 
από την οικονομική λαίλαπα, θα γί-
νουν εθελόδουλοι για να σώσουν το 
τομάρι τους και μοιρολατρικά θα πε-
ριμένουν το τέλος…

Ο Φίλης και οι σύντροφοί του, 
ως θιασώτες της υλιστικής προσέγ-
γισης των πραγμάτων, κατασκευά-
ζουν εφήμερους, μαζοποιημένους 
ανθρώπους, εντελώς απομακρυσμέ-
νους από το επέκεινα, παγκοσμιο-
ποιημένους πολίτες, μονάδες ενός 
πολυπολιτισμικού χυλού. Προτεί-
νουν λιγότερο κόπο, ήσσονα προ-
σπάθεια, εύκολη επιτυχία, ισοπεδω-
τική αντιμετώπιση των αδιάφορων 
μαθητών με αυτούς που ενδιαφέρο-
νται και προσπαθούν.

Η κυβέρνηση, με το πρόσφα-
το μνημόνιο που υπέγραψε, απέδει-

ξε στα αφεντικά της την πίστη της και 
υπενθύμισε για ποιο λόγο πρέπει 
να μείνει στην εξουσία. Γνωρίζοντας 
πως μετά τη λήξη της θητείας της, 
ακόμα και στο τέλος της τετραετίας 
να έρθει αυτή, δεν θα ξαναδεί εξου-
σία, προσπαθεί να συντομεύσει και 
να εφαρμόσει όλες τις νοσηρές σκέ-
ψεις και ιδεολογίες της, φανερώνο-
ντας σε όλους τον νεοραγιαδισμό της 
και στους ψηφοφόρους της το έγκλη-
μα που διέπραξαν. 

Όπως είναι κατανοητό, αυτές οι 
πολιτικές οδηγούν μεγάλο μέρος του 
λαού σε ακραίες επιλογές και αυτό 
είναι θέμα που πολλοί παραβλέ-
πουν. Το εκρηκτικό μείγμα που φτιά-
χνεται από τέτοιες πολιτικές, μαζί με 
το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, 
που όπως φαίνεται σύντομα θα ξα-
ναδούμε μπροστά μας με μεγαλύτε-
ρη ένταση, το δημογραφικό πρόβλη-
μα που και αυτό διογκώνεται, καθώς 
και ο εθνομηδενισμός που εξυφαίνε-
ται σε όλες τις επιλογές της θλιβερής 
κυβέρνησης, χτυπούν το καμπανάκι 
για τα μελλούμενα.

Η πατρίδα μας βρίσκεται στο χεί-
λος του γκρεμού. Όσο μένουν αυτοί 
πάνω, τόσο πλησιάζουμε την άβυσ-
σο. Ας αντισταθούμε παντοιοτρόπως 
στα ύπουλα σχέδιά τους και ας παλέ-
ψουμε για να τους διώξουμε. 

Κλείνοντας, ξανά ο Παλαμάς μας 
δείχνει τον δρόμο στα σχέδια του 
Φίλη και της παρέας του για τη σκύ-
λευση της γλώσσας μας: «Για τη μη-
τέρα γλώσσα μας τα λάβαρα κρατεί-
στε»!  

Του Παναγιώτη Κωστόπουλου

Παρά φύσιν ιδεολογία!

Δ 
εκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη 
πρόταση της Άννας διαματοπού-
λου,  μεγαλοστελέχους του εθνο-
μηδενιστικού  ΠΑσοκ, από σημίτη 

και μετά, για  την καθιέρωση της αγγλικής ως 
δεύτερης επίσημης γλώσσας της Ελλάδος (συ-
νέντευξη στην «καθημερινή» 18 Νοεμβρίου, 
2001), άρχισαν να εκδίδονται από τον Μάιο του 
2016 τα πρώτα  επίσημα έγγραφα, τουλάχιστον 
όσο έχουμε αντιληφθεί, της «Ελληνικής δημο-
κρατίας» (με φαρδιά πλατιά εθνόσημα, λογό-
τυπα του υπουργείου Εσωτερικών και διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, σφραγίδες, και υπογρα-
φές) ΑΠοκλΕΙσΤΙκΑ σΤΗΝ ΑγγλΙκΗ γλωσσΑ.

Πρόκειται για έγγραφα του υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που έχει παραχωρήσει, ως 
υπουργείο γνήσια αποικιοκρατούμενης χώρας, 
τη διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων ελληνικής δη-
μόσιας αρχής σε αλλοδαπούς υπαλλήλους του 
Ευρωπαϊκού γραφείου Ασύλου (EASO), που 
συντάσσουν έγγραφα του ελληνικού κράτους 
στην αγγλική, χωρίς να υπάρχει καν μετάφρα-
ση στην ελληνική! Τα πρακτικά των συνεντεύ-
ξεων που διεξάγονται από τους «αποικιοκρά-

τες χειριστές» αιτημάτων ασύλου των σύρων 
προσφύγων στη λέσβο στην αγγλική, με με-
τάφραση προς και από τις γλώσσες των αιτού-
ντων (κυρίως από την αραβική και την κιρμα-
ντζί κουρδική προς και από την αγγλική),  με 
τη συνδρομή μη διαπιστευμένων  διερμηνέ-
ων, αλλά και τα πρακτικά κοινοποίησης της 
απόφασης, καθώς και τα πρακτικά προσφυγής 
κατά των πρωτόδικων αποφάσεων περί παρα-
δεκτού των αιτήσεων ασύλου, συντάσσονται με 
τους τύπους ελληνικού δημόσιου εγγράφου, 
όπως περιγράψαμε ανωτέρω, μόνο στην αγγλι-
κή γλώσσα!

διερευνώντας τη νομιμότητα του τύπου αυ-
τών των εγγράφων (με τη λογική σκέψη ότι εί-
ναι καραμπινάτα παράνομα, επειδή δεν συντά-
χθηκαν στην ελληνική), και παρά  αυτό το υπο-
τιθέμενο αυτονόητο, ότι τα έγγραφα του ελ-
ληνικού κράτους θα έπρεπε να συντάσσονται 
μόνο στην ελληνική, ανακαλύπτουμε με έκ-
πληξη, αν όχι με τρόμο, ότι  το «αυτονόητο» 
αυτό όχι μόνο δεν έχει κατοχυρωθεί  συνταγ-
ματικά (όπως γίνεται σε μεγάλο ποσοστό των 
συνταγματικών κειμένων όλων των κρατών 

του κόσμου), αλλά επίσης διαπιστώνουμε ότι η 
υποχρέωση χρήσης μόνο της ελληνικής για τη 
σύνταξη δημοσίων εγγράφων δεν αναφέρεται 
πουθενά ρητά, παρά  μόνο εμμέσως συνάγεται 
από τις αναφορές σε έγγραφα που έχουν συ-
νταχθεί σε «ξένη γλώσσα», σε όλη την έκταση 
του δημόσιου και διοικητικού δικαίου, ακόμα 
και στο ποινικό, διοικητικό και  αστικό δίκαιο!

Έτσι, ο κώδικας Πολιτικής δικονομίας στο 
άρθρο 454 αναφέρεται στην ανάγκη επίσημης 
μετάφρασης εγγράφου που έχει συνταχθεί σε 
ξένη γλώσσα από το Υπ. Εξωτερικών,  ο κώδι-
κας Ποινικής δικονομίας  στο αρ. 237 μιλάει για 
την ανάγκη μετάφρασης ξένων εγγράφων και 
την κατ’ εξαίρεση κατάθεση εγγράφων καταθέ-
σεων ή απολογίας σε ξένη γλώσσα, αν ο μάρ-
τυρας ή ο κατηγορούμενος αγνοεί την ελληνι-
κή γλώσσα και δεν είναι εύκολος ο διορισμός 
κατάλληλου διερμηνέα, ο κώδικας διοικητικής 
δικονομίας μιλάει στα άρθρα 171 και 172 για 
την ανάγκη  τα έγγραφα να συνταχθούν με τους 
νόμιμους τύπους (χωρίς ρητή αναφορά στη 
γλώσσα) και την ανάγκη τα έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί σε ξένη γλώσσα να υποβάλλονται 

με επίσημη μετάφραση,  ο κώδικας διοικητικής 
διαδικασίας αναφέρει  στο  άρθρο 5 ότι διοικη-
τικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από 
τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ σε διευκρινιστική 
εγκύκλιο του τελευταίου κώδικα αναφέρεται 
ότι «επίσημη μετάφραση δημόσιου ή ιδιωτικού 
εγγράφου, από την ελληνική σε ξένη γλώσσα 
ή αντιστρόφως, που διενεργεί η Μεταφραστική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτε-
λεί έγγραφο διοικητικής αρχής».

δΕΝ ΥΠΑρχΕΙ οΜωσ καμία ρητή αναφορά 
της υποχρέωσης τα έγγραφα του Ελληνικού 
δημοσίου να έχουν συνταχθεί στην ελληνική. 
και επαναλαμβάνουμε: κΑΜΙΑ ΑΝΑΦορΑ σΤΙσ 
σΥΝΤΑγΜΑΤΙκΕσ δΙΑΤΑξΕΙσ ΠΕρΙ ΤΗσ ΕλλΗΝΙ-
κΗσ, ωσ ΑΠοκλΕΙσΤΙκΗσ ΕΠΙσΗΜΗσ γλωσσσΑσ 
ΤοΥ ΕλλΗΝΙκοΥ κρΑΤοΥσ.

Μήπως ήρθε, εν  όψει του κινδύνου πλή-
ρους αφελληνισμού της Ελλάδος, και σε επί-
πεδο γλώσσας, να διεκδικηθεί η επίσημη κα-
τοχύρωση στην επικείμενη αναθεώρηση του 
συντάγματος;

Νίκος Κόμπλας

Για την κατοχύρωση της ελληνικής ως μοναδικής επίσημης γλώσσας

        ΚΟΙΝΩΝΙΑ                 
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Σε μεγάλο φιάσκο κινδυνεύει να 
εξελιχθεί η Αγία Μεγάλη Σύνοδος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που 
πραγματοποιείται στην έδρα της 
Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, 
μεταξύ 20-25 Ιουνίου. Κι αυτό, 
παρ όλο που προετοιμαζόταν με-
θοδικά επί... ενενήντα τρία χρόνια. 

Ε 

πίκεντρο των αντεγκλήσε-
ων και της εσωτερικής έρι-
δας που έχει ξεσπάσει με-
ταξύ των ορθόδοξων Εκ-

κλησιών είναι ο τρόπος τον οποίον 
μεθόδευσε τη Σύνοδο το Πατριαρ-
χείο Κωνσταντινούπολης. 

Μέσα σε λιγότερο από ένα χρό-
νο, ο Πατριάρχης κατάφερε να πα-
ροξύνει όλες τις αντιθέσεις στο εσω-
τερικό της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και  ήδη μια σειρά Εκ-
κλησιών, της Αντιοχείας, της Γεωργί-
ας, της Ρωσίας και της Βουλγαρίας δή-
λωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν. Την 
ίδια στιγμή, η ελλαδική Εκκλησία και 
η Κοινότητα του Αγίου Όρους ζη-
τούν ριζικές αναθεωρήσεις των προ-
συνοδικών κειμένων, ενώ δεκάδες 
μητροπολίτες, και καθηγητές της ορ-
θόδοξης δογματικής έχουν διατυπώ-
σει σοβαρότατες ενστάσεις. 

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιε-
ρόθεος και ο Μητροπολίτης Μεσο-
γαίας Νικόλαος επέκριναν λιγότερο 
ή περισσότερο έντονα τους τις μεθο-
δεύσεις του Πατριαρχείου που κα-
τηύθυνε την προσυνεδριακή διαδι-
κασία έτσι ώστε να απαλειφθούν από 
τα κείμενά της αναφορές που στοιχει-
οθετούν και αναδεικνύουν την δογ-
ματική και ιστορική ιδιαιτερότητα της 
Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. 

Για εκείνους που νομίζουν ότι τα 
παραπάνω αποτελούν ανούσιες δογ-
ματικές αντιπαραθέσεις, σε μια επο-
χή ολικής εκκοσμίκευσης, αξίζει να 
σημειώσουμε ότι, οι στιγμές της ρή-
ξης μεταξύ του δυτικού και του ανα-
τολικού σκέλους της Εκκλησίας, 
υπήρξαν οι στιγμές που η ορθοδοξία 
ανέδειξε την ιδιαιτερότητα του πνεύ-
ματος και της κοσμοαντίληψής της –
πιο ουμανιστικής σε σύγκριση με τη 
δυτική θεολογία. 

Στα κείμενα της Συνόδου, η πα-
πική Εκκλησία αναγνωρίζεται για 
πρώτη φορά ως τέτοια και όχι ως κοι-
νότητα πιστών παρεκκλίνουσα από τη 
Μία, Αγία και Καθολική Ορθόδοξη 
Εκκλησία – όπως είναι το ορθόδοξο 
τυπικό. Ρητώς δε αναφέρεται ότι ο δι-
αχριστιανικός διάλογος που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη έχει δογματική διάστα-
ση – γεγονός που θέτει υπό διαπραγ-

μάτευση την ίδια τη θεολογική έριδα.
Ο Πατριάρχης μεθοδεύει, μέσω 

του διαχριστιανικού διαλόγου, την 
εγκατάλειψη της ορθόδοξης παρά-
δοσης στον βωμό ενός νέου modus 
vivendi με την Καθολική Εκκλησία, 
πυροδοτώντας έριδες με τη Ρωσική 
Εκκλησία και τους δορυφόρους της 
(Γεωργία, Βουλγαρία, εν μέρει Σερ-
βία) οι οποίες αντιτίθενται σθεναρά 
σε κάθε επαναπροσέγγιση με τον κα-
θολικισμό. 

Βεβαίως, σε αυτές της ενέργει-
ες εμπλέκονται και γεωστρατηγι-
κοί σχεδιασμοί, καθώς ο αμερικανι-
κός παράγοντας επιθυμεί την απο-
μόνωση της Ρωσικής Εκκλησίας. 
Είναι γνωστή η εμπλοκή του Πατρι-
άρχη στην εκκλησιαστική έριδα της 
Ουκρανίας, όπου ο πρόεδρος Πο-
ροσένκο και οι Αμερικάνοι προω-
θούν την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας 
της Ουκρανίας: Τελευταίο επεισόδιο, 
αυτής της εμπλοκής, είναι η επίσκε-
ψη του Ποροσένκο στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου ο Βαρθολομαί-
ος δήλωσε ότι Μητέρα Εκκλησία της 
Ουκρανικής είναι το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ο ρόλος του Πατριαρχείου 
Γιατί το Πατριαρχείο και προσωπι-
κά ο Βαρθολομαίος έχουν υιοθετή-
σει αυτήν τη στρατηγική και προσπα-
θούν να φέρουν προ τετελεσμένων 
τους υπολοίπους προκαθήμενους 
της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας; 

Το Πατριαρχείο, επιλέγοντας να 
παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη 
σε συνθήκες ομηρίας από το τουρ-
κικό κατεστημένο, βρίσκεται με την 
πλάτη στον τοίχο: Προκειμένου να 
επιβιώσει μεσιτεύει τη συμβολική 
του αξία τόσο έναντι της τουρκικής 
πολιτικής, όσο και στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέ-
ρας. Έτσι, πλειοδοτεί στη θρησκευτι-
κή επαναπροσέγγιση με την Παπική 
Εκκλησία και μεταβάλλεται σε συνι-

στώσα της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής.  

Αναμοχλεύοντας δε το ζήτημα 
των Νέων Χωρών, καθίσταται ιμά-
ντας μεταβίβασης της τουρκικής επιρ-
ροής στον ελλαδικό χώρο, στα πολύ 
ευαίσθητα σημεία της Βόρειας Ελλά-
δας, της Κρήτης και των Δωδεκανή-
σων. Και πράγματι, το Πατριαρχείο 
βρίσκεται στην πρωτοπορία της ελ-
ληνοτουρκικής επαναπροσέγγισης. 
Ο Πατριάρχης προτίμησε να σιωπή-
σει μπρος στην πρωτοφανή κίνηση 
του Ερντογάν, να επιτρέψει να χρη-
σιμοποιηθεί η Αγία Σοφία ως τζαμί. 
Αξίζει να θυμηθούμε τη –γραπτή– 
δήλωσή του στη φερόμενη ως οικία 
του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλο-
νίκη: «Είμαστε χαρούμενοι που επι-
σκεπτόμαστε την ανακαινισμένη οι-
κία του ιδρυτή της Τουρκικής Δημο-
κρατίας, Ατατούρκ. Ευχόμενοι, ο Θεός 
να αναπαύει την ψυχή του, ικετεύου-
με τον Μεγαλοδύναμο, οι μεταρρυθ-
μίσεις του να ζουν για πάντα και ο λό-
γος του “Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στην 
Οικουμένη”, όσο περνάει ο χρόνος, να 
γίνεται πραγματικότητα. Με τις ευλογί-
ες μας». 

Οι ΗΠΑ ως επίδοξοι προστάτες 
Ταυτόχρονα, ο Βαρθολομαίος βρί-
σκεται πολύ κοντά στους Αμερικά-
νους και σπεύδει να συνδράμει στην 
πολιτική τους, όπου αυτό είναι δυνα-
τόν. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι αμερικα-
νοί αξιωματούχοι μιλάνε με τα κα-
λύτερα λόγια για την προσωπικότη-
τα και τη δράση του «Πράσινου Πα-
τριάρχη». 

Πολύ στενές είναι και οι σχέσεις 
του με το επιτελείο της Χίλαρυ Κλί-
ντον, όπως αποκαλύπτεται και από 
ηλεκτρονικές συνομιλίες που είχε η 
ίδια με συνεργάτες της το 2009, τις 
οποίες και δημοσίευσε ο Εθνικός 
Κήρυκας της Νέας Υόρκης τον Σε-
πτέμβριο του 2015, όπου ένας τρο-
μοκρατημένος Βαρθολομαίος συζη-
τά για μια μια ενδεχόμενη βολιδο-
σκόπηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην 
τουρκική πρεσβεία των ΗΠΑ για την 
προστασία του. 

Αυτή η στρατηγική, τέλος, δια-
πλέκει το Πατριαρχείο με τα συμφέ-
ροντα της αφρόκρεμας του αποεθνι-
κοποιημένου ελληνικού κεφαλαίου 
–ιδίως του εφοπλιστικού– το οποίο 
σπεύδει να τον συνδράμει. Δεν εί-
ναι τυχαίο, ότι επιφανείς εκπρόσω-
ποι του ελληνικού κεφαλαίου έχουν 
τιμηθεί από τον Πατριάρχη με οφί-
κια: ο Κώστας Καρράς, ο Σωκρά-
της Κόκκαλης, οι εφοπλιστικές οι-
κογένειες Λεβέντη, Εμπειρίκου και 
Λαιμού, ο Μελισσανίδης, ο Κοντο-
μηνάς, ο Αγγελόπουλος κ.ά.

Το τίμημα
Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως, ως απώτατος κληρονόμος του 
Βυζαντίου, αποτελεί τον τελευταίο ζώ-
ντα θεσμό του καταλυμένου, πλέον, 
ελληνικού κοσμοσυστήματος. Η περί-
οδος αυτή έχει αμετάκλητα τελειώσει, 
όμως η συμβολική διάσταση του Πα-
τριαρχείου, ως του τελευταίου επιζή-
σαντα θεσμού της ελληνικής μεσαι-
ωνικής οικουμένης, θα μπορούσε 
να αποτελέσει βήμα για την ανάπτυ-
ξη μιας περιφερειακής πολιτιστικής 
και πνευματικής στρατηγικής του ελ-
ληνισμού. 

Υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
δεν τελούσε σε ομηρία και μεταφερό-
ταν σήμερα στο Άγιο Όρος, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει την κύρια έκ-
φραση της ορθόδοξης πνευματικής 
παρέμβασης σε μια εποχή όπου εξα-
λείφονται τα τελευταία προπύργια 
του χριστιανισμού στην ιστορική του 
εστία, την Εγγύς Ανατολή. Το Πατρι-
αρχείο θα μπορούσε να ενεργοποιή-
σει την ιστορική του κληρονομιά για 
την άμβλυνση των αντιθέσεων με τον 
αραβικό κόσμο. Εξάλλου η ορθόδο-

ξη κοσμοαντίληψη και πνευματικό-
τητα είναι σε θέση να δώσει απαντή-
σεις στη βαθιά ανθρωπολογική κρίση 
μηδενισμού που κατατρώγει τον Δυ-
τικό Κόσμο, και η οποία δυστυχώς 
έχει μετακενωθεί τόσο στην ελληνι-
κή κοινωνία όσο και στο ίδιο το σώμα 
της Εκκλησίας.    

Η Αγία Μεγάλη Σύνοδος, μια 
ιστορική συνάντηση της Ορθόδοξης 
Ανατολικής Εκκλησίας, καθώς όπως 
είπαμε προετοιμάζεται σχεδόν επί 
έναν αιώνα, και συγκαλείται ως Με-
γάλη Σύνοδος μετά από το 1872, θα 
μπορούσε να εκμεταλλευθεί αυτά τα 
πνευματικά πλεονεκτήματα ώστε να 
αποτελέσει μια μεγάλη επανεκκίνη-
ση στον σύγχρονο ρόλο της Εκκλη-
σίας. Θα μπορούσε να καταστεί και 
οδός παρέμβασης για την αποτροπή 
της οριστικής εξόντωσης του ιστο-
ρικού χριστιανισμού της Συρίας και 
του Ιράκ· αλλά και θα προσέφερε μια 
οδό καταλλαγής με τη Δυτική Εκκλη-
σία, όχι σε θεολογική και δογματική 
βάση, όπου η διάσταση είναι ιστορικά 
τετελεσμένη, αλλά στη δυνατότητα να 
δημιουργηθεί χώρος για μια κοινή 
παρέμβαση – ιδίως στα ζητήματα της 
βάναυσης καταπάτησης της ιστορι-
κής κληρονομιάς του Βυζαντίου από 
το τουρκικό κατεστημένο, αλλά και τη 
μεγάλη απειλή που αντιπροσωπεύει 
ο ισλαμικός φονταμενταλισμός.

Η απουσία αυτής της φωνής πα-
ροξύνει και τις εσωτερικές της αντιθέ-
σεις: Η αυτοεξουδετέρωση του Πα-
τριαρχείου, που υπονομεύει τη συ-
νοχή της αυτοκέφαλης Ελλαδικής 
Εκκλησίας, αναπόφευκτα δημιουρ-
γεί συσχετισμούς υπέρ της «ρώσι-
κης συνιστώσας», η οποία και απο-
πειράται να παίξει ανοιχτά ηγεμονικό 
ρόλο. Όμως το Πατριαρχείο της Μό-
σχας αποπνέει κάτι από την τραχύτη-
τα της ισχύος που συνοδεύει παρα-
δοσιακά τον «ρώσικο» τρόπο, καθώς 
λείπει από αυτόν η αίσθηση ισορρο-
πιών που διακατείχε το ορθόδοξο ελ-
ληνικό πνεύμα. 

Αυτό το πρόβλημα, ωστόσο, είναι 
σήμερα δευτερεύον. Το κυριότερο εί-
ναι ότι το Πατριαρχείο, μεθοδεύοντας 
μια Μεγάλη Σύνοδο, που εν τέλει δεν 
είναι ούτε μεγάλη, ούτε αναδίδει την 
ιδιαιτερότητα του ορθόδοξου πνεύ-
ματος, απειλεί να επιταχύνει την αλ-
λοτρίωση της ορθόδοξης κοσμοαντί-
ληψης και φέρει την πνευματικότητα 
του ορθόδοξου κόσμου μπροστά στο 
φάσμα της εκ νέου αποικιοποίησής 
του· όχι μόνον από τη Δύση, όπως 
σωστά αλλά μονόπλευρα καταγγέλ-
λουν πιο παραδοσιοκεντρικές μερί-
δες της ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά 
και από την (ισλαμική) Ανατολή…   

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το «φθινόπωρο» του Πατριάρχη
Μια Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που κινδυνεύει να μην είναι ούτε «Αγία» ούτε «Μεγάλη»

Του Γιώργου Ρακκά

“ 
Το Πατριαρχείο, προ-

κειμένου να επιβιώ-

σει μεσιτεύει τη συμ-

βολική του αξία τόσο 

έναντι της τουρκικής 

πολιτικής, όσο και στο 

πλαίσιο της παγκόσμι-

ας γεωπολιτικής σκα-

κιέρας
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Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί 
την πρότασή μας για τη διαμόρφω-
ση ενός πολιτικού κινήματος που θα 
παρεμβαίνει ενεργότερα και ευρύ-
τερα στην πολιτική ζωή της χώρας. 
Εδώ δημοσιεύεται για πρώτη φορά, 
μετά μία πρώτη διαβούλευση και 
μετά από μερικές ημέρες και αφού 
συγκεντρωθούν όλες οι παρατηρή-
σεις θα πάρει την τελική της μορφή.

Άρδην-Ρήξη

Ἢ θὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ 
γονατίζουμε

ὅπως αὐτὸς ὁ δραπέτης
ἢ θὰ σηκώσουμε ἄλλον πύργο 

ἀτίθασο
ἀπέναντί τους.

Μιχάλης Κατσαρός, 
Κατά Σαδδουκαίων

Τα έξι χρόνια σαρωτικής εθνι-
κής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης υπήρξαν το επιστέγασμα 
μιας ολόκληρης περιόδου πα-
ρακμής, που σφράγισε κάθε πτυ-
χή της εθνικής μας ζωής. 

Τ 
ίποτε δεν έχει μείνει όρθιο 
και όλοι οι παράγοντες του 
δημόσιου βίου συναγωνίζο-
νται ποιος θα διαψεύσει τα-

χύτερα τις προσδοκίες του λαού, με 
αποκορύφωμα την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ: Η πολιτική ηγεσία, το ΠΑ-
ΣΟΚ, η ΝΔ αλλά και οι λοιποί –κατ’ 
εξοχήν η Αριστερά,  στη νεολαία, τα 
Πανεπιστήμια, τον συνδικαλισμό, τα 
ΜΜΕ–, σύσσωμος ο «πνευματικός 
κόσμος», πλην ελαχίστων και οι επι-
χειρηματικές ελίτ, βρίσκονται σε βα-
θύτατη κρίση. Δυστυχώς, ακόμα και 
η Εκκλησία, αδυνατεί να παίξει ρόλο 
αποτελεσματικού αναχώματος.

