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Η Μ. Ανατολή αποσυντίθεται  
με επιταχυνόμενους ρυθ-
μούς. Μετά το Ιράκ που 

αδυνατεί να σταθεροποιηθεί, ακο-
λουθεί η Συρία και πάλι ο Λίβανος. 
Στη Συρία και το Ιράκ, με διαφορετι-
κές  πληθυσμιακές αναλογίες και με-
γέθη, οι πληθυσμοί και οι χώρες τεί-
νουν να διαιρεθούν σε μόνιμη βάση 
μεταξύ σιιτών, σουνιτών και Κούρ-
δων. Στη Συρία πολύ λιγότερο,  και 
τον Λίβανο πολύ περισσότερο έρχο-
νται να προστεθούν και οι χριστια-
νοί –στη Συρία κατ’ εξοχήν, αν όχι 
αποκλειστικά, ως τα θύματα της υπό-

θεσης. 
Πρόκειται για μια επανάληψη 

των θρησκευτικών πολέμων, που 
έζησε η Ευρώπη μέχρι τον Τριακο-
νταετή Πόλεμο, πολέμων που κινδυ-
νεύουν να επεκταθούν με τον έναν ή 
άλλο τρόπο στην Τουρκία, όπου επί-
σης αλεβίτες, σουνίτες και Κούρδοι 
συμβιώνουν όλο και πιο ανταγωνι-
στικά,  κάτω από την ηγεμονία των 
σουνιτών Τούρκων. Αυτοί οι πόλε-
μοι υποδαυλίζονται από πολλές δυ-
νάμεις εντός και εκτός της περιοχής 
και, ως συνήθως, στα πλαίσια της εύ-
κολης συνωμοσιολογίας  που μας δι-

ακρίνει, επιμένουμε σε αυτή την πα-
ράμετρο κυρίως: Αμερικανοί, σιω-
νιστές, Σαουδάραβες, Ιρανοί, Ρώσοι, 
Τούρκοι κ.ο.κ. Ωστόσο οι ξένες δυ-
νάμεις μπορούν να παρέμβουν για-
τί χρησιμοποιούν και υποδαυλίζουν 
υπαρκτές αντιθέσεις, εθνοτικές και 
κατ’ εξοχήν θρησκευτικές.  

Η δυτικοκεντρική ηλιθιότητα,  
που έχει καταλάβει τους  γραικύλους 
οι οποίοι παριστάνουν τις ελίτ αυ-
τού του κάποτε σπουδαίου έθνους, 
έχει εκθρέψει στους νεώτερους Έλ-
ληνες μια αυτοκτονική υποτίμηση 
των εθνοτικών και θρησκευτικών 

παραμέτρων της συγκρότησης των 
εθνών-κρατών. Οι βρυξελλόβιοι  Έλ-
ληνες  τείνουν να αγνοήσουν παντε-
λώς τη σημασία των θρησκευτικών 
και εθνοτικών διαφορών, όταν μόλις 
πρόσφατα η Γιουγκοσλαβία ανατι-
νάχτηκε με βάση αυτές τις διαφορές, 
τα Σκόπια και η Βουλγαρία  κατα-
τρώγονται από αυτές και δίπλα μας, 
στη Μέση Ανατολή, η σφαγή δεν έχει 
κανένα όριο. Και στις  ίδιες τις Βρυ-
ξέλλες, όπου εγκαταβιώνουν, μπο-
ρούν να διαπιστώσουν ιδίοις  όμασι  
τη σταδιακή αποσύνθεση του άλλοτε 
βελγικού έθνους, μεταξύ Βαλλόνων 

και Φλαμανδών. 
Τι σημαίνουν όλα αυτά άραγε για 

όσους θέλουν να συνεχίσει να ζει 
αυτό το έθνος και ο πολιτισμός του, 
στις δεκαετίες που έρχονται και να 
μην εμπλακεί σε νέες καταστροφικές 
συγκρούσεις, που θα οδηγήσουν σε 
λιβανοποίηση και αποσύνθεση; Ως 
κόρη οφθαλμού πρέπει να διαφυλάτ-
τουμε την ενότητα αυτού του έθνους, 
εθνοτική και  πνευματική, σε μία πε-
ριοχή που ξεσχίζεται από αυτές ακρι-
βώς τις αντιθέσεις. Τα υπόλοιπα είναι 
η πολιτική της βλακείας και του λου-
φέ, την οποία τόσο καλά γνωρίζουν. 

    Ν. Ντάσιος: Οι ντόπιες ποικιλίες υπό απειλή!                        Σελίδα 20 »
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Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου,
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

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 
από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 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 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ:
• 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.

Στο παρά πέντε

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Εκδηλώσεις 
Ιανουαρίου 
στην Αθήνα 
Εκδήλωση του Πράττω 

(13-1-14)
Η Πολιτική Κίνηση ΠΡΑΤΤΩ, στην 

προσπάθειά της να συμβάλει στην 

αποσαφήνιση των μεγάλων πολι-

τικών και κοινωνικών ζητημάτων 

που βιώνει η ελληνική κοινωνία 

κάτω από τη μνημονιακή κηδεμο-

νία και τη σκληρή νεοφιλελεύθερη 

μονεταριστική επέλαση, διοργανώ-

νει τη ∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 
και ώρα 19:00 μ.μ., στο POLIS CAFE 

(Πεσμαζόγλου 5 – Στοά Βιβλίου), 

ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Κοι-

νωνικά κινήματα και ενεργοποίη-

ση πολιτών». Ομιλητές θα είναι ο 

βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ∆ημήτρης 
Στρατούλης, ο ανεξάρτητος βου-

λευτής της πολιτικής κίνησης ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΑ Οδυσσέας Βουδού-
ρης, ο συγγραφέας, της Κίνησης 

Πολιτών ΑΡ∆ΗΝ Γιώργος Καραμπε-
λιάς και το μέλος του ∆.Σ. του ΠΡΑΤ-

ΤΩ, Θανάσης Σταματούκος. Τη συ-

ζήτηση θα συντονίσει ο Τάκης Χα-
τζηπέρος.

Βιβλιοπαρουσίαση: Το 
Κτήμα που Βλέπει στη 

Θάλασσα (18-1-14)
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-

σιάζουν το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
στις 19.00 το νέο βιβλίο του Τάσου 
Χατζηαναστασίου, Το Κτήμα που 
βλέπει στη Θάλασσα. Για το βιβλίο 

θα μιλήσουν οι: Γιώργος Καραμπε-
λιάς, συγγραφέας, Νίκος Ντάσιος, 

κοινωνιολόγος, Πέτρος Λυγίζος, 

λογοτέχνης, Μαρία Ρέκκα, απόφοι-

τη Λυκείου, και o συγγραφέας του 

βιβλίου. Η παρουσίαση θα πραγμα-

τοποιηθεί στο χώρο πολιτικής και 

πολιτισμού του Άρδην, Ξενοφώντος 

4, 6ος όροφος, πλ. Συντάγματος.

Παρουσίαση λευκώ-
ματος: 40 χρόνια Κατο-
χή – 40 χρόνια αγώνας 

(27-1-14)
Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού 

και Περιβάλλοντος Ο ΞΕΝΟΦΩΝ του 

∆ήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, παρου-

σιάζει το λεύκωμα αφίσας και ποί-

ησης «40 χρόνια κατοχή – 40 χρό-

νια αγώνας» τη ∆ευτέρα  27 Ια-
νουαρίου 2014,  ώρα 19:00,  στο 

Μουσείο Οίνου (βρίσκεται επί της 

Λεωφ. Αγίου ∆ημητρίου, και συνδέ-

ει το Εκπτωτικό Χωριό Σπάτων με τη 

Λεωφ. Μαραθώνος,  έξοδος 16 της 

Αττικής Οδού προς Ραφήνα-Παλλή-

νη). Η εκδήλωση είναι υπό την αι-

γίδα της Κυπριακής Πρεσβείας – 

Σπίτι της Κύπρου.

Προβολή ιστορικού 
ντοκιμαντέρ «Στην Εξο-

ρία» (29-1-14)
Ο χώρος πολιτισμού και πολιτικής 

Άρδην και το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστο-

ρικών Μελετών (Ι∆.ΙΣ.ΜΕ.) θα προ-

βάλουν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 
2014 στις 19:00 το ιστορικό ντοκι-

μαντέρ «Στην Εξορία - Ερζου-
ρούμ / Άσκαλε». Το Νοέμβριο 

του 1942 η Τουρκία επιβάλλει έναν 

κεφαλικό φόρο (Βαρλίκι) εις βά-

ρος του μη μουσουλμανικού πλη-

θυσμού της και όσοι δεν κατάφεραν 

να τον πληρώσουν οδηγήθηκαν 

στα εργατικά τάγματα στην ενδοχώ-

ρα της Τουρκίας (Ερζουρούμ). Το 

ντοκιμαντέρ αυτό περιγράφει την 

εμπειρία του Ρωμιού Κ. Κιουρκτσό-

γλου στα εργατικά τάγματα μέσα 

από το ημερολόγιό του. Σκηνοθε-

σία: Καλλιόπη Λεγάκη Μουσική: 

Ελένη Καραϊνδρου

Καμία Σωτηρία Ι
Το διαβάσαμε ως σχόλιο στα κοινω-

νικά δίκτυα, και αξίζει να το μετα-

φέρουμε και εδώ:

«Είμαστε τηλεοπτικός λαός τελι-

κά ...

Βγαίνει ο άλλος στον Αυτιά να μιλή-

σει για το σπίτι του που κάηκε από 

το αυτοσχέδιο μαγκάλι... και λέει ...

"Καταρχήν συγχαρητήρια για την 

εκπομπή σας" ... ΚΑΜΙΑ ΣΩΤΗ-

ΡΙΑ...!!!!!!»

Καμία 
Σωτηρία ΙΙ
Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν 

κατά τον εορτασμό των Θεοφανί-

ων στη Ρόδο. Γυναίκα σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας έπεσε στην θάλασ-

σα με τα ρούχα, για να πιάσει τον 

Σταυρό. Όχι από το σημείο εκκίνη-

!
Ο Φιλιππίδης στην… 

Αμερική 
Το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρί-

ου είναι το νέο μεγάλο σκάνδαλο που απασχολεί τη 
χώρα, μετά το σκάνδαλο των εξοπλισμών. Στο στόχα-
στρο της δικαιοσύνης βρέθηκε από το δάνειο 100 εκ. 
ευρώ που είχε δώσει το ΤΤ, επί προεδρίας Φιλιππί-

δη, στον κρατούμενο επιχειρηματία Λαυρεντιάδη, χωρίς το ΤΤ να έχει 
λάβει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις ότι ο Λαυρεντιάδης μπορούσε να το 
αποπληρώσει. Υπό έλεγχο είναι και τα δάνεια ύψους 110 εκ. που πήρε 
ο καναλάρχης Κοντομηνάς, 100 εκ. που έλαβε ο επιχειρηματίας Ευθυ-
μίου, 20 εκ. ο επιχειρηματίας Γριβέας κ.ά., οι οποίοι βέβαια έβγαλαν τα 
χρήματα στο εξωτερικό. 

Το ΤΤ άρχισε να χορηγεί δάνεια μόλις το 2006, γιατί η τότε κυβέρ-
νηση ήθελε να το ιδιωτικοποιήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή το ΤΤ 
δεν είχε πείρα στη χορήγηση δανείων, του είχε θέσει αυστηρά όρια. Η 
ΤτΕ διαπίστωσε το 2009 ότι τα όρια αυτά δεν τηρήθηκαν από τη διοίκη-
ση του ΤΤ και της ζήτησε να συμμορφωθεί. Οι διοικήσεις του ΤΤ δεν κα-
τηγορούνται για τα δάνεια που χορήγησαν και δεν εξυπηρετούνται, αλλά 
για δάνεια που δόθηκαν χωρίς να τηρούνται τα κριτήρια. Οι εταιρείες 
που λάμβαναν τα χρήματα ήταν εταιρείες χωρίς αντικείμενο ή βρίσκο-
νταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. 

Ο Φιλιππίδης δεν είναι καμία αθώα περιστερά και κατηγορείται πως 
έδινε τα δάνεια αυτά στους λοιπούς απατεώνες, με το αζημίωτο, γι’ αυτό 
και σήμερα βρίσκεται στην… Αμερική. Όλοι τον θυμόμαστε αχυράνθρω-
πο των Βαρδινογιάννηδων, πρόεδρο του Παναθηναϊκού στις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας, ενώ η τοποθέτησή του το 2004 από τη Ν∆ ως 
επικεφαλής της Τράπεζας Αττικής προκάλεσε την οργή του Μιλτιάδη 
Έβερτ. Ο Έβερτ τον κατηγόρησε ότι είχε παίξει βρόμικο ρόλο στο σκάν-
δαλο του Χρηματιστηρίου και ότι συμμετείχε στη φούσκα της εταιρείας 
Κεράνης ΑΕ. Για τη συμμετοχή του αυτή, ανέφερε ο Έβερτ, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς επέβαλε κυρώσεις στον Άγγελο Φιλιππίδη, που θεωρή-
θηκε πρόσωπο-κλειδί και για τη συγκεκριμένη απάτη. 

Στόχος της κομπίνας που έστησε ο Φιλιππίδης και τα διάφορα λα-
μόγια επιχειρηματίες που εμπλέκονται ήταν να βάλουν στο χέρι τις, σχε-
τικά με το μέγεθός του, υψηλές καταθέσεις που βρίσκονταν κάποτε στο 
ΤΤ. Τελικά, «επιχειρηματίας»  στην Ελλάδα που να μην έχει εμπλακεί σε 
σκάνδαλο τις τελευταίες δυο δεκαετίες είναι είδος που σπανίζει. Και έπει-
τα ψάχνουν όλοι να βρουν τι φταίει και πτωχεύσαμε.

Γ.Ξ.

σης των βουτηχτών, αλλά από την 
προβλήτα που βρίσκονταν πιο κο-
ντά στο σημείο όπου έπεσε. Πρόλα-
βε να τον πιάσει, αλλά ο δεύτερος 
της έκανε «πατητή» (!) και της τον 
πήρε. Βγαίνοντας, η γυναίκα φώ-
ναζε «δώστε μου τα λεφτά να κη-
δέψω τον άνδρα μου» (γιατί όποιος 
πιάνει τον σταυρό, κερδίζει ένα μι-
κρό χρηματικό έπαθλο). Και τι της 
απαντάει, λέτε, ο παπάς; «Ναι, 
αλλά δεν τον έπιασες δίκαια….». 

Γερμανία Στοπ
Η Επιτροπή Αντίστασης στη νέα γερ-

μανική Κατοχή συνεχίζει τις πα-
ρεμβάσεις τις σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη. Στην Αθήνα έχει γίνει 
παρέμβαση και έχουν μοιραστεί 
φυλλάδια σε Καλλιθέα και στην Ερ-
μού, τις επόμενες εβδομάδες θα γί-
νουν αντίστοιχες δραστηριότητες 
και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. 
Αντίστοιχα μοιράσματα έχουν γίνει 
σε Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά. Η 
επιτροπη είναι ανοιχτή σε όποιον 
θέλει να συμβάλλει ή να ενημερω-
θεί. Επικοινωνήστε στα  τηλέφω-
να 210-3826319 (Αθήνα) και 2310-
543751 (Θεσσαλονίκη). 
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∆εν υπήρξε τίποτα πιο συμβο-
λικό από τον αγώνα ποδοσφαί-
ρου στο περασμένο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα μεταξύ Ελλάδας 
και Γερμανίας, όταν η Μέρκελ 
πανηγύριζε έξαλλη για τη νίκη 
της χώρας της. Η Γερμανία έχει 
ανοίξει με την Ελλάδα και τον 
ελληνικό λαό μια αντιπαράθεση 
η οποία ξεπερνάει τα όρια της 
απλής αντίθεσης συμφερόντων 
και αποκτά ευρύτερο χαρακτή-
ρα. Πράγματι, για τη νέα γερμα-
νική ηγεμονία στην Ευρώπη, η 
συντριβή της Ελλάδας αποτε-
λεί το σύμβολο που επισφρα-
γίζει την κυριαρχία της. Έτσι το 
βλέπουν οι Γερμανοί πολιτικοί, 
επιχειρηματίες, δημοσιογρά-
φοι, αλλά, δυστυχώς, και η πλει-
οψηφία του γερμανικού λαού. 

Ο 
ι Γερμανοί νιώθουν πως 
παίρνουν τη ρεβάνς για 
τις αποτυχημένες από-
πειρες των δύο προηγού-

μενων ευρωπαϊκών και παγκοσμί-
ων πολέμων και η Ελλάδα αποτε-
λεί το πιο χαρακτηριστικό –και ταυ-
τόχρονα το πιο «εύκολο» σύμβολο 
για αυτήν τη νέα γερμανική ηγεμο-
νία. Η Ελλάδα ανήκε στο στρατόπε-
δο των νικητών στον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο και η υποταγή και ο εξευτε-
λισμός της λειτουργούν στο γερμανι-
κό φαντασιακό ως το υποκατάστατο 
της υποταγής του συνόλου των νικη-
τών του Β΄ Πολέμου. 

Γι’ αυτό ακριβώς, εξαιτίας του 
ιδιαίτερου συμβολισμού τον οποίο 
ενέχει η Ελλάδα, η αντιπαράθεση 
έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. ∆εν 
ήταν καθόλου τυχαία η εικόνα της 
Ακρόπολης με τούρκικες σημαίες 
στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η 
μικρή και αδύναμη Ελλάδα, η οδη-
γημένη στο έσχατο στάδιο της απο-
σύνθεσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μια Γερμανία που θέλει να μεταβά-
λει εκ νέου το Βερολίνο σε νέα πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, λοιδορώντας 
την αρχική μόνιμη και αξεπέραστη 
πολιτιστική της πρωτεύουσα, την 
Αθήνα.

 Γι’ αυτό, ενάντια ακόμα και σε 
οποιαδήποτε στενά οικονομίστικη 
αντίληψη, η Γερμανία δεν πρόκει-
ται να χαριστεί σε καμία ελληνική 
κυβέρνηση, ούτε πρόκειται να συ-
ναινέσει –παρά μόνον εάν υποχρε-
ωθεί– σε οποιοδήποτε κούρεμα ή 
απομείωση του ελληνικού χρέους. 

Η Γερμανία, αν χρειαστεί, θα 
οδηγήσει την αντιπαράθεση στα 

άκρα, έστω και με τίμημα μία κρί-
ση στην ευρωζώνη. Το ερώτημα εί-
ναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατανοεί αυτή την 
πραγματικότητα. Ή μήπως πιστεύει 
πως οι Γερμανοί θα του χαριστούν 
για τα μάτια του Αλέξη; Κατανοεί 
πως με τους Γερμανούς βρισκόμα-
στε σε πόλεμο; Και ότι το συμβολικό 
πεδίο έχει γι’ αυτούς πολύ μεγαλύ-
τερη σημασία από το στενά οικονο-
μικό; Πώς εάν φανεί ότι υποχωρούν 
έναντι της Ελλάδας, αυτό θα εισπρα-
χθεί ως συνολική ήττα της στρατηγι-
κής τους στην Ευρώπη; Πως, επο-
μένως, ο αγώνας της Ελλάδας ενά-
ντια στη Γερμανία είναι ένας αγώ-
νας ολόκληρης της μη γερμανικής 
Ευρώπης; Και ότι ακόμα και η ανά-
δειξη του Τσίπρα σε υποψήφιο των 
κομμάτων της ευρωπαϊκής αριστε-
ράς για την προεδρία της ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής έχει συνειδητά ή 
ασυνείδητα μια τέτοια νοηματοδό-
τηση; Της πάλης του Έλληνα ∆αβίδ 
με τον Τεύτονα Γολιάθ; Και ότι, επο-
μένως, μπορεί και πρέπει να διεξα-
χθεί με τους όρους ενός αγώνα κυ-
ριολεκτικά χωρίς κανένα έλεος; 

Οι Γερμανοί έδειξαν τις προθέ-
σεις τους μέσω του Σπίγκελ και της 

Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε ήδη 
από τις πρώτες μέρες του Ιανουα-
ρίου και της ανάληψης της ευρω-
παϊκής προεδρίας από την Ελλάδα. 
Παρ’ ότι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος 
είναι πελάτες και υποτακτικοί τους, 
δεν είναι διατεθειμένοι να τους χαρι-
στούν ούτε στο ελάχιστο. Φοβούμε-
νοι ακόμα και το ελάχιστο ξεστράτι-
σμα της Ε.Ε. από τη γραμμή της λι-
τότητας που προσφέρει εκατοντάδες 

δισεκατομμύρια στους Γερμανούς, 
ρίχνουν τις πρώτες προειδοποιητι-
κές βολές. Την ώρα που ο Σαμαράς 
και ο Στουρνάρας μιλούν για «επι-
στροφή στις αγορές», δηλαδή προ-
ϋποθέτουν τη μείωση ή την επιμή-
κυνση του ελληνικού χρέους, ο Σό-
ιμπλε επιμένει στην ανάγκη νέου 
δανεισμού και, επομένως, νέου γερ-
μανικού μνημονίου πάνω στην Ελ-
λάδα. Οι αναφορές στις μίζες των 
γερμανικών επιχειρήσεων, η ανά-
πτυξη των αντιγερμανικών αισθη-
μάτων και το μποϊκοτάζ στα γερμα-
νικά προϊόντα, που γίνεται αυθόρ-
μητα από τον ελληνικό λαό, η ανοι-
κτή διεκδίκηση της επιστροφής του 
κατοχικού δανείου ακόμα και από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά αποτελούν 
για τους Γερμανούς την ένδειξη πως 
αυτή η σύγκρουση παραμένει ανα-
πόφευκτη και πως οι Έλληνες απο-
τελούν, μακροπρόθεσμα συστημι-
κό κίνδυνο για τα γερμανικά συμ-
φέροντα στο εσωτερικό της ευρω-
ζώνης, όπως και η αποχώρησή της 
από αυτήν αποτελούσε και ίσως 
αποτελεί ακόμα βραχυπρόθεσμο 
συστημικό κίνδυνο. Πάντως επικίν-
δυνη για τα γερμανικά συμφέροντα 

με τον έναν ή άλλο τρόπο.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως 

χρειαζόμαστε επειγόντως έναν… Κα-
ραγκούνη, ο οποίος θα επιτύχει το 
γκολ σε μία ομάδα που υπερτερεί 
συντριπτικά απέναντί μας! Έχοντας 
συνείδηση των διακυβευμάτων, θα 
πρέπει αρχικώς να κατανοήσου-
με τον χαρακτήρα της σύγκρουσης. 
Όλες οι αερολογίες που κυριάρχη-
σαν το προηγούμενο διάστημα, για 
ένα αόρατο και ακαθόριστο «διεθνές 
κεφάλαιο», το οποίο επιβουλεύεται 
την Ελλάδα, συγκαλύπτει το γεγο-
νός ότι αυτό το «διεθνές κεφάλαιο» 
εξακολουθεί να έχει και πατρίδα ή 
πατρίδες, και πως εκείνο το τμήμα 
του που σήμερα έχει ως κατ’ εξοχήν 
στόχο την Ελλάδα είναι κατά μεγάλο 
μέρος το γερμανικό κεφάλαιο. ∆ιό-
τι μόνο και μόνο εξ αιτίας της ελλη-
νικής κρίσης κερδίζει δισεκατομ-
μύρια με τα μηδενικά ή και αρνητι-
κά επιτόκια δανεισμού των γερμανι-
κών επιχειρήσεων. Και, προ παντός, 
όλα όσα προαναφέραμε, πως δηλα-
δή η γερμανική Ευρώπη προϋπο-
θέτει την υποταγή των Βαλκανίων 
και της Ελλάδας, όπως συνέβη και 
στον Β΄ Πόλεμο.

Κατά συνέπεια, η σύγκρουση με 
τη Γερμανία πρέπει να διεξαχθεί με 
έξυπνο τρόπο, σε όλα τα επίπεδα, να 
αναδειχτεί η κεντρικότητα των απο-
ζημιώσεων και του κατοχικού δα-
νείου, να αποκρουστεί η αποικιο-
ποίηση των επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας και των δήμων, να πλη-
γούν τα γερμανικά οικονομικά συμ-
φέροντα και, τέλος, να πραγματοποι-
ήσουμε μια πολιτική συμμαχιών με 
τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης 
που πλήττονται από τη γερμανική 
στρατηγική. Και σε αυτή την κατεύ-
θυνση πρέπει να χρησιμοποιήσου-
με όλα τα διαθέσιμα όπλα. Και τον 
αντιγερμανικό άνεμο που πνέει σε 
ένα μέρος της Ευρώπης και την αυ-
ξανόμενη σύγκρουση Ρωσίας-Γερ-
μανίας στην Ουκρανία, και το κύμα 
του ευρωσκεπτικισμού που ογκώ-
νεται και που στην ουσία του είναι 
κύμα αντιγερμανισμού, και την… ελ-
ληνική προεδρία, ακόμα και με τον 
Σαμαρά και την υποψηφιότητα του 
Τσίπρα για την προεδρία της Επι-
τροπής. 

Οι Γερμανοί έχουν αρχίσει να 
συγκεντρώνουν πολλές αντιπαλό-
τητες και εχθρότητες. Κινούμενοι με 
προσοχή, προσέχοντας τις αμυντι-
κές μας γραμμές, θα πρέπει να ψά-
χνουμε την τρύπα για το σωτήριο 
γκολ.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ελλάδα-Γερμανία: Αναζητείται Καραγκούνης
Κινούμενοι με προσοχή, προσέχοντας τις αμυντικές μας γραμμές θα πρέπει να ψάχνουμε την τρύπα για το σωτήριο γκολ

Ενάντια ακόμα και σε οποιαδήποτε στενά οικονομίστικη αντίληψη, η Γερμανία δεν πρόκειται να χαριστεί σε κα-
μία ελληνική κυβέρνηση, ούτε πρόκειται να συναινέσει –παρά μόνον εάν υποχρεωθεί– σε οποιοδήποτε κούρε-
μα ή απομείωση του ελληνικού χρέους.

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Παρ' ότι ο Σα-

μαράς και ο Βε-

νιζέλος εί-

ναι πελάτες 

και υποτακτικοί 

τους, δεν είναι 

διατεθειμένοι 

να τους χαρι-

στούν ούτε και 

στο ελάχιστο
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Εκτός των άλλων και για απόλυτο «σέρ-
βις» κατά τη διάρκεια της ελληνικής 
προεδρίας στην «Ε»-Ένωσή-Τους ∆ια-
βάστε και τις δύο δημοσιεύσεις και 
βγάλτε συμπεράσματα! 

Τ 
ώρα, λένε πως ο Σαμαράς είναι 
αποτυχημένος (ό,τι έλεγαν δηλαδή 
γι’ αυτόν μέχρι το 2010-2011 για 
να τον κουτουπώσουν ολικά στα 

συμφέροντά τους), ότι ο Βενιζέλος λέει βλακεί-
ες, πως «ποτέ δεν δώσαμε στοιχεία» (που «μας 
ζητούσαν διακαώς») για τις απάτες με την προ-
μήθεια των γερμανικών Λέοπαρντ και, όπως 
είπε και ο Σόιμπλε, ότι «ποτέ δεν ζητήσαμε την 
έκδοση του Χριστοφοράκου» (διαφορετικά… 
θα μας τον έδιναν αμέσως!). 

Οι εκβιασμοί και οι πιέσεις μέσω συστη-
ματικής, παραπλανητικής προπαγάνδας, πή-
ραν το όνομά τους από την εποχή του υπουρ-
γού Προπαγάνδας του Γ΄ Ράιχ, Γιόζεφ Γκέ-
μπελς. Το Σπίγκελ βέβαια και η Φραγκφούρ-
τερ Αλγκεμάινε δεν γνωρίζουν τίποτα από την 
εποχή του Γκέμπελς!

Όμως το, αντικειμενικό, συμπέρασμα για 
μας είναι πως οι κυβερνώντες στην Ελλάδα εί-

ναι μάλλον λίγοι και εκβιάσιμοι για να αντιμε-
τωπίσουν τον ιστορικό, διαχρονικό γερμανι-
κό οπορτουνισμό και το «Drang» του για ένα 
«Μεγάλο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» 
(«Gross-Europaeisches Wirtschaftsraum»), 
από τον Ατλαντικό μέχρι πέρα από τα Ουράλια 
και την… Ουκρανία. Γι’ αυτό θα πρέπει ο λαός 
να τους απαλλάξει, όσο γίνεται πιο γρήγορα, 
από τα καθήκοντά τους! 

Πρέπει να βλέπουμε τις νέες επιθέσεις όχι 
σαν επίθεση στους δύο μέχρι τώρα υπηρέτες 
τους (στην περίπτωση αυτή θα ήταν αδιάφο-

ρο το γεγονός), αλλά στην Ελλάδα και τον ελλη-
νικό λαό, όπου απαιτούν με γερμανικό τρόπο 
την πλήρη υποδούλωσή μας. Και το λέω αυτό 
διότι διάβασα σε αριστερά μπλογκ, σάιτ, και 
προφίλ του fb, να σχολιάζουν αντιπολιτευτι-
κά και χαιρέκακα με άρθρα που έχουν τίτλους 
του τύπου «αδειάζει τον Σαμαρά το Σπίγκελ». 
∆ηλαδή, μόνο τον Σαμαρά αδειάζει (;), αποτε-
λεί «διαλεκτική αριστερή πολιτική κρίση», τέ-
τοιου είδος προσέγγιση της ολικής επίθεσης 
που δέχεται σήμερα η Ελλάδα; 

Ο ένας (Καμμένος), που επιθυμεί κιόλας 
να ηγηθεί του αντιμνημονιακού μετώ-
που ή έστω να γίνει αντιπρόεδρος σε κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν φτάνει που έκα-
νε τη ματσαράγκα με το γιοτ, τώρα με 
τη βιλάρα στην Ικαρία βρήκε να δώσει 
σαν "αποστομωτική" απάντηση ότι η δή-
θεν επιχείρηση, που ξεκοκάλισε τα προ-
γράμματα οικοτουρισμού, έκλεισε πριν 
πέντε χρόνια (…και άρα παραδέχτηκε 
ότι του έμεινε η βίλα, του δυστυχή!!!). 

Ο 
άλλος (∆ιαμαντόπουλος), κατέ-
κτησε ξανά και επαξίως τα πέ-
ντε λεπτά δημοσιότητας που 
του αντιστοιχούν κάνοντας 

τον καραγκιόζη, έχοντας πλήρως μπερδέψει 
τα τσίπουρα με την πολιτική. Έτεροι εγκέφα-
λοι (της ηγετικής ομάδας  των Εkali boys του 
ΣΥΡΙΖΑ) πανηγυρίζουν συγκρατημένα που 
οι Γερμανοί επιτίθενται στον ελεεινό Σαμα-
ρά, διαπιστώνοντας μάλιστα "γερμανική στρο-
φή" ανοχής μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τόσο 
τυφλωμένοι από το όραμα της εξουσίας που 
δεν κατανοούν ότι το γερμανικό κατεστημέ-
νο και η Μέρκελ σκάβουν το λάκκο της χώ-

ρας (…και του ΣΥΡΙΖΑ) αναμένοντας να φορ-
τώσουν μια κατάρρευση σε πιθανή κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ… Τέλος, ο γνωστός "υπερ-επα-
ναστάτης" (Χρ. Ξηρός), τώρα που άρχισαν να 
χαλαρώνουν οι υπερδεκαετείς σωφρονιστικοί 
περιορισμοί των καταδικασμένων για τρομο-
κρατία, αποφάσισε να την κάνει (…για λόγους 
συνείδησης!!;;) καταδικάζοντας τους εναπο-
μείναντες στη στενή, παλιούς και νέους, στο να 
μην δουν, μάλλον, ξανά το φως του ήλιου πέ-
ραν των 20 τ.μ. του προαυλίου, πριν τη λήξη 
της ποινής τους (για κάποιους, δηλαδή, ποτέ). 
Αν προσθέσουμε δε και το μόνιμο σόουμαν, 

ηθοποιό-χωροφύλακα Κασιδιάρη-Νόρις δέ-
νει το γλυκό…

Μέσα σε μια εβδομάδα ο κρετινισμός και 
η καφρίλα της λούμπεν πολιτικής τάξης της 
χώρας σε όλο της το μεγαλείο. Με Λιάπηδες, 
Καμμένους και ∆ιαμαντόπουλους η χώρα και 
ο λαός πορεύονται άξιοι της μοίρας μας και 
των επιλογών μας…

Την ίδια ώρα, αναρίθμητοι Κάντες, Άκη-
δες, Γιάννοι, Βαρβιτσιώτηδες, Μπόμπολες, 
Ψυχάρηδες, κλπ, κλπ, ξεκοκαλίζουν τη λεία 
τους μαζί με τους Γερμανούς και βρυξελλόβι-
ους γκαουλάιτερ. ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

Το Κίνημα Άρδην καταγγέλλει σε κάθε τόνο την 

απαγόρευση διαδηλώσεων που θέσπισε η δι-

οίκηση της Αποικίας Χρέους για σήμερα Πέ-

μπτη 8 Ιανουαρίου 2014, προκειμένου να 

διεξαχθεί ομαλά η τελετή παράδοσης-ανάλη-

ψης της ευρωπαϊκής προεδρίας της Ε.Ε. από 

την δοτή ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα, στην 

καρδιά της πρωτεύουσας θα έχει στηθεί μια 

«κόκκινη ζώνη». Έξω από το «αστυνομικό 

φρούριο», η πλειοψηφία των εξαθλιωμένων 

πολιτών που καταριούνται κάθε μέρα τους κυ-

βερνώντες, το γερμανικό diktat, τους αφέντες 

και τα αφεντικά του τόπου, και χαίρονται και 

πανηγυρίζουν σαν βλέπουν την Μέρκελ με… 

πατερίτσες.

∆ιόλου παράδοξα, η ανάληψη της προεδρίας της 

Ε.Ε. από την Ελλάδα θα εγκαινιάσει ένα νέο 

γύρο στοχοποίησης της χώρας μας, η οποία 

στις περιστάσεις θα αναδειχθεί ως η «επίτιμος 

εκβιαζόμενη». Ήδη τα σχετικά δημοσιεύματα 

του γερμανικού Τύπου, από πριν την Πρωτο-

χρονιά (Σπήγκελ, Φρ. Αλγκεμάινε κ.ο.κ.) μας 

έχουν προϊδεάσει για το τι μας περιμένει στο 

νέο έτος: 2014 τροϊκανές κλοτσιές, υπό την 

σαδιστική στοργή που μόνο η πανευρωπαϊκή 

γερμανική επικυριαρχία ξέρει να δείχνει προς 

τα θύματά της.

Ως λαός έχουμε φτάσει ήδη στο όριο της αντοχής 

μας. Ταυτόχρονα, το πολιτικό προσωπικό των 

απατεώνων και των εγκληματιών που κυβερ-

νάει, ενόσω αποκαλύπτονται καθημερινά τα 

σκάνδαλα και η βαθιά σήψη που συνόδευε 

την πολυετή διακυβέρνηση της χώρας από 

αυτούς, βρίσκεται σε φάση κατάρρευσης.

Το 2014 είναι η χρονιά που θα πρέπει να σπά-

σουμε τα δεσμά της απελπισίας και να κινη-

τοποιηθούμε. Γιατί το τέλος του κυβερνητικού 

success story είναι κοντά, και από εδώ και 

πέρα μόνος θεματοφύλακας της επιβίωσης 

και, άμποτε, της ανάκαμψης της χώρας, θα εί-

ναι ο ίδιος ο λαός: Κανένας από το πιο άθλιο, 

ξιπασμένο, εκκρετινισμένο πολιτικό προσω-

πικό που είδε ποτέ η χώρα στην μακραίωνη 

Ιστορία της. Το 2014 είναι, και πρέπει να είναι, 

η χρονιά της απότομης ωρίμανσης του ελλη-

νικού λαού.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Καλούμε όλο τον λαό της Αθήνας να αψηφήσει τις 

δικτατορικές απαγορεύσεις και να κραυγάσει 

μαζικά εναντίον των ντόπιων και ξένων υπαλ-

λήλων της στυγνής «πατερίστριας» που κυ-

βερνάει την Ευρώπη.

Για την απα-
γόρευση των 
διαδηλώσε-
ων στις 8/1 

Του Εξαποδώ!

Κρετίνοι! 
Η γελοιότητα και η απελπισία μάς υποδέχονται πρώτες το 2014

«Ειδική επιχείρηση: Ελλάδα»
Επιθέσεις για την οριστική, απόλυτη υποδούλωσή μας!

Του Αλέξανδρου Κουτσομητόπουλου

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η αλλαγή του χρόνου δεν εί-
ναι κάτι το σημαντικό. Θέλω να 
πω, στην τελική είναι απλά ένα 
ανθρώπινο κατασκεύασμα. Γι’ 
αυτό και δεν είναι την ίδια μέρα 
σε όλα τα έθνη του κόσμου. Εί-
ναι κάτι που έχουμε ορίσει 
εμείς, έτσι αυθαίρετα, για να 
μετράμε τον χρόνο. Τις τελευ-
ταίες εκατονταετίες μάλιστα, για 
να εμπεδώσουμε καλύτερα την 
γιορτή, στήνουμε και ένα κατα-
ναλωτικό πανηγύρι, στο σημείο 
που τα πράγματα έχουν σχεδόν 
αντιστραφεί: δεν φέρνουν οι 
γιορτές την κατανάλωση, αλλά η 
κατανάλωση τις γιορτές.

