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K       αι δεύτερος Πατρινός υποστη-
ρίζει πως λεφτά υπάρχουν, ανέ-
φερε προσφυώς κάποιος φί-
λος  του Άρδην. Δύο… οι χρυ-

σοθήρες, ο ΓΑΠ και ο Σώρρας, ένας εκ 
των οποίων έγινε και πρωθυπουργός της 
χώρας!
Αυτές τις μέρες, ο πρώτος επανήλθε μετά 
Βαΐων και κλάδων στο «κόμμα του πα-
τέρα» του. Αφού πρώτα είχε ανοίξει τον 
δρόμο για τη μνημονιακή καταστροφή. 
Και μαζί του σε ένα άσεμνο γκαλά «πα-
λαιών πολεμιστών» του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι 
ήρωες της αποτυχίας της χώρας, που  επί 
δεκαετίες διαβουκολούσαν τον ελληνικό 
λαό!
Τωόντι, μοιάζει σαν να πέρασε ένας ολό-

κληρος αιώνας  από το 2012-2013, όταν 
οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ δεν τολμούσαν 
να εμφανιστούν δημοσίως και αντιμετώ-
πιζαν τη γενικευμένη καταδίκη και απαξί-
ωση του κόσμου. Σήμερα όμως, μετά τον 
Σύριζα, όλοι μπορούν να βγουν από το 
καβούκι τους. Διότι τίποτε χειρότερο από 
τον Τσίπρα δεν μπορεί να συμβεί – ακό-
μα και τα... δόλια μηδενικά,  μπορούν να 
επανακάμψουν.
Εφτά χρόνια μνημονίων δεν γέννησαν 
δυστυχώς, όπως πολλοί προσδοκούσαμε, 
μια νέα πολιτική κουλτούρα, μια νέα πο-
λιτική πραγματικότητα, παρά μόνο σπέρ-
ματα, ανεπαρκή ακόμα για να αλλάξουν 
την συνολική εικόνα. Αντίθετα, ανακύ-
κλωσαν όλο το παλιό πολιτικό σύστημα 

και ανέδειξαν Τσίπρα, Βαρουφάκη, ΓΑΠ, 
Λεβέντη, Μιχαλολιάκο,  Κασιδιάρη, Καμ-
μένο, και… εσχάτως  Σώρρα. Πρόκειται 
για μια πικρή και θλιβερή διαπίστωση. 
«Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα», 
ζούμε και ψευτοζούμε με τους απατεώνες 
που μας αξίζουν.
Σήμερα κάναμε ένα βήμα πάρα πέρα. 
Εκτός από τα θαύματα της… δραχμής, ή… 
αναζήτηση «των χρημάτων που υπάρ-
χουν» στρέφεται πλέον και στις μετο-
χές που αγόρασε ο Σώρρας με πέντε 
ευρώ από το Μοναστηράκι.
Οι γελοιογράφοι εδώ και χρόνια αποτυ-
πώνουν τον ευτελισμό των πολιτικών, σε 
τέτοιο βαθμό ώστε πλέον να έχουν εξα-
ντληθεί και αυτοί· οι αρθρογράφοι κα-

τακεραυνώνουν τον ψευδολαϊκισμό των 
απατεώνων, αλλά όλοι περιμένουν κά-
ποια θαυματουργή κίνηση, η οποία θα 
έρθει ποιος ξέρει από πού, ίσως από κά-
ποιον «γέροντα» του «Όρους», για να βγά-
λει τη χώρα από τον βούρκο.
Διότι δεν αρκεί, «υποκριτή αναγνώστη, 
όμοιέ μου, αδελφέ μου», η επισήμανση 
της απάτης και της παρακμής, χρειάζεται 
κουράγιο και σθένος για να την αντι-
παλέψεις. Κι αυτό αποτελεί είδος εν ανε-
παρκεία στους σημερινούς Έλληνες. Κα-
τεξοχήν στις ελίτ της χώρας. Και εάν το πό-
πολο περιορίζεται στον Σώρρα ή σε κά-
ποιον άλλον δραχμολάγνο απατεώνα,  το 
… Κολωνάκι έχει εναποθέσει την εκπρο-
σώπησή του στον… ΓΑΠ;!

Σ ε λ ί δ α  1 6

Σήμερα η Κύπρος
αύριο η Ελλάδα
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Πώς μειώνεται η ανεργία!
Τα στοιχεία της «Εργάνης» για το νέο ερ-
γασιακό περιβάλλον είναι αποκαλυπτικά. 
Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν σε σχέση 
με το 2015 κατά 82.679, αλλά οι μισές νέες 
θέσεις αφορούν εργαζόμενους που προ-

σλαμβάνονται με μισθούς κάτω των 600 ευρώ. Το 22,48% 
των μισθωτών (382.729) εργάζεται με ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης ή έτσι δηλώνεται και αμείβεται με κάτω από 
500 ευρώ μεικτά. Η μερική απασχόληση το 2016 αυξήθη-
κε κατά 19 χιλ. άτομα. Χειρότερη  είναι η εικόνα στις ηλι-
κίες από 55 και πάνω, εκεί όπου δεν μειώνεται η ανερ-
γία, αλλά αυξάνεται. Τον Ιούλιο του 2015 η ανεργία στην 
ηλικιακή αυτή ομάδα ήταν στο 17% και έναν χρόνο μετά 
είχε ανέλθει στο 18,6%. Πρόκειται για πληθυσμιακές ομά-
δες που βρίσκονται μεν κοντά στη σύνταξη, αλλά που είναι 
πολύ δύσκολο να βρουν εργασία και εξαθλιώνονται μέχρι 
να συμπληρώσουν τα έτη για τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι 
βυθίζονται σε μια μόνιμη ανέχεια ή εξαθλίωση για πολλά 
χρόνια

Γ.Ξ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙΔΑ 
γΙΑ ΤΗΝ ΕθΝΙκΗ ΑΝΕξΑρΤΗσΙΑ
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

σΥΝΔρΟΜΗ (1 ΕΤΟσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜΟσ ΛΟγΑρΙΑσΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

το επόμενο φύλλο της ρηΞησ θα κυκλοφορήσει το σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Στο παρά πέντε

Φρου φρου και 
αρώματα
Στην παρέλαση της 25ης Οκτω-
βρίου, τα μισά τμήματα ήταν πο-
λιτικά με ωραίους τίτλους (Ελ-
ληνική Ομάδα Διάσωσης, Επίλε-
κτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών 
Δήμου Θεσσαλονίκης, Σώμα 
Εθελοντών Σαμαρειτών &  Δι-
ασωστών Θεσσαλονίκης, Oμά-
δα Διαχείρισης Κρίσεων  κλπ), 
με ωραίες στολές και παράση-
μα, με ολοκαίνουργια και πανά-
κριβα μέσα (4Χ4, ερπυστριοφό-
ρα, «γουρούνες», οχήματα χιο-
νιού και ό,τι άλλο μπορείτε να 
φανταστείτε, πανάκριβος εξο-
πλισμός, καθώς οι ΜΚΟ ζουν σε 
άλλη χώρα, χωρίς μνημόνια και 
περικοπές. Τώρα που ήταν όλοι 
αυτοί όταν χρειάστηκαν, μάλλον 
… τα χρειάστηκαν.

Θ.Τζ.

Παίζει μόνος του, 
αλλά δεν μπο-
ρεί…
Η προχθεσινή δημοσκόπηση του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας εί-
ναι ενδεικτική του κοινωνικού 
κλίματος. Όλα τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά είναι πολύ αρνη-
τικά για την κυβέρνηση. Το 72% 
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το 
2017 θα είναι χειρότερο από το 
2016, όταν, στα τέλη του Νοεμ-
βρίου, το ποσοστό των  απαισιό-
δοξων για το 2017 ήταν 63%. Το 
86,5% των ερωτηθέντων δηλώ-
νει ότι δεν είναι ικανοποιημένο 
από τις μέχρι τώρα επιδόσεις της 
κυβέρνησης (μόνο το 6% δηλώ-
νει ικανοποιημένο, ενώ το 7,5% 
δηλώνει αδιάφορο). Ακόμα και 
οι ψηφοφόροι του Σύριζα, σε πο-
σοστό 72,5% δηλώνουν μη ικα-
νοποιημένοι από την κυβέρνη-
σή τους. 

Παρ' όλα αυτά, στα ποσοτι-
κά χαρακτηριστικά, ο Σύριζα, 
σε σχέση με την προηγούμενη 
δημοσκόπησή του (30 Νοεμ-
βρίου), διατηρεί τα ποσοστά του 

16,5% (από 16%), αποδεικνύο-
ντας ότι το δώρο Χριστουγέννων 
στους συνταξιούχους και οι προ-
σλήψεις στο δημόσιο ανέκοψαν 
τη δημοσκοπική του κατρακύλα. 
Από την άλλη, η ΝΔ έπεσε από 
το 32% της προηγούμενης δη-
μοσκόπησης στο 30,5%, αποδει-
κνύοντας για άλλη μια φορά ότι 
ο Κυριάκος, παρότι παίζει μόνος 
του... δεν μπορεί! Έχοντας απέ-
ναντί του την πιο ανίκανη κυβέρ-
νηση της μεταπολίτευσης, λογι-
κά θα έπρεπε δημοσκοπικά να 
καλπάζει, ή τουλάχιστον να έχει 
μια σταθερά ανοδική πορεία. 
Αλλά, η δική του περιορισμένη 
εμβέλεια, καθώς και η αθλιότη-
τα του κόμματός του, τον συγκρα-
τούν. 

Κατά τα άλλα το Πασόκ, με 
το μάζεμα των στελεχών του και 
την ασθενική εικόνα της ΝΔ, τσί-
μπησε μια μονάδα και έφτασε 
στο 6,5%, ενώ πολύ άσχημη ει-
κόνα παρουσιάζουν τα τρία μι-
κρότερα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα: Ένωση Κεντρώων 2,5%, 
ΑΝΕΛ 2% και Ποτάμι 2%. Στους 
προερχόμενους από τον Σύριζα, 
η ΛΑΕ δεν ανακάμπτει με τίποτα, 
μένοντας κολλημένη στο 1%. Στο 
κόμμα της Ζωής, φαίνεται το ξε-
κατίνιασμα στο φέισμπουκ με 
πρώην μέλη του κόμματος και 
αριστεριστές που βρίσκονταν 
κοντά της, θύμισαν τον παλιό 
κακό χαρακτήρα της και από το 
3% έπεσε στο 2,5%. Το πολιτικό 
αδιέξοδο αποτυπώνεται στο ότι 
το 16% απαντά ότι δεν ξέρουν τι 
θα ψηφίσουν και τα άκυρα/λευ-
κά είναι στο 7%. (Όσο για το Άρ-
δην, βρίσκεται μάλλον ΑΚΟΜΑ 
στα «άλλα», που συγκεντρώ-
νουν  το 6,5%.!)

Γ.Ξ.

 
Αλλαγές στο 
στράτευμα
Κατά την πρόσφατη αλλαγή των 
αρχηγών των επιτελείων, άλλα-
ξε και ο αρχηγός ΓΕΣ, ο αντιστρά-
τηγος Β. Τελλίδης.
Αν θα θυμούνται για κάποιο 
λόγο οι Έλληνες πολίτες τον Β. 

!

Τελλίδη, είναι η φράση του σε 
άτυπη ενημέρωση δημοσιογρά-
φων, το φθινόπωρο του 2015, 
όταν τον ρωτούσαν για πιθανά 
προγράμματα εξοπλισμών και 
την προσπάθεια διατήρησης σε 
υψηλά επίπεδα της ετοιμότητας 
του Στρατού Ξηράς: «Δεν έχω 
αρβύλες και στολές να δώσω 
στους νεοσύλλεκτους, τι μου 
λέτε για εξοπλιστικά προγράμ-
ματα;» είπε, σκιαγραφώντας με 
δύο απλές κουβέντες το «αξιό-
μαχο» του στρατεύματος για το 
οποίο κόπτονται κατά τα άλλα 
όλες οι πολιτικές ηγεσίες. Βέ-
βαια, ο υπουργός Άμυνας βρήκε 
και στολές και (εξ ιδίων βέβαια) 
δύο τζιπ Χάμερ για να παίζει τον 
πολεμιστή.

Θ.Τζ. 

Σοκ και δέος! 
Προσωπικά, αυτή ήταν η πρώ-
τη μου αντίδραση διαβάζοντας 
(αναγκαστικά, έχοντας το καθή-

κον της διόρθωσης),  τα δύο άρ-
θρα που φιλοξενεί το παρόν τεύ-
χος σχετικά με τις αμβλώσεις. 
Όμως η έκπληξη και τα λοιπά, 
πολύ πιο έντονα συναισθήματα, 
δεν επαρκούν για μια εμπεριστα-
τωμένη απάντηση σε ένα θέμα 
εξαιρετικά σοβαρό, που έχει 
απασχολήσει εκατομμύρια αν-
θρώπους, χρόνια αμέτρητα. Ναι, 
είναι απόλυτα κατανοητή η αγω-
νία όλων μας για το δημογραφι-
κό, η «γραμμή» είναι αποδεκτή 
και αδιαμφισβήτητη, (…γεννάτε 
γιατί χανόμαστε!), αλλά  για να 
την υποστηρίξει κανείς χρειάζε-
ται μελέτη, έρευνα, επιχειρήμα-
τα, γνώση συνθηκών και κατα-
στάσεων, να ξέρουμε δηλαδή τι 
λέμε, αλλιώς καταντά σκέτο τσι-
τάτο, όχι απλώς κενό, αλλά και 
επικίνδυνου περιεχομένου. Στο 
επόμενο λοιπόν τεύχος θα προ-
σπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε 
κάποιες παρεξηγήσεις, όσο πιο 
σφαιρικά γίνεται, και τότε, εννο-
είται, κάθε αντίλογος δεκτός.

 Ελ. Ζαχ.
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Οι πρόσφατες πολιτικές εξελί-
ξεις στη χώρα, από την κυβερ-
νητική κοροϊδία για το πλεό-
νασμα, τη διαιώνιση της αξι-
ολόγησης, τα καραγκιοζιλίκια 
γύρω από τον ΔΟΛ, την «επι-
στροφή» του παρακλήτου ΓΑΠ 
στο ΠΑΣΟΚ, μέχρι το φαινό-
μενο Σώρρα, υπογραμμίζουν 
το αδιέξοδο και την κρίση, μέ-
χρι γελοιοποίησης του πολιτι-
κού σκηνικού και εν πολλοίς 
της ίδιας της ελληνικής κοινω-
νίας. Η κατάσταση θα ανήκε στη 
δικαιοδοσία των γελοιογράφων 
αποκλειστικά, αν δεν αφορούσε 
πολύ σοβαρά θέματα. Διότι όλα 
αυτά τα καραγκιοζιλίκια εξελίσ-
σονται μέσα σε έναν καμβά αυ-
ξανόμενων κινδύνων για την 
επιβίωση της  χώρας, με τη στα-
θερή επιδείνωση της οικονομι-
κής κατάστασης, την απειλή κυ-
ριολεκτικού εξανδραποδισμού 
του κυπριακού ελληνισμού 
και, προπαντός, τη γενικευμέ-
νη απογοήτευση και τη συλλο-
γική κατάθλιψη της πλειονότη-
τας των Ελλήνων, που τους κά-
νει ανίκανους να αντιδράσουν 
θετικά μπροστά στην παρακμή 
της χώρας. 

Κ 

αι αυτή η γενικευμέ-
νη ανημπόρια, που έχει 
πέσει σαν μολυβένιο 
πέπλο πάνω στην  ελ-

ληνική κοινωνία, μετά την απάτη 
του δημοψηφίσματος και τις εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου του 2015, 
δεν δείχνει ακόμα σημεία ανα-
στροφής, διότι οι Έλληνες μέσα 
σε έξι ή εφτά χρόνια νιώθουν πως 
οι προσπάθειές τους είναι απελπι-
σμένες «σαν των Τρώων» και δεν 
υπάρχει διέξοδος.

Και το πρόβλημα είναι πραγ-
ματικό. Η αχίλλειος πτέρνα της 
ελληνικής οικονομίας, και της 
Ελλάδας συνολικά, ήταν και πα-
ραμένει η παρασιτική της ένταξη 
στην ευρωπαϊκή και την παγκό-
σμια οικονομία, η οποία έχει πε-
ριορίσει δραματικά τις δυνατότη-
τες των επιλογών της. Διότι, μία δι-
άρρηξη του ομφάλιου λώρου με 
την ευρωζώνη, την ΕΕ, ή τη δυτική 
οικονομία συνολικότερα, θα προ-
καλούσε άμεσα πολύ μεγαλύτερες 
καταστροφές από αυτές που θα θε-
ράπευε και όχι μόνο από γεωπολι-

τική άποψη, αλλά και οικονομική. 
Μια οικονομία «junkie», εξαρτη-
μένη από τις διεθνείς κινήσεις των 
κεφαλαίων, τον υψηλό δανεισμό 
και δύο εξαιρετικά διεθνοποιημέ-
νους οικονομικούς τομείς, τη ναυ-
τιλία και τον τουρισμό, είναι αδύ-
νατο να απεξαρτηθεί αιφνίδια από 
τα βαριά ναρκωτικά στα οποία είχε 
εθιστεί, με κίνδυνο θανάτου, αν δεν 
ακολουθήσει μια στρατηγική στέ-
ρεης απεξάρτησης. Δηλαδή, μια 
αναπροσαρμογή της ελληνικής 
οικονομίας προς την κατεύθυνση 
μιας παραγωγικής αναγέννησης 
και απομείωσης των παρασιτικών 
της χαρακτηριστικών. 

Εξάλλου, όταν η οικονομία και 
η ευημερία είναι παρασιτική, εί-
ναι αδύνατο να αντισταθείς τελε-
σφόρα και στη σταδιακή απώλεια 
της εθνικής κυριαρχίας, διότι, για 
να συνεχίσεις να επιβιώνεις παρα-
σιτικά, θα πρέπει να κάνεις τα χατί-
ρια των μεγάλων δυνάμεων και να 
υποτάσσεσαι στον νεοθωμανισμό. 
Πώς να απορρίψουν οι Κύπριοι 
τις θελήσεις των Αγγλοαμερικά-
νων, και τους ωμούς εκβιασμούς 
των Τούρκων, όταν η οικονομία 
και η ευημερία τους στηρίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά στον τουρι-
σμό και τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες;  

Όμως, αυτή η συζήτηση ουδέ-
ποτε διεξήχθη στην Ελλάδα – με 
την τιμητική, αλλά ισχνή εξαίρε-
ση του Άρδην και ελάχιστων άλ-
λων ομαδοποιήσεων και ατόμων. 
Αντίθετα, η συζήτηση εγκλωβίστη-
κε στο δίπολο «μνημόνιο-αντιμνη-
μόνιο», με επιφανειακούς όρους, 
και τελικά κατέληξε –όπως και 
ήταν αναμενόμενο– στη συντριπτι-
κή κατίσχυση των μνημονιακών 
και τη μετάλλαξη των περισσότε-
ρων αντιμνημονιακών σε μνημο-
νιακούς.

Και, δυστυχώς, μνημονιακοί 
και αντιμνημονιακοί δεν επέμει-
ναν ποτέ στη δομική μεταβολή 
του παραγωγικού μοντέλου... Οι 
μνημονιακοί επέμεναν στον του-
ρισμό σχεδόν αποκλειστικά, σε 
«επενδύσεις» που ενισχύουν πε-
ραιτέρω –και αποκλειστικά– την 
παρασιτική δομή της οικονομί-
ας, καθώς και σε ιδιωτικοποιήσεις 
των μεταφορών, των επικοινωνι-
ών, της ενέργειας, ώστε απλώς να 
περιοριστεί το «σπάταλο κράτος». 

Οι δε αντιμνημονιακοί, από την 
πλευρά τους, πρότειναν να παρα-
μείνουν όλα ως είχαν και απλώς 
να αποκατασταθεί η αγοραστική 
και καταναλωτική δυνατότητα των 
πολιτών στην προτέρα –προ μνη-
μονίων– κατάσταση. 

Και επειδή κάτι τέτοιο ήταν 
ανέφικτο, όταν ανήλθαν στην εξου-
σία –αρχικώς οι «αντιμνημονια-
κοί» της Δεξιάς, με τον Αντώνη 
Σαμαρά, και προπαντός εκείνοι 
της Αριστεράς, με τον Σύριζα και 
το δεξιό προσάρτημά τους, τους 
ΑΝΕΛ–, αντί να στραφούν στην 
ταχύτερη δυνατή απαγκίστρωση 
από τα μνημόνια και την έναρξη 
μιας πανελλαδικής προσπάθειας 
παραγωγικής ανασύνθεσης της 
χώρας, έπεσαν στην απλή εφαρ-
μογή της μνημονιακής πολιτικής, 
συχνά μάλιστα επιδεινώνοντάς 
την, όπως συνέβη με τον Σύριζα, 
την πλέον καταστροφική μνημονι-

ακή κυβέρνηση.

Όσοι δεν τους ακολούθησαν, 
όπως η Ζωή ή ο Λαφαζάνης, υπο-
στήριζαν πως η απαγκίστρωση 
από τα μνημόνια θα καθίστατο δυ-
νατή με έναν τρόπο κυριολεκτι-
κά μαγικό: με την καθολική άρ-
νηση του χρέους, την έξοδο από 
την ευρωζώνη και την υιοθέτηση 
της δραχμής. Χωρίς να αλλάξει τί-
ποτε, το κοντέρ θα είχε μηδενιστεί 
και όλα θα μπορούσαν να ξαναρ-
χίσουν από την αφετηρία τους!

Γι’ αυτό όμως η πλειοψηφία 
των πρώην αντιμνημονιακών 
δεν τους ακολούθησε εν τέλει, και 
έμεινε προσκολλημένη στον Τσί-
πρα, διότι γνωρίζει πως, και αυτό 
ακόμα το σημερινό συρρικνωμένο 
βιοτικό επίπεδο, μπορεί να κατα-
βαραθρωθεί ακόμα περισσότερο, 
εξ αιτίας των ελλειμμάτων της πα-
ραγωγικής βάσης της χώρας. 

Δύο λύσεις εμφανίζονται 
μπροστά στα μάτια των Ελλήνων. 
Η μία είναι η βίαιη καταστροφή 
του παλιού μοντέλου, με την έξο-
δο από την Ευρωζώνη και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, αρχίζοντας κυρι-
ολεκτικά από το μηδέν και με μια 
τεράστια περαιτέρω συρρίκνωση 
του ΑΕΠ της χώρας και μεγάλες 
συγκρούσεις με όλους τους δανει-
στές και άδηλες συνέπειες στα γε-
ωπολιτικά δεδομένα της χώρας – 
με την Τουρκία, τα Σκόπια, την Αλ-

βανία. Απέναντι σε αυτή την επιλο-
γή, που φαίνεται αυτοκτονική, οι 
περισσότεροι κάνουν την επιλο-
γή του Μητσοτάκη, της Γεννημα-
τά ή και του Τσίπρα ακόμα, παρότι 
γνωρίζουν τι ψάρια πιάνουν – και 
γι’ αυτό η καταβύθιση στην κατά-
θλιψη και η αποστράτευση, γιατί εν 
πολλοίς ντρέπονται για την ίδια 
την επιλογή τους!

 Η άλλη, την οποία προτείνου-
με εμείς, του Άρδην, είνα, η στα-
διακή απεμπλοκή από τα μνημό-
νια, επιμένοντας ήδη από σήμερα 
στην αλλαγή του παραγωγικού 
μοντέλου, ενισχύοντας ακόμα και 
τη διασύνδεση του τουρισμού με 
την εθνική παραγωγή, ώστε να την 
ενδυναμώσουμε και μέσω αυτού 
του δρόμου, με στροφή των προ-
σπαθειών της χώρας στην παι-
δεία, την έρευνα και την τεχνολο-
γία, την άμυνα, τη δημογραφική 
ανάκαμψη. Η επιλογή αυτού του 
δρόμου είναι και η μόνη που μπο-
ρεί σταδιακά να αλλάξει και τα δε-
δομένα στην οικονομία, να περιο-
ρίσει τις τεράστιες ζημιές και ταυ-
τόχρονα να προσφέρει ένα όρα-
μα στην ελληνική κοινωνία. Εμείς 
επιμένουμε από το 2010 πως το 
παρασιτικό μοντέλο της ελληνι-
κής κοινωνίας και οικονομίας δεν 
είναι βιώσιμο, αλλά η έξοδος από 
αυτό μπορεί να γίνει είτε με μια 
καθολική καταστροφή των προ-
ϋπαρχουσών δομών –τον δρό-
μο της οποίας άνοιξε ο ΓΑΠ και 
στην οποία μας ξαναβύθισε ο Σύ-
ριζα–, με ανυπολόγιστες συνέπει-
ες για την ίδια την εθνική επιβίω-
ση, είτε μέσα από έναν μετασχημα-
τισμό που θα επιφέρει τις μικρότε-
ρες δυνατές συνέπειες στη χώρα, 
το έθνος και τον λαό. 

Μόνο η συνειδητοποίηση της 
πραγματικότητας μπορεί να απο-
τελέσει αφετηρία ανάκαμψης, 
στράτευσης και αισιοδοξίας. Διό-
τι τότε, ακόμα και τα μικρά, αλλά 
σημαντικά που μπορούν να γί-
νουν, εντάσσονται σε ένα όραμα 
εξόδου και σωτηρίας, διαφορετι-
κά οδηγούν τους λιγότερους στα 
νύχια δραχμολάγνων, αφελών ή 
απατεώνων αλά Σώρρα και κο-
μπανία, και τους περισσότερους 
στην αποδοχή του πολιτικού κατε-
στημένου, που συντηρείται με τον 
επανακάμψαντα ΓΑΠ και τον Τσί-
πρα επικεφαλής.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ανάγκη οράματος!
η καθολική αποτυχία του πολιτικού συστήματος

“ 
Μόνο η συνειδητο-

ποίηση της πραγμα-

τικότητας μπορεί να 

αποτελέσει αφετηρία 

ανάκαμψης, στράτευ-

σης και αισιοδοξίας

Του Γιώργου Καραμπελιά

Εξάλλου όταν η οικονομία και η ευημερία είναι παρασιτική είναι αδύ-
νατο να αντισταθείς τελεσφόρα και στην σταδιακή απώλεια της εθνικής 
κυριαρχίας.
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Το άρθρο της Γκάρντιαν για την 
κατάσταση της δημόσιας υγείας 
στην Ελλάδα των μνημονίων, άρ-
θρο που στηρίχτηκε στις αναφο-
ρές της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. και η «οργι-
σμένη» αντίδραση του υπουργού 
Ξανθού αποτελούν ένα ακόμη σύ-
μπτωμα της παθογένειας  που χα-
ρακτηρίζει τον δημόσιο διάλογο 
για την υγεία.

Τ 

ο ζήτημα της δημόσιας υγεί-
ας σε έναν τόπο που βιώνει 
μια ανθρωπιστική κρίση εί-
ναι ζήτημα κατ’ εξοχήν πολι-

τικό. Οι συνέπειες των ασκούμενων 
πολιτικών τα τελευταία χρόνια επιδεί-
νωσαν μια ήδη νοσηρή κατάσταση. 
Η κατάρρευση του δημόσιου συστή-
ματος υπηρεσιών υγείας και οι συνέ-
πειές του υπήρξαν σημαία του «αντι-
μνημονιακού κινήματος», μια ση-
μαία που υπέστειλαν όταν η «ελπί-
δα» πήρε την εξουσία: στον γυάλινο 
κόσμο της κυβέρνησης, φαινόμενα 
όπως οι αυτοκτονίες ή οι θάνατοι από 
τις ανεπάρκειες του συστήματος δεν 
έχουν θέση, δεν υφίστανται. Η  δημό-
σια υγεία έγινε ένα ακόμη πεδίο στις 
κίβδηλες πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
με όλη την ανακολουθία που χαρα-
κτηρίζει τον λόγο της εξουσίας.

Μνημόνια και όχι μόνο
Η σημασία ενός λειτουργικού συστή-
ματος υπηρεσιών υγείας, με την ολο-
κληρωμένη έννοια του όρου (πρό-
ληψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια περίθαλψη) αυξάνει 
σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. 
Στις μέρες μας, οι νοσογόνοι παρά-
γοντες παροξύνονται (κακή ψυχολο-
γία, συνθήκες διαβίωσης, κατάχρη-
ση νόμιμων και παράνομων ουσιών, 
κακή διατροφή κ.λπ). Αν ταυτόχρονα 
καταρρέουν και τα συστήματα υγεί-
ας, δεν υπάρχει τίποτε να αντισταθμί-
σει την κοινωνική κρίση. Η πείρα δι-
δάσκει ότι σε  αντίστοιχες συνθήκες 
(π.χ.  στην κατάρρευση που ακολού-
θησε την πτώση των καθεστώτων σε 
Ρωσία και Κεντρο – Ανατολική Ευρώ-
πη), οι δείκτες υγείας των κοινωνιών 
κατέρρευσαν. Στη Ρωσία το 2014, εί-
κοσι πέντε χρόνια μετά την πτώση του 
καθεστώτος, το προσδόκιμο επιβίω-
σης για τους άνδρες ήταν τα 61,4 έτη! 
Στην Ελλάδα των μνημονίων, η έντα-
ση της κρίσης είναι βέβαια διαφορε-
τική, αλλά, με το 1/3 του πληθυσμού 
να βρίσκεται σε συνθήκες φτώχειας, 
οι δείκτες υγείας έχουν πάρει την κα-
τιούσα.

Η σημερινή οικονομική και δημο-
σιονομική κρίση δεν είναι από μόνη 
της η αιτία κάθε παθογένειας. Το επι-

χείρημα ότι όλα είναι ζήτημα χρημά-
των και προσλήψεων, όπως μονότο-
να επαναλαμβάνουν οι συνδικαλιστι-
κές ρητορικές, έρχεται σε αντίθεση 
με την προ κρίσης πραγματικότητα: 
Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα δεν 
έπαυε να έχει προβλήματα, προβλή-
ματα που παρόξυνε η κρίση. Ενδεικτι-
κά αναφέρουμε:
- Τη δημογραφική κατάρρευση και τη 
γήρανση του πληθυσμού, που αυξά-
νει εκθετικά τις ανάγκες υπηρεσιών 
υγείας και φροντίδας. 
- Την αλλαγή στον τρόπο ζωής (αστυ-
φιλία και άρα επιδείνωση των περι-
βαλλοντικών συνθηκών, αλλαγή στο 
διατροφικό μοντέλο, επικράτηση κα-
ταναλωτικών προτύπων που ανέτρε-
ψαν τη σχέση εργασίας – ελεύθερου 
χρόνου κ.λπ.)
- Την επικράτηση του βιοϊατρικού μο-
ντέλου που εστιάζει όχι στην πρόλη-
ψη, αλλά στην αντιμετώπιση του συ-
μπτώματος.
- Την επέλαση του ιδιωτικού τομέα 
τόσο στις υπηρεσίες υγείας όσο και 
στην επιβολή υπερβολικής κατανά-
λωσης φαρμάκων και περιττών δια-
γνωστικών πράξεων (προκλητή ζή-
τηση).
- Τη χαμηλή παραγωγικότητα του δη-
μόσιου τομέα και την ενδημική δια-
φθορά (φακελάκι)
- Την κρίση της νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης, που προκλήθηκε από τη 
λειτουργία τους ως πρωτοβάθμι-
ες υπηρεσίες υγείας: οι μετανάστες 
και  οι ανασφάλιστοι προστέθηκαν 
στους ασθενείς που η ανεπάρκεια 
των ασφαλιστικών ιδρυμάτων συσ-
σώρευε στις εφημερίες. Το σύστημα 
υπέστη κορεσμό και το κόστος εκτο-
ξεύτηκε. 
- Την παθογένεια του ελληνικού πο-
λιτικού συστήματος με τις ασυνέ-
χειές του, όταν οι πολιτικές μεταβάλ-
λονται ανάλογα με την ανάγκη ενός 
κόμματος ή, ακόμη χειρότερα, ενός 
προσώπου στη υπουργική καρέκλα, 
«να αφήσει το προσωπικό του απο-
τύπωμα», ασελγώντας πάνω στο 
σώμα μιας νοσούσας δημόσιας υγεί-
ας. Η ψυχική υγεία και οι «μεταρρυθ-
μίσεις» που έχει υποστεί αποτελούν 
ένα δείγμα των συνεπειών.

Αποτέλεσμα υπήρξε το υψηλό 
κόστος υγείας στα χρόνια της ανέμε-
λης σπατάλης, ένα κόστος (δημόσι-
ας και ιδιωτικής δαπάνης) που σε κα-
μία περίπτωση δεν συνοδευόταν από 
ανάλογη ποιότητα υπηρεσιών. Η κρί-
ση έθιξε πρώτα τη δημόσια δαπάνη 
και μετακύλησε το κόστος στην ιδιω-
τική, με τη διάλυση των ιατρείων των 
ασφαλιστικών ταμείων και την «επί 
συμβάσει Δημόσια Υγεία» του ΕΟΠΥΥ, 

την αύξηση της εισφοράς του ασφα-
λισμένου στη φαρμακευτική δαπά-
νη, την αδυναμία των δημόσιων νο-
σοκομείων με την υποστελέχωση και 
τους κλειστούς προϋπολογισμούς να 
ανταποκριθούν στη ζήτηση κ.λπ. Στη 
συνέχεια βέβαια, όταν η κρίση επε-
κτάθηκε πέρα από τα δημόσια οικο-
νομικά στους οικογενειακούς προ-
ϋπολογισμούς, η συνολική δαπάνη 
κατέρρευσε, όχι ως επανόρθωση και 
θεραπεία μιας παθογένειας, αλλά ως 
δείκτης του αποκλεισμού από τις υπη-
ρεσίες υγείας των κοινωνικών στρω-
μάτων που θίχτηκαν κατά τεκμήριο 
από την κρίση (άνεργοι, χαμηλόμι-
σθοι και περιστασιακά εργαζόμενοι, 
χαμηλοσυνταξιούχοι κ.λπ.).

Το τοπίο συμπληρώνεται από την 
αποψίλωση των δομών δημόσιας 
υγείας από στελέχη, καθώς βιώνου-
με μια συστηματική απομύζηση και 
φυγή στο εξωτερικό, στα πλαίσια μιας 
στοχευμένης εκστρατείας στρατολό-
γησης και εξαγωγής, που βρίσκει 
προνομιακό χώρο στην υγεία, στα ια-
τρικά, νοσηλευτικά και παραϊατρικά 
επαγγέλματα, όχι μόνο των αποφοί-
των των αντίστοιχων σχολών, αλλά 
και ώριμων επαγγελματιών.

Προβοκάτσια και προβοκάτορες
Όλα αυτά δεν αποτελούν πρωτοτυπί-
ες, αλλά διαπιστώσεις που είναι λίγο 
πολύ κοινές ως κοινότοπες. Πολλά 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ του 2014, ή στο «κοστολογη-
μένο» πρόγραμμα της Θεσσαλονί-
κης. Το γεγονός όμως ότι με αυτές ως 
αφετηρία δεν μπόρεσαν, ο επιστημο-
νικός κόσμος, οι συνδικαλιστές και 
οι πολιτικοί, να αποφύγουν τις κοι-
νότοπες πολιτικές επιλογές που συ-
ντηρούν (ή επιδεινώνουν) την κατά-

σταση, παραπέμπει στην ανάγκη εξέ-
τασης του ίδιου του μοντέλου υγείας 
που επικράτησε μονοπωλιακά, εκτο-
πίζοντας παραδοσιακές πρακτικές, 
αναθέτοντας κατ' αποκλειστικότητα 
την υγεία στους ειδικούς και εμπο-
ρευματοποιώντας την.

Ο υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ 
αντιπαρέρχεται το προφανές και κα-
ταφεύγει στη γνωστή κομματική πρα-
κτική προσωπικά, συνεπικουρούμε-
νος από τον «μαίτρ» Πολάκη: «Το δη-
μοσίευμα αναπαράγει την ανεύθυνη 
καταστροφολογία εκπροσώπων μιας 
ανυπόληπτης συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας» (που ξεχνά πόσο συνέ-
βαλε για να κάθεται στη σημερινή του 
καρέκλα), ή, «το ΕΣΥ σήμερα σταθε-
ροποιείται και αναβαθμίζεται καθη-
μερινά, γιατρεύει τις πληγές της προ-
ηγούμενης εξαετίας, ενισχύεται με 
πόρους και μόνιμο προσωπικό, το πο-
σοστό των δημόσιων δαπανών υγείας 
έχει ανέβει στο 5,1% του ΑΕΠ (από το 
4,6%-4,9% της προηγούμενης τριετί-
ας), τα νοσοκομεία εφοδιάζονται κα-
νονικά με φάρμακα και υγειονομικό 
υλικό, καλύπτουν, χωρίς διακρίσεις, 
όλους τους ανασφάλιστους πολίτες 
περιορίζοντας δραστικά την υγειονο-
μική φτώχεια, ενώ προσφέρουν ποι-
οτικές υπηρεσίες στους πολίτες της 
χώρας και τους επισκέπτες της». Ή, 
όπως έλεγαν στο σχολείο που σπού-
δασε: «Προβοκάτσια».

Ο κύριος Ξανθός ζει σε άλλη 
χώρα, ή απλώς δεν χρειάστηκε να 
επισκεφθεί δημόσιο νοσοκομείο. Όσο 
για τη δημιουργική του αριθμητική, τα 
δεκαδικά της αύξησης των δαπανών 
υγείας σε ένα συρρικνούμενο ΑΕΠ 
δεν είναι και κάτι για το οποίο μπορεί 
να νιώθει και πολύ περήφανος. 

Και άλλοι προβοκάτορες
H έρευνα όμως με θέμα: «Υγεία και 
Ευημερία» της Εθνικής Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας η οποία παρουσιάστη-
κε στο 12ο Συνέδριο του Τομέα Οικο-
νομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ (που σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ως εχθρική προς την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ), καταλήγει σε παρόμοια 
ευρήματα: 

«Πολύ πιο «ακριβές», έως και 
αποτρεπτικές, έχουν γίνει σήμερα 
οι υπηρεσίες υγείας για μεγάλη με-
ρίδα του ελληνικού πληθυσμού, σε 
σχέση με πριν από μία δεκαετία. Το 
2016, μόλις ένας στους τέσσερις Ελ-
ληνες που χρειάστηκαν πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας την έλαβε χωρίς 
να πληρώσει ευρώ, όταν δέκα χρό-
νια πριν οι μισοί Ελληνες λάμβαναν 
δωρεάν υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα 
της κατάστασης αυτής, σήμερα τρεις 
στους δέκα Ελληνες αποφεύγουν 
την ιατρική φροντίδα, διότι δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στο κόστος.  
Από το 2006 αυξήθηκαν σημαντικά 
(22,2%) οι επισκέψεις εξαιτίας προ-
σωρινής αδυναμίας ή παροδικής αρ-
ρώστιας, ενώ στο ίδιο διάστημα μειώ-
θηκαν κατά 19,1% οι επισκέψεις για 
αναγραφή συνταγών και κατά 8,7% 
για προληπτικές εξετάσεις. Το 2006, 
το 52,6% όσων επισκέπτονταν κάποια 
υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας δεν πλήρωνε τίποτα από την 
τσέπη του. Το αντίστοιχο ποσοστό σή-
μερα βρίσκεται μόλις στο 25,8%. Περί-
που οι μισοί σήμερα (49,7%) πληρώ-
νουν έως 50 ευρώ (15,2% το 2006), 
ενώ αυξημένο σε σχέση με το 2006 εί-
ναι το ποσοστό όσων πληρώνουν από 
51 έως 150 ευρώ (από 15,1% σε 18%). 
Τρεις στους δέκα Έλληνες (29,9%) 
δήλωσαν ότι υπήρξαν περιπτώσεις 
τον τελευταίο χρόνο που δεν αναζή-
τησαν ιατρική φροντίδα, επειδή δεν 
μπορούσαν να ανταποκριθούν οι-
κονομικά. Δύο στους δέκα Έλλη-
νες που αγόρασαν φάρμακα τον τε-
λευταίο μήνα δεν αναζήτησαν ιατρι-
κή συνταγή γι’ αυτά, κυρίως επειδή 
δεν καλύπτονταν από τον ασφαλι-
στικό τομέα και επειδή το κόστος 
των φαρμάκων ήταν μικρότερο από 
το κόστος της επίσκεψης σε γιατρό. 
Η έρευνα εστίασε και στην επίδραση 
της οικονομικής κρίσης στους πολί-
τες. Όπως κατέδειξε, τα κυρίαρχα συ-
ναισθήματα που προκαλεί η παρού-
σα οικονομική κατάσταση στο 44,6% 
των πολιτών είναι ανασφάλεια, φό-
βος, θυμός, αγανάκτηση, απογοήτευ-
ση και άγχος, ενώ το ένα πέμπτο των 
Ελλήνων (20,4%) δήλωσε ότι τον τε-
λευταίο χρόνο δεν μπόρεσε να τραφεί 
ικανοποιητικά ο ίδιος ή η οικογένειά 
του εξαιτίας οικονομικών λόγων.

Ένα είναι βέβαιο: η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου είναι αυτή που 
καμιά σχέση δεν έχει με την πραγμα-
τικά συγκινητική υπερπροσπάθεια 
των γιατρών και των υπόλοιπων ερ-
γαζομένων στο ΕΣΥ να κρατήσουν 
όρθια και αξιόπιστη τη δημόσια πε-
ρίθαλψη.

Ο βασιλιάς που δεν ξέρει ότι είναι γυμνός;
στον γυάλινο κόσμο της κυβέρνησης φαινόμενα όπως οι θάνατοι από ανεπάρκειες του συστήματος δεν έχουν θέση.

“ 
Ο κύριος Ξανθός 

ζει σε άλλη χώρα, 

ή απλώς δεν χρειά-

στηκε να επισκεφθεί 

δημόσιο νοσοκομείο

Του Θανάση Τζιούμπα 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Οι Σύριζα-Ανέλ έδωσαν την προηγούμενη Τρί-
τη το πόρισμά τους για την Εξεταστική Επιτροπή 
Ελέγχου για τα τραπεζικά δάνεια που χορηγήθη-
καν στα κόμματα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης. Μετά από επτά ολόκληρα χρόνια που οι συ-
ριζαίοι κατήγγειλαν το περιβόητο τρίγωνο δια-
πλοκής κομμάτων, τραπεζών και ΜΜΕ και οχτώ 
μήνες που διήρκεσε η επιτροπή, κατά την οποία 
παρήλασαν οι ισχυρότεροι μηντιάρχες και τρα-
πεζικοί παράγοντες της χώρας, το πόρισμα της 
πλειοψηφίας είναι... μια τρύπα στο νερό. 

