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Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ σελ. 13-15

    Γ. Καραμπελιάς, Το μεγάλο παιχνίδι                                                                        Σελίδα 3 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
Η ∆ύση αντεπιτίθεται στην Ουκρανία, και απειλεί με παγκόσμια αποσταθεροποίηση

O 
ι ειδήσεις που παράγει 
ο χώρος της ονομαζό-
μενης κεντροαριστεράς  
παραδόξως αυξάνονται 

όσο ο χώρος τους συρρικνώνεται! 
Οι «58» εξαφανίστηκαν από το προ-
σκήνιο, όταν ο πονηρός Βενιζέλος 
προώθησε τον σταυρό προτίμησης 
στις ευρωεκλογές για να τους  βγά-
λει έξω από το παιχνίδι. Ο Βενιζέ-
λος και το κόμμα του, παρ’ όλα αυτά, 
βρίσκονται στο δημοσκοπικό ναδίρ, 
μεταξύ 3 και 5 τοις εκατό,  και οι θε-
τικές γνώμες γι’ αυτόν είναι λιγότε-

ρες και από του Μιχαλολιάκου (δη-
μοσκόπηση ΑΛΚΟ 6 Μαρτίου). Η 
∆ΗΜΑΡ «διευρύνεται» με τα στε-
λέχη του ΓΑΠ που, αιφνιδίως, προ-
σχώρησαν μαζικά σε αυτή, παραδό-
ξως, την ίδια στιγμή που δημοσκο-
πικά καταρρέει στο 2,5%! Και, αίφ-
νης, εμφανίζεται το νέο φρούτο των 
Θεοδωράκη, ∆οξιάδη, ∆ήμου και 
άλλων αστέρων (μήπως πίσω τους 
είναι και ο επιτυχημένος φιλόσοφος 
κος Ράμφος;), που σπρώχνεται απ’ 
τον Ψυχάρη και το συγκρότημά του 
μια και απέτυχαν οι «58»! 

Ένας χώρος που καθημερινά 
συρρικνώνεται στην κοινωνική του 
βάση, μια και συντρίβονται τα εκ-
συγχρονιστικά μεσαία κοινωνικά 
στρώματα, αλλά κυριαρχεί στα μί-
ντια, στα πανεπιστήμια και στο Κο-
λωνάκι, προσπαθεί εναγωνίως να 
επιβιώσει δοκιμάζοντας καθημερι-
νά νέες συνταγές. Ο Λοβέρδος έφυ-
γε απ’ το ΠΑΣΟΚ για να πάει εν συ-
νεχεία στη ∆ΗΜΑΡ και να ξαναπά-
ει στο ΠΑΣΟΚ μέσω των «58», οι 
οποίοι όμως αποχώρησαν!  Η ∆Η-
ΜΑΡ, όσο αποδυναμώνεται, αντί 

να διαλυθεί, «ενισχύεται» από προ-
σχωρήσεις Καστανιδομπεγλίτηδων  
ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 
ως πιθανός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ σε 
περίπτωση εκλογικής νίκης του τε-
λευταίου, ως υποκατάστατο των 
«εθνικιστών» ΑΝΕΛ.

Ένας κόσμος παρηκμασμέ-
νος, γελοίος, βουτηγμένος μέχρι τα 
μπούνια στη διαπλοκή αγωνίζε-
ται να επιβιώσει και να είναι μέσα 
στο κάδρο της «νέας εποχής».. Με 
όπλο τα κανάλια και τους νταβατζή-
δες τους συνεχίζει να κάνει μια κά-

ποια φασαρία. Όμως, όπως συνέβη 
και με τους «58», το ίδιο θα γίνει και 
με τη νέα απόπειρα του «Ποταμού». 
Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. ∆ιότι οι 
μικρομεσαίοι, όσο αλαλιασμένοι κι 
αν είναι, δεν ψάχνουν για ηγεσία στο 
«Ντόλτσε» και στην πλατεία Κολω-
νακίου, αφού δεν μπορούν πλέον 
να πληρώσουν τους εσπρέσο. Εκεί 
το πολύ πολύ να συναντήσουν τους 
ψηφοφόρους τους...., Σημίτη, Ρεπού-
ση και Μπίστη.
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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.

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Στο παρά πέντε

Επίσκεψη Γκάουκ 
και αντιδράσεις: 
γερμανικές εφημε-
ρίδες Ι
∆ύο γραμμές ακολούθησαν οι γερ-

μανικές εφημερίδες σχετικά με το 

θέμα των γερμανικών επανορθώ-

σεων και την εξόφληση του κατοχι-

κού αναγκαστικού δανείου. Η πρώ-

τη, η πιο σκληρή, είναι αυτή που εκ-

φράστηκε από την Ντι Βελτ και λέει 

ότι οι Έλληνες αποζημιώθηκαν με 

διάφορες μορφές αποζημιώσεων 

που φέρεται να κατέβαλε η γερμα-

νική πλευρά (μηχανολογικός εξο-

πλισμός, επενδυτικό δάνειο ύψους 

200 εκατ. μάρκων και αποζημιώ-

σεις ύψους 115 εκατομμυρίων μάρ-

κων). Ισχυρίζεται ότι η καταβολή-

του ποσού των 115 εκατ. μάρκων 

περιείχε και όρο παραίτησης από 

οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτη-

ση για την αποζημίωση μεμονωμέ-

νων θυμάτων (το οποίο, φυσικά, εί-

ναι ψέμα). Η πιο σκληρή γραμμή 

δεν ξεχνά να αναφερθεί και στον 

Βενιζέλο, που πριν μια εβδομάδα 

δήλωσε ότι η έκθεση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους δεν τον 

έχει πείσει και ότι διατηρεί αμφιβο-

λίες για το κατά πόσον οι προτάσεις 

που περιέχει είναι οι προσήκου-

σες. Για άλλη μια φορά ο αντιπρό-

εδρος της κυβέρνησης πρόσφε-

ρε λαμπρές υπηρεσίες στους αντι-

πάλους μας, γιατί με τη στάση του 

υπονόμευσε τη δυναμική του αιτή-

ματος για διεκδίκηση των γερμα-

νικών οφειλών.   Η εφημερίδα, τέ-

λος, κάνει λόγο για αξιώσεις που 

εγείρονται από λαϊκιστές, αριστε-

ρούς και δεξιούς που με δεδομέ-

νη την κακή οικονομική κατάσταση 

της χώρας ανακινούν το θέμα, κά-

νοντας λόγο για απαιτήσεις αποζη-

μιώσεων που φτάνουν τα 162 δισε-

κατομμύρια ευρώ.

Γερμανικές 
εφημερίδες ΙΙ
Από την άλλη είναι η τακτική η πιο 

ήπια, όπως εκφράζεται από εφημε-

ρίδες όπως η Ντερ Τάγκεσπίγκελ, 

που κάνει λόγο για «άσβεστο χρέ-

ος» και αναφέρεται στο γεγονός ότι 

ο κ. Γκάουκ, από τη θέση του, μπο-

ρεί να εκφράσει μόνο την κατανόη-

σή του για την οδύνη που προκλή-

θηκε, αλλά δεν μπορεί να προχω-

ρήσει σε δεσμευτικές δηλώσεις. 
«Το γεγονός ότι η γερμανική επα-
νένωση δεν επισφραγίστηκε από 
επίσημη συνθήκη ειρήνης αφή-
νει το ζήτημα των επανορθώσε-
ων ανοιχτό». Αυτοί αναγνωρίζουν 
ότι δεν μας έχουν αποζημιώσει, 
αλλά ότι με την επανένωση η Γερ-
μανία σκόπιμα δεν υπέγραψε συν-
θήκη ειρήνης για να μην εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις της. Προσθέτει 
ότι ενδεχόμενη καταβολή χρημά-
των προς την Ελλάδα θα αποτελού-
σε προηγούμενο για ανάλογες αξι-
ώσεις από πολλές χώρες, οι οποί-
ες υπέστησαν καταστροφές από τη 
Γερμανία, πράγμα που είναι ψέμα, 
γιατί η Γερμανία τις υποχρεώσεις 
της στις υπόλοιπες χώρες τις εκ-
πλήρωσε.

Η δήλωση του 
Προέδρου της ∆η-
μοκρατίας
Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας έκανε 
το χρέος του και έθεσε χωρίς περι-
στροφές το θέμα στον Γκάουκ: «∆εν 
παραιτηθήκαμε ποτέ από τις διεκδι-
κήσεις και για τις αποζημιώσεις και 
για το κατοχικό δάνειο. Απαιτείται 
άμεση λύση του προβλήματος με 
ταχύτατη έναρξη των συνομιλιών» 
και έσωσε ότι μπορούσε να διασώ-
σει από την τιμή της ελληνικής Πο-
λιτείας.  Ο Γκάουκ απάντησε, εμφα-
νώς στριμωγμένος, ότι είναι αναρ-

μόδιος για το θέμα.

Η στάση του Συρι-
ζα
Ο Αλέξης Τσίπρας (που συνοδευό-
ταν από τον Μανώλη Γλέζο και τη 
Νάντια Βαλαβάνη) έθεσε στον Γιο-
ακίμ Γκάουκ το αδιέξοδο των ανα-
ποτελεσματικών και βάρβαρων 
μέτρων λιτότητας που έχουν επι-
βληθεί στην Ελλάδα και στις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς και 
το ζήτημα των γερμανικών επανορ-
θώσεων και του κατοχικού δανεί-
ου, και συνέχισε λέγοντας: «Είναι 
απαράδεκτο η ανεργία των νέων 
να ανέρχεται στο 60% και, παραδό-
ξως, η Γερμανία να αρνείται λύση 
σαν αυτή που την ευεργέτησε, μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ανα-
φέρομαι στη ∆ιάσκεψη του 1953». 
Για το θέμα των γερμανικών απο-
ζημιώσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι 
ο Γερμανός πρόεδρος αποδέχεται 
την ηθική διάσταση, «αλλά υπάρ-

!

Αθηνοκεντρισμός και χρέος
Οποιαδήποτε τοποθέτηση σχετική με το μέλλον και την βιωσιμότη-

τα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να ξεκινά-
ει από την καταγγελία της απίστευτης συγκεντροποίησης ανθρώπων, κε-

φαλαίων, και δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής. ∆ιότι είναι μια συνθήκη που απειλεί καίρια 
και αποφασιστικά το ίδιο το μέλλον της χώρας μας.

Η περιφέρεια Αττικής καλύπτει το 2,9% της συ-
νολικής έκτασης της χώρας. Εκεί παράγεται το 43,8% 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ενώ διαμένει το 35,4% του πλη-
θυσμού. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η πληθυσμιακή συγκέντρωση εί-
ναι μεγαλύτερη (αγγίζει το 45%-48% του πληθυσμού της χώρας), και δεν 
καταγράφεται στις ανα δεκαετίες απογραφές που πραγματοποιεί η στατι-
στική υπηρεσία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων του λεκανοπε-
δίου επιλέγει να απογραφεί στον τόπο καταγωγής του για συναισθηματι-
κούς ή/και άλλους λόγους.

Η υπερσυγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Αττι-
κή, είναι συντριπτική: Εκεί λειτουργεί πάνω από το ήμισυ της (διαλυμέ-
νης) βιομηχανικής παραγωγής και των τριτογενών απασχολήσεων, ενώ 
το 93% του εξωτερικού εμπορίου πραγματοποιείται από τα λιμάνια της. 
Την ίδια στιγμή, εκεί πραγματοποιείται πάνω του 30% των δημόσιων 
επενδύσεων (αγγίζοντας το 40% με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθή-
νας), ενώ κρατάει τα σκήπτρα και στην διοικητική χρηματοδότηση: Από 
το 1999 ως το 2008 οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης απέσπασαν το 
8%-10% των πόρων, ενώ η κεντρική διοίκηση το 90%-92%.

Η Αθήνα είναι η μήτρα της ελληνικής χρεοκοπίας: Εισάγει τρείς φο-
ρές περισσότερα από αυτά που παράγει, σε αντίθεση με την Βόρειο Ελ-
λάδα που ο βαθμός επικάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές αγ-
γίζει το 95%. Στην πραγματικότητα, το «σύστημα-Αθήνα» αποτελεί μια 
κινούμενη άμμο που μας καθηλώνει μέσα στον βούρκο του χρέους: Σε 
πανεθνικό επίπεδο, 9 από τις 13 περιφέρειες είναι πλεονασματικές, ενώ 
το γενικό εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώνεται τόσο δραματικά εξαιτίας των 
συνθηκών που επικρατούν στην περιφέρεια Αττικής.

Γ. Ρ.  

χει και η ιστορική και υλική (διά-
σταση) που δεν έχει εκπληρωθεί. 
Μπορεί να μην το έθεσαν οι κυβερ-
νήσεις ποτέ, αλλά η Ελλάδα δεν 
έχει παραιτηθεί. Θα το θέσει η επό-
μενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 
το θέλει ο λαός». 
Στη συνέχεια ο Μανώλης Γλέζος, 
ανέφερε στον Γκάουκ ότι η Γερμα-
νία οφείλει να εκπληρώσει αυτό 
που προσδιόρισε το 1946 η ∆ιε-
θνής ∆ιάσκεψη στο Παρίσι, όπως το 
εκπλήρωσε για όλους. «Πώς εξό-
φλησε την Πολωνία και τη Γιουγκο-
σλαβία για το αναγκαστικό δάνειο 
που πήρε και δεν το έπραξε για την 
Ελλάδα;» ρώτησε ο κ. Γλέζος. Όσο 
για την παρατήρησή του (μόλις ξε-
κίνησε η συνάντηση) ότι περίμε-
νε τον πρόεδρο Γκάουκ στην Και-
σαριανή, ο κ. Γλέζος εξήγησε ότι 
ο Γερμανός πρόεδρος καλώς πη-

γαίνει στο Ολοκαύτωμα των Λιγκιά-

δων, στα Γιάννενα, αλλά στη Καισα-

ριανή γίνονταν οι εκτελέσεις των 

ομήρων.

Η στάση του ΚΚΕ
Το ΚΚΕ με ανακοίνωση ορθώς επι-

σήμανε ότι «οι επισκέψεις του Γερ-

μανού προέδρου σε μαρτυρικούς 

τόπους και οι φόροι τιμής στα θύ-

ματα των ναζιστικών θηριωδιών 

δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τον 

πραγματικό στόχο της επίσκεψης 

στην Ελλάδα, που είναι η στήριξη 

της αντιλαϊκής πολιτικής και η προ-

ώθηση των συμφερόντων των γερ-

μανικών μονοπωλίων, ούτε τη συ-

νεχιζόμενη άρνηση της Γερμανίας 

σχετικά με τις γερμανικές αποζημι-

ώσεις και το κατοχικό δάνειο».

Γ.Ξ.
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Στην Ουκρανία για άλλη μια 
φορά παίζεται το μέλλον της Ευ-
ρώπης και η κατεύθυνση που 
πρόκειται να ακολουθήσει, όπως 
ακριβώς συνέβη και κατά τη δι-
άρκεια του Α΄ Παγκόσμιου και 
Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Τότε η 
Γερμανία προσπάθησε να αφαι-
ρέσει την Ουκρανία από τη Ρω-
σία και να την μεταβάλει ουσια-
στικά σε ασιατική ή ημιασιατική 
δύναμη. Και αυτό, γιατί η Ουκρα-
νία ευρισκόμενη στο κέντρο της 
ανατολικής Ευρώπης και εξαιτίας 
του μεγάλου μεγέθους της και της 
πρόσβασής της στη Μαύρη Θά-
λασσα, αποτελεί την ευρωπαϊκή 
δίοδο της Ρωσίας ή αντιστρόφως 
την ανατολικοευρωπαϊκή έξοδο 
των γερμανικών συμφερόντων. 

Μ 
ετά την πτώση της Σο-
βιετικής Ένωσης, το 
διαμελισμό της, και 
την βαθύτατη κρίση 

της Ρωσίας, η Γερμανία απέκτησε 
και πάλι το στρατηγικό βάθος που 
χρειαζόταν προς τα ανατολικά της 
για να μεταβληθεί στην κεντρική δύ-
ναμη του ευρωπαϊκού χώρου. Ταυ-
τόχρονα, επειδή έχει μεγάλη έλλει-
ψη πρώτων υλών και ειδικά ενέρ-
γειας, προσπάθησε να μεταβάλλει τη 
Ρωσία σε βασικό προμηθευτή της, 
με αντάλλαγμα τη σχετική ανασυ-
γκρότηση της ρωσικής οικονομίας. 
Έτσι φτιάχτηκε μία παράδοξη σχέση 
Γερμανίας Ρωσίας, με στοιχεία μιας 
υπόγειας λυκοφιλίας (την οποία και 
πλήρωσε η Κύπρος πρόσφατα) στην 
αντιμετώπιση της αμερικάνικης πα-
ντοδυναμίας. 

Οι Γερμανοί, από τη στιγμή και 
πέρα που είχε εξαφανιστεί ο μπα-
μπούλας των σοβιετικών πυραύ-
λων, μπορούσαν να αποκτήσουν με-
γάλους βαθμούς αυτονομίας έναντι 
των ΗΠΑ, που εξάλλου βρίσκονταν 
σε οικονομική κρίση και ήταν μπερ-
δεμένοι στους ατέλειωτους πολέμους 
της Μ. Ανατολής. Εάν όμως συνεχί-
ζονταν οι προνομιακές οικονομικές 
σχέσεις της Ρωσίας με την Ε.Ε. (προς 
την οποία οι εξαγωγές της ξεπερνούν 
τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ ετησί-
ως) θα δημιουργούνταν μία προνομι-
ακή σχέση Ρωσίας-Ε.Ε., που στο βά-
θος του δρόμου θα έθετε εκ νέου το 
ζήτημα μιας Ευρώπης απ’ τον Ατλα-
ντικό ως τα Ουράλια όπως την ορα-
ματιζόταν ο Ντε Γκώλ.

Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι εν τέ-
λει στις προθέσεις ούτε της Γερμανί-
ας, αλλά ούτε των Αμερικανών. 

Η μεν Γερμανία διότι τις προνο-
μιακές σχέσεις με τη Ρωσία θέλει να 
τις κρατάει στο επίπεδο των σχέσε-
ων ενός εξωτερικού εταίρου, προ-
μηθευτή πρώτων υλών και όχι ενός 
ισότιμου ευρωπαϊκού παίκτη, διό-
τι τότε θα κινδύνευε να απολέσει την 
πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη. Σε 
μια ενιαία Ευρώπη η ∆υτική πτέρυ-
γα με κέντρο τη Γαλλία, και η Ανατο-
λική με τη Ρωσία  θα στρίμωχναν  και 
πάλι τις «κεντρικές δυνάμεις», δηλα-
δή τη Γερμανία. Γι’ αυτό, και η στάση 
της Γερμανίας υπήρξε επαμφοτερί-
ζουσα στην ουκρανική κρίση. Από 
τη μια πλευρά, δεν επιθυμούσε να 
έρθει ακόμα σε ανοιχτή ρήξη με τη 
Ρωσία, και από την άλλη, ήθελε, απο-
κοιμίζοντας την «αρκούδα», να την 
αποκόψει με όσο γίνεται πιο βελούδι-
νο τρόπο από την Ουκρανία. Γι’ αυτό 
και οι συμφωνίες Μέρκελ-Πούτιν 
για το μοίρασμα των ζωνών επιρρο-
ής σε αυτή τη χώρα.

 Οι Αμερικανοί από την άλλη 
πλευρά μαζί με το πιστό σκυλί τους 
την Αγγλία, είδαν την ευκαιρία να 
θέσουν και πάλι ζήτημα της στρα-
τηγικής και στρατιωτικής σύγκρου-
σης, στο οποίο έχουν το επάνω χέρι 
συγκριτικά με τους Γερμανούς, και 
έτσι, να αποκόψουν οριστικά τη Ρω-
σία από την Ευρώπη. Βεβαίως, αυτό 
θα έχει ως τίμημα την οριστική στρο-
φή της Ρωσίας προς την Κίνα, και 
την αναβίωση του ψυχρού πολέμου. 
Όμως κάτι τέτοιο δεν ενοχλεί κα-
θόλου τους Αγγλοαμερικανούς δι-
ότι μέσω αυτού μπορούν να ελέγ-
ξουν εκ νέου το σύνολο της ∆ύσης 
και την Ευρώπη κατ’ εξοχήν. Γι’ αυτό 
και εκείνοι που προωθούσαν την 

όξυνση, της σύγκρουσης στην Ου-
κρανία, ήταν οι Αμερικανοί, οι οποί-
οι την έβλεπαν και ως μια ευκαιρία 
για να πάρουν την ρεβάνς από τους 
Ρώσους σε σχέση με τις εξελίξεις στη 
Συρία. Η αναβίωση του ψυχρού πο-
λέμου είναι το τελευταίο όπλο των 
Αμερικανών για να ανασυστήσουν 
-έστω κολοβψμένη- την ηγεμονία 
τους στο σύνολο της ∆ύσης. Γι’ αυτό 
εξάλλου χρησιμοποίησαν αποτελε-
σματικά τις αδυναμίες του αντιπάλου. 

Πρώτον, το γεγονός ότι η διε-
φθαρμένη διοίκηση της Ουκρανίας 
με τον Γιανουκόβιτς και τους ολι-
γάρχες επικεφαλής, παίζοντας για 
αρκετά χρόνια μεταξύ Γερμανίας και 
Ρωσίας, και αποφασίζοντας μόλις τον 
Νοέμβριο να έρθει σε ρήξη με την 
Ε.Ε. μετά τους εκβιασμούς των Ρώ-
σων, είχε προετοιμάσει το έδαφος για 

το βαθύτατο διχασμό και την άνοδο 
των ναζιστικών στοιχείων που ακο-
λούθησε. 

∆εύτερον, διότι η Ρωσία του 
Πούτιν, βυθισμένη στην αυτάρκεια 
των πετροδολαρίων και έχοντας απο-
δυθεί τους τελευταίους μήνες σε μια 
τεράστια προσπάθεια να διασφαλίσει 
την απαραίτητη ησυχία για την διε-
ξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 
στο Σότσι (με το ασύλληπτο κόστος 
των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων), 
εγκατέλειψε ανενόχλητους επί μή-
νες τους Αμερικανούς και την προ-
παγάνδα των δυτικών στην Ουκρα-
νία, ενώ ταυτόχρονα υπερτιμούσε 
τη συμμαχία με τη Γερμανία. Αυτή η 
«συμμαχία» δεν αναιρούσε το γεγο-
νός ότι η Γερμανία ανήκει στη ∆ύση 
και ότι η επέκταση του κεφαλαίου 
της την οδηγούσε άσφαλτα να αναμι-
χθεί ενεργά και στην Ουκρανία. Έτσι, 
η Ρωσία αντέδρασε κατόπιν  εορ-
τής, έχοντας σαν σύμμαχο ένα υπο-
κείμενο της τελευταίας υποστάθμης 
σαν τον Γιανουκόβιτς και έπεσε κα-
τευθείαν στην παγίδα των Αμερικα-
νών που ήθελαν την αναβίωση του 
ψυχρού πολέμου. Ένας ψυχρός πόλε-
μος άνισος μια και η Ρωσία των 145 
εκατομμυρίων εκ των οποίων οι 20 
εκατομμύρια μουσουλμάνοι δεν εί-
ναι σε θέση να τον διεξάγει αποτελε-
σματικά μόνη της. Η Ρωσία με την τε-
ράστια έκτασή της, τους πόρους της 
και τα πυρηνικά της, είναι ικανή να 
αποτελέσει τον απαραίτητο στρατη-
γικό εταίρο ενός μεγάλου μπλοκ, είτε 
του ευρωπαϊκού είτε του κινεζικού. 
∆εν μπορεί να είναι παγκόσμιος παί-
κτης με τον τρόπο που ήταν επί Σοβι-
ετικής Ένωσης. 