Ε 
πειδή όμως έχει εμπε-
δωθεί μέσα μας ως κάτι 
το σημαντικό από την 
στιγμή που γεννηθήκα-

με, στο τέλος γίνεται σημαντικό 
για όλους. Από την άλλη, αυτές οι 
μέρες, είναι και μέρες ανασκόπη-
σης αυτής της χρονιάς που μας πέ-
ρασε. Όλοι λίγο πολύ το κάνουμε. 
Μέχρι και το ίδιο το Facebook το 
κάνει, χωρίς να μας ρωτήσει καν. 
Κάνοντας λοιπόν άθελά μου μια 
τυχαία ανασκόπηση, διαπίστωσα 
πολύ γρήγορα ότι έχασα πολύ κό-
σμο αυτήν την χρονιά: κόσμο που 
έφυγε έξω. Μπήκε στο αεροπλάνο 
και, από όσο καταλαβαίνω, δεν θα 
ξαναγυρίσει. .όχι τουλάχιστον μέ-
χρι να καλυτερέψουν τα πράγματα, 
πράγμα κομματάκι δύσκολο. Σύμ-
φωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αρ-
κεί να κάνουν υπομονή μέχρι τον 
Μάιο, αλλά η πραγματικότητα δυ-
στυχώς άλλα λέει.

Κόσμος που φεύγει, λοιπόν, 
κόσμος της γενιάς μου, δικός μου 
κόσμος .Άνθρωποι που μεγάλω-
σες μαζί, άνθρωποι που συμπα-
θούσες και πλέον θα τους βλέπεις 
κάθε καλοκαίρι για λίγες μέρες. 
Αυτοί και εκατοντάδες χιλιάδες 
άλλοι σαν και αυτούς, φεύγουν. 
Τα μαζεύουν και πάνε να βρού-
νε την τύχη τους αλλού, σε κάποια 
άλλη χώρα που θα τους φέρεται 
πιο ανθρώπινα. Θα μείνουν εκεί, 
θα ζήσουν εκεί, θα δημιουργή-
σουν εκεί, γιατί η πατρίδα τους 
δεν θέλει να τους αφήσει να 
μείνουν, να ζήσουν και να δημι-
ουργήσουν εδώ.

Ένας τόπος που διώχνει τα 
μορφωμένα και ικανά παιδιά του 
δεν έχει μέλλον. Κανένα όμως. Το 

μόνο που κάνει είναι να πυρο-
βολεί στο μέτωπο την ελπίδα 
του κάποια στιγμή να αλλάξει. 
Το ρεύμα της νέας μετανάστευσης 
είναι τεράστιο. Μεγαλώνει, και το 
χειρότερο είναι πως δεν ξέρω πώς 
μπορεί να ανατραπεί, καθώς η με-
τανάστευση έχει εμπεδωθεί ως η 
μόνη λύση εξ αρχής. Η πορεία των 
παιδιών τώρα είναι πτυχίο-μετα-
πτυχιακό-εξωτερικό και αυτό το 
ξέρουν πριν ακόμα τελειώσουν το 
σχολείο. Το μέλλον τους είναι προ-
διαγεγραμμένο από νωρίς και δεν 
περιλαμβάνει δουλειά, αξιοπρέ-
πεια και οποιαδήποτε πιθανότη-
τα ευτυχίας στην Ελλάδα. Παραμο-
νή στην Ελλάδα σημαίνει ανέχεια, 
οπότε κάνουν αυτή την επιλογή. 
Βαριά επιλογή για τους περισσότε-
ρους. Βαριά επιλογή και για εμάς, 
που χάνουμε τους φίλους μας.

Βαριά επιλογή, αλλά ιδιαίτερα 
πικρή και για όσους επιλέγουν συ-
νειδητά να μείνουν πίσω στην Ελ-
λάδα. Όλοι φεύγουν και αφήνουν 
πίσω τους παράπονο και, για να εί-
μαι ειλικρινής, και θυμό. Εάν όλοι 
φεύγουν, ποιος θα μείνει να παλέ-
ψει; Αν όλοι φυγομαχούν, τι ελπί-
δα έχουμε; Εάν όλοι προτιμούν να 
μεταναστεύσουν, προτιμούν δηλα-
δή μια καλύτερη ζωή στο εξωτερι-
κό από την συνεχή πάλη στο εσω-
τερικό, τι προοπτική μπορούμε να 

έχουμε; Λίγο να το σκεφτείς, η πι-
κρία αυτή μετατρέπεται εύκολα σε 
αγανάκτηση για τον κόσμο που 
παραδόθηκε πριν καν μπει στην 
μάχη, που τα βρόντηξε όλα και 
αφήνει άλλους να βγάλουν τα κά-
στανα από την φωτιά. Είναι φορές 
που δεν θέλω να τους δω, αυτούς 
τους αδερφικούς μου φίλους, αυ-
τούς τους δικούς μου ανθρώπους, 

φορές που με εξοργίζουν, φορές 
που με απογοητεύουν. Να φύ-
γετε, ρε, να εξαφανιστείτε από 
εδώ και να μην ξαναπατήσετε. 
Ούτε για διακοπές να μην έρχε-
στε, αφού διαλέξατε την καλύ-
τερη ζωή έξω από την μάχη για 
καλύτερη ζωή εδώ, μαζί μου. 
Είναι φορές που στ’ αλήθεια εξορ-
γίζομαι με τους φίλους μου που 
φεύγουν, όταν θυμάμαι κουβέντες 
και όνειρα και σκέψεις για το μέλ-
λον που τα ξέχασαν για να φτιά-
ξουν το μέλλον τους αλλού, χω-
ρίς εμένα, χωρίς εσένα, χωρίς τον 
τόπο τους. Νευριάζω πραγματικά, 
νομίζω ότι αυτές τις στιγμές πραγ-
ματικά τους εχθρεύομαι. Να φύγε-
τε και να μην ξαναγυρίσετε ποτέ, 
αφού εσείς το διαλέξατε. Κάνατε 
την επιλογή σας. Εάν τα πράγμα-
τα παραμείνουν έτσι στη χώρα, δεν 
υπάρχει κάποιος λόγος να γυρίσε-
τε. Εάν όμως κάποια στιγμή αλλά-
ξουν προς το καλύτερο, να μην έρ-
θετε πάλι πίσω. Όποιος δεν μοι-
ράστηκε τον αγώνα, δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να μοιραστεί 
και την νίκη.

Όμως, τους καταλαβαίνω. ∆εν 
είναι μόνο οι δυσκολίες της ζωής 
στην Ελλάδα, η ανεργία και η οι-
κονομική δυσπραγία. Η Ελλάδα 
δεν κλέβει απλά τα παιδιά της, 
τα προσβάλλει. Προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια όλων, αυτή η αντιμε-
τώπιση των πολιτών σαν υπηκό-
ων, σαν ιθαγενείς της Χ αποικίας. 
Ξέρω πολλούς που φεύγουν για-
τί κατά βάθος νοιώθουν άχρηστοι, 
σκουπίδια εδώ. Γιατί δεν αντέχουν 
αυτό το ατελείωτο τρέξιμο, τα πα-
ρακάλια, τον εξευτελισμό για αυτό 
που δικαιούνται σαν άνθρωποι, το 
αυτονόητο: μια δουλειά, ένα δικαί-
ωμα να υπάρχουν και να ελπίζουν 
ότι θα μπορέσουν να ζήσουν σαν 
άνθρωποι, το δικαίωμα στο κυνή-
γι της ευτυχίας.

Από την άλλη, το χειρότερο εί-
ναι ότι δεν μπορώ να βρω κα-
νέναν λόγο να τους κρατήσω 
εδώ. ∆εν μπορώ να σκεφτώ κα-
νένα καλό επιχείρημα για να προ-
σπαθήσω να πείσω κάποιον να 
μείνει. Ναι, να μείνει να παλέψει, 
αλλά πού; Με ποιόν; Με το λαϊ-
κό κίνημα που δεν υπάρχει, παρά 
μόνο στα μυαλά μας και σε μερικές 
(ολοένα και μειούμενες) εξάρσεις; 
Να μείνει, ναι, αλλά για να κάνει 
τι; ∆εν υπάρχει ελπίδα στην Ελλά-
δα, δεν υπάρχουν στέρεα κομμά-
τια εδάφους, πατήματα για όσους 
θέλουν να σταθούν να παλέψουν. 
Το ξέρω και, μέσα μας, το ξέρουμε 
όλοι. Βλέπω γνωστούς και φίλους 
μετανάστες να ζητούν έναν λόγο 
για να μείνουν και δεν έχω να απα-
ντήσω. Να μην φύγετε, να μείνε-
τε να παλέψουμε. είναι φορές 
που ούτε κι εγώ ο ίδιος το πι-
στεύω. Απλά πρέπει να το πω, έτσι 
για να φύγει το κρίμα, ακόμα και 
αν είναι απλά τυπικά λόγια, χωρίς 
κάποια ουσία πίσω τους.

Ο συνδυασμός θλίψης και θυ-
μού είναι επικίνδυνο μείγμα, ει-
δικά όταν έρχεται πακέτο στο κα-
τώφλι της νέας χρονιάς που έρχε-
ται. Όπως και να έχει, η ευχή εί-
ναι χρόνια πολλά, χρόνια καλά, και 
του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε 
πάλι όλοι εδώ. Να μην χάσουμε 
άλλους ανθρώπους. Και, μην φεύ-
γετε, ρε παιδιά. Έτσι, χωρίς δικαι-
ολογία και χωρίς πολλά επιχειρή-
ματα. Απλά, μην φεύγετε.

Αναδημοσίευση από το ιστο-
λόγιο withoutreasonorrhyme.
wordpress.com

«Ρε, μην φεύγετε, ρε!»
Γράμμα στους φίλους που φεύγουν

Ένας τόπος που διώχνει τα μορφωμένα και ικανά παιδιά του, δεν έχει μέλλον. Κανένα όμως. Το μόνο που κά-
νει είναι να πυροβολεί στο μέτωπο την ελπίδα του κάποια στιγμή να αλλάξει.

“ 

Εάν όλοι προ-

τιμούν να με-

ταναστεύσουν, 

προτιμούν δη-

λαδή μια κα-

λύτερη ζωή 

στο εξωτερικό 

από την συνεχή 

πάλη στο εσω-

τερικό, τι προο-

πτική μπορούμε 

να έχουμε; 

Ιστολόγιο withoutreasonorrhyme
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Όσο περνάει ο καιρός, τα αδιέξοδα της 
χώρας γίνονται όλο και πιο εμφανή στον 
οικονομικό τομέα. Πέρα από την πεί-
να, την κατάρρευση των βασικών δο-
μών του κοινωνικού κράτους σε υγεία, 
παιδεία και ασφάλιση, τα πράγματα δεν 
πάνε καλά ούτε στα λεγόμενα «ψυχρά 
οικονομικά». 

Τ 
ο χρέος δεν είναι βιώσιμο, αν δεν 
υπάρξει ένα κούρεμα κατ’ ελάχι-
στον 30%. Και, βέβαια, πολλοί δι-
εθνείς οικονομολόγοι, πλείστοι εξ 

αυτών δουλεύοντες για τους «γύπες των αγο-
ρών», ισχυρίζονται ότι το 30% δεν φτάνει και 
πρέπει να γίνει 50%. 

Τούτου δοθέντος, λοιπόν, μεγάλη μερί-
δα των εντόπιων βιομηχάνων προβληματίζε-
ται έντονα. ∆ιότι, αν είσαι Έλληνας βιομήχα-
νος, που απευθύνεται στην εσωτερική αγορά 
με μερίδιο εσωτερικών πωλήσεων στις συνο-
λικές άνω του 70%, όπως είναι οι περισσότε-
ροι, και με την ανεργία και την ύφεση να σα-
ρώνουν, έχεις τεράστιο πρόβλημα. Από την 

άλλη, κι αυτοί που, αντιστρόφως ανάλογα, δι-
ατηρούν ένα 60% του τζίρου τους από εξαγω-
γές, έχουν κι αυτοί πρόβλημα. (∆εν είναι όλοι 
Καρέλιας). Αν τα ποσοστά κέρδους δεν είναι 
μεγάλα και η χρηματοδότησή τους εξαρτά-
ται από το ντόπιο απιχνασμένο τραπεζικό σύ-
στημα, η εξαγωγική τους δραστηριότητα κιν-
δυνεύει άμεσα, πέραν των γνωστών προβλη-
μάτων στην εσωτερική αγορά που αναφέραμε 
παραπάνω.  

Έτσι, στα ψιλά των διαπλεκόμενων μίντια, 
πέρασε η πρόσφατη δημοσιοποιημένη επι-
στολή που έστειλε στον Σαμαρά μεγάλο περι-
φερειακό θεσμικό όργανο των βιομηχάνων. 
Σε αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ, αμφισβητείται το 
Σαξές Στόρι της δικομματικής και απαιτούνται 
λύσεις σε τρία βασικά θέματα:

Χρηματοδότηση, υπερφορολόγηση, ενερ-
γειακό κόστος. Και τι να τους πει το Μαξίμου; 
Ούτως ή άλλως αυτά είναι στα αποκλειστι-
κά χέρια της τρόικας. Η οποία τρόικα έχει αυ-
τιά μόνο όταν ζητούνται μειώσεις μισθών και 
ελεύθερο στις απολύσεις, καθώς και σε κλά-
δους που δεν ανταγωνίζονται κατ' ελάχιστο τα 
γερμανικά συμφέροντα (π.χ. τουριστικός κλά-
δος –που παλαιότερα εμμέσως είχε κατηγο-

ρηθεί και ως «χαφιές της τρόικας»). 
∆εδομένης λοιπόν της κατάστασης στον 

εν λόγω κλάδο, διαμορφώνονται τρεις τάσεις. 
Η μία θεωρεί απαραίτητη τη συνεννόηση  με 
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που τη βλέπει να έρ-
χεται αναγκαστικά. Μια άλλη θεωρεί ότι, εδώ 
που έφτασαν τα πράγματα, η μόνη λύση είναι 
μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με κομμάτι της 
Ν.∆. Τέλος, υπάρχει και μια τρίτη άποψη, που 
θα ήθελε συγκυβέρνηση Ν.∆. με μια «σοβα-
ρή Χ.Α.», για να θυμηθούμε και τον Μπαμπί-
νο του Σκάι. 

Βεβαίως, δεν είναι τυχαία και η σιωπή του 
ΣΥΡΙΖΑ στο δίπτυχο: έλεγχος του επονείδι-
στου χρέους και αντίστοιχη διαγραφή. Ενώ το 

αριστερό ρεύμα του συμπαθούς, Λαφαζάνη 
συνεπικουρούμενο από Αλαβάνο, ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και τον επανεμφανισθέντα τηλε-ευαγγε-
λιστή Καζάκη κατατρίβεται με την πομφόλυ-
γα ευρώ και δραχμής, λες και είμαστε στο… 
2010. ∆ιαφυγή καμιά, λοιπόν; Έτσι φαίνεται, 
αν σκεφτεί κανείς με όρους «κοινοβουλευτι-
κού ή αντικοινοβουλευτικού κρετινισμού», 
για να θυμηθούμε και τον Βλαδίμηρο. Έξοδος, 
λοιπόν, που λέει και ο ποιητής. Κι η έξοδος δεν 
είναι τίποτα άλλο από τον καθημερινό αγώνα 
σε όλους τους χώρους, για τη δημιουργία ενός 
νέου, εαμικού τύπου, κινήματος. Με υπομονή 
και επιμονή. 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ακούει το παιδί από παντού, 
ξαφνικά στην Ελλάδα του 21ου 
αιώνα, και ειδικά στη συμπρω-
τεύουσα, το τοπίο γέμισε αιθα-
λομίχλη. 

Τ 
α δελτία των 8 «αναδει-
κνύουν»  το θέμα με τον 
γνωστό τους τρόπο:  Εί-
ναι τα τζάκια αυτών που 

αδιαφορούν για το περιβάλλον ή 
τσιγκουνεύονται να συμβάλουν στο 
πρωτογενές πλεόνασμα του Στουρ-
νάρα. Ποια τζάκια; Είναι οι ξυλόσο-
μπες, οι αυτοσχέδιες κατασκευές κι 
οι αυτοσχέδιες καμινάδες, είναι τα 
νοβοπάν, οι μελαμίνες και τα βερ-
νίκια και τα πλαστικά που ρίχνο-
νται ως καύσιμη ύλη, και όχι μόνο, 
ή κυρίως, τα καυσόξυλα των βορεί-
ων προαστίων. Είναι όλοι οι φτωχο-
διάβολοι, ημεδαποί κι αλλοδαποί, οι 
άνεργοι, οι εξαθλιωμένοι, που προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να εξασφα-
λίσουν μια στοιχειώδη αντιμετώπι-
ση του κρύου, σε μια κοινωνία όπου 
το να έχεις ζεστό το σπίτι σου κοντεύ-
ει να είναι ταξικό προνόμιο. Και, βέ-
βαια, οι «περιβαλλοντιστές» μας  πα-
ραλείπουν να πουν ότι, τα πνευμό-

νια που καταπίνουν 
πρώτα και περισσό-
τερο την κάπνα με τις 
διοξίνες είναι αυτών 
που μαζεύονται γύρω 
από τη σόμπα σε σπί-
τια όπου  εικόνες  και 
μυρουδιές θυμίζουν 
στοές ανθρακωρυχεί-
ων. (Πιστέψτε με, γνω-
ρίζω το θέμα βιωματι-
κά.) Με τον ίδιο τρό-
πο, κάποιοι προκάτο-
χοί τους ανακάλυψαν 
την βιομηχανική ρύ-
πανση  όταν ξέφυ-
γε από τους τοίχους 
του εργοστάσιου και 
έφτασε στην παρακεί-
μενη μεσοαστική γει-
τονιά, «κοινωνικοποι-
ώντας» την πλευρά 
εκείνη του φεγγαριού 
που γνώριζαν μόνο οι 
εργάτες.

Και, βέβαια, οι ευαίσθητες ψυχές 
που καταδίκασαν ένα λαό να παγώ-
νει εμμένουν στο ακριβό πετρέλαιο 
«για την πάταξη του λαθρεμπορί-
ου», όπως επαναλαμβάνουν μονό-
τονα. Φυσικά, παραλείπουν να πα-
ρουσιάσουν τα αποτελέσματα, αυ-
τής της πάταξης. Και πώς να υπάρ-

χουν αποτελέσματα αφού η μεγάλη 
μπάζα δεν γινόταν από τον αγρό-
τη που έβαζε πετρέλαιο θέρμανσης 
στο τρακτέρ, αλλά από τους μεγά-
λους οίκους που εμπορεύονται και 
το ναυτιλιακό πετρέλαιο: Πια το τάρ-
γκετ γκρουπ μεγάλωσε, εκτός από 
τους πετρελαιοκινητήρες μπήκαν κι 
οι λέβητες κι οι σόμπες πετρελαίου. 

Αν θέλετε να αναζητήσετε την καθί-
ζηση των φορολογικών εσόδων από 
το πετρέλαιο θέρμανσης, μην περιο-
ρίζεστε μόνο στην πτώση της κατα-
νάλωσης.

Και μπροστά στις συνέπειες μιας 
εξόφθαλμα ανάλγητης κοινωνικά 
και  αποτυχημένης οικονομικά πο-
λιτικής, ήρθαν και οι «λύσεις» των 

υψηλού IQ στελεχών μας: Αφού πε-
ριπλανήθηκαν ανάμεσα σε ιδέες για 
κλείσιμο σχολείων και περιορισμό 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, κα-
τέληξαν να ελεήσουν τους πτωχούς  
με μειώσεις στα τιμολόγια του ηλε-
κτρικού. Πώς όμως; Πάρτε ένα κο-
μπιουτεράκι και υπολογίστε τι ση-
μαίνουν τα διθυραμβικά των ΜΜΕ: 
Ένα μικρό ηλεκτρικό καλοριφέρ, 
από αυτά που ζεσταίνουν ένα δω-
μάτιο, καταναλώνει 2.000 watt την 
ώρα. Αν καίει για 8 ώρες, αλλάζο-
ντας δωμάτιο, αυτό σημαίνει κατα-
νάλωση 16 KW την ημέρα, ή 480 
KW τον μήνα. Όμως το όριο για την 
έκπτωση στο ρεύμα είναι τα  500 
KW τον μήνα. Αυτό παρέχει τη δυ-
νατότητα να χρησιμοποιούμε το 
πλυντήριο ρούχων (2 KW την ώρα), 
το ψυγείο (1.35 KW την ώρα), το 
θερμοσίφωνο (4 KW την ώρα), την 
ηλεκτρική σκούπα (2 KW την ώρα), 
τον φούρνο (3,2 KW την ώρα), το με-
σαίο μάτι της κουζίνας (1.8 KW την 
ώρα). Και, βέβαια, φτάνει και περισ-
σεύει για να ανοίγουμε την τηλεόρα-
ση (0,13 KW την ώρα) και να μαθαί-
νουμε πόσο ελεήμονες είναι τα αφε-
ντικά αυτών που μας πληροφορούν.

Αλήθεια, πότε θα δαγκώσουμε 
το χέρι αυτών που λεν πως μας τα-
ΐζουν;

Ο δίχρονος γιος μου έμαθε ήδη να λέει: «αιθαλομίχλη»!

Αιθαλομίχλη...
Του Θανάση Τζιούμπα

Το Σαξές Στόρι καταρρέει και οι ελίτ ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις

Οι τρεις τάσεις της άρχουσας τάξης

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου
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Πάνε πολλά χρόνια από τότε που αρχί-
σαμε να φωνάζουμε πως ορισμένοι από 
τους κύκλους της μουσουλμανικής μειο-
νότητας, που κρυφά ή φανερά συνεργά-
ζονται με το τουρκικό προξενείο της Κο-
μοτηνής, συμπεριφέρονται σαν να είναι 
η Θράκη Τουρκία και όχι Ελλάδα, αλλά, 
όπως γίνεται συνήθως, ελάχιστοι δίνουν 
σημασία σε αυτά που λέμε και ακόμα λι-
γότεροι καταλαβαίνουν πως αυτά που 
λέμε ανταποκρίνονται απόλυτα στην 
πραγματικότητα και δεν είναι απλά μια 
υπερβολή. Να όμως που έφτασε η ώρα 
όλα όσα λέμε να τα δουν στην πράξη και 
κορυφαία στελέχη της επίσημης ελληνι-
κής πολιτείας, αφού τέτοιου είδους συ-
μπεριφορές είδαν με τα ίδια τους τα μά-
τια και πλέον κανένας δεν μπορεί να πει 
πως φωνάζουμε άδικα όλα αυτά τα χρό-
νια.

Α 
ντιλαμβάνομαι βέβαια πως για 
κάποιον που ζει στην Αθήνα και 
γενικότερα μακριά από τη Θρά-
κη είναι δύσκολο να καταλάβει 

και να πιστέψει όλα αυτά που ζούμε εμείς εδώ, 
αφού οι περισσότεροι ζουν έχοντας στο μυα-
λό την, πολύ καλή για να είναι αληθινή, ει-
κόνα μιας δημοκρατικής χώρας, όπου τα πά-
ντα κυλάνε ομαλά και οι νόμοι είναι πάνω απ’ 
όλους. Επιτρέψτε μου όμως να βεβαιώσω πως 
τη δημοκρατία και τους νόμους της Ελλάδας 
ορισμένοι τα έχουν γραμμένα στα παλαιότε-
ρα των υποδημάτων τους, αφού έχουν εδώ 
και δεκαετίες ορίσει τους δικούς τους νόμους 
και τη δική τους «δημοκρατία», με μοναδικό 
σκοπό την υποστήριξη συμφερόντων άλλων ή 
μάλλον άλλης χώρας.

Αναφέρομαι στο πρόσφατο συνέδριο στην 
Κομοτηνή για τα 90 χρόνια από τη Συνθήκη 
της Λοζάνης. Εκεί ορισμένοι εκ των δημοσιο-
γράφων του τουρκόφωνου Τύπου της περιο-
χής μας θέλησαν να κάνουν ομιλίες στην τουρ-
κική και όταν αυτό δεν τους επιτράπηκε απο-
χώρησαν εις ένδειξη διαμαρτυρίας, αφού όλα 
αυτά τα χρόνια είχαν μάθει να κάνουν ό,τι θέ-
λουν χωρίς να τους φέρνει κανείς αντίρρηση 
και τώρα που βρέθηκε κάποιος να τους πει 
ΟΧΙ, τους κακοφάνηκε.

Βεβαίως, πολλοί που ζουν μακριά από τη 
Θράκη δεν μπορούν να καταλάβουν τη ση-
μασία αυτών που λέω και ίσως αρκετοί πουν 
πως δεν θα πείραζε κανέναν μια ομιλία στην 
τουρκική, αφού στην περιοχή ζουν και Τούρ-
κοι. Όλα αυτά όμως θα τα πει ο Αθηναίος, εκεί-
νος δηλαδή που ακούγοντας το όνομα Χασάν, 
Αχμέτ κ.λπ. θα βιαστεί να μιλήσει για έναν 
ακόμα Τούρκο που ζει στη Θράκη κι αυτό δι-
ότι δεν γνωρίζει την πραγματική τους ιστορία 
και δεν μπορεί να αντιληφθεί πως αυτός ο Χα-
σάν, αυτός ο Αχμέτ, μπορεί να είναι πολύ πιο 
Έλληνες από εκείνον.

Όσοι πάλι γνωρίζουν τι συμβαίνει στη 

Θράκη θα πουν πως δεν υπάρχει λόγος για 
χρήση της τουρκικής αφού στην περιοχή ζουν 
μόνο Έλληνες πολίτες και η επίσημη γλώσσα 
είναι η ελληνική. Ωστόσο ένα σύνηθες επιχεί-
ρημα είναι πως οι περισσότεροι μουσουλμά-
νοι της Θράκης δεν γνωρίζουν καλά την ελ-
ληνική γλώσσα κι αυτό δυστυχώς ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα. Ακόμα κι αυτό το 
επιχείρημα όμως δικαιώνει όλους εμάς που 
φωνάζουμε πως από τα μειονοτικά σχολεία οι 
Έλληνες μουσουλμάνοι δεν μπορούν να μά-
θουν σωστά ελληνικά. Μιλάμε για τα ίδια σχο-
λεία που οι κύκλοι του τουρκικού προξενείου 
υπερασπίζονται με τόσο πάθος, τη στιγμή που 
οι ίδιοι παραδέχονται πως οι μουσουλμάνοι 
της Θράκης δεν γνωρίζουν καλά την ελληνι-
κή γλώσσα και για τον λόγο αυτό κάνουν αυτές 
τις ομιλίες στην τουρκική. Θα πρέπει όμως κά-
ποια στιγμή να αποφασίσουν: δεν γίνεται από 
τη μια να είναι καλά τα μειονοτικά μας σχολεία 
και από την άλλη οι μουσουλμάνοι που φοι-
τούν σε αυτά να μην μπορούν να μιλήσουν και 

να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα.
Ξεχνάνε όμως πως ακόμα κι αν τους επι-

τραπεί να κάνουν ομιλίες στην τουρκική 
γλώσσα ελάχιστοι από τους μουσουλμάνους 
της περιοχής θα μπορέσουν να τις καταλά-
βουν κι αυτό διότι η μητρική γλώσσα των πε-
ρισσότερων είναι η πομακική κι αν είναι πολ-
λοί εκείνοι που δεν μπορούν να καταλάβουν 
μια ομιλία στην ελληνική είναι ακόμα περισ-
σότεροι αυτοί που δεν θα την καταλάβουν 
στην τουρκική. Για όσους τολμήσουν να αμ-
φισβητήσουν αυτά που λέω, τους προσκαλώ 
και τους προκαλώ παράλληλα να κάνουμε σε 
ανύποπτο χρόνο μια βόλτα στα Πομακοχώρια, 
ακόμα και σε εκείνα που έχουν εκτουρκιστεί 
σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να δούμε από κο-
ντά μαζί ποια είναι η γλώσσα που μιλάνε στο 
σπίτι, στο καφενείο, στη δουλειά οι κάτοικοί 
τους. Είμαι όμως απόλυτα βέβαιος πως κανέ-
νας τους δεν θα δεχθεί αυτήν την πρόκληση 
και πρόσκλησή μου, αφού ξέρουν καλύτερα 
κι από μένα τη γλώσσα που χρησιμοποιείται 
σε αυτά τα χωριά. Ας αφήσουν λοιπόν αυτό το 
καλό μεν, αλλά πολύ παλιό και ξεπερασμένο 
παραμυθάκι πως οι μουσουλμάνοι της Θρά-
κης δεν ξέρουν καλά ελληνικά, αλλά ξέρουν 
τουρκικά, ούτε τη μια γλώσσα ξέρουν καλά 
ούτε την άλλη, παρ' όλο που ως Έλληνες πολί-
τες έπρεπε να ξέρουν το ίδιο καλά με τους χρι-
στιανούς συμπολίτες μας την ελληνική γλώσ-
σα, αλλά για να τη μάθουν θα πρέπει να έχουν 
και σωστά σχολεία, διότι τα μειονοτικά μπορεί 
να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σχολεία. Εί-
ναι το μεγαλύτερο έγκλημα των ελληνικής πο-
λιτείας εις βάρος των Ελλήνων μουσουλμά-
νων…
*Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Αντιφω-
νητής

Σαν να είναι η Θράκη, Τουρκία
Με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην πρόσφατη διημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ στην Κομοτηνή.

Ακόμα κι αν τους επιτραπεί να κάνουν ομιλίες στην τουρκική γλώσσα ελάχιστοι από τους μου-
σουλμάνους της περιοχής θα μπορέσουν να τις καταλάβουν κι αυτό διότι η μητρική γλώσσα των 
περισσότερων είναι η πομακική.

Του Σεμπαηδήν Καραχότζα*

“ 

...έχουν εδώ και δε-

καετίες ορίσει τη δική 

τους «δημοκρατία», με 

μοναδικό σκοπό την 

υποστήριξη συμφερό-

ντων άλλων ή μάλλον 

άλλης χώρας.

Ο κ. Ν. Μουζέλης, καθηγητής κοινωνιολογίας 

στο LSE, είναι ένας από τον κύκλο των καθη-

γητών που στήριξαν, με το εξ εσπερίας μαρ-

ξιστικό τους κύρος τον ολετήρα του σημιτικού 

εκσυγχρονισμού. Σε πρόσφατο άρθρο του για 

τον γερμανικό και τον ελληνικό εθνολαϊκισμό 

κατακεραυνώνει (sic) τον πρώτο με τα γνω-

στό επιχειρήματα περί προτεσταντικής ηθικής 

κ.λπ., κ.λπ.

Τα πράγματα όμως ξεφεύγουν όταν καταπιάνε-

ται με τον λεγόμενο ελληνικό εθνολαϊκισμό. 

«Συγκοινωνούντα δοχεία» θεωρεί τους δύο 

λαϊκισμούς ο κ. καθηγητής, όπου «ο ένας 

θρέφει τον άλλο». Θα περίμενε κανείς από 

έναν κοινωνιολόγο με τέτοιο υπόβαθρο να 

μας διαφωτίσει με έναν τουλάχιστον περιεκτι-

κό και σοβαρό ορισμό του ελληνικού εθνολα-

ϊκισμού. Αντίθετα, μας δίνει έναν έμμεσο, κα-

τακεραυνώνοντας την άποψη που λέει: «Για 

όλα φταίει το μνημόνιο και η υποταγή μας σε 

αυτό. Αν απαλλαγούμε από αυτό, επιστρέφο-

ντας σε μια πολιτική κρατισμού αλά δεκαετί-

ας του ’80, θα βγούμε από την κρίση». Τι να 

πρωτοθαυμάσει κανείς; Την απουσία ανάλυ-

σης των εξελίξεων στις δύο κρίσιμες φάσεις 

της πρόσφατης ιστορίας μας, από τον Εμφύλιο 

στην Χούντα και από την Μεταπολίτευση στο 

μνημόνειο άγος; Την απουσία μιας ανάλυσης 

των κοινωνικών δομών (…είναι και κοινωνιο-

λόγος) που διαμόρφωσε η ξένη εξάρτηση και 

το ντόπιο κοινωνικό-οικονομικό κατεστημένο; 

∆ιότι, «στοιχειώδες Γουώτσον», που θα ’λεγε 

και ο Σέρλοκ Χολμς, καμία λύση δεν μπορεί 

να δοθεί χωρίς μια αναλυτική, λεπτομερειακή 

ανάλυση της κρίσης, και ειδικά για την τελευ-

ταία της φάση. 

Άρα, ξαναγυρνώντας στο άρθρο του Μουζέλη, 

αναρωτιέται κανείς, Τι θέλει να πει ο ποιητής;. 

Ποια δηλαδή η σκοπιμότητα του εν λόγου πο-

νήματος; Πολλαπλή: Να κλείσουμε το μάτι 

στην επανεμφάνιση των 58 φαντασμάτων του 

εκσυγχρονισμού και στο βρικολάκιασμα του 

Σημίτη χωρίς να καρφωνόμαστε. Να κλείσου-

με ταυτόχρονα και το ματάκι σε ταξικούς τα-

γούς του ΣΥΡΙΖΑ όπως οι κ.κ. Τσακαλώτος και 

Λάσκος. Και με την παρόλα του εθνολαϊκισμού 

να ενισχύσουμε και τους εν Ελλάδι εθνομηδε-

νιστικούς κύκλους που τόσα πολλά χρωστούν 

στους αντίστοιχους της Λόντρας. Για να θυμη-

θούμε και το «Ολαρία-Ολαρά» του Νιόνιου, ο 

Μουζέλης εμμέσως προτείνει κάτι σαν το «ο 

φονιάς με το θύμα αγκαλιά». Μόνο που πολ-

λά από τα θύματα είναι υποψιασμένα. Και δεν 

περνούν σε αυτά παρόλες γραμμένες στο γό-

νατο, από κάποιους μαρξίζοντες πανεπιστημι-

ακούς, εδώδιμων ή αποικιακών…

Αγγέλα Ταβιανάτου

Η εξίσωση 
θύτη και 
θύματος 
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Η φιγούρα του Γιάννη Μπουτάρη 
έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φο-
ρές τα ΜΜΕ, από τη στιγμή που 
εξελέγη δήμαρχος με τεράστια 
αποχή, υπό την βαριά σκιά της 
αποχωρούσας ηλιθιότητας που 
σφράγισε επί δεκαετίες τα δημο-
τικά πράγματα της Θεσσαλονίκης. 

Μ 
άλιστα, κατάφερε να 
παραμείνει στην κο-
ρυφή της επικαιρότη-
τας, συμπεριφερόμε-

νος λίγο πολύ σαν ροκ σταρ –μέχρι 
και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του κυ-
κλοφόρησε, το οποίο έτυχε ευνοϊκό-
τατης μεταχείρισης στο φεστιβάλ κι-
νηματογράφου. 

Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Μπου-
τάρης αποτελεί και αυτός μια έκφρα-
ση του μικρού –τοπικού–, αλλά και 
του μεγάλου πανεθνικού, μνημονια-
κού μας βίου. ∆ιότι, αν το καλοσκε-
φτούμε, κατά την θητεία του έχει κα-
θιερώσει ένα στυλ πολιτικής ιδιαίτε-
ρο, προσωπικό, τόσο χαρακτηριστικό 
της συγκυρίας που διέρχεται η χώρα. 

Πολυπράγμων, ισχυρογνώμων, 
αυτοδημιούργητος, εραστής της δη-
μοσιότητας, τρέφει ελάχιστη εκτίμη-
ση για την θεσμική, τοπικοαυτοδιοι-
κητική διαδικασία, καθώς ουκ ολί-
γες φορές δείχνει να την έχει γραμμέ-
νη στα παλιά του τα παπούτσια. Όταν 
ο Χρήστος Μάτης, δημοτικός σύμ-
βουλος των Οικολόγων και άλλοτε 
κολλητός του Μπουτάρη, τον ρώτη-
σε γιατί έκανε προσωπικό ταξίδι στον 
Βόλο με το «κάρο» του ∆ήμου, εκεί-
νος του αντιγύρισε, σ’ ένα εξαίσιο ρε-
σιτάλ σαλ(λλ)ονικιώτικου μπερλου-
σκονισμού: «Και τι σε νοιάζει εσένα; 
Μπορεί να είχα…γκόμενα!»

Πέρα από το περιτύλιγμα, η πολι-
τεία του Μπουτάρη στον δημόσιο βίο 
της Θεσσαλονίκης ανακεφαλαιώνε-
ται σ’ ένα πρόταγμα: «Θα σας φέρω 
λεφτά!» Αν ο Παπαγεωργόπουλος 
και οι προκάτοχοί του, χαρακτηρι-
στικά σύμβολα του μεταπολιτευτι-
κού παρασιτισμού, άφησαν ιστορία 
για το όργιο διασπάθισης, κακοδιοί-
κησης και παροξυστικής ηλιθιότη-
τας, ο μπαρμπα-Γιάννης προβάλλει 
την αντίθετη, νεοφιλελεύθερη εκδο-
χή: Είναι ο καπάτσος επιχειρηματί-
ας, που έπειτα από μια πετυχημένη 
θητεία στην «ελεύθερη» (sic!) οικονο-
μία, και μια εξίσου πετυχημένη πο-
ρεία στις ΜΚΟ (ο Αρκτούρος βρίσκε-
ται στα πρόθυρα της οικονομικής κα-
τάρρευσης), από «περίσσεια ψυχής» 
αναλαμβάνει να συμμαζέψει το τοπι-
κο-αυτοδιοικητικό αχούρι. 

