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Η «έκπληξη» Μηλιός 

  εκ ΡΗΞΗΣ

Η Ευρώπη των αριθμών 

Σήμερα

Σ ε λ ί δ α  2 4

Ο θάνατος του Φιντέλ και 
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Για ποια απεργία μιλάμε;
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Ο 

Τσίπρας παραμένει πιστός στη 
στρατηγική της αέναης εξαπά-
τησης. Μετά τη συντριπτική ήττα 
του Γιούρογκρουπ –όπου, έναντι 

μιας μικρής μείωσης των επιτοκίων, με ορίζο-
ντα το 2060, εισέπραξε ένα δρακόντειο πρό-
γραμμα πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% 
τον χρόνο (δηλαδή 6 δισ. ετησίως), τα οποία 
θα μεταφραστούν σε νέους φόρους και ανα-
πόφευκτες περικοπές συντάξεων και μισθών 
για να μπορέσουν να βγουν–, προχώρησε σε 
ένα νέο εγχείρημα. Χρησιμοποιώντας ένα 
πλεόνασμα δημιουργημένο από την υπερ-
φορολόγηση και την περικοπή των συντά-
ξεων,  αποφάσισε να επιστρέψει 630 εκατομ-
μύρια ευρώ, υπό μορφή χριστουγεννιάτικου 
μπουναμά, στους συνταξιούχους –οι οποίοι, 
φέτος, είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται 
δραματικά–, καθώς και να αναστείλει την αύ-
ξηση του ΦΠΑ στα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου.  Οι στόχοι του, προφανείς. Ας τους δού-
με συνοπτικά:

Α. Αρχικώς, όπως προαναφέραμε, να κα-

λυφθεί επικοινωνιακά και ψυχολογικά το τε-
ράστιο φιάσκο του Γιούρογκρουπ.

Β. Να προσφέρει τη δυνατότητα στο κόμ-
μα του, τα στελέχη και τους βουλευτές του, να 
ψηφίσουν με ήσυχη συνείδηση τις τερατώ-
δεις φορολογικές αυξήσεις του προϋπολογι-
σμού του 2107, που έχει ήδη αρχίσει να συ-
ζητιέται στη Βουλή, και να ψηφίσουν τα μέτρα 
της δεύτερης αξιολόγησης. Επί πλέον, να τους 
δώσει τη δυνατότητα να... πάνε στα χωριά τους 
τα Χριστούγεννα χωρίς να κινδυνεύουν από 
ένα καθολικό γιούχα.

Γ. Να ανοίξει την πιθανότητα και την απει-
λή ταυτόχρονα ενός εκλογικού αιφνιδιασμού, 
εάν οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης οδηγηθούν σε αδιέξο-
δο.  Κυρίως, να κραδαίνει αυτή την πιθανότητα 
ως απειλή, την οποία στη πραγματικότητα δεν 
θέλει να εφαρμόσει, καλά καβατζωμένος στην 
εξουσία. Εξάλλου, οι συριζαίοι μόλις έχουν δι-
οριστεί με παχυλούς μισθούς και δεν σκοπεύ-
ουν να εγκαταλείψουν οικειοθελώς την εξου-
σία. Όμως υπάρχουν και τα «ατυχήματα».

Δ. Να ρίξει στάχτη στα μάτια των Ελλή-
νων για την επονείδιστη εξέλιξη στο Κυπρι-
ακό όπου, μαζί με τον Αναστασιάδη, προχω-
ρούν άμεσα σε μια πολιτική υποχώρησης στις 
απειλές του Ερντογάν, στις πιέσεις των Αγγλο-
αμερικανών  και παράδοσης της Κύπρου 
στις ορέξεις του νεοσουλτάνου.

Ε.  Τέλος, αλλά όχι ελάχιστο, να επιδεινώ-
σουν μια πολιτική εμφυλιοπολεμικής διαί-
ρεσης των Ελλήνων, έτσι ώστε να διατηρή-
σουν, όσο μπορούν, μια ελάχιστη κοινωνική 
στήριξη, σε αντιπαλότητα με την υπόλοιπη 
κοινωνία. Έτσι, δημιουργούν ένα πλεόνασμα 
και «μοιράζουν» υπό τύπον χριστουγεννιάτι-
κης αλληλεγγύης ένα ποσό στους συνταξιού-
χους. Ποσό που το απέσπασαν αφενός από 
τους ίδιους, αφετέρου, και κυρίως, από την 
αυξημένη φορολόγηση και την κατακράτη-
ση των επιστροφών του κράτους από τα χρή-
ματα που χρωστάει σε επιχειρήσεις και επαγ-
γελματίες. 

Παράλληλα με τον μπουναμά του, δεν 
έδειξε καμιά αλληλεγγύη στους νέους εργα-

ζόμενους, τους ανέργους, τους μερικά απα-
σχολούμενους, τα νεαρά ζευγάρια και, βεβαί-
ως, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
μικρεμπόρους και βιοτέχνες που οδεύουν τα-
χύτατα για κλείσιμο. Έτσι επιλέγει τελεσίδικα 
το στρατόπεδό του. Να στρέψει τους Έλληνες 
απόμαχους, με ένα φιλοδώρημα, ως αντάλ-
λαγμα της πρόσφατης και άμεσα μελλούμε-
νης καταλήστευσής τους, εναντίον της άνερ-
γης και εργαζόμενης Ελλάδας. Τους μόνους 
νέους που προστατεύει είναι τους «εργαζόμε-
νους» των ΜΚΟ και τους μετακλητούς, που 
αποτελούν τον δεύτερο κοινωνικό πυλώνα 
του. Και αδιαφορεί παντελώς για το ότι έτσι 
στρέφει τη μία Ελλάδα εναντίον της άλλης.

Ωστόσο, επειδή, δυστυχώς για τους Έλλη-
νες, αλλά και γι’ αυτόν και το κόμμα του,  τους 
αμέσως επόμενους μήνες θα τσακίσει εκ νέου 
τους συνταξιούχους, δεν θα αποφύγει στο τέ-
λος τη διαμόρφωση του κύματος από όλο τον 
ελληνικό λαό που θα τον σαρώσει τελεσίδικα, 
αυτόν και την άθλια παρέα του, ελπίζω, πριν 
καταστρέψει τα πάντα.
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«Είναι η Κύπρος που οι 
έμποροι την μισούνε»

Εκδήλωση Άρδην: «Υπάρχει πατριωτική διέξοδος για το 
Κυπριακό;» (13/12/2016, 19:00, Ξενοφώντος 4, Αθήνα)
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Εξαγορά πολιτικού χρόνου

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν το βράδυ της 

Πέμπτης από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-

πρα δεν είναι παροχές, είναι διακοποδάνειο 

Χριστουγέννων. Τα χρήματα θα τα πάρει 

πίσω η Κυβέρνηση με τα μέτρα που θα πε-

ράσουν από Γενάρη-Φλεβάρη. Άλλωστε, το πλεόνασμα προ-

έκυψε από την παρακράτηση των οφειλών του κράτους σε 

προμηθευτές και πολίτες. Άρα, η αναδιανομή γίνεται από τις 

τσέπες τους και όχι από πραγματικό πλεόνασμα. 

Φαίνεται ότι οι χτεσινές εξαγγελίες είχαν κυρίως το νόημα 

να προσφέρουν πρόσχημα και επιχειρήματα στους βουλευτές 

της κυβέρνησης, ώστε να ψηφίσουν τη συμφωνία που επίκει-

ται. Αυτό δεν λέγεται κοινωνική πολιτική, αλλά εξαγορά πολι-

τικού χρόνου, είτε ενόψει εκλογών, είτε για την παράταση της 

παραμονής του Σύριζα στην εξουσία...

Γ.Ρ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕθΝΙκΗ ΑΝΕξΑρΤΗσΙΑ
 ΤΗΝ κοΙΝωΝΙκΗ χΕΙρΑφΕΤΗσΗ 

ΤΗΝ οΙκολοΓΙΑ 
κΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕσΗ ΔΗΜοκρΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

Διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

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 14 Ιανουαρίου 2017

Στο παρά πέντε

«Το μεγάλο 
αυτί»
«Είμαστε απολύτως εκτεθειμένοι. 
Η τεχνολογία που υπάρχει σήμε-
ρα δεν διασφαλίζει το απόρρητο 
των τηλεφωνικών επικοινωνιών. 
Αν θέλετε να πείτε κάτι σημαντικό, 
γράψτε το σε χαρτί και μην το λέτε 
σε τηλέφωνο».

Αυτά αποκάλυψε ο πρόεδρος της 
Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου 
των Επικοινωνιών Χρήστος Ζαμπί-
ρας, στο πλαίσιο ακρόασης σε κοι-
νοβουλευτική επιτροπή, που προ-
έκυψε έπειτα από καταγγελίες του 
ΚΚΕ για την ύπαρξη παρασίτων 
στον Περισσό. Το ερώτημα, επο-
μένως, που τίθεται δεν είναι αν 
ακούν κάποιοι, αλλά ποιος ακού-
ει. Μόνο οι ελληνικές μυστικές 
υπηρεσίες, ή μήπως η χώρα έχει 
καταστεί «δαντέλα» κάθε επίδο-
ξου ωτακουστή; 

Για την ιστορία, το απόρρητο γε-
νικώς είναι τόσο προστατευμένο 
στις μέρες μας, ώστε η Μέρκελ 
πέρυσι συνέστησε στους ανώτα-
τους δημοσίους υπαλλήλους να 
χρησιμοποιούν... γραφομηχανές 
για διαβαθμισμένα έγγραφα.  

Ο εσκεμμένος 
ευτελισμός ενός 
εγκλήματος!
Στο ειδυλλιακό Φράιμπουργκ του 
Μέλανα Δρυμού διαπράχτηκε μια 
στυγερή δολοφονία μετά βιασμού, 
που τελικά αναδείχτηκε σε σημαί-
νον πολιτικό ζήτημα της Γερμα-
νίας. Θύμα μια 20χρονη Γερμα-
νίδα φοιτήτρια και θύτης, όπως 
όλα δείχνουν, ένας 17χρονος Αφ-
γανός. Ως συνήθως, η γερμανι-
κή καθεστηκυία τάξη (πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι κ.λπ.) έκανε ό,τι 
περνούσε από το χέρι της ν’ απο-
σιωπήσει το γεγονός και αφού δεν 
τα κατάφερε, επιμένει τώρα -με 
φτηνά και ρητορικά κόλπα- στη 
σχετικοποίησή του, πιστή στο δόγ-
μα: Η δημοσιοποίηση της σκλη-

ρής πραγματικότητας στο μετανα-
στευτικό «εξάπτει τον ρατσισμό» 
και «φουντώνει τα λαϊκά ένστι-
κτα» (Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, αντι-
καγκελάριος και πρόεδρος του 
SPD).

Ανέκαθεν, για τα «μονόπλευρα», 
«έγκριτα» ΜΜΕ ισχύει η βασι-
κή αρχή: «Μια πράξη είναι μόνο 
τότε αποτρόπαια, όταν οι λάθος 
άνθρωποι θέτουν τα σωστά ερω-
τήματα». Αν οι ρόλοι στο έγκλη-
μα του Φράιμπουργκ -και αλλού- 
ήταν αντίστροφοι, τότε και μόνο 
τότε θ’ άξιζε ο ορυμαγδός της εί-
δησης, μέχρι να την εμπεδώσει 
και ο τελευταίος πολίτης.

Όμως, επειδή η πραγματικότητα 
γίνεται ο αυστηρότερος κριτής του 
πολιτικού κυνισμού, της υποκρι-
σίας και της μεταπραγματικότητας 
που λανσάρουν οι παγκοσμιοποι-
ημένες ελίτ, όλο και περισσότεροι 
πολίτες αντιλαμβάνονται ότι «κάτι 
σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της 
Δανιμαρκίας», κι ας μη ζουν στη 
χώρα του Άμλετ.

Ερώτημα: Μέχρι ποτέ γι’ αυτούς 
τους πολιτικούς και γι’ αυτά τα 
ΜΜΕ «το έγκλημα σκέψης» των 
«αντιφρονούντων» θα βαρύ-
νει περισσότερο από μια «πράξη 
βίας», που θα εξετάζεται αυστη-
ρά με κάποια κοινωνικοπαιδα-
γωγικά κριτήρια και ανάλογα με 
τη χώρα προέλευσης του δράστη; 
Μια είδηση με αναφορά σε απροσ-
διόριστους δράστες μιας βίαι-
ης πράξης αποτελεί τη χαριστική 
βολή για το θύμα.

Β.Σ.

Ιταλικές τράπεζες
Οι ιταλικές τράπεζες κλυδωνί-
ζονται και η Ιταλία απειλείται με 
μνημόνιο προκειμένου να τις δια-
σώσει, καθώς έχουν προβληματι-
κά δάνεια άνω των 360 δισ. ευρώ, 
που αναλογούν στο 1/5 του ιταλι-
κού ΑΕΠ. Οι δώδεκα μεγαλύτερες, 
από τις αρχές του 2016 έχουν απο-
λέσει πάνω από το μισό της κεφα-
λαιοποίησής τους. 

Σοβαρότερο πρόβλημα έχει η 
Μπάνκα Μόντε ντι Πάσι, η τρίτη 

!

μεγαλύτερη τράπεζα της γείτο-
νος, με ιστορία 544 χρόνων και 
επισφαλή δάνεια σχεδόν 28 δισ. 
ευρώ. Η τράπεζα ζητά νέα παρά-
ταση της προθεσμίας για να επιτύ-
χει ανακεφαλαιοποίηση από την 
ΕΚΤ έως τις 20 Ιανουαρίου, μή-
πως και πείσει τους Καταριανούς 
να επενδύσουν δύο δισ. ευρώ και 
κάποιους ακόμα μεγάλους επεν-
δυτές να την ενισχύσουν με 100 
εκατ. ευρώ ο καθένας. Αν δεν 
προχωρήσει αυτό το αισιόδοξο σε-
νάριο, μέτοχοι, ομολογιούχοι και 
καταθέτες απειλούνται με «κού-
ρεμα». 
Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και 
σε άλλες επτά μικρομεσαίες ιτα-
λικές τράπεζες. Αν η ιταλική κυ-
βέρνηση θέλει να τις διασώσει, θα 
αναγκαστεί να υπογράψει μνημό-
νιο. Όταν η τρίτη μεγαλύτερη οικο-
νομία της Ευρωζώνης οδηγείται 
σε μνημόνια, το μέλλον της δεν 
προμηνύεται διόλου ευοίωνο.  

Γ.Ξ. 

Η Τουρκία ανοί-
γει την κάνουλα! 
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η 

άφιξη διακοσίων μεταναστών 

στη Λέσβο, από τις 03.00-06.00 

τα ξημερώματα της Παρασκευής. 

Υπάρχουν  πληροφορίες από τους 

αφιχθέντες, που σχεδόν όλοι από 

τους είναι Αφρικανοί, ότι στη βο-

ρειοδυτική Τουρκία βρίσκονται χι-

λιάδες που αναζητούν τρόπους να 

περάσουν στα ελληνικά νησιά. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Τούρ-

κοι δουλέμποροι έχουν δραστη-

ριοποιηθεί το τελευταίο διάστημα 

στις ακτές ιδιαίτερα απέναντι από 

τη Λέσβο, ανασυστήνοντας χωρίς 

καθόλου εμπόδια από τις τουρ-

κικές αρχές δουλεμπορικά δί-

κτυα. Το κύκλωμα αυτό ενημερώ-

νει τους Αφρικανούς μετανάστες 

ότι μπορούν να πάνε στην Ελλά-

δα, απ’ όπου θα περάσουν εύκο-

λα στην Ευρώπη. Το μόνο που θα 

πρέπει να κάνουν είναι μόλις φτά-

σουν να ζητήσουν άσυλο. «Όλα τα 

άλλα μετά θα είναι εύκολα».

Οι αφίξεις των διακοσίων μετανα-

στών την Παρασκευή το πρωί έρ-

χεται μετά από ένα μεγάλο διά-

στημα πολύ μικρών ροών, μηδε-

νικών μάλιστα σε Χίο και Σάμο. Η 

Τουρκία απειλεί σε όλα τα επίπε-

δα. 
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                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η απόφαση του Γιούρογκρουπ 
της 5ης Δεκεμβρίου ισοδυνα-
μεί με παραμονή της χώρας σε 
τροχιά διεθνούς επιτροπείας 
και μνημονίων για πολλά ακό-
μα χρόνια. Η κυβέρνηση, προ-
κειμένου να λάβει μια πολύ 
ελαφριά διευθέτηση του χρέ-
ους, συμφώνησε να παραμείνει 
η Ελλάδα σε μακροπρόθεσμη 
επιτροπεία, χωρίς να υπάρχει 
στον ορίζοντα διαφυγή. 

Ο 

Σόιμπλε στο Γιούρο-
γκρουπ της 5ης Δε-
κεμβρίου απέδειξε ότι 
είναι το πραγματικό 

και αδιαφιλονίκητο αφεντικό της 
Ευρώπης. Με δηλώσεις του την 
Τρίτη, παρουσιάστηκε πιο κυνι-
κός από ποτέ: «Η αποστολή να φέ-
ρουμε την Ελλάδα σε μια βιώσιμη, 
ανταγωνιστική πορεία, υπό τον όρο 
της συμμετοχής στη νομισματική 
ένωση, είναι –το παραδέχομαι– μα-
κράς διαρκείας και πολιτικά φιλό-
δοξη. Όσο όμως οι υπεύθυνοι στην 
Ελλάδα το επιθυμούν, γιατί συζη-
τήσαμε και εναλλακτικές προτά-
σεις, τρίτος δρόμος δεν υπάρχει». 
Τόνισε επιπλέον ότι το κλείσιμο της 
δεύτερης αξιολόγησης θα διαρκέ-
σει αρκετά. Ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι, 
αν θέλουμε να παραμείνουμε στο 
ευρώ, θα πρέπει αυτό να γίνει με 
τους δικούς του όρους, διαφορετι-
κά θα μας διώξει. Ουσιαστικά, για 
άλλη μια φορά, ενισχυμένος όμως 
από το γεγονός ότι η Αμερική είναι 
σε μεταβατική φάση, η Γαλλία σε 
προεκλογική περίοδο και η Ιταλία 
μουδιασμένη από το δημοψήφι-
σμα, μας εξωθεί στην έξοδο από 
το ευρώ. 

Η κυβέρνηση για άλλη μια 
φορά τα έδωσε όλα για όλα για να 
πάρει κάτι για το χρέος, αλλά αυτό 
που πήρε ήταν πολύ λίγο. Η συμ-
φωνία της 5ης Δεκεμβρίου κάνει 
λόγο για επιμήκυνση κατά 4,2 έτη 
(από τα 28,3 έτη στα 32,5) του χρό-
νου αποπληρωμής ορισμένων δα-
νείων που διαθέτει ο EFSF και με-
τατροπή των επιτοκίων από κυ-
μαινόμενα που είναι τώρα, σε στα-
θερά. Τα μέτρα αυτά, στο καλύτερο 
σενάριο, σημαίνουν ότι το ελληνι-
κό χρέος θα μειωθεί κατά 22 μονά-
δες ή περίπου 40 δισ. ευρώ έως το 
2060! Τα παραπάνω μέτρα δεν θα 

κοστίσουν τίποτα στα δημόσια τα-
μεία των ευρωπαϊκών χωρών που 
μας έχουν δανείσει, γι’ αυτό και ο 
Σόιμπλε τα δέχτηκε, αλλά είναι τόσο 
μικρή η ελάφρυνση του χρέους, 
που ακόμα και το ΔΝΤ, δήλωσε ότι 
χρειάζεται περαιτέρω ελάφρυνση, 
ενώ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του 
που η ελληνική κυβέρνηση δέχτη-
κε να διατηρηθούν για πολλά χρό-
νια πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 
3,5% του ΑΕΠ. Η κοροϊδία από την 
πλευρά του ΔΝΤ είναι ότι στο Γι-
ούρογκρουπ υπήρχε εκπρόσωπός 
του, ο πολύς Τόμσεν, και δεν εξέ-
φρασε καμιά αντίδραση στους σχε-
διασμούς του Σόιμπλε. 

Η ελληνική κυβέρνηση, για να 
λάβει την ελάχιστη μείωση χρέους 
που της έδωσε ο Σόιμπλε, δέχτηκε 
μια σειρά από όρους που θα δια-
τηρήσουν τη λιτότητα στη χώρα για 
πολλά χρόνια. Πρώτα από όλα δέ-
χτηκε να διατηρηθούν τα πρωτογε-
νή πλεονάσματα στο ύψος του 3,5% 
του ΑΕΠ για αρκετά χρόνια μετά το 
2018. Στο Γιούρογκρουπ, η πρότα-
ση του Ντάισεμπλουμ ήταν το διά-
στημα αυτό να είναι πέντε χρόνια. Η 
ελληνική πλευρά ζητούσε να είναι 
τρία χρόνια, αλλά η συζήτηση τελεί-

ωσε όταν ο Σόιμπλε ζήτησε το διά-
στημα να φτάσει τα δέκα ολόκλη-
ρα χρόνια! Πέρα από τα πρωτοφα-
νή πρωτογενή πλεονάσματα που 
δέχτηκε ο Τσίπρας, η κυβέρνηση 
είναι έτοιμη να δώσει και την ελα-

στικοποίηση της αγοράς εργασίας 
που ζητά το ΔΝΤ, δηλαδή να απε-
λευθερωθούν οι μαζικές απολύσεις 
και οι επιχειρησιακές συμβάσεις 
να έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τις 
συλλογικές. Η απελευθέρωση των 
μαζικών απολύσεων, μιας και δεν 
υπάρχουν στη χώρα μεγάλες επι-
χειρήσεις που να μην έχουν διώ-
ξει εργαζόμενους, αφορά σχεδόν 
αποκλειστικά τις τράπεζες, που στο 
πλαίσιο του αφελληνισμού τους θα 
περάσουν και στο στάδιο του «εξορ-
θολογισμού» του εργατικού δυνα-
μικού τους. Σε δεύτερη φάση, τους 
εργαζόμενους στις μεγάλες ΔΕΚΟ 
που, στην επόμενη φάση ιδιωτικο-
ποίησης τους, οι «στρατηγικοί επεν-
δυτές» που θα μπουν ως μέτοχοι, 
θα επιβάλουν μειώσεις προσωπι-
κού. Έτσι με τον Σύριζα ολοκληρώ-
νονται και οι αλλαγές στα εργασιακά 
που τόσο επιθυμεί το ΔΝΤ. Ποιος 
να το έλεγε πριν δύο χρόνια στους 
αρχισυνδικαλιστές των ΔΕΚΟ, που 
έδωσαν τον «μεγάλο αγώνα» για να 
βγει ο Σύριζα, ότι αυτός στην κυβέρ-
νηση είναι που θα έβαζε ταφόπλα-
κα στις κατακτήσεις, αλλά και στα 
προνόμιά τους. 

Επιπλέον, για να επιτευχθεί 

πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης 
του 3,5% για το 2018, το ΔΝΤ, που 
ο Σόιμπλε θεωρεί απαραίτητη την 
συμμετοχή του, ζητά επιπρόσθε-
τα μέτρα ύψους 4,5 δισ. ευρώ! Και 
μάλιστα τα μέτρα αυτά να είναι συ-
γκεκριμένα, δηλαδή να προκύ-
ψουν από νέα μείωση των κύριων 
συντάξεων, όπου ζητά να καταργη-
θεί από το 2018 η «προσωπική δι-
αφορά». Έτσι οι συντάξεις θα μειω-
θούν από 20% έως και 35%, αλλά 
ο Κατρούγκαλος, που υποσχόταν 
ότι από το 2019 θα υπάρξουν αυ-
ξήσεις στις συντάξεις, μερίμνησε 
στον πρόσφατο ανασχηματισμό να 
δραπετεύσει από το υπουργείο Ερ-
γασίας. Επιπλέον το ΔΝΤ ζητά την 
κατάργηση του αφορολόγητου των 
5.000 ευρώ, έτσι αυτοί που θα πλη-
γούν κατά κύριο λόγο θα είναι και 
πάλι τα μεσαία και κατώτερα στρώ-
ματα. Τέλος, το ΔΝΤ κρίνει ότι ο πε-
ρίφημος «κόφτης» των δημόσιων 
δαπανών δεν είναι αξιόπιστο μέτρο 
και ζητά νέο μηχανισμό διασφάλι-
σης επίτευξης των δημοσιονομι-
κών στόχων, δηλαδή έναν πιο μό-
νιμο και με μετρήσιμα αποτελέσμα-
τα μηχανισμό. Ο «κόφτης», λοιπόν, 
θα μονιμοποιηθεί και θα επεκταθεί. 
Με τέτοια μέτρα δεν υπάρχει ελπί-
δα οικονομικής ανάκαμψης τα επό-
μενα χρόνια. 

Ο Τσίπρας, αντιλαμβανόμενος 
πολύ αργά τις συνέπειες του νέου 
Βατερλό του στο Γιούρογκρουπ, θέ-
λει τώρα πολιτική συμφωνία και ξε-
κινά την ερχόμενη εβδομάδα κύ-
κλο επισκέψεων στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες. Ελπίζει ότι έτσι θα 
πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να 
πιέσουν τον Σόιμπλε να μην είναι 
τόσο σκληρός. Αλλά και αυτήν τη 
φορά η πολιτική διαπραγμάτευση 
θα αποτύχει, για τον επιπλέον λόγο 
ότι στη Γαλλία ο Ολάντ, που δεν θα 
διεκδικήσει καν την προεδρία, με-
τρά μήνες· ο Ρέντσι παραιτήθηκε 
και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν ασχο-
λείται με την Ελλάδα. Για τους επό-
μενους μήνες, μέχρι να προκύψει 
μια νέα ισορροπία στη Δύση, θα 
βρισκόμαστε ανάμεσα στις μυλόπε-
τρες του Σόιμπλε και του ΔΝΤ στην 
οικονομία, με τον έξαλλο Ερντογάν 
να απειλεί την Κύπρο και το Αιγαίο 
και τη βόμβα του μεταναστευτικού/
προσφυγικού να απειλεί ανά πάσα 
στιγμή να εκραγεί.

Μνημόνια για πάντα!
η απόφαση του Γιούρογκρουπ σφραγίζει την διεθνή επιτροπεία στην Ελλάδα για πολλά ακόμα χρόνια

“ 
Ο Τσίπρας αντιλαμ-

βανόμενος αργά τις 

συνέπειες του νέου 

Βατερλό του στο Γι-

ούρογκρουπ θέλει 

τώρα πολιτική συμ-

φωνία και ξεκινά την 

ερχόμενη εβδομά-

δα κύκλο επισκέψε-

ων στις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες. Ελ-

πίζει ότι έτσι θα πεί-

σει τους Ευρωπαίους 

ηγέτες να πιέσουν 

τον Σόιμπλε να μην 

είναι τόσο σκληρός. 

Του Γιάννη Ξένου 

Για να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% για το 2018, το ΔΝΤ, που ο Σόιμπλε θεωρεί απα-
ραίτητη την συμμετοχή του, ζητά επιπρόσθετα μέτρα ύψους 4,5 δισ. ευρώ!
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Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επι-
στήμων ή κορυφαίος αναλυτής για να 
διαπιστώσεις ότι κανείς τους σήμερα 
δεν θέλει την απεργία. Ούτε οι «από 
πάνω», ούτε οι «από κάτω».

Α 

ς χρησιμοποιήσουμε τους 
δύο αυτούς όρους, με την 
έννοια ότι οι «από πάνω» 
είναι οι εργατοπατέρες, οι 

επαγγελματίες συνδικαλιστές, και οι 
«από κάτω» η «βάση», όπως λέμε, 
ο κόσμος, που βολεύεται ιδιοτελώς 
και συγχρόνως είθισται να απαλ-
λάσσεται των ευθυνών του. Δυστυ-
χώς, ακόμα και στις μέρες μας, μέσα 
σ’ αυτόν τον κοινωνικοπολιτικό ορυ-
μαγδό, συνεχίζουν, όλοι τους, να πο-
ρεύονται με νοοτροπίες παλιές και 
καταδικασμένες. Δήθεν αγωνιστές, 
δήθεν συνδικαλιστές, αλλά και δή-
θεν απογοητευμένοι, δήθεν αδύνα-
μοι και γκρινιάρηδες, επιμένουν να 
ευτελίζουν οτιδήποτε. Καιροσκό-
ποι και συγχρόνως άβουλοι, «από 
πάνω» και «από κάτω». Οι τελευ-
ταίες «αγωνιστικές» προσπάθειες, 
αποκαρδιωτικές. ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; Ας 
τα πάρουμε με την σειρά:

Η απεργία, η αποχή απ’ την εργα-
σία με σκοπό την ικανοποίηση δια-
φόρων αιτημάτων, λογικά θα πρέ-
πει να είναι η κορύφωση μιας σειράς 
τρόπων πίεσης, που αφού δεν φέρα-
νε αποτέλεσμα θα πρέπει να κορυ-
φωθούν, εκτιμώντας συγχρόνως ότι 

το διακύβευμα των αιτημάτων είναι 
μείζον. Άρα, εξυπακούεται, ότι έχουν 
προηγηθεί κάποια απαραίτητα στάδια 
αυτής της κλιμάκωσης, έχουν αποτύ-
χει και αναγκαστικά φτάνεις στο τε-
λευταίο. Έχεις προετοιμάσει δε, όλο 
αυτό το διάστημα, αυτούς στους οποί-
ους απευθύνεσαι και έχεις προειδο-
ποιήσει και αυτούς από τους οποί-
ους διεκδικείς. Παράλληλα, φτιά-
χνεις συμμαχίες εργαζομένων για 
κοινό μέτωπο, να διευρύνεις όσο 
μπορείς περισσότερο τη βάση στην 
οποία στηρίζεσαι, για να είναι η πίε-
ση όσο γίνεται μεγαλύτερη. Αυτονό-
ητα και λογικά πράγματα δηλαδή, τί-
ποτα καινούργιο. Ταυτόχρονα, η στο-
χοθεσία σου ιεραρχείται έτσι που να 
επικεντρώνεται στα σπουδαία, τα κύ-
ρια, εμπλουτισμένη βέβαια και με αι-
τήματα που μπορείς να παρακάμψεις 
για να διαπραγματευτείς, αλλά και με 
κόκκινες γραμμές που δεν μπορείς 
να παραβιάσεις. Με έναν τέτοιο ξεκά-
θαρο τρόπο, σχεδιάζεις και προετοι-
μάζεις τον αγώνα σου.

Όλα αυτά έχουν ακόμα μεγαλύ-
τερη αξία όταν αφορούν τριτοβάθμι-
ες οργανώσεις, συνομοσπονδίες δη-
λαδή και όχι απλά συλλόγους με συ-
ντεχνιακά χαρακτηριστικά. Η ΑΔΕΔΥ 
και η ΓΣΕΕ, συνεπώς, ως οι κορυφαί-
ες συνομοσπονδίες, φέρουν ακεραία 
την ευθύνη για έναν κατ’ ελάχιστον 
συντονισμό. Τι παρατηρείται όμως; 
Φευ!!! Δεν μιλάμε να προετοιμάσουν 
και να κλιμακώσουν την όποια αντί-

σταση των πολύπαθων εργαζομέ-
νων, αλλά δεν μπορούν καν να συ-
ντονιστούν και στον χρόνο. Πολλές 
φορές, ούτε μια 24ωρη δεν μπορούν 
να συναποφασίσουν!!! Και η ειρωνεία 
είναι ότι οι ίδιες παρατάξεις συνυπάρ-
χουν και στην ΑΔΕΔΥ και στη ΓΣΕΕ. Τα 
ίδια παιδιά, των ίδιων κομματικών 
μανάδων. ΔΑΚΕ (ΝΔ) στη μια, ΔΑΚΕ 
(ΝΔ) στην άλλη. ΔΗΣΥ (ΠΑΣΟΚ) στη 
μια, ΔΗΣΥ (ΠΑΣΟΚ) στην άλλη. ΠΑΜΕ 
(ΚΚΕ) στη μια, ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) στην άλλη 
και πάει λέγοντας… Αν αυτό δεν είναι 
στοχευμένη ενέργεια κατά της απερ-
γίας, τότε τι είναι; Κανείς συνδικαλι-
στικός νόμος δεν χρειάζεται, αφού οι 
ίδιοι κατάφεραν και απαξίωσαν κάθε 
απεργιακή κινητοποίηση (βραχύχρο-
νη και μακρόχρονη). Νομίζουν ότι ο 
κόσμος δεν τα βλέπει;

Αφού λοιπόν η βάση τα βλέπει, 
πώς δικαιολογείται να τους στηρίζει; 
Πώς μπορούν και επιβιώνουν (συν-
δικαλιστικά) οι ίδιοι και οι παρατά-

ξεις τους; Πόση ευθύνη και υποκρι-
σία μπορεί να υπάρχει σ’ αυτή την 
«αγνή βάση»; Βέβαια, θα πει κά-
ποιος: Ποια απεργία; εδώ δεν μπο-
ρούμε να σηκώσουμε την καθημερι-
νότητα, απεργία θέλουμε; Να χάσου-
με κι από πάνω; Λογικό ακούγεται, με 
την προϋπόθεση όμως ότι οι επικα-
λούμενοι αυτές τις σκέψεις είχαν εκ-
μεταλλευτεί όλες τις άλλες μορφές 
διαμαρτυρίας και είχαν κάνει τον βίο 
αβίωτο στους εκάστοτε κυβερνώντες. 
Δυστυχώς, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

Αν τα ποσοστά, ακόμα και μιας 
24ωρης, ήταν μεγάλα, δεν θα αποτε-
λούσε πίεση προς τους επικεφαλής 
των συλλογικοτήτων; Αν οι σκόρπιοι 
αγώνες συμπυκνώνονταν σε έναν 
έντονο και διαρκή, δεν θα υπήρχε 
αποτέλεσμα; Αν δεν ήταν μακάβριο, 
θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 
πως χρειάζεται ακόμα περισσότε-
ρος πόνος, μπας και ξεσηκωθεί ο ρα-
γιάς, αφού δεν φαίνεται να συγκινεί-

ται από τον πόνο του διπλανού, ούτε 
από τον πόνο των παιδιών του, ούτε 
ακόμα από τον πόνο του ίδιου και κά-
θεται μοιρολατρικά, χωρίς να κάνει 
το έλασσον, τουλάχιστον να μην τους 
ψηφίζει.

Τρίτον, αλλά όχι τριτεύον, τα αι-
τήματα. Θα πρέπει να παραδεχτούμε 
πως δεν μπορούμε να πορευτούμε 
με τα έως τώρα ειωθότα. Όταν είσαι 
υπό κατοχή, ανελεύθερος να διαφε-
ντεύεις τον τόπο σου, δεν μένεις σε 
κλαδικά αιτήματα. Βάζεις στόχο, πα-
λαϊκό, την απελευθέρωση και μετά 
οτιδήποτε άλλο. Αφήστε που πρέ-
πει να ξαναορίσουμε τις εθνικές μας 
προτεραιότητες. Το δημογραφικό, 
για παράδειγμα, που δεν πολυακού-
γεται,  είναι λιγότερο σημαντικό από 
την ακρίβεια; Η προσφυγιά, των άλ-
λων και η δική μας, αμελητέα;  Πόσοι 
νέοι ξενιτεύονται για τον επιούσιο;  Η 
εθνική κυριαρχία; Μήπως πρέπει να 
ξεκινήσουμε από αυτά και να έπονται 
τα άλλα;

Για ποια απεργία μιλάμε, συνε-
πώς; Γι’ αυτήν που δεν θέλει κανέ-
νας τους; Γι’ αυτήν που δεν διεκδικεί 
τα σημαντικά; Κάλμα, «σύντροφοι», 
όλων των αποχρώσεων. Ας κοιτα-
χτούμε στον καθρέφτη. Ας ανασυντα-
χτούμε. Ας ξαναορίσουμε τα μείζονα 
και, αν υπάρχει λόγος και κόσμος, ας 
ξαναπροσπαθήσουμε.

Η εξέγερση θέλει όχλο, η επανά-
σταση λαό.

Υπάρχουν κάποιες ομάδες που συνεχί-
ζουν να στηρίζουν τη σημερινή κυβέρ-
νηση. Δεν αναφέρομαι ούτε σε αυτούς 
που δεν καταλαβαίνουν, τυφλωμένοι 
μέσα στη δικαιολογημένη αντιπάθειά 
τους έναντι του παλιού πολιτικού προ-
σωπικού. Ούτε φυσικά στους πασοκο-
συριζαίους, το ύστατο δείγμα της ελλη-
νικής παρακμής. Ο λόγος για τα μεσαία 
και ανώτερα στρώματα, που συνεχίζουν 
αν όχι να επευφημούν, τουλάχιστον να 
συμπαθούν τον Σύριζα.

Η 

κατηγορία αυτή, συνήθως κάπου 
στα –ήντα, ανήκε στα νιάτα της στις 
πολυπληθείς αριστερές οργανώ-
σεις των πρώτων μεταπολιτευτικών 

χρόνων. Ωρίμασε σε αυτήν την έκρηξη της πο-
λιτικοποίησης μετά τη δικτατορία. Παράλληλα 
όμως γεύτηκε αυτή την ανάπτυξη και έκρηξη 

της τεχνολογίας που εκμηδένισε αποστάσεις 
και άλλαξε συνήθειες αιώνων. Έτσι έφτασε σε 
ένα σουρεαλιστικό σημείο να τραγουδάει για 
φτωχολογιά και για υπόγειες ταβέρνες σε περι-
βάλλοντα που μόνο εκεί δεν παρέπεμπαν.

Άφωνη για αυτή την κεκτημένη ταχύτητα 
που άλλαξε άρδην τον κόσμο και χωμένη πλέ-
ον σε έναν καπιταλισμό του κερατά, προσπα-
θεί να ξεπλύνει τις ενοχές της έχοντας εμμονή 
σε κάποια δευτερότριτα αριστερά ή διεθνιστικά 
ζητήματα. Δίχως να θέλει να συνειδητοποιήσει 
πως είναι κατ’ εξοχήν φιλελεύθερη, υπερτονί-
ζει το αριστερό καρύκευμα που συμπληρώνει 
τον καπιταλισμό της. Έτσι τη βλέπουμε να ξε-
σπαθώνει -εκ του ασφαλούς φυσικά- υπέρ των 
μεταναστών και των φτωχών, χωρίς άχνα για 
το κράτος πρόνοιας που έχει κυριολεκτικά δι-
αλυθεί. Όσο δε πιο μεγάλο είναι το σπίτι, τόσο 
μεγαλύτερη και η «ευαισθησία» για δικαιώ-
ματα και πολιτική ορθότητα. Φυσικά, χωρίς να 
ανταλλάσει χνώτα ως ίσο προς ίσο με μετανά-

στες και λοιπούς κατατρεγμένους.
 Στα δε ιστορικά θέματα δεν σηκώνει κου-

βέντα. Αν τολμήσεις να φέρεις  την παραμικρή 
αντίρρηση σου έρχεται η αυστηρή απάντηση 
που σε μεταφέρει ευθύς στην  εμφυλιοπολεμι-
κή Αθήνα του 1944. Ξεχνώντας μέσα στην τρι-
κυμία τους οι άκαπνοι επίγονοι των τότε πρω-
ταγωνιστών πως θα βρίσκονταν από την πλευ-
ρά των κυβερνητικών στο Κολωνάκι και όχι 
από την πλευρά του λαού. Αυτών των θρη-
σκόληπτων και απολίτιστων, όπως αναφέρουν 
ξανά και ξανά. 

Αναρωτιέμαι το ρεζίλι τους όταν τοιχοκολ-
λήθηκε σε όλες τις οργανώσεις που θα διαδή-
λωναν –σε αυτές που άλλοτε συμμετείχαν– το 
κυβερνητικό διάταγμα που απαγόρευε τις συ-
γκεντρώσεις τις μέρες της επίσκεψης Ομπάμα. 
Πράξη που όμοια είχε να γίνει από την εποχή 
του γέρου Καραμανλή. 

