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Μεταναστευτικό: 
Δουλβίνο IV εν όψει

  εκ ΡΗΞΗΣ

Το νεοθωμανικό 
Κεφάλαιο

Σήμερα
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Αμερικανικές εκλογές

σελ. 14-15 

το πρόγραμμα της 
συνδιάσκεψης του 
Άρδην

σελ. 12-13

διάλογος για την 
δημόσια διοίκηση

του Γιώργου Καραμπελιά

Γιάννης Ξένος 

Ποιος στηρίζει τον Σύρι-
ζα;

Σελίδα 5

Η 

αντικειμενική πραγματικότητα 
της χώρας, ήδη από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 –την πανηγυ-
ρική αποκαθήλωση της κυβέρ-

νησης του Ανδρέα Παπανδρέου και της με-
ταπολίτευσης, μέσα από το σκάνδαλο Κο-
σκωτά–, έθετε ήδη την ανάγκη για μια νέα 
πολιτική πραγματικότητα, για έναν νέο πολι-
τικό πόλο στη χώρα μας. 

Ωστόσο, όπως έχουμε τονίσει με πά-
μπολλες αφορμές, οι διεθνείς εξελίξεις –κα-
τάρρευση του ανατολικού στρατοπέδου και 
αμερικανική μονοπολική παγκοσμιοποί-
ηση– επέτρεψαν τη διαιώνιση του μεταπο-
λιτευτικού σκηνικού για άλλα είκοσι πέντε 
χρόνια. Με αποτελέσματα τραγικά. Αποβι-
ομηχάνιση, παρασιτισμός, εθνομηδενιστικός 
ευρωπαϊσμός, κοινωνική αποσύνθεση. 

Έπρεπε, δυστυχώς, να φτάσουμε στο 

2016, ώστε να καταδειχθεί, στα μάτια όλων, 
πως οι κυρίαρχες πολιτικές και ιδεολογικές 
δυνάμεις της μεταπολίτευσης μεταβλήθη-
καν σε μια κυριολεκτικώς θανάσιμη υποθή-
κη για την ίδια την επιβίωση της χώρας. Η 
μεταπολίτευση καταρρέει με πάταγο, αλλά 
κινδυνεύει να συμπαρασύρει μαζί της την 
ίδια τη χώρα και τον ελληνισμό. 

Σήμερα, λοιπόν, μπροστά στο χάσμα που 
άνοιξε η ιστορία, καθίσταται επιτακτική ανά-
γκη η συγκρότηση ενός δημοκρατικού πα-
τριωτικού πόλου, που θα θέσει στο πολιτικό 
προσκήνιο την αναγκαιότητα ενός νέου ορά-
ματος, ικανού να συνεγείρει και να διασώσει 
τον ελληνισμό.  Και σήμερα, αυτό το εγχείρη-
μα καθίσταται πλέον εφικτό. Γιατί, πλέον, τε-
λείωσαν τα ψέματα, ο παρασιτισμός καταρ-
ρέει, οι νέοι τρέπονται σε φυγή, η γερμανική 
Ευρώπη απαιτεί την ολοκληρωτική υποδού-

λωσή μας και η νεοθωμανική Τουρκία την 
ακύρωση του ’21 και όχι μόνο της Λωζάν-
νης. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν πλέον πε-
ριθώρια για χαζοχαρούμενους σημιτικούς 
ευρωπαϊσμούς, ούτε για εναγκαλισμούς με 
τους «Τούρκους εργάτες αδέλφια μας». 

Το μόνο ερώτημα είναι όχι εάν αυτή 
η νέα συνείδηση θα οδηγήσει και σε μια 
νέα πολιτική πραγματικότητα, αλλά το πόσο 
γρήγορα θα συντελεστεί η συνειδητοποίη-
ση και η αλλαγή. Γιατί αυτή η νέα προσπά-
θεια δεν θα πρέπει να αποτελέσει ένα απλό 
κύκνειο άσμα, όσο αγωνιστικό και να εί-
ναι αυτό, αλλά μια νέα αφετηρία. Και επει-
δή αφήσαμε άλυτα αναρίθμητα προβλήματα 
– αιώνων, αλλά και εντελώς πρόσφατα–, εί-
μαστε υποχρεωμένοι αυτό το εγχείρημα να 
είναι ένα εγχείρημα καθολικό. Να έχει ως 
όραμά του, κυριολεκτικά, την αναγέννηση 

του ελληνισμού. 

Εκεί που φθάσαμε, ακόμα και η... διάσω-
ση των συντάξεων απαιτεί τη διαμόρφωση 
ενός τέτοιου οράματος. Αυτό το νόημα έχει το 
«όλα ή τίποτα», που τόσο συχνά επαναλαμ-
βάνουμε. Δεν μπορείς να λύσεις τα μικρό-
τερα, αν δεν απαντάς στα μεγαλύτερα. Είναι, 
δηλαδή, η στιγμή μιας αναγκαίας επανά-
στασης. 

Γι’ αυτό και σήμερα επιχειρούμε ένα 
άλμα, το οποίο δεν σκοπεύει απλά και μόνο 
στη διαμόρφωση ενός μικρότερου ή μεγα-
λύτερου πολιτικού σχήματος, αλλά, κατεξο-
χήν, στη διατύπωση των όρων που θα καθο-
ρίσουν την ελληνική πολιτική ζωή στον αιώ-
να που διανύουμε, και την ίδια τη μοίρα του 
τόπου μας. Και είναι η στιγμή που μια μικρή 
μαγιά πρέπει και μπορεί να γονιμοποιήσει 
το σύνολο του λαϊκού σώματος.
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Άρδην: ένα όραμα 
για τον ελληνισμό
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Τουρκία: Πογκρόμ του Ερντο-
γάν εναντίον του HDP

Τελικά, συνέβη αυτό που οι βουλευτές του 
HDP κατήγγειλαν τους τελευταίους μήνες, ότι 
ο Ερντογάν θα προχωρήσει στη σύλληψή τους, 
εκκινώντας τις διαδικασίες για να τεθεί το κόμ-
μα εκτός νόμου. Έτσι, την Παρασκευή το πρωί, 

συνελήφθησαν το ηγετικό δίδυμο Σελαχεντίν Ντεμιτράς - Φιγκέν 
Γιουκσεκντάγ, αλλά και ακόμη εννέα βουλευτές. Η κίνηση του νε-
οθωμανικού κράτους έχει δύο στοχεύσεις: Αφενός την κλιμάκω-
ση της πίεσης εναντίον των Κούρδων στο στρατιωτικό πεδίο, στα 
νοτιο-ανατολικά της χώρας, αλλά και εντός της Συρίας• και αφετέ-
ρου την εξουδετέρωση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης του 
HDP, το οποίο ήταν το μόνο κόμμα που απέρριπτε κάθετα και 
σθεναρά τις μεθοδεύσεις του Ερντογάν για τις συνταγματικές αλ-
λαγές που απαιτούνται ώστε να εγκαταστήσει και θεσμικά ένα νε-
οθωμανικό σουλτανάτο. 

Η κίνηση βέβαια του Ερντογάν αναμένεται να έχει ιδιαίτερα 
αρνητικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, καθώς πληθαίνουν οι φωνές 
που αμφισβητούν την επίσημη πολιτική της Ε.Ε. απέναντι στην 
υπό ένταξη Τουρκία, την οποία επιβάλει σχεδόν με το έτσι θέλω 
η στενή σύμμαχος του Ερντογάν, Άγγελα Μέρκελ. Ο τρόπος που 
πολιτεύεται, όμως, ο Ερντογάν -κυρίως η κλιμάκωση των απει-
λών για αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάνης, οι δηλώσεις 
για την επαναφορά της θανατικής ποινής και, τώρα, οι συλλήψεις 
της ηγετικής ομάδας ενός κοινοβουλευτικού κόμματος της τάξης 
του 10% εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη γερμανική πολιτική απένα-
ντι στην Τουρκία.

Γ.Ρ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙδΑ 
γΙΑ ΤΗΝ ΕθΝΙκΗ ΑΝΕξΑρΤΗΣΙΑ
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ορφέως 13, κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝδροΜΗ (1 ΕΤοΣ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοΣ λογΑρΙΑΣΜοΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

το επόμενο φύλλο της ρηΞησ θα κυκλοφορήσει το σάββατο 3 δεκεμβρίου 2016

Στο παρά πέντε

ΣΥΡΙΖΑ - Χ.Α.: Κοι-
νός αγώνας στις... 
κοινοβουλευτικές 
επιτροπές
Το είπε ο Πάγκαλος, αλλά δεν δό-

θηκε μεγάλη δημοσιότητα, καθώς, 

δυστυχώς, δεν έχει σημασία μόνο 

το τι λέει κανείς, αλλά και το ποιος 

το λέει: Υπάρχει απροκάλυπτη συ-

νέργεια κυβέρνησης και... Χρυσής 

Αυγής, ιδίως σε ό,τι αφορά στις επι-

τροπές του Κοινοβουλίου. Έτσι, ο 

Παππάς της Χρυσής Αυγής έβαλε 

πλάτες στη μεθόδευση της κυβέρ-

νησης με το ΕΣΡ και τον Πολύδωρα, 

για να αποχωρήσει μετά μην τυχόν 

και καταψηφίσει την κυβερνητική 

πρόταση. Και τους προηγούμενους 

μήνες, στις συζητήσεις για τις τη-

λεοπτικές άδειες, ο Κασιδιάρης ορ-

γίασε -όλως τυχαίως όμως μόνο 

εναντίον των καναλαρχών που συ-

γκρούονταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον 

Μαρινάκη, ή για τον Ιβάν Σαββίδη, 

προφανώς και δεν είπε τίποτα -διό-

τι το κόμμα του διατηρεί κανονικό-

τατες, διαπιστωμένες σχέσεις, και 

με τους δύο.

Γ.Ρ.

 

Πέπσι Κόλα
Η ανακοίνωση της αναστολής της 

λειτουργίας του εργοστασίου της 

Πέπσι Κόλα στα Οινόφυτα δεν ήταν 

κάτι απροσδόκητο και απρόβλε-

πτο, τουλάχιστον για όσους παρακο-

λουθούν την πορεία της συγκεκρι-

μένης πολυεθνικής στον ελλαδικό 

χώρο. Ήταν γνωστό, στους εξοικει-

ωμένους με τον κλάδο των ανα-

ψυκτικών και των χυμών, ότι η συ-

γκεκριμένη πολυεθνική ήθελε να 

απαγκιστρωθεί από την ελληνική 

αγορά, όπου η καθοδική της πο-

ρεία, ιδιαίτερα στα αναψυκτικά και 

λιγότερο στους χυμούς, εκτυλισ-

σόταν με ραγδαίους ρυθμούς. Δι-

άφορες προσπάθειες βελούδινης 

απόσυρσης της παραγωγικής δια-

δικασίας από τον ελλαδικό χώρο 

δεν ευοδώθηκαν. Ήταν φανερό ότι, 

κάποια στιγμή, θα ανακοινωνόταν 

επίσημα και η αποτυχία της επιχεί-

ρησης να μπορέσει να ανακόψει τη 

διογκούμενη συρρίκνωση των με-

ριδίων της στην αγορά. Στην πραγ-

ματικότητα, στα προϊόντα τύπου 

κόλα και στα υπόλοιπα αναψυκτι-

κά, η Πέπσι  είχε πάψει προ πολλού 

να είναι σημαντικός παίκτης. Η κρί-

ση και προπαντός το μποϊκοτάζ στην 

Κόκα Κόλα, που ξεκίνησε το φθινό-

πωρο του 2013, αφύπνισαν τα αντα-

νακλαστικά των Ελλήνων κατανα-

λωτών, οι οποίοι στράφηκαν προς 

τα προϊόντα των ελληνικών επιχει-

ρήσεων: αρχικώς προς εκείνα της 

ιδιωτικής ετικέτας των σούπερ μάρ-

κετ και στη συνέχεια προς τις μι-

κρές επώνυμες ελληνικές επιχει-

ρήσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της 

μεταστροφής ήταν εντυπωσιακό, 

εφόσον μέσα σε δύο χρόνια η Πέπ-

σι Κόλα έχασε τη δεύτερη θέση στην 

κατηγορία των αναψυκτικών, όπου 

τη θέση κατέλαβε η Γκριν Κόλα από 

την Ορεστιάδα του Έβρου. 

Επίσης, το μποϊκοτάζ έσπασε την 

άτυπη, αλλά σταθερή συμμαχία με 

την Κόκα Κόλα, γεγονός που ενέ-

τεινε τον μεταξύ τους ανταγωνισμό 

στην αγορά και την εμπλοκή σε μια 

μάχη με ευτελισμό των προσφο-

ρών, με δυσάρεστες συνέπειες και 

για τις δύο, εφόσον σε αυτές τις συν-

θήκες άρχισαν να εισχωρούν στην 

αγορά και να κερδίζουν σε σταθε-

ρή βάση μερίδια αγοράς διάφορες 

παραδοσιακές ελληνικές επιχειρή-

σεις, όπως η Λουξ και η ΕΨΑ. Αλλά 

και νεότερες, όπως η Γκριν Κόλα  

και η Βίκος Κόλα έκαναν αμέσως 

αισθητή την παρουσία τους – η εμ-

φάνιση της τελευταίας στην αγορά 

συμπίπτει με το πρώτο έτος της διε-

ξαγωγής του μποϊκοτάζ. 

Από την αρχή της φετινής θερινής 

περιόδου είχε γίνει ορατό ότι ο χρό-

νος για την Πέπσι Κόλα μετρούσε 

αντίστροφα. [...]

Ευλόγως τίθεται, λοιπόν, το ερώτη-

μα ποιος θα κερδίσει από τη διαφαι-

νόμενη περαιτέρω κατρακύλα των 

πωλήσεών της Πέπσι Κόλα; Μέχρι 

τώρα, όσο η μάχη δινόταν στο πεδίο 

των αεριούχων αναψυκτικών, μεγά-

λοι κερδισμένοι ήσαν οι ελληνικές 

εταιρείες – η Γκριν Κόλα έφτασε το 

15% των προϊόντων κόλα λάιτ, ενώ 

η Βίκος Κόλα, ένα προϊόν κυριολε-

κτικώς από το πουθενά, κατέχει ήδη 

1% των πωλήσεων στο Λεκανοπέδιο 

της Αττικής και όλα δείχνουν ότι με 

τους συγκεκριμένους ρυθμούς ανά-

!

πτυξης θα πλησιάσει συντόμως την 

καταρρέουσα Πέπσι Κόλα – στον το-

μέα όμως των χυμών και του κρύου 

τσαγιού τα πράγματα είναι εξαιρετι-

κώς περίπλοκα, εφόσον η Πέπσι με 

το Lipton Ice Tea, είχε τα μεγαλύτε-

ρα μερίδια της αγοράς. Ακόμη πιο 

περίπλοκη και ενδιαφέρουσα εί-

ναι η μάχη που θα δοθεί για τους χυ-

μούς: Το μεγάλο πλεονέκτημα των 

ελληνικών εταιρειών είναι ότι ενι-

σχύουν τη συμβολαιακή γεωργία, 

δηλαδή προμηθεύονται πρώτες 

ύλες (πορτοκάλια, λεμόνια, ροδά-

κινα, βερίκοκα κ.α.) από Έλληνες 

αγρότες, άρα έχουν μαζί τους τη νέα 

συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή 

για τα τοπικά προϊόντα, ενώ οι πο-

λυεθνικές εισάγουν συμπυκνωμέ-

νο χυμό («παγοκολόνες») από τη 

Βραζιλία και τη Χιλή. [...] 

Του Όμηρου Ταχμαζίδη (μέλος Ε.Γ. 

της “Σοσιαλιστικής Προοπτικής”). 

Από εκτενέστερο σχετικό κείμενο.

Η Εκκλησία αφυ-
πνίζεται;
Η συνέντευξη του αρχιεπισκόπου 

Ιερώνυμου, μετά και από την ομιλία 

του στη Λιβαδειά, είναι ίσως ένδειξη 

ότι επιτέλους η ιεραρχία της Εκκλη-

σίας αφυπνίζεται. Αντιλήφθηκε ότι 

με τους συριζαίους δεν μπορεί να 

υπάρξει εμπιστοσύνη γιατί στον κα-

θένα λένε αυτά που θέλει να ακού-

σει, αλλά οι ίδιοι ακολουθούν πιστά 

την πολιτική τους ατζέντα. Επίσης, 

φαίνεται ότι η ιεραρχία αντιλήφθη-

κε και το άσχημο παιχνίδι του Πατρι-

αρχείου. Οψόμεθα. 
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Το «Πολιτικό Βαρόμετρο» της 
Public Issue για τον Οκτώβριο 
(20-27 Οκτωβρίου), που δημοσι-
εύτηκε την 1η Νοεμβρίου, απο-
τυπώνει μια αβυσσαλέα διαφο-
ρά μεταξύ ΝΔ (42%) και Σύριζα 
(18%),  ενώ τα υπόλοιπα κόμμα-
τα κινούνται κάτω από το 8% των 
ψήφων. Η δημοσκόπηση, βέ-
βαια, καταγράφει τις τάσεις του 
εκλογικού σώματος (διότι παρα-
μένει και ένα αδιευκρίνιστο 30% 
των ψηφοφόρων),  ωστόσο τα 
συμπεράσματά της ανταποκρί-
νονται στην αίσθηση που έχου-
με όλοι: Ο Σύριζα καταρρέει, ο 
Τσίπρας συναγωνίζεται σε δη-
μοτικότητα πλέον μόνο τον Καμ-
μένο και τον Μιχαλολιάκο (θετι-
κές γνώμες: Μητσοτάκης 47%, 
Γεννηματά 38%, Κουτσούμπας 
37%... Λεβέντης 30%, Τσίπρας 
22%, Καμμένος 17%, Μιχαλολιά-
κος 10%) και η εικόνα του επιδει-
νώνεται ραγδαία. 

Ό 
πως έχουμε επανει-
λημμένα τονίσει, όσο 
παραμένουν στην 
εξουσία  τόσο θα πέ-

φτουν τα ποσοστά τους και αντι-
στρόφως θα ανεβαίνουν εκείνα της 
Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για 
ένα κλασικό σύστημα τραμπάλας 
μεταξύ δύο κομμάτων, κατά τους 
εκλογολόγους. Δηλαδή, όσο ανε-
βαίνει το ένα κόμμα, τόσο κατεβαί-
νει το άλλο, τείνοντας από ένα ση-
μείο ανισορροπίας και μετά να οδη-
γήσει σε μονοπολικό σύστημα.

Και αυτό διότι δεν υπάρχουν, 
ακόμα τουλάχιστον, άλλοι σοβαροί 
διεκδικητές της εξουσίας. Το ανά-
πηρο ΠΑΣΟΚ  –το μεγαλύτερο μέ-
ρος της βάσης του οποίου έχει με-
ταναστεύσει στον ΣΥΡΙΖΑ–  δεν 
φαίνεται ικανό να ανακάμψει  και 
να συγκροτήσει έναν ισχυρό πολιτι-
κό πόλο και προφανώς ούτε το ΚΚΕ 
ούτε, ευτυχώς, τουλάχιστον ακόμα, 
και η Χρυσή Αυγή δεν μπορούν να 
παίξουν τον ρόλο του νέου πόλου 
και κινούνται γύρω στο 8%. 

Το πολιτικό σύστημα, κατά την 
αμέσως επόμενη περίοδο, κινδυ-
νεύει να προσλάβει μονοπολικά 
χαρακτηριστικά. Δηλαδή, θα ενι-
σχυθεί ακόμα περισσότερο η Νέα 
Δημοκρατία, που πιθανότατα θα 
αποκτήσει και δυναμική αυτοδυ-
ναμίας, και απέναντί της θα βρί-
σκεται ένα κατακερματισμένο πολι-
τικό σύστημα, με πολλά μικρότερα 

πολιτικά κόμματα.  Ένα  από αυτά 
τα σχετικά μικρά κόμματα κινδυ-
νεύει να είναι ήδη από τις επόμενες 
εκλογές και  ο…  ΣΥΡΙΖΑ. 

Διότι, όπως έχουμε τονίσει  σε 
πολλές ευκαιρίες μέχρι σήμερα, 
το σχήμα ενός διπολικού πολιτι-
κού σκηνικού, σε σχετικά σταθερή 
βάση, όπου στον ένα πόλο θα βρί-
σκεται η Νέα Δημοκρατία και στον 
άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ψευδές και 
εκφράζει μάλλον τους ευσεβείς πό-
θους όσων  το… διακινούν.  

Πράγματι, σε όλη την προηγού-
μενη περίοδο, κάθε φορά που υπο-
βάλλαμε σε αυστηρή κριτική τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τα πεπραγμένα του, η 
συνήθης απάντηση ήταν πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποτελεί τον μοναδικό  εναλ-
λακτικό πόλο απέναντι στη Νέα 
Δημοκρατία και, επομένως, σε ένα 
πολιτικό σύστημα, που υποχρεω-
τικά θα είναι διπολικό, θα είμαστε 
υποχρεωμένοι να επιλέξουμε τον… 
Τσίπρα! 

Όμως το σχήμα αυτό πάσχει 
βαθύτατα από πολλές απόψεις. 

Κατ’ αρχάς, στην Ελλάδα της πα-
νεθνικής κρίσης, το παλιό διπολικό 
σύστημα –ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.– θα εκλεί-
ψει και  θα τείνει να διαμορφωθεί 
μεσοπρόθεσμα και ένας νέος πα-
τριωτικός πολιτικός πόλος. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ προφανώς δεν διαθέτει ούτε 
την ιδεολογία ούτε το στελεχικό δυ-
ναμικό για να διαδραματίσει έναν 
τέτοιο ρόλο. Πριν ανέβει στην εξου-
σία είχε κάποιες –ισχνές– πιθανό-
τητες να καλύψει, «διά της αδρανεί-
ας του εκλογικού μεγέθους», αυτόν 
τον  χώρο, μια και δεν θα μπορούσε 
να αναδειχτεί κάποιος άλλος πολιτι-

κός φορέας.  Όμως αυτές τις πιθα-
νότητες τις έκαψε με την άνοδό του 
στην εξουσία και έτσι έμεινε να εκ-
φράζει μια ακραία εθνομηδενιστι-
κή και μειοψηφική ιδεολογία.

Έχοντας μάλιστα «αναλάβει» να 
ολοκληρώσει αυτός, ο «αντιμνημο-
νιακός», τις μνημονιακές πολιτικές, 
χωρίς να διαθέτει τον χρόνο και τα 
μεγέθη που διέθετε το ΠΑΣΟΚ για 
να μετεξελιχθεί, αναπόφευκτα θα 
καταρρεύσει σε λιγότερο ή περισ-
σότερο σύντομο χρονικό διάστημα.  
Όπως τονίζουμε, urbi et orbi, από 
τον Ιανουάριο του 2015, το σάλτο 
του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία ήταν 
εξ αρχής θνησιγενές, ήταν ένα salto 
mortale.

Εξάλλου ο ισχυρισμός περί δι-
πολισμού πάσχει και θεωρητικά. 
Δεν είναι όλα τα πολιτικά συστήμα-
τα διπολικά και μάλιστα σε σταθερή 
βάση. Η... Κίνα, π.χ.  διαθέτει εδώ και 

πολλές δεκαετίες ένα σταθερό μονο-
πολικό σύστημα. Η Ρωσία του Πού-
τιν έχει κατ’ εξοχήν μονοπολικά χα-
ρακτηριστικά, το ίδιο, εν πολλοίς, και 
η Τουρκία του Ερντογάν. Σε στιγμές 
κρίσης, πολλές χώρες βρίσκονται σε 
μονοπολικές συνθήκες.

Επί πλέον πάσχει και κοινω-
νικά/κοινωνιολογικά. Η μεσαία 
τάξη ήταν εκείνη που στήριζε τον 
διπολισμό της περιόδου 1993-
2009. Η  «προοδευτική» της πτέ-
ρυγα αποτελούσε την εθνομηδενι-
στική καρδιά του ΠΑΣΟΚ του Ση-
μίτη και του ΓΑΠ, ενώ η περισσό-
τερο παραδοσιακή εκφραζόταν 
κυρίως μέσω της Νέας Δημοκρατί-
ας και του καραμανλισμού. Με την 
έναρξη της κρίσης, η «προοδευτι-
κή» πτέρυγά της μετακόμισε πρό-
σκαιρα και μαζικά στον Σύριζα και 
επέτρεψε τη διόγκωσή του. Ωστό-
σο, η επιταχυνόμενη αποσύνθεσή 
της, που συνεχίζεται και επιτείνεται 
υπό τη διακυβέρνησή του, οδηγεί 
αναπόφευκτα και σε βαθιές αλλα-
γές στην ιδεολογία της, όσο και στην 
εκλογική της συμπεριφορά. Κατ’ 
αρχάς, ένα μέρος της συνεχίζει να 
φτωχοποιείται, και έτσι αυτή η πε-
ριβόητη μεσαία τάξη συρρικνώνε-
ται αριθμητικά. Ό,τι απομείνει από 
αυτήν θα τείνει συντόμως να εγκα-
ταλείψει τον Σύριζα και να στηρί-
ξει, έστω με βαριά καρδιά, τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ένα 
σημαντικό μέρος της θα αρχίσει να 
αναζητά λύσεις περισσότερο εθνο-
κεντρικές, μια και το «ευρωπαϊκό 
όνειρο» και ο φιλοερντογανισμός 
των παλιότερων χρόνων κατέληξαν 
σε εφιάλτη. 

Τελικώς, λοιπόν, τα επιχειρή-
ματα περί του «αναγκαίου διπολι-
σμού», ιδιαίτερα από δυνάμεις της 
«πατριωτικής αριστεράς»,  όχι μόνο 
δεν στηρίζονται στην πραγματικό-
τητα, αλλά  ενισχύουν τον... νεοδη-
μοκρατικό μονοπολισμό. Και αυτό 
γιατί μπαίνουν φραγμός στην όσο 
το δυνατόν ταχύτερη και τελεσφόρα 
συγκρότηση ενός δημοκρατικού, 
πατριωτικού εναλλακτικού πόλου. 
Έτσι  και διαιωνίζεται η κατάτμη-
ση των λοιπών πολιτικών δυνάμε-
ων και τόσο μεγαλύτερη γίνεται η 
ενίσχυση ενός –παροδικού, αλλά 
πραγματικού– μονοπολικού συ-
στήματος με επίκεντρο τη Νέα Δη-
μοκρατία και, ίσως, και η ενίσχυση 
της Χρυσής Αυγής.

Η επιταχυνόμενη δημοσκοπι-
κή κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ αντα-
νακλά λοιπόν αυτή την πραγμα-
τικότητα. Και το πιθανότερο είναι 
πως θα συνεχιστεί, διότι πολύ δύ-
σκολα η ηγετική ομάδα του Μαξί-
μου θα προχωρήσει πάραυτα, εδώ 
και τώρα, σε εκλογές για να σώσει 
το τομάρι της, δηλαδή ό,τι μπορεί 
να διασωθεί από το κόμμα και την 
επιρροή του, όπως προτείνουν δει-
λά-δειλά μερικά στελέχη του.

Και αυτό διότι γνωρίζει, κατά βά-
θος, πως, εάν εγκαταλείψει τον κυ-
βερνητικό θώκο, ούτως ή άλλως 
θα καταρρεύσει. Επομένως, η πιθα-
νότερη εκδοχή είναι η «φυγή προς 
τα μπρος», που θα τη βυθίζει όλο 
και πιο βαθιά στην ανυποληψία και 
θα διευρύνεται το διαζύγιο με τους 
πολίτες της χώρας, ακόμα και τους 
πρώην ψηφοφόρους της. Όσο μάλι-
στα οι ξένοι (κυρίως οι Αμερικανοί 
και οι Γερμανοί), καθώς και τα με-
γάλα συμφέροντα της χώρας θα συ-
νεχίζουν να τους στηρίζουν, για να 
ολοκληρώσουν τη «βρώμικη δου-
λειά», τόσο περισσότερο θα γαντζώ-
νονται στις καρέκλες τους. 

Και οι απελπισμένοι τυχοδιώ-
κτες μπορούν να είναι επικίνδυ-
νοι. Γι’ αυτό και όλοι μας πρέπει 
να τους υπενθυμίζουμε πως υπάρ-
χουν και δικαστήρια –όπως συνέ-
βη και με τους τηλεοπτικούς σταθ-
μούς– οπότε καλύτερα να μην απο-
τολμήσουν άλλα απονενοημένα δι-
αβήματα, όπως τα δοκίμασαν το κα-
λοκαίρι του 2015.

Το πολιτικό κενό βαθαίνει και θα 
πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις 
προσπάθειές μας για την ανάδειξη, 
όσο συντομότερα γίνεται, ενός δη-
μοκρατικού πατριωτικού πόλου.

Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ
η δημοσκοπική καθίζηση του κυβερνώντος κόμματος δημιουργεί την τάση προς ένα μονοπολικό πολιτικό σύστημα

“ 
Τα επιχειρήματα περί 

του «αναγκαίου δι-

πολισμού», ιδιαίτε-

ρα από δυνάμεις της 

«πατριωτικής αρι-

στεράς»,  όχι μόνο 

δεν στηρίζονται στην 

πραγματικότητα αλλά  

ενισχύουν τον... νε-

οδημοκρατικό μονο-

πολισμό. 

Του Γιώργου Καραμπελιά 

Το πολιτικό κενό βαθαίνει και θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάδειξη, όσο 
συντομότερα γίνεται, ενός δημοκρατικού πατριωτικού πόλου.
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Η 

γενιά μας είναι η γενιά της ήττας. 
Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότε-
ρο. Το χειρότερο είναι πως φτάσα-
με στην ήττα χωρίς να δοθεί, στην 

πραγματικότητα, καμιά μάχη. Aνεπαισθήτως 
μας έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

Και ξεμείναμε απορημένοι και παροπλι-
σμένοι σ’ ένα πεδίο βολής που ασκούνται γιά-
πηδες και τζογαδόροι της διεθνούς χρηματοπι-
στωτικής μαφίας.

Κοινός τόπος ότι η χώρα έγινε χώρος και 
μάλιστα μπιρ παρά ενοικιαζόμενος χώρος. 
Αυτό όμως δεν είναι λόγος να λησμονούμε ότι, 
όταν κάποιος πέσει, έχει σοβαρές πιθανότητες 
να ορθοποδήσει. Σε καμιά περίπτωση όμως, 
όσο σέρνεται –όπως σερνόμαστε εμείς– δεν 
υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσει. Και κάτι 
ακόμη: δεν κόβεις το χέρι σου, όταν σε πονά-
ει, και πολύ περισσότερο, δεν εμπιστεύεσαι 
την ίασή του στους κομπογιαννίτες που το αρ-
ρώστησαν.

Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα 
αλλά, δυστυχώς, δεν είναι. Και τα επισημαίνου-
με γιατί –παρά την γενικευμένη και παρήγορη 
απαξίωση του παλαιοκομματισμού–, βλέπου-
με να σηκώνουν κεφάλι τα χασαπόσκυλα της 
μεταπολίτευσης, που όποια προβιά κι αν ενδυ-
θούν, ας μην γελιούμαστε  –αυτό δεν θα ’ταν 
βέβαια ελληνοπρεπές– δεν θα αποβάλουν τα 
κουσούρια της λυκοφιλίας τους.

Η σκιαμαχία μεταξύ αριστεράς και δεξιάς 
είναι ξεπερασμένη από την ίδια την  πραγματι-
κότητα και τον κοινό παρανομαστή τους που εί-
ναι τα μνημόνια. Με άλλα λόγια πολιτικό προ-
σωπικό για να υπηρετηθεί η επιτροπεία υπάρ-
χει και σε περίσσευμα. Αυτό που δεν υπάρχει 
είναι ένας συγκροτημένος πατριωτικός –δη-
λαδή εξ ορισμού κοινωνιοκεντρικός– χώρος, 
ώστε να πάψουμε να παραπαίουμε μεταξύ του 
κακού και του χειρότερου.

Αυτός ο χώρος μένει να συγκροτηθεί όχι 
για να καλύψει κανένα κενό, αλλά για να επα-
ναφέρει την πολιτική –και όχι την διεκπεραίω-
ση– στην δημόσια διαβούλευση. Αλλά δεν θα 
συγκροτηθεί από μόνος. Θα τον γεννοβολήσει 
η ιστορία και θα είναι  «τέκνο της Ανάγκης κι 
ώριμο τέκνο της Οργής» όλων εκείνων που 
δεν έχουν φωνή, εκείνων που δεν συνθηκολό-
γησαν με την κατεστημένη ευτέλεια.

«Τι θα κερδίσουμε», «είμαστε λίγοι» κ.λπ. 
μουρμουράν αυτοί που έχουν κάνει την χρό-
νια ανημπόρια τους να συνυπάρξουν επιχείρη-
μα της απραξίας τους. Μα αν ήταν λογιστικές οι 

προσεγγίσεις στις ιστορικές προκλήσεις, θα εί-
χαμε ήδη εξαφανιστεί ως ιστορικό υποκείμενο. 
Ποτέ άλλωστε οι συνθήκες δεν ήσαν κατάλλη-
λες κι εμείς ποτέ δεν ήμασταν πολλοί.

Ο μνησιπήμων στρατηγός τα είχε λογαρια-
σμένα αυτά: «Η τύχη μάς έχει τους Έλληνες 
πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιό-
θε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας 
φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μέ-
νει και μαγιά».

Αυτό ας γίνουμε: η μαγιά. Κι όποιος δεν θέ-
λει να ζυμώσει, ας μείνει με να κοσκινίζει την 
μίρλα του.

Μέχρι σήμερα αποδείχθηκε ότι είμαστε λί-
γοι – όχι αριθμητικά, πολιτικά λίγοι. Και σε 
πολλές περιπτώσεις οι εγωισμοί μας μεγαλύ-
τεροι από την φιλοπατρία, στο όνομα της οποί-
ας εργαστήκαμε. Γι’ αυτό και δεν μακροημέ-
ρευσαν προσπάθειας που τις συγκροτούσαν 
περισσότερο πρόσωπα και λιγότερο ιδέες.

Γι’ αυτό από τούδε το όποιο πολιτικό εγχείρη-
μα τολμήσουμε δεν θα κριθεί από το πόσοι είμα-
στε αλλά αν είμαστε μπόσικοι.

Επιστροφή στην πολιτική
Του Θόδωρου Παντούλα

Ο νεο-σουλτάνος (και κουμπά-
ρος) Ταγίπ Ερντογάν αμφισβη-
τεί ευθέως τη Συνθήκη της Λω-
ζάνης του 1922, η οποία κα-
θόρισε  τα όρια της σύγχρονης 
Τουρκίας, θέτοντας επί τάπητος 
όλες τις διεκδικήσεις της Άγκυ-
ρας. Η Τουρκία κάνει σε όλα τα 
μέτωπα συγκεκριμένα και καλά 
σχεδιασμένα βήματα, τα οποία 
συμβαδίζουν με τις παραπάνω 
φραστικές διεκδικήσεις. 

Ο 
ι τουρκικές δυνάμεις 
έχουν εισβάλει στη Συ-
ρία και το Ιράκ, κατοχυ-
ρώνοντας ζώνες επιρ-

ροής τις οποίες είναι απίθανο να 
εγκαταλείψουν εκουσίως, όπως 
μαρτυρά με τον πλέον αδιαμφισβή-
τητο τρόπο  η εμπειρία της Κύπρου. 
Ποια άλλη χώρα θα διατηρούσε ΔΥ-
ΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ σε τρεις ξένες 
χώρες ταυτοχρόνως –Κύπρος, Συ-
ρία, Ιράκ– χωρίς να έχει ξεσηκωθεί 
εναντίον της η «διεθνής κοινότητα»; 
Παράλληλα, πλήττει ανηλεώς τους 
Κούρδους του YPG και του PKK.    

Λόγω της ανάφλεξης της ευρύ-
τερης περιοχής, ο Ερντογάν  γνω-
ρίζει πως σε λίγα χρόνια πολλά θα 
έχουν αλλάξει. Γι’ αυτό, σπεύδει να 
πάρει θέση από τώρα στο τραπέζι 
της «νέας Λωζάνης», φιλοδοξώντας 
να έχει στο χέρι  όσο το δυνατόν πιο 

καλά και ισχυρά χαρτιά. Κι αυτό εί-
ναι κάτι που αφορά και την Ελλάδα 
την οποία, αργά ή γρήγορα, θα αγ-
γίξει. Σύννεφα, για πολλοστή φορά, 
και στο Κυπριακό. Καθώς οι διε-
θνείς πιέσεις γύρω από το Κυπρια-
κό εντείνονται και οι εξελίξεις μοιά-
ζουν να επιταχύνονται. Στο διάστημα 
7-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιη-
θούν διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 
κορυφής για το «εδαφικό», σε θέρε-
τρο της Ελβετίας, κατά το προηγού-
μενο της συνάντησης για την αποδο-
χή του Σχεδίου Ανάν. Η γενικότερη 
στάση της Άγκυρας στην περιοχή 
δημιουργεί εύλογο προβληματισμό 

για τη στάση που θα τηρήσει τελι-
κώς, αλλά και για τις απαιτήσεις που 
θα προβάλει. Άλλωστε, την ώρα που 
ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να φέρει 
στο προσκήνιο το σύνολο των τουρ-
κικών διεκδικήσεων στην ευρύτερη 
περιοχή, με την ευθεία αμφισβήτη-
ση της Συνθήκης της Λωζάνης, εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί 
μία λύση στο Κυπριακό η οποία να 
μην κατοχυρώνει τα κεκτημένα που 
συνεπάγονται για την Τουρκία τόσο 
το καθεστώς των Εγγυητριών Δυνά-
μεων όσο και, κυρίως, η εισβολή του 
1974 και η κατοχή του 37% του νη-
σιού. Έτσι, δεν αποκλείεται η όποια 

προσπάθεια –παρότι γίνεται σε λά-
θος βάση, αυτή της Διζωνικής Δι-
κοινοτικής Ομοσπονδίας, αν όχι της 
Συνομοσπονδίας– να τιναχτεί στον 
αέρα, οποιαδήποτε στιγμή.

 «Ο κ. Αναστασιάδης, επιχειρεί 
την ωραιοποίηση μιας πολύ δρα-
ματικής κατάστασης, ενώ γνωρίζει 
ότι η κατοχική δύναμη Τουρκία δεν 
έχει αλλάξει τις θέσεις της σε κανέ-
να σοβαρό ζήτημα, από το οποίο θα 
εξαρτηθεί η λύση και η επανένω-
ση της Κύπρου. Να θυμίσουμε ότι 
ο ισλαμιστής πρόεδρος της Τουρ-
κίας απαιτεί να συνεχιστεί το ανα-
χρονιστικό καθεστώς των τουρκι-
κών εγγυήσεων, ζητά να διατηρήσει 
τα επεμβατικά δικαιώματα (αν είναι 
δυνατόν), να παραμείνει κατοχικός 
στρατός, να επιβληθεί η εκ περιτρο-
πής προεδρία άσχετα από το αποτέ-
λεσμα των εκλογών και τα πάντα να 
μοιραστούν ισομερώς, που σημαίνει 
ότι καταργούνται οι δημοκρατικές 
διαδικασίες» (Μιχάλης Ιγνατίου).

 Μπροστά σε όλες αυτές τις προ-
κλήσεις, η Αθήνα προτιμά τη σιωπή. 
Ίσως και τη «μυστική διπλωματία»;

Αγνοεί οποιονδήποτε εκφράζει 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Να επι-
σημάνουμε εδώ τη θετική στροφή 
του ΚΚΕ, του μόνου μέχρι στιγμής 
από τα συστημικά ελλαδικά κόμμα-
τα που έλαβε πρόσφατα θέση ΚΑΤΑ 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας και υπέρ του ενιαίου κρά-

τους για την Κύπρο. Απόφαση που 
αποτελεί στροφή για το ίδιο το κόμ-
μα και η οποία προκάλεσε την μή-
νιν του «αδελφού» ΑΚΕΛ στη Με-
γαλόνησο: Του κυπριακού κόμμα-
τος-πρωτεργάτη όλων των συμβιβα-
στικών και υποχωρητικών λύσεων 
που έχουν εμφανιστεί ως σήμερα 
για την «επίλυση του Κυπριακού 
ζητήματος».

 Η Αθήνα επιμένει στη βολική 
θέση ότι «η Κύπρος αποφασίζει, η 
Ελλάδα συμπαραστέκεται», διατυ-
πωμένη κάθε φορά ανάλογα, ακο-
λουθώντας στην ουσία τη λογική 
του «η Κύπρος είναι μακρυά». Λογι-
κή που ακολουθεί τις τελευταίες δε-
καετίες το «Εθνικό Κέντρο», αποσεί-
οντας τις ΕΥΘΥΝΕΣ του έναντι του 
Κυπριακού Ελληνισμού.

Με την λέξη «Συμπαράσταση» 
εννοεί: βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. 
Με την πρόταση περί κατάργησης 
των Εγγυητριών Δυνάμεων -νομίζει 
ότι - αποφεύγει την όποια μελλοντι-
κή εμπλοκή της. Κάθε άλλη προσέγ-
γιση βαφτίζεται «μη ρεαλιστική».

Με την πάροδο του χρόνου, 
σχηματίζεται έτσι ένα ΠΑΡΑΛΛΗ-
ΛΟ λεξιλόγιο και εννοιολόγιο, μια 
τρόπον τινά ΠΑΡΑΝΟΜΗ λεκτική 
παρακαταθήκη, έξω από την εκά-
στοτε εξουσία,  όπου στριμώχνονται 
οι λέξεις: Έθνος, Λαϊκή Κυριαρχία, 
Πατρίδα, Δικαιοσύνη, Απελευθέ-
ρωση.

Ελληνοτουρκικά, η περιδίνηση ξεκίνησε!
αναθεωρητισμός και διεκδικήσεις απ' τη μια πλευρά, στρουθοκαμηλισμός και υποχωρητικότητα από την άλλη

Του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου
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Ο Τάσος Τέλλογλου σε μια έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στην συνδρομητι-
κή ιστοσελίδα Inside Story, με τον τίτλο 
«Σύριζα και επιχειρηματίες», παρουσι-
άζει εκτενώς και εμπεριστατωμένα γνω-
στές και άγνωστες στο ευρύτερο κοινό 
πτυχές της βαθύτατης και πολύμορφης 
διαπλοκής του Σύριζα με το μεγάλο κε-
φάλαιο. Σχέση που εξηγεί εν πολλοίς 
και την ευμενή στάση του τελευταίου 
προς την «πρώτη φορά Αριστερά», την 
οποία και ανέχονται ή και στηρίζουν 
«μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά». 