Ποιο είναι το σχέδιο; Η πόλη εί-
ναι μια μεγάλη επιχείρηση και θα 
πρέπει να πουλήσει την ψυχή της 
σε όποιον είναι διατεθειμένος να την 
αγοράσει. ∆ηλαδή; Ακραία μονο-
καλλιέργεια του τουρισμού και άνευ 
όρων παράδοση σε εκείνους που 
έχουν το πολύ, το εύκολο χρήμα: «Για 
μένα, ο κυριότερος τρόπος να φέρου-
με χρήματα στην πόλη, και μετά να 
μπορούμε να μιλήσουμε και για ευ-
μάρεια, είναι ο τουρισμός. Να ανα-
πτύξουμε, για παράδειγμα, τον θρη-
σκευτικό και τον φυσιολατρικό του-
ρισμό» (lifo.gr, 2/1/2014).

Κάπου εδώ εισβάλλει και η γε-
ωπολιτική: Αυτοί που έχουν το χρή-
μα είναι τα μεγάλα γεωπολιτικά συμ-
φέροντα που διασταυρώνονται πάνω 
από την παρακμασμένη πόλη. Ήτοι 
νεοθωμανοί και σιωνιστές, μαζί με 
την Νέα Γερμανία –ας μην ξεχνά-
με τον διορισμένο από την Μέρκελ 
υπουργό στο… γερμανικό προξενείο. 

Γι’ αυτό, όπου σταθεί και όπου 
βρεθεί, δεν παραλείπει να δηλώσει 
ευτυχής που η δημαρχία του κατά-
φερε να καλοδεχθεί τα πλήθη που 
σπεύδουν από την Τουρκία και το Ισ-
ραήλ: «Θεωρώ μεγάλη επιτυχία που 
φέραμε εδώ Τούρκους και Εβραί-
ους. Σας πληροφορώ πως δουλέψα-
με πάρα πολύ για να προσελκύσου-
με όλους αυτούς τους τουρίστες, με 
μηδαμινά κόστη στην ουσία, αλλά με 
πάρα πολλή προσωπική έκθεση και 
κούραση» (lifo.gr, 2/1/2014). 

Για τον μπάρμπα-Γιάννη, η πόλη 
είναι ένα χρεοκοπημένο μαγαζί που 
χρήζει ανακαίνισης. Μια tabula rasa. 
∆εν έχει ιστορία, μνήμη, και από τους 
πραγματικούς της κατοίκους ελά-
χιστοι είναι αυτοί που αποβαίνουν 
«χρήσιμοι». Οι υπόλοιποι, καταπώς 
δήλωσε ευθαρσώς τον ∆εκέμβρη, εί-
ναι χωριάτες, οπισθοδρομικοί, σκο-

ταδιστές, λείψανα μιας λειψής αστικο-
ποίησης (sic!). Γι’ αυτό εξάλλου μπο-
ρεί να απαγορεύει τους εορτασμούς 
μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας 
στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, συ-
γκεντρώνοντας την μήνιν των προ-
σφύγων συμπολιτών του. Αυτοί δεν 
τον νοιάζουν και, στο κάτω-κάτω της 
γραφής, υπάρχει μεγαλύτερος κίν-
δυνος να δυσαρεστηθούν οι Τούρ-
κοι τουρίστες που έρχονται να δουν 
το σπίτι του Κεμάλ και την «οθωμανι-
κή συνοικία» (;) και να μην αφήσουν 
πουρμπουάρ…

Συστατικό κομμάτι αυτής της 
ανακαίνισης είναι και η ανακατα-
σκευή της ιστορίας της: Αφού το μέλ-
λον είναι ο τουρισμός από την Τουρ-
κία και το Ισραήλ, τότε η νέα ιστορία 
της πόλης πρέπει να γραφεί από τα 
μπάζα της οθωμανοκρατίας. Υπάρ-
χουν πολλοί πρόθυμοι κατασκευ-
αστές: Πλείστοι όσοι αριστερούτσι-

κοι και νεοφιλελεύθεροι διανοούμε-
νοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου, από λάτρεις του Στουρνάρα μέχρι 
ορκισμένοι αριστεροί και αντιεξουσι-
αστές. 

Εξ ου και η τεράστια βιομηχα-
νία συνειδήσεων που έχει στηθεί, η 
οποία αποσκοπεί ώστε, μια άκρως 
διαστρεβλωμένη ιστορία τεσσάρων 
αιώνων οθωμανικής κατοχής της πό-
λης, να κατασπαράξει 2.300 χρόνια 
του βίου της μέσα στον ελληνικό κό-
σμο. Βεβαίως, οι λοιπές δυνάμεις πα-
ρακολουθούν με ευχαρίστηση. Στο 
κάτω κάτω της γραφής, κατά την επο-
χή της οθωμανοκρατίας οι πρεσβεί-
ες των δυτικών δυνάμεων έκαναν ό,τι 
ήθελαν στην πόλη –πολύ περισσότε-
ρο, πάντως, από όταν ελευθερώθηκε 
το 1912.

Βέβαια, αυτά είναι ψιλά γράμ-
ματα για την κοσμοπολίτικη ελίτ της 
πόλης. Γι’ αυτό και τον επευφημεί: 
«Τον είδα καθώς ανέβαινα την Πα-
λαιών Πατρών, να κάθεται μόνος 
του σε ένα καφέ. Μιλούσε στο κινη-
τό του. Ανταλλάξαμε ένα ζεστό χαμό-
γελο, άγγιξα με το χέρι μου τον ώμο 
του και συνέχισα. Πόσο μοναχικός 
άνθρωπος πρέπει να είναι, σκέφτη-
κα». Αυτά γράφει ο Νίκος Μαραντζί-
δης, επιφανής νέος ιστορικός της πό-
λης και διαπρύσιος κήρυξ της ανα-
γκαιότητας του μνημονίου, την οποία 
στηρίζει με μια εσάνς φιλελεύθερου 
δημαρισμού. Και συνεχίζει, για να φι-
λοτεχνήσει μια εκδοχή θεσσαλονι-
κού Ομπάμα, τον οποίον πετυχαίνει 
πάντοτε στο πεδίο, να εργάζεται, φο-
ρών κόκκινες τιράντες και έχοντας τα 
μανίκια του πουκαμίσου του αναση-
κωμένα! 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, 
αυτό που κινητοποιεί τούτα τα στρώ-
ματα είναι το ότι, με τον δημόσιο βίο 
του, συγκροτεί μια νέα ταυτότητα με-

ταμοντέρνου χατζηαβατισμού. Που 
καλεί τους πληβείους της πόλης να 
γίνουν γκαρσόνια, κυριολεκτικά χαλί 
για να τους πατήσουν οι επελαύνο-
ντες τουρίστες . 

Αν αυτό δεν γίνεται άμεσα αντι-
ληπτό από πολλούς, είναι γιατί η 
πραγματική του ταυτότητα καλύπτε-
ται ακόμα από το σκοτάδι της –ανί-
κητης, είναι η αλήθεια– διοικούσας 
ηλιθιότητας που συνέβαλε τα μάλα 
στην πρόσφατη δεκαπενταετή ιστο-
ρία καταστροφής της πόλης. Από τα 
σκιάχτρα των Άνθιμων (ο τρόπος με 
τον οποίο τον αντιμετώπισε ο –δυστυ-
χώς– μητροπολίτης της πόλης απο-
τέλεσε την καίρια αντιδιαφήμιση για 
την επικράτησή του στις τελευταίες 
εκλογές) και βεβαίως των Παπαγε-
ωργόπουλων. Αν αυτό που αντιπρο-
σωπεύει ο Παπαγεωργόπουλος ήταν 
το όπιο της Θεσσαλονίκης, ο Μπου-
τάρης είναι η κοκαΐνη ή η μεθαμ-
φεταμίνη της, το υπερδιεγερτικό της. 
Και είναι αυτή η διαλεκτική των ου-
σιών γνώριμη, γιατί η πόλη έχει κα-
ταντήσει ένα γιγαντιαίο κωλόμπαρο.

Πίσω, όμως, από την ψεύτικη 
λάμψη της, υπάρχει η «κακούργα 
πραγματικότητα». Η οποία διδάσκει 
ότι δεν μπορεί να υπάρξει πόλη-ντί-
σνεϊλαντ, με χίλια πρόσωπα: Γι’ αυτό 
η ανεργία θεριεύει και οι νέοι την 
εγκαταλείπουν μαζικά –πέρα από το 
φοιτητικό θεματικό πάρκο διασκέ-
δασης, το οποίο κι αυτό γνωρίζει στις 
μέρες μας την παρακμή του. Σε λίγο, 
όλες οι άλλες λειτουργίες της πόλης, 
πέραν των υπηρεσιών που σχετίζο-
νται με τον τουρισμό, θα έχουν παύ-
σει. Και αυτό είναι φρικτό. Γιατί μια 
πόλη δεν μπορεί να ζει σαν «τουρι-
στική πόλη». Ας το σκεφτούμε: Αν 
κάτι σήμερα παραμένει αξιόλογο σε 
αυτή την πόλη είναι τα λείψανα της 
πρότερής της ζωής, τότε που δεν λει-
τουργούσε σαν κακή εκδοχή ψυχα-
γωγικού πάρκου των Βαλκανίων. 
Τότε που ήταν αλλιώς. Σίγουρα, αν 
παραμείνει έτσι όπως είναι, σε μερι-
κά χρόνια δεν θα μπορεί να ζήσει: θα 
έχει βαλσαμωθεί και αναγορευθεί σε 
έκθεμα.

Μπορεί να πέθανε πριν από 
2.300 χρόνια, μπορεί για τον Μπου-
τάρη να ανήκει και αυτός στον εσμό 
της «παλιάς Θεσσαλονίκης», καθώς 
κάπου εδώ τριγύρω γεννήθηκε, μα 
αυτά που άφησε ως κληρονομιά μέ-
νουν ανυπέρβλητα: Ο Αριστοτέλης 
είπε ότι συστατικός παράγων της πό-
λεως είναι ο πολιτισμός, το κακοποι-
ημένο στις μέρες μας «ευ ζην». Όχι 
να ξεπουλιέσαι ψυχή τε και σώματι, 
διάολε, για μερικά ψωροευρώ. 

Μπαρμπα-Γιάννης Μπουτάρης
Ένας κοσμοπολίτης Χατζηαβάτης

Σε λίγο, όλες οι άλλες λειτουργίες της πόλης, πέραν των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό θα έχουν 
παύσει. Και αυτό είναι φρικτό. 

“ 

Πέρα από το 

περιτύλιγμα, 

η πολιτεία του 

Μπουτάρη στον 

δημόσιο βίο της 

Θεσσαλονίκης, 

ανακεφαλαι-

ώνεται σ’ ένα 

πρόταγμα: «Θα 

σας φέρω λε-

φτά!»

Του Γιώργου Ρακκά
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! 
Τουρισμός: Ένας «γερ-
μανικός» κλάδος.
Σε κάποιο άρθρο του φύλ-
λου της Ρήξης, οι μεγαλο-

ξενοδόχοι αναφέρονται χαρακτηρι-
στικά και ως «ο χαφιές της τρόικας». 
Η αλήθεια είναι ότι διάσπαρτες φή-
μες και ψίθυροι τους ήθελαν να παί-
ζουν πολύ ενεργό ρόλο στην κατάρ-
τιση των μνημονίων, ιδιαίτερα του 
πρώτου, κατά το 2011. Σε οποιαδή-
ποτε περίπτωση, ο τουρισμός, με τα 
ιδιαίτερα ελληνικά χαρακτηριστι-
κά του, τείνει να γίνει ο «αγαπημέ-
νος κλάδος» της τρόικας, γιατί συ-
μπυκνώνει μια σειρά γνωρισμά-
των που το γερμανικό ντικτάτ θέλει 
να αποδώσει σε όλη την χώρα: Την 
τριετία που μας πέρασε έχει σαλα-
μοποιήσει επαρκώς τα εισοδήμα-
τα των εργαζομένων –μείωση 15% 
του βασικού μισθού το 2011, θέ-
σπιση της διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας με 10ωρα κατά το δοκούν, 
δίχως να αναγνωρίζονται οι υπερω-
ρίες και, τέλος, κάτι που δεν έχει γί-
νει γνωστό μέχρι στιγμής, την επέ-
κταση του μέτρου μαθητείας σε αλ-
λοδαπούς εργαζόμενους –δηλαδή 
την κατά συρροή εισαγωγή εργα-
ζόμενων από την Ανατολική Ευ-
ρώπη, ενταγμένων σε επιδοτούμε-
να προγράμματα μαθητείας, στην 
πράξη έναντι πινακίου φακής. Και 
ενώ αυτή η κατάσταση έχει μεταβά-
λει τον τουριστικό κλάδο σε πραγ-
ματικό εργασιακό κάτεργο, κάνο-
ντας πραγματικότητα την «Ελλάδα 
των γκαρσονιών», η κυβερνητική 
«ομάδα αλήθειας» του Μουρούτη, 
τα μνημονιακά ΜΜΕ και, δυστυ-
χώς, ακόμα και η Αυγή εμφανίστη-
καν να πανηγυρίζουν για την υπο-
γραφή της νέας κλαδικής σύμβα-
σης εργασίας του κλάδου, επειδή 
προβλέπει ρήτρα αύξησης του μι-
σθολογίου 1% για το… 2015! Την 
ίδια στιγμή διατηρεί τους πετσο-
κομμένους μισθούς του… 2011 και 
για το 2014, ενώ η φορολογία και η 
ακρίβεια καλπάζουν, και εισάγει ει-
δικές ρήτρες για την ενεργοποίηση 
του διευθυντικού δικαιώματος. Όλα 
αυτά, μάλιστα, σε μια χρονιά όπου 
τα έσοδα από τον τουρισμό αυξή-
θηκαν κατά 25% (από 10,44 δισ. € 
σε 13δισ. €) και πραγματοποιήθη-
κε ρεκόρ αφίξεων (το 10μηνο του 
2013 ήρθαν 17,082 εκ. τουρίστες 
έναντι 14,794 για την ίδια περίοδο 
–αύξηση 15.5%). Καταλαβαίνουμε 
τώρα γιατί ο κλάδος είναι ο αγαπη-
μένος της τρόικας και φιγουράρει 
σε κάθε ανάλυση του μνημονιακού 
κατεστημένου ως πρότυπο για τον 
μετασχηματισμό της χώρας…

! 
ΕΒΖ Ξάνθης: Κύκνειο 
Άσμα
Το τελευταίο τμήμα –συ-
σκευασία– του εργοστασί-

ου Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχα-
ρης στην Ξάνθη κλείνει με το νέο 
έτος, και οι εννέα υπάλληλοι μετα-
φέρονται στο Πλατύ Ημαθίας. Και 
τούτο, παρά τις αλλεπάλληλες δε-
σμεύσεις πως οι εργαζόμενοι δεν 
θα πειραχθούν, καταγγέλλει ο πρό-
εδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάν-
θης. Στη Θράκη, ο παραγωγικός 
ιστός αποσαρθρώνεται, οι κατάλο-
γοι των ανέργων γνωρίζουν το δικό 
τους «success story» ενώ το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ παίζει τα ρέστα του, παζαρεύ-
οντας το γεωπολιτικό φιλέτο στους 
γνωστούς επίδοξους αγοραστές… 

! 
Ποτοποιία Χατζηδήμα 
(Λάρισα): Έργα και ημέ-
ρες ενός μονοπωλίου
Σύμφωνα με όσα καταγ-

γέλλει το Εργατικό Κέντρο Λάρι-
σας, το Εργοστάσιο Παραγωγής Οι-
νοπνεύματος, που βρίσκεται στο 
δρόμο Ομορφοχωρίου Αγιάς, είναι 
κλειστό από το 2009 και έχει πε-
τάξει στο δρόμο 50 εργαζόμενους, 
στους οποίους οφείλει μισθούς και 
αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 
1.900.000 €. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το εργοστάσιο είχε μονοπωλι-
ακή θέση στην αγορά, καθώς ήταν 
ένα από τα δύο που παρήγαγαν αι-
θυλική αλκοόλη, έχοντας μεταξύ 
άλλων πελάτες το δημόσιο σύστη-
μα υγείας, τον στρατό, την ποτοποι-
ία κ.ά. Σημειωτέον ότι και το ελλη-
νικό κράτος είχε σημαντικά έσοδα 

από τη δραστηριότητα του εργοστα-
σίου, περί τα 4 εκ.€ ετησίως από τον 
ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης. Σήμερα, το εργοστάσιο πα-
ραμένει κλειστό, οι εργαζόμενοι εί-
ναι απλήρωτοι και κανείς δεν ενδι-
αφέρεται να το αγοράσει, παρά το 
γεγονός ότι με τους αλλεπάλληλους 
πλειστηριασμούς το τίμημά του έχει 
μειωθεί θεαματικά. Εν τω μεταξύ, 
για τις ανάγκες της χώρας, εισάγου-
με αιθυλική αλκοόλη από τη Βουλ-
γαρία, αμφίβολης ποιότητας και 
προέλευσης –καθώς υπάρχουν εν-
δείξεις ότι προέρχεται από την επε-
ξεργασία σιτηρών και όχι από την 
αμπελουργία…  

! 
Η Κίνα ράβει στο Βιετ-
νάμ και στη… Θεσσαλο-
νίκη
Τα κινέζικα ενδύματα έδω-

σαν την τελευταία δεκαπενταετία τη 
χαριστική βολή στην ασθμαίνου-
σα ελληνική βιοτεχνία. Στην Αθή-
να και στην περιφέρεια, ιδιαίτερα 
στη Θεσσαλονίκη, ολόκληρες γει-
τονιές έχουν μετατραπεί σε Τσάινα 
Τάουν, όπου τεράστια κοντέινερ ξε-
φορτώνουν ρούχα και ψιλικά κάθε 
λογής, ενώ συρρέουν μεσάζοντες 
κάθε εθνικότητας για να τα αγορά-
σουν έναντι μερικών ευρώ και να τα 
πουλήσουν σε εξίσου εξευτελιστι-
κές τιμές, έχοντας τεράστιο περιθώ-
ριο κέρδους. Κι όμως, πλέον, μαθαί-
νουμε ότι πολλά από αυτά τα ενδύ-
ματα ράβονται στην… Ελλάδα! Κα-
θώς τα ημερομίσθια στη βιοτεχνία 
έχουν αγγίξει τον πάτο λόγω της κα-
τάρρευσης του κλάδου, έχει φτάσει 
πλέον να είναι πιο συμφέρον για 
τους Κινέζους να εισάγουν τα υφά-

σματά τους στη χώρα μας και να 
τα ράβουν εδώ, δίνοντάς τα φασόν 
σε μικρές οικογενειακές επιχειρή-
σεις και σε ράφτες που ράβουν με 
το κομμάτι στο σπίτι. Γι’ αυτό εξάλ-
λου και μέσα στα «κινέζικα» έχουν 
ανοίξει τους τελευταίους μήνες κα-
ταστήματα που, αν και κινέζικης ιδι-
οκτησίας, αναγράφουν στις βιτρίνες 
τους... «Η ελληνική μόδα είναι υπό-
θεση της Ελλάδας»! 

! 
Ανασφάλιστος νεκρός   
Προβλήθηκε αρκετά από 
τα ΜΜΕ, αλλά αξίζει ιδι-
αίτερης μνείας: Το Μητρο-

πολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνι-
κού, από τα πρώτα στην Ελλάδα και 
με τεράστια συνεισφορά στην κοι-
νωνική αλληλεγγύη, κατήγγειλε ότι 
ένας από τους ανασφάλιστους καρ-
κινοπαθείς ασθενείς του, εξέπνευ-
σε στα μέσα ∆εκεμβρίου, αντιμετω-
πίζοντας την αδιαφορία του υπουρ-
γείου, παρά το γεγονός ότι υπήρξε 
αποδέκτης αλλεπάλληλων εκκλή-
σεων για την αντιμετώπιση του πε-
ριστατικού. Βεβαίως, ο άτυχος άν-
θρωπος δεν είναι ο μόνος. Αρκετοί 
άλλοι αναφέρονται στις συχνές εκ-
κλήσεις του Μητροπολιτικού Ια-
τρείου, ενώ το υπουργείο, μέχρι να 
πεθάνει ο άνθρωπος, κώφευε επι-
δεικτικά, για να αναγκαστεί μετά το 
θάνατό του να πράξει το αυτονόη-
το. Σημειωτέον ότι, μόλις πριν από 
λίγους μήνες, το υπουργείο ∆ημό-
σιας Τάξης είχε διατάξει… εισβολή 
της αστυνομίας στο Μητροπολιτι-
κό Ιατρείο Ελληνικού, και σε αυτό 
των Γιατρών του Κόσμου, και έκα-
νε έρευνα για… ναρκωτικά! Ο ∆έν-

διας είχε υποστηρίξει τότε ότι η ει-
σβολή έγινε κατόπιν… επώνυμης 
καταγγελίας. Αυτό για να έχου-
με μια εικόνα, του ποια είναι η συ-
μπεριφορά της πολιτείας απένα-
ντι στα κοινωνικά ιατρεία, την ίδια 
στιγμή που ο υπουργός Υγείας δί-
νει από τα κανάλια καθημερινό ρε-
σιτάλ αναλγησίας, θυμίζοντας τις 
χειρότερες στιγμές του πιο χυδαί-
ου θατσερισμού, τύπου «kill-the-
poor! (σκοτώστε τους φτωχούς!)». 
Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, την 
τραγικότητα της κατάστασης και την 
υπονόμευση που ασκεί η επίσημη 
πολιτεία, τα κοινωνικά ιατρεία εί-
ναι εδώ και προσφέρουν τρομερό 
έργο. Οι επερχόμενες τοπικο-αυτο-
διοικητικές εκλογές δε είναι εξαιρε-
τική ευκαιρία για να τεθεί το ζήτημα 
σε πιο συστηματική βάση: Οι αντι-
μνημονιακές-αντικατοχικές δυνά-
μεις πρέπει να αγκαλιάσουν τα κοι-
νωνικά ιατρεία ως παράδειγματα 
προς μίμηση και να τα επιβάλουν 
στην προεκλογική ατζέντα των ∆ή-
μων. Να αποτελέσει η ίδρυσή τους 
ένα εργαλείο εναλλακτικής τοπι-
κοαυτοδιοικητικής πολιτικής, που 
στέκεται απέναντι στην απάνθρωπη 
και αντιλαϊκή πολιτική της αποικίας 
χρέους. 

! 
Και αυτά…
Χαμός στην Καρφούρ Μα-
ρινόπουλος: Παρακρατή-
σεις μισθών, περικοπές 

επιδομάτων, άθλιες ωρομισθίες, 
εντατικοποποίηση, εκβιασμοί, με-
τάθεση εργαζόμενων στη… διανο-
μή φυλλαδίων και άλλες ...ενάρετες 
εργοδοτικές πρακτικές καταγγέλ-
λονται από το σωματείο εργαζομέ-
νων. Την ίδια στιγμή, οι προμηθευ-
τές παραμένουν απλήρωτοι, πολ-
λοί, όπως η ΦΑΓΕ και διάφοροι πο-
τοποιοί αποχωρούν, και η εταιρεία 
τους αλλάζει διαρκώς για να κρα-
τάει γεμάτα τα ράφια. Μυρίζει κα-
νόνι…  

«Και τι ζητάω; Ένα πλοίο στον 
Πειραιά να πάω». Με συνθήματα 
υποδέχτηκαν την παραμονή των 
Χριστουγέννων οι κάτοικοι της Σε-
ρίφου το Blue Star Πάρος, που προ-
σέγγισε το νησί έκτακτα για να κα-
λύψει το κενό στις μεταφορές. Κα-
ταγγέλλουν δε την πλοιοκτήτρια 
εταιρεία που έχει αναλάβει το δρο-
μολόγιο του Πειραιά για άθλια αντι-
μετώπιση και έχουν κηρύξει ανεπι-
θύμητο το πλοίο. Στις γιορτές, ίδιες 
διαμαρτυρίες σε πλείστα όσα νησιά, 
από τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκά-
νησα μέχρι τα Κύθηρα… 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τους αγώνες επιμέλεια Γιάννης Νικολαΐδης στείλτε μας 
τις ειδήσεις σας στο efrixi@gmail.com
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Η εικόνα που εμφάνισε η κυ-
βέρνηση τις πρώτες ημέρες του 
2014 ήταν επιεικώς απογοητευ-
τική. Η υποδοχή από τα διεθνή 
ΜΜΕ της ελληνικής προεδρίας, 
στην οποία τόσα υποτίθεται ότι 
είχαν επενδύσει οι Σαμαράς και 
Βενιζέλος, κινήθηκε μεταξύ λοι-
δορίας και χλευασμού. Η εξαιρε-
τικά δυσάρεστη εικόνα συμπλη-
ρώθηκε και από άλλες λεπτομέ-
ρειες, οι οποίες καθρεφτίζουν 
τη χειρότερη δυνατή εσωτερική 
και διεθνή εικόνα της χώρας.

Κ 
ορωνίδα όλων –και μά-
λιστα σε συνέχεια της 
επίθεσης στο σπίτι του 
πρεσβευτή της Γερμα-

νίας– οι αλλοπρόσαλλοι χειρισμοί 
μιας ασήμαντης υπόθεσης, όπως η 
μη εμφάνιση του καταδικασμένου 
για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» 
Χριστόδουλου Ξηρού. Ένας απίστευ-
τος πανικός, με τερατώδη τρομοσε-
νάρια, κάλυψε τις τηλεοπτικές εικό-
νες, παραμονή της τελετής ανάληψης 
της ευρωπροεδρίας, δίνοντας την ει-
κόνα μιας χώρας η οποία χτυπιέ-
ται ανελέητα από την τρομοκρατία. 
Ο Νίκος ∆ένδιας έφτασε στο σημείο 
να εκστομίσει μια απίστευτη φράση: 
«Η χώρα έχει πρόβλημα τρομοκρατί-
ας. Και δυστυχώς δεν έχει πρόβλημα 
μόνο εισαγόμενης τρομοκρατίας, έχει 
μεγάλο πρόβλημα και εγχώριας τρο-
μοκρατίας». Και  προχώρησε σε σύ-
γκρουση με τη ∆ικαιοσύνη προκα-
λώντας την αντίδραση του αρμόδιου 
υπουργείου και των εισαγγελέων. 

Προφανώς τα παραπάνω δεν εί-
ναι παρά μόνο λεπτομέρειες στην 
τοιχογραφία η οποία αποτυπώνει το 
γενικότερο κλίμα αποσύνθεσης που 
συνοδεύει την κυβέρνηση σε κάθε της 
βήμα. Σε αυτά μπορεί κάποιος να προ-
σθέσει:

• Την ευθεία αμφισβήτηση της κυ-
βέρνησης από τους Σημίτη και ∆αμα-
νάκη.

• Την πρόσφατη καταστροφική δια-
χείριση των θεμάτων Παιδείας.

• Τη θεαματική ήττα στο θέμα του ει-
σιτηρίου των 25 ευρώ στα νοσοκο-
μεία.

• Την παράλληλη ουσιαστική κατάρ-
γηση του ΕΟΠΥΥ.

• Τους αγωνιώδεις πολιτικούς εκβια-
σμούς του ΠΑΣΟΚ μπροστά στο φά-
σμα της εκλογικής κατάρρευσής του.

• Τα σενάρια περί τριπλών εκλογών, 

τα οποία αποτελούν μέρος της κυβερ-
νητικής ατζέντας προ του ενδεχομέ-
νου κατάρρευσης στις ευρωεκλογές.

• Τα μαζικά εντάλματα σύλληψης 
στελεχών του Ταχυδρομικού Ταμιευ-
τηρίου των περιόδων Καραμανλή και 
Παπανδρέου και «επιφανών» επιχει-
ρηματιών, που είχαν εξασφαλίσει θα-
λασσοδάνεια χωρίς προοπτική απο-
πληρωμής.

• Τα σκάνδαλα Λιάπη και Τομπού-
λογλου, τα οποία επιτείνουν το κλίμα 
αυτογελοιοποίησης του μεταπολιτευ-
τικού συστήματος εξουσίας.

• Τις εξελισσόμενες έρευνες για τις 
θηριώδεις μίζες στα εξοπλιστικά προ-
γράμματα.

Πρόκειται για το παζλ της από-
λυτης παρακμής και κανείς, εντός ή 
εκτός Ελλάδος, δεν δίνει αξιόλογο χρό-
νο ζωής σε μια κυβέρνηση η οποία 
υπάρχει επειδή κανείς δεν έχει διά-
θεση να τη... ρίξει και, δυστυχώς, και 
σε μια χώρα η οποία ακόμη ανακαλύ-
πτει τις χειρότερες πλευρές του εαυ-
τού της.

Χαλί στον Τσίπρα
Όμως, από όλα τα παραπάνω, το σο-
βαρότερο σημείο είναι οι έρευνες για 
τα εξοπλιστικά και τις θηριώδεις μί-
ζες, οι οποίες ενδέχεται να ξεπερνούν 
και τα 2 δισ. ευρώ. Σημειώστε δε ότι, 
αν και τα προγράμματα αφορούν την 
περίοδο Σημίτη, όλες οι παραγγελίες 
εκτελέστηκαν κανονικά από την επό-
μενη κυβέρνηση Καραμανλή, πλην 
των υποβρυχίων. 

Και έτσι η Ελλάδα, με το ένα τέ-
ταρτο του χρέους της μέχρι το 2003 
οφειλόμενο στις αμυντικές δαπάνες, 
με σοβαρά εθνικά ζητήματα ανοιχτά 
και επιδεινούμενα, από την Κύπρο και 
το Αιγαίο έως τη Θράκη, είναι σήμερα 
στρατιωτικά γυμνή. Απειλείται δε το 
2015 να μην έχει καν αξιόμαχο Πο-
λεμικό Ναυτικό. Μια χώρα που έχει 
πληρώσει πανάκριβα πάνω από το 
90% έξι νέων υποβρυχίων, τα οποία 

σαπίζουν στο ναυπηγείο επειδή κα-
νείς δεν φρόντισε να τα παραλάβει.

Αυτή η άθλια εικόνα παρακμής, 
εγκατάλειψης, πανικού και σύγχυσης 
προφανώς δεν μπορεί να αντισταθ-
μιστεί 

• από καμιά κρίση πολιτικού μεγα-
λείου του Σαμαρά, 

• από καμιά πομφόλυγα περί πρωτο-
γενούς πλεονάσματος, 

• από καμιά ψευδή υπόσχεση περί 
διευθέτησης του χρέους, 

• από κανέναν εκβιασμό του Βενιζέ-
λου. 

Στην πραγματικότητα, εδώ και 
καιρό, κάθε κίνηση της κυβέρνησης, 
κάθε νέα κρίση, απλώς ξετυλίγει το 
χαλί πάνω στο οποίο ο Τσίπρας θα 
βαδίσει την απόσταση από την πλα-
τεία Κουμουνδούρου μέχρι το Μέγα-
ρο Μαξίμου.

Με την ιδέα αυτή άλλωστε είναι 
τόσο εξοικειωμένα τα εγχώρια και 
διεθνή κέντρα οικονομικής και πολιτι-
κής εξουσίας, ώστε πλέον, αντί να μά-
χονται αυτή την προοπτική, να διερευ-
νούν την ομαλότερη δυνατή συμβί-
ωση με την επόμενη κυβέρνηση. Και, 
ομολογουμένως, σε αυτή τη διερεύνη-
ση δεν συναντούν ιδιαίτερες δυσκολί-

ες...

Ελπίδα και πραγματικότητα
Όμως οι διαπιστώσεις είναι σχετικά 
εύκολες. Αν θέλουμε να πάμε λίγο βα-
θύτερα, τότε θα πρέπει να εστιάσου-
με στην έννοια που τα νυν και δυνά-
μει κυβερνητικά κόμματα αναμασούν: 
ανασυγκρότηση. Πληρέστερα: παρα-
γωγική ανασυγκρότηση.

Ποιος είναι ικανός σήμερα, υπό 
τις τρέχουσες συνθήκες, να μιλήσει 
σοβαρά για ανασυγκρότηση της χώ-
ρας και δη παραγωγική; Η απάντηση 
προφανώς δεν μπορεί να είναι ενθαρ-
ρυντική:

• Από τη μια πλευρά έχουμε ένα εκ-
πνέον σύστημα εξουσίας, το οποίο έχει 
σημαδέψει ολόκληρη τη μεταπολίτευ-
ση με όρους βαθύτατης και πολυδιά-
στατης διαφθοράς, το οποίο εκμαύ-
λισε, αποδιάρθρωσε, αποβιομηχάνισε 
και χρεοκόπησε τη χώρα. Εν τέλει την 
παρέδωσε άνευ όρων στους δανει-
στές της και σήμερα σέρνεται εκλιπα-
ρώντας για μια μικρή παράταση ζωής, 
γνωρίζοντας ότι έτσι ή αλλιώς οδηγεί-
ται στη συντριβή.

• Από την άλλη πλευρά έχουμε μια 
ταχύτατα ανερχόμενη αξιωματική 
αντιπολίτευση, η οποία, κατοικώντας 
για χρόνια στο γλίσχρο 3-5%, ουδέ-
ποτε χρειάστηκε να αναπτύξει προ-
γραμματικό και οραματικό λόγο. Αρ-
κούσαν οι εσωκομματικές συμφωνί-
ες για να διατηρεί μια στοιχειώδη ενό-
τητα και η επίκληση της αριστερής της 
ταυτότητας για να πορεύεται στα ελώ-
δη ύδατα της μεταπολίτευσης.

Σήμερα, ωστόσο, συγκεντρώνει 
πάνω της μια απροσδόκητα ογκού-
μενη ελπίδα για φρένο στην ατελεί-
ωτη κατρακύλα μιας καθημαγμένης, 
απελπισμένης, τρομαγμένης και κα-
ταθλιπτικής κοινωνίας. Της ζητείται 
να επεξεργαστεί, να καταθέσει και να 
εφαρμόσει ό,τι δεν είχε νιώσει ποτέ 
πριν ότι χρειάζεται να διαμορφώσει: 
πρόγραμμα. Και δη μιας διαλυμένης 

και χρεοκοπημένης χώρας.
Κοιτάζοντας από τη μεγαλύτερη 

δυνατή απόσταση τον ΣΥΡΙΖΑ, οφεί-
λουμε δύο καίριες παρατηρήσεις:

1. Η πρώτη αφορά την πραγμα-
τικότητα της χώρας: Οι άκαμπτες δε-
σμεύσεις της εκτείνονται σε βάθος δε-
καετιών. Το δημοσιονομικό σύμφωνο 
αποτελεί πλαίσιο πολύ πιο δεσμευτικό 
από το μνημόνιο. Η ήδη συντελεσθεί-
σα καταστροφή δεν είναι άμεσα ανα-
στρέψιμη.

2. Η δεύτερη αφορά τον ίδιο τον 
ΣΥΡΙΖΑ:

• Από τη μια, αν υποθέσουμε ότι θα 
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για 
εκλογική κατακρήμνιση της Ν.∆. και 
περαιτέρω διάσπαση της ∆εξιάς, τότε 
ήδη αποτελεί τη μοναδική –και τελευ-
ταία πριν από το χάος– θεσμική κυ-
βερνητική διέξοδο. 

• Από την άλλη, δεν είναι σαφές ούτε 
ποια ακριβώς πολιτική θα ακολουθή-
σει έναντι των δανειστών ούτε αν θα 
αντέξει το βάρος της πολιτικής ευθύ-
νης που θα του ανατεθεί.

Βεβαίως, όπως θα έλεγε και ο μα-
καρίτης ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, «το πο-
τάμι δεν γυρίζει πίσω» ούτε η Ιστο-
ρία είναι μαθημένη να τη στήνουν 
στα... ραντεβού. Συνεπώς Τσίπρας και 
ΣΥΡΙΖΑ θα κληθούν να περάσουν 
από τον πάγκο της διακυβέρνησης.

Πεδίο μάχης η διαφθορά
Σε κάθε περίπτωση, προηγείται ένα 
μεγάλο ξεκαθάρισμα των αμαρτη-
μάτων δεκαετιών. Αυτός είναι σήμε-
ρα ο βασικός στόχος των δανειστών 
– και του ∆ΝΤ και των Ευρωπαίων – 
και εκεί ακριβώς συναντιούνται με 
τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως άλλωστε έγραψε προσφά-
τως και σοβαρός συντηρητικός ανα-
λυτής στην Ελλάδα, εξετάζοντας τους 
τρεις πιθανούς λόγους για τους οποί-
ους ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι «δεν 
ανησυχούν πλέον αν ο ΣΥΡΙΖΑ πά-
ρει την εξουσία»: «Γιατί δεν έχουν 
αντίρρηση, και μάλιστα ελπίζουν, να 
τα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ολιγάρχες 
και τα μεγάλα συμφέροντα στη χώρα, 
πράγμα που δεν τολμά η σημερινή 
κυβέρνηση ή, όταν δείχνει κάποια τέ-
τοια επιθυμία, της την πέφτουν και κά-
νει πίσω».