Νομίζω πως ούτε καν θα το σκέφτηκαν, 
αφού το μυαλό τους θα ήταν αλλού. Ίσως τους 

είδατε να κάνουν σα λιγούρια στη διήμερη επί-
σκεψη του πλανητάρχη. Όπως οι ιθαγενείς 
υποδέχονται τους αποικιοκράτες και ας είναι 
«φονιάδες των λαών». Προτείνω λοιπόν η πο-
ρεία του Πολυτεχνείου, που άλλοτε τελείωνε στην 
αμερικάνικη πρεσβεία, να τελειώνει πλέον με πα-
νηγυρική δεξίωση στην αμερικάνικη πρεσβεία. 

Όταν τους συναντήσω στα εορταστικά τρα-
πέζια που καταφθάνουν και προσπαθήσουν 
να δικαιολογήσουν την ξεφτίλα τους, λέγοντας 
περί μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό (!) πρό-
σημο και άλλες τρίχες, δεν θα τους κάνω τη 
χάρη να τσακωθώ. Θα φωνάξω συγκαταβατι-
κά, «Το πολυτεχνείο ζει, ζήτω οι Αμερικανοί», 
κατανοώντας τη διαταραχή τους. Προτείνοντάς 
τους κάποιον καλό ψυχολόγο, αφήνοντας να 
συνομιλήσουν με πιο ειδικούς για τις ψυχώ-
σεις τους. Πηγαίνοντας να παίξω με τα παιδιά, 
κοιτάζοντας το μέλλον και όχι τα ενοχικά φα-
ντάσματά τους.

«Θείος Άκης»

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Πολυτεχνείο ζει, ζήτω οι Αμερικανοί

Για ποια απεργία μιλάμε;
Οι τελευταίες αγωνιστικές προσπάθειες είναι αποκαρδιωτικές. Φταίει, άραγε, κανείς;

Του Γιώργου Τσιτσιμπή
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Η μηδενιστική διαμαρτυρία του Δεκέμ-
βρη του 2008, με αφορμή τη δολοφονία 
του  Αλέξη Γρηγορόπουλου, αποτέλεσε 
τομή στην ύστερη μεταπολίτευση. Στην 
ουσία, προανήγγειλε σε οντολογικό-συμ-
βολικό επίπεδο τη μετέπειτα πολύπλευ-
ρη πολιτισμική κρίση που ζει η πατρίδα 
μας. Μέχρι να διαπιστώσουμε τα αποτε-
λέσματά της, το γεγονός αυτό είχε διχά-
σει την ελληνική κοινωνία, ενώ αντιφατι-
κές αναγνώσεις είχαμε και εντός του ΑΡ-
ΔΗΝ. 

Η 
προϊούσα κοινωνική κρίση γέν-
νησε μια στιγμή ζωής που αναι-
ρούσε την ίδια την προοπτική 
της ζωής. Τα νεολαιίστικα κινή-

ματα δεν γεννιούνται με παρθενογένεση, αλλά 
αντανακλούν το ευρύτερο πολιτισμικό πλαί-
σιο αξιών της κοινωνίας. Μια κοινωνία πα-
ρακμής, εγωτισμού, κερδοσκοπίας και ναρ-
κισσισμού, δύσκολα θα μπορούσε να παρά-
γει κάτι διαφορετικό σε επίπεδο «κινημάτων». 
Σε μια εικοσαετία, που λοιδορήθηκαν λαϊκές 
αξίες και το ελληνικό «εμείς», ως ταυτότητα, 
κατακερματίστηκε στον παγκοσμιοποιημέ-
νο νομάδα των Βρυξελλών και των εξωτικών 
μοναχικών παραδείσων, η «εξέγερση» του 
Δεκέμβρη ήταν μια θυμωμένη ανάγκη για 
επιβεβαίωση του εαυτού, που οδηγούσε στην 
εξάλειψη του εαυτού. 

Η απόσταση των οχτώ χρόνων μας επιτρέ-
πει και μιαν άλλη κατανόηση, που δεν δικαι-
ολογεί τα αδικαιολόγητα, αλλά εντάσσεται σε 
μια προσπάθεια να συνειδητοποιήσουμε ότι, 
μια γερασμένη Ελλάδα, οφείλει να ακούσει 
και τα αντιφατικά μηνύματα των νέων της, κα-
θώς δεν μπορεί να τους αλλάξει και να πάρει… 
άλλους, μα να τους εμπνεύσει σε νέα πρότυπα 
και ιδανικά μιας εθνικής και κοινωνικής απε-
λευθέρωσης, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει στις 
μέρες μας. 

Αν η ελληνική κοινωνία, λοιπόν, είναι η 
οικογένεια, τα κινήματα θα τα παρομοιάζα-
με με τα παιδιά της. Βασικό υλικό του ανθρώ-
που, πέραν του θαύματος της ύπαρξης, είναι 
τα συναισθήματα που διαμορφώνουν συμπε-
ριφορές, σχέσεις και πρότυπα επικοινωνίας. 

Ο θυμός, ως πρωτογενές συναίσθημα, εί-
ναι ένα ενστικτώδες αντανακλαστικό, που σκε-
πάζει βαθύτερα συναισθήματα. Κάτω από 
αυτό κρύβεται φόβος, πόνος, θλίψη, απελπι-
σία, αγωνία. Επιπλέον, το σύμπτωμα στο μέ-
λος μιας οικογένειας – από κατάθλιψη, παρα-
βατική συμπεριφορά, έως τοξικομανία ή ό,τι 
άλλο– υποδηλώνει αφενός την παθογένεια 
του συστήματος, ή την παρακμή των προτύ-
πων επικοινωνίας και αφετέρου μια τραγική 
έκκληση για αλλαγή σχέσεων. Είναι μια ασα-
φής, ενίοτε αυτοκαταστροφική επισήμανση, 
πως το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό, αλλά 
συστημικό, αλληλεξαρτώμενο από τα μέρη 
ενός συλλογικού «εμείς».

Κατά μία έννοια, ο φορέας του «τραύμα-
τος», του συμπτώματος, είναι μια λανθάνουσα 
«υγιής» φιγούρα, μέσα σε ένα οικογενειακό 
σύστημα που πρέπει να αλλάξει, αλλά η ομοι-
όστασή του ακινητοποιεί τα υπόλοιπα μέλη, 
που εμποδίζουν την αλλαγή. 

Ακόμα, πιο συγκεκριμένα, στο κοινωνι-
κό (οικογενειακό) σύστημα, το σύμπτωμα της 
εμπλοκής ορίζεται και από την αλλαγή ρόλων 
και προτύπων επικοινωνίας. Ο εξεγερμένος 
νέος γίνεται ένας γονιός στη θέση του γονιού 
του, ένας «κοινωνικός υπεργονιός» (ρόλος 
χαοτικός, τραγικός, αδιέξοδος). Είναι δυσλει-
τουργία το «παιδί» να γίνεται «γονιός», είναι 
αβάστακτο, οδηγώντας σε μια βεβιασμένη και 
ανώριμη ωρίμανση. Είναι μια επίκληση προς 
τους πάνω να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να 
τους εμπνεύσουν στην ωριμότητα που έχουν 
ανάγκη. Συχνά, αυτό εκδηλώνεται με πράξεις 

απειλής, προκαλώντας και τη δαιμονοποίησή 
τους από τους «γονείς». Το «εξεγερμένο» παι-
δί, στις μέρες μας, είναι ένας Νάρκισσος, που 
πνίγεται μέσα στην εικόνα του και την ανάγκη 
του για μια συλλογική αγκαλιά. Η δυσλειτουρ-
γία θα συνεχιστεί αν ο γονιός αποποιηθεί τις 
ευθύνες του, μεταφέροντας όλα τα λάθη στον 
άλλον, δίνοντας ένα εξίσου εγωκεντρικό πρό-
τυπο, όσον αφορά την υπευθυνότητα. 

Τα προηγούμενα τριάντα χρόνια, οι νέοι 
στράφηκαν ενάντια στον τόπο μας, γιατί οι γο-
νείς στράφηκαν, κι αυτοί, ενάντια στις συλλο-
γικές σχέσεις που παλιότερα καθόριζαν ένα 
εθνικοκοινωνικό απελευθερωτικό «εμείς». 
Χάθηκε η αρμονία και η ισορροπία των ρό-
λων και των προτύπων και του οράματος.

Το κίνημα ΑΡΔΗΝ, επιλέγοντας να βγει 
μπροστά σε δύσκολες ώρες, δίνει ένα υγι-
ές οραματικό πρότυπο προσωπικής και κοι-
νωνικής ευθύνης, αδιαφορώντας για την κρι-
τική ή τη συκοφαντία. Πρόταγμα και πρότυ-
πο, εναλλακτικό και αντισυστημικό στις μέ-
ρες μας, ικανό  να εμπνεύσει την αντίστοιχη 
ενεργοποίηση της ευθύνης και στα «παιδιά»-
«κινήματα» της εποχής μας, μακριά από την 
εξιδανίκευση της νεολαίας, αλλά και τη δαιμο-
νοποίησή της. Η προσέγγιση δεν είναι εύκο-
λος δρόμος, καθώς έχουμε απέναντί μας ένα 
ολόκληρο πολιτισμικό καθεστώς ατομιστι-
κής φυγής και κατασυκοφάντησης εθνικών 
και κοινωνικών οραμάτων. Έχοντας όμως επι-
λέξει τον δύσκολο δρόμο της σύνθεσης, δεν 
έχουμε και άλλη επιλογή.

“ 
Τα νεολαιίστικα κινήματα 

δεν γεννιούνται με παρθε-

νογένεση, αλλά αντανα-

κλούν το ευρύτερο πολι-

τισμικό πλαίσιο αξιών της 

κοινωνίας. Μια κοινω-

νία παρακμής, εγωτισμού, 

κερδοσκοπίας και ναρκισ-

σισμού, δύσκολα θα μπο-

ρούσε να παράγει κάτι δι-

αφορετικό σε επίπεδο «κι-

νημάτων».

Για τον Δεκέμβρη του 2008
Ο μεγάλος θυμός μιας μηδενιστικής απελπισίας

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Τα προηγούμενα 30 χρόνια, οι νέοι στράφηκαν ενάντια στον τόπο μας, γιατί οι γονείς στρά-
φηκαν κι αυτοί, ενάντια στις συλλογικές σχέσεις που παλιότερα καθόριζαν ένα εθνικοκοινω-
νικό απελευθερωτικό «εμείς». Χάθηκε η αρμονία και η ισορροπία των ρόλων και των προ-
τύπων και του οράματος.

                                                                                                                        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε 

μείς δεν φοβόμαστε τους Τούρ-
κους... Εμείς φοβόμαστε αυτά 
που γίνονται στην πατρίδα μας 
και αυτά που μας κάνει η πα-

τρίδα μας». Αυτό τόνισε ο αντιδήμαρχος 
του δήμου Κάσου Γιάννης Νικολάου, μι-
λώντας στην εκπομπή του Γιώργου Γκό-
ντζου «ό,τι πεις εσύ», στο Δημοτικό Ρα-
διόφωνο Ιωαννίνων, σχολιάζοντας τη 
στάση των κατοίκων του νησιού μετά τις 
προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας και 
περιγράφοντας την κατάσταση στο νησί 
από οικονομικής και κοινωνικής άπο-
ψης.

Αναφέρθηκε στην ιστορία της Κάσου 
–«στην επανάσταση του 1821 μετέτρεψαν 
τα εμπορικά πλοία σε πολεμικά για να βο-
ηθήσουν την πατρίδα»–, στη σφαγή του 
1824 από τους Τούρκους με τη συνδρομή 
του πασά της Αιγύπτου, Μεχμέτ Αλή, αλλά 
και στην πρόσφατη αντίδραση μαθητών 
για τις προκλήσεις της Τουρκίας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνι-
σε: «Εμείς δεν κάνουμε εξωτερική πολι-
τική, είναι δουλειά του υπουργείου Εξω-
τερικών και της ελληνικής κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
Τουρκίας.... Είμαστε εγκαταλελειμμένοι.. 
Είμαστε με έναν γιατρό, με μια μαία που 
κάνει τη μαμή, κάνει τη νοσοκόμα, κάνει 
τον βοηθό, ο γιατρός κάνει τον οδηγό του 
ασθενοφόρου. Είμαστε με ένα καράβι που 
κάνει τριάντα ώρες για να έρθει από το 
κέντρο εδώ... Τα αεροπορικά δρομολόγια 
είναι τέσσερα την βδομάδα, με 160 ευρώ 
για να πάμε στην Αθήνα.. Μαστίζει η ανερ-
γία την νεολαία...»

Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στο 
θέμα του ΦΠΑ όταν, όπως είπε, «όλα εί-
ναι πανάκριβα», στην ερημοποίηση του 
νησιού, και πρόσθεσε: «Η απάντηση προς 
τους Τούρκους είναι να βοηθήσουν τα νη-
σιά, να μείνει η νεολαία στα νησιά.. Δεν 
θέλουμε να μας τιμωρεί η πατρίδα που 
μένουμε εδώ.. Εμείς εδώ σηκώνουμε τη 
σημαία καθημερινά, ενώ στην Αθήνα την 
καίνε και κάθονται και τους βλέπουν».

«Εμείς εδώ 
σηκώνουμε 
τη σημαία 
καθημερινά, 
ενώ στην Αθήνα 
την καίνε και 
κάθονται και τους 
βλέπουν».
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Όπως εξ αρχής είχαμε αποφα-
σίσει στο Μένουμε Θεσσαλο-
νίκη σε περίπτωση όπου κα-
ταφέρναμε να εισέλθουμε στο 
δημοτικό συμβούλιο, θα προ-
χωρούσαμε σε εναλλαγή της 
θέσης του δημοτικού συμβού-
λου –ώστε να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία της συμμετοχής στα 
κοινά από ολοένα και περισ-
σότερους ανθρώπους της ομά-
δας εκείνης που κατάφερε την 
μικρή τοπική έκπληξη στις δη-
μοτικές εκλογές του 2014: Έτσι 
ο Γιώργος Ρακκάς υπέβαλε την 
παραίτησή του την προηγού-
μενη εβδομάδα, και τον διαδέ-
χθηκε στην επόμενη συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου 
ο Κωνσταντής Σεβρής.  

Η 

απόφασή μας δεν στη-
ρίζονταν σε κάποιο ιδε-
οληπτικό  κόλλημα –και 
αυτό το τονίζουμε γιατί οι 

ιδέες περί άμεσης, και ουσιαστικής 
δημοκρατίας έχουν κακοπάθει σε 
αυτόν τον τόπο από τους δήθεν ζη-
λωτές τους: Η δυόμιση χρόνων επα-
φή μας με την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση και την πραγματικότητα της το-
πικής δημοκρατίας μας έχει πείσει 
ρεαλιστικά ότι οι Δήμοι αποτελεί το 
πλέον κατάλληλο επίπεδο εξουσί-
ας για το οποίο τέτοια μέτρα ουσια-
στικού εκδημοκρατισμού, μπορούν 
πραγματικά να πιάσουν τόπο και να 

καταστούν πλέον αποδοτικά. 
Τα τοπικά αξιώματα δεν πρέπει 

να πέφτουν στην παγίδα της αίγλης 
ενός δημόσιου ρόλου – όλη αυτήν 
την τοξικότητα που συνοδεύει τα 
πολιτικά αξιώματα, και η οποία βρί-
σκεται στον πυρήνα του προβλήμα-
τος «επαγγελματοποίησης της πολι-
τικής» που ζει ο τόπος μας. Δηλα-
δή της ολοκληρωτικής απογείωσης 
των πολιτικών από το σώμα των πο-
λιτών – την μεταπολιτευτική μετεξέ-
λιξή τους σ’ ένα είδος ρωμαίων συ-
γκλητικών, κατ’ επάγγελμα (αλλά 
και καθ’ έξιν της δημοσιότητας) 
αντιπροσώπων. 

Αντίθετα, η επιλογή της εναλλα-
γής εμπλουτίζει την διαδικασία λή-
ψεως τοπικών αποφάσεων, διευρύ-
νοντας έμμεσα αλλά αποφασιστικά 

την εμβέλεια της εκπροσώπησης. 
Και γι’ αυτό θα πρέπει να καθιερω-
θεί –πρώτα στην συνείδηση των πο-
λιτών, κι έπειτα στον ίδιο τον θεσμό 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Δεύτερον, με το γεγονός της 
εναλλαγής – και τη μικρή τοπική 
δημοσιότητα που αυτό πήρε, βρή-
καμε την ευκαιρία να θέσουμε ένα 
ζήτημα ευρύτερο, το οποίο πιστεύ-
ουμε ότι θα πρέπει να αναδειχθεί 
στο πλαίσιο του δημόσιου διαλό-
γου: Ότι επιτέλους, η άσκηση των 
δημόσιων αξιωμάτων –και ιδίως 
εκείνα του τοπικού και του πανεθνι-
κού εκπροσώπου– θα πρέπει να τί-
θεται υπό τον έλεγχο και την αξιολό-
γηση των ίδιων των πολιτών, δηλα-
δή της κοινωνίας που τους εξέλεξε. 

Και κυρίως σε ό,τι αφορά στους 

βουλευτές: Που σήμερα τελούν σε 
καθεστώς ασυδοσίας σε ό,τι αφο-
ρά στο νομοπαρασκευαστικό τους 
έργο, στον έλεγχο που ασκούν στην 
εξουσία, στην υποχρέωσή τους 
να μεταφέρουν τα αιτήματα και τις 
πραγματικότητες της κοινωνίας 
μέσα στο κοινοβούλιο. Για τα οποία, 
πέρα από την επίκληση στην φιλοτι-
μία του καθενός, δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη, κανένα μέτρο, ώστε να 
αξιολογούνται και να μην βιώνουμε 
καταστάσεις του τύπου «δεν διάβα-
σα το μνημόνιο», ή να μην καταντά-
ει το μεγαλύτερο μέρος των εκπρο-
σώπων των πολιτών στο κοινοβού-
λιο να επιδίδεται σε κοινοβουλευ-
τικό τουρισμό –πηγαινοερχόμενο 
απλά στις συνεδριάσεις και ψηφίζο-
ντας ό,τι ορίζει το κάθε κόμμα, τσα-
κώνοντας παράλληλα μερικές χι-
λιάδες ευρώ, κούρσα και συνοδό, 
μερικούς επιστημονικούς συνεργά-
τες, άπειρα γεύματα δωρεάν  και κύ-
ρος –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις μι-
κρότερες κοινωνίες της ελληνικής 
περιφέρειας. 

Επειδή, δε γίνεται λόγος για την 
αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλή-
λων, άραγε πως θα καταφέρουμε να 
δημιουργήσουμε θεσμούς αξιολό-
γησης των μελών του κορυφαίου 
σώματος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας; Γιατί είναι σίγουρο, ότι αν χρει-
άζονταν κάποιοι μνημόνιο σίγου-
ρα αυτοί ήταν οι κοινοβουλευτικοί 

ταγοί του τόπου, οι οποίοι εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια έχουν δυστυ-
χώς παραγνωρίσει τον ρόλο τους –
που κανονικά θα έπρεπε να συνί-
σταται από πολλές υποχρεώσεις 
και καθόλου προνόμια.   

Με αφορμή την εναλλαγή, λοι-
πόν, στο δημοτικό συμβούλιο θέσα-
με με κείμενα και παρεμβάσεις μας 
αυτά τα ζητήματα στον τύπο, και τα 
ραδιόφωνα της πόλης. Τα οποία ζη-
τήματα, θεωρούμε ζωτικά αν θέλου-
με πραγματικά να αντιμετωπίσουμε 
θαρραλέα την βαθύτατη κρίση και 
παρακμή της ελληνικής δημοκρατί-
ας –και όλο αυτό το μίσος που έχει 
συσσωρεύσει η κοινωνία εναντίον 
των αντιπροσώπων της. 

Και που δυστυχώς δεν έχουν 
τύχει καθόλου της προσοχής, και 
της συζήτησης που θα τους έπρε-
παν κυρίως γιατί τα κοινωνικά 
ισχνά ρεύματα, που θέτουν στην 
κοινωνία μας ζήτημα άμεσης δη-
μοκρατίας έχουν ταυτίσει τον αγώ-
να για αυθεντική δημοκρατία με τον 
«αντικοινοβουλευτισμό», την άρ-
νηση της πανεθνικής εκπροσώ-
πησης (ελέω εθνομηδενισμού), και 
την μηδενιστικής ή… μουσολινικής 
κοπής απόρριψη της κουρελοδημο-
κρατίας.  Από την οποία κερδίζουν 
πολιτικά μόνο οι δυνάμεις που αντι-
στρατεύονται την δημοκρατία ‘ορα-
ματικά’ στο όνομα μιας νέας αντί-
δρασης…

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»: Παραίτηση και εναλλαγή
Μια συμβολική κίνηση, που θέτει σοβαρά ζητήματα για τη λειτουργία της δημοκρατίας στους δήμους (και όχι μόνον)

Έ 

χουν περάσει πολλά χρόνια από 
τότε που οι Βαλλιάνοι, οι παλιοί Κε-
φαλλονίτες καραβοκυραίοι, είχαν 
στα πλοία τους σχεδόν αποκλειστι-

κά Κεφαλλονίτες και Θιακούς, στο πνεύμα της 
ελληνικής συναδελφικής κοινότητας και τοπι-
κότητας. Άλλωστε ήταν άλλοι καιροί και, παρά 
τις αντιφάσεις της και τους τυχοδιωκτισμούς 
της, εκείνη η μεταπρατική τάξη προσπαθούσε 
να ενταχθεί στις συνθήκες δημιουργίας μιας 
εθνικής αστικής τάξης. 

Στις μέρες μας, με το νέο φορολογικό νο-
μοσχέδιο, ο Έλληνας εργαζόμενος ναυτικός 
θα πληγεί ανεπανόρθωτα και μαζί του όλοι οι 
ναυτότοποι της χώρας μας, οι οποίοι κυριολε-
κτικά επιβίωναν από το ναυτιλιακό συνάλλαγ-
μα των ανθρώπων της θάλασσας. Μεγάλη η 
ναυτική παράδοσή μας και, ο ναυτικός, ξεχω-
ριστή φιγούρα της εθνική μας ιδιοπροσωπί-
ας. Δεμένος συναισθηματικά με τον τόπο και 
τις ρίζες του, σε αντίθεση με τα αεθνικά αφεντι-
κά του, που απολαμβάνουν ειδική προστασία… 

φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και λαθρε-
μπορίου στα καύσιμα!

Το νομοσχέδιο καταργεί το ειδικό φορο-
λογικό καθεστώς του ναυτικού, αυξάνοντας 
την ήδη διογκωμένη φορολόγηση, τις κρατή-
σεις και, επακόλουθα, συρρικνώνοντας τις συ-
ντάξεις. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, δήλω-
σε ότι δεν πρόκειται να γίνει εξίσωση με τους 
εργαζομένους της στεριάς, παραδεχόμενος 
όμως, ότι, η τελική  έγκριση  ανήκει στους  θε-
σμούς. 

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στον συνολικό 
πόλεμο των μνημονιακών κυβερνήσεων ενά-
ντια σε ολόκληρους επαγγελματικούς κλά-
δους. Στους ναυτικούς θα οδηγήσει στον μεγα-
λύτερο ευτελισμό των συντάξεων, την απαλ-
λοτρίωση της κινητής και ακίνητης περιουσί-
ας του ΝΑΤ και των ταμείων, τη διόγκωση της 
ανεργίας στο ναυτικό επάγγελμα, τη διεύρυν-
ση της μαύρης εργασίας, την παραβίαση των 
όρων εργασίας, την υποβάθμιση των κοινωνι-

κοασφαλιστικών δικαιωμάτων, το άνοιγμα στις 
νέες ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις  με  
την  κατάργηση  των  ΣΣΕ  και  την  καθιέρωση  
των  ατομικών  συμβάσεων, κ.α. 

Ταυτόχρονα, μια καθοριστική επίπτωση 
των μέτρων θα είναι η σταδιακή αποσύνθεση 
του ελληνικού ναυτεργατικού κλάδου και η 
αποσύνδεση της χώρας μας από μια παραδο-
σιακή οικονομία της. Μέσω του οικονομικού 
καταναγκασμού, θα καταργηθούν στην ουσία 
τους οι περιοριστικές διατάξεις που επιβάλ-
λουν την ναυτολόγηση ελληνικών πληρωμά-
των, προκειμένου ένα πλοίο να εκτελέσει δρο-
μολόγιο εντός Ελλάδας (καμποτάζ), οι οποίες 
είχαν αρθεί για τα κρουαζιερόπλοια. Η επιλο-
γή ενός φθηνού πολυεθνικού προσωπικού, με 
ελάχιστα δικαιώματα, χωρίς κοινωνική ασφά-
λιση και εθνικές συμβάσεις, ως ανταγωνιστι-
κής εργατικής τάξης έναντι πολυετών εργασι-
ακών κατακτήσεων, θα οδηγήσει στο ίδιο απο-
τέλεσμα που διαμορφώθηκε στην κρουαζιέρα 
μετά την άρση του προστατευτισμού του κα-

μποτάζ: το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο, με ελ-

ληνική σημαία, το 2012 σήκωσε σημαία Μάλ-

τας, που θεωρείται σημαία ευκαιρίας. Σημαία 

ευκαιρίας θα ζητούν και οι Έλληνες ναυτικοί, 

εξωθούμενοι σε μόνιμη μετανάστευση, σε χώ-

ρες με ελάχιστη ή καθόλου φορολογία, κάνο-

ντας ακόμα πιο δύσκολη την ένταξη της ναυτι-

λίας μας και της οικονομίας μας σε ένα εθνικό 

πλαίσιο αναγέννησης, μέσω των ανθρώπων 

του θαλασσινού μόχθου. 

Δημήτρης Ναπ.Γιαννάτος

Καράβι με σημαία ξένη, που πας ταξίδι μακρινό!

Ο νέος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Κωνσταντής Σεβρής.
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        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι εκλογές του ΤΕΕ, του μεγαλύτερου 
επιστημονικού επιμελητηρίου της χώ-
ρας, απλώς επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμε-
νη παρακμή της χώρας που αναπόφευ-
κτα αγγίζει και τους μηχανικούς.

Η 
αποχή της τάξεως του 70% δεί-
χνει την αδιαφορία του τεχνι-
κού κόσμου για τις συνδικαλι-
στικές του ηγεσίες, αλλά και τη 

διάχυτη παραίτηση που επικρατεί. Πέρα από 
το πλήθος των μηχανικών που πλέον ζουν και 
εργάζονται εκτός χώρας (πάνω από 40.000 
έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια για το εξω-
τερικό), οι νέοι μηχανικοί, κατά κύριο λόγο, 
απείχαν σε μεγάλα ποσοστά.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των εκλο-
γών, η αναμενόμενη πρωτιά της ΔΚΜ (συν-
δικαλιστικής παράταξης που πρόσκειται στη 
Νέα Δημοκρατία) επιβεβαιώθηκε με πο-
σοστό 27,90%. Η μεγάλη κινητοποίηση της 
Νέας Δημοκρατίας, που για επικοινωνια-
κούς λόγους ήθελε να καταγράψει μια καθα-
ρή νίκη, πέτυχε. Επί της ουσίας, βέβαια, αυτό 
μάλλον θα σημάνει άλλη μια χαμένη τριετία 
για το ΤΕΕ, βλέποντας τον απολογισμό, αλλά 
και τις προτεραιότητες του επικεφαλής της 
παράταξης και απερχόμενου προέδρου του 
ΤΕΕ, Γ. Στασινού: Μεταφορά συντελεστή δό-
μησης ώστε να νομιμοποιηθούν κτήρια με 
μεγάλες αυθαιρεσίες, αλλαγές στους δασι-
κούς χάρτες ώστε να ξεμπλοκάρουν οι οικο-
δομικοί συνεταιρισμοί που κατέχουν μεγάλες 
δασικές εκτάσεις, εκχώρηση ρόλου ελεγκτή 
σε ιδιώτες μηχανικούς για ελέγχους δημοσί-
ων έργων και αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντι-
κές κ.λπ.) που μέχρι σήμερα διενεργούνταν 
από μηχανικούς του δημοσίου και άλλα πολ-
λά «αναπτυξιακά».

Μεγάλη ήττα για την παράταξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΡΠΜ, παρά την κινητοποίηση του κομ-
ματικού μηχανισμού και τις «συνεργασίες» 
που είχε (Οικολόγοι μηχανικοί, ανεξάρτη-
τοι συνεργαζόμενοι). Μεγάλη ήττα και για το 
«σύστημα Σπίρτζη», ο οποίος υπογείως στή-
ριξε πέντε (!!!) διαφορετικούς συνδυασμούς 
και μεμονωμένους υποψηφίους, με προφα-
νή στόχο να ελέγξει τις μελλοντικές εξελίξεις 
στην αντιπροσωπεία και τη διοικούσα επιτρο-
πή του ΤΕΕ.

Εν ολίγοις, οι εκλογές του ΤΕΕ κινήθηκαν 
σε στενά μικροπολιτικά και κομματικά πλαί-
σια, χωρίς να γίνει ουσιαστική κουβέντα για 
τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους 
μηχανικούς: Την τεράστια ανεργία του κλά-
δου, η οποία δεν καταγράφεται πουθενά, μιας 
και οι μηχανικοί δεν έχουν τη δυνατότητα εγ-
γραφής στον ΟΑΕΔ, το νέο ασφαλιστικό – φο-
ρολογικό σύστημα που οδηγεί στη δήμευση 
άνω του μισού ετήσιου εισοδήματος, οδηγώ-
ντας με μαθηματική ακρίβεια σε εξαφάνιση 
τους Έλληνες μηχανικούς, την καταλήστευση 

των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και μέσω 
της Τράπεζας Αττικής, η οποία χρησιμοποι-
ήθηκε για τα ρουσφέτια και τις εκδουλεύσεις, 
διαχρονικά, όλων των κυβερνήσεων, μη εξαι-
ρουμένης της παρούσας (υπόθεση Καλογρί-
τσα, ανακεφαλαιοποίηση με δανεικά, κ.α.).

Αλλά, πάνω απ’ όλα, δεν έγινε καμιά κου-
βέντα για τον ρόλο του μηχανικού στις συνθή-
κες παραγωγικής ερήμωσης της χώρας, τις 
κατευθύνσεις ανασυγκρότησης της οικονο-
μίας, το πώς ο μηχανικός θα καταστεί οργανι-
κό μέρος αυτού του γιγάντιου εγχειρήματος. 
Μπαίνοντας στον έβδομο χρόνο της μνημο-
νιακής καταστροφής, ακόμα δεν έχουμε κα-
ταφέρει να συζητήσουμε για τα ουσιώδη, τα 
πραγματικά προβλήματα και ζητούμενα για 
τη χώρα, αλλά και τον κλάδο. Όλη η συζήτηση 
αναλώνεται σε μια οικονομίστικη λογική δι-
ατήρησης των κεκτημένων και στην πεπατη-

μένη μιας παρασιτικής «ανάπτυξης», που μας 
οδήγησε στην τωρινή καταστροφή.

Σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια, η παρέμ-
βαση που επιχειρήσαμε με το σχήμα «ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» στις εκλογές για 
την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, 
αναμφίβολα κρίνεται επιτυχημένη. Περισσό-
τερο γιατί βάλαμε στην ατζέντα και αναγκάσα-
με και τις υπόλοιπες παρατάξεις έστω και να 
συλλαβίσουν κάποιες θέσεις για τα πραγμα-
τικά προβλήματα της χώρας και των μηχανι-
κών, αλλά και για το 4% των ψήφων που λά-
βαμε σε επίπεδο περιφέρειας. Σε συνθήκες 
πόλωσης και κομματικής ψήφου, το ότι εβδο-
μήντα τρεις συνάδελφοι άκουσαν αυτό που εί-
χαμε να πούμε και μας τίμησαν με την ψήφο 
τους είναι ένα ελπιδοφόρο γεγονός.

Με την εκλογή δύο μελών στην αντιπρο-
σωπεία του τοπικού τμήματος θα αγωνιστού-
με, στο μέτρο των δυνάμεων και των δυνατο-
τήτων μας, για την αποτελμάτωση της περιφέ-
ρειας, την ενδογενή και αυτόκεντρη παραγω-
γική ανασυγκρότηση της χώρας, τη σύνδεση 
και τη συμβολή του μηχανικού στην υπέρβα-
ση της κρίσης. Θα αγωνιστούμε ενάντια στο 
ξεπούλημα της χώρας, των υποδομών της, 
του φυσικού και υλικού της πλούτου. Για την 
ισόρροπη και αλληλένδετη ανάπτυξη μεταξύ 
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς 
τομέα, με τον μηχανικό οργανικό μέρος αυτής 
της τεράστιας προσπάθειας. Για Ανεξαρτησία, 
Κοινωνική Δικαιοσύνη, Οικολογική Ισορρο-
πία και Δημοκρατία.

*Μηχανολόγος - Μηχανικός

Π 

ολλές φορές ο Γ. Καραμπε-
λιάς, αναλύοντας τη θέση του 
Άρδην για εθνικοποίηση της 
παραγωγής και κατανάλω-

σης, έχει αναφερθεί στην ανάγκη χρήσης 
τοπικών προϊόντων. Π.χ. στα ξενοδοχεία 
και στην κατανάλωση των τουριστών. Τι 
γίνεται όμως με την εθνικότητα των προ-
μηθειών και των προϊόντων που χρησιμο-
ποιούνται από ελληνικά δημόσια ιδρύμα-
τα όπως τα νοσοκομεία; 

Ας δούμε έναν κατάλογο προμηθει-
ών τροφίμων σε ένα δημόσιο νοσοκομείο 
μιας υγειονομικής περιφέρειας της χώ-
ρας, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσ-
σερις νομούς. 

Ελληνικά προϊόντα: Αλεύρι, γιαούρ-
τι, φρυγανιές, ψωμί, τοματοπολτός, άρτυ-
μα λεμονιού, ξύδι, χυμός πορτοκαλιού, 
παντζάρια κονσέρβα, πατάτες αποφλοι-
ωμένες, τυρί φέτα, ζυμαρικά, μαρμελά-
δα, κρέμα άνθος αραβοσίτου, κηπευτικά-
φρούτα, φιάλες νερού, κοτόπουλο νωπό, 
ελαιόλαδο, ρύζι.

Εισαγόμενα προϊόντα: Φασόλια-Κανα-
δάς, φάβα-Τουρκία, ρεβίθια-Μεξικό, τυρί 
κίτρινο, ζάχαρη -Γερμανία, πουρές, κατε-
ψυγμένα λαχανικά-Βέλγιο, τομάτες κον-
σέρβα, φιλέτο γαλοπούλας - Ιταλία, ζω-
μός Κότας-Ισπανία, τσάι- Κεϋλάνη, μανι-
τάρια κονσέρβα και τυρί για μακαρονάδες 
-Ολλανδία, χοιρινό κρέας, μοσχάρι, τυρά-
κια ατομικά - Γαλλία, γάλα μακράς διαρ-
κείας-Πολωνία, γάλα ελαφρύ- Σλοβενία, 
βούτυρο-Δανία, κομπόστα-Κίνα.

Ενώ φαίνεται να υπάρχει αριθμητική 
ισορροπία στα είδη, είκοσι ελληνικά και 
είκοσι εισαγωγής, στην πραγματικότητα 
το αγοραίο κόστος των εισαγόμενων ξε-
περνά αυτό των ελληνικών διότι τα γαλα-
κτομικά και το κρέας  έχουν υψηλότερη 
τιμή. Ευθύνη προφανώς φέρει όλο το κύ-
κλωμα προμηθειών, με πρώτο φυσικά το 
υπουργείο Υγείας του πρωθυπουργικού 
αυτοκόλλητου κ. Πολάκη, που δεν υπο-
χρεώνει τις κεντρικές και περιφερειακές 
διοικήσεις σε τοπικοποίηση και εθνικο-
ποίηση των καταναλωμένων προϊόντων, 
με αποτέλεσμα την καταστροφή των Ελ-
λήνων παραγωγών και την απομύζηση 
των φορολογουμένων. 

Β. Μουρνιανός

Εθνικότητα 
τροφίμων στα 
ιδρύματα του 
ελληνικού 
Δημοσίου

Εκλογές του ΤΕΕ
«Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν»

Του Σταύρου Πνευματικάκη*

Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έγινε καμιά κουβέντα για τον ρόλο του μηχανικού στις συνθήκες πα-
ραγωγικής ερήμωσης της χώρας, τις κατευθύνσεις ανασυγκρότησης της οικονομίας, το πώς ο 
μηχανικός θα καταστεί οργανικό μέρος αυτού του γιγάντιου εγχειρήματος.

“ 
Oι εκλογές του ΤΕΕ κινή-

θηκαν σε στενά μικροπο-

λιτικά και κομματικά πλαί-

σια, χωρίς να γίνει ου-

σιαστική κουβέντα για τα 

φλέγοντα ζητήματα που 

απασχολούν τους μηχανι-

κούς.
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Ένα από τα αγαπημένα σπορ της αδυ-
σώπητης γραφειοκρατίας των Βρυξελ-
λών είναι να θέτει σχεδόν επί παντός 
του επιστητού υψηλούς στόχους και 
μάλιστα οριζόντια για όλα τα κράτη-μέ-
λη: φτωχά και πλούσια, οργανωμένα και 
ανοργάνωτα, ορεινά, νησιωτικά και πε-
δινά, προτεσταντικά, καθολικά ή ορθό-
δοξα.

Έ 
τσι, οι στόχοι που τίθενται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανα-
κύκλωση αστικών στερεών απο-
βλήτων με ορόσημο το 2030 εί-

ναι ομολογουμένως άφταστοι, ακόμα και για 
χώρες που έχουν κάνει τεράστια άλματα στη 
διαχείριση των αποβλήτων. Εάν τελικά επι-
κρατήσουν οι απόψεις για την αναβάθμιση 
της ανακύκλωσης που επεξεργάζεται η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, τότε οι περισσότερες χώ-
ρες θα πρέπει να ανακυκλώνουν το 65% των 
αστικών τους αποβλήτων και το 75% των συ-
σκευασιών και να οδηγούν προς υγειονομι-
κή ταφή το πολύ το 10%. Όμως τα ποσοστά 
αυτά θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του λεγόμενου «ενιαίου πο-
σοστού ανακύκλωσης», γεγονός που θα δυ-
σκολέψει ακόμα και χώρες που έχουν επιτύ-
χει ήδη υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης. Ανα-
κυκλώσιμα απόβλητα θα χαρακτηρίζονται 
πλέον εκείνα που θα μπορούν πραγματικά 
να αξιοποιούνται και να επαναχρησιμοποι-
ούνται. Βεβαίως, η πρόληψη της παραγωγής 
αποβλήτων θα παραμείνει πρώτη στην ιε-
ράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων, ακο-
λουθούμενη κατά σειρά από την επαναχρη-
σιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ενεργεια-
κή αξιοποίηση και την τελική διάθεση (ταφή) 
των υπολειμμάτων, ως τελευταία επιλογή.

Το τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα 
των χαμηλών επιδόσεων στην ανακύκλωση 
(βλ. πίνακα) το διαπιστώνουμε στο παράδειγ-
μα της Γερμανίας. Εάν εφαρμοστούν πράγ-
ματι οι «νέες ιδέες» των Βρυξελλών για την 
αναβαθμισμένη ανακύκλωση, τότε το 64% 
της ανακύκλωσης που έχει σήμερα η Γερ-
μανία αναμένεται να πέσει στο 40-50%. Προ-
κειμένου δε να πετύχει τον ευρωπαϊκό στόχο 
του 65% θα πρέπει μέχρι το 2030 να επιτυγ-
χάνει μια ετήσια αύξηση μεταξύ 0,9 και 1,6%, 
όταν τα τελευταία χρόνια η αύξηση αυτή κυ-
μαινόταν στο 0,3%. Πολύ δύσκολο εγχείρη-
μα, ακόμα και για την πλούσια και οργανω-
μένη Γερμανία.