Η 

πλειοψηφία έκρινε από τη διερεύνηση 
που έκανε ότι δεν προκύπτουν ευθύνες 
πολιτικών προσώπων, κάτι που σημαί-
νει ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί αί-

τημα συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής της 
Βουλής, άρα ο πολιτικός κόσμος είναι καθαρός. Για 
τις ευθύνες τώρα τραπεζών και ΜΜΕ η πλειοψηφία 
δηλώνει αναρμόδια και προτρέπει τη δικαιοσύνη 
να διερευνήσει τις τυχόν ευθύνες τους.

Οι συντάκτες του πορίσματος, έχοντας αντίλη-
ψη ότι το πόρισμά τους είναι μια σούπα, προσπα-
θούν να σώσουν τα προσχήματα με τέτοιες φράσεις 
του τύπου: «Αποτελεί πολιτική αφέλεια να περι-
μένει κάποιος ότι οι περιπτώσεις εμφανών σχέσε-
ων που θα μπορούσε να αποκαλύψει η έρευνα της 
εξεταστικής επιτροπής θα ήταν πολλές στον αριθ-
μό», δηλαδή δεν βρήκαν τίποτα ή δεν θέλησαν να 
βρουν. Ή, πιο κάτω: «Θα ήταν όμως και πολιτική 
υποκρισία, καταστρατήγηση της εντολής που έλαβε 
η επιτροπή από την ολομέλεια, εάν, από την απου-
σία πληθώρας αποδείξεων, επιχειρούσε κάποιος 
να συμπεράνει ότι δεν υπήρξε διαπλοκή». Δηλα-
δή, μετατράπηκε το πόρισμα σε καφενειακού τύπου 
συζήτηση του στιλ, «υπάρχει διαπλοκή, αλλά πώς 
να τους πιάσεις του αετονύχηδες;» 

Το πόρισμα δεν είναι τίποτα άλλο από αδιάκο-
πη φλυαρία (460 σελίδες) που διανθίζεται με δη-
λώσεις ότι είναι σαφής ένδειξη για ύπαρξη διαπλο-
κής καταθέσεις, όπως αυτή της κυρίας Παπαγιαννί-
δου (ανώτερο στέλεχος της ΤτΕ), που σε ερώτηση αν 
υπάρχει διαπλοκή, απάντησε: «Δεν μπορώ να απο-
κλείσω κάτι τέτοιο». Ή η κατάθεση του Γιάννη Αλα-
φούζου, που κατηγόρησε τους οικονομικούς του 
αντιπάλους για σχέσεις διαπλοκής με προηγούμε-
νες κυβερνήσεις και τράπεζες. Ή αντίστοιχες κατα-
θέσεις εκδοτών, όπως του Γιώργου Κουρή, ότι, «Χω-
ρίς συζήτηση, υπήρχε διαπλοκή. Οι εκδότες είχαν τε-
ράστια δύναμη. Στα γραφεία τους σχηματίζονταν κυ-
βερνήσεις, στα γραφεία τους ιδρύονταν κόμματα». 
Τα καρναβάλια φέτος ήρθαν στην ελληνική Βουλή 
από τα μέσα Ιανουαρίου, γιατί, όταν στηρίζεται το πό-
ρισμά της στις γενικότητες ενός στελέχους της ΤτΕ ή 
στην κατάθεση του Κουρή, –του Κουρή του Άλτερ, της 
Αυριανής, του Φίλαθλου κ.λπ.–, το πόρισμα είναι για 
πέταμα.

Το να διερευνήσεις τις σχέσεις διαπλοκής στην 
Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά είναι αδύ-
νατο να το καταφέρουν οι Συριζανέλ γιατί, πολύ 
απλά, και οι ίδιοι συμμετέχουν σε αυτό το κύκλω-
μα. Τόσο με τους εξωχώριους επενδυτές της Αυγής, 

αλλά και με τα ΜΜΕ του Κουρή, που στηρίζει με φα-
νατισμό την κυβέρνηση και που έχουν φεσώσει με 
εκατοντάδες εκατομμύρια, δημόσιο, εργαζόμενους 
και προμηθευτές. Επίσης με τον διαγωνισμό για τις 
τηλεοπτικές άδειες, που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν 
αντισυνταγματικό νόμο μόνο και μόνο για να δώ-
σει τηλεοπτική άδεια στον δικό της Καλογρίτσα και 
σε κάνα δυο φιλικά διακείμενους μεγαλοεπιχειρη-
ματίες και τόσες άλλες περιπτώσεις. Αυτή η κυβέρ-
νηση είναι αδύνατο να ερευνήσει αυτές τις σχέσεις 
και, παρά τις μεγαλοστομίες και τις απειλές ότι θα 
τα αποκαλύψει όλα, έβγαλε ένα πόρισμα που αθω-
ώνει τους πάντες!

Η άλωση του ΔΟΛ
Η δεύτερη είδηση που βγήκε το βράδυ της Τρίτης, 
και σκοπό είχε να καλύψει τις αντιδράσεις γύρω 
από το πόρισμα των Συριζανέλ, ήταν ότι ο ΔΟΛ περ-
νά στον έλεγχο της κυβέρνησης. Όπως την δεκαε-
τία του ’80 το Πασόκ τοποθετούσε επίτροπους στις 
προβληματικές βιομηχανίες για να τις «διασώ-
σουν», έτσι και το Μαξίμου επέβαλε τον Βασίλη 
Μουλόπουλο, πρόεδρο του ΔΣ της Αυγής και πρώ-
ην βουλευτή του Σύριζα και γενικώς τον άνθρω-
πο του Σύριζα στα ΜΜΕ, κουμανταδάρο στον ΔΟΛ. 
Κατά το ρεπορτάζ, η απόφαση να απομακρυνθεί ο 
Σταύρος Ψυχάρης από τον ΔΟΛ και να αναλάβει ο Β. 
Μουλόπουλος, πάρθηκε μετά από συνάντηση των 
δύο ανδρών με τον υπουργό Νίκο Παππά! Υπάρ-
χουν και σενάρια ότι ο Σταύρος Ψυχάρης πείσθηκε 
να αποχωρήσει από τον ΔΟΛ μόνο όταν τον διαβε-
βαίωσαν ότι ο ανακριτής, που την Τετάρτη τον εξέ-
τασε για τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριό-
τητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), δεν θα τον προ-
φυλάκιζε, όπως και πράγματι έγινε, αλλά μάλλον 
σύμπτωση θα είναι!

Ο Παππάς, που ηττήθηκε στο εγχείρημα να δη-
μιουργηθούν ελεγχόμενα από την κυβέρνηση κα-

νάλια, πήρε μια μικρή ρεβάνς, κερδίζοντας τον 
έλεγχο του ΔΟΛ. Γιατί ο ΔΟΛ, εκτός από τις εφημε-
ρίδες του και τις ιστοσελίδες του, έχει και ισχυρό 
μερίδιο στο Μέγκα και αυτό είναι το φιλέτο. Για-
τί στο Μέγκα, με δεύτερο σημαντικότερο μέτοχο, 
τον Μπόμπολα, που βρίσκεται σταθερά στο πλευ-
ρό της κυβέρνησης, μπορεί έτσι να μετατραπεί σε 
φιλοκυβερνητικό κανάλι, μια και κεντρική επιδίω-
ξη του Μαξίμου είναι να έχει και ένα τουλάχιστον 
ιδιωτικό κανάλι στο πλευρό του, εκτός από τη δη-
μόσια, αλλά με πολύ μικρά ποσοστά τηλεθέασης, 
ΕΡΤ. Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ο ΔΟΛ να πε-
ράσει σε έναν φιλικό ισχυρό επιχειρηματία, όπως 
ο Μπόμπολας (δύσκολο, γιατί και οι δικές του ενη-
μερωτικές επιχειρήσεις έχουν χρεή εκατομμυρί-
ων ευρώ), ή ο Σαββίδης (που είναι η καλύτερη πε-
ρίπτωση λόγω οικονομικής επιφάνειας και που 
δεν έχει ενημερωτικές επιχειρήσεις). Ο Σαββίδης, 
όμως, θέτει ως όρο για να αναλάβει το ΔΟΛ, τα δά-
νεια του ομίλου να κουρευτούν κατά 70-80%, κάτι 
που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν οι τράπεζες και 
γι’ αυτό την Τετάρτη ενεργοποίησαν τη διαδικασία 
εκκαθάρισης εν λειτουργία του ομίλου και προτεί-
νουν να αναλάβει ως ειδικός διαχειριστής η εται-
ρεία Γκραντ Θόρντον. Οι τράπεζες, που μετά την τε-
λευταία καταστροφική ανακεφαλαιοποίηση του Δε-
κεμβρίου του 2015 ελέγχονται σε μεγάλο ποσοστό 
από ξένους επενδυτές, σε καμιά περίπτωση δεν θα 
δεχθούν, προκειμένου ο Παππάς να γίνει καναλάρ-
χης, να κουρευτούν τα δάνεια του ΔΟΛ, που ξεπερ-
νούν τα 200 εκατ. ευρώ. 

Επομένως, το όλο εγχείρημα είναι πολύ δύσκο-
λο και ο Σύριζα μπορεί να έκανε, όπως το συνηθίζει, 
μια πρώτη εντυπωσιακή κίνηση, αλλά η συνέχεια θα 
είναι η γνωστή: αδιέξοδο και άτακτη υποχώρηση. Το 
συμβολικό του πράγματος είναι ότι, πιθανότατα, ο 
ΔΟΛ, η ναυαρχίδα του αστικού Τύπου για σχεδόν ένα 
αιώνα, θα σβήσει στα χέρια του Σύριζα. 

Η άλωση του ΔΟΛ
και το πόρισμα των συριζανέλ για τα δάνεια κομμάτων και ΜΜε

του Γιάννη Ξένου

Ο Παππάς, που ηττήθηκε στο εγχείρημα να δημιουργηθούν ελεγχόμενα από την κυβέρνηση κανά-
λια, πήρε μια μικρή ρεβάνς, κερδίζοντας τον έλεγχο του ΔΟΛ.

                                                                                                                        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συχνά βάλλουμε εναντίον του 
κατεστημένου συνδικαλισμού 
για τη συντεχνιακή του προ-
σκόλληση. Αυτήν τη φορά, όμως, 
η αναφορά στον συνδικαλισμό 
θα γίνει για τους αντίθετους λό-
γους: Για την υποδειγματική πα-
ρέμβαση των συνδικαλιστών 
του Θεαγενείου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης, που απαιτούν 
τον εξορθολογισμό των εσωτε-
ρικών λειτουργιών, για την εξοι-
κονόμηση πόρων και τη χρηστή 
διοίκηση στην αντικαρκινική πε-
ρίθαλψη. Αν σκέφτονταν σαν αυ-
τούς όλοι οι συνδικαλιστές του 
δημόσιου τομέα, δεν θα ήμαστε 
τόσο δέσμιοι της τρόικας και των 
ξένων δανειστών…  

«Η διάλυση των φαρμά-
κων γινόταν στους ορόφους των 
φαρμάκων. Ό,τι περίσσευε, πε-
τιόταν. Θέλουμε όλα τα φάρμα-
κα να διαλύονται κεντρικά, για-
τί μιλάμε για φάρμακα πανάκρι-
βα, θεραπείες που κοστίζουν χι-
λιάδες ευρώ κάθε μήνα και δεν 
θέλουμε να χάνεται ούτε χιλιο-
στό του γραμμαρίου».

«Είχαμε κάνει μια έρευ-
να και είδαμε ότι για ένα μόνο 
κλωνικό αντίσωμα, είχαμε ένα 
κέρδος, αν διαλύαμε γενικά το 
φάρμακο, περίπου ένα εκατομ-
μύριο. Με αυτό το σκοπό είπα-
με να φύγουν όλες οι διαλύσεις 
από τους ορόφους και να διαλύ-
ονται κεντρικά. Αυτό το πετύχα-
με μέσω εισαγγελικής παρέμ-
βασης. Αυτήν τη στιγμή η πλει-
ονότητα των θεραπειών διαλύε-
ται στον 9ο όροφο»

Επισημαίνει, πως το 2016, 
η εξοικονόμηση έφτασε τις 
500.000 ευρώ. «Η μονάδα λει-
τουργεί σαν ''δορυφορικό φαρ-
μακείο'' και όχι σαν μονάδα κε-
ντρικής διάλυσης φαρμάκων. 
Αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας 
φαρμακοποιός στον 9ο και οι 
θεραπείες διαλύονται από το 
νοσηλευτικό προσωπικό, που 
κανένας δεν τους έχει πει πώς 
γίνονται. Αυτό γίνεται εδώ και 
10ετίες στο Θεαγένειο, παλεύ-
ουμε να γίνει κεντρική μονάδα, 
όπως προβλέπεται διεθνώς».

(Παύλος Παπακοτούλας, 
Γραμματέας νοσοκομείου ερ-

γαζομένων)

Ένας άλλος 
συνδικαλι-
στικός λόγος
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ      

Χ 

ρειάστηκε να ξεσπάσει το πρό-
σφατο κύμα κακοκαιρίας, για να 
βγει στην επιφάνεια όλη η έκτα-
ση της παρακμής την οποία βιώνει 

η χώρα. Τρεις τέσσερις μέρες χιονοπτώσεων 
και παγετού αρκούσαν για να καταδείξουν ότι 
πλέον στην Ελλάδα τίποτα δεν λειτουργεί, ότι 
οι υποδομές βρίσκονται σε χείριστη κατάσταση 
και ότι τα κοινωνικά αντανακλαστικά επιβίω-
σης της ελληνικής κοινωνίας κοιμούνται βα-
θύτατα: Έτσι με την «επέλαση» (sic!) του χιο-
νιά, βρήκε την ευκαιρία κάνει την εμφάνισή 
του ο χειρότερος εαυτός της χώρας και των πο-
λιτών της, αποδεικνύοντας πως δεν είναι πά-
ντοτε η κρίση που ευθύνεται για την ελληνική 
κακοδαιμονία και πως η παρακμή που ζούμε 
ως χώρα αυτήν την εποχή είναι κατά πολύ βα-
θύτερη από την οικονομική μας χρεοκοπία. 

Αν υπήρξε μια χαρακτηριστική περίπτωση 
που κατέδειξε την ολοκληρωτική κατάρρευση 
θεσμών και υποδομών στην χώρα, αυτή ήταν 
στη Θεσσαλονίκη:  Η πόλη είχε πάρα πολλά 
χρόνια να βιώσει μια δραστική επιδείνωση του 
καιρού οπότε με αυτό το ξέσπασμα αναδύθη-
καν όλες εκείνες οι παθογένειες που επί μια 
δεκαετία εξελίσσονταν υπογείως και ανεπαι-
σθήτως: Η τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε ρεσι-
τάλ ανετοιμότητας, διαπράττοντας πρωτοφα-
νείς γκάφες, ενώ το απίστευτο της όλης υπό-
θεσης είναι ότι η πολιτική διοίκηση του δήμου 
και ο ίδιος ο δήμαρχος έπαιξαν ρόλο... πρω-
τοπορίας στις αστοχίες και στην αποτελεσμα-
τικότητα. Όχι μόνο δεν διασφάλισαν την ορθή 
λειτουργία του μηχανισμού πολιτικής προστα-
σίας, αλλά ακόμα και όταν είχε συμβεί ήδη το 
κακό προτίμησαν, αντί να ασχοληθούν με την 
ουσία, να προχωρήσουν σε μπαράζ δηλώσε-
ων για την ελαχιστοποίηση του επικοινωνια-
κού κόστους! 

Με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε περίτρα-
να, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοί-
κων, ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας εί-
ναι ικανό μόνο για... δηλώσεις, ενίοτε γελοί-
ες, προκήρυξη ΕΔΕ που δεν οδηγούν πουθε-
νά, συγκρότηση άχρηστων επιτροπών. Και δεν 
υπάρχει τίποτε πιο ξένο και άγνωστο για αυ-
τούς τους ανθρώπους από τον κόσμο της τα-
πεινής καθημερινότητας, που δεν τον γνωρί-
ζουν γιατί ζουν, κυκλοφορούν και υπάρχουν 
σε κύκλους που βρίσκονται έτη φωτός μακριά 
της. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι ο συγκεκρι-
μένος δήμαρχος και η διοίκησή του πρωτοστα-
τούν ίσως πανελληνίως σε αυτό το στυλ δια-
κυβέρνησης που θέλει να προβάλλεται ως 
«σύγχρονο και κοσμοπολίτικο», και σπρώ-
χνει τους τοπικούς άρχοντες και θεσμούς να 
είναι πολύ περισσότερο διασυνδεδεμένοι με 
τα υπερεθνικά δίκτυα εξουσίας, πολυεθνικών, 
γεωπολιτικών συμφερόντων, ΜΚΟ παρά με 
την ίδια την πόλη και τους κατοίκους της. Και 
σε αυτά τα «στρατηγικά ύψη» της παγκοσμι-
οποίησης, στα αμερικάνικα λόμπι που πηγαι-

νοέρχεται ο Γιάννης Μπουτάρης, στα συνέδρια 
και τα ιδρύματα όπου επιμορφώνονται οι συ-
νεργάτες του, τα χιόνια, οι αλατιέρες, οι τσάπες 
και τα εκχιονιστικά είναι ζητήματα πολύ ταπει-
νά για να έχουν κάποια σημασία. Η «εικονική 
μεταπραγματικότητα» των ελίτ, της παγκοσμι-
οποίησης, βρίσκεται στον αντίποδα της «γήι-
νης πραγματικότητας», της καθημερινότητας 
δηλαδή των από κάτω. 

Σε αυτήν τη σχάση, υπάρχει βέβαια και η 
άλλη διάσταση: εκείνη της ολοκληρωτικής 
καταστροφής - επιμόλυνσης των απο κάτω, 
με όλες τις τοξικές νοοτροπίες και πρακτι-
κές ενός ακραία ατομοκεντρικού, οικονομο-
κεντρικού μοντέλου: Οι καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όσο σχετική κι αν είναι η έννοια της 
«έκτακτης ανάγκης» στην προκειμένη περί-
πτωση, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτε-
λεσματικά μόνο από κοινωνίες που διατηρούν 
υψηλό δείκτη συνοχής, συλλογικής νοημοσύ-
νης, συνεργασίας και συμπάθειας. Και το ίδιο 
ισχύει για όταν προσωρινά ή πιο μόνιμα, οι 
κλιματικές μεταβολές ανατρέπουν τις παγιω-
μένες ισορροπίες του ανθρώπινου βίου. 

Στη δική μας περίπτωση θα συμβεί όμως 
το αντίθετο: Πριν είκοσι, ή είκοσι πέντε χρό-
νια, οι θεωρητικοί του εκσυγχρονισμού προέ-
ταξαν την «εξατομίκευση» της ελληνικής κοι-
νωνίας ως πρωταρχική προϋπόθεση για τον 
«εξευρωπαϊσμό» της. Δεκάδες άρθρα επί άρ-
θρων είχαν γραφεί για την ανάγκη να θυσιά-

σουμε την παλιά Ελλάδα των «αρχαϊκών κοι-
νωνικών σχέσεων» για να γίνουμε «απολύ-
τως ορθολογικά άτομα». Αυτές τις μέρες, αν 
κανείς έκανε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με 
τα πόδια, στο ζενίθ της καιρικής επιδείνωσης 
και ενώ χιλιάδες αυτοκίνητα ήταν ακινητοποι-
ημένα στο διαρκές μποτιλιάρισμα που κάλυ-
πτε όλο τον πολεοδομικό ιστό, θα έβλεπε την 
απόλυτη ενσάρκωση αυτού που ευαγγελίζο-
νταν οι εκσυγχρονιστές· μόνο που εν τέλει δεν 
ήταν και τόσο ελκυστική όσο υπόσχονταν εκεί-
νοι: Χιλιάδες οδηγοί, πανικόβλητοι σαν τα κο-
τόπουλα της βιομηχανικής πτηνοτροφίας, να 
επιδίδονται σε μια ακραία έκφραση του ο σώ-
ζων εαυτόν σωθήτω, βγαίνοντας ταυτόχρονα 
στους δρόμους, κάνοντας το χειρότερο πράγ-
μα που θα μπορούσε να γίνει σε τέτοιες συνθή-
κες –με αποτέλεσμα η κατάσταση να καταστεί 
ακόμα πιο αβίωτη. 

Θα μπορούσαμε, άραγε, να θεωρήσουμε 
τα προβλήματα με την κακοκαιρία και τις χιο-
νοπτώσεις ως ένα μεγάλης έκτασης κοινω-
νικό πείραμα για να εκτιμήσουμε τον βαθμό 
της συλλογικής μας απόκρισης σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης -έστω και ήπιες; Αν, 
ναι, τότε τα συμπεράσματα του πειράματος εί-
ναι απελπιστικά: Αν με κακοκαιρία μιας βδο-
μάδας δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα στα 
αστικά κέντρα, τότε τι θα συμβεί άραγε για πε-
ριστάσεις όπου θα ξεσπάσει μια πιο παρατετα-
μένη και σκληρή συλλογική δοκιμασία; 

Πρέπει να αρχίσουμε να συνερχόμαστε. 
Έξι χρόνια κρίσης όχι μόνο δεν άλλαξαν προς 
το καλύτερο τις κυρίαρχες συλλογικές και ατο-
μικές νοοτροπίες, την κατάσταση των θεσμών, 
δηλαδή τη γενική εικόνα της κοινωνίας και 
της πολιτείας, αλλά, αντίθετα, επιδείνωσαν τις 
παθογένειές τους σε υπερθετικό βαθμό. Και 
πως άραγε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να 
αντιμετωπίσεις, ως κοινωνία σοβαρότερα ζη-
τήματα, όπως αυτό της αντίστασης, της επιτυ-
χημένης αναδίπλωσης μπροστά στις προκλή-
σεις που μας θέτουν τα μεγάλα ζητήματα (η 
Ε.Ε., ο νεοθωμανισμός, η αστάθεια στα Βαλκά-
νια) όταν γονατίζεις μπροστά σε τρεις πόντους 
χιόνι; 

Σ 

τις 23 Ιανουαρίου θα αποφανθεί εν 
τέλει ο Άρειος Πάγος για την τύχη 
των «8». Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ 
των εφημερίδων, τα μέλη του δι-

καστηρίου φαίνεται προς το παρόν να διχάζο-

νται γύρω από την επικείμενη απόφαση, κα-

θώς υπάρχουν κάποιοι που «δεν συμμερί-

ζονται τους φόβους» (sic!) για την μεταχείρι-

ση που θα έχουν, οι αιτούντες πολιτικό άσυλο 

στην Τουρκία. Το δε ζήτημα έχει περιπλακεί 

αρκετά, καθώς οι πρωτοβάθμιες δίκες που δι-

εξήχθησαν ήταν 3, και άρα τρία διαφορετικά 

τμήματα του Αρείου Πάγου καλούνται να απο-

φασίσουν για την τύχη των 8. Μεταξύ αυτών, 

υπάρχουν δικαστές που σε άλλες, αντίστοιχες 

υποθέσεις, έχουν εκφράσει την θέση ότι… η ελ-

ληνική πλευρά δεν είναι αρμόδια να αποφαν-

θεί περί της μεταχείρισης των υπό έκδοση ατό-

μων στη χώρα έκδοσης (!). Υπάρχουν και άλλα 

παράδοξα που σχετίζονται με αυτή την υπόθε-

ση, όπως ότι σε προηγούμενη δίκη το ένα δικα-

στήριο αποφάνθηκε… εμπλοκή των κατηγορου-

μένων σε απόπειρα δολοφονίας του Ερντογάν, 

ενώ από τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις προ-

έκυπτε ότι οι περισσότεροι βρίσκονταν σπίτια 

τους εκείνο το βράδυ (!) και κλήθηκαν επειγό-

ντως στη μονάδα τους κατόπιν εκδήλωσης του 

πραξικοπήματος.

Προφανώς, όλα αυτά συνεπάγονται την 

ύπαρξη έντονων πολιτικών πιέσεων, και, βέ-

βαια, άγνωστο είναι το τι θα πράξει εν τέλει ο 

υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής, και, βέ-

βαια, ο πρωθυπουργός. Αρνητική, φυσικά, έν-

δειξη ήταν ότι ο υπουργός επέλεξε να επιτε-

θεί στην «Πρωτοβουλία για την μη έκδοση των 

8 Τούρκων στρατιωτικών», μετά την οργάνω-

ση διαμαρτυρίας ενάντια στην έκδοσή τους, 

που πραγματοποίησε στα παλαιά κρατητήρια 

του ΕΑΤ-ΕΣΑ (στην οποία, συμμετείχε και το Άρ-

δην, με τον Γιώργο Καραμπελιά και τον Γιάννη 

Ξένο).

Επομένως, η έκβαση της όλης υπόθεσης 

παραμένει άδηλη –παρά τις θαρραλέες τοπο-

θετήσεις ορισμένων εισαγγελέων, όπως εκεί-

νης που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλ-

λο της Ρήξης. Και για αυτήν την κατάσταση φταί-

ει βέβαια και η μικρή κινητοποίηση των πολι-

τικών οργανώσεων της αριστεράς, οι οποίοι 

φαίνεται ότι δεν πολυεπιθυμούν να κακοκαρ-

δίσουν μια «αριστερή κυβέρνηση» ή, εν πάση 

περιπτώσει, να στοχοποιήσουν την Τουρκία 

τόσο άμεσα.  Γι’ αυτό και στις κινητοποιήσεις 

πρωτοστατούν οι… εκσυγχρονιστές. Δεν πειρά-

ζει, ας είναι• καλύτερα με τους εκσυγχρονι-

στές, παρά με τους  υποκριτές…

Γ.Ρ.

Για τους 8 Τούρ-
κους αξιωματι-
κούς

Το χιόνι αποκάλυψε το κενό μας 
αρκεί μια βδομάδα κακοκαιρίας για να διαλυθεί μια ολόκληρη χώρα

κείμενο του Μένουμε Θεσσαλονίκη

“ 
Αν με κακοκαιρία μιας 

βδομάδας, δημιουργή-

θηκαν τόσα προβλή-

ματα στα αστικά κέ-

ντρα, τότε τι θα συμβεί 

έτσι και ξεσπάσει μια 

πιο παρατεταμένη και 

σκληρή συλλογική δο-

κιμασία; 
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Δεν χρειάστηκε παρά μια συνηθισμένη για 
την εποχή χιονόπτωση για να διαπιστωθεί 
ακόμα μια φορά το έλλειμμα προετοιμα-
σίας και οργάνωσης του κρατικού μηχα-
νισμού: διακοπές κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο 
Πατρών-Αθηνών, ματαιώσεις πτήσεων στη 
Β. Ελλάδα, αποκλεισμός νησιών (Αλόννη-
σος Σκόπελος) και χωριών στην Εύβοια, 
κλειστές κεντρικές αρτηρίες ακόμα και σε 
αστικές περιοχές λόγω έλλειψης αλατιού, 
παγωμένες αλατιέρες… ακόμα και κλείσι-
μο δημόσιων υπηρεσιών (Δήμος της Αθή-
νας) λόγω κακοκαιρίας! Μια ακόμα εικό-
να παράλυσης, ανάλογη με τις πλημμύρες 
στην πρώτη δυνατή μπόρα ή τις πυρκαγιές 
και την ασφυξία στους καλοκαιρινούς καύ-
σωνες. Εικόνες που συνεχώς επαναλαμβά-
νονται, σαν κάτι το σύνηθες, ενώπιον φο-
βισμένων τηλεθεατών που αδυνατούν να 
διακρίνουν την υπερβολή της τηλεθέασης 
από  τις συνήθεις και αναγκαίες καιρικές 
εναλλαγές των φυσικών κύκλων. 

Π 

ίσω όμως από τα επιφαινόμενα 
υπάρχουν ζητήματα τα οποία απο-
φεύγουμε συστηματικά ν αντιμε-
τωπίσουμε στη βάση ενός μακρο-

πρόθεσμου σχεδιασμού κινούμενοι μεταξύ της 
υπερβολής του εδώ και τώρα και της πλήρους 
απώθησης. Ο λόγος για την «ενεργειακή φτώ-
χεια», ως αδυναμία όλο και περισσότερων νοι-
κοκυριών ν ανταποκριθούν οικονομικά στην κά-
λυψη των ενεργειακών τους αναγκών, για θέρ-
μανση και δροσισμό, έτσι ώστε να αισθάνονται 
υγιείς.  «Ενεργειακά φτωχό» θεωρείται ένα νοι-
κοκυριό που θα πρέπει να πληρώνει περισσό-
τερο από το 10% του ετήσιου εισοδήματός του 
για να έχει στο σπίτι του ένα αποδεκτό επίπεδο 
θερμοκρασίας (20-25C). Σύμφωνα με την έρευ-
να των οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛ-
ΣΤΑΤ του 2014, το φαινόμενο αφορά περί το 
33% των νοικοκυριών -52,5% αυτών που δια-
βιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και 27,3% 
αυτών που είναι πάνω απ' αυτό. 

Οι ασθένειες λόγω κρύου και η συνακόλου-
θη αύξηση των θανάτων των ηλικιωμένων κατά 
τους χειμερινούς μήνες αποτελούν μια ενδεικτι-
κή περιγραφή της «ενεργειακής φτώχειας». Ο 
συντελεστής εποχιακής μεταβλητότητας της θνη-
σιμότητας στη χώρα μας είναι από τους υψηλό-
τερους στην ΕΕ, πολύ πάνω από τις βόρειες χώ-
ρες, γεγονός που οφείλεται σε συνδυασμό παρα-
γόντων όπως π.χ. τα αναπνευστικά προβλήματα 
από την τοξική αιθαλομίχλη και τα αιωρούμενα 
σωματίδια που εκπέμπουν οι καύσεις ακατάλ-
ληλου ξύλου, από νοικοκυριά που αδυνατούν ν' 
ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές του πετρελαί-
ου θέρμανσης.

Τέσσερις βασικές αιτίες καθορίζουν την 
ενεργειακή φτώχεια: Τα χαμηλά οικογενειακά 
εισοδήματα –απόρροια της αφαίμαξης που υπέ-
στησαν τα μεσο-στρώματα και η μικροϊδιοκτησία 
στην περίοδο των μνημονίων–, οι υψηλές τιμές 

των καυσίμων –ειδικότερα του πετρελαίου θέρ-
μανσης, όπου το 67% της τελικής τιμής αντιστοι-
χεί στον ειδικό φόρο κατανάλωσης–, η κλιματική 
αλλαγή και η φτωχή ενεργειακή απόδοση των 
κτηρίων. Σχεδόν το 60 % των κτηρίων-σπιτιών 
της χώρας έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 
όταν δεν υπήρχαν προδιαγραφές για την ενερ-
γειακή απόδοσή τους (Πηγή Ελληνική Στατι-
στική Αρχή, Μάιος 2015). Αποτέλεσμα, οι πολύ 
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση 
και ψύξη, που φτάνουν στο 73% του συνόλου 
των ενεργειακών αναγκών, ενώ το 27% αντιστοι-
χεί σε ηλεκτρική ενέργεια (Πηγή: Έρευνα Κα-
τανάλωσης ενέργειας για τα νοικοκυριά μεταξύ 
Οκτωβρίου του 2011 και Σεπτεμβρίου 2012). 

Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση της 
ενεργειακής αποστέρησης συνίσταται σε έκτα-
κτα μέτρα όπως: Χορήγηση επιδόματος πετρε-
λαίου θέρμανσης, υιοθέτηση κοινωνικού τιμο-
λογίου, επανασυνδέσεις ηλεκτροδότησης, δωρε-
άν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά 
που διαβιούν σε ακραία φτώχεια, ευνοϊκούς δια-
κανονισμούς για χρέη,  καθώς και εκπτώσεις σε 
συνεπείς καταναλωτές. Το Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης για την Ενεργειακή Απόδοση προβλέπει 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε περί-
που 370 χιλ κατοικίες και υποδομές του δημόσι-
ου και του τριτογενούς τομέα, την περίοδο 2011-
2020. Επιπρόσθετα –προβλέπει– τη συνέχιση  

του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» για 
70 χιλ. κατοικίες και την ενεργειακή αναβάθμιση 
άλλων 200 χιλ. σπιτιών. Είναι βέβαια αμφίβολο 
αν η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών γίνε-
ται με κριτήρια εξάλειψης της ενεργειακής φτώ-
χειας αφού η υποβολή των σχετικών φακέλων 
και των απαιτούμενων διαδικασιών είναι απρό-
σιτες από τα φτωχά και χρεωμένα νοικοκυριά.

Μια εναλλακτική στρατηγική θα ήταν αυτή 
της δωρεάν παροχής και εγκατάστασης μικρών 
φωτοβολταικών και ανεμογεννητριών από τη 
ΔΕΗ ξεκινώντας από τις περίπου 300 χιλ. οι-
κογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ενεργειακής αποστέρησης. Ένα οικιακό σύστη-
μα 2 KWp μπορεί να παράγει 2.700 kWh αξι-
οποιώντας το υφιστάμενο καθεστώς για την αυ-
τοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-
metering).

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Greenpeace, 
ένας συνδυασμός πόρων που περιλαμβάνει 
κονδύλια από: το ΕΣΠΑ, το πακέτο Γιουνκέρ, 
τον συμψηφισμό προστίμων για τα αυθαίρετα, 
τον ΕΝΦΙΑ και τη δημοπράτηση δικαιωμάτων 
εκπομπών ρύπων μπορούν να αθροίσουν από 
3,6 έως 5,8 δισ. €, την περίοδο  2016 έως 2025, 
χρηματοδοτώντας μια τέτοια στρατηγική. 

Το σωρευτικό όφελος από τη μείωση των 
ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών και των  
επιχειρήσεων,  θα ήταν της τάξεως των 6 δισ. € 
σε βάθος 10ετίας ενώ για την εθνική οικονομία 
υπολογίζεται ετήσιο όφελος 450 εκατ. € μόνο 
από τον περιορισμό της χρήσης πετρελαίου. Επι-
πρόσθετα, με τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, μια στρατηγική αντιμετώπι-
σης της ενεργειακής φτώχειας θα μπορούσε να 
δημιουργήσει περί τις 30.000 νέες θέσεις εργα-
σίας στην εγχώρια παραγωγή πάνελ, ανεμογεν-
νητριών, αντλιών θερμότητας, μονώσεων , κου-
φωμάτων , σκιάστρων και δομικών υλικών για  
ανακαινίσεις.   Θέσεις που θα ήταν μια σημαντι-
κή πτυχή σε μια στρατηγική ενδογενούς παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης, στον τελματωμένο οι-
κοδομικό τομέα, αφού θα επέτρεπε την ανασύ-
σταση πολλών μικρών παραγωγικών εργαστη-
ρίων, ερευνητικών κέντρων και ενεργειακών 
συνεταιρισμών, αποτρέποντας τη συνεχιζόμε-
νη φυγή νέων επιστημόνων (κυρίως μηχανικών 
και αρχιτεκτόνων) συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στην πραγματική μείωση της ανεργίας.

Σ 

την οικονομική σκέψη του 
Αριστοτέλη, του πρώτου στο-
χαστή στην… ιστορία της αν-
θρωπότητας που μίλησε κα-

θαρά για την οικονομία και το περιεχό-
μενό της, διακρίνονται δύο τύποι εμπο-
ρίου, η καπηλική και η χρηματιστική. Ο 
πρώτος τύπος θεωρείται «φυσιολογι-
κός» και αναφέρεται στη συναλλαγή 
πλεονασμάτων με σκοπό την κάλυψη 
της αυτάρκειας• ο δεύτερος, και αφύσι-
κος, έχει ως αυτοσκοπό την παραγωγή 
κέρδους. Ο πρώτος τύπος εμπορίου δι-
ενεργείται αυστηρά στο πλαίσιο της ικα-
νοποίησης κοινωνικών αναγκών που 
καθορίζονται έξω από την οικονομική 
σφαίρα. Ο δεύτερος, αυτοτροφοδοτού-
μενος είναι ικανός να αναπαράγεται εις 
το διηνεκές φτάνοντας σε σημείο ακόμα 
και να επινοεί ανάγκες για να λειτουρ-
γήσει. Μια ακόμα σημαντική διαφορά, 
έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της 
τιμής: Στην καπηλική, η τιμή αποφασί-
ζονταν πολιτικά, με κοινωνικά κριτή-
ρια: Υπήρχε, δηλαδή, ένας προσδιορι-
σμός μιας «δίκαιης τιμής» – η κοινή 
συνισταμένη των αναγκών• των πολ-
λών για να τραφούν, των παραγωγών, 
της πόλης κ.ο.κ. Αν αυτό φαίνεται παρά-
δοξο, είναι γιατί έχουμε συνηθίσει στον 
άλλον αυτόματο μηχανισμό της τιμής, 
εκείνον της χρηματιστικής που ορίζει 
την μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Σήμερα, οι περισσότεροι συμπο-
λίτες μας συνηθίζουν να προτιμούν τα 
Λιντλ ή τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ 
μάρκετ, παρά τα διάφορα μικρά μπακά-
λικα• και δεν εννοούμε αυτά που ψωνί-
ζουν από τα… Λιντλ και τα μεταπωλούν, 
αλλά τα υπόλοιπα, που δειλά δειλά 
έχουν αρχίσει να δίνουν ράφι στο μαγα-
ζί τους σε μικρούς παραγωγούς, οικοτε-
χνίες, συνεταιρισμούς κ.ο.κ. Η μέση δια-
φορά της τιμής μεταξύ του Λιντλ και αυ-
τών, είναι συνήθως 0,30-0,50 λεπτά. 
«Φασούλι το φασούλι» σου λέει ο κα-
ταναλωτής• κι όμως, εν τέλει, από μια 
μακρο-οικονομική σκοπιά αυτά κατα-
λήγουν να είναι… φτηνότερα! Γιατί; Στη-
ρίζοντας το δίδυμο μικρομεσαίου παρα-
γωγού-λιανεμπορίου, υποστηρίζονται 
θέσεις εργασίας, οικογενειακές δαπά-
νες για διατροφή, υγεία και εκπαίδευση. 
Στην περίπτωση του Λιντλ, το φθηνότερο 
το πληρώνουμε σε φυγή των κερδών 
στο εξωτερικό, σε εγκαθίδρυση ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας και σε διαρκή 
υποβάθμιση της διατροφής μας. 

Ο Αριστοτέλης μπορεί να είναι ντε-
μοντέ, αλλά έχει περισσότερο δίκιο από 
την τρόικα: Υπάρχει δίκαιη τιμή, και εί-
ναι πιο συμφέρουσα από την αρχή φθη-
νότερο/καλύτερο, που θέλει να επι-
βάλει το μεγάλο κεφάλαιο, εξαναγκά-
ζοντάς μας στην κατανάλωση υπερ-
κατεργασμένων προϊόντων τραγικής 
ποιότητας…  

Ο Αριστοτέλης 
και η Τρόικα Ενεργειακή φτώχεια

η κακοκαιρία έφερε στο φως την τραγική υστέρηση των υποδομών στην ελλάδα

του Νίκου Ντάσιου

“  Σχεδόν το 60 % των κτη-

ρίων-σπιτιών της χώρας 

έχουν κατασκευαστεί πριν 

το 1980 όταν δεν υπήρ-

χαν προδιαγραφές για την 

ενεργειακή απόδοση τους 

Αποτέλεσμα οι πολύ υψη-

λές ενεργειακές απαιτή-

σεις για θέρμανση και ψύξη 

που φτάνουν στο 73% του 

συνόλου των ενεργειακών 

αναγκών.

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η «προοδευτική» μεταρρύθ-
μιση της Παιδείας ολοκληρώ-
νεται με τα νέα ωρολόγια προ-
γράμματα για το λύκειο. Πρό-
κειται για ένα έκτρωμα στην 
κυριολεξία το οποίο έχει δύο 
στοχεύσεις: αφενός να εξοι-
κονομήσει διδακτικό προσωπι-
κό από ειδικότητες στις οποί-
ες υπάρχει έλλειψη προσωπι-
κού και θα έπρεπε να γίνουν 
προσλήψεις (φιλολόγους, μα-
θηματικούς, καθηγητές φυσι-
κών επιστημών), αφετέρου να 
συσπειρώσει ένα ακροατήριο, 
κατά βάση αριστερό, το οποίο 
τα τελευταία χρόνια υποδέχεται 
με… ενθουσιασμό οποιοδήπο-
τε μέτρο αποδομεί τα στοιχεία 
εθνικής ταυτότητας και πολιτι-
σμού του ελληνικού λαού, ενώ 
καταδικάζει στην αμάθεια τα 
παιδιά του! 

Η 

τακτική που ακο-
λουθείται δεν εί-
ναι άλλη από αυ-
τήν του διαίρει και 

βασίλευε καθώς, μειώνοντας 
τις ώρες κάποιων κλάδων δι-
δασκόντων και αυξάνοντας 
τις ώρες άλλων, επιτυγχάνε-
ται η πολυδιάσπαση των εκ-
παιδευτικών, που αφενός χω-
ρίζονται σε «προοδευτικούς» 
που υπερασπίζονται τις «με-

ταρρυθμίσεις» και τις «και-
νοτομίες» και σε «συντηρητι-
κούς» ή και «φυγόπονους», 
που αντιδρούν σε κάθε τι 
«καινούργιο», επειδή δεν 
επιθυμούν να ξεβολευτούν. 

Το θέμα είναι ότι η κυβέρ-
νηση ξηλώνει από την Παι-
δεία ακόμη και κορυφαία δη-
μιουργήματα του ελληνικού 
και παγκόσμιου πνεύματος, 
χωρίς να υπάρχουν σοβαρές 
αντιδράσεις πέρα από τις συ-
νήθεις διαμαρτυρίες των ενώ-
σεων των φιλολόγων, ελά-
χιστων πρωτοβάθμιων σω-

ματείων εκπαιδευτικών, ορι-
σμένων ιστολογίων και του… 
Κινήματος Άρδην, αλλά όχι 
της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ, των γονέ-
ων, των κομμάτων κτλ. Μετά 
την κατάργηση της διδασκα-
λίας του Επιταφίου λόγου του 
Περικλέους, που διδασκό-
ταν ως μάθημα Γενικής Παι-
δείας, δηλαδή σε όλα τα παι-
διά της Γ΄ Λυκείου, είχαμε την 
υποβάθμιση της διδασκαλίας 
των αρχαίων ελληνικών στο 
γυμνάσιο, καθώς μειώθηκαν 
οι ώρες διδασκαλίας τους και 
δεν εξετάζονται πλέον γρα-

πτώς στις τελικές ανακεφα-
λαιωτικές εξετάσεις και σήμε-
ρα, με βάση όσα έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας («απο-
κλειστικά»(sic) στην εφημε-
ρίδα της κυβερνήσεως, την… 
Αυγή) καταργείται η υποχρε-
ωτική διδασκαλία του μαθή-
ματος των αρχαίων ελληνι-
κών στη Β΄ Λυκείου. Πρακτι-
κά, δηλαδή, η διδασκαλία της 
Αντιγόνης. 