Έτσι, σήμερα, υποχρεώθηκε 
απλώς να κάνει το αυτονόητο, δη-
λαδή να διασφαλίσει τα συμφέρο-
ντά της στην Κριμαία, την τελευταία 
έξοδο που της έχει απομείνει προς τη 
Μαύρη Θάλασσα, έστω και εάν υπο-
χρεωθεί να αναδιπλωθεί σε μεγάλο 
βαθμό σε μια ασιατική προοπτική. 
Καθόλου τυχαία, οι μόνοι εταίροι που 
θα της μείνουν στην Ευρώπη στην οι-
κονομική ένωση που προσπαθεί να 
δημιουργήσει, αν χαθεί η Ουκρα-
νία, είναι η Λευκορωσία, ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι, Καζακστάν κλπ, βρίσκο-
νται στην κεντρική Ασία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη η 
οποία αν ολοκληρωθεί με αυτόν τον 
τρόπο θα είναι ιδιαίτερα αρνητική, 
βραχυπρόθεσμα, για την Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια, τα οποία έτσι στριμώ-
χνονται ακόμα περισσότερο μεταξύ 
Αμερικανών, Γερμανών και Τούρ-
κων. Χάνοντας σε μεγάλο βαθμό τη 
ρωσική στήριξη στα θέματα της Κύ-
πρου, ακυρώνοντας τελεσίδικα την 
προοπτική των αγωγών αερίου προς 
την Ελλάδα, και μειώνοντας τη ροή 
Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα, κ.λπ.

Γι’  αυτό πρέπει να κάνουμε τα 
αδύνατα-δυνατά για να αποφευχθεί 
η στρατηγική του ψυχρού πολέμου, 
καθώς και το στρίμωγμα της Ρωσί-
ας εκτός Ευρώπης. Πρέπει να κα-
ταγγελθεί τόσο η αγγλοαμερικανική 
στρατηγική, όσο και η γερμανική, η 
οποία σπεύδει  πάντα πίσω από τα 
Αμερικανικά αεροπλάνα να εισπρά-
ξει τα οικονομικά και πολιτικά κέρδη 
στην Ευρώπη, όπως έκανε στη Γιου-
γκοσλαβία και την Ανατολική Ευρώ-
πη. Πρέπει να αντισταθούμε στην δυ-
τική προπαγάνδα που δαιμονοποιεί 
τη Ρωσία και να καταδείξουμε πως 
αν για κάτι  πρέπει να κατηγορηθεί η 
Ρωσία του Πούτιν είναι ακριβώς για 
το αντίθετο:  Βυθισμένη στις ονειρο-
φαντασίες των ολιγαρχών που ζούνε 
στο σίτυ του Λονδίνου,  σ την μεγαλο-
μανία του Πούτιν στο Σότσι, και απο-
κοιμισμένη από τις συμφωνίες με 
τον Σταϊνμάγιερ και τη Μέρκελ,  άφη-
σε τα πράγματα να εξελιχθούν αρνη-
τικά και να φθάσουν στο σημείο της 
μη επιστροφής. 

 Ένας ακόμα λόγος για να καταγ-
γελθούν οι γέσμεν που μας κυβερ-
νάνε –   λέγε με Βενιζέλο . Η Ελλάδα, 
με όση δύναμη έχει, και αυτό ισχύει 
και για τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης  πρέπει να θέσει, άμεσα και έμ-
μεσα, το ζήτημα της στρατηγικής της 
Ευρώπης, μακριά από τον Ατλαντικό 
εναγκαλισμό και τη γερμανική μονο-
κρατορία. 

Το μεγάλο παιχνίδι
Η ∆ύση επιτίθεται στη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας

Καθόλου τυχαία, οι μόνοι εταίροι που θα της μείνουν στην Ευρώπη στην οικονομική ένωση που προσπαθεί να 
δημιουργήσει, αν χαθεί η Ουκρανία, είναι η Λευκορωσία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, Καζακστάν κλπ, βρίσκονται 
στην κεντρική Ασία.

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

 Οι Αμερικανοί 

από την άλλη 

πλευρά μαζί με 

το πιστό σκυ-

λί τους την Αγ-

γλία, είδαν την 

ευκαιρία να θέ-

σουν και πάλι 

ζήτημα της 

στρατηγικής και 

στρατιωτικής 

σύγκρουσης.
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Όσοι και όσες συντάξαμε αυτό το κείμε-
νο δεν είμαστε «επώνυμοι». ∆εν «λιγου-
ρευόμαστε» καρέκλες και καρεκλίτσες στα 
δημοτικά έδρανα για να ξεδιψάσει η προ-
σωπική ή πολιτική μας ματαιοδοξία. Συ-
ναντηθήκαμε σε τόπους δουλειάς, σε πα-
νεπιστημιακά έδρανα, σε εκδηλώσεις, σε 
συναυλίες και παραστάσεις, σε σωματεία, 
στις πλατείες της αγανάκτησης, σε μικρές ή 
μεγάλες κινητοποιήσεις. Μας έφερε κοντά 
ο πόθος για την ανεξαρτησία της πατρίδας, 
την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, την 
πραγματική δημοκρατία, την ισορροπία με 
τη φύση. Μας κινητοποιεί ξανά η ανάγκη 
να ανακτήσουμε την Πάτρα, την πόλη που 
ζούμε!

Τ 
ο σημερινό πρόσωπο της πόλης μάς 
τρομάζει! Η κρίση που κλυδωνίζει 
την πατρίδα βαραίνει καταθλιπτι-
κά πάνω από την πόλη μας: ανερ-

γία, φτώχεια, παραγωγική εκχέρσωση, υπο-
βάθμιση της ποιότητας ζωής, μόλυνση, έλλει-
ψη προοπτικής, μετανάστευση των νέων, αυτο-
κτονίες και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Η κρίση 
αυτή συνθλίβει τις ψυχές, δοκιμάζει τις αντοχές 
των κατοίκων της. Βλέπεις το αδιέξοδο στα μά-
τια τους: τη διάψευση και την αβεβαιότητα, την 
οργή και την απόγνωση. Μέσα στην περιδίνη-
ση της κρίσης αντικρίζουμε το τέρας της ύστε-
ρης μεταπολίτευσης που θέριεψε μέσα μας, 
γύρω μας, παντού• μεταπρατικοί στις ιδέες, πα-
ρασιτικοί στην εργασία, αυτιστικοί στην κοινω-
νική μας συμβίωση.

Η πόλη, όμως, βιώνει μια παρατεταμένη πα-
ρακμή πολύ καιρό πριν από την κρίση…

Πολλά χρόνια τώρα, στον δήμο μας λειτουρ-
γεί ένα πρότυπο αυτοδιοίκησης απόλυτα συ-
γκεντρωτικό, βαθιά αντικοινωνικό. Ένα σύστη-
μα εξουσίας με μόνη έγνοια την επιβίωση και 
την αναπαραγωγή του, αδιάφορο και αποξενω-
μένο από τις πραγματικές μας ανάγκες. Ένας δή-
μος έρμαιο κομματικών σκοπιμοτήτων, λάφυρο 
φαύλων και ιδιοτελών κομματανθρώπων και 
τοπικών παραγόντων. Φέουδο αετονύχηδων 
της πολιτικής και της οικονομίας, πεδίο ματαιό-
δοξης αυτοπροβολής μιας ελίτ οικογενειών.

Αυτή η πόλη δεν μπορεί να είναι η δική μας 
πόλη! Αυτός ο δήμος δεν πρέπει να είναι ο δή-
μος μας!

Εγκαταλείπουμε τις εξέδρες των θεατών. Κα-
τεβαίνουμε στον στίβο, αναλαμβάνουμε δράση. 
Θέλουμε να εκφράσουμε μόνοι μας τους εαυ-
τούς μας, τη γενιά μας,  το όραμά της για την 
πόλη. ∆εν σκοπεύουμε να περιοριστούμε σε 
μια έκφραση διαμαρτυρίας. ∆εν ερχόμαστε να 
«πάρουμε το δήμο»! Ο δήμος ανήκει στους δη-
μότες του. ∆εν είμαστε κομμάτι του κυρίαρχου 
εκφυλισμένου πολιτικού παιχνιδιού και δεν φι-
λοδοξούμε να γίνουμε. ∆εν έχουμε λύσεις προ-
κάτ για τα προβλήματα της πόλης, γιατί δεν εί-
μαστε δημαγωγοί, γιατί δεν παριστάνουμε τους 
σοφούς. Πιστεύουμε στη σύνθεση ακόμα και 
των, φαινομενικά, ανόμοιων και αντίθετων με-
ταξύ τους απόψεων. Εμπιστευόμαστε τους πολί-
τες αυτής της πόλης, την κρίση, την προσωπική 
τους ευθύνη, τη συλλογική τους δράση. 

Προτάσσουμε πάνω απ’ όλα τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας και των δημοτών της: ∆ιευ-
θετούμε με ανοιχτές, συλλογικές και αμεσοδη-
μοκρατικές διαδικασίες τη διαχείριση όλων των 
κοινών μας υποθέσεων. Πιστεύουμε στην Αντί-
σταση, τη ∆ημιουργία, την Κοινωνική Αλληλεγ-
γύη, τη ∆ημοκρατία. Προασπιζόμαστε με πά-
θος τα δημόσια αγαθά: την υγεία, την παιδεία, το 
ρεύμα, το νερό. Aντιστεκόμαστε δυναμικά στην 
εμπορευματοποίηση και στην ιδιωτικοποίηση 
του δημόσιου χώρου. Προβάλλουμε ένα εναλ-
λακτικό πρότυπο οργάνωσης και παραγωγής, 
προσαρμοσμένο στα μέτρα των αληθινών ανα-
γκών μας, συμβατό με το περιβάλλον, τον πολι-
τισμό και την ιστορία μας. Μας γοητεύει η φυσι-
κή ομορφιά του προικισμένου μας τόπου. Μας 
εμπνέει δημιουργικά η πλούσια πολιτισμική 
και πνευματική μας κληρονομιά. Aναδεικνύου-
με την καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση 
των συμπολιτών μας.

∆εν έχουμε δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. 
Μοιραζόμαστε το όραμά μας με τους συνδημό-
τες μας στόμα με στόμα, χωρίς διαμεσολάβηση: 

δεν δίνουμε ευρώ για διαφήμιση, για πληρωμέ-
να δημοσιεύματα, αρνούμαστε υστερόβουλες 
χορηγίες. ∆εν μετέχουμε σε καλλιστεία υποψη-
φίων, σε διαβούλια για χρίσματα και διαμοιρα-
σμό θέσεων και αξιωμάτων. Ο δήμαρχος είναι 
ένας από μας, είναι ένας από εσάς. Πρώτος μετα-
ξύ ίσων, ανακλητός και εκτεθειμένος ανά πάσα 
στιγμή στην κρίση των συνδημοτών του.

Ο δικός μας δήμος αξίζει να υπάρχει μόνο 
ως πραγματικό κύτταρο της αυτοδιοίκησης και 
της λαϊκής βούλησης, ως μέσο ανασυγκρότη-
σης του ερειπιώνα που αφήνουν πίσω τους τέσ-
σερα χρόνια μνημονίων και εξάρτησης, ως ανά-
χωμα στις πολιτικές που θέλουν τη χώρα να 
μετατρέπεται σε αποικία χρέους και την πόλη 
ένα τοπικό συντρίμμι συνδεδεμένο απευθείας 
με τους επικυρίαρχους των Βρυξελλών. Ο μό-
νος παράγοντας που μπορεί να επιβάλει και 
να λειτουργήσει έναν τέτοιο δήμο είναι η πλα-
τιά και διαρκής κινητοποίηση της πλειοψηφί-
ας των πολιτών. Ούτε αυτόκλητοι σωτήρες, ούτε 
«επώνυμοι», ούτε επικοινωνιακά τερτίπια και 
συναλλαγές. Σε αυτή την κινητοποίηση της πλει-
οψηφίας προσβλέπουμε, αυτή θα αποτελεί κρι-
τήριο και μέτρο της δράσης μας.

Η δική μας Πάτρα είναι πριν απ’ όλα ο τό-
πος μας: τα σπίτια, οι δρόμοι, οι βιβλιοθήκες, τα 
γήπεδα, οι πλατείες, οι εκκλησίες, τα σχολεία, οι 
θεατρικές και μουσικές σκηνές, οι εργατικές συ-
νοικίες, οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι, τα πάρκα, 
το λιμάνι, οι φτωχογειτονιές, τα μνημεία,  το ηλιο-
βασίλεμα…

Η δική μας Πάτρα είναι πριν απ’ όλα οι άν-
θρωποί της: οι ανάγκες, η φωνή, τα όνειρα, οι 
καημοί, τα προβλήματα, το τραγούδι, οι αγωνί-
ες, το μεράκι, η στέρηση, η εργασία, οι γιορτές, ο 
έρωτας, οι ελπίδες, οι χαρές και οι λύπες τους…

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ / Πρωτοβουλία για μια αυ-
τόνομη παρέμβαση στο ∆ήμο Πατρέων

Η Πάτρα στους πολίτες της! 
Αυτή η πόλη δεν είναι η πόλη μας - αυτός ο δήμος δεν είναι ο δήμος μας

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.

“ 

Εχουν εδώ και δεκαε-

τίες ορίσει τη δική τους 

«δημοκρατία», με μο-

ναδικό σκοπό την υπο-

στήριξη συμφερόντων 

άλλων ή μάλλον άλλης 

χώρας.

 Η «∆ράση για μια άλλη πόλη» είναι μια αυτόνομη 

αγωνιστική και ριζοσπαστική προσπάθεια που 

ξεκίνησε σαν χώρος συζητήσεων και κατέλη-

ξε στη δημιουργία δημοτικής κίνησης .

Στη «∆ράση» συναντιούνται δημότες με διαφορε-

τικές διαδρομές και εμπειρίες, κυρίως από χώ-

ρους της αριστεράς, αλλά και πέρα από αυτήν. 

Η σύνθεση αυτής της διαφορετικότητας σε μια 

κοινή προσπάθεια, είναι κεντρικό στοιχείο της 

φυσιογνωμίας μας. Στις εκλογές του 2006, με 

ποσοστό 8,5%, η «∆ράση» κατέλαβε για πρώ-

τη φορά μία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο της 

πόλης μας.

Συνεχίσαμε με προτάσεις στα θεσμικά όργανα του 

∆ήμου, με δεκάδες εκδηλώσεις, για τοπικά, 

όσο και για ευρύτερα ζητήματα, με εφημερί-

δα και ιστοσελίδα για την ενημέρωση των δη-

μοτών, με εσωτερική ζωή, εδραιώνοντας μια 

ανοιχτή διαδικασία προβληματισμού και κινη-

τοποίησης στην πόλη μας.

Εστιάσαμε στην ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή 

των πολιτών στα κοινά, (όπου η διαθεσιμότη-

τά τους δεν θα ξοδεύεται σε επιμέρους σχεδια-

σμούς παρατάξεων), γιατί μόνον έτσι αλλάζει 

η έκβαση των «μικρών» αλλά και των «με-

γάλων» αγώνων. Στις δημοτικές εκλογές του 

2010, η «∆ράση», και πάλι αυτόνομη, με ποσο-

στό 13,95%, κατάλαβε δύο έδρες στο σημερινό 

δημοτικό συμβούλιο των Βριλησσίων.

Συνεχίζουμε, δημιουργώντας προϋποθέσεις έξω 

από το σκηνικό παρακμής, για μια διαφορετι-

κή απάντηση στον τρόπο οργάνωσης της τοπι-

κής κοινωνίας.

«Περπατάμε ρωτώντας, γνωρίζοντας ότι η διαδρο-

μή φτιάχνεται από τα βήματα των πολλών και 

όχι από την επιδέξια χαρτογράφηση εκ μέρους 

ειδικών σκαπανέων». («Ανήσυχοι νεκροί», 

εκδόσεις Άγρα) 

Βριλλήσια: Η 
∆ράση για μια 
άλλη πόλη
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Ξεκινώντας την διαδικασία συγκρότησης 
του συνδυασμού μας, δεν είχαμε φαντα-
στεί σε ποια έκταση έχει προχωρήσει το 
γερμανικό σχέδιο αποικιοποίησης των δή-
μων, ούτε το πόσο συνδέεται αυτό με το 
φαινόμενο του «νέου ξεριζωμού» που θε-
ρίζει τις νεώτερες γενιές στη χώρα. 

Κ 
ι όμως, πρόκειται για μια συμπαι-
γνία που εξελίσσεται μπροστά στα 
μάτια μας. Με την «ελληνογερ-
μανική συνέλευση συνεργασίας» 

να παίζει συντονιστικό ρόλο και να πραγματο-
ποιούνται εβδομαδιαίως δεκάδες συναντήσεις, 
συσκέψεις, διαβουλεύσεις και αραιότερα, συνέ-
δρια, ημερίδες και εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. 
Όπου λέγεται ανοιχτά ότι τα γερμανικά συμφέ-
ροντα επιδιώκουν να αναλάβουν τις πιο κερδο-
φόρες δραστηριότητες που βρίσκονται υπό την 
αιγίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όπου 
συζητείται απροκάλυπτα ότι η μόνη «ρεαλιστι-
κή» απάντηση στα συντριπτικά ποσοστά ανερ-
γίας που μαστίζουν τον τόπο είναι η συστημα-
τική οργάνωση της φυγής των νεώτερων γενε-
ών από αυτόν. 

Μέχρι σήμερα λέγαμε ότι η Ελλάδα κινδυ-
νεύει να γίνει χώρα των γκαρσονιών και ακό-
μα και οι ίδιοι πιστεύαμε ότι είναι ένα σχήμα 
λόγου που αποτυπώνει το τι πάει να γίνει στην 
χώρα μας. 

Κι όμως, οι αφέντες της το εννοούν κυριο-
λεκτικά! Γι’ αυτό και ένα από τα κεντρικότερα 
προγράμματα που έχει βάλει σε λειτουργία η 
«ελληνογερμανική συνέλευση» είναι αυτό που 
εξοικειώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
χώρας με την «δυική εκπαίδευση» (είναι και 
τα ελληνικά τους άθλια, πανάθεμά τους!). Τι ση-
μαίνει «δυική εκπαίδευση»; Επί της ουσίας εί-
ναι η εισαγωγή των γερμανικών εργασιακών 
ηθών στην Ελλάδα – δουλειές άθλιες, κακο-
πληρωμένες, επισφαλείς, και μορφές εργασί-
ας που υποκρύπτουν την άγρια εκμετάλλευση 
των εργαζόμενων πίσω από το πρόσχημα της 
«εκπαίδευσης». Ε, λοιπόν, αυτά τα προγράμμα-
τα προωθούν οι Γερμανοί μέσα από τους δή-
μους και θεωρούν ως προνομιακότερο πεδίο 
εφαρμογής τους τον… τουρισμό. 

Για να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αι-
σχρή πραγματικότητα, δεν αρκούν μόνο οι κα-
ταγγελίες. Το αδιέξοδο, η κατάρρευση, η πα-
ρακμή που βιώνουμε, μας υπαγορεύουν να 
αναζητήσουμε δημιουργικές αντιστάσεις. Αυτό 
που πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε τις συλ-
λογικές τύχες στα χέρια μας, κάτι που απαιτεί να 
ξαναορίσουμε την ίδια την έννοια της πολιτικής 
έξω από τα κατεστημένα συμφέροντα. 

Ένα πράγματα που συχνά λέγεται, αλλά που 
δύσκολα γίνεται… Κι όμως, σαν μπαίνει κανείς 
στην διαδικασία, αντιλαμβάνεται με έκπλη-
ξη ότι ακόμα και τα ίδια τα προβλήματα είναι 
εντελώς διαφορετικά όταν φωτίζονται μέσα στο 
σκοτάδι της πτωχευμένης πολιτικής της μετα-
πολίτευσης και διαφορετικά υπό τον ήλιο ενός, 
υπό διεκδίκηση, νέου αντιστασιακού ήθους. 

Και αυτό είναι, πραγματικά, το «αρχιμήδειο 
σημείο» απ’ όπου θα πρέπει να ξεκινήσει κα-
νείς. Από το ίδιο το οραματικό στοιχείο. 

Όλες οι πόλεις και τα χωριά μας, οι δήμοι 

μας, χρειάζονται μια νέα «χάρτα». Μια χάρτα δι-
καιωμάτων, ένα βασικό συνταγματικό κείμενο 
που να περιγράφει πώς θέλουμε τις πόλεις και 
τα χωριά μας, την καθημερινότητά μας εκεί. 

Κανονικά, ο κάθε δήμαρχος, μόλις εκλεγεί, 
θα 'πρεπε να ξεκινήσει δημόσια ανοιχτή δια-
βούλευση, να βάλει τους πολίτες σε διαδικασία 
του να συνδιαμορφώσουν και να συμφωνή-
σουν σε πέντε, δέκα αρχές: Τοπική αυτοδιοίκη-
ση με κοινωνικό πρόσωπο, ανθρώπινες μετα-
κινήσεις, σεβασμός στο αστικό και περιαστικό 
περιβάλλον, πολιτιστική αναγέννηση, παραγω-
γική ανασυγκρότηση. Έπειτα, η «χάρτα» αυτή 
πρέπει να τεθεί σε τοπικό δημοψήφισμα –αντι-
λαμβανόμαστε όλοι ότι τέτοια «κοινωνικά συμ-
βόλαια» απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις από 
τα δημοτικά συμβούλια και την συμφωνία των 
παρατάξεων. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασί-
ας, ήδη οι δήμοι που θέλουν να αλλάξουν τον 
εαυτό τους και την πόλη τους, θα 'χουν τον κα-
τευθυντήριο μπούσουλα ώστε να προσανατο-
λίσουν μια μακρόπνοη πολιτική ριζικών, επα-
ναστατικών μεταρρυθμίσεων. 

Το κοινωνικό ζήτημα στις σύγχρονες πό-
λεις, το συγκοινωνιακό, το περιβαλλοντικό, η 

αρχιτεκτονική της πόλης, ο οικονομικός τους 
προσανατολισμός, το πολιτιστικό τους επίπεδο, 
όλα τούτα είναι όψεις μιας απείρως πολύπλο-
κης και πολυσύνθετης πραγματικότητας. Θα 
πρέπει να μάθουμε να είμαστε εξαιρετικά κα-
χύποπτοι απέναντι σε τεχνοκράτες και σε «χα-
ρισματικούς», που ισχυρίζονται ότι κατέχουν 
λύσεις-πακέτα «διά πάσαν νόσον και μαλακί-
αν». 

Η πολιτική όμως –ας θυμηθούμε τον Επι-
τάφιο του Περικλή– δεν κατέχει κανένα μαγι-
κό ραβδάκι για να λύνει τα συλλογικά μας προ-
βλήματα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να 
θεσπίσει τις αρχές και να βρει τον κατάλληλο 
τρόπο, την μέθοδο συντονισμού των πιο δημι-
ουργικών δυνάμεων του εκάστοτε κοινωνικού 
συνόλου, ώστε αυτά τα προβλήματα να λυθούν. 