Ακόμα και εκείνος που δεν  ασχολήθη-
κε σε βάθος με το θέμα της διαχείρισης των 
αστικών αποβλήτων διαισθάνεται ότι, παρά 
τα τόσα ΚΠΣ και ΕΣΠΑ, «κάτι πήγε πολύ 
στραβά στην Ελλάδα». Όταν χώρες όπως το 
Βέλγιο και η Σουηδία έχουν μηδενίσει το πο-
σοστό της υγειονομικής ταφής, η Ελλάδα εί-
ναι, με 81%, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όταν 

η Γερμανία, που παράγει τα περισσότερα 
στερεά απόβλητα στην Ε.Ε. (618 κιλά ετησίως 
ανά κάτοικο), μετά τη Δανία, επιτυγχάνει πο-
σοστό 64% στην ανακύκλωση και η Ελλάδα 
μόλις 19%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 
44%, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά 
για τα αίτια αυτής της κραυγαλέας αποτυχίας, 
ξεκινώντας από την ελλειμματική πολιτική 
διαχείριση του θέματος (σε όλες τις βαθμίδες 
και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση) και 
την αδυναμία ανάληψης πολιτικού κόστους 
ακόμα και για ζητήματα κοινής λογικής.  

Το «παράξενο» είναι όμως ότι ο επαναδι-
ατυπωμένος από τη νέα κυβέρνηση Εθνικός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
προβλέπει τέτοιες αξιοθαύμαστες επιδόσεις, 
αρκετές μάλιστα μέχρι το 2020! Μάλιστα, 
αυτό το προσεχώς «επίτευγμα» χαιρετίστη-
κε «ευμενώς» σχεδόν από όλους τους εμπλε-
κόμενους: επιστημονικοί φορείς, ΜΚΟ, τοπι-
κή αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, κρατικοδίαιτος επι-
χειρηματικός κόσμος κ.α. Όμως, ένα χρόνο 
μετά την επικύρωση του «αναμορφωμένου» 
ΕΣΔΑ της «πράσινης πολιτικής» και του «οι-

κολογικού προτάγματος», βρισκόμαστε ακό-
μα, όπως έχει ήδη επισημανθεί, υπό το κρά-
τος μιας –εν γένει – ασαφούς, καταστροφικής 
αργοπορίας. Σχεδόν ανεπαίσθητα για την 
κοινωνία, τα περιθώρια για την έγκαιρη, έως 
το 2020, υλοποίηση του «φιλόδοξου - ορα-
ματικού», γι’ αυτό και πανάκριβου και χρονο-
βόρου ΕΣΔΑ, στενεύουν επικίνδυνα. Μαζί, 
βεβαίως, και «επενδύσεις αρκετών εκατοντά-
δων εκατομμυρίων ευρώ».

Τελικά, αφού δεν μπορούν ν’  αλλάξουν 
πλέον οι «φιλόδοξοι» στόχοι του ΕΣΔΑ, του-
λάχιστον να γίνει άμεσα η παράταση του χρο-
νοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων για 
μία πενταετία (2025) τουλάχιστον. Ακόμα κι 
αυτό όμως δεν αρκεί, αν δεν εφαρμοστούν 
και στη Ελλάδα όλοι οι διεθνείς κανόνες που 
αναγορεύουν τη διαχείριση των αποβλήτων 
από την τοπική αυτοδιοίκηση σε υγιή οικο-
νομική δραστηριότητα, αν δεν υπάρξει συ-
νεχής και σε βάθος ενημέρωση όλων των 
εμπλεκόμενων και αν η ελληνική δημόσια 
διοίκηση δεν γίνει ικανή και αξιόπιστη, ώστε 
να ρυθμίζει και να ελέγχει αποτελεσματικά 
και κυρίως να μεγιστοποιεί το όφελος στην 
εθνική οικονομία και στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος.

ΥΓ. Αρχές Δεκεμβρίου, η Ελλάδα κλήθη-
κε να πληρώσει το τέταρτο κατά σειρά εξα-
μηνιαίο πρόστιμο για τις εναπομείνασες 
χωματερές, που ακόμα λειτουργούν ή δεν 
έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Όσο οδυ-
νηρό και κυνικό αν φαίνεται, ιδιαίτερα σε 
εποχές οικονομικής κρίσης, το πρόστιμο 
για τις χωματερές θα πρέπει να το συνηθί-
σουμε, αν και σταδιακά μειούμενο, και για 
τα επόμενα εξάμηνα, εφόσον δεν προχω-
ρούν τα απαραίτητα έργα σε όλη τη χώρα. 
Εν τω μεταξύ, τρέχει και το ημερήσιο πρό-
στιμο των 30.000 ευρώ για τα επικίνδυνα 
απόβλητα.

Ένας από τους λόγους που τα προγράμματα 
ανακύκλωσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοί-
κησης δεν έχουν καταφέρει να αγγίξουν τους 
στόχους που θέτει η Ε.Ε., και συνακόλουθα το 
εθνικό σχέδιο δράσης, έγκειται στο γεγονός 
ότι έχουν αποτύχει να προσεγγίσουν το ζήτη-
μα στις σωστές του διαστάσεις: Η ανακύκλωση 
δεν είναι μόνο γενικό οικολογικό καθήκον, 
αλλά κρύβει μέσα τις και αναπτυξιακές ευ-
καιρίες (αρκετά παραγωγικές, μάλιστα…), αν 
ιδωθεί ως μια συστηματική διαδικασία απορ-
ρύπανσης/εξοικονόμησης πρώτων υλών και 
ενεργειακών πόρων.

Αυτήν την διάσταση έχουν καταλάβει πολύ 
καλά τα ξένα συμφέροντα που δρουν στη χώρα 
μας. Έτσι, για παράδειγμα, όλα τα κουκούτσια 
της ελιάς από την ελαιοπαραγωγή της… Χαλ-
κιδικής συλλέγονται και εξάγονται στη Γερμα-
νία –όπου μετατρέπονται σε βιομάζα και αξι-
οποιούνται, ενώ η πράσινη γερμανική βιομη-
χανία τσεπώνει την προστιθέμενη αξία. Και το 
ίδιο συμβαίνει με τα τηγανόλαδα από τον κλά-
δο της εστίασης σε όλη τη συμπρωτεύουσα, 
που ακμάζει. Τα οστά που αποβάλλονται από 
την παραγωγή και την κατανάλωση κρέατος, 
επίσης εξάγονται ως πρώτη ύλη λιπασμάτων, 
τα οποία στη συνέχεια εισάγουμε πανάκριβα 
για να τα χρησιμοποιήσουμε στα δικά μας χω-
ράφια.

Τι και αν δήμος της ευρύτερης μητροπο-
λιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης έχει καινοτο-
μήσει, καθιερώνοντας ένα πρόγραμμα ενερ-
γειακής αξιοποίησης των οικιακών ελαιοαπο-
βλήτων για την τροφοδοσία καυσίμων στα σχο-
λικά κτήρια; Τι και αν εδώ και πολλά χρόνια 
εξελίσσεται σε ερευνητικό επίπεδο μια πρω-
τοποριακή μέθοδος ανακύκλωσης οικοδομι-
κών μπάζων (αλλά και της ίδιας της φθαρμέ-
νης ασφάλτου), που επιτρέπει την κατασκευή 
διαπερατών από το νερό οδοστρωμάτων και 
πεζοδρόμων –πρακτική που θα έλυνε το ζή-
τημα των αστικών πλημμυρών μια για πάντα, 
εξοικονομώντας μάλιστα πολύτιμους υδάτι-
νους πόρους;

Τα παραδείγματα αυτά παραμένουν πι-
λοτικά ή στα χαρτιά. Η υλοποίησή τους μπλο-
κάρεται από το βρόμικο κύκλωμα διαπλοκής 
η ύπαρξη του οποίου αποτελεί κοινό μυστι-
κό στους περισσότερους δήμους της χώρας –
αλλά και από το μείγμα ιδεοληψίας, ασχετο-
σύνης και ανικανότητας των αρμόδιων αιρε-
τών. Όσο για την ΚΕΔΕ του ανεκδιήγητου Πα-
τούλη, αντί να καινοτομήσει εισάγοντας την 
λογική των δήμων ως αναπτυξιακών οργανι-
σμών, πλέει στα ευτυχή πελάγη της κομματο-
κρατίας, όπως αποδείχθηκε και στο τελευταίο 
συνέδριο-φιέστα που διεξήγαγε τις προάλλες.

Ανακύκλωση 
πρώτων  υλών ή 
ανακύκλωση χα-
μένων ευκαιριών;

Διαχείριση αποβλήτων
Μια ακόμη καταστροφική αργοπορία!

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 
Τα περιθώρια για την 

έγκαιρη, έως το 2020, 

υλοποίηση του «φιλόδο-

ξου », γι’ αυτό και πανά-

κριβου και χρονοβόρου 

ΕΣΔΑ, στενεύουν επι-

κίνδυνα. Μαζί, βεβαίως, 

και «επενδύσεις αρκετών 

εκατοντάδων εκατομμυ-

ρίων ευρώ».

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Όταν η Γερμανία, που παράγει τα περισσότερα στερεά απόβλητα στην Ε.Ε. (618 κιλά ετη-
σίως ανά κάτοικο), μετά τη Δανία, επιτυγχάνει ποσοστό 64% στην ανακύκλωση και η Ελλά-
δα μόλις 19%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 44%, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε σοβα-
ρά για τα αίτια αυτής της κραυγαλέας αποτυχίας,
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Μια μεγάλη πρόκληση, μεταξύ άλλων –φο-
ρολογία αγροτών, επιβαρύνσεις ελευθέ-
ρων επαγγελματιών– με απρόβλεπτες συ-
νέπειες για την κλυδωνιζόμενη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναμένεται στις αρχές του 
2017, όταν θα ξεκινήσουν μαζικά  οι κατα-
σχέσεις περιουσιακών στοιχείων  λόγω λη-
ξιπρόθεσμων χρεών.

Σ 

ύμφωνα με τις απαιτήσεις των δα-
νειστών για την είσπραξη 90 δισ. το 
2017, θα τεθεί σε ευρεία εφαρμο-
γή νέο λογισμικό, το οποίο αμέσως 

μετά την πάροδο της ημερομηνίας πληρωμής 
κάποιου φόρου θα τον καταχωρεί ως ληξιπρό-
θεσμη οφειλή και σε δεκαπέντε μέρες θα απο-
στέλλεται σχετικό σήμα προς τις τράπεζες για 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, όπως 
και στα δικαστικά τμήματα των εφοριών για κα-
τάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα 
θα ενεργοποιηθεί  αυτοματοποιημένο σύστη-
μα κατασχέσεων και ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών για τις οφειλές σε δημόσιο, ταμεία και τρά-
πεζες, προκειμένου να ξεπεραστούν οι κοινωνι-
κές αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες που έχουν 
πυκνώσει τον τελευταίο καιρό στα ειρηνοδικεία 
όλης της χώρας. 

Αναφορικά με τις κατοικίες, οι εφαρμογές 
αυτές έχουν αναστατώσει πάνω από 70 χιλιά-
δες νοικοκυριά, των οποίων το ύψος των μη εξυ-
πηρετούμενων στεγαστικών δανείων φτάνει στα 
28,1 δισ. €, εκ των οποίων 7χιλιάδες αφορούν 
σε πρώτη κατοικία  για χρέη μέχρι 1.000€! Τα 
σπίτια αυτά –όπως και πολλές επιχειρήσεις– 
θα περάσουν απευθείας στα «κοράκια» των ξέ-
νων φαντς, τα οποία παζαρεύουν με τις τράπε-
ζες την αγορά των χρεών σε κλάσμα της ονομα-
στικής τους αξίας, προκειμένου να τα διαθέσουν 
στη συνέχεια προς ενοικίαση. 

Να σημειωθεί  ότι η κατάσχεση δεν διαγρά-
φει το χρέος του δανείου κι έτσι οι κάτοχοι στε-
γαστικών δανείων θα εξακολουθούν να είναι 
υπόλογοι για το χρέος, το οποίο επίσης εξαιρεί-
ται από τυχόν αίτηση πτώχευσης! Ήδη στο εν-
νεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 οι κα-
τασχέσεις που επιβλήθηκαν σε περιουσιακά 
στοιχεία, καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών 
του δημοσίου ανήλθαν σε 93.000, την ίδια στιγ-
μή που ο κος Μουζάλας και οι ΜΚΟ του Σόρος 
επιδοτούν την μόνιμη εγκατάσταση των μετανα-
στών. Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων 
τείνουν να λάβουν παλλαϊκό χαρακτήρα, αφού 
το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αφορούν 400 
χιλ. δανειολήπτες –για χρέη που αγγίζουν τα 
108 δισ. €- ενώ οι οφειλές σε εφορίες και ασφα-
λιστικά ταμεία αντίστοιχα 4,3 εκατ. οφειλέτες –με 
αύξηση 300.000 οφειλετών μόνο τον μήνα Σε-
πτέμβριο. 

Η επίθεση που υπέστη η μικρομεσαία ιδιο-
κτησία από το 2010 είναι τεράστια, αφού η φο-
ρολογία στην ακίνητη περιουσία αυξήθηκε έξι 
φορές, την ίδια στιγμή που οι εμπορικές τους 

αξίες υποχωρούσαν μεσο-σταθμικά κατά 40%.
Επιβάρυνση που βαίνει αυξανόμενη με τις επι-
κείμενες ρυθμίσεις περί ταυτότητας κτηρίων, πι-
στοποιητικών ενεργειακής κατάστασης, νομιμο-
ποιήσεις ημιυπαίθριων κοκ

Δείγμα της προχειρότητας και του ερασιτε-
χνισμού, στο όνομα της επίτευξης των εισπρα-
κτικών όρων του επικαιροποιημένου μνημο-
νίου, αποτελεί η μη κατηγοριοποίηση –ακόμα– 
από το ΚΕΑΟ των οφειλετών βάσει της πραγμα-
τικής οικονομικής τους κατάστασης, ξεκινώντας 
από τους μεγάλους οφειλέτες  που έχουν φορο-
δοτικές ικανότητες. Επιπρόσθετα, ούτε οι τράπε-
ζες έχουν ορίσει  εκτιμητές ακινήτων, προκει-
μένου να επανακαθοριστεί η αρνητική καθαρή 
αξία  με βάση  την τρέχουσα εμπορική  και το 
υπόλοιπο της οφειλής του δανειολήπτη. Στις πε-
ριπτώσεις δηλαδή που οι καταβληθείσες εισφο-
ρές υπερβαίνουν την τρέχουσα εμπορική  αξία 
του ακινήτου, το δάνειο θα έπρεπε να διαγραφεί 
ή να γίνεται απαιτητό μόνο το τμήμα της διαφο-
ράς των εισφορών που καταβληθήκαν από την 
τρέχουσα εμπορική αξία του.  

Δυστυχώς αυτά δεν έγιναν, οπότε το πεδίο 
της σύγκρουσης το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα μεταφερθεί στο επίπεδο της κατοικίας και της 
γειτονιάς, όπου θα γίνουμε μάρτυρες συνθηκών 
αντίστοιχων με την Ισπανία του 2008, όταν τα  

ΜΑΤ εισέβαλλαν καθημερινά σε διαμερίσματα 
για να πετάξουν έξω ηλικιωμένους, γυναίκες και  
παιδιά....

Οι τοπικές και περιφερειακές ομάδες ΑΡ-
ΔΗΝ θα μπορούσαν, λαμβάνοντας την πληρο-
φορία για επικείμενες κατασχέσεις, να οργα-
νώσουν κατά τόπους προσφυγές στα δικαστικά 
τμήματα των ΔΟΥ, σε συνεργασία με δικηγό-
ρο και λογιστή, αποδεικνύοντας κατά περίπτω-
ση την αντικειμενική αδυναμία πληρωμής από 
τον οφειλέτη. Επικαλούμενες το άρθρο 2 του 
Συντάγματος που ορίζει ότι «Ο σεβασμός και 
η προστασία της αξίας του Ανθρώπου αποτε-
λούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτεί-
ας», θα έπρεπε να απαιτηθεί η άμεση και καθο-
λική εφαρμογή ενός ελάχιστου επιπέδου αξιο-
πρεπούς διαβίωσης για κάθε πολίτη που βρί-
σκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, βασικός 
παράγοντας του οποίου αποτελεί η στέγασή του, 
και άρα να σταματήσει η διαδικασία της έξωσης. 
Επιπρόσθετη νομική βάση σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο αποτελεί γνωμάτευση της ΕΚΤ, βάσει της 
οποίας ο Μάριο Ντράγκι ζητούσε οι κατασχέ-
σεις να αποτελούν την ύστατη λύση, κρίνοντας 
ανεπαρκή την προστασία που παρείχε η κυβέρ-
νηση της Ισπανίας στους δανειολήπτες.

Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος των ΟΤΑ 
τόσο στη ματαίωση της εξαγοράς κατοικιών από 
τα φαντς όσο και στην παραχώρηση των άδειων  
οικημάτων που έχουν στην κατοχή τους για κοι-
νωνικές κατοικίες. Το αντικείμενο αυτό αποτελεί 
δε προνομιακό πεδίο ενεργοποίησης νέων «οι-
κοδομικών συνεταιρισμών» με την ενεργοποίη-
ση ανέργων μηχανικών και αρχιτεκτόνων προ-
κειμένου να τεθούν σε   εφαρμογή  ανακαινίσεις 
και αναπαλαιώσεις κτηρίων,  καθώς και σειρά 
παρεμβάσεων για την κάλυψη κοινωνικών και 
οικολογικών αναγκών στην κοινότητα.

Το κίνημά μας θα πρέπει να σταθεί αρωγός 
στους χιλιάδες συμπολίτες μας που κινδυνεύ-
ουν να χάσουν τα σπίτια τους, αλλά και στους 
εκατοντάδες αστέγους των πόλεών μας, αφού 
αυτοί αποτελούν τα πρώτα θύματα της απο-εδα-
φικοποίησης και του ξεριζώματος που επιχειρεί 
το χρηματιστικό κεφάλαιο στη χώρα μας, με τη 
στήριξη της πολυ-πολιτισμικής Αριστεράς.

Η καταφανώς επιλεκτική απαλλοτρί-
ωση οικιών εις βάρος μόνον ελληνι-
κής καταγωγής ιδιοκτητών, στη Χει-
μάρρα της Αλβανίας, από την αλβανι-
κή διοίκηση, μου δίνει την αφορμή ν’  
αναφερθώ σε μια ανάλογη περίπτω-
ση κατά την οποίαν οι Τσάμηδες ήταν 
μειονότητα στην Ελλάδα και πώς συ-
μπεριφέρθηκε εις αυτούς η ελληνική 
διοίκηση.

Έτσι, μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή και την έλευση εκατοντάδων 
χιλιάδων προσφύγων, η Ελλάδα, για 
την αποκατάστασή τους, προέβη σε 
εκτεταμένες απαλλοτριώσεις μεγά-
λων κτημάτων ανά την Ελλάδα.

Στη Θεσπρωτία οι μόνοι μεγαλο-
τσιφλικούχοι ήταν οι Τσάμηδες της 
Παραμυθιάς, του Μαργαριτίου και των 
Φιλιατών. Έτσι, απαλλοτριώθηκαν και 
κτήματά τους. Οι επιδικασθείσες όμως 
και καταβληθείσες εις αυτούς αποζη-
μιώσεις δεν κρίθησαν από τους ίδιους 
ικανοποιητικές. Με το πείσμα και την 
έντονη διεκδικητική διάθεση που 
τους διακρίνει, προσέφυγαν στην τότε 
Κοινωνία των Εθνών, η οποία απέρρι-
ψε τα αιτήματά τους ως αβάσιμα.

Παρά ταύτα, ο αείμνηστος πρωθυ-
πουργός Ελευθέριος Βενιζέλος πα-
ρέσχε μόνον εις αυτούς έκτακτο ειδι-
κό μέσο, με το οποίο τους επιδικάσθη-
σαν μείζονες αποζημιώσεις, οι οποί-
ες και τους ικανοποίησαν.

Παραθέτω και το σχετικό ρεπορ-
τάζ του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ της 
16.1.1932, κατά το οποίο:

«Εις την οικίαν του κ. Πρωθυ-
πουργού συνεκροτήθη χθες σύσκε-
ψις εις την οποίαν μετέσχον και ο αντι-
πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Μι-
χαλακόπουολος και ο γενικός διευ-
θυντής του υπουργείου Γεωργίας κ. 
Καραμάνος… Κατά την σύσκεψιν εξη-
τάσθησαν τα παράπονα ωρισμένων 
κατοίκων της Παραμυθιάς (Τσάμη-
δων) ως μικραί, εγένετο προσφυγή 
εις την Κοινότητα των Εθνών, η οποία 
εν τούτοις δεν εδικαίωσε τους προ-
σφεύγοντας (Τσάμηδες). Η ελληνι-
κή κυβέρνηση, όμως επιθυμούσα να 
μην υπάρχουν αφορμαί δυσαρεσκεί-
ας, καθ’  όσον μάλιστα πρόκειται περί 
μειονότητος, εψήφισεν νόμον, ο οποί-
ος επιτρέπει την αναθεώρησιν των 
αποφάσεων». 

Αντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος

Χειμάρρα και 
Παραμυθιά

Εν όψει μαζικών κατασχέσεων
«Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν»

Του Νίκου Ντάσιου

“ 
Αναφορικά με τις κατοικίες, 

οι εφαρμογές αυτές έχουν 

αναστατώσει πάνω από 70 

χιλ νοικοκυριά, των οποί-

ων το ύψος των μη εξυ-

πηρετούμενων στεγαστι-

κών δανείων φτάνει στα 

28,1 δισ.€, εκ των οποί-

ων 7χιλ αφορούν σε πρώ-

τη κατοικία  για χρέη μέχρι 

1.000€!
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Όταν έχεις δύο κατηγορούμενους για το ίδιο 
ακριβώς αδίκημα, υπό τις ίδιες ακριβώς συν-
θήκες και βγάζεις δύο εκ διαμέτρου αντίθε-
τες αποφάσεις γι' αυτούς, κάτι δεν πάει καλά 
με τη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κοινή 
λογική της κοινωνίας, που την επικαλού-
νται όλο και περισσότερο ανώτατοι δικαστές. 
Ιδίως όταν αυτές οι αποφάσεις αφορούν σε 
Τούρκους στρατιωτικούς.

Κ 

άτι δεν πάει καλά, γιατί οι δικαστές 
του Συμβουλίου Εφετών κατέθεσαν 
ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, βασι-
σμένο σε ισχυρή ελληνική και διε-

θνή νομολογία, όταν έκριναν ομόφωνα με την 
εισαγγελέα πριν τέσσερις μέρες ότι δεν πρέπει 
να εκδοθούν στη χώρα τους οι τρεις από τους 
Τούρκους αξιωματικούς που κατέφυγαν στην 
Ελλάδα, ζητώντας άσυλο από το χαλιφάτο του 
Ερντογάν.

Το επιστέγασμα του σκεπτικού, εκτός των 
άλλων, ήταν ότι, αν εκδοθούν οι ικέτες, κινδυ-
νεύει η σωματική τους ακεραιότητα ακόμα και 
η ζωή τους, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που 
υπάρχουν για τη μεταχείριση των ύπόπτων 
από το τουρκικό καθεστώς και σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες του ίδιου του Τούρκου προέδρου, 
ότι προτίθεται να επαναφέρει τη θανατική ποι-
νή.

Μια τέτοια ενέργεια έκδοσης υπό αυτές τις 
προϋποθέσεις έρχεται και σε αντίθεση με τις δι-
εθνείς συνθήκες της Γενεύης του 1951 και της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του 1948, όπως υποστηρίζουν 
εξειδικευμένοι νομικοί.

Την επόμένη της απόφασης, το ίδιο δικα-
στήριο με άλλη σύνθεση και με την ίδια ει-
σαγγελέα, αποφάσισε να εκδοθούν τρεις άλ-
λοι Τούρκοι αξιωματικοί που δίκαζε (από τους 
οχτώ συνολικά), και που βαρύνονταν με τις ίδιες 
ακριβώς κατηγορίες μ’ εκείνους που απαλλά-
χτηκαν την προηγουμένη, παρ' όλο που η ει-
σαγγελέας ζήτησε τη μη έκδοση, με το ίδιο σκε-
πτικό που ανέπτυξε την προηγούμενη μέρα!

Σαν να μην έφτανε αυτό, και επειδή μια τέ-
τοια διαφοροποίηση ανώτερων δικαστών εί-
ναι εξόφθαλμη, ο προϊστάμενος της εισαγγελί-
ας εφετών άσκησε έφεση κατά της απαλλακτι-
κής απόφασης του πρώτου δικαστηρίου, κίνη-
ση που ουσιαστικά «δικαιώνει» την απόφαση 
της δεύτερης σύνθεσης για έκδοση των Τούρ-
κων αξιωματικών!

Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει ότι οι Τούρκοι που ζήτησαν άσυ-

λο στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι θα σωθούν σε 
μια πιο πολιτισμένη χώρα από τη δική τους 
-όπου οι νόμοι είναι στα χέρια της κεντρικής 
εξουσίας και όχι της δικαιοσύνης- είναι πιθανό 
να έχουν κάνει ένα ολέθριο λάθος.

Σημαίνει ότι μάλλον ο υφυπουργός Άμυνας 
κος Βίτσας είχε δίκιο όταν έσπευσε να δηλώσει 
ότι η τουρκική κυβέρνηση «έχει ισχυρά ερεί-
σματα για την έκδοση», δυο μέρες αφότου ήρ-

θαν οι ξένοι ικέτες και υπό τις απειλές του Ερ-
ντογάν που απαιτούσε την άμεση έκδοσή τους!

Σημαίνει ότι μάλλον είχε δίκιο ο Ερντο-
γαν που έλεγε από το μπαλκόνι στα πλήθη των 
οπαδών του τις μέρες του πραξικοπήματος ότι 
ο κος Τσίπρας τον διαβεβαίωσε τηλεφωνικά ότι 
οι αξιωματικοί θα παραδοθούν σε δεκαπέντε  
μέρες, χωρίς ποτέ να διαψευστεί.

Σημαίνει ότι οι χτεσινές έντονες δηλώσεις 
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Τσαβού-
σογλου που ζήτησε την άμεση έκδοση των αξι-
ωματικών, δεν έχουν γίνει εν κενώ.

Και για να το πούμε πιο καθαρά, σημαίνει 
ότι είναι πολύ πιθανό το δίκαιο να μην υπερι-
σχύει της πολιτικής και του φόβου στη χώρα, 
αλλά να συμβαίνει το αντίθετο.

Ήδη, έχουμε πολλά τρανταχτά παραδείγμα-
τα από τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια που οι 
κυβερνήσεις αποπειρώνται και συχνά καθορί-
ζουν αποφάσεις της δικαιοσύνης είτε μέσω του 
υπουργείου είτε μέσω του πρωθυπουργικού 
γραφείου και οι κατά καιρούς επώνυμες κα-
ταγγελίες έντιμων ανώτατων δικαστικών είναι 
ξεκάθαρες και διαφωτιστικές.

Τελευταίο τρανό παράδειγμα παρέμβασης 
η καραμπινάτη απόπειρα ελέγχου και τρομο-
κράτησης ανωτάτων δικαστικών του Συμβου-
λίου Επικρατείας από την κυβέρνηση- και όχι 
μόνο- για τις τηλεοπτικές άδειες, η υπέρμετρη 
καθυστέρηση επιλογής των τριών αντιπροέ-
δρων του ανωτάτου δικαστηρίου, οι καταγγελί-
ες δικαστών για υπέρμετρες και ζημιογόνες για 
τη δικαιοσύνη φιλοδοξίες δικαστικών λειτουρ-
γών.

Για να μην αναφέρουμε την πάγια τακτική 

όλων των κυβερνήσεων να διορίζουν τις κορυ-
φές της δικαιοσύνης, με ό,τι αυτό μπορεί να συ-
νεπάγεται στο διηνεκές.

Για να ξαναγυρίσω στο θέμα της έκδοσης, θα 
πώ μόνο εδώ ότι, σύμφωνα με εξειδικευμένους 
νομικούς, όπως έγραψα και πρίν από μήνες, Ελ-
λάδα και Τουρκία δεν έχουν υπογράψει διμε-
ρή σύμβαση περί έκδοσης κατηγορουμένων. 
Σ' αυτή την περίπτωση τηρούνται οι κανόνες της 
ελληνικής δικαιοσύνης. Η ελληνική ποινική 
δικονομία ορίζει ότι η έκδοση δεν επιτρέπεται  
α) αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελ-
ληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό ή 
στρατιωτικό και δικάζεται στη χώρα μας και  
β) αν προκύπτει από τις περιστάσεις ότι η έκδο-
ση ζητείται για πολιτικούς λόγους.

Οι Τούρκοι αξιωματικοί ζήτησαν άσυλο σε 
μια χώρα για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει την επιθυμία 
της να τους εκδώσει και την έχει εκφράσει πολύ 
πρίν αποφασίσει η δικαιοσύνη διά του πρωθυ-
πουργού, του υφυπουργού και της τότε κυβερ-
νητικής εκπροσώπου, όπως αντιδημοκρατι-
κά το συνηθίζει να θέλει να προκαταλαμβάνει 
αποφάσεις δικαστηρίων.

Η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει βίαια αν 
δεν της παραδοθούν οι φυγάδες. Και η κυβέρ-
νηση μπορεί να φοβάται. Αλλά, οι χώρες που 
υποκύπτουν στον φόβο είναι καταδικα-
σμένες να ζουν σε υποτέλεια. Και στην ντρο-
πή. Τα ωραία λόγια του Τσίπρα στην κηδεία 
του Κάστρο για την ελληνική επανάσταση είναι 
πιθανό να αποδειχτούν για πολλοστή φορά μια 
ακόμα αερολογία του. 

Αλλά, η ζωή των αξιωματικών αυτών είναι 
στα χέρια της δικαιοσύνης και όχι της κυβέρ-
νησης. Αν η δικαιοσύνη τους παραδώσει στον 
δήμιό τους, υποκύπτοντας σε πολιτικές και δι-
πλωματικές πιέσεις, δεν θα έχει ραγίσει τη σχέ-
ση της απλώς με ένα κομμάτι του λαού που 
εξακολουθεί και την πιστεύει. Γιατί ο λαός πα-
ρακολουθεί και κρίνει.

Θα έχει δράσει κατά παράβαση των αρχέ-
γονων νόμων μιας χώρας που έχει δει μέχρι 
πρόσφατα τα χωριά της να καίγονται και παι-
διά με γονείς να σφαγιάζονται για να μην πα-
ραδώσουν ένα φυγά, έναν αιχμάλωτο, έναν ικέ-
τη. Αλλά, εκείνοι ίσως ήταν καλύτεροι Έλληνες.

Υ 

πάρχουν δημόσιοι λειτουρ-
γοί που διασώζουν την αξι-
οπρέπεια της χώρας. Μετά 
το απίστευτο μπρος πίσω της 

δικαιοσύνης για την έκδοση των οχτώ 

Τούρκων αξιωματικών, όπου τη μια 

μέρα αποφασιζόταν η μη έκδοσή τους 

και την επομένη η έκδοσή τους, σήμε-

ρα ο εισαγγελέας Γιώργος Βούλγα-
ρης έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. 

Ο κος Βούλγαρης είπε ότι, μετά και τις 

καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας 

και διεθνών οργανώσεων ότι η έκδο-

ση των οχτώ φυγάδων θα σημάνει τον 

απάνθρωπο βασανισμό τους, ενώ πα-

ράλληλα παραμένει ανοικτό το ενδε-

χόμενο επαναφοράς της θανατικής ποι-

νής και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, 

τόνισε:

«Από αυτά τα έδρανα έχουν περά-
σει μεγάλες προσωπικότητες δικαστών 
και εισαγγελέων που έμειναν στην 
ιστορία γιατί δεν σκέφτηκαν το ρεύμα, 
αλλά μόνο οδηγό είχαν τη συνείδησή 
τους. Πέρασε ένας Τερτσέτης, ένας Πο-
λυζωΐδης και, χωρίς να φοβούνται, πή-
γαν κόντρα στο ρεύμα. Δεν φοβήθηκαν 
τίποτα στη δίκη του Κολοκοτρώνη, στη 
δίκη του Λαμπράκη (...) Έχω την εντύ-
πωση ότι πρέπει να ακολουθήσετε τα 
χνάρια τους. Ακούγοντας τη συνείδησή 
σας, να απορρίψετε το αίτημα της Τουρ-
κίας».

Ζήτησε επίσης από τους δικαστές 
να μην κρίνουν ως διπλωμάτες: «Μα, 
θα μου πείτε, τι θα γίνει με τις διεθνείς 
σχέσεις; Βαρέθηκα σε αυτήν τη χώρα 
να ακούω για τις διεθνείς και διμε-
ρείς σχέσεις. Εσείς δεν είστε διπλωμά-
τες και δεν έχετε διχαλωτή γλώσσα. Εί-
στε δικαστές και πρέπει να ακούσετε τη 
συνείδησή σας. Η Ελλάδα εδώ και 200 
χρόνια δεν είναι βιλαέτι, δεν είναι πε-
ριφέρεια της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Τακτικές τύπου Αλή Πασά που 
ακρωτηριάζουν, βιάζουν, αποκεφαλί-
ζουν, έχουν εκλείψει. Ανήκουμε στην 
Ευρώπη. προασπίζουμε τη δημοκρατία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δίκαιη 
δίκη». Μετά την τοποθέτηση του κου 
Βούλγαρη είναι απαράδεκτο να εκδο-
θούν οι οχτώ Τούρκοι αξιωματικοί στην 
Τουρκία. 

Γ.Ξ.

Εισαγγελέας 
Βούλγαρης: 
«Η Ελλάδα δεν 
είναι βιλαέτι»

Για την έκδοση των «8»
Μήπως κάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη;

Του Γιώργου Παπαδόπουλου-Τετράδη

“ 
Μάλλον είχε δίκιο ο Ερ-

ντογάν που έλεγε από το 

μπαλκόνι στα πλήθη των 

οπαδών του ότι ο Τσίπρας 

τον διαβεβαίωσε τηλεφω-

νικά ότι οι αξιωματικοί θα 

παραδοθούν σε 15 μέρες.
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Ο σάλος που προέκυψε από τη μετάβαση 
Καμμένου-Βίτσα-Κασιδιάρη και λοιπών 
βουλευτών των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χ.Α. και 
Ένωσης Κεντρώων στα ακριτικά και πλέ-
ον αμφισβητούμενα από την Τουρκία νη-
σιά (Ρω, Στρογγύλη, Μεγίστη) αποτελεί ένα 
εξαιρετικό case study για να αντιληφθούμε 
ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος, 
τα ΜΜΕ και οι δημοσιολογούντες σε αυτόν 
τον τόπο παράγουν πολύ περισσότερη γε-
λοιότητα απ' ό,τι η χώρα μπορεί να κατανα-
λώσει, βλάπτοντας μάλιστα σοβαρά ζωτικές 
εθνικές υποθέσεις. 

Έ 

τσι, ένας ακόμα μίνι εμφύλιος έχει ξε-
σπάσει, καθώς τα υπόλοιπα κοινο-
βουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΚΚΕ διαρρη-

γνύουν τα ιμάτιά τους για την αβάντα που έδωσε 
το γεγονός στη Χρυσή Αυγή -λες και δεν έχουν 
και εκείνοι μερίδιο ευθύνης για τη νεκρανάστα-
ση της μετεμφυλιακής ακροδεξιάς στον τόπο 
μας- αδιαφορώντας αν το ζήτημα στο οποίο επέ-
λεξαν να κάνουν αντιπολίτευση έχει να κάνει 
με το πρωτοφανές κρεσέντο της τουρκικής προ-
κλητικότητας και των εμπρηστικών δηλώσεων 
του Ερντογάν και των παρατρεχάμενών του αξι-
ωματούχων. 

Ενώ αυτήν τη στιγμή η χώρα και η ελληνική 
κοινωνία είχαν ανάγκη από μια συμβολική κίνη-
ση του σύσσωμου ελληνικού πολιτικού κόσμου, 
που θα καταδείκνυε στον Ερντογάν ότι τουλά-
χιστον σε αυτό το ζήτημα η Ελλάδα δεν παίζει, 
και ούτε σηκώνει πολλά-πολλά, αυτό που εν τέ-
λει προέκυψε ήταν μια φαρσοκωμωδία ολκής. 
Που αποδεικνύει έμπρακτα και τραγικά ότι ο ελ-
ληνικός πολιτικός κόσμος αποτελεί ένα άθροι-
σμα ελαχίστων, κοντόθωρων, μικροπρεπών πο-
λιτικάντηδων, που είναι ικανοί να μαλώνουν για 
τα κλαδιά ενός δέντρου, την στιγμή που το δάσος 
έχει πάρει φωτιά. 

Η επίσκεψη των εν λόγω βουλευτών, μαζί 
με τον υπουργό που ζει κάθε μέρα το τριώδιο 
με τις αστείες στρατιωτικές μεταμφιέσεις του, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιτροπής 
εξωτερικών υποθέσεων της βουλής. Πράγμα 
που σημαίνει ότι προηγήθηκε σχετική εισήγηση 
στις εργασίες της επιτροπής, και ότι και οι πενή-
ντα πέντε βουλευτές που έχουν οριστεί να μετέ-
χουν σε αυτή (και άρα τα κόμματά τους) γνώρι-
ζαν προφανώς για την επίσκεψη. Επέλεξαν να 
μην παραστούν, και μπορούμε να φανταστού-
με τις δικαιολογίες: Δεν ήθελαν να ρίξουν λάδι 
στη φωτιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων (τη 
στιγμή που ο Ερντογάν ρίχνει... βενζίνη) και δεν 
ήθελαν να φωτογραφηθούν δίπλα στον Κασι-
διάρη (γιατί, ως γνωστόν, οι βουλευτές του τό-
που μας διαπνέονται από αγνό και άδολο αντι-
φασισμό, ιδίως ο Σταύρος Θεοδωράκης, τα πλη-
κτρολόγια του οποίου έχουν πάρει φωτιά από τις 
φλογερές καταγγελίες που εκτοξεύει από το φέ-
ισμπούκ). 

Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία να καταδείξουν 
τώρα, επ’ αφορμή της ανάγκης απάντησης στις 
τουρκικές διεκδικήσεις, τη σύμπραξη κυβέρνη-
σης και Χ.Α. στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών. Άραγε, γιατί δεν το έκαναν νωρίτε-
ρα, στις πλείστες όσες περιστάσεις αυτή εξελισ-
σόταν απροκάλυπτα, όπως όταν το προεδρείο 
άλλης κοινοβουλευτικής επιτροπής παρακο-
λουθούσε με ευχαρίστηση τον Κασιδιάρη να δι-
απομπεύει λεκτικά τους παλαιούς καλανάρχες 
(και προφανώς, όχι τον «γαλαντόμο» Μαρινά-
κη, που είναι πολύ λαρτζ, προβλέποντας κατιτίς 
για όλους εκεί στο πειραιώτικο βασίλειό του...); 

Πού είναι η τάχα σοβαρή ΝΔ και ο αρεσκόμε-
νος σε προσποιήσεις συνετού statesman Κυριά-
κος Μητσοτάκης; Ξαφνικά, για τα ελληνοτουρ-
κικά έχει καταπιεί τη γλώσσα του, «στηρίζει», 
λέει, «τον πρόεδρο Αναστασιάδη», συνιστά ψυ-
χραιμία, την ίδια στιγμή που ο Τούρκος αντιπρό-
εδρος μιλάει για «γκιαούρηδες», ενώ το κόμ-

μα του επιδίδεται σε χαρτοπόλεμο ανακοινώσε-
ων για την επίσκεψη στα ακριτικά νησιά. Όσο για 
τον Ευάγγελο Βενιζέλο, οργάνωσε ολόκληρη 
εκδήλωση και μιλούσε με τις ώρες για να πει τι; 
Ότι η Τουρκία μάλλον έχει ξεφύγει και ότι πρέ-
πει να ... ρίξουμε τους τόνους... Όσο για τον πρω-
θυπουργό, ακόμα δεν γνωρίζουμε αν έχει μάθει 
για τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. 

Δυστυχώς, έχουμε να κάνουμε με ανθρώ-
πους που νομίζουν ότι τα ελληνοτουρκικά, η αμ-
φισβήτηση του Αιγαίου, ο ιμπεριαλισμός του Ερ-
ντογάν, μπορούν με την ίδια ευκολία να αποτε-
λέσουν υλικό για το σίριαλ της εσωτερικής πολι-
τικής αντιπαράθεσης όπως κάθε άλλο ζήτημα, 
μικρό ή μεγάλο, της επικαιρότητας. Και συνεχί-
ζουν την πολιτική παράσταση, που περιλαμβά-
νει ρόλους «εθναμυντόρων» και ρόλους «εθνι-
κά συνετών» κατά το δοκούν.  