Οι μεγάλες πολιτικές μάχες της 
επόμενης περιόδου πιθανότατα θα 
εξελιχθούν στο πεδίο της διαφθοράς. 
Το παιχνίδι κυριαρχίας προηγείται. 
Άλλωστε, κάθε συζήτηση περί ανασυ-
γκρότησης θεωρείται περίπου άκαι-
ρη: η καταστροφή του «ελληνικού μο-
ντέλου» δεν έχει ακόμη ολοκληρω-
θεί...

                                                                                                           ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ                 

Η καταστροφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
...και αναμένεται να δούμε τις τελευταίες της πράξεις μέσα στο 2014.

Εδώ και καιρό, κάθε κίνηση της κυβέρνησης, κάθε νέα κρίση, απλώς ξετυλίγει το χαλί πάνω στο οποίο ο Τσίπρας 
θα βαδίσει την απόσταση από την πλατεία Κουμουνδούρου μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου

“ 

Οι μεγάλες πο-

λιτικές μάχες της 

επόμενης περι-

όδου πιθανότα-

τα θα εξελιχθούν 

στο πεδίο της δι-

αφθοράς. Το 

παιχνίδι κυριαρ-

χίας προηγείται. 

Του Σταύρου Χριστακόπουλου, 
διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας ΤΟ 
ΠΟΝΤΙΚΙ
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∆εν υπήρχε ευκολότερος δρόμος για τον 
Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας να ξεκινήσει 
συνομιλίες με τον Έρογλου χωρίς κοινό 
ανακοινωθέν ή με μια νεφελώδη δήλω-
ση. Θα ξεκινούσαν οι συνομιλίες και θα 
συνεχίζονταν μέχρι τη λήξη της θητείας 
του χωρίς τελική κατάληξη. Το ότι έθεσε 
προϋποθέσεις πριν από το διάλογο, για 
να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυνατότη-
τα επιτυχίας, ήταν ο δύσκολος δρόμος 
και καλά έκανε που τον ακολούθησε. Θα 
έπρεπε όμως να υπάρχει ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τα επόμενα βήματα. Για-
τί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει βρισκό-
μαστε σήμερα εγκλωβισμένοι στη διαδι-
κασία. Το πρόβλημα παραμένει, όπως το 
έθεσε ο πρέσβης Τάσος Τζιωνής (επανα-
λαμβάνω για να το εμπεδώσουμε):  «Η 
πλευρά μας υπήρξε, στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της ιστορίας του Κυπριακού, ευέ-
λικτη επί της ουσίας και μοιρολατρικά 
αμετακίνητη και δογματική επί της δια-
δικασίας». 

Η 
διαδικασία αποδείχθηκε αδιέ-
ξοδη και επικίνδυνη. Οδήγη-
σε στην απαλλαγή της Τουρκί-
ας, από το έγκλημα της εισβολής 

και κατοχής, στη διεθνοποίηση του προβλή-
ματος ως (ψυχολογικό) πρόβλημα ασυνεννο-

ησίας μεταξύ δύο κοινοτήτων, η μία μάλιστα 
εκ των οποίων υποφέρει δήθεν από το εμπάρ-
γκο και την απομόνωση, στην αναβάθμιση του 
ψευδοκράτους και τώρα βάζει σε κίνδυνο την 
κρατική οντότητα της Κυπριακής ∆ημοκρατί-
ας. Παρ' όλ' αυτά, οι ηγέτες μας είναι μοιρολα-
τρικά προσκολλημένοι σε αυτή τη διαδικασία, 
στη διαδικασία Ντάουνερ, και δεν μπορούν 
να σκεφθούν και να δράσουν διαφορετικά. 
«Έχουμε χάσει τέσσερις ολόκληρους μήνες 
επιχειρώντας να πετύχουμε κάτι το οποίο, 
όπως προειδοποίησε το ΑΚΕΛ από την αρχή, 
ήταν ανέφικτο», έλεγε χτες ο Άντρος Κυπρια-
νού. Γνωρίζει όμως ή θα έπρεπε, ότι ακόμα κι 
αν αυτούς τους τέσσερις μήνες γίνονταν καθη-
μερινά συνομιλίες, δεν επρόκειτο να καταλή-
ξουν πουθενά. Το ερώτημα επομένως είναι αν 
η πραγματική επιθυμία των ηγετών μας είναι 
να συνεχίσουν να συντηρούν ψευδαισθήσεις 
κάνοντας συνομιλίες έστω και χωρίς ίχνος ελ-
πίδας, μόνο και μόνο για να είναι οι ίδιοι απαλ-
λαγμένοι από την ευθύνη να βρουν το δρόμο 
της λύσης. Υπάρχει μήπως καμιά αμφιβολία 
ότι στόχος της Άγκυρας είναι μια διευθέτηση 
που θα καθιστά ολόκληρη την Κύπρο εσαεί 
όμηρό της; Υπάρχει αμφιβολία ότι όσες συ-
νομιλίες κι αν έγιναν, εκείνο που ανατρέπει 
τις προοπτικές είναι αυτός ο στόχος της Άγκυ-
ρας; Υπάρχει αμφιβολία ότι η διαδικασία Ντά-
ουνερ και Βρετανίας δεν μπορεί να οδηγήσει 
παρά μόνο σε αποτέλεσμα που θα είναι πα-
ραλλαγή του εκτρωματικού αποτελέσματος 
του 2004;

Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν 
κοσμογονικές αλλαγές. Σήμερα η γει-
τονιά μας κοχλάζει και αλλάζει άρδην. 
Ακόμα και η Τουρκία βρίσκεται σε 
τεράστιες περιπέτειες με απρόβλεπτη 
κατάληξη. Η Κύπρος έχει δικό της 
φυσικό αέριο, για πρώτη φορά στην 
ιστορία συνεργάζεται με το Ισραήλ, 
για πρώτη φορά τα συμφέροντά της 
συμπίπτουν με εκείνα διεθνών και 
αμερικανικών επιχειρηματικών κο-
λοσσών… Όμως οι ηγέτες μας συζη-
τούν όπως ακριβώς συζητούσαν και 
το 1977 και το '87 και το '97... Και το μόνο που 
αναζητούν είναι με ποια διπλωματική μανού-
βρα θα επαναρχίσουν οι αδιέξοδες συνομιλίες 
με τον Έρογλου. Ποιος θα μελετήσει όσα συμ-
βαίνουν για να διαχειριστεί τις εξελίξεις προς 
όφελος της Κύπρου; Οι αρχηγοί των κομμά-
των; Οι έμμισθοι των κομμάτων; Αν πράγματι 
θέλουν να προσφέρουν κάτι θετικό στον τόπο, 
ας κάνουν επιτέλους το στοιχειώδες: Να διο-
ρίσουν ειδικούς να μελετήσουν τα νέα δεδο-
μένα και να τους βοηθήσουν να χαράξουν νέα 
στρατηγική για να ανατρέψουν τον εγκλωβι-
σμό από τα στερεότυπα τόσων δεκαετιών. Ει-
δικούς όμως, όχι κομματικούς και φιλόδοξους 
πολιτικάντηδες που σκέφτονται όπως οι ίδιοι.
 
Υ.Γ. Επειδή διάφοροι έξυπνοι ενοχλήθηκαν 
με όσα γράψαμε χτες για τον πρέσβη Τάσο 
Τζιωνή και ένας από αυτούς γράφει σπου-
δαίες εξυπνάδες κρυβόμενος πίσω από την 

ανωνυμία του διαδικτύου, πρέπει να σημειώ-
σουμε για την ιστορία το εξής: Στις συνομιλί-
ες της Νέας Υόρκης το 2004 όπου επιβλήθη-
κε η επιδιαιτησία για το σχέδιο Ανάν, ο Τάσος 
Τζιωνής και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης (σή-
μερα διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής 
πλευράς) ήταν οι μόνοι τεχνοκράτες συνεργά-
τες του Τάσσου Παπαδόπουλου, οι οποίοι δια-
φώνησαν έντονα. Την ευθύνη την είχε και την 
ανέλαβε ο Τάσσος. Αλλά η διαφωνία των δυο 
καταγράφηκε και τους τιμά, διότι η κρίση τους 
αποδείχθηκε ορθή.

Υ.Γ. 2. Κι αυτό για τους ανώνυμους του διαδι-
κτύου: Κάποια απομεινάρια της ΕΟΚΑ Β, που 
μεταλλάχθηκαν κι έγιναν οι χειρότεροι απά-
τριδες νεοκύπριοι, τουλάχιστον, ας μην κατη-
γορούν άλλους για την κατοχή και τα αδιέξο-
δα.

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο 
(9/1/13)

     ΕΛΛΑ∆Α

Για να υποστηρίξω αυτή την άποψη θα 
φέρω ένα παράδειγμα που την αποδει-
κνύει. Όταν το ΠΑΣΟΚ πήρε την εξου-
σία το 1981, το πρώτο που έκανε ήταν 
να αυξήσει τα κατώτερα μεροκάματα 
κατά 50%. Επρόκειτο για μια κεϊνσιανή 
πολιτική αύξησης της ενεργού ζήτησης 
με την ελπίδα να αυξηθεί η προσφορά, 
όταν η ζήτηση εμφανιστεί στην αγορά 
και θέλει να καλυφθεί.

Τ 
ότε δεν ήταν αναπτυγμένο σε τέ-
τοιο βαθμό το παρεμπόριο, είχαμε 
βέβαια τις λαϊκές, το Μοναστηράκι 
διάφορα και διάφορα παζάρια σε 

όλη την Ελλάδα. Τι συνέβη όμως όταν ο Ελλη-
νας έβαλε λεφτά στην τσέπη; ∆εν αγόρασε τζιν 
απομίμηση, δεν αγόρασε καν τζιν αυθεντικό 
από την Καλαμάτα για να αυξηθεί η εγχώρια 
παραγωγή, όπως προσδοκούσε το ΠΑΣΟΚ.

Πως εξηγείται αυτό; Σημαίνει πως τα ελ-
ληνικά προϊόντα είχαν χαμηλότερα στάνταρ 
από τα ιταλικά ή τα γαλλικά κι έτσι οι κατανα-
λωτές στράφηκαν προς τα εκεί, με συνέπεια να 

αυξηθούν οι εισαγωγές. Τώρα λοιπόν που η 
τσέπη αδειάζει, ο Έλληνας τρέχει να καλύψει 
τις ανάγκες του με ό,τι βρεί φθηνότερο.

Το παραεμπόριο ανταγωνίζεται το εμπό-
ριο, που έχει ανελαστικές δαπάνες.

Το παραεμπόριο ανταγωνίζεται αθέμιτα το 
εμπόριο, όμως θα περίμενε κανείς μέσα απ΄ 
αυτό τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές του 
εμπορίου. Τι συμβαίνει όμως;

Θα παρατηρήσουμε, πριν την κρίση, (γιατί 
μετά την κρίση το φαινόμενο έγινε χιονοστιβά-
δα), πως όταν το εμπόριο έριχνε λίγο τις τιμές 
στη συνέχεια βλέπαμε λουκέτο. Ο λόγος ήταν 
τα υψηλά ενοίκια, μια ανελαστική δαπάνη που 
ο επαγγελματίας την είχε δεχτεί. Οι ιδιοκτή-
τες δε των καταστημάτων στην αρχή νόμιζαν 
ότι καλύτερα να κλείσει το κατάστημα, γιατί θα 
το νοικιάσουν αλλού, μετά κατάλαβαν πως ό,τι 
ξενοικιάζεται δεν θα ξανανοικιαστεί.

Τα υψηλά ενοίκια λοιπόν και ο αέρας που 
πλήρωνε ο επαγγελματίας ήταν μια από τις 
αιτίες που, αντί να κατέβουν οι τιμές, έμπαι-
νε λουκέτο. Απ’ την άλλη, πρέπει να δούμε 
πως πολλοί επαγγελματίες νόμιζαν πως αυτό 
το πάρτι της μεταπολίτευσης είναι αιώνιο. Θα 
φέρω ένα παράδειγμα: Στην πλατεία Καλογή-

ρων νοικιάστηκε καφετέρια προ κρίσης 9.000 
€. Ποια ανάλυση έκανε ο σοβαρός επενδυτής, 
που σκέφτηκε πως μπορεί να τα βγάλει πέρα 
πουλώντας καφέδες; Η φτωχολογιά πάει στα 
φτηνά, αυτοί μείωσαν το ενοίκιο και λίγο τον 
καφέ, αλλά στο τέλος βρισκεται στη δυσάρεστη 
θέση να μην μπορεί να ανταγωνιστεί τα μικρά 
καφέ.

Αυτό που προκύπτει τέλος ως ερώτημα 
είναι: ποια είναι αυτή η αργόσχολη τάξη που 

έχει αυτά τα κτήρια, ποιοι είναι αυτοί οι «εισο-
δηματίες» και τι τα κάνουν τα ενοίκια που ει-
σπράττουν; 

Και, οι «σοβαροί» επενδυτές, πού βρί-
σκουν τα λεφτά κι ανοίγουν καφετέριες που 
είναι πασιφανές πως θα κλείσουν; Και όταν 
κλείσουν τις αγοράζει κάποιος άλλος για να 
ξανακλείσουν; Μήπως πρέπει ν' αλλάξουμε 
μυαλά;

* καθηγητής στο λύκειο Μαγούλας

Το εμπόριο αναπτύσσεται εκεί που αναπτύσσεται η φτώχεια.

Εμπόριο και Παρεμπόριο

Του Παναγιώτη Κόρπα*

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης βρίσκεται εγκλωβισμένος στη διαδικασία των συνομιλιών

Κάποιος να τους συμβουλεύει
Του Άριστου Μιχαηλίδη* 
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Οι τριγμοί στην τουρκική οι-
κονομία, που από το καλοκαί-
ρι δονούν την γείτονα, έγιναν 
πιο έντονοι τις τελευταίες εβδο-
μάδες λόγω της ενδοϊσλαμικής 
σύγκρουσης Ερντογάν-Γκιου-
λέν. Το χρηματιστήριο της Κων-
σταντινούπολης έπεσε κατά 
21% τον περασμένο ∆εκέμβριο, 
διευρύνοντας τις απώλειες για 
το 2013, στο 32%. Η τουρκική 
λίρα διολισθαίνει συνεχώς, η 
Τουρκία χρειάζεται να δανείζε-
ται όλο και περισσότερα για να 
καλύπτει το εμπορικό της έλ-
λειμμα (51,9 δισ. δολ. το δεκά-
μηνο του 2013 από 39,5 δισ. το 
2012), επίσης υπάρχει ο φόβος 
ότι αν η FED αυξήσει τα επιτό-
κια, όπως αναμένεται, η Τουρ-
κία, όπως και άλλες αναδυό-
μενες οικονομίες, θα δανείζο-
νται με χειρότερους όρους. Η 
τουρκική οικονομία δεν τρέ-
χει πια με ρυθμούς ανάπτυξης 
του 8% και του 9%, καθώς φέ-
τος υπολογίζεται από την Ντόι-
τσεμπανκ ότι θα είναι της τάξης 
του 3,4%. Εντούτοις, οι τουρ-
κικές εξαγωγές εκτιμάται ότι 
θα αυξηθούν κατά 7,9% (για 
να έχουμε μέτρο σύγκρισης οι 
ελληνικές εξαγωγές τον περα-
σμένο Οκτώβριο μειώθηκαν 
κατά 12,2%) και ο ρυθμός αύ-
ξησης των εισαγωγών θα πέσει 
στο 3,3% από 7,2%. Η ίδια πηγή 
εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα η 
Τουρκία θα δυσκολευτεί, αλλά 
σε δεκαπέντε χρόνια θα κατα-
στεί η 13η οικονομία παγκο-
σμίως, πάνω από χώρες όπως 
η Ιταλία, η Ισπανία και ο Κανα-
δάς. 

Σ 
υνεπώς, η τουρκική 
οικονομία μπορεί για 
ένα διάστημα να δυ-
σκολευτεί λόγω πολι-

τικών ανωμαλιών όμως, καθώς στη 
δωδεκαετία του Ερντογάν πέρασε 
σε άλλο επίπεδο, δεν σημαίνει κιό-
λας ότι διαλύεται ή σκάει η τουρκική 
φούσκα, όπως σπεύδουν διάφοροι 
στην Ελλάδα να συμπεράνουν. 

Αυτή όμως που πραγματικά την 
έχει ανησυχήσει η πολιτική κρί-
ση στην Τουρκία είναι η ελληνική 
αστική τάξη! Και αυτό για δύο λό-
γους: 

Πρώτον, η Τουρκία είναι πρώ-
τη στη λίστα των χωρών όπου κα-
τευθύνονται οι ασθμαίνουσες ελ-

ληνικές εξαγωγές. Στα χρόνια της 
κρίσης εκτοπίστηκαν από τις πρώ-
τες θέσεις χώρες όπως η Γερμανία 
και η Ιταλία και πέρασε μπροστά η 
Τουρκία. Το εννεάμηνο του 2013, 
το ύψος των εξαγωγών προς την 
Τουρκία σκαρφάλωσε στα 2,4 δισ. 
ευρώ, με δεύτερη την Ιταλία με 1,9 
δισ. και τρίτη τη Γερμανία με 1,3 δισ. 
Το 71,5% των ελληνικών εξαγωγών 
στην Τουρκία είναι ορυκτά-λάδια-
καύσιμα (εξαιτίας του μεγάλου ενερ-
γειακού ελλείμματος της Τουρκίας) 
και υπολογίζεται ότι το 5% έως 10% 
της παραγωγής των ελληνικών διυ-
λιστηρίων κατευθύνεται στην Τουρ-
κία· ακολουθεί το βαμβάκι με 7,3%, 
που απορροφάται από τη μεταποίη-
ση της Τουρκίας. Πριν έντεκα χρό-
νια, οι ελληνικές εξαγωγές στην 
Τουρκία ήταν μόλις 369 εκατ. ευρώ. 
Για να δούμε από την άλλη πόσο …
σημαντική είναι η ελληνική οικο-
νομία για την Τουρκία, οι ελληνικές 
εξαγωγές στην γείτονα αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 1% των τουρκι-
κών εισαγωγών! Για παράδειγμα, οι 
τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα το 
2012 ήταν της τάξης του 1 δισ. και 
αφορούσαν μέταλλα, ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων, είδη ένδυσης κ.ά.

∆εύτερον, είναι η τύχη των ελ-

ληνικών επενδύσεων στην Τουρκία. 
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο 
Οικονομικών, οι ελληνικές επενδύ-
σεις στην Τουρκία προσεγγίζουν τα 
6,6 δισ. ευρώ (το 1998 οι ελληνι-
κές επενδύσεις δεν ξεπερνούσαν τα 
50 εκατ. δολ.). Περίπου 500 ελληνι-
κές επιχειρήσεις δραστηριοποιού-
νται στην γειτονική χώρα και τη με-
ρίδα του λέοντος έχουν ο τραπεζι-
κός, ο ενεργειακός και ο τομέας των 
τροφίμων. Στον τραπεζικό κλάδο δε-
σπόζει η Εθνική που έχει εξαγορά-
σει την τουρκική Finansbank.Αυτή 
τα προηγούμενα χρόνια ήταν το κα-

μάρι της Εθνικής και τις απέφερε σί-
γουρα κέρδη. Αλλά μετά το κάζο που 
έπαθαν οι ελληνικές τράπεζες στην 
Ανατολική Ευρώπη, που εξανα-
γκάστηκαν να αποχωρήσουν, τώρα 
τα πράγματα σκουραίνουν και στην 
Τουρκία. Η χρηματιστηριακή αξία 
της Finansbank κάθε χρόνο περιο-
ρίζεται από τα 13,1 δισ. δολ. το 2010, 
στα 10,2 δισ. το 2011 και από εκεί 
6,4 δισ. το 2012 και τα 3,2 δισ. που 
εκτιμήθηκε το 2013. Στον τραπεζικό 
κλάδο έχει μπει και η Γιούρομπανκ 
που το 2006 εξαγόρασε το 70% της 
τράπεζας Tekfenbank. ∆ραστηριο-
ποιούνται ακόμα μεγάλες εταιρείες 
όπως η Αλουμίλ του Γιώργου Μυ-
λωνά, που κλείνουν μονάδες στην 
Ελλάδα (τη ΒΑΛΒΕ στην Ξάνθη) και 
μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους 
στις τουρκικές θυγατρικές τους. Η 
Ιντραλότ του Κόκκαλη, που κάνει 
χρυσές δουλειές στην Τουρκία στον 
τομέα κρατικών τυχερών παιχνι-
διών (το 2010 έκανε τζίρο αξίας 1,89 
δισ. δολ.). Η S&B Βιομηχανικά Ορυ-
κτά του Οδυσσέα Κυριακόπου-
λου με σημαντικές μονάδες εξόρυ-
ξης, ο Μυτιληναίος, που μέσω της 
ΜΕΤΚΑ έχει αναλάβει την κατα-
σκευή σταθμού ηλεκτρικής ενέργει-
ας ισχύος 870 MW και άλλοι πολ-

λοί. Όλοι οι παραπάνω και πολλοί 

ακόμα που ο χώρος της εφημερίδας 

δεν μας επιτρέπει να αναφέρουμε, 

είναι χρυσοί χορηγοί του ελληνο-

τουρκικού φόρουμ που προσπαθεί 

να διευρύνει τη συνεργασία μετα-

ξύ ελληνικής και τουρκικής οικο-

νομίας και ανησυχούν σφόδρα για 

τις τύχες των επενδύσεων τους στην 

Τουρκία. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιού-

νται μόλις οχτώ τουρκικές εται-

ρείες, με συνολικές επενδύσεις που 

μόλις φτάνουν τα 70 εκατ. ευρώ. Εί-

ναι η τράπεζα Ζιράτ στην Κομοτηνή 

για να βοηθά τους σχεδιασμούς του 

τουρκικού προξενείου στην Θρά-

κη, η Ιστιμπάλ στα έπιπλα, μερικές 

εταιρείες στην ένδυση, τώρα που οι 

τουρκικές φίρμες σιγά σιγά κάνουν 

την εμφάνισή τους, και κάποιες ελ-

ληνικές μαρίνες που πωλήθηκαν σε 

Τούρκους επιχειρηματίες. Οι Τούρ-

κοι επιχειρηματίες επενδύουν στη 

χώρα τους και σε άλλους πιο σημα-

ντικούς προορισμούς. Άλλωστε, τα 

κεφάλαια που χρειάζονται για να δι-

ευρύνουν τις δουλειές τους, τους τα 

πήγαν μόνοι τους οι Έλληνες επι-

χειρηματίες. Τώρα που όλα που-

λιούνται μισοτιμής στην Ελλάδα, οι 

Τούρκοι επιχειρηματίες έχουν αρ-

χίσει να σκέφτονται και να επενδύ-

σουν. 

Η ελληνική αστική τάξη παρα-

μένει δέσμια μιας παράδοσης, με 

διάρκεια μεγαλύτερη των δύο αιώ-

νων, να ρίχνει το επενδυτικό της βά-

ρος σε αγορές εκτός του ελληνικού 

κράτους (π.χ. η ελληνική παρουσία 

στην Κεντρική Ευρώπη, στην Οδησ-

σό, στην Κωνσταντινούπολη, στην 

Αλεξάνδρεια και σε τόσες άλλες πε-

ριπτώσεις). Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων το πλήρωσε ακριβά, 

αφού είδε περιουσίες που χρειάστη-

καν χρόνια για να δημιουργηθούν 

να διαλύονται μέσα σε μια στιγμή. 

Τέτοιοι φόβοι ξυπνούν στην ερντο-

γανική Τουρκία, οπότε και όλοι αυ-

τοί προσεύχονται για την υγεία του 

«Σουλτάνου» και του καθεστώτος 

του, χωρίς να έχουν ποτέ ανησυχή-

σει στο ελάχιστο για τη χώρα τους. 

Ας πρόσεχαν!

Σε δορυφορική τροχιά
Οι τριγμοί στην τουρκική οικονομία προκαλούν φόβους στην ελληνική

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Οικονομικών οι ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία προσεγγίζουν τα 6,6 
δισ. ευρώ (το 1998 οι ελληνικές επενδύσεις δεν ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. δολ.).

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Η Ιντραλότ του 

Κόκκαλη κά-

νει χρυσές 

δουλειές στην 

Τουρκία στον 

τομέα κρατικών 

τυχερών παι-

χνιδιών.



Αριθμός φύλλου 100           ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Ιανουαρίου 2014 13
     ΕΛΛΑ∆Α

Αναδημοσιεύουμε από την εφημε-
ρίδα «Πρώτο Θέμα»  αποσπάσμα-
τα ενός ρεπορτάζ του Παναγιώτη 
Σαββίδη, σχετικά με τις οικονομι-
κές δραστηριότητες του τουρκικού 
προξενείου, καθώς και άλλων οι-
κονομικών παραγόντωνστην Θρά-
κη. Η κρίση έχει αφήσει ένα τερά-
στιο κενό στην ακριτική μας περι-
φέρεια, το οποίο οι νεοθωμανοί 
σπεύδουν να το εκμεταλλευτούν 
δεόντως. 

Ο 
ι κατασχέσεις ακινήτων 
σε Ξάνθη και Κομοτηνή 
από την τουρκική τρά-
πεζα Ζιραάτ είναι η μία 

όψη του νομίσματος της οικονομικής 
εισβολής που επιχειρεί η Άγκυρα στη 
Θράκη λόγω της κρίσης. [...]

Κοινό μυστικό αποτελεί στη 
Θράκη το γεγονός ότι το ισοζύγιο 
στην αγορά γης, εξαιτίας της συνε-
χούς οικονομικής κρίσης, τείνει να 
αντιστραφεί σε βάρος του χριστια-
νικού στοιχείου, που ζητάει δάνεια 
από την τουρκική Ζιραάτ, μια και οι 
κάνουλες των ελληνικών τραπεζών 
είναι κλειστές. Έως σήμερα η τράπε-
ζα έχει παραχωρήσει δάνεια σε δε-
κάδες χριστιανούς της περιοχής που 
απευθύνθηκαν σε αυτήν λόγω του 
οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο 
έχουν περιέλθει. Αξίζει να σημειω-
θεί πως τα υποκαταστήματα της Ζι-
ραάτ σε Ξάνθη και Κομοτηνή δίνουν 
σχετικά εύκολα δάνεια σε όσους 
μουσουλμάνους θέλουν να αγορά-
σουν ακίνητα από χριστιανούς, υπο-
θηκεύοντας ασφαλώς τους τίτλους 
ιδιοκτησίας υπέρ του τουρκικού δη-
μοσίου.

Όπως μας επιβεβαίωσε, η πρόε-
δρος της Ένωσης Καταναλωτών Ροδό-
πης και δικηγόρος Κομοτηνής κυρία 
Αγγελική Κατσή, η Ζιραάτ προβαί-
νει ήδη σε αναγκαστικές εκτελέσεις 
σε βάρος ασυνεπών δανειοληπτών, 
ενώ επισημαίνει πως πολλοί στρέφο-
νται στην τουρκική τράπεζα ως ύστατη 
λύση στα μεγάλα οικονομικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν. [...] 

Ρέει άφθονο το μαύρο χρήμα
Κοινό μυστικό αποτελεί το ιλιγγιώ-
δες ποσό που δαπανά κάθε χρόνο 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 
για να προωθήσει τους στόχους του, 
που πλέον δεν περιορίζονται μονά-
χα στη Θράκη, αλλά επεκτείνονται 
έως την Καβάλα και τη Θεσσαλονί-
κη και βέβαια τα ∆ωδεκάνησα. Ο 
δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής 
με τη δημοτική παράταξη «Σπάρτα-
κος» και πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ροδό-

πης κ. Νεκτάριος ∆απέργολας, πολ-
λές φορές έως σήμερα έχει καταγ-
γείλει δημοσίως πως ο ετήσιος προ-
ϋπολογισμός του τουρκικού ΥΠΕΞ 
για τη Θράκη ξεπερνάει τα 20 εκατ. 
Ευρώ, χωρίς να έχει υπάρξει οποια-
δήποτε επίσημη αντίδραση ή διά-
ψευση.

«Μέσω του προξενείου διοχε-
τεύονται τεράστια ποσά, επί το πλεί-
στον μαύρα, τα οποία χρησιμοποιού-
νται για αγορές γης και ακινήτων, κα-
τασκευή τζαμιών, χρηματοδότηση δε-
κάδων υποτιθέμενων πολιτιστικών 
και αθλητικών συλλόγων που ξεφυ-
τρώνουν ακόμη και σε χωριά με ελά-
χιστους κατοίκους, ενώ χρηματοδο-
τούνται υποτροφίες προς μειονοτι-
κούς σπουδαστές, η έκδοση εφημερί-
δων και η λειτουργία ραδιοφωνικών 
σταθμών, που ταυτίζονται απόλυτα με 
την τουρκική προπαγάνδα», συνεχίζει, 
επισημαίνοντας με νόημα πως οι αρ-
μόδιες αρχές «ουδέποτε ασχολήθη-
καν σοβαρά με τη ροή μαύρου χρή-
ματος μέσω του τουρκικού προξενεί-
ου της Κομοτηνής, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για το μέλλον της περιοχής».

Η Άγκυρα διαθέτει αποδεδειγμέ-
να τεράστια ποσά στη Θράκη, προκει-
μένου να εκτουρκίσει τους μη τουρ-
κογενείς πληθυσμούς της περιοχής, 
Πομάκους και Ρομά (που αποτελούν 
και την τεράστια πλειοψηφία των μου-
σουλμάνων της Θράκης) και ταυτό-
χρονα να στήσει έναν παράλληλο διοι-
κητικό μηχανισμό που σε βάθος χρό-
νου θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
μαγιά για ένα αυτόνομο ή ανεξάρτητο 
κράτος «∆υτικής Θράκης», αλά Κοσυ-
φοπέδιο. [...] 

Όλοι ομολογούν πως σε Ξάνθη 
και Κομοτηνή, εξαιτίας της συνεχούς 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι 
μόνοι που αγοράζουν πλέον γη είναι 
οι Τούρκοι. Ακίνητα – φιλέτα στις πό-
λεις και μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις στα πεδινά ¨σφάζονται» από χρι-
στιανούς και αγοράζονται από μου-
σουλμάνους, πολλοί από τους οποί-
ους δεν κρύβουν τις σχέσεις τους με το 
προξενείο.

«Αγοράζουν ακίνητα χριστιανών 

σε υπέρογκες τιμές που σίγουρα δεν 
δικαιολογούνται από τα εισοδήματα 
που δηλώνουν στην Εφορία οι υπο-
ψήφιοι (πάντα τουρκόφρονες) αγορα-
στές. Σκοτεινός είναι ο ρόλος βέβαια 
του προξενείου. Πολλές φορές έχουμε 
ζητήσει να γίνει διεξοδική έρευνα στα 
υποθηκοφυλακεία της περιοχής, ώστε 
να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστα-
σης, αλλά οι αρμόδιοι αρνούνται να 
το πράξουν», λέει ο κ. Κοσμάς Καρα-
ΐσκος, διαχειριστής του ενημερωτικού 
ιστολογίου tourkikanea.gr, που καθη-
μερινά παρακολουθεί την επικαιρό-
τητα μέσα από τα ΜΜΕ της Τουρκίας 
και της μειονότητας στη Θράκη.

Τα στόματα στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των δήμων Ξάνθης και Κομο-
τηνής, αλλά και της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, μένουν ερ-
μητικά κλειστά, όταν ζητούνται λεπτο-
μερή στοιχεία για την αγορά ακινήτων 
από μειονοτικούς, ειδικά μετά το 2009 
και την έναρξη της οικονομικής κρί-
σης. Επικαλούμενοι λόγους «προσω-
πικών δεδομένων», αρνούνται να δώ-
σουν επίσημα οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία.

«Βέβαιο είναι πως το ισοζύγιο 
αγοράς ακινήτων έχει αντιστραφεί θε-
αματικά σε βάρος του χριστιανικού 
στοιχείου, που πλέον πουλάει χωρίς 
ιδιαίτερες αναστολές», μας αποκάλυψε 
υπάλληλος σχετικής υπηρεσίας, που 
θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία 
του για ευνόητους λόγους. «Στις δέκα 
οικοδομικές άδειες που εκδίδονται οι 
οκτώ είναι για μουσουλμάνους και οι 

δύο για χριστιανούς», συμπλήρωσε ο 
ίδιος με νόημα. [...] 

Ακόμη και επιδότηση…μαντήλας
Όσοι παρακολουθούν τα δρώμε-
να στη Θράκη και την άνεση με την 
οποία μοιράζεται μαύρο χρήμα, όχι 
μόνο από το τουρκικό προξενείο, 
αλλά και από τις διάφορες ισλαμι-
κές σέχτες που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή, όπως του γνωστού 
Φετουλάχ Γκιουλέν, που βρίσκεται 
σε ανοιχτή διαμάχη με τον Τούρκο 
πρωθυπουργό κ. Ταγίπ Ερντογάν, 
μιλούν ευθέως για πακτωλό εκατομ-
μυρίων ευρώ, που όχι μόνο εξαγο-
ράζει συνειδήσεις, αλλά τείνει πλέον 
να δημιουργήσει σοβαρά τετελεσμέ-
να στην ευαίσθητη περιοχή και τον 
εκτουρκισμό του μουσουλμανικού 
πληθυσμού.

«Έως 850 ευρώ λαμβάνει μηνιαί-
ως κάθε ιμάμης που ακολουθεί πιστά 
το προξενείο. Μιλάμε για μαύρο χρή-
μα που δεν φαίνεται πουθενά. Ακό-
μη και επίδομα… μαντήλας δίνουν 
στις γυναίκες για να τις φορούν στο 
κεφάλι», λέει ο εκδότης της Πομακι-
κής εφημερίδας «Ζαγάλισα» κ. Αχμέτ 
Ιμάμ, ο οποίος στις αρχές της δεκαετί-
ας του 1990 είχε γνωρίσει εκ των έσω 
τον μηχανισμό του τουρκικού προξε-
νείου και στη συνέχεια έγινε ένας από 
τους κορυφαίους πολέμιούς του.

Οι τουρκόφρονες ιμάμηδες απο-
τελούν ουσιαστικά τον πολιορκητικό 
κριό της προσπάθειας της Άγκυρας να 
εκτουρκίσει την μειονότητα, ξεκινώ-
ντας από τα μικρά παιδιά μέσω του λε-
γόμενου «κουράν κουρσού». Πρόκει-
ται για μαθήματα κορανίου, τα οποία 
διδάσκουν στα παιδιά τις απογευμα-
τινές ώρες στα τζαμιά τουρκόφρονες 
ιμάμηδες, που είναι πλήρως ελεγχό-
μενοι από τους ψευτομουφτήδες Ξάν-
θης και Κομοτηνής και βέβαια από το 
τουρκικό προξενείο. Σε όλα τα τεμένη, 
αναγκαίο διακοσμητικό ντεκόρ στους 
τοίχους είναι η…τουρκική σημαία.

[...]
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται 

σχέδιο ευρείας ανοικοδόμησης χλι-

δάτων τζαμιών, ακόμη και σε χωριά 
όπου οι μουσουλμάνοι κάτοικοί τους 
μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χε-
ριού και των οποίων τα εισοδήματα σί-
γουρα δεν δικαιολογούν «δωρεές» για 
την κατασκευή τους.

Και τουρκικά προϊόντα στα ρά-
φια των καταστημάτων
Τα τελευταία χρόνια η τοπική αγορά 
έχει κατακλυσθεί από τουρκικά προ-
ϊόντα, τα οποία πωλούνται φθηνότε-
ρα σε σχέση με τα ελληνικά. «Μία 
ελληνική γκοφρέτα κοστίζει 50 λε-
πτά, ενώ την τουρκική την αγοράζεις 
με 30 λεπτά», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Πομάκος δημοσιογράφος 
Σεμπαϊδήν Καραχότζα, επισημαί-
νοντας πως η τουρκική κυβέρνηση 
στηρίζει οικονομικά όσες επιχειρή-
σεις εξάγουν τα προϊόντα τους όχι 
μόνο στη Θράκη, αλλά και οπουδή-
ποτε στα Βαλκάνια υπάρχουν «ομο-
εθνείς». Η τουρκική «απόβαση» κα-
λύπτει μία σειρά από προϊόντα, από 
σοκολάτες έως έπιπλα, ενώ πληθαί-
νουν συνεχώς οι ντόπιοι αντιπρό-
σωποι εταιρειών που εμπορεύονται 
προϊόντα από την Τουρκία.

Στοχευμένες εξαγορές
Ενδιαφέρον από τους Τούρκους 
επιχειρηματίες δεν υπάρχει μόνο 
για την αγορά μαρινών και ξενο-
δοχείων πολυτελείας, αλλά και για 
επιχειρήσεις κλειδιά στη Θράκη, 
όπως η γνωστή καπνοβιομηχανία 
ΣΕΚΑΠ, η οποία προτού καταλήξει 
στον ομογενή κ. Ιβάν Σαββίδη, διεκ-
δικήθηκε από τον όμιλο Σεμπά.