Ανάγοντάς το στο σήμερα μας φαίνεται 
εντελώς αδιανόητο, γιατί μέχρι τώρα δεν έχου-
με εκμεταλλευτεί διόλου ούτε την κινητοποίη-
ση των πολιτών, ούτε τις δημιουργικές δυνά-
μεις που υπάρχουν διάσπαρτες στην πόλη μας 
ώστε να λύσουμε ορισμένα από τα προβλήμα-
τά της. 

Γιατί, για παράδειγμα, δεν καλούμε σε μια 
ανοιχτή οριζόντια διαβούλευση για το συγκοι-
νωνιακό το Εμπορικό Επιμελητήριο, το τμή-
μα Συγκοινωνιολογίας του ΑΠΘ, τον ΟΑΣΘ, 
τις επιτροπές κατοίκων της πόλης, για να κατα-
λήξουμε σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να 
λύσουμε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήμα-
τά της; Αντ’ αυτού, ήρθε από την Αθήνα ο Σου-
φλιάς και επέβαλε τη λύση του μετρό. Το οποίο, 
όπως κάθε φαραωνικό έργο, έχει πέσει έξω 
από χρόνο και χρήμα, ενώ μέχρι στιγμής έκανε 
ευτυχισμένους μόνο τους εργολάβους που το 
ανέλαβαν. Αυτή ακριβώς η διάκριση των πα-
ραδειγμάτων είναι χαρακτηριστική για να κα-
ταλάβουμε την τεράστια απόσταση που χωρίζει 
την πολιτική των κατεστημένων συμφερόντων, 
με την πολιτική που διεκδικεί ένα νέο αντιστα-
σιακό ήθος.

Η Χάρτα αυτή πρέπει να τεθεί σε τοπικό δημοψήφισμα –αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τέτοια ‘κοι-
νωνικά συμβόλαια’ απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις από τα δημοτικά συμβούλια και την συμ-
φωνία των παρατάξεων

“ 

∆ουλειές άθλιες, κακο-

πληρωμένες, επισφα-

λείς, και μορφές εργα-

σίας που υποκρύπτουν 

την άγρια εκμετάλλευ-

ση των εργαζόμενων 

πίσω από το πρόσχημα 

της «εκπαίδευσης».

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου ξεκίνησε την προε-
κλογική του δραστηριότητα ο συνδυασμός 
νέων «Μένουμε Θεσσαλονίκη - Ούτε φυγή, 
ούτε υποταγή». Η συνέντευξη Τύπου παρου-
σίασης του συνδυασμού πραγματοποιήθηκε 
απέναντι στο γερμανικό προξενείο, στην Θεσ-
σαλονίκη. Η επιλογή του τόπου έγινε αφενός 
για να καταγγείλουμε την διείσδυση των γερ-
μανικών συμφερόντων στο πεδίο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης – αποτελεί μια από τις σοβαρό-
τερες συνέπειες των μνημονίων και των επαί-
σχυντων συμφωνιών που έχει υπογράψει η 
χώρα μας. Αφετέρου, σε ένδειξη διαμαρτυρί-
ας για την επίσκεψη του Γερμανού προέδρου 
Γιοακίμ Γκάουκ στην Ελλάδα.

Η συνέντευξη Τύπου περιλάμβανε μια ολοκλη-
ρωμένη τοποθέτηση πάνω στη σύγχρονη 
πραγματικότητα της πόλης μας. Ξεκινώντας 
από τα προαναφερθέντα, σταθήκαμε ιδιαίτερα 
στο φαινόμενο του νέου ξεριζωμού, κι ύστε-
ρα επεκταθήκαμε στα καθαυτό ζητήματα της 
Θεσσαλονίκης, και στο θετικό ρόλο τον οποί-
ον μπορεί να παίξει μια άλλη αντίληψη για 
την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η χτεσινή αναγγελία της δημιουργίας του συνδυ-
ασμού αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα μιας σει-
ράς δραστηριοτήτων που θα λειτουργήσουν 
εν είδει εναλλακτικού προεκλογικού αγώνα. 
Φιλοδοξούμε να μεταβάλουμε την προεκλο-
γική καμπάνια του συνδυασμού σε «τόπο ευ-
ρείας διαβούλευσης» και παραγωγής κατευ-
θύνσεων που να κυοφορούν τις εναλλακτικές 
λύσεις των σημαντικότερων προβλημάτων 
της πόλης μας. Ταυτοχρόνως, αποζητούμε με 
τη δράση μας να παγιώσουμε μια άλλη εκ-
δοχή για την πολιτική, οραματική κι όχι τε-
χνοκρατική, μια πολιτική αρχών και αξιών 
εναντίον στις πολιτικές των μεγάλων συμφε-
ρόντων που μας έχουν ρημάξει.   

Το Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσε-
ων και συζητήσεων που θα θέσει τις βάσεις 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος του 
νεανικού συνδυασμού. Συγκεκριμένα προ-
γραμματίζονται εκδηλώσεις για τα πολεοδο-
μικά και συγκοινωνιακά ζητήματα της πόλης. 
Ενώ τον ίδιο μήνα, προγραμματίζονται συ-
ζητήσεις που θα αφορούν τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, τα εγχειρήματα κοινωνικής  
αλληλεγγύης στην πόλη, αλλά και τα οικολο-
γικά ζητήματα της πόλης. 

Τον Απρίλιο θα οργανωθεί μια μεγάλη ημερίδα 
για την Ανεργία και την προοπτική των κοινω-
νικών συνεταιρισμών, καθώς και μια μεγάλη 
εκδήλωση για το φαινόμενο του «νέου ξερι-
ζωμού» στην οποία θα συμμετάσχουν αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες από την Ιρλανδία, την 
χώρα των Βάσκων κ.ο.κ.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότη-
τες, του συνδυασμού «Μένουμε Θεσσαλονίκη 
- Ούτε φυγή, ούτε υποταγή» στην ιστοσελίδα 
menoumethess.wordpress.com

Η συνέντευξη 
Τύπου του 
συνδυασμού

                                                                                                                            ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»
Ημερολόγιο προεκλογικού αγώνα
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     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Πριν από λίγες μέρες, ο Μητροπολίτης 
Κηφισίας Κύριλλος –μιας εκ των πέντε 
πλουσιοτέρων της Αθήνας– κατήγγει-
λε ότι στέλνει πλέον συσσίτιο σε επιχει-
ρηματίες που κατοικούν χωρίς θέρμαν-
ση και ρεύμα σε σπίτι με πισίνες, στην 
Εκάλη. Τι περισσότερο χρειάζεται για 
να δούμε πού έχουμε οδηγηθεί μέσα σε 
τρία χρόνια γερμανοκρατούμενης, τροϊ-
κανής κατοχής»;

Μ 
ε αυτήν τη φράση ξεκινάει η ει-
σήγηση του ∆Σ του Συλλόγου 
Ανασφαλίστων Ασφαλισμένων 
Θεσσαλονίκης, προς τη Γενι-

κή Συνέλευση του Συλλόγου. Από τον Οκτώ-
βριο του ’13, που το εν λόγω κίνημα των ανα-
σφάλιστων-μικρομεσαίων άρχισε να ξεπερνά 
το στάδιο της διαδικτυακής διαμαρτυρίας, έχει 
περάσει πολύ νερό απ’ το αυλάκι. Η πρόταση 
δημιουργίας νέων αγωνιστικών συλλόγων μι-
κρομεσαίων, χωρίς τη διάκριση σε εμπόρους, 
βιοτέχνες και επαγγελματίες, πήρε μεγάλη δη-

μοσιότητα στον χώρο. Η ανάδειξη του προ-
βλήματος της υγείας των ανασφάλιστων, το 
τροϊκανής έμπνευσης τέρας που ακούει στο 
όνομα ΚΕΑΟ και η υπερφορολόγηση είναι τα 
τρία κατά σειράν προτεραιότητας μέτωπα που 
ανοίγει το κίνημα στην επόμενη περίοδο. Η 
ευφυής τακτική του κινήματος να διαχωρίσει 
τις κυβερνητικές ομοσπονδίες  ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ 
από τα επιμελητήρια των μικρομεσαίων άρ-
χισε να αποδίδει καρπούς. Μεμονωμένα, κά-
ποια επιμελητήρια άρχισαν να συντονίζονται 
για το θέμα του ΚΕΑΟ με τους συλλόγους των 
ανασφαλίστων, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται ένα αξιόλογο νομικό οπλοστάσιο. 

Εξ αντικειμένου, η οργανωμένη πρωτοπο-
ρία και η αιχμή του κινήματος βρίσκεται στη 

Θεσσαλονίκη, όπου πήρε νομική συνδικαλι-
στική και πολιτική υπόσταση ο πρώτος αντί-
στοιχος σύλλογος. Ο σύλλογος της Θεσσαλο-
νίκης παίζει αυτή τη στιγμή τον ρόλο του πι-
λότου και τον άτυπο ρόλο διοίκησης ομο-
σπονδίας των μικρομεσαίων. Ο ρόλος του 
επιβεβαιώνεται από τις καθημερινές επαφές 
για συνεργασία στα τρία μέτωπα που επιζη-
τούν πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδί-
ες, που απεγκλωβίζονται από τις κυβερνητι-
κές ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, με τις οποίες βρίσκεται 
σε ανοικτό πόλεμο. Στα σκοτάδια της μνημονι-
ακής κατοχής, μερικές φορές ξεσπούν αστρα-
πές από εκεί που δεν το περιμένεις. Φαίνε-
ται λοιπόν ότι στον –κατά βάση– συντηρητικό 
χώρο των μικρομεσαίων συμβαίνουν τεκτονι-

κές αλλαγές. Ο κομματικός-κρατικός συνδικα-
λισμός των άμαζων σφραγίδων μάλλον άρχι-
σε να οδεύει προς το τέλος του. Μιμητές του 
Συλλόγου Ανασφάλιστων της Θεσσαλονίκης 
άρχισαν να οργανώνονται με την ίδια ονομα-
σία σε μεγάλο εύρος της χώρας, από τα ∆ω-
δεκάνησα μέχρι τα Ιωάννινα. Τα ίδια συμ-
βαίνουν και σε κλαδικό επίπεδο. Ήδη η δια-
δικτυακή επιτροπή λογιστών, ξεπερνώντας 
τις αγκυλώσεις και εξαρτήσεις των συλλόγων 
των φοροτεχνικών, καλεί σε μεγάλο συλλα-
λητήριο στις 7 του Μάρτη στο Σύνταγμα. Για 
τις αρχές Απριλίου προγραμματίζεται μεγάλο 
συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη με τη θεματι-
κή της υγείας για όλους χωρίς προϋποθέσεις, 
την κατάργηση του ΚΕΑΟ και το σταμάτημα 
της υπερφορολόγησης. Θα κλείσουμε το πα-
ρόν κείμενο όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με ένα 
απόσπασμα από την προαναφερθείσα εισή-
γηση: «Πιστεύουμε πως το επόμενο χρονικό 
διάστημα οι κυβερνώντες θα πάρουν την απά-
ντησή τους κι οι αντιπολιτευόμενοι θα πρέπει 
να δεσμευτούν συγκεκριμένα. Το κίνημα των 
ανασφάλιστων θα ‘χει τη δύναμη να επιβάλει 
την άποψή του».

Πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες σε κάθε πόλη της Ελλάδας. 

Το κίνημα των ανασφαλίστων σε νέο στάδιο

Του Μάνου Χαρίση

Το εκλογικό εγχείρημα του 
Σπάρτακου στην δημοτική κονί-
στρα της Κομοτηνής πριν τρει-
σήμισι χρόνια δεν ήταν κεραυ-
νός εν αιθρία. Ήρθε ως λογικό 
επιστέγασμα της πολιτικής πα-
ρέμβασης του «Αντιφωνητή» και 
ήταν πρωτοβουλία ακριβώς των 
ανθρώπων που επί πολλά χρό-
νια εκφράζονταν μέσω του συ-
γκεκριμένου εντύπου γνώμης. Η 
επιτυχία τότε (Νοέμβριος 2009) 
να λάβει το 5,3% των ψήφων σε 
έναν μείζονα δήμο και να εκλέ-
ξει έναν σύμβουλο, τον Ν. ∆α-
πέργολα, στο δημοτικό συμβού-
λιο, ήταν ενδεικτική της μετέπει-
τα πορείας.

Η 
ανεξαρτησία από 
κάθε είδους συμφέρο-
ντα και μωροφιλοδο-
ξίες, όπως και η εντι-

μότητα, αλλά και η επάρκεια στην 
αντιπολιτευτική του στάση, έφε-
ρε σήμερα το αποτέλεσμα που όλοι 
ομολογούν και αναμένεται να δού-
με –εκτός δραματικού απροόπτου– 

και στην κάλπη. Η υψηλή δημοφι-
λία της παράταξης και του επικε-
φαλής της μεταξύ των πλειονοτικών 
κατοίκων της θρακικής πρωτεύου-
σας υπολείπεται (σύμφωνα με όσα 
δημοσκοπικά στοιχεία διαθέτουμε) 
μόνον εκείνης του νυν δημάρχου, 
Γιώργου Πετρίδη, ο οποίος εκλέγε-
ται με το ΠαΣοΚ, διατηρεί άριστες 
σχέσεις με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, 
αλλά έχει και πολλές προσωπικές 

συμπάθειες, άσχετες με τους κομ-
ματικούς μηχανισμούς. Από κει και 
πέρα υπάρχουν τρεις ακόμη (καθα-
ρά κομματικοί) συνδυασμοί, προ-
σκείμενοι στα γνωστά κόμματα της 
Βουλής: της Φελίνας Καζάκου (Ν∆), 
της Ελένης Λαφτσή (ΣΥΡΙΖΑ) και 
του Νίκου Φακιρίδη (ΚΚΕ). Η εκτί-
μηση είναι πως κανένας εκ των τρι-
ών δεν διαθέτει σοβαρή δυναμική 
και μία μόνο δύναμη υπάρχει που 

θα μπορούσε να τονώσει τους δύο 
(πρώτους) εξ αυτών: η κατευθυνό-
μενη μειονοτική ψήφος. Αυτό δηλα-
δή που είναι και το κύριο πρόβλημα 
του «Σπάρτακου».

  Η στάση του «Σπάρτακου» στο 
συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθα-
ρη: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 
με τον οποιονδήποτε αυτοπροσδι-
ορισμό των μειονοτικών κατοίκων 
και Ελλήνων πολιτών της Θράκης. 

Υπάρχει όμως σοβαρό ζήτημα με 
τη δράση του τουρκικού Προξενεί-
ου της Κομοτηνής και όσων εκφρά-
ζουν την υπονομευτική πολιτική της 
Άγκυρας. Αυτό λοιπόν το παρακρα-
τικό σύστημα, που επί χρόνια κατήγ-
γειλλε ο «Αντιφωνητής», είναι και το 
σοβαρότερο εμπόδιο για την περαι-
τέρω ανάπτυξη του αυτοδιοικητι-
κού του εγχειρήματος. Η περιχαρά-
κωση του μειονοτικού πληθυσμού 
με τρόπο ξενοφοβικό και η εκλογι-
κή του ποδηγέτηση δεν στερεί το δι-
καίωμα της έκφρασης μόνο από τη 
μια πλευρά της κοινωνίας, αλλά και 
από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, 
το φαινόμενο είναι γνωστό και κατα-
γεγραμμένο και δεν ξενίζει κανέναν.

Σε κάθε περίπτωση, κι εφόσον 
επαληθευτούν τα προγνωστικά, μια 
ανάδειξη του «Σπάρτακου» σε μεί-
ζονα παράγοντα τοπικά θα έχει τε-
ράστια σημασία. Αφενός για τους 
τοπικούς συσχετισμούς δυνάμεων, 
όταν είναι γνωστό το τι διακυβεύε-
ται στη Θράκη, κι αφετέρου για την 
αξία του παραδείγματος πανελλαδι-
κά. ∆εν είναι και λίγο πράγμα να πε-
τύχει μια αδέσποτη κίνηση πολιτών, 
χωρίς καμία κομματική και άλλη 
άκρη, πορευόμενη κόντρα σε όλη 
την καθεστωτική ατζέντα! 

Και ετοιμάζεται να δώσει την μάχη στις τοπικές εκλογές του ∆ήμου Κομοτηνής

Ο «Σπάρτακος» μεγαλώνει
Του Κώστα Καραΐσκου
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Μια περιβαλλοντική καταστροφή βρίσκεται 
σε εξέλιξη στο Λύρκειο της Αρκαδίας,  ταυ-
τόχρονα με ένα σκάνδαλο διαπλοκής. Ένας 
Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), κατ' ευφημισμόν αιολι-
κό πάρκο, πρόκειται να δημιουργηθεί από 
τον γνωστό εργολάβο της διαπλοκής Γιώρ-
γο Μπόμπολα, με γενναία επιδότηση 19 εκ. 
ευρώ και διασφάλιση κερδών για την επό-
μενη εικοσαετία σε μια ευαίσθητη περιοχή 
για την φύση.

Τ 
ο όρος Λύρκειο και το Αρτεμήσιο 
που βρίσκεται δίπλα του, στο κέντρο 
ακριβώς της Πελοποννήσου, εκεί 
που περνάει η μεγάλη σήραγγα πριν 

την Τρίπολη, είναι μια Σημαντική Περιοχή για 
τα Πουλιά και έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας,  περιοχή δηλαδή του δικτύου Να-

τούρα.
Η αδειοδότηση δόθηκε με αδιαφανείς διαδι-

κασίες το 2009 από την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου. Έκτοτε η εταιρεία περίμενε πέντε χρόνια 
για να εξασφαλίσει την επιδότηση. Τροποποίη-
σε το σχέδιο για να βάλει μεγαλύτερες ανεμογεν-
νήτριες, με ύψος 140 μέτρα μαζί με το πτερύγιο. 
Για την τοποθέτησή τους άνοιξε έναν δρόμο πλά-
τους 10 μέτρων που φτάνει στην κορυφή, σκορ-
πίζοντας χιλιάδες τόνους μπάζα στην πλαγιά. 

Τώρα ετοιμάζεται για την είσπραξη της επι-
δότησης, που φτάνει στο 40% του κόστους για 
την τοποθέτηση των εισαγόμενων ανεμογεννη-
τριών. Θα ακολουθήσουν τα έσοδα από τη ∆ΕΗ 
και μάλιστα αρκετά αυξημένα από το τέλος για 
τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) που 
πληρώνουμε όλοι μας. ∆εν φτάνει δηλαδή που 
θα είναι σίγουρη η απορρόφηση, θα έχει και σί-
γουρη τιμή για τις κιλοβατώρες που θα δίνει στο 
εθνικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας. Βλέπου-
με να αναπτύσσεται ένα σχέδιο απαξίωσης της 
∆ΕΗ ως παραγωγού και παράλληλα ενίσχυση 
των διαπλεκόμενων επιχειρηματιών.

Πώς όμως κατάφερε να φτάσει εκεί ο μεγα-
λοεργολάβος; Πώς μπόρεσε να πάρει περιβαλ-
λοντική άδεια για να τοποθετήσει τις ανεμογεν-
νήτριες δίπλα στις φωλιές των χρυσαετών, όντας 
σίγουρο ότι αυτοί θα εξοντωθούν, όπως βλέπου-
με να συμβαίνει ήδη στην Κρήτη και στη Θρά-
κη; Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, όταν είναι 
βέβαιο ότι η εξαφάνιση των αετών από το κέ-
ντρο της Πελοποννήσου θα οδηγήσει σε κατα-
κερματισμό των πληθυσμών τους και απομόνω-
σή τους σε μικρούς πυρήνες με αβέβαιο μέλλον;

Το 2009, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδι-
κασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα 
αιολικά, ήταν υπό μελέτη η οριοθέτηση της Ζώ-
νης Ειδικής Προστασίας από το ΥΠΕΚΑ. Η Ελ-
ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που μελετά και 
προσπαθεί να προστατέψει τα άγρια πτηνά, ενη-
μέρωσε το τότε νομαρχιακό συμβούλιο της Αρ-
καδίας για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι αετοί 
στη συγκεκριμένη θέση. Το νομαρχιακό συμ-
βούλιο το αποσιώπησε κατά τη γνωμοδότη-
ση. Το ΥΠΕΚΑ  επίσης έκανε ότι δεν ήξερε τί-
ποτα και ο περιφερειάρχης είχε το πράσινο φως 

(ή την εντολή) να υπογράψει και υπέγραψε την 
αδειοδότηση. 

Στη συνέχεια ήρθε η Τίνα Μπιρμπίλη και ο 
Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου, που με το δόγ-
μα της "πράσινης ανάπτυξης" έδωσαν ώθηση 
στην απαξίωση της ∆ΕΗ και στη διαπλοκή ξέ-
νων βιομηχανιών και Ελλήνων εργολάβων για 
την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στις περιοχές 
του δικτύου Νατούρα. Και επειδή ο "εθνικός ερ-
γολάβος" είναιπαντός καιρού, παίρνει σήμερα 
και την επιδότηση. 

Τι κάνουμε όμως όλοι οι υπόλοιποι; Γιατί 
παρακολουθούμε χωρίς αντίδραση τη σκανδα-
λώδη επιδότηση, τη διάλυση του ενεργειακού 
τομέα της χώρας και την καταστροφή του περι-
βάλλοντος; Το θέμα δεν είναι τοπικό, για να περι-
μένουμε την αντίδραση των λίγων κατοίκων των 
χωριών όταν θα γυρνάνε οι τεράστιες ανεμογεν-
νήτριες πάνω από τα κεφάλια τους. Θα αφήσου-
με τον εργολάβο να κάνει ό,τι θέλει;

Στα χέρια του «εθνικού εργολάβου»

Λύρκειον όρος

Του Κανέλλου Κατσομύλη

Ειδήσεις από το κοινωνικό αρχιπέλαγος

Σούπερ μάρκετ 
Αρβανιτίδης: δού-
λοι οι εργαζόμε-
νοι
Η κατάσταση δουλείας που επικρα-
τεί στα σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης, 
τα οποία απασχολούν περίπου 1.700 
εργαζομένους σε όλη τη Βόρεια Ελ-
λάδα, σε συνολικά 149 καταστήμα-
τα, αναγκάζει τους εργαζόμενους να 
εργάζονται ουσιαστικά χωρίς να πλη-
ρώνονται. Στην πλειοψηφία των κατα-
στημάτων, οι εργαζόμενοι δεν έχουν 
πληρωθεί από τον Σεπτέμβριο του 
2013.
Εκτός όμως από τις καθυστερημένες 
πληρωμές, η εργοδοσία εφαρμόζει 
και μια άλλη τακτική, σχεδόν σε όλα 
τα καταστήματά της. Πρόκειται για τις 
διατακτικές πληρωμές, δηλαδή τη χο-
ρήγηση του 50% του μισθού σε χρή-
ματα και την κάλυψη του υπόλοιπου 
ποσού με κουπόνια από τα καταστή-
ματά της.
Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, όχι μόνο δεν 
πληρώνονται ολόκληρο το ποσό των 
δεδουλευμένων τους, αλλά υποχρε-
ούνται να ψωνίσουν μόνο από τα συ-
γκεκριμένα καταστήματα.  Ανάμεσα 
στο δίλημμα μισός μισθός ή ανεργία, 
αναγκάστηκαν να υπογράψουν  για να 
πληρωθούν με αυτό τον τρόπο, προ-
κειμένου να μη χάσουν εντελώς τα 
χρήματά τους. Όταν στις 5 Φεβρουαρί-
ου οι εργαζόμενοι στο υποκατάστημα 

στην Κατερίνη δήλωσαν πως θα προ-
χωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, το 
ίδιο βράδυ η εργοδοσία εξόφλησε σε 
μερικούς υπαλλήλους μισθούς προ-
ηγούμενων μηνών, ή εφάρμοσε την 
αγαπημένη της τακτική των διατακτι-
κών πληρωμών, ώστε να αναθεωρή-
σουν την απόφασή τους και να μην 
αντιδράσουν. Επίσης στο νομό Πέλ-
λας, όπου η συντριπτική πλειοψηφία 
των εργαζομένων βρίσκεται σε επί-
σχεση εργασίας, η διοίκηση προέβη 
σε ανταπεργία (λοκ άουτ), κλείνοντας 
μονομερώς τα καταστήματα.
Οι αδελφοί Αρβανιτίδη έχουν να αντι-
μετωπίσουν μέσα στον Μάρτιο μια σει-
ρά από δικαστήρια, καθώς έχουν κα-
τατεθεί εις βάρος τους ασφαλιστικά 
μέτρα από εργαζόμενους. 