Βρισκόμαστε ενώπιον μιας θεμελιώδους, 
ζωτικής ανεπάρκειας του ελληνικού πολιτικού 
συστήματος, το οποίο, απ' ό,τι φαίνεται, δεν μπο-
ρεί να κατανοήσει την πρωταρχική απαίτηση σο-
βαρότητας που αποτελεί θεμέλιο της ελεύθερης 
ύπαρξης και της ανεξαρτησίας των σοβαρών 
κρατών: Κοινώς, με τα ζητήματα εδαφικής ακε-
ραιότητας δεν συνηθίζουμε να παίζουμε τις κου-
μπάρες, αλλά κάνουμε ενιαία και ομόθυμη εθνι-
κή πολιτική υπεράσπισης της αυτοτέλειάς μας.

Η ιστορία, λοιπόν, θα γράψει ότι, σε αυτήν 
την τόσο κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του τόπου, 
το ελληνικό πολιτικό σύστημα αντί να προστατέ-
ψει τον θεμέλιο λίθο του Συντάγματος, έδινε πα-
ράσταση «θιάσου ποικιλιών». Πραγματικά, δεν 
θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερες υπη-
ρεσίες στον Ερντογάν. 

Ε, άι σιχτίρ, λοιπόν, όπως θα 'λεγε και ο τε-
λευταίος στη γλώσσα του.  
Υ.Γ. Τι θα γινόταν σε μια κανονική χώρα; Συμ-
βούλιο των πολιτικών αρχηγών στο Καστελόρι-
ζο υπό την προεδρία του ΠτΔ· κοινό ανακοινω-
θέν του συμβουλίου που να απαντάει αποτελε-
σματικά στις δηλώσεις Ερντογάν ανακοίνωση 
καθολικά αποδεκτών, έκτακτων μέτρων υπο-
στήριξης των ακριτικών νησιών.

Σ 
τίς 10 Δεκεμβρίου γιορ-
τάζεται ἡ  (ὑποκριτι-
κή) παγκόσμια Ἡμέ-
ρα τῶν Ἀνθρωπίνων Δι-

καιωμάτων. Στά πλαίσια λοιπόν τῆς 
σχετικῆς μπουρδολογίας τοῦ διε-
θνοῦς καθεστῶτος, θά ἔχουμε καί 
στή χώρα μας μερικά φαρισαϊκά «χά-
πενιγκ», μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἕνα 
τοὐλάχιστον πού ἀφορᾶ τή Θράκη. 
Διαβάζουμε στό δελτίο Τύπου τοῦ 
τουρκοκόμματος DEB πώς θά διορ-
γανώσει στήν Ἀθήνα (12/12/16, 13:00 
– 16:00), στήν αἴθουσα τῆς ΕΣΗΕΑ, 
ἐκδήλωση μέ τίτλο «Οἱ ἐθνικές μειο-
νότητες στήν Ἑλλάδα καί οἱ συστά-
σεις τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν». Δι-
οργανωτής, πέρα ἀπό τό ρατσιστι-
κό κόμμα τοῦ Προξενείου, εἶναι καί 
τό μαγαζάκι ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των τοῦ Παν. Δημητρᾶ, τό λεγόμενο 
«Ἑλληνικό Παρατηρητήριο τῶν 
Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλσίνκι». Οἱ συστά-
σεις, βεβαίως, περιττεύουν. Αὐτός 
προφανῶς τούς κατεβάζει στήν Ἀθή-
να καί στήν ΕΣΗΕΑ, ὅπου μπορεῖ νά 
βρεθοῦν διάφοροι ψυχικά διαταραγ-
μένοι πού μπερδεύουν τόν τουρκικό 
φασισμό μέ τό εὐρωπαϊκό δίκαιο. 
Στό πάνελ λοιπόν τῆς ἐκδήλωσης 
ἀναφέρονται οἱ κάτωθι: τρία μέλη 
τοῦ DEB (Μουσταφά Ἀλή Τσαβούς 
ὡς πρόεδρος, Οζάν Ἀχμέτογλου καί 
Ἀχμέτ Καρά ὡς ἀντιπρόεδροι), ὁ Πα-
ναγιώτης Δημητρᾶς καί ἡ …Μαρία 
Γιαννακάκη! Ναί, ἡ πρώην βουλεύ-
τρια τῆς ΔΗΜΑΡ, πού καί τότε εἶχε 
δώσει δείγματα ἀνάλογης γραφῆς 
καί τώρα ὁ Κοντονής τήν ἔβαλε γενι-
κή γραμματέα διαφάνειας στό Ὑπουρ-
γεῖο Δικαιοσύνης, στή θέση τοῦ πα-
ραιτηθέντος Κωστῆ Παπαϊωάννου. 
Ἐμεῖς δέν θά ἐπικαλεστοῦμε τό πλα-
στό πτυχίο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄντρας της 
παρίστανε τόν ἀπόφοιτο τοῦ Λόντον 
Σκούλ οφ Εκονόμικς, ἀφοῦ, κατά 
δήλωση της ἴδιας, «δέν τό γνώ-
ριζε». Ὅμως μέ βάση ὅσα ἔδειξε 
στή Βουλή ὡς μέλος τῆς ΔΗΜΑΡ 
γιά τά μειονοτικά θέματα, μόνο τά 
χειρότερα μποροῦμε νά περιμένου-
με. Ἐλπίζουμε μόνο τώρα πού εἶναι 
καί μέλος τῆς κυβέρνησης νά μήν πα-
ραστεῖ στό τούρκικο σώου.

Αντιφωνητής

Δημητράς, 
Γιαννακάκη 
και Deb!

«Στο κενό μας προχωράει η Τουρκία...»
Ο Ερντογάν, η κλιμάκωση στο Αιγαίο και ο ελληνικός πολιτικός κόσμος ως θίασος ποικιλιών

Του Γιώργου Ρακκά

“ 
Η ιστορία, λοιπόν, θα 

γράψει ότι σε αυτήν την 

τόσο κρίσιμη στιγμή για το 

μέλλον του τόπου το ελ-

ληνικό πολιτικό σύστημα 

αντί να προστατέψει τον 

θεμέλιο λίθο του Συντάγ-

ματος, έδινε παράστα-

ση «θιάσου ποικιλιών». 

Πραγματικά, δεν θα μπο-

ρούσαν να προσφέρουν 

καλύτερες υπηρεσίες στον 

Ερντογάν. 

Καμία σωτηρία! Η Ελένη Αυλωνίτου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μέλος της κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής που επισκέφθηκε τα ελληνικά νησιά, έγραψε στον λογαριασμό της στο Φέι-
σμπουκ: «Πατήσαμε την Τω!» (εννοώντας την Ρω, φυσικά). Λίγα λεπτά μετά, δημοσίευσε που 
φαίνεται στην φωτογραφία: «Μετά το τρισάγια στη μνήμη της κυράς Της Τω και την κατάθε-
ση στεφάνου». 
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Μετά το ναυάγιο του Μον Πελε-
ρέν, ελάχιστοι ήσαν όσοι πίστευ-
αν ότι θα μπορούσε να υπάρξει 
ανατροπή της διαμορφωθείσας 
καταστάσεως στο Κυπριακό. Κι 
αυτό γιατί με τις θέσεις των δύο 
πλευρών πλέον δημοσιοποιημέ-
νες, κι όχι εν κρυπτώ, θα έπρε-
πε μια από τις δύο να οδηγηθεί 
σε άτακτη δημόσια υποχώρη-
ση. Την εκτίμηση αυτή επέτει-
νε και η εκτός ορίων επιθετική 
ρητορική της Άγκυρας, που δεν 
άφηνε περιθώρια ελιγμών στους 
φίλους της «λύσης με κάθε τί-
μημα». Ακόμη κι αν η Λευκω-
σία στοχοποίησε τον Κοτζιά για 
την «άτεγκτη» στάση του στη μη 
αποδοχή εγγυήσεων και κατοχι-
κών στρατευμάτων, είχαν μπει 
τέλος πάντων κάποιες κόκκινες 
γραμμές, που δύσκολα υπερπη-
δούνταν. Φευ, δεν είχαμε λάβει 
υπόψη μας, όμως, ούτε την αλη-
θινά ιμπεριαλιστική και αυταρ-
χική φύση του «διεθνούς παρά-
γοντος», ούτε τον βαθμό ευκαμ-
ψίας της δικής μας ηγεσίας.  

Ω 

ς προς το πρώτο, μας το 
αποκάλυψε  η κα Νού-
λαντ, όταν είπε χωρίς πε-
ριστροφές: «Έχουν επεν-

δυθεί και μεγάλα ποσά και πολλή 
φαιά ουσία για το Σχέδιο, για να αφε-
θεί να καταλήξει στον κάλαθο των 
αχρήστων». Αυτό είναι! Εδώ παίζο-
νται μεγάλα συμφέροντα. Δηλαδή, το 
ποιος καθορίζει τη μοίρα της ανατο-
λικής Μεσογείου και θα ελέγχει τις 
ενεργειακές πηγές και τις διαδρομές 
τους, για Λακεδαιμονίους θα μιλάμε 
τώρα! Και, βεβαίως, για το μέλλον των 
ιθαγενών ο διεθνής παράγων δεν δί-
νει δυάρα, κάτι που φαίνεται από τους 
όρους της διαφαινόμενης «λύσης». 
Έτσι ο τούρκικος στρατός κατοχής θα 
παραμείνει για δέκα χρόνια, ως μετα-
βατική περίοδο. Μέχρι, λένε, να ξεπε-
ραστούν οι «λειτουργικές δυσκολί-
ες» ενός σχεδίου με ένα δαιδαλώδες 
σύστημα διακυβέρνησης, συνώνυμο 
της ακυβερνησίας. Και με την πρόνοια 
του βέτο των Τουρκοκύπριων υπουρ-
γών για το κάθε ζήτημα, που θα προ-
κύψει έτσι κι αλλιώς. Πρόκειται περί 
μιας εκτρωματικής κατάστασης, από-
λυτα αντιδημοκρατικής, που θα οδη-
γήσει, χωρίς την παραμικρή αμφι-
βολία, σε απρόβλεπτες και χαοτικές 
καταστάσεις. Με τον κατοχικό στρατό 
να επιτηρεί όλη την Κύπρο. Κι όμως, 

υπάρχουν πολιτικοί που όλα αυτά τα 
θεωρούν φυσιολογικά, γιατί, καθώς 
λένε, δεν μπορούν οι Τούρκοι στρα-
τιώτες να μεταφερθούν σε μια μέρα. 
Θέλουν δέκα χρόνια! Και για να έχουν 
οι Τουρκοκύπριοι ίση νομή της εξου-
σίας, δηλαδή απόλυτη, καθώς über 
alles θα είναι η Άγκυρα, δίδεται και η 
εκ περιτροπής προεδρία, με αντάλ-
λαγμα τη Μόρφου υπό ελληνοκυπρι-
ακή διοίκηση, αλλά με όλους τους 
εποίκους πεσκέσι. 

Είναι φανερό ότι όλα αυτά τα εξορ-
γιστικά, τα οποία φαίνεται διατεθει-
μένη η ελληνοκυπριακή πλευρά να 
αποδεχθεί, γίνονται γιατί ο «διεθνής 
παράγων» βιάζεται. Και βιάζεται διό-
τι άνθρωποί του, που συνέβαλαν στον 
σχεδιασμό και προώθηση του πρό-
τζεκτ-Κύπρος, παραδίδουν τα κλει-
διά της εξουσίας έως τις 20 Ιανουαρί-
ου. Και ανησυχούν πρώτα-πρώτα για 
τα ιδιοτελή τους συμφέροντα στη με-
γάλη μπίζνα του φυσικού αερίου. Και 
γνωρίζουν ότι ο νέος ένοικος του Λευ-
κού Οίκου, που είναι εντελώς απρό-
βλεπτος, μπορεί να προχωρήσει σε 
συμφωνία τύπου μεσανατολικής Γιάλ-
τας με τον Πούτιν, και τότε πάνε περί-
πατο οι κόποι τους. 

Το ίδιο φοβάται και ο νεοσουλτά-
νος, ενώ συνάμα το εκμεταλλεύεται, 
εκβιάζοντας ανενδοίαστα για όλα, σε 
Κύπρο και Αιγαίο, για μια λύση-πακέ-
το. Αντιλαμβάνεται ότι τώρα πρέπει 
να ποντάρει όλα του τα χαρτιά, για να 
προλάβει να αποκομίσει όσα κέρδη 
μπορεί, πριν αλλάξουν τα δεδομένα. 

Τι θα έπρεπε να κάνει, λοιπόν, 
μια σώφρων πολιτική ηγεσία, με ένα 
επαρκές ένστικτο αυτοσυντήρησης; 
Να παίξει καθυστερήσεις! Να αρνεί-
ται σθεναρά να τη σύρουν στο λάκκο 
των λεόντων! Να καταδείξει τον ένο-
χο του προβλήματος. Και πατήματα γι’ 

αυτό έχει άπειρα. Πώς να πας σε συμ-
φωνία με αυτούς που σε λένε «γκια-
ούρη», που θεωρούν ότι ανήκεις στον 
δικό τους οθωμανικό κόσμο, που θα 
σε αφήνουν ήσυχο μόνον ως προ-
σκυνημένο στον ημίτρελο σουλτάνο; 
Κι όλα αυτά δεν είναι υπερβολές των 
«φοβικών». Είναι ο καθημερινός πο-
λιτικός λόγος της σύγχρονης Τουρ-
κίας, που βγάζει ανεξέλεγκτα πλέ-
ον από τα σωθικά της όλες τις εμμο-
νές με τις οποίες έχει τραφεί για δε-
καετίες. Γιατί αυτή είναι η πραγματική 
της φύση. Σοβινιστική και αρπακτική. 
Και ο Ερντογάν δεν είναι μόνος του σε 
αυτή τη πορεία. Από πίσω του είναι οι 
Γκρίζοι Λύκοι, που τον στηρίζουν για 
να γίνει απόλυτος μονάρχης. Είναι κι 
η υποτιθέμενη αντιπολίτευση των κε-
μαλικών, με εκείνον τον θλιβερό Κι-
λιντσάρογλου να θέλει να κάνει μή-
νυση στον πρόεδρο της Τουρκίας, 
γιατί δεν παίρνει πίσω δεκαέξι νησιά 
από την Ελλάδα. Όταν κάθε αντίπαλη 
φωνή εντός της χώρας καταπνίγεται 
με τη βία και τις διώξεις. Αυτή είναι η 
Τουρκία και δεν το κρύβει. Ποιος θα 
σε κατηγορήσει, λοιπόν, αν πεις το 
όχι; Οι Ευρωπαίοι, που οι εκπρόσωποί 
τους ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της 
διακοπής των ενταξιακών συνομιλι-
ών της Τουρκίας με την Ε.Ε.; 

Δυστυχώς, όμως, η παρακμή στε-

ρεί και τη λογική. Φτάνει στο να αντι-
στρέφει το νόημα των λέξεων. Η μη 
αποδοχή των ιταμών απαιτήσεων της 
Άγκυρας χαρακτηρίζεται «δειλία», 
η αθέτηση των υποσχέσεων για μη 
επαναφορά του κατάπτυστου σχεδί-
ου Ανάν, «τόλμη». Θα έφριττε και ο 
Όργουελ από τον βιασμό αυτόν της 
γλώσσας εκ μέρους του κ. Αναστασι-
άδη. Και τώρα την υστάτη βγαίνουν 
και πάλι από τα μπαούλα τα φθαρμέ-
να σκιάχτρα για την ενσωμάτωση των 
κατεχόμενων από την Τουρκία. Λες κι 
η Άγκυρα ενδιαφέρεται γι’ αυτό που 
ήδη έχει και κατέχει. 

Σύρεται, λοιπόν, η ελληνοκυπρια-
κή και η ελληνική πλευρά σε συνομι-
λίες κατά τον χαβά της Άγκυρας. Όπως 
το είχε προαναγγείλει ο Ακιντζί, υπο-
ψήφιος πολιτικός της χρονιάς(!), σε 
μια πενταμερή, με τον Ερντογάν κυρί-
αρχο και τους Βρετανούς περιχαρείς. 
Εκεί που η εκλιπούσα Κυπριακή Δη-
μοκρατία θα εκπροσωπείται από τον 
υπουργό της των Εξωτερικών, που 
θα βρίσκεται στους διαδρόμους, ενώ 
στην αίθουσα θα είναι ο πρόεδρος ως 
απλός ηγέτης της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας. Καθαρά πράγματα! 

Αλλά και στην Αθήνα, την ίδια 
ώρα, ο «διεθνής παράγων» τραβάει 
το αυτί της Αθήνας, πριν από τη συνά-
ντηση Τσίπρα-Ερντογάν. Και έχει πολ-
λούς μοχλούς πίεσης γι’ αυτό: τις με-
ταναστευτικές ροές, που αν ανοίξει η 
τουρκική κάνουλα η Ελλάδα τινάζεται 
στον αέρα· τις τουρκικές απειλές για 
θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αλά Ίμια· 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που 
γονατίζει μια ημιθανή οικονομία, ζη-
τώντας εξαντλητικά μέτρα. Έτσι είναι. 
Όταν διακυβεύονται τα πραγματικά 
συμφέροντα, πέφτουν οι μάσκες της 
αβροφροσύνης. Τη θέση των Ομπάμα 
παίρνουν οι Νούλαντ. Και μπαίνουν 
στη θέση τους οι Κοτζιάδες... 

Γι’ αυτό τώρα είναι η χειρότερη 
στιγμή για να συμβεί η κορύφωση του 
δράματος. Κι όμως, στο αύριο λάμπει 
μια αχτίδα ελπίδας. 
• Η Άγκυρα βρίσκεται ενώπιον της 
ολοκληρωτικής ήττας των συμμά-
χων της στο Χαλέπι. Η εξέλιξη αυτή 
θα έχει ως συνέπεια την εδραίωση 
του Άσαντ και μαζί της ρωσικής επιρ-
ροής. Η Τουρκία έχει να επιλέξει είτε 
την υποχώρηση είτε τη συνέχιση των 
μαχών στα ανατολικά της χώρας, με 
κίνδυνο να συρθεί σε ολοκληρωτικό 
πόλεμο με τις κουρδικές δυνάμεις. 
Αντιλαμβάνεται κανείς, αυτή τη στιγ-
μή, ποια θα είναι η Συρία αύριο; Αντι-
λαμβάνεται ποιος θα είναι ο Λίβανος, 
που θα επηρεαστεί άμεσα από τις εξε-

λίξεις στη Συρία; Και ποιος μπορεί να 
είναι ο ρόλος μιας, μη υποταγμένης 
στους νεο-οθωμανούς, Κύπρου; 
• Το σχέδιο για τον αγωγό Ιστ Μεντ 
έχει μπει και πάλι στην ατζέντα. Το 
φυσικό αέριο του Ισραήλ και της Κύ-
πρου φαίνεται ότι μπορεί να μην περά-
σει από την Τουρκία.
• Η νέα διοίκηση του Τραμπ θα επα-
νακαθορίσει πολλά από τα ζητήματα 
της μεσανατολικής πολιτικής της Αμε-
ρικής, όχι κατ’ ανάγκην σύμφωνα με 
την έως σήμερα ακολουθούμενη πο-
λιτική. Κι αυτό πρέπει να περιμένου-
με να το δούμε. 
Ας μην ακούγονται λοιπόν αστεία επι-
χειρήματα για την «τελευταία ευκαι-
ρία επίλυσης», ούτε ότι «η Κύπρος 
δεν είναι το κέντρο του κόσμου, για να 
ασχολούνται όλοι συνέχεια μαζί της». 
Ναι, η Κύπρος είναι ένα ασύγκριτο γε-
ωπολιτικό κέντρο. Κι αυτό μόνον στην 
Λευκωσία και στην Αθήνα δεν το κατα-
νοούν. Όποιος έχει αμφιβολίες, ας δει 
τον χάρτη με τα στρατιωτικά γυμνά-
σια που διεξάγονται αυτές τις ημέρες 
ταυτόχρονα γύρω από το νησί. Ξεχω-
ριστές αεροναυτικές ασκήσεις, από 
Αμερικανούς, Ρώσους, Γάλλους, Βρε-
τανούς, Ισραηλινούς και Τούρκους. 
Την αξία της αυτή η Κύπρος δεν πρό-
κειται να τη χάσει στον αιώνα τον άπα-
ντα. Αυτό που κινδυνεύει να χάσει εί-
ναι την κυριαρχία της ως κράτος και, 
διά παντός, την ελληνικότητά της των 
3.000 ετών. Και αυτό δεν είναι κινδυ-
νολογία. Η τουρκική εθνοκάθαρση θα 
συνεχιστεί. Η Τουρκία επί δεκαετίες 
αναζητά τρόπους για να καταβροχθί-
σει όλο το νησί. Είμαστε αναγκασμέ-
νοι, δυστυχώς, να επαναλαμβάνου-
με τα αυτονόητα. Αλλά η συστηματική 
προπαγάνδα των αποικιοκρατών και 
των παπαγάλων τους έχει αμβλύνει 
τα κριτήρια της σκέψης. 

Στο σημείο που βρισκόμαστε πλέ-
ον δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. 
Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για χαλα-
ρή στάση, για αναμονή. Τα «κέντρα» 
είναι αποφασισμένα να λύσουν το Κυ-
πριακό πάση θυσία – εννοείται τη θυ-
σία των Κυπρίων. Και θα το κάνουν 
τώρα. Δεν γνωρίζουμε καν με ποιο 
τρόπο θα ζητήσουν την ετυμηγορία 
του λαού. Αν πέσουν οι υπογραφές, 
κανείς δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέ-
σθαι. Τώρα να υψωθεί η φωνή. Να την 
ακούσουν η κα Νούλαντ, ο κ. Τζόν-
σον, ο Ερντογάν και πρωτίστως οι πο-
λιτικοί ηγέτες, σε Κύπρο και Ελλάδα. 
Να καταλάβουν ότι δεν παίζουν μόνοι 
τους.  Ας μην επιτρέψουμε η Κύπρος 
να καταστεί η τελευταία τραγική νίκη 
της παλαιάς-«νέας τάξης».

Η Κύπρος στον λάκκο των λεόντων
Ας μην επιτρέψουμε η κύπρος να καταστεί η τελευταία τραγική νίκη της παλαιάς-«νέας τάξης». 

“ 
Τι θα έπρεπε να κά-

νει, λοιπόν, μια σώ-

φρων πολιτική ηγε-

σία με ένα επαρκές 

ένστικτο αυτοσυντή-

ρησης; Να παίξει 

καθυστερήσεις! 

Του Σωτήρη Δημόπουλου 
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Η κατάρρευση των συνομιλιών 
στο Μον Πελερέν αφήνει αναμ-
φίβολα εκτεθειμένο τον Ανα-
στασιάδη, και γι' αυτό έκτοτε 
τόσο αυτός όσο και ο διεθνής 
παράγοντας έχουν επιδοθεί σε 
μια λυσσαλέα προσπάθεια ώστε 
να επαναφέρουν το κυπρια-
κό σε ρότα «επίλυσης»: Κομ-
μάτι αυτής της προσπάθειας, 
εξάλλου, υπήρξαν και οι ενορ-
χηστρωμένες επιθέσεις εναντί-
ον της ελληνικής πλευράς -από 
τον Τύπο και παράγοντες της 
κυπριακής και της ελλαδικής 
πολιτικής ζωής- ότι τάχα ήταν 
εκείνη που εσκεμμένα οδήγη-
σε σε αδιέξοδο τις υποτιθέμενα 
παραγωγικές διαπραγματεύ-
σεις που διεξάγονταν στο ελβε-
τικό θέρετρο. 

Το απόσπασμα από το άρθρο 
του Τζον Χέλμερ που αναδη-
μοσιεύουμε βάζει τα πράγματα 
στη θέση τους: Εξηγεί λεπτομε-
ρώς τις μεθοδεύσεις του τουρ-
κικού παράγοντα, αλλά και των 
Αμερικάνων που μέσω της δια-
βόητης για την εμπλοκή της στο 
ουκρανικό, υφυπουργό Εξωτε-
ρικών Βικτώρια Νούλαντ εκβί-
αζε ανοιχτά τον Κύπριο πρόε-
δρο ώστε να αποδεχθεί οποια-
δήποτε "λύση" κι αν κατάφερ-
ναν να αποσπάσουν οι Τούρκοι 
από τις διαπραγματεύσεις...

    Ρήξη    

Η 

κατάρρευση των συνο-
μιλιών μεταξύ των Ελ-
ληνοκυπρίων και των 
Τουρκοκυπρίων, που 

προετοιμάστηκαν από τους αξιωμα-
τούχους του ΟΗΕ στο ελβετικό θέ-
ρετρο του Μον Πελερέν, επιβεβαι-
ώθηκε από ένα ανακοινωθέν των 
Ηνωμένων Εθνών στις 1.30 τα ξη-
μερώματα εκείνης της ημέρας. «Δεν 
επετεύχθησαν περαιτέρω συγκλίσεις 
στα κριτήρια για το εδαφικό, που θα 
έστρωναν τον δρόμο για την τελευ-
ταία φάση των συνομιλιών», ανέφε-
ρε το ανακοινωθέν. «Οι δύο πλευρές 
αποφάσισαν να επιστρέψουν στην 
Κύπρο και να εξετάσουν τις μελλοντι-
κές κινήσεις τους».

«Οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και οι Βρετανοί ήταν 
σίγουροι ότι δεν υπήρχε καμία συμ-
φωνία για την οποία δεν θα μπορού-
σαν να πείσουν τον Αναστασιάδη για 
την αποδοχή της», λέει ένας συντα-

ξιούχος Κύπριος αξιωματούχος. «Η 
αδυναμία του Αναστασιάδη είναι η 
προσωπική του διαφθορά. Αυτήν την 
φορά, όμως, οι Τούρκοι έθεσαν πολύ 
ψηλά τον πήχη των απαιτήσεών τους. 
Οι Αμερικάνοι έχασαν τα διαπραγμα-
τευτικά τους ατού με το αποτέλεσμα 
των εκλογών της 8ης Νοεμβρίου. Οι 
Βρετανοί δεν παίζουν πλέον στην Ε.Ε. 
Και για πρώτη φορά υπήρξε μια επί-
δειξη ελληνικής και ρώσικης ισχύ-
ος που άλλαξε εντελώς το παιχνίδι. 
Στην αρχή η Ελλάδα κι έπειτα η Ρω-
σία έκοψαν τα πόδια του τραπεζιού 
των διαπραγματεύσεων -και εκείνα 
του Αναστασιάδη επίσης». 

Ο εκπρόσωπος του Αναστασι-
άδη, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε 
στον κυπριακό Τύπο: «Δεν είμα-
στε καθόλου ικανοποιημένοι από 
το αποτέλεσμα των διαπραγματεύ-
σεων... Εκφράζω τη λύπη μου για το 
ότι ως συνέπεια της τουρκικής στάσης 
δεν στάθηκε δυνατόν να ολοκληρω-
θεί μια πολλά υποσχόμενη διαδικα-
σία, η οποία μέχρι τώρα, μέσω μιας 
σειράς πολύ παραγωγικών διαπραγ-
ματεύσεων, οδήγησε σε πολύ θετι-
κές εξελίξεις για όλο τον λαό της Κύ-
πρου».

H τουρκική φόρμουλα
Επισήμως, το αδιέξοδο προ-

έκυψε από την επιμονή του ηγέ-
τη των Τουρκοκυπρίων, Μουστα-
φά Ακιντζί, και του Τούρκου προ-
έδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε 
μια φόρμουλα που προέβλεπε την 
περικοπή του αριθμού των Ελληνο-
κυπρίων που θα μπορούσαν να επι-
στρέψουν στις εστίες τους, αποτρέ-
ποντας την αναβίωση των ελληνο-
κυπριακών πόλεων στο κατεχόμε-
νο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς 
και την απαγόρευση ελληνοκυπρια-
κών επενδύσεων στην ακτογραμμή 
του βορρά και στα πλούσια υποθα-
λάσσια κοιτάσματα αερίου.

Αυτές οι «συγκλίσεις στο εδα-
φικό ζήτημα», όπως τις αποκάλε-
σαν τα Ηνωμένα Έθνη, ήταν αρκε-
τά διαφορετικές από τη «φόρμου-
λα του 1/3» για την οποία το 2009 
η τουρκική πλευρά διαβεβαίω-
σε την αμερικάνικη ότι θα την απο-
δεχόταν. Σύμφωνα με ένα απόρρη-
το τηλεγράφημα της αμερικάνικης 
πρεσβείας, που δημοσιοποιήθηκε 
από τα Ουίκιλικς, «η Άγκυρα επιθυ-
μεί μόνον το 1/3 των διεκδικήσεων 
να ικανοποιηθεί μέσω αποζημιώσε-
ων, το 1/3 μέσω ανταλλαγών και το 
1/3 μέσω της επιστροφής των προ-
σφύγων. Οι τραπεζικοί διακανονι-
σμοί θα επέτρεπαν στους Ελληνοκυ-
πρίους που συμφωνούν σε αποζημι-
ώσεις να πληρωθούν αμέσως, ή, εάν 
το επιθυμούν, να πληρωθούν αργότε-
ρα, όταν η εμπορική αξία των ιδιοκτη-
σιών τους αυξηθεί, όπως αναμένεται 
ότι θα γίνει μερικά χρόνια μετά την 
επανένωση του νησιού». 

Η αμερικανική ανάμειξη
Το τουρκικό σχέδιο το οποίο ενθάρ-
ρυναν και προωθούσαν οι Αμερι-
κανοί θεωρούσε ότι «το περιουσια-
κό ήταν το καθοριστικό στοιχείο των 
διαπραγματεύσεων επί του Κυπρι-
ακού». Με αρκετά μετρητά να απο-
πληρώνονται άμεσα, οι Ελληνοκύ-
πριοι θα πείθονταν να γίνουν "ρεαλι-
στές". Το τηλεγράφημα της αμερικά-
νικης πρεσβείας που αποκάλυψαν 

τα Ουίκιλικς αναφέρει ότι το σχέδιο 
της τουρκικής κυβέρνησης προέ-
βλεπε «να χρηματοδοτήσει από τις 
τουρκικές τράπεζες τους Ελληνοκυ-
πρίους που επέλεξαν να επιλύσουν 
τις περιουσιακές διεκδικήσεις τους 
μέσω αποζημιώσεων».  

Στον τελευταίο γύρο των δια-
πραγματεύσεων, που ξεκίνησαν 
από το 2014, ο μηχανισμός χρημα-
τοδότησης μεταφέρθηκε σε διεθνείς 
τράπεζες υπό αμερικάνικες και ευ-
ρωπαϊκές εγγυήσεις, όπως και η 
κρατική βοήθεια. Η εδαφική φόρ-
μουλα, ωστόσο, επαναπροσδιορί-
στηκε, καθώς οι Τούρκοι αποφά-
σισαν ότι θα ήταν καλύτερο να πα-
ρέμεναν στην παρούσα κατάσταση, 
αντί να προβούν στις εδαφικές και 
οικονομικές προβλέψεις που απαι-
τούσε η παλαιά φόρμουλα. «Η νέα 
τους φόρμουλα προέβλεπε 50% απο-
ζημιώσεις, 25% ανταλλαγές και 25% 
επιστροφή», μας πληροφορεί μια 
πηγή που βρισκόταν κοντά στις δι-
απραγματεύσεις. Ο Αναστασιάδης 
μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει περαι-
τέρω γνωστούς τους ακριβείς όρους 
της νέας φόρμουλας. 

Οι Τούρκοι επίσης επέμεναν ότι 
η νέα φόρμουλα θα πρέπει να εν-
σωματωθεί στον χάρτη της κατανο-
μής των εξουσιών μεταξύ των κοι-
νοτήτων του νησιού. Αυτός ο χάρτης, 
απαίτησαν επίσης οι Τούρκοι, θα 
πρέπει να εγκριθεί από μια τριμερή 
συνάντηση των εγγυητριών δυνάμε-
ων --την Τουρκία, την Ελλάδα και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Αυτό αποτελούσε ανάθεμα για 
τους Ελληνοκυπρίους, αλλά δεν 
ήταν αδιαπέραστο εμπόδιο για τον 
Αναστασιάδη. Οι κυπριακές και οι 
ελληνικές πηγές ισχυρίζονται ότι με-
ταπείστηκε από τη Βικτώρια Νού-
λαντ, την εκπρόσωπο του υπουρ-
γείου Εξωτερικών που ήταν υπεύ-

θυνη για την αμερικάνικη πολιτική 
στην περιοχή. Είπε στον Αναστασι-
άδη ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνά-
μεις θα μπορούσαν να αποσυρθούν 
για να ευχαριστηθούν οι Κύπριοι 
ψηφοφόροι, αλλά να επιστρέψουν 
μετά υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ σε 
μια χρηματοδοτούμενη από τους 
Αμερικάνους βάση στον Βορρά. Το 
σχέδιο της Νούλαντ συνοδευόταν 
και από άλλες υποσχέσεις για αμε-
ρικάνικα ανταλλάγματα στον Ανα-
στασιάδη και τους υποστηρικτές του. 

Η Νούλαντ ήξερε τον άνθρωπό 
της, κι έτσι υπήρχε το καρότο, αλλά 
και το μαστίγιο: Για να διασφαλί-
σει ότι ο Αναστασιάδης θα κλεί-
δωνε στη συμφωνία, το σχέδιο 
της Νούλαντ περιλάμβανε επί-
σης απειλές για την ύπαρξη κυ-
ρώσεων από την αμερικάνικη 
νομοθεσία, για τον ίδιον, την οι-
κογένειά του, τους τραπεζικούς 
του λογαριασμούς που προέκυ-
πταν από την ανάμειξη του δικη-
γορικού του γραφείου στην υπό-
θεση διαφθοράς του Λεονίντ Λε-
μπέντεφ. Πρόκειται για τον Ρώσο 
επιχειρηματία που φυγαδεύτηκε 
στις ΗΠΑ, στον οποίο το δικηγορικό 
γραφείο του Αναστασιάδη παρείχε 
υπηρεσίες επί μια δεκαετία.  

Η πλευρά του Αναστασιάδη, 
μέσω του εκπροσώπου του, ισχυ-
ρίζεται ότι δεν υπήρχε κανένα σχέ-
διο από πλευράς Νούλαντ. Παρα-
πέμπει για αυτά τα ερωτήματα στο 
δικηγορικό του γραφείο. Σύντομα 
όμως αναμένεται να υπάρξουν κλή-
σεις από το δικαστήριο της Νέας 
Υόρκης για την αναζήτηση στοιχεί-
ων από το δικηγορικό γραφείο του 
Αναστασιάδη στη Λεμεσό, για την 
περίοδο πριν αυτός γίνει πρόεδρος· 
και για τον συνεργάτη του νυν πρό-
εδρου στη δικηγορική του εταιρεία, 
που παραμένει ακόμα, τον Θεοφά-
νη Φιλίππου.  

Πηγές που βρίσκονται κοντά 
στην κυπριακή διαπραγματευτική 
ομάδα ισχυρίζονται τώρα ότι, η απο-
τυχία των συνομιλιών στο Μον Πε-
λερέν να οδηγήσουν σε αποτελέ-
σματα στο περιουσιακό ή στις απο-
ζημιώσεις, καθιστά τον Αναστασιά-
δη πιο ευάλωτο έναντι των Κυπρίων 
ψηφοφόρων, απ' ό,τι θα ήταν εάν 
επέστρεφε από την Ελβετία έχοντας 
στα χέρια του έναν χάρτη για το πε-
ριουσιακό, ή υποσχόμενος χρήμα-
τα έναντι παραχωρήσεων προς τους 
Τούρκους... 

*αναδημοσίευση από την ιστοσελί-
δα http://johnhelmer.net

Το παρασκήνιο του Μον Πελερέν
Ο Αναστασιάδης εκβιαζόμενος;

“ 
Η Νούλαντ ήξερε 

τον άνθρωπό της, κι 

έτσι υπήρχε το κα-

ρότο, αλλά και το 

μαστίγιο

Του Τζον Χέλμερ*

http://johnhelmer.net/
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Π 
ραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία, το Σάβ-
βατο 12 Νοεμβρίου, η 
πρώτη Πανελλαδική 

Συνδιάσκεψη του Κινήματος Άρ-
δην. Περισσότερα από 400 μέλη 
και παρατηρητές συμμετείχαν στις 
διαδικασίες.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με τους 
χαιρετισμούς  προσκεκλημένων:
• Μιχάλης Μερακλής, ομότιμος 

καθηγητής Λαογραφίας
• Σωτήρης Σόρογκας, ζωγράφος 

– ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ
• Σαράντος Καργάκος, ιστορικός 

– συγγραφέας
• Γρηγόρης Πέτρου, εκπρόσω-

πος Πατριωτικού Κοινωνικού 
Κινήματος

• Ρούντι Ρινάλντι, εκδότης της 
εφημερίδας Δρόμος της Αριστε-
ράς – ΚΟΕ

• Μανώλης Μηλιαράκης, επί-
τιμος πρόεδρος του κινήματος 
Χριστιανική Δημοκρατία

• Σάββας Καλεντερίδης, συγ-
γραφέας – εκδότης

• Βαγγέλης Πισσίας, δρ. Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων

• Νίκος Φωτόπουλος, αντιπρόε-
δρος Ανωτάτης Συνομοσπονδί-
ας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

• Ανδρέας Κυράνης, πρόεδρος Ιν-
στιτούτου Ενδογενούς Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης (ΙΝΕΠΑ)

• Μανώλης Σιδεράτος, Εκπρό-
σωπος της Παγχιακής Επιτρο-
πής Αγώνα (ΠΕΑ)

• Ευάγγελος Κουρής, πρόεδρος 
Συντονιστικής Επιτροπής Υπε-
ράσπισης Αγώνα για Ελεύθερη 
Κύπρο (ΣΕΥΑΕΚ)

Γραπτό Μήνυμα έστειλε ο πρ. 
Υπουργός Στέλιος Παπαθεμελής, 
ενώ δεν μπόρεσε για λόγους ανω-
τέρας βίας να πραγματοποιήσει τον 
χαιρετισμό του, παρότι παραβρέθη-
κε ο καθηγητής Γιώργος Κοντο-
γιώργης.

Ακολούθησε η κεντρική ομι-
λία του Γιώργου Καραμπελιά, 
οι εισηγήσεις των Γιώργου Ρακ-
κά και Γιάννη Ξένου, επί των πο-
λιτικών και των οργανωτικών κα-
τευθύνσεων του κινήματος.

Στη συνέχεια, πραγματοποιή-
θηκαν εισηγήσεις από τους εκπρό-
σωπους των Περιφερειών της χώ-
ρας, καθώς και των θεματικών ομά-
δων του Κινήματος, οι οποίες κάλυ-
ψαν πολλά από τα σημαντικά ζητή-
ματα που αντιμετωπίζει σήμερα η 
χώρα μας. Αναλυτικά μίλησαν οι: 
Θράκη: Κώστας Καραΐσκος, Κρή-
τη: Κώστας Δαμαβολίτης, Κύ-
προς: Δήμητρα Παπαλεοντίου, 
Αχαΐα: Θόδωρος Ντρίνιας, Λιβα-
δειά: Λουκάς Μοιραναίος, Πει-
ραιάς: Μανόλης Εγγλέζος – Δε-
ληγιαννάκης, Βόρεια Αττική: Νι-
κόλας Δημητριάδης, Αιτωλοακαρ-
νανία: Ηλίας Γεωργαλής, Θεσσα-
λία: Σωτήρης Κύρμπας, Πατριωτι-
κή Κίνηση Εκπαιδευτικών: Τάσος 
Χατζηαναστασίου, Αθηνοκεντρι-
σμός: Νίκος Ντάσιος, Δημόσια Δι-

οίκηση: Βασίλης Στοϊλόπουλος, 
Οικονομική πολιτική: Αντώνης 
Πλατανιάς, Δημόσια Υγεία: Θανά-
σης Τζιούμπας, Αγροτική οικονο-
μία: Δημήτριος Αμανατίδης, Οι-
κολογία: Δημήτρης Μπούσμπου-
ρας, Νεολαία: Γιώργος Μπύρος.