Ο 

Τέλλογλου μας περιγράφει πως, 
από το μακρινό 2012, Τσίπρας 
και Παππάς συναντούσαν επιχει-
ρηματίες, ο Παππάς στη σουίτα 

γωνιακού ξενοδοχείου της πλατείας Συντάγ-
ματος και ο Τσίπρας στο σπίτι του Αλ. Φλα-
μπουράρη. Στις ευρωεκλογές του 2014 η 
Γιάννα Αγγελοπούλου (που τώρα εγκαταλεί-
πει τη χώρα) τους έφερε σε επαφή με την εται-
ρεία Teneo. Ιδιοκτήτης της είναι ο επικεφα-
λής των συμβούλων της Κλίντον, Ντάγκλας 
Μπαντ. Από εκεί προέκυψαν και οι προσκλή-
σεις στην Αμερική και η σχέση με τους Κλί-
ντον, που έφτασε ο Μπιλ Κλίντον, το καλοκαί-
ρι του 2015, να μεσολαβεί για περάσει το μνη-
μόνιο 3 και πριν έναν χρόνο να προσκαλέσει 
τον Τσίπρα για συζήτηση στην Νέα Υόρκη. 

Οι επαφές εκείνης της εποχής έφεραν 
αποτέλεσμα, αφού, παρά την κριτική από το 
σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και γε-
νικά της αγοράς για το πνιγηρό κλίμα στην 
οικονομία, μια σειρά μεγαλοεπιχειρηματί-
ων στηρίζουν, με το αζημίωτο, την κυβέρνη-
ση. Είναι πρώτα από όλους οι επιχειρηματί-
ες της ενέργειας. Παρά τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης ότι θα πατάξει το λαθρεμπόριο καυ-
σίμων, η πραγματικότητα είναι ότι οι έλεγχοι 
μειώθηκαν κατά επτά φορές στη διάρκεια 
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Ο Πα-
ναγιώτης Νικολούδης είναι από τους λίγους 
υπουργούς που απομακρύνθηκαν λόγω της 
απροθυμίας του να μειώσει τους ελέγχους. 

Η κυβέρνηση ικανοποίησε και ένα πά-
γιο αίτημα των ενεργοβόρων βιομηχανι-
ών για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα και φυσι-
κό αέριο. Ο όμιλος Μυτιληναίου πέτυχε, στις 
αρχές Οκτωβρίου, να αγοράζει ρεύμα για το 
αλουμίνιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι 
στο παρελθόν  –  σε τιμές που φθάνουν μόλις 
το 50% των υπόλοιπων βιομηχανιών και που 
αυξάνουν αντίστοιχα την τιμή του ρεύματος 
για τους καταναλωτές. Στην επίτευξη της συμ-
φωνίας σημαντικό ρόλο έπαιξε ο «αριστερός 
αντάρτης» της κυβέρνησης, Πάνος Σκουρ-
λέτης. Τώρα, ανάλογη ρύθμιση επιδιώκουν 
και οι υπόλοιπες ενεργοβόρες βιομηχανίες

Εξαιρετικές είναι οι σχέσεις της κυβέρνη-
σης και με τον ΣΕΒ. Ο πρόεδρός του, Θ. Φέσ-

σας, έφτασε να υποστηρίξει την πρόταση του 
Τσίπρα για αύξηση των εργοδοτικών ασφα-
λιστικών εισφορών, με τη δικαιολογία ότι δι-
αφορετικά δεν θα έκλεινε η διαπραγμάτευση. 
Ο Φέσσας δεν είπε αυτό που πραγματικά πι-
στεύει, ότι δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα εί-
ναι η μόνη που μπορεί να περάσει μη δημο-
φιλή μέτρα στα εργασιακά, όπως οι ομαδι-
κές απολύσεις. 

Αλλά και οι εφοπλιστές πίνουν νερό στην 
υγεία της κυβέρνησης. Διαχρονικός συνομι-
λητής τους είναι ο, προερχόμενος από εφο-
πλιστική οικογένεια, Γιώργος Σταθάκης. Στη 
δεύτερη αξιολόγηση η τρόικα πιέζει να μπει 
θέμα φορολόγησης των εφοπλιστών, αλλά η 
κυβέρνηση αντιστέκεται σθεναρά και σίγου-
ρα περισσότερο αποτελεσματικά από ό,τι για 
τις επικουρικές συντάξεις. Ο Τέλογλου απο-
καλύπτει ότι μέλος του προεδρείου των εφο-
πλιστών του είπε για την κυβέρνηση: «Κά-
νουν ό,τι τους λέμε... είναι η καλύτερη κυβέρ-
νηση που είχαμε μέχρι τώρα». Στο ίδιο μή-
κος κύματος και σύμβουλος του Σταθάκη για 
τα φορολογικά των εφοπλιστών, ο οποίος του 
εξήγησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης εί-
ναι «να πληρώνουν οι μικροί και οι μεσαίοι, 
και οι μεγάλοι να τοποθετούν τα χρήματά 
τους στη χώρα»! Για τους εφοπλιστές και ο 
Πάνος Καμμένος κόπτεται αφού έφτασε από 
το βήμα της Βουλής να ζητήσει το Κέντρο Φο-
ρολογούμενων Μεγάλου Πλούτου να σταμα-
τήσει να διενεργεί συστηματικά ελέγχους σε 
εφοπλιστές.

Μεγάλη εκτίμηση στην κυβέρνηση τρέ-
φουν και οι μεγαλοκατασκευαστές. Γράφει 
ο Τέλογλου: «Οι εκπρόσωποι των κατασκευ-
αστών, ιδιαίτερα των τριών μεγάλων εταιρει-
ών «Άκτωρ», «Τέρνα» και «JP Άβαξ», εί-
χαν ζητήσει από την κυβέρνηση Σαμαρά 
να τους προφυλάξει από τυχόν ποινικές ευ-
θύνες στα λεγόμενα συρρέοντα αδικήματα 
(όπως είναι οι πράξεις δωροδοκίας ή απιστί-
ας που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνο-
νται σε μια χρόνια αντιανταγωνιστική πρακτι-
κή), στην περίπτωση που προέκυπταν από τις 

εναρμονισμένες πρακτικές του καρτέλ για το 
οποίο κατηγορούνται. Η κυβέρνηση Σαμαρά 
δεν ενέδωσε. 

Τον Μάιο του 2016, οι υπουργοί Ν. Πα-
ρασκευόπουλος, Γ. Σταθάκης και Ευ. Τσα-
καλώτος έφεραν διάταξη που ικανοποιούσε 
πλήρως τις απαιτήσεις τους. Μετά από αντι-
δράσεις της αντιπολίτευσης η διάταξη επα-
ναδιατυπώθηκε και, αντί ποινικής ασυλίας, 
καθιερώθηκε οι κατασκευαστικές να πλη-
ρώσουν το πρόστιμο. Αρχές του Οκτωβρίου 
2016 οι κατασκευαστές επανέφεραν το θέμα 
της ασυλίας και πιέζουν και τη ΝΔ για να πε-
τύχουν την ποινική ασυλία. Μετά από αυτά 
γίνεται ξεκάθαρο γιατί ο Μπόμπολας αποφά-
σισε να αφήσει το Mega να πεθάνει και γιατί 
η δημοσιογραφική του ναυαρχίδα, το Έθνος, 
στηρίζει την κυβέρνηση. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμπάθειες ακόμα και 
στον χώρο των τραπεζών, παρότι μετά τη «δι-
απραγμάτευση» του πρώτου εξαμήνου του 
2015 οι ελληνικές τράπεζες κόντεψαν να δι-
αλυθούν και μετά την ανακεφαλαιοποίηση 
διά χειρός Σύριζα αφελληνίστηκαν. Ο Μιχά-
λης Σάλλας, στην προσπάθειά του να μη χά-
σει ολότελα τον έλεγχο της Πειραιώς από τον 
μεγαλοεπενδυτή Πόλσον, συζητά με τον Νίκο 
Παππά για τον νέο επικεφαλής της MIG (σ.σ. 
που ανήκει στον όμιλο Πειραιώς). Για να μην 
πούμε τίποτα για την Τράπεζα Αττικής, που 
η κυβέρνηση έλυνε και έδενε μέχρι που απο-
καλύφθηκε ο πακτωλός δανείων που είχε λά-
βει, χωρίς εγγυήσεις, ο Καλογρίτσας. 

Η κυβέρνηση Σύριζα είναι απολύτως ταυ-
τισμένη με το μεγάλο κεφάλαιο! Γι’ αυτό άλ-
λωστε έχει θέσει υπό διωγμό τους ελευθέ-
ρους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρή-
σεις.

*Ολόκληρο το κείμενο του Τάσου Τέλ-
λογλου θα το διαβάσετε στο https://
i n s i d e s t o r y . g r / a r t i c l e / p l o y s i o i -
syriza?token=Q606SO08KB

Ποιος στηρίζει τον Σύριζα;
διαδρομές των σχέσεων του συριΖα με το μεγάλο κεφάλαιο

του Γιάννη Ξένου

Οι εκπρόσωποι των κατασκευαστών είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση Σαμαρά να τους προ-
φυλάξει από τυχόν ποινικές ευθύνες στα λεγόμενα «συρρέοντα αδικήματα». Η κυβέρνηση 
Σαμαρά δεν ενέδωσε. Οι υπουργοί Ν. Παρασκευόπουλος, Γ. Σταθάκης και Ευ. Τσακαλώτος 
έφεραν διάταξη που ικανοποιούσε πλήρως τις απαιτήσεις τους.

                                                                                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ 
αν να μην συμβαίνει τίποτε προ-
χωράει η Ελληνογερμανική Συ-
νέλευση Συνεργασίας για την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, η 

επέλαση των έξωθεν επιβαλλόμενων πολι-
τικών συνεχίζεται στο μέτωπο των Δήμων και 
των Περιφερειών της χώρας. ο χαρακτήρας 
αυτής της συνεργασίας, είναι προφανής: Ει-
σαγωγή πολιτικών δραστικής συρρίκνωσης 
των διοικητικών δυνατοτήτων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης· ελαστικοποίηση και ερβολα-
βίες στις βαριές δουλειές, όπως είναι η κα-
θαριότητα· ιδιωτικοποιήσεις ακίνητης περι-
ουσίας, ή ακόμα και της ίδιας της ελληνικής 
φύσης και των πόρων της καθώς ο Φούχτελ 
μέσα από την δραστηριότητα της συνέλευσης 
έχει 'βάλει στο μάτι' τα ανα την Ελλάδα δημο-
τικά λουτρά, ποιοτικά αγροτοκτηνοτροφικά 
προϊόντα (όπως τα κρασιά Αμυνταίου) κ.ο.κ. 
Και το απίστευτο σε όλη αυτήν την ιστορία, εί-
ναι ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων για την 
υλοποίηση αυτής της πολιτικής, θα προέλ-
θει 'δωρεάν' για τους Γερμανούς, μέσα από 
την αξιοποίηση των... νέων ΕΣΠΑ...Κι όμως, η 
ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάγεται 
στις δεσμεύσεις του μνημονίου. Αυτή η 'συ-
νεργασία' πραγματοποιείται, δηλαδή, με την 
εθελούσια συμμετοχή της ΚΕΔΕ!  

Έτσι, ευθυγραμμίζεται και η τοπική αυτο-
διοίκηση με την γερμανική πολιτική για την 
χώρα, την ίδια στιγμή που θα μπορούσε να 
αποτελέσει προπύργιο ενός ευρείου κύμα-
τος ανασηγκρότησης της ελληνικής Πολιτεί-
ας «από τα κάτω»: Υιοθετώντας μια πολιτική 
για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πό-
ρων, και ιδίως των ευρωπαϊκών ένα μεγάλο 
μέρος των οποίων πλέον κατευθύνεται απευ-
θείας στην τοπική αυτοδιοίκηση, για την υλο-
ποίηση πολιτικών ανασυγκρότησης του πα-
ραγωγικού ιστού, για την επέκταση δομών 
πρόνοιας, αλλά την συντήρηση των κοινω-
φελών υποδομών· την διασύνδεση της του-
ριστικής δραστηριότητας με την τοπική ιστο-
ρία, τον πολιτισμό και την παραγωγή· και την 
εφαρμογή σημαντικών διοικητικών καινοτο-
μιών που θα αποκαταστήσουν την απαξιωμέ-
νη από την γραφειοκρατία έννοια της χρη-
στής διοίκησης. Βάζοντας έτσι ένα ληθαρά-
κι για την ανασυγκρότηση όλης της χώρας. 

Αυτό είναι ένα 'ενδογενές, δικό μας ανα-
πτυξιακό όραμα που μπορεί να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες της Ελλάδας. Και η ΚΕΔΚΕ κάνει 
μεγάλο έγκλημα που του γυρνάει την πλά-
τη για τις «χάντρες» και τα καθρεφτάκια των 
Γερμανών...  

Ναύπλιο: 
6η ελληνογερ-
μανική συνέ-
λευση συνερ-
γασίας
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Σε ανύποπτο χρόνο, ο Αλέξης 
Τσίπρας και οι Αμερικανοί και 
Έλληνες «νεοκευνσιανοί» οι-
κονομολόγοι ακόλουθοί του, 
μιλούσαν για την ανάγκη ενός 
νέου ευρωπαϊκού Σχέδιο Μάρ-
σαλ, βοήθεια και στην ανασυ-
γκρότησης της κατεστραμμένη 
χώρα μας. 

Ο 

ι ομιλίες του Τσίπρα 
στην Αμερική, στο Ιν-
στιτούτο Levy, το New 
Economic Think-

ing Institute και το Ινστιτούτο 
Brookings, προπύργια και δεξαμε-
νές σκέψης της Open Society του 
«φιλάνθρωπου» Τζόρτζ Σόρος, έδει-
ξε ξεκάθαρα ότι οι τακτικές τους ταυ-
τίζονταν. Άλλωστε οι Αμερικανοί οι-
κονομολόγοι που στηρίζουν τον Τσί-
πρα, σχετίζονται με τον στρατηγικό 
στόχο του Σόρος, αφενός να κερδο-
σκοπεί στις κατεστραμμένες χώρες 
«ανακατασκευάζοντας» την οικονο-
μία τους και αφετέρου να ενισχύει 
την κεφαλαιοκρατική διείσδυση και 
επιρροή των Η.Π.Α στην Ευρώπη. 
Είχε κοπιάσει γι’ αυτό, με την πολυ-
ποίκιλη διάλυση των πρώην ανατο-
λικών καθεστώτων, όπως είναι γνω-
στό. Για τον Σόρος, η Γερμανία, «…
οφείλει να συμπεριφέρεται ως αγα-
θός ηγεμών. Κάνοντας το, θα επωφε-
ληθεί από την μόνιμη ευγνωμοσύ-
νη των υποδεέστερών της κρατών, 
ακριβώς όπως οι Η.Π.Α κέρδισαν 
την πιστή συμμαχία της Ευρώπης 
σε αντάλλαγμα για το σχέδιο Μάρ-
σαλ». 

Έχοντας, εγκαταλείψει τον άκρα-
το νεοφιλευθερισμό, πρεσβεύει μια 
νεοκευνσιανή παρεμβατική πο-
λιτική, – ενισχυτικής του δολαρίου 
και επιστροφής σ’ αυτό μέρους της 
διεθνούς αποταμίευσης. 

Η τεράστια ελληνική κρίση και 
η συγκυρία του προσφυγικού προ-
βλήματος, εγκατέστησε πολλές 
Μ.Κ.Ο, που θα αντικαθιστούσαν το 
δολοφονημένο κοινωνικό κράτος. Η 
Αλληλεγγύη Τώρα (2013), με τον 
επιτακτικό της τίτλο (σε αναντιστοι-
χία με το «ελευθεριακό», «αντιαυ-
ταρχικό» όραμα (sic) μεγάλου αριθ-
μού νέων επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας που αναγκαστικά βιοπορί-
ζονται εκεί), είναι μια από αυτές και 
αποτελεί το ελληνικό παράρτημα 
του Ιδρύματος «Ανοικτή Κοινωνία» 
(Open Society). Ο μαέστρος της απο-
σταθεροποίησης είναι εδώ, στηρίζο-
ντας τους αδύναμους, του κυνηγη-
μένους και τους άνεργους.  Η ιμπε-
ριαλιστική παγκοσμιοποίηση έχει 
κοινωνικό και φιλάνθρωπο πρόσω-

πο, με δράσεις μιας επίπλαστης αλ-
ληλεγγύης,  ώστε να εκμαυλιστούν 
δια της χρηματοδότησης,  η αλλη-
λεγγύη, οι δομές κοινωνικής πρό-
νοιας, αλλά και οι άνεργοι επαγγελ-
ματίες. Κυνισμός, οικονομικός κα-
ταναγκασμός και βελούδινη αλλο-
τρίωση. 

Η Solidarity Now (S.N), φιλο-
δοξεί να είναι ο βασικός πυλώνας 
του μεταμοντέρνου Σχέδιου Μάρ-
σαλ και εσχάτως αναπτύσσει δικές 
της ψυχοκοινωνικές δράσεις, μει-
ώνοντας ή τερματίζοντας συμπρά-
ξεις ή συγχρηματοδοτήσεις με άλ-
λες Μ.Κ.Ο. 

Παρέχει πρωτοβάθμια υγειο-
νομική περίθαλψη, νομική υποστή-
ριξη, εκπαίδευση, ξενώνες μετε-
γκατάστασης προσφύγων, βοήθεια 
στην εξεύρεση εργασίας και επιχει-
ρηματικής συμβουλευτικής για νέ-
ους σε συνεργασία με τον μη κυβερ-
νητικό Οργανισμό Action Finance 
Initiative και κοινωνική - ψυχολο-
γική στήριξη. Η προσφυγική κρίση, 
ανέβασε στο75% το ποσοστό των 
μεταναστών που προσεγγίζουν τις 
δομές της S.N. 

Κάτι άλλωστε, που είναι δομικό 
στοιχείο παρέμβασης της χρηματο-
πιστωτικής φιλανθρωπίας, που θε-
ωρεί την προσφυγιά-μετανάστευση 
ως «σημαντικό μοχλό οικονομικής 
ανάπτυξης στην σύγχρονη Ευρώ-
πη». O κεφαλαιοκρατικός ιμπερια-
λισμός, αξιοποιεί τις προσφυγικές 
ροές για την κερδοφορία των πολυ-
εθνικών ομίλων, ως φθηνή εργατική 
δύναμη, ακρωτηριάζοντας κατακτή-

σεις της εργατικής τάξης, ενώ στή-
νει μπίζνες με δουλεμπορικούς μη-
χανισμούς, κρατικές συνέργειες και 
Μ.Κ.Ο-Ιδρύματα.

Το «όραμα» της S.Ν., αγγίζει την 
ιδέα του Σόρος για δημιουργία «οί-
κων αλληλεγγύης», οι οποίοι μέσα 
από ένα σύστημα δωρεών και ενδυ-
νάμωσης της «κοινωνίας των πολι-

τών», θα φέρει την ανοιχτή κοινωνία 
των δικαιωμάτων και της «αλληλεγ-
γύης». 

Το νέο Σχέδιο Μάρσαλ, πέρα 
από την οικονομική βοήθεια, μπο-
ρεί να διασκεδάσει τον κυνισμό του 
ιδρυτή της και την ανάγκη δικαιο-
λόγησης των πάντων, μέσω της φι-
λοσοφίας. Άλλωστε, ο κερδοσκό-
πος, εκτός από φιλάνθρωπος, δη-
λώνει και φιλόσοφος, λέγοντας ότι 
«μέσω των επενδύσεων κατάφερα 
να αναπτύξω και να εξετάσω δι-
άφορες θεωρίες μου για τους αν-
θρώπους». Επιπλέον, η «φιλοσο-
φία» του, μηχανισμός των οικονο-
μικών και εθνικών του εγκλημάτων, 
διευκολύνει τον 22ο πλουσιότερο 
άνθρωπο του πλανήτη να φιλοσοφεί 
και να αλλάζει με αγαθοεργίες, τον 
κοινωνικό ιστό χωρών και συνειδή-
σεων. Άλλωστε, όπως, λέει: «το εν-
νοιολογικό μου πλαίσιο (…) με καθο-
δήγησε να κερδίσω χρήματα ως δι-
αχειριστής του κεφαλαίου κάλυψης 
(hedge fund) και να τα δαπανήσω 
ως φιλάνθρωπος και έγινε αναπό-
σπαστο μέρος της ταυτότητάς μου».

Το «εννοιολογικό» πλαίσιο του 
«αριστερού» –ως προς την Γενική 
Θεωρία των Συστημάτων– κερδο-
σκόπου, είναι η θεωρία της «ανα-
κλαστικότητας» ή «αντανάκλασης» 
(reflexivity). Άλλωστε, είναι αξιο-
πρόσεκτος στοχαστής στην Κυβερ-
νητική Συστημική Σκέψη και αρ-
κετοί θεωρητικοί του ψυχολογικού 
μάνατζμεντ, τον αναφέρουν βιβλιο-
γραφικά, ενώ το βιβλίο Alchemy of 
Finance, που περιέχει την παραπά-

νω έννοια, συχνά χαρίζεται στους νέ-
ους υπαλλήλους γνωστών επενδυτι-
κών τραπεζών.

Η reflexivity, στην αγγλική 
γλώσσα, προέρχεται από το επίθε-
το αυτοπαθής, αυτοπαθητικός. Κάτι 
που είναι αντανακλαστικό, αυθόρ-
μητο, όχι εθελούσιο. Η συστημι-
κή έννοια της ανακλαστικότητας, 
εντάσσεται στην δεύτερη κυβερνη-
τική της Θεωρίας των Συστημάτων 
και στην παραδοχή ότι ταυτόχρονα, 
είμαστε παρατηρητές και δρώντες 
στην κατανόηση της πραγματικότη-
τας. Ο Σόρος, όρισε την αλληλεξάρ-
τηση σκέψης και πράξης μέσω της 
γνωστικής και της συμμετοχικής 
(χειραγωγικής) συνάρτησης. Γνω-
στική είναι η προσπάθεια να κατα-
νοήσουμε μια κατάσταση και συμ-
μετοχική η επιρροή του δρώντος 
στην κατάσταση αυτή. 

Στις χρηματαγορές, η έννοια 
αυτή αντιπαρατίθεται στην κλασσι-
κή θεωρία για αυτορρύθμιση της 
αγοράς, καθώς θεωρεί ότι οι επεν-
δυτές και ο ανθρώπινος παράγοντας 
καθορίζουν τις τιμές. Για το λόγο 
αυτό, σε περιόδους κρίσης δημι-
ουργούνται «φούσκες». Η πρόβλε-
ψη του Σόρος να επενδύει σε οικο-
νομίες φούσκας, αξιοποιούσε αυτόν 
τον ανακλαστικό ανθρώπινο μηχα-
νισμό, που σε συνθήκες εξωφρενι-
κής ανόδου των τιμών οδηγεί σε συ-
νεχείς πωλήσεις, πτώση των τιμών 
και κρίσεις. Η συστημική σκέψη, 
στην υπηρεσία του μικρού μάγου 
της προβλέψιμης αβεβαιότητας των 
χρηματιστηρίων και των κοινωνιών. 
Άλλωστε, για την θεωρία του «φι-
λάνθρωπου», το μέλλον είναι προ-
σοδοφόρο όταν έχει στοιχεία αβε-
βαιότητας, καθώς έτσι μεγαλώνει η 
κερδοσκοπία και η επενδυτική από-
δοση.

Στο κοινωνικό πλαίσιο, η αλ-
λοίωση της εθνικής ταυτότητας και 
η παρέμβαση στην δημογραφική 
σύνθεση των κοινωνιών, στηρίγμα-
τα της οικονομικής πολιτικής του 
Σόρος, οδηγούν σε κοινωνίες μόνι-
μης αβεβαιότητας και επομένως μό-
νιμων ευκαιριών κέρδους και συσ-
σώρευσης κεφαλαίου.

Η «φιλοσοφία» του «κοινωνικού 
επαναστάτη» Σόρος, εντέλει, μπο-
ρεί να χρησιμεύσει και ως μια άλλη 
πλευρά αναπλαισίωσης και απε-
νοχοποίησης, τουλάχιστον αυτών 
που γνωρίζουν το έργο του, και συ-
νεργάζονται μαζί του: «Ο εργοδότης 
μας δεν είναι κυνικός οικονομικός 
εγκληματίας, αλλά φιλόσοφος!»

“ 
Ο μαέστρος της απο-

σταθεροποίησης εί-

ναι εδώ, στηρίζο-

ντας τους αδύναμους, 

τους κυνηγημένους 

και τους άνεργους.  

Η ιμπεριαλιστική πα-

γκοσμιοποίηση έχει 

κοινωνικό και φι-

λάνθρωπο πρόσωπο, 

με δράσεις μιας επί-

πλαστης αλληλεγγύ-

ης,  ώστε να εκμαυ-

λιστούν διά της χρη-

ματοδότησης,  η αλ-

ληλεγγύη, οι δομές 

κοινωνικής πρόνοι-

ας, αλλά και οι άνερ-

γοι επαγγελματίες.

Η τεράστια ελληνική κρίση και η συγκυρία του προσφυγικού προβλήματος, εγκατέστησε πολλές Μ.Κ.Ο, που 
θα αντικαθιστούσαν το δολοφονημένο κοινωνικό κράτος.

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ        

Το νέο Σχέδιο Μάρσαλ
«αλληλεγγύη τώρα» και ο φιλόσοφος της κερδοσκοπίας
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Τούτες τις μέρες του Νοέμβρη στη φορτι-
σμένη μνήμη επανέρχονται γεγονότα και 
καταστάσεις που σημάδεψαν τα νεανικά 
μας χρόνια. Από καιρό ήθελα να γράψω για 
έναν σπουδαίο φοιτητή που πρωτοστάτη-
σε στον χώρο της Ιατρικής Αθηνών, στο δύ-
σκολο διάστημα 1972–1974, όχι στην εύ-
κολη μεταπολιτευτική περίοδο ή στη με-
ταμοντέρνα εποχή των «αγωνιστικών φοι-
τητικών χάπενινγκ» που βλέπουμε τις 
τελευταίες δεκαετίες. 

Ο 

Ανδρέας Παπασταυρίδης υπήρξε 
ίσως ο κορυφαίος πρωταγωνιστής 
των κινητοποιήσεων και γεγονό-
των της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

(ΙΣΑ) την περίοδο 1972–1974. Όχι πως δεν 
υπήρξαν αρκετοί άλλοι που μπήκανε μπροστά 
και πρόσφεραν πολλά, όμως αυτός επηρέασε 
καθοριστικά την πλειονότητα των φοιτητών που 
συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις / κινητοποιή-
σεις, όχι μόνο λόγω αγωνιστικού ήθους, αλλά 
και διότι ήταν σπουδαίος φοιτητής. 

Για τον Ανδρέα και τις ικανότητές του άκου-
σα πρώτη φορά από τον εκλεκτό χημικό Π. Κα-
στόρα στο Αττικό Φροντιστήριο το 1970. Πρό-
τεινε ως υπόδειγμα την εργατικότητα και επιμέ-
λειά του στους υποψήφιους της Ιατρικής. Με-
ταξύ άλλων, ο δάσκαλος Καστόρας έλεγε πως 
συνήθιζε να δίνει εισαγωγικές και σε άλλες σχο-
λές, και να περνάει. Πολύ σύντομα, ως πρωτοε-
τής είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έναν εκ των 
κορυφαίων φοιτητών της ΙΣΑ.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς: τις επιτυχίες 
του στα μαθήματα, τις συστάσεις του για ενασχό-
ληση με τα μαθηματικά, τη φυσική (μικρές δια-
λέξεις για τη θεωρία της σχετικότητας κ.α.), την 
προτροπή για την ιστορία της ιατρικής, τις ανα-
φορές στους κλασικούς συγγραφείς και στη φι-
λοσοφία ...

Στο αλσύλλιο, προ του κτηρίου Φυσιολο-
γίας – Φαρμακολογίας, με το μπλε νάιλον αδι-
άβροχο και την τσάντα γεμάτη βιβλία και το τε-
τράδιό του να γράφει και να συμβουλεύει φοι-
τητές σε θέματα χημείας και βιολογίας, να εξηγεί 
τη δομή και τη λειτουργία του DNA, να προτρέ-
πει για εντατικό διάβασμα φαρμακολογίας και 
παθολογικής φυσιολογίας. Εφαρμόζοντας στην 
πράξη το «πρώτοι στα μαθήματα και πρώτοι 
στον αγώνα». Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 1972, 
στην πρώτη ίσως συγκέντρωση φοιτητών για τις 
σχετικές εκλογές, από τις σκάλες του αμφιθεά-
τρου Φυσιολογίας, έχοντας δίπλα του τον Γιώρ-
γο Παυλάκη, τον Νίκο Σιδέρη (βλέπε και φωτο-
γραφία) και πρόσωπα που δεν θυμάμαι πια το 
όνομά τους, μεταξύ άλλων ζήτησε από τον τότε 
καθηγητή της Φαρμακολογίας να συναγωνι-
σθούν σε γνώσεις!, ενώ λίγο αργότερα, σε σύ-
σταση γνωστού υφηγητή της έδρας, «γιατί δεν 
αφήνεις ήσυχους τους φοιτητές», απάντησε το 
αξέχαστο: «Πήγαινε στο εργαστήριο στα διαλύ-
ματά σου, τώρα μιλάει η επιστήμη…» Παράλλη-

λα, ο συμφοιτητής Βασίλης Καπερώνης, ο πρώ-
τος του έτους – εκφράζοντας τους δεκάδες πα-
ρευρισκόμενους στον αύλιο χώρο– τολμούσε 
να ζητήσει από τον τότε κοσμήτορα το κλειδί του 
αμφιθέατρου για την πρώτη ελεύθερη συνέλευ-
ση των φοιτητών της ΙΣΑ, και το πλήρωσε άσχη-
μα αργότερα. 

Τον θυμάμαι ακόμη να τίθεται επικεφα-
λής στις πορείες (επί της οδού Μικράς Ασίας) 
για συμπαράσταση στους φοιτητές της Νομι-
κής (Φεβρ.1973) και αργότερα του Πολυτεχνεί-
ου (Φεβρ. και Νοέμβ. 1973). Πολλοί από τους 
τότε πρωταγωνιστές των κινητοποιήσεων υπέ-
στησαν διώξεις, συνελήφθησαν και βασανίστη-
καν αργότερα με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

 Προ δεκαετίας περίπου, ο διαπρεπής κα-
θηγητής και ερευνητής Γιώργος Παυλάκης μου 
είπε πως το ’69 ο Ανδρέας του έλεγε ότι η ανα-
κάλυψη της δομής του DNA θα οδηγούσε σε 
πρωτοποριακές θεραπείες, αφού θα μπορούσε 
κανείς να τροποποιεί τμήματα της δομικής αλυ-
σίδας. Αυτό επετεύχθη σχετικά πρόσφατα, σχο-
λιάζοντας ότι ήταν ίσως ένας από τους πρώτους 
στον κόσμο που το είχαν αντιληφθεί. 

Στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο γέ-
μισε η Ελλάδα αντιστασιακούς και επαναστά-
τες. Ντουμάνια στις συνελεύσεις, ώρες και ώρες 
επί της διαδικασίας, πλεόνασμα βερμπαλισμού. 
Υπήρξε μαζική ένταξη φοιτητών σε παρατά-
ξεις και κόμματα, για κάποιους σαν τον Ανδρέα 
δεν υπήρχε ο ανάλογος χώρος. Μόλις τέλειωσε 
έφυγε με υποτροφία στο εξωτερικό. Δεν θυμά-
μαι έκτοτε να γίνεται λόγος για τον Παπασταυ-
ρίδη ούτε στον φοιτητικό χώρο, αλλά ούτε και 
σε άρθρα, κείμενα ή βιβλία με αναφορές στους 
πρωταγωνιστές των γεγονότων της εποχής. Αρ-
γότερα έφυγε κι ο Γιώργος, ο Βασίλης και πολ-
λοί άλλοι και εξελίχθηκαν σε σπουδαίους επι-
στήμονες, τιμώντας την πατρίδα.

Και ήρθαν χρόνοι δίσεκτοι και μήνες ορ-
γισμένοι, κι από το «πρώτοι στα μαθήματα και 
τους αγώνες», φθάσαμε σε επιθέσεις, βιαιοπρα-
γίες, κτισίματα και άλλα, στο όνομα «δημοκρατι-
κών ή προοδευτικών» αιτημάτων και απαιτήσε-

ων. Το «κίνημα» τελικά δεν έλυσε κανένα ουσι-
αστικό πρόβλημα, αντιθέτως πρόσθεσε νέα στα 
ήδη υπάρχοντα, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πλήρης απώ-
λεια προσανατολισμού από το «κίνημα» και το 
υπουργείο Παιδείας, χάθηκε ο ρεαλισμός και η 
επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα των πα-
νεπιστημίων του υπόλοιπου κόσμου. 

Εδώ και πάνω από 40 χρόνια τέτοιες μέρες 
γίνεται λόγος για τη «γενιά του Πολυτεχνείου» 
σε χιλιάδες συζητήσεις και αναλύσεις. Δεν είναι 
όμως μία ενιαία κατηγορία αυτή η γενιά, αλλά 
πολλές. Υπάρχει πρωτίστως εκείνη των νεκρών, 
των βασανισμένων, των φυλακισμένων και 
όσων υπέστησαν ταλαιπωρίες. Υπάρχει η κα-
τηγορία της νομενκλατούρας, που αποζημιώ-
θηκε για το «τότε» ποικιλοτρόπως και κατ’ επα-
νάληψη, με προβολή, οφίτσια, απολαβές, πολιτι-
κή και οικονομική προώθηση, στο δημόσιο, στα 
Μέσα Μαζικής Επιρροής, στα πανεπιστήμια, κ. 
α., που δεν είναι άμοιροι ευθυνών για το σημε-
ρινό ξεχαρβάλωμα. Υπάρχει επίσης η κατηγο-
ρία εκείνων που καθηλώθηκαν στο κλίμα του 
1974, που φαντασιώνονται διάφορα και προ-
σπαθούν κάθε τόσο για νέα πολυτεχνεία. Αλλά 
υπάρχουν και οι πολυπληθείς ανώνυμοι, που 
δεν το κάναν βούκινο, και προσπάθησαν να 
προχωρήσουν με αξιοπρέπεια. 

Ο φίλος ποιητής Γιώργος Χ. Θεοχάρης έχει 
αποτυπώσει εύστοχα το πώς εξελίχθηκαν τα 
πράγματα, στη συλλογή του «Αμειψισπορά» - 
1996.

 Επίγραμμα για το Πολυτεχνείο  

Εδώ παλέψανε οι φοιτητές με το μεγάλο δράκο.
Τα χρόνια πέρασαν κι οι πρώτοι τη βολέψανε.

Άλλος στο βουλευτήριο, άλλος στη δημαρχία,
άλλος κλειδούχος στο κοινό ταμείο,

κι άλλος παρατρεχάμενος στου αρχηγού τη βίλλα.

Οι δεύτεροι, παρέμειναν ανώνυμοι,
σαν τους λοιπούς οπλίτες.
Της επταετίας αγωνιστές, 

κορόιδα της μεταπολίτευσης,
σαν τα σφαχτάρια κρέμονται

απ’ το τσιγκέλι των ιδανικών τους. 

Τ 

ην Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στις 
7 το απόγευμα, θα πραγματοποιη-
θεί η εκδήλωση «Προσεγγίζοντας 
τον Τάφο-Ηρώο του Αριστοτέλη στα 

Αρχαία Στάγειρα». Ομιλητής θα είναι ο αρ-
χαιολόγος / ανασκαφέας Δρ. Κωνσταντίνος 
Σισμανίδης που θα παρουσιάσει συνοπτικά 
την πορεία του ανασκαφικού έργου στον αρ-
χαιολογικό χώρο των Αρχαίων Σταγείρων 
και την ανακοίνωσή του σχετικά τον Τάφο-
Ηρώο του φιλοσόφου Αριστοτέλη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κώστα Σι-
σμανίδη («Ο τάφος του Αριστοτέλη στα Αρ-
χαία Στάγειρα» - Aristotle's grave at Ancient 
Stageira), η οποία έγινε στα πλαίσια του Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου «Αριστοτέλης 2400 
Χρόνια», το οποίο διοργανώθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη, το 2016 και με την ευκαιρία της 
διακήρυξης της UNESCO ως «Επετειακού 
Έτους Αριστοτέλη», ο αρχαιολόγος, μετά 
από εικοσαετή ανασκαφική έρευνα, ισχυ-
ρίζεται, ότι ο τάφος-ηρώο του Αριστοτέλη δι-
ασώζεται στα αρχαία Στάγειρα. Για το θέμα 
είχε γίνει πρώτη αναφορά, στη διάρκεια αρ-
χαιολογικού συνεδρίου του 1996, η οποία 
τιτλοφορούνταν «Ένα προβληματικό κτί-
ριο». 20 χρόνια μετά και αφού έχει πλέον 
διερευνήσει διάφορες άλλες πιθανότητες, 
θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον «ισχυρότατες, 
έως βεβαιότητας, ενδείξεις», πως πρόκει-
ται περί του τάφου του Αριστοτέλη. Ανασκα-
φικό έργο: Οι προκαταρκτικές έρευνες στα 
Αρχαία Στάγειρα (πλησίον του σύγχρονου 
χωριού Ολυμπιάδα Χαλκιδικής) ξεκίνη-
σαν, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, από 
τον αρχαιολόγο Φ. Πέτσα, ενώ η συστηματι-
κή ανασκαφή, με επικεφαλής τον Κώστα Σι-
σμανίδη και το προσωπικό της ΙΣΤ' Εφορεί-
ας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή-
των άρχισε το 1990 και συνεχίστηκε ως το 
2000. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως σημα-
ντικά ευρήματα και στοιχεία για τη γενέτει-
ρα του Αριστοτέλη. Το 1995, έγιναν αναστη-
λωτικές επεμβάσεις στην οχύρωση και την 
Ακρόπολη της αρχαίας πόλης.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η δημοτι-
κή παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη» και 
το Κέντρο Πολιτισμού «Αριστοτέλης ο Στα-
γειρίτης» και θα πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Προσεγγίζο-
ντας τον Τάφο-
Ηρώο του 
Αριστοτέλη 
στα Αρχαία 
Στάγειρα

Ο λησμονημένος πρωταγωνιστής
στην μνήμη του ανδρέα Παπασταυρίδη

του Νίκου Κελέρμενου

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μ 

έσα από συνθήκες πα-
ραγωγικής ερήμωσης, 
με μια κυβέρνηση που 
συνεχίζει το καταστρο-

φικό έργο των προηγούμενων, ξε-
πουλώντας ό,τι δεν τόλμησαν ή δεν 
πρόλαβαν οι προηγούμενοι, γη και 
ύδωρ κυριολεκτικά, οι Μηχανικοί 
καλούμαστε στις 20 Νοέμβρη να 
εκλέξουμε τα νέα όργανα στα πε-
ριφερειακά τμήματα και την κε-
ντρική αντιπροσωπία του ΤΕΕ. 

Από τους εντονότερα πληττόμε-
νους επιστημονικούς κλάδους, με 
τεράστια αφαίμαξη τα τελευταία χρό-
νια, λόγω μετανάστευσης, αλλά 
και διαγραφών για να γλυτώσουν 
από τις εξοντωτικές ασφαλιστικές ει-
σφορές και την ανεργία, αντί να είναι 
ο στυλοβάτης της παραγωγικής ανα-
συγκρότησης της χώρας, εξαναγκά-
ζονται από τις διαπλεκόμενες ηγε-
σίες τους να φυτοζωούν παρασιτώ-
ντας, μέσω εργασιών εξευτελιστικής 
αμοιβής, που συχνά φορτώνονται ή 
θα φορτωθούν στις πλάτες των πολι-
τών με τη μορφή χαρατσιών.

Η έλλειψη οράματος των συνδι-
καλιστικών παρατάξεων κάνει απα-
ραίτητη την ύπαρξη μιας νέας κίνη-
σης στον χώρο των μηχανικών. 

Μιας κίνησης η οποία δεν θα 
εγκλωβιστεί στα στενά όρια μιας «οι-
κονομίστικης» λογικής και της «δια-
τήρησης των κεκτημένων», αλλά θα 
καταστήσει τον χώρο των μηχανι-
κών οργανικό μέρος της γιγαντιαίας 
προσπάθειας που απαιτείται για την 
αποαποικιοποίηση της χώρας 

Την αναγκαιότητα αυτή επιχει-
ρούμε να την κάνουμε πράξη σε το-
πικό επίπεδο συγκροτώντας την κί-
νηση «Κοινότητα Μηχανικών», η 
οποία θα παρέμβει στις ερχόμενες 
εκλογές του ΤΕΕ ΤΔΕ, αναγνωρίζο-
ντάς τες ως μια στιγμή μόνο της ευ-
ρύτερης προσπάθειας και του συ-
νολικότερου αγώνα που οφείλει να 
δοθεί. 

Ενός αγώνα που δεν μπορεί να 
είναι απλώς κλαδικός ή συντεχνια-
κός, αλλά συνολικός και ειλικρινής. 

Για ένα ΤΕΕ αντάξιο του ρόλου 
που πρέπει να έχει εντός της Ελ-
ληνικής κοινωνίας. Σαν συλλογικό 
όργανο έκφρασης των μηχανικών 
οφείλει:  

u Να απαιτήσει τη στήριξη των 
νέων συναδέλφων, για να έχουν 
κίνητρο να παραμείνουν στη χώρα 
και να παλέψουν γι’ αυτήν. 

u Να απαιτήσει την ενίσχυση και-
νοτόμων εγχειρημάτων που ξεκι-
νούν μέσα στα πανεπιστημιακά ερ-

γαστήρια ή σε νεοφυείς προσπάθει-
ες συναδέλφων. 

uΝα στηρίξει και να προωθήσει 
συνεταιριστικές και συνεργατι-
κές δραστηριότητες συναδέλφων 
ως απάντηση στην κρίση της ατομι-
κής επιχείρησης.

u Να συμβάλει και να απαιτήσει 
ώστε τα αναπτυξιακά κονδύλια και 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα να 
έχουν κατεύθυνση προς την ανα-
συγκρότηση της ενδογενούς παρα-
γωγής.

u Να απαιτήσει ώστε η Τράπεζα 
Αττικής να αποτελέσει στήριγμα σε 
εγχειρήματα ενδογενούς παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης, στον βαθμό 
που της αναλογεί. Να απαιτήσει δι-
αφάνεια στη διοίκηση, να σπάσουν 
οι δεσμοί διαπλοκής!

u Να σταθεί απέναντι και να τα βάλει 
με τις μαφίες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, την παλιά και νέα 
διαπλοκή και την κομματοκρατία.

u Να στηρίξει τους μηχανικούς του 
δημοσίου, ενισχύοντας ουσιαστι-
κά την παρουσία τους και τον ενερ-
γό ρόλο τους στην ορθή λειτουργία 
του τεχνικού έργου του, εκμηδενί-
ζοντας τον κίνδυνο της ιδιωτικοποί-
ησής του, διαχωρίζοντάς το από το 
παρασιτικό κράτος των κομμάτων, 
απαιτώντας αξιοπρεπή στελέχωση 
των υπηρεσιών, αναλόγως του φόρ-
του εργασίας. 

u Να πάψει το ΤΕΕ να είναι άντρο 
διαπλοκής και εκφραστής των συμ-
φερόντων μεγαλοεργολάβων. Χώ-

ρος ανάδειξης για καριερίστες πο-
λιτικούς που εξαργυρώνεται με κυ-
βερνητικές θέσεις και βόλεμα ημε-
τέρων.