∆ΕΗ: δύο εργάτες 
νεκροί
Μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, δύο ερ-

γαζόμενοι στα ορυχεία της Πτολεμαΐ-

δας σκοτώθηκαν στη διάρκεια της βάρ-

διας τους.

Την Παρασκευή, 14/2, ένας 56χρο-

νος εργαζόμενος της ∆ΕΗ είχε σκοτω-

θεί στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακε-

δονίας, όταν, στην προσπάθειά του να 

σπρώξει μία πλωτή κατασκευή, έπε-

σε σε τεχνητή λίμνη και παρασύρθηκε 

στον βυθό της.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τη ∆ευτέρα, 

17/2, εργαζόμενος που απασχολού-

νταν στον τομέα περιβάλλοντος του Λι-

γνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονί-

ας (ΛΚ∆Μ) βρέθηκε νεκρός στον χώρο 

αποκατάστασης εδαφών, ενώ, σύμφω-

να με τη ΓΕΝΟΠ, την ώρα του δυστυχή-

ματος ήταν μόνος του.

Με αφορμή το πρώτο εργατικό ατύχη-

μα, το σωματείο εργαζομένων «Σπάρ-

τακος», σε ανακοίνωσή του, υπενθύ-

μιζε στους εργαζόμενους την ανα-

γκαιότητα της αυστηρής τήρησης των 

κανονισμών ασφαλείας, ενώ, παράλ-

ληλα, σημείωνε ότι οι έλεγχοι των αρ-

μόδιων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 

καθημερινοί και σε 24ωρη βάση.

Μετά και το δεύτερο ατύχημα, η ΓΕΝΟΠ 

καλεί τη διοίκηση της ∆ΕΗ να διερευ-

νήσει αμέσως τα αίτια και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ένας ακόμη εργα-

ζόμενος έχασε τη ζωή του.

Πράκτικερ: 
Καθεστώς τρομο-
κρατίας και ένας 
νεκρός
Την Πέμπτη, 20 Φλεβάρη, οι εργαζό-
μενοι στο Πράκτικερ και το Ανεξάρτη-
το Κέντρο Αγώνα Εργατών οργάνωσαν 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από 
το γνωστό πολυκατάστημα Πράκτικερ 
στο Αιγάλεω. Στο εν λόγω υποκατά-
στημα εργαζόταν ο άτυχος 49χρονος 
υπάλληλος, ο οποίος  εξαναγκάστη-
κε να υπογράψει την παραίτησή του, 
ώστε να μη φανεί ως απόλυση. ∆ύο 

μέρες μετά, βρέθηκε απαγχονισμένος 
στο διαμέρισμά του.
Οι συνάδελφοί του ζητούν άμεση δι-
ερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν 
στην αυτοκτονία του. Κάνουν λόγο για 
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και 
καταγγέλλουν τη διεύθυνση για την 
καλλιέργεια κλίματος εκφοβισμού.
Παράλληλα με την Αθήνα, πραγματο-
ποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυ-
ρίας και στα υποκαταστήματα Πράκτι-

κερ σε Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Υγεία
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα τμή-

ματα επειγόντων περιστατικών πραγ-

ματοποίησαν τη Τετάρτη, 5/3, οι ερ-

γαζόμενοι στο Νοσοκομείο Ευαγ-

γελισμός. Καταγγέλλουν τεράστιες 

ελλείψεις σε προσωπικό και ανεπάρ-

κεια υλικών και εξοπλισμού, τη στιγ-

μή που ο όγκος εργασίας έχει αυξηθεί 

επικίνδυνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώ-

θηκαν στο 19ο μετεκπαιδευτικό σεμι-

νάριο του Ευαγγελισμού, από τις 120 

και πλέον χιλιάδες άτομα που επι-

σκέπτονται κάθε χρόνο τα επείγο-

ντα, πάνω από το 80% είναι περιπτώ-

σεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται 

σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 

Υγείας.

Παράλληλα, την Πέμπτη 27/2 ολο-

κληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων 

για την υπαγωγή των γιατρών στον 

νέο φορέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

(ΠΕ∆Υ). Στο σύστημα εισάγονται 2.300 

γιατροί οι οποίοι έκαναν την αίτηση, 

ενώ 2.600 γιατροί μένουν εκτός. Αξί-

ζει να σημειωθεί πως, μετά από έξι 

μήνες, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί 

η συνένωση των πολυιατρείων, θα τε-

θεί σε εφαρμογή χαράτσι 5 ευρώ ανά 

επίσκεψη.

Κόβονται και τα 
επιδόματα μητρό-
τητας
Κατάργηση όχι μόνο των οικογενει-

ακών επιδομάτων, αλλά και των δύο 

επιδομάτων μητρότητας, καθώς και 

σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας 

στον ΟΑΕ∆ προκαλεί η απόφαση για 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

κατά 3,9%. ∆ραματική αναμένεται και 

η εικόνα των εσόδων του ΙΚΑ, παρά τις 

δεσμεύσεις του οικονομικού επιτελεί-

ου ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση του 

κενού με 120 εκατ. ευρώ από το πρω-

τογενές πλεόνασμα του 2014.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 

που επικαλείται το capital.gr, ο προϋ-

πολογισμός του ΟΑΕ∆, αν και προβλέ-

πει πλεόνασμα, αναμένεται να παρου-

σιάσει έλλειμμα, εάν από τον Ιούλιο 

του τρέχοντος έτους κοπούν οι εισφο-

ρές που κατευθύνονται υπέρ ∆ΛΟΕΜ 

(οικογενειακά επιδόματα), στράτευ-

σης και ΛΑΕΚ.

Του Γιάννη Νικολαΐδη
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Από τότε που οι Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις – γέννημα του κινήματος του '68 
– αποτελούσαν εναλλακτική θέσμιση της 
κοινωνίας ενάντια τόσο στον κρατισμό, όσο 
και στο ιδιωτικό κεφάλαιο, κύλισε πολύ 
νερό στ’αυλάκι.    

Η 
ενσωμάτωση του αντιθέτου και 
του διαφορετικού αποτελεί βασι-
κό μηχανισμό της πολιτικής και 
οικονομικής εξουσίας. Οι Μ.Κ.Ο 

δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Εντάσσονται πια στο 
σημειολογικό υλικό της μετανεωτερικής κυρι-
αρχίας και, εν μέσω οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, διαμορφώνουν το ιδεολογικό περιβάλ-
λον αντιμετώπισης της φτώχειας.  

Εσχάτως, στο πλήθος οργανώσεων υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας, προστίθεται και το 
Open Society Foundations (OSF)  του παλιού 
γνώριμου Τζορτζ Σόρος, μέσω του Solidarity 
Now (παρακλάδι του ιδρύματος στην Ελλά-
δα). Μετά το πετρέλαιο που δώριζε σε σχολεία 
και οργανισμούς, το ίδρυμα στοχεύει στη δημι-
ουργία τεσσάρων κέντρων αλληλεγγύης, στο 
πρότυπο του πρώτου κέντρου, που εγκαινία-
σε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη. Μέσω των 
Μ.Κ.Ο. Άρσις και ΠΡΑΚΣΙΣ, προσφέρει νομι-
κή στήριξη για προβλήματα και επιπτώσεις της 
κρίσης (χρέη, δάνεια, εργασιακά, προνοιακά, 
κ.α), καθώς και ιατρική και ψυχολογική στήριξη 
των αποδυναμωμένων πολιτών. Στην Αθήνα, 
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και 
τις συνήθεις Μ.Κ.Ο, το κέντρο θα λειτουργήσει 
στο παλιό Φρουραρχείο, στο Σταθμό Λαρίσης. 

«Να σε κάψω Γιάννη, να σ’αλείψω μέλι». Ο 
χρηματιστηριακός μάγος της νεοκαπιταλιστι-
κής αυτοκρατορίας, ο άτυπος υπουργός Εξω-
τερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και του νε-
οιμπεριαλισμού, που μέσω «ανθρωπιστικών» 
Μ.Κ.Ο συνέβαλλε στην διάλυση καθεστώτων 
στην Ανατολική Ευρώπη και την πρώην ΕΣΣ∆, 
αποτελεί το πρόσωπο αναφοράς κάθε νεοφι-
λελεύθερου αριστερού ή δεξιού «εκσυγχρο-
νιστή». Η «κοινωνία» του, που γεννά την εκ-
μετάλλευση και τη φτώχεια, φροντίζει στορ-
γικά τα θύματά της. «Μπορούμε να λύσου-
με την κρίση στην Ευρώπη. Μαζί», λέει το 
σποτ στην ιστοσελίδα της OSF (http://www.
opensocietyfoundations.org/voices/message-
solidarity )

Όπου το μαζί σημαίνει ο καθείς μόνος 
του απέναντι στο αφεντικό και το διαμελισμό 
χωρών, αλλά αντάμα με τις Μ.Κ.Ο που διαμε-
σολαβούν ώστε να εμποδίζονται αυτόνομες κι-
νήσεις κοινοτικής-λαϊκής αλληλεγγύης και 
εναλλακτικής πολιτικής προοπτικής.

Η «απελευθέρωση» της «κοινωνίας των 
πολιτών» θα επιτευχθεί μέσω ιδεολογικών μη-
χανισμών των ειδικών της αλληλεγγύης, αυξά-
νοντας την κυριαρχία της «πολιτικής κοινωνί-
ας» πάνω στο λαό. Οι κάθε είδους Μ.Κ.Ο, είτε 
συνειδητά είτε μέσω  αγνών ανθρωπιστικών κι-
νήτρων, θα αποτελέσουν – αν δεν αποτελούν 
ήδη – το ιδεολογικό όχημα μέσω του οποίου το 

μεγάλο κεφάλαιο διεισδύει στην κοινωνία, εν-
σωματώνοντας τη διαφορετική άποψη και τη 
συλλογικότητα, χρησιμοποιώντας τον πολυ-
κερματισμό του λαού και τα …«ατομικά δικαι-
ώματα». 

Μάλιστα, η διάχυση της ιδεολογίας του 
«κράτους πρόνοιας» των Μ.Κ.Ο, των «φιλάν-
θρωπων» χορηγών, ταυτίζεται με την πρόσφα-
τη στρατηγική της εξουσίας και του μνημονια-
κού κράτους. Ο ολοκληρωτισμός της ταξικής 
κοινωνίας θα έρθει μέσα από τα «δημοκρατικά 
δικαιώματα» και τις «φιλελεύθερες» ατομικιστι-
κές απόψεις. Ο νεοαποικισμός της χώρας κτί-
ζεται γύρω από την περιφερειοποίηση και την 
καλλικρατική «αποκέντρωση». Η νέα διαφθο-
ρά και διαπλοκή του παρασιτικού κεφαλαίου 
και του κράτους διαμορφώνεται μέσα από τον 
πόλεμο κατά της …διαφθοράς.  Η οικοδόμηση 
απάνθρωπων δομών και συστημάτων θα γίνει 
νομότυπα και με το σταυρό στο χέρι. Οι κυβερ-
νητικές πολιτικές θα περνούν μέσω μη κυ-
βερνητικών δομών, οι οποίες, με το άλλοθι 
πως δεν διαχειρίζονται κρατικό χρήμα (λες και 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι χρήματα από 
τα κράτη), νομιμοποιούν τις επιφυλάξεις τους 
για τους χρηματοδότες τους και την «ανθρωπι-
στική» διαπλοκή τους. Το νέο ξέπλυμα χρημά-
των δρομολογείται μέσω της τέχνης και του πο-
λιτισμού, αντάμα με το νέο ρίαλ εστέιτ που σχε-

τίζεται με την ανάπλαση περιοχών, μουσείων 
και πολιτιστικών ιδρυμάτων (βλέπε Λάτση, Φα-
ληρικό ∆έλτα κ.α).

Το παράδοξο(;) στην ιστορία αυτή είναι πως, 
οι άνθρωποι που πλαισιώνουν τις Μ.Κ.Ο., στην 
πλειοψηφία τους είναι ή δηλώνουν «αριστε-
ροί», «αντιεξουσιαστές» ή «ακτιβιστές», συμμε-
τέχοντας οι παλιότεροι σε αντι-παγκοσμιοποι-
ητικές διαδηλώσεις, όπως πιθανόν, σ’αυτή στη 
Νέα Υόρκη, όταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ, ο Τζόρτζ Σόρος υμνούσε προφανώς 
τις αρετές του μαφιόζικου καπιταλισμού υπέρ 
της ανοικτής κοινωνίας και των δικαιωμάτων, 
με συνδαιτημόνες τον Μπρεζίνσκι , τον Χάντι-
γκτον και τον Φουκουγιάμα. 

Η εποχή, βέβαια, που ο αναρχικός Λεωνί-
δας Χριστάκης, ο  αριστερός Γιώργος Μιχαηλί-
δης (σκηνοθέτης), ή η χαρισματική αμφισβητί-
ας Λιλή Ζωγράφου κατήγγειλλαν  τις χορηγί-
ες τους Ιδρύματος Φορντ σε έλληνες διανοού-
μενους ως το ∆ούρειο Ίππο της αμερικανικής 
πολιτικής, μάλλον πέρασε ανεπιστρεπτί. Και η 
αναφορά στον ιμπεριαλισμό και τη CIA του ελ-
ληνικού κομμουνιστικού κινήματος όχι μόνο 
φαντάζει αδιανόητη στους μη κυβερνητικούς 
αριστερούς μας, αλλά συκοφαντούν κιόλας, 
όσους μιλούν γι’αυτά, ως συνωμοσιολόγους ή 
ακροδεξιούς. 

Οι «αριστεροί» μη κυβερνητικοί εκσυγχρο-
νιστές είναι πια τόσο «φιλελεύθεροι», που ταυτί-
ζονται με τους δεξιούς νεοφιλελεύθερους.  

Το σίγουρο είναι πως αυτό που επιτυγχά-
νουν είναι να αποκρύπτουν την πολιτική δι-
άσταση του ζητήματος και τις αιτίες που γεν-
νούν την  οικονομική κρίση και τη νεοποικιο-
κρατική διάσταση που παίρνει ο σύγχρονος κα-
πιταλισμός στη χώρα μας, παραμορφώνοντας 
έτσι και τις συλλογικές λύσεις που απαιτούνται.

Μ.Κ.Ο.(ισμός) 
Ο «ανθρωπισμός» του κεφαλαίου και του νεοαποικισμού

Του «Απάνθρωπου»

“ 

...έχουν εδώ και δε-

καετίες ορίσει τη δική 

τους «δημοκρατία», με 

μοναδικό σκοπό την 

υποστήριξη συμφερό-

ντων άλλων ή μάλλον 

άλλης χώρας.

Η πολιτική κρίση που πυροδότησε η κατάθεση 

νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ, 

της ΑΤΗΚ και της Αρχής Λιμένων, έγινε γνω-

στή στο πανελλήνιο από το ντού των συνδικα-

λιστών στην κυπριακή βουλή.

Εκείνο που δεν έγινε γνωστό, είναι τα εντός της 

βουλής πολιτικά παιχνίδια που προηγήθηκαν 

και ακολούθησαν τις διαμαρτυρίες των εργα-

ζόμενων.  

Το νομοσχέδιο για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-

πρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών (ΑΤΗΚ) και 

την Αρχή Λιμένων υπερψηφίστηκαν από την 

κυπριακή βουλή.

-          Κατ’ αρχάς, η απίστευτη στάση του ΑΚΕΛ, που 

κατέθεσε τροποποίηση του νομοσχεδίου για 

επαναδιαπραγμάτευση με την Τρόικα και δια-

τήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανι-

σμών. Σημειωτέων ότι η ιδιωτικοποίησή τους 

είχε συμφωνηθεί από την κυβέρνηση του Χρι-

στόφια.

-          ∆εύτερον, η εξίσου απίστευτη στάση του Κά-

ρογιαν και μιας ακόμα βουλευτίς του ∆ΗΚΟ, 

της Αθηνάς Κυριακίδου, οι οποίοι ψήφισαν 

αποχή συμβολικά, «αναδεικνύοντας» (!) 

κατά δήλωσίν τους, τις εσωκομματικές διαμά-

χες στο κοινοβούλιο.

-          Τρίτον, το γεγονός ότι ο Αναστασιάδης επί-

τηδες, αρνήθηκε τις τροποποιήσεις του ∆ΗΚΟ 

στην πρώτη συνεδρίαση, και πέρασε ορισμέ-

νες από αυτές κατά τη δεύτερη, ώστε να εξα-

σφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Έτσι, 

ενώ στις 27 Φεβρουαρίου, το νομοσχέδιο 

μπλοκαρίστηκε με 25 ψήφους υπέρ, 25 κατά, 

και 5 αποχές, στις 4 Μαρτίου υπερψηφίστηκε 

με 30 ψήφους υπέρ και 26 κατά.

Κάπως έτσι, ένα ακόμα ΟΧΙ έγινε ΝΑΙ, και ζήσαμε 

στην Κύπρο μνήμες Μαρτίου 2013. Με επιδέ-

ξιους κυπραίικους χειρισμούς, και οι εργαζό-

μενοι εκτόνωσαν την αντίθεσή τους… μπλοκά-

ροντας το νομοσχέδιο για 3 μέρες, και κάποιοι 

το έπαιξαν «όχι μεν άλλα», και κάποιοι άλ-

λοι συνέχισαν την εσωκομματική τους διαπά-

λη χρησιμοποιώντας ως… αφορμή την ιδιωτι-

κοποίηση της ραχοκοκκαλιάς του κυπριακού 

δημοσίου! Είναι μετά, με τέτοιο πολιτικό προ-

σωπικό να μην βιάζονται να καταθέσουν νέο 

σχέδιο Ανάν; Τέτοια κελεπούρια σπάνια βρί-

σκει κανείς ακόμα και στις χειρότερες μπανα-

νίες… 

Αλέκος Μιχαηλίδης

Ένα ακόμα 
ΟΧΙ που 
έγινε ΝΑΙ
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Eδώ, αποικία: Έργα και ημέρες του γερμανικού ντικτάτ

Τα γερμανικά τα-
μιευτήρια έξω 
(και μέσα) από 
την πόρτα σας 

Είναι γνωστή εδώ και κάποιους μήνες 

η σπουδή του ομίλου γερμανικών περι-

φερειακών ταμιευτηρίων (Σπαρκάσεν) 

να αναπτύξει δραστηριότητες στην ελ-

ληνική περιφέρεια, ανοίγοντας περί τα 

σαράντα υποκαταστήματα, κυρίως στην 

Πελοπόννησο και τη Βόρειο Ελλάδα. Η 

σημαντική αυτή διείσδυση των γερμα-

νικών τραπεζών στη χώρα μας θα γίνει 

υπό την αιγίδα της ελληνογερμανικής 

συνεργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση 

–ενώ δεν είναι τυχαίες οι περιοχές που 

επιλέγονται, καθώς σε αυτές έχει εκδη-

λωθεί το ενδιαφέρον από γερμανικής 

πλευράς για πιο ολοκληρωμένες επεν-

δύσεις στα σκουπίδια, τις ΑΠΕ, την αγο-

ρά γης και τις ήπιες μορφές τουρισμού. 