Ακολούθησαν ομιλίες και πα-
ρεμβάσεις  των  συνέδρων από Ελ-
λάδα και Κύπρο. Ενδεικτικά: Θρά-
κη: Παναγιώτης Καρακολίδης, 
Κύπρος: Σόλων Αντάρτης & Λά-
μπρος Καλλένος, Αττική: Μαρία 
Κέκκου, Γιάννης Γίγας, Μάκης 
Διόγος, Χρήστος Μαλτέζος, Θό-
δωρος Μπατρακούλης, Κυριά-
κος Κόκκινος, Θεσσαλονίκη: Κων-
σταντής Σεβρής & Μιχάλης Χα-
τζηπέτρου, Κρήτη: Νίκος Αν-
δριανάκης, Σπάρτη: Παρασκευ-
άς Κουτσοβίτης,  Πάτρα: Νίκος 
Κόμπλας, Βρυξέλλες: Στράτος Με-
ϊντανόπουλος

Στην ιστοσελίδα του Άρδην 
έχουν αναρτηθεί τα βίντεο των ει-
σηγήσεων, των χαιρετισμών και των 
παρεμβάσεων.

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, η 
Συνδιάσκεψη συνεχίστηκε στα γρα-
φεία του Άρδην, στην Ξενοφώντος 
4, όπου συνεδρίασαν οι θεματικές 
ομάδες: α) Εθνικών και Γεωπολι-
τικών Θεμάτων, β) Οικονομία-
παραγωγής και χρέους, γ) Παι-
δείας, δ) Πολιτισμού, ε) Κοινω-
νικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Υγείας  στ) Νεολαίας και ζ) Ομάδα 
Επικοινωνίας.

www.ardin-rixi.gr

ένα νέο 

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

Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Άρδην
Στιγμιότυπα από την επιτυχημένη πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου κινήματος 
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Η κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών. Ο επικεφαλής του Κινήματος Άρδην Γιώργος Καραμπελιάς

Μιχάλης Μερακλής Σωτήρης Σόρογκας Σαράντος Καργάκος

Γιώργος Ρακκάς Δήμητρα Παπαλεωντίου Κώστας Καραΐσκος

Ρούντι Ρινάλντι Βαγγέλης Πισσίας Μανώλης Σιδεράτος



Ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο 
σηματοδοτεί το τέλος των μεγά-
λων προσωπικοτήτων της σο-
σιαλιστικής επανάστασης – του 
ίδιου του σοσιαλιστικού οράμα-
τος που διαπέρασε και σφράγισε 
τον 20ό αιώνα. Σε όλο το μεγα-
λείο, αλλά και στη διάψευσή του. 
Μεγαλείο, διότι αντιπροσωπεύ-
ει την εξέγερση των κολασμένων 
της γης και το όραμα μιας κοινω-
νίας ελεύθερης και εξισωτικής. 
Διάψευση, διότι το όραμα της 
απελευθέρωσης οδηγήθηκε σε 
ένα γενικευμένο αδιέξοδο, αφή-
νοντας την ανθρωπότητα γυμνή, 
χωρίς καθολικό απελευθερωτικό 
όραμα και στόχο.

Π 

ράγματι, για πρώτη φορά 
μετά τη Γαλλική Επανά-
σταση, που εγκαινίασε 
τη διαδικασία των μεγά-

λων επαναστατικών ανατροπών, η 
ανθρωπότητα ζει μια περίοδο χα-
μηλών προσδοκιών και απουσί-
ας ενός καθολικού απελευθερω-
τικού οράματος.

Η διαδρομή του Φιντέλ Κάστρο 
και της κουβανικής επανάστασης εί-
ναι απόλυτα χαρακτηριστική. Επρό-
κειτο για μια επανάσταση που ξεκί-
νησε ως απελευθερωτική εξέγερ-
ση ενάντια σε μια δικτατορία-μπα-
νανία της Λατινικής Αμερικής, υπό 
τον Μπατίστα, στράφηκε σύντομα 
ενάντια στους πάτρωνες αυτής της 
δικτατορίας, τους Βορειαμερικα-
νούς γιάνκηδες, και υποχρεώθηκε 
να ταυτιστεί με τη Σοβιετική Ένωση 
για να μπορέσει να αντέξει τον καθο-
λικό αποκλεισμό και τις προσπάθει-
ες υπονόμευσής της από τους Αμε-
ρικανούς.

Η κουβανική επανάσταση εντάσ-
σεται έτσι στο μεγάλο κύμα των εθνι-
κοαπελευθερωτικών αγώνων, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’50 – μαζί με 
την αλγερινή και τη βιετναμέζικη, τον 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 
(την οποία εξάλλου είχε χαιρετίσει με 
ένθερμα λόγια ο ίδιος ο Κάστρο) και 
την απαρχή των εθνικοαπελευθερω-
τικών αγώνων της Αφρικής, από τον 
Πατρίς Λουμούμπα έως τον Νέλ-
σον Μαντέλα. Εξάλλου, η κουβανέ-
ζικη επανάσταση, μαζί με το Βιετνάμ, 
την Αλγερία, την Παλαιστίνη και την 
πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, 
πυροδότησε και τα μεγάλα κινήμα-
τα της δεκαετίας του ’60  σε όλες τις 
χώρες της Δύσης – από το Μπέρκλεϊ 
των ΗΠΑ έως τον Μάη του ’68 στη 
Γαλλία. Επρόκειτο για την τελευταία 

μεγάλη επαναστατική περίοδο που 
γνώρισε ο κόσμος – καθολικότερη 
και από εκείνη του 1917.

Τα συνθήματα και τα αιτήμα-
τα της κουβανικής επανάστασης, 
όπως εκφράστηκαν από τον Κάστρο, 
τον Γκεβάρα και τους «μπαρμπού-
δος» τους, κάτω από το γενικό σύν-
θημα patria ο muerte  (πατρίδα ή 
θάνατος), ήθελαν να συνδυάσουν 
την ελευθερία και την ισότητα 
σε ένα κοινό πρόταγμα. Αυτό ήταν 
το όραμα των εξεγερμένων σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. 
Από τους Γιαπωνέζους φοιτητές της 
Zεγκακούρεν μέχρι τη νεολαία του 
114 στην Ελλάδα. «Η φαντασία στην 
εξουσία», «απαγορεύονται οι απαγο-
ρεύσεις», «η παραλία κάτω από την 
άσφαλτο», για να χρησιμοποιήσου-
με τα συνθήματα του Μάη του ’68.

Όμως, επειδή όπως έλεγε ο Μάο 
Τσε Τουνγκ, «η επανάσταση δεν εί-
ναι μια χοροεσπερίδα, αλλά μια πρά-
ξη βίας», πολύ σύντομα οι επαναστά-
τες, ανάμεσά τους και εκείνοι της 
Κούβας -ο Φιντέλ Κάστρο και ο Ερ-
νέστο Τσε Γκεβάρα-, βρέθηκαν πια-
σμένοι στα δόκανα ενός αδυσώπη-
του κόσμου και στις μυλόπετρες μιας 
αντιπαράθεσης, όπου η διατήρηση 
του επαναστατικού καθεστώτος 
μεταβαλλόταν σταδιακά σε άρνη-
ση της ίδιας της επανάστασης. Η 
αλληλουχία μοιάζει σιδερένια. Για 
να αντιμετωπισθεί το αμερικανικό 
εμπάργκο και οι προσπάθειες απο-
σταθεροποίησης του επαναστατικού 
καθεστώτος, με τις δεκάδες απόπει-
ρες δολοφονίας κατά του Φιντέλ Κά-
στρο και την αμερικανοκίνητη από-
βαση των αντικαστρικών, στον Κόλ-

πο των Χοίρων, η Κούβα θα υπο-
χρεωθεί να προσκολληθεί στη 
Σοβιετική Ένωση, ενώ η επαναστα-
τική οργάνωση του Κάστρο θα συγ-
χωνευθεί με το Κομμουνιστικό Κόμ-
μα Κούβας, το οποίο δεν είχε συμμε-
τάσχει στην επανάσταση.

Έτσι, σταδιακώς, θα συρρικνώ-
νονται οι ελευθερίες των Κουβανών, 
το καθεστώς θα μεταβληθεί σε μο-
νοκομματικό, η Κούβα θα επιμείνει 
στη μονοκαλλιέργεια ζάχαρης, την 
οποία θα ανταλλάσσει με βιομηχα-
νικά προϊόντα της Σοβιετικής Ένω-
σης, η οικονομική ανέχεια θα προ-
καλέσει την αυξανόμενη αντίθεση 
ενός μεγάλου μέρους των Κουβα-
νών, που είτε θα διαφύγουν στο Μα-
ϊάμι είτε θα διωχθούν από το νέο κα-
θεστώς. Η σταθεροποίηση του καθε-
στώτος και η συγκρότηση μιας γρα-
φειοκρατίας, με σπονδυλική του 
στήλη την κομματική ιεραρχία, θα 
μεταβάλλουν σταδιακώς το κου-
βανικό πείραμα σε ένα καθεστώς 
ανάλογο εκείνων της ανατολικής 
Ευρώπης – έστω και λιγότερο απο-
στεωμένο. Ακόμα και οι μικροϊδιο-
κτησίες θα κρατικοποιηθούν ενώ, 
παρά τις αδιαμφισβήτητες κατακτή-
σεις στον τομέα της παιδείας και της 
υγείας, η ανέχεια είναι γενικευμένη 
και αδιαμφισβήτητη.

Οι προσπάθειες του Κάστρο -και 
του Γκεβάρα μέχρι τον θάνατό του, το 
1967- να βοηθήσει τις λατινοαμερι-
κανικές επαναστάσεις ή τους εθνι-
κοαπελευθερωτικούς αγώνες της 
Αγκόλας και της Μοζαμβίκης, πα-
ρότι ενίσχυσαν το διεθνές κύρος του 
και την αξιοπιστία της κουβανικής 
επανάστασης, δεν μπόρεσαν να απα-

ντήσουν στα οικονομικά προβλήμα-
τα και την αυξανόμενη εξαθλίωση 
μεγάλων τμημάτων της κουβανικής 
κοινωνίας. Ιδιαίτερα μετά την κατάρ-
ρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το 
τέλος της οικονομικής βοήθειας από 
αυτήν, τα πράγματα μοιάζουν να επι-
δεινώνονται υποχρεώνοντας το ίδιο 
το καθεστώς να ανοίξει κάποιες δι-
κλείδες αυτόνομης οικονομικής 
δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο 
και τις αστικές μικροεπιχειρήσεις.

Μεγάλο βάρος θα δοθεί στην ελ-
πίδα μιας μεγάλης στροφής της Λα-
τινικής Αμερικής με τον Τσάβες στη 
Βενεζουέλα, τους Σαντινίστας στη 
Νικαράγουα, τον Λούλα στη Βραζι-
λία, τον Μοράλες στη Βολιβία κ.λπ. 
Για πρώτη φορά, η Κούβα έμοια-
ζε να βρίσκει σημαντικά οικονομικά 
και πολιτικά στηρίγματα στην περιο-
χή της. Όμως, το όραμα της επα-
νάστασης είχε ξεθωριάσει. Η νε-
ολαία της Κούβας άρχισε να ενδι-
αφέρεται πολύ περισσότερο για τα 
i-phones των αμερικάνικων εταιρει-
ών παρά για την… επέκταση της επα-
νάστασης σε όλο τον πλανήτη, ενώ 
στη Λατινική Αμερική η άνοιξη της 
δεκαετίας του 2000 μοιάζει να παίρ-
νει τέλος, μετά τον θάνατο του Τσάβες 
και την αποχώρηση του Λούλα – μό-
νον ο Μοράλες στη Βολιβία έχει επι-
βιώσει. Η Κούβα μοιάζει να μπαί-
νει όλο και πιο πολύ στον δρόμο 
του μετασχηματισμού τον οποίο, 
πριν από αυτήν, είχαν εγκαινιά-
σει η Κίνα ή το Βιετνάμ.  Δηλαδή, 
της μεταβολής της οικονομίας σε κα-
πιταλιστική, κάτω από… κομμουνι-
στική διακυβέρνηση!

Ο Φιντέλ Κάστρο απεβίωσε λίγο 

πριν επεκταθεί και στην Κούβα αυτή 
η διαδικασία, που εξάλλου είχε ήδη 
ανοίξει με την επίσκεψη του Ομπά-
μα και το σταδιακό άνοιγμα της οι-
κονομίας στους Αμερικανούς τουρί-
στες. Ο γηραιός επαναστάτης έφυγε 
από τη ζωή διαψευσμένος, αλλά πά-
ντοτε άτεγκτος. Μετά τον θάνατό του, 
οι εξελίξεις μάλλον θα επιταχυνθούν.

Αν τοποθετήσουμε την κουβανι-
κή επανάσταση, τον Κάστρο και τον 
Τσε Γκεβάρα σε μια ευρύτερη ιστο-
ρική προοπτική, θα μπορούσαμε να 
πούμε πως εκπροσωπεί περισσό-
τερο από οποιονδήποτε άλλον τη 
μεγάλη επαναστατική τραγωδία 
του 20ού αιώνα και του σοσιαλι-
σμού. Μετά τον θάνατό του Κάστρο, 
όπου καθόλου τυχαία είναι ένας Τσί-
πρας που εκφωνεί τον επικήδειό 
του(!), έχει κλείσει ένας ιστορικός κύ-
κλος: ο ιστορικός κύκλος του μαρ-
ξιστικού σοσιαλισμού που σφρά-
γισε τον 20ό αιώνα.

Η ανθρωπότητα είναι υποχρε-
ωμένη να αναζητήσει νέες προτά-
σεις και διεξόδους απελευθέρωσης, 
στις οποίες η αναζήτηση της ελευθε-
ρίας -το «ελευθερία ή θάνατος» της 
Ελληνικής Επανάστασης- θα απο-
κτήσει και πάλι την πρωταρχική της 
αξία δίπλα στο αίτημα της ισότητας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 
μεγάλο δίδαγμα ήταν αυτό ακρι-
βώς: Η υποτίμηση της ελευθερίας 
προς χάριν της ισότητας η οποία, δή-
θεν, ως διά μαγείας, θα οδηγούσε και 
στην ελευθερία, απεδείχθη τραγική. 
Αντίθετα, η ελευθερία αποτελεί την 
πραγματική προϋπόθεση της ισότη-
τας και χωρίς αυτήν τα σοσιαλιστικά 
καθεστώτα οδηγήθηκαν εν τέλει και 
στην ανισότητα. Ο ίδιος ο Κάστρο 
έφερε με καμάρι το καπιταλιστι-
κό… Ρόλεξ στον καρπό του θέλο-
ντας, με έναν παράδοξο, μαζοχι-
στικό, τρόπο, να υπομνήσει αυτή 
την ιστορική αποτυχία.

Πρόκειται για μια μεγάλη τρα-
γωδία που κόστισε εκατομμύρια 
ζωές και η οποία δεν είναι μόνο η 
τραγωδία της κουβανικής επανά-
στασης, αλλά του πλανήτη ολόκλη-
ρου – και των Ελλήνων επαναστα-
τών που, από τον απελευθερωτι-
κό αγώνα της Κατοχής, θα οδηγη-
θούν στον Εμφύλιο, στην Τασκένδη 
και τη Μακρόνησο, για να παρα-
γάγουν στο τέλος του κύκλου τους 
έναν Τσίπρα. Και όμως, κορυβαντι-
ούν ασύγγνωστα και γεμάτοι χαιρε-
κακία οι νάνοι του νεοφιλελευθερι-
σμού και της παγκοσμιοποιητικής 
πολιτικής ορθότητας, επιχαίροντας 
για το τέλος μιας επανάστασης που 
είχε στοιχειώσει τα όνειρά τους στην 

     ΔΙΕΘΝΗ

Ο θάνατος του Φιντέλ
η τραγωδία της επανάστασης του 20ού αιώνα

Του Γιώργου Καραμπελιά



                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

Αράχωβα και τη Μύκονο. Γράφει χαρακτηρι-
στικά ο Γιάννης Κ. Πρετεντέρης, σε άρθρο του 
στα Νέα  (28/11/2016), με τον τίτλο «Επανά-
σταση»:
Σίγουρα όμως αποτέλεσε την πιο αυθεντική προ-
σωποποίηση της ανόδου και της πτώσης ενός 
επαναστατικού οράματος που ξεκίνησε ως επαγ-
γελία απελευθέρωσης και κατάντησε το πιο αι-
μοβόρο κι αποκρουστικό τέρας του 20ού αιώνα… 
Ασφαλώς ο Κάστρο δεν ήταν Πολ Ποτ, ούτε Μάο, 
ούτε Λένιν ή Στάλιν. Τα χεράκια του όμως τα είχε 
κι αυτός βουτηγμένα στο αίμα έως τον ώμο… Δεν 
είναι ο χώρος, ίσως ούτε η στιγμή να αναρωτη-
θούμε πώς ένα γενναιόδωρο όραμα απελευθέ-
ρωσης εξέπεσε σε μια πρωτοφανή εγκληματική 
επιχείρηση παγκοσμίου κλίμακας.

Έτσι, λοιπόν, η μεγάλη εγκληματική επιχεί-
ρηση του 20ού αιώνα δεν είναι πλέον ο Χίτλερ 
και τα κρεματόριά του, ο μεγάλος χασάπης της 
Λατινικής Αμερικής δεν είναι ο Πινοτσέτ ούτε 
οι Αργεντινοί στρατηγοί που κατακρήμνιζαν 
τους κρατουμένους από τα αεροπλάνα, δεν εί-
ναι οι Κόντρας που έχουν εξοντώσει δεκάδες 
χιλιάδες αγρότες στη Νικαράγουα, την Κολομ-
βία ή στο Σαλβαδόρ, είναι αποκλειστικώς ο Κά-
στρο, όταν μάλιστα είναι δεδομένο πως ο φόρος 
αίματος ήταν πολύ μικρότερος στην Κούβα.

Εξεγείρονται οι νεοσσοί της Ν. Δημοκρατί-
ας, όπως ο κ. Κυρανάκης, γιατί ο Τσίπρας πη-
γαίνει στην κηδεία του Κάστρο. Και δεν εξεγεί-
ρεται -σωστά σε μια τέτοια περίπτωση-, γιατί 
εγκαταλείπει τη χώρα σε μια πολύ κρίσιμη στιγ-
μή, ούτε γιατί αυτός, ένας προσκυνημένος των 
αγορών, αποτείνει φόρο τιμής σε έναν ασυμ-
βίβαστο, αλλά διότι ο Κάστρο είναι «εγκλημα-
τίας». Και όμως, δεν ενοχλούνται καθόλου 
για τους τεμενάδες στον Ερντογάν, τον Νε-
τανιάχου, τους Σαουδάραβες που έχουν 
διαπράξει εκατόμβες πολύ χειρότερες και 
ασύγκριτα πιο αιματηρές απ’ ό,τι ο Κάστρο. 
Αλλά, «δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται». 
Και δεν ακολούθησαν τουλάχιστον τη συντα-
γή του ινδάλματός τους, Ομπάμα, που δήλωσε 
πως, «Η ιστορία θα καταγράψει και θα κρί-
νει την επιρροή του Κάστρο». Οι λακέδες εί-
ναι πάντα βασιλικότεροι του βασιλέως.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να συνταυτι-
στούμε με τις ιερεμιάδες των χλιαρών, των ανι-
κάνων και όσων ποτέ δεν δονήθηκαν από το 
όραμα μιας καθολικής απελευθέρωσης, αλλά 
να κατανοήσουμε πώς και γιατί ένα όραμα που, 
από την Κομούνα του Παρισιού μέχρι την κου-
βανική επανάσταση, συντάραξε τον πλανήτη 
κατέληξε να έχει ως επιγόνους του ανθρώπους 
όπως ο Τσίπρας ή ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να υπο-
βάλουμε σε κριτική τις ανεπάρκειες και τις βα-
θύτατες αστοχίες αυτού του ίδιου του οράματος, 
έτσι ώστε να διδαχθούμε και από τα λάθη των 
μεγάλων επαναστατών. Και πάντως, επαναστά-
τες, όχι θεραπαινίδες του Σόιμπλε.

Υ.Γ. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
και το «hasta la Victoria sempre», που έχει 
γίνει εντελώς τετριμμένο, καθώς εκφέρεται πλέ-
ον διαρκώς από τα «χείλη των ασεβών».

Του Νικόλαου Ι. Μέρτζου

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
στην Ιταλία είναι συνέπεια των και-
ρών. Είναι και ένας οιωνός: στη Ρώμη 
είχε ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση –τότε 
ΕΟΚ– αλλά κατά την τελευταία 25ετία 
απέχει έτη φωτός από το πνεύμα και το 
ανάστημα των ιδρυτών της. Στις Βρυ-
ξέλλες αποφασίζουν οι γραφειοκράτες 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φλυ-
αρούν απλά, αλλά αμείβονται αδρά οι 
εκατοντάδες αιρετοί εκπρόσωποι των 
Λαών. Σπιθαμιαίοι οι ηγέτες της, σάστι-
σαν μπροστά στα γιγαντιαία προβλήμα-
τα. Νοιάζονται προπάντων για τη χώρα 
τους και για την επανεκλογή τους. Υψώ-
νουν τείχη στην Ευρώπη και ενώ μαίνε-
ται άγρια η θύελλα της κρίσης άφησαν 
το ευρωπαϊκό αεροσκάφος στον αυτό-
ματο πιλότο των διαρθρωτικών προ-
γραμμάτων. Δεν χρειάζεται, όμως, μό-
νον διαχείριση η Ευρώπη και η κρίση. 
Χρειάζεται πολιτική. Και δεν είναι μό-
νον οικονομική η κρίση. Πάνω από όλα 
είναι κρίση ταυτότητας.

Ο 

ι Πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης κήρυξαν την Ευρώπη των 
Λαών. Οι επίγονοί τους την έκα-
ναν Ευρώπη των Αριθμών. Δεν 

είναι, συνεπώς, περίεργο ότι παντού θεριεύ-
ουν οι εθνικιστές εξτρεμιστές ούτε ότι, σε απά-
ντηση του ευρωπαϊκού γελοίου, εκλέγονται 
γελωτοποιοί και πλάνοι τσαρλατάνοι. Ο Κων-
σταντίνος Γ. Καραμανλής διεκήρυξε ότι ενέ-
ταξε την Ελλάδα στην Ευρώπη της Αλληλεγ-
γύης, αλλά τώρα η Ελλάδα, μετά την πτώχευ-
σή της, υφίσταται την Ευρώπη της Τιμωρίας. 
Μας το κοπανάει αμείλικτος ο Σόιμπλε και 
όλη η Βόρεια Ευρώπη του προτεσταντισμού, 
που πρεσβεύει ότι ο Θεός υπάρχει για να τι-
μωρεί τους αμαρτωλούς. Δεν αγαπάει ούτε 
συγχωρεί. 

Ο στρατηγός Ντε Γκωλ επεδίωκε μιαν Ευ-
ρώπη ενωμένη από τα Ουράλια μέχρι τον Ατ-
λαντικό. Η σημερινή Ευρώπη εξοβελίζει τη 
Ρωσία από την οποία εξαρτάται η ασφάλειά 
της, η ενέργειά της και το εξωτερικό εμπόριό 
της. Τρέμει ότι θα γίνει Πρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ και θρη-
νεί ότι αποχωρεί ο Ομπάμα. Λησμονεί ότι 
ακολούθησε μεσ’ στην τρελή χαρά τον Πρό-
εδρο Ομπάμα και την υπουργό Εξωτερικών 
Χίλαρι Κλίντον στον Ψυχρό Πόλεμο κατά της 
Ρωσίας και στην «Αραβική Άνοιξη» που διέ-
λυσε τα αραβικά κράτη, γέννησε τους τρομο-
κράτες του Ισλαμικού Κράτους και εξαπέλυ-
σε τα κύματα των προσφύγων στο έδαφός της.

Ενώ, λοιπόν, το δημοψήφισμα της Ιταλίας 
και το Μπρέξιτ δακτυλοδεικτούν τα αίτια της 
κρίσης, η ηγεσία της Ευρώπης κοιτάει το δά-
κτυλο που τα δείχνει. Κακό το προμήνυμα σε 
μιαν Ελλάδα κυκλωμένη από θανάσιμες εξω-
τερικές απειλές, βαθιά διχασμένη, βυθισμέ-
νη στην ατέλειωτη κρίση της και υποταγμέ-

νη στις ιδεοληψίες της. Τι άλλο περιμένουν οι 
Έλληνες ηγέτες για να συνασπισθούν σε ένα 
Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας; Δεν ακούν την 
καμπάνα του κινδύνου;

Το Πολιτικό Σύστημα δεν θέλει να αντιλη-
φθεί ότι κατά την τελευταία 25ετία συντελού-
νται σε παγκόσμια κλίμακα τεκτονικές αλλα-
γές που είναι απρόβλεπτες και ασυγκράτητες. 
Επιβάλλουν πανστρατιά και εθνική αυτογνω-
σία, έμπνευση και πίστη, ζωντανά υποδείγμα-
τα αρετής και αξιοσύνη στην κορυφή. Έτσι κά-
ναμε το Σαράντα.

Δεν χρειάζονταν να ψηφίσουν διαδοχικά 
οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί και οι Ιταλοί για 
να δούμε ότι όλος ο Κόσμος ζει σε κινουμέ-
νη άμμο. Πριν πέντε χρόνια ο υποφαινόμενος 
επεσήμανε έγκαιρα σε βιβλίο του τα ακόλου-
θα πασιφανή:1

Η εποχή μας παρουσιάζεται ως «Νέα 
Εποχή των Φώτων» – και σε σημαντικές πτυ-
χές της είναι. Ωστόσο, οι καινούργιοι καιροί 
μας ξαναγίνονται ταυτόχρονα πιο σκοτεινοί, 
όπως και οι απώτεροι σκοποί που διακονούν 
ορισμένοι ειδικοί. Πολλές φορές ήταν έτσι. 
Τώρα, όμως, η διαφορά είναι σημαντική και 
είναι διαφορά ειδοποιός: τεχνουργεί είδη, ει-
κόνες, είδωλα. Η διαφορά εντοπίζεται σε τέσ-
σερα κομβικά σημεία:

1ον Οι καιροί είναι σκοτεινοί, αλλά φα-
ντάζουν φωτεινοί. Είναι απατηλό το φως, ταυ-
τόσημο με το σκότος, αλλά καταυγάζει το Σύ-
μπαν: Τεχνολογία καλπάζουσα και κινητή 
τηλεφωνία, διαδίκτυο, πληροφορική, μέσα 
μαζικής επικοινωνίας όχι μόνον εθνικής εμ-
βελείας, αλλά κλίμακος περιφερειακής, ορι-
σμένα και πλανητικής. Ο Κόσμος όλος έγινε 
πράγματι ένα Μικρό Χωριό, αλλά είναι στην 
πραγματικότητα ένας Κόσμος βαθύτατα πο-
λυτεμαχισμένος σε Κόσμους άγρια ανταγωνι-
στικούς και συχνά εχθρικούς.

2ον Ο Κόσμος εισήλθε στην παγκοσμιο-
ποίηση. Αλλά χειραγωγούμενη ανηλεώς πα-
γκοσμιοποίηση των Αγορών και των Τραπε-
ζών, της ενέργειας, των δικτύων, των κατα-

κλυσμιαίων άνωθεν μηνυμάτων και της βίας. 
Λείπει απελπιστικά πια ο πολιτισμός και ο σε-
βασμός.

3ον Η πραγματικότητα έγινε εικονική. Γε-
γονός δεν είναι ό,τι πραγματικά συμβαίνει, 
αλλά ό,τι εικονογραφεί και μεταδίδει η τηλε-
οπτική και γενικότερα η ηλεκτρονική εικόνα. 
Και ο Κόσμος αιχμαλωτίζεται στη διατεταγμέ-
νη αυτή πλαστή εικόνα. Η πιο τρομερή διε-
θνής τρομοκρατία είναι η επιθετική και απο-
συνθετική εικονική πραγματικότητα.

4ον Τέλος, η παγκόσμια και κατ’ εξοχήν 
εγκόσμια Υπερδύναμη δεν μεταφέρει πολιτι-
σμό, αλλά τον περιφρονεί όπου τον βρει και 
συχνά τον καταστρέφει. Επί παραδείγματι στη 
Μεσοποταμία, κατά την εισβολή των Αμε-
ρικανών στο Ιράκ, λεηλατήθηκε «όλως τυ-
χαίως» «από Ιρακινούς» -ανθρώπινους στό-
χους τότε- το βαρύτιμο Μουσείο της Βαγδά-
της και εξαφανίσθηκε «μυστηριωδώς» ένα 
από τα πολυτιμότερα αποθέματα του αρχαιο-
τέρου ανθρωπίνου πολιτισμού. Εκτός του ότι 
δεν φέρει πολιτισμό, η Κοσμοκράτειρα Υπερ-
δύναμη δεν αισθάνεται εμπράκτως κανέναν 
απολύτως θεσμικό ενδοιασμό: παραβιάζει 
ωμά κι αυταρχικά όσους νόμους και αρχές 
επικαλείται και έχει θέσει η ίδια! Βομβάρδι-
σε τη Σερβία και εισέβαλε στο Ιράκ χωρίς κα-
μιά προηγουμένη απόφαση του ΟΗΕ. Επέ-
βαλε μονομερώς την ανεξαρτησία του Κοσ-
συφοπεδίου, παρά την προηγουμένη αντίθε-
τη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και την Συνθήκη του Ελσίνκι. Εγκατέ-
στησε το Κολαστήριο του Γκουαντάναμο πα-
ραβιάζοντας όλες μαζί τις διεθνείς συνθήκες 
περί αιχμαλώτων πολέμου και την αμερικα-
νική νομοθεσία κ.ά. Παγκόσμια Αυτοκρατο-
ρία χωρίς καμιά νομιμοποίηση, όμως, ουδέ-
ποτε έχει γνωρίσει η Ιστορία.

Σημειώσεις
1. Νίκος Ι. Μέρτζος, Σταθμοί Ελλήνων, εκδόσεις 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011, σελ.25-26.

Η Ευρώπη των αριθμών
κατά την τελευταία 25ετία η Ευρώπη απέχει έτη φωτός από το πνεύμα των ιδρυτών της



Οι πρόσφατες αποκαλύψεις των 
ουίκιλικς, 57.000 ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων τα οποία φέρονται να 
προέρχονται από τον προσωπικό 
λογαριασμό του εκλεκτού του Ερ-
ντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ρί-
χνουν άπλετο φως στον στενό κύ-
κλο του προέδρου της Τουρκίας, 
και αποκαλύπτουν πολλές αξιο-
σημείωτες πληροφορίες για το 
πώς λειτουργεί το καθεστώς του.

Ο 
Αλμπαϊράκ είναι σύζυ-
γος μιας από τις κόρες 
του Ερντογάν, της Έσρα, 
την οποία παντρεύτη-

κε με πολιτικό γάμο το 2014. Κου-
μπάροι, και αυτή η πληροφορία δι-
ατηρεί την αξία της, ήταν ο Κωστά-
κης Καραμανλής και η σύζυγός 
του Νατάσσα, ο βασιλιάς της Ιορδα-
νίας Αμπντάλα, ο ηγέτης του Πακι-
στάν στρατηγός Μουσάραφ και ο 
Ρουμάνος πρωθυπουργός Αντριάν 
Ναστάζε.

Mε τις ευλογίες του πεθερού του, 
έχει αναδειχθεί σήμερα στον δεύτερο 
πιο ισχυρό πολιτικό άνδρα της Τουρ-
κίας –ένα είδος σύγχρονου βεζίρη, 
στον οποίο ο «σουλτάνος» έχει πα-
ραχωρήσει, υπό τις εντολές του πά-
ντοτε, ένα μεγάλο κομμάτι της εσω-
τερικής πολιτικής. Ιδίως τις υπό-
γειες μεθοδεύσεις για την ολοκλη-
ρωτική εσωτερική κατίσχυση του 
καθεστώτος έναντι υπαρκτών, δυνη-
τικών και… φανταστικών αντιπάλων. 
Αυτός ο ρόλος αναδεικνύεται από 

αναφορές της γνωστής ειδησεογρα-
φικής ιστοσελίδας για τη Μέση Ανα-
τολή, Αλ-Μόνιτορ στις διαρροές των 
ουίκιλικς: «Μερικά από τα πιο ζου-
μερά μηνύματα που αποκαλύφθη-
καν, αφορούν συνομιλίες του Αλμπα-
ϊράκ με τον αδελφό του, Σερχάτ, που 
διοικεί τον φιλοκυβερνητικό δημοσι-
ογραφικό όμιλο Τουρκουάζ Μέντια 
και συμμετέχει στο διοικητικό συμ-
βούλιο της Τζαλίκ Χόλντινγκ, μιας γι-
γάντιας τουρκικής εταιρείας με συμ-
φέροντα στους κλάδους της ενέργει-
ας, τις κατασκευές και τις τηλεπικοι-
νωνίες, μεταξύ πολλών άλλων.

Στα μέιλ, ο Σερχάτ προωθεί τις 
συνομιλίες του με τον Μεχμέτ Αλί 
Γιαλτσιντάγκ, συνεταίρου του εκλεγ-
μένου πλέον προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, στις επιχειρήσεις 
που διαθέτει ο ίδιος στην Τουρκία. 
Ο Γιαλτσιντάγκ είναι γαμπρός του 
Τούρκου μεγιστάνα των μίντια Αϊντίν 

Ντογκάν, και διατηρεί στενές σχέσεις 
με τον Αλμπαϊράκ. Είναι αυτός που 
κανόνισε την τηλεφωνική επικοινω-
νία μεταξύ του Τραμπ και του Ερντο-
γάν μετά την νίκη του πρώτου, στις 9 
Νοεμβρίου 2016.

Τα μέιλ αποκαλύπτουν ότι ο Γιαλ-
τσιντάγκ χρησιμοποίησε τη θέση του 
για να λογοκρίνει δημοσιογράφους 
που δούλευαν στις επιχειρήσεις του 
Ντογκάν και επέκριναν τον πρόεδρο 
της Τουρκίας. Ο ίδιος αναγκάστηκε 
να παραιτηθεί από την θέση του διευ-
θύνοντα συμβούλου του ομίλου Ντο-
γκάν, μετά τη διαρροή των μηνυμά-
των του Αλμπαϊράκ τον Σεπτέμβριο 
από τη RedHack, μια ομάδα Τούρ-
κων χάκερ, η οποία υλοποίησε την 
απειλή της να τα δημοσιοποιήσει εάν 
η κυβέρνηση δεν ενέδιδε στα αιτή-
ματά της, να απελευθερώσει δεκάδες 
αριστερούς ακτιβιστές από τα κρατη-
τήρια».

Ένα άλλο σκέλος των αποκαλύ-
ψεων εμπλέκει τον Αλμπαϊράκ στις 
υπόγειες διασυνδέσεις της τουρκικής 
ενεργειακής εταιρείας Πάουερτράνς, 
η οποία έχει αναλάβει μονοπωλιακά 
τις εισαγωγές του ιρανικού αργού πε-
τρελαίου στην Τουρκία, μέσω ιρακι-
νού Κουρδιστάν. Η ίδια εταιρεία έχει 
κατηγορηθεί από τον τουρκικό Τύπο, 
σε δημοσιεύματα του 2014 και του 
2015, ότι αναμείγνυε πετρέλαιο που 
παρήγαγε το Ισλαμικό Χαλιφάτο σε 
εκείνο των Κούρδων του Ιράκ, αν και 
η υπόθεση έχει παραμείνει δίχως 
επαρκή τεκμηρίωση.

Οικονομικό Πογκρόμ
Εν τω μεταξύ, όλες αυτές οι αποκα-
λύψεις δεν φαίνεται να ανακόπτουν 
τη δικτατορική ορμή του καθεστώ-
τος, η οποία, από την απόπειρα πρα-
ξικοπήματος του Ιουλίου κι έπειτα, 
έχει πάρει τη μορφή ενός πραγματι-
κού κυνηγιού μαγισσών, με διώξεις 
που υπερβαίνουν τις 120.000. Τις 
τελευταίες δε, εβδομάδες, αποκαλύ-
πτονται οι μεγάλες οικονομικές δια-
στάσεις αυτού του πογκρόμ. Καθώς 
η τουρκική οικονομία κλυδωνίζεται 
από τη ραγδαία μεταβολή της ισοτι-
μίας λίρας-δολαρίου, αλλά και από 
το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας 
που η ίδια διακυβέρνηση Ερντογάν 
έχει προκαλέσει, το καθεστώς βρί-
σκει την ευκαιρία να πολλαπλασιά-
σει την οικονομική του ισχύ, επεκτεί-
νοντας τις διώξεις και στον επιχειρη-

ματικό κόσμο. Σύμφωνα με το αφή-
γημα του Ερντογάν, οι οικονομικές 
αναταράξεις είναι μέρος μιας υποτι-
θέμενης οικονομικής συνωμοσίας 
από τα γνωστά κέντρα του εξωτερι-
κού και του εσωτερικού, και γι’ αυτό 
τις τελευταίες εβδομάδες έχουν συλ-
ληφθεί πάνω από πενήντα δύο επι-
χειρηματίες, ενώ έχουν δημοσιευθεί 
από το τουρκικό κράτος γύρω στις 
εβδομήντα μεγάλες επιχειρήσεις. Τις 
τελευταίες μέρες, μάλιστα, το κυβερ-
νών κόμμα δεν δίστασε να κατηγορή-
σει μέσα από τον ελεγχόμενο Τύπο 
ακόμα και αυτήν την Ένωση Βιομη-
χανιών και Επιχειρήσεων της Τουρ-
κίας (TUSIAD) για… προδοσία και 
συμμετοχή στη «συνωμοσία του δο-
λαρίου» που οργανώνει ο Σόρος.

Προφανώς, αυτός ο κύκλος διώ-
ξεων αποσκοπεί στο να δημιουργή-
σει ένα καθεστώς ασφυκτικού ελέγ-
χου της οικονομικής ζωής της χώρας, 
καθώς το σουλτανάτο σταδιακά εκτο-
πίζει την παραδοσιακή αστική τάξη 
και εγκαθιδρύει τα δικά της νέα τζά-
κια. Ούτως ή άλλως, οι διώξεις του τε-
λευταίου εξαμήνου έχουν προκαλέ-
σει τις βίαιες κρατικοποιήσεις πάνω 
από 600 επιχειρήσεων, συνολικής 
αξίας άνω  των4 δισ.$...

Μ. Πετμεζάς

     ΔΙΕΘΝΗ

Α 

πό την έναρξη της βιομηχανικής 
επανάστασης, ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός, αλλά και η οικονομική δρα-
στηριότητα, αυξήθηκαν κατακόρυ-

φα. Πλέον ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπερνά 
τα 7 δισεκατομμύρια, έχοντας σχεδόν επταπλα-
σιαστεί από το 1820. Παράλληλα υπολογίζεται 
ότι, μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός 
θα αγγίζει τα 9 δισεκατομμύρια, με αποτέλε-
σμα να χρειάζεται άλλος ένας πλανήτης για να 
τραφούν όλοι οι κάτοικοι. Επιπρόσθετα, ο πλα-
νήτης βρίσκεται σε μία συνεχόμενη αύξηση της 
θερμοκρασίας του, δημιουργώντας πολλά προ-
βλήματα στο οικοσύστημα. 

Είναι πλέον φανερό ότι η ανθρωπότητα ζει 
πάνω από τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, 
δημιουργώντας προβλήματα στο περιβάλλον. 
Οι αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου, η μη ανανεωσιμότητα των φυσικών πό-
ρων, η κλιματική αλλαγή, η εξαφάνιση έμβιων 
όντων, αλλά και η γενικότερη υποβάθμιση της 
ποιότητας ζωής είναι θέματα μείζονος σημασί-
ας. Από την άλλη μεριά, οι οικονομολόγοι, και 
ιδιαίτερα αυτοί που πιστεύουν στην αέναη ανά-

πτυξη της οικονομίας, αψηφούν τις προειδοποι-
ήσεις περί βιοφυσικών ορίων του πλανήτη. 