Έτσι πορεύονται οι εκπρόσωποί 
μας, στην πλειοψηφία τους, φαύλοι, 
μεταπράτες, υπηρέτες ξένων εξουσι-
ών. Και, δυστυχώς, όσοι δεν είναι δι-
εφθαρμένοι, είναι φθαρμένοι έως το 
κόκαλο. 

Μια ολόκληρη περίοδος, η Τρίτη Ελ-
ληνική Δημοκρατία, η «μεταπολίτευ-
ση», έχει εξαντληθεί οριστικά: Αφού 
έδωσε ό,τι θετικό είχε έως το 1989, 
μετέβαλε τη χώρα σε παρασιτική 
απόφυση της Δύσης και έρμαιο του 
τουρκικού νεο-οθωμανισμού ενώ 
σαν τον βρυκόλακα, απειλεί, μέσα 
από την παρακμή να οδηγήσει σε 
οριστική  έκλειψη έναν ιστορικό λαό.

Ποτέ άλλοτε, ακόμα και χωρίς 
ανεξάρτητο κράτος, δεν κινδυνεύαμε 
όσο σήμερα: Δημογραφική κατάρρευ-
ση, φυγή των νέων, οικονομική αποι-
κιοποίηση, παραγωγική αποσάθρω-
ση, πολιτισμική παρακμή, απειλή αλ-
λοίωσης της εθνικής φυσιογνωμίας 
της χώρας, αποσύνδεση της ορθό-

δοξης παράδοσης από την ταυτότητά 
μας, γλωσσική αλλοτρίωση. Παράλ-
ληλα, ο νεοθωμανισμός –στην Κύ-
προ, το Αιγαίο και τη Θράκη– και οι τε-
ράστιες γεωπολιτικές ανατροπές σε 
μία χώρα-σύνορο Ανατολής και Δύ-
σης, όλα αυτά ταυτόχρονα μας απει-
λούν άμεσα. Τρεις μεγάλες εθνικές 
καταστροφές προηγήθηκαν, η Μικρα-
σιατική Καταστροφή, η Κατοχή/Εμφύ-
λιος, η Κυπριακή Τραγωδία. Και τώρα 
κινδυνεύουμε με την οριστική απώ-
λεια της δυνατότητας να επιβιώσου-
με ως ανεξάρτητο ιστορικό υποκείμε-
νο και ως  αυτόνομο κράτος. 

Είμαστε κολλημένοι στον τοίχο 
από την ιστορία χωρίς περιθώριο για 
νέα σφάλματα. Πρέπει να αντισταθού-
με τελεσφόρα, διότι, μετά το τραγικό 
φιάσκο της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, έχει καταστεί σαφές πλέον ότι 
όλοι δοκιμάστηκαν -και απέτυχαν. 

Πώς όμως θα μπορέσουμε να 
βγούμε από τη δεινή θέση που μας 
έφεραν; Έξι χρόνια αποτυχημένων 
προσπαθειών, διδάσκουν τι δεν πρέ-
πει να κάνουμε: να πιστεύουμε σε 
λαοπλάνους και τυχοδιώκτες. Δεν 
υπάρχουν επαρκείς υγιείς δυνάμεις 
στο παλιό κατεστημένο –πολιτικό, 
πνευματικό και οικονομικό–, και ο 
λαός θα πρέπει, μέσα από τα σπλά-
χνα του, να αναδείξει τις δυνάμεις 
που θα οραματιστούν και θα κάνουν 
πράξη την αναγέννηση της πατρίδας. 

Να αντικαταστήσουμε τις ονειρο-
φαντασίες με όραμα, την τυχοδιωκτι-
κή μικροπολιτική με στρατηγική, τα 
ρεσάλτα προς τις «καρέκλες» με την 
ανασυγκρότηση της κοινωνίας, με 
στόχο τη μεγάλη και ουσιαστική ανα-
τροπή που χρειαζόμαστε.

Υπάρχουν δυνατότητες για μια 
καινούργια άνοιξη;

Είναι εφικτή μια εναλλακτική 
εθνική στρατηγική, καθώς η Ε.Ε. βυ-
θίζεται σε μια αποσαθρωτική κρί-
ση, οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την ψυχρο-
πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία, 
η Τουρκία διολισθαίνει σε μια επιθε-
τική νεοθωμανική δικτατορία και η 
Μέση Ανατολή βυθίζεται σε μια αιμα-
τηρή αντιπαράθεση;  

Ναι, μια εθνική πολιτική με επάρ-
κεια, θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη 
διεθνή θέση της χώρας, κομίζοντας 
μια νέα πρόταση για την Ευρώπη, τα 
Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο. 
Με την προϋπόθεση: 

Να συσφίξουμε αποφασιστικά τις 
σχέσεις μας με το δεύτερο «ελλη-
νικό κράτος», την Κύπρο, που κιν-
δυνεύει με τελεσίδικη τουρκοποίη-
ση,. Ελλάδα και Κύπρος, από κοινού, 
αποτελούν μια ουσιαστική δύναμη 
στη Μεσόγειο, ενώ, χωριστά, «πρό-
βατα επί σφαγήν» για τον τουρκικό 

επεκτατισμό και τους ιμπεριαλιστές.
Να αναδείξουμε μια προοπτική 

χειραφέτησης της Ε.Ε. από τον ευ-
ρωατλαντισμό για επαναπροσέγγιση 
και αποκλιμάκωση της έντασης με 
τη Ρωσία. Κομίζοντας μια μη αποικι-
οκρατική εκδοχή της Γηραιάς Ηπεί-
ρου, κοινωνικά δίκαιης και δημο-
κρατικής. Στρατηγικός στόχος μας 
παραμένει μια «Ευρώπη από τον Ατ-
λαντικό ως τα Ουράλια», με μεγαλύ-
τερη ισορροπία δυνάμεων και γεω-
πολιτική ανεξαρτησία, στην οποία τα 
Βαλκάνια θα διαδραματίζουν ουσια-
στικό οικονομικό και πολιτικό ρόλο.

Και μπορούμε να το προτείνουμε, 
διότι υπήρξαμε αποικιοκρατούμενο 
τμήμα της Ευρώπης και διαθέτουμε 

το βάθος ενός πολιτισμού χιλιετιών.
Να καταστούμε συνιστώσα ενός 

μετώπου αντιμετώπισης του ισλαμι-
κού φονταμενταλισμού και του νεο-
θωμανισμού, μαζί με τους Σέρβους, 
τους Βούλγαρους, τους Κούρδους, 
τους Αρμένιους, τους Ιρανούς, τους 
Αλεβίτες κ.λπ.. Έχουμε το ιστορικό 
δίκαιο μαζί μας, μιλούμε τη γλώσσα 
της δημοκρατίας, της σταθερότητας, 
της συνεργασίας. Αυτός υπήρξε επί 
αιώνες ο ιστορικός μας ρόλος. 

Να αναπτύξουμε τις οικονομικές, 
πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις με 
τα Βαλκάνια, ως φορέας του ορθόδο-

ξου πολιτιστικού χώρου της Ευρώ-
πης. Σε αυτά τα πλαίσια, θα αντιμετω-
πίσουμε αποτελεσματικότερα και τον 
ανιστόρητο επεκτατισμό και αναθεω-
ρητισμό Σκοπίων και Αλβανίας.  

Τέλος, να διαμορφώσουμε μια 
πολιτική που να συνδυάζει τις αρ-
χές της εθνικής επιβίωσης με την 
ανάγκη ανθρώπινης διαχείρισης του 
προσφυγικού αδιεξόδου. Ενάντια στη 
στρατηγική της Μέρκελ, του Σόρος, 
του Ερντογάν, που χρησιμοποιούν το 
δράμα των προσφύγων, ως όπλο για 
την αποσταθεροποίηση της χώρας. 
Ενάντια σε όσους εκμεταλλεύονται 
το προσφυγικό αδιέξοδο εμφανίζο-
ντας τη ναζιστική τους παράκρουση 
ως εθνική στρατηγική. 

Το προσφυγικό πρέπει να πολιτι-
κοποιηθεί, διότι μας απειλεί με διάρ-
ρηξη της εθνικής και κοινωνικής συ-
νοχής: Να καταγγελθεί η Τουρκία ως 
αυτουργός του ανθρωπιστικού αδι-
εξόδου, να οργανωθεί η αποτροπή 
των δουλεμπόρων, να υπάρξει απο-
τελεσματική διαφύλαξη και έλεγ-
χος των συνόρων, να μπει τέλος στην 
ασύδοτη δράση αδιαφανών ΜΚΟ, να 
απαιτηθούν από Ευρώπη και ΟΗΕ κε-
φάλαια και πόροι για την οργάνωση 
προσωρινών κέντρων φιλοξενίας, 
να επαναπατριστούν όσοι μετανάστες 
εισήλθαν παράτυπα στη χώρα.  

Είναι εφικτή μια εναλλακτική οικο-
νομική / κοινωνική στρατηγική; 

Έστω και αν είμαστε χρεωμένοι μέ-
χρι τον λαιμό, σιδηροδέσμιοι της γερ-
μανικής Ε.Ε., άθυρμα της δικτατορίας 
των αγορών; 

Σήμερα, αναπτύσσονται οι αντι-
θέσεις ανάμεσα στους λαούς και τις 
ολιγαρχίες των Βρυξελλών, ανάμε-
σα στον Βορρά και τον Νότο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στο ΔΝΤ 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέ-
σεις που οδηγούν σε αποδυνάμω-
ση του ελέγχου πάνω στις οικονομί-
ες και βαθαίνουν την κρίση του ευρώ. 
Και αν δεν υπήρχε η πλέον ενδοτική 
κυβέρνηση της νεώτερης ιστορίας, 

που συνέχισε και βάθυνε τη μνημο-
νιακή καταστροφή που προηγήθη-
κε, ήδη θα είχαμε κατακτήσει καλύ-
τερες θέσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, 
η στρατηγική μας  πρέπει να αποτε-
λεί έναν διαρκή «ανταρτοπόλεμο», 
για τη μείωση του χρέους, για τις γερ-
μανικές αποζημιώσεις, ενάντια στις 
απαλλοτριώσεις για τα κόκκινα δά-
νεια κ.λπ. κ.λπ. 

Το  δε ζήτημα της παραμονής μας 
ή όχι στη ζώνη του ευρώ –δοθέντος 
ότι θεωρούμε την αρχική είσοδο σε 
αυτή καταστροφική– θα πρέπει να 
λυθεί σε συνεργασία με άλλες δυνά-
μεις, μέσα και έξω από την ευρωζώ-
νη και την ΕΕ. Μόνο με συνεργασίες 
θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε 
οποιαδήποτε εναλλακτική στρατηγι-
κή χωρίς να βρεθούμε σε ένα τετ-α-τετ 
με την επεκτατική Τουρκία του Ερντο-
γάν και χωρίς να επιτείνουμε την οι-
κονομική και πολιτική απομάκρυνση 
της Κύπρου από την Ελλάδα. 

Εν τέλει το μεγάλο πολιτιστικό, 
αλλά και οικονομικό μας πλεονέκτη-
μα, είναι η παιδεία, ο πολιτισμός και 
το φυσικό μας περιβάλλον. Και μόνο 
μέσω μιας μορφωτικής/πολιτισμικής 
επανάστασης μπορούμε «να κόψου-
με δρόμο» προς την οικονομική και 
πολιτική αναγέννηση. Μέσω ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος που, πα-
ράλληλα με την επιστημονική μετο-
χή στον σύγχρονο κόσμο, θα επικε-
ντρώνεται σε μια νέα ελληνική πρό-
ταση παιδείας –από τον αρχαιοελλη-
νικό και βυζαντινό ουμανισμό μέχρι 
τη νεώτερη, αντιστασιακή, ιδιοπρο-
σωπία μας και έναν πολυδύναμο λα-
ϊκό πολιτισμό. Μια τέτοια επιλογή θα 
προσέφερε στη χώρα ένα ποιοτικό 
εργατικό δυναμικό με δυνατότητες 
πολυειδίκευσης, με υψηλή πνευμα-
τική συγκρότηση, κριτική σκέψη και 
υψηλό φρόνημα. 

Αυτό το μορφωτικό κεφάλαιο 
μπορεί να συμβάλει στην οικονομι-
κή ανασυγκρότηση του τόπου, τρο-
φοδοτώντας την ανάπτυξη της παρα-
γωγής, πρωτογενώς και δευτερογε-
νώς, με έμβλημα το ποιοτικό προϊόν. 
Αυτό υπήρξε το μοντέλο παραγωγής 
μας – και σε αυτό το πεδίο διαπρέ-
πουν οι Έλληνες που εγκαταλείπουν 
τη χώρα. 

* * * * *

Τα τελευταία χρόνια, το «σύστημα» 
στην Ελλάδα μεταβίβασε το μεγαλύ-
τερο μερίδιο της κρίσης και των θυ-
σιών στα πιο αδύναμα και ανυπερά-
σπιστα κομμάτια της κοινωνίας μας, 
για να εξασφαλίσει τις μαφίες του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
την διαπλοκή, την κομματοκρατία. 
Αυτοί εκφύλισαν το δημόσιο σε δυ-
νάστη του ελληνικού λαού· αυτοί δη-
μιούργησαν ένα καθεστώς ιδιωτικής 

ΑΡΔΗΝ: Ένα πολιτικό κίνημα από τον Λαό 

“ 

Προκρίνουμε μια 

λογική αυτοορ-

γάνωσης των 

υγιών δυνάμε-

ων της κοινωνί-

ας. Απευθυνόμα-

στε στον ελλη-

νικό λαό και όχι 

σε συνασπισμούς 

παραγόντων
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                 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΔΗΝ

Ένα καινούργιο 
γόνιμο ταξίδι

Η 

πολιτική αυτο-οργάνω-
ση είναι η δυσκολότε-
ρη επιλογή, απαιτεί πολ-
λαπλάσιες προσπάθει-

ες και κόπο: Να διαθέτει οικονομι-
κή αυτοτέλεια· να διαθέτει όραμα, 
που να το επεξεργάζεται διαρκώς, 
εμβαθύνοντας το πρόγραμμά της· να 
πασχίζει για την ιδεολογική και πο-
λιτική αναβάθμιση όλων, ώστε να 
υπάρχει ουσιαστική δημοκρατία στο 
εσωτερικό της.

Ξεκινάμε ένα δύσκολο ταξίδι, 
έχοντας για εφόδια μια μακρά αντι-
στασιακή πρακτική, που μας έφερε 
ενάντια σε όλες τις καταστροφικές 
εξουσίες και τη βαθιά πίστη πως ο 
λαός, άσχετα από ιδεολογική προέ-
λευση, βρίσκεται σε ένα κομβικό ση-
μείο, σ’ εκείνο το «τώρα ή ποτέ» που 
θα κρίνει το μέλλον του. 

Προφανώς, απευθυνόμαστε σε 
όσους ήδη αποστασιοποιήθηκαν 
από την αθλιότητα της πολιτικής των 
τελευταίων χρόνων. Και ελπίζου-
με πως θα πολλαπλασιαστούν όλοι 
εκείνοι οι οποίοι θα αποτινάξουν αυ-
ταπάτες, δειλίες, μικροσυμφέροντα 
και θα σπουδάσουν τη νέα γραμμα-
τική της αλήθειας και της ευθύνης. 

Ήρθε καιρός, όσοι μείναμε μα-
κριά από τις σειρήνες της παρακ-
μής όλα αυτά τα χρόνια, να βρούμε 
τη δική μας έκφραση…    

Γι’ αυτό αποφασίσαμε, μετά από 
συζήτηση χρόνων, να προχωρήσου-
με στη συγκρότηση του πολιτικού κι-
νήματος Άρδην. Άρδην –εκ θεμελί-
ων–, για λόγους ουσίας –επί είκοσι 
χρόνια, με αυτό το όνομα δραστηρι-
οποιούμαστε και έχουμε καταθέσει 

τις απόψεις μας στην ελληνική κοι-
νωνία– αλλά και για λόγους ιστο-
ρικής μνήμης και συμβολισμού. 
Το 1885, ο Ιθακήσιος Πλάτων Δρα-
κούλης, εξέδωσε το περιοδικό Άρ-
δην με τον υπότιτλο «Μηνιαίον Φύλ-
λον των Συμφερόντων του Ανθρώ-
που», θέλοντας να συνδυάσει έναν 
σοσιαλισμό με ελληνικές ρίζες και 
τη γηγενή χριστιανική παράδοση. Τι 
ωραιότερο σημείο αναφοράς, εκα-
τόν τριάντα χρόνια μετά! 

Καλούμε λοιπόν όσους πιστεύ-
ουν πως είναι καιρός να κάνουμε 
ένα βήμα μπροστά, στην αφύπνιση 
και αναγέννηση του έθνους και του 
λαού, να συνταχθούν μαζί μας ώστε 
να το βαδίσουμε από κοινού.

Να συνυπογράψουν αυτό το 
κείμενο-διακήρυξη, αποδεικνύο-
ντας πως αυτές οι απόψεις δεν απο-
τελούν μια μεμονωμένη κραυγή, 
αλλά ένα ευρύ κοινωνικό και πολι-
τικό αίτημα.

Να στείλουν τις παρατηρήσεις 
και τις απόψεις τους, τόσο για το πε-
ριεχόμενο της διακήρυξης όσο και 
για τα πρακτικά βήματα που μπο-
ρούν να ακολουθήσουν. Προπαντός, 
προς την κατεύθυνση συσπειρώσε-
ων σε χώρους εργασίας, συνοικίες, 
πόλεις, περιοχές. 

Να προχωρήσουν μαζί μας στην 
προετοιμασία της Ιδρυτικής Συνδι-
άσκεψης του Άρδην, το φθινόπωρο 
του 2016. 

Άρδην, να αλλάξουμε ρότα· άρ-
δην, να αποκαθηλώσουμε το διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα· άρδην, 
για να γίνει και πάλι ο καθημαγμέ-
νος λαός μας νοικοκύρης στον τόπο 
του· άρδην, να θέσουμε τις βάσεις 
για μια κοινωνία δικαιοσύνης και  
ελευθερίας ταυτόχρονα...

οικονομίας, που επιβιώνει λεηλατώ-
ντας το κράτος, τους εργαζόμενους, 
το περιβάλλον. 

Για να μειωθούν οι κοινωνικές 
ανισότητες, θα πρέπει άμεσα να ανα-
θεωρηθεί η πολιτική της λιτότητας 
ώστε να πάψουν οι πιο αδύναμοι να 
σηκώνουν τα βάρη της κρίσης και να 
συνδέσουμε την καταπολέμηση της 
φτώχειας με θετικές πολιτικές παρα-
γωγής πλούτου, σε μια στρατηγική 
ενδογενούς, αυτόκεντρης ανάπτυ-
ξης. Προς την ίδια κατεύθυνση, θα 
πρέπει να διαχωρίσουμε επιτέλους 
το δημόσιο από το παρασιτικό κράτος 
των κομμάτων, ώστε το δημόσιο να 
καταστεί ο αρχιτέκτονας της πολιτι-
στικής και οικονομικής αναγέννησης 
του τόπου. Απαιτούνται ριζικά μέτρα 
και δημοκρατικοί θεσμοί αξιολόγη-
σης που θα βάλουν μπροστά την κρα-
τική μηχανή, χρησιμοποιώντας και 
την εμπειρία των λίγων έστω τομέων 
του Δημοσίου που καταφέρνουν ακό-
μα να λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Προφανώς, θα πρέπει να ενισχυ-
θεί η πρωτογενής και δευτερογενής 
παραγωγή, με κίνητρα ιδιαίτερα για 
τις μικρομεσαίες εγχώριες επιχειρή-
σεις, αποφεύγοντας την τουριστική 
μονοκαλλιέργεια. Η επιβολή ποιοτι-
κών κριτηρίων και τοπικής ταυτότη-
τας στα προϊόντα μπορεί να αποτελέ-
σει αποφασιστικό παράγοντα για την 
εσωτερικοποίηση της παραγωγής. 
Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν 
οι συνεταιριστικές και συνεργατικές 
δραστηριότητες που επέτρεψαν κά-
ποτε στις κοινότητές μας να ανθίσουν, 
προβάλλοντας ένα μοντέλο όπου 
προτάσσεται το κοινωνικό-παραγωγι-
κό αποτέλεσμα και όχι η εκμετάλλευ-
ση των ανθρώπων και της φύσης. 

Τέλος, αλλά όχι ελάχιστο, πρέπει 
να χτυπηθεί αποφασιστικά ο αθηνο-
κεντρισμός, αυτό το καρκίνωμα του 
νεώτερου ελληνικού κράτους, που 
υπήρξε ένας από τους σημαντικότε-
ρους παράγοντες της παρακμής και 
κύριος δίαυλος της εξάρτησης της 
χώρας, αποσαθρώνοντας την παρα-
γωγή και την παράδοση μας, αναπα-
ράγοντας τις ενδοτικές ελίτ.  

Είναι εφικτή μια εναλλακτική πολιτι-
κή στρατηγική;

Η μικροπολιτική, ο πολιτικός τυ-
χοδιωκτισμός, η κομματική σπέκου-
λα είναι υπεύθυνες για όλες τις ήττες 
των λαϊκών κινητοποιήσεων. Όποιος 
υπόσχεται εύκολες νίκες και γρήγο-
ρα αποτελέσματα εξαπατά τον λαό, 
εξάλλου δεν νοείται αντίσταση δίχως 
πολιτικό ήθος, ειλικρίνεια, μεθοδι-
κότητα και ουσιαστική δουλειά. 

Από την πλευρά μας, επιδιώκου-
με τη συγκρότηση μιας συνολικής 
και ενιαίας πολιτικής πρότασης–κι-
νήματος, που να στηρίζεται στην αυ-
το-οργάνωση των υγιών κυττάρων 
της κοινωνίας. Γι’ αυτό απευθυνόμα-
στε απευθείας στον λαό και όχι σε συ-
νασπισμούς παραγόντων, χωρίς να 
αποκλείουμε προγραμματικές συ-
γκλίσεις με άτομα ή ομαδοποιήσεις. 

Το κάλεσμά μας διέπεται από 
μια ριζικά διαφορετική φιλοσοφία: 
Να συγκροτηθούμε σε τοπικό επί-
πεδο, στους κοινωνικούς χώρους, 
στη βάση της κοινωνίας. Να διαμορ-
φώσουμε κύτταρα αυτού του προ-
τάγματος, που, παράλληλα, θα λει-
τουργούν ως εστίες κοινωνικότητας, 
αλληλεγγύης, πολιτικού προβλη-
ματισμού και πολιτιστικού έργου, πα-
ραγωγής θετικής πολιτικής.

Υποχρεωθήκαμε να προχωρή-
σουμε σε ανοικτή και άμεση απεύ-
θυνση στην κοινωνία, μετά από πολ-
λά χρόνια προσπαθειών συμπόρευ-
σης με δυνάμεις τόσο από το πολιτικό, 
όσο και το πνευματικό «σύστημα», οι 
οποίες δεν απέδωσαν τα αναμενόμε-
να. Δυστυχώς, τα πολιτικά στελέχη 
και οι ελίτ, ακόμα και με καλές προ-
θέσεις, είναι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία πίσω, πολύ πίσω από τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες της 
κοινωνίας και του λαού. Είτε έχουν 
φθαρεί από τη μακρά μεταπολιτευτι-
κή περίοδο είτε/και έχουν ανατραφεί 
με εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, συν-
θήματα και ιδεοληψίες· διαιρούν τον 
λαό για να διαιωνίζουν την κυριαρχία 
τους. Και όμως, στο λαϊκό σώμα, 70 
χρόνια μετά τον εμφύλιο και 43 μετά 

τη δικτατορία, όλα αυτά είναι ξεπερα-
σμένα και οι άνθρωποι πλέον κοιτά-
ζουν τα έργα και όχι τα λόγια. Και τα 
έργα όλων –αριστερών και δεξιών–
στην εξουσία  μοιάζουν μεταξύ τους 
σαν δύο σταγόνες νερό. 

Εξάλλου ελίτ και ψευδοελίτ είναι 
αποκομμένες από τον λαό και τον πε-
ριφρονούν. Οι μεν, οχυρωμένοι στα 
υλικά προνόμιά τους, οι δε, έχοντας 
την πεποίθηση πως γνωρίζουν τους 
«νόμους της ιστορίας» και το καλό 
μας, κατέληξαν να μας ατενίζουν και 
οι δύο από τις... παραλίες της Μυκό-
νου.

Γι’ αυτό αρνούμαστε πλέον τις ξε-
περασμένες και διχαστικές ονοματο-
λογίες. Αυτοκαθοριζόμαστε μόνο με 
βάση τα προτάγματά μας που απο-
τελούν και αιτήματα της πλειοψηφί-
ας του λαού: την εθνική ανεξαρτησία 
και τον πατριωτισμό, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, την οικολογία, την άμε-
ση δημοκρατία, την ενδογενή πνευ-
ματική και παραγωγική αναγέννη-
ση του τόπου. Σε ένα ενιαίο απελευ-
θερωτικό πρόταγμα εκσυγχρονισμού 
της παράδοσής μας, που μόνο αυτό 
μπορεί να συναντήσει δημιουργικά 
τα οράματα και τους αγώνες όλων 
των άλλων λαών, όλες τις άλλες  
απελευθερωτικές απόπειρες.

Οι ρίζες της ανημπόριας μας βρί-
σκονται ακριβώς στον βαθύτατο δι-
χασμό ανάμεσα σε έναν εκσυγχρο-
νισμό εισαγόμενο και ξενόφερτο και 
μια παράδοση που, παρότι έσωζε την 
ιδιοπροσωπία μας, ήταν αγκιστρωμέ-
νη στο παρελθόν. Και όμως ό,τι μεγά-
λο καταφέραμε πραγματοποιήθηκε 
όποτε συνδέαμε την παράδοση με το 
σύγχρονο. Από την Επανάσταση του 
21 μέχρι τον Βενιζέλο και την Εθνική 
Αντίσταση, από τον Σολωμό μέχρι τον 
Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Χατζηδάκι και 
τον Θεοδωράκη. 