Ο μουσουλμάνος βουλευτής Ξάν-
θης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, 
ήταν υπέρμαχος του ντιλ Σεμπά– ΣΕ-
ΚΑΠ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο εκτουρκισμός των Πομάκων
Η συνεχής οικονομική κρίση στρέ-
φει όλο και περισσότερους μειονοτι-
κούς στην αγκαλιά του προξενείου, 
το οποίο, εκτός από μαύρο χρήμα, 
μοιράζει δουλειές, επιδόματα, υπο-
τροφίες κ.α.

Το σχόλιο του Πομάκου πολιτευ-
τή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ιρ-
φάν Μεχμέτ Αλή, είναι ενδεικτικό της 
κατάστασης:

«Η Τουρκία κάνει γενικά τη δου-
λειά της, όπως την έκανε πάντα. Η Ελ-
λάδα δείχνει ότι στη Θράκη άρχισε να 
κάνει τα στοιχειώδη, δηλαδή να εφαρ-
μόζει το νόμο όπου πρέπει και να αντι-
δρά στις προκλήσεις. Η κρίση δεν εί-
ναι δικαιολογία για όλα. Πολλά απλά 
πράγματα δεν χρειάζονται καθόλου 
χρήματα, αλλά μόνο μία πολιτική από-
φαση. Που, δυστυχώς, ακόμη δεν την 
βλέπουμε πουθενά»…

Ζιραάτ: Κατασχέσεις ακινήτων στη Θράκη…
Έργα και ημέρες της τουρκικής οικονομικής διείσδυσης

αναδημοσίευση από το Πρώτο Θέμα

“ 

Ο βουλευ-

τής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, Χ. Ζεϊμπέκ 

ήταν υπέρμαχος 

του ντιλ Σεμπά 

– ΣΕΚΑΠ.
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Αναδημοσιεύουμε το παρόν άρ-
θρο, μόλο που προέρχεται από 
μια γραφίδα του τουρκικού κα-
τεστημένου, καθώς είναι αρκετά 
κατατοπιστικό για την σύγκρου-
ση που σοβεί τους τελευταίους 
μήνες εντός του νέοθωμανικού 
στρατοπέδου. Ασφαλώς, το γεγο-
νός ότι ακόμα και αυτές οι φωνές 
του τουρκικού κατεστημένου εί-
ναι πιο έγκυρες στο να πραγμα-
τεύονται την κρίση στην Τουρκία 
από τα ελληνικά ΜΜΕ, αποτε-
λεί ένα καλό μέτρο για να αντιλη-
φθούμε την έκταση και τον βαθ-
μό του ραγιαδισμού στον οποίον 
τα τελευταία έχουν περιέλθει. 

«Ρ»

Η 
πολιτική ένταση, αν 
όχι ο «πόλεμος», με-
ταξύ του κυβερνώντος 
AKP και της Ισλα-

μικής Κοινότητας που καθοδη-
γεί ο Φετουλάχ Γκιουλέν, αποτελεί 
αυτή τη στιγμή το πιο καυτό ζήτημα 
στην Τουρκία. Οι περισσότεροι ξέ-
νοι, ωστόσο, δυσκολεύονται να κα-
τανοήσουν την ακριβή φύση αυτής 
της μυστήριας σύγκρουσης, η οποία 
είναι αρκετά μπερδεμένη ακόμα και 
για τους ίδιους τους Τούρκους. Ιδού 
μερικές κεντρικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την ερμηνεία αυτής της 
σύγκρουσης. 

∆εν είναι όλοι συντηρητικοί σου-
νίτες μουσουλμάνοι;
Ναι, είναι. Τόσο ο πρωθυπουρ-
γός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο 
και ο ισλαμιστής λόγιος Φετου-
λάχ Γκιουλέν είναι πιστοί μου-
σουλμάνοι που προέρχονται από 
το κατεστημένο τούρκικο (χαναφίτι-
κο) Ισλάμ. Έτσι, υπήρξαν σύμμαχοι 
στον αγώνα τους εναντίον του αυ-
ταρχικού κοσμικού κατεστημένου 
της Τουρκίας. Γι’ αυτό και χρησιμο-
ποιούν θρησκευτικές αναφορές στο 
πλαίσιο της διαμάχης τους.   

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες 
διαφορές. Ο σκληρός πυρήνας του 
ΑΚP προέρχεται από την παράδο-
ση του Εθνικού Οράματος (Milli 
Gorus), που μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως η τουρκική εκδοχή του αντι-
δυτικού πανισλαμισμού. Παρ’ όλο 
που το AKP ρητά εγκατέλειψε αυτή 
την ιδεολογία, κατά την προ δεκαετί-
ας ίδρυσή του, οι περισσότεροι ανα-
λυτές πιστεύουν ότι ο Ερντογάν ανα-
διπλώνεται τα τελευταία χρόνια στις 
παραδόσεις του Εθνικού Οράματος.  

Το κίνημα του Γκιουλέν, από 
την άλλη, προέρχεται από την πα-
ράδοση του ισλαμιστή λόγιου Σαΐντ 
Νούρσι (1878-1960), ο οποίος επι-
κέντρωσε στην πίστη και στην ηθική 
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στην πολι-
τική, γι’ αυτό και οι υποστηρικτές του 
τηρούσαν αποστάσεις από το πολιτι-
κό Ισλάμ. Έτσι, οι υποστηρικτές του 
Γκιουλέν ποτέ δεν ψήφισαν τα κόμ-
ματα του ρεύματος Milli Gorus (σ.τ.μ. 
τον Ερμπακάν) και προτιμούσαν δι-
άφορους κεντροδεξιούς σχηματι-
σμούς. Κάποιοι αναλυτές έχουν γι’ 
αυτόν το λόγο προσδιορίσει το κί-
νημα του Γκιουλέν ως εκδοχή του 
«πολιτιστικού Ισλάμ», αντιπαρατιθέ-
μενης με το πολιτικό Ισλάμ.  

Γιατί συγκρούονται;
Εάν, όμως, το Κίνημα Γκιουλέν είχε 
περιοριστεί μόνον στο «πολιτιστικό 
Ισλάμ», η παρούσα ένταση θα ήταν 
περιορισμένη. Οι περισσότεροι ανα-
λυτές πιστεύουν ότι στην πραγματι-
κότητα το κίνημα διατηρεί τη δική 
του πολιτική εκδοχή: Στοχεύει στην 
άλωση του δικαστικού σώματος και 
της αστυνομίας από τους πιστούς 
του. Αρχικά, τούτο ξεκίνησε κατά 
τη δεκαετία του 1970 ως προσπά-
θεια να μετασχηματιστεί ένα εχθρι-

κό κράτος  –το δρακόντειο κοσμικό 
κράτος– μέσα από τον σταδιακό με-
τασχηματισμό των θέσεών του. Από 
τη στιγμή που υπήρξε κεκαλυμμένο 
εγχείρημα, αποτέλεσε πάντοτε πηγή 
σπέκουλας και συνωμοσιολογικών 
θεωριών.    

Όταν το AKP ανήλθε στην εξου-
σία το 2002 και σύντομα περιήλθε 
σε τροχιά σύγκρουσης με την πα-
λαιά κοσμική φρουρά, οι υποστη-
ρικτές του Γκιουλέν στην αστυνομία 
και το δικαστικό σώμα προέκυψαν 
ως φυσικοί σύμμαχοι. Έτσι, ο Ερντο-
γάν, όπως έλεγαν από τότε, ενίσχυ-
σε τους φίλους του συντηρητικούς 
εναντίον των κοσμικών αντιπάλων 
του. Ωστόσο, από τη στιγμή που το 

παλαιό κατεστημένο ηττήθηκε τε-
λεσίδικα, μεταξύ του 2010-11, ξεκί-
νησαν οι διαφωνίες μεταξύ του Ερ-
ντογάν και του Γκιουλέν. Η πρώτη 
στιγμή ρήξης ήρθε με την περίφημη 
«κρίση της MIT». 

Τον Φεβρουάριο του 2012, ο 
επικεφαλής της ΜΙΤ Χακάν Φι-
ντάν, έμπιστος του Ερντογάν, κλή-
θηκε από έναν εισαγγελέα της Κων-
σταντινούπολης να καταθέσει ως 
μέρος μιας έρευνας πάνω στο PKK. 
Αυτό υπήρξε, όπως ανέφεραν τότε 
οι Νιου Γιορκ Τάιμς «ο τελευταίος 
γύρος σ’ έναν αγώνα εξουσίας μετα-
ξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των 
μυστικών υπηρεσιών». Επίσης, ερ-
μηνεύθηκε ευρέως ως μια ένδειξη 
σύγκρουσης μεταξύ της αστυνομί-
ας που ήταν υπέρ του Γκιουλέν και 
του δικαστικού σώματος, που συ-
μπορευόταν με το AKP. Από τότε οι 
υποστηρικτές του Ερντογάν παρα-
πονούνται για την ύπαρξη ενός «πα-
ράλληλου κράτους» μέσα στο κρά-
τος, το οποίο φέρεται να δρα σύμφω-
να με τη δική του εσωτερική ιεραρ-
χία και χρησιμοποιεί την κρατική 
ισχύ για τα δικά του συμφέροντα. 

Γιατί τα πράγματα επιδεινώθη-
καν κατά τους τελευταίους δύο 

μήνες. 

Από την «κρίση της MIT», τον Φε-
βρουάριο του 2012, οι σχέσεις με-
ταξύ του AKP και του κινήματος του 
Γκιουλέν επιδεινώνονταν σιωπη-
ρώς. Ωστόσο, στα μέσα του Νοεμ-
βρίου 2013 ξέσπασε η κόλαση, όταν 
ο Ερντογάν αποφάσισε να κλείσει 
τα «προπαρασκευαστικά σχολεία», 
που προετοιμάζουν τους μαθητές 
για την είσοδό τους στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Από τη στιγμή που 
περίπου το ένα τέταρτο αυτών των 
σχολείων λειτουργούν υπό την αιγί-
δα του κινήματος Γκιουλέν, και απο-
τελούν τόσο πηγή χρηματοδότησης 
όσο και στρατολόγησης, το κίνημα 
θεώρησε αυτή την κίνηση ως ευ-
θεία επίθεση εναντίον του. Τα φίλα 
προσκείμενα προς τον Γκιουλέν 
ΜΜΕ αντιτάχθηκαν στην κυβερνη-
τική επίθεση «εναντίον των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων». Η κυβέρνηση 
απάντησε με σκληρές δηλώσεις και 
ο πόλεμος ανακοινώσεων σε λίγο 
εξελίχθηκε σε πραγματικό πόλεμο. 

Αυτή η μάχη μεταξύ «μιας ολο-
ένα και περισσότερο αυταρχικής 
πολιτικής ηγεσίας, και του ολοένα 
και πιο νευρικού αντιπάλου 
της», όπως περιέγραψε ο αρ-

Σύγκρουση Ερντογάν-Γκιουλέν: Μερικά
Η σύγκρουση κεμαλιστών ισλαμιστών έδωσε τη θέση της σε μια σφοδρή 

Τόσο ο πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και ο ισλαμιστής λόγιος Φετουλλάχ Γκιουλέν είναι πιστοί μουσουλμάνοι που προέρχονται από 
το κατεστημένο τούρκικο (χαναφίτικο) Ισλάμ. Έτσι, υπήρξαν σύμμαχοι στον αγώνα τους εναντίον του αυταρχικού κοσμικού κατεστημένου.

“ 

Ο Γκιουλέν 

στόχευσε στην 

άλωση του δι-

καστικού σώ-

ματος και της 

αστυνομίας. »

Του Mustapha Akiyol*
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θρογράφος του Αλ-Μόνιτορ, 
Γιασεμίν Κονγκάρ, περιήλ-
θε σε νέα καμπή την 16η ∆ε-

κεμβρίου, όταν ο Χακάν Σουκούρ, 
πρώην ποδοσφαιρικός αστέρας που 
έγινε βουλευτής, παραιτήθηκε από 
το AKP. Ο Σουκούρ, που άσκησε 
βαρύτατη κριτική στην κυβέρνη-
ση κατά την παραίτησή τους, είναι 
ανοικτός υποστηρικτής του Γκιου-
λέν και η είσοδός του στο κοινοβού-
λιο το 2011 θεωρήθηκε ως ένδειξη 
γάμου μεταξύ του κινήματος και του 
κόμματος. Η παραίτησή του σήμανε 
το διαζύγιο. 

Την επομένη, μια είδηση εξερ-
ράγη ως ωρολογιακή βόμβα: Ο Ζε-
κερίγια Οζ, εισαγγελέας της Κων-
σταντινούπολης που θεωρείται 
από πολλούς μέλος του κινήματος 
Γκιουλέν, εξέδωσε εντάλματα ενα-
ντίον μιας σειράς ατόμων, συμπε-
ριλαμβανομένων των γιων τριών 
υπουργών, ενός δημάρχου του AKP, 
επιχειρηματιών και γραφειοκρατών. 
Εκατομμύρια δολαρίων κρυμμένα 
σε κουτιά παπουτσιών παρουσιά-
στηκαν από τα ΜΜΕ, που ανέφεραν 
ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο στην ιστορία της Τουρ-
κίας. Μέσα σε έξι μέρες, οι τέσσε-
ρις υπουργοί που εμπλέκονται στην 
υπόθεση παραιτήθηκαν. Ένας από 
αυτούς, ο Ερντογάν Μπαϊρακτάρ, 
εξέπληξε τη χώρα δηλώνοντας ότι 
και ο Ερντογάν θα πρέπει να παραι-
τηθεί.

Από τη στιγμή που ξέσπασε 
αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς, αντα-
γωνίζονται δύο αντιτιθέμενες αφη-
γήσεις. Το στρατόπεδο του AKP και 
των υποστηρικτών του κατηγορεί 
το κίνημα Γκιουλέν, ή έστω το «πα-
ράλληλο κράτος», ότι προσπαθεί 
να ρίξει την κυβέρνηση μέσα από 
το σκάνδαλο διαφθοράς. Στα μάτια 
τους πρόκειται για ένα «δικαστικό 
πραξικόπημα». Τα ΜΜΕ που υπο-
στηρίζουν τον Γκιουλέν, και κάποιοι 
άλλοι, σε απάντηση, κατηγορούν την 
κυβέρνηση ότι προσπαθεί να υπο-
κρύψει την εκτεταμένη διαφθορά 
καταφεύγοντας σε θεωρίες συνωμο-
σίας και να αποτρέψει το δικαστικό 
σώμα από το να διερευνήσει στην 
κυβέρνηση. 

Πώς εμπλέκεται το Ιράν και το 
Ισραήλ; 
Στην καρδιά του σκανδάλου διαφθο-
ράς βρίσκεται το εμπόριο Χρυσού-
αντί-Πετρελαίου με το Ιράν. Σύμφω-
να με ισχυρισμούς, η Τουρκία προ-
έβη σε αυτή τη συμφωνία προκει-
μένου να παρακάμψει τις κυρώσεις 
που έχουν επιβάλει ΗΠΑ και ΕΕ στο 
Ιράν, με την τουρκική κρατική τρά-

πεζα ΧαλκΜπανκ να εμπλέκεται 
ως μεσάζοντας σ’ ένα πολύπλοκο 
δίκτυο μεταφοράς κεφαλαίων. Ου-
δεμία έκπληξη, λοιπόν, για το γεγο-
νός ότι ένας από τους κύριους κατη-
γορούμενους του σκανδάλου, που 
αυτή τη στιγμή κρατείται, είναι και ο 
Σουλεϊμάν Ασλάν, διευθυντής της 
ΧαλκΜπανκ, στου οποίου το σπί-
τι φέρονται να ανακαλύφθηκαν τα 
εκατομμύρια δολάρια, κρυμμένα 
στα περιβόητα πλέον κουτιά παπου-
τσιών. Ένας ακόμα βασικός ύποπτος 
είναι ο επονομαζόμενος Ρίζα Σα-
ράφ, ένας πλούσιος Ιρανός επιχει-
ρηματίας που εμπορεύεται χρυσό 
και το πραγματικό του όνομα είναι 
Ρέζα Ζαράμπ. Κατηγορείται ότι έχει 
δωροδοκήσει επιφανείς πολιτικούς.   

Απαντώντας, τα ΜΜΕ που στη-
ρίζουν το AKP, σημειώνουν ότι το 
καλυμμένο εμπόριο με το Ιράν ήταν 
προς το συμφέρον της Τουρκίας, και 
τα χρήματα που βρέθηκαν στις οικί-
ες των κατηγορουμένων θα χρησι-
μοποιούνταν για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, όπως η ίδρυση σχολεί-
ων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ίδια 
ΜΜΕ, ο πραγματικός υπαίτιος γι’ 
αυτό το «πραξικόπημα» είναι το Ισ-
ραήλ. ∆εδομένου ότι ο μεγαλύτε-
ρος εχθρός του Ιράν, και των ιρανο-
τουρκικών σχέσεων, είναι το Ισρα-
ήλ και το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, 
αυτές οι δυνάμεις κρύβονται πίσω 
από αυτή την προβοκάτσια. Το γεγο-

νός ότι το κίνημα Γκιουλέν απέφευ-
γε προσεκτικά να διεγείρει το κοινό 
αντιισραηλινό αίσθημα των ισλαμι-
κών κύκλων της Τουρκίας (συμπε-
ριλαμβανομένης και της πολυσυζη-
τημένης αντίθεσης με τον Στολίσκο 
της Γάζας το 2010), προβάλλονται 
ως ενδείξεις για την ύπαρξη αυτής 
της συνωμοσίας. Τα φίλα προς το 
AKP ΜΜΕ είναι γεμάτα αυτές τις 
μέρες από άρθρα που καταγγέλλουν 
το κίνημα Γκιουλέν ως «πέμπτη φά-
λαγγα» και «δούρειο ίππο» του σιω-
νισμού.  

Ποιον υποστηρίζουν οι «φιλε-
λεύθεροι»;
Εξαρτάται. Πολλοί από αυτούς είχαν 
εξαντλήσει την υπομονή τους με το 
AKP εδώ και πολύ καιρό, ή τουλάχι-

στον μέχρι το ξέσπασμα του κινήμα-
τος του Γκεζί το προηγούμενο κα-
λοκαίρι. Έτσι, πολλοί από αυτούς 
τους φιλελεύθερους υποστηρίζουν 
τη διερεύνηση της διαφθοράς και 
έτσι εμφανίζονται να συμμαχούν 
με το κίνημα του Γκιουλέν. Υπάρ-
χουν και άλλοι φιλελεύθεροι, ωστό-
σο, που υποστηρίζουν ακόμα το 
AKP, δικαιολογώντας τη στάση τους 
με τη σημασία που αποδίδουν στις 
ειρηνευτικές συνομιλίες του AKP με 
το PKK. Αυτή η δεύτερη ομάδα των 
φιλελεύθερων διατηρεί υποψίες για 
το «παράλληλο κράτος» –ένας ευ-
φημισμός για τα πλοκάμια του κινή-
ματος Γκιουλέν στην αστυνομία και 
το δικαστικό σώμα– και προειδοποι-
εί ότι αυτό θα τηρήσει σκληρή, άκα-
μπτη στάση, σχετικά με το PKK.    

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιπες 
ισλαμικές αδελφότητες (καμία από 
τις οποίες δεν είναι τόσο μεγάλη 
και τόσο ισχυρή όσο το κίνημα του 
Γκιουλέν) έχουν ενωθεί πίσω από 
τον Ερντογάν. Οι κοσμικοί τελούν σε 
κατάσταση σοκ, θρηνώντας για τις 
περιπέτειες που περνάει το ρεπου-
μπλικανικό κράτος στα χέρια των 
δύο αντιτιθέμενων ισλαμικών κλι-
κών. 
Ποιος θα νικήσει; 
Μόνο ο θεός ξέρει. Κι επίσης, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να πούμε τι ση-
μαίνει «νίκη». Το κίνημα Γκιουλέν 
δεν είναι πολιτικό κόμμα, ούτε έχει 

κάποιο πολιτικό κόμμα με το οποίο 
μπορεί να αισθανθεί ταυτισμένο. Γι’ 
αυτό αρκετοί υποθέτουν ότι το κίνη-
μα δεν είναι εναντίον του ΑΚP, αλλά 
εναντίον του Ερντογάν, και προ-
σβλέπει σ’ ένα μεταερντογανικό και 
πιο σκληρό κόμμα.  

Οποιοσδήποτε κι αν νικήσει, η 
νίκη του μπορεί να είναι μόνο πύρ-
ρειος. Αν ο Ερντογάν συντρίψει το 
κίνημα του Γκιουλέν με οποιοδή-
ποτε μέσο, όπως πολλοί προβλέ-
πουν, θα χάσει πολλές ψήφους και 
θα εξαφανίσει κάθε πρόσχημα δη-
μοκρατίας. Εάν το κίνημα του Γκιου-
λέν νικήσει, θα αποδειχθεί ότι διατη-
ρεί πολύ μεγάλη ισχύ στο εσωτερικό 
του κράτους, πράγμα που θα πλήξει 
την φήμη του ως μιας μετριοπαθούς 
μορφής του «πολιτιστικού Ισλάμ». 
Την ίδια στιγμή, η πολιτική και οι-
κονομική σταθερότητα της Τουρκί-
ας θα πληγεί, για να μη μιλήσουμε 
για το κράτος δικαίου και την κοινω-
νική ειρήνη. 

Με άλλα λόγια, αυτός ο πόλεμος 
δεν έχει νικητές. Αλλά αυτοί ακρι-
βώς οι πόλεμοι δεν είναι εκείνοι 
που εξελίσσονται με τη μεγαλύτερη 
σκληρότητα;

*al-monitor.com, 03/1/2014

πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε
αντιπαράθεση εντός αυτού που κάποτε ήταν ενιαίο νεοθωμανικό στρατόπεδο

Με άλλα λόγια, αυτός ο πόλεμος δεν έχει νικητές. Αλλά αυτοί ακριβώς οι πόλεμοι δεν είναι εκείνοι που εξελίσσονται με την μεγαλύτερη σκληρότητα;

“ 

Στην καρδιά του 

σκανδάλου δι-

αφθοράς, βρί-

σκεται το εμπό-

ριο Χρυσού-

αντί-Πετρελαί-

ου με το Ιράν.

»
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Το γεγονός ότι, ο νέος κυβερνη-
τικός συνασπισμός στη Γερμανία 
στηρίζεται σε μια συντριπτική 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
δεν αποκλείει κινδύνους κυβερ-
νητικής αρρυθμίας και αστάθει-
ας, ακόμη και ρήξης, αν αναλο-
γιστεί κανείς τις αντικρουόμενες 
κομματικές προτεραιότητες και 
τις οφθαλμοφανείς προγραμμα-
τικές αντιφάσεις σε βασικά ζη-
τήματα, όπως η φορολογία, η ευ-
ρωπαϊκή πολιτική, ή η ενεργεια-
κή αλλαγή. 

Σ 
ε πολλά άλλα θέματα 
όμως, όπως η μετανά-
στευση, η διπλή υπη-
κοότητα και το δημο-

γραφικό, υπήρξε εξαρχής σύμπνοια 
μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, 
όπως φαίνεται και στην προγραμ-
ματική συμφωνία του Μεγάλου Συ-
νασπισμού1. Γι’ αυτό και κανείς δεν 
περίμενε ότι η πρώτη σοβαρή εν-
δοκυβερνητική αντιπαράθεση θα 
αφορούσε ένα «χαμηλής προτεραι-
ότητας» ζήτημα όπως είναι το μετα-
ναστευτικό, με τους χριστιανοκοι-
νωνιστές να επιμένουν στην άμεση 
λήψη μέτρων αποτροπής της προ-
σέλευσης στη Γερμανία των «του-
ριστών των επιδομάτων», μετά την 
άρση των περιορισμών για τη με-
τακίνηση εργαζομένων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, από την 1η Ιανουαρί-
ου 2014. Η απρόσμενη ενδοκυβερ-
νητική σύγκρουση και ο φόβος ανα-
ζωπύρωσης της ξενοφοβίας, λίγους 
μήνες πριν τις επερχόμενες ευρω-
εκλογές, ανάγκασε άρον – άρον την 
«πανίσχυρη» Μέρκελ να συγκροτή-
σει επιτροπή υφυπουργών για τη δι-
αχείριση του ζητήματος της ελεύθε-
ρης πρόσβασης κυρίως Βουλγάρων 
και Ρουμάνων πολιτών στη γερμανι-
κή αγορά εργασίας και κατ’ επέκτα-
ση στα κοινωνικά επιδόματα. 

Όμως, παρά τις όποιες «ξενο-
φοβικές, λαϊκίστικες κορόνες» που 
ακούγονται σποραδικά για εσωτε-
ρική κατανάλωση από τη δεξιά συ-
νιστώσα του Μεγάλου Συνασπι-
σμού, για τη γερμανική πολιτική, οι-
κονομική, επιχειρηματική, πνευμα-
τική και δημοσιογραφική ελίτ, που 
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
αποδέχεται και ευνοεί συστηματι-
κά, με τερατώδη μάλιστα προπαγαν-
διστικά μέσα2, αλλά και θεσμικά, τον 
«πολυπολιτισμικό» χαρακτήρα της 
Γερμανίας, υποθέσεις όπως η πρό-
σβαση Βαλκάνιων Ρομά στο γερμα-
νικό κράτος πρόνοιας είναι επουσι-

ώδες ζήτημα. Το μεγάλο στοίχημα 
του μέλλοντος είναι, για τη Γερμα-
νία, με την «ελεγχόμενη» μετανά-
στευση προς τη Γερμανία, ει δυνα-
τόν από χώρες της Ανατολικής και 
Νότιας Ευρώπης, εξειδικευμένου –
και χαμηλόμισθου– προσωπικού 
και επιστημόνων, να διατηρήσει στα 
ύψη την ανταγωνιστικότητά της και 
κυρίως να λύσει το τρομακτικό δη-
μογραφικό της πρόβλημα. Εκτιμά-
ται ότι στη Γερμανία, στις επόμενες 
δεκαετίες, θα συνεχιστούν η μεγά-
λη υπογεννητικότητα, η μείωση του 
εργατικού δυναμικού και η γήραν-
ση του πληθυσμού, ενώ στο ισοζύ-
γιο γεννήσεων–θανάτων θα παρα-
μείνει σταθερό ένα ετήσιο έλλειμμα 
της τάξης των 200.000.   

Οι όποιες «παράπλευρες ζη-
μιές» στα ασφαλιστικά ταμεία και 
την κοινωνική πρόνοια, όπως είθι-
σται στον καπιταλισμό, θα κοινωνι-
κοποιούνται, ενώ τα κέρδη από αυ-
τήν την αισχρή «πολιτική του παιδο-
μαζώματος» θα ιδιωτικοποιούνται. 
Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτι-
κής θα πρέπει να ιδωθεί και το ρί-
σκο που εμπεριέχει η αποδοχή ακό-
μη και του ακραίου ισλάμ ως συστα-
τικού τμήματος της γερμανικής κοι-
νωνίας, ή ακόμη και η ντε φάκτο 
δημιουργία δυναμικών εθνικών 
μειονοτήτων και μάλιστα με ιδιαίτε-
ρες σχέσεις με τη «Μητέρα Πατρί-

δα», όπως η τουρκική. 
Γι’ αυτό και δεν πρέπει να παρα-

ξενεύει το γεγονός ότι η Γερμανία, 
ιδιαίτερα μετά την έναρξη της οικο-
νομικής κρίσης το 2009, έχει μετα-
τραπεί συστηματικά σε πόλο έλξης 
επιλεγμένων και νόμιμων μετανα-
στευτικών ρευμάτων, με αποτέλε-
σμα το 2013 να παρουσιάζει νόμι-
μο μεταναστευτικό πλεόνασμα 
περίπου 400.000 ανθρώπων (αύ-
ξηση 12% σε σχέση με το 2012), 
προερχόμενο κυρίως από τη Νότια 
και Ανατολική Ευρώπη3. Κατακό-
ρυφα έχουν αυξηθεί επίσης οι αιτή-
σεις παροχής ασύλου, που το 2013, 
για πρώτη φορά μετά το 1997, ξεπέ-
ρασαν τις 100.000 (αύξηση πάνω 
από 68% σε σχέση με το 2012). Εί-
ναι ηλίου φαεινότερο ότι με ένα τέ-

τοιου μεγέθους ετήσιο μεταναστευ-
τικό πλεόνασμα, όπως σχεδιάζει η 
γερμανική κυβέρνηση, το ποσοστό 
των αυτοχθόνων Γερμανών θα μει-
ώνεται σταθερά, σε αντίθεση με αυτό 
των μεταναστών που θα αυξάνεται, 
με πιθανό αποτέλεσμα η Γερμανία 
να μετατραπεί τα επόμενα χρόνια 
σε «πολυπολιτισμική χοάνη» αμε-
ρικανικών προδιαγραφών. Ήδη το 
ποσοστό των Γερμανών πολιτών με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο αναλο-
γεί στο 20% του συνολικού πληθυ-
σμού και σε πολλές μεγαλουπόλεις 
το ποσοστό των μεταναστών ξεπερ-
νά το 50%4.  

Η προσπάθεια του Βερολίνου 
να λύσει το δημογραφικό της πρό-
βλημα στηρίζεται στον ακρογωνι-
αίο λίθο επιλεκτικής μεταναστευ-
τικής πολιτικής, που είναι το ∆ου-
βλίνο ΙΙ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
343/2003). Κατά κοινή ομολογία, 
οι αρχές αυτού του Κανονισμού επι-
βάλλουν στις χώρες που αποτελούν 
τις πύλες της Ευρώπης άδικη και 
καταστροφική επιβάρυνση, με το να 
εγκλωβίζεται σε αυτές ο κύριος και 
ανεξέλεγκτος όγκος της παράνομης 
μετανάστευσης. Το ∆ουβλίνο ΙΙ εί-
ναι παλιά γερμανική επινόηση, 
καθώς στηρίζεται σε απόφαση 
της γερμανικής βουλής η οποία 
και ενσωματώθηκε πριν είκοσι 
χρόνια στο γερμανικό «Σύνταγ-

μα» (Grundgesetz), προκειμέ-
νου να κρατηθεί ο αριθμός πα-
ροχής ασύλου στη Γερμανία σε 
όσο το δυνατόν πιο χαμηλό επί-
πεδο5. Και, όπως φαίνεται πετυχαί-
νει το στόχο της, καθώς τα τελευταία 
δέκα χρόνια τα ποσοστά παροχής 
ασύλου στην πλουσιότερη και ισχυ-
ρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης κυμαίνονταν από 0,8% (2006) 
έως 1,8% (2002), δηλαδή 5-6 παρο-
χές ασύλου το μήνα! Ξεκάθαρη επι-
δίωξη του Βερολίνου είναι, οι νέοι 
μετανάστες, που χρειάζεται για την 
οικονομία της, να μπορούν να ενσω-
ματωθούν εύκολα και γρήγορα στην 
κυρίαρχη εθνική ομάδα, καθώς έχει 
προ πολλού αναγνωρίσει ότι οι μέ-
χρι τώρα δυσκολίες ενσωμάτωσης 
μεγάλων και ανομοιογενών μετα-
ναστευτικών ομάδων, με διαφορετι-
κό πολιτιστικοθρησκευτικό υπόβα-
θρο οφείλονται κυρίως στους ίδιους 
τους μετανάστες και όχι στην «κοι-
νωνική αποτυχία» του κράτους, που 
αποτελεί τη μόνιμη επωδό κριτικής 
των ποικίλων φιλομεταναστευτικών 
λόμπι (εργοδότες, ΜΚΟ, δικηγορι-
κά γραφεία κ.α.). Έτσι όμως η Γερ-
μανία κατόρθωσε να διχάσει την Ευ-
ρώπη και στο μεταναστευτικό, μετα-
φέροντας το πρόβλημα της παράνο-
μης μετανάστευσης σε τρίτες χώρες 
(«ευρωπαϊκά αναχώματα») όπως η 
Ελλάδα, οι οποίες, επειδή «αδυνα-

Πίσω από το ∆ουβλίνο ΙΙ, το Βερολίνο
Η Μέρκελ καθορίζει και την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

Το μεγάλο στοίχημα του μέλλοντος για τη Γερμανία είναι με την «ελεγχόμενη» μετανάστευση προς αυτήν.

“ 

Το ∆ουβλίνο ΙΙ 

είναι παλιά γερ-

μανική επινόη-

ση, καθώς στη-

ρίζεται σε από-

φαση της γερ-

μανικής βουλής.

του Βασίλη Στοϊλόπουλου
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τούν να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά 
σύνορα θα πρέπει να τιμωρηθούν»6. 

Υ.Γ. Το δυστύχημα, ειδικότερα για την Ελ-
λάδα, δεν είναι μόνο ότι μαστίζεται από 
μακροχρόνια οικονομική κρίση και από 
ασύλληπτη διαφθορά και παρασιτισμό, ή 
ό,τι παρουσιάζει τεράστιο έλλειμμα γεω-
πολιτικής ισχύος. Είναι και ότι πολιτικοί 
ηγέτες, που στο όνομα του εκσυγχρονι-
σμού, της οικουμενικότητας των δικαιω-
μάτων και του ιδεολογήματος ότι «η Ελ-
λάδα πρέπει να γίνει πολυπολιτισμική», 
υπέγραψαν το καταστροφικό για τη χώρα 
∆ουβλίνο ΙΙ (Κ. Σημίτης-Γ. Παπανδρέου), 
εξακολουθούν να παραμένουν στο απυ-
ρόβλητο. Αυτοί δε που τους αντικατέστη-
σαν στάθηκαν ανίκανοι να εκπονήσουν 
στοιχειώδη στρατηγική και να εφαρμό-
σουν ορθολογικές πολιτικές για το μετα-
ναστευτικό, πέρα από φορτισμένες αντι-
παραθέσεις, ευχολόγια και αριστερό-
στροφα ή δεξιόστροφα φληναφήματα. 
Πολιτικές που δεν θα στηρίζονται στα τε-
λεσίγραφα και στους εκβιασμούς των 
Γερμανών αλλά στο εθνικό συμφέρον και 
στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 
και της ελληνικής ταυτότητας.  

Σημειώσεις

1. «Λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα, που 
επιτρέπουν σε εξειδικευμένους νέ-
ους από άλλα κράτη–μέλη να κάνουν 
στη Γερμανία την επαγγελματική 
τους εκπαίδευση ή να εργασθούν στη 
Γερμανία … 2. Οι μετανάστες έχουν 
σημαντική συμβολή στην ευημερία 
και την πολιτισμική πολυμορφία της 
χώρας μας».

2. Οποιαδήποτε διαφορετική άποψη για 
το μεταναστευτικό κατατάσσεται και 
στη Γερμανία εξ ορισμού στο χώρο 
της ακροδεξιάς ως ρατσιστική, ξενό-
φοβη κ.λπ.

3. «Μετανάστευση. Σε τόσο υψηλό επίπε-
δο, όσο ποτέ  άλλοτε τα τελευταία 20 
χρόνια», der Spiegel, 5-1-2014.

4. Γεγονός που δεν αποτυπώνεται στις 
επίσημες στατιστικές, καθώς όσα 
παιδιά αλλοδαπών γεννούνται στη 
Γερμανία αποκτούν αυτομάτως και 
τη γερμανική υπηκοότητα (από το 
2000). 

5. «Κλειστά σύνορα (I)», german-foreign-
policy, 10-10-2013.

6. ∆ήλωση του ηγέτη της γαλλικής ∆εξι-
άς Ζαν Φρανσουά Κοπέ, μετά το τε-
λευταίο τραγικό δυστύχημα στη Λα-
μπεντούζα με τους πάνω από 350 νε-
κρούς μετανάστες.

Ο ιρακινός στρατός προγραμματίζει να 
επιτεθεί στην πόλη Φαλούτζα, 40 μί-
λια δυτικά της Βαγδάτης, η οποία κατε-
λήφθη από μαχητές της Αλ Κάιντα, που 
αποτελούν κομμάτι μιας οργάνωσης-
ομπρέλα του ισλαμικού κράτους του 
Ιράκ και του αλ-Ασάμ (ISIS). Έσκισαν τις 
εθνικές σημαίες του Ιράκ και σήκωσαν 
τη μαύρη σημαία της Αλ Κάιντα πάνω 
από τα κατειλημμένα αστυνομικά τμή-
ματα, έβαλαν φωτιά σε στρατιωτικά οχή-
ματα και αιχμαλώτισαν εβδομήντα πέντε 
στρατιώτες του Ιρακινού στρατού. 

Ο 
έλεγχος της ιρακινής κυβέρνη-
σης πάνω στην επαρχία Αμπάρ, 
που έχει μια τεράστια σουνίτικη 
πλειοψηφία και καλύπτει το με-

γαλύτερο μέρος του δυτικού Ιράκ, βρίσκεται 
υπό αμφισβήτηση. 