Ο κώδωνας του κινδύνου για τον πλανήτη 
είχε ηχήσει από το 1972 και συγκεκριμένα από 
την έκθεση της Λέσχης της Ρώμης. Εκεί τονι-
ζόταν ότι ο πλανήτης, δεδομένου ότι είναι ένα 
κλειστό σύστημα, δεν μπορεί να αντέξει σε μια 
πολιτική απεριόριστης ανάπτυξης. Οι περισσό-
τεροι οικονομολόγοι, μέχρι τότε, παρουσίαζαν 
την οικονομία αποκομμένη από το κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό σύνολο. Τα αποτελέσματα 
της έκθεσης εμφανίστηκαν σταδιακά στην κα-
θημερινότητα των ανθρώπων στις «ευημερού-
σες» κοινωνίες, λόγω έλλειψης ενεργειακών 
αποθεμάτων. Έτσι λοιπόν, το 1987 δημοσιεύ-
εται η έκθεση Μπρούντλαντ, όπου πλέον επι-
καιροποιείται η προστασία του περιβάλλοντος 
κατά την οικονομική διαδικασία. Τότε ακούγε-
ται για πρώτη φορά η έννοια της βιώσιμης ανά-
πτυξης, αναφερόμενη στην ικανοποίηση των 
δικών μας αναγκών χωρίς να επιβαρύνεται η 
ικανοποίηση των μελλοντικών γενεών. Επίση-
μα η βιώσιμη ανάπτυξη άρχισε να λειτουργεί 
από το 1992 και τη συνδιάσκεψη στο Ρίo. 

Όμως, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν θεωρείται 
από κάποιους μια ρεαλιστική λύση για τη κοι-
νωνία και το περιβάλλον. Τα αυξανόμενα περι-
βαλλοντικά προβλήματα, αλλά και οι πολιτικές 
σκοπιμότητες, δεν προσφέρουν θετικά συμπε-
ράσματα για την προοπτική της. Ειδικότερα, θε-
ωρείται ως η «πράσινη όψη της καπιταλιστικής 
οικονομίας», δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη δεν αποφεύγει τον καταναλωτισμό. Επιπλέ-
ον, δεν γίνεται πιστευτή η ιδέα της οικονομικής 
μεγέθυνσης με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρό-
πο. Παράλληλα, ασκείται κριτική προς τη λέξη 
ανάπτυξη, που θεωρείται «προβληματική». 
Ο λόγος είναι μια διπλή αλληλουχία αρνητι-
κών συνεπειών της ανάπτυξης για την κοινω-
νία και το περιβάλλον. Καταρχήν η ανάπτυξη, 
δηλαδή η οικονομική μεγέθυνση, με τον τρόπο 
που χρησιμοποιείται δημιουργεί σχέσεις εξου-
σίας μέσα στην κοινωνία, αλλά και αποικια-
κές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά δεύτε-
ρον, η οικονομική διαδικασία είναι από τη φύση 
της εντροπική και χρειάζεται μια μόνιμη χρήση 
υλικού και πόρων, με αποτέλεσμα να μην απο-
φεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Έτσι, προτείνεται μια ριζοσπαστικότερη 
και ρεαλιστικότερη πρόταση για την κοινωνία 
και το περιβάλλον, αυτή της αποανάπτυξης. Η 
αποανάπτυξη προτείνει ένα μοντέλο οικονο-
μίας παρομοιάζοντός το με το σαλιγκάρι. Δη-
λαδή, όπως το σαλιγκάρι δημιουργεί το κέλυ-
φός του μέχρι το σημείο που μπορεί να το ση-
κώσει, έτσι και η ανθρωπότητα πρέπει να δη-
μιουργήσει μια οικονομική διαδικασία που να 
την αντέχει το περιβάλλον και η κοινωνία. Αυτό 
το είδος οικονομίας θα μπορούσε να είναι δυ-
νητικά η συνεργατική, αλληλέγγυα ή κοινωνι-
κή οικονομία. Τα μη καπιταλιστικά φαντασιακά 
που παράγει η συνεργατική οικονομία από την 
ιστορική ουτοπικότητα που τη χαρακτηρίζει, σε 
συνδυασμό με τη μετέπειτα εξέλιξή της σε αλ-
ληλέγγυα ή κοινωνική οικονομία, την κάνουν 
να φαντάζει ως ένα ιδανικό οικονομικό μοντέ-
λο χαμηλότερης κλίμακας, που επικεντρώνε-
ται σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να δώσει λύ-
σεις στις περιβαλλοντικές πιέσεις του πλανήτη.         

Αλέξανδρος Κόρπας-Πρελορέντζος

Η οικολογική υποβάθμιση και η «διέξοδος του σαλιγκαριού»

Έργα και ημέρες του σουλτανάτου
Οι αποκαλύψεις των ουίκιλικς, ο στενός κύκλος του Ερντογάν και το οικονομικό πογκρόμ που διεξάγει το καθεστώς.

Ο Ερντογάν με τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ (δεξιά)



                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ

Η 

εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ 
στην προεδρία των ΗΠΑ εί-
ναι μάλλον το κορυφαίο γεγο-
νός του 2016, ίσως  πιο σημαντι-

κό και από το Μπρέξιτ.  Ένας από τους ση-
μαντικότερους λόγους που αυτές οι εκλογές 
είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι  ότι, ίσως 
για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, παρου-
σιάστηκε μία αντισυμβατική υποψηφιότη-
τα, που προέβαλε μία διαφορετική πρόταση 
για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ (όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί από το 2001 έως σή-
μερα) και γενικότερα για τον ρόλο της υπερ-
δύναμης στα παγκόσμια πράγματα. 

Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ακρο-
βατούσε ανέκαθεν στο δίλημμα παρεμβα-
τισμός ή απομονωτισμός. Συνήθως , όταν 
επρόκειτο για μία μεγάλη δύναμη με ισχυ-
ρές στρατιωτικές, πολιτικές και θεσμικές 
δομές, ή για σύγκρουση μεγάλων δυνά-
μεων, οι ΗΠΑ έκλιναν προς τον απομονω-
τισμό (πχ. στην περίπτωση του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, όπου το τέλος στην πολι-
τική της σύνεσης –απομονωτισμού το έδω-
σε η κήρυξη πολέμου της Γερμανίας κατά 
των ΗΠΑ την 11η Δεκεμβρίου 1941). Όταν 
επρόκειτο όμως για χώρες ή περιοχές με 
μικρή εμβέλεια ισχύος και καθυστερημέ-
νες δομικά-θεσμικά, τότε επικρατούσε η 
κοσμική άποψη του προτεσταντισμού, που 
έγκειται στην εξαγωγή των θεσμών του κο-
σμικού κράτους και των ατομικών δικαιω-
μάτων διά της παρέμβασης, ως ηθικό χρέ-
ος του πολιτισμένου κόσμου να μετακενώ-
σει τα «φώτα» του –πέρα από τα όποια οικο-
νομικά οφέλη  της παρέμβασης. Η πολιτική 
του παρεμβατισμού κατά τις δύο τελευταί-
ες δεκαετίες, με την εμπλοκή των ΗΠΑ σε 
Ιράκ και Αφγανιστάν  στο όνομα του  «πο-
λέμου κατά της τρομοκρατίας» συνεχίστη-
κε, ίσως διακριτικότερα, και κατά την εποχή 
Ομπάμα με την κατάληψη της Λιβύης και 
την καταστροφή της Συρίας, εν ονόματι της 
πτώσης των δικτατοριών και της εξαγωγής 
της δημοκρατίας.

Η πολιτική αυτή των παρεμβάσεων 
εξυπηρέτησε τους γεωστρατηγικούς στό-
χους των ΗΠΑ, όμως είχε δύο ολέθρια 
αποτελέσματα: πρώτον την ενίσχυση του 
λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους  σε Ιρακ, 
Συρία και Λιβύη και δεύτερον τον κατακλυ-
σμό της Ευρώπης από ανεξέλεγκτα κύματα 
προσφύγων. Στη δεύτερη τετραετία Ομπά-
μα επίσης, οι ΗΠΑ κατάφεραν να απομα-
κρύνουν την Ουκρανία από τη Ρωσία, να 
θρέψουν το μίσος ανάμεσά τους και, μέσω 
αυτής της αντιπαράθεσης, να τερματίσουν 
τη γερμανορωσική και τη γενικότερη ευρα-
σιατική προσέγγιση. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ στις προεκλογικές 
του εξαγγελίες κομίζει μία νέα πρόταση για 
την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία 
διαφοροποιείται από αυτή των προκατόχων 
του και συνοψίζεται κυρίως στα εξής σημεία:

Διάθεση επαναπροσέγγισης  με τη Ρω-
σία και αναστολής του νεοψυχροπολεμικού 
κλίματος. Ωστόσο, τα συμφέροντα των δύο 
χωρών είναι αντικρουόμενα, με εστίες αντι-
παράθεσης τη ζώνη Αρκτική-Μαύρη θά-
λασσα. Η όποια βελτίωση των σχέσεων δεν 
θα είναι ασφαλής, καθώς οι ισορροπίες εί-
ναι εύθραυστες.

Προθυμία συνεργασίας με το καθεστώς 
του Άσαντ για την πάταξη του ΙΣΙΣ. Μάλι-
στα, ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος 
να αφήσει τον Άσαντ και τον Πούτιν  να συ-
ντρίψουν την αντίσταση στη Συρία. Αβέβαιο 
παραμένει το αν θα είναι αποστασιοποιημέ-
νη η στάση του στη Λιβύη, όπου o ΙΣΙΣ δια-
θέτει ισχυρούς πυρήνες. Αν οι ΗΠΑ κρατή-
σουν αποστάσεις, τότε οι Ευρωπαίοι ενδε-
χομένως να τεθούν προ  των ευθυνών τους, 
προκειμένου να σταματήσουν την ανεξέλε-
γκτη ροή μεταναστών από τη χώρα αυτή.

Ακύρωση των TPP (συμφωνιών διε-
θνούς εμπορίου). Ο Τραμπ δείχνει αποφα-
σισμένος να ακυρώσει όλες τις συμφωνίες 
ελεύθερου εμπορίου που δεν εξυπηρετούν 
τα αμερικανικά συμφέροντα, με αποκο-
ρύφωμα τη NAFTA (εμπορική συμφωνία 
ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού), την οποία κατα-
κεραύνωνε στον προεκλογικό του λόγο.

Όλη αυτή η στροφή που εξέφρασε ο 
Τραμπ στην πολιτική των ΗΠΑ δεν είναι 
αυθαίρετη, αλλά έχει να κάνει με τις ανη-
συχίες, τα προβλήματα και την αντίληψη 
της εκλογικής βάσης που τον εξέλεξε. Ο μέ-
σος Αμερικανός δεν θεωρεί πλέον ότι η πα-
γκοσμιοποίηση (και ο ηγετικός ρόλος των 
ΗΠΑ) εξυπηρετούν τα συμφέροντά του. 
Στις ΗΠΑ υφίσταται μία εθνική επιχειρη-
ματική τάξη η οποία θίγεται από τις συμφω-
νίες διεθνούς εμπορίου, από τη φυγή κεφα-
λαίων σε χώρες φθηνού εργατικού δυναμι-
κού και από τον «φορολογικό παράδεισο» 
των πολυεθνικών εταιρειών. Η φθίνουσα 
αυτή εθνική επιχειρηματική τάξη, καθώς 
και το εργατικό της δυναμικό ήταν ο  πυρή-
νας της εκλογικής βάσης του Τραμπ. 

Γι’ αυτό ο Τραμπ προσβλέπει σε μία πε-
ρισσότερο παραδοσιακή οικονομία, που 
σχετίζεται στην εξόρυξη χάλυβα, ορυκτών, 
και σε έργα εκσυγχρονισμού των υποδο-

μών (Νέα Συμφωνία Τραμπ), σε αντίθε-
ση με την Κλίντον που προσέβλεπε σε μία 
οικονομία του 21ου αιώνα, στηριγμένη πε-
ρισσότερο στη σύγχρονη τεχνολογία και 
τα χρηματο-οικονομικά. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι ο Τραμπ θα εγκαταλείψει την παγκό-
σμια οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ, αλλά 
ενδεχομένως ότι δεν θα θυσιάσει το εθνι-
κό συμφέρον στο υπερεθνικό όραμα. Ζητά, 
έτσι,  από την Ευρώπη να πληρώσει περισ-
σότερα για την άμυνα της, εξ ου και η σχετι-
κή αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από τις πο-
λεμικές επιχειρήσεις (και το κόστος τους). 
Όλα αυτά συνιστούν μία πιο απομονωτική 
στάση των ΗΠΑ στην εξωτερική πολιτική.

Η επικράτησή του εντάσσεται στο πλαί-
σιο της ευρύτερης αντίδρασης κατά της 
παγκοσμιοποίησης που συντελείται στον 
χώρο της Δύσης (άνοδος ευρωσκεπτικιστι-
κών δυνάμεων, μπρέξιτ. Επιχειρείται από 
εθνικές και αστικές δυνάμεις της δεξιάς ως 
επί το πλείστον, καθώς οι δυνάμεις της εκ-
συγχρονιστικής-φιλελεύθερης Αριστεράς 
αποτελούν βασικό συντελεστή του παγκο-
σμιοποιητικού εγχειρήματος, το οποίο έχει 
ενσωματώσει αρκετά στοιχεία «μεταμαρξι-
σμού». Ενδεικτικές είναι οι αναφορές του 
νέου Αμερικανού προέδρου στο «διεφθαρ-
μένο πολιτικό κατεστημένο του συστήμα-
τος Κλίντον», το οποίο «χρηματοδοτεί ΜΜΕ 
και οικονομικές εταιρείες, δεν λογαριάζει τα 
συμφέροντα του αμερικανικού λαού, είναι 
υπεύθυνο για το κλείσιμο των εργοστασίων 
και την καταστροφή της εργατικής τάξης, 
την παράνομη μετανάστευση και τη φυγή 
κεφαλαίων στο εξωτερικό». Όλη αυτή η ρη-
τορική (ανεξάρτητα από το πόσο πραγματι-
κότητα ή υπερβολή εμπεριέχει), στην ουσία 
θέτει έναν λαό απέναντι σε μία ελίτ που λει-
τουργεί για τον εαυτό της και τα συμφέρο-
ντά της.  Η εκλογή Ντόναλντ Τραμπ μοιά-
ζει με μία εθνική προσαρμογή του καπι-
ταλισμού, προκειμένου η άκρατη παγκο-
σμιοποίηση και ο «λιμπεραλισμός» να μην 
καταστρέψουν αυτό το καθαρά υλιστικό και 
προτεσταντικό- «αμερικανικό όνειρο».

* Τελειόφοιτος Φιλολογίας ΕΚΠΑ, απόφοι-
τος σχολής Δημοσιογραφίας. 

Το μεγάλο ερώτημα
η εξωτερική πολιτική των ηΠΑ και ο Τραμπ

Του Μιχάλη Ρέττου*Σ 

κοτεινό το μέλλον της Ευρώπης, παρά την 
αισιοδοξία του  Μισέλ Σερ. Ο Γάλλος φιλό-
σοφος των επιστημών, μέλος της Γαλλικής 
Ακαδημίας και καθηγητής στα πανεπιστή-

μια της Σορβόννης και του Στάνφορντ, σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα Λε Μοντ (11/9/2016, σελ. 24) εξέφρασε 
την άποψη ότι, χάρη στην ΕΕ, η Ευρώπη μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο ζει τη μακρότερη περίοδο ειρήνης και 
ευημερίας από την εποχή του ...Τρωικού πολέμου (sic) 
και υποστήριξε ότι η Ευρώπη θα ξεπεράσει με επιτυχία 
τις σημερινές δυσκολίες της.

Στη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα δύσκο-
λα γίνεται αποδεκτή η αισιοδοξία του Σερ. Αντίθετα, φαί-
νεται πως είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα η απαι-
σιοδοξία του άλλου σύγχρονου Γάλλου φιλοσόφου, Ρο-
ζέ-Πολ Ντρουά. Σε άρθρο του, στο περιοδικό Λε Πουάν 
(4/8/2016, σελ. 49 κ.ε.), γράφει πως η κατάσταση σήμε-
ρα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι ορθώς ανησυ-
χούμε και  φοβόμαστε πως ζούμε την αρχή του τέλους 
του πολιτισμού μας.

Ο Γάλλος ιστορικός Ρενέ Γκρουσέ έγραψε πως, με 
βάση την ιστορική του γνώση και εμπειρία, ουδείς πολι-
τισμός αφανίστηκε από εξωτερικά αίτια, χωρίς προηγου-
μένως να είχε αυτοκαταστραφεί, όπως επίσης ότι ουδε-
μία αυτοκρατορία δεν κατακτήθηκε από ξένη δύναμη, 
χωρίς πριν να είχε αυτοκτονήσει ηθικά, κοινωνικά και 
οικονομικά. Η αυτοϋπονόμευση της Ευρώπης και του 
πολιτισμού της οφείλεται στην υποβάθμιση της Παιδείας 
και στην απαιδευσία των πολιτών της, στην ηθική και οι-
κονομική κρίση, στην εξασθένιση της κοινωνικής συνο-
χής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, στη διαφθορά πο-
λιτικών και πολιτών, στην επικράτηση του λαϊκισμού και 
της δημαγωγίας, στη μείωση των ψυχικών αντιστάσεων 
έναντι των εξωτερικών ιδεολογικών και θρησκευτικών 
επιθέσεων.

Η παρακμή της γραφειοκρατίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οφείλεται στη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία 
της. Δεν είναι δυνατό, λ.χ., να ανεβαίνει εδώ και χρόνια 
καλπάζοντας το χρέος στην Ελλάδα από  ελληνικές κυ-
βερνήσεις, που αποδείχθηκαν αδύναμες να αντιμετωπί-
σουν το πελατειακό σύστημα εξουσίας, τον ανεύθυνο συ-
ντεχνιασμό κοινωνικών ομάδων  και τη  δημαγωγία της 
αντιπολίτευσης και η Ε.Ε. να αδιαφορεί και να μην έχει 
επιβάλει  στην Ελλάδα τα ενδεδειγμένα μέτρα που, τότε, 
θα ήσαν πολύ πιο ήπια, χωρίς «τρόικες» και «θεσμούς». 

Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών και κυβερνήσεις 
των χωρών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της βρε-
τανικής του κ. Κάμερον, ευθύνονται για το κάρπισμα  του 
λαϊκισμού, του σοβινισμού και του ευρωσκεπτικισμού 
στην Ευρώπη, καθώς και για το  Μπρέξιτ. Με ευθύνη 
της ΕΕ και ανήμπορων κυβερνήσεων σε χώρες - μέλη 
της ευδοκιμούν σήμερα τα φαινόμενα Τσίπρα – Καμμέ-
νου στην Ελλάδα, Λε Πεν και Μελανσόν στη Γαλλία, Φά-
ρατζ και Τζόνσον στη Βρετανία, Μπέπε Γκρίλο στην Ιτα-
λία, Χόφερ στην Αυστρία, Όρμπαν στην Ουγγαρία, Κατζίν-
σκι στην Πολωνία, Σόινι στη Φινλανδία και άλλων. Όλοι 
τους αποτελούν συμπτώματα  της παρακμής της ευρω-
παϊκής ιδέας, καθώς και σημάδια φθοράς των ευρωπα-
ϊκών αξιών, όπως τις πρέσβευαν οι σκαπανείς της ΕΕ 
Σουμάν, Αντενάουερ και Ντε Γκάσπερι.      

    Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος

Σκοτεινό το μέλλον 
της Ευρώπης



Ο 

Κ. Πόππερ, όπως άλ-
λωστε και ο Μαρξ, συ-
χνά παρερμηνεύθη-
κε από κάποιους που 

τον επικαλούνται ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τους δικούς 
τους σκοπούς. Κατά αυτόν τον τρό-
πο οι νεοφιλελεύθεροι ή το Ίδρυμα 
Σόρος τον χρησιμοποιούν αποσπα-
σματικά ως σύνθημα και παραλεί-
πουν να ασχοληθούν με το ίδιο το 
έργο του.

Η προσέγγιση που έκανε ο Κ. 
Πόππερ στον Πλάτωνα είναι γνω-
στή κυρίως από το έργο του «Η 
ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί 
της»[1], που κυκλοφόρησε για 
πρώτη φορά στην Αγγλία το 1945, 
όπου επιγραμματικά αναφέρε-
ται ως ένας από τους κατ’ εξοχήν 
εχθρούς της, μαζί με τον Ηράκλει-
το, τον Αριστοτέλη, τον Χέγκελ και 
τον Μαρξ.

Στη χώρα μας, πέραν μιας προ-
σπάθειας να αναιρεθούν τα επιχει-
ρήματά του από τον Κ. Δεσποτό-
πουλο[2], δεν σημειώνεται κάποια 
άλλη πιο σύνθετη απόπειρα. Όμως 
οι μελέτες του Κ. Δεσποτόπουλου, 
παρά την εμβρίθειά τους και τη 
σοβαρή τους τεκμηρίωση, έχουν 
άλλο ως κύριο αντικείμενο και πα-
ρεμπιπτόντως μόνο αναφέρονται 
στον Πόππερ. Το σχετικά πρόσφα-
το έργο του Σ. Ράμφου για τον Πλά-
τωνα τον προσπερνά[3], δίχως ενδι-
αφέρον για τις ποππεριανές τοπο-
θετήσεις .

Κατ’ αρχήν, οι όροι ανοιχτή και 
κλειστή κοινωνία χρησιμοποιήθη-
καν χρονικά για πρώτη φορά από 
τον Ανρί Μπερξόν στο έργο του οι 
«Οι δύο πηγές της ηθικής και της 
θρησκείας», το οποίο κυκλοφόρησε 
στη Γαλλία το 1932. Ως κλειστή κοι-
νωνία ορίζεται ως εκείνη που «τα 
μέλη της σχετίζονται μόνο μεταξύ 
τους, αδιαφορούν για τους άλλους 
ανθρώπους, είναι μονίμως έτοιμοι 
να επιτεθούν ή να αμυνθούν, εν τέ-
λει αναγκάζονται να είναι σε στά-
ση μάχης. Τέτοια είναι η ανθρώπι-
νη κοινωνία, όταν βγαίνει από την 
αγκαλιά της φύσης. Ο άνθρωπος 
ήταν καμωμένος γι’ αυτήν, όπως 
το μυρμήγκι για τη μυρμηγκοφω-
λιά»[4] ενώ ως ανοιχτή κοινωνία 
«αυτή που θα αγκάλιαζε, από άπο-
ψη αρχής, ολόκληρη την ανθρω-

πότητα»[5]. Είναι πολύ πιθανόν ότι 
ο Πόππερ προμηθεύτηκε αυτούς 
τους δύο όρους, που έχουν βαρύ-
νουσα σημασία στη σκέψη του, από 
τον Μπερξόν. Παραδέχεται βέβαια 
σε μια υποσημείωση του έργου 
του ότι και οι δύο χρησιμοποιούν 
την ανοιχτή και την κλειστή κοινω-
νία με την ίδια σημασία[6]. Συγχρό-
νως όμως επιδιώκει, σε αντίθεση 
με πολλούς οπαδούς του, να δείξει 
και τα όρια τους: «Ο χαρακτηρισμός 
της κλειστής κοινωνίας ως μαγικής 
και της ανοιχτής κοινωνίας, ως ορ-
θολογικής και κριτικής κάνει, βέ-
βαια, αδύνατο να εφαρμόζουμε αυ-
τούς τους όρους χωρίς να εξιδανι-
κεύουμε την υπό εξέταση κοινωνία. 
Η μαγική στάση δεν έχει καθόλου 
εξαφανιστεί από τη ζωή μας, ούτε 
ακόμα και από τις πιο ανοιχτές κοι-
νωνίες που έχουν ως τώρα λειτουρ-
γήσει, και θεωρώ απίθανο να εξα-
φανιστεί ποτέ ολότελα»[7].

Όμως ο Πόππερ, ολοκληρώνο-
ντας την απάντηση σε ένα επικριτή 
του – τον καθηγητή Ρ. Μπ. Λέβιν-
σον- βρίσκεται στην ανάγκη να το-
νίσει την πεποίθησή του «για το συ-
ντριπτικό διανοητικό επίτευγμα του 
Πλάτωνα. Η γνώμη μου ότι υπήρξε 
ο μέγιστος των φιλοσόφων δεν έχει 
μεταβληθεί. Ακόμα και η ηθική και 
πολιτική φιλοσοφία του είναι, ως 
διανοητικό επίτευγμα, απαράμιλλη, 
παρ’ όλο που τη θεωρώ ηθικά απω-
θητική και, στ’ αλήθεια, τρομακτική. 
Όσο για τη φυσική κοσμολογία του, 
η γνώμη μου άλλαξε στο διάστημα 
που μεσολάβησε από την πρώτη 
ως τη δεύτερη έκδοση (ακριβέστε-
ρα, ανάμεσα στην πρώτη αγγλική 

έκδοση και στην πρώτη αμερικά-
νικη) αυτού του βιβλίου και προ-
σπάθησα να δώσω λόγους για τους 
οποίους θεωρώ τώρα ότι υπήρξε 
ο θεμελιωτής της γεωμετρικής θε-
ωρίας για τον κόσμο, μιας θεωρίας 
που η σημασία της αυξήθηκε εξα-
κολουθητικά στη διάρκεια των αιώ-
νων. Θα θεωρούσα αλαζονικό από 
τη μεριά μου να επαινέσω τις λογο-
τεχνικές του ικανότητες. Αυτό που 
έχουν δείξει οι κριτικοί μου είναι, 
πιστεύω, πως το μεγαλείο του Πλά-
τωνα κάνει ιδιαίτερα σημαντικό να 
καταπολεμήσουμε την ηθική και 
πολιτική του φιλοσοφία και να προ-
ειδοποιήσουμε εκείνους που μπο-
ρεί να πέσουν θύματα της γοητείας 
του»[8]. 

Συγχρόνως, ο Πόππερ δεν θα 
δυσκολευθεί να παραδεχθεί ότι 
από τους αρχαίους Έλληνες ξεκίνη-
σε η έξοδος από την κλειστή κοινω-
νία: «Όταν λέμε ότι ο δυτικός πολι-
τισμός έχει τις ρίζες του στους Έλ-
ληνες, θα ’πρεπε να συνειδητοποι-
ούμε τι σημαίνει αυτό: σημαίνει ότι 
οι Έλληνες ξεκίνησαν για μας αυτήν 
τη μεγάλη επανάσταση που, καθώς 
φαίνεται, βρίσκεται ακόμα στο ξε-
κίνημά της – τη μετάβαση από την 
κλειστή στην ανοιχτή κοινωνία»[9].

Ο Πλάτωνας εκκινεί από την 
προσπάθεια να αναιρέσει τον σχε-
τικισμό και τον ηθικό μηδενισμό 
που ενσαρκώνονται στον διάλογο 
«Γοργίας» από τον Καλλικλή και 
στην «Πολιτεία» από τον Θρασύμα-
χο, καθώς και τη θεμελιώδη θέση 
τους ότι «δίκαιο είναι το συμφέρον 
του ισχυρού», δηλαδή ότι το Δίκαιο 
και η Ισχύς ταυτίζονται (φημί γαρ 
εγώ είναι το δίκαιον ουκ άλλο τι ή 
το του κρείττονος συμφέρον). Εξ ου 
και υπότιτλος της «Πολιτείας» είναι 
«περί Δικαίου πολιτικός». Η προ-
σπάθειά του θα απλωθεί σχεδόν 
σε όλο το έργο του μέχρι τους «Νό-
μους». Ο Πόππερ θα επικρίνει το 
όραμα της «Πολιτείας», το οποίο ως 
προς την κοινοκτημοσύνη των αγα-
θών το είχε ήδη επικρίνει ο Αριστο-
τέλης, διότι θα θεωρήσει ότι η απά-
ντηση που επιχείρησε να δώσει 
στον ηθικό μηδενισμό είναι εξίσου 
επικίνδυνη με αυτόν, αφού κατατεί-
νει σε μια «μαγική» κοινωνία, όπως 
ήταν η αρχαία Σπάρτη. Όμως στον 
διάλογο «Γοργίας» θεωρεί ότι απο-
δοκιμάζει τις απόψεις του Καλλικλή 
δίχως να εμφορείται από τις ολο-
κληρωτικές απόψεις, που πιστεύει 
ότι διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα 
στην «Πολιτεία»[10]. 

Βεβαίως είναι ενδιαφέρον, ότι 
ο Πόππερ μπορεί να επικρίνει τον 
Πλάτωνα, αλλά εξυμνεί τον Σωκρά-
τη. Όμως ό,τι γνωρίζουμε γι’ αυτόν 
το οφείλουμε κυρίως στους πλα-
τωνικούς διαλόγους. Η σωκρατική 
προτροπή να υπομένουμε το κακό 
παρά να το ασκούμε, προαναγγέλ-
λει τη χριστιανική ηθική. Η έλλογη 
σκέψη του, η ειρωνεία του, ο κριτι-
κός και διαλεκτικός του λόγος, που 
ανησύχησε τους σύγχρονούς του 
και εξήγειρε τον Νίτσε μεταφέρθη-
καν σε εμάς χάρις, κυρίως, τη γρα-
φίδα του Πλάτωνα ώστε να είναι 
εξαιρετικά δύσκολα να διακρίνου-
με τα δύο αυτά πρόσωπα. Ο Πόπ-
περ παραδέχεται ότι ο Σωκράτης, 
(όπως μας τον μετέφερε ο Πλάτω-
νας) ασκεί κριτική στους δημοκρα-
τικούς θεσμούς της Αθήνας, αλλά 
με μια πολύ σημαντική διαφορά: 
«Η κριτική του Σωκράτη ήταν δη-
μοκρατική και μάλιστα του είδους 
εκείνου που αποτελεί την ίδια τη 
ζωή της δημοκρατίας»[11]. 

Πιο σημαντική είναι η σύνδε-
ση που κάνει ο Πόππερ ανάμε-
σα στον Πλάτωνα και στον Καρτέ-
σιο, που αναπτύσσει στο έργο του 
«Ο κόσμος του Παρμενίδη- δοκί-
μια για τον Προσωκρατικό Διαφω-
τισμό». Συμπεραίνει ότι «αποφασι-
στικός είναι ο ρόλος του Πλάτωνα 
στην προϊστορία της διδασκαλίας 
του Ντεκάρτ για τα θεϊκά αυτοαλή-
θεια –veracitas dei– κατά την οποία 
η ενορατική μας νόηση δεν μας 
απατά, διότι ο Θεός είναι η αυτοα-
λήθεια και δεν είναι δυνατόν να μας 
εξαπατήσει· ή, με άλλα λόγια, ότι 
η νόησή μας αποτελεί πηγή γνώ-
σης, επειδή ο Θεός είναι πηγή γνώ-
σης. Αυτή η διδασκαλία έχει μακρά 
ιστορία που εύκολα μπορεί να ανα-
χθεί τουλάχιστον ως τον Όμηρο και 
τον Ησίοδο»[12]. Όμως πιο σημα-
ντική είναι η συμβολή του πλατωνι-
κού διαλόγου «Μένωνας» όπου δι-
ατυπώνονται η θεωρία της γνώσης 
ως ανάμνηση και η αισιόδοξη άπο-
ψη ότι η γνώση είναι προσιτή σε κα-
θένα: «Ο Σωκράτης το αποδεικνύει 
αυτό σε ένα ωραίο χωρίο του Μέ-
νωνα, όπου υποβοηθεί έναν αμόρ-
φωτο νεαρό δούλο να «αναπλάσει» 
την απόδειξη μιας ειδικής περίπτω-
σης του πυθαγόρειου θεωρήματος. 
Αυτή είναι ακριβώς μια αισιόδο-
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Ο Πλάτωνας στην «Ανοιχτή Κοινωνία»
Το πλατωνικό έργο και η πολυμέρεια της ερμηνείας του από τον κ. Πόππερ (Karl Popper)
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Η κοινωνία στην Ελλάδα βρίσκεται σε 
πλήρες αδιέξοδο. Δεν είναι κάτι καινού-
ριο αυτό, η παρακμή της είχε ήδη ξεκι-
νήσει από την εποχή της βαυαροκρατί-
ας και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια 
της υπάρξεως του ελλαδικού κρατιδίου. 
Όμως τα τελευταία χρόνια η παγκοσμι-
οποίηση έχει δηλητηριάσει βαθιά τους 
ανθρώπους, τις αξίες τους και την ταυ-
τότητά τους. Αυτό χειροτέρεψε την κα-
τάσταση και στην ελλαδική κοινωνία.

Ο 
ι άνθρωποι, χάνοντας τις συλ-
λογικές τους ταυτότητες, χά-
νουν και τον εαυτό τους και 
μετέωροι βυθίζονται στη μο-

ναξιά τους. Αυτή η μοναξιά κάνει τους αν-
θρώπους αγρίμια, με αποτέλεσμα να βλέ-
πουμε παντού στην κοινωνία ανθρώπους 
άγριους, απολίτιστους, μίζερους και χα-
μένους στην άγνοιά τους. Σήμερα κανείς 
δεν επιζητεί την υστεροφημία, τη δόξα και 
την τιμή, αλλά τα χρήματα, το βόλεμα και 
την ψευτο-ασφάλεια. Και τη θεωρώ ψευτο-
ασφάλεια διότι, όσο ασφαλής και να είσαι οι-
κονομικά, η έλλειψη ταυτότητος, νοήματος 
και σκοπού σε κατατρώει εσωτερικά όπου 
και να πας, ό,τι και να κάνεις, σαν το δηλητή-
ριο που σιγά-σιγά σου τρώει τα σωθικά.

Βλέπουμε όλοι συνεχώς στους δρόμους 
ανθρώπους που τους λες καλημέρα και σε 
βρίζουν, τους χαμογελάς και σε θεωρούν 
τρελό ή ανώμαλο, βρίζουν θεούς και ιερά, 
σου δημιουργούν φόβο και μόνο στην όψη 
τους. Στον δρόμο οδηγοί και πεζοί ψάχνουν 
την παραμικρή ευκαιρία για να σε βρίσουν 
και να σε κρίνουν. Μια κοινωνία βαριά άρ-
ρωστη, τελείως αποστασιοποιημένη από 
την πολιτική και την κοινωνική ζωή, χαμέ-
νη στην ιδιωτεία της, ψάχνοντας άλλους τρό-
πους να ξεσπάσει για την κατάντια της.

Το χειρότερο, όμως, όλων είναι ότι η ελ-
ληνική κοινωνία, λόγω της μιζέριας και της 
παραιτήσεώς της έχει χάσει κάθε ίχνος αυ-
τοσεβασμού. Οι άνθρωποι δεν σέβονται την 
ίδια τους την υπόσταση και την προσωπι-
κότητα (γίνεται άραγε να σεβαστείς κάτι που 
έχεις χάσει;). Αυτοεξευτελίζονται δημοσίως 
και δεν ενδιαφέρονται για τους γύρω τους. 
Έχουν ξεχάσει τους βασικούς κανόνες ευ-
γενείας και μάλιστα τους απαξιώνουν όπο-
τε κάποιος τους επικαλείται. Το να πεις σή-
μερα «ευχαριστώ» ή «συγγνώμη» θεωρεί-
ται ψευτο-ευγένεια και είναι αιτία χλευα-
σμού από τους γύρω σου. Θεωρείται μέχρι 
και συντηρητικό, παλαιομοδίτικο. Ακούς 
συνεχώς γύρω σου ανθρώπους που μιλά-
νε με τρόπο που αηδιάζεις για την ανθρώ-
πινη ύπαρξη.

Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί τις υγιείς 
ομάδες της κοινωνίας να απομονώνονται, 
να κλείνονται στον εαυτό τους για να προ-

στατευθούν και να μη χάσουν την ανθρωπιά 
τους όπως το μεγαλύτερο μέρος της κοινω-
νίας. Η απομόνωση όμως αυτή οδηγεί στην 
καταπίεση των συναισθημάτων τους και 
στην κατάθλιψη, με αποτέλεσμα σιγά-σιγά 
να καταστρέφονται και οι ίδιοι. Γιατί άνθρω-
πος που έχει συλλογική συνείδηση και δεν 
ζει στη συλλογικότητα είναι άνθρωπος δυ-
στυχισμένος και οδηγείται πολλές φορές σε 
κατάσταση χειρότερη και από την άρρωστη 
κοινωνία. Γιατί η γνώση πολλές φορές είναι 
πιο καταστροφική από την άγνοια...

Γίνεται, λοιπόν, όταν μια κοινωνία έχει 
απορρίψει κάθε αξία, ακόμη και τον ίδιο 

τον εαυτό της και τη συλλογική της ταυτότη-
τα, να μπορέσει να αναγεννηθεί; Να μπορέ-
σει να ανανήψει από αυτή την παρακμή που 
την κατατρώει; Δυστυχώς, η πραγματικότι-
τα έχει αποδείξει ότι το δωμάτιο ανανήψεως 
είναι ερμητικά κλειστό για μια τόσο ακρω-
τηριασμένη κοινωνία και δεν πρόκειται να 
ανοίξει...

Τη σημερινή εποχή επιχειρείται από 
πολλές δυτικές κοινωνίες η επιστροφή στα 
εθνικά κράτη, ακριβώς διότι οι κοινωνίες 
αντιλήφθηκαν ότι η παγκοσμιοποίηση τις 
παρασέρνει στον αφανισμό τους. Στον Ελλη-
νισμό όμως τα πράγματα είναι αρκετά δια-
φορετικά. Ο Ελληνισμός έρχεται από πολύ 
μακριά και η διάβρωση του νοήματός του 
είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την έλευ-
ση της παγκοσμιοποιήσεως. Η παγκοσμι-
οποίηση απλώς του έδωσε τη χαριστική 
βολή. Έτσι, ενώ οι δυτικές κοινωνίες έχουν 
τον χρόνο και την άνεση να σώσουν τις συλ-
λογικότητές τους, ο Ελληνισμός έχει χάσει 
προ πολλού το ραντεβού με τη σωτηρία του.

Σήμερα το μόνο που μπορεί να γίνει εί-
ναι ο καθένας μας να κάνει μια προσωπική, 
σιωπηρή επανάσταση. Όποιος έχει διασώ-
σει την ταυτότητά του να τη διαφυλάξει, ώστε 
να μην τον παρασύρει η κοινωνία στην πα-
ρακμή, και, ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα να 
αρκούν «μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καρά-
βι» για να αναγεννηθεί αυτή η πρόταση πο-
λιτισμού που λέγεται Ελληνισμός. Αρκεί οι 
υγιείς δυνάμεις να αντέξουν στη σημερινή 
μοναξιά τους...

                                                                                                                                             IΔΕΕΣ

Κοινωνία αντιπάλων
η έλλειψη αυτοσεβασμού της κοινωνίας δεν επιτρέπει ελπίδες για ανάκαμψη

Του Νίκου Παππά

“ 
Βλέπουμε όλοι συνεχώς 

στους δρόμους ανθρώ-

πους που τους λες κα-

λημέρα και σε βρίζουν, 

τους χαμογελάς και σε 

θεωρούν τρελό ή ανώ-

μαλο, βρίζουν Θεούς και 

ιερά, σου δημιουργούν 

φόβο και μόνο στην όψη 

τους

Το χειρότερο, όμως, όλων είναι ότι η ελληνική κοινωνία λόγω της μιζέριας και της παραι-
τήσεώς της έχει χάσει κάθε ίχνος αυτοσεβασμού. Οι άνθρωποι δεν σέβονται την ίδια τους 
την υπόσταση και την προσωπικότητα (γίνεται άραγε να σεβαστείς κάτι που έχεις χάσει;).

ξη επιστημολογία και η ρίζα του καρτεσιανι-
σμού. Φαίνεται ότι στον «Μένωνα» ο Πλάτων 
είχε τη συναίσθηση του έντονα αισιόδοξα χα-
ρακτήρα της θεωρίας του, διότι την παρουσι-
άζει ως διδασκαλία που ξυπνά στον άνθρωπο 
τη διάθεση να γνωρίζει, να ερευνά, να ανακα-
λύπτει»[13]. Τελικά θα αναγνωρίσει στον Πλά-
τωνα ότι ήταν αυτός που ανακάλυψε, πως στην 
ποππεριανή επιστημολογία ονομάζεται «τρί-
τος κόσμος» και θα συμμεριστεί την απόφαν-
ση του Ουάιτχεντ ότι «όλη η δυτική φιλοσοφία 
αποτελείται από υποσημειώσεις στον Πλάτω-
να»[14].