Το σήριαλ της διείσδυσης των γερμανι-

κών τραπεζών επανέρχεται δριμύτερο 

με ένα νέο επεισόδιο, καθώς ο δήμαρ-

χος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης 

και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μη-

ταράκης θα παρευρεθούν σε ειδική ημε-

ρίδα που διοργανώνεται στην Κολωνία, 

στις 14 Μαρτίου 2014, όπου θα συζητή-

σουν από κοινού με τον γερμανοελλη-

νικό επιχειρηματικό σύνδεσμο DHW, το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο Κολωνίας και εκπροσώπους του ομί-

λου των περιφερειακών τραπεζών για 

τις «επιπτώσεις των ελληνογερμανικών 

αδελφοποιήσεων των πόλεων στην το-

πική οικονομία και τις ΜΜΕ». ∆εν το λες 

κι επιτελική συνάντηση, ε;

Ο Μπουτάρης 
και η… συμβία 
Σάλο έχουν προκαλέσει οι καταγγελί-

ες του υποψήφιου δημάρχου της πόλης 

Χρήστου Μάτη ότι ο νυν δήμαρχος της 

Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, 

έχει αυθαίρετα τοποθετήσει τη συμβία 

του επικεφαλής της ελληνογερμανι-

κής συνέλευσης συνεργασίας. Μόλο 

που αλλού είναι το πρόβλημα, και αλ-

λού το πάει ο Μάτης, αλλά και άλλοι 

δημοσιογράφοι της πόλης. Το πρόβλη-

μα έγκειται στις απόψεις της κυρίας Σά-

ινερ και στο γεγονός ότι οι ακραιφνείς 

οπαδοί της ελληνο-γερμανικής «ειδι-

κής σχέσης» έχουν κατακλύσει ακόμα 

και το στενότερο περιβάλλον του δη-

μάρχου. Ενώ και ο ίδιος, μάλλον, έχει 

επιλέξει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή 

την  ιστορία, θεωρώντας πως αυτή η κί-

νηση θα είναι το «κλου» που θα του 

αποδώσει και τη δεύτερη θητεία που 

επιδιώκει. Γι’ αυτό εξάλλου έφτασε 

μέχρι και να αποστείλει επιστολή δι-

αμαρτυρίας στη Μέρκελ γιατί, λέει, ο 

Φούχτελ… δεν είναι όσο εργατικός θα 

έπρεπε στην προώθηση των συμφερό-

ντων της ελληνογερμανικής συνεργα-

σίας! Αλλά ο κύριος Μάτης, προτιμάει 

να... πετάει αετό, και να αφήνει υπόνοι-

ες ευνοιοκρατίες. Μήπως φταίει άρα-

γε ότι τις πρώτες ημέρες της επίσημης 

προεκλογικής του εκστρατείας έσπευ-

σε να συναντήσει και αυτός τον Γερμα-

νό πρόξενο;  

Γερμανικός κρε-
τινισμός
Είναι προφανές: Μας θεωρούν ηλίθι-

ους. Από τις διαφημίσεις του «τζάμπα» 

μέχρι τα φυλλάδια ευρέσεως εργασί-

ας και «ευκαιριών καριέρας», ο λό-

γος που εκφράζουν τα γερμανικά συμ-

φέροντα εντός της χώρας μας διατηρεί 

ένα ενιαίο ύφος. Ημιδιδακτικό και ανα-

λυτικό, που κρετινίζει διαρκώς, σου δί-

νει από την πρώτη στιγμή να καταλά-

βεις πως θεωρούν ότι απευθύνονται σε 

έναν λαό με χαμηλή νοημοσύνη. Ένα 

εξαίρετο δείγμα αυτού του ύφους βρή-

καμε και στην επίσημη ιστοσελίδα της 

γερμανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, 

στο σχετικό λήμμα που προπαγανδίζει 

τις «αρετές» της μετανάστευσης στην 

Γερμανία: «Ένα ταξίδι στο Βερολίνο 

ή μια πεζοπορία στις Άλπεις είναι ένα 

θέμα. Να ζει κανείς και να δουλεύει 

στη Γερμανία όμως είναι ένα άλλο: Να 

βυθίζεται κανείς από την κορυφή ως τα 

νύχια σ’ έναν διαφορετικό πολιτισμό, 

να γνωρίζει μια χώρα και τους ανθρώ-

πους της εξαρχής. Για να ανακαλύψει 

κανείς νέους επαγγελματικούς ορίζο-

ντες ή να δώσει μια ώθηση στη σταδιο-
δρομία του. Εδώ ακριβώς θέλουμε να 
βοηθήσουμε». Μάλιστα! Μια ονειρική 
εμπειρία απ’ την κορυφή ως τα νύχια… 
Ρωτήστε κάποιον Έλληνα νεομετανά-
στη στη Γερμανία για να σας πει περισ-
σότερα γι’ αυτήν…

Ο πρόεδρος της 
Λιντλ Ελλάς και ο 
μεγαλομπακάλης 
του Μαξίμου
Συνάντηση, λέει, πραγματοποιήθηκε, 
στις 19 Φεβρουαρίου μεταξύ του προέ-
δρου της Λιντλ Ελλάς, Γκέοργκ Κρόελ, 
και του Αντώνη Σαμαρά. Κατά τη διάρ-
κειά της ο πρωθυπουργός της χώρας 
ευχαρίστησε τον επικεφαλής του γερ-
μανικού σούπερ μάρκετ, για τις επεν-
δύσεις που κάνει στην Ελλάδα. Οι οποί-
ες μπορεί να είναι 130 εκ. €, αλλά ο 
ίδιος κύριος προτιμά να διατηρεί τα κα-
ταστήματα της εταιρείας του σε φορολο-
γικό καθεστώς ομόρρυθμης εταιρείας, 
για να ξεφεύγει από τη φορολογία της 
ελληνικής διοίκησης. Όχι ελληνικού 
κράτους, ελληνικής διοίκησης. Που δι-
ατηρεί ως επικεφαλής κάποιον πρώ-
ην πιτσαδώρο μεγαλομπακάλη, που 
αρέσκεται να συναντάει τους συναδέλ-
φους του στο πρωθυπουργικό γραφείο 
και να κουβεντιάζουν για τι άλλο; Για 
σαλάμιa, και για το 2% των κερδών που 

χαρίζει η Λιντλ στους δύστυχους Κεφα-

λωνίτες...

Τώρα και ελλη-
νογερμανική ορ-
θοδοξο-προτε-
σταντική φιλία
Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων εθελο-

ντών έχει ξεκινήσει μεταξύ της Αρχιε-

πισκοπής Αθηνών και της γερμανικής 

Ευαγγελικής Εκκλησίας. Στόχος, κατα-

πώς λέει το δελτίο Τύπου, «η βελτίωση 

των ελληνογερμανικών σχέσεων χαρί-

ζοντας μοναδικές εμπειρίες και μια δι-

αφορετική οπτική γωνία σε Έλληνες 

και Γερμανούς νέους» (διατηρήθηκε 

η σύνταξη του κειμένου). Το πρόγραμ-

μα προσφέρει εθελοντική εργασία για 

12 μήνες σε κοινωφελή ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στη φύλαξη ηλικι-

ωμένων, τη φροντίδα ατόμων με ειδι-

κές ανάγκες και την απασχόληση παι-

διών. Προσφέρεται, λέει, διαμονή, δι-

ατροφή, μηνιαία αμοιβή, ασφάλιση και 

εκμάθηση της γλώσσας. Με μεγάλη 

μας λύπη, λοιπόν, βλέπουμε και την 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών να συμμετέχει 

στην εκστρατεία «χαμηλής πολιτικής» 

για τον εξωραϊσμό των ελληνογερμα-

νικών σχέσεων.

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας

«Άνεργος, με το φραπέ στο χέρι»

Του Κωνσταντή Σεβρή 

Η ανεργία σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται 
στο 28%. Και κάθε μέρα 300 συμπολίτες 
μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας χάνουν 
τη δουλειά τους. Έξι στους δέκα νέους 
σε εθνικό επίπεδο αναζητούν εργασία, 
με την καταγεγραμμένη νεανική ανερ-
γία να εκτινάσσεται στο 61,4.

Π 
ρώτη σε όλες τις μετρήσεις έρχε-
ται η Βόρειος Ελλάδα, καταγρά-
φοντας συνολικό ποσοστό ανερ-
γίας της τάξης του 29,7%. Το φαι-

νόμενο, όπως γίνεται αντιληπτό, σαρώνει την 
πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδας, τη Θεσσα-
λονίκη. Η οποία καταγράφει ανεργία της τά-
ξης του 35,1%, αλλά η πραγματική ξεπερνά 
το 36%.

Η παράμετρος αυτή είναι καθοριστική για 
να αντιληφθούμε το καταθλιπτικό προφίλ της 
Θεσσαλονίκης, αλλά συνάμα τη χαλαρή νεα-
νική κουλτούρα του φραπέ…

Οι άνεργοι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθη-
ση, νιώθουν απορριπτέοι από την κοινωνία 
και με τη σειρά τους αναπτύσσουν αισθήμα-
τα εχθρότητας για αυτή, βιώνουν χρόνια πι-
κρία κι απογοήτευση και παρουσιάζουν συ-
μπτώματα κατάθλιψης. Σύμφωνα με τον ψυ-
χολόγο Ευάγγελο Καναβιτσά, σε περιπτώσεις 
ανέργων που χάνουν μια μακροχρόνια στα-
θερή εργασία το στρες που βιώνουν θεωρεί-
ται πως είναι μεγαλύτερο από το στρες το προ-
καλούμενο από το θάνατο ενός καλού φίλου 
ή από αυτό της ύπαρξης μιας σοβαρής αρρώ-
στιας στην οικογένεια. Ακόμα και στις περι-
πτώσεις των μερικώς απασχολούμενων, δεν 
μετριάζονται τα αισθήματα αβεβαιότητας και 
άγχους. Τα συναισθήματα αυτά βρίσκουν δι-
έξοδο στο οινόπνευμα, στην κατάχρηση άλ-
λων ουσιών, στη συμμετοχή σε αντικοινωνι-
κές ομάδες ή σε παραβατικές συμπεριφορές, 
ενώ αρκετοί συμπολίτες μας, με βάση τα προ-
αναφερθέντα αδιέξοδα, έθεσαν τέλος στη ζωή 
τους, για να συμπληρώσουν το μακρύ κατά-
λογο των θυμάτων της ληστρικής κατοχής της 

πατρίδας μας. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά, όταν απαντώνται 

σε τόσο μεγάλα τμήματα πληθυσμού, διαμορ-
φώνουν την κοινωνική ψυχολογία και οι 
επιπτώσεις της διαχέονται και στα ενεργά κομ-
μάτια του πληθυσμού. Τα φανταχτερά ιλου-
στρασιόν φυλλάδια της τουριστικής καμπά-
νιας των δημοτικών αρχών επιχειρούν μάταια 
να κρύψουν την καταθλιπτική, αγχωμένη και 
ανήμπορη Θεσσαλονίκη. Που τη συναντά κα-
νείς στα θλιμμένα, αγέλαστα πρόσωπα των συ-

μπολιτών μας και στην παραίτησή τους σε όλα 
τα επίπεδα. Προσωπικά και κοινωνικά.

Σύμφωνα με άλλες μελέτες ψυχολόγων, η 
ανεργία των κατόχων τίτλων της δευτεροβάθ-
μιας ή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως 
αποτέλεσμα να μη μετασχηματίζουν την ταυ-
τότητά τους, να μην ενηλικιώνονται. Να καθη-
λώνονται στην παλαιά τους ιδιότητα. Να δια-
τηρούν στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά της 
μαθητικής ή φοιτητικής ταυτότητας. Να ανα-
κυκλώνουν και να ανακυκλώνονται σε εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες και να απασχολού-
νται σε «φοιτητικές» δουλειές.

Η διάσταση αυτή είναι καθοριστική για να 
αντιληφθούμε τους κοινωνικούς λόγους για 
τους οποίους διευρύνεται ο χαρακτήρας της 
νεανικής φραπεδούπολης, για να κατανοή-
σουμε το ότι ο νεανικός και χαλαρός χαρακτή-
ρας της πόλης αποτελεί προϊόν της διάλυσης 
και της εξαθλίωσής της. Και δεν έχει  να κάνει 
μόνο με το γεγονός πως στην πόλη έχουν την 
έδρα τους μεγάλα ανώτατα εκπαιδευτικά συ-
γκροτήματα…
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Στις απαρχές του συνδικαλιστικού 
κινήματος, οι συνδικαλιστές αντι-
μετωπίζονταν από τους εργοδότες 
εχθρικά, μερικές φορές τους πέ-
ταγαν και από το παράθυρο.

Οι 
συνδικαλιστές τότε πά-
λευαν για το ύψος του 
μεροκάματου που, ας 
μην ξεχνάμε, αφορά το 

κέντρο των καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής, της αντίθεσης κεφαλαί-
ου-εργασίας.

 Στις μέρες μας ακόμα, το σ.κ. λέ-
γεται κοινωνικός εταίρος, ιδιαίτερα 
στον δημόσιο τομέα, που πριν λίγο 
καιρό αποτελούσε την εξασφαλισμέ-
νη εργασία, σε αντίθεση με τη μη εξα-
σφαλισμένη εργασία του ιδιωτικού 
τομέα.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει 
και οδηγούμαστε όλοι οι εργαζόμενοι 
προς τη μη εξασφαλισμένη εργασία. 
Το ερώτημα είναι αν στο μεσοδιάστη-
μα, το συνδικαλιστικό κίνημα και ιδι-
αίτερα εκείνο των καθηγητών έπαιξε 
κάποιον άλλο ρόλο πέρα από τη διεκ-
δίκηση συντεχνιακών αιτημάτων.

Η απάντηση είναι εύκολη και, 
κατά τη γνώμη μου, η ΟΛΜΕ προ-
σπαθούσε να απαντήσει στις πρωτο-

βουλίες που έπαιρνε η εκάστοτε κυ-
βέρνηση. Γι αυτό τις περισσότερες 
φορές η ΟΛΜΕ πάλευε για να μεί-
νουμε στην προηγούμενη κατάστα-
ση. Και δεν είχε άδικο, καθώς κάθε 
νέα μεταρρύθμιση ήταν χειρότερη 
από την προηγούμενη για όλους, κα-
θηγητές, μαθητές, γονείς.

Αλλά εδώ ακριβώς φαίνεται πως 
δεν είχε εναλλακτική πρόταση να 
αντιτάξει, εκτος των γενικόλογων αι-
τημάτων, δωρεάν δημόσιο σχολείο 
για όλους κλπ. Θα έλεγε κάποιος ναι, 
αλλά ήταν θέμα συσχετισμων, γιατί 
δεν είχε την πλειοψηφία η Αριστερά.

Εγώ θα απαντήσω πως ούτε της 
Αριστερά είδαμε εναλλακτική πρό-
ταση. Κι επειδή το έφερε η κουβέντα, 
αυτό δεν έπρεπε να είναι ένα από τα 
κύρια θέματα του ΚΕΜΕΤΕ;

Τουλάχιστον, ό,τι και να λέγεται 
για το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, είδαμε και δυό 
μελέτες.

Αυτός ήταν ένας απ’ τους λόγους 
που η ΟΛΜΕ δεν μπορεί να φτιάξει 
ένα μέτωπο με τους γονείς και τους 
μαθητές , ένα μέτωπο με όλη την κοι-
νωνία, τελικά, για τη δημόσια παιδεία. 
Γιατί έχει ένα παρελθόν συντεχνιακής 
συμπεριφοράς, γιατί, όταν είχε ισχύ, 
έκανε απεργίες στις εξετάσεις, που οι 
γονείς και οι μαθητές δεν έχουν ξεχά-
σει και φαίνεται στην κοινωνία, από 
την άλλη, πως δεν έχει εναλλακτική 

πρόταση. Ετσι δύσκολα μπορούμε να 
πείσουμε την κοινωνία για ποιο λόγο 
δεν θέλουμε την αξιολόγηση, σε μια 
κοινωνία που πρέπει να πούμε ότι 
παρακολουθεί την καταστροφή και 
δεν ξέρει τι να κάνει.

Ενα επιχείρημα που επικαλεί-
ται η ΟΛΜΕ είναι πως η αξιολόγη-
ση αποτελει έναν προπομπό απολύ-
σεων. ∆εν έχουν άδικο, αλλά  αν η 
ΟΛΜΕ δεν έχει την ισχύ, συλλογικά, 
να αποτρέψει τις απολύσεις, θα τα κα-
ταφέρει με το να κάνουν κλεφτοπόλε-
μο οι συνάδελφοι στους συλλόγους 
καθηγητών; 

Η γνώμη μου είναι πως η ΟΛΜΕ 
διάλεξε έναν πόλεμο που θα διασπά-
σει τους συναδέλφους και θα απομα-
ζικοποιήσει τις ΕΛΜΕ, γιατί μεταφέ-
ρει τον αγώνα εκτος έδρας. Τι θέλω 
να πω μ' αυτό; Πως, ενώ οι αγώνες 
μας απεργία η συλλαλητήριο, γίνο-
νται έξω από τους μηχανισμούς κα-
ταπίεσης κι επομένως ο συνάδελφος 
που φοβάται παίρνει θάρρος μέσα 
στο σύνολο, αμβλύνονται οι φόβοι του 
κι αυτό είναι πασίγνωστο στη δυναμι-
κή των ομάδων, ο αγώνας μεσ' τους 
συλλόγους καθηγητών, που πρέπει 
να πάρουν θέση ενάντια στην αξιολό-
γηση , είναι ένας αγώνας που απαιτεί 
ανώτερο επίπεδο συνείδησης. Υπάρ-
χει ο φόβος , οι πιέσεις από μεριάς δι-
ευθυντών συμβούλων και γενικά της 
διοικητικής μηχανής, κι έτσι προκύ-
πτουν φαινόμενα που το ΟΧΙ στην 
αξιολόγηση γίνεται ΝΑΙ. Κι αυτός 
που ενδίδει δεν είναι μια χαμένη πε-
ρίπτωση, είναι ένας συνάδελφος που 
τον χάσαμε γιατί βρέθηκε μόνος του 
να αντιμετωπίσει την εξουσία και πι-
θανόν δεν τόχει ξανακάνει. Μην ξε-
χνάμε πως οι πιο πολλοί συνάδελφοι 
με την ψήφο τους κάνουν μια ανάθε-
ση ψηφίζοντας Αριστερά, δεν έχουν 
χειραφετηθεί  να συγκρουστούν οι 
ίδιοι.

 Φοβάμαι πως η Αριστερά έχει 
θεοποιήσει την τακτική της παραδειγ-

ματικής ενέργειας. Στο φαντασιακό 
της ΖΕΙ ο Μπελλογιάννης, ο Πλου-
μπίδης και τόσοι άλλοι αγωνιστές 
που εδοσαν τη ζωή τους για τα ιδανι-
κά τους αλλά νικήθηκαν. Πρέπει να 
θυμηθούμε το Μπρέχτ και τους τρό-
πους να λέει κανείς την αλήθεια.

 Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης 
τελικά; ΝΑΙ, λέω εγώ!

Αλλά θα πρέπει να επεξεργαστεί 
η ΟΛΜΕ ένα σχέδιο αξιολόγησης, 
αφού πρώτα αξιολογηθεί όλη η διοι-
κητική μηχανή, αυτοί που χρόνια και 
χρόνια είναι έξω από τη σχολική τάξη, 
που τοποθετούνται σε θέσεις από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις, που μαζεύανε 
χαρτάκια, τυπικά προσόντα, δηλαδή, 
όταν εμείς κάναμε αγώνες, και τώρα 
θέλουν να μας αξιολογήσουν.

Από την άλλη, αυτό θα το υλοποι-
ήσουμε όταν θα έχουμε κυβέρνηση 
που προασπίζει τα συμφέροντα όλων 
των εργαζομένων και των καθηγητών 
εν προκειμένω και που θα θέλει μια 
ΠΑΙ∆ΙΑ στην υπηρεσία του Ελληνι-
κού Λαού, πυλώνα για την πνευμα-
τική και  παραγωγική ανασυγκρότη-
ση αυτής της χώρας, η οποία αν δεν 
αντιδράσουμε, οδεύει προς την κατα-
στροφή και την παρακμή.

 Θάχε κανείς αντίρρηση σε μια τέ-
τοια αξιολόγηση;

*καθηγητής στο Λύκειο Μαγούλας

Πέραν της γνωστής ρήσης του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου, εννοώ. Το ερώτημα έρ-
χεται και επανέρχεται, με διαφορετι-
κό τρόπο κάθε φορά, όλες τις τελευταί-
ες δύο τρεις δεκαετίες της ευδαιμονί-
ας και του πλαστικού παρά. Που συνο-
δεύτηκε από αμνησία ως προς το «ποιος 
αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω». Με ευ-
κολία αλλαξοπίστησαν πολλοί, προσχώ-
ρησαν αμαχητί στον «εκσυγχρονισμό», 
στον εθνομηδενισμό, στην εθελοδουλία, 
στο shopping therapy αμέριμνοι.

Μ 
α να, μια και, ως γνωστόν, «η 
ιστορία κύκλους κάνει»: Τρώ-
γοντας την κατραπακιά των 
δύο μνημονίων, απείρως πολ-

λοί, βρέθηκαν απορούντες, βρέθηκαν απροε-
τοίμαστοι. Συνάμα, αναγκασμένοι να δώσουν 
νέα ερμηνεία. Παρεμπιπτόντως ΚΑΙ «Αγα-
νακτισμένοι». Κι έτσι μετά τις μούντζες και τις 
κατάρες, μετά την συνωμοσιολογία, ΗΛΘΕ η 
ώρα να επανανακαλύψουμε λέξεις και έννοι-

ες απαγορευμένες, υπόγειες διαδρομές που 
σε κράτησαν και σε κρατάνε αιώνες ζωντανό, 
όσες φορές το πίστεψες. Επανέρχεται έτσι ξανά 
στο προσκήνιο η Ελλάδα και ο Ελληνισμός, η 
Πατρίδα. Σταμάτησε πρόσκαιρα και η Συκο-
φαντία. Αμηχανία έπεσε πάνω από το στρα-
τόπεδο των εκσυγχρονιστών και εκείνου του 
τμήματος της αριστεράς που παραμένει αμε-
τανόητα εθνο-μηδενιστικό. Γιατί το ερώτημα 
είναι Συντριπτικό: Μπορεί μια κολοβωμένη, 
αποκομμένη από τις ρίζες της Χώρα, ένα απο-
κομμένο από την ιστορία του Έθνος, να επιβι-
ώσει; Από πού θα αντλήσει δύναμη αν όχι από 
το πλούσιο παρελθόν του, αν δεν ξανανακαλύ-
ψει το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα, 
το αξιακό σύστημα που του μεταδόθηκε δια-
μορφούμενο και ανανεούμενο ανά τους αιώ-
νες; Για να σμιλευτεί ξανά το χθες με το σήμε-
ρα, για να υπάρξει αύριο.

Όσοι αρνούνται αυτή την πραγματικότη-
τα αποχωρούν οικιοθελώς από το Corpus, δεν 
εγγράφονται στην Τιτάνια Προσπάθεια που γί-
νεται για την επιβίωσή μας στον 21ο αιώνα. ∆ι-
ότι μπορεί να φτάσαμε  ως εδώ, πλην όμως οι 
πνευματικές μας δυνάμεις έχουν λιγοστέψει, ο 
πνευματικός κόσμος οικουρεί. Πριν περάσου-

με στην ΑΚΙΝΗΣΙΑ: προεόρτιο Θανάτου, πριν 
γίνουμε μουσειακό είδος, οι σύγχρονοι υπό 
Εξαφάνισιν (νέο) Φοίνικες:
-Οφείλουμε να αντιπαλέψουμε τη σημερινή 
εικόνα. 
-με επανανακάλυψη της προγενέστερης πλού-
σιας παρακαταθήκης της Χώρας, του Λαού, 
του Έθνους.
-με ∆ημοκρατική Πανστρατιά ενάντια στην 
επιβουλή, στην εξάρτηση και την υποτέλεια. 
Ενάντια στην εθελοδουλεία, ενάντια στα δύο 
μνημόνια και σε όσους ερημώνουν τη χώρα.

...∆ιάβηκαν γρήγορα οι αιώνες, Οδυσ-
σέα μου, Ιθάκη μου, Πατρίδα μου αγαπη-
μένη. Τι κι αν άλλαξαν τα ονόματά μας στο 
διάβα τους; Τι κι αν οι παλιοί θεοί μας γί-
ναν ένας; Οι Έλληνες έμειναν Έλληνες και 
τα θηρία θηρία. Κι εσύ πλανήτης και πλά-
νητας επιστρέφεις. (Bασιλική Νευροκοπλή, 
από «αντίφωνο»)

 Παρότι είμαστε πολλοί/ πολλές, είμα-
στε σε πολυδιάσπαση, σε ασυνενοησία. 
Εγωισμοί, καπετανάτα, αφόρητος βερμπα-
λισμός, διολίσθηση προς τα εκεί που μας 
σπρώχνουν: όλοι εναντίον όλων...

Εκεί που δείχναμε μπροστά 
με χέρια υψωμένα
Τώρα στεκόμαστε κουλοί.
Ατροφικά τα άκρα μας -και
μια απορία ζωγραφιστή
σε πρόσωπα χαμένα

 ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΟΥΜΕ  νέους εμφύλιους, να 
κρατήσουμε την Ελπίδα ζωντανή, τη ∆ημο-
κρατία να υπερασπιστούμε από Μνημόνιους 
και  Eφιάλτες του Ευρηδήμου, την Πατρίδα να 
δώκουμε ακέραιη στους απογόνους μας. 

          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ                 

...και γιατί όχι; 

Αξιολόγηση; Όχι, ευχαριστώ... 
Του Παναγιώτη Κόρπα*

Ασκήσεις αυτογνωσίας σε μια χώρα που καταρρέει

Τι είν' η πατρίδα μας (δοκιμή...)