Αυτό σημαίνει ότι τα δια-
χρονικά μηνύματα του αρι-
στουργήματος αυτού θα πά-
ψουν πλέον να ακούγονται και 

να συζητιούνται στις σχολικές 
αίθουσες. Αυτή η τραγική σύ-
γκρουση αφενός της κοσμι-
κής εξουσίας και του νόμου 
και αφετέρου της προσήλω-
σης στην παράδοση και στην 
αγάπη για τον πλησίον, της 
ορθολογικής, αλλά αυταρχι-
κής διαχείρισης της εξουσί-
ας από τη μια και της ανορθο-
λογικής μεν, και σ’ έναν βαθ-
μό αλαζονικής, αλλά πάντο-
τε συμπαθούς αμφισβήτησης 
της εξουσίας από την άλλη. 
Το αξεπέραστο: «Έρως ανί-
κατε μάχαν», το συγκλονι-
στικό, «δεν γεννήθηκα για 
να μισώ (συνέχθειν), αλλά 
για να (συν)αγαπώ (συμφι-
λείν), που σαφώς προοικονο-
μεί τον χριστιανισμό, αλλά και 
το ανατριχιαστικό: «Τίποτα πιο 
φοβερό από τον άνθρωπο», 
όλα όσα ακούγονται σε αυτό 
το μνημειώδες έργο θα σιγή-
σουν…

Το μεγαλύτερο όμως πρό-
βλημα είναι ότι, ενώ η κοινω-
νία και ειδικά τα πιο φτωχά, 
λαϊκά, εργατικά και αγροτικά 
στρώματα, διατηρούν κάποια 
πατριωτικά αντανακλαστι-
κά,  ο κλάδος των εκπαιδευ-
τικών σε μεγάλο βαθμό έχει 
υιοθετήσει τον εθνομηδενι-
σμό και έχει στηρίξει τις κυ-
ρίαρχες επιλογές του συστή-

ματος τα τελευταία χρόνια. Θα 
είναι τεράστια έκπληξη εάν η 
ΟΛΜΕ εκδώσει έστω ένα ψή-
φισμα εναντίον οποιασδήποτε 
κυβερνητικής επιλογής αφο-
ρά στην αποδόμηση της εθνι-
κής ταυτότητας, ενώ μάλλον 
θα χαιρετούσε με ενθουσια-
σμό την κατάργηση των θρη-
σκευτικών.

Τα σχεδιαζόμενα όμως 
προγράμματα για το λύκειο, 
επειδή μαζί με το περιεχόμε-
νο της εκπαίδευσης πλήττουν 
οργανικές θέσεις εκπαιδευτι-
κών, ενώ καταδικάζουν ορι-
στικά πλέον στην ανεργία χι-
λιάδες αναπληρωτές που 
έχουν ήδη πολλά χρόνια προ-
ϋπηρεσία σε όλη την Ελλά-
δα, υπάρχει μια ελπίδα να συ-
ναντήσουν τη μαζική αντίδρα-
ση του εκπαιδευτικού κόσμου. 
Ήδη επιμέρους «καινοτομί-
ες», όπως είναι η βλακώδης 
εισαγωγή εική και ως έτυχεν 
των δήθεν «δημιουργικών 
εργασιών» στη μέση της χρο-
νιάς αμφισβητούνται ομόφω-
να από την ΟΛΜΕ και ζητείται η 
απόσυρσή τους. Είπαμε: «Πολ-
λά είναι τα φοβερά, αλλά τίπο-
τα πιο φοβερό από τον άνθρω-
πο!» (Σοφοκλέους Αντιγόνη). 

*δρ Ιστορίας, γραμματέας 
ΕΛΜΕ Αργολίδας. 

Καιρό τώρα ἀκοῦμε καί διαβάζουμε ποι-
κίλους στυλοβάτες τοῦ ἐν Ἑλλάδι κα-
θεστῶτος νά ἀναπαράγουν τήν ρητορική 
τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους κατά τοῦ “λα-
ϊκισμοῦ” (ἤ καί τοῦ “ἐθνολαϊκισμοῦ”). 
Προφανῶς ἔτσι ἀφενός νιώθουν ὀργανικά 
ἐνταγμένοι στό διεθνές καρτέλ ἐξουσίας κι 
ἀφετέρου νομίζουν ὅτι φαντάζουν σοβα-
ροί σέ σχέση μέ τούς Συριζανέλ, πού κατα-
κεραυνώνουν.

Φ 
υσικά, δέν ἀρνούμαστε πώς ὁ 
λαϊκισμός –μέ τήν τρέχουσα 
ἔννοια– ἀποτελεῖ κύριο συστα-
τικό στοιχεῖο στή ρητορεία καί 

στήν πρακτική τῶν κυβερνώντων. Ποιός 
λαϊκισμός ὅμως; Οἱ κήνσορες πού χρη-
σιμοποιοῦν τή μομφή αὐτή ἐννοοῦν τή 
δημαγωγία καί τήν ψευδή λαϊκότητα. 

Ποιός λοιπόν ἐξ αὐτῶν δέν ἔχει τά στοι-
χεῖα αὐτά στόν πυρήνα τῆς ἴδιας τῆς πο-
λιτικῆς του ὕπαρξης; Ἀποτελεῖ γνήσιο λαϊ-
κό κόμμα ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ Κυριάκου 
Μητσοτάκη; Καί γιά νά τό γενικεύσουμε, 
ποιός πολιτικός σχηματισμός πού κυβέρ-
νησε τή σύγχρονη Ἑλλάδα δέν δημαγώγη-
σε καί δέν κολάκεψε / ἐξαγόρασε τούς ψη-
φοφόρους; Ἀπό τή στιγμή πού τά κόμμα-
τα ἐξουσίας στήθηκαν ἄνωθεν, μέσα στούς 
(πρόστυχους) κύκλους τῶν ἐλίτ, τί ἄλλο 
μποροῦσαν νά κάνουν γιά νά γίνουν ἀπο-
δεκτά σέ ἕνα πλαίσιο δημοκρατικῆς ἀντι-
προσώπευσης;

Ἄς ἔρθουμε ὅμως στό σήμερα. Τί 
ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ ὅποιος κατήγορος τοῦ 
“λαϊκισμοῦ”; Γιατί δέν χρησιμοποιεῖται 
ὁ ὅρος “προπαγάνδα” ἤ “δημαγωγία” ἤ 
κάτι παρόμοιο; Κατά τή γνώμη μας, πρό-

κειται γιά τήν ὕπουλη ὑπονόνευση τῆς 
ἔννοιας τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, ἀπολύ-
τως ἀντίστοιχη τῆς συκοφάντησης πού 
ὑπέστη ἡ ἐθνική ἀνεξαρτησία μέ τόν 
στιγματισμό τοῦ “ἐθνικισμοῦ”. Ἡ ἀπα-
ξίωση τοῦ λαοῦ ὡς παράγοντα δράσης 
στή δημόσια σφαῖρα θά ἀνοίξει τόν δρό-
μο στούς ἱμάντες τοῦ συστήματος νά ἀνα-
λάβουν μόνοι τους πιά τά ἡνία τῶν κοι-
νωνιῶν. Τό βλέπουμε στήν ἀπαξίωση τῶν 
(deplorables) ψηφοφόρων ἀπό ὑποκείμε-
να τύπου Κλίντον, στήν θεσμική ἀμφισβή-
τηση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων (βλ. 
Μπρέξιτ), στή διατήρηση κυβερνήσεων 
πού δέν ἐκλέχτηκαν, ἀλλά ἐξυπηρετοῦν τό 
καρτέλ (Ἰταλία), στήν μεθοδευμένη καλ-
πονοθεία (ΗΠΑ, Αὐστρία…). 

Στόχος πιά τοῦ διεθνοῦς καθεστῶτος 
δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν πλήρη ἀνάληψη 

τῆς ἐξουσίας στά χέρια του, χωρίς νά δί-
νει ἐξετάσεις φιλολαϊκότητας. Νιώθουν 
πιά πώς κι αὐτή ἡ ὑποκρισία εἶναι περιττή, 
τούς κούρασε, τά θέλουν ὅλα δικά τους, 
τώρα καί χωρίς …ἐρωτόλογα. Κι ἀφοῦ ἐπί 
χρόνια πάσχισαν παντί τρόπῳ νά ἐξαχρει-
ώσουν τίς λαϊκές μᾶζες, τώρα τίς περιφρο-
νοῦν ἀνοιχτά καί ἀμφισβητοῦν τόν ρόλο 
καί τήν ἀξία τῆς κρίσης τους.

Ὅμως, ἄν δεχθοῦμε πώς “λαϊκισμός 
εἶναι ἡ πολιτική ἰδέα καί δράση πού στο-
χεύει στήν ἀντιπροσώπευση τῶν ἐπιθυ-
μιῶν καί τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ” 
(λεξικό Κέιμπριτζ), αὐτός ἀκριβῶς πρέπει 
νά εἶναι – ὅπως τό λέει ἀκόμα κι ὁ Κων/νος 
Τσουκαλᾶς – ὁ στόχος κάθε πολιτικοῦ χώ-
ρου καί τό περιεχόμενο τῆς ἴδιας τῆς δη-
μοκρατίας, ὄχι λόγος γιά νά ἀπολογεῖται 
κανείς!

Λαϊκισμός: Ποιός μιλάει και... γιατί;

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο λύκειο
Μετά τον επιτάφιο του περικλέους, η σειρά της αντιγόνης!

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

Του Κώστα Καραΐσκου

          ΠΑΙΔΕΙΑ

O κλάδος των εκπαιδευτικών σε μεγάλο βαθμό έχει υιοθετήσει τον εθνομηδενισμό και 
έχει στηρίξει τις κυρίαρχες επιλογές του συστήματος τα τελευταία χρόνια
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Με υπογραφή του υπουργού Παιδείας 
Κων. Γαβρόγλου, κοινοποιήθηκε στα γυ-
μνάσια της χώρας απόφαση για υλοποίη-
ση θεματικής εβδομάδας, με τίτλο Σώμα 
και Ταυτότητα, ως μέρος ενός ευρύτερου 
προγράμματος που εντάσσει διαφορετι-
κά θέματα, στο πλαίσιο της σύνδεσης της 
Εκπαίδευσης με την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Η 

φετινή θεματική ενότητα εστιάζει σε 
τρεις βασικούς άξονες: α) διατρο-
φή και ποιότητα ζωής β) πρόληψη 
του εθισμού και των εξαρτήσεων και 

…γ) έμφυλες ταυτότητες. Η πρόληψη  των εξαρ-
τήσεων αποτελεί ένα καθιερωμένο θέμα συζή-
τησης στα σχολεία, καθώς συμβάλλει στη ενδυ-
νάμωση και την ωριμότητα των παιδιών μέσω 
της αναζήτησης μιας ζωής με νόημα και ποιότη-
τα. Η υγιεινή διατροφή, θα έλεγε κανείς, έχει νό-
ημα σε μια χώρα που μέχρι την κρίση είχε υψη-
λά ποσοστά νεανικής παχυσαρκίας, αλλά ανα-
μένουμε ανυπόμονα την παρουσίαση του θέμα-
τος, από τη στιγμή που μια ακόμα μνημονιακή 
κυβέρνηση συμβάλει στον υποσιτισμό παιδιών 
σε σχολεία και στη φτωχοποίηση της ποιοτικής 
διατροφής μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού 
της χώρας, λόγω μείωσης του οικογενειακού ει-
σοδήματος. 

Το ζουμί της υπόθεσης βρίσκεται στο τρί-
το θέμα, που ενώ συνδέεται με τον αρχικό τίτλο 
της θεματικής, θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει πα-
ράταιρο σε σχέση με τα προηγούμενα. Κάποιος 
θα μπορούσε να αναρωτηθεί: Πώς συνδέονται 
εκπαίδευση, αειφόρος ανάπτυξη και έμφυλες 
ταυτότητες; Το σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση 
με, την ενότητα αυτή, θα συμβάλει σίγουρα σε …
εμφύλιες ταξινομήσεις, ανάμεσα σε «προοδευ-
τικούς» και «συντηρητικούς» δασκάλους και 
γονείς, σε «διαφωτιστικά» και «σκοταδιστικά» 
σχολεία, σε «απελευθερωμένους» και «σεξι-
στές», καθώς ήδη το τρίτο θέμα προκαλεί του-
λάχιστον αμηχανία σε πολλές σχολικές κοινότη-
τες. Αποτελεί, περισσότερο, μια τροχιοδεικτική 
βολή, ανιχνεύοντας το έδαφος για μελλοντικές 
θεματικές του καπιταλιστικού «φιλελεύθερου» 
σχολείου, βασιζόμενου στη νέα θρησκοληψία 
του δικαιωματικού λόγου. 

Το ζήτημα δεν είναι παράταιρο και η κυ-
βέρνηση σπεύδει να υλοποιήσει συμπεράσμα-
τα της ΟΥΝΕΣΚΟ, που συνδέουν την εκπαίδευση 
με την αειφόρο ανάπτυξη. Στο Παγκόσμιο Πρό-
γραμμα Δράσης (UNESCO General Conference 
37/ 2013) αναφέρεται ότι:  «Η Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πολιτικές 
συμφωνίες, οικονομικά κίνητρα ή τεχνολογικές 
λύσεις. Απαιτεί αλλαγές στον τρόπο που σκεπτό-
μαστε και δρούμε. Η εκπαίδευση παίζει καίριο 
ρόλο στην επέλευση αυτής της αλλαγής». Ου-
δείς, άνθρωπος θα διαφωνούσε με αξίες που 
προτείνει ο Ο.Η.Ε. Η αλληλεγγύη, η ολιγάρκεια, 
η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη, η ανεκτικότητα, η 
δημοκρατία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η 

ποικιλία έναντι της μονοθεματικότητας, η απο-
μεγέθυνση, θα προσθέταμε εμείς, είναι αξίες 
που ορίζουν τον πολιτισμό του ανθρώπου. Βέ-
βαια, τα μέσα δεν αγιάζουν απαραίτητα τον σκο-
πό, ο οποίος επηρεάζεται από τη στόχευση και 
το πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνονται. 
Κι εδώ το πλαίσιο είναι η κυριαρχία του …«κα-
πιταλιστικού» ανθρώπου και ο αντεστραμμένος 
καθρέπτης του ατομικισμού, του μονοδιάστατου 
ατόμου χωρίς ουσία, σε περιτύλιγμα «δικαιωμά-
των» και «ευαισθησίας». 

Το περιεχόμενο του Υπουργείου, για της έμ-
φυλες ταυτότητες, ορίζει τις παρακάτω θεματι-
κές: Για μαθητές: Σωματικές αλλαγές στην εφη-
βεία. Βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Αποδο-
μώντας τα έμφυλα στερεότυπα. Ανθρώπινα δι-
καιώματα και δικαιώματα των γυναικών. Για 
δασκάλους: Φύλο, σεξουαλικός προσανατολι-
σμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Έμφυλα δικαι-
ώματα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οι-
κογένεια, στην εργασία και την κοινωνία. Έμφυ-
λη βία, οικογενειακή βία και βία κατά των γυναι-
κών. Ομοφοβία και τρανσοφοβία στο σχολείο.

 Άλλος ένας εντυπωσιασμός του υπουργεί-
ου, μέσα από πιασάρικα θέματα για αριστερίστι-
κα νεοφιλελεύθερα ακροατήρια, ως φερετζές 
εναπομείναντος «προοδευτισμού». Προοδευ-
τισμός, από την άλλη, με υποχρεωτική οδηγία 
και παρακολούθηση, την ώρα που έχουν μειω-
θεί ώρες βασικών μαθημάτων. Επιπλέον, μέσω 
«θνικών φορέων και υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Παιδείας, του υπουργείου Υγείας και του 
υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και μη κυβερ-
νητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της πρόληψης, της ισότητας των 
φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων με 

βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
κ.ά., δελεάζει μεγάλο τμήμα του «ιμπεριαλιστι-
κού» δικαιωματισμού, που συγγενεύει ιδεολο-
γικά μαζί του και στελεχώνει πολλές ανάλογες 
δομές. 

Όπως αναφέρεται, στόχος δεν είναι μόνο η 
απόκτηση πληροφοριών ή γνώσεων, αλλά και 
η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών. Στην 
ασαφή και εύπλαστη περίοδο της εφηβείας, η 
αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών υπονο-
είται ως βασικός στόχος. 

Γιατί είναι άλλο ο απαράβατος σεβασμός 
στον συνάνθρωπο και άλλο η «αποδόμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων», καθώς στη Νέα Γλώσ-
σα του ολοκληρωτικού καπιταλισμού οδηγεί 
στην κατάργηση των φύλων και διαμορφώνει 
το άφυλο ιδεώδες ως προϋπόθεση «απόλυτης 
ελευθερίας». Ήδη, εμφανίζεται σε χώρες (Σου-
ηδία, Η.Π.Α), το ουδέτερο φύλο (neutral gender),  
η ουδέτερη ανατροφή (neutral parenting). Το 
ιδεολογικό αυτό ζήτημα εντάσσεται στην προί-
κα της υπερνεωτερικότητας που προτάσσει απο-
κλειστικά τις «κοινωνικές κατασκευές» έναντι 
της ανθρώπινης ουσίας και φύσης, παρ' όλο που 
αποδέχεται ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος του 
φυσικού οικοσυστήματος. Φτάνει, όμως, στην 
κατάργηση της φύσης και στη στέρηση του αν-
θρώπου από τα οντολογικά χαρακτηριστικά του, 
δηλαδή στην αποανθρωποποίηση, ως προϋπό-
θεση ελευθερίας και επιβίωσης!. Αποτελεί το 
πολιτισμικό ανάλογο της καπιταλιστικής ρητο-
ρείας για κατάργηση κάθε είδους ορίου και ταυ-
τότητας (εθνικής, ταξικής, πολιτισμικής, κ.α), 
για να επιβιώσει το κυρίαρχο οικονομικό-πολι-
τισμικό  μοντέλο.  

Το τραγικό είναι ότι ο αντίλογος στην Ελλά-
δα, σε ένα εξόχως οντολογικό και πολιτικό ζή-
τημα, κυριαρχείται από φασίστες, ουφολόγους, 
συνωμοσιολόγους, αποκρυφιστές, θρησκόλη-
πτους και ένα σωρό επικίνδυνους γραφικούς. 
Είναι καιρός να εντείνουμε τον διάλογο μέσα 
από τη δική μας ανθρωπιά, που είναι δημοκρα-
τική, συνθετική, αντικαπιταλιστική και οικοσυ-
στημική. 

Α 
παγόρευση των λέξεων …ανά-
λογη της ποτοαπαγόρευσης(!) 
στις ΗΠΑ του Μεσοπολέμου. 
Τούτη η σύγχρονη απαγόρευ-

ση δεν έχει αναλογίες προηγούμενων αι-
ώνων, όπως η μάχη μεταξύ οπαδών της 
δημοτικής και καθαρεύουσας, ή τη «μάχη 
των τόνων». Απεναντίας, έχει σχέση με την 
παγκοσμιοποίηση και το πολιτικώς ορ-
θόν. Εξηγούμε: Το λεξιλόγιο αναγκάζεται 
να προσαρμοστεί στις υποδείξεις και στις 
ανάγκες των στόχων της παγκοσμιοποίη-
σης. Αυτό αφορά όλο το πεδίο, από την αρ-
γκό, που θα έλεγε κι ο μακαρίτης Ηλίας 
Πετρόπουλος, έως την πολιτική ορολογία.

Παράδειγμα: Νιώθουμε την απαγό-
ρευση των λέξεων κάθε φορά που κάποιος 
ξεφεύγει και εκφέρει κάποια από αυτές: 
Ζαβός, σακάτης, στραβός, γκαβός, ντιγκι-
ντάγκας, πουτάνα, παλιόχοντρη… Λοξές 
ματιές προκύπτουν από τους γύρω στο 
άκουσμά τους, συστολή, αυτολογοκρισία, 
« δεν ήθελα να πω ακριβώς αυτό», «μου 
ξέφυγε». Φτωχαίνει τοιουτοτρόπως το λε-
ξιλόγιο, εκπίπτουν οι λέξεις, συστέλλονται, 
σαν να ντρέπονται κι οι ίδιες, για ότι δεν θε-
ωρείται «μέινστριμ», για ότι δεν εμπίπτει 
στο πολιτικώς ορθόν. 

Λέξεις αποσυνάγωγες δημιουργούν 
με την πάροδο του χρόνου ένα παράλ-
ληλο λεξιλόγιο, έναν κρυμμένο θησαυ-
ρό, μια παράνομη παρακαταθήκη: Έθνος, 
Λαϊκή Κυριαρχία, Πατρίδα, Απελευθέρω-
ση, Αρετή, Αριστεία, Μπουρλότο! Κυπρια-
κή Δημοκρατία… Εν παραλλήλω δρα ένα 
λεξιλόγιο παραποίησης:«Αγορές» αποκα-
λείται ο αρπακτικός καπιταλισμός, «επεν-
δυτές» οι παγκόσμιοι γυρολόγοι της εύκο-
λης αρπαχτής, «μεταρρυθμίσεις» η πλή-
ρης αποδόμηση του κράτους και του δη-
μόσιου Τομέα. Η πατρωνία ως ευεργεσία, 
το θεαθήναι ως φιλανθρωπία. Ο δωσιλογι-
σμός μετονομάζεται «ρεαλισμός». Απατε-
ώνες λογιών - λογιών ονοματίζονται υπερ-
θεματιστές.

Υπενθυμίζω από το βιβλίο του Εντου-
άρντο Γκαλεάνο, Ένας κόσμος ανάποδα: 
«… στη βικτοριανή εποχή δεν μπορούσες 
να αναφέρεις τη λέξη παντελόνια μπροστά 
σε μια δεσποινίδα. Στις μέρες μας ορισμέ-
να πράγματα δεν είναι σωστό να λέγονται 
δημοσίως: Ο καπιταλισμός φέρει το καλ-
λιτεχνικό όνομα της οικονομίας της αγο-
ράς, ο ιμπεριαλισμός λέγεται παγκοσμιο-
ποίηση, τα θύματα του ιμπεριαλισμού λέ-
γονται χώρες υπό ανάπτυξη, που είναι σαν 
να αποκαλείς τους νάνους παιδιά, ο οπορ-
τουνισμός λέγεται πραγματισμός, η προδο-
σία λέγεται ρεαλισμός…»

Μήπως να ιδιωτικοποιηθούν οι λέξεις, 
ώστε να τους δοθεί το νέο όνομα που θέ-
λουν οι επικυρίαρχοι; Η απαγόρευση των 
λέξεων, ο εξοβελισμός και η παραποίηση 
τους:Οδηγούν σε μεγαλύτερη φτώχεια, σε 
κολοβωμένο Πολιτισμό, σε στέρηση ελευ-
θερίας.

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος

Απαγόρευση 
λέξεων Οργουελιανή Παιδεία

το «δικαίωμα» στο σώμα και την ταυτότητα για να καταργηθούν το σώμα και η ταυτότητα.

του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

“ 
Γιατί είναι άλλο ο απα-

ράβατος σεβασμός στον 

συνάνθρωπο και άλλο η 

«αποδόμηση των έμφυ-

λων στερεοτύπων»

                                                                                                                                         ΠΑΙΔΕΙΑ
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Η συζήτηση γύρω από το δημογραφικό 
πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπι-
σής του συχνά περιορίζεται αποκλειστικά 
σε οικονομικές παραμέτρους. Αν και είναι 
προφανές ότι η παροχή οικονομικών κι-
νήτρων και διευκολύνσεων στους πολυτέ-
κνους είναι απολύτως απαραίτητη, δεν εί-
ναι από μόνη της αρκετή, καθ’ ότι  η δημο-
γραφική δυναμική συναρτάται αποφασι-
στικά από κοινωνικούς παράγοντες.

Σ 

το διπλανό διάγραμμα δίνεται η 
εξέλιξη του ποσοστού γεννητικότη-
τας (παιδιά ανά γυναίκα) στην Ελ-
λάδα από το 1960 μέχρι το 2014. 

Όπως φαίνεται, η δημογραφική κατάρρευση 
της Ελλάδας ξεκίνησε το σωτήριον έτος 1981. 
Μέσα σε 8 μόλις χρόνια, κατά διαβολική σύ-
μπτωση κατά τη διάρκεια της οκταετίας του 
ΠΑΣΟΚ, 1981-1989, το ποσοστό γεννητικό-
τητας κατέρρευσε από 2,2 σε 1,4 παιδιά ανά 
γυναίκα. Αν τα αίτια της δημογραφικής κρίσης 
είναι κυρίως οικονομικά, θα περίμενε κανείς 
ότι με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τις 
μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις της ίδιας πε-
ριόδου όχι μόνο δεν θα συνέβαινε δημογρα-
φική κατάρρευση, αλλά πως η γεννητικότητα 
θα παρέμενε σταθερή ή ακόμα και θα αυξανό-
ταν λίγο. Είναι προφανές, επομένως, ότι τα αί-
τια της δημογραφικής κατάρρευσης θα πρέπει 
να αναζητηθούν αποκλειστικά σε κοινωνικούς 
παράγοντες και όχι σε οικονομικούς.

Η νομιμοποίηση των εκτρώσεων συμπί-
πτει σχεδόν απόλυτα με την αρχή της δημο-
γραφικής κατάρρευσης. Η ασαφής διεύρυνση 
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες επιτρέπε-
ται η έκτρωση έγινε το 1978 από τη ΝΔ. Στη 
συνέχεια, το 1981 ανήλθε στην εξουσία ένας 
πρωθυπουργός, του οποίου η τότε σύζυγος 
ήταν πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλά-
δος, οργάνωσης μαχόμενης για τη νομιμοποί-
ηση των εκτρώσεων. Η τυπική πλήρης νομι-
μοποίηση έγινε το 1986. Η σύμπτωση της δη-
μογραφικής κατάρρευσης με τη νομιμοποίη-
ση των εκτρώσεων ίσως δεν είναι απολύτως 
τυχαία. Από τους παράγοντες που οδηγούν 
στη μείωση των γεννήσεων, οι εκτρώσεις εί-
ναι ο μοναδικός που επιδρά άμεσα και μάλι-
στα με δύο τρόπους, δηλαδή τόσο με την άμε-
ση αποτροπή των γεννήσεων, όσο και με την 
προκαλούμενη από αυτές μείωση της γονιμό-
τητας. Τα αίτια της δημογραφικής κατάρρευ-
σης είναι βέβαια πολλά, αλλά ανάμεσά τους η 
κατακόρυφη αύξηση των εκτρώσεων έχει μια 
οπωσδήποτε σημαντική θέση.

Το θέμα των εκτρώσεων είναι γενικά τα-
μπού στον δημόσιο λόγο και έχει ταυτιστεί 
απόλυτα με συντηρητικές ή ακόμα και φοντα-
μενταλιστικές ατζέντες. Ο λόγος είναι, ότι στα 
αξιακά κριτήρια της μεταπολίτευσης το εθνι-
κό συμφέρον απουσιάζει, ενώ επικρατεί το 
ατομικό συμφέρον και ο δικαιωματισμός. Αν 

και πρωταρχικό κριτήριο αντιμετώπισης του 
θέματος των εκτρώσεων πρέπει να είναι, κατά 
τη γνώμη μας, το εθνικό συμφέρον, αξίζει να 
εξετάσουμε ψυχρά τα δικαιωματικά επιχειρή-
ματα υπέρ των εκτρώσεων.  Οι υπερασπιστές 
του δικαιώματος στην έκτρωση υποστηρίζουν, 
ότι το έμβρυο αποτελεί μέρος του σώματος της 
γυναίκας, η οποία έχει το δικαίωμα να το δια-
θέσει όπως επιθυμεί. Νομίζω απαιτείται υπερ-
βολική ιδεοληψία για να μην παραδεκτεί κα-
νείς, ότι το έμβρυο, από τη στιγμή της σύλλη-
ψής του, είναι ένας «εν δυνάμει άνθρωπος», 
εξαρτώμενος για την επιβίωσή του από τη γυ-
ναίκα, αλλά ανεξάρτητος σαν οντότητα. 

Η νομοθεσία μας, αλλά και οι κοινωνικές 
μας αξίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της ζωής 
στα ζώα και τιμωρούν με βαρύτατα πρόστι-
μα όσους τα θανατώνουν ή ακόμα και όσους 
τα βασανίζουν. Ακόμα και αν δεχτούμε πως 
ένας «εν δυνάμει άνθρωπος» έχει λιγότερα δι-
καιώματα από έναν άνθρωπο, απαιτείται με-
γάλη προκατάληψη για να υποστηρίξει κα-
νείς, ότι έχει λιγότερα δικαιώματα από ένα ζώο 
και ακόμα μεγαλύτερη για να υποστηρίξει, ότι 
δεν έχει κανένα δικαίωμα και ότι μπορεί κα-
νείς να τον θανατώνει κατά το δοκούν. Επει-
δή πολλοί τείνουν να ταυτίζουν την αντίθεση 
με τις εκτρώσεις αποκλειστικά με θρησκευτι-
κές αντιλήψεις, οφείλουμε να υπογραμμίσου-
με ότι τα παραπάνω εκτεθέντα επιχειρήματα 
είναι απολύτως άσχετα από κάθε θρησκευτι-
κή αντίληψη.

Εξετάζοντας τις ανεπτυγμένες δυτικές χώ-
ρες, που παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσο-
στό γεννητικότητας, παρατηρούμε ότι αυτές εί-
ναι το Ισραήλ (με 3,1 παιδιά ανά γυναίκα) και 
η Ιρλανδία (με 2,0 παιδιά ανά γυναίκα). Στο 
μεν Ισραήλ οι εκτρώσεις επιτρέπονται μόνο 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από 
εξέταση του θέματος από ειδική επιτροπή, στη 
δε Ιρλανδία οι εκτρώσεις είναι απολύτως απα-
γορευμένες. Και στις δυο χώρες βέβαια, η πο-
λιτική περιορισμού των εκτρώσεων υποστη-
ρίζεται από μια εντελώς διαφορετική αντίληψη 
γύρω από την αξία της οικογένειας, που επι-
κρατεί στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση πά-
ντως, η σχέση ανάμεσα στον νόμο και τις κοι-
νωνικές αξίες είναι αμφίδρομη. Ένας νόμος 
για να εφαρμοστεί απαιτείται μεγάλα τμήμα-
τα της κοινωνίας να έχουν πειστεί για την ανα-
γκαιότητά του, από την άλλη όμως, με τη σει-
ρά του, επιδρά πάνω στην κοινωνία, ορίζοντας 
τι είναι αποδεκτό και τι μη αποδεκτό, τι είναι 
εθνικά ωφέλιμο και τι καταστροφικό. Οι νόμοι 
έχουν, επομένως, καθοδηγητικό ρόλο για την 
κοινωνία, στρέφοντάς την προς την κατεύθυν-
ση των αξιών που τους διαπνέουν. Για παρά-
δειγμα, η νομιμοποίηση των ναρκωτικών τα 
καθιστά αποδεκτά στη συνείδηση της κοινω-
νίας και ευκόλως προσβάσιμα. Η απαγόρευ-
σή τους, αντίθετα, λειτουργεί ως ένα συλλογι-
κό υπερεγώ, που λέει στα άτομα ότι «αυτό δεν 
είναι αποδεκτό». Η ίδια αναλογία ισχύει για 
κάθε πρακτική που είναι εξόχως καταστρο-
φική για την κοινωνία, ισχύει δηλαδή, κατά τη 
γνώμη μας, και για τις εκτρώσεις. 

Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση του δη-
μογραφικού προβλήματος πρέπει να στηρι-
χθεί πρωταρχικά στην αναβάθμιση της αξίας 
της οικογένειας στη συλλογική μας συνείδη-
ση. Η αναβάθμιση αυτή θα μπορούσε να επι-
τρέψει τη ριζική τροποποίηση του νομικού κα-
θεστώτος των εκτρώσεων, που κατά τη γνώμη 
μου είναι απαραίτητη για τη δημογραφική μας 
ανάκαμψη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

Τ 

ώρα που η τελευταία απόπειρα 
δολοφονίας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, αυτή στη Γενεύη, τε-
λείωσε, μπορούμε να πούμε και 

μερικές αλήθειες ευθέως. Πολλά ειπώ-
θηκαν ήδη για την παρουσία μας – Κυπρί-
ων και Ελλαδιτών – και τη σκοπιμότητά 
της εκεί, ειδικά στη συγκυρία αυτήν. Εμείς 
θα επικεντρώσουμε μόνο σε μια λεπτο-
μέρεια της συνάντησης, ενδεικτική για το 
πώς προσέρχεται η κάθε πλευρά στις λε-
γόμενες συνομιλίες και αφήνουμε σε σας 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Στην πάνω φωτογραφία βλέπουμε με 
το βελάκι τον Χαλίλ Σατραζάμ, σύμβουλο 
του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακι-
ντζή, ο οποίος κατηγορείται πως διέταξε 
τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού το 
1996! Ποιος το λέει; Ο άλλος αυτουργός 
της αισχρής εκείνης δολοφονίας, ο τότε 
υπουργός του ψευδοκράτους Κενάν Ακίν!

Στην κάτω φωτογραφία βλέπουμε 
τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ν. Κο-
τζιά να συνοδεύεται στις συναντήσεις του 
στην Ελβετία από τον Βαγγέλη Καλπαδά-
κη, διπλωματικό σύμβουλο του πρωθυ-
πουργού. Ο Καλπαδάκης (με το μούσι), 
ανιψιός του Ν. Βούτση και εξ απορρήτων 
σύμβουλος του Τσίπρα, συζεί με Τουρκά-
λα διπλωμάτη, κόρη ανώτατου αξιωματι-
κού των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων 
που υπηρέτησε στο ΝΑΤΟ και στις Βρυξέλ-
λες! Γνώρισε, λέει, τη Φεϊζά στην Άγκυρα 
και όταν αυτός ήρθε στην Αθήνα, πήρε κι 
εκείνη μετάθεση στη χώρα μας, επειδή –
όπως φαίνεται– ο έρωτας βαρύνει πολύ 
στις μεταθέσεις που βγάζει το τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών! Βούιξε η χώρα 
με το σκάνδαλο που έφτασε μέχρι τη Βου-
λή, αλλά δεν ιδρώνει κανένα αυτί. Άλλω-
στε και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει 
στις τάξεις της τέτοιους ελληνοτουρκι-
κούς έρωτες και κουμπαριές, δεν μπορεί 
να πολυφωνάξει…

Απέναντι σε ένα δολοφονικό καθε-
στώς, αντιπαραθέτουμε διαρκώς ένα θλι-
βερό τσίρκο. Ως πότε θα γλιτώνουμε άραγε;

Κώστας Καραΐσκος

Συμμορίτες κατά 
παλιάτσων

Η εθνική μας αυτοκτονία
η συζήτηση για το δημογραφικό πέρα από τις οικονομικές παραμέτρους

του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

“ 
Στα αξιακά κριτήρια της 

μεταπολίτευσης το εθνι-

κό συμφέρον απουσιάζει, 

ενώ επικρατεί το ατομικό 

συμφέρον και ο δικαιωμα-

τισμός. 

http://antifonitis.gr/online/4223
http://antifonitis.gr/online/4223
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Θα μπορούσαμε να αναπαραστή-
σουμε όλη την ιστορία της μετα-
πολίτευσης με την κίνηση ενός 
εκκρεμούς. Που ξεκινάει το 1974 
με μια ροπή προς τη διεύρυνση 
των κοινωνικών και πολιτικών 
ελευθεριών, εξερχόμενο από το 
ένα αυταρχικό άκρο, για να κα-
ταλήξει να μετεωρίζεται σαράντα 
χρόνια αργότερα στο άλλο άκρο, 
μιας ξεχαρβαλωμένης από όρια 
και νόρμες κοινωνία. 

Τ 

ο ίδιο θα συμβεί και στο ζή-
τημα των εκτρώσεων: Από 
την σκοτεινή δεκαετία του 
1970, όπου οι αμβλώσεις 

τελούσαν σε καθεστώς ηθικής κατα-
κραυγής από την κοινωνική πλειο-
ψηφία, γίνονταν κρυφά και παράνο-
μα, με βαριές επιπλοκές και πολύ 
συχνά κίνδυνο της ίδιας της ζωής 
των γυναικών, περάσαμε στη δεκαε-
τία του 2000-2010, στην κατάχρησή 
τους, όπου λίγο ως πολύ χρησιμοποι-
ούνται εν είδει... «αντισύλληψης εκ 
των υστέρων», πολύ συχνά μάλιστα 
σε ηλικίες κάτω των 17 ετών! 

Έτσι, σήμερα κατά κάποιον τρό-
πο αντιμετωπίζουμε το αντίστροφο 
πρόβλημα από εκείνο της δεκαετί-
ας του 1970. Και, όπως ο συντηρητι-
σμός εκείνης της εποχής αρνούνταν 
να αναμετρηθεί με τις κοινωνικές 
πραγματικότητες που είχε απέναντί 
του, έτσι και σήμερα η κατάχρηση των 
εκτρώσεων αποτελεί ένα από τα με-
γάλα ταμπού του εκφυλισμένου κοι-
νωνικού φιλελευθερισμού της μετα-
πολίτευσης: Ολόκληρος –σχεδόν– 
ο πνευματικός και ο πολιτικός κό-
σμος της χώρας αντιμετωπίζει με μια 
αντίστροφη φοβία το ζήτημα, λες και 
η αναφορά σε αυτό αρκεί από μόνη 
της να πυροδοτήσει την άνοδο του… 
συντηρητισμού και του σκοταδισμού 
(sic!). 

Ρεαλιστικά όμως, το να χαρακτη-
ρίζεται μια χώρα ταυτόχρονα από ρα-
γδαία δημογραφική κάμψη και γή-
ρανση και να είναι πρωταθλήτρια στις 
αμβλώσεις πανευρωπαϊκά ισοδυνα-
μεί με… εθνική και κοινωνική αυτο-
κτονία. Την ίδια στιγμή μάλιστα που, 
σύμφωνα με το βρετανικό περιοδι-
κό Λάνσετ, και μια εκτεταμένη έρευ-
να που πραγματοποίησε τον Μάιο 
του 2016, η πρακτική των αμβλώσε-
ων γνωρίζει υποχώρηση παγκοσμί-
ως, ιδιαίτερα στον... ανεπτυγμένο κό-
σμο, και κυρίως τη Βόρεια και τη Δυ-
τική Ευρώπη. Και, βεβαίως, τίθενται 

και άλλα ζητήματα πέραν του δημο-
γραφικού· ζητήματα που προκύπτουν 
για την υγεία και τη γυναικεία γονιμό-
τητα· ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι το 
μοντέλο «έκτρωση στα 19, εξωσω-
ματική γονιμοποίηση στα 39», κερδί-
ζει διαρκώς έδαφος μεταξύ των νεώ-
τερων γενιών – και εκτοξεύει μεταξύ 
άλλων και τα έσοδα της ιατρικής βιο-
μηχανίας.

Επομένως, είναι προφανές ότι θα 
πρέπει να υπερβούμε αυτό τον ιδεο-
λογικό φετιχισμό των αμβλώσεων ως 
την υποτιθέμενη κορυφαία έκφραση 
σεξουαλικής επανάστασης και αυτο-
διάθεσης του σώματος. Έπειτα από 
μια πείρα είκοσι και πλέον χρόνων 
μέσα στο φιλελεύθερο πνεύμα της 
μεταπολίτευσης, μπορούμε να πούμε 
με βεβαιότητα ότι η εξίσωση περισσό-
τερες εκτρώσεις = περισσότερη ελευ-
θερία, όχι μόνον δεν ευσταθεί, αλλά 
συμβάλλει μεταξύ άλλων στην οικο-
δόμηση μιας αποκρουστικής κοινω-
νίας γηραλέων καταναλωτικών μο-
νάδων κορεσμένων στο να βλέπουν 
τον εαυτό τους ως "επιθυμητική μη-
χανή" και συλλέκτη ατομικών εμπει-
ριών. 

Επομένως το ζήτημα που τίθε-
ται δεν είναι αν θα αναγνωρίσουμε 
το πρόβλημα, μη έχοντας ξεκαθαρί-
σει τη στάση μας επί της σαφούς πλέ-
ον διάκρισης μεταξύ τυφλού προο-
δευτισμού, και ενός προτάγματος αν-
θρώπινης, συλλογικής και ατομικής, 
ελευθερίας. Αλλά πως θα το αντιμε-
τωπίσουμε.

Και εδώ, δεν μπορούμε παρά να 

επισημάνουμε την μεγάλη αντίφα-
ση που υφίσταται εντός της πλειοψη-
φίας όσων αντιλαμβάνονται μεν το 
πρόβλημα, το θέτουν όμως σε λάθος 
βάση. Διότι συχνά η κριτική περί των 
εκτρώσεων ταυτίζεται άδοξα με ένα 
ολόκληρο σύστημα πεποιθήσεων 
που συνδέει τις αμβλώσεις με το σύμ-
βολο της πίστεως και μια πολύ συγκε-
κριμένη αντίληψη της οικογένειας 
και της μητρότητας που πολύ συχνά 
παραπέμπει στη δεκαετία του 1950. 

Και το ερώτημα που τίθεται είναι 
πώς θα ακουστεί αυτός ο λόγος στα 
αυτιά των νεώτερων γενεών, από τη 
στιγμή που το μεγαλύτερο κομμά-
τι τους έχουν υιοθετήσει πλέον μη-
τροπολιτικούς, μεταμοντέρνους θα 
λέγαμε, τρόπους ζωής. Και η εμπει-
ρία, τα βιώματά τους, οι προκλήσεις 
που τους θέτει η ίδια τους η ζωή μέσα 
στην Ελλάδα της πνευματικής, αξι-

ακής, αλλά και οικονομικής κρίσης 
είναι ριζικά διαφορετικές από αυτές 
στις οποίες καλείται να απαντήσει ο 
παραδοσιοστρεφής λόγος. 