Συνεπώς, όπως στον πραγματικό κόσμο 
δεν συναντώνται η ανοιχτή και η μαγική-
κλειστή κοινωνία, με τον καθαρό τρόπο που 
τις περιγράφει η φιλοσοφική θεωρία, κατά 
τον ίδια τρόπο δεν υπάρχει στον Πόππερ 
ένας ομοιόμορφος, μονοκόμματος Πλάτωνας. 
Δίπλα στον φιλόσοφο της «Πολιτείας» 
και των «Νόμων», υπάρχει ο φιλόσοφος 
θεμελιωτής της γεωμετρίας, του «Μένωνα» 
και του «Γοργία» που προαναγγέλλουν την 
καρτεσιανή ορθολογικότητα και την πολιτεία 
που προστατεύει τους πιο αδύνατους. Σε 
αντίθεση με κάποιους που χρησιμοποιούν 
τον Πόππερ για τις δικές τους επιδιώξεις, οι 
κριτικές του επισημάνσεις δεν απέκρυψαν 
ποτέ τον βαθύ θαυμασμό που είχε σε όλη τη  
ζωή του για τον Πλάτωνα και για το σύνολο 
της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας στην οποία 
απέδιδε την οφειλή «της αφετηρίας εξόδου της 
ανθρωπότητας από την κλειστή κοινωνία».
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Στο βιβλίο αυτό η Μαρία Μαγγι-
ώρου μας δίνει την οντολογική 
πολιτική ανάλυση της σύγχρονης 
Δύσης. Θεωρώντας ότι η αληθι-
νή πολιτική σκέψη είναι οντο-
λογική, εκτιμά την απουσία της 
στον σύγχρονο κόσμο, ως κατ’ 
εξοχήν πολιτικό πρόβλημα. Η 
απουσία οντολογικής πολιτικής 
σκέψης κρύβει τη σαθρή, όπως 
διεξοδικά αποδεικνύει, οντολο-
γική θεμελίωση της Δύσης και 
τα εξ αυτής ανακύπτοντα ιστορι-
κά αδιέξοδα. 

Ό 

πως θα δει ο αναγνώ-
στης του βιβλίου, τα ευ-
ρήματα της οντολογι-
κής μεθόδου πολιτικής 

ανάλυσης είναι εντυπωσιακά. Και, 
καθώς συμβαίνει να είναι αόρατα 
υπό το πρίσμα των καθιερωμένων 
μεθόδων, αποφενακίζουν όλα τα κα-
θαγιασμένα ιδεολογήματα. Αν μά-
λιστα λάβουμε υπόψη, ότι τα οντο-
λογικά κριτήρια επισημαίνουν δι-
αχρονικούς ταυτοποιητικούς ελ-
κυστές, αντιλαμβανόμαστε ότι η 
οντολογική μέθοδος δύναται να πα-
ρατεθεί, ως εναλλακτική πρόταση 
στις κλασικές νεωτερικές προσεγ-
γίσεις: την οικονομική (φιλελεύθε-
ρη και μαρξιστική), την εθνοκρατι-

κή (πάλη των κρατών), τη θρησκευ-
τική (πάλη των θρησκειών) και τη 
γεωπολιτική (πάλη των θαλάσσιων 
με τις ηπειρωτικές δυνάμεις). Χώρια 
που δύναται να τις ερμηνεύσει.

Για να διακρίνεις όμως την οντο-
λογία ενός πολιτισμού, πολύ δε πε-
ρισσότερο να την κρίνεις, πρέπει 
να πατάς σε μιαν άλλη οντολογία. 
Υπάρχει εδώ το αναγκαίο αρχιμή-
δειο στήριγμα; 

Όντως υπάρχει, διότι το όλο εγ-
χείρημα αντλεί την επιστημολογική 
εγκυρότητά του από τη ριζικά δια-
φορετική οντολογική θεμελίω-
ση του ελληνικού πολιτισμού, την 
οποία μας την ανέδειξαν οι τρεις με-
γάλοι στοχαστές μας, Κώστας Πα-
παϊωάννου, Κορνήλιος Καστοριά-
δης και Κώστας Αξελός, το έργο των 
οποίων γνωρίζει όσο ελάχιστοι. Οι 
συνθετικές δυνατότητες αξιοποίη-
σής του είχαν φανεί άλλωστε από το 
1998, με το πρώτο μεγάλο έργο της, 
«Ο λόγος της αυτονομίας», από τις εκ-
δόσεις Σάκκουλα.

Θα χαρακτήριζα το βιβλίο της κ. 
Μαγγιώρου θεμελιώδη συμβολή 
στη διαμόρφωση μιας εγχώριας πο-
λιτικής σκέψης διεθνούς εμβέλειας, 
επικαλούμενος τους ακόλουθους 
τρεις κυρίως λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι το βι-
βλίο μας παρέχει εδραία πρόσβαση 
στη φιλοσοφία της Πολιτικής (με κε-

φαλαίο Π), όπου και βασιλεύει η πιο 
πηχτή μας άγνοια. Πρόκειται για τη 
μετάβαση από τη φιλοσοφική οντο-
λογία του Εν – Πολλά στην κοινω-
νική οντολογία του Εμείς – Εγώ και 
από εκεί στη διερεύνηση των επάλ-
ληλων στη Δύση μεταμορφώσεων 
των εμβαλωματικών λύσεων, που 
κάθε τόσο επινοούνται πάνω στο δί-
πολο ιδεαλισμός - πραγματισμός, 
για να αντισταθμίσουν τα οργανικά 
ελλείμματα της κυρίαρχης γερμανο-
γενούς ατομοκρατικής οντολογίας. 
Πρόκειται ασφαλώς για θεματική 
«πολύ δύσκολη» για τον σημερινό 
άνθρωπο, όχι γιατί είναι εκ φύσεως 
ιδιαζόντως δύσκολη, αλλά επειδή η 
δυτική σκέψη έχει εξορίσει την οντο-

λογία από τη φιλοσοφία και επιπλέ-
ον έχει συρρικνώσει τη φιλοσοφία 
σε εργαλειακή θεραπαινίδα της επι-
στήμης. Αφήνοντας έτσι, όχι μόνο 
την πολιτική σκέψη χωρίς επίγνωση 
των οντολογικών της προϋποθέσε-
ων, αλλά και την ίδια την επιστήμη.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το 
βιβλίο ορίζει μια σαφή θεωρητική 
αφετηρία για τη σύνδεση εθνικής 
ταυτότητας και εθνικού συμφέ-
ροντος, που είναι απαραίτητη για 
να έχει νόημα ο όρος «εθνική στρα-
τηγική» (όρος που σε μας κατάντησε 
«πουκάμισο αδειανό»). Λαμβανομέ-
νου όμως υπόψη, ότι «πόλεμος πά-
ντων πατήρ», είναι επόμενο ότι χω-
ρίς σαφείς τις περί αυτά ορθές νο-
ηματοδοτήσεις, δεν είναι δυνατόν 
να απαντηθεί το θεμελιώδες αξίω-
μα της εθνικής στρατηγικής: «Αν 
ούτε τον εαυτό σου γνωρίζεις ούτε 
τον εχθρό σου, η μοίρα σου είναι 
να είσαι για πάντα δούλος»! Το 
Εμείς, ως «εαυτός» μας και το Εμείς 
του «άλλου» ως «εχθρού», μόνο με 
οντολογικά κριτήρια επιδέχονται 
ορθό προσδιορισμό. Και τούτο για-
τί η διαχρονική υπόσταση του Εμείς, 
στην ύπαρξη της οποίας και αναφέ-
ρεται η «ταυτότητα», συναρτάται με 
την οντολογική του θεμελίωση. 

Ο τρίτος λόγος είναι, ότι από τα 
συμφραζόμενα του βιβλίου προκύ-
πτει μια θεωρία διεθνών σχέσεων 

βασισμένη στην ελληνική οντολο-
γία. Ως τέτοια, τοποθετεί το αντικεί-
μενό της πέρα από τις ισχύουσες θε-
ωρίες, που διδάσκονται στα πανεπι-
στήμια και οι οποίες ξεκινούν από τα 
μανιχαϊστικά δίπολα ολισμός - ατο-
μισμός και ιδεαλισμός - πραγματι-
σμός, με τους ούτως ή άλλως προ-
βληματικούς δυαδικούς συνδυα-
σμούς τους. – «Προβληματικούς», 
επειδή ο όποιος κυρίαρχος πόλος, 
καθώς αυτοϋπολαμβάνεται ως μο-
ναδικά «πραγματικός», υποτάσσει 
τον άλλο (τον ούτως ή άλλως ανα-
γκαίο) για την πολιτική του σύστα-
ση, σαν η οντολογική του ύπαρξη να 
είναι «καταχρηστική», «επιφατική», 
«ψευδαισθησιακή». Πράγμα αναπό-
δραστα φενακιστικό όλων των ανα-
κυπτόντων προβλημάτων.

Το βιβλίο είναι πιστεύω θεμελιώ-
δες ειδικά για τους τρεις παραπάνω 
λόγους, αλλά και για άλλους μερικό-
τερους, πολύ σημαντικούς επίσης, 
όπως η εκάστοτε διελκυστίνδα των 
ιδεολογιών, που συνοδεύουν την 
ιστορική πορεία εδραίωσης της κυ-
ρίαρχης στον σύγχρονο κόσμο ατο-
μικιστικής οντολογίας. 

Βέβαια είναι θεμελιώδες μόνο 
για όποιον νοιάζεται για τα «Κοινά». 
Και ενδιαφέρεται να αποκτήσει πάλι 
νόημα η παμπάλαια τούτη, εντελώς 
κούφια σήμερα λέξη, που κυριολε-
κτεί το εθνικό μας Εμείς.  

Σύγχρονα Ψέματα και Αρχαίες Αλήθειες

Η 

είδηση εμφανίζεται συχνά τις τε-
λευταίες εβδομάδες στις σελίδες 
του έντυπου και ηλεκτρονικού 
Τύπου: «Οι Έλληνες αποποιού-

νται μαζικά κληρονομιές λόγω της αδυναμίας 
τους να εξοφλήσουν τα χρέη που προκύπτουν 
απ’ αυτές». Με μια μετατόπιση νοήματος, ένας 
κοινωνιοαναλυτής (sic) θα μπορούσε να δια-
βάσει: «Οι Έλληνες (συλλογικό υποκείμενο) 
αποποιούνται την (συλλογική) κληρονομιά 
τους λόγω της αδυναμίας τους να εξοφλήσουν 
τα (παρόντα και μελλοντικά) χρέη (προς τις 
προηγούμενες και τις επόμενες γενεές) που 
προκύπτουν απ’ αυτή».

Ο Γιώργος Σεφέρης γράφει στο Μυθιστό-
ρημα:

Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι 
στα χέρια

που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν 
ξέρω πού να τ’ ακουμπήσω

Η εθνική μας κατάθλιψη θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί και σαν μια μισοσυνειδητή, μισο-

ασυνείδητη επίγνωση της αδυναμίας μας να 
σηκώσουμε το «μαρμάρινο κεφάλι» του 
Σεφέρη. Απεμπολώντας τη συλλογική δημι-
ουργία 3000 χρόνων, μια ιστορία και μια πα-
ράδοση που εμπεριέχει μερικές από τις επι-
φανέστερες ανθρώπινες επινοήσεις (δημο-
κρατία, φιλοσοφία, τραγωδία, χριστιανική 
θρησκεία), πιστεύουμε εσφαλμένα πως μπο-
ρούμε να επιβιώσουμε από τον οδοστρωτήρα 
της παγκοσμιοποίησης που ισοπεδώνει αξί-
ες, ταυτότητες, μνήμη. Βαυκαλιζόμαστε πως, 
αρνούμενοι την αντιστασιακή παράδοση του 
νεώτερου ελληνισμού, θα εξευμενίσουμε το 
μνημονιακό τέρας, βυθιζόμενοι σε μια αυτο-
αναπαραγόμενη παρακμή που μηδενίζει αν-
θρώπους, ιδέες, προτάγματα.

Μόνο η ανάληψη της ευθύνης για τη συλ-
λογική μας ιστορία σε ό,τι καλύτερο, αλλά και 
σε ό,τι χειρότερο εμπεριέχει, μπορεί να οδη-
γήσει στον ποθούμενο «εκσυγχρονισμό της 
παράδοσης». Οι Έλληνες θα άρουν την παρα-
λυτική τους αδράνεια όχι με μαγικές λύσεις 
(όπως συνιστούσαν πολλοί τα τελευταία χρό-

νια), ούτε με μεγαλομανιακές «φυγές προς τα 
εμπρός». Οι δήθεν λύσεις αυτές, το μόνο που 
έκαναν ήταν να διαιωνίσουν και να επιτείνουν 
την απογοήτευση, τη σύγχυση, την παραίτη-
ση και τη στειρότητα του συλλογικού μας φα-
ντασιακού. Θα πρέπει να συνθέσουμε με δημι-
ουργικό τρόπο τα καλύτερα στοιχεία όλων των 
παραδόσεών μας (εθνικο-απελευθερωτικών, 
δημοκρατικών, κοινοτικών, λόγιων και λαϊ-
κών) και να δώσουμε απτές λύσεις στα συγκε-
κριμένα σημερινά προβλήματα. Οι Αθηναίοι 
τραγικοί ποιητές επικαιροποίησαν την αρχαία 
ελληνική μυθολογική κληρονομιά, κάνοντάς 
τη να μιλήσει για τα ζητήματα των συγκαιρια-
νών τους (αλλά και όλων των μεταγενέστε-
ρων). Οι μεγάλοι σύγχρονοι ποιητές μας μπό-
λιασαν την ελληνική γλώσσα και ποίηση, 
αφομοιώνωντας δημιουργικά τα δυτικά λογο-
τεχνικά δάνεια.

Τα υπόγεια ρεύματα του συλλογικού μας 
ασυνείδητου μπορούν, αν συντεθούν και 
εναρμονιστούν κατάλληλα, να αναδείξουν 
μια πρωτότυπη και οικουμενικής αξίας λύση 

τόσο για τον σύγχρονο ελληνισμό, όσο και ευ-
ρύτερα.

Απ’ τους δύο μας ποταμούς
θα γευτεί μια νύχτα η έρημος καρπούς

τραγουδάει ο Διονύσης Σαββόπουλος στο 
«Τσάμικο» το 1983.

Η αποποίηση της εθνικής ιστορικής μας 
κληρονομιάς όχι μόνο δεν θα βοηθήσει να 
«ξεχρεώσουμε» αλλά, αντιθέτως, θα κατα-
κερματίσει και θα αποσυνθέσει ακόμα περισ-
σότερο το συλλογικό μας σώμα.

Όταν δούμε καθαρά, πάνω στο σώμα αυτό, 
την ομορφιά του, αλλά και τις πληγές του, την 
ανατολή του και τη δύση του, το φως, αλλά και 
το σκοτάδι του, τότε μόνο θα μπορέσουμε, θαρ-
ραλέοι και υπεύθυνοι, να αναλάβουμε τα εθνι-
κά, αλλά και τα οικουμενικά χρέη μας. Έτσι κι 
αλλιώς, είναι εξαιρετικά δύσκολη η απο-ποίη-
ση μιας κληρονομιάς που είναι, στο βαθύτερο 
πυρήνα της, ποίηση...

Σ.Σ

Αποποίηση κληρονομιάς;

     ΒΙΒΛΙΟ

Του Θεόδωρου Ζιάκα

Για το νέο βιβλίο της Μαρίας Μαγγιώρου που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.



Ο Κιμ Φίλμπι, ο διαβόητος δι-
πλός πράκτορας των Σοβιετικών 
στη Μ. Βρετανία, είχε πει κάπο-
τε, σε μια συνέντευξή του, πως 
το μυστικό της μη αποκάλυψής 
του ήταν ότι «αρνιόμουν σθενα-
ρά τα πάντα», προσθέτοντας με 
νόημα ότι «η αριστοκρατική κα-
ταγωγή μου και οι ισχυρές μου 
διασυνδέσεις ήταν επίσης ένα 
ασύγκριτο πλεονέκτημα». Προ-
φανώς, οι Ρόναλντ Ρέιγκαν και 
Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος 
ή οι σύμβουλοί τους, πρέπει να 
είχαν διαβάσει Φίλμπι, διότι η 
στάση τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
των αποκαλύψεων για το σκάν-
δαλο Ιράνγκεϊτ, ακόμη και όταν 
ο κλοιός είχε σφίξει επικίνδυνα 
γύρω τους, ήταν ακριβώς αυτή.

Η 

πλήρης άρνηση ενημέ-
ρωσης ή ανάμιξης στο 
σκάνδαλο, ενώ ένας 
ένας αποδεικνύονταν 

εμπλεκόμενοι οι στενότεροί τους 
συνεργάτες, ήταν η μόνιμη τακτι-
κή του προέδρου «Τεφλόν» και 
του αντιπροέδρου του, και τελικά 
την έβγαλαν καθαρή. Η διαδικα-
σία προστασίας τους όμως, όπως 
και το βάθος και η φύση του ιδίου 
του σκανδάλου, έθεσαν σε λειτουρ-
γία μηχανισμούς που θα οχύρω-
ναν τα γραφεία του προέδρου και 
του αντιπροέδρου από τον δημό-
σιο έλεγχο και θα άνοιγαν τον δρό-
μο στις υπερεξουσίες με τις οποί-
ες έχουν επενδυθεί σήμερα. Η πα-
ρακαταθήκη του σκανδάλου Ιράν-
Κόντρα και της συγκάλυψής του 
είναι άκρως επονείδιστη και τα 
στοιχεία που έρχονται στο φως εί-
κοσι χρόνια μετά την αποκάλυψή 
του στοιχειοθετούν μια αφήγηση 
ριζικά διαφορετική από εκείνη του 
«καθεστώτος».

Η βασική υπόθεση του σκαν-
δάλου Ιράν-Κόντρα είναι γνωστή 
σε όλους: Η κυβέρνηση Ρέιγκαν-
Μπους, επιχειρώντας να αποκτή-
σει εκ νέου ερείσματα στο μετε-
παναστατικό Ιράν (υποτίθεται φο-
βούμενη σοβιετική διείσδυση στη 
χώρα) και να απελευθερώσει εφτά 
Αμερικανούς ομήρους που κρα-
τούνταν από τη φιλοϊρανική Χεζ-
μπολάχ στον Λίβανο, πουλού-
σε υπερτιμολογημένα οπλικά συ-
στήματα (πυραύλους TOW και 

HAWK) στους Ιρανούς (που τότε 
πολεμούσαν με το Ιράκ) μέσω των 
καλών υπηρεσιών του Ισραήλ. Οι 
Ισραηλινοί πουλούσαν τα όπλα 
που αγόραζαν από τους Αμερικα-
νούς στους Ιρανούς, βγάζοντας και 
κάτι από τη συναλλαγή, και με τα 
ιρανικά χρήματα αντικαθιστούσαν 
αυτά που είχαν πουλήσει. Οι πω-
λήσεις αυτές γίνονταν μυστικά, για 
τον απλό λόγο ότι, το 1979, το αμε-
ρικανικό κογκρέσο είχε επιβάλει 
εμπάργκο πωλήσεων όπλων στην 
Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα, και εξίσου μυστι-
κά, ένα μεγάλο μέρος από τα χρή-
ματα των πωλήσεων προς το Ιράν 
διοχετεύονταν για τη χρηματοδό-
τηση των Κόντρας, του οργανωμέ-
νου από τη ΣIA παραστρατιωτικού 
σώματος μισθοφόρων που, ορμώ-
μενο από τη γειτονική Ονδούρα, 
διεξήγε έναν βρώμικο πόλεμο ενα-
ντίον της επαναστατικής κυβέρνη-
σης της Νικαράγουας. Τα πράγ-
ματα περιπλέκονταν ακόμη πε-
ρισσότερο, διότι με το νομοσχέδιο 
Μπόλαντ (1982-1985) το κογκρέ-
σο απαγόρευε ρητά κάθε οικονομι-
κή βοήθεια προς τους Κόντρας.

Όταν τελικά το σκάνδαλο ξέ-
σπασε (11/86), ο Ρέιγκαν βγήκε 
σε εθνικό δίκτυο και ψευδόμενος 
κατάφωρα δήλωσε, «δεν διαπραγ-
ματεύτηκα ποτέ με τρομοκράτες», 
και έριξε το φταίξιμο για την «πα-
ρατυπία» στον σύμβουλο εθνι-
κής ασφαλείας Τζον Ποϊντέξτερ 
και τον, ως τότε άγνωστο, αντισυ-
νταγματάρχη των πεζοναυτών και 
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 

Ασφαλείας (NSC), Όλιβερ Νορθ. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέιγκαν, με 
τις ενδείξεις ενοχής να φτάνουν 
ως στον Λευκό Οίκο, αναγκάστη-
κε να τα μαζέψει στη συνέχεια και 
τον Μάρτιο του ’87, σε μία τηλεο-
πτική εμφάνιση αντάξια του βρα-
βείου Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου, 
έκανε την εξής απίστευτη δήλω-
ση: «Πριν λίγους μήνες σας είπα 
ότι δεν αντάλλαξα όπλα με ομή-
ρους. Η καρδιά μου και οι καλύτε-
ρές μου προθέσεις μου λένε ακό-
μη πως αυτό είναι αλήθεια, αλλά, 
τα γεγονότα και οι αποδείξεις μου, 
λένε πως δεν είναι έτσι».

Παρ’ όλα αυτά, το σκάνδαλο 
κουκουλώθηκε και ο πρόεδρος 
και ο αντιπρόεδρος Μπους (που 
δήλωνε συνεχώς ότι ήταν έξω από 
το παιχνίδι) αφέθηκαν στο απυρό-
βλητο με μια απλή παρατήρηση 
μη ικανοποιητικής επίβλεψης των 
υφισταμένων τους. H επιτροπή 
Τάουερ (11/86-2/87) και η επι-
τροπή του Κογκρέσου για την υπό-
θεση Ιράν-Κόντρα (1/87-11/87) 
αποφάνθηκαν ότι «ο πρόεδρος δεν 
γνώριζε, αν και θα έπρεπε να γνω-
ρίζει». Σε όλους όσοι καταδικάστη-
καν (σε αστείες για τη σοβαρότητα 
της υπόθεσης ποινές), όπως οι Κά-
σπαρ Γουάινμπεργκερ (υπουρ-
γός Αμύνης), Ουίλιαμ Μακφάρ-
λεϊν (σύμβουλος εθνικής ασφάλει-
ας), Έλιοτ Άμπραμς (υφυπουργός 
Εξωτερικών) κ.α. όπως οι Νορθ και 
Ποϊντέξτερ, δόθηκε χάρη από τον 
Μπους τον πρεσβύτερο με το που 
ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρό-
εδρος το 1989. Προφανώς, ήταν η 
ανταμοιβή τους για το ότι κράτησαν 
το στόμα τους κλειστό και το θέμα 

θεωρήθηκε λήξαν μαζί με τη δεκα-
ετία του ‘80.

Το ζήτημα όμως ήταν πολυ-
επίπεδο και άγγιζε πολλούς αν-
θρώπους σε διάφορες θέσεις και 
χώρες για να ξεχαστεί τόσο εύκο-
λα. Κατ’ αρχάς, το θέμα της χρη-
ματοδότησης των Κόντρας ήταν 
από μόνο του μέγα σκάνδαλο. Οι 
Νορθ και Ποϊντέξτερ μπορεί να 
κατέστρεφαν έγγραφα και αποδεί-
ξεις επί δύο ολόκληρες μέρες, όταν 
φάνηκε ότι κινδύνευαν με κλήτευ-
ση από το κογκρέσο, αλλά δεν γι-
νόταν να τα εξαφανίσουν όλα. Έτσι, 
από ένα λάθος της γραμματέως του 
Νορθ, η οποία μπέρδεψε τα ψηφία 
του λογαριασμού της εταιρείας βι-
τρίνας χρηματοδότησης των Κό-
ντρας σε κάποια ελβετική τράπεζα 
με αυτόν ενός Ελβετού επιχειρη-
ματία, αποκαλύφθηκε ότι για χρό-
νια οι Κόντρας λάμβαναν τακτι-
κά εμβάσματα χιλιάδων δολαρίων 
από τον σουλτάνο του Μπρουνέι, 
το Κατάρ και τη Σαουδική Αρα-
βία.

Επίσης, το 1996, ο Γκάρι Γου-
έμπ, ένας επίμονος δημοσιογρά-
φος της εφημερίδας Ερμής του Σαν 
Χοσέ από την Καλιφόρνια, αποφά-
σισε να ερευνήσει τις φήμες για 
εμπόριο κοκαΐνης στις ΗΠΑ από 
στελέχη των Κόντρας και έκανε το 
αυτονόητο: Επισκέφτηκε την κα-
κόφημη περιοχή Σάουθ Σέντραλ 
του Λος Άντζελες ακολουθώντας 
αντίστροφα την αλυσίδα διανομής 
της κόκας και χτύπησε χρυσάφι. 
Μέσω ενός καταδικασμένου με-
γαλεμπόρου ναρκωτικών ονόματι 
Φρίγουει Ρικ Ρος, ο Γουέμπ ανα-
κάλυψε ότι οι Κόντρας και ειδικά το 

FDN (Δημοκρατική Δύναμη της 
Νικαράγουας), με σύνδεσμο στη 
δυτική ακτή των ΗΠΑ το στέλεχός 
του Ντανίλο Μπλαντόν, διοχέτευ-
αν κοκαΐνη στην αμερικανική αγο-
ρά μέσω μιας σπείρας Λατίνων του 
Σαν Φρανσίσκο. Αυτοί με τη σει-
ρά τους πουλούσαν την επεξεργα-
σμένη κόκα στις συμμορίες Κριπς 
και Μπλαντς του Λος Άντζελες, 
που την πλάσαραν σ’ ολόκληρη τη 
χώρα ως το φθηνό και τοξικά εξαρ-
τησιογόνο κρακ.

Ο Μπλαντόν είχε συλληφθεί 
από τη Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) 
και στη δίκη του έκανε εκπληκτι-
κές αποκαλύψεις, όπως ότι η δρά-
ση του είχε ξεκινήσει το 1981, χρο-
νιά στην οποία είχαν μεταφέρει στις 
ΗΠΑ έναν τόνο κόκας, όταν ήρθε 
στην Καλιφόρνια ως απεσταλμέ-
νος του FDN. Κατά τον ίδιο, τα αε-
ροπλάνα που μετέφεραν όπλα και 
εξοπλισμό στους Κόντρας από τις 
ΗΠΑ δεν επέστρεφαν άδεια, αλλά 
με σάκους κόκας αγορασμένους 
από το καρτέλ του Κάλι της Κο-
λομβίας, με την πώληση της οποί-
ας χρηματοδοτούσαν με εκατομ-
μύρια δολάρια την «επανάσταση» 
κατά των Σαντινίστας, αλλά και την 
υπερπολυτελή ζωή τους. Ο Μπλα-
ντόν έμεινε στη φυλακή μόνο δύο 
χρόνια και μετά έγινε πληροφορι-
οδότης της DEA και παρά την ξε-
κάθαρη παραδοχή της ενοχής του 
(στη δίκη του ανέφερε ότι το 1984 
διοχέτευαν στην πιάτσα έναν τόνο 
κόκας την εβδομάδα), δεν κλήθη-
κε ποτέ από το κογκρέσο να δώσει 
εξηγήσεις για τους ισχυρισμούς 
του, αν και ζει ακόμη στις ΗΠΑ με 
πράσινη κάρτα κατ’ απονομήν.

Όμως, τα καθεστωτικά ΜΜΕ 
και η ΣIA έκαναν τα αδύνατα δυ-
νατά για να θάψουν την ιστορία του 
Γουέμπ, αλλά και τον ίδιο, ο οποίος 
βρέθηκε νεκρός στις 10/12/2004 
με δύο σφαίρες στο κεφάλι στο 
σπίτι του στην Καλιφόρνια. Για κά-
ποιους υψηλά ιστάμενους στο αμε-
ρικανικό κατεστημένο το σκάνδα-
λο Ιράνγκεϊτ έχει επισήμως κλεί-
σει, αλλά μια σειρά από ερωτήματα 
παραμένουν αναπάντητα και ιστο-
ρικά η υπόθεση είναι ακόμη ξε-
κάθαρα ανοιχτή, αναμένοντας την 
πένα κάποιου αναμφίβολα γενναί-
ου ερευνητή.

Η έκπληξη του Οκτωβρίου του 1980 (2ο μέρος)
Όταν οι Αμερικανοί νεοσυντηρητικοί έκαναν μπίζνες με τους Ιρανούς μουλάδες

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Παρ’ όλα αυτά, το 

σκάνδαλο κουκου-

λώθηκε και ο πρόε-

δρος και ο αντιπρό-

εδρος Μπους αφέ-

θηκαν στο απυρό-

βλητο με μια απλή 

παρατήρηση μη ικα-

νοποιητικής επί-

βλεψης των υφι-

σταμένων τους.



Ο ορισμός από την υπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού Λυδία 
Κονιόρδου του νέου διοικητικού 
συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθη-
νών έρχεται να προστεθεί ως ένα 
νέο επεισόδιο στο περιπετειώδες 
σίριαλ που ονομάζεται πολιτισμός 
στη χώρα μας. 

Σ 

ε λιγότερο από δύο χρό-
νια,  η Λυδία Κονιόρδου 
είναι η τρίτη κατά σειρά, 
μετά τον Νίκο Ξυδάκη και 

τον Αριστείδη Μπαλτά, που αναλαμ-
βάνει αυτό το πόστο και ενώ στο μετα-
ξύ έχουν γίνει πλείστες όσες αντικα-
ταστάσεις σε φορείς και οργανισμούς 
αρμοδιότητας του υπουργείου, με την 
κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει 
ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς.

Όλο αυτό το σκηνικό σηματοδο-
τεί κάτι πολύ περισσότερο από μία 
αμήχανη στάση ή μια έλλειψη ολο-
κληρωμένης πρότασης για τον πολι-
τισμό – συνιστά κατ’ ουσίαν έναν ιδιό-
τυπο εμφύλιο. 

Από τον Δεκέμβριο του 2015, 
όταν επήλθε η απομάκρυνση του 
Λούκου από το τιμόνι του Φεστι-
βάλ Αθηνών, ο Παναγιώτης Δούρος, 
αδελφός της Περιφερειάρχη Αττικής, 
έδειχνε να είναι κυρίαρχος του τοπί-
ου.  Όμως το φιάσκο της επιλογής του 
Γιαν Φαμπρ ως καλλιτεχνικού Διευ-
θυντή του Φεστιβάλ, οι αντιδράσεις 
που ξεσηκώθηκαν για αυτή την επι-

λογή και η αναγκαστική πλέον πα-
ραίτησή του, οδήγησαν τον μέχρι τότε 
ισχυρό άνδρα στην απομάκρυνσή 
του από το υπουργείο και τον περιο-
ρισμό του στον ρόλο του υπαλλήλου 
του φεστιβάλ. Η επιρροή του όμως 
στο διοικητικό συμβούλιο παρέμενε 
ισχυρή. Η αντικατάσταση του Φαμπρ 
από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπου-
λο δεν κατόρθωσε να τερματίσει τον 
υφιστάμενο εμφύλιο, απεναντίας τον 
ενέτεινε. Καθόλου τυχαία, ο Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος έδωσε συνέντευξη 
Τύπου αρχές Νοεμβρίου, εκθέτο-
ντας τα προβλήματα που αντιμετώπι-
ζε στο έργο του, φτάνοντας μάλιστα σε 
σημείο να υπονοήσει ότι η παραίτη-
σή του είναι κάτι το πολύ πιθανό.  Τον 
Νοέμβριο ουσιαστικά παίχτηκε η τε-
λευταία πράξη. Η θέση του Θεοδω-
ρόπουλου στο πλαίσιο της αντιμετώ-
πισης της επιρροής του Δούρου ήταν 
ξεκάθαρη: Ή εγώ, ή νέο διοικητικό 
συμβούλιο. Η μάχη έληξε υπέρ του, 
με τον διορισμό ενός νέου εξ ολοκλή-
ρου διοικητικού συμβουλίου και με 
τον Γιάννη Μηλιό ως πρόεδρό του. 

Η επιλογή του Μηλιού δεν είναι 
καθόλου τυχαία ούτε και συμπτωμα-
τική. Ο ίδιος συνδέεται με στενή φι-
λική σχέση με τον Βαγγέλη Θεοδω-
ρόπουλο, το θέατρο του οποίου έχει 
χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές για 
προεκλογικές συγκεντρώσεις   του 
Γιάννη Μηλιού. Άλλωστε και οι δύο 
μοιράζονται τις ίδιες απόψεις περί 

πολυπολιτισμού. 
Ο τομέας του πολιτισμού μαζί με 

αυτόν της παιδείας, είναι οι κατ’ εξο-
χήν ιδεολογικοί μηχανισμοί της κυ-
βέρνησης.  Μέσω αυτών, με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο, έμμεσα ή άμε-
σα, ξεδιπλώνεται και εξυπηρετείται 
το ιδεολόγημα του εθνομηδενισμού. 
Αρκεί κάποιος να παρατηρήσει τη 
συστηματική τοποθέτηση των υπευ-
θύνων σε αυτούς τους τομείς για να 
συμφωνήσει με την παραπάνω εκτί-
μηση. Έτσι, ο διορισμός του Γιάννη 
Μηλιού όχι μόνο σηματοδοτεί την 
ήττα του στρατοπέδου Δούρου, αλλά 
ακόμα περισσότερο δείχνει το στίγ-
μα του πώς θα κινηθεί το φεστιβάλ το 
επόμενο χρονικό διάστημα.  Αξίζει να 
επισημάνουμε ότι ανάμεσα στα μέλη 
του νέου διοικητικού συμβουλίου, εί-

ναι ο Βασίλης Λαυρινουδάκης και 
ο Γιώργος Κουρουπός, μέλη και οι 
δύο του διοικητικού συμβουλίου του 
«Διαζώματος» το οποίο έχει πρόεδρο 
και ιδρυτή τον Σταύρο Μπένο.  Σε 
αυτό το σημείο οφείλουμε να υπεν-
θυμίσουμε ότι το υπουργείο Πολι-
τισμού διαχειρίζεται ένα σημαντι-
κό κομμάτι κονδυλίων, όχι πάντα με 
τον καλύτερο και διαφανέστερο τρό-
πο. Καθόλου τυχαίες οι καταγγελίες 
από και προς τον Σωτήρη Χατζάκη, 
όταν αναπληρωτής υπουργός Πολι-
τισμού ήταν ο Νίκος Ξυδάκης, αλλά 
και οι συζητήσεις και τα σχόλια που 
αφορούσαν το αποπεμφθέν διοικη-
τικό συμβούλιο του φεστιβάλ και οι 
οποίες επισήμως δεν διαψεύστηκαν. 

Τέλος, αλλά όχι ελάχιστο, ο ορι-
σμός του Γιάννη Μηλιού στο τιμόνι 

του φεστιβάλ κουβαλά άρωμα διεύ-
ρυνσης με την πιθανότητα των πρό-
ωρων εκλογών ανοικτή. Είναι απο-
λύτως κατανοητή η προσπάθεια να 
επανακάμψουν στον ΣΥΡΙΖΑ άτομα 
τα οποία είχαν απομακρυνθεί εξαι-
τίας των μνημονιακών επιλογών της 
κυβέρνησης.  Και ο Γιάννης Μηλιός 
είναι ένας από αυτούς. 

Γεγονός βέβαια παραμένει ότι, 
ακόμη και σήμερα, είκοσι δύο μήνες 
μετά τις εκλογές που έφεραν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην εξουσία, δεν έχει υπάρξει 
μία ξεκάθαρη πρόταση για τον πολι-
τισμό και το μόνο που παρακολου-
θούμε είναι κινήσεις, αντικαταστά-
σεις, διορισμοί εν είδει διαχειριστι-
κής άσκησης. Στο ερώτημα τι πολι-
τιστική πρόταση μπορεί να κομίσει ο 
νέος πρόεδρος του φεστιβάλ, η απά-
ντηση πως «είναι δεδομένη η αγά-
πη για την τέχνη, καθώς και η άριστη 
γνώση της συμφωνικής μουσικής», 
δεν πείθει. Απεναντίας οφείλουμε 
να θυμηθούμε ότι στο κίνημα για τη 
στήριξη των ελληνικών προϊόντων η 
απάντησή του, ως επικεφαλής του οι-
κονομικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι 
τούτο συνιστά οικονομικό εθνικισμό, 
μας προϊδεάζει για την πολιτική που 
θα ασκήσει από τη νέα του θέση. 

Ως εκ τούτου, η τοποθέτησή του 
στη θέση του προέδρου του φεστιβάλ 
ουσιαστικά δεν αποτελεί έκπληξη.

Η «έκπληξη» Μηλιός
Ή άλλο ένα επεισόδιο στον πόλεμο χαρακωμάτων που διεξάγουν στον πολιτισμό οι συριζαίοι

Α 
υτό το πράγμα εξακολούθησε χρό-
νια: δουλειά, μουσική και σχολείο. 
Όλη την ημέρα ήμουνα απασχολη-
μένη, τα νιάτα μου τα πέρασα έτσι. 

Έμενα στο Κολωνάκι τότε, από το ’41 μέχρι το 
’45 ήμουνα στο Κολωνάκι, οι υπόλοιποι τρεις 
στην Καισαριανή. Θυμάμαι ότι 12 Οκτωβρίου, 
που είναι και η μέρα των γενεθλίων μου και εί-
ναι μέρα σημαδιακιά, ξεχυθήκαμε στους δρό-
μους η κυρία Ζάννου, η Λία, η Βαλή, ο Αλέξης 
ο Στεφάνου κι εγώ – έχω μια φωτογραφία ακρι-
βώς εκείνη την ημέρα στην οδό Πανεπιστημίου. 
Αφήσαμε το σπίτι, κλείσαμε την πόρτα και πετα-
χτήκαμε όλοι. Η Αθήνα ήτανε γεμάτη από κόσμο 
και τα τελευταία αυτοκίνητα και τανκς των Γερ-
μανών κατεβαίνανε την Πανεπιστημίου και φεύ-
γανε, το θυμάμαι αυτό πολύ καλά.

Εγώ λοιπόν μένω στο Κολωνάκι, ο πατέρας 
μου έχει πεθάνει το ’41 από την πείνα, η αδερφή 
μου πεθαίνει το ’44 από φυματίωση σε έξι μή-
νες, σε ηλικία είκοσι χρονών και μένει μόνη της 
η μητέρα μου στην Καισαριανή. Το ’44 κάηκε η 
παράγκα. Η φωτιά έγινε στα Δεκεμβριανά.

Θυμάμαι εκείνη την Κυριακή του Δεκέμβρη 

με το συλλαλητήριο. Το απόγευμα αυτής της Κυ-
ριακής πήγα στο σπίτι μου. Την επόμενη μέρα 
που ήταν Δευτέρα θα ερχόταν η μητέρα μου να 
κάνει μπουγάδα. Μου λέει λοιπόν η κυρία Ζάν-
νου, «Πάρε τη μητέρα σου και φέρτην να μείνει 
εδώ το βράδυ». Την παίρνω όπως ήταν η γυναί-
κα, χωρίς πράγματα, μόνο τα ρουχαλάκια της σε 
μια τσαντούλα και τη φέρνω στο σπίτι. Αρχίζει η 
ιστορία των Δεκεμβριανών και μένει πια μαζί 
μας.

Μετά από λίγες ημέρες που ήταν του Αγίου 
Νικολάου, μου λέει, «Εγώ θα πάω στο σπίτι μου 
να δω τι γίνεται». Φεύγει και πάει, ανέβαινε την 
Φορμίωνος και πρόλαβε κι έστριψε και ακού-
ει πίσω της ένα μπαμ και σκάει ένας όλμος, ευ-
τυχώς είχε στρίψει στη γωνία. Πάει με τα πολλά 
στη γειτονιά, νεκρή η γειτονιά, να μην υπάρχει 
κανείς, είχανε μπει στην εκκλησία. Κάτω από το 
παράθυρό μας ένας νεκρός. Αγριεύτηκε η γυ-
ναίκα, τα χάνει, μπαίνει μέσα, βρίσκει τρύπες σ’ 
όλη την παράγκα, πεσμένη μια εταζερίτσα με 
ό,τι είχε επάνω... Και από τη σαστιμάρα της, τι να 
πάρει, τι να πάρει, και πήρε ένα κιούπι αλάτι. Γύ-
ρισε πίσω κατατρομαγμένη μ’ ένα κιούπι χοντρό 

αλάτι.
Παραμονή Χριστουγέννων είδα από το 

μπαλκόνι τον καπνό. Είχα επισημάνει πού ήταν 
το νοσοκομείο του Συγγρού, πού ήταν η εκκλη-
σία και δίπλα οι παράγκες και όταν είδα τον κα-
πνό και τις φλόγες εγώ λέω, «Αυτές είναι οι πα-
ράγκες μας». Και φωνάζω την κυρία Ζάννου 
για να μην πω τίποτα στη μητέρα μου, «Κοιτάξτε, 
καίγεται η γειτονιά μου». Την άλλη μέρα ήταν 
Χριστούγεννα και διαδόθηκε ότι ελευθερώθη-
κε η Καισαριανή.