Του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου
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Η μνημονιακή εμπειρία της χώρας απο-
τελεί μια εξαιρετική αφορμή προσωπι-
κού και συλλογικού αναστοχασμού. Στα-
χυολογώντας μια κριτική προσέγγιση 
του μεταπολιτευτικού κύκλου με έμφα-
ση στην ύστερη φάση του, επισημαίνο-
νται δύο αλληλένδετες εκδοχές, οι όψεις 
του ίδιου νομίσματος της ελληνικής κρί-
σης: Η δημιουργία του δημόσιου χρέους 
και το μορφωτικό έλλειμμα της πολιτικής 
ελίτ της χώρας.  

Α 
πό τη μια πλευρά, το ερώτημα για 
τη δημιουργία του δημόσιου χρέ-
ους βρίσκει, αναλυτικά, την απά-
ντησή του.

 Το δημιούργησε η άμεση και έμμεση ιδι-
οποίηση του δημόσιου πλούτου από μια ιδι-
ότυπη συμμαχία. Η πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική ανθρωπογεωγραφία της συμμαχί-
ας αυτής είναι γνωστή. Τραπεζίτες και χρημα-
τιστές, κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες και  φο-
ροφυγάδες, μεγαλοεργολάβοι και ιδιοκτήτες 
ΜΜΕ,  επιδοτούμενες ΜΚΟ, golden boys, δι-
εφθαρμένο κομματικό σύστημα και πολιτικό 
προσωπικό. 

Το δημιούργησε ένας παρακμιακός τρό-
πος αντίληψης της πολιτικής και της διακυβέρ-
νησης, η συνάντηση «αιτημάτων» και «προ-
σφορών» πολιτών και πολιτικών, επιχειρημα-
τιών και κυβερνήσεων, το πελατειακό σύστη-
μα της κεντρικής και περιφερειακής εξουσίας, 
η μυωπική στρατηγική διανομής των ευρωπα-
ϊκών επιδοτήσεων που αντικατέστησε κάθε πο-
λιτικό σχέδιο. 

Το δημιούργησε ο τρόπος, δηλαδή, που 
κυβερνήθηκε -στην ακυβερνησία του- ο τόπος 
κατά τον μεταπολιτευτικό κύκλο. 

Αυτό το δημόσιο χρέος της χώρας μετα-
φράστηκε, τελικά, σε χρέος των εργαζομένων, 
των συνταξιούχων, των ανέργων, της λαϊκής οι-
κογένειας, ενώ η μεταπρατική οικονομική εγ-
χώρια ελίτ έμεινε ανέγγιχτη, χωρίς να καταβάλ-
λει το ισοδύναμο μερίδιό της για την υπέρβα-
ση της κρίσης. Ανέγγιχτη και η κυριαρχία των 
καρτέλ στη λειτουργία της εθνικής οικονομίας, 
η οποία ακολουθεί δρόμο αποικιοποίησής της.  

Από την άλλη πλευρά, το μορφωτικό έλ-
λειμμα του πολιτικού προσωπικού αντικατο-
πτρίζεται στο μέγεθος του οικονομικού ελλείμ-
ματος της χώρας. Η πολιτική ελίτ κατάφερε να 
απολέσει για την πατρίδα σημαντικές γεωπολι-
τικές προκλήσεις και γεωοικονομικές ευκαιρί-
ες που η Ιστορία προσέφερε απλόχερα. Περι-
ορίστηκε σε μια στρεβλή διαχείριση των κον-
δυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υιο-
θέτησε την εκχώρηση ασύμμετρων εξουσιών 
σε συστήματα οικονομικών και επιχειρηματι-
κών συμφερόντων. Απομακρύνθηκε από την 
αληθινή Πολιτική, αφού ποτέ δεν την κατανό-
ησε ως μνήμη, γνώση, αξία, σχέδιο, πρόβλεψη. 
Τα πολιτικά κόμματα, αδρά χρηματοδοτούμε-
να από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναπαρή-
γαγαν μόνο τις εσωτερικές δομές τους χωρίς 

να παράγουν, όπως όφειλαν, σοβαρά πολιτικά 
προγράμματα και λύσεις.  

Η ίδια η Κοινωνία, σχεδόν μηχανιστικά, 
αποδέχθηκε έναν κώδικα πολιτικής συμπερι-
φοράς με κοινό τόπο την αντι-αξία της ιδιοτέ-
λειας, την ιδεολογία του άκρατου ατομικισμού, 
του νεοπλουτισμού, του καταναλωτισμού, του 
εθνομηδενισμού, τη μετεξέλιξη της ∆ημοκρα-
τίας μας από συμμετοχική σε τηλεοπτική.

Σήμερα, βρισκόμαστε  σε ένα αμήχανο πο-
λιτικό τοπίο, στο οποίο φαίνεται να υπάρχουν 
σκιές και φαντάσματα πολιτικών κομμάτων 
και, βέβαια, να απουσιάζει και πάλι η Πολιτι-
κή. Οι νέες κοινωνικές αποτυπώσεις εμφανίζο-

νται να υπερβαίνουν τα ιδεολογικά οχυρώμα-
τα του παρελθόντος και την παραδοσιακή πο-
λιτική γεωγραφία, αναζητώντας σύγχρονο και 
αληθινό περιεχόμενο στις έννοιες: αριστερά, 
δεξιά, κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη, πατρι-
ωτισμός κ.α.

Σήμερα, συγκροτούνται και εξελίσσονται 
νέες κοινωνικές συμμαχίες που μοιάζουν, 
ίσως, ετερόκλητες και διαπερνούν οριζόντια το 
σύνολο των παλαιών πολιτικών επιρροών. Σε 
όλο το φάσμα του πολιτικού στίβου πραγματο-
ποιούνται διεργασίες, ανακατατάξεις και δια-
φοροποιήσεις. Το παλαιό αργοπεθαίνει, το νέο 
κυοφορείται, αλλά δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Η 
γέννα απαιτεί χρόνο, δείχνει να είναι επώδυνη 
και απροσδιόριστη. 

Η ρήξη με τις γενεσιουργούςς αιτίες που 
οδήγησαν τη χώρα στην πολυδιάστατη πολι-
τική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 
ηθική κρίση, αποτελεί τον ελάχιστο όρο εθνι-
κής επιβίωσης, την ελάχιστη προϋπόθεση για 
το νέο ξεκίνημα.

Τα βήματα της χώρας στο μέλλον απαιτούν 
νέες συνθέσεις και ενσωματώσεις πολιτικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων του 
τόπου, στην κατεύθυνση ενός δημοκρατικού 
πατριωτικού Σχεδίου - Κινήματος εθνικής ανα-
συγκρότησης, με τις σημερινές αντιστοιχίες του, 
όμοιο του 1909. Σε αντίθετη περίπτωση, η με-
τατροπή της χώρας σε Αποικία Χρέους δείχνει 
ως μη αντιστρέψιμη για το άμεσο μέλλον.

*Εκπαιδευτικός, ΕΛΜΕ Βοιωτίας

∆ύο όψεις του ίδιου νομίσματος
Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της πολιτικής ελίτ

Η ρήξη με τις γενεσιουργούςς αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην πολυδιάστατη πολιτική, οι-
κονομική, κοινωνική, πολιτιστική και ηθική κρίση, αποτελεί τον ελάχιστο όρο εθνικής επιβί-
ωσης

Του Σπύρου Βαζούρα*

“ 

Αυτό το δημόσιο χρέ-

ος της χώρας μεταφρά-

στηκε, τελικά, σε χρέ-

ος των εργαζομένων, 

των συνταξιούχων, των 

ανέργων, της λαϊκής 

οικογένειας.

Ρεσιτάλ παραπληροφόρησης έχει εξαπολύσει 

η ∆ημόσια Τηλεόραση, ασκώντας καθημερι-

νή προπαγάνδα από τα μεσημεριανά και τα 

βραδινά δελτία ειδήσεων για το ό,τι συμβαί-

νει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία. 

Κατ αρχάς, ασκεί συστηματική λογοκρισία 

στον ίδιο της τον απεσταλμένο στην Ρωσία, 

μήπως κα πει τίποτα που να αμφισβητήσει 

την εξωραϊσμένη εικόνα των αγωνιστών της 

ελευθερίας, και του ευρωπαϊκού ιδεώδους 

που συστηματικά προσπαθεί να περάσει ο 

σταθμός. Μέχρι που μια φορά, κατάφερε να 

πει αυτά που ήθελε ο άνθρωπος, με συνέ-

πεια να εκθέσει ανεπανόρθωτα τους παρου-

σιαστές του σταθμού, και βέβαια το υποβο-

λείο που κρύβεται πίσω από τις κάμερες. 

Βέβαια, για να ‘μαστε και δίκαιοι, αντίστοιχη 

προπαγάνδα κάνουν και τα άλλα κανάλια, 

ιδιαιτέρως ο ΣΚΑΪ. Πριν από λίγες ημέρες 

προέβαλλε κινητοποίηση ουκρανών μετα-

ναστών στην Ελλάδα, όπου εμφάνισε στο 

ρεπορτάζ κάτι κυρίες που έλεγαν απίστευ-

τα πράγματα ότι «Η Ευρώπη είναι το μέλλον 

της Ουκρανίας», ότι η ύπαρξη και η κυριαρ-

χία των ακροδεξιών στην πλατεία Μεϊντάν 

είναι «προπαγάνδα της τηλεόρασης» (ποι-

άς; Αυτής που τους προβάλλει;;;), ενώ ότι οι 

εθνικιστές βρίσκονται όλοι στην Κριμαία και 

στηρίζονται από τους Ρώσους για να βυθί-

σουν την χώρα στον πόλεμο. 

Βεβαίως, διόλου άσχετη δεν είναι αυτή η επίθε-

ση προπαγάνδας με την στάση που έχει τη-

ρήσει η ελληνική κυβέρνηση. Μια στάση 

που καταφανώς γελοιοποιεί απόλυτα την 

χώρα. Επίσης, δεν θα πρέπει να μας διαφεύ-

γει από το νου το γεγονός ότι όσο γινόμα-

στε περισσότερο αποικία χρέους, άλλο τόσο 

θα απροκάλυπτη και ωμή θα είναι η προπα-

γάνδα των επικυρίαρχών μας μέσα από τα 

ΜΜΕ. ∆ιότι θα θυμάστε ότι, στην περίπτωση 

του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας, ή ακόμα 

και του Λιβάνου το 2006, τα ελληνικά ΜΜΕ 

–διαπλεκόμενα ή μή– είχαν τηρήσει πολύ 

σοβαρότερη στάση από τον προπαγανδιστι-

κό οχετό της ∆ύσης, που πραγματικά είναι 

σα να απευθύνεται σε ηλιθίους. Τώρα, κα-

ταπώς φαίνεται, η μηχανή αναμετάδοσης… 

his master’s voice έχει εγκατασταθεί για τα 

καλά στο εσωτερικό της χώρας…

Τι θα γίνει 
επιτέλους με 
την ∆Τ
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Ως συνεχιστής της παράδοσης 
των δυτικών αποικιοκρατών,  
η τρόικα  μεταθέτει το κέντρο 
βάρους του νέου γύρου  δια-
πραγματεύσεων από τα δημο-
σιονομικά στον έλεγχο και στη 
αποδιάρθρωση της εγχώριας 
παραγωγής, προς όφελος των 
πολυεθνικών εταιρειών.

Ε 
πικαλούμενοι την έκ-
θεση του ΟΟΣΑ , οι δα-
νειστές μας, σε πλήρη 
συγχορδία με τη γερ-

μανική καγκελαρία,  επιμένουν μετ’  
επιτάσεως –μεταξύ άλλων: φαρμά-
κων, ψωμιού, βιβλίων κ.λπ., στην 
απελευθέρωση της αγοράς για δυο 
βασικά προϊόντα μας: το γάλα και 
το λάδι, θέτοντας στο στόχαστρο τον 
πρωτογενή τομέα της χώρας. 

Οι προθέσεις τους έχουν γίνει  
αντιληπτές από καιρό, αφού, μετά 
τις ποσοστώσεις στην εγχώρια πα-
ραγωγή ζωοτροφής και γάλακτος 
στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ακολούθησαν  
στα χρόνια του μνημονίου: η πώλη-
ση της συνεταιριστικής ∆Ω∆ΩΝΗΣ 
στον επικεφαλής της τουρκικής Κό-
κα-Κόλα, οι επιβαρύνσεις στο πε-
τρέλαιο κίνησης, η φορολόγηση των 
αγροκτημάτων και η συνεχής επι-
βάρυνση του κόστους παραγωγής 
ανά μονάδα αγροτικού προϊόντος, 
προς όφελος των μεγάλων εκμεταλ-
λεύσεων. 

Η επιμονή της τρόικας στην πα-
ράταση των ημερών του «φρέσκου 
γάλακτος» πέραν των πέντε, οδηγεί 
στην απελευθέρωση της αγοράς γά-
λακτος, αφού αυτό θα μπορεί να ει-
σάγεται ,-είτε σε μορφή σκόνης είτε 
σαν πάγος-, και να πωλείται ως φρέ-
σκο στην εγχώρια αγορά. Το όριο 
των πέντε ημερών είναι αποτρεπτι-
κό για τις ξένες εταιρείες αφού δεν 
προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν 
τον κύκλο: παραγωγή, παστερίωση, 
μεταφορά και διάθεση, προκειμέ-
νου να επωφεληθούν από την τιμή 
πώλησης του φρέσκου γάλακτος 
στα ράφια των σουπερ μάρκετ. Η 
προοπτική αυτή θα οδηγήσει σε  με-
γαλύτερη πτώση της τιμής του πα-
ραγωγού που σήμερα για το αγελα-
δινό γάλα φτάνει περίπου στα 0,44 
€/kg, οδηγώντας σε κατάρρευση τον 
κλάδο και σε ματαίωση κάθε σχεδί-
ου διατροφικής αυτάρκειας για τη 
χώρα, την ώρα που αντιμετωπίζει τη 
μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση στη 
μεταπολεμική της ιστορία και η πα-
ραγωγική αναδιάρθρωση είναι μο-

νόδρομος για την εθνική επιβίωση. 
Να σημειωθεί ότι, η συνολι-

κή ετήσια παραγωγή αγελαδινού 
γάλακτος, που κυμαινόταν στους 
750.000 τόνους  κατά μέσο όρο έως 
το 2005, παρουσιάζει κάμψη στους 
640.000 τόνους το 2012 και φτάνει 
μόλις τους 600.000 τόνους το 2013  
(στοιχεία ΠΑΣΕΓΕΣ), γεγονός που 
αντανακλά την ελάττωση των μι-
κρομεσαίων γαλακτοκομικών εκ-
μεταλλεύσεων, που παράγουν μέ-
χρι 50.000 κιλά γάλα ετησίως, από 
25.000 στις αρχές του '90 σε μόλις 
2.000 το 2012, με τάση διαρκούς 
συρρίκνωσης!

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και 
οι πιέσεις «των ντίλερ», για πρόσμι-
ξη του ελαιολάδου μας με σπορέ-
λαια: σογιέλαια, κανόλες, φοινικέ-
λαια, καλαμποκέλαια, βαμβακέλαια, 
κλπ., με απώτερο στόχο τη νόθευση 
του βασικότερου εγχώριου προϊό-
ντος  της μεσογειακής διατροφής.

Για την εμπορική περίοδο 
2013/2014 αναμένεται αύξηση 

κατά 7% της παραγωγής σπορέλαι-

ων στην Ευρώπη, αγγίζοντας  τους 

17 εκατομμύρια τόνους, στους οποί-

ους, αν προστεθούν 8,5 εκατομμύ-

ρια εισαγωγών ελαιοκάρπων (κυ-

ρίως γενετικά τροποποιημένης σό-
γιας) από τρίτες χώρες και άλλα 2 
εκατομμύρια τόνων από αποθέμα-
τα, ισοδυναμούν με 27-28 εκατομ-
μύρια τόνοι σπορέλαιων. Η Ευρω-
παϊκή ένωση απορροφά περί τους 
13-14 εκατομμύρια τόνους ετη-
σίως για τη βιομηχανία τροφίμων 
και άλλα 8-10 εκ. για καύσιμα (βιο-
ντήζελ) χωρίς κάποια αυξητική τάση 
στα τελευταία χρόνια. Οι διαθέσιμοι 
2-3 εκατομμύρια τόνοι, στο τέλος της 
εμπορικής περιόδου, επιλέγεται  να 
εισαχθούν στη διατροφική αλυσίδα 
του φτωχού Νότου, αλλάζοντας τις 
διατροφικές  συνήθειες. Η επιλογή 
αυτή των εμπόρων –μεταπρατών γί-
νεται  παρά τις ενστάσεις του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, που θε-
ωρεί τα σπορέλαια πηγή μεγάλων 
βλαβών για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό, λόγω του υψηλού ποσοστού 
πολυακόρεστων λιπαρών, που προ-
καλούν προ-καρκινική δράση, ευ-
νοούν δηλαδή την εμφάνιση καρ-
κίνου μέσω μηχανισμών που σχε-

τίζονται με τον μεταβολισμό των λι-
παρών ουσιών. Η χρεοκοπημένη 
Ελλάδα καλείται ν' αποτελέσει και 
εδώ το πειραματόζωο των νέων σχε-
διασμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
δημόσια υγεία.

Στον αντίποδα, η  ανασυγκρότη-
ση της αγροτικής οικονομίας προ-
ϋποθέτει  ένα εθνικό σχέδιο  προ-
στασίας της εγχώριας παραγωγής 
και ανάπτυξης  με βάση τους μικρο-
μεσαίους παραγωγούς και κεντρι-
κό στόχο την αυτάρκεια αγροτικών 
προϊόντων και την κάλυψη των δια-
τροφικών αναγκών ολόκληρου του 
πληθυσμού με ασφαλή και οικο-
λογικά παραγόμενα προϊόντα. Ένα 
σχέδιο που να ενισχύει νέες ανα-
γκαίες δομές στον αγροτικό χώρο, 
με χαρακτηριστικά αποκέντρωσης 
και τοπικοποίησης, σε συνδυασμό 
με μια νέα συλλογική-συνεταιριστι-
κή συνείδηση και οργάνωση. ∆ο-
μές και δίκτυα που θα αξιοποιούν  
το νεότερο επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας (που τα τελευταία χρόνια, 
όντας απαξιωμένο, αποδημεί) με 
ταυτόχρονη αναβάθμιση των ερευ-
νητικών ιδρυμάτων και αξιοποίηση 
της πείρας και της γνώσης των αν-
θρώπων του χωραφιού. 

 Ειδικότερα  η ανάκαμψη του 
κτηνοτροφικού τομέα θα προϋπέ-
θετε ένα εθνικό σχέδιο κινήτρων για 
την απασχόληση νέων ανθρώπων 
σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 
Βάση αυτού του σχεδίου θα έπρε-
πε να είναι παραγωγικοί συνεταιρι-
σμοί περιφερειακής εμβέλειας, που 
ως ενιαίες μονάδες, θα έχουν την ευ-
θύνη για την ταυτόχρονη παραγω-
γή αγροτικών προϊόντων και ζωο-
τροφών, θα αναλαμβάνουν την πα-
ραγωγή και αναπαραγωγή του ζω-
ικού κεφαλαίου στηριζόμενοι στις 
ντόπιες ποικιλίες και, παραπέρα, 
την παραγωγή και επεξεργασία ζω-
οκομικών προϊόντων για την κάλυ-
ψη περιφερειακών και εθνικών ανα-
γκών.

Σε συνεργασία δε με καταναλω-
τικούς συνεταιρισμούς, θα έπρεπε 
να προωθούνται άμεσα προγράμ-
ματα κάλυψης επισιτιστικών ανα-
γκών ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων, καθώς  και η στήριξη των κοι-
νωνικών δομών των δήμων για 
όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
επιβίωσης. Τα παραπάνω είναι με-
ρικά μόνο προαπαιτούμενα προκει-
μένου να οικοδομηθεί μια νέα προ-
σέγγιση-σχέση του παραγωγού με 
το προϊόν που παράγει και με τον 
καταναλωτή για τον οποίο προορί-
ζεται, αμβλύνοντας κατά το δυνατόν 
την αντίθεση αυτή. 

                                                                                                                                 ΕΛΛΑ∆Α

Ο πόλεμος του ψωμιού! 
Το γάλα και το λάδι στο στόχαστρο των δανειστών

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι πιέσεις «των ντήλερ», για πρόσμιξη του ελαιολάδου μας με σπορέλαια: σο-
γιέλαια,  κανόλες, φοινικέλαια, καλαμποκέλαια, βαμβακέλαια, κλπ., με απώτερο στόχο την νόθευση του βασικό-
τερου εγχώριου προϊόντος  της Μεσογειακής διατροφής.

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Το όριο των 5 

ημερών είναι 

αποτρεπτικό για 

τις ξένες εται-

ρίες αφού δεν 

προλαβαίνουν 

να ολοκληρώ-

σουν τον κύκλο: 

παραγωγή, πα-

στερίωση, με-

ταφορά και διά-

θεση.
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Ο ελληνισμός της Κύπρου και η Κυπρια-
κή ∆ημοκρατία βρίσκονται και πάλι αντι-
μέτωποι με μια θανάσιμη απειλή. Σαρά-
ντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, γί-
νεται προσπάθεια εκμετάλλευσης της ση-
μερινής αδυναμίας Κύπρου και Ελλάδας, 
ώστε να υπογράψουν τη νομιμοποίηση 
του «Αττίλα» και των εγκλημάτων του: της 
εθνοκάθαρσης, του εποικισμού και του 
ψευδοκράτους.

∆ 
έκα χρόνια μετά την απόρριψη 
του σχεδίου Ανάν, το ίδιο βασικά 
σχέδιο, επανέρχεται με τις ίδιες 
υψηλές πιέσεις –έχουμε ήδη 

παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ομπά-
μα–, τους ίδιους εκβιασμούς, τις ίδιες απει-
λές – ο Νταβούτογλου δηλώνει και πάλι πως, 
μετά από αυτό, δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός 
από τη διχοτόμηση, λες και η τουρκική κατο-
χή δεν έχει επιβάλει ήδη διχοτομικό καθεστώς 
στο νησί.

Η εσπευσμένη και εκβιαστική παρέμβαση 
της αμερικανικής κυβέρνησης έχει ως πρό-
σθετη επιδίωξη την εκμετάλλευση των κυπρι-
ακών υδρογονανθράκων και κυρίως την ανα-
συγκόλληση του ρηγματωμένου άξονα Τουρ-
κίας– Ισραήλ. Στον βωμό αυτής της ανασυ-
γκόλλησης προσφέρεται σαν εύκολο θύμαη 
Κυπριακή ∆ημοκρατία, έτσι ώστε να πραγμα-
τοποιηθεί «συνεκμετάλλευση» των υδρογο-
νανθράκων με συμμετοχή της Τουρκίας και 
διέλευση των αγωγών από αυτήν.

Το υποτιθέμενο «νέο πλαίσιο» λύσης, των 
Αναστασιάδη –Έρογλου, εξαφανίζει την Κυ-
πριακή ∆ημοκρατία και τη νομική και διεθνή 
της υπόσταση,  κάνοντας λόγο για νέο «Κυπρι-
ακό κράτος», το οποίο θα συστήσουν, από κοι-
νού και ισότιμα, τα «δύο συνιστώντα κράτη». 
Έτσι, γίνεται αποδεκτός ο διαχρονικός στόχος 
της Τουρκίας για ουσιαστική διάλυση της Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας. Συναφώς, δεν γίνεται 
καμία αναφορά σε εισβολή, κατοχή, κατοχικές 
δυνάμεις, ούτε καν στον σεβασμό των αποφά-
σεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας και της Ολομέλειας του ΟΗΕ, το δε ψευ-
δοκράτος αποκτά την ίδια διεθνή υπόσταση με 
την ανεξάρτητη Κυπριακή ∆ημοκρατία!