Το πρόβλημα δεν έγκειται επο-
μένως στην απόρριψη της σημασίας 
του δημογραφικού, ή της συσχέτισής 
του με τις εκτρώσεις. Είναι, αντίθετα, 
το τι εναλλακτική λύση θα αντιτάξου-
με στην τελευταία. Κοινώς, ο λόγος 
πάνω σε τέτοια ζητήματα δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να αποπνέει ναφθαλί-
νη. Ούτε μπορεί να στηρίζεται σε μη-
χανισμούς χειρισμού μέσω της ενοχι-
κότητας, που αποτελούν κατ' εξοχήν 
ίδιον της δυτικής εργαλειακής θεο-
λογίας –και δυστυχώς υιοθετούνται 
από πολλούς εκκλησιαστικούς κύ-
κλους, που διολισθαίνουν  σε τέτοια 
ρητορεία και αισθητική.   

Αντίθετα, πέραν της καθιέρω-
σης μιας αντίληψης που προκρίνει 
τον στενότερου έλεγχο και τον περι-
ορισμό των επί της ουσίας άχρηστων 
εκτρώσεων, που δεν συνεπάγεται 
αναγκαστικά καταστολή, αλλά συν-
δυάζεται με την υιοθέτηση λογικών 
θετικής αποτροπής: Παράδειγμα, η 
προώθηση της αντισύλληψης ένα-
ντι των αμβλώσεων, ενημέρωση για 
τους κινδύνους που ενέχει η πρακτι-
κή για το γυναικείο σώμα κ.ο.κ. 

Δεύτερον, τόσο το ζήτημα των 
αμβλώσεων, όσο και το δημογραφι-
κό ευρύτερα, θα πρέπει να διερευ-
νηθούν στα βαθύτερά τους αίτια: Στο 
πώς αμφότερα πηγάζουν από το γε-
γονός ότι αξίες και πρότυπα που βρέ-
θηκαν στον πυρήνα της κοινωνικής 

ζωής επί… χιλιετηρίδες, όπως είναι η 
οικογένεια και η μητρότητα, κλυδω-
νίζονται από την απορρύθμιση που 
τους προκαλεί η σύγχρονη κοινωνία 
των ατομικών καταναλωτικών μονά-
δων. Άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα ανα-
συγκρότησης προτύπων και αξιών –
και άρα ένα ερώτημα του τι περιεχό-
μενο θα έχουν αυτές στον 21ο αιώνα.  

Ο λόγος για τις εκτρώσεις, όπως 
και ο λόγος για την μητρότητα και την 
οικογένεια, θα πρέπει να... εκσυγ-
χρονιστούν· όχι με την έννοια της ρή-
ξης και της ολικής αμφισβήτησης 
της παράδοσης, αλλά με την έννοια 
της συνέχειας, της εξέλιξης. Η κρι-
τική, στην κατάχρηση των αμβλώσε-
ων (και όχι στην ύπαρξη της πρακτι-
κής αυτής καθαυτής) μπορεί να συν-
δεθεί με σύγχρονες προβληματικές: 
Κατά πόσον αποδεχόμαστε μια αντί-
ληψη για το ανθρώπινο σώμα ως μη-
χανή απολαύσεων και επιθυμιών; 
Μήπως είναι η τυραννία της ηδονοθη-
ρίας και η δικτατορία που ασκεί πάνω 
στην σεξουαλικότητα, που έχει κατα-
στήσει την τεκνοποιία να θεωρείται 
εμπόδιο στην «αυτοπραγμάτωση» 
των ανθρώπων; Η οικογένεια είναι 
«φυλακή»; Ή μήπως, προσεκτικά εκ-
δημοκρατισμένη, αποτελεί την μόνη 
εφικτή εκδοχή «υπαρκτού κομμου-
νισμού», κυττάρου κοινότητας, πεδί-
ου για την ανάπτυξη του προσωποκε-
ντρικού προτύπου και την υπέρβαση 
της εγωκρατίας; 

Αυτή η μάχη στο επίπεδο των 
«προτύπων» και των «σημασιών» 
είναι που θα κρίνει την πορεία αυ-
τής της κρισιμότατης πτυχής του δη-
μογραφικού ζητήματος: Οι νέες γε-
νιές πρέπει να υπερβούν τον εκφυ-
λισμό της σεξουαλικής επανάστασης 
του 1960, σε ένα ασυνάρτητο και απο-
κρουστικό wasteland. Όχι να οπισθο-
δρομήσουν εξαιτίας του σε πρότερες 
εποχές. Η πρώτη επιλογή είναι μια βι-
ώσιμη επιλογή προς πρότυπα, στά-
σεις ζωής, νοοτροπίες και αξίες πιο 
ισορροπημένες. Η δεύτερη, μπορεί 
να διατυπώνεται με τον δυναμισμό 
του φονταμενταλισμού, ωστόσο δεν 
μπορείς να αρνηθείς τον κόσμο που 
σε περιβάλλει στο όνομα μιας επι-
στροφής σε κάποια μυθική «χρυσή 
εποχή». Μπορείς μόνο να τον αλλά-
ξεις.   

Επομένως τι; Στο πολύ ιδιαίτε-
ρο ζήτημα των εκτρώσεων, αυτό που 
λείπει από την ελληνική κοινωνία εί-
ναι ένας λόγος και μια αντίληψη που 
ταιριάζει και στην ιστορική της ιδιο-
συγκρασία. Να δει δηλαδή το ζήτημα 
«κατ’ οικονομίαν».

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

Ζητούμενη μια προσέγγιση κατ’ οικονομίαν 
πρέπει να υπερβούμε τον εκφυλισμό της σεξουαλικής επανάστασης, όχι να οπισθοδρομήσουμε σε πρότερες εποχές  

“ 
Μήπως είναι η τυ-

ραννία της ηδονοθη-

ρίας και η δικτατορία 

που ασκεί πάνω στην 

σεξουαλικότητα, που 

έχει καταστήσει την 

τεκνοποιία να θεω-

ρείται εμπόδιο στην 

«αυτοπραγμάτωση 

των ανθρώπων»;

Του Γιώργου Ρακκά

Η οικογένεια είναι «φυλακή»; Ή μήπως, προσεκτικά εκδημοκρατισμένη, αποτελεί την μόνη εφικτή εκδοχή 
«υπαρκτού κομμουνισμού», κυττάρου κοινότητας, πεδίου για την ανάπτυξη του προσωποκεντρικού προτύ-
που και την υπέρβαση της εγωκρατίας; 
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        ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Κάποια στιγμή ο λιγνίτης στην Μεγαλό-
πολη θα τελειώσει. Η λίμνη που υπήρχε 
στην περιοχή πριν 2,5 εκ. χρόνια ήταν η 
βάση για την δημιουργία του λιγνίτη. Σε 
μερικές δεκαετίες όλος ο εκμεταλλεύ-
σιμος λιγνίτης θα έχει εκσκαφτεί και θα 
καεί στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τι 
θα γίνει μετά στην περιοχή; Ένα τμήμα θα 
ξαναγίνει χωράφια και λιβάδια. Δεν μπο-
ρεί όμως να γίνει αυτό σε όλη την έκταση. 
Τι θα γίνουν οι τρύπες βάθους μέχρι 90 
μέτρων που θα παραμείνουν; 

Σ 

ε ένα κράτος που κάνει σχεδιασμό 
και σε μια κοινωνία ενεργή υπάρ-
χει η δυνατότητα σχεδιασμού από 
τώρα για την μεταλιγνιτική περίο-

δο. Ας δούμε πώς εξελίχτηκαν τα πράγματα 
στην περίπτωσή μας. 

 Η ΔΕΗ, έχοντας υποχρέωση να αποκα-
ταστήσει το περιβάλλον, εκπόνησε μία μελέ-
τη όπου προέβλεπε ότι οι τρύπες που θα έμε-
ναν θα μετατρέπονταν σε λίμνες. Τα σχέδια 
που παρέδωσε όμως, μόνο σε λίμνες δεν πα-
ράπεμπαν. Επρόκειτο για μεγάλες τετραγωνι-
σμένες τρύπες στο έδαφος, με κάθετα πρανή. 
Έγινε αντιληπτό ότι αυτές οι λίμνες, εκτός από 
τα ασταθή και επικίνδυνα πρανή, δεν είχαν 
καμία σχέση με υγρότοπο. Η μελέτη δεν έγι-
νε δεκτή και η ΔΕΗ ανέθεσε στην Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία μια μελέτη για έναν 
σχεδιασμό δημιουργίας υγροτόπων που θα 
προσομοίαζε σε φυσικό. Συντονιστής ήταν ο 
υπογράφων αυτό το κείμενο, καθώς είχα ήδη 
ασχοληθεί με την αποκατάσταση υγροτόπων. 

Η μελέτη αυτή έγινε με πραγματικό ζήλο, 
καθώς δινότανε η ευκαιρία να εφαρμοστούν 
στην Ελλάδα οι αρχές της βιολογίας της δια-
τήρησης (conservation biology) και οι καλές 
πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώ-
ρες. Επισκέφτηκα τότε στην Αγγλία 11 υγρο-
τόπους που είχαν δημιουργηθεί σε παλιά λι-
γνιτωρυχεία και στην μελέτη συμμετείχε και 
Άγγλος επιστήμονας της Βρετανικής Ορ-
γάνωσης για την Προστασία των Πουλιών 
RSPB-UK που ασχολείται σε υγροτόπους – 
πρώην λιγνιτωρυχεία. Επρόκειτο για σημα-
ντικούς υγρότοπους με δεκάδες χιλιάδες επι-
σκέπτες κάθε χρόνο ο καθένας και μια θαυ-
μαστή βιοποικιλότητα. 

Η μελέτη κατέληξε στην δημιουργία 
υγροτόπων με την χρήση των υδάτων του 
Αλφειού ποταμού, που σήμερα έχει εκτρα-
πεί. Περιλάμβανε την δημιουργία ρηχών 
εκτάσεων, καλαμιώνων, υγρών λιβαδιών, νη-
σίδων κ.λπ. Όλα αυτά χωρίς πρόσθετο κόστος 
και εμπόδια στην εκμετάλλευση, αλλά με σω-
στή εναπόθεση των υλικών που παραμένουν 
από την εκσκαφή. Απλώς η εναπόθεση πρέ-
πει να είναι οργανωμένη και να στοχεύει στην 
διαμόρφωση ρηχών εκτάσεων στο λιγνιτω-
ρυχείο του Χωρεμίου και νησίδων στο λιγνι-
τωρυχείο της Μαραθούσας. Η μελέτη αυτή 

κατατέθηκε στην ΔΕΗ, η οποία υπέβαλε μια 
σύντομη εκδοχή της1 και τους χάρτες με τον 
σχεδιασμό στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αρκαδίας το 2006, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρι-
σης των Περιβαλλοντικών Όρων 28/5/2008 
που εκδόθηκε στην συνέχεια, στην παράγρα-
φο 10 αναφέρεται στην παραπάνω Ειδική Τε-
χνική Μελέτη Εφαρμογής του 2006 και στην 
υποχρέωση δημιουργίας λιμναίων οικοσυ-
στημάτων με «την εξασφάλιση ικανού βά-
θους για την δημιουργία λιμναίου οικοσυ-
στήματος και την ανάπτυξη παρυδάτιας και 
υδροχαρούς βλάστησης». 

Η ΔΕΗ σήμερα πραγματοποιεί επέκταση 
των ορυχείων εκτρέποντας εκ νέου τον Αλ-
φειό. Κατέθεσε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο2 που βρίσκε-
ται στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
πριν την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο. 

 Οι χάρτες που συνοδεύουν την ΜΠΕ δεν 
έχουν καμία σχέση με τους χάρτες της Ειδι-
κής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής του 2006. 
Μια απλή ματιά αρκεί να το καταλάβει και ο 
μη ειδικός. Αντίθετα στην ΜΠΕ υπάρχει συμ-
βατότητα με την αρχική μελέτη αποκατάστα-
σης η οποία είχε απορριφτεί, γιατί προέβλε-
πε βαθιές λίμνες με κάθετα πρανή, σαν τερά-
στιες πισίνες, που δεν έχουν καμία σχέση με 
υγρότοπο. Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν αναφο-
ρές στον σχεδιασμό με δημιουργία υγροτό-
πων, αλλά πολύ γενικές αναφορές, που δεν 
έχουν καμία σχέση με τον πρόχειρο χάρτη 
αποκατάστασης που υποβάλλουν. 

Προβλέπονται, μάλιστα, αντί για αποκατά-
σταση με την δημιουργία υγροτόπων, όπως 
είναι η διεθνής πρακτική, φυτεύσεις δένδρων. 
Πρόκειται για μια πρόχειρη λύση που απέχει 
από τις δυνατότητες της περιοχής τόσο για την 
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και 

για την οικοτουριστική της ανάπτυξη κατά την 
μεταλιγνιτική περίοδο. 

Η υπαναχώρηση στην ΜΠΕ που υπο-
βλήθηκε δείχνει αδιαφορία για τις δυνατό-
τητες βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος 
και την οικονομική βιωσιμότητα της περιο-
χής στην μεταλιγνιτική περίοδο. Οι δυνατό-
τητες, λόγω της ύπαρξης του Αλφειού, για την 
δημιουργία υγιών υγροτοπικών οικοσυστη-
μάτων είναι πολύ μεγάλες. Η επέκταση των 
ορυχείων δεν μπορεί να είναι πρόσχημα για 
την εγκατάλειψη αυτού του σχεδιασμού. Αντί-
θετα, θα έπρεπε να οδηγεί σε αυστηρότερες 
διαδικασίες για την συνολική αποκατάσταση, 
αλλά και να προβλέπονται διαδικασίες για 
την σταδιακή εφαρμογή του σχεδιασμού, κα-
θώς ολοκληρώνονται οι επεμβάσεις σε ορι-
σμένες περιοχές. 

Η ΔΕΗ σήμερα βαίνει προς ιδιωτικοποί-
ηση. Ο πίνακας που παρατίθεται προέρχε-
ται από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Τίποτα 
δεν διασφαλίζει πώς θα είναι στο μέλλον και 
αν θα μπορεί το ελληνικό δημόσιο να επιβά-
λει εκ των υστέρων περιβαλλοντικούς όρους 
αποκατάστασης. Αλλά ακόμη και να ήταν δη-
μόσια, η δέσμευση στην τήρηση ενός σχεδια-
σμού πρέπει να υπάρχει. Ένας πρόσθετος λό-
γος είναι ότι οι εργασίες αποκατάστασης πρέ-
πει να αναπτύσσονται σταδιακά με την ολο-
κλήρωση κάθε τμήματος. 

Η τοπική κοινωνία φαίνεται να μην αντι-
λαμβάνεται την μακροπρόθεσμη προοπτι-
κή. Ίσως είμαστε σε μία περίοδο που μόνο ο 
άμεσος ορίζοντας είναι ορατός. Η μεταλιγνιτι-
κή περίοδος όμως πρέπει να αρχίσει να σχε-
διάζεται από τώρα. Πρέπει να πάρουμε το 
παράδειγμα από άλλες χώρες. Περιοχές κα-
τεστραμμένες από τον 19ο αιώνα έχουν σή-
μερα μια άλλη δυναμική. Στην Μεγαλόπο-
λη θα μπορούσε να δημιουργηθεί ο σημα-
ντικότερος υγρότοπος της Πελοποννήσου και 
αυτό να δώσει άλλη προοπτική με τον οικο-
τουρισμό που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με 
την γεωργία και την βιομηχανική παράδοση 
που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Η προ-
οπτική είναι ανοιχτή, αρκεί η κοινωνία να την 
επιβάλει.

Σημειώσεις
1. Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής - Αρχές 
Σχεδιασμού Λιμναίων Συστημάτων ΛΚΜ της 
ΔΕΗ ΑΕ. 2006
2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) με συνημμένο Σ.Δ.Α. του Λιγνιτωρυχεί-
ου Μεγαλόπολης από τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Π 

ρόσφατα, η ελβετική πολυεθνική 
εταιρεία Νοβάρτις, ήρθε στο προ-
σκήνιο, για καταγγελίες που την 
εμπλέκουν σε διακίνηση μιζών σε 

4.000 γιατρούς και κρατικούς λειτουργούς που 
προωθούσαν τα φάρμακά της, μέσω δημόσιων 
ταμείων και νοσοκομείων. 

Εντολή για προκαταρκτική έρευνα έδωσε 
ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Οικονομικού 
Εγκλήματος στον εισαγγελέα διαφθοράς, Γιάν-
νη Δραγάτση, ενώ ο  οικονομικός εισαγγελέας 
Παναγιώτης Αθανασίου διέταξε ελέγχους των 
οικονομικών και φορολογικών στοιχείων της 
Νοβάρτις και υψηλόβαθμων στελεχών της, για 
φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.

Η εταιρεία, που ουκ ολίγες φορές έχει απα-
σχολήσει τη δικαιοσύνη για πρακτικές αθέμιτου 
ανταγωνισμού, πρωτοστατεί και στον τομέα των 
μεταλλαγμένων σπόρων και, τη δεκαετία του 
1990, πρωταγωνίστησε σε παρασκηνιακούς 
σχεδιασμούς για να εισαχθεί στη διατροφή των 
ανθρώπων γενετικά μεταλλαγμένο καλαμπόκι.

Ωστόσο, το 1998, ένα πάλαι ποτέ μέλος της 
Καταστασιακής Διεθνούς και του γαλλικού Μάη, 
ο Ρενιέ Ριζέλ, μαζί με τον Ζοζέ Μποβέ, γνωστό 
πρωταγωνιστή της αντιπαγκοσμιοποίησης και 
του αγροτοδιατροφικού συνεταιριστικού κινή-
ματος Βία Καμπεσίνα και 120 μέλη της Αγροτι-
κής Συνομοσπονδίας, οργάνωσαν μια ακτιβιστι-
κή ενέργεια στις αποθήκες της εταιρείας. 

Στις 8 Ιανουαρίου 1998, εισήλθαν στο εργο-
στάσιο συσκευασίας και αποθήκευσης φυτών 
και σπόρων της Νοβάρτις, στη Γαλλία, και κα-
τέστρεψαν πέντε τόνους μεταλλαγμένου καλα-
μποκιού, αναμιγνύοντάς το με μη τροποποιημέ-
νο καλαμπόκι,  πριν από την ύγρανσή του, γεγο-
νός που το κατέστησε άχρηστο. 

Με την ενέργεια αυτή διαμαρτυρήθηκαν 
κατά της απόφασης της γαλλικής κυβέρνησης 
να καταργήσει την απαγόρευση της καλλιέργει-
ας των μεταλλαγμένων, που επιβαλλόταν από 
την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση.  

Η Νοβάρτις εκτίμησε τις ζημιές σε 30 τό-
νους (\(πανω κάτω από 2 έως 5.000.000 γαλ-
λικά φράγκα) και εκτίμησε το οικονομικό κό-
στος σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Ριζέλ και 
ο Μποβέ συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε 
φυλάκιση, ενώ, με την έναρξη της δίκης, ένα κί-
νημα διαμαρτυρίας καταναλωτών, αγροτών και 
οικολόγων ξεκινούσε εκστρατεία για να αντι-
στραφεί η απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, 
που επέτρεπε την καλλιέργεια του γενετικά τρο-
ποποιημένου καλαμποκιού.

Χαρακτηριστική παραμένει η δήλωση, στο 
δικαστήριο, του Ρενιέ Ριζέλ, ο οποίος είχε δια-
φορετική πορεία, από την ενσωματωμένη στο 
σύστημα του θεάματος, πλειοψηφία  των «αστέ-
ρων» του γαλλικού Μάη : «…Στην αυτοκτονική 
στο εξής εκδοχή του καπιταλισμού, κάθε βήμα 
που γίνεται προς την κατεύθυνση της Προόδου 
δεν είναι παρά ένα βήμα προς την καταστροφή».

 Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

Η Νοβάρτις, τα με-
ταλλαγμένα και το 
αντιπαγκοσμοποιητι-
κό κίνημα

Η Μεγαλόπολη και ο λιγνίτης
το πέρασμα στην μεταλιγνιτική περίοδο απαιτεί σωστό και έγκαιρο σχεδιασμό

του Δημήτρη Μπούσμπουρα

“ 
Πρέπει να πάρουμε το 

παράδειγμα από άλλες 

χώρες. Περιοχές κα-

τεστραμμένες από τον 

19ο αιώνα έχουν σήμε-

ρα μια άλλη δυναμική. 
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Η είσοδος της χώρας στον έβδομο μνη-
μονιακό χρόνο επιβάλλει έναν προσωρι-
νό απολογισμό των πεπραγμένων όλων 
των συντελεστών του ελληνικού δράμα-
τος. Πέρα από τις προφανείς οικονομικές, 
πολιτικές και γεωπολιτικές διαστάσεις 
της αποικιοποίησης της χώρας και μετά 
την (προσωρινή;) εξάντληση των κοινωνι-
κών αντιστάσεων, μπορούμε, σ' ένα βαθύ-
τερο επίπεδο, να διακρίνουμε ορισμένα 
συμπτώματα μιας χρόνιας παθογένειας-
παρακμής της ελληνικής κοινωνίας, αλλά 
και μερικές νέες όψεις των αδυναμιών 
των Ελλήνων και των αντιστασιακών τους 
κινημάτων, να συγκροτήσουν μια ρεαλι-
στική, συνεκτική και ελπιδοφόρα πρότα-
ση ανάταξης. 

Τ 
α μνημόνια και οι συνακόλουθες 
πολιτικές εγκαινιάζουν μια περίο-
δο βίαιης επιβολής του καπιταλιστι-
κού φαντασιακού με τη χρήση πολ-

λαπλών μεθόδων και τεχνικών μιας κοινωνι-
κής μηχανικής, σχεδιασμένης με σκοπό τη δι-
άλυση, τόσο της κοινωνικής συνοχής, όσο και 
ατομικών και κοινωνικών αντιστάσεων, ταυ-
τοτήτων και σημείων αναφοράς. Εγκλωβίζουν 
τον δημόσιο λόγο σ' έναν ακατάσχετο οικο-
νομισμό από τον οποίο δεν ξεφεύγουν ούτε 
και οι αντιμνημονιακές «αντιστάσεις». Ο πυ-
ρήνας του καπιταλιστικού φαντασιακού, σχη-
ματικά δηλαδή, πως «το μόνο που μετράει εί-
ναι αυτό που μετριέται», πρέπει να εντυπωθεί 

στο κοινωνικό σώμα ακόμα και με την εμμο-
νικά επαναλαμβανόμενη εικόνα των μηχα-
νών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων που 
προβάλλονταν κάθε λίγο και λιγάκι από τις τη-
λεοπτικές οθόνες.

Οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώ-
ρας, όσες τουλάχιστον δεν ήταν άμεσα συνέ-
νοχες στην υποταγή της, βιώνουν τη νέα κα-
τάσταση με προφανή αμηχανία, αν όχι πα-
νικό. Οι μεταπολιτευτικές δεκαετίες στερούν 
σταδιακά τη χώρα από ηγεσίες με στοιχειώ-
δη αίσθηση ευθύνης, αλλά και της ίδιας της 
διεθνούς και εγχώριας πραγματικότητας. Κυ-
βερνούν με «ήσυχη συνείδηση» όλα αυτά τα 
χρόνια, με αυτόματο πιλότο προσδένοντας τη 
χώρα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνε-
σθαι, αγνοώντας ή υποβαθμίζοντας τις οι-
κονομικές και γεωπολιτικές ιδιαιτερό-
τητες, ασχολούμενοι με τη νομή εξουσιών, 
προνομίων και χρήματος. «Ήσυχη συνείδη-
ση» χαρακτηρίζει και τη συντριπτική πλειο-
νότητα των πολιτών που ιδιωτεύουν, υπερκα-
ταναλώνουν και δουλεύουν πάνω στις προ-
σωπικές τους «αφηγήσεις».

Είναι αλήθεια ότι η μνημονιακή λαίλα-
πα θα αφυπνίσει αντιστασιακά αντανακλα-
στικά σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Εί-
ναι, όμως, επίσης αλήθεια, ότι οι αντιστάσεις 
αυτές είναι κατώτερες των τραγικών πε-
ριστάσεων. Δύο ή τρεις δεκαετίες κατανα-
λωτικής αποχαύνωσης, ιδιώτευσης ή ψευδο-
αντιστάσεων χωρίς κόστος, μεταπολιτευτικής 
υποκρισίας και χαζοχαρούμενων στρουθο-
καμηλισμών μπροστά στα πραγματικά προ-
βλήματα και τη συνθετότητα της νέας κατά-

στασης, όπως, ακόμα, η προφανής έλλειψη 
πολιτικής και κοινωνικής παιδείας και η γή-
ρανση ανθρώπων και πρακτικών στους πολι-
τικούς χώρους, δεν μπορούν να απαντήσουν 
στη βιαιότητα της παγκοσμιοποιητικής «προ-
σαρμογής». 

Τα αριστερά, μαρξιστικά ή και εθνικά 
φετίχ θα εμποδίσουν τους πιο έντιμους να 
κάνουν μια ψύχραιμη, ρεαλιστική και υπεύ-
θυνη εκτίμηση των νέων δεδομένων (απο-
δεικνύοντας, για άλλη μια φορά, πως οι αυ-
ταπάτες μπορούν να είναι ισχυρότερες από 
την πραγματικότητα), ενώ οι τυχοδιώκτες και 
οι κυνικοί θα αφαιρέσουν σταδιακά τη μάσκα 
τους, αποκαλύπτοντας το πραγματικό τους 
πρόσωπο.

Η ελληνική τραγωδία, από τη μια, φανε-
ρώνει την Ύβριν των διεθνών ελίτ. Αποκαλύ-
πτει τη φαουστική υπερβολή των κυρίαρχων 
στην υποταγή, τη λεηλασία και την «τιμω-
ρία των απείθαρχων» του παγκόσμιου χω-
ριού. Ξεγυμνώνει μια ακόρεστη και αλαζο-
νική «βούληση για δύναμη». Από την άλλη, 
η ελληνική κοινωνία δείχνει με χαρακτηρι-
στικό τρόπο τη δυσκολία του σύγχρονου αν-
θρώπου να επωμιστεί το βάρος και την ευ-
θύνη της συλλογικής του ύπαρξης, καταφεύ-
γοντας σε μια αποχαυνωτική μακαριότητα ή 
επαναπαυόμενος σε μια «ήσυχη συνείδη-
ση», υποπροϊόν του φιλελεύθερου ή μαρξι-
στικού προοδευτισμού. 

Σ' αυτήν τη δύσκολη και επικίνδυνη με-
ταβατική περίοδο της ελληνικής ιστορίας και 
με εμφανή την πιθανότητα μιας σταδιακής 
μεταμόρφωσης του ήπιου νεοελληνικού μη-

δενισμού σε μια πιο βίαιη και ανεξέλεγκτη 
μορφή του, θα ήταν, ίσως, συνετό, να καταφύ-
γουμε σε μια ελάχιστη φρόνηση:

Είναι, Μαρία -δε θέλω να λέω ψέματα-
δύσκολο καιροί.

Και θάρθουνε κι άλλοι.
Δεν ξέρω -μην περιμένεις κι από μένα 

πολλά-
τόσα έζησα τόσα έμαθα τόσα λέω

κι απ' όσα διάβασα ένα κρατάω καλά:
''Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος''.

Θα την αλλάξουμε τη ζωή!
Παρ' όλα αυτά, Μαρία.

Κατερίνα Γώγου, 
«Ιδιώνυμο» (1980)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος»
Ή πώς να ξεφύγει ο δημόσιος λόγος από τον ακατάσχετο οικονομισμό

Και στης νύχτας το λαμπάδιασμα 
να πυκνώνει ο δεσμός μας 

και να σμίγει παλιές κι αναμμένες 
τροχιές 

με το ροκ του μέλλοντός μας.

Τ 

ην ώρα που στη Γενεύη της 
Ελβετίας, στο «Παλάτι των 
Εθνών» του ΟΗΕ, διασυρό-
ταν ο κυπριακός Ελληνι-

σμός σε ένα τουρκικών όρων παί-
γνιο συμφερόντων και υποκριτικής, 
στις παρεμβάσεις στο Προεδρικό Μέ-
γαρο της Λευκωσίας, και στο κυπρι-
ακό προξενείο της Θεσσαλονίκης, ο 
κόσμος διατράνωνε τα αυτονόητα: 
Όχι στην τουρκοποίηση της Κύπρου. 
Όχι στις εγγυήσεις. Όχι σε παραμονή 
τουρκικών στρατευμάτων. Όχι στην 
παράδοση της Κύπρου στον νεοοθω-
μανισμό. Όχι σε νέο σχέδιο Ανάν.

Κατά το παράδειγμα του Κινήμα-
τος Άρδην Αθηνών, μέλη του οποί-
ου, το πρωί της 12ης Ιανουαρίου, ει-
σήλθαν με πανό στην κυπριακή πρε-

σβεία, με αντιπροσωπεία να απαι-
τεί, και να συναντάται με τον πρέσβη 
της Κύπρου στην Ελλάδα, το Κίνη-
μα Άρδην Θεσσαλονίκης και το Γα-
λατικό Χωριό Κύπρου, το απόγευμα 
της ίδιας μέρας διοργάνωσαν παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας, εξάγοντας και 
στον δρόμο την αγωνία αυτού του τό-
που: Σήμερα η Κύπρος, αύριο όλη η 
Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή στη Γενεύη, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης αυτοπα-
ρουσιαζόταν ως Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, ζητωκραύγα-
ζε για την «αναγνώρισή» του, ο Νί-
κος Κοτζιάς προσπαθούσε να κρα-
τήσει τα προσχήματα και η Άγκυρα, 
διά μέσου του ΥΠΕΞ της, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, επαναλάμβανε πως 
δεν θα απομακρυνθεί από την Κύπρο 
ούτε μετά την όποια λύση. Ο κύριος 
Τσαβούσογλου, πλαισιωμένος από 
τον απόντα (αλλά πανταχού παρό-
ντα) Ταγίπ Ερντογάν, διατράνωνε, με 
τη σειρά του, τις τουρκικές αξιώσεις 

περί παραμονής της Συνθήκης Εγ-
γυήσεως, περί εκ περιτροπής προε-
δρίας και περί διατήρησης των κατο-
χικών στρατευμάτων, προτάσσοντας 
τη δήθεν ανασφάλεια των Τουρκο-
κυπρίων.

Πάντως, στο Προεδρικό Μέγα-
ρο, ενώ στην άλλοτε έδρα των Ηνω-
μένων Εθνών διεξαγόταν η πενταμε-
ρής διάσκεψη, κατά την οποία ισο-
βαθμιζόταν η Τουρκία με την Ελλά-
δα και το κατοχικό καθεστώς με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, στην Λευκωσία, εκατοντάδες πο-
λίτες αξίωναν, διά μέσου του ψηφί-

σματος του Γαλατικού Χωριού, τα ευ-
κόλως εννοούμενα: «Αρνούμαστε 
κάθε ιδέα παραμονής της “Συνθήκης 
Εγγυήσεως”, κάθε σκέψη για παρα-
μονή τουρκικών κατοχικών στρατευ-
μάτων μετά τη λύση, κάθε διάνοια 
ευνουχισμού της δημοκρατίας διά 
μέσου της εκ περιτροπής προεδρίας. 
Δεν θα ανεχτούμε ούτε μέρα παρα-
πάνω τους 43.000 Τούρκους στρα-
τιώτες στα κατεχόμενα εδάφη μας. 
Δεν θα ανεχτούμε να μεγαλώσουμε 
τα παιδά μας ως ομήρους της νεοο-
θωμανικής Τουρκίας».

Όλα αυτά, επειδή η ηγεσία της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας έχει μετατρέψει 
σε πολιτική πρακτική  την ρεβάνς που 
θέλει να πάρει (για την ήττα του σχεδί-
ου Ανάν), χωρίς να κατανοεί την επι-
κινδυνότητα των πενταμερών διασκέ-
ψεων και της κατάθεσης χαρτών που 
παραδίδουν εδάφη στην ίδια την κα-
τοχική δύναμη και δημιουργούν μη 
αναστρέψιμα τετελεσμένα. Διότι, κα-
ταπώς έγινε, «στο κενό μας προχωρά 
η Τουρκία τόσο άνετα», και πια ο Τα-
γίπ Ερντογάν απαιτεί νέα εδάφη και 
νέες παραχωρήσεις για το τουρκικό 
προτεκτοράτο (τ/κ συνιστών κρατί-
διο) που ήδη κτίζεται μέσω των εντα-
τικών διαπραγματεύσεων του Προέ-
δρου Αναστασιάδη και του Μουσταφά 
Ακιντζί. Απέναντί τους, οι διαδηλωτές 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία 
ήταν ξεκάθαροι: Πραγματική Ελευθε-
ρία, πραγματική Δικαιοσύνη, πραγ-
ματική Δημοκρατία.

Λευκωσία-Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ένας λαός, αγώνας κοινός

του Σ.Σ.
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          ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΥΠΡΟΣ

Σ 

ήμερα, το επεκτατικό νε-
οθωμανικό σχέδιο του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
που επιχείρησε να με-

ταβάλει την Τουρκία στον περιφε-
ρειακό ηγεμόνα μιας περιοχής που 
εκτείνεται από τη Βοσνία και το Κό-
σοβο έως την κεντρική Ασία και την 
αραβική Μ. Ανατολή, έχει οδηγηθεί 
σε καθολικό αδιέξοδο. Το μόνο απτό 
αποτέλεσμα αυτής της επεκτατικής 
πολιτικής υπήρξε η χωρίς προη-
γούμενο όξυνση όλων των αντιθέ-
σεων και των προβλημάτων που 
επισωρεύονται στο μεγαλομανιακό 
σχέδιο της επιστροφής στην οθωμα-
νική κυριαρχία.

Η αποτυχία της 
νεοθωμανικής στρατηγικής 

Η Τουρκία του Ερντογάν απέτυχε 
δραματικά στην πολιτική της, του 
προσεταιρισμού των αραβικών χω-
ρών, ιδιαίτερα μετά την «Αραβική 
Άνοιξη» , και έχει οδηγηθεί σε ανοι-
κτή σύγκρουση με την Αίγυπτο ενώ 
–προπαντός– απέτυχε να  εξοντώ-
σει τον  Άσαντ και να εκπαραθυρώ-
σει το καθεστώς του από τη Συρία.

 Η προσπάθειά να αναδειχθεί 
σε ηγέτη του ισλάμ, ως ο οιονεί 
νέος χαλίφης του μουσουλμανικού 
κόσμου, απέτυχε παταγωδώς και 
οδήγησε σε μια γενικευμένη αντι-
παράθεση με τις σημαντικότερες 
πτέρυγες του ισλαμικού κόσμου. 
Το τζιχαντιστικό ισλάμ –το Ισλαμι-
κό Κράτος και η Αλ Νούσρα, πα-
ράρτημα της Αλ Κάιντα–  το οποίο 
ενίσχυσε και εξέθρεψε αρχικώς, 
χρησιμοποιώντας το εναντίον του 
Άσαντ και των Κούρδων, στράφηκε 
τελικώς εναντίον του. Συνέπεια και 
επισφράγιση αυτής της ρήξης απο-
τέλεσαν οι αλλεπάλληλες τρομο-
κρατικές επιθέσεις στην Κωνστα-
ντινούπολη και την Άγκυρα.  Πα-
ράλληλα συγκρούστηκε και μετω-
πικά  και με το «ήπιο ισλάμ», με τον 
ίδιο τον ισλαμιστή μέντορά του τον 
Φετουλάχ Γκιουλέν και το τάγ-
μα του, που ανέδειξε τον Ερντογάν 
στην εξουσία. Έτσι, ο «ισλαμιστής» 
Ερντογάν κατέληξε να έχει απογυ-
μνωθεί από όλες τις συμμαχίες του 
με τους ισλαμιστές όλων των απο-
χρώσεων(!) –για να μην αναφέρου-
με την αντίθεσή του με τους αλεβί-
τες και τους σιίτες– και έχει οδηγη-
θεί σε αποκλειστική συμμαχία με 
τη φασιστική ακροδεξιά των Γκρί-
ζων Λύκων. 

Παράλληλα, το σχέδιο ενός 
modus vivendi με το κουρδι-
κό έθνος, τόσο στο εσωτερικό της 
Τουρκίας όσο και στις γειτονι-
κές χώρες, το Ιράκ και τη Συρία, 
το οποίο προώθησε ακόμα και σε 
συμφωνία με τον Οτσαλάν, οδηγή-
θηκε σε απόλυτο αδιέξοδο και κα-
τέληξε σε έναν νέο αιματηρό πόλε-
μο σε όλα τα μέτωπα, τόσο στο εσω-
τερικό της Τουρκίας όσο και στο 
εξωτερικό. 

Οι συνέπειες αυτών των απο-
τυχιών υπήρξαν καταιγιστικές:  
Κατ’ αρχάς, στο εσωτερικό ήρθε 
σε σύγκρουση αρχικώς με το εκ-
κοσμικευμένο μέρος της τούρκι-
κης κοινωνίας  –βλέπε τις μεγά-
λες συγκρούσεις με τη νεολαία, το 
2015, με αφετηρία το πάρκο Γκε-
ζί–, αλλά με τον ίδιο τον τουρκικό 
στρατό στο πραξικόπημα του Ιουνί-
ου του 2016.  Τελικώς, και στον το-
μέα όπου είχε τις μεγαλύτερες επι-
τυχίες, και στον οποίο στήριξε την 
αποδοχή του από ευρύτερα κοινω-
νικά στρώματα, εκείνον της οικονο-
μίας, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέ-
τρηση:  η τουρκική οικονομία πλήτ-
τεται πλέον και από την κατάρρευ-
ση του τουρισμού και τη ραγδαία 
πτώση της τουρκικής λίρας. Τέλος, 
οι σχέσεις του με τους Δυτικούς του 

εταίρους  και άλλοτε πάτρωνές του, 
βρίσκονται στο χειρότερο σημείο: 
ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο τεταμέ-
νες οι σχέσεις της Τουρκίας με τις 
ΗΠΑ και ένα μεγάλο μέρος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλλη-
λα δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέ-
σεις με το Ισραήλ. 

Τέλος, για να βρει κάποια διέ-
ξοδο στην αντιπαράθεσή του με τη 
Ρωσία του Πούτιν και τους Ιρα-
νούς, που επενέβησαν στη Συρία 
και το Ιράκ εναντίον των τζιχαντι-
στών συμμάχων του, υποχρεώθη-
κε να συνθηκολογήσει μαζί τους. 

Έτσι  και θα αποδεχθεί  την παρα-
μονή του Άσαντ και προπαντός την 
παρουσία της Ρωσίας στη Συρία, 
καθώς και την παραχώρηση ναυτι-
κών και χερσαίων βάσεων του Ιράν 
στη Συρία. Ολόκληρη η στρατηγι-
κή την οποία είχε σχεδιάσει ο Ντα-
βούτογλου μαζί με τον Φετουλάχ 
Γκιουλέν και είχε εφαρμόσει αρχι-
κώς ο Ερντογάν, αυτής των «μηδε-
νικών προβλημάτων με τους γεί-
τονες», κατέρρευσε σαν χάρτινος 
πύργος. Ακόμα και το όπλο των 
προσφύγων, που χρησιμοποιούσε 
ως απειλή εναντίον της Ευρώπης 
και της Ελλάδας, αρχίζει να απα-
σφαλίζεται, ως συνέπεια τόσο της 
ανόδου των αντιμεταναστευτικών 
ρευμάτων στην Ευρώπη, όσο και 
του τέλους της μάχης του Χαλεπί-
ου, με ήττα των συμμάχων  του Ερ-
ντογάν, που σηματοδοτεί μάλλον το 
τέλος των μεγάλων προσφυγικών 
ρευμάτων από τη Συρία. 

Η προσφορά της Κύπρου 
ως αντάλλαγμα

Απέναντι σ’  αυτή την καθολική 
απαξίωση του νεοθωμανικού σχε-
δίου, ένα σημαντικό μέρος του δυ-
τικού κατεστημένου, κατεξοχήν 
των Αγγλοαμερικανών, μπροστά 
στον κίνδυνο περαιτέρω διάλυσης 

και εμφυλίου πολέμου στην ίδια 
την Τουρκία, με απρόβλεπτες εξε-
λίξεις, προσπαθεί να σταθεροποι-
ήσει όπως όπως τον Ερντογάν. Θα 
πρέπει να του προσφέρουν  ικανά 
ανταλλάγματα ώστε να παραμείνει 
προσδεμένος στο δυτικό άρμα και 
να μην ακολουθήσει έναν «ασιατι-
κό δρόμο»,  προς τη Ρωσία, το Ιράν, 
την Κίνα κ.λπ. Σε αυτό το σχέδιο, το 
βασικό χαρτί είναι η ουσιαστική εκ-
χώρηση της Κύπρου και μέσω αυ-
τής η πρόσβαση της Τουρκίας στα 
πετρέλαια και το φυσικό αέριο της 
ανατολικής Μεσογείου, έτσι ώστε 
και να απομονωθεί η ρωσοϊρανι-
κή παρουσία στη Συρία, και να με-
ταβληθεί η Τουρκία σε εταίρο των 
Αγγλοαμερικανών στην κατοχή της 
Κύπρου. Εξάλλου, η εκχώρηση της 
Κύπρου θα σηματοδοτήσει και την 
υπαγωγή της Ελλάδας, στο σύνο-
λό της, στη στρατηγική επιρροή της 
Τουρκίας. Σύμφωνα με αυτό το σχέ-
διο, στο οποίο πρωτοστατεί η Αμε-
ρικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών 
Βικτόρια  Νιούλαντ, η Τουρκία θα 
κερδίσει προς τα δυτικά και απένα-
ντι στην Ελλάδα –την Κύπρο και συ-
νολικά τα Βαλκάνια–, ό,τι χάνει στα 
ανατολικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  θα 
προσδεθεί ασφαλέστερα στη Δύση, 
αν μάλιστα οι αγωγοί του πετρελαί-
ου και του φυσικού αερίου, από τα 
υποθαλάσσια κοιτάσματα του Ισρα-
ήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου 
κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, 
όχι μέσω της Κρήτης, αλλά μέσω 
της Τουρκίας. 