Είμαστε λοιπόν αυτά που διακη-
ρύττουμε και διεκδικούμε, αυτά που 
λέμε και πράττουμε, απορρίπτοντας 
τις ξεπερασμένες και διχαστικές τα-
μπέλες.

για τον Λαό 

!
Από την μαχόμενη Κύπρο, με τους αγώνες Ποντί-
ων, Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών ενά-
ντια στη γενοκτονία και την λοβοτόμηση της μνή-
μης, με την Κρήτη του Κύριλλου Λούκαρι και του 
Θερίσσου, εμπνεόμενοι από τους Επτανησίους ρι-

ζοσπάστες,  τους Σαμίους του Λυκούργου Λογοθέτη και τους Ψαρια-
νούς του Κανάρη, τις Σπέτσες της Μπουμπουλίνας, την Πελοπόν-
νησο του Μυστρά και του Κολοκοτρώνη, τη Ρούμελη του Καραϊσκά-
κη και της Εθνικής Αντίστασης, την Ήπειρο της Δέσπως Τζαβέλα, τη 
Β. Ήπειρο της Χιμάρας, τη Θεσσαλία του Ρήγα Βελεστινλή. Μαζί με 
τους αγωνιστές του Μακεδονικού αγώνα και της Θράκης, την Αθή-
να του Μαραθώνα, της Κατοχής και του 114. πίσω μας  βρίσκονται 
αιώνες και γενεές, από τον Λεωνίδα και τον Παλαιολόγο, μέχρι τη 
Θεσσαλονίκη του 1936, το Όχι του ‘ 40, τον Γοργοπόταμο, τον Λα-
μπράκη και τον Παναγούλη, τον Καραολή και τον Σολωμό Σολω-
μού. Με τον Αισχύλο και τον Ρωμανό Μελωδό, τον Χορτάτζη και τον 
Διονύσιο Σολωμό, τον Μακρυγιάννη, τον Σεφέρη και τον Ρίτσο, τον 
Θεοτοκόπουλο και τον Κόντογλου. Είναι καιρός όλα τα τμήματα του 
λαού μας, όλες οι μνήμες μιας ασύγκριτης ιστορικής διαδρομής να 
ενωθούν, ξεπερνώντας διαιρέσεις και καταγωγές, σε ένα πρόταγ-
μα απελευθέρωσης, δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και πολιτισμού. 
Αυτοί μας εμπνέουν, αυτό είναι το πρόταγμά μας. 



     ΔΙΕΘΝΗ

Το 1976, ο μύθος της πυγμαχί-
ας Μοχάμεντ Άλι επισκέφθηκε 
την Κωνσταντινούπολη. Ο τότε 
πρόεδρος Νετσμετίν Ερμπα-
κάν, γνωστός ως «Πατέρας του 
Τουρκικού Ισλαμισμού», υπο-
δέχθηκε τον Άλι στο αεροδρό-
μιο Ατατούρκ. Παρακολούθη-
σαν μαζί τις προσευχές της Πα-
ρασκευής στο ιστορικό Τζαμί 
Σουλτάν Αχμέτ και τον περιή-
γησαν στην Αγία Σοφία, με χι-
λιάδες οπαδούς να τον ακολου-
θούν στους δρόμους της Κων-
σταντινούπολης.

Έ 

νας ηλικιωμένος ισλαμι-
στής λόγιος, που ζήτησε 
να μείνει ανώνυμος, είπε 
στο Αλ - Μόνιτορ: «Όλοι 

μας μεγαλώσαμε βλέποντας τον Μο-
χάμεντ Άλι στις ασπρόμαυρες οθό-
νες, στις αρχές της δεκαετίας του 
’70… και ο καθένας προσευχόταν 
ήσυχα για τον Άλι…  Όταν ο Ερμπακάν 
και άλλοι ισλαμιστές τον συνάντη-
σαν, και αυτός τον αγκάλιασε, ήξερα 
ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
μας. Εκείνες τις μέρες οι ισλαμιστές 
ήταν οι κατάμαυροι Τούρκοι, εξο-
στρακισμένοι και υποτιμημένοι. Οι 
γροθιές του Μοχάμεντ Άλι και η προ-
σχώρησή του στο ισλάμ, μας έδωσαν 
ελπίδα και υπερηφάνεια… 

Στις 3 Ιουνίου, ο Άλι απεβίω-
σε στην πόλη Φοίνιξ της Αριζόνας. 
Όταν η είδηση   του θανάτου του έγι-
νε πρωτοσέλιδο τ ων εφημερίδων 
στην Τουρκία, υπήρξε μια παλιρρο-
ϊκή επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα. 
Κοσμικοί, υπερε θ νικιστές και φυσι-
κά ισλαμιστές, εξέφρασαν τα συλλυ-
πητήριά τους σε κάθε μέσον μαζικής 
ενημέρωσης.  Ο Μουράτ Οζέρ, πρό-
εδρος της ΜΚΟ Ιμκαντέρ, το συνόψι-
σε λακωνικά λέγοντας: «Στον κόσμο 
του τουίτερ, ο θάνατος του Μοχάμεντ 
Άλι συμφιλίωσε αριστερά, δεξιά και 
ισλαμιστές – όλες τις πλευρές. Αυτό 
σημαίνει ότι μοιραζόμαστε μια κοινή 
αξία». Αυτό ακρ ι βώς συνέβη, με τα 
εκατοντάδες τουίτ να διαχέονται από 
όλες τις ιδεολογικές, θρησκευτικές, 
εθνοτικές και πολιτικές πλευρές της 
χώρας. Ο Άλι, έ ν α αμερικανικό ει-
κόνισμα πυγμαχίας, έγινε ένας αδι-
αμφισβήτητος ήρωας για τους Τούρ-
κους.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντο-
γάν, στις 4 Ιουνίου, έστειλε εγκάρ-
διο μήνυμα συλλυπητηρίων, αποκα-
λώντας τον νεκρό μπόξερ «γνήσιο 
μουσουλμάνο», και δεν έχασε την 

ευκαιρία να κεντρίσει τις ΗΠΑ, λέγο-
ντας: «Πριν μόλις πενήντα χρόνια, η 
χώρα που σκοπεύει να εγκαθιδρύ-
σει την παγκόσμια τάξη χαρακτήριζε 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας απο-
κλειστικά από το χρώμα του δέρμα-
τός τους». Στη συνέχεια, ο Ερντογάν 
επαίνεσε τον Μοχάμεντ Άλι για τον 
αγώνα του κατά του ρατσισμού στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του 
επικεντρώθηκε στη μεταστροφή του 
Άλι στο ισλάμ και την αντοχή του ως 
αντιρρησία συνειδήσεως κατά του 
πολέμου στο Βιετνάμ. 

Tα λόγια του Ερντογάν προκάλε-
σαν έντονη δημόσια κριτική. Αρκετά 
σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης τόνισαν την υποκρισία του Ερ-
ντογάν. Ένα τουίτ αναφέρει: «Οι άν-
θρωποι που θα με λυντσάριζαν αν 
έλεγα ‘‘οι Κούρδοι δεν μου έκαναν 
τίποτα, γιατί να ενταχθώ στον [τουρ-
κικό] στρατό;’’ υμνούν τον Άλι [για τη 
στάση του ενάντια στον πόλεμο του 
Βιετνάμ]». Άλλο τουίτ γράφει: «Ο εκ-
πρόσωπος του ΑΚΡ Νουμάν Κουρ-
τουλμούς, εξήρε το επιχείρημα του 
Άλι ‘‘δεν μου έκαναν τίποτα’’ για την 
εναντίωσή του στον πόλεμο του Βιετ-
νάμ. Τι γίνεται όμως αν κάποιος [από 
την Τουρκία] αρνείται να πάει στον 
πόλεμο στο Νυσαϋμπίν;» 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι, την τελευταία δεκαετία, υπάρ-
χει σταθερά υψηλό επίπεδο αντια-
μερικανισμού στην Τουρκία, είναι 
πολύ εντυπωσιακό να ανεβάζουν 
οι Τούρκοι στο βάθρο έναν Αμερι-
κανό αθλητή. Προκαλούσε εντύπω-

ση να βλέπεις εκκλήσεις στα τουρ-
κικά κοινωνικά δίκτυα για νεκρώ-
σιμη προσευχή, στη μνήμη του Άλι. 
Κυκλοφορούσαν αρκετές συνεντεύ-
ξεις του, με τουρκικούς υπότιτλους, 
και σχεδόν κάθε ειδησεογραφική 
πύλη δημοσίευσε μια σειρά από διά-
σημα αποσπάσματα του Άλι και αξέ-
χαστους αγώνες του, τιμώντας τη 
ζωή του. Λεπτομέρειες για την κη-
δεία του, ακόμη και μια βιογραφία 
του ιμάμη Ζαΐντ Σακίρ, που θα ηγεί-
ται της τζεναζάχ (η νεκρώσιμη μου-
σουλμανική προσευχή) δημοσιεύ-

θηκαν την Πέμπτη στα κύρια τουρκι-
κά μέσα ενημέρωσης.

Αλλά το κύμα παλινδρόμησε, και 
η κηδεία του Άλι οδήγησε σε έντονη 
ρήξη μετά την 6η Ιουνίου, όταν ο Ερ-
ντογάν ανακοίνωσε πως θα παρα-
στεί στην κηδεία και θα μιλήσει, μαζί 
με τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ 
Κλίντον και τον βασιλιά της Ιορδα-
νίας Αμπντάλα. Οι επικριτές του άρ-
χισαν να αναρωτιούνται για το τι θα 
πει ο Ερντογάν στην κηδεία, στα δε 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης υπήρ-
ξαν σχόλια όπως: «Ο άνθρωπος που 
δεν παρίσταται στις κηδείες των μαρ-
τύρων της χώρας του, πηγαίνει στην 
κηδεία του Μοχάμεντ Άλι για ψηφο-
θηρία».

Ενώ οι άνθρωποι διερωτούνταν 
τι ακριβώς θα πει ο Ερντογάν στις 7 
Ιουνίου, η κατάσταση έγινε περιπλο-
κότερη. Η οικογένεια του Άλι ζήτη-
σε από τον Ερντογάν και τον βασι-
λιά Αμπντάλα να μην εκφωνήσουν 
επικήδειο λόγο. Πολλές ξένες πύ-
λες ειδήσεων ανέφεραν τα νέα   με 
κάποια δηκτικότητα, ενώ τα τουρκι-
κά μέσα ενημέρωσης διχάστηκαν. 
Εκείνοι που επέκριναν τον Ερντ ο-
γάν τόνισαν ότι η οικογένεια του Άλι 
τού ζήτησε να μη μιλήσει, ενώ τα φι-
λικά προς το AKP μέσα ενημέρωσης 
αγνόησαν την ακύρωση και ανέφε-
ραν μόνο την προεδρική ανακοίνω-
ση για τα ταξιδιωτικά σχέδια του Ερ-
ντογάν.

Επιπλέον, τα φιλοκυβερνητικά 
μέσα ενημέρωσης απέτυχαν να πε-
ριορίσουν τη γελοιοποίηση που έφε-

ρε η ακύρωση του επικήδειου. Για 
παράδειγμα, γελοιογραφία του βρα-
ζιλιανού σκιτσογράφου Κάρλος Λα-
τούφ δείχνει τον Άλι να ρίχνει ένα γά-
ντι του μποξ από το φέρετρό του στη 
φιγούρα του Ερντογάν που τον εγκω-
μιάζει – η λεζάντα γράφει, «όχι επ’ 
όνόματί μου, δικτάτορα». Επίσης, μια 
διαδικτυακή έκκληση υποστήριξης 
ζητούσε από την  οικογένεια του Άλι 
να μην επιτρέψει στον Ερντογάν να 
βγάλει λόγο στην κηδεία και να μην 
τον αφήσουν καν να έρθει στο Λούι-
σβιλ. Χρήστες των κοινωνικών μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης άρχισαν 
να στοιχηματίζουν για το ποιος θα 
κέρδιζε από τη μάχη Ερντογάν και 
Γκιουλέν, ποιος θα είχε τους περισ-
σότερους σωματοφύλακες και πώς 
θα χειρίζονταν οι ΗΠΑ τον μπελά 
σχετικά με τις συνθήκες ασφαλείας 
του Ερντογάν.

Δυστυχώς και απροσδόκητα, η 
κηδεία του Άλι έγινε καθρέφτης της 
εγχώριας τουρκικής πολιτικής σκη-
νής. Ο Άλι παραμένει ήρωας διαφό-
ρων τμημάτων της τουρκικής κοι-
νωνίας. Οι θυσίες που έκανε στα νιά-
τα του, στη μάχη κατά του ρατσισμού, 
της ανισότητας και της ισλαμοφοβίας 
επιβραβεύθηκαν αργότερα. Ωστόσο, 
η προσπάθεια του Ερντογάν να κε-
φαλαιοποιήσει από τον θάνατό του, 
για να μετενσαρκώσει την εικόνα 
του ως ο ηγέτης του μουσουλμανι-
κού κόσμου, απέτυχε. 

Το βράδυ της 8ης Ιουνίου, πριν 
από το ταξίδι στις ΗΠΑ, ο Ερντογάν 
έκανε μια ομιλία που έμοιαζε με πα-
θιασμένο νεκρώσιμο λόγο για τον 
νεκρό μποξέρ. Δήλωσε στον Τύπο 
πως ο ίδιος παρευρισκόταν στη φι-
λοξενία του Άλι στην Κωνσταντινού-
πολη το 1976. Και πρόσθεσε: «Ο Άλι 
πυγμαχούσε γι’ αυτούς που υποφέ-
ρουν. Ήταν [συμβολικά] η γροθιά 
των θυμάτων». Όμως μετά από σα-
ράντα χρόνια, φαίνεται πως ο Άλι 
έδωσε από τον τάφο του μια γερή 
γροθιά στο διεθνές κύρος του Ερντο-
γάν.  

Μετάφραση: Νίκος Κελέρμενος

* * *
Τελικά, το «παρών» του Ερντογάν 
υπήρξε επεισοδιακό και αποχώρη-
σε από το Κεντάκι νωρίτερα, αρκε-
τά ενοχλημένος με την υποδοχή που 
είχε. Δεν του επετράπη να εκφωνή-
σει επικήδειο λόγο, ούτε να αποθέ-
σει στο φέρετρο κάποιους στίχους 
του Κορανίου, ενώ, επιπλέον, υπήρ-
ξε διένεξη μεταξύ των σωματοφυλά-
κων του και των αμερικανικών μυ-
στικών υπηρεσιών.     (ΣτΜ)

Πώς έγινε ήρωας για τους Τούρκους ο Μ. Άλι
Το επεισόδιο στην κηδεία του Μοχάμεντ Άλι αποτέλεσε πλήγμα στη διεθνή αξιοπιστία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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Την περασμένη εβδομάδα το γερ-
μανικό κοινοβούλιο,  αψηφώντας 
τις απειλές και τους εκβιασμούς 
των Νεοθωμανών της Άγκυρας, 
ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα ψή-
φισμα με τίτλο «Μνήμη και σκέ-
ψεις για τη γενοκτονία των Αρμε-
νίων και άλλων χριστιανικών μει-
ονοτήτων κατά τα έτη 1915 και 
1916». Έτσι, η Γερμανία, παρά τις 
διαβεβαιώσεις της Μέρκελ προς 
τον Ερντογάν ότι θα αποτρέψει 
την ψηφοφορία, συγκαταλέγεται 
πλέον σε εκείνες τις χώρες που 
αναγνωρίζουν τη μαζική δολοφο-
νία 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων 
από τους Οθωμανούς για πρώτη 
φορά ρητά ως γενοκτονία. 

Τ 

ο γεγονός αυτό γίνεται ακό-
μα πιο σημαντικό, επειδή 
στη γενοκτονία συμμετεί-
χαν ενεργά - στον σχεδια-

σμό και στην εκτέλεση - και ανώτα-
τοι Γερμανοί αξιωματικοί. Γι’ αυτό 
και είναι ιδιαίτερης σημασίας η ανα-
φορά στο ψήφισμα της Μπούντεν-
σταγκ ότι «το γερμανικό Ράιχ εί-
ναι συνυπεύθυνο για τα γεγονότα». 
Αυτό δείχνει ότι η Γερμανία μπορεί 
μελλοντικά να αναλάβει την ιστορι-
κή ευθύνη και για άλλα εγκλήμα-
τα, όπως για παράδειγμα αυτά που 
διέπραξε στις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα στη Ναμίμπια εις βάρος 
των αυτοχθόνων φυλών Χερέρο και 
Νάμα και να προχωρήσει σε απο-
ζημιώσεις. Αναφορικά με το ιστορι-
κό μέρος της γερμανικής «συνευθύ-
νης» στην αρμενική γενοκτονία, δη-
μοσιεύουμε μεταφρασμένο σχετικό 
άρθρο του German Foreign Policy.

Β. Στ.
Ισχυρή θέση

(…) Όταν, τον Απρίλιο του 1915, άρ-
χισε η γενοκτονία του αρμενικού 
πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, το γερμανικό Ράιχ κατεί-
χε μια εξαιρετικά ισχυρή θέση στην 
Κωνσταντινούπολη. Αυτό είχε δη-
μιουργηθεί κατά τη διάρκεια αρκε-
τών δεκαετιών προηγουμένως. Ο 
λόγος ήταν η προσπάθεια του Βε-
ρολίνου να θέσει υπό έλεγχο τον 
χερσαίο δρόμο στη Μέση Ανατο-
λή και προς την Ινδία, προκειμέ-
νου να ανταγωνιστεί εκεί τη βρετα-
νική παγκόσμια δύναμη. Η διαδρο-
μή περνούσε πάνω από τη σημε-
ρινή Τουρκία. Ήδη από το 1882, η 
γερμανική κυβέρνηση είχε στείλει 
στην Κωνσταντινούπολη αξιωματι-
κούς, οι οποίοι θα έπρεπε να εκσυγ-
χρονίσουν τις εξασθενημένες οθω-
μανικές δυνάμεις. Αυτό εξασφάλιζε 

στο Βερολίνο μια ισχυρή θέση στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεδομέ-
νου μάλιστα ότι τελικά το μέτρο ήταν 
επιτυχές: Παρατηρητές απέδωσαν 
τη νίκη των οθωμανικών δυνάμε-
ων στον πόλεμο κατά της Ελλάδας 
το 1896-97 στη γερμανική στρατιω-
τική βοήθεια. Επιπλέον, το 1888 μια 
κοινοπραξία, υπό γερμανική ηγε-
σία, ανέλαβε την κατασκευή του σι-
δηροδρόμου της Ανατολίας, από την 
Κωνσταντινούπολη προς την Άγκυ-
ρα και το Ικόνιο. Το 1899 ακολού-
θησε η ανάθεση της κατασκευής του 
σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, από 
το Ικόνιο προς τη σημερινή ιρακι-
νή πρωτεύουσα και συνέχεια μέχρι 
τον Περσικό Κόλπο. Η αποστολή, το 
1913, μιας δεύτερης στρατιωτικής 
αποστολής στην Κωνσταντινούπο-
λη, συνέβαλε τελικά σε μια επιπλέον 
ισχυροποίηση των γερμανοθωμανι-
κών σχέσεων.

Ηγετικές θέσεις
Όταν άρχισε ο Παγκόσμιος Πόλε-
μος και σύντομα η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία πέρασε στη γερμανι-
κή πλευρά, οι Γερμανοί αξιωμα-
τικοί από τη στρατιωτική αποστο-
λή δεν είχαν απλώς επιρροή στις 
στρατιωτικές δυνάμεις των Οθω-
μανών, αλλά ακόμη και αρχηγι-
κές θέσεις. Ο στρατηγός Φριντριχ 
Μπρόνσαρτ φον Σέλντορφ υπη-
ρέτησε περίπου ως Αρχηγός Επιτε-
λείου του οθωμανικού στρατού. Ο 
Όττο φον Φέλντμαν ηγούνταν του 
επιχειρησιακού τμήματος της οθω-
μανικής Ανώτατης Στρατιωτικής Δι-

οίκησης. Ο ταγματάρχης Έμπερ-
χαρτ Γκραφ Φολφσκέελ φον Ρά-
ιχενμπεργκ χρησιμοποιήθηκε σαν 
Αρχηγός Επιτελείου του αναπλη-
ρωτή διοικητή της οθωμανικής 4ης 
Στρατιάς. Ακόμη και τακτικές στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποι-
ήθηκαν από Γερμανούς αξιωματι-
κούς. Έτσι, ο στρατηγός Ότο Λίμαν 
φον Σάντερς, ο επίσημος επικε-
φαλής της στρατιωτικής αποστολής, 
είχε το πρόσταγμα στην αμυντική 
μάχη της Καλλίπολης, η οποία, στις 
αρχές του 1915, εξασφάλισε τον 
γερμανικό-οθωμανικό έλεγχο των 
Δαρδανελίων, δηλαδή τον θαλάσ-
σιο δρόμο από τη Μαύρη Θάλασσα 
προς τη Μεσόγειο και που με αυτόν 
τον τρόπο απέκοψε τη Ρωσία από 
τους Δυτικούς συμμάχους της στον 
πόλεμο1.

«Προφυλακή της Ρωσίας»
Ο κοινός πόλεμος εναντίον της Ρω-
σίας είχε σαν αποτέλεσμα η αρμενι-
κή μειονότητα στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία να μπει επίσης στο στό-
χαστρο  Γερμανών αξιωματικών και 
Γερμανών διπλωματών: κατηγορή-
θηκε για συμπάθεια προς τον ρωσι-
κό εχθρό. «Το γεγονός ότι οι Αρμένι-
οι πριν και κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου θεωρούσαν τους εαυτούς τους όχι 
υποτελείς των Τούρκων, αλλά κυρίως  
μια ρωσική προφυλακή, έχει σαφέ-
στατα αποδειχθεί», ανέφερε αργό-
τερα ο Γερμανός αξιωματικός Ότο 
φον Φέλντμαν. Με παρόμοιο τρό-
πο εκφράστηκαν και οι γερμανικές 
υπηρεσίες, όταν, στις 24 Απριλίου 

του 1915, οι οθωμανικές αρχές άρ-
χισαν με ένα κύμα συλλήψεων των 
Αρμενίων και σύντομα ξεκίνησαν οι 
πρώτες απελάσεις. Εκατοντάδες χι-
λιάδες οδηγήθηκαν σε πορείες στην 
έρημο της Συρίας, αμέτρητοι βασα-
νίστηκαν, υποβάλλονταν σε ασιτία ή 
δολοφονήθηκαν.

 «Ο στηριζόμενος από τη Ρωσία 
ανατρεπτικός αγώνας των Αρμενίων 
πήρε τέτοιες διαστάσεις που απει-
λεί την ύπαρξη της Τουρκίας», υπο-
στήριξε στις 31 Μαΐου 1915, σε 
μια επιστολή του προς το Βερολί-
νο ο Γερμανός πρέσβης στην Κων-
σταντινούπολη Χανς Φράιχερ φον 
Βανγκενχάιμ. «Σε αυτή την κρίσι-
μη κατάσταση», δήλωσε ο Μπρόν-
σαρτ φον Σέλεντορφ, έχοντας κατά 
νου τον Παγκόσμιο Πόλεμο, «το συ-
νολικό υπουργείο πήρε τη δύσκο-
λη απόφαση να αναγορεύσει τους 
Αρμένιους σε κίνδυνο για το κρά-
τος και να τους απομακρύνει κατ’ αρ-
χάς από τις παραμεθόριες περιοχές». 
Δεν επιτρέπεται «τα τουρκικά μέτρα 
... να εμποδιστούν για λόγους αρχής», 
απαίτησε ακόμα μια φορά ο πρέ-
σβης Βάνγκενχάιμ· το ότι οι απελά-
σεις «θα προκαλούσαν και πάλι με-
γάλη αναστάτωση σε όλο τον εχθρι-
κό για μας κόσμο», θα πρέπει να γί-
νει αποδεκτό2.

«Σκληρό, αλλά χρήσιμο»
Στην πραγματικότητα, Γερμανοί αξι-
ωματικοί συμμετείχαν, τουλάχιστον 
επιλεκτικά, ακόμα και προσωπικά 
στη γενοκτονία των Αρμενίων. Το 
Γενικό Επιτελείο του οθωμανικού 
στρατού, υπό την ηγεσία του Σέλ-
ντορφ, εκπόνησε το σχέδιο για τον 
εγκεκριμένο στις 27 Μαΐου 1915 
νόμο των απελάσεων, που προέ-
βλεπε την απέλαση ολόκληρου του 
αρμενικού πληθυσμού στην έρη-
μο της Συρίας. Μερικοί ιστορικοί πι-
στεύουν μάλιστα ότι ο «ιθύνων νους 
πίσω από τις απελάσεις» είναι ο Σελ-
ντορφ. 