Η Αλ Κάιντα στο Ιράκ, που πριν τρία χρό-
νια εθεωρείτο ότι είχε ηττηθεί κατά κράτος, 
πραγματοποίησε μια θεαματική επαναφορά, 
μέσω του ISIS, αποσπώντας σημαντικά τμήμα-
τα της βόρειας και της ανατολικής Συρίας. Με-
ταδόθηκε ότι μερικοί από τους μαχητές που 
κρατούν το κέντρο της Φαλούντζας είναι Σύ-
ροι που πέρασαν κρυφά την συροϊρακινή με-
θόριο. Οι πόλεμοι της Συρίας και του Ιράκ τεί-
νουν να εξελιχθούν σε μια γενικευμένη σύ-
γκρουση. 

  Η κατάρρευση της θέσης της κυβέρνησης 
ξεκίνησε τον προηγούμενο ∆εκέμβριο, καθώς 
ο πρωθυπουργός Νούρι  Αλ-Μαλίκι υποχώ-
ρησε στις πιέσεις σουνιτών διαδηλωτών στο 
Ανμπάρ, που διαδήλωναν επί ένα χρόνο ενά-
ντια στις εξελισσόμενες διώξεις. Η κυβέρνηση 
ωθείται, υπό την πίεση των υποστηρικτών της, 
να αντιμετωπίσει άμεσα το σαρωτικό κύμα των 
βομβιστικών επιθέσεων που πραγματοποίη-
σε το ανανεωμένο ISIS το 2013 και σκότωσε 
8.000 πολίτες και 1.000 στρατιώτες και αστυ-
νομικούς. Ακόμα δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν στη Βαγδάτη την περασμένη Κυριακή. 

Ο Μαλίκι δίστασε να επιβάλει την πυγμή 
και την στρατιωτική ισχύ, μέσω μιας πιο σκλη-
ρής πολιτικής στο Ακμπάρ, και σε άλλες επαρ-
χίες σουνιτικής πλειοψηφίας διατηρώντας το 
βλέμμα του στις επερχόμενες κοινοβουλευτι-
κές εκλογές του Απριλίου, όπου ελπίζει να επι-
κρατήσει για τρίτη φορά. Ωστόσο, τίποτε δεν 
έχει πάει καλά για τον Μαλίκι τις τρεις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Στις 21 ∆εκεμβρίου, σε μια 
ενέδρα του ISIS στο Ανμπάρ σκοτώθηκαν εί-
κοσι τέσσερις ιρακινοί αξιωματικοί, ενώ έντα-
ση επικράτησε μια βδομάδα μετά, όταν η κυ-
βέρνηση συνέλαβε έναν ισχυρό σουνίτη βου-
λευτή, τον Αχμέτ Αλ Αλουανί, ο αδερφός του 
οποίου σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις δυ-
νάμεις ασφαλείας.   

Στις 30 ∆εκεμβρίου έκλεισε ένας καταυλι-
σμός σουνιτών διαδηλωτών στο Ραμαντί, αλλά 

την επόμενη μέρα ο Μαλίκι, μπροστά στην κα-
τακραυγή των σουνιτών ηγετών, πραγματοποί-
ησε στροφή 180ο μοιρών και διέταξε την απο-
χώρηση του στρατού από τις πόλεις της Επαρ-
χίας Αμπάρ, κυρίως το Ραμαντί και τη Φαλού-
τζα. Αυτές κατελήφθησαν από μαχητές του 
ISIS, το οποίο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το 
Ραμαντί ενόψει μιας αντεπίθεσης από πολιτο-
φυλακές που υποστηρίζονται από την κυβέρ-
νηση. 

Ένα πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι ο 
Μαλίκι έχει εμπλακεί σε έναν τριγωνικό αγώ-
να στον οποίο αντιμετωπίζει, πέρα από το ISIS, 
και κάποιους σουνίτες φυλάρχους που στήρι-
ξαν το κίνημα Σάουα (Αναγέννηση), το οποίο 
με τη σειρά του στράφηκε προς την Αλ Κάιντα 
με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού 
το 2006. Οι σουνίτες προύχοντες υποστήριξαν 
το κίνημα, παρ’ ότι οι σιίτες θεωρούν ότι απώ-
τερός τους στόχος είναι να ανατρέψουν το πο-
λιτικό καθεστώς της μετά Σαντάμ εποχής, που 
έδωσε τη διακυβέρνηση στην σιίτικη πλειοψη-
φία της χώρας, που είναι σε συμμαχία με τους 
Κούρδους.  

Η ακαμψία της κυβέρνησης ώθησε ένα ει-
ρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας να εξελιχθεί σε 
ένοπλη αντίσταση, καθοδηγούμενη από την 

ιρακινή Αλ Κάιντα. Η τελευταία, βαριά κλονι-
σμένη το 2010, πραγματοποίησε μια μεγάλη 
ανάκαμψη με μια σειρά αιματηρών βομβιστι-
κών επιθέσεων, οι οποίες στόχευαν κυρίως σε 
σιίτες πολίτες. Η απάντηση στις διαδηλώσεις 
των σουνιτών και την ολική επαναφορά της Αλ 
Κάιντα συνίστατο σ’ ένα αυτοϋπονομευόμενο 
μείγμα αναλγησίας και υποχωρητικότητας.   

Ο Μαλίκι υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, 
αλλά τον Απρίλιο οι δυνάμεις του επέδραμαν 
σ’ έναν καταυλισμό διαδηλωτών νοτιοδυτικά 
του Κιρκούκ, σκοτώνοντας πενήντα τρία άτο-
μα. Οι σουνίτες του Κιρκούκ, που θεωρού-
σαν μέχρι τότε τον Μαλίκι σύμμαχο εναντίον 
των Κούρδων, απαίτησαν την αποχώρηση του 
ιρακινού στρατού από τις περιοχές τους. Πολι-
τικά, η άνοδος του ISIS, που αποτελεί θανάσι-
μο εχθρό των σιιτών, τους οποίους θεωρεί αι-
ρετικούς που τους αξίζει θάνατος, λειτουργεί 
προς το συμφέρον του Μαλίκι, γιατί παγιώνει 
την απήχησή του εντός της σιιτικής κοινότη-
τας. Η απειλή της Αλ Κάιντα προκαλεί περισ-
σότερη αμερικάνικη υποστήριξη, παροχή ελι-
κοπτέρων, αντιαρματικών πυραύλων Χελφάιρ 
και συμβολή των μυστικών υπηρεσιών.       

Η ιρακινή κυβέρνηση μπορεί να είναι πα-
ντελώς αντιδημοφιλής στις σουνίτικες περι-
οχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Αλ Κάιντα 
είναι αρεστή. Την τελευταία φορά που βρέθη-
κε στις δόξες της ήταν το 2006, αλλά έκτοτε η 
βία και η σκληρότητά της την κατέστησε αντι-
δημοφιλή μεταξύ των σουνιτών, ίσως περισσό-
τερο απ’ όσο μεταξύ των Αμερικανών. Ο σεΐχης 
Αμπντούλ Μαλίκ αλ- Σααντί, ένας σημαντικός 
σουνίτης κληρικός στο Ιράκ, γνωστός στο πα-
ρελθόν για τη μετριοπάθειά του, τώρα υποστη-
ρίζει ότι ο Μαλίκι δεν έχει φέρει στο Ιράκ τίπο-
τε άλλο πέρα από τον πόλεμο, τη φτώχεια και 
το φατριαστικό μίσος. «Λαέ του  Ακμπάρ, σεϊ-
χηδες του Ακμπάρ, υπερασπιστείτε τον εαυτό 
σας και τον λαό σας!», διακηρύσσει.

Η συριακή σύγκρουση δείχνει να γενικεύεται και στο πολύπαθο γειτονικό Ιράκ

Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

“ 

O Μαλίκι έχει εμπλα-

κεί σε ένα τριγωνικό 

αγώνα στον οποίο αντι-

μετωπίζει, το ISIS, και 

κάποιους σουνίτες φυ-

λάρχους που στήριξαν 

το κίνημα Σάουα...

Του Πάτρικ Κόκμπερν*
counterpunch.org, 03/01/2014
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Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον 
και την αμερικανική βιομηχα-
νία πετρελαίου, οι ΗΠΑ βρί-
σκονται στο δρόμο της ενερ-
γειακής αυτάρκειας χάρη στη 
νέα τεχνική της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης. Με την τεχνική 
αυτή γίνεται εξόρυξη αερίου 
ή πετρελαίου που βρίσκονται 
εγκλωβισμένα σε ιζηματογενείς 
βράχους μέσω της εισπίεσης ει-
δικού υγρού και της δημιουρ-
γίας τεχνητών ρωγμών που επι-
τρέπουν τη συλλογή των καυσί-
μων. Πρόκειται για τη λεγόμενη 
επανάσταση του σχιστολιθικού 
αερίου, η οποία βασίστηκε στη 
βιομηχανική χρήση δύο νέων 
τεχνικών, ήτοι της υδραυλικής 
θραύσης μέσα από οριζόντιες 
γεωτρήσεις και της χρήσης ει-
δικής συνθέσεως υγρού για τη 
ρωγμάτωση. 

Τ 
ο υγρό αυτό τυχαίνει 
να είναι ιδιαιτέρως το-
ξικό και η διάχυσή του 
μέσω των ρωγμών στους 

υδροφόρους ορίζοντες έχει βλαπτι-
κότατες επιδράσεις. Το αμερικανι-
κό κογκρέσο, ωστόσο, ψήφισε νόμο 
που εξαιρεί τη βιομηχανία σχιστο-
λιθικού αερίου από κάθε έλεγχο σε 
ό,τι αφορά τις επιδράσεις της στην 
ποιότητα του ποσίμου νερού. Ο νό-
μος αυτός ψηφίστηκε το 2005, όταν 
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ντικ 
Τσένι, πρώην γενικός διευθυντής 
της Χαλιμπάρτον, της εταιρείας που 
παράγει τη μερίδα του λέοντος των 
τοξικών υγρών που χρησιμοποιού-
νται για την υδραυλική ρωγμάτω-
ση. Το 2011, μετά την οικολογική 
καταστροφή στον Κόλπο του Μεξι-
κού, η κυβέρνηση Ομπάμα διέτα-
ξε την επανεξέταση των οικολογι-
κών επιπτώσεων της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης. Πρόεδρος της επιτρο-
πής ορίστηκε ο Τζον Ντόιτς, μέλος 
του ∆.Σ. της Σενιέρ Ένερτζι, εταιρεί-
ας που είχε αναλάβει την κατασκευή 
τερματικού σταθμού LNG για την 
εξαγωγή του αμερικανικού σχιστο-
λιθικού αερίου. Ο Ντόιτς ήταν επί-
σης μέλος του ∆.Σ. της Σίτιγκρουπ, 
τράπεζας με μεγάλη δραστηριότητα 
στο χώρο της ενέργειας. Το πόρισμα 
της επιτροπής ήταν αθωωτικό για 
την υδραυλική ρωγμάτωση.

Η παραγωγή σχιστολιθικού αε-
ρίου υπερτετραπλασιάστηκε μέσα 
σε μόλις τέσσερα χρόνια, από το 
2007 έως το 2011, φτάνοντας το 
40% της συνολικής παραγωγής φυ-

σικού αερίου στις ΗΠΑ. Αιτία αυ-
τής της υπέρογκης αύξησης ήταν 
η έλλειψη κρατικού ελέγχου που 
να ρυθμίζει τις παραγόμενες ποσό-
τητες, ώστε να εξασφαλίζονται στα-
θερές τιμές πώλησης. Το αποτέλε-
σμα ήταν η πτώση της τιμής πώλη-
σης του αερίου συνολικά κατά 75% 
τα τελευταία οκτώ χρόνια. Αυτή τη 
στιγμή, η τιμή του αερίου βρίσκεται 
στα 3.5 δολάρια ανά εκατ. κυβ. πό-
δια, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις1 
απαιτείται τιμή τουλάχιστον 8 δο-
λάρια για να είναι η εξόρυξη κερ-
δοφόρα. Οι περισσότερες εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
φαίνεται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε 
μια χρηματιστική απάτη τύπου πυ-
ραμίδας. Οι μεγάλοι παίκτες της βι-
ομηχανίας του αερίου και οι μεγά-
λες τράπεζες φούσκωσαν τις προσ-
δοκίες διαδίδοντας ψευδή στοιχεία 
σχετικά με την οικονομική αποδο-
τικότητα της τεχνικής και το μέγε-
θος των εκμεταλλεύσιμων αποθε-
μάτων. Ο ίδιος ο Ομπάμα δήλωσε 
ότι οι ΗΠΑ έχουν επάρκεια αερί-
ου για 100 χρόνια, ενώ λεπτομερείς 
αναλύσεις των στοιχείων2 δείχνουν 
ότι τα αποθέματα σχιστολιθικού αε-
ρίου δεν επαρκούν για περισσότερα 
από 10-20 χρόνια. Κάθε γεώτρηση 
δίνει μεγάλη παροχή αερίου στην 
αρχή, η οποία εξαντλείται μέσα σε 8 
περίπου χρόνια. Επίσης, τα «γλυκά 
σημεία» όπου οι παραγόμενες πο-
σότητες είναι σχετικά μεγάλες γρή-
γορα εξαντλούνται και η εκμετάλ-
λευση υποχρεώνεται να επεκταθεί 
σε λιγότερο προσοδοφόρες περιο-
χές. Ακόμα, οι οριζόντιες γεωτρή-

σεις καταρρέουν μέσα σε λίγα χρό-
νια και κλείνουν πολύ πιο γρήγορα 
από τις παραδοσιακές κατακόρυφες, 
με αποτέλεσμα να απαιτείται επανα-
διάτρησή τους. Όλοι οι παράγοντες 

αυτοί απαιτούν συνεχείς επενδύ-
σεις κεφαλαίων μόνο και μόνο για 

να διατηρηθεί η παραγωγή σε στα-
θερά επίπεδα, ενώ το κόστος υπερ-
βαίνει κατά πολύ την τρέχουσα τιμή 
του αερίου. 

Ωστόσο, οι «εγκλωβισμένοι» της 

πυραμίδας υποχρεώνονται να συνε-
χίζουν να αυξάνουν την παραγωγή 
έστω και ζημιούμενοι, ώστε να δια-
τηρηθεί το καλό επενδυτικό κλίμα 
μέχρι να προλάβουν να απεμπλα-
κούν πουλώντας τις μετοχές τους σε 
αφελείς επενδυτές, συχνά ξένους. Η 
παραγωγή διατηρείται και αυξάνε-
ται και η φούσκα διογκώνεται με κε-
φάλαια που αντλούνται από δανει-
σμό και από το χρηματιστήριο. Πρό-
κειται για τυπική περίπτωση πυρα-
μίδας. Πάντως, η φούσκα φαίνεται 
ότι έχει αρχίσει ήδη να σκάει. Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία2, η πα-
ραγωγή τον τελευταίο ενάμιση χρό-

νο έχει φτάσει σε ένα μέγιστο σημείο 
και εκδηλώνει ήδη τάσεις μείωσης 
(βλ. σχήμα).

Επίσης, από τον Αύγουστο του 
2012 πολλές εταιρείες υποχρε-
ώθηκαν να ανακοινώσουν μεγά-
λες μειώσεις της αξίας των ενεργη-
τικών τους, ενώ η άλλοτε κυρίαρ-
χη στον χώρο Τσίζαπικ Ένερτζι βρί-
σκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Οι 
πληροφορίες αυτές, ωστόσο, συνή-
θως δεν φτάνουν στα αυτιά των μι-
κρών επενδυτών, οι οποίοι ακούν 
τους «έγκριτους» οικονομικούς ανα-
λυτές που εξακολουθούν να μιλούν 
για την επαναστατική τεχνική, που 
θα μεταμορφώσει τις ΗΠΑ σε Σαου-
δική Αραβία. Στην πραγματικότη-
τα, ωστόσο, πρόκειται για μια ακόμα 
πυραμίδα του δυτικού χρηματιστι-
κού καπιταλισμού, παρόμοια με αυ-
τήν της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ, 
ή του ελληνικού χρηματιστηρίου, η 
οποία τα επόμενα λίγα χρόνια (αν 
όχι νωρίτερα) αναμένεται να σκάσει..

[1] Arthur E. Berman και Lynn 
F. Pittinger, US Shale Gas: Less 
Abundance, Higher Cost, 5/8/2011.

[2] Arthur E. Berman, After The 
Gold Rush: A Perspective on Future 
US Natural Gas Supply and Price, 
The Oil Drum, 8/2/2012

[3] http://www.eia.gov/naturalgas/
monthly/pdf/table_01.pdf

[4] F. William Engdahl, The 
Fracked-up USA Shale Gas Bub-
ble, www.globalresearch.ca, 
13/3/2013.

Σχιστολιθικό Αέριο
θα γίνουν οι ΗΠΑ Σαουδική Αραβία; 

Οι σύμβουλοι της γερμανικής κυβέρνησης είχαν, στην πραγματικότητα, σχεδιάσει να συνεχίσουν στην ενσωμάτωση της Ρωσίας σε μια ευρωπαϊκή 
ζώνη ελεύθερου εμπορίου, αφότου οι έξι χώρες θα είχαν ενταχθεί πλήρως στην γερμανική σφαίρα επιρροής

“ 

Κάθε γεώτρη-

ση δίνει μεγάλη 

παροχή αερί-

ου στην αρχή, η 

οποία εξαντλεί-

ται μέσα σε 8 

περίπου χρόνια.

του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

Μηνιαία παραγωγή φυσικού αερίου (σε εκ. κυβ. πόδια). Στοιχεία από 
την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA)3.
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Το είδωλο είναι νεκρό. Ο κό-
σμος παρακολούθησε την απί-
στευτη κηδεία του Νέλσονα 
Μαντέλα, τον ∆εκέμβριο του 
2013. 

O 
ι επικήδειοι ήταν ατε-
λείωτοι. Την παρα-
κολούθησαν οι πε-
ρισσότεροι πρόε-

δροι και πρωθυπουργοί κρατών 
από οποιαδήποτε άλλη κηδεία 
στην ιστορία. […] ∆ίχως αμφιβο-
λία, υπήρξε μια δόση υποκρισίας 
στην τελετή, αλλά υπήρξαν επί-
σης εκφράσεις αυθεντικής θλί-
ψης και πραγματικής εκτίμησης 
για αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο. 
Ήταν η τελευταία αποθέωση για 
κάποιον που οι Νοτιοαφρικάνοι 
αποκαλούν Τάτα Μαντίμπα. 

Αλλά τώρα, τι; Η πραγματικότη-
τα της Νοτίου Αφρικής είναι πως, 
οποιονδήποτε ρόλο κι αν έπαι-
ξε ο Μαντέλα στον αγώνα εναντί-
ον του άπαρτχαϊντ, κι έπειτα στην 
(ανα)κατασκευή ενός έθνους, 
και την παράδοση της πολιτικής 
εξουσίας σε άλλους, πλέον δεν θα 
είναι εκεί για να τον συνεχίσει. Η 
Νότιος Αφρική είναι τώρα μόνη 
της, για το καλύτερο ή για το χει-
ρότερο –δίχως αυτή την εξαιρετι-
κή χάρη που της προσέδιδε ένα 
ζωντανό είδωλο. Ποιες είναι οι 
παρούσες εσωτερικές συγκρού-
σεις καθώς και η γεωπολιτική της 
θέση; Και τι μπορούμε να αναμέ-
νουμε από αυτήν κατά τις επόμε-
νες μία ή δύο δεκαετίες;  

Το πρώτο πράγμα που θα πρέ-
πει να αναμένουμε είναι η διαρ-
κής, και ίσως γοργή, κατάρρευ-
ση της οργάνωσης του Μαντέλα, 
του Εθνικού Αφρικανικού Κο-
γκρέσου (ANC). Το ANC υπήρ-
ξε η καθοδηγητική δύναμη του 
αγώνα εναντίον του άπαρτχα-
ϊντ (ωστόσο, όχι η μόνη). Ενάντια 
σε ισχυρές πιθανότητες, το ANC 
κέρδισε τη μάχη. Πέτυχε τον κύ-
ριό του στόχο, ένα πολιτικό σύ-
στημα που να βασίζεται στην 
αρχή «ένας πολίτης, μια ψήφος». 
Στις πρώτες εκλογές της Νοτίου 
Αφρικής που διεξήχθησαν υπό 
τις αρχές της  καθολικής ψηφο-
φορίας, ο Νέλσον Μαντέλα εξελέ-
γη πρόεδρος το 1994 και το ANC 
κέρδισε τα 2/3 των κοινοβουλευ-
τικών εδρών. Επανέλαβε τους 
εκλογικούς θριάμβους κατά τις 
δύο επόμενες αναμετρήσεις, υπό 

την ηγεσία του Θάμπο Μπέκι 
αρχικά, κι ύστερα του Ζάκομπ 
Ζούμα, ενώ επικράτησε και στις 
περισσότερες τοπικές εκλογές.   

Ωστόσο, καταφανέστατα βρίσκε-
ται σε πτώση. Γιατί; Η πρώτη εξή-
γηση είναι διότι, όλα τα εθνικο-
απελευθερωτικά κινήματα που 
κερδίζουν την εξουσία έπει-
τα από έναν μακροχρόνιο αγώ-
να, διανύουν μια πρώτη περίοδο 
εντυπωσιακής υποστήριξης και 
ύστερα καταρρέουν, συχνά από-
τομα. Αυτό συμβαίνει για τρεις 
λόγους: α) Οι λαϊκές προσδοκί-
ες για μια αλματώδη ανάκαμψη, 
ειδικά στην οικονομική σφαίρα, 
διαψεύδονται. Αντίθετα, σε πολ-
λές πτυχές η κατάσταση χειροτε-
ρεύει για μια μεγάλη μερίδα του 
πληθυσμού. 2) Την ίδια στιγμή, 
παρατηρείται έντονη διαφθορά 
μεταξύ των εκλεγμένων αξιωμα-
τούχων, και των προστατευόμε-
νών τους, ταυτόχρονα ξεσπούν 
έντονες διαμάχες μεταξύ της ηγε-
σίας για τη νομή της εξουσίας. 3) 
Καθώς τα χρόνια περνούν, υπάρ-
χουν ολοένα και περισσότεροι 
νέοι ψηφοφόροι, που δεν έχουν 
αναμνήσεις από το παλαιό καθε-
στώς.   

Στην περίπτωση της Νοτίου 
Αφρικής, αυτά τα κοινά σε όλα τα  
εθνικοαπελευθερωτικά κινήμα-
τα προβλήματα, ενισχύονται από 
τις ιδιαιτερότητες της πρόσφατης 
πολιτικής ιστορίας της. Το Κο-
γκρέσο στηρίζεται σε μια τριμερή 
πολιτική συμμαχία με το Νοτιο-
αφρικανικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα (SACP) και το Κογκρέσο των 
Νοτιοαφρικανικών Συνδικάτων 
(COSATU). Και οι δύο οργανώ-
σεις έχουν επηρεαστεί από την 
πτώση του ANC.   

Το SACP έπαιξε επί μακρόν 
έναν πολιτικό ρόλο πολύ ευρύ-
τερο από την εκλογική του δύνα-
μη. Αυτό το οδήγησε στο να προ-
σκολληθεί στο Κογκρέσο, φοβού-
μενο ότι οποιαδήποτε διάσπαση 
θα σηματοδοτούσε την εκλογι-
κή του καταστροφή, καθιστώντας 
το πολιτικά ασήμαντο. Μερικά 
μέλη του SACP, και κάποια πρώ-
ην μέλη του, έχουν μεταβληθεί 
στους κυριότερους εκφραστές 
μιας νεοφιλελεύθερης στρατηγι-
κής εντός της κυβέρνησης. Άλλοι 
έχουν αναθεωρήσει τις σοσιαλι-
στικές τους προσδοκίες, θέτοντάς 
τις σε μια πολύ μακροπρόθεσμη 
βάση.  

Αντίθετα με το SACP, το COSATU 
έχει μια αξιοσημείωτη εκλογική 
βάση. Αλλά πρόκειται για μια συ-
νομοσπονδία εργατικών συνδι-
κάτων, τα συμφέροντα των οποί-
ων ποικίλουν και οι ηγέτες τους 
διατηρούν διαφορετικές εκτιμή-
σεις πάνω στην παρούσα πολι-
τική κατάσταση. Περιληπτικά, το 
μείζον θέμα εντός του COSATU 
είναι ότι κάποια συνδικάτα έχουν 
αποφασίσει να τα σπάσουν με το 
Κογκρέσο και να συγκροτήσουν 
μια εναλλακτική πολιτική δύνα-
μη. Άλλα, εκφράζουν την εκ δι-
αμέτρου αντίθετη στρατηγική. 
Οι διχογνωμία διασπά τα εργα-
τικά συνδικάτα μεταξύ τους, κα-
θώς και στο εσωτερικό τους. Το 
COSATU βρίσκεται σε μια κρίσι-
μη καμπη και δεν θα πρέπει να 
αποκλεισθεί η πιθανότητα μιας 
διάσπασης. Και είναι εντελώς αμ-
φίβολο εάν τα συνδικάτα θα πα-
ραμείνουν μείζων πολιτική δύ-
ναμη στο πολιτικό σκηνικό της 
χώρας στη δεκαετία που μας έρ-
χεται. 

Τέλος, και το Κογκρέσο βρίσκε-
ται σε φάση εσωτερικής διάσπα-
σης. Υπήρξαν πολλές αποχω-
ρήσεις και πριν από αυτήν την 
φάση, αλλά καμία δεν κατάφερε 
να οδηγήσει σε μια εκλογική δι-
άσπαση. Αυτή τη φορά, η ρήξη 
φαίνεται να έχει πιο σοβαρές συ-
νέπειες. Υπάρχουν δύο κύριες δι-
αιρέσεις εντός του Κογκρέσου. 
Η μία είναι εθνική, με τους ηγέ-
τες να ανήκουν στις δύο διαφο-
ρετικές ομάδες, τους Ζουλού και 
τους Ξόσα. Η δεύτερη, έχει να κά-
νει με το στοιχείο που προσδίδει 
διεθνή φήμη στη Νότιο Αφρική, 
τον μη φυλετικό χαρακτήρα του 
καθεστώτος της. Υπάρχει τώρα 
μια μεγάλη τάση που ζητάει την 
εγκατάλειψη του λεγόμενου «ου-
ράνιου τόξου» και την υιοθέτη-
ση μιας «αφρικανιστικής» προτε-
ραιότητας. Το καυτό ζήτημα που 
σχετίζεται με αυτό είναι η αναδι-
ανομή της γης, η οποία βρίσκε-
ται ακόμη στα χέρια της μεγάλης 
λευκής ιδιοκτησίας. 

Πέρα από τις εσωτερικές συ-
γκρούσεις, η Νότιος Αφρική δια-
δραματίζει έναν σημαντικό ρόλο 
στην παγκόσμια σκηνή, και η γε-
ωπολιτική της δραστηριότητα 
έχει γίνει αντικείμενο ολοένα και 
αυξανόμενων επικρίσεων.  

Είναι ένα από τα πέντε μέλη των 
BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα, Νότιος Αφρική), μάλιστα το 
μικρότερο και το πιο αδύναμο οι-
κονομικά. Υπάρχει μεγάλη συζή-
τηση στο εσωτερικό της χώρας 
σχετικά με το εάν η συμμαχία με 
τους άλλους τέσσερις, και ιδιαιτέ-
ρα με την Κίνα, οδηγεί σε εκμε-
τάλλευση της Νότιας Αφρικής.  

Την ίδια στιγμή η χώρα είναι 
ρυθμιστής της αφρικανικής ηπεί-
ρου, και ο στρατός της έχει παίξει 
ενεργό, «ειρηνευτικό» ρόλο μετα-
ξύ διάφορων αφρικανικών κρα-
τών. Το ερώτημα που τίθεται εί-
ναι: Πρόκειται για υπο-ιμπερια-
λισμό, για ανοικτό ιμπεριαλισμό 
που εκφράζει τα οικονομικά συμ-
φέροντα της Νοτίου Αφρικής, ή 
μήπως για μια ενάρετη έκφραση 
περιφερειακής αυτονομίας και 
αλληλεγγύης;

Τέλος, όπως και στο μεγαλύτερο 
μέρος του πλανήτη, υπάρχει μα-
ζική και ανερχόμενη ανεργία. Και 
πάλι όπως στο μεγαλύτερο μέρος 
του κόσμου, μια από τις συνέπει-
ες είναι η διευρυνόμενη ξενοφο-
βία, που έχει οδηγήσει σε επιθέ-
σεις εναντίον Μοζαμβικανών και 
άλλων που έχουν μεταναστεύσει 
εκεί για να βελτιώσουν την οικο-
νομική τους κατάσταση. 

Από πολλές απόψεις, η Νότιος 
Αφρική είναι μια πυριτιδαποθή-
κη έτοιμη να εκραγεί. Ωστόσο, 
στη θετική της πλευρά, διατηρεί 
το πιο προοδευτικό σύνταγμα του 
πλανήτη (υπό τον όρο, βέβαια, 
ότι οι διατάξεις του τηρούνται). Κι 
επίσης, απολαμβάνει μια από τις 
πιο ζωντανές και ανοιχτές δημό-
σιες σφαίρες, που επιτρέπουν την 
πολιτική συζήτηση. Και διαθέτει 
έναν εντυπωσιακό αριθμό κοι-
νωνικών κινημάτων βάσης. 

Σε μια δεκαετία από τώρα, η Νό-
τιος Αφρική θα είναι εντελώς δι-
αφορετική. Το ερώτημα είναι εάν 
θα είναι καλύτερη ή χειρότερη.

Νότιος Αφρική: Και τώρα, τι;

“ 

Το πρώτο 

πράγμα που θα 

πρέπει να ανα-

μένουμε είναι 

η διαρκής, και 

ίσως γοργή, 

κατάρρευση της 

οργάνωσης του 

Μαντέλα
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     ΕΛΛΑ∆Α

Η επικείμενη αναθεώρηση 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
2013/0137 (COD), για την 
εμπορία σπόρων και το νομι-
κό πλαίσιο για τις τοπικές ποι-
κιλίες, συνιστά εμφανή κίνδυνο 
για τη βιοποικιλότητα και τη δι-
ατροφική ασφάλεια, καθώς και 
ένα ακόμα βήμα στην προσαρ-
μογή των εθνικών νομοθεσιών 
στις απαιτήσεις της βιομηχανί-
ας σπόρων. Ήδη τρεις εταιρεί-
ες αγροχημικών: η Μονσάντο, 
η Ντιπόν και η Σιντζέντα ελέγ-
χουν το 53% του παγκόσμιου 
εμπορίου σπόρων, ενώ στην 
Ευρώπη γερμανικές εταιρεί-
ες όπως η Μπασφ, η KWS και 
η γαλλική Λιμαγκρέν συγκατα-
λέγονται στις δέκα μεγαλύτερες 
πολυεθνικές εταιρείες παραγω-
γής και πατενταρίσματος σπό-
ρων.

Ο 
νέος κανονισμός –
εφόσον ψηφιστεί– θ’ 
αποτελέσει εθνική 
νομοθεσία για τα 27 

κράτη-μέλη της ΕΕ, βάσει του οποί-
ου θα γίνει υποχρεωτική η εγγρα-
φή και η πιστοποίηση όλων των φυ-
τικών ποικιλιών από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση σπόρων, που αποτελεί 
ιδιωτικό φορέα άμεσα ελεγχόμενο 
από τις πολυεθνικές της αγροχημεί-
ας και της βιοτεχνολογίας. Η εγγρα-
φή ακόμα και εκείνων των ποικιλι-
ών που προσδιορίζονται ως τοπικές 
ή παραδοσιακές θα απαιτείται με το 
πρόσχημα της αξιολόγησης και της 
προστασίας τους και θα αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την εμπορία 
και τη χρήση τους από τους μικρούς 
παραγωγούς. Ακόμα και η προσω-
πική χρήση τους ή και η ελεύθερη 
ανταλλαγή θα απαγορεύεται και θα 
απαιτείται η καταβολή πνευματικών 
δικαιωμάτων στις εταιρείες από τους 
καλλιεργητές! Με τον τρόπο αυτό 
καταστρατηγείται το κατοχυρωμέ-
νο δικαίωμα του αγρότη πάνω στο 
σπόρο που καλλιεργεί, σύμφωνα με 
τη ∆ιεθνή Συνθήκη για τη Βιοποικι-
λότητα (Άρθρο 6: ∆ικαίωμα διατή-
ρησης χρήσης, ανταλλαγής και δια-
κίνησης ιδιοπαραγόμενου σπόρου).

Πέραν της πλήρους εξάρτησης 
των μικρών παραγωγών από τις πο-
λυεθνικές, ο νέος κανονισμός συνι-
στά μεγάλο κίνδυνο για τη βιοποι-
κιλότητα λόγω του ότι κατοχυρώνει 
έναν συγκεκριμένο αριθμό ομοιό-
μορφων και παραγωγικών ποικιλι-

ών που πληρούν τα κριτήρια εμπο-
ρίας –και συγκεκριμένα τα κριτή-
ρια: διακριτικότητας, ομοιομορφί-
ας και σταθερότητας (∆ΟΣ). Τα κρι-
τήρια αυτά αποτελούν προαπαιτού-
μενα για την  εγγραφή στα μητρώα 
εμπορεύσιμων ποικιλιών τα οποία 
δεν μπορούν –στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις– να τα εκπληρώσουν βι-
ολογικά οι παραδοσιακές ποικιλίες, 
οι πληθυσμοί, και γενικά οι ποικιλί-
ες που παράγει ο γεωργός στον αγρό 
(παραδοσιακές ή νεώτερες). Να ση-
μειωθεί ότι η υποχρεωτική εγγρα-
φή σπόρων στη Γερμανία πριν τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε σαν 
αποτέλεσμα να εξαφανισθεί το 75% 
των εγχώριων ποικιλιών που έως 
τότε ήταν διαθέσιμες στους αγρότες. 
Επιπρόσθετα περιορίζεται η ελευ-
θερία επιλογής του καταναλωτή για 
τροφή από παραδοσιακές ποικιλί-
ες ή ποικιλίες και πληθυσμούς που 
προάγονται από την ήπια, μειωμέ-
νων εισροών, οικολογική γεωργία.

Σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία, η εμπορία σπόρων στην 
αγορά επιτρέπεται μόνο στην περί-
πτωση που αυτοί είναι καταχωρη-

μένοι σε εθνικούς καταλόγους και 
πληρούν τα κριτήρια ∆ΟΣ, ενώ η 
κάθε χώρα οφείλει να προσαρμό-
σει την εθνική νομοθεσία στις 12 
οδηγίες που διέπουν το καθεστώς 
εμπορίας στην Ε.Ε. Οι πιστοποιη-

μένες ποικιλίες φυτοπολλαπλασι-
αστικού υλικού για εμπορική χρή-
ση –τα γνωστά υβρίδια– εκτόπισαν 
τις παραδοσιακές ποικιλίες ακρι-
βώς γιατί συνδέθηκαν με το καθε-
στώς των επιδοτήσεων από την Ε.Ε 
στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα 
δεν είναι –έως σήμερα– μέλος και 
δεν έχει κυρώσει τη σχετική συν-
θήκη της ∆ιεθνούς Ένωσης για την 
Προστασία των Νέων Ποικιλιών 
Φυτών (γνωστή ως UPOV), και άρα 
δεν υποχρεούνταν να καταβάλλει 
τέλη για το δικαίωμα χρήσης ιδιο-
παραγόμενων σπόρων και ελεύθε-
ρων ποικιλιών ούτε για την επανα-
χρησιμοποίηση σπόρου στην επό-
μενη καλλιεργητική χρονιά. Η κύ-
ρωση του νέου ευρωπαϊκού κανο-
νισμού θα αλλάξει «άρδην» τα έως 
σήμερα δεδομένα, θέτοντας ένα με-
γάλο εμπόδιο στη διατροφική αυ-
τάρκεια της χώρας, αλλά και στη δυ-
νατότητα επιβίωσης χιλιάδων ηλι-
κιωμένων και μικρο-συνταξιούχων 
στην επαρχία, που κάλυπταν μέρος 
ή το σύνολο των αναγκών τους από 
τον οικογενειακό κήπο και τα μικρά 

μποστάνια.
Να επισημανθεί ότι η Ελλάδα εί-

ναι η 2η ευρωπαϊκή χώρα σε βιοποι-
κιλότητα μετά την Ισπανία και παρά 
την εξαφάνιση του 90% των εγχώρι-
ων φυτικών και ζωικών ποικιλιών, 
στην ελληνική Τράπεζα Γενετικού 
Υλικού ήταν καταγεγραμμένες στις 
αρχές του ’90 περί τις 14.500 πα-
ραδοσιακές ποικιλίες. Η υπαγω-
γή της τράπεζας αυτής στο ΕΘΙΑΓΕ, 
με σταδιακή υπο-χρηματοδότηση 
από το υπουργείο Γεωργίας, είχε 
σαν αποτέλεσμα να χαθούν επιπλέ-
ον περί τις 5.000 ποικιλίες με κύρι-
ες ελλείψεις στα λαχανικά, στις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες, στα αρωματι-
κά και φαρμακευτικά φυτά και στις 
ζωικές ποικιλίες. Σχετική επάρκεια 
υπάρχει στα σιτηρά, στα ψυχανθή, 
στα όσπρια, στις ελιές, αλλά και στη 
διατήρηση κάποιων ποικιλιών μή-
λων, αχλαδιών και αμπελιών, που 
χαρακτηρίζονται από προσαρμογή 
στα οικοσυστήματα και μεγαλύτερες 
αντοχές στις κλιματικές αλλαγές και 
στις ασθένειες (δεν απαιτούν δηλα-
δή χημικές εισροές λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων για να αποδώσουν). 
Είναι ανάγκη να υπάρξει ιδιαίτε-
ρη μέριμνα για την αξιοποίηση των 
εγκαταστάσεων της τράπεζας αυτής 
και να προχωρήσει άμεσα η στελέ-
χωσή της προκειμένου να αξιοποι-
ηθεί ο εγχώριος ελληνικός σπόρος 
για την ενίσχυση της μικρής παρα-
γωγής. 