Το ΤΣΜΕΔΕ να πάψει να εί-
ναι εισπρακτικός μηχανισμός, αλλά 
αρωγός στον  αγώνα των μηχανι-
κών, να σεβαστεί τον ιδρώτα και την 
αγωνία τους.

u  Άμεση επιστροφή ή συμψη-
φισμός της ειδικής προσαύξη-
σης, αφού πλέον είναι κενό γράμμα.

u  Άμεση διακοπή και επιστρο-
φή ή συμψηφισμός του χαρα-
τσιού υπέρ ΟΑΕΔ, από τη στιγμή 

που κανένας συνάδελφος ελεύθε-
ρος επαγγελματίας δεν δικαιούται 
επίδομα ανεργίας.

u  Ασφάλιση υγείας για ΟΛΟΥΣ 
τους συναδέλφους και τις οικογέ-
νειές τους.

u  Καμιά αναδρομική επιβάρυν-
ση των εισφορών μας με τις μνη-
μονιακές αυξήσεις.

Σε τοπικό επίπεδο, τα πράγμα-
τα είναι εξίσου κρίσιμα. Πέραν την 
τεράστιας αποβιομηχάνισης, η ανερ-
γία και η υποαπασχόληση των μη-
χανικών είναι σε δραματικά επίπεδα, 
ειδικά για μια περιοχή η οποία φιλο-
δοξεί να γίνει ενεργειακό και διαμε-
τακομιστικό κέντρο. Το ΤΕΕ ΤΔΕ στο 
αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέ-
πει να  ενεργοποιηθεί ώστε:

u Να λειτουργήσουν σωστά οι μόνι-
μες επιτροπές και να παράγουν σο-
βαρό έργο, έχοντας ως κατεύθυν-
ση την παραγωγική αποτελμάτωση 
της περιφέρειας, προς μια ισόρροπη 
ανάπτυξη πρωτογενούς, δευτερογε-
νούς και τριτογενούς τομέα.

u Να αναλάβει πρωτοβουλίες 
στην κατεύθυνση συνεργατικής 
σύμπραξης μηχανικών διαφόρων 
ειδικοτήτων και κλάδων, στην κα-
τεύθυνση της δυνατότητας παροχής 
ολοκληρωμένων λύσεων και προ-
τάσεων στην αγορά.

u Να λειτουργήσει η διαδικτυακή 
πύλη του ΤΕΕ ΤΔΕ επιτέλους σαν 
χρήσιμο εργαλείο για τους μηχα-
νικούς, στην ενημέρωση, την επαγ-
γελματική κατάρτιση, την αγορά ερ-

γασίας.

u Να ερευνήσει και καταγράψει 
τις δεξιότητες και τα επαγγελμα-
τικά προσόντα των συναδέλφων 
– μελών του, ώστε μέσω ενημέ-
ρωσης και δικτύωσης να μπορεί ο 
κάθε επαγγελματίας, ιδιώτης ή εται-
ρεία, να βρίσκει τους κατάλληλους 
ανθρώπους για να υλοποιήσει το 
όποιο έργο του. 

Ποιοί είμαστε

Η «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ» είμαστε μια ομάδα μηχα-
νικών, έντονα πολιτικοποιημένοι, 
αλλά μακριά από κομματικές και 
πολιτικές εξαρτήσεις. 

 Η αγωνία μας για το μέλλον του 
τόπου, την απαξίωση του επαγγέλ-
ματος του μηχανικού, την παραγω-
γική ερημοποίηση, μας γέννησε 
την αναγκαιότητα παρέμβασης 
στις εκλογές της 20ης Νοέμβρη.  

Ενός αγώνα που δεν μπορεί να 
είναι απλώς κλαδικός ή συντεχνια-
κός. Απέναντι σε μια κυβέρνηση της 
«αριστερής» υποταγής και της εξα-
πάτησης, που διαδέχτηκε τις εξω-
νημένες κυβερνήσεις των πρώτων 
μνημονίων, η μάχη είναι για την 
επιβίωση του λαού μας και της πα-
τρίδας. 

Σε αυτήν τη μάχη δεν υπάρχουν 
πολυτέλειες για διαχωρισμούς σε 
«αριστερούς» και «δεξιούς», «συ-
ντηρητικούς» και «προοδευτικούς», 
«παλιούς» και «νέους». Απευθύνε-
ται σε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ τους μη-
χανικούς που αντιλαμβάνονται αυτή 
την αναγκαιότητα. 

Γιατί ο αγώνας ή θα είναι συ-
νολικός, ή δεν θα υπάρξει. Τόσο 
απλά…  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
1. Αλμπάνης Κωνσταντίνος
2. Γεωργοπούλου Χριστίνα
3. Γρούμπος Δημήτριος
4. Καραγεωργόπουλος Ανδρεάς
5. Κωνσταντακόπουλος Δημήτριος
6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Λαΐτσης Βασίλειος
8. Λιάκου Παναγιώτα
9. Ντρίνιας Θεόδωρος
10. Παπαγεωργίου Ανδρέας
11. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
12. Πνευματικάκης Σταύρος
13. Ραυτογιάννης Ηλίας
14. Χάντζιος Κωνσταντίνος

Διακήρυξη της «Κοινότητας Μηχανικών»
Για την ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενδογενή και αυτόκεντρη Παραγωγική ανασυγκρότηση.

“ 
Σε αυτή τη μάχη δεν 

υπάρχουν πολυτέ-

λειες για διαχωρι-

σμούς σε «αριστε-

ρούς» και «δεξιούς», 

«συντηρητικούς» και 

«προοδευτικούς», 

«παλιούς» και «νέ-

ους». Απευθύνεται σε 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ 

τους μηχανικούς που 

αντιλαμβάνονται αυτή 

την αναγκαιότητα. 

Από τους εντονότερα πληττόμενους επιστημονικούς κλάδους, με τεράστια αφαίμαξη τα τελευταία χρόνια, λόγω 
μετανάστευσης αλλά και διαγραφών για να γλυτώσουν από τις εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές και την 
ανεργία, αντί να είναι ο στυλοβάτης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,
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Το βιοντίζελ είναι καύσιμο που 
παράγεται από τη χημική μετα-
τροπή (μετεστεροποίηση) φυ-
τικών ελαίων και ζωικών λι-
πών. Αναμιγνύεται πλήρως με 
το ορυκτό ντίζελ και χρησιμο-
ποιείται σε μηχανές εσωτερι-
κής καύσης χωρίς κανένα πρό-
βλημα ή ανάγκη μετατροπής. Η 
καύση του αφήνει ελάχιστα κα-
τάλοιπα, ενώ για την παραγωγή 
του χρησιμοποιούνται πρώτες 
ύλες με ιδιαίτερα επιβαρυμένο 
οικολογικό αποτύπωμα, όπως 
χρησιμοποιημένα τηγανέλαια 
και ζωικά λίπη.

Σ 

τα μέσα του Οκτώβρη 
και για δύο εβδομάδες 
βγήκε σε διαβούλευ-
ση σχέδιο αντικατάστα-

σης του άρθρου 15Α του νόμου 
3054/2002 (όπως διαμορφώθη-
κε με τον νόμο 3423/2005) που 
αναφέρεται στα βιοκαύσιμα. Σκο-
πός των προτεινόμενων ρυθμίσε-
ων, όπως διαβάζουμε στην εισαγω-
γή, είναι «Ο εξορθολογισμός και 
η απλοποίηση του υφιστάμε-
νου πλαισίου κατανομής βιοντί-
ζελ (…) στο πλαίσιο της εθνικής 
πολιτικής και της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεί-

ωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

Αντί αυτού, όμως, οι επιχειρού-
μενες αλλαγές μάλλον κλείνουν το 
μάτι στις μεγάλες πετρελαϊκές εται-
ρείες. Η βασική ρύθμιση που εισά-
γεται είναι η μείωση του ποσοστού 
κατανομής, από το 85% στο 75%, με 
περιθώριο απόκλισης ±5%. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες 
πετρελαϊκές εταιρείες θα έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφούν ακόμα 
λιγότερη ποσότητα εγχώρια παρα-
γόμενου βιοντίζελ, καλύπτοντας τις 
απαιτούμενες ποσότητες με εισα-
γόμενο, που είναι φθηνότερο, αλλά 

και αμφιβόλου ποιότητας. Κι αυτό 
γιατί οι εταιρείες εμπορίας δεν δε-
σμεύονται να απορροφούν κατά 
προτεραιότητα το εγχώρια παραγό-
μενο βιοκαύσιμο, αλλά από οποιον-
δήποτε κάτοχο άδειας διάθεσης βι-
οκαυσίμων, είτε έμπορος είναι αυ-
τός είτε εισαγωγέας και ανεξαρτή-
τως προέλευσης του προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά 
την περσινή περίοδο, εκτός κατανο-
μής έμεινε περίπου το 25% των τη-
γανέλαιων που συλλέχθηκαν, ενώ 
και η φετινή κατανομή άργησε χα-
ρακτηριστικά να οριστεί, κατόπιν 
παρεμβάσεων και κωλυσιεργιών 

των εταιρειών εμπορίας πετρελαι-
οειδών. 

Επιπλέον, αφήνεται ελεύθερη η 
αύξηση του ποσοστού της ελεύθε-
ρης διαπραγμάτευσης (πάνω από 
το 25%), χωρίς να διευκρινίζονται 
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Στην παραγωγή βιοκαυσίμων 
στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή απα-
σχολούνται δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι, με χαρακτηριστικότερο τις 
περίπου 25.000 αγροτικές οικο-
γένειες που καλλιεργούν περί τα 
900.000 στρέμματα με ενεργεια-
κά φυτά, μέσω συμβολαιακής γε-
ωργίας. Αν και η συμβολαιακή γε-
ωργία έχει σοβαρά προβλήματα 
και κινδύνους, στις συνθήκες ερή-
μωσης της ελληνικής υπαίθρου και 
με την ανυπαρξία στοιχειώδους πο-
λιτικής ανάπτυξης στον πρωτογε-
νή τομέα, είναι κάτι το οποίο απο-
φέρει ένα αξιοπρεπές εισόδημα σε 
αυτές τις οικογένειες και αποτρέ-
πει τη μετατροπή των χωραφιών σε 
χέρσα γη. Και, εν πάση περιπτώσει, 
είναι απείρως προτιμότερη από τη 
… σπορά φωτοβολταϊκών πάρκων!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό 
με πόσους τρόπους η «κοινωνικά 
ευαίσθητη» κυβέρνηση της αριστε-
ράς αβαντάρει τα ισχυρά λόμπι τη 
χώρας. Η πάταξη του λαθρεμπορί-
ου καυσίμων, που έγινε σημαία του 

προγράμματος της Θεσσαλονίκης 
το 2014, αλλά και του παράλλη-
λου προγράμματος του 2015, οδή-
γησε σε ελαχιστοποίηση των ελέγ-
χων στον τομέα των καυσίμων, με 
πενιχρά αποτελέσματα στα βεβαι-
ωμένα πρόστιμα (λιγότερο από 2 
εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξά-
μηνο του 2016). Το σύστημα εισ-
ροών-εκροών, αλλά και η εγκατά-
σταση συστημάτων GPS στα βυτιο-
φόρα, που θα έδινε ισχυρό χτύπη-
μα στο λαθρεμπόριο, δεν έχει μπει 
καν σε συζήτηση. 

Οι αλλαγές όμως στον χώρο 
των βιοκαυσίμων έχουν και έναν 
επιπλέον συμβολισμό: πώς αντι-
λαμβάνεται και πώς στηρίζει η ση-
μερινή κυβέρνηση την εγχώρια 
παραγωγή. Μικρές και οικογενεια-
κές στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία επιχειρήσεις, που επιμένουν να 
παράγουν σε πείσμα του κυρίαρ-
χου παρασιτισμού, με σοβαρή προ-
στιθέμενη αξία του προϊόντος, πα-
ραδίδονται βορά στις ορέξεις των 
μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. 
Εις βάρος της παραγωγής, υπέρ του 
μεταπρατισμού. Αλλά δεν θα μπο-
ρούσε να περιμένει κανείς τίποτε 
περισσότερο από τους μεταπράτες 
των ιδεών…

*Μηχανολόγος Μηχανικός

Βιοκαύσιμα: Με τους παραγωγούς ή με τα μονοπώλια;
οι επιχειρούμενες από την κυβέρνηση αλλαγές μάλλον κλείνουν το μάτι στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.

Του Σταύρου Πνευματικάκη*

Ο 

ι προβλέψεις του Γραφείου Προϋ-
πολογισμού του Κράτους στη Βου-
λή (ΓΠΚΒ) είναι και ότι το 2017 θα 
είναι μια ακόμα υφεσιακή χρονιά. 

Έτσι, μετά το 2015 (ύφεση 0,7%) και πρόβλεψη 
για ύφεση την τρέχουσα χρονιά από 0,3% σύμ-
φωνα με τον Κεντρικό Τραπεζίτη ή και υψηλό-
τερη (0,5%) σύμφωνα με τη Γιούρομπανκ και 
το 2017 θα κυλήσει με τον ίδιο τρόπο, παρά τις 
περί του αντιθέτου προβλέψεις της κυβέρνησης, 
όπως αποτυπώνονται στο προσχέδιο προϋπολο-
γισμού. 

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 
για το 2017 προβλέπει οικονομική μεγέθυνση 
κατά 2,7%, που θα προκύψει από αύξηση της ιδι-
ωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, Ακαθάριστου 
Παγίου Κεφαλαίου κατά 9,1% και αύξηση αγα-
θών και υπηρεσιών κατά 5,3%. Στόχοι κατά το 
Γραφείο Προϋπολογισμού εντελώς ανεδαφικοί, 
μιας και απαιτούν «πλήρη και αποτελεσματική 
εφαρμογή του προγράμματος, αποτελεσματική 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του 
δημοσίου (χωρίς τη μαζική δημιουργία νέων, 
κυβερνητική σταθερότητα και κοινωνική ομαλό-
τητα», δηλαδή προϋποθέσεις που με τίποτα δεν 
διαφαίνεται ότι μπορούν να ισχύσουν. 

Η εικόνα της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο 
του 2016 είναι τραγική. Οι εξαγωγές υποχώρη-
σαν κατά 8,1% και χωρίς τα πετρελαιοειδή 1,4%, 
η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε 1,4%, ενώ στον 
τουρισμό, παρότι καταγράφεται αύξηση του αριθ-
μού των τουριστών, έχουμε μείωση των εσόδων, 
τόσο επειδή επισκέπτονται την Ελλάδα κατά μέ-
σον όρο λιγότερες μέρες και τουρίστες με χαμη-
λότερη οικονομική δυνατότητα, αλλά και λόγω 
εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Η αύξηση του ΦΠΑ 
στον τουρισμό, σε συνδυασμό με την επιλογή 
της κυβέρνησης να μειώσει τους φορολογικούς 
ελέγχους στις τουριστικές περιοχές, λειτουργούν 
ως κίνητρα για εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Το διά-
στημα Ιανουαρίου – Απριλίου στη Μύκονο η υστέ-
ρηση των προβλεπόμενων εσόδων από απόδοση 
ΦΠΑ έφτασε το 62%. Στην Πάρο, τη Ρόδο και τη Ζά-
κυνθο η υστέρηση έφτασε σχεδόν το 40%. 

Τα χρέη των νοικοκυριών τραβάνε και αυτά 
την ανηφόρα πλησιάζοντας το δημόσιο χρέος, 
αντιστρέφοντας μια πάγια εικόνα σύμφωνα με 
την οποία το ελληνικό δημόσιο ήταν καταχρεω-
μένο, αλλά οι Έλληνες είχαν ένα ιδιωτικό χρέος 
από τα μικρότερα στην Ευρώπη. Τα κόκκινα δά-
νεια ιδιωτών προς τις τράπεζες αυξάνονται διαρ-
κώς, τα χρέη προς την εφορία αυξάνονταν κατά 
1,1 δισ. ευρώ τον μήνα κατά το πρώτο εξάμηνο 
του ’16, τα χρέη ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά τα-
μεία ανήλθαν στα 25 δισ. Οι ληξιπρόθεσμοι λο-
γαριασμοί της ΔΕΗ ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. 

Με αυτή την κατάσταση διαμορφωμένη το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού θέτει ως στόχο 
την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% 
του ΑΕΠ, που θα προέλθει από μείωση δαπανών 
78,8 εκατ. ευρώ και αύξηση των εσόδων (από 
αύξηση των συντελεστών φορολόγησης) κατά 
2,51 δισ. ευρώ. Πιστεύουν δηλαδή οι «κυβερ-
νητικοί εγκέφαλοι» πως με αυτήν τη διαμορφω-
μένη εικόνα θα κατορθώσουν να αυξήσουν τα 
έσοδα του κράτους και να φέρουν και ανάπτυ-
ξη 2,7%!

Η πενταετία 2009-13 ήταν εντόνως υφεσια-
κή ως αποτέλεσμα, στον μεγαλύτερο βαθμό, της 
διακυβέρνησης των μεταπολιτευτικών κυβερνή-
σεων ΝΔ και Πασόκ. Αλλά από το 2015, με ένα 
διάλειμμα το 2014, που η κατάσταση έδειχνε να 
σταθεροποιείται, μπαίνουμε σε έναν νέο υφε-
σιακό κύκλο, αποτέλεσμα της τραγικής διακυ-
βέρνησης του Σύριζα. Και να δούμε πόσα χρόνια 
θα χρειαστούν για να βγούμε από αυτόν τον νέο 
υφεσιακό κύκλο και πόσες καταστροφές θα προ-
καλέσει στη χώρα αυτή η εποχή. 

Ύφεση και πάλι ύφεση
Του Γιάννη Ξένου



                      Αριθμός φύλλου 128       ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Νοεμβρίου 201610
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              ΠΑΙΔΕΙΑ              

Την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου, δι-
εξήχθησαν σε όλη τη χώρα οι 
εκλογές για την ανάδειξη των 
αιρετών αντιπροσώπων των εκ-
παιδευτικών στα υπηρεσιακά 
συμβούλια. Αξίζει να επισημαν-
θεί ότι οι εκλογές για τα τοπικά 
συμβούλια κρίνονται σε έναν 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 
και από την προσωπική επιρ-
ροή των υποψηφίων, ανεξάρτη-
τα πολλές φορές από το ψηφο-
δέλτιο στο οποίο μετέχουν, ενώ 
οι εκλογές για τα περιφερεια-
κά και τα κεντρικά υπηρεσιακά 
συμβούλια έχουν περισσότερο 
πολιτικό χαρακτήρα. 

Π 

αρ' όλο που τη στιγμή 
που γράφονται αυτές 
οι γραμμές δεν έχουν 
ακόμη εκδοθεί τα επί-

σημα αποτελέσματα, οι πρώτες 
ενδείξεις από τα επιμέρους απο-
τελέσματα σε όλη την χώρα επι-
τρέπουν την εξαγωγή ορισμένων 
συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, 
φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
ο πρώτος μεγάλος κλάδος του δη-
μοσίου στον οποίο αποτυπώνονται 
οι συσχετισμοί που διαμορφώνο-
νται στο κεντρικό πολιτικό επίπε-
δο, με τη διαφορά ότι η αριστερά, 

έστω και πολυδιασπασμένη, δια-
τηρεί συνολικά μια αξιοσημείωτη 
επιρροή, σε πολλές περιοχές μά-
λιστα πλειοψηφική. Έχουμε λοιπόν 
ως αδιαφιλονίκητη νικήτρια τη 
ΔΑΚΕ, που ενισχύεται σημαντικά, 
ενώ σημαντικές απώλειες, όπως 
αναμενόταν, καταγράφουν οι ΣΥ-
ΝΕΚ που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Μέρος των απωλειών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εισέπραξαν οι Παρεμβάσεις 
(εξωκοινοβουλευτική αριστερά), 
που αποτέλεσαν μία πιο αξιόπιστη, 
αλλά και σχετικά ανώδυνη επιλο-
γή για τους αριστερούς ψηφοφό-
ρους μετά την «προδοσία» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ανώδυνη με την έννοια ότι 
δεν χρεώνεται σε συγκεκριμένο 
κομματικό φορέα. 

Σε ό,τι αφορά στην παρουσία 

όσων έχουν υπογράψει τη διακή-
ρυξη της «Δημοκρατικής Πατρι-
ωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών», 
είχαμε συμμετοχή ως αυτόνομο 
σχήμα στην Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου (Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνη-
ση) και μαζί με τις Παρεμβάσεις 
και την ΧΕΚ στην Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη. Στην Πελο-
πόννησο, παρά το ότι το σχήμα δεν 
είχε υποψηφίους από τους δύο με-
γαλύτερους νομούς, στους υπόλοι-
πους τρεις κατέγραψε σημαντικά 
ποσοστά και αναδείχθηκε δεύτε-
ρη δύναμη και, συνολικά, πέμπτη. 
Πρόκειται για ένα πολύ ελπιδο-
φόρο αποτέλεσμα δεδομένων των 
συνθηκών. Στην Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη η συνεργασία 
των δυνάμεων που αναφέρθηκαν 
αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Σύ-
ντομα ωστόσο θα έχουμε μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα και για άλ-
λες περιοχές όπως η Κεντρική Ελ-
λάδα, όπου η Ενωτική Κίνηση 
στην Βοιωτία ειδικά ήρθε πρώτη 
στις εκλογές για το τοπικό ΠΥΣΔΕ. 

Παρ' όλο που δεν έχουμε ακό-
μη στη διάθεσή μας τα επίσημα τε-
λικά αποτελέσματα για τα κεντρικά 
υπηρεσιακά συμβούλια Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, είναι 
δεδομένο ότι παραμένει κενό εκ-
προσώπησης όσων θεωρούν ση-
μαντικά  τόσο τα μορφωτικά όσο 
και τα ζητήματα εθνικής ταυτότη-
τας στην Παιδεία. Με δεδομένο ότι 
αυτό το κενό δεν μπορεί να καλυ-
φθεί ούτε από την πέραν του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αριστερά ούτε από την ανασυ-

γκρότηση των υπολειμμάτων της 
άλλοτε κραταιάς ΠΑΣΚ, ούτε από 
τη ΔΑΚΕ, επαφίεται σε μας, της 
Δημοκρατικής Πατριωτικής Κίνη-
σης, να εργαστούμε περισσότερο 
εντατικά για να το καλύψουμε. Τα 
αποτελέσματα στις περιοχές που 
είχαμε παρουσία καταδεικνύουν 
ότι αυτό είναι εφικτό.

Πρώτη δύναμη η Ενωτική Κί-
νηση στην Βοιωτία!

Εκλογές εκπαιδευτικών
αποτύπωση των αλλαγών στην κεντρική πολιτική σκηνή

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

O 

αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλω-
σε για τον υπουργό Παιδείας, Νίκο 
Φίλη, ότι είναι ένας προβληματικός 
άνθρωπος και συμπλήρωσε: «Άλλα 

λέει το βράδυ, άλλα λέει το πρωί. Είναι ασυνε-
πής. Είναι ασυνεπής στις σχέσεις του και στα λό-
για του. Επομένως από μία τέτοια σχέση δεν πε-
ριμένει κανείς καλούς καρπούς». Μάλιστα, στη 
συνάντηση που είχαν οι δύο τους με τον πρωθυ-
πουργό, ο αρχιεπίσκοπος, θέλοντας προφανώς 
να αποκαλύψει τις προθέσεις του Φίλη ενώπιον 
όλων, όσον αφορά στη διαμάχη για τα θρησκευτι-
κό ζήτημα, τον ρώτησε αν έχει κάποιες δικές του 
απόψεις για το ζήτημα. Ο …φερόμενος ως υπουρ-
γός Παιδείας, απάντησε: «Έχουμε μπροστά μας 
τον πρωθυπουργό, ακούμε τι λέει ο πρωθυπουρ-
γός. Ο υπουργός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά υλο-
ποιεί τις αποφάσεις του πρωθυπουργού κι επομέ-
νως θα προχωρήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο».

Ελάχιστες ώρες μετά ο Φίλης, με δηλώσεις 
του, αναιρούσε την όποια αξιοπιστία του επανα-
λαμβάνοντας τα δικά του. Το γραφείο του πρω-
θυπουργού στην απάντησή του άδειασε πανη-
γυρικά τον υπουργό Παιδείας, κ. Φίλη, καθώς, 

όπως ισχυρίστηκε ο αρχιεπίσκοπος, του απά-

ντησαν: «Μην ακούτε, αυτά που είπε ο πρω-

θυπουργός, αυτά θα γίνουν. Οι απόψεις του κ. 

Φίλη είναι προσωπικές απόψεις». 

Θα ήμουν ο τελευταίος που θα θεωρούσε 

απόψεις της ιεραρχίας της Εκκλησίας ως θέ-

σφατον και ως μοναδική αλήθεια, όμως οι εκ-

μυστηρεύσεις του αρχιεπισκόπου δεν χωράνε 
καμιά αμφισβήτηση. Κι αυτό γιατί είναι εξόχως 
αποκαλυπτικό πως, σε αυτές τις στιχομυθίες, 
διαγράφεται όλο το ανήθικο και ανερμάτιστο 
πνεύμα μιας παρακμιακής μεταπολίτευσης. 

Η λογική και η πεποίθηση ότι «άλλα λέμε 
και άλλα εννοούμε ή πράττουμε», η ανήθικη 
«ηθική», ότι, ανάλογα τη στιγμή, συμπεριφε-
ρόμαστε με τρόπο που συμφέρει και μετά αλ-
λάζουμε πλεύση, γιατί «δεν στοιχίζει και τίπο-
τα», ήταν κατά βάση η συμπεριφορά των κομ-
ματικών ελίτ, ιδιαίτερα μετά τον αριστερό κοι-
νωνικό εκμαυλισμό που καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ. 
Στο πνεύμα αυτό βουτήχτηκε και το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι της «ανανεωτικής» αριστεράς, που 
αποτελούσε και τους διανοούμενους της εκά-
στοτε εξουσίας. 

Η πολιτική δειλία και κουτοπονηριά του 
Φίλη, το γλείψιμο μπροστά στον «αρχηγό» 
και το άμεσο άδειασμά του από το γραφείο του 
πρωθυπουργού αποτελούν δομικά στοιχεία 
της πνευματικής διάλυσης και του μακιαβε-

λισμού που γεννήθηκαν σ’ αυτή την ιστορική 

φάση της Ελλάδας. Ο Φίλης, όπως και ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ, αποτελεί γνήσιο τέκνο της μεταπολίτευσης 

και της «νέας γλώσσας» της εξουσίας και του 

σχετικισμού που γέννησε. Κι αν το ίδιο πνεύμα 

αυτής της παρασιτικής και αεριτζήδικης λογι-

κής επικρατούσε και στον δεξιό τομέα της οι-

κονομίας, είναι αυτή η αριστερά που το θεωρη-

τικοποίησε ως στρατηγική και νοοτροπία, μπο-

λιάζοντας την καθημερινότητα και τις συνειδή-

σεις.  

Η υπέρβαση της λογικής αυτής, που μετου-

σιώνεται και ως υπέρβαση των δεξιών και αρι-

στερών αφεντικών του φαντασιακού μας, στο 

πεδίο της πολιτικής και της οικονομίας, απο-

τελεί πατριωτικό καθήκον. Επιπλέον, είναι και 

μια συνθετική διέξοδος από την πολλαπλή 

κρίση που μας βασανίζει και κατά βάση τρώ-

ει τις σάρκες του ηθικού πολιτισμού αυτής της 

χώρας.

Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Φίλης και το «πνεύμα της μεταπολίτευσης»

Οι εκλογές στην Βοιωτία
Η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευ-
τικών Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Βοιωτίας στις εκλο-
γές για ανάδειξη ΠΥΣΔΕ στην 
Βοιωτία βγήκε πρώτη δύνα-
μη με ποσοστό 33,28%, λαμ-
βάνοντας 201 ψήφους (140 Λι-
βαδειά και 61 Θήβα). Δεύτε-
ρη ήρθε η παράταξη της ΝΔ 
(29,64%), τρίτες οι Παρεμβά-
σεις (αριστεριστές και ΛΑΕ) με 
18,05%, μόλις τέταρτη η παρά-
ταξη του Σύριζα με 10,1%, μό-
λις λίγες ψήφους πάνω από την 
παράταξη του ΚΚΕ (8,94%). Σι-
δηροκέφαλοι οι συναγωνιστές 
της Ενωτικής Κίνησης. 

 Ρήξη 

“ 
Είναι δεδομένο ότι 

παραμένει κενό εκ-

προσώπησης όσων 

θεωρούν σημαντι-

κά  τόσο τα μορφωτι-

κά όσο και τα ζητήμα-

τα εθνικής ταυτότητας 

στην Παιδεία. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο UPsat είναι ο πρώτος μικροδο-
ρυφόρος που κατασκευάστηκε 
αποκλειστικά στην Ελλάδα μετά 
τη συνεργασία των τμημάτων 
MEAD & ECE του Παν. Πατρών 
με την επίσης ελληνική, μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία "Libre Space 
Foundation" (LSF). Ο δορυφόρος 
θα συμμετέχει στο διεθνές πρό-
γραμμα QB50 για τη διερεύνη-
ση της θερμόσφαιρας. Τέλος, εί-
ναι ο πρώτος δορυφόρος όπου 
ο μηχανικός σχεδιασμός, το σό-
φτγουερ και η πλειονότητα των 
μερών του είναι ελεύθερα διαθέ-
σιμα μέσω αδειών ανοιχτού χαρ-
ντγουέρ και σοφτγουέρ. Θελήσα-
με να μάθουμε περισσότερα για 
το υπόβαθρο αυτής της επιτυχί-
ας και απευθυνθήκαμε σε ένα 
από τα μέλη της LSF, τον Ελευθέ-
ριο Κοσμά:

Καταρχάς θα ήθελα να σε παρα-
καλέσω να μας δώσεις μια σύντο-
μη περιγραφή της "Libre Space 
Foundation". 

Η LSF είναι ένας μη κερδοσκοπι-
κός οργανισμός που έχει σαν σκοπό 
την ανάπτυξη, υποστήριξη και δι-
άδοση ανοιχτών τεχνολογιών για 
το διάστημα. Αποτελείται από έναν 
πυρήνα περίπου δέκα ατόμων, αλλά 
υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώ-
πων που συμμερίζονται το όραμά 
μας και εμπλέκονται στις δραστηρι-
ότητές μας. Το πρώτο μας πρότζεκτ 
(η επιτυχία του έδωσε το έναυσμα 
για την δημιουργία της LSF) είναι το 
SatNOGS, ένα ανοιχτό δίκτυο δο-
ρυφορικών σταθμών, που αποτελεί-
ται από μια σειρά υπο-πρότζεκτ τόσο 
σε επίπεδο λογισμικού όσο και χαρ-
ντγούερ.

Τι ακριβώς είναι το SatNOGS;

Πρόκειται για ένα δίκτυο από επί-
γειους δορυφορικούς σταθμούς στο 
οποίο συμμετέχει ελεύθερα όποιος 
θέλει, ακολουθώντας κάποια στά-
νταρντ ανοιχτής πρόσβασης. Ουσι-
αστικά, επιτρέπει σε κάποιον που 
συμμετέχει στην πλατφόρμα να ακο-
λουθεί κάποιο δορυφόρο καθώς αυ-
τός αλλάζει θέση ως προς το έδαφος 
και να αλληλεπιδρά μαζί του μεταφέ-
ροντας δεδομένα. Το δίκτυο σχημα-
τίστηκε από δεκάδες πανεπιστήμια 
και επιστημονικές ομάδες και έναν 
απίστευτα μεγάλο αριθμό ραδιοερα-
σιτεχνών. Έτσι είναι δυνατόν να γίνε-
ται συνεχής καταγραφή και ανάλυση 
των δεδομένων που εκπέμπει ο δο-
ρυφόρος αυτός.

Φαντάζομαι ότι θα έχει τεράστιο 
εύρος εφαρμογών.

Ακριβώς. Από τα πανεπιστήμια, που 
το χρησιμοποιούν για διδακτικούς 
σκοπούς ή για να αναπτύξουν υποε-
φαρμογές για τις δικές τους ανάγκες, 
μέχρι τους απλούς φοιτητές ή ερευ-
νητές που μπορούν να συλλέξουν 
έναν τεράστιο όγκο δεδομένων για 
τη δική τους έρευνα, χωρίς χρονοβό-
ρες διαδικασίες αιτήσεων και εγκρί-
σεων. Πρόσφατα έμαθα ότι ένας φί-
λος προγραμματιστής σχεδιάζει να 
χρησιμοποιήσει την πρόσβαση σε 
δορυφορικά μετεωρολογικά δεδο-
μένα για να προειδοποιεί ανθρωπι-
στικές αποστολές σε απομακρυσμέ-
να σημεία του πλανήτη για επικίν-
δυνα καιρικά φαινόμενα. Σκοπεύει 
δε να το εντάξει στο σύστημα μετεω-
ρολογικής προειδοποίησης του Διε-
θνούς Ερυθρού Σταυρού.

Για όλα τα παραπάνω, το 2014, 
το SatNOGS κέρδισε έναν διεθνή 
διαγωνισμό νέων τεχνολογιών για το 
διάστημα στις ΗΠΑ, που συνοδεύτη-
κε από χρηματοδότηση 200.000 $ 
περίπου, ποσό που βοήθησε στη δη-
μιουργία της LSF και των επόμενων 
πρότζεκτ.

Ο μηχανικός σχεδιασμός, το σο-
φτγουέρ και η πλειονότητα των με-
ρών του δορυφόρου είναι ελεύθε-
ρα διαθέσιμα μέσω αδειών ανοι-
χτού χαρντγουέρ και σοφτγουέρ: 
τι ακριβώς σημαίνει αυτό με απλά 
λόγια;

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ένας 
άνθρωπος με τεχνικές γνώσεις σε 
κάποιον τομέα μπορεί να κατανοή-
σει τον τρόπο λειτουργίας του UPSat 
και να αναπαράγει το ίδιο αποτέλε-
σμα (με άλλα λόγια, μπορεί να φτιά-
ξει δορυφόρο), αλλά ακόμη περισσό-
τερο μπορεί να βελτιώσει ή να προ-
σαρμόσει το ήδη υπάρχον σχέδιο, 
με τον όρο ότι οι αλλαγές που θα κά-
νει θα παραμείνουν ανοιχτές και για 

τους επόμενους.

Πώς αναλάβατε την ευθύνη κατα-
σκευής του UPSat;

Η αρχική επικοινωνία μας ήταν με το 
Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που είχε 
ήδη αρχίσει να δουλεύει τον UPSat 
στα πλαίσια της διεθνούς αποστο-
λής QB50 που συντονίζεται από το 
Ινστιτούτο Δυναμικής Ρευστών Φον 
Κάρμαν. Με βάση την τεχνογνωσία 
της LSF, η συμμετοχή της έδρασε κα-
ταλυτικά στην ανάπτυξη και κατα-
σκευή του UPSat.

Για εμάς ήταν πολύ ευχάριστη 
έκπληξη ότι το Παν. Πατρών, αντί 
να ακολουθήσει την εύκολη λύση 
της αγοράς ενός έτοιμου δορυφό-
ρου, επέλεξε την εξ ολοκλήρου δη-
μιουργία του στην Ελλάδα, μεγάλο 
μέρος του οποίου έγινε ... σε ένα υπό-
γειο στα Κάτω Πατήσια! Με χαρά δε, 
αποδέχτηκαν την πρότασή μας να γί-
νει το όλο εγχείρημα ανοιχτό. Μιλά-
με για μια μεγάλη πανεπιστημιακή 
ομάδα, αποτελούμενη από αρκετούς 
καθηγητές και άλλο επιστημονικό 
και τεχνικό προσωπικό.

Πέρα από την αυτονόητη σημασία 

της ως μία θετική είδηση σε μία 
θάλασσα απαισιοδοξίας και αρνη-
τικότητας, ποια άλλα οφέλη μπορεί 
να φέρει στην Ελλάδα; Γενικότερα, 
τι μπορεί να προσφέρει η διάδοση 
και χρήση των εφαρμογών ανοι-
χτού κώδικα;

Ειδικά o UPSat, δεδομένου ότι σχε-
διάστηκε, κατασκευάστηκε και δοκι-
μάστηκε στην Ελλάδα έχει υψηλή εγ-
χώρια υπεραξία, καθώς επιβεβαιώ-
νει ότι υπάρχει εγχώρια δυνατότητα 
κατασκευής δορυφόρων.

Γενικότερα, η διάδοση εφαρμο-
γών ανοιχτού κώδικα έχει μια σειρά 
από πλεονεκτήματα που απαιτούν 
εκτενή ανάλυση. Επιγραμματικά, ως 
απλός χρήστης, θα τόνιζα αρχικά την 
ανεξαρτησία από κάποιον "μονα-
δικό προμηθευτή”. Με άλλα λόγια, 
αν η εταιρεία που αναπτύσσει λο-
γισμικό δεν μπορεί πλέον να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της (π.χ. 
γιατί πλέον δεν υφίσταται), ο κώδι-
κας είναι διαθέσιμος ώστε να αναλά-
βει άλλη εταιρεία ή οργανισμός. Επί-
σης, ακριβώς επειδή ο κώδικας είναι 
ανοιχτός, είναι εφικτό να γίνει ανά-
λυσή του ώστε να μην είναι δυνα-
τή η κακόβουλη χρήση του. Όσον 
αφορά στους πολίτες και το κοινό, η 
χρήση ανοιχτού κώδικα μπορεί να 
εξασφαλίσει σε μεγαλύτερο βαθμό 
την ιδιωτικότητα του χρήστη, την 
ασφάλειά του, καθώς και συμβα-
τότητα με νεότερες τεχνολογίες.  

Ειδικά για τους εργαζόμενους 
στον χώρο των Η/Υ, η δυνατότητα 
να δουλέψει κανείς με λογισμικό του 
οποίου ο κώδικάς του είναι όχι μόνο 
ανοιχτός, αλλά και ελεύθερος για αλ-
λαγές, προσφέρει τη δυνατότητα 
για προσαρμογές και την εκπαί-
δευση σε καλές πρακτικές. Δεν 
χρειάζεται να επανεφευρίσκουμε 
τον τροχό κάθε φορά που μια ομά-
δα εργάζεται σε κάτι που έχει ήδη 
επιτευχθεί κάπου αλλού στον κό-
σμο. Όταν τα κεφάλαια, η υλικοτεχνι-
κή υποδομή και οι ανθρώπινοι πό-
ροι είναι περιορισμένοι και σπάνιοι, 
δεν είναι αυτό μια αναίτια σπατάλη;

Πώς μπορεί να βρεθεί χρηματοδό-
τηση για τα πρότζεκτ σας; Εμείς οι 
υπόλοιποι πώς μπορούμε να βοη-
θήσουμε;

Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλ-
θει είτε μέσα από συνεργασίες με 
στόχο κάποιο συγκεκριμένο αποτέ-
λεσμα, π.χ. ένα επιστημονικό πρό-
γραμμα πανεπιστήμιου ή ερευνητι-
κού φορέα, ή από ιδιώτες, είτε από 
δωρεές και προσφορές σε είδος 
από άτομα και ομάδες που χρησιμο-
ποιούν τις υποδομές που δημιουρ-

γούμε και θέλουν να συνεχίσουμε 
να τις παρέχουμε. Συχνές είναι και οι 
δωρεές από άτομα και ομάδες που 
απλώς συμφωνούν με την κεντρική 
ιδέα της παραγωγής ελεύθερου λο-
γισμικού και γι’ αυτό μας στηρίζουν.

Ως προς τους απλούς πολίτες, το 
πιο σημαντικό είναι να έρθουν κο-
ντά στις κοινότητες ανοιχτού κώ-
δικα στον τόπο τους και να γνωρί-
σουν τον τρόπο λειτουργίας και 
τα πλεονεκτήματά τους. Πέρα από 
τον ανοιχτό κώδικα, είναι σημαντι-
κό να μάθουμε ότι, δείχνοντας αυτε-
νέργεια και συνεργατικότητα, μπο-
ρούμε ως πολίτες να δίνουμε πρα-
κτικές λύσεις  ακόμη και σε δύσκο-
λα τοπικά προβλήματα. Εάν μπορεί 
να κατασκευαστεί ένας δορυφόρος 
στα Κάτω Πατήσια, τότε είναι πάρα 
πολλά όσα μπορούμε να επιτύχου-
με όλοι μαζί.

Ένα τελευταίο μήνυμα για το κλεί-
σιμο;

Δυσκολεύομαι να φανταστώ την 
ολοκλήρωση του UPSat εντός προ-
θεσμιών χωρίς την αγαστή συ-
νεργασία με τα μέλη του τοπικού 
hackerspace της Αθήνας, του www.
hackerspace.gr (αντίστοιχα υπάρχει 
το www.lambdaspace.gr στη Θεσ-
σαλονίκη), ενός φυσικού χώρου αφι-
ερωμένου στο ελεύθερο λογισμικό 
και στις πρωτοβουλίες ανοιχτού κώ-
δικα, όπου έλαβε χώρα ένα σημαντι-
κό κομμάτι της ανάπτυξης λογισμι-
κού, της κατασκευής και συνεχών 
δοκιμών του UPSat. Τέτοιου είδους 
ad-hoc υποδομές είναι σε θέση να 
επιτρέψουν τη συνεργασία οργανι-
σμών και ατόμων που επιθυμούν να 
δουλέψουν σε νέες τεχνολογίες.

Το Άρδην Θεσσαλονίκης σε συ-
νεργασία με την τοπική κοινότη-
τα ανοιχτού κώδικα διοργανώνει 
το Σάββατο 26 Νοεμβρίου ανοι-
χτή συνάντηση πολιτών, ελευθερο-
επαγγελματιών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με σκοπό την ενη-
μέρωση για τα προγράμματα ανοι-
χτού κώδικα και παρουσίαση των 
πλεονεκτημάτων τους, τόσο για τις 
επιχειρήσεις, όσο και για την κοι-
νωνία. Στη συζήτηση θα συμμετέ-
χουν και επιχειρηματίες που λει-
τουργούν προγράμματα ανοιχού 
κώδικα και θα μιλήσουν για την 
εμπειρία τους. Η συνάντηση θα γί-
νει στο στέκι του Άρδην, Βαλαω-
ρίτου 1. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
θα ανακοινωθεί σύντομα.