Γερμανοί στρατιωτικοί δεν συνέ-
βαλαν μόνο στο να καταστείλουν με 
την ισχύ των όπλων αρμενικές πρά-
ξεις αντίστασης. Τουλάχιστον ένας 
από αυτούς, ο υπολοχαγός Καρλ 
Άντον Μπέτριχ, επικεφαλής της 
μεραρχίας σιδηροδρόμων και μετα-
φορών στο οθωμανικό Γενικό Επιτε-
λείο, υπέγραψε προσωπικά μια δι-
αταγή απέλασης, και συγκεκριμέ-
να αυτή εναντίον των Αρμενίων ερ-
γαζομένων, που απασχολούνταν 
στη κατασκευή του σιδηροδρόμου 
της Βαγδάτης. Ο Φραντς Γκύντερ, 
αντιπρόεδρος των Σιδηροδρόμων 

Ανατολίας, αποφάνθηκε σοκαρι-
σμένος: «Θα πρέπει να πάμε πολύ 
πίσω στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας για να βρούμε κάτι παρόμοιο σε 
κτηνώδη σκληρότητα όπως η εξόντω-
ση των Αρμενίων στη σημερινή Τουρ-
κία.»3 Παρ’ όλα αυτά, Γερμανοί στρα-
τιωτικοί σε κορυφαίες θέσεις ενέκρι-
ναν ρητά τη γενοκτονία. «Οι Αρμένι-
οι - εξαιτίας της συνωμοσίας τους με 
τους Ρώσους- τώρα, περισσότερο ή 
λιγότερο, θα εξολοθρευτούν», διαπί-
στωνε στυγνά, στις 15 Ιούνιου 1915, 
ο Χούμαν: «Αυτό είναι σκληρό, αλλά 
χρήσιμο.»4

Γερμανική συνυπευθυνότητα
Μέχρι τώρα, η Ομοσπονδιακή Δη-
μοκρατία της Γερμανίας αρνιό-
ταν κατηγορηματικά να αναγνωρί-
σει ως τέτοια τη γενοκτονία των Αρ-
μενίων. Ακόμη και τον Απρίλιο του 
2015, ένας κυβερνητικός εκπρόσω-
πος σχετικοποιούσε τη διαπίστωση 
του Γερμανού προέδρου ότι, «Εμείς 
οι Γερμανοί συνολικά», θα έπρεπε 
«και πάλι να αναστοχαστουμε, εάν 
δηλαδή πρόκειται για συνυπευθυ-
νότητα στη γενοκτονία των Αρμενί-
ων, υπό ορισμένες περιστάσεις μάλι-
στα ακόμη και για συνενοχή»5, με τη 
δήλωση: «Τα λόγια του προέδρου εί-
ναι, όπως πάντα, προσωπικές από-
ψεις»6. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτο-
νία είναι ένα έγκλημα που δεν πα-
ραγράφεται και ότι η ομολογία ότι 
γερμανικές αρχές θα μπορούσαν 
τότε, στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, να είχαν εμπλακεί στη γενοκτο-
νία, θα θέσει υποχρεωτικά το ζήτημα 
της γερμανικής αποζημίωσης για τα 
θύματα. Κάτι τέτοιο η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση ζητούσε πάντα συστη-
ματικά να αποφύγει: Για μη δεσμευ-
τικούς εορτασμούς μνήμης το Βερο-
λίνο είναι πάντοτε έτοιμο, για όσον 
καιρό δεν κοστίζει τίποτα. 

Μετάφραση - Επιμέλεια: 
Βασίλης Στοϊλόπουλος
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Με πρωτοσέλιδο κεντρικό τίτλο 
Πώς το Κόσοβο μεταμορφώθηκε 
σε εύφορο έδαφος για την ανά-
πτυξη του Ισλαμικού Κράτους, 
η διεθνούς κύρους αμερικανι-
κή εφημερίδα Ιντερνάσιοναλ 
Νιου Γιορκ Τάιμς στις 21 Μα-
ΐου 2016 δημοσίευσε ένα ολο-
σέλιδο οδοιπορικό της Καρλό-
τας Γκέιλ που ενδιαφέρει άμε-
σα στην Ελλάδα. Αυτούσια απο-
σπάσματα έχουν ως εξής: 

Κ 

άθε Παρασκευή, λίγα μό-
λις μέτρα από το άγαλμα 
του Μπιλ Κλίντον, εκατο-
ντάδες νεαροί γενειοφόροι 

γονατίζουν προσευχόμενοι έξω από 
ένα φτωχό τζαμί, το οποίο προηγουμέ-
νως ήταν κατάστημα επίπλων. Το τζα-
μί αυτό είναι ένα από τα πολλά που χτί-
στηκαν με χρήματα προερχόμενα από 
την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβί-
ας και κατηγορούνται πως διαδίδουν 
τον σαλαφισμό – μια συντηρητική ιδε-
ολογία, η οποία κυριαρχεί στη Σαουδι-
κή Αραβία. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ 
δεκαεπτά χρόνια από την αμερικανι-
κή επέμβαση, η οποία απέσπασε το μι-
κρό Κόσοβο από τη σερβική καταπί-
εση. Από τότε, και ως επί το πλείστον 
κάτω από το βλέμμα των Αμερικανών 
αξιωματούχων, τα χρήματα της Σαου-
δικής Αραβίας και η επιρροή της με-
ταμόρφωσαν την κάποτε ανοικτή και 
ανεκτική μουσουλμανική κοινωνία, 
στους πρόποδες της Ευρώπης, σε ένα 
κέντρο του ισλαμικού εξτρεμισμού 
και παραγωγής τζιχαντιστών. 

Στο Κόσοβο τα τελευταία δύο χρό-
νια η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει 
314 Κοσσοβάρους τζιχαντιστές μετα-
ξύ των οποίων δύο βομβιστές αυτο-
κτονίας, 44 γυναίκες και 28 παιδιά. 
Μάλιστα, αυτοί οι αριθμοί είναι οι με-
γαλύτεροι στην Ευρώπη κατ’ αναλο-
γία πληθυσμού. Σύμφωνα με ερευ-
νητές του Κοσόβου, αυτά τα άτομα εί-
χαν ριζοσπαστικοποιηθεί και στρατο-
λογηθεί από κληρικούς και μυστικές 
οργανώσεις χρηματοδοτούμενες 
από τη Σαουδική Αραβία και άλλα συ-
ντηρητικά κράτη του Περσικού Κόλ-
που. Ο διευθυντής της Αντιτρομοκρα-
τικής Υπηρεσίας του Κοσόβου, Φάτος 
Μακόλι, δηλώνει: «Οι οργανώσεις 
αυτές προωθούν το πολιτικό ισλάμ. 
Ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για 
τη προώθησή του. Κυρίως απευθύ-
νονται σε νέους, ευάλωτους ανθρώ-
πους. Τους μετατρέπουν σε κοινω-
νούς του πολιτικού Ισλάμ και τους 
οδηγούν στον ριζοσπαστισμό». 

Μετά από δύο χρόνια ερευνών, η 
αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορί-
ες σε 67 άτομα, έχει συλλάβει 14 ιμά-
μηδες και έκλεισε 19 μουσουλμα-
νικές οργανώσεις με την κατηγορία 
πως δρούσαν κατά του Συντάγματος, 
υποκινώντας το θρησκευτικό μίσος 
και προωθώντας την τρομοκρατία. 

Είναι εντυπωσιακή η μεταστρο-
φή σε μία χώρα 1,8 εκ. κατοίκων, η 
οποία πριν λίγα χρόνια συγκαταλεγό-
ταν στις πιο φιλοαμερικανικές μου-
σουλμανικές κοινωνίες στο κόσμο. 
Εδώ, οι Αμερικανοί έγιναν δεκτοί ως 
ελευθερωτές, μετά τις υπό αμερικα-
νική ηγεσία επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ 
και τους βομβαρδισμούς του 1999, 
που οδήγησαν στην ανεξαρτητοποί-
ηση του Κοσόβου. Μετά τον πόλεμο, 
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέλαβαν 
τη διοίκηση της περιοχής και οι αμε-
ρικανικές στρατιωτικές δυνάμεις βο-
ήθησαν στη διατήρηση της ειρήνης. 
Επίσης κατέφθασαν οι Σαουδάραβες, 
διοχετεύοντας εκατομμύρια ευρώ 
βοήθεια. Σε αυτή την κατεστραμμένη 
από το πόλεμο περιοχή. Ωστόσο, εκεί 
που οι Αμερικανοί είδαν την ευκαιρία 
να δημιουργήσουν μια νέα Δημοκρα-
τία, οι Σαουδάραβες είδαν μια νέα 
χώρα στην οποία θα μπορούσε να δι-
αδοθεί ο Ουαχαβιτισμός, το πολιτικό 
κίνημα του Σαλαφισμού.

Σήμερα στο Κόσοβο υπάρχουν 
800 τζαμιά. Τα 240 οικοδομήθηκαν 
μετά τον πόλεμο και κατηγορούνται 
πως βοηθούν στην διάδοση του ου-
αχαβιτισμού δημιουργώντας μια νέα 
γενιά σαλαφιστών. Σύμφωνα με με-
τριοπαθείς ιμάμηδες και αξιωματού-
χους, τα παραπάνω εντάσσονται στη 
μακρόπνοη στρατηγική της Σαου-
δικής Αραβίας να μεταμορφώσει το 

Ισλάμ κατ’ εικόνα και ομοίωσή της σε 
ολόκληρο τον Κόσμο. 

Διπλωματικά τηλεγραφήματα 
αξιωματούχων της Σαουδικής Αρα-
βίας, τα οποία έφεραν στο φώς τα 
Wikileaks, αποκαλύπτουν ένα σύστη-
μα χρηματοδότησης τζαμιών, ισλαμι-
κών κέντρων και κληρικών εκπαι-
δευόμενων στη Σαουδική Αραβία, οι 
οποίοι διαχέονται στην Ασία, στην Ευ-
ρώπη και την Αφρική. Μόνο στο Νέο 
Δελχί, 140 ιεροκήρυκες καταγράφο-
νταν ως μισθωτοί του εκεί προξενίου 
της Σαουδικής Αραβίας. 

Σε όλο το Κόσοβο κάποια κορί-
τσια αρνούνται να κάνουν χειραψία 

ή ακόμα και να μιλήσουν σε άρρε-
νες συγγενείς τους. Αγόρια ακολου-
θούν πιστά την τζιχάντ. Θρησκευτι-
κοί «αντάρτες» έχουν απειλήσει ή 
έχουν προβεί σε επιθέσεις κατά πα-
νεπιστημιακών, δημοσιογράφων και 
πολιτικών. 

Οι δύο ιμάμηδες Φαντίλ Μου-
σλίου και Φαντίλ Σογκόγεβα, ηλικί-
ας 30 ετών, συγκαταλέγονταν στους 
200 ομοεθνείς τους, οι οποίοι εκμε-
ταλλεύτηκαν τις υποτροφίες που πα-
ρείχε η Σαουδική Αραβία μετά τον πό-
λεμο και μετέβησαν στην αραβική 
χώρα, για να μελετήσουν το ισλάμ. 
Επέτρεψαν στο Κόσοβο με έναν ιερα-
ποστολικό ζήλο. Από την αρχή οι νε-
οαφιχθέντες κληρικοί προσπάθησαν 
να παρακάμψουν την ισλαμική κοι-
νότητα του Κοσσυφοπεδίου, που επί 
γενιές ήταν ο φύλακας της ανεκτικής 
μορφής του Ισλάμ στην περιοχή. 

Ωστόσο, σε όλη τη χώρα, μία νέα 
γενιά ακραίων κληρικών εγκαθί-
στανται στα τζαμιά κάθε γειτονιάς, τα 
οποία ως επί το πλείστον έχουν οικο-
δομηθεί με χρήματα προερχόμενα 
από τη Σαουδική Αραβία. Κτήρια που 
επέζησαν για αιώνες, όπως η ιστορι-
κή βιβλιοθήκη στη Γιάκοβα, τζαμιά 
400 ετών, κρήνες, νεκροταφεία και 
τεκέδες δερβίσηδων ισοπεδώθηκαν, 
γιατί θεωρήθηκαν ειδωλολατρικά. 

Σύμφωνα με ακτιβιστές για την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, οι φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις επιχορηγούμενες από Σα-
ουδάραβες χορηγούν σε οικογένει-
ες μηνιαία επιδόματα με τον όρο ότι 
τα μέλη τους θα παρευρίσκονται στο 
τζαμί και οι γυναίκες και τα κορίτσια 
θα φορούν τη μαντίλα. 

Παραδόξως, μερικά από τα πιο 

σοβαρά συμβάντα έλαβαν χώρα στην 
Γκιλάν, μια πόλη στο ανατολικό Κό-
σοβο, με πληθυσμό 90.000 κατοί-
κων, όπου έδρευαν 7.000 Αμερικα-
νοί στρατιώτες στο στρατόπεδο Μπόν-
στιλ. Η δύναμη αυτή ήταν ενταγμένη 
στην ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ 
στη περιοχή. Το 2014, δυο νέοι Κοσ-
σοβάροι ανατινάχθηκαν σε επιθέσεις 
αυτοκτονίας στο Ιράκ και στην Τουρ-
κία. 

Συν τω χρόνω, οι εκπαιδευμέ-
νοι από Σαουδάραβες ιμάμηδες επε-
κτείνουν το έργο τους. Όταν ο ιμάμης 
Μπιλαλλί σχημάτισε μια ένωση με-
τριοπαθών συναδέλφων του, η ισλα-
μική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου 
τον απομάκρυνε από τη θέση του. Οι 
ριζοσπάστες ιμάμηδες Μουσλίου και 
Σεγκόγιεβα εξακολουθούν να κη-
ρύττουν στην Πρίστινα, όπου στο να-
μάζι (προσευχή) προσελκύουν πλή-
θη νεαρών ανδρών, που αγριοκοι-
τούν τους ξένους δημοσιογράφους. 

Κανένας ιμάμης δεν στερείται 
πόρων. Η επιρροή των ριζοσπαστι-
κών κληρικών έφτασε στο απόγειό 
της με τον πόλεμο στη Συρία, καθώς 
εκθείαζαν τις αρετές της τζιχάντ και 
χρησιμοποιούσαν λόγους και ραδιο-
φωνικές και τηλεοπτικές συνομιλίες 
παροτρύνοντας τους νέους να πάνε 
εκεί. Ο ιμάμης Καζίμι καταδικάστη-
κε σε φυλάκιση δέκα ετών. Είχε ορ-
γανώσει ακόμη και μια θερινή κατα-
σκήνωση για νέους οπαδούς του. Κή-
ρυττε σε βίντεο: «Είναι υποχρέωση 
για κάθε μουσουλμάνο να συμμετά-
σχει στην τζιχάντ.. Ο Προφήτης Μωά-
μεθ λέει ότι, αν κάποιος έχει την ευ-
καιρία να λάβει μέρος σε τζιχάντ και 
δεν το κάνει, θα πεθάνει με μεγάλες 
αμαρτίες». Δήλωνε δε σε μια άλλη 
ανάρτηση: «Το αίμα των απίστων εί-
ναι το καλύτερο ποτό για εμάς τους 
μουσουλμάνους».

Η «φιλανθρωπική» οργάνωση 
Αλ Βακούφ αλ Ισλάμ υποστηρίζει ιε-
ροκήρυκες σαν τον Καζίμι σχεδόν 
σε κάθε περιφερειακή πόλη. Ιδρύ-
θηκε στα Βαλκάνια το 1989. Η μεγα-
λύτερη χρηματοδότησή της προήλθε 
από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το 
Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι ανακρι-
τές του Κοσόβου επισημαίνουν πως, 
μεταξύ των νεοσυλλέκτων τζιχαντι-
στών, περιλαμβάνονταν τρεις πρώην 
υπάλληλοι των αμερικανικών εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων στο Στρατό-
πεδο Μπόνστιλ, όπου σταθμεύουν τα 
αμερικανικά στρατεύματα. Ένας από 
αυτούς είναι ο Λαβντίμιρ Μουχατζέρι, 
ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κρά-
τους, που βιντεοσκοπήθηκε κατά την 
εκτέλεση ενός άνδρα στη Συρία.

     ΔΙΕΘΝΗ

Της Καρλότας Γκέιλ

“ 
Η επιρροή των ρι-

ζοσπαστικών κλη-

ρικών έφτασε στο 

απόγειό της με τον 

πόλεμο στη Συ-

ρία, καθώς εκθεί-

αζαν τις αρετές της 

τζιχάντ και χρησι-

μοποιούσαν λόγους 

και ραδιοφωνικές 

και τηλεοπτικές συ-

νομιλίες παροτρύ-

νοντας τους νέους 

να πάνε εκεί.

Φυτώριο Τζιχαντιστών το Κόσοβο
Η περιοχή με τον μεγαλύτερο, κατ’ αναλογία, αριθμό τζιχαντιστών στην Ευρώπη



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, σε  τηλεοπτικό διάγγελμα στις 30 
Μαΐου, σύμφωνα με το Ρόιτερς, απαί-
τησε από τις Τουρκάλες να εγκαταλεί-
ψουν την αντισύλληψη. «Θα πολλαπλα-
σιάσουμε τους απογόνους μας. Αυτοί 
μιλούν για πληθυσμιακό προγραμματι-
σμό, για έλεγχο γεννήσεων. Καμιά μου-
σουλμανική οικογένεια δεν πρέπει να 
έχει τέτοιες αντιλήψεις», είπε ο Ερντο-
γάν. Ο Τούρκος ηγέτης, σε πολλές περι-
στάσεις κατά το παρελθόν, είχε αποδοκι-
μάσει τις Τουρκάλες που αρνούνται να 
γεννήσουν περισσότερα παιδιά.

Ο 

Ερντογάν έχει αλλάξει πλήρως 
απόψεις σε κάθε ζήτημα, εναλ-
λακτικά φλερτάροντας με την 
Ε.Ε. και απορρίπτοντάς την· 

ισχυριζόμενος ότι οι Η.Π.Α. είναι σύμμαχος 
κατά του Ισλαμικού Κράτους ενώ ο ίδιος βο-
ηθά τους τρομοκράτες κρυφά· βοηθά τη Χα-
μάς, ενώ προτείνει την αποκατάσταση των 
σχέσεων της Τουρκίας με το Ισραήλ· βοη-
θά το Ιράν να αντέξει τις κυρώσεις, ενώ θε-
ωρεί τα κράτη του Κόλπου ως σουνίτες συμ-
μάχους της Τουρκίας.

Όταν όμως αναφέρεται στη φθίνουσα 
δημογραφική πορεία της Τουρκίας, ο Ερ-
ντογάν μιλά από την καρδιά του. Οι Κούρδοι 
πολίτες της Τουρκίας συνεχίζουν να κάνουν 
τρία ή τέσσερα παιδιά, ενώ οι εθνικά Τούρ-
κοι έχουν λιγότερα από δύο. Ως τις αρχές της 
δεκαετίας του 2040, η πλειονότητα των νέων 
στην Τουρκία θα προέρχονται από κουρδι-
κές οικογένειες. Η νοτιοανατολική Τουρκία 
με την κουρδική πλειοψηφία αναπόφευκτα 
θα αποσχιστεί. Ο απελπισμένος αγώνας του 
Ερντογάν κατά του αναπόφευκτου προκα-
λεί τους ενίοτε ακατανόητους ελιγμούς της 
τουρκικής πολιτικής.

Η ανάλυση των προσφάτως δημοσι-
ευθέντων πληθυσμιακών στοιχείων για το 
2015 δείχνει ότι η δημογραφική απόκλι-
ση μεταξύ των Κούρδων και των Τούρκων 
συνεχίζει να αυξάνεται. Παρά τις προτροπές 
του Ερντογάν υπέρ της τουρκικής γονιμό-
τητας, η πτωτική πορεία των γεννήσεων σε 
περιοχές πλειοψηφικά τουρκικές συνεχίζε-
ται, ενώ οι Κούρδοι έχουν έναν από τους πα-
γκοσμίως υψηλότερους δείκτες γονιμότη-
τας. Ακόμη χειρότερα, ο δείκτης των γάμων 
σε περιοχές έξω από την κουρδική νοτιοα-
νατολική περιοχή έχει καταρρεύσει, πράγμα 
που προοιωνίζεται ακόμη χαμηλότερη γεν-
νητικότητα  για το μέλλον.

Σύμφωνα με την Turkstat, την επίσημη 
τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, οι τουρκι-
κές επαρχίες με τη χαμηλότερη γονιμότητα 
βρίσκονται στα βόρεια και βορειοδυτικά της 
χώρας, όπου οι γυναίκες γεννούν κατά μ.ό. 
μόνο 1,5 παιδιά. Οι νοτιοανατολικές επαρχί-

ες έχουν δείκτες γονιμότητας μεταξύ των 3,2 
και 4,2 παιδιών ανά γυναίκα.

Πιο ανησυχητικές ακόμη είναι οι ανα-
φερόμενες στατιστικές για τους γάμους 
στην Τουρκία. Μεταξύ του 2000 και 2015, 
ο αριθμός των γάμων στην Κωνσταντινού-
πολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έπε-
σε πάνω από 30%, ενώ στην Άγκυρα πάνω 
από 40%. Οι περισσότερες από τις βόρει-
ες και βορειοδυτικές επαρχίες έχουν πτώ-

ση μεγαλύτερη του 50%. Όχι μόνο οι Τουρ-
κάλες αρνούνται να κάνουν παιδιά, αλλά αρ-
νούνται και να παντρευτούν. Η πτώση του 
δείκτη των γάμων μεταξύ των εθνικά Τούρ-
κων κάνει αναπόφευκτη την ακόμη πιο 
απότομη πτώση της γονιμότητας.

Όπως έχω πει στο βιβλίο μου Γιατί οι πο-
λιτισμοί πεθαίνουν (και γιατί πεθαίνει και το 
ισλάμ) [Why Civilizations Die (and Why Is-
lam is Dying, Too)], το 2011, οι ισλαμικές 
χώρες που επιτυγχάνουν έναν υψηλό βαθ-
μό ενήλικου αλφαβητισμού μεταπηδούν 
από τη νηπιακή ηλικία στα γηρατειά χωρίς 
να έχουν περάσει την ηλικία της ωριμότη-
τας. Όπως οι Ιρανές, οι Αλγερινές και οι Τυ-
νήσιες, οι Τουρκάλες απορρίπτουν τους πε-
ριορισμούς της ισλαμικής οικογενειακής 
ζωής αμέσως μόλις αποκτήσουν μόρφωση 
γυμνασιακού επιπέδου. Το σοκ του απότο-
μου περάσματος από την παραδοσιακή κοι-
νωνία στον σύγχρονο κόσμο έχει προκαλέ-
σει την μεγαλύτερη, στην ιστορία, πτώση του 
δείκτη γονιμότητας στον ισλαμικό κόσμο.

Το Ιράν, στο οποίο η γονιμότητα έπεσε 
από τα 7 παιδιά ανά γυναίκα το 1979 στα λι-
γότερο από 1,8, έχει τον ταχύτερα γηράσκο-
ντα πληθυσμό σε όλη την υφήλιο. Η Τουρ-
κία έχει κατά μ.ό. δείκτη γονιμότητας 2,18, 
ή μόλις στο σημείο αναπλήρωσης των γε-
νεών, αλλά η διαίρεση μεταξύ εθνικά Τούρ-
κων και εθνικά Κούρδων θα κάνει τη διατή-
ρηση της παρούσας γεωγραφικής διάταξης 
της Τουρκίας ανέφικτη.

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ

Οι άνδρες από τη Μονάδα Χρηματοοικο-
νομικών Πληροφοριών του Κοσσυφοπεδί-
ου διαπίστωσαν ότι η Αλ Βακούφ αλ Ισλάμ, 
που είχε ένα γραφείο στο κέντρο της Πρίστι-
νας και προσωπικό 12 ατόμων, λειτουργού-
σε με ποσά των 10 εκατομμυρίων € από το 
2000 μέχρι το 2012. Μόνο το 7% του προϋ-
πολογισμού της φαίνεται να έχει διατεθεί στη 
φροντίδα για τα ορφανά. Μέχρι το καλοκαί-
ρι του 2014, η αστυνομία του Κοσσυφοπεδί-
ου είχε κλείσει την Αλ Βακούφ αλ Ισλάμ, μαζί 
με 12 άλλες ισλαμικές φιλανθρωπικές οργα-
νώσεις, και συνέλαβε 40 άτομα. Τα κεντρικά 
γραφεία της οργάνωσης, στη Σαουδική Αρα-
βία και στις Κάτω Χώρες, έχουν αλλάξει το 
όνομά τους σε Αλ Βακούφ.

Ένα ερώτημα, που συζητείται έντονα, εί-
ναι γιατί οι αρχές του Κοσόβου και της Αμε-
ρικής και οι επόπτες των Ηνωμένων Εθνών 
δεν ενήργησαν νωρίτερα για να αποφευ-
χθεί η εξάπλωση του εξτρεμισμού. Ήδη από 
το 2004, ο τότε πρωθυπουργός του Κοσό-
βου Μπαϊράμ Ρετζέπι προσπάθησε να εισα-
γάγει ένα νόμο για την απαγόρευση των εξ-
τρεμιστικών σεκτών, αλλά σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του δήλωσε ότι Ευρωπαίοι αξιω-
ματούχοι του είπαν πως θα παραβίαζε την 
ελευθερία της θρησκείας.«Δεν ήταν προς 
το συμφέρον τους, δεν ήθελαν να ερεθίσουν 
κάποιες ισλαμικές χώρες. Απλώς δεν έκα-
ναν τίποτα», δήλωσε ο κ  Ρετζέπι.

Η Αλ Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές 
οργανώσεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν 
εκατομμύρια από «πλούσιους δωρητές και 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουν έδρα 
στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σ. 
Κοέν, στέλεχος του υπουργείου Οικονομι-
κών, ειδικός περί της τρομοκρατίας και του 
οικονομικού εγκλήματος, σε ομιλία του το 
2014.

Για κάποιους στο Κοσσυφοπέδιο μπορεί 
να είναι ήδη πολύ αργά. Οικογένειες σπα-
ράσσονται. Μερικά από τα καλύτερα και φω-
τεινότερα μυαλά της χώρας έχουν παγιδευτεί 
στο δέλεαρ της τζιχάντ. Ένας από τους κορυ-
φαίους πτυχιούχους των πολιτικών επιστη-
μών του Κοσσυφοπεδίου, ο Άλμπερτ Μπερί-
σα, δήλωσε πως έφυγε το 2013, για να βοη-
θήσει τον λαό της Συρίας στην εξέγερση κατά 
του προέδρου Άσαντ. Εγκατέλειψε τη προ-
σπάθειά του μετά από μόλις δύο εβδομάδες 
- και λέει,ότι ποτέ δεν εντάχθηκε στο ισλαμι-
κό κράτος - αλλά καταδικάστηκε σε τριάμισι 
χρόνια φυλάκισης. Ο Ισμέτ Σακίκι, υπάλλη-
λος στο γραφείο του πρωθυπουργού και βε-
τεράνος του UCK επισκέπτεται τον γιο του Βί-
σαρ, φοιτητή της Νομικής, ο οποίος συνελή-
φθη στον δρόμο, πηγαίνοντας από την Τουρ-
κία στη Συρία με την αρραβωνιαστικιά του. 

Μετάφραση-επιμέλεια: 
Νίκος Μέρτζος

Του Ντέιβιντ Π. Γκόλντμαν 

Τουρκία: «δημογραφικός χειμώνας»
Και η δολιότητα του Ερντογάν

Παρά τις προτροπές του Ερντογάν, η πτωτική πορεία των γεννήσεων σε περιοχές πλειοψη-
φικά τουρκικές συνεχίζεται, ενώ οι Κούρδοι έχουν έναν από τους παγκοσμίως υψηλότε-
ρους δείκτες γονιμότητας.