 Λέω στη μάνα μου, «Πάμε να δούμε τι γίνε-
ται το σπίτι». Ενώ εγώ ήξερα από πριν ότι δεν 
υπήρχε πια, έλεγα μέσα μου ότι μπορεί να κάνω 
και κάποιο λάθος και να μην είναι καμένο. Και 
ήτανε η γειτονιά μου. Θυμάμαι πρώτον την εικό-
να, που μόλις στρίψαμε ένα δρομάκι που υπάρ-
χει ακόμα, ήταν «τα χτιστά» τα λεγόμενα πιο 
πάνω από μας, και ήτανε μια τρύπα σ’ έναν τοίχο 
μάλλον από όλμο κι ήταν ένα καμιόνι της εθνο-
φρουράς, γεμάτο πτώματα, και βγάζαν εκείνη 
την ώρα με φορείο έναν ελασίτη προφανώς, δεν 
είχε στολή ο άνθρωπος, ήταν τα μαλλιά του κολ-
λημένα από το αίμα και το χέρι του κοκαλιασμέ-

νο και τον πετάξανε πάνω στα άλλα πτώματα.
Πρώτο θέαμα ήταν αυτού του ανθρώπου, τα-

ράχτηκα φοβερά και στρίβουμε να πάμε προς τα 
κάτω και δεν υπήρχε τίποτα, μόνο στάχτη. Να εί-
ναι εκεί οι γειτόνισσες με τα κλάματα, σκυμμέ-
νες και να σκαλίζουν τις στάχτες... Να προσπα-
θείς να εντοπίσεις πού ήταν η παράγκα και πού 
η δική μου και πού η δική σου και πού του αλ-
λουνού...

Έτσι μένουμε η μητέρα μου κι εγώ χωρίς 
ούτε ένα κεραμίδι. Μέχρι τότε είχαμε την παρά-
γκα, από τότε και μετά ούτε αυτή δεν είχαμε και 
αναγκαζόμαστε να μένουμε σ’ ένα σπίτι από δω, 
σ’ άλλο σπίτι από κει. Καταφέρνω πάλι με τη βο-
ήθεια της κυρίας Ζάννου το ’47 να πάρω από το 
υπουργείο Προνοίας αυτό το οικόπεδο στη Νέα 
Σμύρνη, εδώ που μένω τώρα. Μου δίνει λοιπόν 
το υπουργείο Προνοίας αυτό το οικόπεδο και 
σιγά σιγά με τη μητέρα μου καταφέραμε και κά-
ναμε ένα δωματιάκι και μια κουζίνα.

Από το blog Αέναη Επανάσταση
Επιμέλεια: Σοφία Ντρέκου

Άστεγη στα Δεκεμβριανά της Δόμνας Σαμίου

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

του Κώστα Σαμάντη



Ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο, 
ενός αναμφίβολα πρωταγωνι-
στή της ιστορίας του δεύτερου 
μισού του 20ου αιώνα, έφερε 
στην επιφάνεια θετικές και αρ-
νητικές πλευρές της ζωής του 
και αντίστοιχες κριτικές. Σε 
μερικές περιπτώσεις η μονό-
πλευρη εξέταση των γεγονότων 
οδήγησε τις κριτικές σε σχόλια 
που άγγιζαν τα άκρα.

Ό 

μως κάποιους, τους 
φίλους του χορού, πέ-
ραν των άλλων, θα εν-
διέφερε να φωτίσουμε 

τη σχέση του Φιντέλ Κάστρο με την 
τέχνη της Τερψιχόρης. Στην Ελλά-
δα, τουλάχιστον, δεν είναι ιδιαίτερα 
γνωστά τα γεγονότα που οδήγησαν 
στη συμβολή του Κουβανού ηγέτη 
για την τόσο σημαντική ανάπτυξη 
του μπαλέτου στη χώρα του. Όλα, 
όπως θα δούμε, συνέβησαν αφού 
τον έπεισε η μεγάλη Κουβανέζα 
μπαλαρίνα και δασκάλα του μπαλέ-
του Αλίσια Αλόνσο.

Ελάχιστα για τη ζωή 
της Αλίσιας Αλόνσο

Η Αλόνσο κατά τη δεκαετία του 
1940 αναδείχθηκε σε μεγάλο αστέ-
ρι του μπαλέτου στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, ενώ κατά τη δεκαετία του 
1950 έγινε παγκόσμια γνωστή. Η 
αδυναμία της όρασης που είχε δεν 
την εμπόδισε να γίνει τόσο μεγάλη 
μπαλαρίνα, γιατί η αγάπη της για το 
μπαλέτο της έδινε δύναμη ψυχής. [ ]

Συγκεκριμένα, πριν γίνει γνω-
στή, είχε υποβληθεί σε τρεις ανεπι-
τυχείς εγχειρήσεις στο μάτι. Μετά 
την πρώτη επέμβαση, έπρεπε να 
μείνει υποχρεωτικά κλινήρης για 
τρεις μήνες. Εν τούτοις τέντωνε συ-
νεχώς τα πόδια της για να μην χά-
σουν την ελαστικότητά τους και 
ασκούσε πόδια και χέρια στις κινή-
σεις των ρόλων του μπαλέτου. Αμέ-
σως μετά ακολούθησε η δεύτερη 
επέμβαση και τέλος η τρίτη. Μετά 
και την τελευταία υποχρεώθηκε να 
μείνει τελείως ακίνητη στο κρεβάτι 
για ένα χρόνο. Τότε ο χορευτής σύ-
ζυγός της τη δίδασκε τους ρόλους 
του χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά 
τους!!! Όπως η ίδια έχει πει, όντας 
ξαπλωμένη, τυφλή και ακίνητη, χό-
ρευε τους ρόλους μέσα στο μυα-

λό της!!! Εμείς θα προσθέταμε και 
μέσα στην ψυχή της.

Μετά την αποτυχία και της τρί-
της επέμβασης αντιμετώπισε το 
πρόβλημα της μερικής όρασης στο 
ένα μάτι και της έλλειψης περιφε-
ρειακής όρασης με ισχυρούς προ-
βολείς σε συγκεκριμένα σημεία της 
σκηνής. Με τη βοήθειά τους την 
προσανατόλιζαν όταν χόρευε. Επί-
σης τοποθετούσαν ένα λεπτό (για 
να μη φαίνεται) σύρμα, ώστε να την 
ειδοποιεί ότι πλησιάζει στην άκρη 
της σκηνής. Βεβαίως τη βοηθού-
σαν ανάλογα και οι συμπρωταγω-
νιστές της. 

Επί πλέον, η αγάπη της για το 
μπαλέτο την ώθησε να δημιουρ-
γήσει, μαζί με τον σύζυγό της και 
τον αδελφό του μια εταιρεία μπαλέ-
του στην Αβάνα το 1948. Την ονό-
μασαν Εταιρεία Μπαλέτου Αλίσια 
Αλόνσο, ενώ, προκειμένου να την 
εμπλουτίσουν με εντόπιους Kου-
βανούς χορευτές, δημιούργησαν 
και την Εθνική Ακαδημία Μπαλέ-
του Αλίσια Αλόνσο, το 1950.

Η Αλόνσο, αγαπώντας την πα-

τρίδα της και θέλοντας την ανάπτυ-
ξη του χορού σε αυτήν, χρηματο-
δοτούσε την εταιρεία από τις απο-
ταμιεύσεις της. Επίσης από δωρε-
ές πλουσίων οικογενειών και μια 
μικρή επιχορήγηση από το τότε 
υπουργείο Παιδείας της Κούβας. 
Έφερνε στη χώρα τους καλύτερους 
καθηγητές του κόσμου για να εκ-
παιδεύσει τους νέους σπουδαστές 
της.

Όμως το 1956 το αυταρχικό κα-
θεστώς Μπατίστα έκοψε την επιχο-
ρήγηση της εταιρείας, ως απάντηση 
στην άρνηση της μεγάλης μπαλαρί-
νας να γίνει πράκτωρας της προπα-
γάνδας του. Εκείνη, για να διαμαρ-
τυρηθεί, έστειλε δημόσια επιστο-
λή και άλλες ενέργειες, μέσα από 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Στο τέ-
λος κατέληξε να αρνείται να χορέ-
ψει στην Κούβα. 

Ο ρόλος του Φιντέλ Κάστρο
Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσου-
με στοιχεία από όσα σχετικά περι-
λαμβάνονται σε μια παλαιά εκπο-

μπή του CCTV America**, με αφι-
έρωμα στη μεγάλη αυτήν Κουβανέ-
ζα απόλυτη πρίμα μπαλαρίνα.

Σύμφωνα με την εκπομπή η 
Αλόνσο, παρά την πλούσια κατα-
γωγή της, ήταν υποστηρίκτρια της 
κουβανικής επανάστασης και έγρα-
ψε στον Φιντέλ Κάστρο, όταν εκεί-
νος μαχόταν στην οροσειρά Σιέρα 
Μαέστρα.

Η ίδια διηγείται:
«Όταν εκείνος ήταν στο μέτω-

πο, στους λόφους, του στείλαμε ένα 
εκτενές έγγραφο με όλους τους λό-
γους για τους οποίους θεωρούσα-
με ότι πρέπει να γίνει μια εταιρεία 
(σ.σ. μπαλέτου) στην Κούβα. Επίσης 
η σχολή, μια μεγάλη επαγγελματική 
σχολή, που ήταν απαραίτητη».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Κά-
στρο της έστειλε απάντηση από τη 
Σιέρα Μαέστρα το 1958, καλώντας 
τη να ηγηθεί της εταιρείας που τόσο 
εκείνη επιθυμούσε, μετά την επι-
κράτηση της επανάστασης. [  ]

Έτσι, μετά την επανάσταση, η 
Αλίσια επέστρεψε μονίμως στην 
Κούβα. Έβγαλε έξω τους χορευτές 
της στις φυτείες ζαχαροκάλαμου και 
στα εργοστάσια, για να δείξει στους 
μέσους Κουβανούς όλα τα σχετικά 
με το μπαλέτο. Ο Φιντέλ εντυπωσι-
άστηκε τόσο πολύ που υποσχέθηκε 
να υποστηρίξει την κομπανία.

Η Αλίσια συνεχίζει για τον Φι-
ντέλ:

«Ήρθε να μας δει στον οίκο (σ.σ. 
της εταιρείας). Και είπε:

«Τώρα, τι θέλετε για να αρχίσε-
τε;» Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις.

Και του είπαμε χρήματα και θέα-
τρα. Έτσι είπε:

«Τα έχετε».
Και το έκανε».
Μετά ταύτα, η εταιρεία μετατρά-

πηκε, το 1961, στο περίφημο Εθνι-
κό Μπαλέτο της Κούβας και ως 
επακόλουθο, η ακαδημία του μπα-
λέτου της σε Εθνική Σχολή Μπαλέ-
του Κούβας. Τοιουτοτρόπως, με την 
τόσο σημαντική συμβολή του Φι-
ντέλ, ξεκίνησε η ιστορία μιας ομά-
δας μπαλέτου που αργότερα ανα-
δείχθηκε σε μια από τις καλύτερες 
του κόσμου. Εν τούτοις, το αμερικά-
νικο εμπάργκο, η απομόνωση της 
Κούβας και τα πενιχρά οικονομικά 
εμπόδισαν το μπαλέτο και τη σχολή 
του να αποκτήσουν την αίγλη που 

τους αξίζει. 
Ωστόσο, από την Εθνική Σχολή 

της Κούβας έχουν αναδειχθεί δε-
κάδες αστέρια του χορού, που στε-
λέχωσαν και στελεχώνουν διάφο-
ρες ομάδες κυρίως στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αλλά και στον υπόλοι-
πο κόσμο. Στην Ευρώπη είναι κυ-
ρίως γνωστοί ο σπουδαίος Κάρ-
λος Ακόστα και, λόγω κάποιων εμ-
φανίσεων, η τελειότατη Βιενγκσάι 
Βαλντές, που θεωρούμε μια από 
τις μεγαλύτερες μπαλαρίνες του κό-
σμου σήμερα. Ο δε Φιντέλ πάντοτε 
ενδιαφερόταν για την πρόοδο του 
μπαλέτου.

Επίλογος
Δεν έχουμε παρά να αφήσουμε την 
95χρονη σήμερα ιέρεια του χορού 
Αλίσια Αλόνσο να κλείσει το άρθρο 
με τα αποχαιρετιστήρια λόγια της 
για τον θάνατο του Φιντέλ Κάστρο, 
τα οποία δημοσίευσε στην ιστοσελί-
δα του Εθνικού Μπαλέτου της Κού-
βας:
«Πάντοτε θα θυμάμαι τη φωνή σου, 
αγαπημένη και οικεία, να με ρωτά-
ει για το καλλιτεχνικό μου έργο, για 
λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστη-
ριότητες των Εθνικών Μπαλέτων της 
Κούβας, για τα επιτεύγματα και τις 
ανάγκες τους. Η σημαντική σου συ-
νεισφορά στην τέχνη μας δινόταν πά-
ντα με τρυφερότητα και σεβασμό. Η 
τεράστια ιστορική κληρονομιά που 
μας αφήνεις αποτελεί πλέον μέρος 
του κουβανέζικου πολιτισμού. Γι’ 
αυτό, για πάντα και πάντοτε, θα το 
φωνάζουμε: Σε ευχαριστούμε, Φι-
ντέλ***».

Σημειώσεις:
* «Prima ballerina assoluta» είναι 
η μέγιστη παγκόσμια διάκριση που 
απονέμεται σε χορεύτριες του μπα-
λέτου
**Η εκπομπή υπάρχει στο Youtube 
με τίτλο: Alicia Alonso Discusses 
the Life of a Ballerina (Part 1 και 
Part 2):
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=2c3zAwQs2N4
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=SM1QgX3tYNI
*** Ευχαριστώ τον καλό φίλο Κώ-
στα Γρίβα για τη μετάφραση του 
κειμένου από τα ισπανικά.

    Του Χρήστου Πουγκιάλη

Ο Φιντέλ Κάστρο και η τέχνη της Τερψιχόρης
η συμβολή του ηγέτη της κούβας στην ίδρυση του Εθνικού Μπαλέτου της χώρας του.

Μέσα από την Εθνική Σχολή της Κούβας έχουν αναδειχθεί δεκάδες 
αστέρια του χορού, που στελέχωσαν και στελεχώνουν διάφορες ομά-
δες κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 
[Φωτογραφία: Ο Φιντέλ Κάστρο με την Αλίσια Αλόνσο]. 

ΧΟΡΟΣ 



H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.psorokostena.gr)

Kερύνεια
(Τουρκοκυπριακή ζώνη)

Αγία Νάπα
(Ελληνοκυπριακή ζώνη)

Πάφος
(Τουρκοκυπριακή ζώνη)

Αμμόχωστος
(Τουρκοκυπριακή ζώνη)

Λάρνακα
(Τουρκοκυπριακή ζώνη)

Λεμεσός
(Τουρκοκυπριακή ζώνη)

Λευκωσία
(Τουρκοκυπριακή ζώνη)

Πρωτεύουσα των 
United States of Kibris

Ακρωτήρι
(Βρετανοκυπριακή ζώνη)

Μετά από πυρετώδεις διαβουλεύσεις, είναι έτοιμο το τελικό προσχέδιο του νέου σχεδίου για την επίλυση του Κυπριακού, βασισμένου στην 
Πολυζωνική Πολυκοινοτική Ομοσπονδία. Το όνομα του νέου κράτους θα είναι «Ηνωμένες Πολιτείες της Κύπρου». Σας παρουσιάζουμε σε 

αποκλειστικότητα τον «χάρτη της λύσης», τη μορφή που θα λάβει η Κύπρος μετά την επανένωσή της.

φιλήσυχοι ψαράδες

αμέριμνο 
κρουαζιερόπλοιο

φιλειρηνικοί επιστήμονες

τράπεζες
(Οφσορική ζώνη)

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
(Τουρκοβρετανοαμερικανογαλλογερμα-

νοϊσραηλινή ζώνη)

Ζώνη επ-οικιστικής ανάπτυξης

Πρόσφυγες
Με την υπογραφή του τελικού σχεδίου, θα επιτραπεί η μετεγκατάσταση 50.000 Ελληνοκυπρίων προσφύγων 
στην περιοχή της Αγίας Νάπας (25.000 από το βόρειο τμήμα του νησιού και 25.000 από το νότιο). Οι πρό-
σφυγες θα φιλοξενηθούν σε ειδικά χοτ σποτ, που θα παράσχει (σχεδόν) δωρεάν η κυβέρνηση της Ελλάδας.

Τουρκοκυπρι-
ακή ζώνη

Βρετανοκυ-
πριακή ζώνη

Ελληνοκυπρι-
ακή ζώνη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Ε 
ίναι παράδοξο και ενδιαφέ-
ρον πράγματι, πως ένα ντο-
κιμαντέρ που αποκαλύπτει 
τη βάναυση παραβίαση 

της ιδιωτικότητας των πολιτών, μέσω 
υποκλοπών από την Εθνική Υπηρε-
σία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), εί-
ναι γυρισμένο σχεδόν εξ’ ολοκλή-
ρου στην κρεβατοκάμαρα εκείνου 
που κάνει την αποκάλυψη. Θυμάστε 
τον Έντουαρντ Σνόουντεν, τον τέως 
πράκτορα της NSA και της CIA, που 
αποκάλυψε το 2013 πως οι Αμερικα-
νοί παρακολουθούν τους πάντες και 
τα πάντα σε όλη την Υφήλιο; Αυτός εί-
ναι ο Citizenfour, στον οποίο η Λόρα 
Πόιτρας αφιερώνει την ταινία της, 
που έχει ήδη βραβευτεί με το Όσκαρ 
καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2015.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει σε 
πραγματικό χρόνο τις πολύκροτες 
αποκαλύψεις του Σνόουντεν στον δη-
μοσιογράφο της Γκάρντιαν Γκλεν 
Γκρίνγουολντ, εκείνον που τις δημο-
σιοποίησε, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχεί-
ου του Χονγκ Κονγκ. Η Πόιτρας, στην 
επαφή της με τον Σνόουντεν, χρησι-
μοποίησε σύστημα κρυπτογράφη-
σης αντίστοιχο εκείνου των μυστικών 
υπηρεσιών. Επίσης το υλικό των γυ-
ρισμάτων της ταινίας αποθηκεύτη-
κε σε κρυπτογραφικό σύστημα, μην 
τυχόν και διαρρεύσει και κατασχεθεί 
από τις αρχές. Κάτι σαν: η νέα ψηφι-
ακή τεχνολογία εκεί όπου συναντά 
το σινεμά και το κατασκοπευτικό μυ-
θιστόρημα. Η δουλειά του Σνόουντεν 
εξ άλλου ήταν προγραμματιστής σε 
προγράμματα παρακολούθησης...

Δεν πρέπει να ξεχνάμε δε, ότι ο 
κινηματογράφος ο ίδιος γίνεται το 
ισχυρότερο όπλο παρακολούθησης. 
Αλήθεια, τι θα ήταν όλες μαζί οι μέθο-
δοι παρακολούθησης χωρίς τις κά-
μερες; «Εκατοντάδες χιλιάδες οθό-
νες μας αναγκάζουν να συμμετέχου-
με την ώρα των επικαίρων στην τρο-
μερή απογύμνωση που εκκρίνουν 
καθημερινά δεκάδες χιλιάδες κάμε-
ρες». Πρόκειται για έναν κόσμο «που 
τείνει να απογυμνωθεί από την ίδια 
του την εικόνα», όπως εξηγεί ο Αντρέ 
Μπαζέν, από τα χρόνια που οι κάμε-
ρες δεν ήταν παρά μόνο λίγες χιλιά-
δες επί γης. Η κριτική αυτή θα μπο-
ρούσε να τελειώσει εδώ με τα ίδια 
λόγια του Μπαζέν για τα αμερικανι-
κά επίκαιρα Γιατί πολεμάμε1: «Πι-
στεύω ότι για τους ιστορικούς του κι-
νηματογράφου, τα Γιατί πολεμάμε 
προτείνουν ένα νέο είδος: το ντοκιμα-
ντέρ ιδεολογικού μοντάζ». Στα χνά-
ρια «των Κάπρα», η Πόιτρας αναμ-
1Αντρέ Μπαζέν, Τι είναι ο κινηματογρά-
φος. 1. Οντολογία και γλώσσα, Αιγόκε-
ρως, σ. 40

φισβήτητα δουλεύει πάνω στο μο-
ντάζ την ταινία της. Κι ας μην έχουμε 
εδώ πόλεμο με πυρά, αλλά πόλεμο 
της πληροφορίας, οργανώνει το υλι-
κό της ιδεολογικά, σαν μια διαμαρτυ-
ρία κατά του «μεγάλου αδερφού» της 
παρακολούθησης. Θα μου πείτε, και 
τι το κακό έχει αυτό; Μα ακριβώς, φί-
λοι μου, ο γενικός και με κάθε θεμι-
τό ή αθέμιτο μέσο πόλεμος των «κα-
λών» κατά των «κακών» δεν είναι 
και η βάση του περιβόητου πολέμου 
κατά της τρομοκρατίας, ο οποίος δι-
καιολογεί και τις παρακολουθήσεις; 

Ιδού: Η «επωφελής» ιδεολογία 
της Πόιτρας, όσον αφορά τα επίκαι-
ρα, προδίδει πρώτα πρώτα την ενη-
μέρωση. Φερ’ ειπείν, καμία συνέχεια 
δεν δίνεται σε αυτό που λέει ο Σνόου-
ντεν, ότι η αντίστοιχη βρετανική υπη-
ρεσία ηλεκτρονικής παρακολούθη-
σης είναι ασυγκρίτως πιο ωμή στις 
πρακτικές της. Ο Σνόουντεν, βέβαια, 
ξέρει πιθανόν μόνο τα αμερικανικά 
άπλυτα. Και ο Γκρίνγουολντ δημοσι-
εύει στη βρετανική Γκάρντιαν. Αλλά 
πού είναι η νηφαλιότητα και η αντι-
κειμενικότητα ενός ντοκιμαντέρ ενη-
μέρωσης; Στο τέλος προδίδεται και ο 
κινηματογράφος. Γιατί, σε κάθε περί-
πτωση, το σινεμά, ακόμα και στο ντο-
κιμαντέρ, είναι δραματουργία και αν-
θρωπολογία και όλα της τέχνης τα 
συναφή. Και οφείλει ο κινηματογρά-
φος να είναι καίριος και αληθινός ως 
προς τα αισθήματά του. Η ιδεολογική 
στόχευση μπορεί να είναι «χρήσιμη», 
μα παρεκκλίνει της αληθείας. Και τέ-
χνη είναι πάντα η αγωνιώδης και μα-
τωμένη αναζήτηση της αλήθειας, κα-
θόλου «χρήσιμη» και ποτέ της «πο-
λιτικά ορθή». Με εκνεύρισε η ταινία, 
δεν το κρύβω. Αν και δεν μπορεί εν 
τέλει να αποποιηθεί πλήρως την κι-
νηματογραφική της ουσία. Ένα πορ-
τραίτο του Σνόουντεν, εκεί που επι-
τυγχάνεται, κάνει το έργο να προσπα-
θεί να πετάξει. Και θα πετούσε πράγ-
ματι, αν η Πόιτρας άφηνε κατά μέρος 
την πολιτική της στράτευση –και εγώ 
μαζί της είμαι, αλλά δεν είναι αυτό το 
θέμα– και συγκεντρωνόταν σε αυτό 
που είχε μπροστά στα μάτια της: Έναν 
πιτσιρικά, που από γεννησιμιού του 
παίζει με τα κομπιούτερ και που, 
ξαφνικά, λόγω του ταλέντου του, βρέ-
θηκε μπλεγμένος στον γιγάντιο ιστό 
των μυστικών υπηρεσιών. Ένα παι-
δί που βρίσκεται αίφνης σε εμπό-
λεμη περιοχή. Τι τον κινεί και τι τον 
σταματά; Να ’το το υλικό του ντοκιμα-
ντέρ, καθόλου «χρήσιμο» ιδεολογικά 
ενδεχομένως, αλλά τίμιο ως προς την 
τέχνη του και τη βαθιά ανθρώπινη δι-
άστασή της. Περισσότερο οικουμε-
νικό εν τέλει και οπωσδήποτε πολύ 

πιο αποτελεσματικό μέσα στον χρόνο 
από οποιοδήποτε «μανιφέστο» δικαι-
ωμάτων στην οθόνη.

Στην ταινία εμφανίζονται ο 
Έντουαρντ Σνόουντεν, ο Γκλεν 
Γκρίνγουολντ, ο επίσης δημοσιο-
γράφος της Γκάρντιαν Έγουεν Μα-
κάσκιλ, ο ακτιβιστής Γουίλιαμ Μπί-
νεϊ και ο κύριος Γουίκιλικς Τζού-
λιαν Ασάνζ.

Σ 
ε εντελώς άλλο κλίμα κι-
νείται το ντοκιμαντέρ του 
Τζιμ Τζάρμους για τον 
Ίγκι Ποπ και τους Στού-

τζες. Με κινητήρια δύναμη την αγά-
πη και όχι την καταγγελία, ο Τζάρ-
μους πηγαίνει στο τροχόσπιτο όπου 
ζει ο Τζιμ Όστερμπεργ, ο κατά ροκ 
κόσμον Ίγκι Ποπ, στην πόλη Υψηλά-
ντης του Μίτσιγκαν, στα προάστια της 
βιομηχανούπολης του Ντιτρόιτ –Ναι! 
Υπάρχει τέτοια πόλη στο Μίτσιγκαν, 
όπου στο κέντρο της υψώνεται ανά-
μεσα σε μια ελληνική και σε μια αμε-
ρικανική σημαία ο ανδριάντας του 
Δημητρίου Υψηλάντη, φιλοτεχνημέ-
νος από τον γλύπτη Χριστόφορ Νά-
στο. Ο Τζάρμους στήνει την κάμερά 
του απέναντί του και ξεκινάει ένα νο-
σταλγικό και συγκινητικό πορτρέτο 
της πιο ροκ μπάντας των ΗΠΑ.

Για να αναστήσει τα τέλη της δε-
καετίας του 1960, ο Τζάρμους, με 
όχημα τη συνέντευξη-ανάμνηση του 
Όστερμπεργκ, αλλά και συνεντεύξε-
ων των άλλων επιζώντων (τότε, 2013) 
μελών του συγκροτήματος, του Ρον 
Ασίτον, του Σκοτ Ασίτον, του Ντά-
νι Φιλντς, του Μάικ Βατ και του Στιβ 
Μάκεϊ χρησιμοποιεί εικόνες επικαί-
ρων, υλικό από παλιές συναυλίες, 
κινούμενα σχέδια και κείμενα. Με 
όλους αυτούς τους τρόπους καταφέρ-
νει να ξεδιπλώσει, στις σχεδόν δύο 
ώρες της ταινίας, έναν απόηχο από το 
κύμα έκρηξης της νεολαίας του ’60, 
μέσα από τη μουσική των Στούτζες. 
Στημένο σαν μια πολύ καλή βιογρα-
φία, το φιλμ του Τζάρμους καταφέρ-
νει να δώσει στον θεατή τον παλμό 
αυτών των νέων τότε ανθρώπων, στα 
περίχωρα μιας βιομηχανικής πόλης 
πρότυπο, που εξελίχθηκε σε έδρα 
του συγκροτήματος. Γιατί οι Στούτζες 
και ο Ίγκι Ποπ, υπηρετώντας με συ-
νείδηση, όπως φανερώνει η συνέ-
ντευξη, τη λαϊκή (ποπ) τέχνη του τό-
που τους, ποτέ στην ουσία δεν έφυ-
γαν από το «χωριό» τους. Μπορεί να 
ταξίδεψαν για να παίξουν και να ηχο-
γραφήσουν, από το διπλανό Σικάγο, 
ως τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το 
Λος Άντζελες, αλλά στην ουσία πάντα 
έμειναν τα παιδιά από το Αν Άρμπορ, 
τη γειτονική πόλη στον Υψηλάντη (10 

χιλ.) όπου η μπάντα ανδρώθηκε. Εί-
ναι νόστιμα όσα ο Ίγκι λέει για την πε-
ριπέτειά τους στο Λονδίνο, όπου τον 
είχε καλέσει ο Ντέιβιντ Μπάουι για 
να ηχογραφήσει. Στην αρχή, σύμ-
φωνα με το συμβόλαιο, πήγε μόνος, 
αφού το συγκρότημα είχε διαλυθεί 
το 1973. Έπειτα, καθώς δεν έβρισκε 
άκρη με τους μουσικούς του στού-
ντιο, κάλεσε έναν προς έναν και τους 
υπόλοιπους Στούτζες και, ενόσω το 
στούντιο ήταν απασχολημένο με την 
ηχογράφηση του Μπάουι, και τους 
είχαν αφήσει (οι μάνατζερ) ανεπιτή-
ρητους, αυτοί «έκαναν το δικό τους», 
σαν να ήταν στο Μίτσιγκαν.

Η κινηματογραφική ευαισθησία 
του Τζάρμους τραβάει όλο αυτό το 
υλικό ως την αποθέωση του τέλους, 
όπου νεκροί και ζώντες Στούτζες σαν 
να ξαναβρίσκονται και μαζί τους όλοι 
οι «κοπιώντες και πεφορτισμένοι της 
γενιάς του ’70», όπως θα το ’λεγε ο Βα-
καλόπουλος, ώσπου η ταινία να αφιε-
ρωθεί στους κεκοιμημένους. Από τη 
θορυβώδη μουσική του συγκροτή-
ματος, που έγινε η μήτρα πολλών με-
τέπειτα συγκροτημάτων, από την πα-
ταγώδη νεανική εξέγερση του ’60, ως 
την ποίηση –με είκοσι τέσσερις ανό-
μοιες λέξεις, και όχι με το ατελείω-
το μπλα μπλα του Ντύλαν, όπως το 
λέει ο Ίγκι– ως τον έρωτα, τα ναρκω-
τικά και... ναι, μάλιστα, τα γηρατειά, η 
ταινία απογειώνεται σε ένα πορτραίτο 
όχι μόνο του Ίγκι, αλλά και όλης της 
πολύπλαγκτης γενιάς του.

«Μα ναι, βρες έναν μικρό ξένο, βρες 
έναν ξένο

Μα ναι, ναι, το χέρι μου θ’ αγγίξει 
Είπε θα πεθάνει λιγάκι πιο μετά, γιατί 

όχι, μικρέ ξένε;
Βιάσου λοιπόν και πιάσε το χέρι μου
Στ’ ορκίζομαι θα νιώσεις το χέρι μου
Στ’ ορκίζομαι θα νιώσεις το χέρι μου

...
Ρίξε με στον κίνδυνο, μικρέ ξένε.»

Ο Τζάρμους δεν έχει μόνο αγάπη για 
το συγκρότημα και τη μουσική του, 
αλλά είναι και βαθύς γνώστης, όπως 
αποδεικνύεται, αυτής της γενιάς κι αυ-
τής της μουσικής. Καμιά δεκαριά χρό-
νια νεώτερος, έζησε στον απόηχο αυ-
τής της έκρηξης. Όταν το ισχυρό κύμα 
το ακολούθησε το αντιμάμαλο δίνο-
ντας χώρο στην τρεμουλιαστή ησυ-
χία. Η ταινία Gimme Danger –είναι ο 
τίτλος του πιο πάνω τραγουδιού των 
Στούτζες– δείχνει τον τρόπο που μπο-
ρεί να στηθεί ένα ντοκιμαντέρ, ακόμα 
και αν λατρεύει το θέμα του. Οπωσδή-
ποτε και εδώ το μοντάζ έχει τον λόγο 
του. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να 
στηθεί μια περασμένη εποχή; Περισ-
σότερο χειροτεχνικό όμως, και όχι 
μόνο λόγω κινουμένων σχεδίων, το 
μοντάζ του Τζάρμους καταφέρνει να 
αναστήσει αυτόν τον περασμένο κό-
σμο και όχι να σκοτώσει μια σημερινή 
πραγματικότητα. Η ταινία πλημυρίζει 
από τη μουσική του συγκροτήματος, 
πώς αλλιώς; Και εντάξει, του το συγ-
χωρούμε πως μας παρασέρνει –γιατί 
πάντα η μουσική έχει τη δύναμή της 
και εκτρέπει την εικόνα.

Η ταινία παίχτηκε σε μεταμεσο-
νύχτια προβολή στο Φεστιβάλ των 
Καννών και, ακούστε με, αξίζει να 
την απολαύσετε –οι εραστές της μου-
σικής αυτής, κυρίως– στην αίθουσα. 
Μην την περιμένετε στην τιβί.

Τ ελειώνοντας, να σας εξομολογη-
θώ ότι ήθελα να γράψω και για ένα 
ελληνικό ντοκιμαντέρ, ενός επίσης 
αγαπημένου δημιουργού, του Νί-
κου Γραμματικού. Η ταινία Μήδεια, 
κρείσσων των εμών βουλευμά-
των, συνομιλεί με τον Ευριπίδη και 
στήνει ένα στοχαστικό ντοκιμαντέρ, 
από τα λίγα που έχουμε τη χαρά να 
δούμε στο ελληνικό σινεμά. Τι κρίμα 
που κατέβηκε, εν τω μεταξύ!

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Citizenfour και Gimme Danger 



ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για το Κυπριακό

Το Άρδην διοργανώνει την Τρίτη 13 
Δεκεμβρίου στις 19.00 εκδήλωση – 
συζήτηση με θέμα: «Υπάρχει πατρι-
ωτική διέξοδος για το Κυπριακό;»
Θα μιλήσουν:
-Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, κα-
θηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο
-Χρήστος Ζαχαράκις, πρέσβης επί 
τιμή
-Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας
-Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος 
ΕΔΕΚ
- Συντονιστής: Στάθης Σταυρόπου-
λος, δημοσιογράφος-σκιτσογράφος
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού, 
Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, 
πλ. Συντάγματος, Αθήνα.

Παρουσίαση Λευκώματος
Παρουσιάζεται την Κυριακή 11 Δεκεμ-
βρίου 2016 και ώρα 19:00, στο κτήριο 
του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων 
στην Αθήνα (Ερμού 134, πλ. Ασωμάτων), 
το Λεύκωμα της φωτογραφικής εργασί-
ας του Δημήτρη Λουζικιώτη με τίτλο 
«Άθως Θύραυλοι Στώμεν». Θα το πα-
ρουσιάσουν η συγγραφέας Αγαθή Δημη-
τρούκα, ο ζωγράφος Γιώργος Κόρδης, 
η μουσειολόγος και πρόεδρος του Συλλό-
γου Ελλήνων αρχαιολόγων Όλγα Σακαλή 
και ο φωτογράφος. Ποιήματα από το λεύ-
κωμα θα διαβάσει ο ηθοποιός Θόδωρος 
Γράμψας ενώ την εκδήλωση θα συντονί-
σει η δημοσιογράφος Ειρήνη Γιανναρά.

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

Κ 
υκλοφορεί την ερ-
χόμενη εβδομά-
δα το 14ο τεύχος 

του νέου Λόγιου Ερμή, του 
περιοδικού της Εταιρείας 
Μελέτης Ελληνικού Πολι-
τισμού. Το τεύχος περιλαμ-
βάνει αφιέρωμα στο ελλη-
νικό δημοτικό τραγούδι, 
καθώς και μία σειρά ιστορι-
κών, κοινωνικών και φιλο-
σοφικών μελετών. 

Γράφουν: Serge 
Latouche, Alvin Gouldner, 
π. Γεώργιος Μεταλληνός, 
Θεόδωρος Ζιάκας, Φώτης 
Σχοινάς, Aνδρέας Κυρά-
νης, Γιώργος Καραμπελιάς, 
Χρήστος Μαλεβίτσης, Αλέ-
ξης Γκλαβάς, Μαρία Βεϊνό-
γλου, Θανάσης Κωτσάκης, 
Κωνσταντίνος Χολέβας, 
Χρόνης Βάρσος, Άγγελος 
Γουνόπουλος, Γιώργος 
Ρακκάς, Δημήτρης Γ. Κα-
τσαφάνας.

Νέος Ερμής ο Λόγιος:
κυκλοφορεί το 14ο τεύχος

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Κώστας 
Παπαϊωάννου
Φιλοσοφικά

Δοκίμια

Μαρία Μαγγιώρου
Σύγχρονα ψέματα 

και 
αρχαίες αλήθειες

Για μια οντολογική αναθε-
ώρηση της Δύσης

Νίκος Κακαδιάρης
Νεωτερικότητα 

και 
Μεταμοντέρνο στη 

βυζαντινή τέχνη

βιβλιοπαρουσιάσεις:

Γιώργος Καραμπελιάς, Πέραν της 
Αριστεράς και της Δεξιάς: H υπέρ-
βαση

Βέροια 10/12/2016, 19:00
Θα μιλήσουν οι: Δημήτρης Μάρτος, αρχι-
τέκτων, πολεοδόμος, Γιώργος Ρακκάς, πο-
λιτικός επιστήμονας και ο συγγραφέας του 
βιβλίου. Στο Ξενοδοχείο «Αιγές» – στην πε-
ριφερειακή οδό Βέροιας-Νάουσας.

Τρίπολη 16/12/2016, 19:00
Θα μιλήσουν οι: Τάσος Χατζηαναστασί-
ου, ιστορικός, Βασίλης Σιακωτός, ιστορι-
κός  και ο συγγραφέας του βιβλίου. Θα συ-
ντονίσει ο Παναγιώτης Κοτσιώνης, πρ. 
σχολικός σύμβουλος. Στο Εργατικό Κέντρο 
Αρκαδίας – Ελ. Βενιζέλου 39.

Καλαμάτα 17/12/2016, 19:00
Θα μιλήσουν οι: Δημήτρης Ζέρβας, συγ-
γραφέας–δικηγόρος και ο συγγραφέας του 
βιβλίου. Θα συντονίσει ο Μιχάλης Δημη-
τρακόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου 
«Αντίλογος». Στο αμφιθέατρο της νομαρχίας 
Καλαμάτας, Ψαρών 15.

Σπάρτη 18/12/2016, 18:30
Θα μιλήσουν οι: Ανδρέας Μοράτος, φιλό-
λογος, Τάσος Χατζηαναστασίου, ιστορικός 
και ο συγγραφέας του βιβλίου. Στο ξενοδο-
χείο Sparta Inn, Θερμοπυλών 109.

Συναντήσεις Κορυφής
Στο πλαίσιο των συζητήσεων που διοργα-
νώνει ο Γ. Καραμπελιάς στο καφέ του Ια-
νού, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 
20.30 θα συνομιλήσει με τον ομότιμο καθη-
γητή του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββα 
Ρομπόλη,  με θέμα:  «Η κρίση του ασφα-
λιστικού συστήματος, δημογραφικές 
και εργασιακές αφετηρίες του».

«Δημιουργοί εν πλω»
Στα πλαίσια των συναντήσεων συζητήσε-
ων που επιμελείται και συντονίζει ο ποι-
ητής Δημήτρης Κοσμόπουλος την Τε-
τάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 19.00 θα συ-
νομιλήσει με Γιώργο Καραμπελιά για το 
έργο και τη σταδιοδρομία του. Στο βιβλιο-
πωλείο Εν πλω, Χαριλάου Τρικούπη 6. 

Εορταστικό γλέντι
Το Άρδην οργανώνει την Παρασκευή 
30 Δεκεμβρίου, μετά τις 21.00, εορτα-
στικό  γλέντι με λαϊκά και ρεμπέτικα τρα-
γούδια. Στον χώρο πολιτισμού και πολιτι-
κής «Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4.