Δηλαδή, η Ελλάδα και η Κύ-
προς και αυτήν τη στιγμή κατ’ εξο-
χήν ο ελληνισμός της Κύπρου, προ-
σφέρονται στον καταρρέοντα Ερ-
ντογάν ως το μοναδικό αντάλλαγ-
μα που θα επιτρέψει την επιβίωσή 
του. Σε μια στιγμή που βρίσκεται 
απόλυτα στριμωγμένος, ενώ η ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της Τουρκί-
ας μοιάζει με ένα όλο και πιο από-
μακρο όνειρο, οι Έλληνες πολιτικοί 
στην Κύπρο και την Ελλάδα θα δι-
απράξουν άραγε μια μεγάλης κλί-
μακας εθνική μειοδοσία, η οποία 
θα έρθει να επισφραγίσει την ιστο-
ρική αποτυχία της Ζυρίχης;  Θα πα-
ραδώσουν ένα ελληνικό, στη συ-
ντριπτική του πλειοψηφία, νησί, 
στον νεοθωμανισμό, υπογράφοντας  
ταυτόχρονα την οριστική προτεκτο-
ροποίηση, άμεσα, και την αποσύν-
θεση, μεσοπρόθεσμα, του ίδιου του 
ελληνικού κράτους;  

Όχι στην παράδοση της Κύπρου στην  
οι Έλληνες πολιτικοί στην κύπρο και την ελλάδα θα διαπράξουν άραγε μια μεγάλης κλίμακας εθνική μειοδοσία η οποία 

Η Ελλάδα και η Κύπρος, και αυτή τη στιγμή κατ’ εξοχήν ο ελληνισμός της Κύπρου, προσφέρονται στον καταρ-
ρέοντα Ερντογάν ως το μοναδικό αντάλλαγμα που θα επιτρέψει την επιβίωσή του. Σε μια στιγμή που βρίσκεται 
απόλυτα στριμωγμένος, ενώ η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας φαίνεται ένα όλο και πιο απόμακρο όνειρο...

“ 
Ολόκληρη η στρα-

τηγική των «μηδενι-

κών προβλημάτων 

με τους γείτονες», 

την οποία είχε σχε-

διάσει ο Νταβούντο-

γλου μαζί με τον Φε-

τουλάχ Γκιουλέν, κα-

τέρρευσε σαν χάρτι-

νος πύργος. 

Του Γιώργου Καραμπελιά
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αι όμως, η σημερινή συγκυρία 
της αποσύνθεσης του νεοθωμανι-
κού σχεδιασμού του Ερντογάν εί-
ναι ίσως η πρώτη φορά μετά από 

πάρα πολλά χρόνια που είναι απολύτως ευ-
νοϊκή για τον ελληνισμό. Ο ισλαμικός κόσμος 
και η Τουρκία έχουν εισέλθει σε μια περίοδο 
αντιπαραθέσεων και εμφυλίων μακράς διάρ-
κειας. το κουρδικό ζήτημα αναδεικνύεται όλο 
και πιο πολύ ως αποφασιστικός παράγοντας 
στη μεσοανατολική σκακιέρα. μετά την απο-
τυχία των τζιχαντιστών στη Συρία εμφανίζονται 
νέοι παίκτες στο προσκήνιο, όπως το υπό δια-
μόρφωση σιιτικό τόξο από τη Χεζμπολάχ μέ-
χρι το Ιράν ενώ ενδυναμώνεται η ρωσική πα-
ρουσία.  η νέα Συρία του Άσαντ στηρίζεται σε 
μια στρατηγική συμμαχία χριστιανών και Αλα-
ουιτών. είναι αδύνατη, υπό τις σημερινές συν-
θήκες, η ανασύσταση μιας ανέφελης συμμαχί-
ας Τουρκίας-Ισραήλ.  η Αίγυπτος βρίσκεται σε 
ευθύ ανταγωνισμό με την Τουρκία για την ηγε-
μονία του σουνιτικού ισλάμ. τέλος στην Ευρώ-
πη, οι τουρκόφιλες φωνές της κυρίας Μέρκελ 
βρίσκουν όλο και μικρότερη ανταπόκριση. 

Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν,  αντί η Ελ-
λάδα και η Κύπρος να μεταβληθούν σε μια 
πραγματική δύναμη σταθερότητας και να ανα-
δειχτούν στο πραγματικό σύνορο της Ευρώ-
πης, ετοιμάζονται να εκχωρήσουν στην Τουρ-
κία αυτό που έχει χάσει στο πεδίο της γεωστρα-
τηγικής. Προϋπόθεση για μια τέτοια πολιτική 
εθνικής σωτηρίας θα ήταν προφανώς η επιβε-
βαίωση της ύπαρξης της ανεξάρτητης Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και η επιστροφή ως βασι-
κή εθνική στρατηγική, εδώ και τώρα στα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ για άμεση υποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων. 

Πάνω σε μια τέτοια γραμμή θα ήταν δυνα-
τόν να κερδηθούν πολυάριθμοι σύμμαχοι στο 
γεωπολιτικό πεδίο και ο καταρρέων από την 
κρίση ελληνισμός να πραγματοποιήσει αυτό 
το αναγκαίο και σωτήριο άλμα προς την επιβί-
ωση και συνάμα την αναβάθμισή του. 

Υπό αυτή την έννοια, οι συνομιλίες της Γε-
νεύης δεν θα έπρεπε να είχαν αρχίσει καν και 
αποτελούν ήδη μία παγίδα από την οποία η ελ-
ληνική και κυπριακή πολιτική ηγεσία θα πρέ-
πει να απαγκιστρωθούν τάχιστα, δοθέντος 
εξάλλου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελληνοκυπρίων και των Ελλαδιτών τάσσεται 
ενάντιά τους, σε όλες τις δημοσκοπικές με-
τρήσεις. Θα αποτελέσει έργο εθνικής μειοδο-
σίας, πολύ χειρότερης από οτιδήποτε έχει συμ-
βεί στο παρελθόν, η συνέχιση «συνομιλιών» 
που πραγματοποιούνται με την παρουσία ξέ-

νων στρατευμάτων και υπό από τους καθημε-
ρινούς εκβιασμούς της Τουρκίας εναντίον της 
Ελλάδας. 

Ελλάδα και Κύπρος
Όσο για την αιφνίδια ανακάλυψη μιας αντίθε-
σης μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων, η οποία 
αποτελεί διαστρέβλωση επί τα χείρω του ού-
τως  ή άλλως ηττοπαθούς δόγματος, «η Κύ-
προς αποφασίζει η Ελλάδα στηρίζει», όχι 
μόνο είναι ψευδεπίγραφη, αλλά και απολύτως 
προσβλητική. Κύπρος και ηπειρωτική Ελλάδα 
είναι από την εποχή του... Τρωικού Πολέμου 
αξεδιάλυτα δεμένες. έχουν συμμετάσχει από 
κοινού σε όλους τους εθνικούς αγώνες (οι χι-
λιάδες Κύπριοι που συμμετείχαν στους Βαλκα-
νικούς Πολέμους, η συμμετοχή τους στην αντί-
σταση εναντίον της Γερμανίας και οι εκατοντά-
δες Ελλαδίτες νεκροί της εισβολής του 1974). 
ενώ όλοι οι αγώνες του κυπριακού λαού επί 
πολλούς αιώνες ήταν αγώνες για την ένωση 

με την Ελλάδα. 

Το γεγονός ότι τα εγκληματικά λάθη των 
ηγεσιών δεν επέτρεψαν την ευόδωση αυτού 
του αιτήματος και υπάρχουν σήμερα δύο δια-
φορετικά κράτη, δεν αναιρεί την ταυτότητα των 
πόθων και των αισθημάτων των δύο τμημάτων 
του ελληνισμού.  Εξάλλου, οι τύχες τους είναι 
αξεδιάλυτα δεμένες. Η σημερινή κρίση του 
ελληνικού κράτους αποδυναμώνει δραματικά 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το αντίστροφο, η 
πιθανή εκχώρηση της Κύπρου στην τουρκική 
σφαίρα θα έχει δραματικές συνέπειες και για 
ανεξαρτησία του ελλαδικού κράτους. 

Ο σημερινός πρόεδρος της Κύπρου δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να ξεχνάει ότι σε όλες 
τις εκλογικές αντιπαραθέσεις στην Κύπρο 
συμμετείχε σε συγκεντρώσεις όπου κυμάτιζε 
η ελληνική σημαία. Και όλοι γνωρίζουν πως 
χωρίς την παρουσία της Ελλάδας –έστω και 
τόσο μικρή που έχει γίνει σήμερα– η Κυπρια-
κή Δημοκρατία θα είχε πάψει να υπάρχει ήδη 
από καιρό. Ακόμα και σήμερα, Ελλαδίτες φα-
ντάροι υπηρετούν στην Κύπρο. Είναι λοιπόν 
όχι απλώς δικαίωμά μας, αλλά υποχρέωσή 
μας να μεριμνούμε για την Κύπρο και τον κυ-
πριακό ελληνισμό – όχι σαν μια ξένη χώρα, 
αλλά σαν ένα οργανικό κομμάτι του εαυτού 
μας,  έστω και εάν ανήκουμε σε διαφορετικές 
κρατικές οντότητες. Η εθνική μας ταυτότητα 
παραμένει μία και αξεχώριστη, ποτισμένη με 
το αίμα και τα δάκρυα χιλιάδων και χιλιάδων 
Ελλαδιτών και Κυπρίων.

Η «λύση» και η 
οριστική καταστροφή

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι κάτι 
περισσότερο από καταστροφικές: 
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπο-
κατασταθεί από ένα κρατίδιο ελεγ-
χόμενο από την Τουρκία (παρου-
σία τουρκικών στρατευμάτων, εκ 
περιτροπής προεδρία, αδυναμία 
λειτουργίας του κράτους εξαιτίας 
του όρου της υποχρεωτικής συμ-
φωνίας των Τουρκοκυπρίων, δη-
λαδή της Τουρκίας σε οποιαδήπο-
τε απόφαση).  Ταυτόχρονα δε, με τη 
λήξη του καθεστώτος των εγγυήσε-
ων που θα ισχύει μονομερώς και 
μόνο για την Ελλάδα, θα αποκοπεί 
οριστικά ο κυπριακός ελληνισμός 
από το ελλαδικό κράτος. Και έτσι, οι 
Έλληνες στην Ελλάδα και την Κύ-
προ θα έχουν πετύχει μια πρωτο-
φανή αυτοχειρία. 

Επί πλέον, από εκεί που υπήρ-
χαν δύο κράτη στο εσωτερικό της 
Ε.Ε., τα οποία θα μπορούσαν να 
υπερασπίζουν τα συμφέροντα του 
ελληνισμού, το νέο κυπριακό μόρ-
φωμα θα έχει καταστεί ο δούρει-
ος ίππος της εισόδου της Τουρκί-
ας στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη, από 
το παράθυρο, μια και οι αποφάσεις 
του θα προϋποθέτουν τη συμφωνία 
της Τουρκίας. 

Με την επιχειρούμενη λοιπόν 
«λύση», ολοκληρώνεται με τον πλέ-
ον επονείδιστο τρόπο μια περίοδος 
πολλών δεκαετιών, που οδηγεί διά 
της διολισθήσεως στα πλέον κατα-
στρεπτικά αποτελέσματα. Πράγματι, 
παρά την αντίσταση του ελληνισμού  
στην Κύπρο και την Ελλάδα (με απο-
κορύφωμα το ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν), 
κάποιες ανάξιες πολιτικές ηγεσίες 
και ελίτ της Ελλάδας και της Κύπρου 
(με εξαιρέσεις βέβαια, όπως εκείνη 
του Τάσσου Παπαδόπουλου) κινδυ-
νεύουν να οδηγήσουν: 

Α.  Τον κυπριακό ελληνισμό σε 
οριστική πολιτειακή εξαφάνιση και 
αργά ή γρήγορα και σε εξανδρα-
ποδισμό, όπως έγινε στο παρελθόν 
με τον ελληνισμό της Μ. Ασίας, της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου 
και της Τενέδου 

Β. Τη μεταβολή της Ελλάδας σε 
ένα μικρό ελεγχόμενο κρατίδιο, το 
οποίο αργά ή γρήγορα θα υποστεί 
και αυτό με τη σειρά του ακόμα και 
εδαφικούς ακρωτηριασμούς – κα-
θόλου τυχαίες οι απειλές του Ερ-
ντογάν και του συνόλου των τουρ-
κικών κομμάτων σχετικά με τα ελ-
ληνικά νησιά ή τη Θράκη. 

                 ΦΑΚΕΛΟΣ:  ΚΥΠΡΟΣ

“ 
Η σημερινή συγκυρία της 

αποσύνθεσης του νεοθωμα-

νικού σχεδιασμού του Ερ-

ντογάν, είναι ίσως η πρώτη 

φορά μετά από πάρα πολλά 

χρόνια που είναι απολύτως 

ευνοϊκή για τον ελληνισμό. 

Οι συνομιλίες της Γενεύης, δεν θα έπρεπε να είχαν αρχίσει καν και αποτελούν ήδη μία παγί-
δα από την οποία η ελληνική και κυπριακή πολιτική ηγεσία θα πρέπει να απαγκιστρωθούν 
τάχιστα.

νεοθωμανική Τουρκία
θα έρθει να επισφραγίσει την ιστορική αποτυχία της Ζυρίχης;  

Υπάρχει διέξοδος;
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     ΔΙΕΘΝΗ

Το 2016 θα μείνει στην ιστορία 
ως έτος καμπή των παγκόσμι-
ων γεωπολιτικών ισορροπιών, 
αλλά και της διαδικασίας της πα-
γκοσμιοποίησης. Κατά κάποιον 
τρόπο, τα γεγονότα που έλαβαν 
χώρα τον περασμένο χρόνο κλεί-
νουν και επισήμως τον κύκλο 
που άνοιξε το 1989-1991. Τότε, 
καθώς κατέρρεε το ανατολικό 
στρατόπεδο, αναδύθηκε ως από-
λυτη νικήτρια η αγγλοσαξονική 
Δύση, τόσο ως οικονομική και 
στρατιωτική υπερδύναμη, όσο 
και ως καθολικά αποδεκτό πο-
λιτισμικό-ιδεολογικό παράδειγ-
μα. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκονται 
υπό αίρεση όλα τα πλεονεκτήμα-
τα που διέθετε ο δυτικός πόλος, 
εξερχόμενος του ψυχρού πολέ-
μου. Η οικονομία του βιώνει μια 
μόνιμη κρίση από την μεταφο-
ρά του κέντρου της παραγωγικής 
δραστηριότητας στην Ανατολή, η 
στρατιωτική υπεροπλία του δο-
κιμάζεται στα αιματηρά μέτωπα 
της Μέσης Ανατολής και οι ιδε-
ολογικές του αρχές πολιορκού-
νται ασφυκτικά από ογκούμε-
να κινήματα αμφισβήτησης που 
σαρώνουν Αμερική και Ευρώ-
πη. Η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, 
το Μπρέξιτ, η νίκη του Άσαντ με 
την καθοριστική αρωγή της Ρω-
σίας στο Χαλέπι, καταγράφονται 
ως κορυφαίες ήττες για ένα πα-
νίσχυρο κατεστημένο, το οποίο 
επί δεκαετίες προωθούσε, βήμα-
βήμα, το σχέδιο της «αυτοκρατο-
ρίας», της παγκόσμιας ηγεμονί-
ας και της επιβολής ενός μοναδι-
κού οικονομικού και πολιτισμι-
κού προτύπου. Τι πήγε, λοιπόν, 
λάθος σ’ αυτή την τόσο μεθοδι-
κή και κολοσσιαία σε μεγέθη και 
ισχύ προσπάθεια; 

Ί 

σως η κύρια αιτία ήταν ακρι-
βώς η αίσθηση της παντο-
δυναμίας, που μοιραία προ-
καλεί αλαζονεία και εν τέλει 

θολώνει την ικανότητα αντίληψης 
της πραγματικότητας. Οι ιθύνοντες 
της «αυτοκρατορίας», εκτός από την 
αμύθητη οικονομική ισχύ, διαθέ-
τουν προωθημένη τεχνολογία, τε-
ράστιο δίκτυο πληροφόρησης και 
χειραγώγησης της κοινής γνώμης, 
ελεγχόμενες πολιτικές, επιχειρη-
ματικές και ιδεολογικές ελίτ και, βε-
βαίως, κανόνια. Η «αυτοκρατορία», 
ωστόσο, έκανε δύο τραγικά λάθη. 

Το ένα ήταν η εμμονική υπερεπέ-
κταση και η διατήρηση τεσσάρων, 
τουλάχιστον, ταυτόχρονων μετώ-
πων και το δεύτερο η υποτίμηση 
της σημασίας της έδρας και των τα-
ξικών και πολιτισμικών αντιθέσεων 
στο εσωτερικό μέτωπο. 

Παρά το γεγονός ότι στην επί-
σημη, έως πρόσφατα, πολιτική 
των ΗΠΑ εμφανιζόταν ως κύρι-
ος αντίπαλος η τρομοκρατία και το 
εξτρεμιστικό ισλάμ, στην ουσία ο 
υπ’ αριθμόν ένα εχθρός ήταν πά-
ντα η Ρωσία. Από εκεί θεωρούσαν 
ότι προερχόταν η σημαντικότερη 
απειλή των συμφερόντων τους. Και 
μάλλον δικαίως, αν ο στόχος ήταν 
η πάση θυσία διατήρηση ενός μο-
νοπολικού κόσμου και η επέκταση 
της «αυτοκρατορίας». Γνώριζαν και 
γνωρίζουν ότι η Ρωσία θα υποτασ-
σόταν ολοκληρωτικά μόνον στην 
περίπτωση που θα σπαρασσόταν 
και θα χωριζόταν σε κομμάτια. Κι 
αυτή η ευκαιρία για τη Δύση χάθη-
κε στον δεύτερο τσετσενικό πόλε-
μο. Απ’ εκεί που ξεκίνησε και η πο-
ρεία ανάκαμψης της παραλυμένης 
ρωσικής ομοσπονδίας. Έτσι, ο στό-
χος της διάλυσης της Ρωσίας, που 
δεν εγκαταλείφθηκε, πήρε άλλες δι-
αδρομές. Αυτές προϋπέθεταν την 
αποκοπή της Μόσχας από την Ευ-
ρώπη και τη δημιουργία μιας αντι-
ρωσικής πολεμικής ζώνης, ξυστά 
στα ρωσικά σύνορα. Αυτό τον σκο-
πό εξυπηρέτησε η επανάσταση του 
Μαϊντάν στην Ουκρανία, την οποία 
βοήθησαν ουσιαστικά, και μάλλον 
ελαφρά τη καρδία, και οι Δυτικοευ-

ρωπαίοι. Το αποτέλεσμα έως σήμε-
ρα συνιστά τη σημαντικότερη επι-
τυχία της πολιτικής της «αυτοκρα-
τορίας», αλλά και την τελευταία της. 
Γιατί, από εκεί και πέρα, όλα γυρί-
ζουν εναντίον της. 

Ο αγγλοσαξονικός παράγων 
έκανε το λάθος, την ώρα που διε-
ξήγαγε τον αντι-ρωσικό πόλεμο, να 
οξύνει και τον υπόγειο πόλεμο με 
τη δυτική Ευρώπη. Παρά την επι-
φανειακή σύμπνοια, ένας λυσσα-
λέος ανταγωνισμός είχε εκδηλω-
θεί, που θα άλλαζε τα πράγματα 
και στην Ευρώπη και στην Αμερι-
κή. Η αποτροπή της ρωσο-δυτικο-
ευρωπαϊκής οικονομικής και πο-
λιτικής συνεργασίας –μόνιμος αμε-
ρικανικός φόβος από την εποχή 
του Ντε Γκωλ- συμπεριελάμβανε 
και την υπονόμευση της ευρωπα-
ϊκής χειραφέτησης, όπως την προ-
ωθούσε το Βερολίνο, ή τουλάχιστον 
τμήμα των γερμανικών ελίτ, καθώς 
όλοι οι άλλοι αντίπαλοι, και κυρί-

ως το Παρίσι, είχαν εξουδετερω-
θεί. Η οικονομική κρίση, που ήταν 
αποτέλεσμα και της εξαγωγής της 
αμερικανικής κρίσης του 2008, η 
εφαρμογή του σχεδίου της μαζι-
κής μετανάστευσης μουσουλμά-
νων σε ευρωπαϊκό έδαφος, η εμ-
μονή στο άνοιγμα των ευρωπαϊ-
κών αγορών στα αμερικανικά προϊ-
όντα μέσω της ΤΤΙΡ, οι συνεχείς και 
άκομψες παρεμβάσεις των ΗΠΑ 
για τις οδούς ενεργειακού εφοδια-
σμού, έπληξαν ανεπανόρθωτα την 
Ευρώπη, τις δομές της και, κυρίως, 
το ήδη ταλαιπωρημένο από τη γερ-
μανική υπεροψία, ευρωπαϊκό όρα-
μα. Αυτό ήταν επίσης μια νίκη για 
τις επιδιώξεις της «αυτοκρατορί-
ας», αλλά πύρρειος! Γιατί στο χάος 
που δημιουργείται ενισχύονται δι-
αρκώς οι φυγόκεντρες δυνάμεις κι 
έτσι, ενώ έδιωξαν τον Πούτιν από το 
Κίεβο, σύντομα ίσως εμφανιστεί στο 
… Παρίσι και στη Ρώμη! 

Το ίδιο διάστημα, ανοιχτό έμενε 
και το μέτωπο με την Κίνα, η οποία 
δεν βολεύεται μόνον με τα οικονο-
μικά οφέλη της παγκοσμιοποίη-
σης, αλλά επιθυμεί τη γεωπολιτική 
της αναβάθμιση σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Ο σινοαμερικανικός ανταγω-
νισμός στον Ειρηνικό και στην Κε-
ντρική Ασία ήταν αναμενόμενο να 
ωθήσει πιο σφιχτά το Πεκίνο στις 
αγκάλες της Μόσχας. Οι ιθύνοντες 
της «αυτοκρατορίας» ίσως υπολόγι-
ζαν ότι αυτή η συμμαχία δεν θα μα-
κροημερεύσει, λόγω των εσωτερι-
κών της αντιθέσεων, ή ότι τα οικο-
νομικά προβλήματα θα γονατίσουν 

εν τέλει τον Πούτιν. Το θέμα είναι 
ότι, μέχρι να συμβούν αυτά, ήδη δη-
μιουργήθηκαν νέα αρνητικά δεδο-
μένα για τις ΗΠΑ, που έβλεπαν το 
αντίπαλο δίδυμο να παίζει από κοι-
νού εναντίον τους σε κάθε επίπεδο. 

Τέλος, το κεφάλαιο «αραβική 
άνοιξη», που ήταν το τελευταίο μιας 
σειράς σχεδιασμένων παρεμβάσε-
ων –τύπου έγχρωμων επαναστάσε-
ων που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 
1990 από την Ευρώπη- είχε μετα-
τραπεί σε ανεξέλεγκτη διασπορά 
του χάους από τη Λιβύη μέχρι το 
Ιράκ. Μπορεί, βεβαίως, αυτός και 
να ήταν ο μύχιος στόχος κάποιων 
εκ των εχόντων την πρωτοβουλία 
του άμεσου «εκδημοκρατισμού» 
του αραβικού κόσμου. Ωστόσο, το 
σενάριο προέβλεπε ότι στη συνέ-
χεια οι ίδιοι οι εμπνευστές του σχε-
δίου θα ήταν και οι επιτηρητές της 
μετεπεναστατικής τάξης. Έκαναν 
λάθος υπολογισμό, όμως, στον βαθ-
μό ευχέρειας κινήσεων που έθεταν 
οι περιπέτειες σε Αφγανιστάν και 
Ιράκ και στην πιθανότητα εμφάνι-
σης του απρόβλεπτου παράγοντα, 
που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ήταν ο Πούτιν, ο οποίος και έδωσε 
στη Συρία την μισή του απάντηση 
για την Ουκρανία –η άλλη μισή εί-
ναι η Κριμαία και οι επαρχίες Ντο-
νιέτσκ και Λουγκάνσκ. Στη Συρία η 
«αυτοκρατορία» υπέστη ένα μεγά-
λο πλήγμα, που ανέτρεψε πολλές 
από τις μεταψυχροπολεμικές βε-
βαιότητες.  

Όσον αφορά το εσωτερικό μέ-
τωπο, εκεί το λάθος της «αυτοκρα-
τορίας» ήταν ότι πίστεψε πως, μέσω 
των χειραγωγημένων πολιτικών 
ελίτ, η νομή της εξουσίας ήταν εσα-
εί εξασφαλισμένη. Δεν είχε, επομέ-
νως, προβλέψει το μέγεθος της αντί-
δρασης ούτε και τους πιθανούς τρό-
πους έκφρασής της. Κι όμως, αυτό 
διαφάνηκε τόσο με τη δυναμική του 
Σάντερς όσο, κυρίως, με τον Τραμπ. 
Το παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο 
δρα αναμφίβολα υπεράνω, διά και 
κατά των κρατών. Ωστόσο έχει την 
απαραίτητη ανάγκη ενός υπερκρά-
τους και τους μηχανισμούς του για 
να εξασφαλίσει τη διαιώνιση και 
επέκταση της ισχύος του. Χωρίς να 
γνωρίζουμε ποια θα είναι η πολιτι-
κή αυτού του sui generis νέου πλα-
νητάρχη, το βέβαιο είναι ότι η «αυ-
τοκρατορία» πρέπει να παλέψει για 
την προώθηση των συμφερόντων 
της όχι μόνον στα κράσπεδα της 
Ρωσίας, αλλά και στην ίδια την Ου-
άσιγκτον. 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι, μετά 

Οι ήττες της αυτοκρατορίας
το 2016 θα μείνει στην ιστορία ως έτος καμπής της παγκοσμιοποίησης

Του Σωτήρη Δημόπουλου

Η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, το Μπρέξιτ, η νίκη του Άσαντ με την καθοριστική αρωγή της Ρωσίας στο Χαλέπι κα-
ταγράφονται ως κορυφαίες ήττες για ένα πανίσχυρο κατεστημένο το οποίο επί δεκαετίες προωθούσε βήμα-
βήμα το σχέδιο της «αυτοκρατορίας»,

“ 
Ο αγγλοσαξονικός 

παράγων έκανε το 

λάθος την ώρα που 

διεξήγαγε τον αντι-

ρωσικό πόλεμο να 

οξύνει και τον υπό-

γειο πόλεμο με τη 

Δυτική Ευρώπη.
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Με την είσοδο του νέου χρόνου, βαθιές είναι 
πλέον οι ανησυχίες των ευρωπαϊκών ελίτ, ότι 
η πολιτική περιδίνηση και η ανασφάλεια που 
προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το προ-
σφυγικό, η ισλαμική τρομοκρατία, η οικονο-
μική κρίση, η «λαϊκίστικη» έξαρση, το Μπρέ-
ηιτ και η ακόμα απροσδιόριστη παράμετρος 
Τραμπ-Πούτιν, θα ενισχυθούν. Μια πρόσθε-
τη πηγή ανησυχίας αποτελούν ασφαλώς και 
τα αναμενόμενα δυσάρεστα εκλογικά αποτε-
λέσματα σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης. 

Κ 

αθοριστικής σημασίας για το «κοινό 
ευρωπαϊκό μέλλον» είναι η εκλογική 
αναμέτρηση του ερχόμενου Σεπτεμβρί-
ου στη κοινωνικά διχασμένη Γερμανία, 

όπου ο ανηλεής κομματικός ανταγωνισμός για τη 
σαγήνευση των ψηφοφόρων, που ήδη ξεκίνησε, 
προδιαγράφεται ως ο σκληρότερος των τελευταί-
ων δεκαετιών. Ομόθυμα, όλο το πολύχρωμο και 
κοσμοπολίτικο γερμανικό κατεστημένο βρίσκεται 
συντεταγμένο πίσω από την καγκελάριό του. Όλες 
οι εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης, πάντα 
όμως με τη Μέρκελ επικεφαλής, είναι ήδη επικοι-
νωνιακή προτεραιότητα στα έγκριτα ΜΜΕ της Γερ-
μανίας, ενώ δευτερευόντως μόνο γίνεται αναφο-
ρά στο απόμακρο ενδεχόμενο κυβερνητικής συμ-
μαχίας Σοσιαλδημοκρατών – Αριστεράς - Πρασί-
νων. Κύριο μέλημα των ελίτ είναι να πείσει το όλο 
και πιο δύσπιστο εκλογικό σώμα ότι δεν υπάρχει 
εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Μέρκελ. Πα-
ράλληλα, προσπαθεί παντοιοτρόπως να ρίξει πυ-
κνή ομίχλη ή να ωραιοποιήσει και να αμβλύνουν 
οτιδήποτε σχετίζεται με τις αρνητικές επιπτώσεις 
του μεταναστευτικού στη γερμανική κοινωνία και 
υπόσχεται αφειδώς ότι τα πάντα θα βελτιωθούν 
στην τέταρτη μερκελική τετραετία. Ιδιαίτερη σημα-
σία δίνει όμως στη συστηματική απαξίωση και πο-
λεμική ενάντια στον νέο ιδεολογικό της αντίπαλο, 
το «ακροδεξιό», «λαϊκιστικό» και «ξενόφοβο» 
κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD),  που 
με δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 12 – 14% 
έχει διαταράξει το πολιτικό status quo δεκαετιών. 

Με τον δυναμισμό που προσδίδει η πραγματι-
κότητα του «μόνος εναντίον όλων για την Αλλα-
γή», το νεόκοπο AfD αυτοχαρακτηρίζεται ως «το 
κόμμα της άμεσης δημοκρατίας» και των «κοι-
νωνικοπολιτικών αλλαγών ολόκληρου του δυτι-
κού κόσμου», παρότι το οικονομικό του πρόγραμ-
μα είναι άκρως συντηρητικό. Θεωρεί καθοριστική 
τη συμμετοχή του σ’ ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μεταρ-
ρυθμιστών του έθνους-κράτους και κριτικάρει με 
οξύτατους χαρακτηρισμούς το ανεξέλεγκτο άνοιγ-
μα των συνόρων και την κυβερνητική πολιτική χο-
ρήγησης ασύλου. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον είναι ότι το AfD καταφέρεται και ενάντια 
στην «καθημερινή κοινωνία των δύο τάξεων», 
που καθημερινά γίνεται όλο και πιο έκδηλη στη 
Γερμανία. 

Προφανώς, η μία από τις δύο αυτές κοινωνικές 
τάξεις συγκροτείται από εκείνο το ανώτερο 10% 
που κατέχει το 50% του πλούτου στη Γερμανία και 
υποστηρίζει αναφανδόν την παγκοσμιοποίηση και 

τη μερκελική πολιτική που κάνει τους πλούσιους, 
πλουσιότερους και τους φτωχούς, φτωχότερους. Τι 
συμβαίνει όμως στην ισχυρότερη και πλουσιότε-
ρη χώρα της Ευρώπης, με τη δεύτερη, πλειοψηφι-
κή τάξη των φτωχότερων; Για παράδειγμα, με εκεί-
να τα 16,5 εκατομμύρια που ζουν με τον φόβο της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ή τους 
360 χιλιάδες άστεγους και το ένα εκατομμύριο αν-
θρώπων που συντηρούνται τιμητικά από φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις; Τους 900 χιλιάδες προσω-
ρινά απασχολούμενους, που αυξάνονται σταθερά 
από την εποχή καγκελαρίου Σρέντερ, ή εκείνους 
που εργάζονται σε «μικροδουλειές» (mini-jobs); 
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο μέσος όρος 
του μηνιαίου εισοδήματος όσων απειλούνται από 
τη φτώχεια ανέρχεται πλέον στα 719 ευρώ, μει-
ωμένα κατά 30% σε σχέση με το 2015. Ο μεγαλύ-
τερος από τους πολλούς φόβους των Γερμανών 
(48%) είναι πλέον αυτός του ενδεχόμενου της φτώ-
χειας και της κοινωνικής ανισότητας, που σημαίνει 
ότι ο φόβος εγκαθίσταται σταδιακά στο κέντρο της 
γερμανικής κοινωνίας. 

Ως γνωστόν, πίσω από την ευημερία κρυβό-
ταν πάντοτε το «βασίλειο των φτωχών». Στην επο-
χή της παγκοσμιοποίησης όμως η διεύρυνση του 
κοινωνικού ρήγματος δεν αφορά μόνο πλούσι-
ους και φτωχούς, αλλά παρατηρείται και ανάμε-
σα στους φτωχούς και τους φτωχότερους, κάτι που 
συνήθως διαφεύγει της προσοχής ανθρώπων με 
«φυσιολογικούς» μισθούς. Γεγονός που επιτείνε-
ται τα τελευταία χρόνια και με την αθρόα είσοδο με-
ταναστών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία. 
Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς 
η εμπειρική έρευνα έδειξε αφενός ότι τελικά στην 
Ευρώπη δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα επιτυχη-
μένης ενσωμάτωσης του μουσουλμανικού στοιχεί-
ου (τουρκικού, αραβικού ή πακιστανικού) και αφε-
τέρου ότι, όσο  μεγαλύτερη η κοινωνικοοικονομι-
κή και εθνικοθρησκευτική ανισότητα, τόσο λιγότε-
ρο και η αλληλοεμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. 
Και, προφανώς, το ρήγμα μεταξύ φτωχών γηγενών 
και φτωχών μεταναστών θα αυξάνεται όταν γίνεται 
γνωστό, για παράδειγμα, ότι ενώ για όσους μετα-
νάστες αιτούνται ασύλου προβλέπεται στη Γερμα-
νία ημερήσια χορηγία μέχρι και 16 ευρώ, οι υπα-
γόμενοι στην κοινωνική πρόνοια Hartz-IV Γερμα-
νοί νεόπτωχοι δικαιούνται καθημερινά μόνο 4,72 

ευρώ ή ότι στο πλαίσιο της «φιλανθρωπικής υπε-
ροχής της Willkommenskultur» η κυβέρνηση διέ-
θεσε,  μετά το άνοιγμα των συνόρων, μόνο για τη 
διατροφή του ενός εκατομμυρίου προσφύγων-με-
ταναστών, σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Γιατί όμως το πολιτικό κατεστημένο της Γερμα-
νίας επιτρέπει τέτοιες κραυγαλέες κοινωνικές ανι-
σότητες, ακόμα και μεταξύ φτωχών; Απλά, γιατί ο 
κόσμος της φτώχειας είναι για τις ελίτ ένας «ξένος 
κόσμος», που δεν έχει πολιτική βαρύτητα ή ση-
μαντική εκπροσώπηση, καθώς η εκλογική απο-
χή είναι κύριο χαρακτηριστικό των υποβαθμισμέ-
νων κοινωνικών στρωμάτων -  συνήθως συμμετέ-
χει μόνο το 20% σε εκλογικές διαδικασίες. Επίσης, 
η διατήρηση και, πολύ περισσότερο, η παραγωγή 
φτώχειας στις καπιταλιστικές δημοκρατίες, μπορεί 
να εκληφθεί και ως αποτελεσματικό δυναμικό εκ-
φοβισμού της κοινωνίας, η οποία δεν περιορίζεται 
μόνο στις κοινωνίες σε κρίση και παρακμή.

 Ακριβώς σε αυτά τα εγκαταλειμμένα κοινωνι-
κά στρώματα, που συνεχώς διευρύνονται, στοχεύ-
ει συστηματικά το AfD, προβάλλοντας θέματα ελ-
κυστικά και για τα περιθωριοποιημένα κοινωνικά 
στρώματα, όπως: Ελεγχόμενα σύνορα, δραστική 
μείωση της μετανάστευσης και του ασύλου, κοι-
νότητα αλληλεγγύης, πολιτισμική ταυτότητα, εθνι-
κή κυριαρχία, κοινωνική συνοχή. Το θέμα είναι αν, 
έχοντας απέναντί του όλους τους ισχυρούς θιασώ-
τες της παγκοσμιοποίησης, θα καταφέρει να τα κι-
νητοποιήσει και να ξεπεράσει το σημερινό δημο-
σκοπικό της ποσοστό. 

Μάλλον πολύ δύσκολα, αν ληφθεί υπόψη 
ότι, τα τελευταία χρόνια, από το πολιτικό προσκή-
νιο της Γερμανίας έχει αποσυρθεί το κατώτερο ένα 
τρίτο της κοινωνίας, στους οποίους περιλαμβάνε-
ται για παράδειγμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 
οικογενειών των 1,5 εκατομμυρίων παιδιών (το 
ένα στα εφτά παιδιά) που εξαρτώνται από μια πε-
νιχρή κοινωνική πρόνοια. Ακόμη όμως και αν η 
«προστάτιδα των δυτικών αξίων», Μέρκελ, ξανα-
κερδίσει την καγκελαρία, ελέω μιας φθίνουσας 
κι απαξιωμένης σοσιαλδημοκρατίας ή των φοντα-
μενταλιστών της παγκοσμιοποίησης Πρασίνων, η 
αριστοτελική ρήση, «Η φτώχεια είναι γονιός της 
επανάστασης και του εγκλήματος», θα είναι η νέα 
γερμανική πραγματικότητα, που θα επηρεάζει και 
όλη την Ευρώπη.

                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Εκλογές και φτώχεια στη Γερμανία
οι εκλογές στην κοινωνικά διχασμένη Γερμανία μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις

το σοκ των αμερικανικών εκλογών, το 
κατεστημένο αυτό έχει σχεδιάσει και 
ξεδιπλώνει ήδη την αντεπίθεσή του, 
η οποία είναι πολυεπίπεδη και άγρια. 
Ο πόλεμος κατά του Τραμπ, με τις εκ-
θέσεις που τον παρουσιάζουν σαν μα-
ριονέτα του Πούτιν, στοχεύει στο να 
τον αναγκάσουν να υποκύψει στις δι-
αθέσεις τους, να απορρίψει κάθε σκέ-
ψη αποστασιοποίησης από τους κεντρι-
κούς σχεδιασμούς. Και γι’ αυτό δου-
λεύουν οι πάντες, από τη CIA, τα γερά-
κια τύπου Μακέιν, τα συστημικά ΜΜΕ 
έως τη …Μέριλ Στριπ και όλη τη βιο-
μηχανία του θεάματος. Η οργή όμως 
τους κάνει να μην αντιλαμβάνονται 
ότι οι επαναλαμβανόμενες κατηγορί-
ες για ρωσικό δάκτυλο στις εκλογές της 
υπερδύναμης υποβιβάζουν περαιτέ-
ρω το κύρος της τελευταίας κι αυτό θα 
έχει την αντανάκλασή του στις διεθνείς 
ισορροπίες. 

Επιπλέον, η μαζική μεταφορά αρ-
μάτων μάχης, τεθωρακισμένων και 
κάθε είδους εξοπλισμού, όπως και η 
αποστολή χιλιάδων στρατιωτών στην 
ανατολική Ευρώπη, ανεβάζουν επι-
κίνδυνα το θερμόμετρο της αντιπαρά-
θεσης με τη Ρωσία. Τρέχουν πριν φύ-
γει ο Ομπάμα να διαμορφώσουν συν-
θήκες χωρίς επιστροφή. Όλες οι χώρες 
της πρώτης γραμμής, σκανδιναβικές, 
βαλτικές, η Πολωνία, η Ουκρανία και 
η Ρουμανία μετατρέπονται ανοιχτά σε 
ζώνη πυρός για τα συμφέροντα της 
«αυτοκρατορίας». Αντιθέτως, αλλού εμ-
φανίζονται τρύπες στο ευρωατλαντικό 
οικοδόμημα, που αποδεικνύουν και 
την κρίση του: Στάση της Ουγγαρίας, 
εκλογές σε Βουλγαρία, αλλά και Μολ-
δαβία, αμφιταλάντευση της Σερβίας.

Εν τω μεταξύ, ήδη η Μέρκελ έχει 
αναλάβει πλέον τα πολιτικά ηνία της 
παγκοσμιοποίησης, κάτι που σημαίνει 
ότι επίκεινται και σοβαρές μετατοπίσεις 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. όσο και στην πο-
λιτική της τελευταίας προς τη Ρωσία σε 
πιο σκληρή γραμμή. Είναι βέβαιο, επί-
σης, ότι έως τις γερμανικές εκλογές θα 
εξελιχθεί ένας ανελέητος πόλεμος με-
ταξύ των στρατοπέδων: οικονομική 
υπονόμευση, έξαρση του μεταναστευ-
τικού προβλήματος, εσωτερικός ευρω-
παϊκός ανταγωνισμός, ιδιαίτερα μετά τις 
γαλλικές εκλογές. 

Στην αντεπίθεση αυτή πρέπει να 
συμπεριλάβουμε αναμφίβολα και το 
έκτρωμα λύση που προωθείται στην 
Κύπρο. Μία «λύση» που δεν πέρα-
σε στις ημέρες της παντοδυναμίας της 
«αυτοκρατορίας» κινδυνεύουμε να τη 
δούμε να επιβάλεται σήμερα, και μάλι-
στα με χειρότερους ακόμη όρους από 
αυτούς του σχεδίου Ανάν. Τέτοια πα-
ρακμή…

Τι συμβαίνει στην ισχυρότερη και πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, με εκείνα τα 16,5 εκατομ-
μύρια που ζουν με τον φόβο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ή τους 360 χι-
λιάδες άστεγους;



                 Αριθμός φύλλου 130       ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 201718
     ΔΙΕΘΝΗ

ΚΑΜΙΣΛΙ, Συρία -Η Φάουζα αλ 
Γιουσούφ, Κούρδισσα της Συρί-
ας από απλή οικογένεια, έφυγε 
από τη βόρεια Συρία έφηβη μα-
θήτρια το 1991, για να αποφύγει 
τη σύλληψη λόγω της πολιτικής 
της δραστηριότητας. Συμμετεί-
χε στην εξέγερση των κουρδικών 
περιοχών της νοτιοανατολικής 
Τουρκίας το 1997 που συνεχίζο-
νται ακόμη, παίρνοντας το ψευ-
δώνυμο Ζάκχο Ζάγρους, από τη 
Ζάκχο - πόλη του ιρακινού Κουρ-
διστάν και το όρος Ζάγρος, το κυ-
ριότερο της οροσειράς μεταξύ 
των ιρανικών και ιρακινών περι-
οχών που ελέγχονται από Κούρ-
δους.

Η 

οικογένεια της Γιουσούφ 
ζούσε όπως πολλές άλ-
λες στη Ροτζάβα, έτσι 
αποκαλούν οι Κούρδοι 

το συριακό Κουρδιστάν. Μαζί με τις 
τρεις αδελφές της, συμμετείχαν στην 
εξέγερση των Κούρδων της Τουρκί-
ας, θεωρώντας ότι ήταν ο μόνος τρό-
πος να αντισταθούν στην καταπίεση 
που υφίσταντο. Η μεγαλύτερη αδελ-
φή της, Ρόζα, που είχε το ψευδώνυ-
μο Τζούντι (από ένα βουνό του Κουρ-
διστάν), σκοτώθηκε στον ιρακινό-
κουρδικό εμφύλιο το 1995.