“ 
Oι Τουρκάλες απορρί-

πτουν τους περιορισμούς 

της ισλαμικής οικογενει-

ακής ζωής αμέσως μό-

λις αποκτήσουν μόρφω-

ση γυμνασιακού επιπέ-

δου. Το σοκ του απότομου 

περάσματος από την πα-

ραδοσιακή κοινωνία στον 

σύγχρονο κόσμο έχει 

προκαλέσει την μεγαλύ-

τερη, στην ιστορία, πτώ-

ση του δείκτη γονιμότητας 

στον ισλαμικό κόσμο.



Σε πρώτη ανάγνωση, η μομφή κατά 
της προέδρου της Βραζιλίας, Ντίλ-
μα Ρούσεφ μοιάζει με φαρσοκω-
μωδία παλαιάς κοπής.

Γ 

ια παράδειγμα, ο Εντουάρ-
ντο Κούνια, ο πρόεδρος της 
Κάτω Βουλής που οργάνω-
σε την πρόταση μομφής έχει 

εξαναγκαστεί σε παραίτηση για τα 16 
εκατ. δολάρια που είχε διοχετεύσει σε 
μυστικούς λογαριασμούς σε ελβετικές 
και αμερικανικές τράπεζες. Ο αντικατα-
στάτης του Κούνια, Βαλντίρ Μαρανιάο, 
εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς 
της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Πέ-
τρομπρας.

Ο πρώην αντιπρόεδρος και νυν 
υπηρεσιακός πρόεδρος, Μισέλ Τέμερ, 
έχει καταδικαστεί για εκλογική απάτη 
και είναι επίσης μπλεγμένος στο σκάν-
δαλο της Πέτρομπρας. Το ίδιο ισχύει και 
για τον πρόεδρο της Γερουσίας, Ρενάν 
Καλιέρος, ο οποίος κατηγορείται επίσης 
για φοροδιαφυγή.

Στην πραγματικότητα, οι μισοί και 
πλέον από τους βουλευτές της Βραζιλί-
ας ελέγχονται για κάποιο θέμα διαφθο-
ράς. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτε 
αστείο σχετικά με το τι θα σημάνει η υπό-
θεση της απώλειας της εξουσίας από τη 
Ρούσεφ και το αριστερό Κόμμα Εργατών 
για τα 35 εκατ. των Βραζιλιάνων που 
βγήκαν από το επίπεδο της φτώχειας 
την τελευταία δεκαετία ή για τα 40 εκατ. 
της νεοδημιουργηθείσας μεσαίας τάξης 
(μιλάμε για το ένα πέμπτο του πληθυ-
σμού της Βραζιλίας).

Ενώ ήταν η ύφεση της έβδομης με-
γαλύτερης οικονομίας του πλανήτη που 
άναψε το φιτίλι της μομφής κατά της κυ-
βέρνησης, η ίδια η κρίση έχει τις ρίζες 
της στη φύση των βραζιλιάνικων ελίτ, 
στους σε βάθος διεφθαρμένους πολιτι-
κούς θεσμούς της χώρας και στο ζωντα-
νό ακόμη μακρύ χέρι της στρατιωτικής 
δικτατορίας, που κυβέρνησε τη χώρα 
από το 1964 ως το 1985.

Μετατόπιση προς τα δεξιά
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι κατηγορί-
ες κατά της Ρούσεφ δεν περιλαμβάνουν 
εμπλοκή της σε διαφθορά ή δεν στοιχει-
οθετούν καν έγκλημα (αν το μαγείρεμα 
των βιβλίων πριν κάθε εκλογική ανα-
μέτρηση ήταν παράνομο, τότε κάθε πο-
λιτικός στον πλανήτη θα έπρεπε να βρί-
σκεται στο εδώλιο), είναι δύσκολο να 
αντιληφθούμε την μομφή εναντίον της 
ως οτιδήποτε άλλο πέρα από πολιτικό 
πραξικόπημα. Ακόμη και ο κεντροδε-
ξιός Εκόνομιστ, από τους μόνιμους επι-
κριτές της Ρούσεφ, γράφει πως, με την 

πλήρη απουσία αποδείξεων τελέσεως 
εγκληματικής ενέργειας, η μομφή είναι 
άνευ λόγου και δείχνει πως πρόκειται 
για μια πρόφαση απομάκρυνσης μίας 
μη δημοφιλούς προέδρου.

Οι υποψίες ενισχύονται τα μέγιστα 
από τις πράξεις του νέου προέδρου. Ο 
Τέμερ εκπροσωπεί το κεντροδεξιό Κόμ-
μα του Δημοκρατικού Κινήματος της 
Βραζιλίας (PMDB), το οποίο μέχρι πρό-
σφατα βρισκόταν σε μια ιδιότυπη συμ-
μαχία με το Κόμμα Εργατών της Ρούσεφ. 
Με το που ασκήθηκε μομφή στη Ρού-
σεφ από τη Γερουσία και βρέθηκε εκτός 
εξουσίας για 180 μέρες, ο Τέμερ έκανε 
μια απότομη στροφή προς τα δεξιά, διο-
ρίζοντας μια σειρά από υπουργούς που 
προέρχονται από τα σκοτεινά χρόνια της 
βραζιλιάνικης δικτατορίας. Είναι όλοι 
λευκοί, άνδρες, με στενές σχέσεις με τις 
ιστορικές ελίτ της χώρας. Όλα αυτά σε 
μια Βραζιλία που το 51% των κατοίκων 
δηλώνουν νέγροι ή μιγάδες.

Το καλύτερο είναι ότι τουλάχιστον 
έξι από αυτούς τους υπουργούς εμπλέ-
κονται στο σκάνδαλο της Πέτρομπρας. Ο 
Τέμερ ανακοίνωσε αμέσως την ύπαρξη 
ενός προγράμματος που θα «αναμορ-
φώσει» τους εργασιακούς νόμους και 
τις συντάξεις, εννοώντας ότι θα περάσει 
νομοσχέδια περιορισμού της δύναμης 
των σωματείων και μείωσης των συντά-
ξεων. Ο νέος υπουργός οικονομικών, 
Ενρίκε Μεϊρέλες, που έχει χρηματίσει 
διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας της 
Βραζιλίας και πρόεδρος της Τράπεζας 
της Βοστώνης στις ΗΠΑ, ανήγγειλε πως 
ενώ προγράμματα υπέρ των φτωχών 
«τα οποία δεν επιβαρύνουν και πολύ 
τον προϋπολογισμό, θα διατηρηθούν –
όπως το δημοφιλές και άκρως επιτυχη-
μένο πρόγραμμα «πορτοφόλι της οικο-
γένειας» που έβγαλε δεκάδες εκατομ-
μύρια πολιτών από το επίπεδο της φτώ-
χειας– κάποια άλλα προγράμματα του 
Κόμματος Εργατών θα εγκαταλειφθούν.

Η νέα κυβέρνηση προωθεί ήδη νο-
μοσχέδια που σκοπό έχουν τον περιορι-
σμό κανονισμών που προστατεύουν το 
περιβάλλον και τους ιθαγενείς και έχει 
διορίσει υπουργούς με κατάπτυστο πα-
ρελθόν και στους δύο τομείς. Για πα-
ράδειγμα, ο νέος υπουργός Γεωργίας, 
Μπλέρο Μάτζι, είναι ένας μεγαλοκτη-
ματίας που καλλιεργεί σόγια και έχει 
συμβάλει προσωπικά στην καταστροφή 
τεραστίων εκτάσεων τροπικού δάσους 
στον Αμαζόνιο για την επέκταση των 
καλλιεργειών του. Η αρχική επιλογή 
του Τέμερ για υπουργό Επιστημών ήταν 
ένας ευαγγελιστής πάστορας που δεν 
πιστεύει στη θεωρία της εξέλιξης. Ο Τέ-
μερ συγχώνευσε επίσης τα υπουργεία 
Παιδείας και Πολιτισμού, προκαλώντας 
τις αντιδράσεις καλλιτεχνών, κινηματο-
γραφιστών και μουσικών.

Διαφθορά και ασυναρτησία
Η Βραζιλία υπήρξε ανέκαθεν μια χώρα 
με ακραίες αντιθέσεις μεταξύ πλου-
σίων και φτωχών και οι εντόπιες ελίτ 
έχουν αμαρτωλό παρελθόν σε σχέση 
με τη χρήση βίας και εκφοβισμού κατά 
του πληθυσμού. Οι βορειοανατολικές 
επαρχίες της παραδοσιακά κυριαρχού-
νται από τους ολιγάρχες που στήριξαν 
το πραξικόπημα του 1964 και επέβα-
λαν το μεταδικτατορικό σύνταγμα.

Η πολιτική δύναμη κατανέμεται ανι-
σόρροπα στις αγροτικές περιοχές, όπου 
κάνει κουμάντο το πανίσχυρο καρτέλ 
των μεγαλοκτηματιών. Έτσι, οι τρεις 
φτωχότερες επαρχίες της χώρας, οι 
οποίες κυριαρχούνται καθ’ ολοκληρία 
από τους κτηματίες, ενώ κατοικούνται 
από τα 2/5 του πληθυσμού, εκλέγουν 
αντιπροσώπους για τα 2/3 των εδρών 
της Γερουσίας.

Κατά τον ιστορικό Πέρυ Άντερσον, το 
πολιτικό σύστημα της Βραζιλίας σχεδιά-
στηκε «για να εξουδετερώσει κάθε δη-
μοκρατική πιθανότητα διαμόρφωσης 

λαϊκής βούλησης που θα απειλήσει τις 
τεράστιες ανισότητες της βραζιλιάνικης 
κοινωνίας».

Η βουλή της Βραζιλίας είναι διαιρε-
μένη σε 35 διαφορετικά κόμματα, πολ-
λά από αυτά χωρίς καμία συγκεκριμένη 
πολιτική φιλοσοφία. Η βουλή εκλέγε-
ται στη βάση της αναλογικής εκπροσώ-
πησης αλλά με μια ιδιαιτερότητα: Υπάρ-
χει και ένα σύστημα ανοιχτής λίστας, σύ-
στημα με το οποίο οι εκλογείς μπορούν 
να επιλέξουν οποιονδήποτε υποψήφιο. 
Άρα το κλειδί στην εκλογή κάποιου υπο-
ψηφίου στη Βραζιλία είναι η αναγνω-
ρισιμότητα και για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα. Τα 
περισσότερα από αυτά προέρχονται από 
τις εντόπιες ελίτ, όπως είναι οι ολιγάρ-
χες στα ΒΑ της χώρας.

Λόγω της πληθώρας κομμάτων, ο 
σχηματισμός κυβέρνησης είναι πολύ 
δύσκολος. Αυτό που συμβαίνει συνή-
θως είναι το εξής: Ένα μεγάλο κόμμα 
σχηματίζει κυβέρνηση συνασπισμού 
προσφέροντας υπουργεία σε μικρότε-
ρα κόμματα. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο 
ενισχύει τη διαφθορά –διότι το κάθε 
κόμμα γνωρίζει ότι πρέπει να συγκε-
ντρώσει πολλά χρήματα για την εκλογι-
κή διαδικασία–, αλλά έχει ως αποτέλε-
σμα και την πολιτική ασυναρτησία στις 
κυβερνήσεις συνεργασίας.

Το 2002, με την εκλογική νίκη του 
Κόμματος Εργατών, ο πρόεδρός του, 
Λούλα ντα Σίλβα, δεν ήταν διατεθειμέ-
νος να βάλει νερό στο κρασί του προ-
γράμματος του κόμματός του, σχηματί-
ζοντας κυβέρνηση συνεργασίας με ιδε-
ολογικούς του αντιπάλους – παρ’ όλα 
αυτά, το κόμμα του χρειαζόταν συνεργα-
σία για να κυβερνήσει. Η λύση που βρέ-
θηκε ήταν ο ουσιαστικός χρηματισμός 
βουλευτών με ένα σχέδιο που ονομά-
στηκε mensalao (μηνιαίες πληρωμές) 
και αποκαλύφθηκε το 2005. Με την 
αποκάλυψη των πληρωμών αυτών, το 
Κόμμα Εργατών δεν είχε άλλη επιλογή 
από την υιοθέτηση του παλιού συστήμα-
τος της παραχώρησης υπουργείων, σε 
αντάλλαγμα της ψήφου εμπιστοσύνης. 
Κάπως έτσι εισήλθε στο πολιτικό σκηνι-
κό ο Τέμερ και το PMBD.

Ορμώμενη από τη ζημιά που εί-
χαν κάνει οι αποκαλύψεις για τις πλη-
ρωμές βουλευτών στη φήμη του προ-
έδρου Ντα Σίλβα και του κόμματός του, 
η Δεξιά άδραξε την ευκαιρία να ανατρέ-
ψει την Αριστερά. Παραδόξως, η δημοτι-
κότητα του Ντα Σίλβα και η επιτυχία των 
προγραμμάτων του για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας κράτησαν το Κόμ-
μα Εργατών στην εξουσία. Ο Ντα Σίλβα 
κέρδισε με μεγάλη διαφορά και τις επό-
μενες εκλογές το 2006 και η διάδοχός 

του, Ρούσεφ, επανεξελέγη άνετα τόσο 
το 2010 όσο και το 2014.

Ένα άκρως βραζιλιάνικο 
πραξικόπημα

Με λίγα λόγια, οι βραζιλιάνικες ελίτ δεν 
μπόρεσαν να κερδίσουν στις εκλογές. 
Έτσι, αυτό που δεν κατάφεραν να απο-
σπάσουν εκλογικά, θα επιχειρούσαν 
να αρπάξουν πραξικοπηματικά. Αρχι-
κά, τα ελεγχόμενα από τις ελίτ ΜΜΕ και 
οι κομματικοί τους μηχανισμοί ξεκίνη-
σαν μια εκστρατεία προπαγάνδισης του 
γεγονότος ότι κάποια στελέχη του Κόμ-
ματος Εργατών εμπλέκονταν σε σκάν-
δαλα διαφθοράς και ειδικότερα στην 
υπόθεση δωροδοκίας της Πέτρομπρας. 
Η ίδια η Ρούσεφ ήταν πρόεδρος της Πέ-
τρομπρας πριν εκλεγεί πρόεδρος. Έτσι, 
ενώ δεν φαίνεται να έχει εμπλακεί στην 
υπόθεση της δωροδοκίας, το όλο σκάν-
δαλο συνέβη κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας της.

Η Πέτρομπρας δεν είναι μια τυχαία 
εταιρεία. Μιλάμε για την τέταρτη μεγα-
λύτερη εταιρεία παγκοσμίως. Κατασκευ-
άζει πετρελαιοφόρα πλοία, πλωτές εξέ-
δρες άντλησης πετρελαίου και διυλιστή-
ρια. Η απίστευτη επέκτασή της δημιούρ-
γησε τις κατάλληλες συνθήκες για ένα 
όργιο δωροδοκιών, που υπολογίζεται 
πως αγγίζουν τα τρία δισ. δολάρια. Εν-
νέα κατασκευαστικές εταιρείες ενέχο-
νται στο σκάνδαλο μαζί με περίπου πε-
νήντα πολιτικούς, νομοθέτες και κυβερ-
νήτες επαρχιών που ανήκουν τόσο στο 
PMDB όσο και στο Κόμμα Εργατών.

Μάλλον, το μεγαλύτερο λάθος της 
Ρούσεφ ήταν το ότι κατέβηκε στις εκλο-
γές του ’14 με μια ξεκάθαρη πλατφόρ-
μα αντι-λιτότητας, για να αλλάξει κατεύ-
θυνση και να μειώσει τις δημόσιες δα-
πάνες αμέσως μετά την εξασφάλιση της 
εκλογής της. Η οικονομία της Βραζιλί-
ας βρισκόταν ήδη σε ύφεση και η λιτό-
τητα έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότε-
ρα. Το σκάνδαλο του 2005 είχε ήδη κο-
στίσει στο Κόμμα Εργατών ένα μεγάλο 
ποσοστό των ψήφων της μεσαίας τάξης 
και η λιτότητα του ‘14 αποξένωσε και χι-
λιάδες ψηφοφόρους του κόμματος που 
προέρχονταν από την εργατική τάξη.

Φαίνεται πως πιθανότατα ήταν η 
απόφαση της Ρούσεφ να δώσει το πρά-
σινο φως στην εισαγγελική έρευνα για 
το σκάνδαλο Πέτρομπρας, που έδωσε 
το έναυσμα στους εχθρούς της να χτυπή-
σουν πρώτοι, πριν η ανάκριση αποκα-
λύψει την εμπλοκή πολιτικών ηγετών 
και πλουσίων ιδιοκτητών κατασκευα-
στικών εταιρειών. Ο ίδιος ο υπουργός 
Θεμάτων Διαφθοράς του Τέμερ πιάστη-
κε από κάμερα να σκευωρεί προτείνο-
ντας τη χρησιμοποίηση της πρότασης 
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Το παρασκήνιο και οι μεθοδεύσεις γύρω από την πολιτική κρίση που ξέσπασε στην Βραζιλία
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μομφής κατά της προέδρου για να εκτρέψει τις 
ανακρίσεις μακριά από χρηματοδότες του PMDB 
και έχει παραιτηθεί.

Σίγουρα η εκστρατεία κατά της Ρούσεφ ήταν 
καλά μελετημένη. Τα ελεγχόμενα από κάποιες 
πλούσιες οικογένειες βραζιλιάνικα ΜΜΕ πρω-
τοστάτησαν στις επιθέσεις. Σύμφωνα με την ορ-
γάνωση Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, ο ρόλος των 
ΜΜΕ ήταν ξεκάθαρα προκατειλημμένος και η 
ατζέντα κατά της Ρούσεφ ελάχιστα συγκαλυμ-
μένη. Ο δικαστής Σέρζιο Μόρο, πρόσωπο-κλει-
δί στην έρευνα Πέτρομπρας, διέρρευσε τεχνηέ-
ντως στον Τύπο μαγνητοφωνημένες συνομιλίες 
που υποτίθεται έκαιγαν τους Ντα Σίλβα και Ρού-
σεφ.

Αν λάβει κανείς υπόψη του τη σύνθεση της 
βραζιλιάνικης Γερουσίας, είναι πολύ πιθανό η 
Ρούσεφ να καταδικαστεί και να παυθεί από πρό-
εδρος. Φαίνεται επίσης πως ο Τέμερ, ο οποίος 
δεν έχει καμία λαϊκή υποστήριξη, θα επιχειρή-
σει την περικοπή πολλών από τα προγράμματα 
που μείωσαν δραστικά το χάσμα μεταξύ πλουσί-
ων και φτωχών στη χώρα.

Στα σχοινιά
Το στοίχημα στη Βραζιλία είναι μεγάλο και δεν 
αφορά μόνο τη δημοκρατία. Η οικονομία της χώ-
ρας παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και 
έχει συρρικνωθεί κατά 3,7% σε σχέση με πέρυσι. 
Οι τιμές των αγαθών έχουν πέσει διεθνώς λόγω 
της ύφεσης που αντιμετωπίζει η κινέζικη οικο-
νομία. Το εξωτερικό χρέος της Βραζιλίας αυξά-
νεται συνεχώς, αν και αυτήν τη στιγμή αγγίζει το 
ήμισυ αυτού της Ιταλίας και η ανεργία στη χώρα 
είναι σχετικά χαμηλή συγκρινόμενη με τις υπερ-
χρεωμένες χώρες της Ευρώπης.

Μια επιστροφή στις πολιτικές λιτότητας που 
κατέστρεψαν τις οικονομίες σ’ ολόκληρο το Νότο 
στα ’80 και ’90 –και οι οποίες καταστρέφουν τις 
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου σήμερα– θα ήταν 
ολέθρια. Η χειρότερη πολιτική που μπορεί να 
ακολουθήσει κανείς εν μέσω οικονομικής ύφε-
σης είναι να περιορίσει τις δαπάνες, διότι ακι-
νητοποιεί την οικονομία και τη σπρώχνει σε μία 
σπείρα ολοένα μεγαλύτερου χρέους.

Προς στιγμήν, το Κόμμα Εργατών βρίσκεται 
στα σχοινιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει 
ξοφλήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι διαθέτει 500 χι-
λιάδες μέλη και η νέα κυβέρνηση θα τα βρει 
δύσκολα στην προσπάθειά της να πάρει πίσω 
πράγματα από ανθρώπους που τα έχουν πλέον 
συνηθίσει. Κάπως δύσκολα 35 εκατομμύρια άν-
θρωποι θα επιστρέψουν στην προγενέστερη κα-
τάσταση πλήρους ένδειας χωρίς μάχη.

Μια από τις πρώτες κινήσεις του Τέμερ ήταν 
να γεμίσει τη χώρα με 100 χιλιάδες γιγαντοα-
φίσες με το σύνθημα: «Μη μιλάς για την κρίση. 
Δούλευε!». Το παραπάνω ακούγεται κάπως σαν 
«Βούλωσέ το!» και οι Βραζιλιάνοι μάλλον δεν 
είναι και οι πλέον σιωπηλοί τύποι, ειδικά όταν η 
κυβέρνηση που προσπαθεί να επιβάλει αιματη-
ρές περικοπές δεν έχει καν εκλεγεί. Η απαίτηση 
για νέες εκλογές είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθεί, 
αν και η κυβέρνηση Τέμερ θα κάνει τα πάντα για 
να τις αποφύγει. Το σίγουρο είναι ότι αργά ή γρή-
γορα θα υπάρξει αναμέτρηση.

Απ’ το φθινόπωρο του 2014, όταν ο πο-
δοσφαιρικός αγώνας Σερβίας-Αλβανίας 
έθεσε παγκοσμίως στην επικαιρότητα τις 
επίσημες βλέψεις του πολιτικού συστή-
ματος για τη Μεγάλη Αλβανία, έχει κυλή-
σει αρκετό νερό στο αυλάκι.

Η 

αμφισβήτηση των θαλάσσιων συ-
νόρων, ως εφαρμογή της τουρκι-
κής τυπολογίας επεκτατισμού για 
τα Διαπόντια Νησιά της Κέρκυρας, 

έχει πλέον θεσμικές διαστάσεις εφόσον η έν-
σταση Ράμα απέναντι σε πρότερη συμφωνία 
για την Ελληνοαλβανική ΑΟΖ έγινε δεκτή. Δεν 
χρειάζεται να προσθέσουμε ότι από την επίση-
μη ελληνική πλευρά η τυπολογία του «διαλό-
γου» αποτελεί τον πυλώνα της εξωτερικής πο-
λιτικής, δίπλα στις κωλυσιεργίες ενός –ουσια-
στικά– άκυρου «εμπολέμου» ή στις περιστασι-
ακές κορόνες.

Πληθαίνουν οι άτυπες και τυπικές διαδικα-
σίες προώθησης της αναθεώρησης των συνό-
ρων, αφού η επίσημη σχολική ύλη στα καίρια 
μαθήματα της γεωγραφίας και της ιστορίας εδώ 
και χρόνια είναι διανθισμένη με χάρτες της Με-
γάλης Αλβανίας. Από την άλλη, επίσημα ινστι-
τούτα και ξέμπαρκοι θεωρητικοί μιλούν για την 
επέκταση της Αλβανίας μπροστά στη διάλυση 
της Ευρώπης, σιγοντάροντας στις αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις των εφημερίδων που πληθαί-
νουν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πε-
ριθωριοποίηση της εθνικιστικής «ερυθρόμαυ-
ρης συμμαχίας» του Κρέσνικ Σπαχίου (αλβανι-
κή εκδοχή της Χρυσής Αυγής) συμπίπτει με το 
γεγονός της ευρείας αποδοχής των αιτημάτων 
της από το επίσημο πολιτικό σύστημα. Η ανα-
θεώρηση αφορά την Ελλάδα (τέσσερις μόνο νο-
μοί), τη Σερβία (αλβανική μειονότητα στο Πρέ-
ζεβο), το Κοσσυφοπέδιο, μέσω του κόμματος 
της Αυτοδιάθεσης που ναρκοθετεί τη συμφω-
νία με τη Σερβία, και τη δυτική ΠΓΔΜ, όπου δι-
αμένει η αλβανική μειονότητα. Αποφασιστικό 
παράγοντα αποτελούν τα εναπομείναντα «πα-
ράνομα» ένοπλα τμήματα του UCK καθώς και 
οι νομιμοποιημένες πολιτικές ή ένοπλες δομές 
του, στην ΠΓΔΜ και στο Κοσσυφοπέδιο.

Ο τσάμικος παράγοντας δεν χορεύει, μόνο, 
αλλά εμπλέκεται όλο και πιο άμεσα στο ζήτη-
μα των διεκδικήσεων των περιουσιών από την 
εξ αντανακλάσεως εθνοκάθαρση, δηλαδή την 
έξοδο των Τσάμηδων από τη Θεσπρωτία το 
1944. Άλλωστε το ίδιο το αλβανικό κοινοβού-
λιο έχει καθιερώσει την 27η Ιουνίου ως ημέ-
ρα μνήμης της «γενοκτονίας» των Τσάμηδων. 
Έτσι, είτε ως αντίβαρο για τη συζήτηση περί ελ-
ληνοαλβανικής ΑΟΖ είτε ως αυτοδύναμη πα-
ρουσία, που διεκδικεί ως συνεργαζόμενος με 
την κυβέρνηση Ράμα (Κόμμα Δικαιοσύνης, 
Ένταξης και Ενότητας-PDIU) ο τσάμικος πα-
ράγοντας έχει μια σταθερή παρουσία στα πο-
λιτικά πεπραγμένα. Από την άλλη, τα συνήθη 
δημοσιεύματα και οι «ιστορικές» μελέτες στρέ-
φουν την κοινή γνώμη στην κατεύθυνση απο-
σταθεροποίησης.