Ο ρόλος των ελάχιστων παραδο-
σιακών γεωργών και κτηνοτρόφων 
της ελληνικής υπαίθρου, σε συν-
δυασμό με τις πρωτοβουλίες πολι-
τών για τη διατήρηση και την ελεύ-
θερη ανταλλαγή παραδοσιακών 
σπόρων και ποικιλιών (ΠΕΛΙΤΙ, 
ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
κ.λπ.) και των περιορισμένων ενώ-
σεων καταναλωτών, καθίσταται ση-
μαντικός, προκειμένου να αποτρα-
πεί η επικείμενη αναθεώρηση του 
ευρωπαϊκού κανονισμού. Οι παρα-
δοσιακές ποικιλίες, στοιχείο της φυ-
σικής και πολιτισμικής ιδιοπροσω-
πίας του κάθε τόπου και λαού, θα 
πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες 
και να υπόκεινται σε κοινωνικό και 
δημόσιο έλεγχο, κατοχυρώνοντας 
το θεμελιώδες δικαίωμα των κοι-
νωνιών σε διατροφική επάρκεια και 
ασφάλεια χωρίς να διαταράσσεται 
η φυσική ισορροπία. Το δικαίωμα 
αυτό είναι ύψιστο, ιδιαιτέρως σε μια 
χώρα που έχει καταστεί αποικία και 
επαπειλείται συνεχώς από ανθρω-
πιστική κρίση μεγάλων διαστάσεων.

Οι σπόροι υπό απειλή
Αναθεώρηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας θέτει σε κίνδυνο τις τοπικές ποικιλίες

Ο νέος κανονισμός συνιστά μεγάλο κίνδυνο για την βιοποικιλότητα λόγω του ότι κατοχυρώνει έναν συγκεκριμέ-
νο αριθμό ομοιόμορφων και παραγωγικών ποικιλιών που πληρούν τα κριτήρια εμπορίας.

Του Νίκου Ντάσιου
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Η συνέντευξη του ψυχίατρου Ματθαίου 
Γιωσαφάτ έκανε ντόρο! Άλλωστε, η “ανώ-
ριμη” Ελλάδα, (σύμφωνα με τα λεγόμε-
να των απανταχού ψυχαναλυτών), πάντα 
αρέσκεται στην ψυχολογική ανάλυση του 
πολιτικού και κοινωνικού βίου, φλερτά-
ροντας με τη λογική του Κοσμοπόλιταν 
(όπως ευφυώς έγραψε ο φίλος Τάκης Χ.), 
ή, ηδονιζόμενη, στο να κολακεύει – ανεπι-
τήδευτα πάντα – πετυχημένους ηλικιωμέ-
νους γκουρού, όπως μας δίδαξε η… ακραία 
πρωθιέρεια του είδους, Βίκυ Φλέσσα.

Η 
συνέντευξη έχει ένα ενδιαφέρον 
αναλυτικό μέρος για το ασυνεί-
δητο, τις σχέσεις, το γάμο, κ.λπ., 
κ.λπ. Βέβαια, ως αδαής και “ανώ-

ριμος” Bαλκάνιος – και όχι κοσμοπολίτης – 
νεοέλληνας, προτιμώ να διαβάζω τον ίδιο τον 
Φρόιντ, παρά τους επιγόνους του, όταν έτσι κι 
αλλιώς ο Αυστριακός γιατρός τα έγραψε πρώ-
τος και καλύτερα, ενώ η ψυχαναλυτική προ-
σέγγιση, στην ουσία της, στηρίζεται σε βασικές 
δομικές απαρέγκλιτες αρχές και ελάχιστα έχει 
διαμορφώσει νέα ρεύματα ή μελέτες, όπως και 
άλλες προσεγγίσεις.

Στη συνέντευξη, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι για 
την Ελλάδα: «...εξάρτηση είναι όλοι αυτοί που 
περιμένουν από το κράτος –τη μαμά. Τον πρώ-
το χρόνο η μαμά έχει το μονοπώλιο, το στήθος, 
το φαγητό. Από εκεί μαθαίνουμε ότι πρέπει να 
πληρώσουν οι πλούσιοι. Από την άλλη, μέχρι 
τώρα οι πολιτικοί έλεγαν ‘‘λεφτά θέλετε; Ψη-
φίστε μας’’. ∆ανείζονταν συνέχεια, μέχρι που 
έφτασε η εποχή που δεν μας έδιναν άλλα και 
πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαιτώντας. 
Και εκεί φυσικά μας είπαν, ‘‘επειδή ως κρά-
τος δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, θα έρθου-
με εμείς να σας στρώσουμε’’».  Επίσης:  «…Ένας 
ανώριμος λαός εκλέγει και ανώριμους ηγέτες. 
∆εν είναι τυχαίο. Σε άλλες χώρες, όπως η ∆α-
νία, η Σουηδία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, 
όπου οι άνθρωποι είναι πιο ώριμοι, βγάζουν 
και πιο ώριμες κυβερνήσεις, που είναι πιο λο-
γικές και φροντίζουν τον κόσμο τους».

Σίγουρα η σχέση κράτους–πολίτη έχει στοι-
χεία της μητρικής σχέσης ή της σχέσης γονιού–
παιδιού. Το σημείο αιχμής δεν είναι η ανάλυ-
ση, αλλά το πνεύμα και το ύφος της ανάλυσης. 
Ένα πνεύμα βγαλμένο από τις καλύτερες περ-
γαμηνές της κοσμοπολίτικης αστικής ιδεολο-
γίας της Ελλάδας η οποία, λόγω του παρασιτι-
κού και μεταπρατικού παρελθόντος της, ανα-
μασούσε και εισήγαγε ό,τι δυτικό υπήρχε, από 
εμπορεύματα ως ιδέες. Ένα πνεύμα που είναι 
ο φερετζές του επαρχιωτισμού, με τον υποτα-
κτικό να θαυμάζει τον «εξευγενισμένο» αφέντη 
του. Είναι τελικά το πνεύμα του υποταγμένου 
αρχοντοχωριάτη, που τόσο πολύ θέλει να ξορ-
κίσει ο καθηγητής! Επιπλέον, αναδεικνύει τον 
ρόλο των διανοουμένων στη χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια. Ένα στρώμα αποικιοποιημένο 
από τις ιδέες της «προηγμένης» ∆ύσης και της 
οικονομικής κυριαρχίας. Αποστασιοποιημένο 

από την Ελλάδα της κρίσης και τους αυταρχι-
κούς τρόπους διαμόρφωσης μιας κοινωνίας, 
όπου τα 2/3 της (στα οποία δεν ανήκουν βέ-
βαια οι ψυχαναλυτές με λεφτά και δύναμη)  κα-
τακρεουργούνται. Ένα στρώμα, εν τέλει, εμποτι-
σμένο με την ψυχολογία του αποικιοκρατούμε-
νου, όπως αναλυτικά και έξοχα ανέπτυξε ένας 
άλλος ψυχίατρος,  από τη Μαρτινίκα, ο Φραντς 
Φανόν – πιθανόν «ανώριμος» κι αυτός – που 
το 1953 διορίστηκε σε νοσοκομείο της Αλγερί-
ας, την εποχή του αγώνα της ανεξαρτησίας. Οι 
εμπειρίες και οι παρατηρήσεις του τον έκαναν 
να συνταχθεί ολόψυχα με τους «ανώριμους» 
και «αναρχικούς» αντάρτες και τον αγώνα τους 
και να δεθεί με το αντιαποικιακό κίνημα. Παρά 
τη βαριά ασθένεια που τον ταλαιπώρησε ως το 
τέλος της σύντομης ζωής του, ποτέ δεν υποχώ-
ρησε στις ιδέες του για ανεξαρτησία και κοινω-
νική απελευθέρωση και γλαφυρά ανέλυσε την 
ψυχολογία του αποικιοκρατούμενου στο έργο 
του: Της γης, οι κολασμένοι – Εκδόσεις Κάλ-
βος. 

Το κράτος, λοιπόν, προβάλλεται, ώστε να 
παραμερίσει η έννοια του δημόσιου και της 
κοινότητας. Επίσης, η κοινωνική αδικία και η 
ανισότητα δεν υπάρχουν, όταν έχεις… βυζά-

ξει σωστά! Άλλωστε οι πλούσιοι δεν πρέπει να 
πληρώνουν. Τόσο μόχθο και κόπο έχουν δα-
πανήσει. Αυτό είναι αναρχία και ανωριμότη-
τα. Και ο δανεισμός, που δολίως προώθησαν 
τόσο οι Έλληνες πολιτικοί (σωστά), σε αγαστή 
όμως συμμαχία με τους εσπέριους, πολιτισμέ-
νους «ώριμους τραπεζίτες», είναι μόνο προϊόν 
της ανάγκης «ταΐσματος» των Ελλήνων ιθαγε-
νών. Ενώ μιλάμε για εξαρτήσεις, η σχέση οι-
κονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής εξάρτησης 
της χώρας από τους ιδιοτελείς «προστάτες» της, 
δεν αναφέρεται διόλου. Προφανώς, εκτός από 
τον «…ιμπεριαλισμό, υπάρχει και η μοναξιά», 
όπως λέγαμε κάποτε, και σχέσεις ανισότητας 
μεταξύ των χωρών δεν υπάρχουν.

Οι «ώριμοι», λοιπόν, πολίτες της ∆ανίας, 
της Σουηδίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας, της 
Γαλλίας, γνωρίζουν καλύτερα. Σε χώρες, δη-
λαδή, που ακόμα και η εργατική τάξη συμμε-
τέχει στα αποικιοκρατικά κέρδη των αστικών 
τάξεών τους εις βάρος άλλων λαών, συγκρο-
τώντας μια «αποικιοκρατική εργατική αριστο-
κρατία» (Ένγκελς), σπάνια αλληλέγγυα με πα-
ρίες. Έτσι, λοιπόν, στις χώρες αυτές οι «ώριμοι», 
βγάζουν αυξημένα ποσοστά της ακροδεξιάς 
σε κυβερνητικούς συνασπισμούς, τη Θάτσερ, 
τον Μπλερ και τον Κάμερον, τον Σαρκοζί, τον 
Γκένσερ, τον Σρέντερ και τη «μαμά» Μέρκελ. 
Οι λογικές λοιπόν κυβερνήσεις κάνουν στρατι-
ωτικές επεμβάσεις, διαμελίζουν χώρες, σκορ-
πάνε θάνατο και φτώχεια, για να …  ωριμάσουν 
τους ανώριμους και να φροντίσουν τους πολί-
τες τους!

Υ.Γ1. Νομίζω πως κακώς καθόμαστε ακόμα 
στην ανώριμη Ελλάδα, όταν γύρω μας υπάρχει 
τόσο ώριμο και λογικό μητρικό γάλα. Στη ∆α-
νία, φίλοι μου, στη ∆ανία.

Υ.Γ2. Ο κυνισμός του Ντοστογιέφσκι ας οδηγεί 
τα βήματά μας. Ανατολίτικος, σκοτεινός, μετα-
φυσικός και πιθανόν «ανώριμος».

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

«Ανώριμοι» χρεοκοπημένοι
…για τη συνέντευξη του ψυχιάτρου, για την ψυχολογία του αποικιοκρατούμενου.

Το κράτος, λοιπόν, προβάλλεται, ώστε να σωπάσει η έννοια του δημόσιου και της κοινότητας. 
Επίσης, η κοινωνική αδικία και η ανισότητα δεν υπάρχουν, όταν έχεις… βυζάξει σωστά. 

Του ∆ημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

“ 
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Το αμελούμε, μα αυτό δουλεύει για την τύχη μας. 
Το FOXnews, αγαπημένο κανάλι των WASP 
πετρελαιάδων τιτλοφορούσε ρεπορτάζ του 
«Ποιό φαινόμενο του θερμοκηπίου;». Αναρω-
τιόμαστε ακόμα για το ακραίο ψύχος στις ΗΠΑ; 
Ας εξορύξουν και άλλο «σχιστολιθικό» πε-
τρέλαιο και αέριο να δούμε πόσο χαμηλά μπο-
ρεί να πέσει ο υδράργυρος... 

Οι περιβαλλοντολόγοι εκτιμούν ότι το δριμύτατο 
κύμα ψύχους που σάρωσε τις ΗΠΑ, και έπλη-
ξε τον μισό περίπου πληθυσμό, δηλαδή πάνω 
από 100 εκατομμύρια ανθρώπους, σαφέστατα 
οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Ιδού τι λέει 
το Scientific American: «Οι πολικές δίνες είναι 
περιστρεφόμενες ζώνες χαμηλής ατμοσφαι-
ρικής πίεσης, οι οποίες σχηματίζονται κάθε 
χειμώνα πάνω από τον Βόρειο και τον Νότιο 
πόλο και καταλαμβάνουν την τροπόσφαιρα 
(το χαμηλότερο τμήμα της ατμόσφαιρας) και 
μέρος της στρατόσφαιρας (το επόμενο στρώ-
μα της ατμόσφαιρας).

Στην περιφέρεια κάθε δίνης πνέει ένας σταθερός 
άνεμος - από τη δύση προς την ανατολή στην 
περίπτωση του βόρειου ημισφαιρίου. Περιστα-
σιακά, όμως, η πολική δίνη της Αρκτικής εξα-
σθενεί, αφήνοντας τον παγωμένο αέρα να κα-
τέβει προς τα νότια. Σύμφωνα με τη NASA, η 
πολική δίνη έχει μετακινηθεί νότια αρκετές 
φορές εφέτος, αν και η τελευταία φορά είναι 
η χειρότερη. Στο παρελθόν, η δίνη έχει κατέ-
βει νότια και στην περιοχή της Ευρώπης προ-
καλώντας σοβαρή κακοκαιρία.

Τις επόμενες δεκαετίες το φαινόμενο θα μπορού-
σε να γίνει πιο συχνό: Λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, η έκταση του πάγου στην Αρκτική 
μειώνεται τα καλοκαίρια και αφήνει έτσι πε-
ρισσότερο ηλιακό φως να απορροφηθεί από 
τη θάλασσα. Η επιπλέον θερμότητα ακτινο-
βολείται πίσω στην ατμόσφαιρα το καλοκαίρι, 
κάτι που μπορεί να διαταράξει την πολική δίνη 
και να τη φέρει νοτιότερα».

Η φύση είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστη-
μα, απείρως πολυπλοκότερο απ’ ό,τι μπο-
ρεί να αντιληφθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. 
Ωστόσο, ίσως να ισχύει, μεταξύ άλλων, κι ένας 
πολύ απλός κανόνας: Ό,τι παίρνεις (λεηλα-
τείς είναι το σωστό ρήμα) θα αναγκαστείς να το 
δώσεις μεσομακροπρόθεσμα στο πολλαπλά-
σιο. Βέβαια ψιλά γράμματα για τους ιθύνοντες 
της παγκόσμιας οικονομικής μεγαμηχανής, οι 
οποίοι πιστεύουν ότι «μακροπρόθεσμα είμα-
στε όλοι νεκροί».

Γενικά, μέσα στον ορυμαγδό της υπαρξιακής μας 
κρίσης, τείνουμε να λησμονήσουμε το οικο-
λογικό αδιέξοδο που κατατρώγει τον πλανή-
τη. ∆εν πειράζει, θα έρθει να μας το θυμήσει 
αυτό ποικιλοτρόπως τα επόμενα χρόνια. Αρκε-
τά επώδυνα, μάλιστα...

Το δριμύ ψύχος 

στις ΗΠΑ και η 

κλιματική αλλάγή 
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 ΑΝΑΛΥΣΗ

Η φυγή του Χριστόδουλου Ξηρού, 
μετά τις δολοφονίες των δύο χρυσαυ-
γιτών και τους πυροβολισμούς στο 
σπίτι του Γερμανού πρέσβη, ήλθε να 
φέρει και πάλι στο προσκήνιο της ελ-
ληνικής πολιτικής ζωής το ζήτημα 
της τρομοκρατίας. Και κρατάει σα-
ράντα χρόνια αυτή η ιστορία. Ειδικά 
για όσους από εμάς –σε όλη την Ευ-
ρώπη– δεν ανήκα(ου)ν σε κανέναν 
από τους κατεστημένους πολιτικούς 
χώρους, η επίδραση του τρομοκρα-
τικού φαινόμενου υπήρξε καταλυ-
τική. Η τρομοκρατία συνέβαλε απο-
φασιστικά στην αποσύνθεση του με-
γάλου απελευθερωτικού κινήματος 
που εγκαινιάστηκε σε όλη την ήπειρο 
με το κίνημα του 1968, ενισχύοντας 
τις καθεστωτικές δυνάμεις και επιτα-
χύνοντας τη μετάλλαξη του παλιού κι-
νήματος αμφισβήτησης σε θεραπαι-
νίδα του συστήματος – όπως θα γίνει 
με τους Πράσινους. 

Η 
φαγοκύτωση του κι-
νήματος της αμφισβή-
τησης από την τρομο-
κρατία έδωσε το άλ-

λοθι για την παντοδυναμία των  μη-
χανισμών καταστολής, έστρεψε σε 
συντηρητικές κατευθύνσεις τα λαϊκά 
στρώματα και, προπαντός, απέτρεψε 
τη συγκρότηση ενός νέου απελευθε-
ρωτικού κινήματος που να συνθέτει, 
επί τέλους, ισότητα και ελευθερία. 
Η τρομοκρατία είναι ένας από τους 
βασικούς υπευθύνους για τη συντη-
ρητική μετεξέλιξη των δυτικών κοι-
νωνιών. 

Στην Ιταλία, με το σημαντικότερο 
κίνημα σε όλη την Ευρώπη, έστειλε 
δεκάδες χιλιάδες στις φυλακές, αλλά, 
πολύ σημαντικότερο, έφερε τον… 
Μπερλουσκόνι και τον μπερλουσκο-
νισμό στην εξουσία, μια και το κίνημα 
των εργατικών και νεολαιίστικων δι-
εκδικήσεων της δεκαετίας του 1970 
συκοφαντήθηκε, αποσυντέθηκε, διε-
λύθη εκ των έσω και ο νεοφιλελευθε-
ρισμός και οι αξίες του καζινο-καπι-
ταλισμού εμφανίστηκαν ως η ελκυ-
στικότερη εναλλακτική λύση. 

Στη Γερμανία, η Μπάαντερ-Μά-
ινχοφ (ΡΑΦ) θα διευκολύνει τη μεγά-
λη ιδεολογική αντεπανάσταση που 
θα μεταβάλει ακόμα και το κόμμα 
των Πρασίνων σε όργανο των Κον-
Μπεντίτ και Φίσερ, οι οποίοι θα κυ-
ριαρχήσουν ακριβώς μέσα στο πλαί-
σιο της τρομοϋστερίας. 

Στην Ελλάδα, τέλος, η τρομο-
κρατία, και η ανεξέλεγκτη χρήση της 
βίας, διευκόλυνε την επιβεβαίωση 
των κατεστημένων πολιτικών κομ-
μάτων, και δεν επέτρεψε να σχημα-

τιστεί κάποια εναλλακτική πρόταση, 
έξω από τις καθεστωτικές στρούγκες. 
Εμείς, όσοι, για σαράντα ολόκληρα 
χρόνια, παλεύουμε για να δημιουρ-
γηθεί ένα εναλλακτικό απελευθερω-
τικό κίνημα, έχουμε βιώσει το πρό-
βλημα κυριολεκτικά πάνω στο πετσί 
μας. Και όχι μία φορά. Κάθε φορά τα 
αντισυστημικά κινήματα διαλύθηκαν 
ή υποχώρησαν, και διότι οι «επαγ-
γελματίες» της βίας τα προβοκάρισαν 
συστηματικά και δεν επέτρεψαν την 
ανάπτυξή τους. 

Θα μπορούσα να πάω πολύ μα-
κριά στο παρελθόν, από τη δεκαετία 
του 1970, αλλά θα έλθω στα πρόσφα-
τα. Μήπως η διάλυση του κινήματος 
των αγανακτισμένων δεν διευκολύν-
θηκε από τις προβοκατόρικες ενέρ-
γειες της Μαρφίν ή των κουκου-
λοφόρων στις μεγάλες λαϊκές κινη-
τοποιήσεις; ∆ιότι όταν ακόμα και τη 
στοιχειώδη αυτοάμυνα των διαδη-
λωτών, την απαλλοτριώνουν ομάδες 
που μεταβάλλουν τη βία σε αυτοσκο-
πό, τότε το μόνο αποτέλσμα είναι η δι-
άλυση του κινήματος, που εναποθέ-
τει πλέον τις ελπίδες του στις κάλπες 
αποκλειστικά. 

Σήμερα, τη στιγμή που, μετά τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 
είχε αρχίσει το ξήλωμα της Χρυσής 
Αυγής και είχε αποτύχει η απόπει-
ρα μιας κυβερνητικής συγκυβέρνη-
σης δεξιάς και ακροδεξιάς, ήρθαν οι 
τρομοκράτες να αποενοχοποιήσουν  
τον χρυσαυγητισμό, καταδείχνοντας 
πως και οι αντίπαλοι της Χρυσής Αυ-
γής δεν είναι καλύτεροι από αυτή. 
Και μπορεί να επιχαίρουν κάποιοι 

ανεγκέφαλοι, επειδή αρκετοί νεαροί 
χρυσαυγίτες φοβήθηκαν, δεν βλέ-
πουν όμως ότι ετοιμάζεται νέο κύμα 
ακροδεξιάς –πιθανότατα θα εμφανι-
στεί ακόμα και ακροδεξιά τρομοκρα-
τία– και η Ελλάδα βυθίζεται ακόμα 
περισσότερο στην ανυποληψία;  

Τη στιγμή που ογκώνεται το 
κύμα του αντιγερμανισμού και έχει 
αρχίσει να εκφράζεται ένα πολύ-
μορφο μποϊκοτάζ ενάντια στη γερ-
μανική κατοχή, βγαίνουν, κομπλεξι-
κά, οι «εκδικητές» να υπονομεύσουν 
αυτό το πάνδημο αντιγερμανικό κί-
νημα, πυροβολώντας στο δωμάτιο 
της… κόρης του Γερμανού πρέσβη. 
Και έτσι συμβάλλουν στους σχεδια-
σμούς των.... Γερμανών και της πρε-
βείας τους, που θέλουν να απομο-
νώσουν και να υποτάξουν την Ελλά-
δα, ενώ δυσκολεύουν την οργάνωση 

της αντιγερμανικής καμπάνιας.  ∆ιό-
τι βέβαια η «νέα γερμανική κατοχή», 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τά 
πυροβόλα όπλα, αντίθετα τα καλάζνι-
κωφ.... ποινικοποιούν τα όπλα  ενός 
μαζικού κινήματος που δεν αντιμε-
τωπίζει τα γερμανικά πάντσερ αλλά 
τις γερμανικές επιχειρήσεις.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 
2000 κάποιοι, ανάμεσά τους και 
εμείς, προσπαθούμε να κλείσει το κε-
φάλαιο της μεταπολιτευτικής τρομο-
κρατίας, μέσα από μια σταδιακή κα-
ταλλαγή, όπως έγινε σε μεγάλο βαθ-
μό στην Ιταλία, ώστε να μη χρησι-
μοποιείται σαν πρόσχημα για την 
παραπέρα συρρίκνωση των λαϊκών 
ελευθεριών. Και όμως, την ίδια στιγ-
μή ο Χριστόδουλος Ξηρός, με τη 
φυγή του, καταδικάζει για αρκετά 
χρόνια όλους τους υπόλοιπους κρα-
τουμένους, να μη μπορούν να χρη-
σιμοποιούν το ευεργετικό μέτρο της 
άδειας και πυροδοτεί μια νέα τρομο-
λαγνεία. Και δεν βρισκόμαστε στο... 
Κουρδιστάν ή την Παλαιστίνη, ώστε 
να μην ενδιαφέρουν οι άδειες! 

Γνωρίζουμε πως τα επιχειρή-
ματα έχουν εξαντληθεί εδώ και πολ-
λά χρόνια. Έχουμε επαναλάβει ανα-
ρίθμητες φορές πως η ένοπλη βία 
ως πολιτική μεθόδος, νομιμοποιεί-
ται μόνο απέναντι σε καθεστώτα ένο-
πλης ξένης κατοχής και δικτατοριών, 
και αποτελεί το αποκορύφωμα κα-
ποιων αγώνων. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις –και έχει καταδειχτεί 
και από την ελληνική και τη διεθνή 
εμπειρία– στρέφεται πάντα ενάντια 
στα ίδια τα λαϊκά κινήματα, επιτείνο-

ντας την παθητικοποίηση και την συ-
ντηρητικοποίηση των ίδιων των λαϊ-
κών μαζών.

Γι’ αυτό εξ άλλου, μεγάλο μέρος 
του κόσμου, και όχι μόνο το ΚΚΕ, θε-
ωρεί αυτές τις ενέργειες, ή ακόμα και 
τις οργανώσεις, βαλτές από τις υπη-
ρεσίες ασφαλείας. Και όμως, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται 
για μια έκφραση ακραίου πολιτικού 
υποκειμενισμού, μηδενισμού και 
ναρκισσισμού. Οι άνθρωποι αυτοί 
αδιαφορούν για τις συνέπειες που 
θα έχουν οι πράξεις τους, για τα ίδια 
τα λαϊκά κινήματα, που υποτίθεται 
πως θέλουν να εκφράσουν. Γι’ αυτό 
εξ άλλου στα κείμενά τους  επανα-
λαμβάνουν πως αδιαφορούν για το 
τι θα πουν «οι μικροαστοί», δηλαδή 
ο κοσμος, και δεν θέλουν να εκφρά-
σουν παρά τον… επαναστατημένο 
εαυτό τους!  Έτσι ακόμα και αν  κάπο-
τε στρέφονται ενάντια σε στόχους που 
είναι μισητοί από τον λαό, όπως είχε 
γίνει και με την 17 Νοέμβρη, επειδή 
η συνολική λογική τους είναι ενταγ-
μένη στον μηδενισμό, το ισοζύγιο εί-
ναι απολύτως αρνητικό.

Αν κάποτε, μετά τη δικτατορία, 
η τρομοκρατία στην Ελλάδα διασφά-
λιζε μία κάποια συναίνεση, εξαιτί-
ας των τριάντα χρόνων της κρατικής 
τρομοκρατίας και των καθεστώτων 
της άκρας δεξιάς, με αποκορύφωμα 
τη χούντα, σήμερα, σαράντα χρόνια 
μετά, και στην φοβερά κρίσιμη στιγ-
μή που βρίσκεται η χώρα, δεν μπο-
ρεί να έχει απολύτως καμία νομιμο-
ποίηση.  ∆ιότι συν τοις άλλοις  θα επι-
ταχύνει την απομόνωση της χώρας. 
∆ηλαδή αυτό ακριβώς που επιδιώ-
κουν οι εχθροί μας.  

Εν τέλει, η διαιώνιση του φαινο-
μένου είναι μια ακόμα ένδειξη της 
βαθύτατης παρακμής που μαστίζει 
τη χώρα:  Θα χρησιμοποιηθεί ώστε 
να ταυτίζονται οι λαϊκές κινητοποιή-
σεις  και αντιδράσεις, όπως συνέβη 
στις Σκουριές, με την τρομοκρατία, 
Θα χρησιμοποιηθεί για να ενισχυ-
θούν και πάλι οι καθεστωτικές δυνά-
μεις και κόμματα, ώστε να μη μπορέ-
σει η δίκαιη οργή μας ενάντια σε ένα 
σάπιο σύστημα, να εκφραστεί δημι-
ουργικά και αποτελεσματικά. Για να 
μην οδηγηθεί ποτέ ο ΓΑΠ στο ειδικό 
δικαστήριο που του αρμόζει! 

Λειτουργούν εν τέλει, ως στοιχείο 
νομιμοποίησης και εξαγνισμού των 
δυνάμεων τις οποίες δήθεν αντιστρα-
τεύονται. Γι’ αυτό και το σύστημα 
τους χρειάζεται, διότι μετά από σα-
ράντα χρόνια, μεταβλήθηκαν σε ορ-
γανικό στοιχείο του τοπίου της μετα-
πολιτευτικής παρακμής της Ελλάδας. 

Κρατάει σαράντα χρόνια αυτή η ιστορία
Για την ένοπλη πάλη και την τρομοκρατία

Τη στιγμή που στην Ελλάδα ογκώνεται το κύμα του αντιγερμανισμού και έχει αρχίσει να οργανώνεται το μποϋκο-
τάζ της γερμανικής κατοχής, βγαίνουν οι «εκδικητές», να υπονομεύσουν αυτό το πάνδημο αντιγερμανικό κίνημα.

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Για μια ακόμα 

φορά θα χρησι-

μοποιηθούν ως 

στοιχείο νομι-

μοποίησης και 

εξαγνισμού των 

δυνάμεων τις 

οποίες δήθεν 

αντιστρατεύο-

νται
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Για τη σκηνή του θεάτρου ΑΤ-
ΤΙΣ έχουμε αναφερθεί κι άλ-
λες φορές στο παρελθόν, πα-
ραδεχόμενοι την αδυναμία μας 
στον ιδρυτή του, Θόδωρο Τερ-
ζόπουλο. Ο διεθνούς κύρους 
σκηνοθέτης, με περιοδείες κυ-
ριολεκτικά στα τέσσερα σημεία 
του πλανήτη, αποτελεί ίσως ένα 
κατ’ εξαίρεση τελευταίο δείγμα 
οικουμενικότητας του σύγχρο-
νου ελληνικού δημιουργικού 
στερεώματος. 

Θ 
εατρικό παιδί του 
Χάινερ Μίλλερ όσο 
και του θεάτρου που 
ίδρυσε ο Μπρεχτ, του 

Μπερλίνερ Ανσάμπλ, κατορθώνει 
με τις παραστάσεις του όχι μόνο να 
προτείνει κρίσιμα ζητήματα της πε-
ριόδου που περνάμε, αλλά, ακόμη 
περισσότερο, να αναδείξει ιδιαίτε-
ρες πτυχές γύρω από την πραγμα-
τική φύση του ανθρώπου. Γιατί, σε 
τελευταία ανάλυση, η γραμμή η 
οποία διαπερνά το συνολικό έργο 
του είναι μια γραμμή αγωνίας για 
τις πραγματικές δυνάμεις ή αδυνα-
μίες του ανθρώπου, τις αυθεντικές 
σχέσεις και τις στρεβλώσεις που 
υφίστανται, την ευθύνη του ως θύτη, 
αλλά και ως θύμα. 
Το έργο με το οποίο εγκαινιάζει τη 
φετινή θεατρική του περίοδο το θέ-
ατρο ΑΤΤΙΣ δεν βασίζεται πάνω σε 
ένα τυπικό θεατρικό κείμενο. Παίρ-
νει μια ολιγοσέλιδη κατάθεση προ-
βληματισμού του επί σειρά ετών 
συνεργάτη του, ως ηθοποιού, Θα-
νάση Αλευρά, και πατώντας πάνω 
σε αυτή, ξεδιπλώνει μια πολύπλευ-
ρη θεατρική πρόταση. Σε μια πα-
ράσταση πενήντα πέντε μόλις λε-
πτών, πραγματεύεται την άνοδο και 
την πτώση του εκσυγχρονισμού 
στην πατρίδα μας, την εμπορευμα-
τοποίηση των ανθρώπινων σχέσε-
ων, αλλά και του ίδιου μας του εαυ-
τού, την υποκατάσταση θεσμών και 
αξιών από την «ανταλλάξιμη» αξία 
τους. 
Το κείμενο του Αλευρά είναι κατά 
βάση ένα ποιητικό κείμενο. Στο με-
γαλύτερο μέρος του είναι μια καται-
γιστική αναφορά αριθμών, επιτοκί-
ων, δεικτών, λογιστικών πράξεων, 
αποδόσεων, κέρδους εντέλει. Είναι 
αυτές ακριβώς οι πράξεις οι οποί-
ες καθόριζαν μέχρι πρότινος, μέ-
χρι δηλαδή που το παρασιτικό μο-

ντέλο έσκασε, την καθημερινότη-
τά μας, τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, 
τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί το μο-
ντέλο το οποίο κυριαρχούσε στη 
χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια 
ήταν ένα μοντέλο του «δούναι και 
λαβείν», όπου το πάνω χέρι είχε αυ-
τός ο οποίος μπορούσε να παίρνει 
χωρίς να προσφέρει τίποτα. Αρκεί 
να ρίξει κανείς μια ματιά στα σκάν-
δαλα των εξοπλιστικών προγραμ-
μάτων, των δανείων στους «ημετέ-
ρους», στην αλαζονική και ανήθικη 
συμπεριφορά επιφανών εκπροσώ-
πων της εξουσίας για να καταλάβει 
σε τι ακριβώς αναφέρεται ο συγγρα-
φέας μέσα στο κείμενο του : «Εδώ / 
στη σκηνή του θεάτρου / στης Ευ-
ρώπης τον πάτο / τα πουλώ όλα / 
όλα». 
Το σκηνικό της παράστασης είναι 
κάτι ανάμεσα σε αίθουσα δημοπρα-
σιών και σε αίθουσα χρηματιστηρι-
ακών συναλλαγών. Έχει κάτι από τα 
χρηματιστήρια των σκλάβων στην 
Αμερική της δουλείας. Στην αίθου-
σα αυτή τα πάντα εκτιμώνται, τα πά-
ντα αγοράζονται και πωλούνται. Συ-
ναισθήματα, μνήμες, σχέσεις, προ-
σωπικές καταθέσεις και αναφορές, 
όλα μπαίνουν στη διατίμηση. Κάθε 
τι χάνει την αξία χρήσης του και  με-
τατρέπεται ξεκάθαρα σε «ανταλλά-
ξιμη αξία», όπως έλεγε και ο θείος 
Κάρολος. ∆εν έχει σημασία τι «εί-
ναι» κάτι ή κάποιος, όλα έχουν ση-
μασία για το κέρδος που μπορούν 
να αποφέρουν. 
Σε ένα κείμενο έκφρασης της αν-
θρώπινης μανίας, με την καταιγιστι-
κή αναφορά αριθμών και λέξεων, ο 
ποιητής Θανάσης Αλευράς, μέσα 
από παρηχήσεις και λετριστικά λο-
γοπαίγνια (six, sex, success) κατορ-
θώνει να περιγράψει την αταβιστι-
κή συμπεριφορά ενός ανθρώπου, 
αντικειμένου πλέον, σε ένα σύμπαν 
όπου το αμερικάνικο «produce» 
και  «profit» κυριαρχεί. 
Στο λιτό, αλλά συγκλονιστικό σκη-
νικό που συνηθίζει  ο σκηνοθέ-
της, συνεργάζεται με δύο ηθοποι-
ούς. Ο Άνδρας είναι ο κατεξοχήν 
εκτιμητής. Είναι αυτός ο οποίος, 
ως υποδειγματικός «ντίλερ», κυρι-
αρχείται από μια φρενήρη επιδίω-
ξη του κέρδους και έχει μεταβάλ-
λει το σώμα του σε αριθμομηχανή, 
υπολογιστή, και ταμειακή μηχα-
νή ταυτόχρονα. Εκποιεί τη Γυναί-
κα σε επαναλαμβανόμενες, σχεδόν 

επιληπτικές κινήσεις, ως ένα απλό 
γρανάζι στην εύρυθμη λειτουργία 
του συστήματος. Η Γυναίκα από την 
άλλη, αποδεχόμενη αυτόν το ρόλο, 
απλώς προσπαθεί να αποκομίσει το 
μέγιστο δυνατό κέρδος για τον εαυ-
τό της. ∆εν υπάρχουν πλέον κοινω-
νικές σχέσεις. Στην κοινωνία του 
άκρατου νεοφιλελευθερισμού διε-
ξάγεται ανάμεσα στα άλλα και ο πό-
λεμος των φύλων. Όλα κυριαρχού-
νται από την προσπάθεια χειραγώ-
γησης του ενός από τον άλλον. Ακό-
μα κι όταν το ζευγάρι «συναντηθεί», 
εξ αποστάσεως πάντα και χορέ-
ψει ένα φλαμένγκο, τον αισθησια-
κό αυτό χορό, ο άντρας θα φτάσει σε 
οργασμό αυνανιζόμενος πνευματι-
κά και σωματικά. Αδιέξοδο; Καθό-
λου. Είναι αυτός καθαυτός ο έρωτας 