Μετά από δεκαετή πόλεμο με τις 
τουρκικές δυνάμεις στα βουνά, το 
2011 η Γιουσούφ επέστρεψε στη βό-
ρεια Συρία, στην τοπική κοινωνία η 
οποία περιλάμβανε Κούρδους, Άρα-
βες και Ασσύριους. Είναι τώρα πια 
ηγετικό στέλεχος του κινήματος και 
συμμετέχει στο συμβούλιο του Δημο-
κρατικού Ομοσπονδιακού Συστήμα-
τος για τη Ροτζάβα-βόρεια Συρία, τη 
δημοκρατική αυτόνομη διοίκηση που 
επιβλέπει κατά κύριο λόγο κουρδι-
κές περιοχές στη βόρεια και βορειο-
ανατολική Συρία. Η Γιουσούφ έδωσε 
μια συνέντευξη στην Αλ-Μόνιτορ στις 
16 Δεκεμβρίου από το γραφείο της 
στο Καμισλί.

Αλ Μόνιτορ: Τι νιώθετε όταν σας πε-
ριγράφουν ως συμβολική ηγέτιδα 
στη Ροτζάβα; Πότε αφήσατε την οι-
κογένειά σας και την ιδιαίτερη πατρί-
δα σας; Γιατί επιστρέψατε; Μήπως το 
βλέπετε ως τρόπο επανόρθωσης του 
παρελθόντος;

Γιουσούφ: Ο συριακός κουρδικός 
λαός έχει αντιμετωπίσει πολιτιστι-
κό και πολιτικό αφανισμό για μεγά-
λο χρονικό διάστημα, λόγω της κα-
τάστασης εκτάκτου ανάγκης και του 
στρατιωτικού νόμου που επιβλήθη-

κε στην περιοχή. Το να συμμετέχεις 
σε οποιαδήποτε πολιτική δράση ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολο για μας, λόγω των 
διώξεων από το συριακό καθεστώς. 
Πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν, 
εκτοπίστηκαν ή καταζητούνταν από 
τις δυνάμεις ασφαλείας. Υπέστην τέ-
τοιες πρακτικές και εξαναγκάστηκα 
να αφήσω τις σπουδές μου στη Συρία 
για να συνεχίσω τον πολιτικό αγώνα 
στο εξωτερικό, στα βουνά του Κουρ-
διστάν. Αυτό στις αρχές της δεκαετί-
ας του 1990. Θα επέστρεφα σπίτι κρυ-
φά για να δουλέψω πολιτικά, αλλά 
λόγω θεμάτων ασφάλειας και του ότι 
ήμουν καταζητούμενη από το καθε-
στώς, αναγκάστηκα να φύγω ξανά. 
Μετά την έναρξη της συριακής εξέ-
γερσης και των πολιτικών εξελίξεων 
στη Συρία από το 2011, επέστρεψα, σε 
μια προσπάθεια να κερδίσουμε ορι-
στικά τον αγώνα που προσπαθούσα-
με πολλά χρόνια, και να βρούμε μια 
λύση που θα εγγυάται τα πολιτικά, 
πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώμα-
τα του λαού μας.

Αλ-Μόνιτορ: Τι σκέφτεσαι για το ασα-
φές μέλλον στη Ροτζάβα, δεδομέ-
νων των πρόσφατων γεγονότων; Για-
τί [οι Κούρδοι] προχωράνε προς τη 
Ράκα όπου οι Συριακές Δημοκρατι-
κές Δυνάμεις [SDF], των Λαϊκών Μο-
νάδων Προστασίας [PYD] και των Γυ-
ναικείων Μονάδων Προστασίας κα-
θοδηγούν τη μάχη για την απελευθέ-
ρωση της πόλης;

Γιουσούφ: Το μέλλον της Συρίας εν 
συνόλω είναι ασαφές, και αυτό προ-
φανώς μας επηρεάζει, αλλά είμαι αι-
σιόδοξη παρά τους κινδύνους, επει-
δή οι Κούρδοι έχουν παίξει μεγά-
λο ρόλο στον αγώνα κατά της τρομο-
κρατίας, ιδίως εναντίον του Ισλαμικού 
Κράτους [ΙΚ]. Οι Κούρδοι έχουν σή-

μερα τη στρατηγική και τη δύναμη να 
καταστούν ισχυρός παίκτης στη μελ-
λοντική Συρία. Φυσικά, υπάρχουν 
προκλήσεις και κίνδυνοι που πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτό ισχύ-
ει για όλους όσοι έχουν συμφέρον 
στη Συρία.

Όσο για την εκστρατεία στη Ράκα, 
υπάρχουν πολλοί λόγοι. Συνοπτικά: 

Πρώτος, η Ράκα είναι η λεγόμενη 
πρωτεύουσα του ΙΚ, και κάθε επίθεση 
που αντιμετωπίζουν οι κουρδικές πό-
λεις, όπως το Κομπάνι, η Τελ Αμπιάντ 
και η αλ-Σαντάντι στην Τζαζίρα ξεκι-
νάει από εκεί. Αν δεν ελευθερώσου-
με την περιοχή αυτή από το ΙΚ, δεν θα 
επιτύχουμε σταθερότητα και ασφά-
λεια στις δικές μας περιοχές.

Δεύτερος, το τουρκικό κράτος και 
οι πολιτοφυλακές που υποστηρί-
ζει απειλούν τις περιοχές μας, με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμποδί-
ζουν την προσπάθεια δημιουργί-
ας μιας ομοσπονδίας στη βόρεια Συ-
ρία. Προσπαθούν να καταλάβουν πε-
ριοχές κοντά στην κουρδική επικρά-
τεια, ώστε να μας επιτίθενται συνεχώς 
και να διακόπτουν τις προσπάθειες 
οικοδόμησης μιας πολιτικής οντότη-
τας που θα εγγυάται τα δικαιώματα 

των Κούρδων. Εάν εμείς, 

ως Κούρδοι, δεν απαντήσουμε συμ-
μετέχοντας στην απελευθέρωση της 
Ράκας, οι Τούρκοι και οι μισθοφόροι 
τους θα την καταλάβουν. Επιπλέον θα 
την κάνουν στρατιωτική βάση, που θα 
είναι μόνιμη απειλή για εμάς, παρό-
μοια με τη σημερινή κατάσταση στο 
νότιο Κουρδιστάν [ιρακινό Κουρδι-
στάν] και την περιοχή Μπασίκα.

Τρίτος, είναι το SDF που μάχεται για 
την απελευθέρωση της Ράκας. Το SDF 
περιλαμβάνει Κούρδους, κάτι φυσι-
κό, αφού οι Κούρδοι αποτελούν σχε-
δόν το 25% του πληθυσμού της, και εί-
ναι δικαίωμά τους να υπερασπιστούν 
τους αδελφούς τους εκεί. 

Τέταρτος, εμείς ως Κούρδοι έχουμε 
προτείνει μια λύση που θα περιλαμ-
βάνει όλα τα μέρη της συριακής κοι-
νωνίας. Πιστεύουμε ότι είναι μια ολο-
κληρωμένη δημοκρατική λύση για τη 
Συρία, που μπορεί να εγγυηθεί και τα 
δικαιώματα του κουρδικού λαού. Νο-
μίζουμε ότι η επίλυση του κουρδι-
κού ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα 
για ολόκληρη τη Συρία. Ως εκ τούτου, 
το όλο θέμα της Συρίας μας αφορά, 
όπως και η παρουσία του ΙΚ στη Ράκα, 
επειδή αποτελεί εμπόδιο για την επί-
τευξη σταθερότητας στο σύνολο της 
Συρίας, πράγμα που επηρεάζει άμε-
σα και τη δική μας κατάστασή.

Αλ-Μόνιτορ: Θα συνεργαστείτε με 
το καθεστώς, εάν αναγνωρισθεί μια 
ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή στη 
Συρία;

Γιουσούφ:  Εμείς ανακοινώσαμε κατά 
την έναρξη [των συνομιλιών μεταξύ 
της αντιπολίτευσης και της κυβέρνη-
σης του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ 
το 2013] ότι ήμασταν έτοιμοι να δια-
πραγματευτούμε με το καθεστώς και 
τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις για να 

βρεθεί λύση στη συριακή κρίση, αλλά 
μας απέκοψαν, μας περιθωριοποίη-
σαν και μας εμπόδισαν να συμμετά-
σχουμε στις συνεδριάσεις της Γενεύ-
ης αλλά και σε άλλες συναντήσεις 
για το συριακό ζήτημα.

Επειδή οι περιοχές που απελευ-
θερώσαμε από το ΙΚ και άλλες τρο-
μοκρατικές ομάδες χρειάζονται κοι-
νή διαχείριση, ιδίως αφότου αυτός ο 
χώρος επεκτάθηκε με την απελευθέ-
ρωση της Μανμπίζ, της Σαντάντι και 
άλλων τόπων, η αυτόνομη διοίκηση 
δεν ανταποκρίνεται πια στις ανάγκες 
κάποιων περιοχών ως προς το θέμα 
της εξουσίας, της οικονομίας και της 
ασφάλειας. Αυτό που χρειάζεται είναι 
η από κοινού διοίκηση μεταξύ των 
περιφερειών, και αυτό μας ώθησε να 
επεξεργαστούμε ένα κοινό διοικητι-
κό σύστημα…

Επίσης, ένα δημοκρατικό ομο-
σπονδιακό σύστημα είναι η πιο ρεα-
λιστική λύση για την επίλυση της κρί-
σης στο σύνολο της Συρίας. Σε αυτήν 
τη βάση, είμαστε έτοιμοι να διαπραγ-
ματευτούμε – όχι μόνο με το καθε-
στώς, αλλά με όλες τις δυνάμεις που 
ενδιαφέρονται για το συριακό ζήτη-
μα– ώστε να συζητηθεί ένα δημοκρα-
τικό ομοσπονδιακό πρόγραμμα και 
εάν το συριακό καθεστώς το αποδε-
χθεί, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να 
το συζητήσουμε. Φυσικά, θα ήταν κα-
λύτερα εάν αυτό γινόταν υπό διεθνή 
κάλυψη.

Αλ-Μόνιτορ: Μήπως το σχέδιο δημο-
κρατικής αυτοδιαχείρισης στη Ροτζά-
βα περιλαμβάνει τη Ράκα στις κουρ-
δικές επαρχίες, εφόσον απελευθε-
ρωθεί;

Γιουσούφ: Το σημαντικό για μας είναι 
να απελευθερώσουμε τη Ράκα από 
το ΙΚ και να εξουδετερώσουμε τον εξ 
αυτού κίνδυνο για τις περιοχές μας. 
Όσο για την διοίκησή της, είναι ο λαός 
της που θα πρέπει να το αποφασίσει. 
Το βασικό για μας είναι η ανάπτυξη 
ενός διοικητικού συστήματος που θα 
εκπροσωπεί όλες τις πλευρές, την 
πολιτιστική και πολιτική ποικιλομορ-
φία της Ράκας, και ότι η πόλη θα πά-
ψει να είναι τόπος όπου θα συντονίζο-
νται οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Το 
ουσιώδες για μας είναι οι αποφάσεις 
του λαού της Ράκας.

Aλ-Μόνιτορ: Πότε, κατά τη γνώμη 
σας, θα τελειώσει ο πόλεμος; Πότε 
θα εδραιωθούν οι οργανώσεις πολι-
τών στις κουρδικές περιοχές της Ρο-
τζάβας και της βόρειας Συρίας;

Γιουσούφ: Εάν δεν υπάρξει 
πολιτικός συμβιβασμός που 

Το κουρδικό φιάσκο της Τουρκίας
ηγέτιδα της ροτζάβας: η τουρκία δεν μπορεί να σταματήσει τους κούρδους που προελαύνουν στη συρία

Του Μασούντ Χαμένττ

“ 
Ο αγγλοσαξονικός 

παράγων έκανε το 

λάθος την ώρα που 

διεξήγαγε τον αντι-

ρωσικό πόλεμο να 

οξύνει και τον υπό-

γειο πόλεμο με τη 

Δυτική Ευρώπη. »
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Πάρα πολλοί αναλυτές, ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρόνια, ανα-
φέρουν ότι η οικονομική μεγέ-
θυνση δεν ισοδυναμεί απαραί-
τητα με την ευτυχία ή τη κοινω-
νική ευημερία. Μέσα από αυτές 
τις αναλύσεις, ξεκινούν οι συζη-
τήσεις περί εναλλακτικών δει-
κτών ευημερίας, που προωθεί 
το κίνημα της αποανάπτυξης. 
Οι περισσότεροι οικονομολό-
γοι, ιδιαιτέρως της νεοκλασικής 
οικονομίας, θεωρούν την απο-
ανάπτυξη μια ουτοπική πρότα-
ση, διότι αμφισβητείται η κοι-
νωνική ευημερία και η ανθρώ-
πινη πρόοδος ως αποτέλεσμα 
της αύξησης του Α.Ε.Π.  

Τ 

ο Α.Ε.Π. ως παγκόσμιος 
δείκτης της οικονομικής 
προόδου εισήχθη κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου. Σε εθνικό επίπε-
δο, ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. 
σύντομα έγινε ο κυρίαρχος στόχος 
της πολιτικής των κυβερνήσεων σε 
όλο τον κόσμο. Πλέον το Α.Ε.Π. έχει 
πάρει διαστάσεις τοτέμ ως το από-
λυτο μέτρο οικονομικής επιτυχίας. 

Και όμως, η αύξησή του είναι χρή-
σιμη για ορισμένες χρονικές περι-
όδους, χωρίς ωστόσο να θεωρεί-
ται αξιόπιστη ένδειξη κοινωνικής 
ευημερίας. Το Α.Ε.Π. είναι απλώς 
ένα μείγμα καταγραφής των προϊό-
ντων και υπηρεσιών που αγοράζο-
νται και πωλούνται, χωρίς διακρί-
σεις μεταξύ των συναλλαγών που 
ενισχύουν την ευημερία και αυτών 
που τη μειώνουν. 

Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ο 
Αντρέ Γκορζ (Οι Δρόμοι του Πα-
ραδείσου, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 
β2007) αναφερόταν στον οξύμωρο, 
ή καλύτερα στον «ελαττωματικό» 
δείκτη του Α.Ε.Π. Ένα παράδειγ-
μα που έδινε ήταν τα τροχαία ατυ-
χήματα, δηλαδή ότι η αύξηση των 
τροχαίων μεγεθύνει το Α.Ε.Π.! Ένα 
άλλο παράδειγμα που θα μπορού-
σε να δοθεί, και μάλιστα που είναι 
ο ακρογωνιαίος λίθος του φεμινι-
στικού κινήματος, είναι οι οικιακές 
εργασίας. Ενώ η οικιακή οικονο-
μία θεωρείται σημαντικός παρά-
γοντας ανάπτυξης και μάλιστα πριν 
τον καπιταλισμό, δεν προσμετράται 
στο Α.Ε.Π. 

Για τον δείκτη του Α.Ε.Π. με-
τρούν μόνο οι χρηματικές συναλ-
λαγές της καθημερινότητας, όμως 

στην καθημερινή μας ζωή οι χρη-
ματικές συναλλαγές είναι οι λιγότε-
ρες. Επιπρόσθετα, το Α.Ε.Π. εξαιρεί 
σημαντικούς παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην ποιότητα της ζωής, 
όπως ο ελεύθερος χρόνος. Επιπλέ-
ον, οι οικονομολόγοι δίνουν έμφα-
ση στην κατανάλωση, στην απα-
σχόληση και στο εισόδημα ως δεί-
κτες της ανθρώπινης ευημερίας. 
Από την άλλη μεριά όμως, οι ψυ-
χολόγοι και οι διατροφολόγοι θε-
ωρούν σημαντικότερους δείκτες 

για την ευημερία τις αρνητικές συ-
ναισθηματικές καταστάσεις και τις 
διατροφικές πρακτικές, αντίστοι-
χα. Επιπλέον, το σύστημα της αγο-
ράς δεν υπολογίζει τις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες μέσα από τις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ενώ 
έχουν θετικό αντίκτυπο για την ευ-
ημερία. 

Ένα από τα βασικά επιχειρήμα-
τα των υποστηρικτών της αποανά-
πτυξης βασίζεται στη έκθεση του 
Ίστερλιν (1974), που εξηγεί πως η 

αύξηση του εισοδήματος δεν ισο-
δυναμεί με την αύξηση της ευτυ-
χίας. Οι υποστηρικτές της αποανά-
πτυξης δίνουν βαρύτητα σε άλλους 
δείκτες, οι οποίοι παρουσιάζουν 
αποτελεσματικότερα την κοινωνι-
κή ευημερία, την προσωπική ευ-
τυχία και την ανθρώπινη πρόοδο. 
Επιγραμματικά αναφέρονται μερι-
κοί δείκτες: Γνήσιος Δείκτης Προ-
όδου, Δείκτης Παγκόσμιας Ευτυχί-
ας, Δείκτης Βιώσιμης Οικονομικής 
Ευημερίας, Δείκτης Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης. 

Η αποανάπτυξη απορρίπτει τη 
θεοποίηση της ανάπτυξης που νο-
μισματοποιεί το κοινωνικό κεφά-
λαιο και αναφέρεται σε μία ευρύ-
τερη έννοια που επικεντρώνεται σε 
μία απομεγέθυνση της συσσώρευ-
σης του κεφαλαίου, του ανταγωνι-
σμού, του καταναλωτισμού και της 
κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω 
στη φύση. Έτσι λοιπόν, η πρόο-
δος θα πρέπει να μετράται με νέα 
κριτήρια, όπως είναι η κατασκευή 
νέων υποδομών παροχής, η οικο-
δόμηση της κοινότητας και η συλ-
λογική δράση, χωρίς να συνδέεται 
η ευημερία με τη κατανάλωση. 

Ο μύθος του Α.Ε.Π. ως δείκτη ευημερίας

Το κουρδικό φιάσκο της Τουρκίας (συνέχεια)

του Αλέξανδρου Κόρπα-Πρελορέντζου

απόπειρες για πιο περιεκτικούς οικονομικούς δείκτες

να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, δύ-
σκολα θα τερματιστεί ο πόλεμος στη 
Συρία, όπως έγινε στο Ιράκ. Άρα είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα πο-
λιτικό σύστημα που να περιλαμβάνει 
όλες τις ταυτότητες, την εθνοτική και 
τη θρησκευτική ποικιλομορφία, ώστε 
να αποφευχθεί η ιρακινή εμπειρία. 
Πιστεύω πως το σύστημα του δημο-
κρατικού φεντεραλισμού που προτεί-
νουμε είναι η καλύτερη δυνατή λύση 
για όλους στη Συρία, και αν όχι, τότε 
ο αποκλεισμός μιας εθνοτικής, θρη-
σκευτικής ή δογματικής ομάδας θα 
σημαίνει ότι ο πόλεμος με τη μία ή την 
άλλη μορφή θα συνεχιστεί και το τέ-
λος του ΙΚ θα σημάνει την εμφάνιση 
ενός νέου ΙΚ.

Όσο για την ίδρυση οργανισμών 
στη Ροτζάβα, αφότου διακηρύξαμε 
τη δημοκρατική αυτοδιοίκηση τον Ια-
νουάριο του 2014, συστάθηκαν πολ-
λοί πολιτικοί οργανισμοί, αστικοί και 
πολιτιστικοί, οι οποίοι δραστηριοποι-
ούνται. Υπερασπιζόμαστε τις περιο-
χές μας, παραλλήλως είμαστε στη δι-
αδικασία της οικοδόμησης. Δεν αδια-
φορούμε για τις δομές, παρά τον πό-

λεμο που ζούμε.

Aλ- Μόνιτορ:  Από πού θα εξαρτηθεί 
η δημιουργία εκπαιδευτικών και των 
διοικητικών δομών στη Ράκα; Η επιρ-
ροή θα είναι δημογραφική ή οικονο-
μική και πολιτική;

Γιουσούφ: Είναι δύσκολο να το προ-
βλέψουμε, επειδή μετά την απελευ-
θέρωση της Ράκας θα το αποφασί-
σει ο λαός της. Εμείς θα βοηθήσου-
με με κάθε τρόπο για να συσταθεί 
ένα δημοκρατικό διοικητικό σύστη-
μα που να παρέχει ισότητα και δικαι-
οσύνη σε όλους τους ανθρώπους της 
Ράκας, ανεξάρτητα από τις εθνοτικές, 
θρησκευτικές και πολιτιστικές διαφο-
ρές τους. Είναι πολύ σημαντικό να δι-
δαχθούμε από την εμπειρία της Tελ 
Αμπιάντ και της Μανμπίζ, και είναι 
ζωτικής σημασίας ότι οι κάτοικοι της 
Ράκας θα αυτοδιοικούνται και θα εί-
ναι αυτάρκεις με κάθε τρόπο.

Aλ-Μόνιτορ: Μετά την απελευθέ-
ρωση της Ράκας, θα έχετε σχέσεις 
με το PKK [Κουρδικό Εργατικό Κόμ-
μα], που βρίσκεται σε πόλεμο με την 
Τουρκία; Ή θα έχετε ιδιαίτερες σχέ-
σεις με τις γειτονικές χώρες, ανάλο-

γα με την κατάσταση;

Γιουσούφ: Η Τουρκία χρησιμοποιεί 
συνεχώς την παρουσία του ΡΚΚ στη 
βόρεια Συρία ως πρόσχημα για τις 
επιθέσεις της, αλλά είναι ένα εντε-
λώς ψεύτικο επιχείρημα. Η αλήθεια 
είναι ότι η Τουρκία διάκειται εχθρι-
κά προς τους Κούρδους και τους αρ-
νείται να διεκδικήσουν τα δικαιώμα-
τά τους σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, 
προκειμένου να τους εμποδίσει να 
αποκτήσουν τα δικαιώματά τους στην 
Τουρκία. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις 
συλλήψεις στην Τουρκία μελών του 
αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Δημοκρα-
τικού Κόμματος και την επίθεσή της 
στο Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης. 

Ο βασικός λόγος που επιτίθεται 
η Τουρκία στις περιοχές μας είναι δι-
ότι το ΙΚ υπέστη μια ήττα. Η Τουρκία 
δεν πολεμάει το ΙΚ, μάχεται εκείνους 
που είναι ενάντια στο ΙΚ. Όταν η Μαν-
μπίζ ελεγχόταν από το ΙΚ, η Τουρκία 
παρέμενε ατάραχη. Δεν είχε κανένα 
πρόβλημα. Αλλά, όταν το στρατιωτι-
κό συμβούλιο της Μανμπίζ απελευ-
θέρωσε την περιοχή, η Τουρκία τα 
γύρισε. Αυτό αποδεικνύει ότι η Τουρ-

κία μπορεί να δέχεται δίπλα της το 
ΙΚ, αλλά απορρίπτει μια δημοκρατι-
κή δύναμη.

Αφού ελευθερώσαμε τις παραμε-
θόριες περιοχές από το ΙΚ, δεν κάνα-
με τίποτα που να βλάψει τις σχέσεις 
μας με την Τουρκία και τους άλλους 
γείτονες, παρότι η Τουρκία σκοτώνει 
πολλούς άοπλους Κούρδους πολίτες 
όταν προσπαθούν να διασχίσουν τα 
σύνορα αναζητώντας εργασία. Εμείς 
θα επιμείνουμε σε αυτήν τη θέση.

Aλ-Μόνιτορ: Τι θα συμβεί αν η Τουρ-
κία αρνηθεί να σας αφήσει να προ-
χωρήσετε στη Ράκα; Θα το αντιμετω-
πίσετε;

Γιουσούφ: Η Τουρκία δεν απορρίπτει 
μόνο την προώθηση, απορρίπτει επί-
σης την κουρδική συμμετοχή στην 
απελευθέρωση της Ράκας. Δεν μπο-
ρούμε να το δεχθούμε, γιατί είμαστε 
Σύροι, και είναι νόμιμο δικαίωμά μας 
να συμμετέχουμε στην απελευθέρω-
σή της από τη μαυρίλα του ΙΚ και να 
υπερασπιστούμε τους ανθρώπους 
μας εκεί. Η πρώτη εκστρατεία για τη 
Ράκα ξεκίνησε υπό το όνομα Επιχεί-
ρηση Οργή του Ευφράτη στις 4 Νοεμ-

βρίου και το δεύτερο στάδιο άρχισε 
στις 10 Δεκεμβρίου και είναι υπό εξέ-
λιξη. Πιστεύω ότι η Τουρκία δεν έχει 
τη δύναμη να σταματήσει την προέλα-
ση του SDF.

Al-Μόνιτορ:  Νομίζετε ότι η πολιτική 
των ΗΠΑ απέναντι στους Κούρδους 
θα αλλάξει όταν ο Ντόναλντ Τραμπ 
αναλάβει τα καθήκοντά του;

Γιουσούφ: Δεν πιστεύουμε ότι η πο-
λιτική των ΗΠΑ θα αλλάξει ριζικά, 
επειδή η Αμερική είναι κράτος με θε-
σμούς και ασκεί μακροπρόθεσμη πο-
λιτική. Πάνω απ’ αυτό, οι δηλώσεις 
και οι θέσεις του Τραμπ πριν τις εκλο-
γές, αλλά και μετά, δείχνουν ότι οι 
θετικές σχέσεις που έχουμε αναπτύ-
ξει θα συνεχιστούν και η συνεργασία 
μας θα επεκταθεί και θα μεγαλώσει. 
Η μάχη συνεχίζεται στη Συρία, η οποία 
έχει γίνει μια κόλαση που δεν έχει ταί-
ρι, και οι Κούρδοι, με το δικό τους PYD 
και τις Γυναικείες Μονάδες Προστα-
σίας τους, πολέμησαν μαζί με το SDF 
και απελευθέρωσαν πολλές πόλεις 
από τον έλεγχο του ΙΚ.

Μετάφραση: Νίκος Κελέρμενος

Το Α.Ε.Π. είναι απλώς ένα μείγμα καταγραφής των προϊόντων και υπηρε-
σιών που αγοράζονται και πωλούνται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των συ-
ναλλαγών που ενισχύουν την ευημερία και αυτών που τη μειώνουν. 

»
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     ΙΔΕΕΣ

Πυρήνας του κυπριακού ζητή-
ματος είναι η άρνηση του δικαι-
ώματος στην αυτοδιάθεση του 
κυπριακού λαού από τις ιμπερι-
αλιστικές δυνάμεις, λόγω της δι-
πλωματικά ανοκλήρωτης νίκης 
του εθνικο-απελευθερωτικού 
αγώνα 1955-1959, όπως αποτυ-
πώθηκε στη δοτή και υπό κηδε-
μονία ανεξαρτησία των Συνθη-
κών Ζυρίχης-Λονδίνου 1959-
1960. Ιστορικά υπόλογες για την 
αδυναμία εθνικής ολοκλήρωσης 
και Ένωσης της Κύπρου με την 
υπόλοιπη Ελλάδα είναι η ελλα-
δική αστική τάξη και η μετεμφυ-
λιακή δεξιά ως πολιτική εκπρό-
σωπός της, έγκλημα που ολο-
κληρώνεται τη χουντική περίοδο 
με αποκορύφωμα το ιωαννιδικό 
πραξικόπημα.

Σ 
ήμερα η κυρίαρχη άπο-
ψη στη δεξιά, είτε στη 
(νεο)φιλελεύθερη, είτε 
στην κεντροαριστερή εκ-

δοχή, συμπυκνώνεται είτε στη σι-
ωπή, είτε στην «κάθε φορά ευκαι-
ρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, 
γιατί κάθε επόμενη λύση είναι χει-
ρότερη από την προηγούμενη» και, 
βεβαίως, στην ιερή μανία κατά του 
εθνικολαϊκισμού και του «απορρι-
πτικού» μετώπου στο Κυπριακό.  

Από το 1974 και μετά το Κυπρι-
ακό είναι κυρίως ζήτημα μεταποι-
κιακής εισβολής και κατοχής ανε-
ξάρτητου κράτους-μέλους του ΟΗΕ. 
Τα σχέδια επίλυσης του Κυπρια-
κού στην περίοδο μετά το ’74  έχουν 
στον πυρήνα τους τη διζωνική-δι-
κοινοτική ομοσπονδία, ως αποτέ-
λεσμα των συνομιλιών Μακαρίου-
Ντενκτάς (1977) και Κυπριανού-
Ντενκτάς (1979). Οι πολιτικές δυνά-
μεις σε Ελλάδα (δεξιά και κομμου-
νιστική αριστερά, ΠΑΣΟΚ από το 
1996 και μετά) και Κύπρο (το αρι-
στερό ΑΚΕΛ–ο δεξιός ΔΗ.ΣΥ.) απο-
δέχθηκαν το πλαίσιο αυτό ως βάση 
επίλυσης του Κυπριακού. Οι δυνά-
μεις που ήταν αντίθετες στη διζω-
νική-δικοινοτική ομοσπονδία ήταν 
στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ καθ’ όλη 
την ανδρεοπαπανδρεϊκή περίοδο 
(1974-1996) που ακολούθησε την  
πολιτική της πρόταξης (με εξαίρεση 
το Νταβός 1988) –πρώτα αποχώ-
ρηση των τουρκικών στρατευμάτων 
κατοχής, των εποίκων και επιστρο-
φή των προσφύγων στις εστίες τους 
και μετά διαπραγματεύσεις–  και 
στην Κύπρο το κέντρο και η κεντρο-
αριστερά (ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ), αλλά 
και η σκληρή δεξιά. Το ΚΚΕ, με την 

πρόσφατη απόφαση της ΚΕ (Οκτώ-
βριος 2016) άλλαξε στάση και τέθη-
κε εναντίον της διζωνικής-δικοινο-
τικής ομοσπονδίας. 

Η αριστερά διαδραματίζει αρ-
νητικό ρόλο στο Κυπριακό, κυρίως 
στα χρόνια από το 1989-90 και μετά. 
Αυτός αποτυπώνεται στις ανύπαρ-
κτες πρωτοβουλίες που έλαβε στο 
επίπεδο της κοινωνίας πολιτών, στον 
φοιτητικό χώρο ή στο εργατικό κίνη-
μα, σε επαγγελματικές ενώσεις και 
επιστημονικούς συλλόγους ή στον 
χώρο της αυτοδιοίκησης.  Καμία 
πτυχή του δεν ανέδειξε, όπως λ.χ. το 
θέμα των αγνοουμένων, καμία συ-
μπαράσταση δεν έδειξε. Αρνήθηκε 
να συμβάλει στη διεθνοποίηση του 
κυπριακού προβλήματος και ήταν 
σταθερά εχθρική στην ανάδειξη της 
τουρκικής προβληματικότητας ως 
του κομβικού ζητήματος στην περι-
οχή. 

Τους Κούρδους, όταν δεν τους 
εχθρευόταν, τους αγνοούσε μέχρι 
το 2014, υποβάθμιζε τον αγώνα των 
Τούρκων αντικαθεστωτικών, για 
να μη μιλήσουμε για τα ζητήματα 
της μνήμης στη Μικρασία, τον Πό-
ντο ή τους Αρμενίους, τους Ασσυ-
ρίους, τους Έλληνες της Κων/πολης, 
της Ίμβρου και της Τενέδου. Υπήρ-
ξαν ορισμένες τιμητικές, πλην όμως 
ελάχιστες εξαιρέσεις στο χώρο της 
ενεργού πολιτικής και της μαχό-
μενης διανόησης όπως ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο Μανώλης Γλέζος, 
ο Νίκος Ψυρούκης, ο Μιχάλης Χα-
ραλαμπίδης και οι «Ιταλοί» του ΠΑ-
ΣΟΚ, σχήματα προερχόμενα από 
τη μαοϊκή αριστερά, ο κύκλος γύρω 
από το περιοδικό Τετράδια, η ελλη-
νική έκδοση της Μηνιαίας Επιθεώ-
ρησης, ο χώρος της Ρήξης και του 
Άρδην. Η αναίρεση της αντιιμπερι-

αλιστικής-αντιμονοπωλιακής γραμ-
μής που ήταν κυρίαρχη στην πρώτη 
φάση της μεταπολίτευσης, συνέβα-
λε στο κοινωνικό πεδίο και στο επί-
πεδο της διαμόρφωσης συνειδήσε-
ων, όπου σε μεγάλο βαθμό κρίνεται 
ο ιδεολογικός αγώνας, στην απομά-
κρυνση Ελλαδιτών και Κυπρίων, συ-
μπληρώνοντας τη στάση της εγχώρι-
ας αστικής τάξης ήδη από τη δεκαε-
τία του ’50. Η αριστερά, κυρίως στην 
ανανεωτική, εκσυγχρονιστική διά-
σταση, αλλά και τμημάτων της ριζο-
σπαστικής της εκδοχής, γίνεται υφι-
στάμενη δύναμη του ιμπεριαλισμού 
στη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Από 
δύναμη δυνητικά απελευθερωτική 
μετατοπίζεται σε φορέα εσωτερίκευ-
σης της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης.  
Όπως και η ελληνική δεξιά, έτσι και 
η  αριστερά από το ’89-’90 και μετά 
γίνεται φορέας ψεύτικης συνείδησης, 
η οποία συμπυκνώνεται στην απο-
δοχή του πλαισίου της διζωνικής-δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας και του σχε-
δίου Ανάν. 

Οι προτάσεις επίλυσης του Κυ-
πριακού (σχέδιο Κουέγιαρ 1985-
6, δέσμη ιδεών Γκάλι 1991-2 και 
σχέδιο Ανάν 2004) έχουν όλες στον 
πυρήνα τους τη διζωνική-δικοινοτι-
κή ομοσπονδία, την παραμονή του 
μεταποικιακού καθεστώτος των εγ-
γυητριών δυνάμεων, την όχι άμεση 
αποχώρηση των τουρκικών στρα-
τευμάτων κατοχής, την άρνηση ή 
υπό αυστηρό περιορισμό άσκηση 
των ελευθεριών κίνησης, εγκατά-
στασης, περιουσίας, την παραμονή 
των εποίκων, την ακύρωση του δη-
μοκρατικού κανόνα (πλειοψηφία-
μειοψηφία), την εκ περίτροπής προ-
εδρία κ.λπ. Δηλαδή, αναιρούν τις 
βασικές αρχές και αξίες που αποτέ-
λεσαν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών 

δημοκρατιών. Οι Ελληνοκύπρι-
οι, αποφαινόμενοι για πρώτη ίσως 
φορά (μετά το δημοψήφισμα του 
1950) κυριαρχικά και αδιαμεσολά-
βητα, απέρριψαν το σχέδιο Ανάν με 
ποσοστό 76% (Απρίλιος 2004). 

Από το 1990 και μετά, τα προ-
τεινόμενα σχέδια επίλυσης του Κυ-
πριακού αντανακλούν την κεντρική 
στρατηγική του κυρίαρχου –ιμπερι-
αλιστικού– διεθνοποιημένου καπι-
ταλισμού, που στοχεύει στην απο-
δυνάμωση των εθνικών κρατών, 
προκειμένου να εκμεταλλευτεί με 
τους συμφερότερους όρους  τους 
πλουτοπαραγωγικούς και ενερ-
γειακούς πόρους των, αλλά και να 
ελέγξει την εξέλιξη και τη δυναμική 
των κοινωνιών, των λαών και των 
εθνών. Η διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας, ο τεμαχισμός του Ιράκ, η χα-
οτική κατάσταση στη Λιβύη, η συ-
στηματική επιδίωξη ανατροπής του 
μπααθικού καθεστώτος στη Συρία,  
η  αρχική εχθρότητα απέναντι στο 
κουρδικό κίνημα και, πρόσφατα, η 
προσπάθεια χρησιμοποίησής του, 
είναι μερικές από τις πλέον χαρα-
κτηριστικές εκδηλώσεις της στρατη-
γικής του ιμπεριαλισμού στην περι-
οχή: Αδύναμα και ελεγχόμενα κρα-
τικά μορφώματα. 

Στον πυρήνα της ανωτέρω στρα-
τηγικής των φορέων της παγκοσμι-
οποίησης βρίσκεται η αγνόηση, 
αλλά και η εχθρότητα της κυριαρχι-
κής βούλησης των λαών, ακόμα και 
όταν αυτή έχει αποτυπωθεί με δη-
μοψήφισμα, πράγμα που συμβαί-
νει σε όλα σχεδόν τα δημοψηφίσμα-
τα των ευρωπαϊκών κοινωνιών που 
έλαβαν χώρα μετά το 1990. Χαρα-
κτηριστική περίπτωση εντασσόμε-
νη στην ίδια διελκυνστίδα επιβο-
λής-αμφισβήτησης της παγκοσμιο-

ποιητικής γραμμής είναι η επανα-
φορά σχεδίου επίλυσης του Κυπρι-
ακού τύπου Ανάν, που συζητείται 
αυτή την περίοδο στην Ελβετία, όταν 
αυτό έχει απορριφθεί με συντριπτι-
κά ποσοστά από τους Ελληνοκυπρί-
ους, που αποτελούν και τη μεγάλη 
πλειοψηφία των νομίμων κατοίκων 
της Κύπρου.        

Στο επίπεδο της ελληνικής κυ-
βέρνησης συμπυκνώνεται η αντί-
φαση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία 
πλευρά η πλειοψηφία του κόμμα-
τος στο επίπεδο των στελεχών του  
είναι φανατικά προσηλωμένη υπέρ 
μιας διζωνικής-δικοινοτικής ομο-
σπονδίας τύπου Ανάν (βλ. χαρακτη-
ριστικά την εκδήλωση που διοργά-
νωσαν οι εφημερίδες Αυγή, Εποχή 
και το δίκτυο Transform! Europe 
με θέμα «Κυπριακό : Η ώρα της λύ-
σης;», στην ΕΣΗΕΑ στις 9-1-2017). 
Από την άλλη μεριά, η κυβερνητική 
απροθυμία – καραμανλικού τύπου 
της περιόδου Ανάν– που εκδηλώ-
νεται, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, με 
τη θέση περί προηγούμενης απο-
χώρησης των στρατευμάτων κατο-
χής και κατάργησης του μεταποικι-
ακού καθεστώτος των εγγυητριών 
δυνάμεων. 

Προφανώς η ελληνική πλευρά, 
είτε ελλαδική είτε ελληνοκυπριακή, 
δεν πρέπει να είναι η επισπεύδου-
σα συνιστώσα σ’ αυτή την εξαιρετι-
κά δύσκολη συγκυρία (διεθνοπολι-
τικά, οικονομικά, κοινωνικά). Ούτε 
να αποδεχθεί μια προδήλως κακή, 
αντιδημοκρατική, ευθέως αντικεί-
μενη στον ευρωπαϊκό νομικό πολι-
τισμό και απολύτως υπονομευτική 
της βιωσιμότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας λύση, υπό την απει-
λή ή τον εκβιασμό (που είναι πραγ-
ματικός λόγω της επιθετικής φύσης 
του ολοκληρωτικού τουρκικού κα-
θεστώτος) της οριστικοποίησης της 
διχοτόμησης. 

Το λαϊκό, δημοκρατικό, αντι-
στασιακό ήθος μπορεί και πρέπει 
να κυριαρχήσει στην περιοχή και 
να απονομιμοποιήσει τους (νεο-
) ιμπεριαλιαστικούς ελιγμούς που 
απεργάζονται λύσεις εις βάρος  των 
δικαιωμάτων των λαών και των 
εθνών. Εδώ θα κριθούν, για άλλη 
μια φορά, οι πολιτικές και κοινωνι-
κές δυνάμεις σε Ελλάδα και Κύπρο, 
το παρόν και το μέλλον του Ελλη-
νισμού, η πάλη των λαών απέναντι 
στον ιμπεριαλισμό.  

*Ο Β. Ασημακόπουλος είναι δι-
κηγόρος και μέλος Σ.Ε. Νέου 
Αγωνιστή. 

Το λαϊκό, δημοκρατικό, αντιστασιακό ήθος μπορεί και πρέπει να κυριαρχήσει στην περιοχή και να απονο-
μιμοποιήσει τους (νεο-) ιμπεριαλιαστικούς ελιγμούς που απεργάζονται λύσεις εις βάρος  των δικαιωμάτων 
των λαών και των εθνών.

Η Κύπρος και οι ευθύνες μας
Με αφορμή την έντονη κινητικότητα για το κυπριακό

Του Βασίλη Ασημακόπουλου*



 Αριθμός φύλλου 130       ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 2017 21

 Ένα βασικό ερώτημα για την τεχνολογία και 
την εποχή που ζούμε είναι το κατά πόσο θα 
μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά 
την ατομική ζωή, καθώς και την κοινωνικο-
οικονομική και την πολιτική δομή των κρα-
τών. Η απάντηση είναι διττή, καθώς τα θε-
τικά και τα αρνητικά αλληλοσυγκρούονται, 
πολλές φορές συνυπάρχοντας. Για την ατο-
μική και την οικονομική διάσταση βλέπου-
με ήδη τα αποτελέσματά της. Για την κοινω-
νικοπολιτική της όψη, όμως, δεν θα λέγαμε 
ότι έχουμε δει ακόμη και πολλά. 

Α 

ς τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το 
πρώτο κομμάτι στο οποίο η τεχνολο-
γία έχει οδηγήσει σε κολοσσιαίες αλ-
λαγές είναι η οικονομία. Το χρηματο-

πιστωτικό σύστημα, η δυνατότητα να μεταφερ-
θούν τεράστια κεφάλαια σε ένα δευτερόλεπτο 
από μία χώρα σε μια άλλη, η δυνατότητα γενι-
κότερα των εταιρειών να εγκαθιστούν θυγατρι-
κές σε όποια χώρα επιθυμούν, έχει οδηγήσει σε 
μια αλλαγή η οποία βρίσκεται πάνω από τις δυ-
νάμεις των κρατών. Η οικονομία κινείται υπερά-
νω των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα τα κράτη 
να αδυνατούν να ελέγξουν τις διεθνείς αγορές.

Όμως, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα, η τε-
χνολογία δεν έχει αλλάξει τόσο τη ζωή μας όσο 
θα την αλλάξει στο μέλλον. Το μέλλον αναπτύ-
σεται ήδη σε ορισμένες περιοχές στην Ασία. 
Ήδη στην Ιαπωνία λειτουργούν εργοστάσια χω-
ρίς ανθρώπινο δυναμικό στο εσωτερικό τους. Η 
τεχνολογία λοιπόν σε μερικές δεκαετίες θα έχει 
σχεδόν αντικαταστήσει το εργατικό δυναμικό. 
Μια τέτοια εξέλιξη θα συνέφερε πολύ τους αν-
θρώπους των αγορών, καθώς θα τους γλίτωνε 
από τα συνδικάτα και τα όρια που πιθανόν θα 
τους έβαζαν οι κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα η πα-
ραγωγή θα αυξανόταν, οι μηχανές θα λειτουρ-
γούσαν επί 24ώρου βάσεως και τα κέρδη θα 
ήταν πολλαπλάσια. Όσο αυτή η εξέλιξη θα προ-
χωράει, η κοινωνία θα βυθίζεται όλο και περισ-
σότερο στην απόγνωση και στη φτώχεια.