Από τις αρχές του χρόνου και με όχημα τη 

διοίκηση του Δήμου στην περιοχή της Χιμά-
ρας έχει ξεκινήσει μια ένταση με τον μη ανα-
γνωρισμένο επίσημα ελληνικό πληθυσμό της 
περιοχής (Δρυμάδες, Βουνό, Χιμάρα). Ο Γιώρ-
γος Γκόρος, με όνομα πατρός Σωκράτης (με 
ελληνική υπηκοότητα από το 2014) ως δείγ-
μα γενιτσαραγά, δήμαρχος της Χιμάρας με την 
αμέριστη υποστήριξη του Ράμα και του πρώ-
ην ντόπιου «Αλβανού» «σοσιαλιστή» βουλευ-
τή Κότσο Κοκδήμα, ο οποίος αρνείται την ελλη-
νικότητα της περιοχής, επιδιώκει με ένα σμπά-
ρο δυο τρυγόνια: αφενός να προχωρήσει στην 
αφαίρεση 123 περιουσιών Ελλήνων της πε-
ριοχής οι οποίοι εξαιρέθηκαν από το δικαίω-
μα νομιμοποίησης των τίτλων ιδιοκτησίας τους  
(με όχημα έναν περίπου ιδιώνυμο νόμο, που 
εξαιρεί την περιοχή) κι από την άλλη έχει επι-
δοθεί στην τουριστική αξιοποίηση της «αλβα-
νικής ριβιέρας», σχέδιο που ήδη είχε ξεκινή-
σει ο πολύς Μπερίσα εδώ και κάποια χρόνια. 
Ο τελευταίος είχε προχωρήσει στη διοικητι-
κή διάσπαση της περιοχής μέσω του αλβανι-
κού «Καλλικράτη», αφού τη χώρισε σε δύο πε-
ριφέρειες.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο 
όπου και τα σύνορα της Αλβανίας αποτελούν 
ευρωπαϊκά σύνορα, κλειστά για τους κατατρεγ-
μένους πρόσφυγες, φυλασσόμενα μέχρι και 
από την ιταλική αστυνομία υπό τον φόβο της 
εισόδου τρομοκρατών. Ταυτοχρόνως η Τουρ-
κία, συνεχίζοντας την πολιτική στην «πίσω 
αυλή» της, έχοντας ευρύ δίκτυο θρησκευτι-
κών ιδρυμάτων ήδη από την εποχή Φετουλάχ 
Γκιουλέν, επενδύει σε ένα μεγάλο τέμενος-πο-
λυχώρο: χώρος προσευχής, αίθουσα συνεδρι-
άσεων, βιβλιοθήκη, αίθουσα εκθέσεων, καθώς 
και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε μια πε-
ριοχή με εμβαδόν πάνω από 10 στρέμματα. 
Τον χώρο εγκαινίασε ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα ντιγια-
νέτ και θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεμέ-
νη στα Βαλκάνια. Έτσι, ενώ από τη μια η Αλβα-
νία επίσημα τάσσεται κατά της τζιχαντιστικής 
τρομοκρατίας, από την άλλη εκουσίως λειτουρ-
γεί  υπέρ αυτής.

Τέλος, η ολοένα και μεγαλύτερη προσπά-
θεια της κεντρικής πολιτικής σκηνής ώστε η 
Αλβανία να αποτελέσει βραχίονα του ΝΑΤΟ 
και των ΗΠΑ, θα κοστίζει 12% επιπλέον στους 

Αλβανούς πολίτες για τις στρατιωτικές δαπά-
νες, ενώ ο Ράμα δήλωσε, επίσημα, ότι η χώρα 
είναι έτοιμη να φιλοξενήσει βάση του ΝΑΤΟ. 
Ως αυτοδιορισμένος εκπρόσωπος της βαλκα-
νικής ευρωατλαντικής οικογένειας, δήλωσε ότι 
επιθυμεί την ένταξη του Κοσσυφοπεδίου, του 
Μαυροβουνίου και της ΠΓΔΜ (που εκκρεμεί 
λόγω ελληνικού βέτο) στο ΝΑΤΟ. Η προσπά-
θεια για την προνομιακή θέση υποτελούς στο 
ΝΑΤΟ διανθίζεται κι από τη δράση «καταπο-
λέμησης της τρομοκρατίας» αφού το ΝΑΤΟ 
προβλέπεται να ιδρύσει κέντρο πληροφοριών 
στα Τίρανα. Το ενδιαφέρον άλλωστε του δυτι-
κού παράγοντα για τα Βαλκάνια είναι «οι οικο-
νομικές μεταρρυθμίσεις και η πάταξη της δια-
φθοράς». 

Ο πολύπαθος αλβανικός λαός βρίσκεται 
σε κατάσταση επιδεινούμενης ένδειας αφού τα 
δάνεια από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπε-
ζα μόλις καταφέρνουν να κρατούν την οικονο-
μία για τις πληρωμές συντάξεων και μισθών, 
καθώς και επενδύσεις που υποστηρίζουν δρα-
στηριότητες ημετέρων, δίπλα στην πραγματι-
κή οικονομία των μεταναστευτικών εμβασμά-
των και της, ακόμα, οικογενειακής μέριμνας. Η 
φοροεισπραχτική πολιτική του Έντι Ράμα έχει 
εξαντλήσει οικονομικά το λαό, μέρος του οποί-
ου στρέφεται στην παραοικονομία ενισχύοντας 
τα κυκλώματα της διαφθοράς που έχουν μεγά-
λη ισχύ στο κράτος, κράτος το οποίο επίσημα 
«πατάσσει» τη διαφθορά. Οι χιλιάδες «αιτήσεις 
για τη Γερμανία» –από τους στίχους του γνω-
στού μας τραγουδιού του Νιόνιου– επιστρέφο-
νται από τη γερμανική πρεσβεία, ενώ χιλιάδες, 
που είχαν κάνει αιτήσεις ασύλου, απελάθηκαν 
μετά την αλλαγή πλεύσης της Μέρκελ το περα-
σμένο φθινόπωρο.

Μοναδικές γέφυρες των δύο λαών, η ελ-
ληνική μειονότητα, οι μετανάστες στην Ελλά-
δα που ζουν εδώ ή επιστρέφουν έχοντας ζήσει 
και τις καλές πλευρές της ελλαδικής κοινωνί-
ας, κάποιες προσπάθειες της Αρχιεπισκοπής, 
καθώς και λίγοι άνθρωποι της δημοσιογραφί-
ας, της τέχνης και του πνεύματος στην Αλβανία, 
που προσπαθούν να αμβλύνουν τις εντάσεις 
που δημιουργούνται. Ο δρόμος για την ειρή-
νευση, συνεργασία και ευημερία στην περιοχή 
του ηφαιστείου του Αίμου είναι μακρύς.

Του Γιώργου Κυριακού

Η «άνοιξη» της Αλβανίας;
Ο Έντι Ράμα στον δρόμο για την εθνική ολοκλήρωση

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ
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Για τον Χρήστο Μαλεβίτση
Σωτήρης Γουνελάς, Κριτική σπουδή στο έργο του Χρήστου Μαλεβίτση, εκδόσεις Αρμός,  Αθήνα 2016, σελ. 140.

Ο  
Χρήστος Μαλεβίτσης  
υπήρξε ένας εκλεκτός 
και σημαντικός στοχα-
στής με μεγάλη σε εύρος 

όσο και ποιότητα πνευματική δρα-
στηριότητα. Μετέφρασε με εγκυρό-
τητα καίρια έργα του φιλοσοφικού 
στοχασμού. Χάρη σ’ αυτόν διαβάσα-
με σε μια ώριμη και άρτια νεοελλη-
νική γλώσσα σπουδαία έργα του Μ. 
Χάιντεγκερ, του Κ. Γιάσπερς, του Ν. 
Μπερδιάγεφ, του Πάουλ Τίλλιχ, του 
Ζαν Βαλ, του Μποχένσκι, του Ορτέ-
γα Υ Γκασσέτ. Η μετάφρασή τους προ-
ϋπέθεσε όχι μόνο την ολοκληρωμέ-
νη γνώση του φιλοσοφικού λόγου, 
αλλά και ένα αφυπνισμένο και σε 
εγρήγορση γλωσσικό αισθητήριο. 
Συγχρόνως διακρίθηκε στον δοκιμι-
ακό λόγο μέσα από τις σελίδες του 
περιοδικού Ευθύνη, που μαζί με τον 
Κ. Τσιρόπουλο υπήρξε ένας από τους 
βασικούς του συντελεστές. Κείμενά 
του όπως αυτά για την τραγωδία της 
ιστορίας, την αλλοτρίωση, το δημοτι-
κό τραγούδι, την υπαρξιακή φιλοσο-
φία αποκαλύπτουν τον συνδυασμό 
της βαθιάς γνώσης του φιλοσοφικού 
στοχασμού, με την έντονη ευαισθη-
σία για τις κατευθύνσεις και τα προ-
βλήματα της εποχής μας.  

Ο Σωτήρης Γουνελάς, με το δοκί-
μιό του για τον Χ. Μαλεβίτση συνεχί-
ζει την αποτίμηση του έργου σημα-
ντικών νεοελλήνων  στοχαστών που 
ανέπτυξε στο προηγούμενο έργο του 
με τον τίτλο Πρόταση λόγου και πολι-
τισμού. Με αυτή την έννοια η προσέγ-
γιση του Σ. Γουνελά έχει δύο χαρα-
κτηριστικά: πρώτον αποτιμά και αξιο-
λογεί και δεύτερον αποτελεί εισαγω-
γή και έναυσμα για μια προσωπική 
σχέση με το έργο του Χ. Μαλεβίτση.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο 
ο Γουνελάς, εξετάζει την προσφορά 
του σε πέντε διαφορετικά πεδία–ο Δι-
αφωτισμός, η φιλοσοφία του Χάιντε-
γκερ, η Τεχνολογία και η Επιστήμη, 
η Φιλοσοφία και η Θρησκεία, οι Έλ-
ληνες ποιητές–, τα οποία, χωρίς να 
εξαντλούν τη σκέψη του Μαλεβίτση, 
αποτελούν ένα αναγκαίο οδοδείκτη 
για μια κατ’ αρχήν ουσιαστική προ-
σέγγιση.

Στο πρώτο κεφάλαιο για τον Δια-
φωτισμό, ο Γουνελάς διακρίνει στη 
σκέψη του Μαλεβίτση το συμπέρασμα 
πως η «αυτάρκεια», η «απόλυτη κα-
τάφαση στον κόσμο» και το «βιολο-
γικό γεγονός» έχουν ως συνέπεια τη 

φοβερή μαζοποίηση, τυποποίηση και 
εξομοίωση ώστε «ο κόσμος ολόκλη-
ρος και μάλιστα μέσω της λεγόμε-
νης «παγκοσμιοποίησης» τείνει σε 
μια ισοπέδωση διαθέσεων, επιθυμι-
ών, σκέψεων, συναισθημάτων, ρυθ-
μών και λόγων προωθώντας ένα εί-
δος ενιαίου ανθρώπου που σιγά σιγά 
δεν θα διαθέτει τίποτα ή σχεδόν τίπο-
τα από αυτά που ως τώρα, έστω κολο-
βωμένα και αλλοιωμένα, θεωρούσα-
με βασικά και κύρια στοιχεία και ιδι-
ότητες της ανθρώπινης υπόστασης» 
(σελ.17). Πλέον ο κόσμος διακρίνε-
ται με ευδιάκριτες αποχρώσεις στον 
πολιτισμό του Είναι και στον πολιτι-
σμό του Έχειν.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, για την 
επιστήμη και την τεχνολογία, ο Μα-
λεβίτσης, αξιοποιώντας το έργο του 
Χάιντεγκερ και του Μπερδιάγεφ, συ-
μπεραίνει ότι η τεχνολογία «ζητά να 
πετάξει έξω από το σπίτι του, δηλαδή 
έξω από τον άνθρωπο, το Ον, την Πα-
ρουσία μιας Πραγματικότητας απο-
λύτως πνευματικής, χωρίς την οποία 
ο άνθρωπος αδειάζει, γίνεται κενός 
και περιφέρεται κάπως σαν νομάς, 
ανέστιος, τυλιγμένος στο πλέγμα των 
σύγχρονων δυνάμεων και δαιμόνων 
του Χρήματος, της αποθέωσης της 
εργασίας, του σεξισμού  και μιας δια-
σκέδασης που ο Γάλλος κοινωνιολό-
γος Μπρυκνέρ ονομάζει  «η τέχνη  να 
κοπανάς αέρα μέχρι πλήρους κατα-
πόνησης». Αυτά τα περί Όντος, «ενδι-

αιτήματος» και  «έξωσης του νοικά-
ρη» θυμίζουν Χάιντεγκερ, του οποί-
ου τη φιλοσοφία υιοθετεί εν πολλοίς 
ο Μαλεβίτσης» (σελ. 21). Η εξωτερι-
κότητα που απαιτεί η τεχνολογία αντι-
παρατίθεται στην εσωτερικότητα του 
ανθρώπου. Βεβαίως, «στην ουσία 
λοιπόν δεν πρόκειται για κριτική της 
επιστήμης καθεαυτής. Πρόκειται για 
κριτική του «επιστημονικού ανθρώ-
που» που περιορίζει την υπόστασή 
του και το Ον μέσα στα όρια που δι-
αγράφει η επιστημονική σκέψη, η 

οποία αποτελεί απλώς μία από τις 
δραστηριότητες της υπόστασης του 
ανθρώπου∙ είναι ένας από τους σκο-
πούς της και μία μόνον από τις ιστορι-
κές της εμπραγματώσεις» (σελ.28). 
Μία έμμεση κριτική που ασκείται 
στον Μαλεβίτση είναι πως τον Φωτι-
σμό δεν τον ταυτίζει με τον φωτισμό 
των Ησυχαστών πατέρων και ασκη-
τών, «αλλά διασταυρώνει την έλευ-
σή του μεταξύ Σωκράτη και Χαίλντερ-
λιν, αναθυμούμενος την φράση  που 
μας μεταφέρει στον Φαίδωνα ο Πλά-
των,  από το όνειρο που έβλεπε συ-
χνά ο Σωκράτης: «μουσικήν ποίει και 
εργάζου» (σελ. 30).

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται 
η σχέση φιλοσοφίας και θρησκεί-
ας στον στοχασμό του Χ.Μαλεβίτση. 
Περιγράφεται η πορεία του αρχαιο-
ελληνικού στοχασμού από τον μύθο 
στον Λόγο, την καίρια σημασία που 
έχει ο Σωκράτης ως απόπειρα διά-
νοιξης από τον κόσμο, αλλά και ο χα-
ρακτήρας του Λόγου στον Ηράκλειτο 
και στον Σωκράτη όχι μόνο ως λογι-
κή διάνοια, αλλά ως μέριμνα για το 
Υπέρλογο και την θεία πραγματικό-
τητα (σελ. 47). Ο Γουνελάς επισημαί-
νει τη σκέψη του Μαλεβίτση ότι Εκ-
κλησία «μέσα στον ιστορικό χρόνο 
νοείται μόνο ως διωκόμενη» (σελ. 
61) όπως και την απόφανση, «το θεί-
ον δεν συναναστρέφεται τους χαζο-
χαρούμενους, αλλά τους απελπισμέ-
νους» (σελ. 65).

Το τέταρτο κεφάλαιο για τη φιλο-
σοφία του Χάιντεγκερ έχει εξαιρετική 
σημασία, διότι ο Μαλεβίτσης αφενός 
υπήρξε έγκυρος και πρωτοπόρος με-
ταφραστής του Γερμανού φιλοσόφου 
στη νεοελληνική, αφετέρου επηρεά-
στηκε από αυτόν με τρόπο γόνιμο και 
ουσιαστικό. Το έργο του Μαλεβίτση Η 
φιλοσοφία του Χάιντεγκερ και άλλα 
συναφή δοκίμια που περιέχονται ως 
εισαγωγές σε μεταφράσεις του Χάι-
ντεγκερ ή δοκίμια όπως η «Λησμο-
νιά του Θεού» και «Χάιντεγκερ και 
Χαίρντερλιν», που περιλαμβάνονταν 
σε ένα από τα πρώτα έργα του με τον 
τίτλο «Η τραγωδία της ιστορίας» (Δω-
δώνη 1974), αποδεικνύουν ότι, όταν 
υπάρχει ένα ισχυρό πνευματικό βά-
θρο, μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε 
και να λαμβάνουμε από την Ευρώπη, 
χωρίς να ξεπέσουμε στον μεταπρατι-
σμό. Ο Γουνελάς τονίζει ότι εμείς οι 
Έλληνες «ζώντας σήμερα την ελλη-
νική γλώσσα και μιλώντας ελληνι-

κά, μπορούμε να συνομιλήσουμε πιο 
άμεσα με τη γλώσσα του Ηράκλειτου 
παρά με τη γλώσσα του Χάιντεγκερ» 
(σελ.84). Ο τελευταίος όμως, με μια 
παιδεία που είναι εξίσου φιλοσοφι-
κή και θεολογική, φαίνεται σε κά-
ποιες περιπτώσεις να μεταφράζει φι-
λοσοφικά θεολογικούς όρους. Ο Μα-
λεβίτσης, στο δοκίμιο του Η φιλοσο-
φία του Χάιντεγκερ (εκδόσεις Αρμός, 
2010) επιπλέον επισημαίνει τις ανα-
στροφές που έκανε η σκέψη του: «Αν 
η υπέρβαση είναι ο τελευταίος σταθ-
μός της σκέψης του Χάιντεγκερ, βλέ-
πομε πως ύστερα από τόσες ενδιαφέ-
ρουσες επισταθμίες στους αρχαίους 
και στους νεότερους φιλοσόφους 
καταλήγομε στα κλειδιά της σκέψης 
του Καντ. Έτσι ο Χάιντεγκερ επιστρέ-
φει και πάλι στο νησί των Σειρήνων 
του γερμανικού ιδεαλισμού. Πράγ-
μα που δεν απέφυγε ακολουθώντας 
δικούς του δρόμους και ο δάσκαλος 
του ο Χούσσερλ» (σελ. 96,97).

Στο πέμπτο κεφάλαιο ο Γουνελάς 
αναφέρεται στην κριτική αποτίμηση 
του ποιητικού έργου του Καβάφη, του 
Σολωμού και του Σεφέρη. Στον πρώ-
το η ποίηση είναι μικρές τραγωδίες 
χωρίς έξοδο και λύση, στον δεύτερο 
η ρομαντική και ιδεαλιστική αίσθηση 
δίδουν χώρο τόσο στον λογισμό όσο 
και στο όνειρο και στον τρίτο αποτυ-
πώνεται μια «τραγική αίσθηση της 
ζωής που γέρνει προς το μαύρο, το 
σκοτεινό, το βαθιά τραυματισμένο, το 
βυθισμένο, το θανατωμένο» (σ127).

Το δοκίμιο του Γουνελά ολοκλη-
ρώνεται με την επισήμανση ότι το 
έργο του Μαλεβίτση «ενώ υπερτο-
νίζει τη σημασία της εσχατολογίας, 
ενώ τονίζει επανειλημμένα τη σημα-
σία που έχει το έσχατο για την ύπαρ-
ξη, δεν βλέπει συνάντηση εσχατολο-
γίας και ιστορίας» (σ. 129). Συγχρό-
νως αναδεικνύει την επίκαιρη σημα-
σία της σκέψης του Μαλεβίτση πως 
«στις ημέρες μας, αυτός ο θεμελι-
ακός τρόπος ζωής απειλείται από 
έναν μη ελληνικού τύπου αστικό πο-
λιτισμό» (σ. 132). Συνοψίζοντας, 
μπορούμε να πούμε ότι ο Γουνελάς 
μας γνωρίζει, στο τελευταίο βιβλίο 
του, με γλαφυρό τρόπο τις σημαντι-
κότερες πτυχές του έργου του Χ. Μα-
λεβίτση, ώστε να είμαστε σε θέση στη 
συνέχεια να έρθουμε σε προσωπική 
επαφή με αυτό. 

“ 
Χάρη σ’ αυτόν δια-

βάσαμε σε μια ώρι-

μη και άρτια νεο-

ελληνική γλώσσα 

σπουδαία έργα του 

Μ. Χάιντεγκερ, του 

Κ. Γιάσπερς, του 

Ν. Μπερδιάγεφ, 

του Πάουλ Τίλ-

λιχ, του Ζαν Βαλ, 

του Μποχένσκι, του 

Ορτέγα Υ Γκασσέτ. 



Ο λαός μας έχει υποστεί ξέ-
νες κατακτήσεις εδώ και αι-
ώνες, τόσο από την Ανατολή 
όσο και από τη Δύση. Τα τε-
τρακόσια χρόνια της τουρκι-
κής κατοχής, που έχομε μά-
θει να λέμε, δεν είναι ούτε 
τετρακόσια, ούτε μόνο τουρ-
κικής. Ήδη από το 1071, το 
Βυζάντιο χάνει την ίδια χρο-
νιά από τους Φράγκους και 
τους Τούρκους εδάφη που 
δεν επρόκειτο ποτέ να ανα-
κτήσει. Και ο ελληνικός χώ-
ρος υπέστη την τυραννία των 
Τούρκων και την αποικιο-
κρατία των Δυτικών, κατα-
σπαρασσόμενος από αυτούς 
και μόνιμα αντιστεκόμενος.

Τ 
ην πτυχή της διπλής 
κατοχής του ελληνι-
κού χώρου δεν την έχο-
με συνειδητοποιήσει 

σ’ όλο της το εύρος. Συνηθίσα-
με να υποτιμούμε τη δυτική κα-
τοχή και κάποτε να την εξιδανι-
κεύομε. Θεωρούμε τα Επτάνη-
σα, που δεν τα πάτησε Τούρκος, 
αλλά μόνο Δυτικοί, τυχερή περι-
οχή, ενώ την ενετική κατοχή της 
Κρήτης ορισμένοι τη θεωρούν  
όαση σε σχέση με την επακολου-
θήσασα τουρκική.

Η πραγματικότητα είναι ότι 
ο ελληνικός χώρος βίωσε διπλή 
κατοχή, ενώ σε κάποιες περιο-
χές οι Δυτικοί εναλλάσσονταν με 
τους Τούρκους ως δυνάστες. Και 
στις δύο περιπτώσεις, οι κυρίαρ-
χοι θέλησαν να χτυπήσουν την 
ελληνική ταυτότητα του πληθυ-
σμού και το έκαμαν χτυπώντας 
την Ορθοδοξία. Οι μεν Δυτικοί 
με συνεχή προπαγάνδα για τη 
μεταστροφή του λαού στον καθο-
λικισμό, οι δε Τούρκοι με το παι-
δομάζωμα και τη δημιουργία 
αφόρητων συνθηκών διαβίωσης 
και οικονομικής μεταχείρισης, 
ώστε οι ραγιάδες να οδηγούνται 
στον εξισλαμισμό για να βελτιώ-
σουν τη θέση τους.

Το μένος των Δυτικών κατά 
των Ελλήνων φαίνεται και από τη 
συμπεριφορά τους στην πρώτη 
Άλωση, εκεί όπου η Πόλη πάρ-
θηκε για πρώτη φορά και έχα-
σε για πάντα την αίγλη της. Μέ-
χρι και οι αυτοκρατορικοί τάφοι 
συλήθηκαν, ενώ οι Σταυροφόροι 
θέλησαν να γελοιοποιήσουν τον 
σκελετό του Βασιλείου Βουλγα-

ροκτόνου, βάζοντας στο κρανίο, 
στο σημείο όπου κάποτε υπήρχε 
το στόμα του, μια φλογέρα (από 
αυτό το γεγονός εμπνεύστηκε ο 
Παλαμάς τον τίτλο του κλασικού 
του έργου «Η φλογέρα του Βασι-
λιά»). Παντού εξεδίωξαν την Εκ-
κλησία, ενώ στην Κρήτη απαγό-
ρευσαν τη χειροτονία επισκό-
πων, γι’ αυτό είχαμε τότε τους 
πρωτοπαπάδες, που κάλυψαν 
αυτό το κενό.

Ο λαός μας αντιστάθηκε με 
διαρκείς επαναστάσεις, κυρίως 
μέχρι την άλωση της Πόλης από 
τους Τούρκους. Ακολούθως, η 
αντίσταση από ένοπλη έμεινε 
μόνο πνευματική, με προσκόλ-
ληση στην ελληνική ιδιοπροσω-
πία. Κι αφού τη θρησκεία χτυ-
πούσαν οι ξένοι, στην Ορθοδο-
ξία επέμεναν οι υπόδουλοι, δια-
τηρώντας έτσι την ταυτότητά τους 
και προετοιμαζόμενοι για καλύ-
τερες μέρες. Παράλληλα, στην 
Κρήτη υπήρξε τεράστια πνευμα-
τική παραγωγή, που οφείλεται 
και στη διεξαγωγή της αντίστα-
σης στο πνευματικό πεδίο, αλλά 
και στην έλευση διανοουμέ-
νων και λογίων από την αλωθεί-
σα Κωνσταντινούπολη. Αυτό δεν 
οφείλεται όμως στην ανοχή των 
Ενετών, αλλά ακριβώς στη διάθε-
ση ανάδειξης της ταυτότητάς μας, 
η οποία έφτασε να εξελληνίσει 
τους δυνάστες και να τους στρέ-
ψει στην Ορθοδοξία αντί για το 
αντίθετο, με αποκορύφωμα την 

επανάσταση του Αγίου Τίτου, 
όπου οι Ενετοί επήλυδες, ήδη 
εξελληνισμένοι, μαζί με τους ντό-
πιους, αποσχίστηκαν από τη μη-
τρόπολη και εγκαθίδρυσαν ορ-
θόδοξο κράτος, έστω και για λίγο.

Για να γίνει αντιληπτό το μέ-
γεθος της αντίστασης στη δυτική 
διείσδυση, πρέπει να συνυπολο-
γίσομε ότι οι τελευταίοι διέθεταν 
υπέρτερο θεωρητικό οπλοστά-
σιο, καθώς το οθωμανικό κρά-
τος στερούσε από τους Ρωμιούς 
τη δυνατότητα στη μόρφωση 
και κατέστρεφε τα τυπογραφεία 
τους, ενώ οι Δυτικοί επεξεργά-
ζονταν τις θέσεις τους σε καθε-
στώς ελευθερίας. Παρ’ όλα αυτά, 
ο λαός μας άντεξε και διατήρησε 
την ταυτότητά του, ενώ επεξεργά-
στηκε και τεκμηριωμένες θέσεις 
αντίκρουσης του καθολικισμού 
κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 

Εμείς, που σήμερα χλευάζο-
με την πατρίδα και περιφρονού-
με την ταυτότητά μας, μπορούμε 
να το κάνουμε γιατί κάποιοι εκεί-
νη την εποχή αντιστάθηκαν με 
παντιέρα αυτά που σήμερα υπο-
τιμούμε και δεν μούτισαν. Κι εί-

ναι ντροπή μας, αυτό που δεν κα-
τάφεραν οι Τούρκοι κι οι Φρά-
γκοι τότε, να το προωθούμε εμείς 
σήμερα τυφλωμένοι από τον κα-
ταναλωτισμό και την κυριαρχία 
του εμπορεύματος, από μια ιδε-
ολογία παγκοσμιοποιητική, που 
δεν αναγνωρίζει στον άνθρω-
πο, παρά μόνο ατομικές ανάγκες 
και δικαιώματα, εξαφανίζοντας 
τις συλλογικότητες με πρώτα τα 
έθνη.