UPsat: μικροδορυφόρος ελληνικής κατασκευής
συνέντευξη του Ελευθέριου Κοσμά, μέλους της Libre Space Foundation στον Χρίστο Δαγρέ 

“ 
Ειδικά o UPSat δε-

δομένου ότι σχεδι-

άστηκε, κατασκευά-

στηκε και δοκιμάστη-

κε στην Ελλάδα έχει 

υψηλή εγχώρια υπε-

ραξία, και επιβεβαιώ-

νει ότι υπάρχει εγχώ-

ρια δυνατότητα κατα-

σκευής δορυφόρων.
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        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη μου εμπειρία από δη-
μόσιο της αλλοδαπής ήταν στη 
Γερμανία, το μακρινό 1989. Ως 
φοιτητής, χρειαζόμουν κοινωνι-
κή ασφάλιση, προσήλθα λοιπόν 
στη σχετική υπηρεσία εφοδια-
σμένος με ένα ελληνικό πιστο-
ποιητικό. Η πρώτη μου έκπλη-
ξη ήταν όταν ρώτησα ποιος είναι 
ο αρμόδιος υπάλληλος και μου 
υποδείχθηκε πάραυτα, χωρίς να 
περάσω από πολλούς αρμόδιους 
και χωρίς κανείς να με ρωτήσει 
δυσαρεστημένα ποιος με έστει-
λε εδώ. Η μεγαλύτερη έκπλη-
ξη, όμως, ήταν όταν εξήγησα τον 
σκοπό της επίσκεψής μου: Πε-
ρίμενα να μου ζητηθούν επίση-
μες μεταφράσεις, επικυρωμένες 
από διάφορες αρχές, σφραγισμέ-
νες από ακόμα περισσότερες αρ-
χές, οι οποίες θα έπρεπε να προ-
σκομιστούν με ένα κατάλογο άλ-
λων δικαιολογητικών, τα οποία 
με τη σειρά τους θα έπρεπε να εί-
ναι επικυρωμένα κ.ο.κ. Αντ’ αυ-
τού ο υπάλληλος μού ζήτησε να 
του πω, στα γερμανικά, τι λέει το 
ελληνικό έγγραφο. Όταν τελείω-
σα την πρόχειρη αυτή διερμη-
νεία, μου ανακοίνωσε ότι η αίτη-
σή μου εγκρίνεται! Φαίνεται διέ-
γνωσε την έκπληξή μου και μου 
είπε ότι ασφαλώς και με εμπι-
στεύεται ότι του μετέφερα επα-
κριβώς το περιεχόμενο του ξέ-
νου εγγράφου.

Ό 

σοι είχαν επαφές με 
το ελληνικό Δημόσιο 
τις τελευταίες δεκαετί-
ες ίσως να μοιράζονται 

την τότε εκπληξή μου. Πολλοί έχουν 
ακόμα και σήμερα να διηγηθούν 
ιστορίες καθημερινής απελπισίας 
από επαφές με δημόσιες υπηρεσί-
ες. Έκτοτε, όμως, έχει κυλήσει πολύ 
νερό στο αυλάκι. Αν η εικόνα της κυ-
ρίας που πλέκει αντί να εξυπηρετεί 
το κοινό εξακολουθεί να υφίσταται 
σε διάφορες παραλλαγές, δεν είναι 
πια η κυρίαρχη. Μεγάλο μέρος των 
υπαλλήλων έχει πλέον προσληφθεί 
με αξιοκρατικές διαδικασίες. Τα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εί-
ναι στο ύψος της ονομασίας που φέ-
ρουν. Αρκετές υπηρεσίες προσφέ-
ρονται ηλεκτρονικά.

Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό 
κράτος παραμένει και γραφειοκρα-
τικό και κομματικό. Τμήματά του 
εξακολουθούν να αποτελούν όρ-

γανο πελατειακών συμφερόντων, 
άντρο διαπλοκής και ιμάντα διαβί-
βασης της μικροκομματικής πολι-
τικής, έτσι όπως το έχουν απαθα-
νατίσει είτε παλαιότεροι ηθογράφοι 
είτε, ακόμα πιο καυστικά, ο Κονδύ-
λης στην «Καχεξία του αστικού στοι-
χείου στην νεοελληνική ιδεολογία». 
Ωστόσο, μετά από κάποια χρόνια ως 
«πελάτης», κυρίως, ως συνομιλητής, 
δευτερευόντως, δημοσίων υπηρεσι-
ών, αλλά και με βάση την εμπειρία 
από την –εύρυθμα λειτουργούσα– 
δημόσια διοίκηση της ΕΕ, προσω-
πική μου πεποίθηση είναι ότι ο ελ-
ληνικός δημόσιος τομέας λειτουρ-
γεί σήμερα, στο σύνολό του, με έναν 
ανεκτό τρόπο και παράγει έργο. Για 
την ακρίβεια, έργο παράγουν πολ-
λές νησίδες αποτελεσματικής λει-
τουργίας ή και πραγματικής αρι-
στείας, οι οποίες ξεχωρίζουν μέσα 
στον ωκεανό της κομματοκρατίας. 
Κάποιος με σφαιρικότερη εποπτεία 
του ελληνικού δημοσίου θα μπο-
ρούσε να πει αν πρόκειται για ελά-
χιστες, μεμονωμένες νησίδες ή για 
ολόκληρες ηπείρους. Γεγονός είναι 
ότι υπάρχουν αυτό που αποκαλού-
με «βέλτιστες πρακτικές» και ότι η 
πρώτη μέριμνα ενός επίδοξου ανα-
μορφωτή θα έπρεπε να είναι ο εντο-
πισμός και η διάχυση αυτών των 
πρακτικών σε ολόκληρο το σώμα 
του δημόσιου τομέα. 

Συναφές είναι και το ζήτημα 
της διάχυσης των γνώσεων. Υπάρ-
χει δυναμικό που μένει αναξιοποί-
ητο λόγω έλλειψης κατάρτισης, η 
οποία θα μπορούσε να δοθεί ενδοϋ-
πηρεσιακά –καλύτερα: επιβάλλεται 

να δοθεί ενδοϋπηρεσιακά για προ-
φανείς λόγους αξιοποίησης εσωτε-
ρικών πόρων και αποτελεσματικό-
τητας. Οι δε αναδιαρθρώσεις υπη-
ρεσιών καθιστούν πιο έντονη την 
ανάγκη συστηματικής επανεκπαί-
δευσης του προσωπικού που αλλά-
ζει καθήκοντα.

Από την άλλη, οι μορφές μη μό-
νιμης απασχόλησης στον δημόσιο 
τομέα θα πρέπει να περιοριστούν. Η 
ύπαρξή τους, αυτή καθαυτή μπορεί 
να δικαιολογείται από τον προσωρι-
νό χαρακτήρα ορισμένων αναγκών 
του δημοσίου. Ο πολλαπλασιασμός 
τους, όμως, δημιουργεί προσωπι-
κό δύο ταχυτήτων και καθιστά τους 
μη μόνιμους υπαλλήλους πιο ευά-
λωτους σε πιέσεις της ανώτερης ιε-

ραρχίας, υποσκάπτοντας 

έτσι την ανεξαρτησία της δημόσιας 
διοίκησης έναντι των πολιτικών αρ-
χών. Πρόκειται, ουσιαστικά, για πα-
ραβίαση του καθεστώτος μονιμό-
τητας των δημοσίων υπαλλήλων, η 
οποία ως γνωστόν θεσπίστηκε για 
να μην αντικαθίσταται το προσωπι-
κό του Δημοσίου με κάθε αλλαγή 
κυβέρνησης. 

Ομοίως προβληματικοί είναι οι 
κομματικοί διορισμοί. Ρεαλιστικά 
μιλώντας, βέβαια, είναι δύσκολο να 
ζητήσει κανείς από μία κυβέρνηση 
να αυτοπεριοριστεί – πόσο μάλλον 
όταν μία θέση με σταθερό μισθό εί-
ναι από τα λίγα ανταλλάγματα που 
πλέον μία κυβέρνηση μπορεί να 
προσφέρει στους ψηφοφόρους της. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι το φαινόμε-
νο πρέπει να πάψει να στιγματίζεται.

Νόμιμα θα αντέτεινε κάποιος με 
αφορμή το παραπάνω παράδειγμα, 
ότι η λειτουργία μιας κρατικής μη-
χανής είναι άμεση συνάρτηση της 
ίδιας της φύσης του κράτους. Ότι, 
δηλαδή, μια κρατική μηχανή που 
εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς πά-
σχει και οργανωτικά. 

Ασφαλώς και είναι ζήτημα πρω-
ταρχικής σημασίας αν το κράτος εί-
ναι πελατειακό ή εν μέρει πελατει-
ακό. Αν κινείται σε αυστηρώς κα-
θορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο 
ή όχι. Αν βασίζεται σε παρασιτική 
ή εύρωστη οικονομία. Σε τελευταία 
ανάλυση: αν είναι ασήμαντος ή ση-
μαντικός παίκτης στη διεθνή σκα-
κιέρα. Ακριβώς όμως επειδή οι πα-
ραπάνω συνθήκες αλληλοϋποστη-
ρίζονται, και είναι αδιόρατο το πότε 
το περιβάλλον θα είναι πιο ευνοϊ-

κό, η συγκυρία και οι περιορισμοί 
δεν μπορούν να αποτελούν άλλο-
θι αδράνειας, όταν υπάρχουν περι-
θώρια βελτίωσης. Εξάλλου οι μικρές 
μεταρρυθμίσεις καταλήγουν να δη-
μιουργούν μια κρίσιμη μάζα.

Σίγουρο είναι, πάντως, ότι οι λύ-
σεις που προκρίνονται για την ανα-
βάθμιση της δημόσιας διοίκησης θα 
πρέπει να μην δημιουργούν επιπλέ-
ον προβλήματα από αυτά που κα-
λούνται να επιλύσουν. Ένα διδακτι-
κό και επίκαιρο παράδειγμα αποτε-
λεί η περίφημη «αξιολόγηση», για 
την οποία πολύ μελάνι έχει ξοδευ-
τεί πρόσφατα στη χώρα μας. (Λιγό-
τερο, πάντως, από το μελάνι που έχει 
χυθεί για την «αξιοκρατία».) Αναφέ-
ρομαι αποκλειστικά στην αξιολόγη-
ση του προσωπικού.

Πρόκειται για μία μόδα η οποία 
μετά απο σταδιοδρομία πολλών 
ετών πέραν του Ατλαντικού εμφα-
νίστηκε στην Ευρώπη και προβλέ-
πεται να εφαρμοστεί και στην Ελλά-
δα. Οι υπέρμαχοί της την κραδαί-
νουν ως πανάκεια, οι αντίπαλοί της 
–συνήθως οι άμεσοι ενδιαφερόμε-
νοι– αντιτείνουν ότι είναι πρόσχημα. 
Ότι δηλαδή χρησιμοποιείται για να 
δικαιολογήσει ειλημμένες αποφά-
σεις, π.χ. απόλυση πολιτικά ανεπι-
θύμητων. 

Ένας πιο ψύχραιμος απολογι-
σμός της μοντέρνας αξιολόγησης 
προσωπικού θα επεσήμανε ότι εν-
δεχομένως λειτουργεί θετικά, καλ-
λιεργώντας κουλτούρα διαλόγου 
μεταξύ προϊσταμένων και υφιστα-
μένων. Αλλά και ότι, ταυτόχρονα, 
δημιουργεί έναν μη αμελητέο γρα-
φειοκρατικό φόρτο. Και ότι, όντως, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
δικαιολογήσει ειλημμένες αποφά-
σεις –όχι απαραίτητα δολίως, αλλά 
επειδή, από τη φύση του, το σύστη-
μα αξιολόγησης αδυνατεί να ρυθ-
μίσει π.χ. το σύστημα προαγωγών. 
Κάτι που με τη σειρά του μπορεί 
να οδηγήσει σε αχρείαστες εντά-
σεις στις υπηρεσίες. Ουσιαστικά, η 
μόνη πραγματική «αξιολόγηση» εί-
ναι η εκ των προτέρων αξιολόγηση: 
η ίδια η εύρυθμη οργάνωση και λει-
τουργία του δημοσίου τομέα, εφό-
σον έχουν προηγηθεί αντικειμενι-
κές διαδικασίες επιλογής προσωπι-
κού. Οπότε ξαναγυρνάμε στα βασι-
κά μεγέθη: ορθολογική οργάνωση 
και αδιάβλητες προσλήψεις.

Εν ολίγοις, ακόμα και αν θεωρή-
σουμε ότι η ελληνική δημόσια διοί-
κηση νοσεί, νοσεί λιγότερο σε σχέ-
ση με την αρχή της μεταπολίτευσης, 
ενώ η ασθένειά της δεν είναι ανίατη.

Νοσεί η ελληνική δημόσια διοίκηση;
η ασθένειά της δεν είναι ανίατη

“ 
Υπάρχει δυναμι-

κό που μένει ανα-

ξιοποίητο λόγω έλ-

λειψης κατάρτισης, 

η οποία θα μπορού-

σε να δοθεί ενδοϋ-

πηρεσιακά –καλύτε-

ρα: επιβάλλεται να 

δοθεί ενδοϋπηρεσι-

ακά για προφανείς 

λόγους αξιοποίησης 

εσωτερικών πόρων.

Του Στράτου Μεϊντανόπουλου 

Σίγουρο είναι, πάντως, ότι οι λύσεις που προκρίνονται για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει 
να μην δημιουργούν επιπλέον προβλήματα από αυτά που καλούνται να επιλύσουν. 
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Σήμερα το δημόσιο στην Ελλά-
δα βάλλεται από δύο κυρίους 
πόλους, που διατηρούν εντε-
λώς ανταγωνιστικές μεταξύ 
τους στοχεύσεις. Αφενός, τους 
νέους ξένους επιστάτες της χώ-
ρας, που θέλουν να διαγράψουν 
όποια ενοχλητική απόκλιση 
ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας, 
συσσώρευσης εθνικού πλού-
του, που βρίσκεται στα χέρια 
του ελληνικού κράτους, και έχει 
κατακτηθεί μέσα στους δύο αι-
ώνες αγώνων αυτού του λαού. 

Κ 
αι αφετέρου… ενός με-
γάλου κομματιού της 
ελληνικής κοινωνίας 
που δεν ζει από το κρά-

τος, αλλά το βιώνει ως τον μεγάλο τύ-
ραννο που του καταδυναστεύει την 
ζωή σε όποια στιγμή κι αν έρχεται σε 
επαφή μαζί του. 

Στο βάθος αυτής της αντίθεσης 
κρύβεται ένας γόρδιος δεσμός: Το 
κράτος, είναι την ίδια στιγμή, απα-
ραίτητη και πρωταρχική προϋπό-
θεση για την ελεύθερή μας ύπαρ-
ξη, την οποία όμως έχει καταντήσει 
να… υπονομεύει καθοριστικά κα-
θώς πλέον δεν λειτουργεί με βιώσι-
μο τρόπο, αποτελώντας τρόπον τινά 
τον πομπό του παρασιτισμού ο οποί-
ος ρήμαξε και ρημάζει αυτήν την 
χώρα.  

Αυτήν την πραγματικότητα, δεν 
την κατανόησαν ποτέ οι δεξιοί νεο-
φιλελεύθεροι – που υποτίθεται ότι 
στοχοποιούν «το κράτος» στο όνο-
μα της βιωσιμότητας της χώρας, ξε-
χνώντας ότι η διευρυμένη κρατική 
αυτοτέλεια και λειτουργία είναι προ-
ϋπόθεση ύπαρξης μιας χώρας στα 
μεγέθη της δικής μας. Ούτε βέβαια 
οι αριστεροί κρατιστές, που έχουν 
ταυτίσει την αυτοτέλεια του ελλη-
νικού κράτους με την… επέκταση 
της γραφειοκρατίας του, που εν τέ-
λει υπονομεύει την ίδια την βιωσι-
μότητα του «δημοσίου» με τον τρό-
πο που λειτουργεί. Γι’ αυτό ακριβώς 
και η νέα εκδοχή «εμφυλίου» με-
ταξύ κρατιστών και «νεοφιλελελέ-
δων» έχει τόσο πέραση στις μέρες 
μας: Γιατί τροποποιεί την πρόσλη-
ψη της ίδιας της πραγματικότητας 
και την καθιστά ‘βολική’ για μαζική 
κατανάλωση και εν τέλει υποκρύ-
πτει ότι σε ό,τι αφορά στο δημόσιο η 
κατάσταση θυμίζει αυτό που οι αγ-
γλοσάξονες λένε «shit hit the fun» –
δηλαδή, ότι τα σκατά έχουν αγγίξει 
τον ανεμιστήρα της οροφής. 

Το ζήτημα που τίθεται, έπειτα 
απ’ όλα αυτά, δεν είναι αν θα υπε-
ρασπιστούμε το «δημόσιο» αλλά 
πως ακριβώς θα το υπερασπιστού-
με· ως έννοια που πρέπει να βρίσκε-
ται υψηλά στις προτεραιότητες του 
λαού και της χώρας μας ή ως πραγ-
ματικότητα, που βρίσκεται στα τάρ-
ταρα της κοινωνικής ανυποληψίας; 
Το κλειδί σε αυτό το ερώτημα, βρί-
σκεται σε μια εντελώς διαφορετική 
αντίληψη για τον δημόσιο τομέα σή-
μερα. Που θα έχει ένα και μονα-
δικό κριτήριο για την αξιολόγη-
σή του: Την παραγόμενη εθνική 
και κοινωνική ωφέλεια σε κάθε 
πτυχή της κρατικής δραστηρι-
ότητας· ανά κάθε ευρώ που δα-
πανά η γραφειοκρατία των μη-
χανισμών. Διότι πριν να συγκρου-
στούμε για το ζήτημα των δημόσι-
ων δαπανών, θα πρέπει να δούμε 
που εν τέλει αυτές καταλήγουν: Πως 
λειτουργεί αυτό που λέμε δημόσια 
επένδυση, απορρόφηση ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων, ελεγκτικός μηχα-
νισμός, φορολογικός μηχανισμός 

κ.ο.κ. Ποιο είναι επίσης το λειτουρ-
γικό κόστος του δημοσίου, δηλα-
δή, πόσα χρήματα, πόσα εργατικά 
χέρια, πόσο γνώση και χρόνο κατα-
ναλώνει για να παράγει το αποτέλε-
σμα που παράγει, κι αν επίσης αυτό 
αξίζει τον κόπο για τις δαπάνες που 
απαίτησε η λειτουργία του.

Αυτά τα ζητήματα αποτελούν την 
«πρώτη ύλη» που θα δώσει με την 
επεξεργασία της έναν σύγχρονο πο-
λιτικό λόγο για το κράτος, το δημό-
σιο, την ελληνική πολιτεία το οποίο 
θα απαντάει σε αυτό το διττό αίτη-
μα που τίθεται σήμερα: Υπεράσπι-
σης της κρατικής αυτοτέλειας, και 
ταυτόχρονα ριζικό μετασχηματισμό 
της ίδιας της λειτουργίας του κρατι-
κού και τοπικο-αυτοδιοικητικού μη-
χανισμού προκειμένου να καταστεί 
ξανά… δημόσιας ωφέλειας. Γιατί σή-
μερα δεν είναι, και αυτό δεν χρειάζε-
ται ανάλυση για να το αποδείξει κα-
νείς· είναι ορατό δια γυμνού οφθαλ-
μού. 

Αυτό το στοίχημα συνεπάγεται 
ρήξεις και συγκρούσεις. Όχι κατ’ 
ανάγκην με ανθρώπους, αλλά σί-
γουρα με νοοτροπίες. Τη νοοτρο-
πία του νομοθέτη, που χτίζει ένα νο-
μικό οικοδόμημα το οποίο έχει ξε-
περάσει τον Λαβύρινθο του Φραντς 
Κάφκα· τη νοοτροπία του εκάστο-
τε επικεφαλής πολιτικού που βλέ-
πει το κράτος ως Μέσο και όχι ως 
Αρχή, ως μέσο εξυπηρέτησης των 
πελατών, για την αναπαραγωγή της 
εξουσίας του· τη συλλογική νοοτρο-
πία των κρατικών υπηρεσιών, που 
παρασύρθηκαν μέσα στον γραφει-
οκρατικό λαβύρινθο και δρουν με 
την πλάτη στην κοινωνία· επίσης, 
το αναπόφευκτο χάσμα στις καθη-
μερινές πρακτικές και συμπεριφο-
ρές που προκύπτει από το γεγονός 
ότι οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν 
και αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα 
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι η 
διαθεσιμότητα, η αύξηση της φορο-
λογίας, η συρρίκνωση του εισοδήμα-
τος, η μετάθεση σε περίπτωση αναδι-
άρθρωσης, ενώ αυτό που αντιμετω-
πίζουν όσοι βρίσκονται έξω από το 
δημόσιο είναι η ανεργία σε συνθή-
κες δουλείας χρέους, η μετανάστευ-
ση σε μια ξένη χώρα, οι πλειστηρι-
ασμοί πρώτης κατοικίας ή –προσε-
χώς– η προσωποκράτηση για χρέη 
[για να κατανοήσουμε λίγο ότι αυτό 
που τα κρατικά συνδικάτα καταγγέλ-
λουν ως «νεοφιλελεύθερη επίθεση» 
εν τέλει μάλλον εξελίσσεται σε όλη 
της την έκταση σε όσους ζουν… έξω 
από το σχετικά προστατευμένο πε-
ριβάλλον του δημοσίου]. 

Κοινώς· το δημόσιο και το κρά-
τος θα πρέπει να αλλάξουν άρδην· 
Η πραγματική διαφορά των δημό-
σιων οργανισμών από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις είναι ότι οι πρώτοι πα-
ράγουν κοινωνική ωφέλεια, ενώ 
οι δεύτεροι, παράλληλα με την πα-
ραγωγή προϊόντων και έργου, πα-
ράγουν και κέρδος, κάποτε σε αντί-

θεση με το κοινωνικό συμφέρον. 
Αν θέλουμε να βοηθήσουμε, λοι-
πόν, το δημόσιο να σταθεί στα πόδια 
του, πρέπει να το απελευθερώσουμε 
από όλους εκείνους τους παράγο-
ντες που το καθηλώνουν στο σημε-
ρινό τέλμα της αναποτελεσματικότη-
τας –ειδάλλως ο δημόσιος χαρακτή-
ρας θα αφορά μόνον στις δαπάνες 
που απαιτούνται για την ύπαρξη μη-
χανισμών που σήμερα λειτουργούν 
εντελώς ασυνάρτητα. 

Ποιοι άραγε είναι σύμμαχοι σε 
αυτόν τον αγώνα; Σε ποιους απευ-
θυνόμαστε; Μήπως η παρούσα κα-
τάσταση του δημοσίου αναπόφευ-
κτα δημιουργεί ένα  μέτωπο σύ-
γκρουσης με όλους τους εργαζό-
μενους σε αυτό; Προφανώς και 
όχι. Αυτά είναι για τον Τζήμερο του 
0,7%, που προσπαθεί να προσθέσει, 
στους εμφυλίους που βιώνουμε σή-
μερα, έναν ακόμη ενάντια στο δη-
μόσιο. Εξάλλου, ένας πολιτικός λό-
γος που παρεμβαίνει από τη σκοπιά 
της εξυγίανσης στο κράτος και το 
δημόσιο, έρχεται να συναντήσει και 
όσους δουλεύουν μέσα σε αυτό και 
παράγουν έργο ενάντια στις κυρί-
αρχες νοοτροπίες. Ακριβώς δηλα-
δή σε εκείνες τις μειοψηφίες, μέσα 
στον δημόσιο τομέα, που, σε πείσμα 
του διάχυτου κλίματος, επιμένουν 
να δουλεύουν με ενάρετα κριτήρια 
κρατώντας τον εν τέλει ακόμα όρθιο 
–διότι ειδάλλως θα είχε καταρρεύσει 
προ πολλού. 

Επομένως, η κουβέντα δεν αφο-
ρά στο αν θα έχουμε ή όχι αξιολό-
γηση –αλλά τι είδους αξιολόγηση 
θα έχουμε στο δημόσιο. Η κουβέ-
ντα δεν αφορά στο αν το δημόσιο νο-
σεί ή όχι, αλλά στο πώς θα απαλλα-
γούμε από τα οργανωτικά πρότυπα 
της δεκαετίας του 1930 που κυρι-
αρχούν στις δομές των υπηρεσιών, 
πώς θα αντιμετωπίσουμε τον λαβύ-
ρινθο της πολυνομίας· πως θα με-
ταβάλουμε τα δημόσια έργα και τις 
κρατικές προμήθειες, από μέσο δι-
ασπάθισης του δημόσιου χρήμα-
τος και παρασιτισμού του κρατικο-
δίαιτου ιδιωτικού τομέα σε μοχλό 
ανασυγκρότησης του παραγωγικού 
ιστού· πώς, εν τέλει, θα μεταβάλου-
με το κράτος από ‘πομπό’ παρασιτι-
σμού, εθνομηδενισμού, φορέα της 
συλλογικής (αν)ηθικής του νεοέλλη-
να σε εγγυητή ύπαρξης μιας ελεύ-
θερης, ανεξάρτητης ελληνικής πο-
λιτείας, σε ρυθμιστή βιωσιμότητας 
της ελληνικής οικονομίας, στη δη-
μοκρατική αρχή που εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 
ίδιας της κοινωνίας.      
     

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο γόρδιος δεσμός κράτους και δημοσίου
Για το δημόσιο ένα και μόνο κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να υπάρχει: η εθνική και κοινωνική ωφέλεια 

“ 
 Η κουβέντα δεν 

αφορά στο αν το δη-

μόσιο νοσεί ή όχι, 

αλλά στο πως θα 

απαλλαγούμε από τα 

οργανωτικά πρότυ-

πα της δεκαετίας του 

1930 που κυριαρ-

χούν στις δομές των 

υπηρεσιών.

Του Γιώργου Ρακκά 

Το κλειδί [...] βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τον δη-
μόσιο τομέα σήμερα. Που θα έχει ένα και μοναδικό κριτήριο για την αξι-
ολόγησή του: Την παραγόμενη εθνική και κοινωνική ωφέλεια σε κάθε 
πτυχή της κρατικής δραστηριότητας· ανά κάθε ευρώ που δαπανά η γρα-
φειοκρατία των μηχανισμών. 
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Τ 

ο κίνημά μας αποτελεί την 
απόληξη μιας μακρόχρο-
νης θεωρητικής και πρα-
κτικής διαδικασίας, στη δι-

άρκεια της οποίας συναγάγαμε τα 
απαραίτητα συμπεράσματα από την 
εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, 
καθώς και από την εξέλιξη των απε-
λευθερωτικών κινημάτων των τε-
λευταίων διακοσίων χρόνων.

Μέσα από την εμπειρία επανα-
στάσεων και ανατροπών που συ-
νεχίζονται μετά τη γαλλική Επανά-
σταση διαπιστώσαμε πως η κίνη-
ση της ανθρωπότητας προς κοινω-
νίες περισσότερο εξισωτικές, όπου 
θα έχουν ριζικά περιοριστεί οι ανι-
σότητες φύλου, φυλής, γνώσεων και 
περιφερειών, είναι μία κίνηση χω-
ρίς διακοπή και χωρίς τέλος. Δεν 
υπάρχει τέλος στην ιστορία. 

Ο φιλελευθερισμός υποσχό-
ταν πως θα μας προσφέρει την ελευ-
θερία μέσα από την ανισότητα! Και 
ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» την 
ισότητα μέσα από την καταστολή 
της ατομικότητας. Το ζητούμενο εί-
ναι μια κοινωνία όπου η επιδίωξη 
της ισότητας θα συνδυάζεται με την 
ελεύθερη ανάπτυξη των δημιουργι-
κών δυνατοτήτων των ατόμων. Δη-
λαδή, μια κοινωνία προσώπων, δι-
ότι η έννοια του προσώπου αναφέ-
ρεται στο συλλογικό άτομο. Απορ-
ρίπτουμε την ατομικιστική λογική 
του ανθρώπου «λύκου» για τους άλ-
λους, καθώς και τη κολεκτιβιστική 
λογική που αντικαθιστά την ισότητα 
με την ισοπέδωση.

Διαρκής και μόνιμη μέριμνα της 
κοινωνίας πρέπει να είναι όχι μόνο 
η άμεση μείωση των οικονομικών 
και κοινωνικών διαφορών, αλλά, 
πριν απ’ όλα, η εξάλειψη των ανι-
σοτήτων στην εκπαίδευση και στη 
γνώση, ανισότητες που αναπαρά-
γουν διαρκώς τις κοινωνικές και τα-
ξικές αντιθέσεις.

Οι εμπειρίες των δημοκρατικών 
επαναστάσεων, των εθνικοαπελευ-
θερωτικών κινημάτων, του εργατι-
κού κινήματος, του κινήματος της 
γυναικείας χειραφέτησης, των νεο-
λαιίστικων κινημάτων, της οικολο-
γίας, θα πρέπει, επομένως, να εν-
σωματωθούν σε ένα νέο κίνημα του 
21ου αιώνα. 

Ο αγώνας μας είναι αγώνας για 
την υπέρβαση της ελληνικής πα-
ρακμής και τη διαμόρφωση μιας 
νέας πολιτείας ισότητας, ελευθερί-
ας και δικαιοσύνης για τον ελληνι-
σμό του 21ου αιώνα – γι’ αυτό και δι-
εκδικεί: εθνική ανεξαρτησία, κοι-
νωνική δικαιοσύνη, παραγωγι-
κή ανστυγκρότηση, οικολογική 

ισορροπία, άμεση δημοκρατία – 
κοινοτισμό, πνευματική αναγέν-
νηση. Αυτά τα έξη σημεία δεν ιε-
ραρχούνται, αλλά αποτελούν, το 
καθένα, αυθύπαρκτες και ισότιμες 
αξίες. 

Μόνον η συγκυρία αναδεικνύ-
ει κάποιο από αυτά ως προτεραι-
ότητα και όχι, όπως συνέβαινε στο 
παρελθόν, μία αντίθεση να προβάλ-
λεται ως το αποκλειστικό «κλειδί»  
για όλες τις άλλες, με τις εκτρωματι-
κές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. 
Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η 
ανάδειξη της εθνικής ή της κοινω-
νικής διάστασης σε αποκλειστική 
αντίθεση κατέληξε σε ολοκληρωτι-
κά καθεστώτα, που οδήγησαν είτε 
στον ναζιστικό και φασιστικό εθνι-
κισμό είτε στη σταλινική και σοβι-
ετική παραμόρφωση. Στη δική μας 
περίπτωση, η άρρηκτη συνάφεια 
τους καταδεικνύεται και από το γε-
γονός ότι καμία δεν μπορεί να ολο-
κληρωθεί χωρίς τη συμβολή των 
υπολοίπων. Η εθνική ανεξαρτησία, 
δεδομένων των μεγεθών και της γε-
ωπολιτικής θέσης της χώρας, προϋ-
ποθέτει ένα νέο μοντέλο οικονομι-
κής και οικολογικής ισορροπίας, θε-
μελιωμένο στην παράδοση της κοι-
νωνικής και δημόσιας οικονομίας, 
της μικρής επιχείρησης, της αποκε-
ντρωμένης παραγωγής, της δικτυα-
κής οργάνωσης της ελληνικής κοι-
νωνίας και του κοινοτισμού.

Όσο κυριαρχεί το μοντέλο της 
παγκοσμιοποίησης και των κοινω-
νικών ανισοτήτων, η εθνική ανε-
ξαρτησία θα παραμένει μία φενά-
κη. Η Ελλάδα δεν διαθέτει τα μεγέ-
θη και την ιδεολογία  που θα της 
επιτρέψει να κινηθεί μέσα στη ζού-
γκλα των πολυεθνικών. Η αρχαία 

Αθήνα μπόρεσε να αντιμετωπίσει 
τους Πέρσες γιατί στηριζόταν στον 
ένοπλο ελεύθερο αγρότη-πολίτη· 
το Βυζάντιο στηρίχτηκε στον ελεύ-
θερο αγρότη-ακρίτη· την Επανά-
σταση του ’21 την πραγματοποίη-
σε ο «απείθαρχος» κλέφτης των ελ-
ληνικών βουνών, στην Αντίσταση 
στους Γερμανούς και στον αγώνα 
της ΕΟΚΑ, πρωτοστάτησαν η αγρο-
τιά και η νεολαία.

Οι γενικές μας κατευθύνσεις 
αποτελούν μια απόπειρα δημιουρ-
γικής σύνθεσης ανάμεσα στην αρ-
χαιοελληνική αμεσοδημοκρατική 
παράδοση της ελευθερίας, στην ορ-
θόδοξη παράδοση, που επί δεκαε-
φτά αιώνες ταυτίστηκε με τον ελλη-
νισμό, στο αντιστασιακό ήθος του νε-
ώτερου ελληνισμού και στις απελευ-
θερωτικές παραδόσεις και κινήματα 
των υπόλοιπων λαών. Το αίτημα της 
σύνθεσης συνιστά βασική ανάγκη 
για την επιβίωση και την ολοκλή-
ρωση του νεώτερου ελληνισμού. Γι’ 
αυτό και το κίνημά μας, περιλαμβά-
νει και απευθύνεται σε ανθρώπους 
από ποικίλες ιδεολογικές καταβο-
λές και αντιλήψεις, προερχόμενους 
από την Αριστερά, το Κέντρο και τη 
Δεξιά, θρησκευόμενους και μη, που 

όμως συμφωνούν στις βασικές μας 
κατευθύνσεις, είναι πολυσυλλεκτι-
κή και συνθετική. Απορρίπτουμε το 
ψευδές δίλημμα «εκσυγχρονισμός 
ή παράδοση», επιζητώντας τον «εκ-
συγχρονισμό της παράδοσής» μας.

Υπερασπίζουμε, λοιπόν, την 
ανάγκη για μια οργάνωση της κοι-
νωνίας που θα περιορίζει αποφασι-
στικά την κυριαρχία του εμπορεύ-
ματος, θα αναπτύσσει ορισμένους 
τομείς παραγωγής και θα αποανα-
πτύσσει άλλους, θα περιλαμβάνει 
έναν μεγάλο κοινωνικοποιημέ-
νο τομέα, θα μεταφέρει πόρους και 
δραστηριότητες στην περιφέρεια, 
θα προωθεί την πολυκαλλιέργεια 
και τις βιολογικές καλλιέργειες, θα 
απορρίπτει τη μονοκαλλιέργεια 
του τουρισμού και θα προωθεί την 
ενεργειακή αυτονομία σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, στηριγ-
μένη κατ’ εξοχήν στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Προσβλέπουμε σε 
ένα μοντέλο ισορροπημένης ανά-
πτυξης του δημόσιου-κρατικού το-
μέα (σε μεγάλους τομείς που αφο-
ρούν στην συλλογική διαβίωση, την 
εθνική ασφάλεια, τα κοινωνικά αγα-
θά), δίνουμε έμφαση στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις στον ιδιωτικό 

τομέα, καθώς και σε έναν αυξανόμε-
νο τομέα συνεταιριστικών και κοινο-
τικών επιχειρήσεων. Η παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση της Ελλάδας 
με δεδομένα τα μεγέθη και τις δυ-
νατότητές μας, θα καταστεί εφικτή 
μόνο αν ακολουθήσει ένα σύγχρο-
νο μοντέλο, που να επικεντρώνεται 
στην ποιοτική παραγωγή στηριγμέ-
νο στην τεχνολογικά ενημερωμένη 
επιχείρηση, σ’ ένα μορφωμένο και 
πολυειδικευόμενο εργατικό δυνα-
μικό, στις συνέργειες και στους συ-
νεταιρισμούς, στην έρευνα, την εξέ-
λιξη και την καινοτομία.  

Η λογική που αναδεικνύει την 
οικονομία ως το αποκλειστικό κέ-
ντρο της κοινωνίας αποτελεί παγί-
δα και οδηγεί αναπόφευκτα στην 
κυριαρχία του εμπορεύματος και 
της αγοράς πάνω στους ανθρώπους. 
Η οικονομία πρέπει να μεταβληθεί 
και πάλι σε έναν τομέα της ανθρώ-
πινης ζωής και το μέτρο της ανά-
πτυξης των ανθρώπινων κοινωνι-
ών πρέπει να είναι η απομάκρυν-
ση από το βασίλειο της ανάγκης, 
δηλαδή από την οικονομία, και όχι 
αντίστροφα η υπαγωγή των πάντων 
σε αυτή. 

Υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να 
μετασχηματίσουμε και το μοντέλο 
ανάπτυξης που θέριεψε τις τελευταί-
ες δεκαετίες στην χώρα μας. Διότι, η 
προσαρμογή της ελληνικής οικονο-
μίας σε αυτήν την λογική έχει οδη-
γήσει στον χρεοκοπημένο αθηναϊκό 
υπερσυγκεντρωτισμό (ταυτόχρονα 
γύρω στο 50% του ΑΕΠ και το 40% 
του πληθυσμού της χώρας είναι συ-
γκεντρωμένο στο… 3% της επικρά-
τειάς της!), στην κυριαρχία των πα-
ρασιτικών δραστηριοτήτων, στην 
εγκαθίδρυση ενός μοντέλου βαρβα-
ροτουρισμού που υπονομεύει ακό-
μα και τα τουριστικά πλεονεκτήμα-
τα της χώρας. Οικονομική αυτοδυ-
ναμία, ισορροπία παραγωγής και 
κατανάλωσης, έμφαση στην εκπαί-
δευση και την γνώση, πάντρεμα 
του τουρισμού με τον πολιτισμό, 
την οικολογική συνείδηση, και την 
διατροφική παράδοση της χώρας εν 
τέλει –τον μετασχηματισμό της πα-
ρασιτικής κοινωνίας σε κοινωνία 
της γνώσης και του πολιτισμού.  

Επιθυμούμε να παράγεται εγ-
χώρια το μεγαλύτερο μέρος των 
προϊόντων που χρειαζόμαστε, χω-
ρίς να οδηγούμαστε σε κλειστή οι-
κονομία. Η οικολογική διάσταση 
υποχρεώνει σε ένα μοντέλο αποκε-
ντρωμένης και μικρής κλίμακας πα-
ραγωγής, προϋπόθεση τόσο για την 
κοινοτική και συνεταιριστική πα-
ραγωγή όσο και για την εθνι-

          ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Άρδην: Ποιοι είμαστε και τι κοινωνία θέλουμε
απόσπασμα από τις θέσεις του κινήματος Άρδην, που θα κυκλοφορήσουν ευρέως μετά την α΄ Πανελλαδική συνδιάσκεψη

»

“ 

Δεν μπορεί να 

υπάρξει εθνική 

ανεξαρτησία 

και κοινωνική 

δικαιοσύνη 

με παρασιτική 

οικονομία, 

απόλυτα 

εξαρτημένη από 

την παγκόσμια 

αγορά. 

www.ardin-rixi.gr
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όραμα για τον 

Ελληνισμό

αντίσταση

στην παρακμή

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016
έναρξη: 09:30
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α, Aθήνα

Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
του Κινήματος Άρδην

ά  δηνρ
Κ Ι Ν Η Μ Α
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                 ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Τ 
ο Άρδην θα πραγματοποι-
ήσει την Πρώτη πανελλα-
δική του συνδιάσκεψη το 
Σάββατο 12 Νοεμβρί-

ου 2016. Θα γίνει παρουσίαση 
των θέσεων του Κινήματος και των 
άμεσων πολιτικών και οργανωτι-
κών του στόχων. 

Στην συνδιάσκεψη μπορούν 
να συμμετάσχουν τόσο τα μέλη του 
Άρδην όσο και παρατηρητές.

Η αίθουσα που θα λάβει χώρο 
η συνδιάσκεψη είναι το Πνευμα-
τικό Κέντρο Ρουμελιωτών (Σίνα 
και Δαφνομήλη 1Α). Η συνδιά-
σκεψη θα ξεκινήσει στις 9.30 το 
πρωί και η πρώτη ημέρα θα ολο-
κληρωθεί το βράδυ. 

αναλυτικό πρόγραμμα
9.30-10.15: Εγγραφές μελών 
και παρατηρητών. Όσα μέλη δεν 
έχουν καταβάλει την εισφορά εγ-
γραφής, παρακαλούνται να το κά-
νουν μέχρι την συνδιάσκεψη για 
να μπορούν να συμμετέχουν ως 
πλήρη μέλη με δικαίωμα λόγου.
10.15-12.00: Χαιρετισμοί από 
προσωπικότητες και φορείς που 
έχουν προσκληθεί.
> Το Προσφυγικό – Μεταναστευτι-
κό στα νησιά του Αιγαίου: Παρέμ-
βαση από εκπρόσωπο της Παγχι-
ακής Επιτροπής Αγώνα 
12.00-13.00: Κεντρική ομιλία: 
Γιώργος Καραμπελιάς 
13.00-13.20: Ομιλία για τις πολι-

τικές προοπτικές: Γ. Ρακκάς
13.20-13.40: Ομιλία επί των ορ-
γανωτικών στόχων του Κινήματος 
και πρόταση για Πανελλαδικό Συ-
ντονιστικό όργανο και Θεματικές 
Επιτροπές: Γιάννης Ξένος
13.40-14.30: Διάλειμμα
14.30-17.00: Ομιλίες εκπροσώ-
πων τοπικών κινήσεων και θεμα-
τικών ομάδων του Άρδην: Θρά-
κη: Κώστας Καραϊσκος, Κρήτη: 
Κώστας Δαμαβολίτης, Κύπρος: 
Χρήστος Πέτρου, Αχαϊα: Θόδω-
ρος Ντρίνιας, Λιβαδειά: Λουκάς 
Μοιραναίος, Πειραιάς: Μανό-
λης Εγγλέζος-Δεληγιαννάκης, 
Δυτική Αττική Ανδρέας Ανδρι-
όπουλος, Βόρεια Αττική: Νι-
κόλας Δημητριάδης, Αιτωλο-
ακαρνανία: Ηλίας Γεωργαλής, 
Θεσσαλία: Σωτήρης Κύρμπας, 
Δυτική Μακεδονία: Αντώνης Ρή-
γας, Πατριωτική Κίνηση Εκπαι-
δευτικών: Τάσος Χατζηαναστα-
σίου, Αθηνοκεντρισμός: Νίκος 
Ντάσιος, Δημόσια Διοίκηση: Βα-
σίλης Στοϊλόπουλος, Οικονομι-
κή πολιτική: Αντώνης Πλατανιάς, 
Αγροτική οικονομία: Δημήτριος 
Αμανατίδης, Οικολογία: Δημή-
τρης Μπούσμπουρας, Νεολαία: 
Γιώργος Μπύρος, κ.λπ.

17.00-19.30: Παρεμβάσεις με-
λών. 
19.30-21.00 Κλείσιμο, αποφά-
σεις, ψηφίσματα 

Προεδρείο: 
Πρόεδροι: Χριστίνα Σταματο-
πούλου, Δημήτρης Δημόπου-
λος, Θανάσης Τζιούμπας, Σταύρος 
Πνευματικάκης και Δημήτρης Νι-
κηφορίδης. Μέλη: Μ. Δεσύπρη, 
Μ. Αδαλή, Ε. Ρούσσου, Σ. Νικολαϊ-
δου, Θ. Παντούλας, Δ. Γιαννάτος, Κ. 
Σεβρής, Ν. Κελέρμενος, Χ. Πουγκι-
άλης, Γ. Τασιόπουλος, Κ.Σαμάντης, 
Π. Κόρπας, Γ. Ξένος, Σ. Δενάζης, 
Μ. Χατζηπέτρου, Κ. Γερούκαλης, 
Σ. Βαζούρας, Κ. Τσιώλης. Τα μέλη 
του προεδρείου θα εναλλάσσονται, 
αλλά θα πρέπει πάντα να βρίσκο-
νται τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο 
προεδρείο.