στην αγνή και άσπιλη μορφή του 
οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως 
κινητήρια δύναμη εξανθρωπισμού, 
ως διαδικασία κάθαρσης, ως κατά-
σταση χειραφέτησης η οποία μπο-
ρεί ξανά να προβάλλει τον Άνθρω-
πο, εμάς τους ίδιους δηλαδή, στο 
προσκήνιο. Γι’ αυτό και, στο τέλος 
της παράστασης, ο Άνδρας, σαν ζώο 
που αλυχτά, ουσιαστικά αναχωρεί 
αναζητώντας τον Έρωτα, τη σωτηρία 
του δηλαδή. 
Όμως ο σκηνοθέτης δεν διακρίνε-
ται για την απαισιόδοξη στάση του 
όσο για την οξεία κριτική που ασκεί. 
Ίσα-ίσα που πιστεύει στην ελληνική 
κοινωνία: «Αν ζούσα μόνιμα στην 
Ελβετία ή τη Σουηδία, θα αυτοκτο-
νούσα! ∆εν θα άντεχα τη δήθεν ηρε-
μία, τάξη και ησυχία, τα παγωμένα 

αισθήματα, το ψυχρό κλίμα των αν-
θρώπινων σχέσεων, τις υποκριτικές 
συμπεριφορές που κρύβουν πίσω 
τους νευρώσεις, απωθημένα, ψυ-
χώσεις και καταθλίψεις… Ταξιδεύω 
πολύ. διαπιστώνω λοιπόν πως ο Έλ-
ληνας, με όλες τις ατέλειες, την ανω-
ριμότητα και τα τραύματά του, δια-
τηρεί ακόμη κάτι βαθιά ανθρώπι-
νο.» Ακόμη περισσότερο μας προ-
τρέπει να δραστηριοποιηθούμε: 
«Θυμάμαι κάτι που καταγράφει η 
κορυφαία Λιβανέζα Ετέλ Ατνάν στο 
ποίημα-ημερολόγιο πολέμου «Τζε-
νίν», το οποίο είχα παρουσιάσει το 
2006 στο Άττις. Αναφέρει την ιστο-
ρία ενός νέου αρχιτέκτονα που βρέ-
θηκε στην παλαιστινιακή πόλη Τζε-
νίν για να κάνει το διδακτορικό του. 
Ζώντας όμως τη σφαγή των αμά-
χων, πήρε ένα όπλο στο χέρι κι έγι-
νε αντάρτης. ∆εν εννοώ ότι πρέπει 
όλοι να γίνουμε αντάρτες. Πρέπει 
όμως να ζούμε σαν συγκρουσιακοί 
πολίτες. Γιατί διαπράττεται αυτήν τη 
στιγμή ένα έγκλημα μέσα στη ζωή 
και μέσα στην ψυχή μας» (Από πρό-
σφατη συνέντευξή του επ’ ευκαιρία 
του ανεβάσματος του Amor.)
Ο Τερζόπουλος κατορθώνει για 
μια ακόμη φορά να εκμαιεύσει από 
τους ηθοποιούς του δύο υπερβατι-
κές ερμηνείες. Ο Αντώνης Μυρια-
γκός, κυρίαρχος και κυριαρχούμε-
νος ταυτόχρονα, κατορθώνει να με-
ταδώσει τη τρομακτική μηχανοποί-
ηση του ανθρώπου, ενώ η Αγλαΐα 
Παππά από την άλλη, μέσα από την 
αισθαντική ερμηνεία της, αποδίδει 
τη γυναίκα-αντικείμενο αλλά ταυ-
τόχρονα και χειραγωγό, τον εθελού-
σιο αντίπαλο όσο και συνεργό αυ-
τής της σύγκρουσης.
 Η όλη πρόταση, αν και δεν εντάσ-
σεται στις καθαρόαιμες θεατρικές 
παραστάσεις, αποτελεί μια ιδιαίτε-
ρη εμπειρία. Εντάσσεται περισσό-
τερο στην κατηγορία της σκηνικής 
σύνθεσης ή του «θεατρικού σχό-
λιου», αν μας επιτρέπεται ο νεολο-
γισμός. Ίσως σε κάποιες στιγμές, 
λόγω της αδιάλειπτης κατάθεσης 
των αριθμών να κουράζει, ενδεχο-
μένως η συνολική της διάρκεια να 
έπρεπε να είναι κάπως μικρότερη. 
Όμως ο Τερζόπουλος για μία ακό-
μη φορά κατορθώνει να καταθέσει 
μια πρόταση για το θέατρο του αύ-
ριο, για μία ακόμη φορά κτίζει ήδη 
από τώρα το συνειδητό θεατή της 
επόμενης ημέρας.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ο έρωτας ως κινητήρια δύναμη εξανθρωπισμού
Αmor, του Θανάση Αλευρά

AMOR
του Θανάση Αλευρά

Amor, του Θεάτρου Άττις, μια 
σκηνική σύνθεση με αφορ-
μή ένα κείμενο του Θανά-
ση Αλευρά, σε σκηνοθε-
σία Θεόδωρου Τερζόπουλου.                                                                     
Σκηνοθεσία-σκηνική εγκατάστα-
ση-σύνθεση κειμένων: Θεόδωρος 
Τερζόπουλος
Ερμηνεύουν: Αγλαΐα Παππά, 
Αντώνης Μυριαγκός    
Μουσική: Παναγιώτης Βελιανίτης
Κοστούμια: ΛΟΥΚΙΑ
Φωτισμοί: Θεόδωρος Τερζόπου-
λος, Κωνσταντίνος Μπεθάνης
Τεχνικός υπεύθυνος: Κωνσταντί-
νος Μπεθάνης
Εκτέλεση σκηνικής εγκατάστασης: 

Χαράλαμπος Τερζόπουλος 
Υπεύθυνη παραγωγής: Μαρία 
Βογιατζή   
Φωτογραφίες: Johanna 
WeberΠληροφορίες 
Τοποθεσία: Θέατρο Άττις, Λεωνί-
δου 7, Μεταξουργείο, Αθήνα

Ημερομηνία: Από 6 ∆εκεμβρί-
ου 2013. Ημέρες και ώρες παρα-
στάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη, Πα-
ρασκευή, Σάββατο στις 21.00, Κυ-
ριακή στις 19.00.  ∆ιάρκεια: 55 
λεπτά 

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 
5226260 www.attistheatre.co 
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 
12€ (μειωμένο)



Αριθμός φύλλου 100                     ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201424

> 
Στο Πολιτικό Ημερολό-
γιο του Γ. Σεφέρη, υπάρ-
χει μια καταγραφή στις 1 
Οκτωβρίου του 1945 που, 

παρ’ ότι  πρόκειται για  μια σκέψη που 
απευθύνεται στον ίδιο, περιγράφει 
αδρά και ρεαλιστικά την κατάσταση 
του νεοελληνισμού της εποχής του, 
αλλά δυστυχώς βρίσκει πλήρη αντι-
στοιχία και στη  σημερινή μας πραγ-
ματικότητα.

«Αποκαρδιωμένος όπως πάντα 
ύστερα από κάτι τέτοια, μολονότι τα 
είδα τόσες και τόσες φορές, όπου η 
βλακεία, η εγωπάθεια, η μωρία και 
η γενική αναπηρία της ηγετικής τά-
ξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει 
στην ανάγκη να ξεράσεις. Γιατί; Γιατί 
είμαι δεμένος μ’ αυτό τον τόπο και μο-
λονότι δεν έχω καμιά απολύτως φιλο-
δοξία για πολιτική δράση, μου φαίνε-
ται σαν ένα είδος ακρωτηριασμού να 
πω ξαφνικά να σας χέσω και να απο-
ξενωθώ από όλα αυτά. Γιατί είμαι βέ-
βαιος πως τούτοι οι ελεεινοί δεν αντι-
προσωπεύουν τη ζωντανή Ελλά-
δα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε και 
υπάρχουν άγνωστοι, πολλοί που δεν 
ξέρουν, αλλά που αξίζουν, που σε φω-
νάζουν» .

Ο Σεφέρης εύστοχα περιγρά-
φει μια άθλια, ημιμαθή, ηγετική ελίτ, 
που διακρίνεται από την άλλη, τη ζω-
ντανή και εν πολλοίς άγνωστη Ελλά-
δα. Σε αντίθεση με κάποιους σύγχρο-
νούς μας διανοούμενους, που ο αντι-
λαϊκισμός τους είναι η πρόφαση για 
να αθωώσουν την καθ’ όλα χρεοκο-
πημένη ελίτ, αυτός λέει τα πράγματα 
με το όνομά τους.

Μάλιστα, η σημερινή κατάσταση 
είναι πολύ πιο θλιβερή, παρά τις πολ-
λές αναλογίες και ομοιότητες με ότι 
συνέβαινε την εποχή που έγραφε ο 
ποιητής. Τους δωσίλογους, συνεργά-
τες και μαυραγορίτες της κατοχής δι-
αδέχθηκαν αυτοί που ροκάνισαν τις 
πιστώσεις του σχεδίου Μάρσαλ. Ό,τι 
έγινε δε και με τα διάφορα ευρωπαϊ-
κά προγράμματα ξεπερνά σε έκταση 
κάθε προηγούμενο. ∆ιότι η πλήρης 
απουσία ελεγκτικών μηχανισμών συ-
νοδεύτηκε από δύο γεγονότα: την κυ-
ριαρχία μιας πολιτικής ελίτ ημιμα-
θούς, ηθικά αχαλίνωτης, μιζαδόρικης, 
καθώς και τον έλεγχό της με πολλούς 
τρόπους από εξωγενείς δυνάμεις.

Ουσιαστικά το πολιτικοοικονομι-
κό σκηνικό ελέγχθηκε από μια δια-
κομματική ελίτ, που παρότι επικαλέ-
σθηκε σε πολλές περιπτώσεις τον ευ-

ρωπαϊσμό και τον εκσυγχρονισμό, η 
ίδια έχει χαρακτηριστικά φεουδαρχι-
κά όπου η πρωθυπουργία, ή υπουρ-
γία, ή η βουλευτική έδρα κληροδοτεί-
ται στον υιό, στον ανιψιό, στον εγγονό, 
όσο αφελής, ή ανόητος, ή διεφθαρμέ-
νος, ή ημιμαθής, ή αγράμματος και αν 
είναι. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπροσω-
πευτική δημοκρατία  ακυρώθηκε και, 
η όποια ανανέωση προσώπων, αφο-
ρά άτομα ασήμαντα στη μεγάλη τους 
πλειονότητα, που μπορούν εύκολα 
να χειραγωγηθούν. Οι εκπρόσωποι 
δεν αισθάνονται καμιά ηθική δέσμευ-
ση απέναντι σε αυτούς που, υποτίθε-
ται, εκπροσωπούν. Οι θεσμοί απέμει-
ναν νεκροί, ενώ τα μνημόνια δώσανε 
το οριστικό κτύπημα στη συνταγματι-
κή τάξη. Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ιδεών και η αμοιβαία ανοχή, μια ση-
μαντική κατάκτηση της μεταπολίτευ-
σης, δεν μπορεί προς το παρόν να 
επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις. Οι  
«ευρωπαϊστές» μας, παρά την ανησυ-
χία όσων θεωρούν ότι θα πρέπει να 
διασωθεί η ιδιαίτερη ταυτότητά μας, 
δεν ενδιαφέρθηκαν τόσο για την ει-
σαγωγή επείσακτων θεσμών, όσο για 
την ενθυλάκωση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων.  

Η άθλια αυτή ελίτ, επειδή είναι 
αργόσχολη και δεν έχει  καμιά σχέση 
με την πνευματική ή τη χειρωνακτική 

εργασία, απασχολείται αποκλειστικά 
με διαμεσολαβητικές και παρασιτι-
κές ασχολίες, που δεν προϋποθέτουν 
κόπο και προσπάθεια. Είναι συνεπώς 
εξηγήσιμο γιατί οι εισροές που προ-
ήλθαν είτε από τα ευρωπαϊκά ταμεία 
και προγράμματα, είτε από τον εν γέ-
νει  δανεισμό, δεν χρησιμοποιήθηκαν 
για να εκσυγχρονιστούν οι υποδο-
μές της ελληνικής οικονομίας, ώστε 
να λάβει παραγωγικές κατευθύνσεις, 
αλλά και να ενισχυθεί ουσιαστικά  η 
εθνική άμυνα, αλλά ως μέσο για να 
στηθεί και να αναπαραχθεί μια πο-
λιτική-οικονομική ελίτ με μαφιόζικα 
χαρακτηριστικά, που είχε τη διαφθο-
ρά ως τρόπο, ύπαρξης.

Βεβαίως, μέσα ενημέρωσης και 
σοβαροί δήθεν διανοούμενοι παίζουν  
στ’ αυτιά μας τη μελωδία της συλλογι-
κής ενοχοποίησης. Σαν να  έχουν την 

ίδια ευθύνη οι μιζαδόροι με τους πο-
λιτικούς πελάτες τους. Μπορεί να θυ-
σιάζονται στοιχεία όπως ο Τσοχατζό-
πουλος και ο Σμπώκος, που είχαν 
καεί και αποβληθεί, ή άλλοι που κι-
νούνται στα όρια της γραφικότητας, 
όπως ο Λιάπης, ή μικρότερα ψάρια, 
όπως ο Τομπούλογλου, ενώ από την 
άλλη πλευρά οι αμέριμνοι «αγωνι-
στές» της αριστεράς επενδύουν σε δι-
εθνή κεφάλαια, αυξάνουν τις καταθέ-
σεις τους με εκατομμύρια ευρώ  και 
απολαμβάνουν τις μοναδικές αποζη-
μιώσεις από τις τράπεζες που ελάχι-
στα απασχολήθηκαν, αλλά η βαθιά, 
ουσιαστική, πραγματική κάθαρση εί-
ναι ένα ζητούμενο που θα εξαρτηθεί 
από την ετοιμότητα της δικαιοσύνης, 
αλλά και του ελληνικού λαού.

Μαζί με τον ποιητή Γ. Σεφέρη 
μπορεί να «ξερνάμε» για τις ελίτ, αλλά 
γνωρίζουμε ότι υπήρχε και υπάρχει 
μια πραγματικότητα του ελληνισμού 
που αξίζει να την αναδεικνύουμε και 
να την υπερασπιζόμαστε  με νύχια και 
δόντια. Είναι η πραγματικότητα του 
Σεφέρη, του Ελύτη, του Θεόφιλου, του 
Ρίτσου, του Πικιώνη, του Εγγονόπου-
λου  και πολλών άλλων, γνωστών και 
αγνώστων.

> 
Γιώργος Ανδρειωμένος: 
Αναζητώντας τον «άλλο» 
Κάλβο: επιστημονικές ενα-
σχολήσεις του στην Κέρ-

κυρα (1826-1852). Ίδρυμα Κώστα 
και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2013, 
σελ.172.

Ο Γ. Ανδρειωμένος ασχολείται 
αυτήν τη φορά με μια πλευρά της 
δραστηριότητας του Α. Κάλβου που 
θα τη χαρακτηρίζαμε πιο επιστημο-
νική. Απλώνεται κυρίως στην διάρ-
κεια των είκοσι έξι ετών που ο ποιη-
τής έζησε στην Κέρκυρα. 

Ο Κάλβος υπήρξε μια πολυμα-
θής προσωπικότητα. Ήδη από νεα-
ρός, δίπλα στον Ούγο Φώσκολο «είχε 
δείξει τη μεγάλη του έφεση για μελέ-
τη και μάθηση» (σελ.16). Το μεγαλύ-
τερο μέρος της ζωής του βιοπορίστη-
κε ως δάσκαλος. Μετάφρασε στα γαλ-
λικά την πραγματεία του Ιωάννη Κα-
ραντηνού «Έρευνα περί της φύσεως 
του ∆ιαφορικού Υπολογισμού». Επί-
σης μετάφρασε το βιβλίο του περιη-
γητή Ιγκνάζ Πάλμε για το κλίμα του 
αφρικανικού Κορντοφάν (1845), κα-
θώς και «ένα σύντομο οικονομολο-
γικό άρθρο για την αξία της καλλιέρ-
γειας της μετάξης (1845) και ένα από-

σπασμα από τον Inno alle Grazie του 
Φώσκολου (1846)» (σελ.19).

Το βιβλίο περιέχει εκτενή και κα-
τατοπιστική εισαγωγή του Γ. Ανδρει-
ωμένου, τα τρία παραπάνω δοκίμια 
που μετάφρασε ο Κάλβος, με σχολια-
σμό, καθώς και επίμετρο του ∆. Πα-
τσόπουλου, που αναφέρεται στο φιλο-
λογικό και μαθηματικό της μετάφρα-
σης από τον Κάλβο του έργου του Ι. 
Καραντηνού για τον ∆ιαφορικό Υπο-
λογισμό.

> 
Lou Andreas-Salome: 
Ο Φρήντριχ Νίτσε μέσα 
από τα έργα του. Πρόλο-
γος ∆ημήτρης Λαμπρέλ-

λης, Μετάφραση- Επίμετρο Παρα-
σκευή Σιδερά-Λύτρα, εκδόσεις Πα-
παζήση, Αθήνα 2013, σελ.319. 

Η συγγραφέας έγινε γνωστή διότι 
υπήρξε το πρόσωπο που ερωτεύτηκε 
ο Νίτσε, ενώ στη συνέχεια συνδέθη-
κε με τον Ρίλκε και τον Φρόϊντ. Κατά 
συνέπεια, παρά τον έντονό υποκειμε-
νισμό της, η άποψή της έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και σημασία για όσους 
ενδιαφέρονται για το έργο του Νίτσε.

Ο ∆.Λαμπρέλλης, ένας από τους 
εμβριθέστερους γνώστες του νιτσε-
ϊκού έργου και συγγραφέας πολ-
λών σημαντικών σχετικών μελετών, 
τονίζει στην διαφωτιστική εισαγω-
γή του ότι το έργο εκδίδεται για πρώ-
τη φορά το 1894, λίγα χρόνια πριν ο 
Νίτσε απολέσει τελείως τη συνείδη-
σή του και ένα χρόνο αφού επέστρε-
ψε στη Γερμανία από την Παραγουάη 
η αντισημίτρια αδερφή του, Ελισάβετ, 
με σκοπό να παρερμηνεύσει πλήρως 
το νιτσεϊκό έργο. Σαλομέ και Ελισάβετ 
δεν διεκδίκησαν πλέον μόνο τον Νί-
τσε, αλλά και την αποκλειστική ερμη-
νεία του έργου του.

Η Σαλομέ ξετυλίγει μια ψυχολογι-
κή ερμηνεία του νιτσεϊκού έργου, θε-
ωρώντας ότι η τελική ψυχική του κα-
τάρρευση έχει αφήσει τα ίχνη της σε 
οτιδήποτε έγραψε. Κάτι τέτοιο δεν βρί-
σκει σύμφωνο τον Λαμπρέλλη, που 
επιμένει στην πολυσημία του έργου-
του Νίτσε, θεωρώντας τον ως τον φι-
λόσοφο της πολλαπλότητας.

Το βιβλίο ξεκινά με μια επιστολή 
του Νίτσε προς τη Σαλομέ και κλείνει 
με το επίμετρο της Π.Σιδερά-Λύτρα, 
που αναφέρεται λεπτομερώς στην 
ζωή και το έργο της Λου Αντρέας-Σα-
λομέ“ 

Ο Σεφέρης εύ-

στοχα περιγρά-

φει μια άθλια, 

ημιμαθή, ηγετι-

κή ελίτ. 

Ένα σχόλιό του από το πολιτικό ημερολόγιο, για τις πολιτικές ελίτ, τον Οκτώβρη του 1945

Μια επίκαιρη σκέψη του Γ. Σεφέρη

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

 Η σημερινή κατάσταση είναι πολύ πιο θλιβερή, παρά τις πολλές αναλο-
γίες και ομοιότητες με ότι συνέβαινε την εποχή που έγραφε ο ποιητής
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Το Κοντομάρι είναι ένα μικρό 
χωριουδάκι, που έχει την ατυχία 
να βρίσκεται περίπου τρία χιλιό-
μετρα νοτιοανατολικά του αερο-
δρομίου του Μάλεμε. 

Σ 
το εν λόγω χωριό συ-
νέβη η πρώτη εκτέ-
λεση αμάχων από τα 
γερμανικά στρατεύ-

ματα κατοχής, αμέσως μετά το πέ-
ρας της Μάχης της Κρήτης. Η σφα-
γή στο Κοντομάρι, μαζί με την κατα-
στροφή της Καντάνου (3/6/41) και 
τις μαζικές εκτελέσεις της Αλικιά-
νου (2/6/41) αποτέλεσαν τα πρώ-
τα μαζικά αντίποινα για την ευρεία 
συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού 
στη Μάχη της Κρήτης και τις υπο-
τιθέμενες αγριότητες που διέπρα-
ξαν εις βάρος τραυματισμένων και 
νεκρών Γερμανών αλεξιπτωτιστών. 
Αυτό που κάνει την εκτέλεση των 
αμάχων στο Κοντομάρι μοναδική 
στον Β’ ΠΠ είναι η πλήρης καταγρα-
φή της, καρέ καρέ, από τον Φραντς 
Πέτερ Βάιξλερ, φωτογράφο του Λό-
χου Προπαγάνδας της γερμανικής 
7ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχί-
ας, ο οποίος συνόδευσε το εκτελε-
στικό απόσπασμα εκείνη την ημέ-
ρα. Τα αρνητικά των φιλμ του Βάιξ-
λερ ανακαλύφθηκαν στα αρχεία της 
Ομοσπονδιακής Γερμανίας από τον 
δημοσιογράφο Βάσο Μαθιόπου-
λο το 1980 και ταυτοποιήθηκαν με 
τη σφαγή στο Κοντομάρι μετά από 
εκτενή έρευνα και τη μαρτυρία του 
ιδίου του φωτογράφου.

Η 10ήμερη αεροαποβατική 
επιχείρηση για την κατάληψη της 
Κρήτης από τους Γερμανούς (επι-
χείρηση Ερμής) αποτέλεσε πύρρειο 
νίκη γι’ αυτούς, καθώς είχαν πάνω 
από 4 χιλιάδες νεκρούς και 2600 
τραυματίες και ήταν η τελευταία επι-
χείρηση του σώματος αλεξιπτωτι-
στών στον Β’ ΠΠ. Έκτοτε, οι Γερμα-
νοί αλεξιπτωτιστές θα χρησιμοποι-
ούνταν ως πεζικάριοι. Η Μάχη της 
Κρήτης ήταν ένα μεγάλο σοκ για 
τους Γερμανούς και για έναν ακό-
μη λόγο. Ήταν η πρώτη φορά που 
αντιμετώπιζαν έναν τοπικό πληθυ-
σμό που δεν ήταν διατεθειμένος να 
παραμείνει παθητικός θεατής των 
γεγονότων και από την πρώτη στιγ-
μή της μάχης πήρε ενεργό μέρος σ’ 
αυτή. Άτακτες ομάδες, οπλισμένες 
με πανάρχαια όπλα, μαχαίρια, τσε-
κούρια και δρεπάνια, περίμεναν τα 

πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών 
κι έπειτα, με τα γερμανικά όπλα, δι-
εξήγαγαν λυσσαλέες αντεπιθέσεις 
που προκαλούσαν βαριές απώλει-
ες στους Γερμανούς. Στην περιοχή 
γύρω από το αεροδρόμιο του Μάλε-
με σημειώθηκαν οι πιο φονικές μά-
χες και μόνο μια παρανόηση ανάμε-
σα στους Νεοζηλανδούς υπερασπι-
στές του λόφου 107, που έλεγχε το 
αεροδρόμιο, επέτρεψε στους Γερμα-
νούς να το καταλάβουν και να αρχί-
σουν να προσγειώνουν ενισχύσεις 
και εφόδια. Ήταν η αρχή του τέλους 
για τους αμυνόμενους.

Συμπτωματικά, στην περιοχή 
κοντά στο Κοντομάρι είχαν καταπέ-
σει κάποια ανεμοπλάνα και μεμο-
νωμένοι αλεξιπτωτιστές του Αερο-
μεταφερόμενου Συντάγματος Εφό-
δου, οι οποίοι από την πρώτη στιγ-
μή είχαν προσελκύσει τα πυρά των 
νεοζηλανδικών αντιαεροπορικών 
πυροβόλων του Λόφου 107. Λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι τα αντιαερο-
πορικά είναι όπλα μεγάλου δια-
μετρήματος, οι ζημιές που προκα-
λούν σε έναν στόχο όπως ένα ανε-
μοπλάνο, που είναι φτιαγμένο από 
κόντρα πλακέ, ή ακόμη περισσό-
τερο σε έναν άνθρωπο, είναι βαρύ-
τατες και οι επιβιώσαντες Γερμα-
νοί είδαν φριχτά παραμορφωμένα 
πτώματα συναδέλφων τους να κεί-
τονται στα χωράφια γύρω από το αε-
ροδρόμιο. Το παραπάνω γεγονός, 
σε συνδυασμό με τον πρόωρο καύ-
σωνα εκείνων των ημερών και τα 
κοπάδια κοράκια που είχαν επιπέ-
σει στα πτώματα, έδωσε αφορμή για 
αναφορές ακρωτηριασμών πτωμά-
των που έφτασαν ως το Βερολίνο. Η 
αντίδραση του Χέρμαν Γκέρινγκ και 
του πτεράρχου των αλεξιπτωτιστών, 
Κουρτ Στούντεντ, ήταν εγκληματι-
κά άμεση. Χωρίς να διατάξουν κά-
ποιου είδους έρευνα για τα γεγονό-
τα και μόλις στις 31 Μαϊου εξουσι-
οδοτούν τις κατά τόπον γερμανικές 
διοικήσεις να προβούν σε εκτεταμέ-
να αντίποινα «το συντομότερο δυνα-
τόν, χωρίς δίκες ή άλλες τυπικότη-
τες και από τις ίδιες τις μονάδες που 
αντιμετώπισαν επιθέσεις ατάκτων».

Σύμφωνα με τον Βάιξλερ το 
πρωί της 2ας Ιουνίου συγκροτήθη-
κε ένα απόσπασμα από τριάντα πε-
ρίπου αλεξιπτωτιστές του ΙΙ/Αερο-
μεταφερόμενου Συντάγματος Εφό-
δου και με τέσσερα φορτηγά κατευ-
θύνθηκαν στο χωριό Κοντομάρι, το 

οποίο περικύκλωσαν. Ο λόγος που 
επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χωριό 
ήταν ότι στους ελαιώνες γύρω από 
αυτό είχαν βρεθεί πτώματα αλεξι-
πτωτιστών σε προχωρημένη απο-
σύνθεση, με «παράξενες» πληγές. 
Επικεφαλής του αποσπάσματος 
ήταν ο υποσμηναγός Χορστ Τρέ-
μπες, πρώην μέλος της χιτλερικής 
νεολαίας, ο πιο υψηλόβαθμος αξι-

ωματικός του συντάγματος που δεν 
είχε τραυματιστεί στη μάχη. Ο Βά-
ιξλερ αναφέρει ότι βρήκε τον Τρέ-
μπες να μιλά στους άνδρες του απο-
σπάσματος παροτρύνοντάς τους να 
εκδικηθούν τους νεκρούς συντρό-
φους τους. Σε ερώτησή του γιατί τα 
πτώματα δεν είχαν περισυλλεγεί και 
κείτονταν ακόμη στα χωράφια δώ-
δεκα μέρες μετά τη μάχη, δεν έλαβε 
καμία απάντηση. Ο Τρέμπες διέταξε 
τους άνδρες του να συγκεντρώσουν 
τον πληθυσμό του χωριού στην 
πλατεία, όπου διάλεξε ο ίδιος έναν 
αριθμό ενηλίκων ανδρών προς 
εκτέλεση. (Οι αναφορές σχετικά με 
τον αριθμό των εκτελεσθέντων διί-
στανται. Άλλες κάνουν λόγο για 23 
και άλλες ανεβάζουν τον αριθμό 
στους 60). Τα γυναικόπαιδα αφέθη-
καν ελεύθερα και οι αλεξιπτωτιστές 
οδήγησαν τους ομήρους σε ένα, γει-
τονικό ελαιώνα όπου εκτελέστηκαν 
με συνοπτικές διαδικασίες. Στους 
τραυματίες δόθηκε η χαριστική 
βολή στο κεφάλι και το απόσπασμα 
αναχώρησε αμέσως. Την επόμενη 
ημέρα ένα ενισχυμένο απόσπασμα 
από την ίδια μονάδα αναχώρησε για 
την Κάντανο, για να καταστρέψει τε-
λείως το χωριό και να σκοτώσει εκα-
τόν ογδόντα από τους κατοίκους της.

Κατά τον συγκλονισμένο Βάιξ-
λερ, η όλη επιχείρηση κράτησε λι-

γότερο από ώρα. Μόλις επέστρεψαν 
στον στρατώνα, του ζητήθηκε να πα-
ραδώσει το φιλμ και να μην αναφέ-
ρει σε κανέναν ό,τι είχε δει. Ο φωτο-
γράφος παρέδωσε τελικά μόνο ένα 
από τα φιλμ που είχε τραβήξει και τα 
υπόλοιπα δύο τα προώθησε σε κά-
ποιον έμπιστο φίλο του στην Αθή-
να. Μέσα στο καλοκαίρι του 1941 
θα απολυθεί από τη Λουφτβάφε ως 
«πολιτικά ύποπτος» και το 1944 θα 
συλληφθεί από την Γκεστάπο με την 
κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, 
γιατί μίλησε σε κάποιους φίλους για 
τις φρικαλεότητες που διέπραξαν 
οι αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη. Θα 
αποφύγει τελικά το θάνατο και θα 
ζήσει για να καταθέσει στη δίκη της 
Νυρεμβέργης κατά του πρώην διοι-
κητή του, Χέρμαν Γκέρινγκ.

Όσο για τον Τρέμπες, τιμήθη-
κε από τον Στούντεντ με το Σταυρό 
των Ιπποτών για τα «ανδραγαθήμα-
τά» του στην Κρήτη, αλλά πήρε την 
κάτω βόλτα μετά τα γεγονότα στο 
Κοντομάρι. Με την επιστροφή του 
στη Γερμανία αποφάσισε να γιορ-
τάσει την παρασημοφόρησή του 
μαζί με κάποιους άλλους αλεξιπτω-
τιστές, ανάμεσα στους οποίους ήταν 
και ο θρυλικός Καρλ Πόλσιν, ένας 
από τους κομάντο του αποσπάσμα-
τος Γκρανίτ που κατέλαβε το βελγι-
κό οχυρό Εμπέν Εμαέλ το 1940. Ο 
Πόλσιν φαίνεται πως ειρωνεύτη-
κε με σκαιό τρόπο τη δράση εναντί-
ον αμάχων στην Κρήτη και το μεγα-
λόσταυρο και καθώς και οι δύο ήταν 
μεθυσμένοι, ο Τρέμπες τον πυροβό-
λησε θανάσιμα καθώς κοιμόταν. Το 
σκάνδαλο που προκλήθηκε ήταν 
τεράστιο, αλλά παρενέβη ο ίδιος ο 
Γκέρινγκ για να τον σώσει από το 
εκτελεστικό απόσπασμα και να ξε-
χαστεί το θέμα. Ταυτόχρονα μετατέ-
θηκε στο ανατολικό μέτωπο, όπου 
το σύνταγμα αλεξιπτωτιστών έπαιρ-
νε μέρος σε αντιανταρτικές επιχει-
ρήσεις. Όλες οι αναφορές γι’ αυτόν 
μετά το συμβάν κάνουν λόγο για 
έναν συναισθηματικά κατεστραμ-
μένο άνθρωπο, που αναζητούσε το 
θάνατο σε κάθε ευκαιρία. Τελικά, 
βρήκε αυτό που ζητούσε. Σκοτώθη-
κε από Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές 
στη μάχη του Καρεντάν, στη Νορ-
μανδία, τον Ιούλιο του 1944.

Όσο για τον Τρέμπες, τιμήθηκε από τον Στούντεντ με το Σταυρό των Ιπ-
ποτών για τα «ανδραγαθήματά»

Κοντομάρι Χανίων, 2 Ιουνίου 1941
Το πρώτο ελληνικό ολοκαύτωμα της γερμανικής κατοχής

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Τρέμπες δι-

έταξε τους άν-

δρες του να 

συγκεντρώ-

σουν τον πλη-

θυσμό του χω-

ριού στην πλα-

τεία, όπου διά-

λεξε ο ίδιος 

έναν αριθμό 

ενηλίκων αν-

δρών προς 

εκτέλεση.
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Η ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ



Αριθμός φύλλου 100                       ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 27

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
Κιέριον (1968)
του ∆ήμου Θέου 

Παρασκευή 6 ∆εκεμβρίου
Θίασος (1975)
του Θόδωρου Αγγελόπουλου 
(α μέρος)

Παρασκευή 13 ∆εκεμβρίου
Θίασος (1975)
του Θόδωρου Αγγελόπουλου 
(β μέρος)

Παρασκευή 20 ∆εκεμβρίου
Happy day (1976)
του Παντελή Βούλγαρη

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου
Ανοιχτή επιστολή (1968)

του Γιώργου Σταμπουλόπουλου

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου
Καραβάν Σεράι (1986)
του Τάσου Ψαρρά

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου
Η τιμή της αγάπης (1984)
της Τώνιας Μαρκετάκη

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου
Τα χρώματα της ίριδος (1974)
του Νίκου Παναγιωτόπουλου

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου
Γλυκειά συμμορία (1983)
του Νίκου Νικολαΐδη

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου
Οι απέναντι (1981)

του Γιώργου Πανουσόπουλου

Παρασκευή 14 Μαρτίου
Παραγγελιά (1980)
του Παύλου Τάσσιου

Παρασκευή 21 Μαρτίου
Ρεμπέτικο (1983)
του Κώστα Φέρρη

Παρασκευή 28 Μαρτίου
Ο ασυμβίβαστος (1979)
του Ανδρέα Θωμόπουλου

 Παρασκευή 11 Απριλίου
Παρακαλώ, γυναίκες, 
μην κλαίτε (1992)
των Σταύρου Τσιώλη, 
Χρήστου Βακαλόπουλου

Παρασκευή 2 Μαΐου
Καρκαλού (1984)
του Σταύρου Τορνέ

Παρασκευή 9 Μαΐου
Ο Βασιλιάς (2002)
του Νίκου Γραμματικού

Παρασκευή 23 Μαΐου
Φτηνά τσιγάρα (2000)
του Ρένου Χαραλαμπίδη

Παρασκευή 30 Μαΐου
Ακαδημία Πλάτωνος (2009)
του Φίλιππου Τσίτου

Παρασκευή 6 Ιουνίου
Τρεις Μέρες Ευτυχίας (2011)
του ∆ημήτρη Αθανίτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ

Οι προβολές θα συνοδεύονται από συζητήσεις με τους σκηνοθέτες και τους συντελεστές των ταινιών
Οι ημερομηνίες των συζητήσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας www.ardin-rixi.gr
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Σπύρος Κουτρούλης
Το ξερίζωμα του ανθρώπου

Η κρίση της νεωτερικότητας, οι ιδεολο-
γίες και οι στοχαστές

Κ. ΠαπαΪωάννου
Η κληρονομιά 
του Αλεξάνδρου

Μετάφραση-Σχόλια-Επιμέλεια
Χριστίνα Σταματοπούλου

Απόστολος ∆ιαμαντής
Έθνος και Θεσμοί 

στα χρόνια τηςΤουρκοκρατίας
Η κανονιστική εκτροπή στην 
ελληνική ιστοριογραφία

Νάντια Μαρία Ελ Σεϊχ
Το Βυζάντιο όπως το είδαν 

οι Άραβες
Μετάφραση-Σχόλια-Επιμέλεια

Νίκος Κελέρμενος

                                     ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Χαράλαμπος Αθ. Μηνάογλου
Ο Αναστάσιος Μιχαήλ ο Μακεδών

και ο λόγος περί ελληνισμού

Γιώργος Καραμπελιάς
Μια υπονομευμένη άνοιξη

Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης

Γιώργος Ρακκάς
Οικόπεδο και αποικία

Η Ελλάδα στο τέλος της μεταπολίτευ-
σης

νέος ΕΡΜΗΣ ο ΛΟΓΙΟΣ
                                  τεύχος 8ο, Φθινόπωρο 2013

Όψεις βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας
Ο Ρομαντισμός, η Φύση, το Έδαφος

Το ελληνιστικό μυθιστόρημα
Ηράκλειτος

..........................................................................................

Kώστας Παπαϊωάννου * Μιχάλης Μερακλής * Edgar Morin * Σωτήρης Σόρογκας
Νίκος Τριανταφυλλόπουλος * Μιχάλης Πάτσης * Γιώργος Καραμπελιάς * Κώστας Μελάς 
Joachim Jachnow * Θανάσης Κωτσάκης * Γιάννης Ταχόπουλος * Σωτήρης ∆ημόπουλος
Γεώργιος Παναγόπουλος * Κωνσταντίνος ∆άλκος * Κώστας Σταματόπουλος
Tim Flannery * ∆ημήτρης Μπαλτάς * Σπύρος Κουτρούλης * Τασούλα Καραγεωργίου

                                               ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

                                                            ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

Κωνσταντίνος Μπλάθρας
100+1ταινίες

Οι κριτικές της ΡΗΞΗΣ