Διαρκής επανάσταση, λοι-
πόν, υπήρχε στον ελληνικό χώρο 
απέναντι στους κάθε λογής κα-
τακτητές, ένοπλη και πνευματι-
κή. Διαρκή επανάσταση χρεια-
ζόμαστε όμως και σήμερα, απέ-
ναντι στους ίδιους εχθρούς, που 
από τη μια έχουν μεταβάλει την 
πατρίδα μας σε αποικία χρέους 
κι από την άλλη αμφισβητούν τα 
σύνορά μας. Αλλά εμείς έχουμε 
χάσει το αντιστασιακό μας ήθος, 
παραμένομε απλοί παρατηρη-
τές της καταστροφής μας. Όμως 
τα περιθώρια δεν υπάρχουν πια: 
Αντίσταση ή εξαφάνιση, αυτές 
είναι οι επιλογές μας.

Διαρκής επανάσταση
Η αποικία χρέους και το αντιστασιακό ήθος του Ελληνισμού
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Ανανεωμένο, με διευθυντή τον Κώστα Χατζηα-
ντωνίου, και αφιέρωμα στον ποιητή Τάσο Πορ-
φύρη, κυκλοφόρησε το Κοράλλι. Εκτός από τη 
συνέντευξη του Τάσου Πορφύρη στον Γ. Σπανό, 
στο αφιέρωμα που επιμελήθηκε ο Κ. Ριζάκης, 
περιέχονται δοκίμια που αναφέρονται στον ποι-
ητή και το έργο του γραμμένα με γνώση και σύ-
νεση. Γράφουν, Α. Αφεντουλίδου, Μ. Βασιλάκου, 
Χ. Βλάχου, Π. Γκολίτσης, Χ. Καραντώνη, Γ. Κου-
βαράς, Κ. Κούσουλα, Ε. Κοφτερού, Ε. Λιντζαρο-
πούλου, Τ. Ξυνογιαννακοπούλου, Μ. Πολίτου, Κ. 
Ριζάκης, Γ. Τεχλεμετζής, Μ. Τσαγκαράκη και Κ. 
Χατζηαντωνίου. Ο Τάσος Πορφύρης, από το Πω-
γώνι Ιωαννίνων, συμμετείχε στο περιοδικό Μαρ-
τυρίες και στη συνέχεια στις Σημειώσεις. Σύμ-
φωνα με τον Αλέξη Αργυρίου κατατάσσεται στη 
δεύτερη μεταπολεμική γωνιά. Η ποίησή του 
ιχνογραφεί το πάτριο όρος Νέμερτσκα, την ατμό-
σφαιρα της μεταπολεμικής πόλης, τα οράμα-
τα και τα όνειρα που τον καθόρισαν. Γράφει ο Τ. 
Πορφύρης: «Πατρίδα, αγάπη μου απρόσιτη, αγά-
πη με τ’ ανάστημα της Λευτεριάς». 

Στο δεύτερο μέρος περιέχονται διηγήματα 
και ποιήματα γραμμένα από την Κ. Λυμπέρη, τον 
Α. Μήτσου, τον Β. Ρούβαλη, τον Γ. Δενδρινό, τον 
Α. Μάινα. τον Βόλφγκανγκ Μπόχερτ, την Εύα Μο-
δινού, τη Λουκία Δέρβη, τον Κωνσταντίνο Μπού-
ρα, τον Γ. Βουλγαράκη. Επίσης ξεχωρίζει η συνέ-
ντευξη του ζωγράφου Κώστα Παπαντριανταφυλ-
λόπουλου και η αλληλογραφία του Μενέλαου 
Λουντέμη με τον Αντώνη Μυστακίδη, σε επιμέ-
λεια του Θεοδόση Πυλαρινού.

Επίσης περιλαμβάνονται τα δοκίμια: του 
Αλέξη Ζήρα για τη σύγχρονη ποίηση, του Γιώρ-
γου Παγάνου για το έργο του Γιώργου Αράγη, του 
Σ. Κουτρούλη για τις επιρροές του Ν.Γ. Πεντζίκη 
στον Η.Πετρόπουλο και της Ανθούλας Δανιήλ για 
το έργο της Δήμητρας Σκαύδη, «Στον Χρυσόστο-
μο στην Ικαρία, άνθρωποι και χωράφια». 

Σπύρος Κουτρούλης

Το Κοράλλι
Κυκλοφορεί το 8ο 
τεύχος

Του Μανόλη Εγγλέζου-
Δεληγιαννάκη

Ο ελληνικός χώρος δέχτηκε την τυραννία των Τούρκων και την 
αποικιοκρατία των Δυτικών, κατασπαρασσόμενος από αυτούς, 
και μόνιμα αντιστεκόμενος.



ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

«Σε μια εποχή πολιτικής, 
οικονομικής, ηθικής κρίσης 

και ιδιαίτερα σε μια χώρα που 
βρίσκεται στο σταυροδρόμι 

δύο καταστροφών, το θέατρο 
και οι καλλιτέχνες του πρέπει 

να επιλέξουν στρατόπεδο: ή θα 
αναπαράγουμε την πεπατημένη 
οδό της τέχνης της αφομοίωσης, 

που επιδιώκει τη συνέχιση του 
υπάρχοντος, ή θα αντιληφθούμε 

ότι η θέση μας είναι με την πλευρά 
των ‘‘από κάτω’’». 

Σάββας Στρούμπος 

Η Αποστολή: Ανάμνηση από 
μιαν επανάσταση, του Ανατολι-
κογερμανού συγγραφέα Χάινερ 
Μύλλερ, γράφτηκε το 1979 και 
αφηγείται την απόπειρα τριών 
απεσταλμένων της επαναστατι-
κής κυβέρνησης, την περίοδο 
της Γαλλικής Επανάστασης, στην 
αγγλική αποικία της Τζαμάικας, 
να πυροδοτήσουν εξέγερση των 
σκλάβων. 

Α 
πό τη μια ο μαύρος σκλά-
βος Σασπόρτας και ο 
αγρότης Γκαλουντέκ 
(εκφραστές των αποικι-

οκρατούμενων και των δουλοπά-
ροικων), ρίχνονται ολόψυχα στον 
αγώνα μέχρι θανάτου. Ο λευκός 
διανοούμενος Ντεμπυσόν, γιος 
δουλοκτήτη («αφέντη τετρακοσί-
ων και βάλε σκλάβων» στο κείμε-
νο) κι επικεφαλής της τριάδας, την 
κρίσιμη στιγμή, όταν ο Βοναπάρ-
της έχει, πραξικοπηματικά, διαλύ-
σει την επανάσταση,  συγκρούε-
ται με τον εαυτό του: να συνεχίσει 
τη μάχη για το ιδανικό της επανά-
στασης ή να απολαύσει τις ανέσεις 
και την ασφάλεια της οικογενειακής 
εστίας των δουλεμπόρων; 

Με αφορμή αυτήν τη σύγκρου-
ση και τον εσωτερικό διχασμό των 
τριών επαναστατών, ο Χάινερ Μύλ-
λερ ανασύρει στην επιφάνεια βα-
θιά κρυμμένες αντιθέσεις και αντι-
παλότητες. Η κριτική του, έντονη 
όσο και υπόγεια, μέσα από έναν λε-
πτά ειρωνικό λόγο, στρέφεται κατά 
παντός. Κριτικάρει τις απάνθρωπες 
καπιταλιστικές σχέσεις της Δύσης, 
κατηγορεί τη γραφειοκρατικοποί-
ηση, εκφυλισμό και ολοκληρωτι-
κή μετάλλαξη της επανάστασης στο 
Ανατολικό Μπλοκ. Ακόμη βαθύτε-
ρα στρέφεται κατά της «βολεμένης 

διανόησης» (της τάξης για τον εαυτό 
της), με στοιχεία ακόμη και αυτοκρι-
τικής, ακόμη δε περισσότερο βάζει 
ερωτήματα για τη φύση του Ανθρώ-
που, αλλά και της Επανάστασης. Με 
τρόπο αποσπασματικό, κατακερμα-
τίζοντας κείμενο, πρόζα, λογική συ-
νέχεια, «υφαίνει ένα βαθιά ποιητι-
κό σύμπαν για την πίστη, την προ-
δοσία και τη διαρκή αναγκαιότητα 
της επανάστασης», μιας επανάστα-
σης όμως που, όσο την πλησιάζεις, 
τόσο πιο απόμακρη γίνεται. 
Ένθετο στην Αποστολή βρίσκεται 
ένα μικρότερο κείμενο, το Άνθρω-
πος στον ανελκυστήρα. Σε μια 
προσπάθεια ο Μύλλερ να μεταφέ-
ρει τον προβληματισμό στο σήμε-
ρα, μακριά από την «ανώδυνη» πα-
ράθεση της περιόδου της Γαλλικής 
Επανάστασης, καταθέτει ένα ολιγο-
σέλιδο κείμενο, καφκικής υφής, στο 
οποίο πραγματεύεται την εκμηδέ-
νιση της ανθρώπινης υπόστασης 
μπροστά στην ολοκληρωτική κρα-
τική μηχανή, καθώς και τη «μικρο-
φυσική» της βίας με την οποία έρ-
χεται αντιμέτωπος, – σαφής, προ-
φανώς, κριτική αναφορά για το επι-
κρατούν, τότε, καθεστώς της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Ο αιρετικός μαρξιστής συγγραφέ-
ας Χάινερ Μύλλερ (1929-1995) 
θεωρείται ο σημαντικότερος, μετά 
τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, θεατράν-
θρωπος της μεταπολεμικής Γερμα-
νίας. Το 1947 έγινε μέλος του Ενι-
αίου Σοσιαλιστικού Κόμματος της 
Γερμανίας με τις σχέσεις του με το 
ανατολικογερμανικό καθεστώς να 
διαταράσσονται το 1961, όταν κα-
τηγορήθηκε για «ιστορικό πεσιμι-

σμό» και διαγράφηκε από την Ένω-
ση Ανατολικογερμανών Συγγραφέ-
ων. Η κρίση κορυφώθηκε το 1970, 
όταν το έργο του «Μάουζερ» λογο-
κρίθηκε ως αντεπαναστατικό και 
απαγορεύθηκε κάθε έκδοση ή δι-
άδοσή του στο έδαφος της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η Ελέ-
νη Βαροπούλου: Ο Μύλλερ, από 
την ιδιάζουσα θέση του συγγραφέα 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμα-
νίας, έχοντας δει να μεταμορφώνε-
ται το σοσιαλιστικό όραμα σε γρα-
φειοκρατική μηχανή κρατικής τρο-
μοκρατίας και έχοντας ζήσει τη δια-
στροφή υποσχέσεων και ιδεωδών, 
θεματοποίησε συστηματικά το πρό-
βλημα και το ναυάγιο του σοσιαλι-

στικού πειράματος. 
Ο Σάββας Στρούμπος και η 

Ομάδα Σημείο Μηδέν έχουν ευ-
τυχήσει να παιδευτούν μέσα στον 
κόσμο του Άττις και στο «σύστη-
μα» του Θ. Τερζόπουλου. Τουτέστιν 
το πεδίο πάνω στο οποίο βαδίζουν 
και ασκούνται είναι αυτό του σωμα-
τικού θεάτρου σε μια αέναη επιδί-
ωξη κατανόησης της ανθρώπινης 
οντολογίας, αλλά και συνάντησης 
των βασικών ενεργειακών κέντρων 
του ανθρώπου. Η διαρκής προσπά-
θεια είναι συγκεκριμένη: κατανόη-
ση, μέσω της επιστροφής σε αρχέ-
γονες αφετηρίες, του Τι είναι ο Άν-
θρωπος.

Με αυτά τα εφόδια, ο σκηνο-
θέτης έχει να αναμετρηθεί με ένα 
ιδανικό κείμενο. Βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με την πρόκληση να οπτι-
κοποιήσει τον προβληματισμό του 
συγγραφέα, πώς από την εργαλει-
οποίηση των μέσων (βλέπε πολιτι-
κό κόμμα) που χρησιμοποιεί ο άν-
θρωπος για την επίτευξη ιδανικών 
και υψηλών στόχων, φθάνουμε στο 
σημείο της αυτονόμησης αυτών 
των μέσων και την εργαλειοποίηση 
του ανθρώπου με στόχο την αναπα-
ραγωγή και επέκταση ολοκληρω-
τικών σχημάτων και καταστάσεων. 
Πρέπει επίσης να μεταφέρει στη 
σκηνή την απανθρωποποίηση του 
υποκειμένου, όταν αυτό συνθλίβε-
ται στα γρανάζια μιας ολοκληρωτι-
κής μηχανής. Ταυτόχρονα να ανα-
δείξει την πιο γνήσια πλευρά του 

ανθρώπου, η οποία αποτελεί και τη 
σωτηρία του, τον ρομαντισμό του, 
καθώς και τη σωτήρια επιθυμία του 
για λύτρωση.  Και όλα αυτά χωρίς 
να απεμπολήσει τον χαρακτηριστι-
κό σαρκασμό του συγγραφέα προς 
την κοινωνία και προς τον εαυ-
τό του, παραμένοντας αθεράπευτα 
ταγμένος στην επιδίωξη της επανά-
στασης. 

Όλα αυτά τα στοιχήματα, δύσκο-
λα όσο και επικίνδυνα, κατορθώνει 
ο σκηνοθέτης να τα κερδίσει έχο-
ντας εμφανώς εντρυφήσει στο έργο 
του Χάινερ Μύλλερ, αλλά και κου-
βαλώντας στις αποσκευές του τα 
εφόδια της διαδρομής στον χώρο 
του Άττις. Προτείνει μια ολοκλη-
ρωμένη παράσταση όπως ίσως θα 
ήθελε και ο ίδιος ο Μύλλερ. Ενδε-
χομένως, εάν υπήρχε η δυνατότητα 
να ξεπεραστεί το περιοριστικό του 
θεατρικού χώρου στον οποίο ανέ-
βηκε Η Αποστολή, να είχε επιτύ-
χει καλύτερα αποτελέσματα πάνω 
στην τοποθέτηση μέσα στον χώρο 
των ηθοποιών και αυτό γιατί κά-
ποια στιγμή η σχέση με τους θεατές 
υπήρξε προβληματική.  Ο Σάββας 
Στρούμπος καθοδήγησε πάνω στην 
πρότασή του τους πέντε ηθοποιούς, 
κατορθώνοντας να εκμαιεύσει από 
αυτούς δύσκολες και επίπονες ερ-
μηνείες. Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε 
την Έλλη Ιγγλίς στον ρόλο του αγρό-
τη Γκαλουντέκ, μιας και ήταν εμφα-
νής η πλήρης αφομοίωση του συ-
στήματος πάνω στο οποίο βασίστη-
κε η παράσταση. 

Απόσπασμα από το έργο:

ΣΑΣΠΟΡΤΑΣ: Όταν οι ζωντα-
νοί δεν θα μπορούν άλλο ν’ 
αγωνίζονται, θ’ αγωνιστούν οι 
νεκροί. Με κάθε χτύπο στην 
καρδιά της Επανάστασης, φυ-
τρώνει ξανά κρέας γύρω απ’ 
τα κόκαλά τους, έρχεται αίμα 
στις φλέβες τους, ζωή στο θά-
νατό τους. Η εξέγερση των νε-
κρών θα είναι ο πόλεμος των 
τοπίων, όπλα μας τα δάση, τα 
βουνά, οι θάλασσες, οι έρημοι 
του κόσμου. Εγώ θα γίνω δά-
σος, βουνό, θάλασσα, έρημος. 
Εγώ, αυτό είναι η Αφρική. Εγώ, 
αυτό είναι η Ασία. Οι δυο Αμε-
ρικές, είναι εγώ.

Η επανάσταση ως ματαίωση ή/και ματαιότητα
«Η Αποστολή» του Χάινερ Μύλλερ
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Την άνοιξη του 1942 η κατα-
κτημένη Ελλάδα στενάζει κάτω 
από την τριπλή κατοχή Γερμα-
νών, Ιταλών και Βουλγάρων. 
Έχει προηγηθεί ένας από τους 
φονικότερους χειμώνες στην 
ελληνική ιστορία, όπου η πεί-
να έχει σκοτώσει πάνω από 
260 χιλιάδες ανθρώπους, κυ-
ρίως στα αστικά κέντρα, αλλά η 
λεηλασία κάθε είδους πρώτων 
υλών και τροφίμων από τις αρ-
χές κατοχής συνεχίζεται απρό-
σκοπτα και χωρίς κανένα έλε-
ος για τον ελληνικό πληθυσμό 
που λιμοκτονεί. 

Ο 

ι επιτάξεις εμπορευ-
μάτων και βιομηχανι-
κών προϊόντων είναι 
στην ημερησία διάταξη 

και οι προσβολές και οι ξυλοδαρ-
μοί δι’ ασήμαντον αφορμήν καθη-
μερινό φαινόμενο. Το μισό πολιτικό 
κατεστημένο της χώρας δεν δείχνει 
καμία διάθεση να κάνει οτιδήποτε 
πέρα από το να τα βρει με τους νέ-
ους αφέντες της και να σιγουρέψει 
τη θέση του ξεπουλώντας τα πάντα. 
Το υπόλοιπο μισό έχει εγκαταλεί-
ψει τη χώρα και το λαό της και βρί-
σκεται μαζί με τον βασιλέα στο Κάι-
ρο, «εν αναμονή των εξελίξεων», βλ. 
νίκη των συμμάχων και επιστροφή 
στην εξουσία με βρετανικά όπλα. 

Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι ψυχω-
μένοι άνδρες δεν είναι διατεθειμέ-
νοι να υπομένουν άλλες ταπεινώ-
σεις κι εξευτελισμούς και θέλουν 
να δράσουν. Ένας απ’ αυτούς, ο Θα-
νάσης Κλάρας (μετέπειτα Άρης Βε-
λουχιώτης), έχει ξεκινήσει μια σει-
ρά συναντήσεων στη γενέτειρά του 
Λαμία και τα γύρω χωριά με σκο-
πό τη δημιουργία αντάρτικης ομά-
δας προστασίας του τοπικού πλη-
θυσμού από τις αυθαιρεσίες των 
κατοχικών στρατευμάτων, εγχείρη-
μα φαινομενικά αδύνατο εκείνες τις 
μαύρες μέρες του ‘42.

Σε μια από εκείνες τις συσκέ-
ψεις οργάνωσης του ενόπλου αγώ-
να στο σπίτι του Κοφίνη, ο Άρης και 
ο συναγωνιστής του Γιώργος Χου-
λιάρας (Περικλής) θα γνωρίσουν 
τον Γιάννη Αλεξάνδρου από την 
Κάτω Αγόριανη του Παρνασσού 
και θα συμφωνήσουν την άνοδο 
στο βουνό της πρώτης αντάρτικης 
ομάδας στα μέσα του καλοκαιριού. 

Ο Γιάννης Αλεξάνδρου, που θα 

υιοθετήσει το ψευδώνυμο Διαμα-
ντής μετά από ένα μπλόκο χωρο-
φυλάκων από το οποίο ξέφυγε χρη-
σιμοποιώντας το, είναι ένας φλογε-
ρός πατριώτης ήπιων τόνων και πα-
ρουσιαστικού, αλλά θα αποδειχθεί 
ένας από τους φυσικούς ηγέτες του 
αντάρτικου τόσο για τις οργανωτι-
κές και στρατιωτικές του ικανότητες, 
όσο και για την ψυχική του δύναμη 
και εντιμότητα. Φοιτητής της νομι-
κής στο Πανεπιστήμιο της Θεσ/νί-
κης, ο Διαμαντής κυνηγήθηκε και 
φυλακίστηκε από τη δικτατορία του 
Μεταξά για την αντιδικτατορική του 
δράση και υπέγραψε δήλωση για 
να αποφυλακιστεί και να συμμετά-
σχει στον ελληνοϊταλικό πόλεμο ως 
λοχίας πεζικού. Στην Αλβανία θα γί-
νει άριστος χειριστής οπλοπολυβό-
λου, όπλο που θα προτιμά ακόμη 
και όταν θα ανέλθει στην ιεραρχία 
του ΕΛΑΣ. Προπάππος του ήταν ο 
Λουκάς Αλεξάνδρου, που πολέμη-
σε με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στο 
χάνι της Γραβιάς.

Η ομάδα, που θα ονομαστεί «8η 
ανταρτομάδα Παρνασσού» για λό-
γους εντυπωσιασμού, θα βγει, τε-
λικά, στο βουνό τον Αύγουστο του 
‘42. Είναι σίγουρα μια μεγάλη ημέ-
ρα για την Ελλάδα. Εννιά αντάρτες 
όλοι κι όλοι με τρία Μάνλιχερ, τέσ-
σερα πιστόλια κι ένα οπλοπολυβό-
λο «απελευθερωμένο» από τη χω-
ροφυλακή. Δεν βγαίνουν στο βου-
νό διωκόμενοι, αλλά για να πολε-
μήσουν για αρχές και ιδανικά με 
σκοπό την απελευθέρωση της χώ-
ρας. Αν και στη σύνθεσή της η ομά-
δα περιλαμβάνει τους ικανότατους 
μελλοντικούς ηγήτορες του ΕΛΑΣ, 
Δημήτρη Δημητρίου (Νικηφόρο) 
και Διαμαντή, η αρχική πορεία της 
είναι άκρως απογοητευτική. Για πε-
ρίπου ένα μήνα τριγυρνάνε νηστι-
κοί και ταλαιπωρημένοι από κο-
ρυφή σε κορυφή, μη τολμώντας να 
μπουν σε χωριό και χωρίς να αρ-
πάζουν τίποτε από τους χωρικούς.
Εκείνοι πάλι καταλαβαίνοντας ότι 
αυτοί οι καινούριοι οπλοφόροι στο 
βουνό είναι κάτι διαφορετικό, τους 
αποκαλούν χαϊδευτικά «δασκαλο-
παίδια» και πού και πού τους αφή-
νουν κάτι βρώσιμο στα τσουγκάνια 
που περνάνε σαν σκιές. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα η συνάντηση 
του τμήματος με έναν τσοπάνο που 
δεν δεχόταν χρήματα για το τυρί 
που τους έδωσε, αλλά η επιμονή 

τους να τον πληρώσουν τον τρόμα-
ξε και τους αντέτεινε: «Άι, δα! Όλη 
μ’ τη ζωή με δέρνανε για να μ’ παίρ-
νε, τώρα μ’ εσάς θαν τ’ς φάω για να 
πάρω!» (Χαριτόπουλος).

Όταν, τελικά, η ομάδα 
του Διαμαντή συναντη-
θεί με την ομάδα του Άρη 
στην Γκιώνα, κάθε απο-
γοήτευση θα εξανεμιστεί 
και θα μπουν όλοι μαζί 
στο χωριό Στρώμη, όπου 
θα καταβροχθίσουν χω-
ρίς ενοχές το φαγητό που 
θα τους προσφέρουν οι 
κάτοικοι. Στην Στρώμη θα 
ορκιστούν πίστη στην ελ-
ληνική σημαία και ο πα-
πάς του χωριού θα ευλο-
γήσει τα αντάρτικα όπλα 
σε μια άκρως υποβλητι-
κή τελετή. 

Τα πάντα έχουν αλ-
λάξει μέσα σε λίγες ώρες. 
Όπως έγραψε αργότερα ο 
ίδιος ο Νικηφόρος, «μέ-
χρι και η περπατησιά μας 
άλλαξε». Το ίδιο θα ισχύ-
σει και για τον Διαμαντή. 
Στον ΕΛΑΣ θα βρεθεί στο 
στοιχείο του. Δεν θα λεί-
ψει από καμία από τις επι-
κές μάχες του αντάρτικου 
στρατού. Από τη μάχη του 
Κρίκελλου, της Ρεκάς, και 
την ανατίναξη της γέφυρας του Γορ-
γοποτάμου, όπου ήταν ο επικεφα-
λής του τμήματος του ΕΛΑΣ που 
ανατίναξε τη σιδηροδρομική γραμ-
μή ένα χιλιόμετρο μπροστά από το 
νότιο βάθρο της γέφυρας, στη μάχη 
του Μικρού Χωριού και της Άμ-
φισσας, ο Διαμαντής θα διαπρέψει 
για τον ικανότατο τρόπο που έφερνε 
εις πέρας τις στρατιωτικές αποστο-

λές, αλλά και για το έμπρακτο ενδι-
αφέρον του για τους μαχητές των 
τμημάτων που διοικούσε.

Διοικώντας από την πρώτη 
γραμμή και όχι από την ασφάλεια 
των μετόπισθεν, πάμπολλες φορές 

έμενε νηστικός και έδινε το συσ-
σίτιο που του αναλογούσε σε κά-
ποιον ασθενή ή τραυματία, με απο-
τέλεσμα οι αντάρτες υπό τις διατα-
γές του να τρέμουν μήπως και του 
αναθέσουν κάποιο άλλο τμήμα και 
τον χάσουν. 

Ως καπετάνιος του 34ου συ-
ντάγματος του ΕΛΑΣ θα πάρει μέ-
ρος στα Δεκεμβριανά, όπου θα 
υπερασπίσει τον τομέα του νοσο-
κομείου Σωτηρία απέναντι σε πολ-
λαπλάσιες βρετανικές δυνάμεις με 
την υποστήριξη τεθωρακισμένων 
και αεροπορίας. Μετά τη Βάρκιζα 
και την παράδοση των όπλων του 
ΕΛΑΣ θα κρύβεται για ένα χρόνο 
νηστικός και παγωμένος στις σπη-
λιές και τις ρεματιές του Παρνασ-
σού, ώσπου να φτιάξει το 1946 
ένα απόσπασμα από διωκόμενους 
πρώην αντάρτες του ΕΛΑΣ στην πε-
ριοχή Φθιώτιδας-Φωκίδας. 