Γραμματεία: Ε. Σαββάκη, Ε. 
Ζαχαροπούλου, Σ. Ιωαννίδης, Έ. 
Δούση, Β. Αγγελίδου, Γ. Γάτσιος, Χ. 
Νικολόπουλος, Φ. Χρυσοχοίδης, 
Γ. Ξένος, Β. Τουντόπουλος

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 
στις 10.00 το πρωί στα γραφεία 
του Άρδην (Ξενοφώντος 4, Σύ-
νταγμα) θα συναντηθεί το συντο-
νιστικό του Άρδην, από εκπρο-
σώπους περιοχών και θεματικών 
ομάδων, που θα έχει προκύψει 
την προηγούμενη μέρα, για να 
συνεδριάσει. Παράλληλα, θα συ-
γκληθούν και θα πραγματοποιή-
σουν την πρώτη τους συνάντηση 
οι ομάδες εργασίας που θα δημι-
ουργηθούν το Σάββατο. 

κή ανεξαρτησία. Προφανώς, 
αυτό δεν σημαίνει την ανυ-
παρξία και μεγάλων επιχει-

ρήσεων, όπως στον τραπεζιτικό το-
μέα και αλλού, αλλά ένα μοντέλο οι-
κονομίας βιώσιμο πρέπει να έχει 
ως βάση του τη μικρή κλίμακα πα-
ραγωγής και χωροταξικής οργάνω-
σης. Δεν μπορεί μια κοινωνία ανε-
ξάρτητη και δίκαιη να αναπαράγει το 
υδροκεφαλικό μοντέλο του αθηνο-
κεντρικού κράτους.

Δεν μπορεί να υπάρξει εθνική 
ανεξαρτησία και κοινωνική δι-
καιοσύνη με παρασιτική οικονο-
μία, απόλυτα εξαρτημένη από την 
παγκόσμια αγορά. 

Βασικό στοιχείο της εθνικής αξι-
οπρέπειας είναι η αξιοπρέπεια των 
ανθρώπων. Η αξιοπρεπής εργασία 
για όλους, είναι ένα αίτημα αποφα-
σιστικής σημασίας καθώς και η δι-
ασφάλιση ενός αξιοπρεπούς, εγγυ-
ημένου εισοδήματος – ουσιαστικός 
πυλώνας στον αγώνα για κοινωνι-
κή αλληλεγγύη. Η κοινωνική οι-
κονομία αποτελεί απαραίτητο εργα-
λείο για την επίτευξη των παραπά-
νω στόχων όσο και για την υλοποί-
ηση ενός εναλλακτικού οικονομικού 
μοντέλου.

Χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευ-
τικό σύστημα, που να προάγει την 
ολόπλευρη μόρφωση των πολιτών 
και να υποστηρίζει, τον αγώνα του 
ελληνικού λαού για ελευθερία, ισό-
τητα, αδελφοσύνη. Η εκπαίδευση 
που επιθυμούμε πρέπει να στηρίζε-
ται στις αξίες της επιστημονικής αλή-
θειας, της γνώσης και της χρήσης της 
γλώσσας και των παραδόσεών μας, 
για τη διαμόρφωση της συνείδησης 
των νέων, παράλληλα, με την επικοι-
νωνία με τους άλλους λαούς και τα 
επιτεύγματά τους. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέ-
πει να αρνείται τον χυδαίο ανταγω-
νισμό και την «εκπαίδευση της αμά-
θειας», να προάγει μια παιδεία εθνι-
κή, οικουμενική, αληθινή. «Στο νου 
μου δεν έχω άλλο πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα».

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφεί-
λει παράλληλα να αποτελεί μοχλό 
για την οικονομική ανασυγκρότη-
ση, καθώς και να παρέχει στις νέες 
γενιές την προοπτική μιας σταθερής, 
αξιοπρεπούς εργασίας. Η τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, τεχνική και θεωρη-
τική, διατηρεί νευραλγικό ρόλο για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση, 
καθώς μπορεί να αναβαθμίσει θεα-
ματικά τις δεξιότητες του εργατικού 
δυναμικού, να συμβάλει στην έρευ-
να και την εξέλιξη των προϊόντων και 
της παραγωγής τους, να παραγάγει 

και να διαθέσει χρήσιμη τεχνογνω-
σία. Γι’ αυτό και οι κατευθύνσεις του 
πανεπιστημίου απαιτούν ριζικό επα-
ναπροσανατολισμό για την ανάπτυ-
ξη συγκεκριμένων κλάδων της δευ-
τερογενούς παραγωγής, την υποστή-
ριξη του νέου μοντέλου αγροτικής 
οικονομίας, τον οικονομικό σχεδια-
σμό, την ανασυγκρότηση του κρά-
τους, των θεσμών κ.ο.κ.  

Η ταυτότητα των ανθρώπων 
δεν είναι ένα κλειστό και μονοδιά-
στατο σύστημα, γιατί οι άνθρωποι 
διαθέτουν πολλαπλές ταυτότητες, 
φύλο, ηλικία, έθνος, γλώσσα, κοινω-
νική τάξη, θρησκεία και παραδόσεις, 
πολιτισμό, επάγγελμα, τοπικότητα 
κ.λπ.,. Γι’ αυτό είναι προφανές πως 
υπερασπίζουμε την ύπαρξη κινημά-
των οικολογικού, εργατικού, αγροτι-
κού, εθνικού, νεολαιίστικου, γυναι-
κείου, συνδικαλιστικών και ομοιοε-
παγγελματικών οργανώσεων κ.λπ., 
καθώς επίσης και θρησκευτικών και 
εκκλησιαστικών συσσωματώσεων, 
μόνο που δεν πιστεύουμε ούτε στην 
αναγωγή όλων σε ένα, ούτε, από την 
αντίθετη πλευρά, σε έναν κατακερ-
ματισμό ταυτοτήτων και κινημάτων, 
που έχει ως κατάληξη την απόλυτη 
ατομικοποίηση και διάλυση της κοι-
νωνικής συνοχής.

Οι αξίες της εθνικής ταυτότητας 
και αλληλεγγύης όχι μόνο είναι προ-
ϋπόθεση για την επιβίωση των χω-
ρών -και κατ’ εξοχήν της δικής μας, 
που βρίσκεται στα σύνορα των κό-
σμων- αλλά αποτελούν και προϋπό-
θεση για τη διατήρηση της κοινω-
νικής συνοχής και της οικονομικής 
επιβίωσης.

Χωρίς αίσθηση εθνικής κοινότη-
τας, οι κοινωνίες γίνονται ζούγκλες. 
Και ένα από τα μεγαλύτερα εγκλή-
ματα του εθνομηδενισμού είναι 
πως, προσπαθώντας  να αμβλύνει 
την εθνική συνείδηση των Ελλή-
νων, αποδυνάμωσε την κοινωνική 
τους συνοχή, αποσυνέθεσε συνδικά-
τα, συνεταιρισμούς, κοινότητες, δή-
μους, ακόμα και τους ευρύτερους οι-
κογενειακούς δεσμούς. Κατά συνέ-
πεια, η ανασυγκρότηση των κοινω-
νιών μας περνάει τόσο μέσα από την 
αλλαγή των κοινωνικών δομών και 
του οικολογικού προτύπου, όσο και 
μέσα από την ανασύνθεση του εθνι-
κού και κοινωνικού ιστού.

»

Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

ά  δηνρ

Συνέντευξη Τύπου

Τ 
ο Κίνημα Άρδην διοργανώνει συνέντευξη 
Τύπου την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, 
ώρα 12:00, στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), με 
θέματα την παρουσίαση της διακήρυξης του 

Κινήματος Άρδην, την παρουσίαση των θέσεων του 
Κινήματος και την ενημέρωση για την πανελλαδική 
συνδιάσκεψη του Άρδην που θα γίνει το Σάββατο 12 
Νοεμβρίου.

Το κίνημα Άρδην θα παρουσιάσουν οι: 

Γιώργος Καραμπελιάς, επικεφαλής του κινήματος
Κώστας Δαμαβολίτης, πρώην βουλευτής
Κώστας Καραΐσκος, εκδότης εφ. Αντιφωνητής και 
δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής.
Γιώργος Ρακκάς, δημοτικός σύμβουλος δήμου 
Θεσσαλονικέων 
Σταύρος Πνευματικάκης, εκπρόσωπος της Δημο-
τικής Κίνησης «Κοινοτικόν», που εκπροσωπείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
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«Η φιγούρα του Τραμπ είναι 
εκείνη της γελοιώδους υπερβο-
λής, χυδαία, και εκμεταλλεύεται 
τις χειρότερες ρατσιστικές και 
σεξιστικές προκαταλήψεις μας – 
ένας ανδρικός σοβινιστής δίχως 
ίχνος ευπρέπειας, έτσι ώστε ακό-
μα και γνωστοί παράγοντες των 
Ρεπουμπλικάνων να τον εγκα-
ταλείπουν κατά δεκάδες. Εάν ο 
Τραμπ παραμείνει υποψήφιος 
των Ρεπουμπλικάνων, θα έχουμε 
όντως μια «καλή εκλογική μάχη». 
Παρ’ όλα τα προβλήματά και τις 
μικροπροστριβές μας, όταν υπάρ-
χει μια πραγματική απειλή μπο-
ρούμε να ενωθούμε, όχι μόνο για 
να υπερασπιστούμε τις βασικές 
δημοκρατικές μας αξίες, όπως 
έκανε η Γαλλία μετά τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις που υπέστη, 
αλλά επίσης στο όνομα του κοι-
νού αισθήματος ευπρέπειας που 
μας διακατέχει». 

Ω 

στόσο, αυτή η πολύ βο-
λική δημοκρατική αφή-
γηση θα πρέπει να μας 
ανησυχήσει. Ίσως χρει-

άζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω 
και να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας: 
Ποιο είναι ακριβώς το χρώμα του με-
τώπου που ενσαρκώνει τη δημοκρα-
τική ενότητα των ευπρεπών ανθρώ-
πων; Όλοι βρίσκονται μέσα σε αυτό, 
από τη Γουόλ Στρητ, μέχρι τους υπο-
στηρικτές του Σάντερς που προέρχο-
νται από ό,τι απέμεινε από το κίνη-
μα «Καταλάβετε την Γουόλ Στρητ», 
από τις πολυεθνικές μέχρι τα συνδι-
κάτα, από τους βετεράνους του στρα-
τού μέχρι το ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ομο-
φυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τραν-
σεξουαλικοί), από τους οικολόγους 
(που τρομοκρατήθηκαν επειδή ο 
Τραμπ αμφισβήτησε το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου) μέχρι τις φεμινί-
στριες (που χαίρονται με την προο-
πτική εκλογής της πρώτης γυναίκας 
προέδρου), ως και τις μετριοπαθείς 
φιγούρες του ρεπουμπλικανικού κα-
τεστημένου, που έχουν πανικοβλη-
θεί από τα καμώματα του Τραμπ και 
τις ανεύθυνες, δημαγωγικές του προ-
τάσεις. Ωστόσο, ακριβώς αυτά τα κα-
μώματα καθιστούν την περίπτωσή 
του μοναδική –για παράδειγμα, αξί-
ζει κανείς να θυμηθεί το διφορούμε-
νο της στάσης του σε ζητήματα όπως 
αυτό των ΛΟΑΤ ή των εκτρώσεων:   

 Μετά το Ορλάντο, [ο Τραμπ] έκα-
νε τόσο θόρυβο και απηύθυνε τόσο 
θερμά λόγια για τα ΛΟΑΤ θύματα –

με τρόπο που δεν θα τολμούσε κανέ-
νας άλλος ρεπουμπλικάνος. Επίσης, 
είναι κοινός τόπος ότι ο Τραμπ δεν εί-
ναι «πιστός» Χριστιανός και τα σχετι-
κά που λέει είναι μόνο για επικοινω-
νιακή κατανάλωση – και όταν λέω «εί-
ναι γνωστό» εννοώ ιδίως από τους με-
θοδιστές, τους μορμόνους και τις άλλες 
χριστιανικές σέχτες που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά του αμερικάνικου φο-
νταμενταλιστικού μετώπου. Τέλος, η 
θέση του για τις εκτρώσεις αποτελού-
σε επί δεκαετίες άποψη των φιλελευ-
θέρων... Με λίγα λόγια, ο Τραμπ κα-
τάφερε να μεταβάλει την πολιτισμική 
πολιτική του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος για πρώτη φορά μετά τον Νίξον. 
Με την υιοθέτηση μιας τραχιάς, μισο-
γυνικής, και ρατσιστικής ρητορικής κα-
τάφερε να απελευθερώσει το Ρεπου-
μπλικανικό Κόμμα από το φονταμε-
νταλιστικό, το ομοφοβικό και το αντι-
εκτρωσιακό του περίβλημα. Είναι μια 
αξιοσημείωτη αντίφαση που μόνον 
ένας Εεγελιανός θα μπορούσε να συλ-
λάβει! (1) 

Η αναφορά στον Χέγκελ είναι 
απολύτως δόκιμη: Το απροκάλυπτα 
μισογύνικο και ρατσιστικό στυλ του 
Τραμπ είναι εκείνο που του επέτρε-
ψε να ανατρέψει το συντηρητικό-φο-
νταμενταλιστικό δόγμα των Ρεπου-
μπλικάνων (ο αυθεντικότερος εκ-
φραστής του οποίου παραμένει αυτό 
το τέρας ο Τεντ Κρουζ, πράγμα που 
εξάλλου αποτελεί τη μόνη εξήγηση 
και  για το απύθμενο μίσος που τρέ-
φει ο τελευταίος για τον Τραμπ). Έτσι, 
δεν είναι αυτός ο υποψήφιος των συ-
ντηρητικών φονταμενταλιστών, ίσως 
και να αποτελεί μεγαλύτερη απειλή 
για αυτούς απ’ ό,τι για τους μετριοπα-
θείς ρεπουμπλικάνους. (Είναι εξω-

φρενικό να θεωρεί κανείς, τον ηδονι-
στή και έκλυτο Τραμπ, έναν χριστια-
νό ήρωα.) 

Η λαϊκή οργή που γέννησε τον 
Τραμπ, γέννησε και τον Σάντερς, και 
ενώ αμφότεροι εκφράζουν τη διάχυ-
τη κοινωνική και πολιτική δυσαρέ-
σκεια, το κάνουν με τον εντελώς αντι-
διαμετρικό τρόπο, με τον έναν να εν-
σαρκώνει έναν δεξιό λαϊκισμό και 
τον άλλον να προκρίνει μια αριστε-
ρή έκκληση για δικαιοσύνη. Αυτή η 
αριστερή έκκληση για δικαιοσύνη 
συνδυάζεται στον λόγο του με τους 
αγώνες για τα δικαιώματα των γυναι-
κών και των γκέι, υπέρ του πολυπο-
λιτισμού και εναντίον του ρατσισμού 
κ.ο.κ. 

Ο στρατηγικός στόχος της συναί-
νεσης που επιδιώκει η Κλίντον είναι 
να αποσυνδέσει αυτούς τους αγώ-
νες από μια αριστερή έκκληση για 
την δικαιοσύνη –πράγμα που ερμη-
νεύει και το γιατί η χαρακτηριστικό-

τερη φιγούρα αυτής της συναίνεσης 
είναι ο Τιμ Κουκ, διευθύνων σύμ-
βουλος της Απλ, ο οποίος, αφού πε-
ρήφανα υπέγραψε μια έκκληση για 
τους ΛΟΑΤ, μπορεί τώρα να ξεχά-
σει τους εκατοντάδες χιλιάδες εργά-
τες της Φόξκον στην Κίνα, που συ-
ναρμολογούν τα προϊόντα της Απλ 
σε συνθήκες σκλαβιάς… Όπως συμ-
βαίνει συνήθως, οι πολυεθνικές πα-
ραμένουν σε αυτά υποστηρικτές της 
πολιτικής ορθότητας.  

Η ίδια στάση έφτασε στα άκρα με 
τη Μαντλίν Ολμπράιτ, μια βαρύνου-
σα «φεμινίστρια» που υποστηρίζει 
την Κλίντον. Στην εκπομπή του CBS 
«60 λεπτά», η Ολμπράιτ ρωτήθηκε 
για τον πόλεμο στο Ιράκ: «Ακούσα-
με ότι μισό εκατομμύριο παιδιά σκο-
τώθηκαν. Θέλω να πω… είναι περισ-
σότερα παιδιά από εκείνα που πέθα-
ναν στη Χιροσίμα. Και, ξέρετε, μήπως 
ήταν μεγάλο το τίμημα;» Η Ολμπρά-
ιτ απάντησε ψύχραιμα: «Πιστεύω ότι 
ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, 
αλλά το τίμημα... Πιστεύουμε ότι άξι-
ζε τον κόπο να αναλάβουμε αυτό το 
τίμημα». Μπορούμε να φανταστού-
με τι σάλος θα ξεσηκωνόταν αν η ίδια 
απάντηση δινόταν από τα χείλη του  
Πούτιν, του προέδρου Ζι ή του Ιρα-
νού προέδρου; 

Προπαγανδίζοντας υπέρ της Χί-
λαρι, η κυρία Ολμπράιτ είπε: «Υπάρ-
χει ένα ειδικό μέρος στην κόλαση 
για τις γυναίκες που δεν αλληλοϋ-
ποστηρίζονται!» (εννοώντας όσες ψη-
φίσουν τον Σάντερς αντί για την Κλί-
ντον.) Υπάρχει άραγε ένα ειδικό μέ-
ρος στην κόλαση για τις γυναίκες (και 
τους άνδρες) που πιστεύουν ότι μισό 
εκατομμύριο παιδιά είναι ένα θεμιτό 
τίμημα για μια στρατιωτική επέμβα-

ση που διέλυσε μια χώρα;… Μήπως 
τα λεγόμενα της Ολμπράιτ είναι πιο 
αισχρά και αποτρόπαια από τις σεξι-
στικές μπαναλιτέ του Τραμπ; [  ]

Το σύνθημα του προέδρου 
Ομπάμα, «Ναι, μπορούμε», αποκτά-
ει τώρα ένα νέο νόημα: Ναι, μπο-
ρούμε να συναινέσουμε σε όλα τα 
πολιτισμικά σας αιτήματα… δίχως 
να θέτουμε σε κίνδυνο την παγκό-
σμια οικονομία της αγοράς – οπό-
τε δεν υφίσταται λόγος για τη λήψη 
δραστικών οικονομικών μέτρων. Ή, 
όπως το έθεσε ο Τοντ ΜακΓκόου-
αν: «Η συναίνεση των δεξιά σκεπτό-
μενων πολιτών, που αντιτίθενται στον 
Τραμπ, είναι τρομακτική. Είναι σαν οι 
υπερβολές του να νομιμοποιούν την 
πραγματική, παγκόσμια καπιταλιστι-
κή συναίνεση, να αναδυθεί και να 
συγχαρεί τον εαυτό της για την προ-
οδευτικότητά της» (2). 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο 
Τζούλιαν Ασάνζ έχει απόλυτο δίκιο 
στην εκστρατεία του εναντίον της Χί-
λαρι.

Τώρα που η εκστρατεία του 
Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε ένα αυ-
τοκαταστροφικό σπιράλ, κάποιος θα 
περίμενε από την εκστρατεία της Χί-
λαρι να μετακινηθεί προς τα αριστε-
ρά, μιας και ήδη έχει αποσπάσει την 
ψήφο πολλών από τους περισσότε-
ρους αναποφάσιστους κεντρώους ή 
ακόμα και συντηρητικούς ψηφοφό-
ρους – αλλά κάνει ακριβώς το αντίθε-
το, μετακινούμενη περισσότερο προς 
το κέντρο για να εξασφαλίσει τις ψή-
φους εκείνων που εγκαταλείπουν 
τον Τραμπ. 

Και ο φτωχός Μπέρνι Σάντερς; 
Δυστυχώς, ο Τραμπ έπεσε διάνα 
όταν συνέκρινε την υποστήριξη που 
προσέφερε στη Χίλαρι με την υπο-
στήριξη ενός μέλους του κινήματος 
«Καταλάβετε τη Γουόλ Στρητ» προς 
τη...  Λίμαν Μπράδερς. Ο Σάντερς 
θα έπρεπε να εγκαταλείψει και να 
παραμείνει αξιοπρεπώς σιωπηλός, 
έτσι ώστε η απουσία του να επισκι-
άσει τους πανηγυρισμούς της Χίλα-
ρι, υπενθυμίζοντάς μας ότι κάτι λεί-
πει εκεί και, υπό αυτήν την έννοια, να 
αφήσει τον χώρο ανοιχτό για περισ-
σότερο ριζικές εναλλακτικές επιλο-
γές στο μέλλον.

Μετάφραση: Γιώργος Ρακκάς

Σημειώσεις:
(1) Γιάννης Βαρουφάκης, προσωπι-
κή επικοινωνία με τον συγγραφέα.
(2) Τοντ ΜακΓκόουαν,  προσωπική 
επικοινωνία με τον συγγραφέα.

     ΔΙΕΘΝΗ

Αμερικάνικες εκλογές: Ο θρίαμβος της ιδεολογίας
O ντόναλντ τραμπ, ο Μπέρνι σάντερς και η λαϊκή οργή

“ 
Η λαϊκή οργή 

που γέννησε τον 

Τραμπ, γέννησε 

και τον Σάντερς. 

Aμφότεροι 

εκφράζουν την 

διάχυτη κοινωνική 

και πολιτική 

δυσαρέσκεια.

Του Σλαβόι Ζίζεκ*

Ο Σάντερς θα έπρεπε να εγκαταλείψει και να παραμείνει αξιοπρεπώς σιωπηλός, έτσι ώστε η απουσία του να 
επισκιάσει τους πανηγυρισμούς της Χίλαρι, υπενθυμίζοντάς μας ότι κάτι λείπει εκεί, και υπ’ αυτήν την έννοια, 
να αφήσει τον χώρο ανοιχτό για περισσότερο ριζικές εναλλακτικές επιλογές στο μέλλον.
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Τ 

α κατασταλτικά μέτρα της τουρκι-
κής κυβέρνησης, μετά την απόπει-
ρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου, 
επεκτάθηκαν γρήγορα στον επιχει-

ρηματικό τομέα, στοχοποιώντας  εταιρείες που 
κατηγορούνται για χρηματοδότηση της λεγό-
μενης τρομοκρατικής οργάνωσης του Φετου-
λάχ Γκιουλέν (όπως προσδιόρισε η Άγκυρα 
την Κοινότητα Γκιουλέν), στην οποία προσά-
πτει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του πρα-
ξικοπήματος. Με νομοθετικό διάταγμα της 1ης 
Σεπτεμβρίου, πολλές εταιρείες που τέθηκαν 
δικαστικώς υπό επιτήρηση παραδόθηκαν στο 
Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF), δη-
λαδή υπό άμεσο κυβερνητικό έλεγχο. 

Ο Σακίρ Ερτζάν Γκιουλ, πρόεδρος του 
TMSF, στις 4/10/2016 δήλωσε ότι διακόσιες 
πενήντα δύο εταιρείες περιήλθαν στη δικαιο-
δοσία του γραφείου του. Έκτοτε, ο αριθμός αυ-
τός αυξάνει συνέχεια, ενώ πολυάριθμοι επι-
χειρηματίες έχουν συλληφθεί με την κατη-
γορία ότι ανήκουν ή ότι στηρίζουν οικονομι-
κά την κοινότητα Γκιουλέν. Την περασμένη 
εβδομάδα, δημεύθηκαν είκοσι οχτώ εταιρείες 
στις επαρχίες Ντουτζέ και Τοκάτ, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό σε περίπου τριακόσιες. 
Η συνολική αξία των εταιρειών της διαχειρί-
στριας TMSF εκτιμάται κατ’ ελάχιστον σε 40 
δισ. τουρκικές λίρες (13 δισεκατομμύρια $).

Ο Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών 
και η Επιτροπή Διερεύνησης Οικονομικών 
Εγκλημάτων θεωρούν ότι η Κοινότητα Γκιου-
λέν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας περί-
που 100 δισ. $ στην Τουρκία και στο εξωτερι-
κό. Μετά τη δήμευση της τράπεζας ASYA τον 
Μάιο, που είναι γνωστή και ως γκιουλενική 
τράπεζα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληρο-
φοριών, έμπιστοι συνεργάτες μετέφεραν χρή-
ματα σε βαλίτσες από άλλες επιχειρήσεις και 
προσωπικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. 
Από τις 15 Ιουλίου λέγεται ότι έχουν μεταφερ-
θεί λαθραία στο εξωτερικό 20 δισ. $ με τέτοιου 
είδους μυστικές επιχειρήσεις.

Με αυτές τις δημεύσεις εταιρειών, το κρά-
τος έγινε ο μεγαλύτερος όμιλος επιχειρήσε-
ων της Τουρκίας, ελέγχοντας περισσότερες 
κι από τον όμιλο Κοτς και τον όμιλο Σαμπα-
ντζί, που είναι τουρκικές αυτοκρατορίες επι-
χειρήσεων παγκόσμιας εμβέλειας. Το TMSF 
απεφάνθη ότι θα διαλύσει ή θα πουλήσει τις 
επιχειρήσεις, ανάλογα με την οικονομική τους 
κατάσταση. Τα δε έσοδα θα περιέλθουν στα 
ταμεία του κράτους. 

Οι κατασχεμένες επιχειρήσεις κυμαίνο-
νται από μικρές ιδιοκτησίες έως μεγάλα χαρ-
τοφυλάκια εταιρειών σε διάφορους τομείς, συ-
μπεριλαμβανομένων των: Μποϊντάκ (έπιπλα), 
Κοτζά Ιπέκ (εξόρυξη χρυσού, τουρισμός, μέσα 
ενημέρωσης), Ντουμάνκαγια (κατασκευαστι-
κός τομέας), Νάκσαν (κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, τρόφιμα), Άκφα (τουρισμός, κατα-
σκευαστικός τομέας, υφάσματα), Καϊνάκ (εκ-
δόσεις και υλικοτεχνική υποστήριξη) και Φι 

Γιαπί (κατασκευαστικός τομέας). Στις δημευ-
θείσες περιλαμβάνονται και μικρότερες επι-
χειρήσεις όπως νοσοκομεία, εκδοτικοί οίκοι, 
ξενοδοχεία, αλλά και ζαχαροπλαστεία και πα-
ρασκευαστήρια μπακλαβά. Στις 15 Οκτωβρί-
ου 2016, το κράτος όρμησε στον τομέα  του κε-
μπάπ, κατάσχοντας το Ισμαήλ Πλέις (διάσημο 
παρόδιο ψητοπωλείο στα όρη Μπολού [Β.Δ. 
Τουρκία]), καθώς και σε κάμποσες άλλες 
εταιρείες της περιοχής. Όμως το ακριβότερο 
περιουσιακό στοιχείο ίσως είναι ένα νησί του 
Αιγαίου, που ο κατασκευαστικός γίγας Φι Για-
πί αγόρασε έναντι 32 εκατομμυρίων $  προ 
εξαετίας. Ο ιδιοκτήτης του Φιρκέτ Ινάν είναι 
τώρα στη φυλακή και έχει χάσει πάνω από εί-
κοσι εταιρείες.

Η Μποϊντάκ, ένας άλλος γίγαντας που 
εδρεύει στο κέντρο της πόλης Καϊσερί (Καισά-
ρεια), εργοδότης περίπου 15.000 ανθρώπων, 
είδε τους ιδιοκτήτες της να συλλαμβάνονται. 
Στις 8 Οκτωβρίου, οι τρεις αδελφοί Μποϊντάκ 
μεταφέρθηκαν με χειροπέδες στην κηδεία της 
μητέρας τους, η οποία υπέστη καρδιακή προ-
σβολή μετά τη σύλληψή τους τον Αύγουστο 
και ουδέποτε ανέρρωσε. Το θέαμα των κορυ-
φαίων επιχειρηματιών της πόλης αλυσοδεμέ-
νων στην κηδεία της μάνας τους προκάλεσε 
διαμαρτυρίες από το πλήθος, οπότε η παρα-
στρατιωτική αστυνομία αναγκάστηκε να τους 
αφαιρέσει για λίγο τις χειροπέδες.

Μερικές από τις δημευθείσες επιχειρήσεις 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κων-
σταντινούπολης, οπότε και η μοίρα τους  καθί-
σταται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Ο πρόεδρος 
του TMSF έχει πει ότι οι εταιρείες πρέπει ή να 
εκκαθαριστούν ή να πωληθούν, αλλά το πώς 
θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και πόσο 
διαφανής θα είναι, παραμένει να το δούμε.

Η κηρυχθείσα πενθήμερη κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, μετά την απόπειρα του 
πραξικοπήματος, επέτρεψε στην κυβέρνηση 
να προχωρήσει σε δημεύσεις μέσω διαταγ-

μάτων νομικώς απρόσβλητων. Ως εκ τούτου, 
ουδεμία δυνατότητα θα υφίσταται για δικαστι-
κή προσφυγή ή έφεση κατά των πωλήσεων. 
Πολλοί πιστεύουν ότι οι εταιρείες πρέπει να 
πωληθούν σε ανθρώπους των επιχειρήσεων 
ή σε άτομα προσκείμενα στο κυβερνών Κόμ-
μα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Η Σελίν Σαγιέκ Μποκ, οικονομολόγος και 
αναπληρωτής πρόεδρος του Ρεπουμπλικανι-
κού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε στην εφημε-
ρίδα Τζουμχουριέτ (15/10/2016) ότι τα νο-
μοθετικά διατάγματα που χρησιμοποιήθηκαν 
για να αρπάξουν τις επιχειρήσεις και τις πα-
ραδώσουν στο TMSF στερούνται νομικών και 
εμπορικών εγγυήσεων. Τόνισε μάλιστα ότι 
αυτή η πρακτική στιγμάτισε πολλά άτομα της 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Στις 12 Οκτωβρίου αυξήθηκαν οι ανησυ-
χίες και οι αμφιβολίες για την τύχη των ανω-
τέρω εταιρειών, όταν η Μέτρο Χόλντινγκ εται-
ρεία του Γκαλίπ Οζτούρκ επιχειρηματία φιλι-
κώς προσκείμενου στο ΑΚΡ – που δραστηρι-
οποιείται στις κατασκευές, τις μεταφορές και 
τον τουρισμό– ανακοίνωσε πως ζήτησε από το 
TMSF να αγοράσει όλες τις μετοχές της εται-
ρείας Κοτζά Ιπέκ Χόλντινγκ, στα περιουσια-
κά στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται τα 
μεγαλύτερα ορυχεία χρυσού της Τουρκίας. 
Ο πρώην ιδιοκτήτης της εταιρείας, Ακίν Ιπέκ, 
τώρα φυγάς στο εξωτερικό, σχολίασε σε του-
ίτ ότι η εταιρεία του ήταν πολύ πέραν   των οι-
κονομικών δυνατοτήτων της Μέτρο, γεγονός 
που υποδηλώνει πως «κάτι άλλο» παίζεται . 
Έγραψε: «Μια εταιρεία 600 εκατομμυρίων $ 
ενερητικό και περιουσιακά στοιχεία αξία ς 
20 δισ. $ δεν μπορεί να αγοραστεί από εται-
ρεία που δεν αξίζει καν 10 εκατομμύρια λίρες 
[3.200.000 $]. Πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει 
παρασκηνιακά».

Μετάφραση: Νίκος Κελέρμενος

Ο 

ι οικονομικές ανισότητες 

στον κόσμο διευρύνονται με 

ραγδαίο ρυθμό. Το κλαμπ 

των δισεκατομμυριούχων 

διευρύνεται συνεχώς, φτάνοντας τα 2473 

άτομα (αύξηση από την προηγούμενη χρονιά 

6,4%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Wealth-Χ 

η συνολική περιουσία τους διαμορφώθηκε 

σε 7,68 τρισ. δολάρια (+5,4%), τη στιγμή 

που, σύμφωνα με το Ερευνητικό Ινστιτούτο 

της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse, 3,4 

δισεκατομμύρια άνθρωποι ή το 71% του 

ενεργού παγκόσμιου πληθυσμού μοιράζονται 

μικρότερο ποσό (7,4 τρισ. δολάρια)! 2.500 

άνθρωποι έχουν παραπάνω πλούτο από το 

70% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Οι 25 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου 

είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται κατά 

5,9%, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια. Οι 

δισεκατομμυριούχοι αυξήθηκαν από το 2009, 

που ξέσπασε παγκόσμια κρίση, κατά 81%. 

Τότε ήταν μόλις 1.360 άτομα, με συνολική 

περιουσία 3,1 τρισ. δολάρια. Σε οχτώ χρόνια ο 

πλούτος τους υπερδιπλασιάστηκε.

Από τα 232 τρισ. δολάρια, που εκτιμάται 

σήμερα η συνολική αξία του ιδιωτικού 

πλούτου, τα 77 τρισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν 

όσο το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ, ελέγχονται 

από 16,6 εκατομμύρια ανθρώπους, που 

αντιστοιχούν στο 0,334% του συνολικού 

ενήλικου πληθυσμού των 4,89 δισ. πλανήτη. 

Αλλά οι σχετικές λίστες περιλαμβάνουν 

και 576 Έλληνες με περιουσία άνω των 30 

εκατ. δολαρίων, με συνολική περιουσία 

88 δισ. δολαρίων. Από αυτούς οι 11 είναι 

δισεκατομμυριούχοι.

Πρώτος στη λίστα είναι ο βαθύπλουτος 

«φιλάνθρωπος» Μπιλ Γκέιτς με περιουσία 

που υπολογίζεται σε 88,9 δισ. δολάρια και 

δεύτερος με περιουσία 76,3 δισ. δολαρίων 

ο Ισπανός Αμάνσιο Ορτέγκα. Τρίτος ο Τζεφ 

Μπέζος με περιουσία 70,9 δισ. δολαρίων που 

προέρχεται από την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών 

αγορών Άμαζον. 

Όσο και αν ψάξαμε στη λίστα δεν βρήκαμε 

πουθενά το όνομα του Αρτέμη Σώρρα! 

Κ.Π.

Οι πλούσιοι 
πλουσιότεροι 
και οι φτωχοί 
φτωχότεροι

Το νεοθωμανικό «κεφάλαιο»
Πώς η κυβέρνηση της τουρκίας έγινε ο μεγαλύτερος μεγιστάνας της χώρας

του Ζουλφικάρ Ντογάν*

Η τουρκική κυβέρνηση έχει δημεύσει πάμπολλες εταιρείες της κοινότητας Γκιουλέν μετά 
την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου, και όπως πιστεύουν ορισμένοι θα τις πά-
ρουν φιλαράκια της κυβέρνησης.
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Από τον 17ο αιώνα η εμπορο-
κρατία εστίαζε στο ότι ένα κρά-
τος θα μπορούσε να γίνει ακ-
μάσει οικονομικά αν εξασφάλι-
ζε πρόσβαση σε ακατέργαστες 
πρώτες ύλες, τις οποίες θα με-
ταπουλούσε ως μεταποιημέ-
να προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, 
αποικιοκρατικές χώρες όπως η 
Αγγλία και η Ολλανδία ίδρυσαν 
εμπορικές εταιρείες, μέσω των 
οποίων διασφάλιζαν την πρό-
σβαση και τον έλεγχο πρώτων 
υλών στις Ινδίες, στην Αφρι-
κή και στη Νότια Αμερική. Οι 
εταιρείες αυτές είχαν την από-
λυτη στήριξη των κρατών και 
των στρατών τους προκειμένου 
να διασφαλίσουν την ταυτότητα 
των ελεγχόμενων εδαφών, με-
τονομάζοντας τα σε αγγλικά, ολ-
λανδικά, γαλλικά ή ισπανικά. Η 
φάση αυτή, που στη δική μας –
ελληνική ιστορία- ξεκινάει από 
την 4η  Σταυροφορία το 1204 
και την κατάκτηση της Κύπρου 
από τον Ριχάρδο τον Λεοντό-
καρδο στα 1191, προσφέρει ευ-
ημερία στον δυτικό κόσμο σχε-
δόν μέχρι τα μέσα του 20ου αι-
ώνα. 

Ο 

Δεύτερος Παγκόσμι-
ος Πόλεμος, η διαίρεση 
του κόσμου που ακο-
λούθησε και η έξαρση 

των εθνικοαπελευθερωτικών κινη-
μάτων στις αποικίες, οδήγησαν σε 
ολοκλήρωση την 1η φάση αποικιο-
κρατίας, αφού ήταν αδύνατη η συνέ-
χιση της στρατιωτικά διά της βίας η 
ανάσχεση της επιθυμίας των λαών 
της περιφέρειας για ελευθερία.

 Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώ-
να οι οικονομικές ελίτ των Αγγλοσα-
ξόνων προώθησαν μια νέα ιδέα πα-
γκόσμιας επικυριαρχίας μέσω της 
ίδρυσης, στα 1913, της FED (Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ). 
Στη νέα  φάση, η λεηλασία των χω-
ρών της περιφέρειας συχνά ή ενίοτε 
επιτυγχάνεται μέσω του δανεισμού 
χρήματος. Με τη βοήθεια εκτυπω-
τικών μηχανών παράγονταν χαρτο-
νομίσματα τα οποία στη συνέχεια δι-
ατίθονταν μέσω πιστώσεων σε τρά-
πεζες και κυβερνήσεις του υπόλοι-
που κόσμου. Αυτό αποτέλεσε την 
απαρχή του χρέους, δηλαδή τη συ-
νέχιση της οιονεί δουλείας μέσω 
του τραπεζικού συστήματος. Όταν 
η σταθερή ισοτιμία δολαρίου- χρυ-
σού εγκαταλείφθηκε με την κατάρ-

ρευση των συμφωνιών Μπρέτον 
Γουντς το 1971, το σύστημα του δα-
νεισμού επεκτάθηκε σε πλανητικό 
επίπεδο με την υποστήριξη διεθνών 
οργανισμών που δημιουργήθηκαν 
από την ίδια ελίτ: Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. 
Τουλάχιστον 200 χώρες, από τη δε-
καετία του ’70, του τότε ονομαζόμε-
νου Τρίτου Κόσμου, βρέθηκαν στη 
μέγκενη του χρέους και αποδέχθη-
καν το σύνολο των εξευτελιστικών 
μέτρων, όπως ιδιωτικοποιήσεις δη-
μόσιου πλούτου, περικοπές κοινω-
νικών παροχών και μεγάλα και κα-
ταστροφικά έργα, σε συνδυασμό με 
την παρουσία αμερικανικών στρα-
τευμάτων και απόλυτα ελεγχόμενων 
κυβερνήσεων.

Η αναποτελεσματικότητα των 
συνταγών των οργανισμών αυτών 
είναι πλέον εμφανής δεδομένης της 
συνεχούς επέκτασης του παγκόσμι-
ου χρέους που αντικειμενικά είναι 
αδύνατον να αποπληρωθεί. Σύμ-
φωνα με την τελευταία έκθεση του 
ΔΝΤ, το χρέος του κόσμου φτάνει 
στα 152 τρισ. $, δηλαδή περίπου στο 
225% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ 
μια στις τέσσερις τράπεζες των ανα-
πτυγμένων χωρών είναι υπό κα-
τάρρευση. Μια πρόγευση της σκα-
σίματος της φούσκας αυτής πήρα-
με το 2008, όταν η κρίση χρέους στη 

Δύση οδήγησε σε απώλεια 30 εκατ. 
θέσεων εργασίας, προκάλεσε κλυ-
δωνισμούς στον ευρωπαϊκό Νότο 
και μετέτρεψε τη χώρα μας σε αποι-
κία χρέους. 

Μπροστά στο επικείμενο κραχ 
που συνοδεύει το τέλος και της δεύ-
τερης φάσης της αποικιοκρατίας, 

η Δύση ζεσταίνει τις μηχανές ενός 
νέου πολέμου και μάλιστα με «πυ-
ρηνικό καύσιμο». Αυτή τη φορά δεν 
έχει να αντιμετωπίσει απλώς τον πε-
ριορισμό των κερδών ή μια στρατι-
ωτική ήττα, αλλά το οριστικό τέλος 
της πρωτοκαθεδρίας της επί οχτώ 
αιώνες και την άνοδο της Ανατολής, 
όπως πολύ παραστατικά αναφέρει 
στο νέο του βιβλίο ο Κισόρτ Μαχ-
μπουμπάνι: «Νέο Ασιατικό Ημι-
σφαίριο». 

Το οριστικό τέλος αυτής της δεύ-
τερης φάσης πλανητικής αποικιο-
ποίησης από τη Δύση, που προσ-
διορίστηκε ως «παγκοσμιοποίη-
ση», εξαγγέλλουν με τον πιο επίση-
μο τρόπο βασικοί αρχιτέκτονες και 
συντελεστές της, όπως για παρά-
δειγμα ο Τζ. Σόρος και ο Ρότσιλντ. 
Με τα δισεκατομμύρια των χρημά-
των που δεν αντιστοιχούσαν σε κα-
μία πραγματική αξία, οι χώρες της 
Δύσης εξαγόρασαν –ιδιαίτερα μετά 
τη δεκαετία του ’70 και με πρόσχη-
μα την αντιμετώπιση του χρέους– 
εμπορεύματα και εταιρείες σ’ όλο 
τον κόσμο δίνοντας έμφαση  στην 
ενέργεια, στα μέταλλα, στο νερό και 
στους σπόρους, δημιουργώντας πα-
ράλληλα αντίστοιχα ολιγοπώλια πο-
λυεθνικών εταιριών. Στην περίπτω-
ση χρηματιστηριακής κατάρρευσης, 
η οικονομική ολιγαρχία της Δύσης 
σχεδιάζει την απόσπαση νέας υπε-

ραξίας μέσω των υψηλών τιμών 
στα εμπορεύματα και στους πόρους 
που κατέχει. Η πρόσοδος πλέον δεν 
θα προέρχεται από τα υψηλά επιτό-
κια δανεισμού, αλλά κυρίως από τις 
υψηλές τιμές των απαραίτητων εισ-
ροών για τη λειτουργία των οικο-
νομιών του υπόλοιπου κόσμου, τις 
οποίες κατέχει μονοπωλιακά. 

Μεγάλος ανταγωνιστής σ’ αυ-
τήν τη φάση είναι αναμφίβολα το 
έθνος-κράτος και ειδικότερα οι πο-
λιτικές εθνικοποιήσεων, όπως αυ-
τές των κοιτασμάτων πετρελαίου σε 
Ρωσία, Ιράκ και Ιράν, ή των ορυχεί-
ων στο Περού, ή η απόρριψη των γε-
νετικά τροποποποιημένων σπόρων 
βαμβακιού από τους Ινδούς αγρότες 
και η στροφή σε παραδοσιακές με-
θόδους καλλιέργειας. 