Πέρα από τις ευθύνες των κυπριακών ηγε-
σιών –κυβέρνησης και κομμάτων–, τις οποίες 
και θα καταδείξει ο κυπριακός ελληνισμός, 
ενάντια σε κάθε είδους πιέσεις και εκβια-
σμούς, όπως είχε κάνει και με το σχέδιο Ανάν, 
πρέπει να επιμείνουμε στις ευθύνες της ελλη-
νικής κυβέρνησης και των ελλαδικών κομμά-
των.

Η ελληνική πολιτεία κρύβεται πίσω από 
τους Κύπριους, που έχουν το τουρκικό πιστό-
λι στον κρόταφο. Τους έχει ουσιαστικά εγκατα-
λείψει, δεχόμενη να μεταμφιέζονται παραβιά-
σεις του ∆ιεθνούς ∆ικαίου σε αντικείμενα πα-

ζαριού, που γίνεται στη βάση «διζωνικής-διχο-
τομικής» λύσης.

Και όμως, το ζήτημα της Κύπρου δεν απο-
τελεί μια ενδοκοινοτική διαμάχη αλλά ζήτημα 
εισβολής και κατοχής, και η Ελλάδα είναι υπο-
χρεωμένη, και από τις διεθνείς συνθήκες και 
από τη διαχρονική εμπλοκή της στους αγώνες 
των Κυπρίων, και προ παντός από την ιστο-
ρία χιλιάδων χρόνων του ελληνισμού της Ελ-
λάδας και της Κύπρου, να πάρει ξεκάθαρη 
θέση. Εξάλλου, μια πιθανή αρνητική εξέλιξη 
στην Κύπρο απειλεί τα συνολικότερα ελληνικά 
εθνικά συμφέροντα.Γι’ αυτό πρέπει να σπάσει 
το τείχος της σιωπής και της συνενοχής που 
κυριαρχεί σήμερα. Η ελληνική πολιτεία και τα 
πολιτικά κόμματα πρέπει να πάρουν ανοικτή 
και ξεκάθαρη θέση.

Οι υπογράφοντες πιστεύουμε πως η Ελ-
λάδα πρέπει να ξεκινήσει μια επίπονη αλλά 
απαραίτητη κινητοποίηση υπέρ της εφαρμο-
γής στην Κύπρο των θεμελιωδών γενικών αρ-
χών που αφορούν τον σεβασμό της κυριαρχί-
ας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας 
όλων των κρατών. ∆έκα χρόνια μετά την απόρ-
ριψη του σχεδίου Ανάν, πρέπει να είμαστε και 
πάλι έτοιμοι για έναν μεγάλο αγώνα αποτρο-
πής της καταστροφής, που οδηγεί άμεσα στην 
εξαφάνιση της ανεξάρτητης Κυπριακής ∆ημο-
κρατίας και, μεσοπρόθεσμα, στην πλήρη τουρ-
κοποίηση της Κύπρου και την παραπέρα συρ-
ρίκνωση του ελληνισμού.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, όταν ήλθε 
το σχέδιο Ανάν, οι συνθήκες εμφανίζονταν 
ακόμα πιο ασφυκτικές, και όμως, τότε, κα-
τορθώσαμε να αποτρέψουμε την καταστρο-
φή. Εξάλλου, ήδη ένα μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία, έχει επικρίνει 
ανοικτά τον επιχειρούμενο αμερικανοτουρκι-
κό  εκβιασμό.

Έχοντας πίστη στη δύναμη του δικαίου 
αλλά και στο αγωνιστικό φρόνημα του ελληνι-
σμού, σε Κύπρο και Ελλάδα, είμαστε πεισμέ-
νοι πως η αλήθεια θα λάμψει και πάλι και αυτό 
το νέο έκτρωμα θα απορριφθεί.  Για να ανοίξει 
επί τέλους ο δρόμος για μια δίκαιη και οριστι-
κή λύση του Κυπριακού, που θα τοποθετηθεί 
στη σωστή του βάση, με αποχώρηση του Αττί-
λα και των εποίκων, επιστροφή των προσφύ-
γων στα σπίτια τους και αποκατάσταση της κυ-
ριαρχίας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας σε όλη 
την έκταση του νησιού. Τίποτε λιγότερο από το 
δίκαιο και την αλήθεια.

Μέχρι σήμερα 8 Μάρτιου 2014 έχουν 
υπογράψει 1010 άτομα το ψήφισμα και εδώ 
παραθέτουμε τις πρώτες από αυτές.

Αν επιθυμείτε και εσείς να υπογράψετε 
αυτό το ψήφισμα υπογράψτε εδώ: http://goo.
gl/1qAsxF 
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Χατζηαναστασίου, Τάσος δρ Ιστορίας
Χατζηπέρος, Παναγιώτης Αντιναύαρχος ε.α.
Χατζηπέτρου, Μιχάλης, αντιπρ. Ανασφάλι-
στων ΟΑΕΕ

Υπογραφές:
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Πριν από δέκα χρόνια, όταν ο κυ-
πριακός ελληνισμός απέρριψε το 
σχέδιο Ανάν, ο εκ των εμπνευ-
στών του λόρδος Χάνεϊ είπε ότι θα 
μας το φέρνουν ξανά και ξανά, μέ-
χρι να πούμε ΝΑΙ!

Α 
ν και σε κάποια σημεία 
η περιγραφόμενη λύση 
στο κοινό ανακοινωθέν 
Αναστασιάδη-Έρογλου 

προσεγγίζει ακόμα περισσότερο της 
«τουρκικές ευαισθησίες» (αυτό οφεί-
λεται στην προσαρμογή σ’ αυτό  των 
παραχωρήσεων-δώρων που έκανε 
ο κ. Χριστόφιας προς τους ΤΚ), δεν 
ξεφεύγει στη φιλοσοφία του από το 
σχέδιο Ανάν.

Η συμφωνία της 11ης Φεβρουα-
ρίου εμπεριέχει πολλές «εποικοδο-
μητικές ασάφειες». Αυτό το παραδέ-
χονται αρκετοί από τους υποστηρι-
κτές του κειμένου, οι οποίοι σημειώ-
νουν χαρακτηριστικά ότι «το σχέδιο 
Ανάν ήταν λειτουργικότερο σε σχέση 
με τη νεόκοπη εκδοχή του».

Μερικές επισημάνσεις για το ανα-
κοινωθέν
∆εν χρειάζεται να προβούμε σε ενδε-
λεχή ανάλυση του ανακοινωθέντος 
για να συμπεράνουμε ότι, αν καταλή-
ξουμε σε συμφωνία, με βάση το κεί-
μενο, αυτή θα οδηγήσει τον κυπρια-
κό ελληνισμό σε τραγικές περιπέτει-
ες που άπτονται άμεσα με το ζήτημα 
της βιολογικής του επιβίωσης στο 
νησί.

Η Ενωμένη Κύπρος και όχι η Κυ-
πριακή ∆ημοκρατία (Κ.∆.) όπως ανα-
φέρεται στην κοινή διακήρυξή τους, 
παραπέμπει σ’ ένα νέο κράτος που 
θα διαδεχθεί την Κ.∆. Συγκεκαλυμ-
μένα, λοιπόν, περνάει η τουρκική 
θέση περί «παρθενογένεσης».

Το γεγονός αυτό είναι προφα-
νές ότι δημιουργεί κενό ασφαλείας 
για τον κυπριακό ελληνισμό ο οποί-
ος θα απολέσει (οικειοθελώς) τη δι-
εθνώς αναγνωρισμένη κρατική του 
οντότητα.

Ας υποθέσουμε όμως ότι το θέμα 
της «παρθενογένεσης» είναι ζήτη-
μα ερμηνείας και πρόκειται να τύχει 
σκληρής διαπραγμάτευσης από την 
πλευρά τους. Υπάρχει και άλλη παγί-
δα, η οποία μπορεί να τους οδηγήσει 
στο ίδιο αποτέλεσμα. «Από πού  πη-
γάζει η εξουσία;» Από τη στιγμή που 
το νέο πολιτειακό σύστημα θα εγκα-
θιδρυθεί με χωριστά δημοψηφίσμα-
τα, είναι προφανές ότι υπάρχουν χω-
ριστά δικαιώματα. ∆εν υπάρχει κα-
μία αναφορά στον ενιαίο λαό, άρα 
υπάρχουν χωριστές κυριαρχίες, και 

σ’ αυτό το σημείο κρύβεται ο σπόρος 
της διάσπασης του ενιαίου κράτους. 
Το αποτέλεσμα θα είναι και οι ΤΚ 
στον Βορρά να έχουν το δικό τους δι-
εθνώς αναγνωρισμένο κράτος και το 
ΕΚ κρατίδιο του Νότου να παραμεί-
νει δορυφοροποιούμενο στην Τουρ-
κία.

Άλλο ένα δύσκολο σημείο του 
ανακοινωθέντος δημιουργεί ερωτη-
ματικά και αυτό είναι το πόσο βιώσι-
μη μπορεί να είναι η πολυδιαφημι-
ζόμενη αυτή λύση.

Μια συμφωνία για να είναι βιώ-
σιμη θα πρέπει πρωτίστως να δια-
σφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία 
των δημοκρατικών θεσμών και δι-
καιωμάτων και να εγγυάται την ισο-
νομία του συνόλου των Κυπρίων πο-
λιτών. Αντί αυτού όμως, η συμφωνία 
παρακάμπτει βασικές αρχές του κα-
ταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και προ-
άγει έναν ιδιότυπο ρατσισμό, δίνο-
ντας υπερπρονόμοια τύπου απαρ-
τχάιντ στην ΤΙΚ μειοψηφία. Το γεγο-
νός αυτό από μόνο του εμπεριέχει 
τα σπέρματα εσωτερικών διενέξεων 
που είναι λογικό ότι θα προκαλέσουν 
έξωθεν παρεμβάσεις και, γιατί όχι, 
και στρατιωτικές επεμβάσεις.

Αποτέλεσμα, το Ελληνοκυπρια-
κό νότιο κρατίδιο, αντί να αποτελέσει 
πηγή ειρήνης και σταθερότητας για 
την περιοχή (ο δρόμος προς την κό-
λαση είναι στρωμένος με ροδοπέτα-
λα), αφού θέσει υπό καθεστώς ομη-
ρίας  τόσο τους ΕΙΚ όσο και την ελλη-
νική δημοκρατία, θα καταστεί απλώς 
άλλη μια εστία αναταραχής.

Το κλειδί και ο καταλύτης
Το κλειδί για την επανεκκίνηση της 
νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας 
για το κυπριακό βρίσκεται στην Ου-
άσινγκτον. 

Ο γεωπολιτικός χάρτης της πε-
ριοχής αναδιατυπώνεται και επανα-
προσδιορίζονται οι σχέσεις των δρώ-
ντων στον χώρο αυτό. Στην περιο-
χή συντελείται μια μικρή νέα Γιάλτα, 
οι Αμερικανοί έχουν αναλάβει την 
πρωτοβουλία να επαναχαράξουν τον 
χάρτη της περιοχής. Επιδίωξή τους 
είναι να κρατήσουν όσο μπορούν πιο 
μακριά τη Μόσχα από τον χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου. Η γεωστρα-
τηγική αρχιτεκτονική που προσπα-
θούν να οικοδομήσουν στην περιοχή 
μας προβλέπει επανασύσταση του 
άξονα Τουρκίας-Ισραήλ. 

Η τάση που επικρατεί (τουλάχι-
στον επί του παρόντος) στην αμερικα-
νική πρωτεύουσα επιμένει να θεω-
ρεί την Τουρκία των Ερντογάν-Ντα-
βούτογλου σημαντικό περιφερειακό 
παίχτη.

Στο σύνθετο σκηνικό που δια-
μορφώνεται στη ζώνη της Ανατολι-
κής Μεσογείου, η προοπτική της εκ-
μετάλλευσης των φυσικών πόρων 
της περιοχής αναδεικνύεται σε κα-
ταλύτη. Ο αμερικανικός παράγων 
ευελπιστεί ότι, μπροστά στις οικονο-
μικές απολαβές που θα προκύψουν 
στο άμεσο μέλλον από την αξιοποί-
ηση των κοιτασμάτων του φυσικού 
αερίου, η κάθε εμπλεκόμενη πλευ-
ρά θα παραβλέψει εν τέλει της ενστά-
σεις της.

Όσον αφορά την Τουρκία, η γεί-
των θα βγει  πολλαπλά κερδισμένη 
αν παρ’ ελπίδα ευοδωθεί η διαπραγ-
μάτευση και καταλήξουμε σε συμ-
φωνία. Εκτός από τα οικονομικά οφέ-
λη και τη δορυφοροποίηση της Κύ-
πρου, θα ξεμπλοκάρουν και τα κεφά-
λαια της διαπραγμάτευσής της με την 
Ε.Ε., τα οποία κρατάει κλειστά, χρη-
σιμοποιώντας τα ως μοχλό πίεσης η 
Κ.∆., και έτσι θα επανεκκινήσει τη δι-
αδικασία για την είσοδό της στην Ε.Ε.

Οι μεταπράτες
Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς: 
«Μα καλά, δεν βλέπουν τα δύο μεγά-
λα κυπριακά κόμματα, ο εθνικόφρων  
∆ΗΣΥ και το κουμμουνιστικό ΑΚΕΛ, 
εσχάτως δε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου, που τάσσονται υπέρ του ανα-
κοινωθέντος, ότι η προκρινόμενη ως 
λύση υποθηκεύει την ιστορική συνέ-
χεια (και όχι μόνον) των Ελλήνων στο 
νησί;»

Η απάντηση είναι κατηγορημα-
τικά όχι, διότι η πολιτική-οικονομική 
ελίτ του τόπου και κάποιες μονάδες 
της θρησκευτικής ελίτ δυστυχώς δεν 
έχουν οργανική και ιστορική  σχέση 
με το κυπριακό γίγνεσθαι.

Σπούδασαν (αρχής γενομένης 
από το δημοτικό) σε ξένα ιδρύμα-
τα (κατά βάσιν αγγλικά), με αποτέλε-
σμα να έχουν αποκοπεί από το λαϊκό 
σώμα από το οποίο προέρχονται οι 
περισσότεροι. Εκφράζονται, νιώθουν 
και πράττουν ως προτεστάντες. ∆εν 
έμαθαν ποτέ ελληνική ιστορία, ού-
τως ώστε να είναι σε θέση να αξιολο-
γήσουν τη δυναμικότητα και τη συμ-
βολή του ελληνικού στοιχείου στη δι-
αμόρφωση της περιοχής τους από 
τα αρχαία χρόνια και τις δυνατότητές 
του στο μέλλον.

Ούτε μπορούν, αγνοώντας την 
ιστορία, να κατανοήσουν τη σημερι-
νή περιφερειακή κατάσταση και τις 
θρησκευτικές παραμέτρους της. Εί-
ναι χαρακτηριστική η δήλωση του 

Κύπριου ΥΠΕΞ κ. Κασουλίδη, πριν 
μερικούς μήνες, ο οποίος οραματί-
ζεται συμφιλίωση μέσω των υδρογο-
νανθράκων στην Ανατολική Μεσό-
γειο, όπως ακριβώς έγινε με τον άν-
θρακα και τον χάλυβα στην Ευρώπη, 
μετά τον ∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλε-
μο.

Όσον αφορά την ταξική θέση των 
ιδίων ελίτ, πρόκειται για μεταπράτες. 
Από την αρχική τους διαμόρφωση, 
συνδέθηκαν ως μεταπράτες με τα δι-
εθνή καπιταλιστικά κέντρα. Το μόνον 
λοιπόν που  προσδοκούν είναι να δι-
ατηρήσουν και να ενισχύσουν, εκ-
μεταλλευόμενοι τις νέες οικονομικές 
ευκαιρίες, τη θέση τους. Θεωρούν ότι 
το κλείσιμο του κυπριακού, όπως το 
επιβάλλουν οι ιμπεριαλιστές πατρό-
νες τους, θα τους οδηγήσει σε μία κα-
τακόρυφη αύξηση του κέρδους τους. 
(Ο αγωγός μέσω Τουρκίας τους φαί-
νεται άριστη λύση!)

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, 
η οποία από αρχαιοτάτων χρόνων 
προσήλκυε και δημιουργούσε ευ-
καιρίες για κέρδη τους μεταπράτες 
και τους εμπόρους, καθώς και το ολι-
γάριθμο των κατοίκων της, είναι τα 
στοιχεία που θα μπορούσαν να τους 
δώσουν μία απάντηση στο ερώτημα 
γιατί οι σύγχρονοι μεταπράτες δια-
στρωματώνονται οριζόντια, ξεκινώ-
ντας από τον ∆ΗΣΥ και φτάνουν μέ-
χρι το ΑΚΕΛ, λιβανιζόμενοι και από 
κάποιους μεταπράτες ιεράρχες.

Αυτή λοιπόν η αποεθνικοποιη-
μένη τάξη, με τα πνευματικά χαρα-
κτηριστικά του γενίτσαρου και τα τα-
ξικά χαρακτηριστικά του ασπόνδυ-
λου μεταπράτη, αποτελεί την ομάδα 
που προωθεί το νέο σχέδιο.

Η ύποπτη βεβαιότητα
Εσωτερικοί και εξωτερικοί δρώντες 
υπέρ του ανακοινωθέντος επανα-
λαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία ότι η τε-
λική λύση θα επικυρωθεί ή θα απορ-
ριφθεί από τον λαό διά δημοψηφί-
σματος. Οι δηλώσεις θεωρώ ότι απο-
πνέουν μία ύποπτη βεβαιότητα ότι 
τελικά στο δημοψήφισμα θα υπερι-
σχύσει το Ναι. Πώς όμως ένα 76%, 
στο οποίο προστέθηκε και η καχυπο-
ψία κάποιων που τότε ψήφισαν Ναι, 
θα ανατραπεί και θα σώσει εκτός των 
άλλων και το γόητρο της αυτοκρατο-
ρίας; Κατά τη γνώμη μου, αυτό μπο-
ρεί να γίνει. Η ανατροπή του αυτονό-
ητου συνέβη πάμπολλες φορές στην 
ελληνική και παγκόσμια ιστορία.

Το στρατόπεδο του Ναι, το οποίο 
μελέτησε επισταμένως τους λόγους 
για τους οποίους έχασε στην προη-
γούμενη αναμέτρηση, κατέστρωσε 
μία στρατηγική η οποία θα του επι-
τρέπει να αρδεύσει ψήφους 
πολυσυλλεκτικά.

          H KYΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Κύπρος στο απόσπασμα:
Του Σάββα Ν. Μαστραππά

Τα ξένα κέντρο και οι ενδοτικές άρχουσες τάξεις

“ 

Η οικονομίστι-

κη κατά βάση 

προσέγγιση των 

Αμερικανών 

αξιωματού-

χων μπορεί να 

ανατραπεί στην 

πράξη από τον 

λαό. »
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Από την άλλη, η απορριπτική πλευρά 
δεν διαθέτει έναν ηγέτη της εμβέλειας του 
Τάσσου Παπαδόπουλου, ο οποίος τη δεδο-

μένη στιγμή πόλωσε την κατάσταση 
και δημιούργησε εμφανή διαχωρι-
στική γραμμή.

Η πόλωση και η αφύπνιση του κόσμου 
θα γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί. Αυτός 
είναι και ο λόγος που οι οπαδοί του Ναι πα-
ρουσιάζονται καθησυχαστικοί και επανα-
λαμβάνουν ότι ο λαός θα έχει τον τελευταίο 
λόγο. Ο κόσμος δεν πρέπει να κατέβει  στο 
πεζοδρόμιο, αλλά να παραμείνει ο καθένας 
μπροστά στην τηλεόρασή του και επομένως 
να κάνει τους υπολογισμούς του και να απο-
φασίσει ανάλογα με τις ανάγκες του!

«Η οικονομική ανέχεια στην οποία υπο-
βλήθηκε ο Κύπριος πολίτης τα τελευταία 
χρόνια θα ξεπεραστεί όταν εξορυχθεί το φυ-
σικό αέριο, το οποίο θα μεταβάλει την Κύπρο 
σε Κουβέιτ.

»Οι πρόσφυγες θα λάβουν τεράστια 
ποσά ως αποζημιώσεις από τις περιουσίες 
που διαθέτουν στα κατεχόμενα!

»Η ανασφάλεια που ένιωθαν πολλοί στο 
προηγούμενο δημοψήφισμα θα πάψει να 
υπάρχει από τη στιγμή που η Κύπρος θα γί-
νει μέλος του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη, 
και συνακόλουθα στο ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρο-
να θα είναι μέλος της Ε.Ε.!!!» διατείνονται.

Στόχος ταυτόχρονα είναι να απαξιωθούν 
πρωτίστως οι κομματικές εκείνες δυνάμεις 
που  καταλαμβάνουν θέσεις στο απορριπτι-
κό στρατόπεδο. Το βασικό που τους προσά-
πτουν είναι ότι η απορριπτικότητά τους δεν 
οφείλεται σε πατριωτικά κίνητρα, αλλά σε 
καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, αφού έκτι-
σαν τις πολιτικές τους καριέρες ποντάροντας 
πάνω στα φοβικά σύνδρομα για την όποια 
λύση ενός μέρους του εκλογικού σώματος.

Ένα άλλο κομμάτι του εκλογικού σώ-
ματος θα οδηγηθεί από τον φόβο ότι, αν δεν 
υποκύψει, θα τα χάσει όλα. Το εκβιαστικό δί-
λημμα είναι ότι, από τη στιγμή που την ορχή-

στρα τη διευθύνει η Ουάσινγκτον, είναι δυ-
νατόν η Λευκωσία να θέσει τους δικούς της 
όρους;

Τέλος θα γίνει μια προσπάθεια απαξίω-
σης της Ελλάδας, που φοβούνται ότι δεν θα 
συναινέσει με χαρά στη νέα προδοσία και θα 
προσπαθήσουν να επαναφέρουν τα αντιελ-
λαδικά  σύνδρομα ενός τμήματος των εκλο-
γέων.

Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί θα παίξουν ένα 
σημαντικό ρόλο στον επικοινωνιακό κατά 
βάση τομέα, αλλά οι παροικούντες στην αυ-
τοκρατορία γνωρίζουν ότι δεν είναι αρκετό 
τούτο, αν δεν γίνουν ταυτόχρονα και κάποια 
πρακτικά βήματα.

Το μαγικό στοιχείο, αυτό που θα δημι-
ουργήσει μία νέα δυναμική λέγεται Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Τι θα 
στοιχήσει στους Τούρκους αν μας δώσουν 
την Αμμόχωστο και μετά από μερικούς μή-
νες πάρουν πίσω όλη την Κύπρο;

Πολύ φοβάμαι ότι θα μπούμε με τη λογι-
κή της σαλαμοποίησης σε μια σειρά δεσμευ-
τικών ΜΟΕ, σε τοπικό επίπεδο (τύπου Αμ-
μοχώστου) εσωτερική διακυβέρνηση, κ.λπ. 
καθώς και διεθνών δεσμεύσεων (Συνεται-
ρισμός για την Ειρήνη  –ξεπάγωμα κάποιων 
κεφαλαίων Τουρκίας-ΕΕ) που θα μας οδη-
γήσουν στο δημοψήφισμα δεμένους χειρο-
πόδαρα και το να ψηφίσουμε Ναι θα αποτε-
λεί μονόδρομο.