Οι επιτυχίες του εναντίον των 
οργανωμένων και άριστα εξοπλι-
σμένων τμημάτων του ΕΣ και της 

εθνοφυλακής θα προκαλέσουν τον 
σεβασμό και το δέος των αντιπάλων 
του. Ως διοικητής της 2ης μεραρχί-
ας του ΔΣΕ, ο Διαμαντής θα ακυ-
ρώσει τις εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις «Τέρμινους» και «Λαίλαψ» 

των κυβερνητικών δυ-
νάμεων και οι απροσ-
δόκητοι ελιγμοί του θα 
φέρνουν σε δύσκολη 
θέση τους στρατηγούς 
του ΕΣ και τους Αμε-
ρικανούς συμβούλους 
τους. Ίσως η μεγαλύτε-
ρη τακτική του επιτυχία 
να θεωρείται η κατά-
ληψη του Καρπενησί-
ου (21/1/49), το οποίο 
κράτησε για είκοσι μέ-
ρες, αλλά ο ύψιστος φό-
ρος τιμής στον καλό-
τροπο καπετάνιο ήταν 
η εμπιστοσύνη των χω-
ρικών στο πρόσωπό 
του. Όταν κάποιος είχε 
συγγενή αιχμάλωτο του 
ΔΣΕ και προσπαθούσε 
να τον ελευθερώσει, η 
παραίνεση ήταν, «Στον 
Διαμαντή να πάτε! Τον 
Διαμαντή να βρείτε!». 
Δεν ήταν λίγες οι φο-
ρές που είχε αφήσει 
ελεύθερους συλληφθέ-
ντες στρατιώτες του ΕΣ, 

φοβισμένα, βιαίως επιστρατευμένα 
παιδιά. 

Ο κλοιός όμως γύρω από τα 
υπολείμματα της 2ης μεραρχίας θα 
κλείσει. Ο Διαμαντής θα βρει τον 
θάνατο στα Βαρδούσια στις 21 Ιου-
νίου 1949 στην τοποθεσία Ανδρα-
σκέλα του χωριού Μάρμαρα. Εφτά 
ολόκληρα χρόνια ανταρτοπολέμου 
δεν τον είχε αγγίξει σφαίρα και θα 
τον σκότωνε πισώπλατα ο επιμε-
λητής του τμήματός του, Θύμιος 
Κατσόγιαννος, για να πάρει χάρη. 
«Σκότωσα τον Διαμαντή! Σκότω-
σα τον Διαμαντή!» φώναζε τρέχο-
ντας προς την πλευρά των κυβερ-
νητικών και το παραδέχτηκε και 
στο στρατοδικείο. Ως ελάχιστο δείγ-
μα ευγνωμοσύνης για την εν ψυ-
χρώ δολοφονία του αξέχαστου κα-
πετάνιου του ΕΛΑΣ, το μετεμφυλια-
κό κράτος τον διόρισε ταχυδρομικό 
διανομέα στον Πειραιά.

Γιάννης Αλεξάνδρου «Διαμαντής»
Έργα και ημέρες του θρυλικού καπετάνιου του ΕΛΑΣ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Διαμαντής θα 

βρει το θάνατο 

στα Βαρδούσια 

στις 21 Ιουνίου 
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ποθεσία Ανδρα-

σκέλα του χω-

ριού Μάρμαρα. 



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

Η συζητούμενη εδώ και χρόνια 
συνταγματική παραθεώρηση είναι 

πλέον προ των πυλών. Η κυβέρνηση 
ετοιμάζει πυρετωδώς το προσχέδιό 

του, το οποίο επεξεργάζεται 
διακομματική επιτροπή με 

επικεφαλής τους νομομαθείς κυρίους 
Αλιβιζάτο και Φλαμπουράρη. 

Παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα 
τα βασικά σημεία της παραθεώρησης, 

όπως διαμορφώνονται αυτή τη 
στιγμή.

διάκριση των
Εξουσιών

χωρισμός
Κράτους-Εφορίας

ακροτελεύτιον
άρθρον

το νέο
Πολίτευμα

ιδιότητα του
Πολίτη

λειτουργία του
Πολιτεύματος

Το Νέο Σύνταγμα διαφυλάσσει την αυτονομία 
της Νομοθετικής Εξουσίας απέναντι στις παρεμ-
βάσεις της κυβέρνησης, αναθέτοντας τις αρμοδι-
ότητές της στις Προστάτιδες Δυνάμεις. Από εδώ 
και πέρα, τα Μνημόνια θα ψηφίζονται με έναν 

νόμο, σε ένα άρθρο.

Καταργείται επιτέλους ο αναχρονιστικός σφι-
χταγκαλισμός του Κράτους με την Εφορία. Η 
Εφορία θα περιοριστεί αποκλειστικά στα του 

οίκου της, Αντί, λοιπόν, για το δημόσιο ταμείο, 
όλα τα έσοδά της θα κατευθύνονται στην εξυπη-

ρέτηση του εξωτερικού χρέους, 

Η τήρηση του Νέου Συντάγματος επαφίεται 
στον κομματικό πατριωτισμό των στελεχών και 
τον ακατάπαυστο κοψοχεριασμό των ψηφοφό-
ρων. Προσοχή! Πάσα προσπάθεια κατάλυσης 
του πολιτεύματος τιμωρείται αυστηρά, με στέ-

ρηση της φορολογικής ενημερότητας.

Το πολίτευμα της χώρας είναι πλέον η «Τσι-
πρευόμενη Κοινοβουλευτική Συριζοκρατία» και 
τελεί υπό την προστασία των τριών Προστάτι-
δων Δυνάμεων, Η.Π.Α.-Γερμανίας-Τουρκίας. 

Ισόβιος Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Αλέξης 
Τσίπρας  και ισόβιος Αρχιστρατάρχης ο Πάνος 

Καμμένος.

Η ελληνική υπηκοότητα απονέμεται σε όλους 
όσους διαμένουν εντός της επικράτειας και είναι 
φορολογικώς τακτοποιημένοι. Στη συνέχεια, οι 
πολίτες διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορί-
ες, τους «μενουμευρωπαίους» και τους «δεθελα-
μεαλλαμενουμευρωπαίους», με ανάλογες υπο-

χρεώσεις (οι πρώτοι) και προνόμια (οι δεύτεροι).

Το εκλογικό σύστημα εκσυγχρονίζεται. Δημι-
ουργούνται τρία νέα κόμματα, ένα για κάθε 

Προστάτιδα Δύναμη, τα οποία θα είναι και τα 
μόνα νόμιμα να κατέβουν στις εκλογές. 

Τα μέλη και οι βουλευτές τους δύνανται να αλ-
λάζουν κόμμα κατά το δοκούν.

Οι εκλογές διενεργούνται ανά τρίμηνο.



Όταν ο άνθρωπος είναι να πεθά-
νει, μπορεί καμιά φορά να γίνουν 
όσα δεν έγιναν μια ζωή. 

Π 
ρόσφατα, άκουσα μια 
ιστορία για ένα νέο μονα-
χό στο Άγιον Όρος που 
όταν ο αδερφός του, που 

ζούσε στη Νέα Υόρκη, έμαθε ότι πε-
θαίνει, του μήνυσε να πάει να τον δει 
για τελευταία φορά. Ο καλόγηρος 
ούτε τα χρήματα για το εισιτήριο δεν 
είχε. Με τα πολλά, βρίσκει ίσα ίσα τα 
ναύλα και μπαρκάρει τρίτη θέση στο 
υπερωκεάνειο. Καθώς ταξίδευαν ξε-
σπά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και 
το πλοίο αντί για τη Νέα Υόρκη πάει 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Χωρίς ανοιχτή 
συγκοινωνία, λόγω Γερμανών, αλλά 
και χωρίς φράγκο, ο μοναχός ξεκι-
νάει σχεδόν με τα πόδια, φτάνει μετά 
από πολύ καιρό, προλαβαίνει ζω-
ντανό τον αδερφό του, τον κηδεύει 
και, αφού τελείωσε ο πόλεμος, γυρ-
νάει στο Άγιο Όρος για να μην ξα-
ναβγεί ποτέ. Πέθανε σε βαθιά γερά-
ματα, ζώντας καθημερινά αυτό που 
ο μοναχός έχει πάντοτε προ οφθαλ-
μών: τον θάνατο. Το ταξίδι του στη 
Νέα Υόρκη ήταν το πρελούδιο μιας 
ζωής που ετοιμάζει την έξοδό της 
από αυτόν τον κόσμο. Ο τρόπος που 
πεθαίνει κανείς φανερώνει απρο-
σποίητα τον τρόπο που έζησε.

Ο Τομάς, στην ταινία του Σεσκ 
Γκέι, κάνει το αντίστροφο ταξίδι. Από 
τον Καναδά, όπου ζει με τη γυναίκα 
του και τα δυο παιδιά τους, γυρί-

ζει στη Μαδρίτη για να αποχαιρετή-
σει τον κολλητό του που πεθαίνει. Η 
συζήτηση περί θανάτου τού φέρνει 
αναγούλα, όμως. η γυναίκα του, ξα-
δέρφη του φίλου, τον πείθει να κάνει 
το ταξίδι, γιατί αλλιώτικα θα το μετα-
νιώνει μια ζωή. Ο Τομάς φτάνει στη 
Μαδρίτη για να δει τον Χουλιάν και 
για να τον μεταπείσει, να συνεχίσει τη 
χημειοθεραπεία που έχει εν τω μετα-
ξύ αποφασίσει να διακόψει. Ο Χου-
λιάν ζει με τον σκύλο του, τον Τρού-
μαν, και τακτοποιεί τις εκκρεμότητές 
του. Μεταξύ αυτών είναι η υιοθεσία 
του Τρούμαν. Ο Χουλιάν άφραγκος, 
ο Τομάς φραγκάτος, αναλαμβάνει τα 
τελευταία έξοδα του φίλου του. Ο ση-
μερινός άνθρωπος, καλοβαλμένος 
αστός, βουτηγμένος στην καλοπέρα-
ση αυτής της ζωής, αντίθετα με τον 
μοναχό της ιστορίας μας, πανικοβάλ-
λεται μπροστά στο πιο σίγουρο γεγο-
νός της ζωής, τον θάνατο.

Θυμάστε το Στρέιτ Στόρι (1999) 
του Ντέιβιντ Λιντς; Μια από τις ωραι-
ότερες ταινίες με παρόμοιο θέμα. 
Αληθινή ως το μεδούλι. Ο Σεσκ Γκέι 
κινείται αντίρροπα. Η ταινία του έχει 
όλα τα στοιχεία που αντιπαθώ: πρώ-
τα πρώτα πολιτική ορθότητα, έπει-
τα συναισθηματισμούς, δακρύβρε-
χτους κάποιες φορές. Κι όμως. Κατα-
φέρνει τη συγκίνηση. Αληθινός και ο 
Γκέι στον κόσμο των δικών του ηρώ-
ων. Ο Χουλιάν, δοξασμένος ηθοποι-
ός, με γενναιότητα κλείνει τους λο-
γαριασμούς της ζωής του. Ο Γκέι 
σαν να μας κλείνει το μάτι. Τελικά ο 

άνθρωπος από βαθιά μέσα του ξέ-
ρει, ακόμα κι αν σ’ όλη του τη ζωή 
το απωθεί. Ο θάνατος είναι ένα ταξί-
δι στο άγνωστο. Ο Χουλιάν, που έζη-
σε ως άθεος, πεθαίνει με την ένθεη 
ελπίδα να έρθει να τον προϋπαντή-
σει ο πατέρας του. Όλα εκείνα που ο 
κόσμος μας –βυθισμένος στη φθορά 
και στην απάτη, όπως κατά το Ευαγ-
γέλιο– αγνοεί, αίφνης ζωντανεύουν. 
Και ο Χουλιάν θα είναι έντιμος με 
όλα τα χρεωστούμενα. Ο Τρούμαν 
θα βρει νέο αφεντικό. 

Με ένα σενάριο γεμάτο παράξε-
να απρόοπτα, κρατάει αμείωτο το εν-
διαφέρον του θεατή. Μα το πιο ισχυ-
ρό ατού του είναι οι δύο πρωταγω-
νιστές: Ο Χαβιέρ Καμάρα, γνωστός 
μας από το Μίλα της (2002) του Αλ-
μοδόβαρ, είναι ένας ηθοποιός χα-
μηλόφωνος, μα υψηλής συγκίνη-
σης, στον ρόλο του Τομάς. Ο Νταρίν 
από την άλλη, Αργεντίνος όπως και 
ο Χουλιάν, ο ήρωας που υποδύε-
ται, ζωντανεύει έξοχα τον ζεν πρεμιέ 
Χουλιάν. Το ίδιο καλή η Ντολόρες 
Φόνζι στο ρόλο της Πάολας. Η ομορ-
φιά της και η γυναικεία της εμμονή 
στη ζωή σηκώνει ένα αντίβαρο στην 
πεισιθάνατη ατμόσφαιρα του έργου. 
Η ταινία, το σενάριό της και οι δύο 
πρωταγωνιστές της βραβεύτηκαν 
με τα αντίστοιχα βραβεία Γκόγια της 
ισπανικής Ακαδημίας Κινηματο-
γράφου. Η ταινία του Γκέι, παρά τις 
αφηγηματικές της κοινοτοπίες και 
την καλογυαλισμένη της εικόνα, κα-
ταφέρνει να σε παρασύρει. Εν τέλει, 

η ζωή, η ρηχή ζωή του σύγχρονου 
αστού, που απωθεί την πνευματικό-
τητα και κοιτάζει αλλού όσον αφορά 
τον αχόρταγο θάνατο, αποκτά νόη-

μα και βαθύτητα μπροστά στα οικεία 
τέλη. Ο άνθρωπος και η αξία του δο-
κιμάζονται. Όντως «φοβερότατον το 
του θανάτου μυστήριον»...

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Τρούμαν 

Ταινιόραμα 2016 

Φ 
τωχό το καλοκαίρι σε νέες ταινίες 
στις ελληνικές αίθουσες, όσο κι 
αν οι διανομείς πασχίζουν φιλό-
τιμα να μιμηθούν τα αμερικάνικα 

ήθη, όπου τα πολλά εισιτήρια κόβονται μετά τις 
σχολικές διακοπές. Όσο όμως κι αν αρνηθούμε 
τον τρόπο μας, το γλυκό καλοκαίρι με το σκλη-
ρό του φως, που μας οδηγεί ακόμα και ακούσια 
ως τη θεία έλλαμψη της μεταμόρφωσης, μας 
φυλάει ακόμα. Ένα παλιό σινεμά της Αθήνας, 
το «Άστυ», δίνει τον τόνο του ελληνικού κινη-
ματογραφικού καλοκαιριού: Ταινίες σε δεύτε-
ρη προβολή. Αναστοχασμός και βουτιά στα βα-
θιά νερά του σινεμά. Το πρόγραμμα είναι πλού-
σιο (168 ταινίες!) και είναι εύκαιρο στο ίντερ-
νετ. Διαλέγω ενδεικτικά:

Από τις ταινίες που μάλλον πέρασαν απα-
ρατήρητες τη φετινή σαιζόν, ο Καυτός ήλιος 
(2015). Κροατική ταινία του Ντάλιμπορ Μάτα-
νιτς, ένα ερωτικό δράμα για τον εμφύλιο της 
Γιουγκοσλαβίας, με τους ρόλους του μίσους να 

εναλλάσσονται ανάμεσα στη Σέρβα και τον Κρο-
άτη στις τρεις επάλληλες ιστορίες της ταινίας. 
Ερμηνείες με ένταση, κινηματογράφος με πά-
θος. Η ταινία βραβεύτηκε με τον Χρυσό Αλέξαν-
δρο στη Θεσσαλονίκη. –20/6

Τι να πεις για τον Ναζαρέν (1959) του Μπο-
νιουέλ, του θείου! Ο ίδιος την αγαπούσε ως την 
καλύτερη ταινία του και έλεγε πως ο Ναζαρέν 
–εικόνα του Ναζωραίου– είναι ο πιο αληθινός 
επαναστάτης. Ο συντοπίτης του Φρανσίσκο Ρα-
μπάλ, ένας απ’ τους ξεχωριστούς πρωταγωνι-
στές του μπονιουελικού σύμπαντος, σηκώνει το 
κύριο βάρος μιας ταινίας που αξίζει να την ξα-
ναδεί κανείς. –24/6

Ίσως ο μύθος της ταινίας να πέρασε απαρα-
τήρητος τότε, μέσα στον ενθουσιασμό της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης του 1992, αλλά ο ανακα-
τωσούρας Λαρς φον Τρίερ με το Europa (1991) 
βάζει το δάκτυλό του επί τον τύπον των ήλων του 
τραίνου της Ευρώπης που δεν πάει πουθενά. Μια 
ιστορία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, παραβολή 

της Ευρώπης του σήμερα. –29/6
Αν το χρήμα είναι η κινητήριος δύναμη αυ-

τού του κόσμου (στα ψέμματα δηλαδή), ο έρω-
τας είναι ένας λόγος, στ’ αλήθεια, που αξίζει να 
πεθάνεις. Η σειρήνα του Μισσισιπή (1969), του 
Φρανσουά Τρυφώ, είναι μια ξελογιάστρα πρώ-
της και μια γυναικάρα ολκής. Η Κατρίν Ντενέβ 
είναι η Ζιλί, εύθραυστη ύπαρξη και «ανδρεία 
γυναίκα», κατά την έκφραση του Παροιμιαστή, 
και ο Ζ Π Μπελμοντό, το alter ego του Τρυφώ, ο 
Λουί, το πλουσιόπαιδο που πέφτει στα πόδια της. 
Η ταινία τελειώνει στα χιόνια της Ελβετίας, αλλά 
όταν θα βγείτε, αλήθεια, θα καίγεστε! –2/7

Και τέλος οι Ρώσοι, Παναγιά μου! Στοχα-
σμός στην ιστορία, στοχασμός για τα άπατα βύθη 
της ανθρώπινης ψυχής. Ψεύτης ήλιος (1994) ο 
πρώτος και ο καλύτερος, του χειμαρρώδους και 
αειθαλή Νικήτα Μιχάλκωφ. Μην ακούτε που 
σας λένε ότι τα βάζει με τον πατερούλη Στάλιν. 
Αλήθεια είναι. Ο Μιχάλκωφ εφορμά να γκρεμί-
σει όλες τις αυταπάτες ενός αμαρτωλού καιρού. 

Μα αυτός που έγινε η πραγματική κινηματογρα-
φική συνείδηση της αγίας Ρωσίας και φωνή της 
συνείδησης για όλο τον κόσμο, μια μόλις στιγμή 
πριν την καταστροφή του, είναι ο Αντρέι, ο γιος 
του ποιητή και ποιητής, Ταρκόφσκι. Είναι αδύ-
νατο να αντέξει κανείς, το ξέρω, αλλά την ίδια 
μέρα, οι ανελέητοι Στεργιάκηδες του «Άστυ», 
βάλανε τον Αντρέι Ρουμπλιόφ (1966) –αδύνα-
το να τον (περι)γράψουμε σε λίγες σειρές– έτσι 
για να μπει με τις ευχές των αγίων Αντρέι και 
Αντρέι το εφετεινό το καλοκαίρι.

ΥΓ.: Και μην ξεχνάτε, στο Βυζαντινό Μουσείο 
εκτίθεται η Μεταμόρφωση, έργο του 1425 του 
Ρουμπλιόφ, ολοφώτεινη και ολόλαμπρη όψη 
ενός τόπου που με το στανιό θέλουν να ξεχά-
σουμε, μιας πατρίδας που οι εσχατιές της δεν 
φτάνουν μόνο στη Συρία, μα και στη Μόσχα, φί-
λοι μου. Καλό καλοκαίρι!
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Διαβάστε στο νέο Άρδην: 
«Γενιτσαραγάδες», ή η δι-

αλεκτική της αποστασίας, πως 
η κυβέρνηση κάνει τα πάντα 
προκειμένου να διατηρήσει την 
εξουσία.

Την Διακήρυξη της Ανε-
ξάρτητης Δημοκρατικής Πα-
τριωτικής Κίνησης Εκπαι-
δευτικών γιατί είναι καιρός 
να υπάρξει μια απάντηση στις 
προκλήσεις Φίλη-Λιάκου.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς, 
γράφει για την πολιτική διαδρο-
μή από το περυσινό Δημοψήφι-
σμα μέχρι το 3ο Μνημόνιο.

Ο Γιώργος Ρακκάς, για τον 
Νεοθωμανισμό που βρίσκεται 
στον δρόμο για το νέο Σουλτα-
νάτο.

Ο Γιώργος Καραμπε-
λιάς γράφει για τις ελπιδοφό-
ρες εκλογές στην Κύπρο που τα 
κόμματα που δεν στηρίζουν την 
Διζωνική Ομοσπονδία πήραν 
πολύ υψηλό ποσοστό.

Ο Γιάννης Ξένος, για τον 
ισλαμοφασισμό που εξελίσ-
σεται ως μια ακραία φάση του 
ισλαμοκεμαλισμού.

Συνεχίζουμε την έρευνα για 
τα γερμανικά ΜΜΕ και παρου-
σιάζουμε το Der Spiegel.

Ο Γιώργος Καραμπελιάς, 
για την Αριστερά που τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια έχει μετα-
βληθεί σε στυλοβάτη της Πα-
γκοσμιοποίησης.

* * *
Στο αφιέρωμα του περιοδικού 
ασχολούμαστε με την προσφυ-
γική/μεταναστευτική κρίση και 
τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή μας αποτε-
λούν, στον συνδυασμό τους, το 
μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα της 
Ελλάδας.

Ειδικός Συνεργάτης μας, 
σκιαγραφεί τους «Λευκούς» και 
«Μαύρους Ιππότες» των ΜΚΟ.

Ο Γιώργος Ρακκάς, για το 
πως χρησιμοποιεί την μετα-
ναστευτική κρίση η Ευρώπη, 
όπου συγκρούονται το «στομά-
χι» και ο «εγκέφαλος».

Ο Χρήστος Πέτρου, για τα 
παιδιά των ΜΚΟ, τους νέους 
κοινωνικούς επιστήμονες που 
στελεχώνουν τις ΜΚΟ.

Ο Νικόλας Δημητριάδης, 
σημειώνει ότι η άνοδος των 
ΜΚΟ έρχεται ως συνέπεια του 
εκφυλισμού των κοινωνικών 
κινημάτων.

Ο Βασίλης Στοϊλόπουλος, 
σκιαγραφεί το πορτρέτο του 

Τζωρτζ Σόρος: ενός «φιλανθρώ-
που» στον θαυμαστό κόσμο των 
ΜΚΟ.

Η Βανέσσα Μπηλέϋ, γρά-
φει για τον ρόλο του Τζωρτζ Σό-
ρος στον πόλεμο της Συρίας.

* * *
Στα διεθνή:

Ο Βαγγέλης Κοροβίνης, 
για την προέλευση και τις επι-
διώξεις του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Ζαν Αζίν, για τον διωκό-
μενο χριστιανισμό της Συρίας.

Ο Τζον Πίλτζερ, για τις 
προκριματικές εκλογές στις 
ΗΠΑ, όπου γίνονται προετοι-
μασίες πολέμου σε μια βουβή 
Αμερική 

* * *
Στις σελίδες για τον Πολιτισμό, 
τις Ιδέες και το Βιβλίο:

Ο Νίκος Διάκος, Για την 
Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας, αν είναι εγγύη-
ση ή αυτοαναίρεση του συνοδι-
κού πολιτεύματος της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας;

Ο Δημήτρης Ναπ. Γιαν-
νάτος, Ο Φαμπρ, η Benneton 
και η «άσεμνη» πρόκληση του 
καπιταλισμού!

Ο Γιώργος Ρακκάς, πα-
ρουσιάζει το βιβλίο του Δημή-
τρη Μάρτου, Αθηναϊσμός.

Το διήγημα του Γιάννη 
Τσέγκου, Στον Άϊ Γιάννη.

Και ο Σωτήρης Δημόπου-
λος, παρουσιάζει το βιβλίο του 
Μισέλ Ελτσανινόφ Η φιλοσο-
φία στο Κρεμλίνο, που κατα-
πιάνεται με την αναζήτηση της 
«Ρωσικής Οδού» απέναντι στο 
παράδειγμα της Δύσης.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Αθήνα
23/06/2016 |  Εκδήλωση 
Το Άρδην οργανώνει την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 
19.30 ιστορικό σεμινάριο με θέμα: «Το ριζοσπα-
στικό κίνημα των Επτανήσων: Η σύνθεση που 
λείπει» και εισηγητή τον Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτο, 
κοινωνιολόγο. Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, 6ος όρ.

Σας προσκαλούμε 21 έως 24 Ιουλίου 2016 σε εναλλακτικό κάμπινγκ νε-
ολαίας στα Βασιλικά Ευβοίας με συζητήσεις, περιηγήσεις, μουσικές βρα-
διές κ.ά.. Σε λίγες μέρες θα αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα. Στοιχεία επι-
κοινωνίας: 
Αθήνα: 210 38 26 319 – perardin@gmail.com
Θεσσαλονίκη:  2313 317711 – 6972720422 – ardinthess@gmail.com

Κυκλοφορεί το νέο Άρδην

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

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τράπεζα, διαδικτυ-
ακά ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, 
Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, 105 57, Αθήνα. Τα στοιχεία 
του λογαριασμού είναι: Λογαριασμός Τραπέζης: Εθνι-
κή Τράπεζα 116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 1160 
0000 1167 6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δικαιούχος: 
Γιώργος Καραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από ποιο τεύ-
χος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συνδρομή. Με το που κα-
ταθέσετε τα χρήματα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του Άρδην  (τ. 104, Μάρτιος-Μάιος 2016) 

με αφιέρωμα: «Ο Σόρος, οι ΜΚΟ και η προσφυγική κρίση».

Eναλλακτικό κάμπινγκ νεολαίας 
της Κίνησης Πολιτών Άρδην