Επιχειρείται λοιπόν, μέσω των 
μεσαζόντων της οικονομικής ελίτ 
που ενδημούν στη γραφειοκρατία 
των Βρυξελλών, η επίτευξη συμφω-
νιών για την απόλυτη επικυριαρχία 
των πολυεθνικών του Ατλαντικού, 
τις οποίες και ονομάζουν «συμφω-
νίες ελευθέρου εμπορίου». Δύο εί-
ναι οι βασικοί στόχοι: α) η διαμόρ-
φωση ενός συστήματος διαιτησιών 
από ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία, 
που θα επιτρέπει την αμφισβήτηση 
κάθε εθνικής προστατευτικής νομο-
θεσίας που περιορίζει τα κέρδη των 
πολυεθνικών εταιρειών και θα αφή-
νει περιθώρια για μεγάλες οικονο-
μικές διεκδικήσεις απ’ αυτές και β) 
η πρόσδεση της Ευρώπης στο αμε-
ρικανικό άρμα σε μια περίοδο όπου 
εγκαινιάζεται ένας νέος Ψυχρός Πό-
λεμος της Δύσης με τη Ρωσία και 
την Κίνα, σύμφωνα με αυτό που ήδη 
από το 1977 στο βιβλίο του «Η Με-
γάλη Σκακιέρα», ο σύμβουλος Εθνι-
κής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Ζμπί-
γκνιεφ Μπρεζίνσκι.

Παρά την πρόσφατη επικύρωση 
της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπο-
ρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης–Κανα-
δά (CETA), η αντίσταση των γαλλό-
φωνων Βαλλόνων του Βελγίου δυ-
σκολεύει τα σχέδια για την επικύ-
ρωση της αντίστοιχης συμφωνίας 
Ευρώπης –ΗΠΑ (TTIP) που αναμέ-
νεται έως τον Ιανουάριο του 2017. 
Τα αποτελέσματα των επικείμενων 
προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και 
οι στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτω-
πο της Συρίας θα κρίνουν την πο-
ρεία των σχέσεων Ανατολής-Δύσης 
και την λεύση ενός πιθανού κραχ, σε 
μια περίοδο που βρίσκει τη χώρα 
μας σε μια από τις πιο παρακμιακές 
στιγμές της Ιστορίας της…

Συμφωνία CETA-TTIP
η τρίτη φάση της δυτικής αποικιοκρατίας 

Του Νίκου Ντάσιου

Επιχειρείται μέσω των μεσαζόντων της οικονομικής ελίτ που ενδημούν στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, η 
επίτευξη συμφωνιών για την απόλυτη επικυριαρχία των πολυεθνικών του Ατλαντικού, τις οποίες και ονομά-
ζουν «συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου». 

“ 
Το οριστικό τέλος 

της δεύτερης φάσης 

πλανητικής αποι-

κιοποίησης από τη 

Δύση, που προσδι-

ορίστηκε ως «πα-

γκοσμιοποίηση», 

εξαγγέλλουν με τον 

πιο επίσημο τρόπο 

βασικοί αρχιτέκτο-

νες και συντελεστές 

της, όπως για πα-

ράδειγμα ο Τζ. Σό-

ρος και ο Ρότσιλντ. 
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Μ 

ετά το τέλος «του καλοκαιριού 
της μετανάστευσης», το 2015, 
τα δεδομένα στην Ευρώπη ως 
προς το προσφυγικό φαίνεται 

πως σταθεροποιούνται, έστω και προσωρινά:
Η «βαλκανική δίοδος» έκλεισε με «στρα-

τιωτικό» τρόπο κι έτσι η Γερμανία δέχεται 
πλέον μεταναστευτικές ροές που μπορεί ως 
ένα βαθμό να τις διαχειριστεί αξιοπρεπώς, 
ενώ η Ελλάδα και Ιταλία παραμένουν έκθε-
τες και απροστάτευτες.
• Η απόφαση των Βρυξελλών για τη «δί-
καιη» διασπορά-ανακατανομή των προ-
σφύγων-μεταναστών σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ αποδείχτηκε εντελώς αναποτελεσματι-
κή, εκθέτοντας την ευρωπαϊκή επιτροπή και 
πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
• Αρκετές χώρες της Ευρώπης αποφάσι-
σαν, ερήμην της γραφειοκρατίας των Βρυ-
ξελλών, σκλήρυνση της μεταναστευτικής 
τους πολιτικής και παράλληλα επεκτείνουν 
και εκσυγχρονίζουν τους συνοριακούς τους 
φράχτες. 
• Η όποια ευρωπαϊκή πολιτική για το με-
ταναστευτικό βρίσκεται υπό τη δαμόκλεια 
σπάθη του αυταρχικού και απρόβλεπτου 
καθεστώτος Ερντογάν, ο οποίος μπορεί σε 
οποιαδήποτε στιγμή ν’ ανοίξει τα σύνορα 
για τη μαζική έξοδο από την Τουρκία προς 
την Ελλάδα ακόμη και εκατομμυρίων αν-
θρώπων.    
• Όμως, εδώ και αρκετούς μήνες, ευρωπαϊ-
κό κοινοβούλιο και κράτη-μέλη προετοιμά-
ζουν, χωρίς πολλές δημοσιότητες, διαβου-
λεύσεις και περιστροφές, το Δουβλίνο IV 
για το προσφυγικό.  Ήδη από τον περασμέ-
νο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπω-
σε ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της προ-
σφυγικής νομοθεσίας με αυστηρότερες δια-
τάξεις. Έτσι, σύμφωνα με το σχέδιο:
• Αντί να γίνεται η ανακατανομή σε διάφο-
ρες χώρες της Ευρώπης, οι μετανάστες – 
πρόσφυγες θα παραμένουν σε κάθε περί-
πτωση στη χώρα της πρώτης εισόδου. Ανα-
κατανομή προσφύγων θα υπάρχει μόνο 
στην περίπτωση που οι χώρες πρώτης ει-
σόδου θα έχουν παραλάβει πάνω από το 
150% μιας –καθαρά λογιστικής– ποσόστω-
σης των αιτούντων άσυλο.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια τεχνοκρατι-
κή πρόταση με μαθηματικούς τύπους και 
αλγορίθμους που δεν παίρνει καν υπόψη 
της ότι, και με τα σημερινά δεδομένα, οι οι-
κονομικά δοκιμαζόμενες νοτιοευρωπαϊκές 
χώρες αδυνατούν να ανταποκριθούν και να 
διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή αντιμετώπι-
ση του μεταναστευτικού προβλήματος, χω-
ρίς εσωτερικά προβλήματα ασφαλείας, έλ-
λειψης κατάλληλων υποδομών, κοινωνικές 
εντάσεις κ.λπ.
• θα επιβληθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστη-
μα παροχής ασύλου για όλα τα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε, ώστε να εξασφαλιστεί ντε γιούρε  η 
υποδοχή και η περίθαλψη των προσφύγων 

και η διεξαγωγή των διαδικασιών παροχής 
ασύλου.
• Είναι σαφές όμως ότι στην πράξη οι χώρες 
συνόρων (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγγαρία, 
Ιταλία) θα αντιμετωπίσουν τεράστια προ-
βλήματα με την περίθαλψη και τη φροντίδα 
των εισερχόμενων προσφύγων και τις χρο-
νοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης πολλών 
χιλιάδων αιτήσεων ασύλου.
• τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα μπορούν ν’ ανα-
λάβουν την ευθύνη για τις διαδικασίες χο-
ρήγησης ασύλου άλλων κρατών μόνο σε 
περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης.
• στο μέλλον,  οι χώρες που θέλουν να επα-
ναπροωθήσουν αιτούντες άσυλο σε χώρες 
πρώτης εισόδου θα μπορούν να το κάνουν 
χωρίς να περιμένουν την έγκρισή τους. 

Σύμφωνα με τα σχέδια της επιτροπής, οι 
πρόσφυγες δεν θα έχουν εύκολη πρόσβα-
ση σε κοινωνικές υπηρεσίες σε περίπτω-
ση που καταφύγουν σε οποιαδήποτε άλλη, 
εκτός από τη χώρα πρώτης εισόδου. Έτσι, η 
Ε.Ε. ευελπιστεί ότι η στέρηση αυτή θα λει-
τουργεί σαν μοχλός πίεσης που θα υποχρε-
ώσει πολλούς μετανάστες σε «οικειοθελείς 
επιστροφές» στη χώρα καταγωγής τους.

• η φιλοσοφία και η λογική του ευρωτουρ-
κικού ντιλ για το προσφυγικό θα ισχύσει 
υποχρεωτικά για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να 
εξετάζουν πριν από την έναρξη της προβλε-
πόμενης διαδικασίας του Δουβλίνου IV, αν 
οι αιτούντες άσυλο έχουν εισέλθει στην Ευ-
ρώπη μέσω μιας «ασφαλούς τρίτης χώρας», 
ή από μια «ασφαλή χώρα καταγωγής». Αν 
ισχύει αυτό, τότε σχεδόν όλες οι αιτήσεις θα 
απορρίπτονται χωρίς καν να ακούγονται οι 
λόγοι για το αίτημα ασύλου. Τώρα, το πόσο 
ασφαλής είναι μια χώρα όπως η Τουρκία ή 
το Πακιστάν, είναι ένα ζήτημα.

Με το Δουβλίνο IV ο στόχος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής είναι προφανής: Επιδιώ-
κει την παρεμπόδιση μετακινήσεων προ-
σφύγων στο εσωτερικό της Ευρώπης και 
την αποτροπή απαράδεκτων καταστάσεων, 
όπως το καλοκαίρι του 2015 στον σιδηρο-
δρομικό σταθμό της Βουδαπέστης. Κάποιοι 
μιλούν ήδη για ουρμπανοποίηση της ευρω-
παϊκής πολιτικής για το μεταναστευτικό και 
πλήρη επικράτηση της μεταναστευτικής πο-
λιτικής των χωρών του Βίζεγκραντ. 

Εξυπακούεται ότι για μια χώρα περιορι-
σμένης εθνικής κυριαρχίας όπως η Ελλάδα, 
η κατ’ εξοχήν χώρα πρώτης εισόδου μετα-
ναστών-προσφύγων, αν ισχύσει το Δουβλί-
νο IV, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σο-
βαρή απ’ ό,τι είναι ήδη και ο κίνδυνος με-
τατροπής της χώρας σε «Νήσο Ναούρα» 
πολύ πιο άμεσος. Πολύ περισσότερο που α) 
δεν έχει ακόμη χαράξει μια αξιόπιστη εθνι-
κή μεταναστευτική πολιτική, που να μπορεί 
να την επιβάλει στις Βρυξέλλες, και β) που 
εξαρτάται πλήρως από τη στάση του Ερ-
ντογάν και την αναίσχυντη συναλλαγή του 
«σουλτάνου» με τη Μέρκελ: Προσφυγικό 
έναντι απελευθέρωσης της βίζας για Τούρ-
κους υπηκόους (συν αρκετά δισεκατομμύ-
ρια ευρώ).

«Η περίπτωση Ερντογάν» 

ή «Ο Νονός της Τρομοκρατίας»

Π 

ριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στη Γερμα-
νία το βιβλίο της Σεβίμ Νταγκντελέν, βου-
λευτή (κουρδικής καταγωγής) του κόμμα-

τος της γερμανικής Αριστεράς (die Linke), με τίτλο: 
«Η περίπτωση Ερντογάν. Πώς η Μέρκελ μας πουλά 
σ’ έναν αυταρχικό». 

«Το βιβλίο δεν περιγράφει μόνο τι συμβαίνει 
σήμερα στην Τουρκία, αλλά, πάνω απ’ όλα, δεί-
χνει και την τεράστια ευθύνη της γερμανικής κυ-
βέρνησης για την αντιδημοκρατική πορεία στην 
Άγκυρα. Και προτείνεται θερμά σε όποιον θέ-
λει να καταλάβει μέχρι πού φτάνει, στο μετα-
ξύ, και στη Γερμανία, το χέρι (του Ερντογάν), του 
premium συνεργάτη της Μέρκελ - είτε πρόκει-
ται για πολιτικές μετωπικές οργανώσεις, ενώ-
σεις τζαμιών, τον στρατό συνεργατών των μυ-
στικών υπηρεσιών ή τον έλεγχο του διαδικτύου.  
Θεωρώ ότι οι νονοί της τρομοκρατίας πρέπει να τί-
θενται υπό πίεση και όχι να κολακεύονται. Τέρμα 
με τη πολιτική του χαϊδολογήματος της Μέρκελ με 
τον Ερντογάν!» (Ζάρα Βάγκενκνεχτ)

Ηχηρές κουβέντες, πέρα από την τυραννία της 
πολιτικής ορθότητας και του διπλωματικού καθω-
σπρεπισμού. Λόγος ευθυτενής και αποκαλυπτι-
κός για μια Ευρώπη της υποκρισίας, με τις επιλε-
κτικές «ανθρώπινες αξίες» και κυρίως καταγγελ-
τικός για τους συνεργάτες δεσποτικών καθεστώ-
των, όπως η καγκελάριος Μέρκελ. 

Βαλλονία, το νέο γαλατικό χω-
ριό

Τ 

ελικά, η CETA, η ευρωκαναδική συμφω-
νία για το δήθεν ελεύθερο εμπόριο, μπο-
ρεί να πέρασε. Όμως η αντίσταση των Βαλ-

λόνων, έστω και για λόγους αρχής, έδειξε τι μπο-
ρεί να επιτύχει κανείς - παρά τις αφόρητες πιέσεις 
των ισχυρών. Διεθνώς, οι πολυποίκιλοι και πολύ-
χρωμοι υποστηρικτές της συμφωνίας αγανάκτησαν 
που τους εξέθεσε έτσι το νέο «γαλατικό χωριό». 
Στην Ελλάδα, μέσα στον ορυμαγδό για τα κανάλια, 
το θέμα πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Λες και δεν 
μας αφορά που το δίκαιο, η δημοκρατία, η οικολο-
γία και οι κοινωνικές κατακτήσεις θυσιάζονται για 
το «ελεύθερο εμπόριο» και ότι η ελευθερία, όπως 
γράφει ακόμα και το Σπήγκελ, θα είναι πλέον υπό-
θεση των πολυεθνικών και όχι των ανθρώπων.  
Πάντως, με αφορμή τις πιέσεις που υπέστη η μι-
κρή του περιφέρεια, ο Πολ Μαγκνέτ, πρωθυπουρ-
γός της Βαλλονίας, δήλωσε: «Κρίμα που η Ε. Ε. δεν 
άσκησε εξίσου την ίδια πίεση και σε αυτούς που πα-
ρεμποδίζουν τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής». 
Έτσι, για να θυμόμαστε και τους δικούς μας εκ συ-
στήματος φοροφυγάδες και τη διαχρονική «αποτυ-
χία» των κυβερνώντων να τους βρουν κάποτε.

 Βασίλης Στοϊλόπουλος

Μικρά, από
την Ευρώπη

«Δουβλίνο IV» εν όψει...
η ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε νήσο νοούρα της ευρώπης

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Στο μέλλον,  οι χώρες που θέλουν να επαναπροωθήσουν αιτούντες άσυλο σε χώρες 
πρώτης εισόδου θα μπορούν να το κάνουν χωρίς να περιμένουν την έγκρισή τους. 

“ 
Με το Δουβλίνο IV ο 

στόχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής είναι 

προφανής: Επιδιώκει 

την παρεμπόδιση 

μετακινήσεων 

προσφύγων στο 

εσωτερικό της Ευρώπης
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u Αλέξανδρος Κοζέβ, Λατινική 
αυτοκρατορία. Σχεδιάσμα ενός 
δόγματος για τη γαλλική πολι-
τική, μετ. Ιφ. Καμτσίδου, Εκδό-
σεις Εξάρχεια, Αθήνα 2016, σελ. 
145. 

Π 

ρόκειται για ένα σπουδαίο 
βιβλίο, γραμμένο σε ένα 
ύφος υποβλητικό, που όπως 

γράφει ο Γ. Μερτίκας στο επίμετρό 
του, προετοίμαζε την έκδοσή του 
πριν είκοσι χρόνια στο περιοδικό Λε-
βιάθαν. Ήρθε πρόσφατα στην επικαι-
ρότητα χάρη σε ένα άρθρο του, από 
τον καταλυτικά επηρεασμένο από τον 
Κ. Σμιτ, Τ. Αγκαμπέν.    

Ο Κοζέβ το έγραψε και το παρέ-
δωσε στη γαλλική ελίτ αμέσως μετά 
τον πόλεμο με σκοπό να χαράξει μια 
αξιόπιστη πολιτική και όχι να γίνει 
αντικείμενο θεωρητικών αντεγκλή-
σεων. Εξαρχής θεωρούσε ότι, για να 
είναι πολιτικά βιώσιμο, το μοντέρ-
νο κράτος πρέπει να θεμελιώνεται 
σε μια ευρεία αυτοκρατορική ένω-
ση συγγενών εθνών. Το μοντέρνο 
κράτος δεν είναι πραγματικά κρά-
τος, παρά μόνο εάν είναι μια αυτο-
κρατορία (σελ. 12). Η Γερμανία έχα-
σε αυτό τον πόλεμο επειδή θέλησε να 
τον κερδίσει ως κράτος-έθνος (σελ. 
16). Πίστευε όμως ότι αργά ή γρήγο-
ρα η Γερμανία θα αναγεννιόταν και 
θα βρισκόταν κοντύτερα στις αγγλο-
αμερικανικές δυνάμεις, επιχειρώ-
ντας ωστόσο να παίξει έναν κυρίαρ-
χο ρόλο στα πλαίσια μιας «γερμανο-
αγγλοσαξονικής αυτοκρατορίας». Η 
μοναδική λύση για τη Γαλλία –ειδικά 
υπό την ηγεσία του Ντε Γκωλ– ήταν 
να δημιουργήσει μια καθολική αυτο-
κρατορία με την Ιταλία και την Ισπα-
νία. Δεν αγνοεί τις δυσκολίες του εγ-
χειρήματος, ειδικά τη στρατιωτική δι-
κτατορία του Φράνκο. Παράλληλα 
διαπιστώνει ότι υπό κομμουνιστικό 
μανδύα σχηματίζεται μια σλαβορθό-
δοξη αυτοκρατορία. Γράφει συγκε-
κριμένα: «Δίπλα στη σλαβοσοβιετική 

αυτοκρατορία, της ορθόδοξης παρά-
δοσης και στην αγγλοσαξονική αυ-
τοκρατορία ή ενδεχομένως στη γερ-
μανοαγγλοσαξονική προτεσταντικής 
έμπνευσης, πρέπει να δημιουργηθεί 
μια λατινική αυτοκρατορία» (σελ. 27).

Σε αυτόν τον κόσμο ένα κρίσιμο 
ερώτημα  είναι ποια μπορεί να είναι 
η θέση της Ελλάδας. Ο Κοζέβ δεν το 
θέτει, γιατί ασχολείται με πολύ υπέρ-
τερες δυνάμεις. Το βέβαιο είναι ότι 
βλέπει ως μοναδικό όρο ύπαρξης 
του έθνους την απόφαση να μην πε-
ριοριστεί στο έθνος-κράτος, αλλά να 
προσχωρήσει σε κοινές ομάδες με 
βάση την κοινότητα πολιτισμού, δη-
λαδή τελικά τη θρησκεία. Γράφει λοι-
πόν: «Ένα έθνος, όποιο και να ’ναι 
αυτό, αν επιμένει να διατηρήσει την 
αποκλειστικά εθνική πολιτική του, 
αργά ή γρήγορα θα παύσει να υπάρ-
χει πολιτικά είτε μέσω της ειρηνικής 
διαδικασίας είτε έπειτα από μια στρα-
τιωτική συντριβή» (σελ. 17). Σε ένα 
άλλο σημείο γράφει «Το μοντέρνο 
κράτος δεν είναι πραγματικά κράτος 
παρά μόνο εάν είναι μια αυτοκρατο-
ρία» (σελ. 12). Ευφυείς είναι οι ανα-
λύσεις για τον φιλελευθερισμό και 
το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, το 
οποίο το βλέπει ως μια συντηρητική 
δύναμη χρήσιμη για τον σκοπό του. 
Φωτίζει το γεγονός ότι ο κάθε Γάλλος 
-ακόμη και αν έχει διαφορετική κα-
ταγωγή- έχει προσδιοριστεί από τον 
καθολικισμό. Βεβαίως θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε γιατί ούτε τότε, ούτε 
σήμερα, φαίνεται η Γαλλία, αλλά ούτε 
και ο καθολικός Νότος να είναι προ-
σανατολισμένοι σε ένα παρόμοιο πο-
λιτικό σχέδιο. Αντίθετα, ο γαλλο-γερ-
μανικός άξονας, με την ηγεσία όμως 
της Γερμανίας, παραμένει το σταθε-
ρό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα 
τον καθολικό Νότο. Η απάντηση του 
Κοζέβ αναδρομικά είναι πως η Γαλ-
λία, παύοντας να είναι ένα μεγάλο και 
δυνατό κράτος, το οποίο εμψυχώνε-
ται από μια αποφασιστική –συγκε-
κριμένη, θετική και σαφή– πολιτική 
βούληση, παύει να είναι η χώρα της 
πρωτοπορίας, όπως ήταν μέχρι σή-
μερα, και μεταμορφώνεται σε μια κα-
θυστερημένη χώρα σχεδόν σε όλους 
τους τομείς (σελ. 32), ώστε αναγκαστι-
κά να καθοδηγείται από τον γερμανι-
κό-αγγλοσαξωνικό άξονα.

Σε μια τέτοια κατάσταση, η Ελ-
λάδα δυστυχώς βρίσκεται σε ιδιαίτε-
ρα μειονεκτική θέση: Χωρίς να μπο-
ρεί να αξιοποιήσει το γεωπολιτικό 
της πλεονέκτημα, ως χώρα - σύνορο 
ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, 
πιεζόμενη από μια πρώην αυτοκρα-
τορία, την οθωμανική, και την εξαι-
ρετικά αδύναμη πολιτικό-οικονομι-
κή της θέση, δίχως να μπορεί να έχει 

πραγματικά ερείσματα στη Δύση –
παρότι συμμετέχει σε δύο δυτικούς 
οργανισμούς, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε– 
αλλά και χωρίς να είναι σε θέση να 
αντλήσει κάποια οφέλη εξαιτίας της 
πολιτιστικής της συγγένειας με τον 
σλαβόρθοδοξο κόσμο, φαίνεται να εί-
ναι η κλασική περίπτωση αυτού που 
ο Κοζέβ υπέδειξε ως απουσία μιας 
θετικής και αποφασισμένης πολιτι-
κής βούλησης. Πολλά είναι τα αίτια, 
με πιο σημαντικό το ότι η πολιτική 
σκέψη ωθείται στο σκοτάδι, ενώ στην 
πολιτική ελλείπει το υποκειμενικό 
στοιχείο, με την έννοια ότι οι πολιτικοί 
είναι εξαιρετικά ελλειμματικοί, μα και 
η ίδια η ελληνική κοινωνία δεν φαί-
νεται να αναζητεί τους τρόπους άρ-
σης των αδιεξόδων, δεν φαίνεται να 
επιθυμεί να εξέλθει από τον θλιβερό 
ατομικισμό, τον εγκλωβισμό στο βρα-
χυπρόθεσμο όφελος και τη μικροπο-
λιτική και να αναλάβει την ευθύνη 
της ύπαρξής της.

u Μαρία Μαγγιώρου, Σύγχρο-
να ψέματα και αρχαίες αλή-
θειες: Για μια οντολογική ανα-
θεώρηση της Δύσης, Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2016, 
σελ. 219.

Π 

ρόκειται για ένα φιλοσο-
φικό δοκίμιο που κυκλο-
φόρησε πρόσφατα από τις 

Εναλλακτικές Εκδόσεις. Μαρτυ-
ρά μια άρτια εποπτεία του φιλοσο-
φικού στοχασμού, η οποία θεμελι-
ώνει έναν πρωτότυπο κριτικό λόγο. 
Οι επιρροές που ανιχνεύουμε προ-
έρχονται από τον Καστοριάδη, τον 
Παπαϊωάννου, την ορθόδοξη πα-
ράδοση. Δύο πρωτότυπες σκέψεις 
διακρίνουν το εγχείρημα της συγ-
γραφέως: Τη διάκριση του δυτικού 
πολιτισμού, της δυτικής σκέψης, την 
καθορίζει με οντολογικά και ιστορι-
κά κριτήρια: στη σκέψη των Ρωμαί-
ων, των Γερμανών βαρβάρων και 
των Ελλήνων (σελ.17). Συμμερίζεται 
δε το συμπέρασμα του Μπρωντέλ 
ότι «η θρησκεία βρίσκεται στην καρ-
διά των πολιτισμών» (σελ. 18). Δια-
κρίνεται η ερμηνεία του αρχαίου ελ-
ληνικού λόγου από τον Καστοριάδη 
και προβάλλεται η «ελληνική ελευ-
θερία ως αυτοπεριορισμός» (σελ. 
174). Πρωτότυπη, ίσως και η ασυ-
νήθιστη, είναι η σύνδεση του Επί-
κουρου με την Ορθοδοξία: «Απέ-
ναντι στη λαίλαπα του στωικισμού, 
ο επικουρισμός ήταν αυτός που δι-
αφύλασσε την ελληνική παράδοση 
μέχρι να παραλάβει τη σκυτάλη η 
Ορθοδοξία. Η οντολογία της «άκτι-
στης ενέργειας» δεν είναι βυζαντι-
νή, αλλά το πανάρχαιο τρίπτυχο που 

περιέσωσε ο Επίκουρος» (σελ. 197). 
Βεβαίως  ο στωικισμός –η σκέψη 
του Μάρκου Αυρήλιου για παρά-
δειγμα– είναι ένα θέμα που μπορεί 
να τροφοδοτήσει ευρύτερους προ-
βληματισμούς, με πρώτον τη σχέση 
που έχει με τον χριστιανισμό. Η συγ-
γραφέας καταλήγει ότι «ο ελληνικός 
τρόπος δεν είναι μια απλή πολιτισμι-
κή ιδιαιτερότητα. Είναι ο μόνος τρό-
πος ύπαρξης που αποτελεί επίπεδο 
ύπαρξης στο Εμείς. Και το καταφέρ-
νει επειδή δεν αρνείται το Χάος του 
Κόσμου και της Ψυχής, ούτε αγνοεί 
τα Όρια/Μέτρα της Αυτοδημιουργί-
ας που είναι κοινά για τον Κόσμο και 
την Ψυχή» (σελ. 215). Αναμφίβολα 
είναι ένα συμπέρασμα που ερείδε-
ται στον στοχασμό κυρίως των Κα-
στοριάδη και Παπαϊωάννου.

u περιοδικό Τυφλόμυγα,  Ιού-
νιος-Ιούλιος 2015, Μιχαήλ Μη-
τσάκη: Αι περιπέτειαι  του κ. 
Κρακ

Ο 

ι εκδόσεις Τυφλόμυγα, δι-
ατρέχοντας μια ενδιαφέ-
ρουσα διαδρομή και εκδί-

δοντας έργα όπως αυτά του Λεωνί-
δα Χρηστάκη, στο τεύχος του ομώ-
νυμου περιοδικού τους, 6-7/2015, 
στρέφουν, με τρόπο προκλητικό, το 
βλέμμα  τους προς τη γλώσσα. Σε 
μια εποχή, μάλιστα, που η λύση του 
γλωσσικού ζητήματος, με την επίση-
μη καθιέρωση της δημοτικής, ακο-
λουθήθηκε από την αδιαφορία για 
τη γλωσσική καλλιέπεια και, στη 
συνέχεια, με την εγκατάλειψη της 
γλώσσας –σε όλες της τις μορφές– 
και την υποκατάσταση της από τη 
διαφημιστική διάλεκτο και την κυ-
ριαρχία της εικόνας πάνω στη σκέ-
ψη. Έχοντας συγχρόνως αποδειχθεί 
ότι ο λαός δεν απέκτησε ευχερέστε-
ρη πρόσβαση στο αγαθό της παιδεί-
ας, αλλά αντίθετα ωθήθηκε σε μια 
εκπαίδευση αποκομμένη σαφώς 
από τις κλασικές της ρίζες, που κα-

τευθύνεται στη δημιουργία αναιμι-
κών προσωπικοτήτων, εύκολα έτσι 
χειραγωγούμενων.

Ειρωνικά, η Τυφλόμυγα αναφέ-
ρει στον υπότιτλό της, «αλλοίμονον 
εις όσους γράφουν την καθαρεύου-
σα». Είναι αναμφισβήτητο γεγονός 
ότι στη λόγια γλώσσα έχουν γραφεί 
σημαντικά κείμενα όπως αυτά του 
Ροΐδη, του Βιζυηνού, του Παπαδια-
μάντη, του Κάλβου. Δίχως την στοι-
χειώδη γνώση της, η ανάγνωση και 
η πρόσβαση σε αυτά είναι εξαιρε-
τικά προβληματική. Η ελληνική 
γλώσσα, αν θεωρήσουμε τα ομη-
ρικά έπη  ως τα πρώτα γραπτά της 
κείμενα, μετρά ζωή αρκετών χιλιά-
δων ετών. Η αποσπασματική γνώση 
μόνο της τελευταίας της περιόδου, 
ίσως των δύο πιο πρόσφατων αιώ-
νων, μας στερεί  τον μεγάλο πλούτο 
που διαθέτει και, βέβαια, ο περιορι-
σμός της γλώσσας συνήθως ταυτίζε-
ται με την απίσχνανση  της σκέψης. 
Το αφιέρωμα ξεκινά με το έργο των 
Ι. Τσέγκου, Θ. Παπαδάκη, Δ. Βεκιά-
ρη με τίτλο η Εκδίκηση των τόνων, 
που κυκλοφόρησε από τις Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις το 2005. Συνεχίζει 
με δοκίμια για τη γλώσσα του Μιχά-
λη Μητσάκη, του Γ. Ψυχάρη, του Γ. 
Καλοσγούρου, του Ε. Ροΐδη, του Α. 
Παπαδιαμάντη.

Επίσης οι ίδιες εκδόσεις, με τρό-
πο καλαίσθητο και φροντισμένο, κυ-
κλοφόρησαν, το 2016, τα άρθρα του 
Μιχαήλ Μητσάκη, Αι περιπέτειαι 
του κ. Κρακ, σε επιμέλεια του Κ. Κα-
τσικιά, που αρχικά δημοσιεύθηκαν 
στον Ασμοδαίο, στο Άστυ, στο Ελ-
ληνικό Ημερολόγιο, στο Ραμπαγά, 
στον Θόρυβο και στην Πρωτεύουσα. 
Στην εισαγωγή, περιέχεται το απο-
χαιρετιστήριο άρθρο του Β. Γαβριη-
λίδη στην Ακρόπολη, όπου εξαίρει 
το ταλέντο του, τονίζοντας ότι υπήρ-
ξε ένας από τους λαμπρότερους, ει-
κονικοτέρους, σπινθηροβολοτέρους 
αρθρογράφους της. Τα άρθρα του 
προκαλούσαν μεγάλο ενδιαφέρον 
και είχαν εντυπωσιακή απήχηση, 
ενώ είναι παραδείγματα ενός λόγου 
πυκνού, ευθύβολου και συγχρόνως 
φροντισμένου.  

Τέλος ο Κ. Δημαράς, παρά τις 
επιμέρους ενστάσεις του, αναφέρε-
ται στην έντονη προσωπικότητα του 
Μ. Μητσάκη  αλλά και στο γεγονός 
πως «είναι πρώτα  πρώτα ένα ύφος· 
ύφος καμωμένο όχι για να γοητεύ-
σει, αλλά να συναρπάσει, αν μπορεί, 
και πάντως να καταπλήξει», ενώ εί-
ναι ο «πιο συνειδητός και συνεπής 
εκπρόσωπος του ελληνικού νατου-
ραλισμού» (Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδό-
σεις Γνώση, Αθήνα 2000, σελ.498, 
499).
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Η αυτοκρατορία σαν λέξη προέρχεται 
από τη λατινική λέξη imperium, που δη-
λώνει τη «στρατιωτική διοίκηση» στην 
αρχαία Ρώμη. Είναι μια γεωγραφικά 
εκτεταμένη περιοχή, η οποία περιλαμβά-
νει πολλές εθνότητες ανθρώπων ενωμέ-
νων υπό την κυριαρχία του αυτοκράτορα 
(ή μιας ολιγαρχίας), ο οποίος ασκεί από-
λυτο εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο στο 
κράτος του.

Κ 

ύρια παραδείγματα της νεώτερης 
επιστήμης αυτοκρατοριών είναι η 
κινεζική αυτοκρατορία, η ρωμαϊ-
κή αυτοκρατορία, η βυζαντινή αυ-

τοκρατορία και η οθωμανική αυτοκρατορία. 
Η κινεζική και η οθωμανική είναι αυτοκρα-
τορίες δεσποτικού χαρακτήρος ενώ η ρωμα-
ϊκή ημιδεσποτικού. Στον αντίποδα βρίσκεται 
η βυζαντινή, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα 
ότι ήταν από τη βάση της ανθρωποκεντρική. 
Ακριβώς αυτή της η ιδιαιτερότητα οδήγησε 
πολλούς ιστορικούς να διαχωρίσουν την βυ-
ζαντινή αυτοκρατορία  από όλες τις άλλες.

Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Κοντο-
γιώργης, ο οποίος θα χαρακτηρίσει το Βυζά-
ντιο «κοσμοπολιτεία». Σε αυτή του την τυπο-
λόγηση τον οδήγησε η ανθρωποκεντρική του 
συγκρότηση και το θεμέλιό του, το οποίο θε-
ωρεί τις πολιτείες των «κοινών», μια κληρο-
νομιά του ελληνικού κόσμου. Η κεντρική πο-
λιτεία, η κοσμόπολη –ή αλλιώς Βασιλεύου-
σα–, δεν επεμβαίνει στα εσωτερικά των άλ-
λων «κοινών» (παρά μόνο σε περιπτώσεις 
αμφισβητήσεως της ενότητός τους με την επι-
κράτεια). Τα «κοινά» είναι αυτόνομα και εκ-
προσωπούν την κεντρική εξουσία. Έχουν 
την αρμοδιότητα των δημοσιονομικών, της 
πρόνοιας, της παιδείας, της δικαιοσύνης, της 
ασφαλείας και τη δυνατότητα σχεδιασμού δη-
μοσίων έργων, ακόμη και την άσκηση οικο-
νομικής πολιτικής. Η κοσμόπολη (εξ ου και ο 
χαρακτηρισμός «κοσμοπολιτεία») είναι σύμ-
βολο ενότητος της επικράτειας.

Σχετικά με την άποψή του ότι η νεωτερι-
κότητα αγνοεί την ύπαρξη των «κοινών» στο 
Βυζάντιο και τη διαφορά του Βυζαντίου με τη 
φεουδαλική Δύση, θα γράψει στον Β΄ τόμο 
του βιβλίου του «Κοσμοσύστημα» (Σιδέρης, 
2014): «Έχει ενδιαφέρον να προσεχθεί, στο 
σημείο αυτό, η εμμονή με την οποία η νεοτε-
ρική ιστοριογραφία μεθερμηνεύει τις πηγές, 
προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό 
της ότι στο Βυζάντιο εξέλειπαν οι πόλεις/κοι-
νά: η πόλη ταυτίζεται ομοθετικά με το άστυ, η 
μητρόπολη πολιτεία μεταλλάσσεται σε προ-
σωποπαγή μοναρχική απολυταρχία κ.ά. Οι 
πηγές εντούτοις είναι σαφείς: εξομοιώνουν 
τον βασιλέα με τον άρχοντα που ασκεί την 
«έννομον επιστασίαν» στην επικράτεια –του 
οποίου η εξουσία είναι αναφορική στην κοι-
νωνία και στο κοινό συμφέρον και, σε κάθε 
περίπτωση, σταματάει στα τείχη των πόλεων 
-, παραπέμπουν στην καθολική παρουσία της 

εταιρικής οικονομίας, που είναι εξ ορισμού 
ασύμβατη με τη δεσποτεία, στη διάχυτη νο-
μισματική οικονομία, στις σχέσεις (ατομικής) 
ιδιοκτησίας κ.ά.».

Για τον Κοντογιώργη, οι Βυζαντινοί φο-
ρείς της εξουσίας ήταν βασιλείς κι όχι αυτο-
κράτορες όπως λέγεται. Ο αυτοκράτωρ είναι 
έννοια η οποία έχει δεσποτικά χαρακτηρι-
στικά. Μάλιστα, θα αναρωτηθεί πώς μπορεί 
η νεωτερικότητα να υποστηρίζει ότι στο Βυ-
ζάντιο εξέλειπαν τα «κοινά» ενώ ταυτόχρονα 
παραδέχεται την ύπαρξή τους επί οθωμανο-
κρατίας. Πώς δηλαδή μπορεί μια κοινωνία 
να ζούσε ανθρωποκεντρικά εν μέσω εθνικής 
κατοχής, αν δεν προϋπήρχε η ανθρωποκε-
ντρική της δομή;

Τέλος, σχετικά με τις αρμοδιότητες του 
βασιλέως στην αυτοκρατορία, θα τονίσει στο 
βιβλίο του, «Δημοκρατία ως Ελευθερία» (Πα-
τάκη, 2007) ότι ο ιουστινιάνειος κώδικας ανέ-
φερε πως, «ό,τι αφορά το κοινό οφείλει να 
ανήκει στην αρμοδιότητα του κοινού», απο-
δεικνύοντας την αυτονομία των κοινών και τη 
μη αρμοδιότητα του βασιλιά πάνω τους.

Ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος ξεχώρισε 
το Βυζάντιο για τη δομή του είναι ο Αντώνης 
Καλδέλλης και την άποψή του αυτή την απο-

τυπώνει στο έργο του «Η Βυζαντινή Πολιτεία: 
Οι άνθρωποι και η εξουσία στη Νέα Ρώμη» 
(Harvard University Press). Ο Αντώνης Καλ-
δέλλης θα υποστηρίξει ότι το Βυζάντιο ήταν 
μια κοσμική πολιτεία η οποία εξυπηρετούσε 
το κοινό καλό και όχι μια σκοταδιστική θεο-
κρατική αυτοκρατορία. Οι Βυζαντινοί δεν πί-
στευαν στην εξουσία ελέω Θεού, αντιθέτως ο 
αυτοκράτωρ ήταν ένας κοινός θνητός, ο οποί-
ος έπρεπε να λογοδοτεί τόσο στον Θεό, όσο 
και στην πολιτεία.

Όπως και ο Κοντογιώργης, ο Καλδέλλης 
θα κατηγορήσει τη δυτική-νεωτερική ιστορι-
ογραφία για την αρνητική αντιμετώπιση του 
Βυζαντίου και θα υποστηρίξει ότι η βυζαντινή 
κοινωνία έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ανά-
δειξη των Αυτοκρατόρων. Τους εξέλεγε, τους 
αμφισβητούσε σε περίπτωση που αποτύγχα-
ναν να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό, και συ-
νεπώς σκιαγραφεί κι αυτός –όπως ο κος Κο-
ντογιώργης– μια ανθρωποκεντρική δομή στο 
Βυζάντιο.

Για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, θα το-
νίσει ότι οι άνθρωποι δεν ζούσαν τόσο με τον 
φόβο των αυτοκρατόρων. Ήταν συχνά ασε-
βείς και χωρίς πίστη στο πρόσωπό τους. Λε-
κτικά προσέβαλλαν τον αυτοκράτορα δημο-
σίως, ακόμη και παρουσία του, και αγνοώ-
ντας τους νέους νόμους που δεν τους άρεσαν.

Συνεπώς στο Βυζάντιο δεν υπήρχαν οι 
αντιλήψεις για το κράτος που υπήρχαν στη 
Δύση μέχρι και τον 19ο αιώνα. Στη Δύση το 
κράτος προσωποποιούνταν σε ένα πρόσωπο. 
Για τον Γάλλο καθολικό Ζακ Μπενίν Μποσιέ, 
ο βασιλέας ενσάρκωνε το κράτος: «Το κράτος 
είναι στο πρόσωπο του πρίγκιπα», θα γράψει, 
ενώ ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΔ΄ 
θα πει: «Το κράτος είμαι εγώ». Στο Βυζάντιο η 
πολιτεία έχει ως στόχο το κοινό καλό, το καλό 
της κοινωνίας, και υπάρχουν νόμοι οι οποίοι 
το διασφαλίζουν. Αν κάποιος υποστήριζε ότι 
«Το κράτος είμαι εγώ», όλοι θα τον θεωρού-
σαν τρελό. Με αυτά τα επιχειρήματα θα προ-
σπαθήσει να αποκρούσει τις απόψεις περί 
απολυταρχίας και μοναρχίας στη Βυζαντινή 
Πολιτεία –όπως την ονομάζει.

«Άθως Θύραυ-
λοι Στώμεν»

Κ 

υκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες 
από τις εκδόσεις «Χαρτόδετο», το 
λεύκωμα της φωτογραφικής εργα-
σίας του Δημήτρη Λουζικιώτη, με τίτ-

λο «Άθως Θύραυλοι Στώμεν». Πρόκειται για μια 
τρίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά) 
168 σελίδων σε μεγάλο σχήμα (24Χ28), όπου 
εκτός από το φωτογραφικό υλικό παρατίθενται 
και πρωτότυπα ποιητικά σχόλια που έχουν γρα-
φτεί ειδικά για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες 
από τη συγγραφέα Αγαθή Δημητρούκα (σύντρο-
φο του ποιητή Νίκου Γκάτσου), τον ιατρό, συγγρα-
φέα και ποιητή Ντέμη Κυριακού και τον αρχιτέ-
κτονα και διακεκριμένο ζωγράφο Κωνσταντίνο 
Παλιάν (πρόεδρο του ΣΚΕΤΒΕ-Συλλόγου Καλλι-
τεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος). 
Την εισαγωγή έγραψε ο Φαίδων Χατζηαντωνίου, 
αρχιτέκτων και επί πολλά χρόνια αναστηλωτής 
στο Αγιονόρος, ενώ το υλικό τεκμηριώθηκε από 
τον αρχαιολόγο δα. Νίκο Μερτζιμέκη. Την έκδο-
ση επιμελήθηκε η σύμβουλος πολιτιστικής δια-
χείρισης και διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών 
του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Στέλ-
λα Τσιαρβούλα. 