Εδώ όμως μπαίνει και ο κοινωνικοπολι-
τικός τομέας, για τον οποίο είπαμε ότι η τεχνο-
λογία δεν έχει ακόμη  οδηγήσει σε σημαντικές 
αλλαγές. Το βασικό ερώτημα είναι το πώς θα 
μπορέσει η κοινωνία να αντιδράσει στην παντο-
δυναμία των αγορών και στη μελλοντική αντι-
κατάστασή της ως εργατικό δυναμικό από τις 
μηχανές. Στο πρώτο ερώτημα, η απάντηση είναι 
η είσοδος της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα. 
Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Γιώργος Κο-
ντογιώργης, το ζήτημα της παντοδυναμίας των 
αγορών έναντι των κρατών είναι πρωτίστως πο-
λιτικό. Η πολιτική αδυναμία της κοινωνίας εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο οι αγορές μπορούν 
και την εκμεταλεύονται χωρίς να λογοδοτούν 
σε κανέναν. Η είσοδος της κοινωνίας στο πολι-
τικό σύστημα θα ανάγκαζε τις αγορές να εναρ-
μονιστούν με τις πολιτικές που αυτή θα επέβαλ-
λε κι έτσι θα ερχόταν η ισορροπία δυνάμεων. Το 

υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι δέσμιο της δι-
εθνούς των αγορών και ως εκ τούτου πολιτικά 
αδύναμο.

Από την άλλη, το πρόβλημα της αντικατά-
στασης των ανθρώπων από μηχανές είναι σί-
γουρο ότι στο μέλλον θα δημιουργήσει μεγά-
λες κοινωνικές αναταραχές, οι οποίες θα οδηγή-
σουν και σε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Μία 
λύση στο πρόβλημα αυτό (χωρίς να σημαίνει 
ότι υποχρεωτικά θα υιοθετηθεί) έχει δοθεί από 
το παρελθόν, και συγκεκριμένα από την Αθη-
ναϊκή Δημοκρατία. Όταν η αθηναϊκή κοινωνία 
ωρίμασε και ολοκληρώθηκε ανθρωποκεντρικά 
μέσω της δημοκρατικής ιδεολογίας, βρέθηκε σε 
ένα δίλημμα σχετικά με την εργασία. Η εξαρτη-
μένη εργασία (δηλ. παραχώρηση της ελευθε-
ρίας για ένα χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα 
τον μισθό) θεωρήθηκε εμπόδιο στην κοινωνι-
κή ελευθερία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
στην πόλη μια ιδεολογία υπέρ της απελευθέρω-
σης του πολίτου από την εργασία. Αποτέλεσμα 
της ιδεολογίας αυτής ήταν να αποχωρήσουν οι 
Αθηναίοι αυτοβούλως από την πρωτογενή πα-
ραγωγή και τη δημιουργία πλούτου, καθώς θε-
ωρούσε ότι αυτό την εμποδίζει από την συμμε-
τοχή της στα κοινά («κοινωνία της σχόλης»), και 
προχώρησε στην άμεση αντικατάστασή της από 
δούλους. Οι δούλοι αυτοί (οι οποίοι να τονίσου-
με ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους δουλοπά-
ροικους της Δυτικής Ευρώπης) αντικατέστησαν 
τους Αθηναίους πολίτες στην πρωτογενή πα-
ραγωγή, ενώ οι Αθηναίοι μπόρεσαν, χωρίς να 

έχουν το άγχος της επιβίωσης, να ασχοληθούν 
απερίσπαστα με την πολιτική διακυβέρνηση.

Όμως τότε γεννήθηκαν άλλα δύο ερωτήμα-
τα: πρώτον, το πώς θα μισθώνονταν οι Αθηναί-
οι οι οποίοι πλέον δεν είχαν εργασία και, δεύτε-
ρον, το πώς θα μοιραζόταν στην κοινότητα ο πα-
ραγώμενος από τους δούλους πλούτος. Έτσι, οι 
Αθηναίοι αποφάσισαν την καθιέρωση του πο-
λιτικού μισθού, τον οποίο λάμβανε κάθε πολί-
της μετά από κάθε συμμετοχή του στις συνεδρι-
άσεις της βουλής. Ο μισθός αυτός διανεμόταν 
με τέτοιον τρόπο, ώστε έφτανε για μια αξιοπρε-
πή διαβίωση.

Αυτή λοιπόν θα μπορεί να είναι η λύση στο 
μελλοντικό πρόβλημα. Μια λύση η οποία διδά-
σκεται από το παρελθόν (χρονικά), αλλά ταυτό-
χρονα και μέλλον, εξελικτικά και ανθρωποκε-
ντρικά. Εφόσον η κοινωνία θα έχει μπει στο πο-
λιτικό σύστημα (διότι αν δεν βγει από την πολιτι-
κή της αδυναμία, θα αδυνατεί να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματά της), κι αφού αντιμετωπίσει τις 
αγορές, από τις οποίες δεν θα στοχεύει τη δή-
μευση, αλλά την ενορμόνισή τους με την κοινω-
νία, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τεχνο-
λογία υπέρ της. Η τεχνολογία, ως νέος «δούλος», 
θα αναλάβει την παραγωγή του πλούτου (είτε 
μέσω κρατικών, είτε μέσω ιδιωτικών επιχειρή-
σεων), τον οποίο η πολιτεία θα καρπώνεται και 
θα μοιράζει στη συνέχεια σε όσους πολίτες θα 
συμμετέχουν στα κοινά.

Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζονται να πε-
ράσουν οι κοινωνίες από πολλά άλλα εξελικτι-
κά στάδια και ο χρόνος που θα χρειαστεί θα εί-
ναι αρκετά μεγάλος. Οπότε σήμερα μόνο κά-
ποιες υποθέσεις εργασίας μπορούμε να κάνου-
με. Ο ελληνικός κόσμος μάς έχει δείξει τα στάδια 
εξελίξεως του ανθρωποκεντρισμού κι εμείς βρι-
σκόμαστε ακόμη στα πρώτα. Η τεχνολογία είναι 
το όχημα με το οποίο θα μπορέσει η ανθρωπό-
τητα στο μέλλον να φτάσει στα στάδια τα οποία 
έφτασε κάποτε ο Ελληνισμός. Ας ελπίσουμε 
να υπάρχει η Ελλάς μέχρι τότε ως χώρα (κι όχι 
μόνο ως χώρος), ώστε να συμμετάσχει σε αυτή 
την ολοκλήρωση.

ΙΔΕΕΣ

Για την τεχνολογία
οι νέοι δούλοι της μελλοντικής δημοκρατίας

του Νίκου Παππά

“ 
Η οικονομία κινείται 

υπεράνω των κυβερνή-

σεων, με αποτέλεσμα τα 

κράτη να αδυνατούν να 

ελέγξουν τις διεθνείς 

αγορές.

Ένα βιβλίο για τη θρυλική ομάδα 
«Πόντος», που οι Νεότουρκοι 
θεώρησαν επαναστατική.

Τ 

ον Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο «Πό-
ντος» Μερζιφούντας οι αναγνώστες 
της Ρήξης τον έμαθαν τον Οκτώβριο 
του 2008 όταν, με τίτλο: «Οι Αετοί του 

Πόντου», είχα παρουσιάσει τη συγκλονιστική 
ιστορία. Τώρα ο Θεοφάνης Μαλκίδης δίνει στο 
αναγνωστικό κοινό ένα βιβλίο (O Ελληνικός 
Αθλητικός Σύλλογος «Πόντος» Μερζιφού-
ντας. Από το Γήπεδο στην Αγχόνη) αφιερωμέ-
νο στην ομάδα που σημάδεψε την ιστορία των 
Ποντίων.  Γράφει χαρακτηριστικά ο συγγραφέ-
ας: «Oι σύλλογοι των Ελλήνων της Ανατολής, 
οι οποίοι δημιουργήθηκαν σε ειρηνική περί-
οδο, προήλθαν από την ανάγκη που βίωνε ο 
Ελληνισμός να διατηρήσει  την ιδιαιτερότητά 
του, να ανυψώσει το πνευματικό και το αθλητι-
κό του επίπεδο, αλλά με την έναρξη της Γενο-
κτονίας οι σύλλογοι ήταν και μέσο επιβίωσης. 
Στον Πόντο, και ιδιαίτερα στη Μερζιφούντα, η 
οποία αποτέλεσε πηγή αξιόλογων κοινωνι-
κών, πνευματικών, αθλητικών και άλλων επι-
τευγμάτων, οι Έλληνες ίδρυσαν συλλόγους 
ιδιαίτερα σημαντικούς για την εθνική αυτο-
γνωσία και επιβίωση. Σε δύσκολες στιγμές, οι 
συλλογικές δομές αποτέλεσαν το καταφύγιο 
για πολλούς Έλληνες οι οποίοι κυνηγήθηκαν 
ανηλεώς από τις νεοτουρκικές και τις κεμαλι-
κές δυνάμεις».

Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πό-
ντος», ο οποίος δημιουργήθηκε από μαθητές 
και καθηγητές του Κολεγίου Ανατόλια Μερζι-
φούντας αποτέλεσε ένα θεσμικό δημιούργη-
μα των Ελλήνων της πόλης, που συνέβαλε 
αποφασιστικά στην πνευματική, πολιτισμική, 
αθλητική και κοινωνική τους ανύψωση. Έχο-
ντας πολυποίκιλες δραστηριότητες, ο σύλλο-
γος αποτέλεσε  μία ακόμη προσφορά για την 
εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων του Πό-
ντου, οι οποίοι αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο 
για την ελευθερία. Αρκετοί από αυτούς, όπως 
ο καθηγητής του Ανατόλια Θεοχαρίδης και  οι 
μαθητές  Ανανιάδης και Παυλίδης, θα δολο-
φονηθούν στα αποκαλούμενα από τους κε-
μαλικούς Δικαστήρια Ανεξαρτησίας, που στή-
θηκαν στην Αμάσεια το 1921. Έτσι τα μέλη, οι 
αθλητές του συλλόγου «Πόντος», βρέθηκαν 
κυριολεκτικά από το γήπεδο στην αγχόνη

Το βιβλίο αναλύει τη συμβολή του Ελληνι-
κού Αθλητικού Συλλόγου «Πόντος», η οποία 
είναι σημαντικότατη και αποτελεί μία εξαιρε-
τική στιγμή της παρουσίας των Ελλήνων στον 
Πόντο.   Η έρευνα έδειξε και στο μέλλον θα 
δείξει ακόμη  περισσότερο ότι σύλλογοι και 
σωματεία, οργανωμένες θεσμικές εκφράσεις 
των Ελλήνων, όπως ο «Πόντος» της Μερζι-
φούντας, ξεχώρισαν με τη δραστηριότητά τους 
και απέδειξαν τη μεγάλη  πνευματική,  κοινω-
νική και εθνική τους  προσφορά».

Μάκης Διόγος

Από το Γήπεδο 
στην Αγχόνη

Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, το ζήτημα της παντοδυναμίας των 
αγορών έναντι των κρατών είναι πρωτίστως πολιτικό. Η πολιτική αδυναμία της κοινωνίας εί-
ναι ο λόγος για τον οποίο οι αγορές μπορούν και την εκμεταλεύονται χωρίς να λογοδοτούν 
σε κανέναν.
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Η Χάνα Άρεντ και το έργο της 
αποτελεί σημείο αναφοράς, 
αλλά και σε πολλές περιπτώσεις 
σημείο αντιλεγόμενο. Ανέπτυξε 
έναν κριτικό λόγο που επεκτά-
θηκε, σε διαφορετική αναλο-
γία, σε όλα τα πολιτικά ρεύματα, 
στον καπιταλισμό, στον σταλι-
νισμό, στον φασισμό. Στο τέλος 
δυσαρέστησε και το Ισραήλ, με 
αφορμή το έργο της για τη δίκη 
του Άιχμαν. 

Σ 

τη χώρα μας έχουν με-
ταφραστεί πολλά από 
τα σημαντικά της δοκί-
μια όπως, «Περί βίας», 

«Για την Επανάσταση», «Η πολι-
τική φιλοσοφία του Καντ» και η 
«Ανθρώπινη Κατάσταση». Το τε-
λευταίο αποτελεί ίσως το πιο ση-
μαντικό από τα έργα της που μετα-
φράστηκαν. Διαβάζουμε, σε αυτό, 
εύστοχες επισημάνσεις για τη μο-
ναξιά και το ξερίζωμα του σύγχρο-
νου ανθρώπου που προεικονίζουν 
πολλές από τις σκέψεις που θα θε-
μελιώσουν ό,τι περιγράφει ως το 
ολοκληρωτικό σύστημα, όπως: 
«Στις σύγχρονες περιστάσεις, αυτή 
η αποστέρηση των ‘αντικειμενικών’ 
σχέσεων με τους άλλους και της 
πραγματικότητας που αυτοί εγγυ-
ούνται έχει καταστεί το μαζικό φαι-
νόμενο της μοναξιάς κι έχει προ-
σλάβει την πιο ακραία και πιο αντι-
ανθρώπινη μορφή της. Ο λόγος της 
οξύτητας αυτού του φαινομένου εί-
ναι ότι η μαζική κοινωνία δεν κα-
ταστρέφει μόνο την δημόσια σφαί-
ρα αλλά και την ιδιωτική, δεν στε-
ρεί από τους ανθρώπους μόνο την 
θέση τους μέσα στον κόσμο, αλλά 
τον ιδιωτικό τους οίκο, όπου κάπο-
τε ένιωθαν προφυλαγμένοι από τον 
κόσμο και όπου, εν πάση περιπτώ-
σει, ακόμη και όσοι αποκλείονταν 
από τον κόσμο μπορούσαν να βρί-
σκουν ένα υποκατάστατό του στην 
θαλπωρή της εστίας και στην περι-
ορισμένη πραγματικότητα της οι-
κογενειακής ζωής»1.

 Η ισχύς ερμηνεύεται ως «ότι 
συντηρεί την ύπαρξη της δημόσι-
ας σφαίρας, τον δυνητικό χώρο δη-
μόσιας εμφάνισης μεταξύ ενεργού-
ντων και ομιλούντων ανθρώπων»2. 
Ο ελεύθερος χρόνος είναι υποθη-
κευμένος, καθώς «ο ελεύθερος 

χρόνος του animal laborans δεν 
ξοδεύεται πουθενά αλλού εκτός 
από την κατανάλωση, κι όσος πε-
ρισσότερος χρόνος του μένει τόσο 
πιο άπληστες και πιο ακόρεστες γί-
νονται οι ορέξεις του»3.

 Στο έργο της Χ. Άρεντ, Το ολο-
κληρωτικό σύστημα, που στη χώρα 
μας έχει κυκλοφορήσει μόνο το τρί-
το μέρος, παρόμοιες σκέψεις χρησι-
μοποιούνται για να ερμηνεύσουν 
τον ναζισμό και τον σταλινισμό. Βε-
βαίως το γεγονός αυτό, της αποσπα-
σματικής έκδοσης ενός σημαντικού 
έργου, που αποτελεί σημείο αναφο-
ράς για την ερμηνεία του ολοκλη-
ρωτισμού, είναι άξιο απορίας, αφού, 
όπως είδαμε, έχουν κυκλοφορή-
σει αρκετά άλλα έργα της Άρεντ σε 
πλήρη μορφή αλλά και αφού πλέ-
ον αρκετοί εκδότες, παρά την οικο-
νομική κρίση, έχει αποδειχθεί ότι 
μπορούν να σηκώσουν το βάρος 
μιας δαπανηρής έκδοσης.

 Το έργο της Άρεντ θεωρείται 
πλέον κλασικό, παρά τις επιμέρους 
αντιρρήσεις που μπορούν να δια-
τυπωθούν σχετικά με την προσπά-
θειά της να ταυτίσει πλήρως τον να-
ζισμό, τον φασισμό και τον σταλινι-
σμό και να παρακάμψει τις εμφανείς 
και ουσιαστικές διαφορές τους. Σε 
αυτό το σημείο διαφωνούν συντη-

ρητικοί στοχαστές όπως ο Ρ.Αρόν, 
που καταλήγει ότι «η διαφορά ανά-
μεσα στον κομμουνισμό και στον 
ναζισμό είναι ουσιαστική, ανεξάρ-
τητα από τις ομοιότητες. Η διαφορά 
είναι ουσιαστική εξαιτίας της ιδέας 
που εμπνέει το ένα και το άλλο εγ-
χείρημα, στη μια περίπτωση η κα-
τάληξη είναι το στρατόπεδο εργασί-

ας, στην άλλη οι θάλαμοι αερίων»4. 
   Όμως, παρά την αποσπασματικό-
τητα της έκδοσης, μπορούμε να κα-
τανοήσουμε τη σημασία που έχει 
για την ερμηνεία του ολοκληρωτι-
σμού. Ο χαρακτήρας των ολοκλη-
ρωτικών κινημάτων ορίζεται ως 
«μαζικές οργανώσεις ατόμων αλ-
ληλοαποξενωμένων και απομονω-
μένων. Σε σύγκριση με όλα τα άλλα 
κόμματα και κινήματα, χαρακτηρί-
ζονται ολοφάνερα από την αξίωση 
μιας απεριόριστης, αναλλοίωτης 
και χωρίς όρους νομιμοφροσύνης 
από την πλευρά του ατομικού οπα-
δού»5 (σελ. 58).

 Χαρακτηριστικό σε αυτό το ση-
μείο είναι το σύνθημα του Χίμλερ, 
που επαναλαμβάνει η εγχώρια 
Χρυσή Αυγή: «Τιμή μου η πίστη». 

Η Άρεντ συμπεραίνει πως ο 
ολοκληρωτισμός είναι αποτέλε-
σμα της κατάρρευσης της ταξικής 
κοινωνίας και της ανόδου του Ευ-
ρωπαίου «μαζανθρώπου»6, με κύ-
ριο χαρακτηριστικό του την έλλει-
ψη κανονικών κοινωνικών σχέ-
σεων. Συγχρόνως δικαιολογεί την 
αηδία που μπορεί να αισθάνονται 
έναντι «μιας κοινωνίας κορεσμέ-
νης από την αστική ιδεολογία και 
ηθική»7 στοχαστές όπως ο Νίτσε ή 
ο Μπρεχτ ή ο Μαλρώ.

Σε ένα άλλο σημείο, η Άρεντ 
τονίζει: «Οι ολοκληρωτικοί ηγέ-
τες βασίζονται πάνω στον εξανα-
γκασμό που μπορούμε να επι-
βάλλουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας, 
για την περιορισμένη κινητοποί-
ηση των ανθρώπων, που έχουν 
ακόμα ανάγκη. Αυτός ο εσωτερι-
κός εξαναγκασμός είναι η τυραν-
νία της λογικότητας, στην οποία τί-
ποτα δεν μπορεί ν’ αντισταθεί, εκτός 
απ’ τη μεγάλη ικανότητα του αν-
θρώπου ν’ αρχίσει κάτι καινού-
ριο. Η τυραννία της λογικότητας 
αρχίζει με την υποταγή του μυα-
λού στη λογική, σαν μια αστείρευ-
τη διαδικασία παραγωγής σκέψε-
ων. Μ’ αυτή την υποταγή, παραι-
τείται απ’ την εσωτερική του ελευ-
θερία, όπως παραιτείται κι απ’ την 
ελευθερία κίνησής του όταν υπο-
κλίνεται σε μια τυραννία εξωτερική 
απ’ αυτήν. Η ελευθερία, σαν εσωτε-
ρική δυνατότητα του ανθρώπου εί-
ναι ταυτόσημη με την ικανότητα για 
νέο ξεκίνημα, όπως η ελευθερία, 
σαν πολιτική πραγματικότητα, είναι 
ταυτόσημη μ’ ένα χώρο που υπάρ-
χει ανάμεσα στους ανθρώπους 
για να μπορούν να κινηθούν»8. 
   Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
τον άνθρωπο του ολοκληρωτισμού 
περιγράφονται αδρά: «Ο ιδανικός 
πολίτης της ολοκληρωτικής εξου-
σίας δεν είναι ούτε ο πεπεισμένος 
ναζί, ούτε πεπεισμένος κομμου-
νιστής, αλλά ο άνθρωπος που δεν 
μπορεί να κάνει το διαχωρισμό με-
ταξύ γεγονότος και μύθου (δηλα-
δή αγνοεί την πραγματικότητα της 
εμπειρίας) και μεταξύ αληθινού και 
ψεύτικου (δηλαδή αγνοεί τους κα-
νόνες της σκέψης)»9.
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νχελ στο έργο του, Αντιδιαφωτισμός, 
εκδόσεις Πόλις, μετ. Α.Καρακατσού-
λη σελ. 535. 
5. Χ.Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστη-
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30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Το ξερίζωμα του ανθρώπου ως πηγή ολοκληρωτισμού
Για το έργο της χάνα Άρεντ

“ 
Το έργο της Άρεντ, 

θεωρείται πλέ-

ον κλασικό παρά τις 

επιμέρους αντιρρή-

σεις σχετικά με την 

προσπάθειά της να 

ταυτίσει πλήρως τον 

ναζισμό, τον φασι-

σμό και τον σταλι-

νισμό και να παρα-

κάμψει τις εμφανείς 

και ουσιαστικές δια-

φορές τους. 

Η Άρεντ συμπεραίνει πως ο ολοκληρωτισμός είναι αποτέλεσμα της κατάρρευσης της ταξικής κοινωνίας και 
της ανόδου του Ευρωπαίου «μαζανθρώπου» με κύριο χαρακτηριστικό του την «έλλειψη κανονικών κοινωνι-
κών σχέσεων»...



 Αριθμός φύλλου 130       ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 2017 23

Ο τελευταίος ρομαντικός κοινωνιολόγος!

Σ 
την εποχή, που οι κοινω-
νικοί επιστήμονες, ολοέ-
να και περισσότερο μετα-
τρέπονται σε «τεχνικούς» 

του παγκόσμιου συστήματος κυρι-
αρχίας, θα χαρακτηρίζαμε τον Μπά-
ουμαν, ως τον τελευταίο ρομαντικό 
κοινωνιολόγο. 

 Ενθυμούμενοι τον Νίκο Ψυρ-
ρούκη, θα λέγαμε ότι ο Μπάουμαν 
στοχαζόταν με επιστημονικό και όχι 
γραφειοκρατικό ήθος. Μας προέ-
τρεπε, να αναλάβουμε ξανά την ευ-
θύνη απέναντι στο πρόσωπο του 
συνανθρώπου μας, αντιστεκόμενοι 
σε κάθε πολιτική, τεχνολογία, θεσμό 
ή δραστηριότητα, που τείνουν να τον 
καταργήσουν. Άλλωστε, επισήμανε 
ότι: «Το να σκεφτόμαστε κοινωνιο-
λογικά σημαίνει ότι καταλαβαίνου-
με περισσότερο τους ανθρώπους 
γύρω μας, κατανοούμε τις ελπίδες 
τους και τις επιθυμίες τους, τις ανη-
συχίες και τα προβλήματά τους». 

Ο Μπάουμαν γεννήθηκε στην 
Πολωνία το 1925.Μετά την εισβο-
λή των Γερμανών στην Πολωνία, 
διέφυγε στην Σοβιετική Ένωση και 
στρατολογήθηκε στον Πολωνικό 
Κόκκινο στρατό, που τελούσε υπό 
σοβιετική καθοδήγηση, πήρε μέρος 
σε αρκετές μάχες και του απονεμή-

θηκε ο Στρατιωτικό σταυρός ανδρεί-
ας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της 
Βαρσοβίας, αλλά η απογοήτευσή 
του από το Πολωνικό κομμουνιστι-
κό καθεστώς και τις τάσεις αντιση-
μιτισμού που ενισχύονταν τον οδή-
γησαν να φύγει από την Πολωνία το 
1968, αρχικά για το Ισραήλ, χωρίς 
να προσχωρήσει στον σιωνισμό, και 
το 1972 για το Λήντς της Αγγλίας.

Η σκέψη του δέχτηκε επιρροές 
από τον Κάρλ Μάρξ, τον Μάρξ Βέ-
μπερ, τον Τεοντόρ Αντόρνο και τον 
Κορνήλιο Καστοριάδη. 

Βασικός καμβάς του έργου του 
ήταν η κριτική της νεωτερικής και 
μετανεωτερικής εποχής μας. Εντός 
του οποίου, ανατέμνει τα φαινόμενα 
του Ολοκαυτώματος, του ολοκλη-
ρωτισμού, του καταναλωτισμού και 
της τεράστιας ανισότητας που κυρι-
εύει τον κόσμο της παγκοσμιοποί-
ησης. Σημαντική σημασία στο έργο 
του, αποκτά η αίσθηση της ρευστό-
τητας που επικρατεί στον μεταμο-
ντέρνο καταναλωτικό κόσμο μας. 
Μια ρευστότητα, που ενισχύει τον 
φόβο και θρυμματίζει τις χώρες και 
τον κόσμο μας, δημιουργώντας ένα 
διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην 
πλούσια ελίτ και την υπόλοιπη κοι-
νωνία. Τόνιζε, ότι βασική ιδεολογία 
του καιρού μας είναι η αντίληψη, 
ότι ο πλούτος των ολίγων, μας ωφε-

λεί όλους! Αν επιτρέψουμε στους 
πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι, 
τότε θα βοηθήσουμε τους φτωχούς. 
Παρά τα αντίθετα εμπειρικά δεδο-
μένα και την απλή λογική, η πεποί-
θηση αυτή δεν καταλύεται από τα 
αυξανόμενα τεκμήρια που αποδει-
κνύουν το αντίθετο. Επιπλέον, εξε-
τάζοντας την ιστορία της φτώχειας, 
ο Μπάουμαν εστιάζει στην διαφορά 
του να είσαι φτωχός σε μια κοινωνία 
παραγωγής και πλήρους απασχό-
λησης και σε μια κοινωνία κατανα-
λωτών. 

Η απόλυτη ελευθερία του ατό-
μου είναι η κυρίαρχη αξία του με-
τανεωτερικού φιλελευθερισμού, 

ωστόσο η αξία αυτή καταλήγει στην 
αποδόμηση και την απώλεια της 
ασφάλειας στην καθημερινή ζωή, 
αυξάνοντας την ρευστότητα, την 
ανησυχία και την απομάκρυνση 
στις σχέσεις των ανθρώπων. 

Η αρνητική παγκοσμιοποίη-
ση είναι σύμφυτη με το τραγικό ξε-
ρίζωμα των ανθρώπων και τα με-
ταναστευτικά ρεύματα. Η παραγω-
γή «ανθρώπινων απορριμμάτων», 
«περιττών» πληθυσμών, όπως τους 
περιγράφει ο Μπάουμαν, από μετα-
νάστες, πρόσφυγες και άλλους απο-
κλεισμένους, αποτελεί δομικό στοι-
χείο της νεωτερικότητας και της «τα-
κτοποίησης» του κόσμου, που θέλει 

να επιβάλλει ο απόλυτος «εκσυγ-
χρονισμός» της. Ένας εκσυγχρονι-
σμός που κυρίευσε τα πιο απομα-
κρυσμένα σημεία του πλανήτη, πα-
ράγοντας έναν «περιττό» πληθυσμό, 
παντού, αδυνατώντας να δοθούν το-
πικές λύσεις στα παγκόσμια προ-
βλήματα υπερπληθυσμού, μετακι-
νήσεων και ξεριζωμού. Επιπλέον, 
το οντολογικό πρότυπο της ρευστής 
νεωτερικότητας (Liquid Modernity), 
είναι ο άνθρωπος που δημιουρ-
γεί χαλαρούς δεσμούς, ώστε να λύ-
νονται εύκολα, γρήγορα και χωρίς 
πόνο. Ένας ελάχιστος εαυτός (για 
να θυμηθούμε τον Κρίστοφερ Λας), 
που απεγνωσμένα ψάχνει ταυτότητα 
και ανθεκτικούς δεσμούς και ταυτό-
χρονα τον κυριεύει βαθύς φόβος. Το 
αναζητούμενο αυτόνομο άτομο της 
νεωτερικότητας, ηττήθηκε από τον 
θρίαμβο του ατομικισμού, σε έναν 
κόσμο, χωρίς δεσμεύσεις, εμπιστο-
σύνη και με διάχυτο καταναλωτικό 
κομφορμισμό. 

Η παρακαταθήκη του Μπάου-
μαν, αποτελεί ένα υλικό πολύτιμο για 
λαούς, όπως ο δικός μας, που συνει-
δητοποιεί το τεράστιο έργο που μας 
αναλογεί, για να ξεπεράσουμε τους 
φόβους που μας κατατρέχουν, ώστε 
να πετύχουμε τους όρους, κυριολε-
κτικά, της επιβίωσής μας.

Ο Μηνάς

του Δημήτρη Γιαννάτου

στις 9 ιανουαρίου 2017 πέθανε ο πολωνός κοινωνιολόγος και στοχαστής Ζίγκμουντ Μπάουμαν. 

Τ 

ελευταία φορά που συνάντησα τον φίλο 
μου Μηνά, ήταν πρόπερσι την άνοι-
ξη. Ο Μηνάς, λίγο πριν βγει στη σύ-
νταξη, υπέστη πλήγμα βαρύ και φοβε-

ρό στο βιός του. Του είχε συμβεί άλλη μια φορά 
στα νιάτα του. Αλλά αυτή τη φορά το τραύμα ήταν 
βαθύ, γιατί από χέρι αδελφικό είχε προκληθεί. 
Μη έχοντας πόρους και τρόπους από τύχη ανέλ-
πιστη, άρχισε να μελετά τη ζωή των μελισσών. 
Αιτία ήταν η ξαφνική προσγείωση στο ψηλό 
κλαδί της μουριάς –έξω από το πορτί του αυτο-
σχέδιου πλυσταριού– ενός ορφανού απελήμα-
τος μελισσών. Το απέλημα σφιχταγκαλιασμένο 
προστάτευε στο κέντρο την τυχερή βασίλισσα, 
ενώ μερικές φιλότιμες εργάτριες αναζητούσαν 
–εν τω μεταξύ– μια φυσική κυψέλη. Όλα αυτά 
στο καλυβάκι που ήταν η πρόσφατη καταφυγή 
του Μηνά, σε βουνοκορφή, πράσινη με θησαυ-
ρούς της φύσης και της γης. Αφού μελέτησε για 
τα καλά το είδος και τη συμπεριφορά των αγα-
θών εντόμων, κατέβηκε στην πόλη και προμη-
θεύτηκε την πρώτη του κυψέλη και τελάρα από 
κερήθρα, μαζί με τον καπνό για την ακίνδυνη 

ζάλη. Το τσαμπί εγκαταστάθηκε για τα καλά στο 
ασφαλές ξύλινο σπιτάκι. Από τότε ο Μηνάς –για 
να μη σας τα πολυλογώ– έγινε ειδικός και μάλι-
στα πολύ καλός. Οι κυψέλες έγιναν μια εικοσά-
δα και ο φίλος μου ένας ικανός και φίνος παρα-
γωγός μελιού. Η γαλήνη επέστρεψε στα σωθικά 
του. Θα’ ταν τότε 75 χρονών.

Η φροντίδα και η λεπτολόγηση της διαδι-
κασίας του τρόπου του αποτελούν μία επιτομή 
ολόκληρη της ανθρώπινης ευαισθησίας. Μια 
άλλη φορά ίσως τα διηγηθώ με πολλή προ-
σπάθεια όμως, για να μπορέσω να  περιγράψω 
τους χρωματισμούς της ψυχής  του φίλου μου. 
Τότε ίσως καταλάβετε τι εστί Μηνάς. Εκείνη 
τη χαρμόσυνη εποχή, κάποια στιγμή, κατέβη-
κε στην πόλη και ταχυδρόμησε ένα γράμμα 
στο μοναχοπαίδι του που είχε χρόνια ξενιτευ-
τεί. Του ’γραψε τα καλά νέα. Να ’ρθουν με τον 
12χρονο εγγονό τον Μηνά. Ίσως έχει μέλλον 
και προκοπή ο πρόσφατος κάματος …

Το κακό, όταν ορμά, είναι σαν μανιακός που 
σε κυνηγά. Αυτό συνέβη στον φίλο μου Μηνά. 
Μια ήσυχη καλοκαιρινή νυχτιά, με τα άστρα να 

χαζολογάνε στο νταβάνι, την ώρα που ακου-
γόταν ο κούκος και το τριζόνι, από πολλές με-
ριές ξεπήδησαν φλόγες γιγάντιες με πύρινες 
φονικές γλώσσες. Η καυτή μανία με χοροπη-
δητά έκοβε χιλιόμετρα αφήνοντας στο πέρα-
σμά της νεκρούς και σκοτωμένους της φύσης 
τη σπορά. Ο Μηνάς όρθιος και μονάχος μέσα 
στη μαύρη νύχτα-κόλαση παρακολουθούσε με 
μάτια, κάρβουνο, για άλλη μια φορά την άδικη 
θανή του κόπου του. Τ’ αυτιά του, τρυπούσαν, τα 
τσιρίγματα από τα λεπτά διάφανα καψαλισμέ-
να  φτεράκια και θαρρείς και τον σφυροκοπού-
σαν ουρλιαχτά. Μερικά δευτερόλεπτα των χώ-
ριζαν από το σάλτο στη φωτιά δίπλα στις κυψέ-
λες του, όταν ένα μεγάλο τσίμπημα στην κορ-
φή του κεφαλιού του τον κράτησε από τον τε-
λικό πήδο, λες και τον τράβηξε η μελισσούλα 
από το μανίκι. Το δάκτυλο του Μηνά την ακού-
μπησε, περίπου γνώρισε ποια από όλες ήταν, 
τη χάιδεψε και με όλη του την ορμή τράβη-
ξε με δύναμη στο απέναντι ρουμάνι που έδινε 
μάχη σωτηρίας εκ του συστάδην. Η γρηγοράδα 
του Μηνά τους έσωσε. Κατέφυγαν στη αδελφή 

βουνοκορφή, που ήταν παντελώς καραφλή. 
Η μέλισσα στρογγυλοκάθισε όταν κατάκατσαν 
και μάλλον μισολιπόθυμη αποκοιμήθηκε.

Πήρε η αυγή με χρώμα μουντό και πένθι-
μο. Στο τοπίο παρέμειναν ο Μηνάς/τα καρβου-
νιασμένα κουφάρια/και η μέλισσα. Το βλέμμα 
τους μνημόνευσε τη νεκρή ομορφιά.

Αργότερα –μετά από πολύ καιρό–, συνα-
ντώντας τον Μηνά, μου ήταν αδύνατο να βγω 
στη δική του απέραντη θέα. Στη θέα που βύζαι-
νε ο ίδιος για να ’χει γλυκό σάλιο, να ζήσει το 
μελισσάκι, τη θέα που πότιζε με δέος για να 
φυτρώσει στον χιονιά το ενδημικό ανθάκι, να 
τρυγήσει η μέλισσα, να παραφυλάει ο Μηνάς 
μην του πεθάνει, να φτιάξει κουτί απ’ τα κα-
βουρντισμένα πλευρά των δέντρων. Να φτιά-
ξει ένα καψαλισμένο απ’ την αρχή καλυβάκι 
με θέα στα μακρινά πελάγη…

Την τελευταία άνοιξη που ιδωθήκαμε, ψη-
λάφησα με τα μάτια μου ένα ασκεπές ανθρώ-
πινο Μνημείο.

Ολόκληρη επιτομή του θείου.
Αυτός. Ο Μηνάς. Ο φίλος μου.

Ύστερ’ απ’ τα άνθη έζησα
μονάχος εγώ με τη μέλισσα

Ιωάννης των ακρίδων
Ν. Καρούζος

«Άκλιτον»,  της Άννας Αναγνώστη

                                                                                                                                                            ΙΔΕΕΣ
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«Η Στάζι, η μυστική αστυνομία 
που χρησιμοποιούσε έναν πρά-
κτορα για κάθε έξι Ανατολικο-
γερμανούς, παρακολουθούσε 
και έλεγχε κάθε πτυχή της καθη-
μερινής ζωής. Αυτός ο τεράστι-
ος εσωτερικός σκιώδης στρατός 
γνώριζε τα πάντα, ενώ τα αρχεία 
που παρήγαγε ξεπερνούν το σύ-
νολο των κειμένων που γράφτη-
καν στη Γερμανία από την εποχή 
του Μεσαίωνα.»

Άννα Φούντερ, Stasiland-Ιστορίες 
πίσω από το Τείχος του Βερολίνου 

(Εκδόσεις οκτώ).

Τ 
α μεγαλύτερα εγκλήματα 
στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας στηρίζονται ιδεολο-
γικά πάνω σε ψεύδη, ενίο-

τε ζωτικά, για να χρησιμοποιήσου-
με την έκφραση του Κορνήλιου Κα-
στοριάδη. Πατούν πάνω σε έννοιες 
όπως αυτές της δικαιοσύνης, της 
ελευθερίας, της ισότητας. Πάνω σε 
τέτοια ψεύδη νομιμοποιήθηκαν ιδε-
ολογικά οι σταυροφορίες των Δυτι-
κών κατά της Ανατολής, η κατάκτη-
ση πριν πεντακόσια χρόνια της αμε-
ρικανικής ηπείρου (με συνέπεια την 
εξολόθρευση των γηγενών πληθυ-
σμών όπως ήταν οι Αζτέκοι, οι Ίνκας 
και οι Ινδιάνοι), αλλά και η λειτουρ-
γία ολοκληρωτικών καθεστώτων 
όπως αυτά της Ανατολικής Ευρώπης 
στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

Χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση της Ανατολικής Γερμανίας. 
Η χώρα αυτή είχε, συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες του ανατολικού μπλοκ, 
το υψηλότερο ίσως βιοτικό επίπε-
δο. Το σύστημα υγείας και παιδείας 
λειτουργούσε άψογα ενώ τα σούπερ 
μάρκετ ήταν σχεδόν πάντα γεμάτα, 
σε μια προσπάθεια ίσως προβολής 
της βιτρίνας του υπαρκτού σοσια-
λισμού. Όμως εξαιτίας της έλλειψης 
δημοκρατίας, της ανυπαρξίας πολιτι-
κών ελευθεριών, ήταν αυτή η οποία 
σηματοδοτούσε την αντιπαράθεση 
των δύο στρατοπέδων κατά τη διάρ-
κεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Το Τείχος του Βερολίνου ήταν 
το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά το σι-
νικό, το οποίο κρατούσε διαιρεμέ-
νους πληθυσμούς. Ακόμη χειρότερα 
το καθεστώς της πρώην Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Γερμανίας είχε ιδρύ-
σει ειδικό υπουργείο, το υπουργείο 
Κρατικής Ασφάλειας (εν συντομία 
Στάζι) το οποίο αποκλειστικό σκοπό 

είχε την υπεράσπιση του καθεστώ-
τος απέναντι στους ίδιους τους πο-
λίτες του. Στις τάξεις του υπηρετού-
σαν πάνω από 300.000 πληροφορι-
οδότες τους οποίους μπορούσες να 
συναντήσεις παντού : στις δημόσιες 
υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στα σχο-
λεία, στον δρόμο, ακόμη και μέσα 
στην ίδια την οικογένεια. Ποτέ άλ-
λοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας 
κανένα άλλο καθεστώς δεν είχε στή-
σει έναν τόσο απόλυτο, συγκεντρωτι-
κό και μεθοδευμένο σύστημα παρα-
κολούθησης και ανάκρισης ολοκλη-
ρωτικού χαρακτήρα. 

Κι όμως. Οι προειδοποιήσεις εί-
χαν υπάρξει αρκετά χρόνια νωρίτε-
ρα. 

Το «1984» του Τζωρτζ Όργου-
ελ (1949) είναι ένα από τα κορυφαία 
έργα της λογοτεχνίας που ασχολού-
νται με το ζήτημα του ολοκληρωτι-
σμού. Ανάμεσά τους συμπεριλαμ-
βάνονται τα βιβλία «Η Φάρμα των 
ζώων» (1945) του ιδίου, το «Θαυμα-
στός Καινούργιος Κόσμος» (1935) 
του Άλντους Χάξλεϊ, το «Οι πρά-
κτορες του χάους» (1967) του Νόρ-
μαν Σπίνραντ, «Ο αναρχικός των 
δύο κόσμων» (1974) της Ούρσου-
λα Λεγκέν, καθώς και ο προπομπός 
όλων, το «Εμείς», του Ευγένιου Ζα-
μιάτιν (1928). Ο τελευταίος, αναρχι-
κών πεποιθήσεων, συμμετείχε στις 
εξεγέρσεις του 1905 (τη συμμετο-
χή σε αυτή την πλήρωσε με φυλακί-
σεις και διώξεις), αλλά και του 1917. 
Κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής 
Επανάστασης άρχισε να διαβλέπει το 
πού ακριβώς οδηγούνταν αυτή και 
ο προβληματισμός του τον οδήγη-
σε στη συγγραφή του «Εμείς», ανα-
γκάζοντας τον Στάλιν να τον εξορίσει 
εκτός Σοβιετικής Ένωσης το 1931. 

Κάπως παράλληλη είναι και η 
πορεία του Τζωρτζ Όργουελ. Το 1937 
τον βρίσκει δημοσιογράφο στη Βαρ-
κελώνη, κατά τη διάρκεια του ισπανι-
κού εμφυλίου. Λίγο μετά εντάσσεται 

στην τροτσκιστική ομάδα POUM και 
συμμετέχει στις συγκρούσεις κατά 
των φρανκιστών όπου και τραυματί-
ζεται. Ζώντας από πρώτο χέρι το πο-
γκρόμ που εξαπολύθηκε ενάντια στο 
POUM, αλλά και στους αναρχικούς 
της CNT/FAI από το σταλινικής επιρ-
ροής κομμουνιστικό κόμμα Ισπανί-
ας, μετατρέπεται σε φανατικό πολέ-
μιο του σταλινισμού, πράγμα που τον 
οδήγησε στη συγγραφή της «Φάρμας 
των Ζώων» (1945) αρχικά και του 
«1984» αργότερα. 