Γράφει μεταξύ άλλων στην περιεκτική εισα-
γωγή του ο Φαίδων Χατζηαντωνίου: Ας χαιρετί-
σουμε την έκδοση του ανά χείρας φωτογραφικού 
λευκώματος που διασώζει μια αντιπροσωπευ-
τική συλλογή καρεώτικων θυρών και παραθύ-
ρων, και της ευρύτερης περιοχής, εκ των οποίων 
ορισμένα δεν υπάρχουν πια. Απότοκα της χρείας, 
φορείς μνήμης, τεκμήρια δεξιοτήτων και πολιτι-
σμού, οι θύρες και τα παραθύρια ανήκουν κι αυτά 
στα πιο ευπαθή –και, τελικά, αναλώσιμα– στοι-
χεία της οικοδομικής ιστορίας ενός τόπου. Και ας 
έχουμε πάντα κατά νου, θύραυλοι εμείς, ότι όπως 
τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έτσι και οι 
θύρες και τα παραθύρια μαρτυρούν τον αθέατο 
πυρήνα της ζωής που ορίζουν και φυλάττουν και 
γι’ αυτό αξίζουν την προσοχή, τον σεβασμό και 
την αγάπη μας.

Παρουσιάσεις του λευκώματος «Άθως Θύ-
ραυλοι Στώμεν» θα πραγματοποιηθούν κατ’ αρ-
χάς στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, 
στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του 
Δημαρχιακού Μεγάρου και στη συνέχεια στην 
Αθήνα, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στο κτήριο του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Θησείο. Θα 
ακολουθήσουν και άλλες, που θα ανακοινωθούν 
προσεχώς. Περισσότερες πληροφορίες παρέχο-
νται στη σελίδα του καλλιτέχνη στο φέισμπουκ: 
https://www.facebook.com/o.dimlouzi.

Αυτοκρατορία, Πολιτεία ή Κοσμοπολιτεία;
δύο αιρετικές απόψεις για τη σημερινή καθεστωτική επιστήμη

του Νίκου Παππά

“ 
Ο ιουστινιάνειος κώδι-

κας ανέφερε πως, «ό,τι 

αφορά το κοινό οφείλει 

να ανήκει στην αρμοδι-

ότητα του κοινού», απο-

δεικνύοντας την αυτονο-

μία των κοινών και τη μη 

αρμοδιότητα του βασιλιά 

πάνω τους.

Οι Βυζαντινοί δεν πίστευαν στην εξουσία ελέω Θεού, αντιθέτως ο αυτοκράτωρ ήταν ένας 
κοινός θνητός, ο οποίος έπρεπε να λογοδοτεί τόσο στον Θεό, όσο και στην πολιτεία.
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Μ 
ὲ ἀφορμὴ τὰ ποικίλα νέα μέ-
τρα που ἀφοροῦν τὴν παι-
δεία, δὲν μπορεῖ κανεὶς παρὰ 
νὰ ἐπαναφέρει στὴ σκέψη του 

τὸ περιεχόμενο ὅρων ἰδεολογικὰ καὶ πο-
λιτικὰ φορτισμένων ὅπως εἶναι ἡ «ἀρι-
στεία». Κατὰ πόσο εἶναι συμβατὴ μὲ τοὺς 
στόχους τῶν προγραμμάτων σπουδῶν 
στὴν ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση, ἔτσι ὅπως 
αὐτὰ διαμορφώνονται καὶ ἀναδιαμορφώ-
νονται διαρκῶς; Ἀποτελεῖ ἡ «ἀριστεία» 
κάποιου εἴδους ζητούμενο ἢ ὄχι; Καὶ ἂν 
ναί, τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ ὅρος;

Βεβαίως μία πολιτικοῦ χαρακτήρα το-
ποθέτηση δὲν ἔχει ἴσως νόημα τώρα, ποὺ 
ἔχει καταλαγιάσει ὁ σχετικὸς μὲ τὶς νοη-
ματοδοτήσεις τοῦ ὅρου πολιτικὸς διάλο-
γος, ἀφοῦ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἕως 
καὶ ἀνεπίκαιρη. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐνδιέφε-
ρε περισσότερο εἶναι μᾶλλον ἡ ἀνίχνευ-
ση τοῦ ἐννοιολογικοῦ του εὔρους, ὥστε 
νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς ἐπὶ ποίου ἀκριβῶς 
θέματος ἐξελίχθηκε (ἢ ἐν μέρει ἐξελίσσε-
ται) μιὰ τόσο μεγάλη διαλεκτικὴ ἀντιπα-
ράθεση καὶ πιθανῶς νὰ προετοιμάσει τὶς 
θέσεις του γιὰ μία ἐνδεχόμενη ἀναζωπύ-
ρωσή της.

Σὲ ἕνα πρόσφατα κυκλοφορηθὲν 
βιβλίο τοῦ διεθνοῦς φήμης ψυχολό-
γου Daniel Goleman, μὲ τίτλο: Focus. Ἡ 
ἑστίαση τῆς προσοχῆς, τὸ κλειδὶ τῆς συ-
ναισθηματικῆς νοημοσύνης (ἐπιστημ. ἐπι-
μέλεια Δήμητρα Ἰορδάνογλου, ἐκδ. Πεδίο, 

Ἀθήνα 2016), γίνεται λόγος γιὰ πολλὰ 
ἀπὸ τὰ στάδια τῆς ἀνθρώπινης συναισθη-
ματικῆς καὶ γνωστικῆς ἀνάπτυξης (μὲ ποι-
κίλες ἀναφορὲς στὴ σχολικὴ ἡλικία τοῦ 
ἀνθρώπου), τὰ ὁποῖα συνιστοῦν ὄψεις ἢ 
καὶ βήματα ἐπίτευξης τῆς λεγόμενης «ἀρι-
στείας». Μὲ ἐμπεριστατωμένο τρόπο ‒και 
μὲ ἐπιστημονικοὺς φυσικὰ ὅρους‒ ὁ συγ-
γραφέας ἀναφέρεται στὸ περιεχόμενο 
μιᾶς ἐκπαίδευσης ποὺ τείνει πρὸς τὴν ἀρι-
στεία, ἐννοώντας την ὡς τὴ διαρκὴ προ-
σπάθεια τοῦ νέου ἀνθρώπου γιὰ προσω-
πικὴ ἀνάπτυξη καὶ βελτίωση. Κατὰ τὴν 
ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας ἄλλωστε, εἶναι 
δεδομένο ὅτι ἡ «ἀριστεία» δὲν ἀποτε-
λεῖ ἐπίτευγμα ἅπαξ κατακτηθέν, ἀλλὰ μία 
ἀναπτυξιακὴ πορεία διαρκοῦς ἐξέλιξης 
(μέσα ἀπὸ τὴν ἐκγύμναση σὲ πολλὰ ἐπί-
πεδα, γνωστικό, ψυχο-συναισθηματικό, 
σωματικὸ κ.λπ.).

Ἔχουν ἐνδιαφέρον ὁρισμένες παρατη-
ρήσεις τοῦ συγγραφέα αὐτοῦ, ποὺ θὰ ταί-
ριαζαν πολὺ τόσο μὲ τὸν ὁρισμό, ὅσο καὶ 
μὲ τὴ διαδικασία ἐπίτευξης τῆς «ἀριστεί-
ας», σὲ μία διευρυμένη φυσικὰ καὶ ὄχι κο-
ντόφθαλμη ἢ πολιτικὰ προσχεδιασμέ-
νη ἐκδοχή της. Σύμφωνα μὲ ἀμερικανικὴ 
ἔρευνα λοιπόν, ὡς τεχνικὲς ἐκπαίδευσης 
σχεδιασμένες γιὰ τοὺς μαθητές τους ἀπὸ 
τοὺς καλύτερους δασκάλους, θεωροῦνται 
αὐτὲς ποὺ ἔχουν «σαφεῖς στόχους σὲ προ-
οδευτικὰ δυσκολότερα ἐπίπεδα· προσαρ-
μογὴ στὸν ρυθμὸ τοῦ κάθε μαθητῆ· ἄμεση 
ἀνατροφοδότηση καὶ βαθμιαῖες προκλή-
σεις ἐξάσκησης μέχρι τὸ ἐπίπεδο τῆς ἄρι-
στης γνώσης· ἐξάσκηση τῶν ἴδιων δεξιο-

τήτων σὲ διαφορετικὰ περιβάλλοντα, ποὺ 
ἐνθαρρύνει τὴ μεταβίβαση δεξιοτήτων σὲ 
ἄλλα πλαίσια» (σελ. 204). Σύμφωνα μὲ 
τὰ παραπάνω ἡ «ἀριστεία» εἶναι μία προ-
οδευτικὴ κατάκτηση ὁλοένα καὶ ἀνώτε-
ρων ἐπιπέδων μάθησης, εἶναι ἑστιασμένη 
ἐξάσκηση μὲ σκοπὸ τὴ ἀνάπτυξη δεξιοτή-
των τοῦ ἀτόμου, εἶναι διεύρυνση αὐτῶν 
τῶν δεξιοτήτων σὲ ἄλλα περιβάλλοντα 
μὲ ἄλλα πλαίσια, εἶναι ἑπομένως αὐτὸ τὸ 
«ἄνοιγμα» τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν δυνατο-
τήτων του σὲ νέες προκλήσεις. Δὲν εἶναι 
θέμα μόνο βαθμολογικό· τὸ «ἄριστα» ὑπ’ 
αὐτὴ τὴν ἔννοια δὲν εἶναι κάτι κυρίως με-
τρήσιμο καὶ ποσοτικό, ἀλλὰ μία καθαρὰ 
ποιοτικὴ κατηγορία. 

Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἴδιου βιβλίου γί-
νεται λόγος γιὰ τὴ «γνωστικὴ ἱκανότη-
τα ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ αὐξάνεται μὲ τὸν 
χρόνο» καὶ ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν 
«‘’ἀποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη’’: τὸ νὰ 
ἀναγνωρίζουμε τί ἔχει σημασία, τὸ σῆμα 
μέσα στὸν θόρυβο. Αὐτὸ κάποιοι τὸ ὀνο-
μάζουν ‘’σοφία’’» (σελ. 171). Μία ἐκπαί-
δευση προσανατολισμένη σὲ αὐτοῦ τοῦ 
εἴδους τὴν ἐξελιξιμότητα καὶ συνειδητό-
τητα γιὰ τὰ πράγματα, στὴν καλλιέργεια 
τῆς «σοφίας» τῶν νέων ἀνθρώπων δὲν 
εἶναι παρὰ ἡ ἐκπαίδευση ποὺ προάγει τὴν 
«ἀριστεία».

Προκειμένου ὅμως γιὰ τὴν Ἑλλάδα, 
καὶ σὲ μία προσπάθεια ἀνίχνευσης τοῦ 
πῶς μποροῦν νὰ ἐφαρμοστοῦν τὰ παρα-
πάνω, ἐπανέρχεται τὸ ἐρώτημα τί εἴδους 
ἐκπαιδευόμενο νέο θέλουμε: ἁπλῶς πλη-
ροφορούμενο γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὸν 
ἔξω κόσμο (ἐπιστημονικὰ ἢ ἄλλα), ποὺ τὰ 
παρακολουθεῖ, τὰ ἀπομνημονεύει καὶ τὰ 
ἀναπαράγει, ἢ ἀσκούμενο στὴ διαδικασία 
τῆς προσωπικῆς του ἀνάπτυξης μὲ σύστη-
μα, μὲ ἑστίαση, μὲ ἐμπνευσμένη καθοδή-
γηση, μὲ μία «νοημοσύνη» προσανατολι-
σμένη σχετικά; Διότι, σύμφωνα μὲ αὐτὴ 
τὴ νοηματοδότηση, πεμπτουσία τῆς «ἀρι-
στείας» ἀποτελοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ 
ὄχι τὰ συναφὴ μὲ ποσοτικὰ δεδομένα ἢ 
μὲ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις, ποὺ τὴν κατέ-
στησαν τεχνηέντως «ἀποδιοπομπαῖο τρά-
γο» τῆς ἐκπαίδευσης.

Ὄψεις τοῦ ὅρου ... «ἀριστεία»
Της Ελένης Χατζόγλου

Ξ 

εφυλλίζοντας ένα πολύ 
ωραίο ιστολόγιο που 
λέγεται «Πεζοδρομί-
ε ς » ,  h tt p : / / na na m i -

gardou.blogspot.gr, σκέφτηκα 
να αναρτήσω ένα ποίημα στο 
φέισμπουκ, ταλαντεύτηκα ανάμε-
σα στον Τάσο Λειβαδίτη και τον Νι-
κόλαο Κάλα, τελικά κατέληξα στον 
δεύτερο:

Σμίξαν τα κορμιά, πέφτει το 
προσωπείο

για να φανερωθούμε δίχως Εγώ.
Χάριν ασκήσεως αποβιβάσαμε το 

πάθος.
Νέες διαστάσεις ίσως να βρεθούν.
Επιβολή κι υποβολή. Ακτινοβολεί

η διγλωσσία. Μα τον κύνα!
Τι σημασία έχει το πόθεν 

ξεκινήσαμε;
Κάποιος θα ξαναρχίσει το « πρώτη 

φορά »

με δισταγμούς και δυσκολίες 
άλλες.

Οι ρόλοι μεταβάλλουν τις ορέξεις
Νικόλαος Κάλας

Από τη συλλογή «Οδός Νικήτα 
Ράντου», Ίκαρος, Αθήνα 1977.

Την ίδια στιγμή ο Κώστας 
Κρεμμύδας, επ’ ευκαιρία του συ-
νεδρίου για τον Νικόλαο Κάλα, 
μας θυμίζει την ωραία εκδήλω-
ση που έγινε το 2007 στο ΔΗΜΕΘΕ 
Κομοτηνής για τα 100 χρόνια από 
τη γέννησή του, σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κοντά 
σε αυτό να θυμηθώ κι εγώ την 
ωραία εκδήλωση στο βιβλιοπωλείο 
Απρόβλεπτο, καθώς και το ωραίο 
αφιέρωμα-βιβλίο για τον ποιητή 
από το περιοδικό Μανδραγόρας, 
που έχω στα χέρια μου το καινούρ-
γιο τεύχος Νο 54.

 Ξεφυλλίζοντας λοιπόν τον 
Μανδραγόρα, βλέπουμε το κείμε-
νο της σύνταξης: «Και τώρα, ο δρό-

μος προς τη Μεταξού...» Το κείμενο 
ξεκινάει με ένα ωραίο ποίημα της 
Πηνελόπης Ζαρδούκα «Πρόποση» 
και συνεχίζει σχολιάζοντας την ιδέα 
του πρωθυπουργού να μιλήσει με 
τους επενδυτές της Κόσκο στη γνω-
στή ταβέρνα του Μεταξουργείου κα-
ταλήγει με αυτά τα όμορφα λόγια:

«Μια παγκόσμια ορδή λευκών 
πουκαμίσων που μολονότι βάφε-
ται στο αίμα καταφέρνει να διαμορ-
φώσει έναν κυρίαρχο κώδικα υπο-
ταγής, πείθοντάς, μας για το μάταιο 
κάθε αντίστασης.

Ίσως είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία, από την εποχή των τρια-
κοσίων του Λεωνίδα ή των έγκλει-
στων στο Μεσολόγγι που δεν επιχει-
ρείται καμιά εναντίωση, καμία έστω 
και απονενοημένη έξοδος, κα-
νείς Ζάλογγος. Φωτεινή εξαίρεση 
ο Δημήτρης Χριστούλας, που αυτο-
κτόνησε στην Πλ. Συντάγματος στις 
4.4.2012...»

...και καταλήγει: «Το τέλος της 
ουτοπίας; ίσως η αρχή της εξέγερ-
σης».

Το περιοδικό έχει πολλές σελί-
δες με ποίηση, πεζογραφία και με-
τάφραση, έτσι ονομάζει τις σελίδες 
και συνεχίζει με ένα 70 σέλιδο αφι-
έρωμα με τίτλο: «Τρέλα και δημι-
ουργία», που διάβασα την ερυθρό-
λευκη τρέλα του Κώστα Κρεμμύδα, 
που μέσα από τον Ολυμπιακό ξανα-
θυμόμαστε τα παιδικά μας και εφη-
βικά μας χρόνια στην Αθήνα και τον 
Πειραιά.

Στη συνέχεια θα δούμε κι 
άλλο αφιέρωμα του Θεοδόση 
Πυλαρινού, για την αλληλογραφία 
του Κερκυραίου Ιάσονα Δεπούντη 
από το Διεθνές Παιδικό Χωριό 
Πεσταλότσι της Ελβετίας, με τον 
Αντώνη Μυστακίδη Μεσεμβρινό στη 
Σουηδία. Θα βρούμε επίσης πολλές 
ενδιαφέρουσες σελίδες καθώς κι 
ένα τελευταίο αφιέρωμα στη Γιορτή 

της Ποίησης στη Δονούσα. Ένα περι-
οδικό γεμάτο με ενδιαφέρουσες σε-
λίδες.

Μια και αναφερθήκαμε στον 
Κώστα Κρεμμύδα, να μην ξεχά-
σουμε την εκδήλωση, στο Κέντρο 
Ελληνικής Παράδοσης, «Καφενείον 
Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ», Μητροπόλεως 59, 
για τον Χρήστο Τουμανίδη- 40 χρό-
νια ποιητικής διαδρομής Δευτέρα 7 
Νοεμβρίου, ώρα 19.30.

Θα μιλήσουν: 
Γιώργος Μαρκόπουλος, ποιητής 

Κώστας Κρεμμύδας, ποιητής, 
εκδότης του «Μανδραγόρα» 
Τάσος Καπερνάρος, ποιητής 

Ποιήματα θα διαβάσει 
η Ελισάβετ Σταυρίδου, ηθοποιός.

Καλό θα ήταν να πάμε, παίρνο-
ντας κι ένα βιβλίο του ποιητή. από 
το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, το 
Ελεγείες της Ανατολής των εκδόσε-
ων Κουκκίδα.

Ξεφυλλίζοντας...  τον Μανδραγόρα και τις Πεζοδρομίες
Του Παναγιώτη Κόρπα

     ΒΙΒΛΙΟ

http://nanamigardou.blogspot.gr/
http://nanamigardou.blogspot.gr/
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Στην εκλογική ιστορία των ΗΠΑ, 
με τον όρο «έκπληξη του Οκτω-
βρίου» περιγράφεται κάθε γεγο-
νός που μπορεί να αντιστρέψει 
το πολιτικό σκηνικό και να εξα-
σφαλίσει την εκλογή κάποιου 
υποψηφίου για την προεδρία 
της χώρας. Με δεδομένο το γεγο-
νός ότι παραδοσιακά οι εκλογές 
λαμβάνουν χώρα την Τρίτη μετά 
την πρώτη Δευτέρα του Νοεμ-
βρίου, μια έκπληξη στα μέσα με 
τέλη Οκτωβρίου στερεί από τον 
αντίπαλο τον απαιτούμενο χρόνο 
αντίδρασης και συνήθως «κλει-
δώνει» την προεδρία.

Τ 

ο Το 1980 ήταν εκλογι-
κή χρονιά για τις ΗΠΑ 
με τον απερχόμενο δη-
μοκρατικό πρόεδρο Τζί-

μη Κάρτερ να βρίσκεται αντιμέτω-
πος με τον ρεπουμπλικάνο υποψή-
φιο για την προεδρία, Ρόναλντ Ρέ-
ιγκαν. Το κυρίαρχο θέμα για την 
Αμερική της εποχής ήταν οι πε-
νήντα έξι όμηροι που κρατούνταν 
από τους φρουρούς της επανάστα-
σης στο Ιράν μετά την κατάληψη της 
εκεί αμερικανικής πρεσβείας, στις 4 
Νοεμβρίου του 1979. Η κυβέρνη-
ση Κάρτερ βρισκόταν επί μήνες σε 
διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς 
για την απελευθέρωση των Αμερι-
κανών ομήρων και γνώριζε πολύ 
καλά πως η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ 
παρακολουθούσε στενά την υπόθε-
ση και μια ευνοϊκή έκβασή της θα 
έδινε στον Κάρτερ άλλα τέσσερα 
χρόνια στον Λευκό Οίκο.

Το πρόβλημα, βέβαια, ήταν ότι 
οι Ιρανοί έκαναν σκληρά παζάρια 
και οι διαπραγματεύσεις τραβού-
σαν σε μάκρος, με αποτέλεσμα το 
γόητρο του προέδρου να πλήττεται 
και οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν 
ξεκάθαρη πτώση των ποσοστών του 
Δημοκρατικού Κόμματος. Μόνο 
όταν το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν ει-
σέβαλε στο Ιράν, τον Σεπτέμβριο του 
’80, φάνηκε κάποιο φως στην άκρη 
του τούνελ κι αυτό διότι οι Ιρανοί, 
εξοπλισμένοι εξ ολοκλήρου με αμε-
ρικανικό στρατιωτικό υλικό από την 
εποχή του Σάχη, χρειάζονταν επει-
γόντως ανταλλακτικά από τις ΗΠΑ 
για τις πολεμικές τους επιχειρήσεις.

Το παράξενο είναι, ότι ενώ όλα 
έδειχναν ότι οι δύο πλευρές βρίσκο-
νταν κοντά στη συμφωνία μέσα στον 
Οκτώβριο, με τον Κάρτερ να έχει δε-

χτεί όλες τις απαιτήσεις της Τεχε-
ράνης, οι Ιρανοί διέκοψαν αιφνιδί-
ως τις συνομιλίες και επέβαλαν σιγή 
ασυρμάτου μέχρι το πέρας των αμε-
ρικανικών εκλογών. Το αποτέλεσμα 
ήταν ο Κάρτερ να χάσει κατά κρά-
τος στις εκλογές και οι Ρέιγκαν και 
Μπους ο πρεσβύτερος να καρπω-
θούν τα εκλογικά οφέλη της απο-
τυχημένης παρ’ ολίγον έκπληξης 
των Δημοκρατικών. Τον Ιανουάριο 
του ’81 οι Αμερικανοί θα είχαν επι-
τέλους μια κυβέρνηση που δεν μα-
σούσε τα λόγια της και φαίνεται ότι 
ακόμη και οι μουλάδες στο Ιράν εί-
χαν πάρει το μήνυμα. Είκοσι λε-
πτά αφότου ορκίστηκε ο Ρέιγκαν, οι 
Ιρανοί απελευθέρωσαν όλους τους 
ομήρους. Προφανώς τα είχαν κάνει 
πάνω τους με έναν τέτοιο καουμπόη 
του σελουλόιντ στον Λευκό Οίκο!

Όλα αυτά, βέβαια, μέχρι το 1986 
που ξέσπασε το σκάνδαλο «Ιράν-
Κόντρα» και φάνηκε ότι ο πολεμο-
χαρής πρόεδρος και η κυβέρνησή 
του δεν είχαν τον παραμικρό ενδοι-
ασμό να εφοδιάζουν μυστικά τους 
«βάρβαρους τρομοκράτες» Ιρα-
νούς με πολεμικό υλικό μέσω του 
Ισραήλ, παραβιάζοντας το επίση-
μο εμπάργκο των ΗΠΑ κατά του 
Ιράν. Περίπου ένα χρόνο μετά, ο δη-
μοσιογράφος Ρόμπερτ Πάρι του 
Α.Π. έκανε τις πρώτες νύξεις ότι το 
αλισβερίσι ρεπουμπλικάνων-Ιρα-
νών πήγαινε μάλλον αρκετά χρόνια 
πίσω και πιθανώς πριν ακόμη έρ-
θουν στην εξουσία το ’81.

Τα άρθρα του Πάρυ προφανώς 
λειτούργησαν ως αφορμή για την εμ-
φάνιση και άλλων δημοσιευμάτων 
και βιβλίων επί του θέματος. Ο σύμ-
βουλος επί θεμάτων Μέσης Ανατο-

λής της κυβέρνησης Κάρτερ, Γκά-
ρυ Σικ, και η ρεπόρτερ του CBS, Λέ-
σλυ Κόκμπερν, ανέφεραν στοιχεία 
για ανεπίσημες επαφές του εκλογι-
κού επιτελείου των Ρέιγκαν-Μπους 
με απεσταλμένους των Ιρανών το 
καλοκαίρι του ’80 στη Μαδρίτη και 
τον Οκτώβριο του ’80 στο Παρίσι, με 
σκοπό την παράταση της κράτησης 
των ομήρων στο Ιράν μέχρι τις εκλο-
γές του Νοεμβρίου, με αντάλλαγμα 
ισραηλινά ανταλλακτικά για τα F-4 
της ιρανικής αεροπορίας. Το θέμα 
δεν ήταν καθόλου απλό. Στην περί-
πτωση που τα δημοσιεύματα ευστα-
θούσαν, επρόκειτο για μια συνωμο-
σία πρώτου μεγέθους που υπονό-
μευε τις προσπάθειες της επίσημης 
κυβέρνησης των ΗΠΑ για την απε-
λευθέρωση Αμερικανών πολιτών. 
Τα άρθρα έκαναν ξεκάθαρη μνεία 
του όρου «εσχάτη προδοσία».

Σαν να μην έφταναν αυτά, το 
1991 εκδόθηκε η αυτοβιογρα-
φία του πρώην προέδρου του Ιράν 
Αμπολχασάν Μπανί Σαντρ, στην 
οποία ανέφερε ότι οι ισλαμιστές φα-
νατικοί περί τον Χομεϊνί συνομιλού-

σαν μυστικά με την ομάδα του Ρέι-
γκαν το ’80, σαμποτάροντας τις προ-
σωπικές του προσπάθειες λύσης 
του θέματος των ομήρων με την κυ-
βέρνηση Κάρτερ. Ταυτόχρονα εμ-
φανίστηκε ένας αριθμός από μάρτυ-
ρες με άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία 
που δημιουργούσαν περαιτέρω 
ερωτηματικά, απαιτώντας ταυτόχρο-
να απαντήσεις από μια κυβέρνηση 
που αρνιόταν τα πάντα. Μάλιστα, 
δύο από τους μάρτυρες ανήκαν στο 
ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο και 
μάλιστα στον στενό κύκλο της ηγεσί-
ας του. Ο ένας ήταν ο Ελληνοαμερι-
κανός διπλωμάτης και σύμβουλος 
για θέματα Μέσης Ανατολής του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ (1981-84) Νίκο-
λας Βελιώτης, ο οποίος έκανε λόγο 
για έναρξη των μυστικών φορτίων 
προς το Ιράν μέσω Ισραήλ τον πρώ-
το μήνα της κυβέρνησης Ρέιγκαν. 
Επίσης ανέφερε τη συντριβή ενός 
αργεντινού αεροσκάφους η οποία 
συνέβη τον Ιούλιο του ’81, μεταφέ-
ροντας όπλα προς το Ιράν, γεγονός 
που κλήθηκε από τους προϊσταμέ-
νους του στο υπουργείο να αποκρύ-

ψει. Η άλλη ήταν η Μπάρμπαρα 
Χόνεγκερ, πολιτική σύμβουλος του 
Λευκού Οίκου (1981-83), η οποία 
επίσης ανέφερε ότι οι παραδόσεις 
οπλισμού στο Ιράν άρχισαν με την 
ανάληψη καθηκόντων από την κυ-
βέρνηση Ρέιγκαν.

Κάπου εκεί ξεκίνησε και η επί-
σημη συγκάλυψη της υπόθεσης με 
τη μορφή της επιτροπής Χάμιλτον 
του κογκρέσου που, τι έκπληξη, συ-
μπέρανε τον Ιανουάριο του ’93 πως 
«δεν υπήρχε καμία πειστική από-
δειξη για μυστικές επαφές του εκλο-
γικού επιτελείου του Ρέιγκαν με το 
Ιράν». Παρ’ όλα αυτά, μια σειρά από 
στοιχεία που βγήκαν στην επιφάνεια 
μετά την έρευνα Χάμιλτον, δείχνουν 
ότι τα πράγματα μακράν απέχουν 
από τα ευρήματα της επιτροπής.

Το πρώτο στοιχείο είναι η μαρ-
τυρία του υπουργού Αμύνης του 
Ιράν το ’79 και αντιπάλου του Μπα-
νί Σαντρ στις εκλογές του ’80, Αχ-
μάντ Μαντανί, ότι ο αξιωματούχος 
των ρεπουμπλικάνων που έκανε τις 
επαφές με τους Ιρανούς το ‘80 δεν 
ήταν άλλος από τον τότε επικεφαλής 
της εκλογικής εκστρατείας του Ρέι-
γκαν και μετέπειτα αρχηγό της ΣΙΑ, 
Ουίλιαμ Κέισυ. Το δεύτερο στοι-
χείο είναι μια έκθεση των ρωσικών 
μυστικών υπηρεσιών που παραδό-
θηκε στις 11/1/93 στην αμερικανι-
κή πρεσβεία της Μόσχας απευθυ-
νόμενη στην επιτροπή Χάμιλτον, 
δύο μέρες πριν την ανακοίνωση του 
πορίσματός της, η οποία επιβεβαιώ-
νει τις μυστικές επαφές ρεπουμπλι-
κάνων-Ιρανών. Περιττό να πούμε 
ότι η εν λόγω επιστολή δεν παραδό-
θηκε ποτέ στον Χάμιλτον και ανακα-
λύφθηκε χρόνια αργότερα. Το τρί-
το ήταν ένα σήμα της αμερικανικής 
πρεσβείας στη Μαδρίτη, τον Ιούλιο 
του ’80, που ενημέρωνε το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ ότι «ο Ο. Κέισυ βρίσκεται 
στην πόλη για άγνωστους λόγους», 
το οποίο επίσης καταχωνιάστηκε 
στο αρχείο του υπουργείου.

Ο ασκός του Αιόλου είχε ανοίξει 
και όλα έδειχναν ότι το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο της δεκαετίας του ’80 είχε 
πολύ μεγαλύτερο βάθος από ό,τι 
είχε αρχικά θεωρηθεί και άγγιζε τα 
υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνη-
σης Ρέιγκαν και συγκεκριμένα τον 
ίδιο τον πρόεδρο και τον αντιπρόε-
δρο Μπους.

Η συνέχεια στο επόμενο 
φύλλο της Ρήξης

Η έκπληξη του Οκτωβρίου του 1980 (1ο μέρος)

Όταν οι αμερικανοί νεοσυντηρητικοί έκαναν μπίζνες με τους ιρανούς μουλάδες

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Tο σκάνδαλο 

«Ιράν-Κόντρα» 

έδειξε ότι ο πολε-

μοχαρής πρόεδρος 

δεν είχε τον παρα-

μικρό ενδοιασμό να 

εφοδιάζει μυστι-

κά τους Ιρανούς με 

πολεμικό υλικό...
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Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 
υπό την καλλιτεχνική διεύθυν-
ση του Νίκου Διαμαντή, επανεκ-
κίνησε τη λειτουργία του έχοντας 
τη φιλοδοξία να καταστεί πόλος 
αναφοράς για το θεατρικό κοινό. 
Στη φιλοδοξία του αυτή έχει να 
ανταγωνιστεί σημαντικές σκηνές 
και θιάσους οι οποίες έχουν κα-
θιερωθεί στα θεατρικά δρώμενα 
της χώρας μας και έχουν αποκτή-
σει, η κάθε μία από αυτές, το δικό 
της φανατικό θεατρικό κοινό. Δεν 
είναι λίγοι/ες όσοι/ες εμπιστεύ-
ονται σχεδόν τυφλά τις επιλογές 
θεατρικών οργανισμών, μιας και 
η σχέση εμπιστοσύνης ανάμε-
σα στους καλλιτεχνικούς διευθυ-
ντές, αλλά και σκηνοθέτες από τη 
μια και το κοινό από την άλλη, εί-
ναι δοκιμασμένη και στέρεη. Στις 
21 του Σεπτέμβρη που μας πέρα-
σε, και για είκοσι μόνο παραστά-
σεις, ανέβηκε για δεύτερη χρονιά 
ο Φάουστ του Γκαίτε σε σκηνοθε-
σία Κατερίνας Ευαγγελάτου. 

Ο 

Φάουστ αποτελεί εμ-
βληματικό έργο στον 
χώρο της ευρωπαϊκής 
δημιουργίας, μπορούμε 

να πούμε ότι κατέχει μία θέση στον 
πυρήνα αυτής. Το έργο ξεκίνησε να 
το γράφει ο Γκαίτε σε ηλικία μόλις 
25 ετών (σχεδόν ταυτόχρονα με ένα 
άλλο εμβληματικό του έργο, του ρο-
μαντισμού, τον Βέρθερο) και ολο-
κλήρωσε το δεύτερο μέρος του περί-
που έξι μήνες πριν πεθάνει. Η συγ-
γραφή του κράτησε σχεδόν εξήντα 
χρόνια, ήταν ένα έργο ζωής. Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο Φάουστ ήταν 
υπαρκτό πρόσωπο. Γιατρός, αλχη-
μιστής, πολυπράγμων, ενσάρκωνε 
λίγο πολύ την ιδέα του αναγεννησια-
κού ανθρώπου. Του ανθρώπου δη-
λαδή που επιζητεί τη γνώση και τη 
μάθηση σε όσο το δυνατόν πιο διευ-
ρυμένο επίπεδο, μια αξία η οποία όχι 
μόνο λείπει από την εποχή μας, αλλά 
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις 
αξίες της ειδίκευσης και μερικότητας  
που επικρατεί σήμερα. Μια ειδίκευ-
ση η οποία περιγράφεται χαρακτη-
ριστικά στην εξής σκωπτική φράση: 
« Με δεδομένο ότι στην εποχή μας 
είναι άκρως σημαντικό να ξέρεις όσο 
το δυνατόν περισσότερα πράγματα, 
για ένα όσο το δυνατόν περιορισμέ-
νο πεδίο, η αποθέωση αυτής της λο-

γικής είναι ο σύγχρονος επιστήμο-
νας να ξέρει τα πάντα για το τίποτα». 

Ήταν επίσης γνωστός για την 
ηδονιστική, χωρίς όρια, ζωή την 
οποία διήγε, πράγμα που οδήγησε 
στους συγχρόνους του να πιστεύουν 
ότι είχε κάνει συμφωνία με τον διά-
ολο. 

Αυτό ακριβώς πραγματεύεται ο 
Φάουστ: την ανησυχία του αναγεν-
νησιακού ανθρώπου για περισσότε-
ρη γνώση και μεγαλύτερη εμπειρία. 
Και σε αυτήν τη διαδρομή η υπέρ-
βαση των ορίων κάποιες φορές κα-
θίσταται εμμονή.  Εκεί ακριβώς, στο 
σημείο δηλαδή που χάνεται το μέ-
τρο, η συμφωνία με τον διάολο εί-
ναι αναγκαία και αυτονόητη, όπως 
αυτονόητες είναι και οι επιπτώσεις 

από τη συμφωνία αυτή.  Η υπέρβα-
ση του ορίου έχει ξεκάθαρα οριστεί 
με την ύβρη στα έργα των αρχαίων 
Ελλήνων τραγωδών. 

Ο Φάουστ προσφέρεται για πολ-
λαπλές αναγνώσεις. Αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο πλείστοι όσοι 
δημιουργοί (συγγραφείς, ποιητές, 
θεατράνθρωποι, ζωγράφοι) έχουν 
εμπνευστεί από αυτό τον μύθο, έχο-
ντας προσφέρει σημαντικά έργα. 
Πρόχειρα μπορούμε να αναφέρου-
με τον θεατρικό Φάουστ του Κρίστο-
φερ Μάρλοου, ή τον κινηματογρα-
φικό Μεφίστο του Ιστβάν Ζάμπο. 

Εάν το ξεπέρασμα του μέτρου, η 
ύβρις, δηλαδή, είναι η πρώτη ανά-
γνωση, υπάρχουν άλλες εξίσου ση-
μαντικές: Η συνδιαλλαγή με το κακό, 

ενίοτε και την εξουσία, και οι επιπτώ-
σεις από αυτήν πάνω στον κάθε Φά-
ουστ· η σε βάθος χρόνου επικρά-
τηση του κακού, μιας και δύσκο-
λα μπορείς να ξεγελάσεις τον Μεφι-
στοφελή· η σύγχυση των ταυτοτήτων 
ανάμεσα στο καλό και το κακό. Πράγ-
ματι, το αριστουργηματικό αυτό έργο, 
με την ειρωνεία και ιλαρότητα που 
κουβαλά σε κάποια σημεία του, μπο-
ρεί εύκολα να μπερδέψει τον θεατή/
αναγνώστη σε ποιον από τους δύο 
(Φάουστ ή Μεφιστοφελή) οφείλει να 
δείξει την εύνοιά του. Η αέναη δια-
δρομή του ανθρώπου στην Ιστορία –
έτσι ήταν, έτσι θα είναι–, μιας και το 
τέλος αυτής της Ιστορίας είναι ένα τέ-
λος που όσο περισσότερο το πλησι-
άζεις τόσο περισσότερο απομακρύ-
νεται, έξω και πέρα από μια τελεολο-
γική ή ευθύγραμμα αναπτυσσόμενη 
λογική.  Όπως επίσης και η αρχέγο-
νη διαπάλη ανάμεσα στο καλό και το 
κακό, ή η εξίσου παλιά προπατορική 
ευθύνη της επιλογής που κουβαλά ο 
άνθρωπος. 

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου έρχεται 
ευθέως αντιμέτωπη με το ερώτημα: 
«Γιατί ο Φάουστ σήμερα», αλλά και 
με την πρόκληση να παρουσιάσει 
έναν Φάουστ διαφορετικό όσο και 
επίκαιρο, μιας και έχει να ανταγωνι-
στεί τα τόσα ανεβάσματα του συγκε-
κριμένου έργου. Επιλέγει η πρότασή 
της να χαρακτηρίζεται από μια έμμε-
ση, όμως ξεκάθαρη, κριτική της ση-
μερινής κοινωνίας. Σε αυτήν όπου η 
απομάγευση είναι γεγονός  εδώ και 
καιρό και ο υλισμός (με τη βοήθεια 
της παγκοσμιοποίησης και του νε-
οφιλελευθερισμού) είναι η υπέρτα-
τη αξία, τα παρεπόμενα της συμφω-
νίας με τον Μεφιστοφελή είναι δεδο-
μένα όσο και αυτονόητα. Η κοινωνία 
μας, ιδιαίτερα η νεολαία, σε υλιστι-
κούς καιρούς κυριαρχούνται από 
μια άλογη βία (στην καθημερινότη-
τα, στις σχέσεις και στη συμπεριφο-
ρά) όσο και από έναν άκριτο σεξισμό, 
όπου το ατομικό ξεπερνά και χλευά-
ζει την ανάγκη για τον Άλλον. 

Με αυτά στο μυαλό της στήνει 
μια νεανική παράσταση τόσο από 
τα χαρακτηριστικά της πρότασής 
της, όσο και από την εμφανή επιθυ-
μία της να συνομιλήσει με τους νέ-
ους, είναι δε εμπνευσμένη σκηνο-
θετικά, αλλά και πλήρης σκηνοθε-
τικών ευρημάτων. Χρησιμοποιεί ως 
άξονα της παράστασης ένα τεράστιο 
επίπεδο, το οποίο άλλοτε αιωρείται 

πάνω από τους ηθοποιούς (εν είδει 
βάρους όσο και ευθύνης) και άλλο-
τε ως κεκλιμένο επίπεδο, παραπέ-
μποντας κάποιες φορές στο ακρι-
βοθώρητο της εξουσίας και άλλοτε 
στο σύνηθες της πτώσης.  Η παρά-
στασή της είναι μια σκοτεινή παρά-
σταση, μιας και οι ήρωες κινούνται 
σε ένα περιβάλλον ζόφου με έντο-
να χαρακτηριστικά του πεπερασμέ-
νου, έως κλειστοφοβικού, χώρου. Η 
κατ’ επίφαση ελευθερία της εποχής 
είναι περιορισμένη όσο και περιορι-
στική.  Οι ήρωες, έρμαια των επιλο-
γών τους, δεν καταφέρνουν να ανα-
σάνουν. Η εποχή μας είναι μια επο-
χή σκοτεινή.  Το κρεσέντο όμως της 
παράστασης είναι λίγο πριν το τέλος, 
με μια χορογραφική σκηνή η οποία 
καθηλώνει το άναυδο κοινό. Η κατά-
σταση μοιάζει να έχει βγει από τους 
αναγεννησιακούς πίνακες του Ιερώ-
νυμου Μπος, όπου ο έκλυτος βίος, 
οι αμαρτίες, το ξεπέρασμα των ορί-
ων (κάθε είδους: κοινωνικό, σεξου-
αλικό, ηθικό, ακόμα και διατροφικό 
– ο κανιβαλισμός κυριολεκτικός και 
μεταφορικός ενυπάρχει στην εποχή 
μας) περιγράφουν μια κοινωνία στα 
πρόθυρα της Κρίσης, λίγο  πριν τη 
Δευτέρα Παρουσία. Αμήχανοι και 
τυφλοί βαδίζουμε προς τα εκεί. 

Στην πρότασή της σημαντική εί-
ναι η συνδρομή της μετάφρασης του 
Σπύρου Ευαγγελάτου, μιας και το 
κείμενο λιτό, ουσιαστικό και απέ-
ριττο, μας φέρνει σε επαφή με έναν 
σύγχρονο Φάουστ. Εξίσου σημαντι-
κά τα σκηνικά,  η μουσική σύνθεση 
και οι φωτισμοί (καθοριστική η συμ-
μετοχή και των δύο στα δρώμενα), τα 
κοστούμια, τα ειδικά εφέ, ακόμη και 
οι κομμώσεις. 

Στη διανομή ο Νίκος Κουρής 
απέδωσε τον Φάουστ άριστα. Κα-
θόλου τυχαία το έργο ξεκινά κά-
πως αμήχανα, σαν την προ συμφω-
νίας ζωή του ήρωα, και κλιμακώνε-
ται αμέσως μετά από αυτή. Εξίσου 
καλοί και οι ηθοποιοί στους υπόλοι-
πους ρόλους. 