Στο έργο αυτό περιγράφει μια 
μελλοντική κοινωνία, στην οποία 
έχει κυριαρχήσει το κόμμα του ΑΓ-
ΓΣΟΣ (αρχικά του αγγλικός σοσια-
λισμός). Η επικράτηση του κόμμα-
τος είναι καθολική και ολοκληρω-
τική πάνω στην κοινωνία. Ρυθμί-
ζει τον τρόπο ζωής, αναπαραγωγής 
αλλά, ακόμη χειρότερα, και τον τρό-
πο σκέψης, επιβάλλοντας στους πο-
λίτες του το τι, πώς και πότε επιτρέ-
πεται να σκέφτονται. Σύνθημά του: 
Ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθε-
ρία είναι σκλαβιά, η άγνοια είναι 
δύναμη. Χρησιμοποιώντας επιστη-
μονική μεθοδολογία, αλλά και την 
ακραία βία βάρβαρων βασανιστη-
ρίων, επιβάλλει την τάξη ως υπουρ-

γείο Αλήθειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στο βιβλίο του Τζωρτζ Όργουελ έχει 
το τμήμα της ΝΕΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (πε-
ριγράφεται εκτενώς στο παράρτημα 
της έκδοσης), όπου το καθεστώς, πα-
ρεμβαίνοντας στη γλώσσα, προσθέ-
τει, αφαιρεί, τροποποιεί έννοιες και 
λέξεις, προσπαθώντας να ελέγξει τον 
λόγο και κατ’ επέκταση τη διαδικα-
σία της μνήμης και της σκέψης. Σω-
στό! Όταν στη γλώσσα δεν υφίσταται 
η λέξη/έννοια ελευθερία, αφαιρείται 
η πιθανότητα κάποιος να αγωνιστεί 
για αυτήν. Ποτέ άλλοτε δεν έχει κα-
τατεθεί σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο ο 
προβληματισμός του πόσο σημαντι-
κή είναι η γλώσσα κοινωνικά, πολιτι-
κά και πολιτιστικά, την ίδια ώρα που 
διάφοροι προοδευτικοί αγωνίζονται 
για την απομείωσή της. 

Το κλίμα που κυριαρχεί στο 
«1984» είναι ζοφερό, απαισιόδοξο 
όσο και καφκικό. Το άτομο συνθλί-
βεται από τους τρομοκρατικούς μη-
χανισμούς του καθεστώτος και όσο 
κι αν προσπαθεί να κρατηθεί από 
ρομαντικές αναφορές στο παρελθόν, 
ή από το ισχυρό αίσθημα της αγά-
πης, τελικά είναι ανίσχυρο απέναντι 
σε αυτό.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου ανε-
βάζει, στο Νέο Θέατρο Κατερίνας 
Βασιλάκου, το έργο του Όργουελ 
σε μία παράσταση πιστή στο πνεύ-
μα του βιβλίου. Κατορθώνει να με-
ταδώσει στους θεατές τον ζόφο, τον 
εγκλεισμό και τη μοναξιά που νιώθει 
ο ήρωας απέναντι στο Μεγάλο Αδελ-
φό. Στην πρότασή της όμως, αν και 
άρτια, ουσιαστικά παρουσιάζει μια 
παράσταση κατά την οποία οπτικο-
ποιεί το «1984». Για κάποιον/α που 
έχει διαβάσει το βιβλίο, η παράστα-
ση δεν προσφέρει κάτι καινούριο, 

δεν βγαίνει σοφότερος ή περισσό-
τερο προβληματισμένος μετά το πέ-
ρας της. Ενδεχομένως να προσφέρε-
ται για όσους/ες δεν έχουν προστρέ-
ξει στο έργο του Όργουελ, μιας και οι 
δύο περίπου ώρες της παράστασης 
λειτουργούν άκρως ικανοποιητικά 
και άρτια, όπως αναφέραμε και προ-
ηγουμένως, γι’ αυτούς. 

Η χρησιμοποίηση του βίντεο βο-
ηθά, συμπληρώνει και αναδεικνύ-
ει την πρότασή της στο πρώτο μέ-
ρος, μιας και μεταφέρει στο κοινό 
το γεγονός ότι το μάτι του Μεγάλου 
Αδελφού βρίσκεται παντού, ακό-
μα και στις πιο προσωπικές στιγ-
μές. Στο συγκεκριμένο έργο όμως, 
ή μάλλον εξαιτίας αυτού, η δυναμι-
κή της ερμηνείας (βασικό συστατικό 
του θεάτρου) αποδυναμώνεται για 
να επανέλθει, αρκετά έντονα είναι η 
αλήθεια, στο δεύτερο και τελευταίο 
μέρος, αυτό της ανάκρισης του Ου-
ίνστον, του κεντρικού ήρωα δηλαδή, 
από τον μηχανισμό.  

Ο Αργύρης Πανταζάρας, για 
μία ακόμη φορά, δείχνει τις μεγάλες 
δυνατότητές του στον ρόλο του κε-
ντρικού ήρωα, μεταδίδει τον χαρα-
κτήρα του ανθρώπου που συνθλίβε-
ται τόσο από τους μηχανισμούς του 
ολοκληρωτισμού, όσο και από την 
αδυναμία επικοινωνίας με τον συ-
νάνθρωπο. Κουβαλά τη σπίθα της 
ελπίδας, της αλληλεγγύης και της 
αγάπης μέχρι την τελική πτώση του 
και την οριστική επικράτηση του 
Μεγάλου Αδελφού. 

Άψογος ο Νίκος Κουρής στον 
ρόλο του Ο’Μπράιεν, του καθεστω-
τικού ψυχρού επαγγελματία αξιω-
ματούχου, όπως εξίσου καλοί και οι 
υπόλοιποι ηθοποιοί. 

Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να 
κάνουμε, εκτός από τη λειτουργία 
του βίντεο που προαναφέραμε, τόσο 
στον φωτισμό όσο και στις κατασκευ-
ές, μιας και ενέτειναν το περίκλειστο 
της κοινωνίας που περιγράφεται στο 
βιβλίο. 

Όσο και αν η παράσταση μετα-
φέρει με ιδανικό τρόπο το κλίμα του 
έργου του Όργουελ, άλλο τόσο όμως 
αδυνατεί να το ξεπεράσει και ενδε-
χομένως να δικαιολογήσει τη συγκε-
κριμένη επιλογή. 

Όμως επιμένουμε: Δεν είναι όλα 
θέατρο, δεν μπορούν όλα να μετα-
τραπούν σε θεατρική / δραματουρ-
γική πρόταση. 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Η πραγματικότητα του Ολοκληρωτισμού
«1984» σε σκηνοθεσία κατερίνας ευαγγελάτου

1984
του ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ

Νέα Διασκευή: Ρόμπερτ Άικι & 
Ντάνκαν Μακμίλαν
Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Κατε-
ρίνα Ευαγγελάτου
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Μουσική: Γιώργος Πούλιος
Βίντεο: Στάθης Αθανασίου

Ηθοποιοί: 
Αργύρης Πανταζάρας, Νίκος Κου-
ρής, Λένα Δροσάκη, Σωτήρης 
Τσακομίδης, Νίκος Πυροκάκος, 
Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Ερρίκος 
Μηλιάρης, Αγησίλαος Μικελάτος.
Στο βίντεο εμφανίζονται οι ηθοποι-
οί: Παντελής Δεντάκης, Δήμητρα 
Δερμιτζάκη, Βασίλης Κουκαλάνι, 
Αλεξάνδρα Λέρτα, Πόπη Λυμπε-
ροπούλου.



 Αριθμός φύλλου 130       ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιανουαρίου 2017 25

Μ 
ε τα παραπάνω σκωπτι-
κά λόγια, που παραθέ-
τω εδώ ατόφια, εισάγει 
ο μεγάλος Φώτης Κό-

ντογλου την παρουσίαση του βίου 
και της πολιτείας του Παναγιώτη 
Ποταγού στο βιβλίο του Φημισμέ-
νοι Άντρες και Λησμονημένοι και με 
τον μοναδικό του τρόπο καταφέρνει 
σε μία μόνο παράγραφο να περιγρά-
ψει τόσο το μεγαλείο όσο και την τρα-
γικότητά τους. Η ιστορία του αποτε-
λεί υπόδειγμα αστείρευτου πάθους 
και επιμονής για γνώση και εξερεύ-
νηση σε άκρως επικίνδυνες περιο-
χές του τότε κόσμου και ταυτόχρο-
να μνημείο αναίσχυντης αχαριστεί-
ας και μικρόνους αδιαφορίας εκ μέ-
ρους της πολιτείας.

Ο Ποταγός ήταν πραγματικά απί-
στευτη περίπτωση ανθρώπου που 
δεν τον χωρά ο τόπος του. Γεννημέ-
νος στη Βυτίνα της Αρκαδίας στις 7 
Οκτωβρίου 1839, φοίτησε στο φημι-
σμένο σχολείο της πόλης του, συνέχι-
σε τις σπουδές του στην ιατρική σχο-
λή του πανεπιστημίου Αθηνών και 
αφού κέρδισε στον μαυροκορδάτειο 
διαγωνισμό πήγε στο Παρίσι για με-
ταπτυχιακές σπουδές. Το 1866 επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και άσκησε το 
επάγγελμα του ιατρού στη Στεμνίτσα 

Αρκαδίας. Η θέση του ήταν μόνιμη 
και η σταδιοδρομία του στον κρατι-
κό μηχανισμό εξασφαλισμένη, αλλά 
ο Ποταγός είχε άλλα σχέδια για τον 
εαυτό του. Τα ακατανόητα για την οι-
κογένεια, αλλά και για τον κοινωνικό 
του περίγυρο, σχέδια, θα τον έκαναν 
να παρατήσει τη σιγουριά της «άνευ 
εκπλήξεων» ζωής στην επαρχιακή 
Ελλάδα και θα τον κατηύθυναν στα 
βάθη της ασιατικής και της αφρικα-
νικής ηπείρου προς αναζήτηση γνώ-
σεων και περιπέτειας.

Ο Ποταγός πραγματοποίησε 
τρεις συνολικά εξερευνητικές απο-
στολές που διήρκεσαν δεκαπέντε 
χρόνια (1868-1883) και το γεωγρα-
φικό και εθνολογικό του έργο θεω-
ρείται εξαιρετικό από τη διεθνή επι-
στημονική κοινότητα, παρά το γε-
γονός ότι στη χώρα που γεννήθηκε 
τόσο το έργο του όσο και το όνομά 
του είναι παντελώς άγνωστα.

Στο πρώτο του ταξίδι, ο Ποταγός 
ξεκίνησε από τη Συρία έφιππος και 
αφού πέρασε από το Ιράκ, την Περ-
σία και το Αφγανιστάν, διέσχισε 
τους ορεινούς όγκους του Χιντοκούς 
και του Παμίρ και έφτασε, μέσα από 
την έρημο Γκόμπι, στη βόρειο Κίνα 
και την Μογγολία, για να καταλήξει 
στην Ανατολική Σιβηρία από όπου 

και επέστρεψε στην Αγία Πετρού-
πολη και από εκεί στην Οδησσό και 
την Κωνσταντινούπολη. Σκοπός 
του ήταν να ακολουθήσει τα χνάρια 
του Μεγ. Αλεξάνδρου καταγράφο-
ντας λεξιλογικά και πολιτιστικά στοι-
χεία που κληροδότησαν στις διάφο-
ρες χώρες και περιοχές της διαδρο-
μής του οι πρόγονοί μας. Ταυτόχρο-
να είχε την ευκαιρία να καταρρίψει 
κάποιους μύθους που είχε υφάνει, 
εν είδει ευκολίας αφήγησης, ο Μάρ-
κο Πόλο και οι οποίοι θεωρούνταν 
θέσφατα για τη δυτική γεωγραφία.

Στο δεύτερο του ταξίδι, ξεκίνη-
σε από το Σουέζ της Αιγύπτου και 
αφού περιηγήθηκε τις βορειο-δυτι-
κές εκτάσεις της Ινδίας, τη νότιο Περ-
σία και το Αφγανιστάν, επέστρεψε 
στο Κάιρο. Σημειωτέον ότι στην εν 
λόγω αποστολή, όπως και στην προ-
ηγούμενη, ο Ποταγός χρησιμοποίη-
σε υπέρ του την ελληνική του υπη-
κοότητα, η οποία άνοιγε πόρτες στα 
διάφορα βασίλεια της Ασίας τη στιγ-
μή που οι αυτόχθονες ήταν άκρως 
επιφυλακτικοί απέναντι στους Δυτι-
κούς περιηγητές-κατασκόπους. Το 
κύρος του δε ήταν τέτοιο, που κατά-
φερε να αποτρέψει εν δυνάμει εμφύ-
λιο στο Αφγανιστάν (1875) τον οποίο 
υποδαύλιζαν οι Βρετανοί κι έτσι να 

μπει στο στόχαστρο της Βασιλικής 
Γεωγραφικής Εταιρείας.

Στο τρίτο του ταξίδι, ορμώμενος 
από το Κάιρο, κατευθύνθηκε νότια, 
και –μέσω του Σουδάν– έφτασε στο 
βόρειο Κονγκό, προχωρώντας νο-
τιότερα από τις περιοχές που είχε 
εξερευνήσει ο μεγάλος Γερμανός 
εξερευνητής Γ. Σβάινφουρτ (1836-
1925). Στο τελευταίο του αυτό ταξί-
δι ο Ποταγός ανακάλυψε τους ποτα-
μούς Μπόμου και Ουέλε του Κον-
γκό (1877). Αντίθετα με την επικρα-
τούσα ως τότε άποψη, πως δηλαδή ο 
Μπόμου χύνεται στον Νείλο, ο Πο-
ταγός κατέδειξε ότι ο Μπόμου είναι 
παραπόταμος του Κονγκό, που εκ-
βάλλει τελικά στον Ατλαντικό ωκεα-
νό.

Ο Ποταγός, με την ολοκλήρωση 
των ταξιδιών του, ξεκίνησε τη συγ-
γραφή ενός βιβλίου στο οποίο κα-
τέγραφε τις πολύτιμες παρατηρή-
σεις του και προσέγγισε το ελληνι-
κό κράτος για να το εκδώσει καθώς 
είχε ξοδέψει όλες του τις οικονομίες 
χρηματοδοτώντας τα ταξίδια του. Η 
απόκριση του δημοσίου, μέσω του 
υπουργείου Παιδείας, ήταν άκρως 
απογοητευτική και ενδεικτική της 
μικροψυχίας των πολιτικών νάνων 
της εποχής.

Αφού ο ατυχής εξερευνητής 
έστειλε ένα από τα συγγράμματά του 
στο υπουργείο Παιδείας προς αξιο-
λόγηση και μη λαμβάνοντας καμία 
απολύτως απάντηση επί ένα έτος 
και τρεις μήνες, ταξίδεψε ο ίδιος στην 
Αθήνα για να δει τι συμβαίνει. Εκεί, 
παίχτηκε ένα πραγματικό θέατρο του 
παραλόγου, με τον Ποταγό να προ-
σπαθεί να μάθει την τύχη των σημει-
ώσεών του και του μελλοντικού του 

βιβλίου και να γίνεται μπαλάκι από 
τα διάφορα τμήματα του υπουργεί-
ου στο παλάτι και τούμπαλιν. Τελικά, 
απελπισμένος, θα διαπιστώσει ότι το 
πολύτιμό του σύγγραμμα είχε πετα-
χτεί στον κάλαθο των αχρήστων χω-
ρίς καν να διαβαστεί.

Το παρανοϊκό της υπόθεσης 
ήταν ότι τελικά βρήκε ο ίδιος ένα μέ-
ρος των σημειώσεών του μέσα στο 
υπουργείο και πάνω στην απόγνω-
σή του προσέγγισε τον πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανα-
γιώτη Κυριακό, ο οποίος, αναγνω-
ρίζοντας αμέσως τη σπουδαιότητα 
του θέματος, υπέβαλε αίτημα 5000 
δραχμών προς το υπουργείο για την 
έκδοση του βιβλίου. Η αλήστου μνή-
μης αρνητική απάντηση του υπουρ-
γού παιδείας Δ. Βουλπιώτη επί του 
ζητήματος αρμόζει σε βλαχοδήμαρ-
χο ολκής: «Περίμενε τόσα χρόνια. Ε, 
ας περιμένει μερικά ακόμη». Το πα-
νεπιστήμιο εξέδωσε, τελικά, τον 1ο 
τόμο του βιβλίου του Περιηγήσεις το 
1883 και η γαλλική έκδοση κυκλο-
φόρησε στο Παρίσι δύο χρόνια αρ-
γότερα.

Αντίθετα με την αγνωμοσύνη της 
ελληνικής πολιτείας, ο Ποταγός τιμή-
θηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, τη 
Γεωγραφική Εταιρεία της Γαλλίας 
και τον βασιλιά του Βελγίου Λεοπόλ-
δο Β’, πρόεδρο τότε της Παγκοσμί-
ου Γεωγραφικής Εταιρείας, ο οποίος 
και έδωσε το όνομά του σε κεντρική 
αρτηρία της πόλης Ισίρο του Βελ-
γικού Κονγκό. Όταν του ζήτησε να 
υπογράψει στη χρυσή βίβλο των πε-
ριηγητών, εκείνος έγραψε μόνο δυο 
λέξεις: «Εις Έλλην».

Ο Ποταγός θα τελείωνε τη ζωή 
του ξεχασμένος και απογοητευμένος 
στο χωριό Νυμφές της Κέρκυρας το 
1903, φροντίζοντας δωρεάν τους αρ-
ρώστους της περιοχής. Ο 2ος τόμος 
του βιβλίου του, που θα περιείχε την 
περιγραφή των ηθών, των εθίμων, 
των θρησκειών και της ιστορίας των 
λαών που γνώρισε, δεν εκδόθηκε 
ποτέ και στέρησε για πάντα τη νεοελ-
ληνική βιβλιογραφία από μια πολύ-
τιμη παρακαταθήκη. Όταν οι συγγε-
νείς του έσπευσαν στο σπίτι του στην 
Κέρκυρα μετά τον θάνατό του, μη 
βρίσκοντας τα πετράδια και χρυσα-
φικά που νόμιζαν ότι έκρυβε, ξέσκι-
σαν με μανία τον πραγματικό θησαυ-
ρό, τα ανέκδοτα χειρόγραφα του με-
γάλου εξερευνητή!

Παναγιώτης Ποταγός, «Εις Έλλην»
ο λησμονημένος Έλληνας εξερευνητής του 19ου αιώνα

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Ο Ποταγός θα τε-

λείωνε τη ζωή του 

ξεχασμένος και 

απογοητευμένος 

στο χωριό Νυμ-

φές της Κέρκυρας 

το 1903 φροντίζο-

ντας δωρεάν τους 

αρρώστους της πε-

ριοχής.

«Αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν εἶναι γραμμένο γιὰ σοβαροὺς 
ἀνθρώπους. Δόξα σοι ὁ Θεός, ὑπάρχουνε ἀκόμα 
ἄνθρωποι, ποὺ τοὺς ἀρέσουνε τὰ ἁπλὰ πράγμα-
τα, οἱ ἱστορίες καὶ τὰ παραμύθια. Κ᾿ ἡ δική μου 
τέχνη εἶναι ἁπλὴ καὶ τὴν κάνω γιὰ τοὺς ἁπλούς. 
Τί δὲν τραβήξανε τόσοι καὶ τόσοι δυνατοὶ ἄνθρω-
ποι, ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ ζωντόβολα, ἀπ᾿ αὐτουνοὺς 
τοὺς σοβαροὺς ἀνθρώπους, ποὺ κρίνουνε τὴν πο-
λιτεία τους καὶ τοὺς περιφρονᾶνε καὶ τοὺς τυ-
ραγνᾶνε καὶ ποὺ στὸ τέλος σπέρνουνε τσουκνί-
δες καὶ ἀπήγανο ἀπάνω στὸ κιβούρι τους. Ἕνας 
τέτοιος περιφρονημένος καὶ λησμονημένος εἶναι 
κι᾿ ὁ Παναγιώτης Ποταγός, ὁ νέος Μᾶρκος Πό-
λος. Πῆγε ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία ἴσαμε τὸ Πεκίνο μὲ 
τ᾿ ἄλογο καὶ μὲ τὰ ποδάρια, κατόρθωμα ποὺ δὲν 
τὤκανε κανένας πρὶν ἀπ᾿ αὐτόν, ὕστερα ταξίδεψε 
στὴν Περσία, στὴν Ἰνδία κι ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο τρά-
βηξε μέσα στὴν Ἀφρικὴ ἴσαμε τὴν καρδιά της καὶ 
μολοταῦτα πέθανε λησμονημένος καὶ πικραμέ-
νος, γιατὶ οἱ σοβαροὶ ἄνθρωποι, ποὔπαμε πρωτύ-
τερα, τὸν πήρανε στ᾿ ἀλαφριά, ἐπειδὴς ‘‘δὲν ἦτο 
σοβαρὸς ἐπιστήμων’’, μὲ βαρόμετρα καὶ μὲ θερ-
μόμετρα καὶ μὲ ματογυάλια. Ἀλλ᾿ ἅφες τοὺς νε-
κροὺς θάπτειν τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς».
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. . . θάρθει καιρός που θα με λησμονήσετε . . .

. . . θα προσκυνήσετε είδωλα, 
φτιαγμένα από χρυσό . . .

. . . θάρθει καιρός που θα σας βρουν μεγάλες συμφορές . . .

. . . μην απελπίζεστε, τέκνα μου . . .
. . . ακολουθήστε το θείον βρέφος και ο πράσινος ήλιος θα ανατείλει ξανά . . . 

. . . πριν λαλήσει ο Μητσοτάκης 
θα με απαρνηθείτε τρεις φορές . . .

. . . ο ουρανός θα βαφτεί κόκκινος 
και ο τόπος θα γεμίσει ακρίδες . . .

. . . ο ναός του Θεού θα γεμίσει 
Γραμματείς και Φαρισαίους . . .

. . . θα έχετε σύνταξη και 
θα είναι σαν να μην έχετε . . .

. . . θα σας δίνουν αντιπαροχή 
και δεν θα την παίρνετε . . .
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Όταν οι κινηματογράφοι παίζουν καλές 
ή, για διάφορους λόγους, ενδιαφέρουσες 
ταινίες, τότε και ο κριτικός πάει σινεμά 
μαζί με τον πολύ κόσμο. Πρέπει να μιλή-
σει για αυτό που μιλούν όλοι. Οι τελευταί-
ες εβδομάδες έφεραν, λοιπόν, ταινίες, κά-
ποιες από αυτές με μεγάλες υπογραφές, 
που κρατάνε το θεατή.

Ο 
Μάρτιν Σκορτσέζε, ας πούμε, 
αποφάσισε να γίνει ιησουίτης και 
να τσαλαβουτήξει σε κάτι γιαπω-
νέζικα νερά που, καυτά όπως εί-

ναι, τον τσουλούφρησαν. Στη Σιωπή διατείνε-
ται, ως καλός ιησουίτης –τι άλλο;– ότι ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα. Ο ιδρυματικός και, φευ, χω-
ρίς πίστη χριστιανισμός γίνεται όπλο στην πιο 
στυγνή φάση της αποικιοκρατίας, κάπου στα 
1600, συναντώντας τα σκληρά αντίμετρα των 
ιαπωνικών αρχών. Ένας ιησουίτης παπάς πεί-
θει τους Ιάπωνες χωρικούς χριστιανούς να πα-
τούν τις εικόνες για να γλιτώσουν.  Να πώς βλέ-
πει τους σκληρούς διωγμούς ένας Νεοϋορ-
κέζος, που μοιάζει να ασπάζεται το δόγμα της 
Γουόλ Στριτ: Σιγά! Τι βουδιστής τι χριστιανός, 
τι σημασία έχει, αφού έτσι κι αλλιώς δεν πι-
στεύεις. Μια γυναίκα, μια περιουσία, και ζή-
σανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αίφνης ο 
άνθρωπος γίνεται ποντίκι. Όσο για  κινηματο-
γραφικές αρετές, ο Σκορτσέζε ρίχνει κάτι ομί-
χλες, πιστεύοντας ότι έτσι θα μοιάσει στους γί-
γαντες του σινεμά, σαν τον Μιζογκούτσι. Μόνο 
που εκείνος ο γίγας, μακρυά από ιησουίτικες 
λίμπεραλ «λογικές», έκανε τους Σταυρωμένους 

εραστές (1954), ένα αριστούργημα καρτερίας 
και αφοσίωσης, βάζοντας τους ήρωές του, αντί 
να προδίδουν για να σώσουν τάχα τους άλλους, 
να θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον. Κι έκανε 
ένα σινεμά ατόφιο χρυσάφι, σε αντίθεση με τις 
ψευτοφιλοσοφίες του Σκορτσέζε.

Είδατε; Παρασύρθηκα. Γιατί η πρόθεσή 
μου ήταν να γράψω για μια άλλη ταινία, που 
παίρνει τους ανθρώπους και τα πάθη τους 
πολύ πιο σοβαρά από τους μοδάτους της Νέας 
Υόρκης –βάλτε και τον Γούντι Άλεν από δίπλα. 
Αν και συνομιλεί με έναν παλιό Νεοϋορκέζο.

Οι ήρωες του Ασγκάρ Φαραντί ζουν στην 
Τεχεράνη. Δεν έχει σημασία που ο Εμάντ και 
η Ράνα υποδύονται στο θέατρο τον Γουίλι και 
την Λίντα, από το έργο του Άρθρουρ Μίλ-
λερ. Ή μήπως έχει; Η Τεχεράνη δεν είναι Νέα 
Υόρκη. Μη σας ξεγελούν τα αυτοκίνητα και τα 
κινητά. Εδώ τα θέματα είναι άλλα. Σκηνοθέτης 
γυναικών ο Φαραντί, έχει την ευκαιρία να δώ-
σει τις διαφορετικές πτυχώσεις της εκδίκησης, 
του ψυχικού πόνου, της αφοσίωσης.

Μια πολυκατοικία έχει υποστεί ρήγματα 
και εκκενώνεται. Ο Εμάντ και η Ράνα εγκα-
ταλείπουν το σπίτι τους μέσα στον πανικό. Για 
να εξοικονομήσουν χρήματα και να βρουν νέο 
διαμέρισμα, θα πρέπει να πουλήσουν το αυ-
τοκίνητό τους. Ο Εμάντ διδάσκει φιλολογία 
και οι δυο τους είναι ηθοποιοί. Πρωταγωνι-
στούν, στους ρόλους του Γουίλι και της Λίντας 
Λόμαν, στο έργο του Άρθουρ Μίλερ «Ο θά-
νατος του εμποράκου» (1949). Πίσω στη Νέα 
Υόρκη! Ο σκηνοθέτης του έργου τούς διαθέ-
τει ένα μικρό διαμέρισμα που πρόσφατα έχει 

εγκαταλείψει μια νοικάρισσά του, χωρίς όμως 
να πάρει τα πράγματά της. Αυτά τα πράγμα-
τα θα γίνουν ο πυροκροτητής που θα δώσουν 
την ιστορία της ταινίας. Η πρώην νοικάρισσα, 
«αμφιβόλου ηθικής», δεν ξεκαθαρίζεται αν εί-
ναι ερωτομανής ή περιστασιακή πόρνη. Μια 
μέρα στο διαμέρισμα θα τρυπώσει ένας ηλι-
κιωμένος πρώην φίλος της και η ιστορία της 
Ράνα και του Εμάντ θα πάρει άλλη τροπή. Η 
εκδίκηση από την πλευρά του Εμάντ και η ψυ-
χοσωματικοί πόνοι της Ράνα θα καθοδηγή-
σουν το τέλος ανάμεσα στην εκδίκηση, τόσο 
κοινότοπη στον ισλαμικό  κόσμο και στο έλε-
ος, terra incognita στον ανελέητο αστικό κό-
σμο, που ζώνει φυσικά και την Τεχεράνη.

Το ενδιαφέρον με τον Φαραντί είναι ότι 
στις ιστορίες του περισσότερο υπαινίσετται 
παρά εξηγεί. Έτσι οι χαρακτήρες του κυκλώ-
νονται από ένα μυστήριο και οι πράξεις τους 
γίνονται απρόβλεπτες. Η ταινία βραβεύτηκε 
για το σενάριό της στις Κάννες και πράγματι 
υπάρχει πολλή λεπτοδουλειά εκεί. 

Η σύνδεση της ιστορίας του με το έργο του 
Μίλερ δεν είναι σύνδεση αναλογίας. Ο Εμάντ 
δεν είναι έμπορος και η Ράνα δεν ειναι η με-
σήλικας σύζυγος. Αλλά οι δυο τους μιλούν με-
ταξύ τους πιο ειλικρινά την ώρα της παράστα-
σης, με τα λόγια των ρόλων τους. Τα ανθρώ-
πινα αισθήματα δεν είναι διακοινώσιμα, λέει ο 
Φαραντί. Απλώς οι συνέπειές τους στις καθη-
μερινές πράξεις ματώνουν. 

Ο Φαραντί χρησιμοποιεί έναν ενδιαφέρο-
ντα κινηματογραφικό ρυθμό που άλλοτε επι-
ταχύνεται άλλοτε χαλαρώνει, πάντα με όχη-

μα τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του. Δεν 
ξεφεύγει ποτέ από τα ανθρώπινα βλέμματα. 
Που συνήθως δεν κοιτούν στα μάτια. Η πόλη 
γύρω, μια μικροαστική γειτονιά της Τεχερά-
νης, σχεδόν υπαινίσσεται, σε αυτόν τον μινι-
μαλισμό του σκηνοθέτη. 

Όλο το ψαχνό είναι τα πρόσωπα. Πολύ εν-
διαφέρουσες οι ερμηνείες, ο Σαχάμπ Χοσεϊ-
νί έχει βραβευτεί στον ρόλο του Εμάντ, αλλά 
και στο ρόλο της Ράνα η Ταράνεχ Αλιντούστι, 
δίνει μια χαμηλόφωνη ερμηνεία εσωτερικού 
ρυθμού πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορεί η 
συνοχή του έργου να μη φτάνει στα είκοσι δύο 
καράτια της Έλις ή στο ακριβοζυγισμένο Ένας 
χωρισμός (2011), αλλά ο Εμποράκος κρατάει 
ψηλά τον πήχη και ο Φαραντί είναι και πάλι 
στον προθάλαμο των Όσκαρ.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ο Εμποράκος

Έ 
να ζευγάρι πιο νέο και 
πιο χαλαρό ορίζει και 
τον κόσμο του Paterson, 
της νέας ταινίας του Τζιμ 

Τζάρμους, που οι ουρές των θεατών 
του έδωσαν μια άλλη διάσταση στη 
χιονισμένη Αθήνα. Το Πάτερσον είναι 
μια επαρχιακή μικρή πόλη του Νιού 
Τζέρσεϊ, είναι ένα ποίημα του ποιη-
τή Γουίλιαμ Κάρλος Γουίλιαμς και εί-

ναι επίσης το όνομα του οδηγού λε-
ωφορείου στην πόλη, του πρωταγω-
νιστή του έργου –ο ηθοποιός επίσης 
κατά σύμπτωση (;) ονομάζεται Άνταμ 
Ντράιβερ (οδηγός). Πολλές λοιπόν 
οι συμπτώσεις, όπως και η σύμπτω-
ση του Πάτερσον με τη Λάρα, ένα αρ-
μονικό ζευγάρι μη λευκών αμερικα-
νών, ισπανο-αραβο-ιρανικής κατα-
γωγής. Μια άλλη Αμερική. Με κλει-
στά εργοστάσια μεταξουργίας, που 
ο Πάτερσον διασχίζει καθημερινά 
για να πάει στη δουλειά του. Απόγο-
νοι των παλιών μεταναστών-εργα-
τών οι περισσότεροι στην ξεχασμέ-
νη αυτή πόλη, ζουν γενικά ξεχασμέ-
νοι. Αν κανείς δει αυτή την ταινία και 
τη χρονολογία της, θα υποθέσει ότι ο 
κόσμος στα 2016 έχει αποξεχαστεί 
σε μια ακύμαντη ειρήνη. Λίγο απέχει 
ο χαζοχαρουμενισμός.

Αλλά ο Πάτερσον είναι ένας 
οδηγός που γράφει ποίηση. Διαβά-
ζει ποίηση, λατρεύει τον συντοπί-
τη του (έζησε στο Ράθερφορντ του 

Νιου Τζέρσεϋ) Γουίλιαμς και προ-
σπαθεί να του μοιάσει στους στίχους 
που γράφει. Μια ακύμαντη καθημε-
ρινότητα. Να ο κόσμος του Πάτερσον, 
ιδού ο κόσμος του Τζάρμους! Λυρι-
κός πάντοτε, ο Τζάρμους, σε αντίθε-
ση με τον Φαραντί, αφήνει την πόλη 
να κυκλοφορεί ανάμεσα στους ήρω-
ες. Χιούμορ, χαλαρή διάθεση, ερω-
τική διάθεση, όλα συντείνουν σε μια 
ταινία που βρίσκεται σε ένα όριο. 

Ο Τζάρμους, ποιητής ο ίδιος με 
το σινεμά του, ισορροπεί τελικά σε 
μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ του 
ανιαρού και του γοητευτικού. Ο Πά-
τερσον κάνει κάθε μέρα τα ίδια. Ξυ-
πνάει λίγο μετά τις έξι, ενώ η φίλη 
του ακόμα κοιμάται, πάει στη δου-
λειά, οδηγεί ως το μεσημέρι, γευμα-
τίζει σε μια ήσυχη γωνιά με φαγητό 
από το σπίτι, σχολάει αργά το από-
γευμα, γυρίζει σπίτι, δειπνεί με τη 
Λάρα, βγάζει τον σκύλο βόλτα, πίνει 
μια μπύρα στο μπαρ, γυρίζει όταν η 
φίλη του κοιμάται. Γράφει στο σημει-

ωματάριό του στίχους στα διαλείμμα-
τα της δουλειάς. Αυτά. Κι ομως, όλη 
αυτή η τελετουργία της καθημερινό-
τητας γίνεται στα χέρια του Τζάρμους 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να στο-
χαστεί πάνω στην ήπια μελαγχολία, 
που μοιάζει να κινεί τις ζωές μας. Κι 
αν στην πιο έντονη ζωή μπορεί να μη 
γίνεται εύκολα φανερή, στην ήσυχη 
ζωή του Πάτερσον λάμπει. 

Μην απορείτε. Έτσι είναι το Νιου 
Τζέρσεϊ. Αν διασχίσει κανείς την Πο-
λιτεία, που συνορεύει με τη πολύ-
βουη μεγάπολη της Νέας Υόρκης, 
θα νομίσει είτε ότι βρίσκεται σε έναν 
ψεύτικο κόσμο είτε ότι πέθανε και 
πήγε στον παράδεισο. Ο Τζάρμους 
δίνει αυτό το κλίμα με αξιοθαύμαστη 
ακρίβεια. Και το μεταπλάθει σε έναν 
μετα-τόπο ηρεμίας των αισθημάτων. 
Εδώ όχι, δεν πρόκειται να γίνει καμιά 
έκρηξη, όπως φοβούνται οι επιβάτες 
του παλιού λεωφορείου όταν χαλά-
ει. Το πολύ πολύ ο σκύλος να φάει το 
σημειωματάριο των ποιημάτων.

Γοητευτικός ο Άνταμ Ντράιβερ –
Λατίνος– στον ρόλο του Πάτερσον, 
δροσερή η Γκολσιφτέ Φαραχανί –
Ιρανή– στον ρόλο της Λάρα, του κο-
ριτσιού που μαθαίνει κιθάρα μέσω 
γιουτιούμπ και προσπαθεί να βγάλει 
τα έξοδά της φτιάχνοντας κεκάκια, 
εκφραστικός ο Μπάρι Σαμπάκα Χέν-
λεϊ –Αφροαμερικανός–, στον ρόλο 
του μπάρμαν-φιλόσοφου Ντοκ και 
ο Ρίζβαν Μανζί –Ινδός;– στον ρόλο 
του γκρινιάρη Ντόνι. Είπαμε. Μια 
άλλη Αμερική. Επαρχία. Τα μάτια του 
Τζάρμους τη βλέπουν παραδεισένια. 
Του Πόε θα την έβλεπαν απειλητική. 
Ας είναι. Σε αγαπάμε, Τζιμ.

Ίσως το La La Land, του Νταμιέν 
Σαζέλ, που κάνει αλλιώτικο το χαζο-
χαρούμενο μιούζικαλ –πάλι ο έρω-
τας, των νέων ο εξολκέας–, να πε-
τυχαίνει καλύτερα. Αλλά ας μην επε-
κταθώ. Είπαμε, αρκετές οι ενδιαφέ-
ρουσες ταινίες. Και ο κριτικός πάει με 
τους πολλούς σινεμά.

Καλή χρονιά!

Πάτερσον
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Εκδηλώσεις
Σάββατο 21/01/2017
Συνάντηση Άρδην Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί στο στέκι του Άρδην Θεσσα-
λονίκης η μηνιαία συνάντηση φίλων και 
μελών του Κινήματος. Οι εργασίες της 
συνάντησης θα ξεκινήσουν στις 18.30 με 
εισήγηση πάνω στην πολιτική συγκυρία 
(διεθνείς εξελίξεις, μέτωπο εθνικών θε-
μάτων, εσωτερικές εξελίξεις), κατάθεση 
προτάσεων δράσεων και δραστηριοτή-
των, και θα ακολουθήσουν οι τοποθετή-
σεις και η συζήτηση. Στο στέκι του Άρδην 
Θεσσαλονίκης, Βαλαωρίτου 1 και Δωδε-
κανήσου, 8ος όροφος.

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 εβδομα-
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. Γεώρ-
γιος Μεταλληνός, Θεόδω-
ρος Ζιάκας, Φώτης Σχοινάς, 
Σπύρος Γεωργίου, Aνδρέ-
ας Κυράνης, Γιώργος Κα-
ραμπελιάς, Χρήστος Μα-
λεβίτσης, Αλέξης Γκλαβάς, 
Μαρία Βεϊνόγλου, Θανά-
σης Κωτσάκης, Κωνσταντί-
νος Χολέβας, Χρόνης Βάρ-
σος, Άγγελος Γουνόπουλος, 
Γιώργος Ρακκάς, Δημήτρης 
Γ. Κατσαφάνας.

Νέος Ερμής ο Λόγιος:
κυκλοφορεί το 14ο τεύχος

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Κώστας 
Παπαϊωάννου
Φιλοσοφικά
Μελετήματα

Μαρία Μαγγιώρου
Σύγχρονα ψέματα 

και 
αρχαίες αλήθειες

Για μια οντολογική αναθε-
ώρηση της Δύσης  

Αθανάσιος Γκότοβος
Τσαμουριά

Ταυτότητες στην κατοχι-
κή Θεσπρωτία και ο ρόλος 
της μουσουλμανικής μειο-

νότητας

Συναντήσεις Κορυφής στον Ιανό

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνομιλή-
σει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 
στις 20.30 με τον  Ανδρέα Κυράνη, αρ-
χιτέκτονα – πρόεδρο ΙΝΕΠΑ (Ινστιτούτο 
Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης) με θέμα: «Η Παραγωγική Ανα-
συγκρότηση ως η μοναδική απάντη-
ση στην κρίση». 
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ώρα 
20.30, θα συνομιλήσει με τον ζωγράφο 
Χρήστο Μποκόρο με θέμα συζήτησης 
«Η Ελλάδα της παρακμής και το κα-
ντηλάκι της Ελπίδας». Στο καφέ του Ια-
νού, Σταδίου 24. 

Πέμπτη 26/01/2017
Εκδήλωση στην Αθήνα

Το Άρδην οργανώνει την Πέμπτη 26 Ια-
νουαρίου στις 19.00 συζήτηση με θέμα: 
«Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού 
θεάτρου». Θα μιλήσουν: Δήμος Αβδελιώ-
δης, σκηνοθέτης, και ο Γιάννης Τσίρος, θε-
ατρικός συγγραφέας του «Άγριου Σπόρου». 
Συντονιστής: Κώστας Σαμάντης, Άρδην. 
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού, Ρήγας 
Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, Σύ-
νταγμα

Δευτέρα 30/01/2017
Εκδήλωση στον Πειραιά

Το Άρδην Πειραιά καλεί σε εκδή-
λωση για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, που θα λά-
βει χώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Πειραιά (Καραΐσκου 111, παραπλεύρως 
του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου), τη Δευτέρα 
30.1.2017, στις 19.30. Ομιλητές: Βαγγέλης 
Τσιτούρας, πρώην πρόεδρος του ΒΕΠ, 
Αλέξανδρος Οικονομίδης, μηχανουρ-
γός, Αντιπρόεδρος ΙΝΕΠΑ, Γιώργος 
Καραμπελιάς, συγγραφέας, επικεφαλής 
του Άρδην, Ντίνος Νικολαΐδης, μηχα-
νικός, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος 
της DNA ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ. Χαιρετίζει και πα-
ρεμβαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΠ, Αδριανός 
Μιχάλαρος. Συντονίζει από το Άρδην 
Πειραιά ο Μανώλης Εγγλέζος, δικηγόρος.

Δευτέρα 06/02/2017
Εκδήλωση στο Περιστέρι

Το Άρδην παρουσιάζει την Δευτέρα 6 Φε-
βρουαρίου 2017 στις 19.00  το βιβλίο 
του Γιώργου Καραμπελιά: Πέραν της Αρι-
στεράς και της Δεξιάς, η Υπέρβαση. Για το 
βιβλίο θα μιλήσουν: Λάμπρος Καλαρρύτης, 
δημοσιογράφος, Γιώργος Τασιόπουλος, εκ-
παιδευτικός και ο συγγραφέας . Χαιρετισμό 
θα απευθύνει ο Ανδρέας Παχατουρίδης, Δή-
μαρχος Περιστερίου. Συντονιστής: Φώτης 
Μελέτης, Κίνημα Άρδην. Στο Αμφιθέατρο 
Δημαρχείου Περιστερίου, πλ. Δημοκρατίας 1

Σάββατο 28/01/2017
Εκδήλωση στη Χίο

Η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα οργανώ-
νει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 19.00 
συζήτηση στο ξενοδοχείο «Χανδρής» με 
θέμα: «Το προσφυγικό, η Τουρκία, η 
κρίση του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος και η ανάγκη οράματος». 
Ομιλητές: Γιώργος Καραμπελιάς, συγ-
γραφέας - επικεφαλής του κινήματος Άρ-
δην, Άγγελος Συρίγος, αναπλ. καθηγη-
τής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Τετάρτη 15/02/2017
Εκδήλωση στο Νέο Ηράκλειο

Ο Σύλλογος Φίλων Βιβλίου Δήμου 
Ηρακλείου Αττικής και το Άρδην πα-
ρουσιάζουν την Τετάρτη 15 Φεβρουαρί-
ου 2017 στις 19.00  το βιβλίο του Γ. Κα-
ραμπελιά: «Πέραν της Αριστεράς και 
της Δεξιάς, η Υπέρβαση». Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας του, ο 
Σάββας Καλεντερίδης, εκδότης, ο Σπύ-
ρος Κουτρούλης, συγγραφέας. Χαιρετι-
σμό θα απευθύνει ο Νίκος Μπάμπαλος, 
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής. Συντονι-
στής: Σπύρος Γεωργίου, συγγραφέας. 
Στη Δημοτική Bιβλιοθήκη Ηρακλεί-
ου, Κουντουριώτου 18Α.
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