Όμως ο Αργύρης Πανταζά-
ρας (βραβείο Κουν 2016) ξεπέρασε 
εαυτόν στον ρόλο του Μεφιστοφελή. 
Ερμήνευσε τον ήρωά του ως πονη-
ρό, καταφερτζή, είρωνα, δολοπλόκο, 
ηδονιστή, κυρίαρχο. Αυτά όμως δεν 
είναι άλλωστε και τα χαρακτηριστι-
κά του Χρήματος ως αξίας που κυ-
ριαρχεί στις δυτικές κοινωνίες;

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Εκπεσούσα Κοινωνία
Φάουστ του Γκαίτε, της κατερίνας ευαγγελάτου

Φάουστ του Γκαίτε σε σκηνο-
θεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Συντελεστές:
uΜετάφραση: Σπύρος Α. Ευαγ-
γελάτος 
uΣκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγε-
λάτου 
uΣύμβουλος: δραματουργίας 
Πλάτων Μαυρομούστακος 
uΣκηνικά: Εύα Μανιδάκη 
uΧορογραφία: Παρίσια Απέργη 
uΚοστούμια: Βασιλική Σύρμα 
uΜουσική: Σύνθεση Γιώργος 
Πούλιος 
uΦωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ 
uΕιδικά εφέ/ κατασκευές: Προκό-

πης Βλασερός 
uΚομμώσεις: TALKIN’HEADS 
uΒοηθοί Σκηνοθέτη: Δήμητρα 
Δερμιτζάκη Καλλιόπη Παναγιω-
τίδου

Διανομή:
uΦάουστ: Νίκος Κουρής 
uΜεφιστοφελής: Αργύρης Πα-
νταζάρας 
uΜαργαρίτα: Αμαλία Νίνου 
uΜάρθα: Στέλλα Βογιατζάκη 
uΒάγκνερ: Ερρίκος Μηλιάρης 
uΣπουδαστής/ Μάγισσα: Αγησί-
λαος Μικελάτος 
uΛίζα Καλλιόπη: Παναγιωτίδου 
uΒάλεντιν: Χρήστος Βασιλόπου-
λος 
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Το Μπολερό είναι το πιο διάση-
μο κομμάτι του Γάλλου συνθέ-
τη Μορίς Ραβέλ. Η σύνθεσή του 
βασίζεται στη φόρμα του ισπα-
νικού χορού μπολέρο. Το συνέ-
θεσε το 1928 για ένα έργο μπα-
λέτου, όταν του το ζήτησε η Ρω-
σίδα χορεύτρια Ίντα Ρουμπιν-
στάιν. Τη χορογραφία έκανε η 
Μπρονίσλαβα Νιζίνσκα, αδελ-
φή του διάσημου χορευτή και 
χορογράφου Βασλάβ Νιζίνσκι. 

Σ 

ύμφωνα με το σενάριο 
της τότε πρώτης παρά-
στασης, μέσα σ’ ένα κα-
πηλειό, άνθρωποι χο-

ρεύουν κάτω από το φως μιας λά-
μπας. Σε ανταπόκριση στην πρό-
σκλησή τους, μια κοπέλα ανεβαίνει 
πάνω στο τραπέζι και χορεύει όλο 
και πιο ζωηρά. Έτσι ξεκίνησε η συ-
χνή χορογράφηση του Μπολερό 
πάνω σε τραπέζι.

Εκτός από την πρώτη χορογρα-
φία της Νιζίνσκα ακολούθησαν και 
πολλές άλλες χορογραφήσεις του 
υπέροχου αυτού μουσικού κομμα-
τιού. Η διασημότερη είναι το σόλο 
του Μορίς Μπεζάρ, που δημιουρ-
γήθηκε το 1960 για τη Γιουγκο-
σλάβα χορεύτρια του μπαλέτου του 
Ντούσκα Σίφνιος. Έκτοτε την έχουν 
ερμηνεύσει μεγάλες διασημότη-
τες του μπαλέτου με εξέχουσες την 
Μάγια Πλιέτσκαγια, την Συλβί Γκι-
γιέμ, τον Χόρχε Ντον, τον Νικολά 
Λε Ρις, την Νταϊάνα Βίσνεβα κλπ.

Επίσης διάσημη είναι και η χο-
ρογραφία - pas de deux του Ρο-
λάν Πετί, που δημιουργήθηκε το 
1996 για τους Λουτσία Λακάρα και 
Μάσιμο Μούρου. Έγινε γνωστή το 
1997, όταν οι δύο έξοχοι καλλιτέ-
χνες τη χόρεψαν εκπληκτικά στο λι-
μάνι της Μασσαλίας.

Μια διαφορετική 
χορογραφική θεώρηση

Διάσημες και όχι χορογραφήσεις 
του έργου αυτού προσπαθούν, 
σύμφωνα με τον κανόνα, να ακο-
λουθήσουν τον ρυθμό της μουσι-
κής και να αποδώσουν τη διαρκώς 
αυξανόμενη έντασή της. Η Αναστα-
σία Λύρα, χορογράφος και χορεύ-
τρια, που ανάμεσα στα ενδιαφέρο-
ντά της είναι και η μελέτη της αργής 
κίνησης, έχει μια τελείως διαφορε-
τική προσέγγιση. Αδιαφορεί για τον 
ρυθμό και κρατά πολύ βραδεία την 

κίνηση, ωσάν να χρησιμοποιεί τρο-
χοπέδη. Ωσαύτως, όπως θα ανα-
πτύξουμε, οδηγεί, με έναν δικό της 
τρόπο, σε ένα όμορφο εικαστικό 
αποτέλεσμα, στη γέννηση μιας γα-
λήνης και ενός συμβολικού προ-
βληματισμού.

Περιγραφή
Η παράσταση αποτελείται από τρεις 
διαδοχικές ερμηνείες του Μπολε-
ρό. Κάθε εκτέλεση χορεύεται από 
δύο άτομα, που το κάθε ένα χορεύ-
ει πάνω σε ένα τραπέζι. Τα δύο τρα-
πέζια ήταν τοποθετημένα στις δύο 
άκρες της σκηνής. Η πρώτη εκτέ-
λεση έγινε από δύο γυναίκες (Αθη-
νά Κυρούση, Αλίκη Κόντζιου – 
Γούσα), η δεύτερη από δύο άνδρες 
(Μιχάλης Τσικριτέας, Γιάννης 
Μήτσος) και η τρίτη από μία γυ-
ναίκα και έναν άνδρα (Αναστασία 
Λύρα – Κωνσταντίνος Μίχος).

Όσον αφορά στην εξέλιξη της 
παραστάσεως, οι χορευτές και οι 
χορεύτριες ξεκινούν έχοντας έκα-
στος-η κρεμασμένο από τους 
ώμους ένα πολύ μακρύ σατινένιο 
ύφασμα. Στη συνέχεια στροβιλίζο-
νται εξαιρετικά αργά, κάνοντας συγ-
χρόνως εξίσου αργές ελεύθερες κι-
νήσεις. Παρά τη βραδύτητα, οι κι-
νήσεις τους δεν έχουν κανένα 
ίχνος νωχελικότητας. Θα λέγαμε 
μάλιστα ότι εκπέμπουν μια αυ-
τοκυριαρχία. Κινούνται έτσι ανε-
ξάρτητα μεταξύ τους, έχοντας για 
σύντροφό τους το μακρύ ύφασμα, 
με το οποίο αυτοσχεδιάζουν. Τοι-
ουτοτρόπως το ύφασμα γίνεται άλ-
λοτε ένδυμα, άλλοτε αγκαλιά, άλλο-

τε αφήνεται στο πάτωμα κ.λπ. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ο καθένας να 
δημιουργεί ένα δικό του εικαστικό, 
σαν άγαλμα που αλλάζει στάσεις με 
πολύ αργή κίνηση. 

Τα γεννώμενα συναισθήματα
Παρ’ ότι στον υπογράφοντα αρέσει 
η χορευτική δράση που ακολουθεί 
κατά πόδας τον ρυθμό, δεν μπορέ-
σαμε να αντισταθούμε στη γοητεία 
της παραστάσεως. Ας προσπαθή-
σουμε λοιπόν να το εξηγήσουμε.

Καθ’ ον χρόνον ο έντονος ρυθ-
μός της μουσικής πιέζει τους χο-
ρευτές να τον ακολουθήσουν, αυτοί 
συνεχίζουν με τον δικό τους βρα-
δύ ρυθμό, με μια στωική θα λέγαμε, 
εγκράτεια. Όλη αυτή η αντίθεση δη-
μιουργεί αρχικά μια αδημονία στη 
διάθεση του θεατή, που έχει συνη-
θίσει να ακολουθούν οι χορογραφί-
ες τον ρυθμό της μουσικής.

Όμως εν προκειμένω το χά-
σμα ανάμεσα στο αναμενόμενο 
και το εκτελούμενο παραδόξως 
δεν αποβαίνει δυσάρεστο. Αντι-
θέτως, αυτή η προσμονή μιας 
εντονότερης κίνησης, που όμως 
δεν έρχεται, αυξάνει την προ-
σήλωση του θεατή στη βίωση 
του δρωμένου. Επί πλέον, σε κά-
ποιες στιγμές δημιουργεί την αί-
σθηση μιας επιβλητικότητας επί 
του θυμικού του θεατή. Δηλαδή, 
αυτό που σε άλλες παραστάσεις 
ενοχλεί, η δημιουργός καταφέρ-
νει με τον τρόπο της να το αξιο-
ποιεί θετικά. 

Ίσως αρχικά ξενίζει κάποιους 
η παρακολούθηση της τόσο βρα-

δείας κίνησης των χορευτών. Όμως 
η προσήλωση που αναφέραμε ότι 
επιτυγχάνεται, με τη σειρά της οδη-
γεί σε μια εσωτερική ηρεμία, η 
οποία αυξάνεται σε κάθε νέα εκτέλε-
ση του κομματιού. Αυτή η αίσθηση 
συνδυάζεται με την ωραιότητα του 
όλου εικαστικού θεάματος και φυ-
σικά της μουσικής. Χωρίς άγχος πια 
ο θεατής μπορεί να απολαμβάνει 
την παράσταση. Επί πλέον μπορεί 
να ανιχνεύει μέσα του την αίσθηση 
που προσλαμβάνει από εκείνο που 
εκπέμπει ο κάθε χορευτής-τρια.

Μια συμβολική πρόταση 
τρόπου ζωής;

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με 
τον οποίο η παράσταση οδηγεί σε 
ευχάριστα συναισθήματα, μπορού-
με να ανιχνεύσουμε ότι υπαινίσσε-
ται έναν συμβολικό προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, όλοι μας λιγό-
τερο ή περισσότερο πιεζόμαστε 
από τα καθήκοντα και τις υποχρε-
ώσεις που έχουμε στην καθημερι-
νότητά μας. Έτσι ακολουθούμε έναν 
γρήγορο και απαιτητικό ρυθμό στη 
ζωή μας, που συνδέεται άμεσα με 
τον χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα να μην έχουμε χρόνο να σκε-
φθούμε τον εαυτό μας, το μέσα μας. 
Συνήθως ζούμε για το μέλλον, έχο-
ντας στο μυαλό το «τι και πώς θα γί-
νει κάτι»· ή και στο παρελθόν σκε-
φτόμενοι «τι έγινε» και «πώς θα γι-
νόταν αν...» Επίσης χανόμαστε στην 
εικονική πραγματικότητα της οθό-
νης της τηλεόρασης ή του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή. Δηλαδή, ως επί 
το πλείστον δεν αφιερώνουμε χρό-
νο για να απολαύσουμε το παρόν, 
ακόμα και όταν υπάρχουν εμφα-
νώς ευχάριστα πράγματα γύρω μας.

Έρχεται λοιπόν αυτό το έργο και, 
με την ευχαρίστηση που αφήνει η 
συγκέντρωση στην αργή του κίνη-
ση και στην ωραιότητα της εικόνας, 
μας δείχνει μια αναλογία. Δηλαδή, 
πώς θα αισθανθούμε αν μειώσουμε 
την ταχύτητα του ρυθμού της ζωής 
μας και συγκεντρωθούμε στο πα-
ρόν. αν αφουγκραστούμε μέσα μας 
τι προσλαμβάνουμε από τις εικόνες, 
τους ήχους κ.λπ. που έχουμε γύρω 
μας. Στις περισσότερες των περι-
πτώσεων θα βρούμε πολλά όμορ-
φα πράγματα δίπλα μας, που μας 
καλούν να τα απολαύσουμε, να τα 
χαρούμε. Και όμως εμείς δεν τα 
προσέχουμε, παραδομένοι στα αλ-

λότρια της καθημερινότητάς μας, 
στον λαβύρινθο του χρόνου μας.

Παρ’ ότι δεν γνωρίζουμε τα κί-
νητρα και τις προθέσεις της Ανα-
στασίας Λύρα, το έργο της κάνει μια 
πρωτοπόρα πρόταση, τόσο για την 
κίνηση, όσο και, συμβολικά, για τον 
τρόπο της καθημερινής μας ζωής. 
Δεν έχουμε παρά να το δοκιμάσου-
με. Δηλαδή, μειώνοντας για λίγο 
την ταχύτητα του καθημερινού μας 
τρεξίματος, να συγκεντρωθούμε στο 
παρόν, ώστε να προσέξουμε τα ευ-
χάριστα που υπάρχουν γύρω μας. 
Αν αυτό μας δώσει ευχαρίστηση, ας 
το εφαρμόζουμε όλο και πιο συχνά.

Λοιπά στοιχεία
Όλοι οι χορευτές και χορεύτριες 
έκαναν μια καλή και ξεχωριστή ο 
καθένας παρουσία.

Η αίθουσα της παραστάσε-
ως έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, 
ως φυσικό σκηνικό, αλλά και ως 
χώρος τέχνης γενικότερα. Αυτό 
οφείλεται στο ότι είναι εμφα-
νή τα τμήματα της Ρωμαϊκής Αγο-
ράς και των κτισμάτων του 1ου αιώ-
να π.Χ. πάνω στα οποία έχει ανε-
γερθεί το οίκημα. Μάλιστα θεω-
ρούμε ότι υποβάλλει το κοινό σε 
μια ενδοσκοπική διάθεση.

Τα κοστούμια της Αναστασί-
ας Λύρα, λιτά και ταυτοχρόνως επι-
βλητικά, με την καλαισθησία τους 
συνέβαλαν σημαντικά στην ομορ-
φιά της εκδιπλούμενης εικόνας.

Οι προβολείς από τον Άλκη 
Σπηλιόπουλο, με αργές επίσης 
εναλλαγές, πέτυχαν να προσθέ-
σουν τον δικό τους εμφατικό τόνο 
και χροιά στην επιτυχία της παρα-
στάσεως. 

Επίλογος
Είναι φυσικό να διερωτηθούν κά-
ποιοι: Είναι χορός αυτή η τόσο αργή 
κίνηση; Οι ασχολούμενοι με τον 
σύγχρονο μοντέρνο ή μεταμοντέρνο 
χορό απαντούν θετικά (ναι). Όμως 
δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο κα-
θένας επ’ αυτού. Το σημαντικό είναι 
πώς αισθάνεται όταν φεύγει από μια 
παράσταση. Εν προκειμένω, διαπι-
στώσαμε ότι όχι μόνο εμείς, αλλά και 
το λοιπό κοινό αποχώρησε με την 
ευχαρίστηση χαραγμένη στο πρό-
σωπό του. Ελπίζουμε ότι έχει λάβει 
ταυτοχρόνως και το συμβολικό μή-
νυμα της παραστάσεως για μια πιο 
ευχάριστη ζωή.

    Του Χρήστου Πουγκιάλη

Μπολερό, ένας Λαβύρινθος του Χρόνου
η παράσταση της αναστασίας λύρα, στο Μικροσκοπικό Θέατρο

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η παράσταση οδηγεί σε 
ευχάριστα συναισθήματα, μπορούμε να ανιχνεύσουμε ότι υπαινίσσε-
ται έναν συμβολικό προβληματισμό.

ΧΟΡΟΣ 
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συνταγματική αναθεώρηση 
H Lidl εξαγοράζει το ελληνικό κοινοβούλιο. 

Καθιερώνονται εβδομαδιαίες προσφορές βουλευτών.

ανάπτυξη 
Τα νησιά του Αιγαίου παραχωρούνται στα νέα επενδυτικά σχήματα 

ΣΔΙΤΤ (Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού-Τουρκικού Τομέα)

διαπλοκή
Καθιέρωση «Ειδικού Τέλους Διαπλεκόμενου», για την 

ενίσχυση του δημόσιου ταμείου

ρευστότητα 
H Ελλάδα αποχωρεί από τη ζώνη του νομίσματος. 

Όλες οι ανταλλαγές γίνονται σε είδος.

μεταρρυθμίσεις 
Χάρη στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, αυξάνεται η 

ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων ανέργων.

αλληλεγγύη
Η κατάργηση των συντάξεων προκαλεί έκρηξη 

κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης.

επενδύσεις
Η ευελιξία στην αγορά εργασίας φέρνει κύμα επενδύσεων 

από το εξωτερικό.

φτου ξελευτερία!
Καθολική στάση πληρωμών. Και αγορών. Τα μνημόνια είναι παρελθόν. Όπως και η κυβέρνηση. Kαι η χώρα.

6
ο μ

νη
μ

ό
νιο

  
5

ο μ
νη

μ
ό

νιο
  

4
ο μ

νη
μ

ό
νιο

  

Κόντρα στους παραδόπιστους και τους καλοθελητές, η κυβέρνησή μας συνέταξε έναν λεπτομερή και κοστολογημένο Οδικό Χάρτη, για την έξοδο από τα παράνομα, 
επαχθή, απεχθή και επονείδιστα μνημόνια, μέχρι το τέλος της τετραετίας. Εξασφαλίσαμε και σας παρουσιάζουμε τα βασικά βήματα αυτής της ξέφρενης πορείας!
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Ανήκεις ακόμα στο ανθρώπινο εί-
δος; Την ερώτηση την απευθύνει 
ο (Γερμανός) πατέρας στην κόρη 
του, μια γιάπισσα του τύπου των 
τροϊκανών, κι ίσως είναι η πιο εύ-
στοχη κριτική στον μετάνθρωπο 
που πασχίζουν να πλάσουν τα τε-
λευταία χρόνια οι πολυεθνικές. 
Σίγουρα η πιο καίρια στιγμή της 
ταινίας. Ένας κόσμος που δεν πα-
τάει στη γη και κινείται μέσα στο 
εικονικό περιβάλλον των μεγά-
λων εταιρειών, χρειάζεται ένα νέο 
είδος αφωσιομένων εργατών, οι 
οποίοι θα ζουν και θα κινούνται 
αποκλειστικά μέσα στον χώρο της 
εργασίας, απεμπολώντας κάθε εί-
δους σχέση, οικογενειακή ή άλλη, 
και ξεχνώντας διά παντός αυτό 
που λέμε ελεύθερο χρόνο. Μαζί 
με την ελευθερία τους, εν τέλει;

Ε 
υτυχώς, δηλαδή, που ο άν-
θρωπος εξακολουθεί να 
μη γεννιέται από μονά-
χος του, αλλά έχει γονείς. 

Κι όταν ένας πατέρας πεθυμήσει την 
κόρη του ή ανησυχεί γι’ αυτήν ή τη 
χρειάζεται, θα βρει χίλιους δυο τρό-
πους να την πλησιάσει. Ο Τόνι Έρ-
ντμαν δεν είναι υπαρκτό πρόσω-
πο. Είναι πλάσμα της φαντασίας του 
πατέρα Γουίνφρεντ Κονράντι, όταν 
κινδυνεύει να χάσει κάθε επαφή με 
την κόρη του Ινές. Ο Γουίνφρεντ εί-
ναι ένας χωρισμένος μεσήλικας κα-
θηγητής της μουσικής, ο οποίος 
φροντίζει την ανάπηρη μάνα του και 
τον γέρο σκύλο του. Την κόρη του 
τη βλέπει στη χάση και στη φέξη, 
όταν αυτή επιστρέφει για λίγες μέ-
ρες από την εργασία της στο εξωτε-
ρικό. Τη βλέπει, τρόπος του λέγειν. 
Γιατί, ακόμα και όταν η Ινές βρίσκε-
ται με την οικογένειά της, είναι μονί-
μως με το τηλέφωνο στο χέρι, για τη 
δουλειά της. Τις μέρες εκείνες προε-
ορτάζει τα γενέθλιά της, αφού θα πρέ-
πει να φύγει στη δουλειά (υπεύθυνη 
μάνατζμεντ σε μια πολυεθνική πε-
τρελαίου), πίσω στο Βουκουρέστι. Ο 
πατέρας της θα την ακολουθήσει λί-
γες μέρες μετά, θέλοντας να περάσει 
μαζί της τα γενέθλιά της. Αλλά ο χρό-
νος που μπορεί να τη δει είναι ανύ-
παρκτος και τότε φεύγει και ξαναγυ-
ρίζει, υποδυόμενος κάποιον της δου-
λειάς. Συστήνεται σαν Τόνι Έρντμαν 
και την ακολουθεί κατά πόδας όλη 
την ημέρα, στις χωρίς τέλος ασχολί-
ες της. Εκείνη μπαίνει σιγά σιγά στο 
παιχνίδι, προσπαθώντας να απαντή-
σει στην ερώτηση που της έχει κάνει: 
Είσαι ευτυχισμένη; Έχει τη σημασία 

του οπωσδήποτε το ότι η σκηνοθέ-
τις Μάρεν Άντε έχει χρησιμοποιή-
σει υλικό για τον Γουίνφρεντ από τον 
δικό της πατέρα, ομοίως αρεσκόμενο 
στις μεταμφιέσεις.

Ο κοινωνικός-ψυχολογικός ρε-
αλισμός είναι ένα είδος που εσχά-
τως δουλεύει πολύ στο ευρωπαϊκό 
σινεμά. Από τους αδερφούς Νταρ-
ντέν ή ίσως πιο μπροστά, από την εγ-
γλέζικη σχολή (Λόουτς κ.λπ.), έχου-
με δει πολλές καλές ταινίες του εί-
δους. Η Άντε, χωρίς να έχει το νεύρο 
ή την κινηματογραφική πρωτοτυπία 
των Νταρντέν, καταφέρνει να βυθι-
στεί στην πραγματικότητα των ηρώ-
ων της, να τους γνωρίσει και να μας 
τους γνωρίσει, με αρκετό χιούμορ εί-
ναι αλήθεια, που συνήθως απουσιά-
ζει από αυτού του είδους τα έργα. Η 
κριτική της σε όλη αυτή την κατάστα-
ση είναι έμμεση, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν είναι εύστοχη και αιχ-
μηρή. Η θέα μπροστά από τα χλιδά-
τα γραφεία της εταιρείας όπου δου-
λεύει η Ινές είναι η πίσω αυλή μιας 
παράγκας, όπου εξακολουθεί να ζει 
τη φτώχεια της μια ρουμάνικη οικο-
γένεια. Και το εμπορικό κέντρο που 
πάει για ψώνια, μαζί με τη γυναίκα 
του αφεντικού, «είναι το μεγαλύτερο 
στα Βαλκάνια, μόνο που είναι άδειο 
γιατί κανένας δεν έχει χρήματα για να 
ψωνίσει», όπως λέει στον πατέρα της, 
που έχει φάει τη μέρα του σε αυτό 
πλήττοντας και περιμένοντάς την. Η 
Ινές, όπως και όλοι οι τράνζιτ εργα-
ζόμενοι της πολυεθνικής, ζουν μεν 
στο Βουκουρέστι, χωρίς όμως ποτέ 
να έχουν πατήσει το πόδι τους στη 
γη του. Ζουν σε ένα φανταστικό κό-
σμο αναμεταξύ τους, σαν μέσα σε μια 
ντίσνεϊλαντ, μακριά από την καθημε-
ρινότητα και την πραγματική ζωή. Η 
Ινές μόνο όταν θα χρειαστεί να περι-
μαζέψει τον πατέρα της, που καμώνε-
ται πως είναι ο Γερμανός πρέσβυς, 
θα μπει σε ένα ρουμάνικο σπίτι. Δεν 
είναι τυχαίο ότι άκρον άωτον επαγ-
γελματισμού για αυτά τα ανύστακτα 
–και αδηφάγα– στελέχη θεωρείται η 
ανάπτυξη μεταξύ τους «οικογενεια-
κών» δεσμών, που η Άντε τους δια-
κωμωδεί λίγο καρικατουρίστικα, για 
να μπορούν, λέει, να δουλεύουν ομα-
δικά και πιο επαγγελματικά. Και ποια 
είναι η δουλειά της Ινές και της ομά-
δας της; Να πείσει την τοπική εται-
ρεία που «συμβουλεύει» να μπει σε 
πρόγραμμα μείωσης προσωπικού.

Η Ινές ξαναβρίσκει, κατά κά-
ποιον τρόπο, την επαφή με τον εαυ-
τό της, τον πατέρα της και την οικογέ-
νειά της. Και η ζωή συνεχίζεται... 

Σε αυτό το «συνεχίζεται» κρίνε-
ται και η αντοχή της Άντε, η οποία, 
μη θέλοντας να τραβήξει την αλήθεια 
που μας αποκαλύπτει στις συνέπειές 
της, ρηχαίνει το έργο της. Ο μπαμπάς, 
που γίνεται το όχημα για να συνειδη-
τοποιήσει η κόρη του τα «άλαλα και 
τα μπάλαλα» που έχει μπλέξει, ζει 
ως συνέπεια της αλήθειας του λιγά-
κι σαν τσιγγάνος, σαν παρίας. Η κόρη 
του δεν θα πρέπει κάπως να συγκοι-
νωνήσει την αληθινή ζωή του; Η 
λύση εδώ δεν μπορεί να είναι απλώς 
μια τρυφερή αγκαλιά με τον πατέρα-
ξόρκι –όσοι δουν την ταινία θα κατα-
λάβουν. Εντάξει, επιστρέφει. Για να 
ξεχάσει όμως στο «συνεχίζεται» και 
πάλι τη ζωή της, φεύγοντας ακόμα 
μακρύτερα. Για να μην παρεξηγηθώ, 
να πω ότι μου έμειναν μια δυο σκη-
νές, όπως η επίσκεψη της Ινές με τον 
πατέρα της στην πετρελαιοπηγή, με 
την κατά λάθος απόλυση ενός εργά-
τη, και η επίσκεψη με τον πατέρα, δή-
θεν πρέσβυ, σε μια ρουμάνικη οικο-
γένεια. Είναι οι μόνες στιγμές που όχι 
μόνο η Ινές, αλλά και η ταινία πατά-
ει επί ρουμανικού εδάφους. Εύστο-
χη επίσης, η αποτυχημένη ερωτική 
σκηνή. Όταν το σεξ από ηφαίστειο 
πόθου γίνεται τσιχλόφουσκα εκ-
σπερμάτωσης, ξεγυμνώνεται η ιλα-
ροτραγωδία του μετανθρώπου.

Οφείλω να ομολογήσω ότι η δου-
λειά της Άντε στους χαρακτήρες έχει 
δώσει καρπούς. Γνωρίζεσαι με τον 
Γουίνφρεντ και την Ινές αρκετά καλά. 
Καρπός και οι πολύ καλές ερμηνείες. 
Ο Πέτερ Σιμόνισεκ, ως Γουίνφρεντ-
Τόνι και η Σάντρα Χίλερ ως Ινές, κυ-
ρίως. Δίπλα της πιο πολύ ξεχωρίζει 
η νέα Ρουμάνα ηθοποιός Ίνγκριντ 
Μπιζού, που παίζει την αφοσιωμένη 
βοηθό της Άνκα –το τι τη βάζει να κά-
νει είναι απίστευτο και αποκαλυπτι-
κό του εξανδραποδισμού που εκλαμ-
βάνεται ως επαγγελματισμός. Επίσης 
παίζουν: Μίκαελ Γουίντενμπορν 
(Χένεμπεργκ), Λούσι Ράσελ (Στεφ), 
Τρίσταν Πούτερ (Τιμ), Τόμας Λό-
ιμπλ (Γκέραρντ), Χάντεβιτς Μίνις 
(Τατιάνα), Βλαντ Ιβανόφ (Ιλιέσκου) 
και Βικτόρια Κόσιας (Φλάβια).

Χαρακτήρες, ερμηνεία και μια 
καλή ιστορία δοσμένη με χιούμορ 
είναι οι αρετές της ταινίας, που πήρε 
το βραβείο της χρονιάς από την Ομο-
σπονδία Κριτικών (FIPRESCI). Μέ-
χρις εκεί. Η Άντε δεν ξανοίχτηκε σε 
βαθύτερα κινηματογραφικά νερά και 
η διεξαγωγή της ταινίας παραμένει 
τυπική. Κι αν δεν ήταν ο πληθωρικός 
Γουίνφρεντ, θα ’ταν και άνοστη.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Τόνι Έρντμαν 

Περισσότερο πικάντικη κινημα-
τογραφικά, οφείλουμε να ομο-
λογήσουμε, είναι η νέα ταινία 
του στυλίστα Δημήτρη Αθανίτη 
Invisible (Αόρατος). 

Ο 
Αθανίτης, παρ’ ό,τι γερ-
μανομαθής, παίρνει θέση 
ως γηγενής και βρίσκεται 
στην άλλη πλευρά: στη 

χώρα όπου ο «επαγγελματισμός» της 
Ινές έχει πιάσει τόπο. Ο Άρης είναι 
ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος στη 
βιομηχανική ζώνη, στην περίμετρο 
της Αθήνας (Ασπρόπυργος), ο οποί-
ος χάνει τη δουλειά του. Ανήκει σε 
αυτούς που, στελέχη όπως η πρωτα-
γωνίστρια της προηγούμενης ταινίας, 
δεν θα δει ποτέ. Είναι για τους πλού-
σιους χαρτογιακάδες ένας «αόρατος» 
άνθρωπος. Δεν υπάρχει γι’ αυτούς 
καν. Κι όμως υπάρχει. Έχει ένα παιδί, 
είναι χωρισμένος από τη γυναίκα του, 
χρωστάει τα νοίκια του, είναι (ήταν) κι 
αυτός αφοσιωμένος στη σκληρή δου-
λειά του, έχει φίλους. Πλην όμως... εί-
ναι ένας αόρατος. Για τα αφεντικά του, 
για τη γυναίκα του –για τον ίδιο τον 
εαυτό του;

Η αλήθεια είναι ότι λίγα καταφέρ-
νουμε να μάθουμε για αυτόν τον σχε-
δόν αμίλητο τύπο που οδηγεί την ται-
νία. Την οδηγεί με την κυριολεξία 
των πλάνων. Η μηχανή τον ακολου-
θεί σχεδόν σε όλο το έργο πίσω από 
την πλάτη του. Να είναι αυτό μια υπό-
μνηση ότι ο ήρωας –όπως και όλοι οι 
όμοιοί του– βρίσκεται με την πλάτη 
στον τοίχο; Ακινητοποιημένος, μουγ-
γός, σκοτισμένος από τη συμφορά 
που τον βρήκε; Καθηλωμένος στο 
χείλος της αβύσσου. Ο σκηνοθέτης 
του φέρεται με αβρότητα –όλους τους 
χαρακτήρες του ο Αθανίτης, ακόμα 
και τους πιο απόκοσμους, τους περι-
βάλλει με τρυφερότητα. Εδώ του δίνει 
όχι μία, αλλά τρεις εκδοχές –στενάχω-

ρες και οι τρεις– για το πού θα μπο-
ρούσαν να οδηγηθούν τα πράγματα: 
αυτοκτονία, φόνος, εκτέλεση. Μα τον 
έχουν ήδη εκτελέσει από την αρχή! 
Όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
απόλυτου σεναριακού μινιμαλισμού.

Όχι, δε μου έλλειψε η ανάσα της 
ελπίδας από αυτή την ταινία. Μου έλ-
λειψε που δεν γνώρισα λίγο καλύτε-
ρα τον Άρη. Που δεν αναγνωρίζει κα-
λύτερα ο ίδιος τον εαυτό του, κυρίως. 
Μοιάζει περισσότερο με έναν αυτιστι-
κό ήρωα, για τον οποίο όλοι οι άλλοι 
είναι απειλή –σκυλιά που γαβγίζουν. 
Και κινηματογραφικά μένουν χάρ-
τινοι, ανύπαρκτοι: τα αφεντικά του, η 
γυναίκα του, οι φίλοι του, οι αστυνομι-
κοί –ιδεόγραμμα πτυελοδοχείου στο 
σύγχρονο ελληνικό σινεμά... Μόνον ο 
μικρός του γιος αφήνεται να τον πλη-
σιάσει λίγο και δίνει στην ταινία –και 
στον σκηνοθέτη– ένα κάπως χαρού-
μενο, μα (φευ!) ονειρικό, φινάλε.

Η κινηματογραφική γραφή του 
Αθανίτη, πάντοτε γοητευτική, είναι το 
ατού του έργου κοντά στις προηγού-
μενες στεναχώριες του. Ξεχωρίζει σί-
γουρα ο Γιάννης Στάνκογλου στον 
ρόλο του Άρη και ο μικρός Χρήστος 
Μπενέτσης στον ρόλο του μικρού 
γιού του Αντώνη. Οι υπόλοιποι, εί-
παμε, σκίτσα χαρακτήρων: η Νικο-
λίτσα Ντρίζη, στον ρόλο της γυναί-
κας του Ντόρας, ο Μενέλαος Χαζα-
ράκης και η Εύα Στυλάντερ, το ζευ-
γάρι των αφεντικών, η Κόρα Καρ-
βούνη, μπαργούμαν–φίλη, ο Κώ-
στας Ξυκομηνός, μπάτσος. Η ται-
νία έρχεται να προβληθεί στην Αθή-
να μετά από μια δυνατή πορεία βρα-
βείων σε ευρωπαϊκά και διεθνή φε-
στιβάλ, με πιο πρόσφατα το δεύτερο 
βραβείο και το βραβείο ερμηνείας 
α› ανδρικού ρόλου στη Φλωρεντία. 
Καλή επιτυχία και στην αίθουσα!

Invisible 
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Αθήνα

23/11/2016

Ο Γιώργος Καραμπελιάς 
συνεχίζει τις «Συναντήσεις 
Κορυφής» στο πατάρι του 
Ιανού, Την Τετάρτη 23 
Νοεμβρίου, στις 20.30, συνομι-
λεί για το νέο του βιβλίο Πέραν 
της Αριστεράς και της Δεξιάς: 
H υπέρβαση με τον δημοσι-
ογράφο της huffingtonpost.
gr Δημοσθένη Γκαβέα. 
Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 
24. Είσοδος ελεύθερη.

Συναντήσεις 
Κορυφής

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν 
στο εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους 
που διαμένουν εντός της χώρας, υπάρ-
χει η δυνατότητα αποστολής κάθε φύλ-
λου της εφημερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (pdf). Με μια απλή συνδρομή 
υποστήριξης (15€/χρόνο) και την ηλε-
κτρονική σας διεύθυνση, θα σας στέλ-
νουμε την εφημερίδα Ρήξη σε ηλεκτρο-
νική μορφή… πριν ακόμα κυκλοφορήσει 
στα περίπτερα. Την ίδια στιγμή, με την 
συμβολή σας βοηθάτε στην οικονομική 
επιβίωση της εφημερίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην 
τράπεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομι-
κή επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξε-
νοφώντος 4, 6ος όροφος, 105 57, Αθή-
να. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: 
Λογαριασμός Τραπέζης: Εθνική Τράπε-
ζα 116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 
1160 0000 1167 6805 465, ΒΙC: 
ETHNGRAA, Δικαιούχος: Γιώργος Κα-
ραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από ποιο 
τεύχος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συν-
δρομή. Με το που καταθέσετε τα χρήμα-
τα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Ο 
πολιτικός και οικονομικός φιλελευ-
θερισμός έχει ως αναγκαίο συμπλή-
ρωμά του τον πολιτισμικό φιλελευ-
θερισμό. Νεοφιλελεύθερη Δεξιά 

και εθνομηδενιστική/πολυπολιτισμική Αριστερά 
αποτελούν τα δίδυμα αδελφάκια της παγκόσμιας 
Νέας Τάξης Πραγμάτων. Καθόλου τυχαία, εξάλ-
λου, η μεταμοντέρνα Αριστερά και η Δεξιά συμ-
μερίζονται τις ίδιες βασικές αξίες. Την ίδια πίστη 
στον εργαλειακό ορθολογισμό, την ίδια λατρεία 
για την απεριόριστη οικονομική μεγέθυνση, την 
ίδια απόρριψη εν τέλει του ανθρώπου ως φύση 
και την επιμονή στον άνθρωπο ως κατασκευή…

Η Αριστερά την ιδεολογική προετοιμασία, η 
Δεξιά την υλοποίηση!  Αυτός είναι ένας συνήθης 
καταμερισμός εργασίας μεταξύ τους, εκτός από 
έκτακτες συνθήκες οπότε αναλαμβάνει η Αριστε-
ρά να φέρει σε πέρας και τα δύο καθήκοντα, όπως 
συνέβη στην Κίνα, ή… στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι Κινέζοι, ως το πρότυπο του αναδυόμενου με-
γα-κράτους του μέλλοντος, φαίνεται να έχουν επι-
τύχει έναν καταπληκτικό συνδυασμό των δύο 
προτύπων. Και κρατισμός με Κομουνιστικό Κόμ-
μα και… πολυεθνικές κάνοντας πράξη, με τον τρό-
πο τους, την «υπέρβαση» Αριστεράς-Δεξιάς! Οι 
πρόεδροι των πολυεθνικών τους είναι «ιδιώτες» 
και ταυτόχρονα αξιωματούχοι του κόμματος!

Στην Ελλάδα, μετά την άνοδο του Σύριζα στην 
εξουσία, η Αριστερά ανέλαβε και τα δύο «καθή-
κοντα»: Παράλληλα με τον πολιτισμικό φιλελευ-
θερισμό –μεταναστευτικός πολυπολιτισμός, κα-
τεδάφιση της εθνικής ταυτότητας στην εκπαί-
δευση, κ.λπ.–, ολοκληρώνει την εκχώρηση της 
εθνικής οικονομίας, την αποσύνθεση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων, τη μεταβολή της χώρας σε 
αποικία. Γι’ αυτό και εξαντλείται τελεσίδικα και 
στην Ελλάδα –όπως είχε ήδη εξαντληθεί οραμα-
τικά και πρακτικά κατά τη διάρκεια του 20ού αι-
ώνα– ο ιστορικός ρόλος της Αριστεράς.

* * *
Απέναντι σε αυτές τις σαρωτικές εξλίξεις, για να 
επιβιώσουμε σε μια περίοδο παγκόσμιας μετά-
βασης, όπου Ανατολή και Δύση συγκρούονται 
και να μη μεταβληθούμε σε έναν απλό συνορι-
ακό σταθμό, στα σύνορα των δύο κόσμων, πρω-
ταρχικός στόχος είναι να αντισταθούμε. Βρισκό-
μαστε μεταξύ Ανατολής και Δύσης και η πνευ-
ματική μας παράδοσή είναι συνθετική, με την 
καρδιά και με το νου ταυτόχρονα, ενώ η ανατολι-
κή οπτική εκφυλίζεται στον τζιχαντισμό, η δε δυ-
τική σε μια γενικευμένη απώλεια νοήματος…

Για να αντισταθείς τελεσφόρα πρέπει να δια-
θέτεις ένα όραμα πέρα από την απλή επιβίωση! 
Εμείς, ως παράδοση, έχουμε αυτή τη συνθετική 
οπτική και θα πρέπει να την κάνουμε μια πρότα-
ση οικουμενικών διαστάσεων…

Πέραν λοιπόν της Αριστεράς και της Δεξι-
άς για μια πρόταση που θα απορρίπτει τον πα-
ρασιτικό εκσυγχρονισμό και δεν θα εγκλωβίζει 
την παράδοση στο παρελθόν, επιτέλους για έναν 
εκσυγχρονισμό βασισμένο στη δική μας παρά-
δοση.

Κυκλοφορεί
το νέο Άρδην

τεύχος 105
Ιούλ.-Σεπτ. 2016

Σ 
το τεύχος αυτό μπορεί-
τε να βρείτε την ιδρυτι-
κή διακήρυξη του Κι-
νήματος Άρδην και 

κείμενα για το νέο πολιτικό εγχεί-
ρημα και το όραμα που πρεσβεύ-
ει και τα ονόματα των πρώτων 627 
που υπογράφουν. Το τεύχος περι-
λαμβάνει ένα εκτεταμένο αφιέρω-
μα του Γιώργου Καραμπελιά στον 
Δ.Ο.Λ., τον Καλογρίτσα και την πα-
ρακμή του ελληνικού Τύπου. H περίπτωση του ΔΟΛ (και κατεπέκταση του τηλεοπτικού 
σταθμού Mega) και στον αντίποδά του, εκείνη του Καλογρίτσα και της αριστερής δημοσι-
ογραφίας είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που βρίσκεται ο Τύπος.

Δημοσιεύουμε μια συνέντευξη του Κύπριου σκηνοθέτη Χρίστου Σιοπαχά. Η συνέ-
ντευξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις μέρες μας τέτοιες δημόσιες παρεμβάσεις 
από «ανθρώπους του πνεύματος» είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ο Γιώργος Ρακκάς γράφει 
για το χρονικό της κυβερνητικής τραγωδίας στο Προσφυγικό-Μεταναστευτικό. O Γιάν-
νης Ξένος για τo πως ο Σύριζα μετέτρεψε την Τράπεζα Αττικής σε Σύριζα Bank. O Νικό-
λας Δημητριάδης για την «αποστασία» των διανοουμένων και τον θρίαμβος των απατε-
ώνων, πως βρισκόμαστε, δηλαδή, στη διελκυστίνδα μεταξύ του Σόρου και… του Σώρρα.

Στα διεθνή, ο Βασίλης Στοϊλόπουλος γράφει για τους «πεμπτοφαλαγγίτες» του Ερ-
ντογάν στη Γερμανία. Πώς δηλαδή ο Ερντογάν συγκροτεί εντός Γερμανίας δίκτυο παρα-
κολούθησης και ελέγχου όσων των αμφισβητούν. Η  Laura-Maϊ Gaveriaux γράφει για 
τον πόλεμο του Ερντογάν στις κουρδικές επαρχίες της Τουρκίας. Επίσης, δημοσιεύου-
με μια συνέντευξη του ειδικού σε θέματα Τουρκίας Γκέραλντ Κνάους,  διευθυντή του 
ιδρύματος Μερκατόρ, που εκπόνησε το περιβόητο ευρωτουρκικό σχέδιο για τους πρό-
σφυγες. Ο Κνάους προειδοποιεί ότι το σχέδιο Β της Ευρώπης είναι η μετατροπή των νη-
σιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας σε μια «νήσο Ναούρα της Ευρώπης».

Στις σελίδες για τον Πολιτισμό, ο  Σωτήρης Δημόπουλος  γράφει για τον ελληνισμό 
που βρίσκεται στη μέγγενη της ιστορίας, ο Χρήστος Καπαγερίδης για την σχέση Ορ-
θοδοξίας και συλλογικότητας, ο Κώστας Σαμάντης για την Αντίσταση και την Εκκλησία, 
από το 1821 μέχρι την Εθνική Αντίσταση και… τη Λατινική Αμερική, ο Τάσος Χατζηα-
ναστασίου γράφει «Περί μίσους, ρατσισμού, διχασμού και άλλων δαιμονίων», ο Μανώ-
λης Εγγλέζος – Δεληγιαννάκης διερωτάται να είμαστε άξιοι πια να δημιουργήσουμε 
(νεο)ριζίτικα, ο Κώστας Λιολιούσης παρουσιάζει δύο τραγούδια στην μνήμη του Σάββα 
Παύλου και ο Γιάννης Τσέγκος γράφει το διήγημα «ο Σαούλ». Τέλος, ο Νικόλας Δημη-
τριάδης παρουσιάζει το λεύκωμα γελοιογραφιών του Στάθη Σταυρόπουλου, Τα αντι-
φασιστικά-αντιρατσιστικά.

Νέα κυκλοφορία:

Γ. Καραμπελιάς
Πέραν της Αριστεράς 
και της Δεξιάς: 
H υπέρβαση
Εναλλακτικές Εκδόσεις
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