Γι’ αυτόν το βασικό λόγο είναι που θα 
πρέπει ο λαός να ενεργοποιηθεί πάραυτα, 
πριν τα ΜΟΕ μπουν στο παιχνίδι.

Υπάρχει ελπίδα απεμπλοκής;
Τα πράγματα είναι υπερβολικά δύσκολα. 
Ένας άριστος γνώστης των διεθνών σχέσεων 
και ειδικά του κυπριακού, ο καθηγητής Πα-
ναγιώτης Ήφαιστος, έγραψε πρόσφατα: «Και 
μόνο η έναρξη διαπραγματεύσεων θα δημι-
ουργήσει απίστευτες αρνητικές δυναμικές 
που θα μας συντρίψουν πολιτικά, διπλωμα-
τικά και διαπραγματευτικά». Εμείς όχι μόνο 

αρχίσαμε διαπραγματεύσεις, αλλά υπογρά-
ψαμε και κοινό ανακοινωθέν.

Μία πρόγευση για το πώς μπορεί να αξι-
οποιήσει η Τουρκία το κοινό ανακοινωθέν 
αποτελεί η ανταπόκριση του Παύλου Ξαν-
θούλη από τις Βρυξέλλες (Εφημερίδα Φι-
λελεύθερος 23-2-2014): «Αυτονόμηση του 
ψευδοκράτους στην Ε.Ε. επιδιώκει η Τουρ-
κία με όπλο το ανακοινωθέν. Η Άγκυρα αξι-
οποιεί την ταμπέλα του συνιστώντος κρατιδί-
ου, την οποία θεωρεί ότι εξασφάλισε εσαεί με 
ή χωρίς λύση του Κυπριακού».

Προσωπικά, θεωρώ ότι η υπογραφή του 
κοινού ανακοινωθέντος αποτελεί μία ήττα 
για τον ελληνισμό τόσο μεγάλη αναλογικά, 
όση ήταν και η νίκη πριν από δέκα χρόνια, 
όταν υπερψηφίστηκε το Όχι στο σχέδιο Ανάν. 
Οι ευθύνες απ’ αυτή την καταστροφική ήττα 
του Αναστασιάδη και του επιτελείου του εγ-
γράφονται προς τη διαμετρικά αντίθετη κα-
τεύθυνση από αυτή που η ιστορία ενέγρα-
ψε τη συμβολή του Τάσσου Παπαδόπουλου. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ελπί-
δες η Κυπριακή ∆ημοκρατία να απεμπλα-
κεί, έστω βαριά τραυματισμένη, από τη δι-
αδικασία.

Σε διεθνές επίπεδο, η σύγχρονη αρχι-
τεκτονική ενός κόσμου υπό διαμόρφωση 
αφήνει χαραμάδες ελπίδας.

Πώς θα αντιδράσει η Ρωσία και σε ποιες 
ενέργειες θα προβεί για να αποτρέψει τον 
εξοβελισμό της από την περιοχή; Πόσο κο-
ντά μπορεί  να έρθει το Ισραήλ με την ολο-
ένα διολισθαίνουσα προς τον ισλαμοφασι-
σμό Τουρκία; 

Στο γεωπολιτικό κάδρο έχουν εισέλθει 
και οι Κούρδοι, ως σύμμαχοι των ΗΠΑ και 
του Ισραήλ πρωτίστως. Ποιος ρόλος θα τους 
επιφυλαχθεί στην μετά Ερντογάν περίοδο;

                 H KYΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

η επαναφορά της διά-λυσης

θα γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί η πόλωση και η αφύπνιση του κόσμου.

Τα «μυρμήγκια» 
Η κατάσταση μέσα στην ίδια την Τουρκία εί-

ναι εξαιρετικά έκρυθμη  και προβλέπεται να επι-
δεινωθεί τους επόμενους μήνες.

Τέλος, το μεγάλο ζητούμε-
νο είναι τι γίνεται στα ίδια τα 
ανώτερα κυβερνητικά κλιμά-
κια στην Ουάσινγκτον. Αυτήν 
τη στιγμή υπερισχύει η άπο-
ψη του Ομπάμα, ο οποίος θε-

ωρεί τον Ερντογάν δεινό παίχτη (και δεν έχει βέ-
βαια άδικο) και την Τουρκία ισχυρό σύμμαχο των 
ΗΠΑ, με καθοριστικό ρόλο στις περιφερειακές δι-
εργασίες της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπάρχει όμως και η μειοψηφούσα προς το 
παρόν άποψη, που θεωρεί ότι η Τουρκία παίζει 
δικά της παιχνίδια στην περιοχή και μπορεί σε δε-
δομένη κρίσιμη στιγμή για τα αμερικανικά συμ-
φέροντα να προδώσει την εμπιστοσύνη της Ουά-
σινγκτον. Όπως έγινε στο παρελθόν, με την απα-
γόρευση από την Τουρκία της διέλευσης αμερι-
κανικών στρατευμάτων στον πόλεμο του Ιράκ. 
Αυτή η άποψη επενδύει περισσότερο σ’ έναν άξο-
να που θα περιλαμβάνει το Ισραήλ και τους Κούρ-
δους. ∆εν βλέπει δε αρνητικά τον διαμελισμό της 
Τουρκίας σε βάθος εικοσαετίας.

Γεγονός είναι πάντως ότι και οι δύο τάσεις δεν 
βλέπουν αρνητικά τη δημιουργία ενός αναιμι-
κού ΤΚ κρατιδίου που θα κατέχει ένα μέρος των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών ενέργειας της Κύ-
πρου. Είναι δε λογικό, όταν και όποτε αυτό προκύ-
ψει, να προσπαθήσουν να το αποσπάσουν σταδι-
ακά από τον εναγκαλισμό της Άγκυρας και να το 
θέσουν στις προστατευτικές τους αγκάλες.

Όλα αυτά και πολλά ακόμα, που μπορούν να 
συμβούν από μέρα σε μέρα σ’ έναν κόσμο ρα-
γδαίων αλλαγών, θα έπρεπε να μας επιβάλουν να 
ακολουθήσουμε μία στρατηγική αναμονής. ∆εν 
το πράξαμε, όμως ως προοπτική για να ανατρέψει 
ίσως τους αμερικανικούς σχεδιασμούς υπάρχει.

∆εν θα πρέπει τέλος να διαφεύγει της προ-
σοχής μας το γεγονός ότι οι περισσότεροι σχεδι-
ασμοί που έκαναν οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, 
εναντίον διαφόρων χωρών, απέτυχαν. Ο λόγος 
ήταν ότι παραγνώρισαν τον ανθρώπινο παράγο-
ντα και τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξουν η 
θρησκεία, η ιστορία και οι εθνοτικές διαφορές.

Η οικονομίστικη κατά βάση προσέγγιση των 
Αμερικανών αξιωματούχων μπορεί να ανατραπεί 
στην πράξη από τον λαό. Πολλοί φίλοι μου λένε: 
«Ποιον λαό, αυτόν που ψήφισε πρώτα Χριστόφια 
και μετά Αναστασιάδη;» Εγώ απαντάω, «όχι, τον 
λαό που έκανε την εποποιία της ΕΟΚΑ, που αντι-
στάθηκε κατά το πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή προδομένος και άοπλος και που αγνόη-
σε τους εκβιασμούς και ψήφισε Όχι στο τελευταίο 
δημοψήφισμα». Κάποιοι άλλοι μου λένε, «μα πώς 
θα αντισταθούμε εμείς τα μυρμήγκια στους Τούρ-
κους και στους Αμερικανούς;» Σ’ αυτούς απα-
ντάω με τους στίχους του ποιητή Κώστα Μόντη, 
στο ποίημα με τίτλο «Για τα μυρμήγκια»: 

«Μπορεί εμείς να μην τα λογαριάζουμε
Μα ο Θεός τα λογαριάζει
Ούτε τα λέει «μυρμήγκια». Εκείνος

!
συντονίζονται για να υποδουλώσουν την Μεγαλόνησο

»
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Αν κανείς φέρει στο νου του την 
αποσχιστική πολιτική που ακο-
λούθησε η Γερμανία στη Γιου-
γκοσλαβία, η παρούσα ανησυ-
χία του Βερολίνου για την εδαφι-
κή ακεραιότητα της Ουκρανίας 
είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από 
εύλογη. Η πλειοψηφία του πλη-
θυσμού της Κριμαίας μιλάει ρω-
σικά, που διαφέρουν από τα ου-
κρανικά τουλάχιστον όσο τα κρο-
άτικα από τα σέρβικα. Πέρα από 
τη ρωσόφωνη πλειοψηφία, κομ-
μάτια της ουκρανόφωνης μειο-
νότητας της Ουκρανίας επίσης 
αισθάνονται κοντύτερα στη Μό-
σχα απ’ ό,τι στο Κίεβο. 

Ο 

ρωσόφωνος πληθυσμός 
της Ουκρανίας βρίσκε-
ται υπό πίεση: Μια από 
τις πρώτες πράξεις ενός 

από τους νέους κυβερνήτες του Κι-
έβου ήταν να καταργήσει τον νόμο 
που θεσπίζει ως δεύτερη επίσημη 
γλώσσα τα ρώσικα, αποστερώντας 
τα ρωσόφωνα τμήματα του πληθυ-
σμού από τα μειονοτικά τους δικαι-
ώματα. Η κυβέρνηση του Κιέβου, η 
οποία απέσπασε με μη νόμιμο τρό-
πο την εξουσία, περιλαμβάνει φασι-
στικές δυνάμεις που ποτέ δεν έκρυ-
ψαν τη βαθιά εχθρικότητά τους για 
οτιδήποτε ρώσικο. Εάν η Γερμανία 
είχε την ίδια αντίληψη, με την οποία 
λειτούργησε το 1990 για τη διάλυ-
ση της Γιουγκοσλαβίας, θα έπρεπε 
να απαιτεί σήμερα και την απόσχιση 
της Κριμαίας.   

Η απόρριψη της απόσχισης
Ωστόσο, ήδη από τη διάρκεια της 
«πορτοκαλί επανάστασης», το Βε-
ρολίνο είχε απορρίψει σθεναρά μια 
προοπτική διάσπασης της Ουκρανί-
ας, κατά την οποία όχι μόνο η Κρι-
μαία, αλλά ένα ευρύτερο ανατολικό 
κομμάτι της χώρας θα προσανατο-
λίζονταν προς τη Μόσχα. Τούτο δεν 
συνέβη μόνο επειδή η προσανατο-
λισμένη προς την ΕΕ δυτική Ουκρα-
νία είναι η πιο αδύναμη περιοχή της 
χώρας οικονομικά. Για να αποφα-
σίσουν υπολόγισαν και ευρύτερους 
γεωπολιτικούς παράγοντες. 

Το σημείο αφετηρίας της ρώσι-
κης ναυτικής δύναμης
Αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται 
στην ανάλυση που μπορεί κανείς να 
διαβάσει στο κλασικό έργο γεωπο-
λιτικής του Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι 
(1997) Η μεγάλη σκακιέρα. «Η από-
σχιση της Ουκρανίας το 1991, απο-
στέρησε τη Μόσχα από την προνο-
μιακή θέση που διατηρούσε στη 

Μαύρη Θάλασσα», γράφει ο Μπρε-
ζίνσκι. «Από τη μια πλευρά, η Οδησ-
σός της Νοτίου Ουκρανίας αποτελεί 
ζωτικό κόμβο εμπορίου με τη Με-
σόγειο, και τον υπόλοιπο κόσμο». 
Από την άλλη, στρατηγικές στρατιω-
τικές πτυχές πρέπει να ληφθούν εξί-
σου υπόψη. Μέχρι το 1991, η Μαύ-
ρη Θάλασσα υπήρξε «το σημείο 
αφετηρίας για την προβολή της ρω-
σικής ναυτικής δύναμης στην Με-
σόγειο». Από τα μέσα της δεκαετί-
ας του 1990, η Ρωσία απέμεινε «με 
μια μικρή λωρίδα ακτής στη Μαύρη 
Θάλασσα» και τις διαπραγματεύσεις 
με την Ουκρανία, σχετικά με τα δι-
καιώματά της στην Κριμαία, για τα 
απομεινάρια του στόλου της Μαύ-
ρης Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, πα-
ρατηρούσε με εμφανή ενόχληση τις 
κοινές ασκήσεις ΝΑΤΟ και Ουκρα-
νίας στο έδαφος και της θάλασσας. Η 
επέκταση του ΝΑΤΟ έδωσε ένα σο-
βαρό πλήγμα στη Μόσχα» (2). Τέ-
λος, πριν από έξι μήνες, ένα γερμα-
νικό πολεμικό πλοίο έδεσε στη Σε-
βαστούπολη, στο πλαίσιο μιας εκ-
παιδευτικής άσκησης του ΝΑΤΟ.  

Η επέλαση της ∆ύσης. 
Στην πραγματικότητα, από την αρχή 
της δεκαετίας του 1990 η ∆ύση 
ανοίγει ακατάπαυστα διαύλους 
προς τη Μαύρη Θάλασσα, εις βά-
ρος της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια 
της αντιπαράθεσης των δύο κό-

σμων, η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα 
της Μαύρης Θάλασσας που λει-
τουργούσε ως αντίβαρο στη Σοβιε-
τική Ένωση. Ωστόσο, με τη διάλυση 
της τελευταίας και την επέκταση  του 
ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, η δυτική πο-
λεμική συμμαχία έχει ενισχυθεί αι-
σθητά στην ευρύτερη περιοχή. Το 
2004, χρονιά που η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία είχαν μόλις εισέλθει στο 
ΝΑΤΟ, το German Marshall Fund 
of the United States εξέδωσε μια 
στρατηγική ανάλυση, στην οποία η 
∆ύση ήγειρε αξιώσεις πάνω στην 
ευρύτερη περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας. «Η περιοχή της Μαύ-
ρης Θάλασσας είναι το μεγαλύτερο 
ανατολικό μέτωπο προς την ευρύτε-

ρη Μέση Ανατολή, για την Ευρώπη 
και την διατλαντική κοινότητα» (3). 
Για την αντιμετώπιση των πιθανών 
ρώσικων αντιδράσεων, θα πρέπει 
να υιοθετηθεί μια διπλή στρατηγι-
κή, που θα αποφεύγει να διολισθή-
σει τόσο προς την υπερβολική συ-
νεργασία όσο και προς την υπερβο-
λική αντιπαράθεση. Όπως πολύ χα-
ρακτηριστικά λέει η έκθεση: «Με τη 
Ρωσία, αν είναι δυνατόν, χωρίς αυ-
τήν, αν είναι απαραίτητο». Το 2008 
η Ουκρανία έκανε μια αποτυχημέ-
νη αίτηση να εισέλθει στο ΝΑΤΟ. 
Η αίτηση απέτυχε λόγω διχογνωμί-
ας μεταξύ των δυτικών συμμάχων. 
Ενώ η Ουάσιγκτον ήταν ξεκάθαρα 
υπέρ, το Βερολίνο –αποζητώντας 
μια αποκλειστικά γερμανική-ευ-
ρωπαϊκή επιρροή στην Ουκρανία– 
αντιτάχθηκε σθεναρά. Τον Ιούνιο 
του 2006, σχετικά με την Κριμαία, 
ένας ειδικός για τη Ρωσία αναλυτής, 
ο Αλεξάντερ Ραρ, ανέλυσε τους κιν-
δύνους που εμπεριέχουν οι δύο εκ-
δοχές της επέκτασης – η διατλαντική 
και η γερμανική-ευρωπαϊκή. Προ-
ειδοποίησε: «Η Μόσχα δύσκολα θα 
εγκαταλείψει την ναυτική βάση στη 
Σεβαστούπολη δίχως να πολεμήσει, 
και να επιτρέψει τον στόλο της Μαύ-
ρης Θάλασσας να εγκλωβιστεί στο 
εσωτερικό της Αζοφικής» στη ρω-
σική λωρίδα που βρέχεται από τη 
Μαύρη Θάλασσα (4). […]     
∆ίαυλος προς τη Μεσόγειο

Υπό το φως της παρούσας κρίσης, ο 
Γερμανός αναλυτής ναυτικής στρα-
τηγικής Κλάους Μόμσεν επιβεβαί-
ωσε την εξαιρετική σημασία που δι-
ατηρεί η Κριμαία για τη Μόσχα. «Για 
τη Ρωσία, λειτουργεί ως μια διέξοδος 
προς τον Νότο, δηλαδή τη Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο 
Μόμσεν. «Οι αποστάσεις είναι εξαι-
ρετικά μεγάλες διά μέσου του Ατλα-
ντικού, από τις ακτές της Αρκτικής 
και της Βαλτικής. Εάν η Μόσχα «επι-
ζητεί πραγματικά να διατηρήσει κά-
ποιον ρόλο στη Μεσόγειο», θα πρέ-
πει να το κάνει από τη Μαύρη Θά-
λασσα. Η Μεσόγειος παίζει «σημα-
ντικό ρόλο στη ρώσικη εξωτερική 
πολιτική». «Οι Ρώσοι δεν θέλουν να 
παραδώσουν την περιοχή στο αμε-
ρικανικό ναυτικό, κι έτσι έχουν ανα-
συστήσει έναν μόνιμο μεσογειακό 
στόλο» (5). Η σημασία της ναυτικής 
παρουσίας στη Μεσόγειο μπορεί να 
επιβεβαιωθεί στις πρόσφατες περι-
πτώσεις του πολέμου στη Λιβύη και 
τη Συρία. Αν η Κριμαία περιέλθει 
ξανά υπό ισχυρό ρωσικό έλεγχο, η 
Μόσχα θα έχει διασφαλίσει τον «δί-
αυλο προς τη Μεσόγειο». Μετά από 
όλες τις προσπάθειες της ∆ύσης, 
που χρησιμοποίησε φασιστικά στοι-
χεία στο Κίεβο για να εγκαταστήσει 
ένα παράνομο φιλο-δυτικό καθε-
στώς μ’ ένα πραξικόπημα, είναι πλέ-
ον πέρα από βέβαιο ότι το Βερολίνο 
και η υπόλοιπη ∆ύση δεν θα επιτρέ-
ψουν τη γεωστρατηγική ενδυνάμω-
ση της Ρωσίας. 
 

[1] Krise im Schwarzen Meer. 
www.kn-online.de 01.03.2014.
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[3] Ronald D. Asmus: Developing a 
New Euro-Atlantic Strategy for the 
Black Sea Region. Istanbul Paper 
#2. The German Marshall Fund of 
the United States 2004. Βλέπε Das 
östliche Grenzgebiet.
[4] 134. Bergedorfer 
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Meer zwischen der EU und 
Russland. Sicherheit, Energie, 
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     ∆ΙΕΘΝΗ

Η σύγκρουση της Κριμαίας
Οι αντιφάσεις της ∆ύσης και ο αγώνας της Ρωσίας για «έξοδο προς την Θάλασσα»

Εάν η Γερμανία είχε την ίδια αντίληψη, με την οποία λειτούργησε το 1990 για την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, 
θα έπρεπε να απαιτεί σήμερα την απόσχιση της Κριμαίας

Tου German Foreign Policy

“ 

Αν η Κριμαία 

περιέλθει ξανά 

υπό ισχυρό ρω-

σικό έλεγχο, η 

Μόσχα θα έχει 

διασφαλίσει τον 

«δίαυλο προς 

την Μεσόγειο»
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                                                                                                                                 ∆ΙΕΘΝΗ

Μια γνώριμη από παλιά πτέρυγα 
των γερακιών έχει πάρει το πάνω 
χέρι στην ταχέως κλιμακούμενη 
κρίση της Ουκρανίας, καθώς οι 
νεοσυντηρητικοί και άλλοι ανα-
λυτές ισχυρίζονται ότι η προτίμη-
ση του προέδρου Μπαράκ Ομπά-
μα στη διπλωματία, αντί για τη 
στρατιωτική δράση, πυροδότησε 
τη ρώσικη επιθετικότητα. Το δι-
ακύβευμα της παρούσας ουκρα-
νικής κρίσης, ισχυρίζονται αυτοί 
οι δεξιοί αναλυτές, δεν είναι μόνο 
η κυριαρχία της Ουκρανίας και η 
εδαφική της ακεραιότητα, αλλά 
επίσης η αξιοπιστία της Ουάσι-
γκτον ως παγκόσμιας υπερδύνα-
μης και η συνέχιση της μεταψυ-
χροπολεμικής τάξης πραγμάτων 
από τις ΗΠΑ και τους δυτικούς 
συμμάχους της.  

Μ 

ερικοί δεξιοί αναλυτές, 
όπως ο Μίκαελ Ώσλιν 
του νεοσυντηρητικού 
Αμέρικαν Εντερπράιζ 

Ίνστιτιουτ, το οποίο έπαιξε κεντρικό 
ρόλο στην υποστήριξη της εισβολής 
των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, συνέκρι-
νε την κίνηση του Ρώσου προέδρου, 
Βλαντιμίρ Πούτιν, να καταλάβει τη 
χερσόνησο της Κριμαίας, με την εν-
σωμάτωση της τσεχοσλοβάκικης 
Σουδητίας από τον Χίτλερ, που πραγ-
ματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της 
διαβόητης συμφωνίας του Μονάχου, 
το 1938. 

 «Το τοξικό μείγμα αρνητικών 
αντιλήψεων για τη στρατιωτική ικα-
νότητα των δυτικών/φιλελεύθερων 
δυνάμεων και την πολιτική τους βού-
ληση, υπονομεύει γοργά τη μετα-
το-1945 τάξη πραγμάτων σε όλον 
τον πλανήτη», έγραψε στην ιστοσελί-
δα του περιοδικού Φορμπς, τη ∆ευ-
τέρα 3 Μαρτίου. 

«Αυτό που μπορεί να υποθέσει 
κανείς είναι ότι η Κίνα, το Ιράν και η 
Βόρειος Κορέα παρακολουθούν τις 
εξελίξεις στην Κριμαία τόσο στενά, 
όσο ο Πούτιν παρακολουθούσε τις 
αντιδράσεις της Ουάσιγκτον στις συ-
νοριακές διαφορές της ανατολικής 
και νότιας Κινέζικης Θάλασσας, στις 
πυρηνικές προκλήσεις της Πιονγι-
άνκ και στον εμφύλιο πόλεμο της Συ-
ρίας». […]

 «∆εν είναι μόνο ο Πούτιν που 
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας», 
έγραψε ο Έλιοτ Άμπραμς, κορυφαί-
ος νεοσυντηρητικός, που εργάστηκε 
ως βασικός σύμβουλος του Τζορτζ 
Μπους για τη Μέση Ανατολή,  σ’ ένα 
άρθρο στη ιστοσελίδα Νάσιοναλ Ρι-

βιού.  
«Οι τύραννοι, από την Τεχερά-

νη μέχρι το Πεκίνο, θα αναλογίζονται 
το κόστος των παραβιάσεων του διε-
θνούς δικαίου και την απειλή της ει-
ρήνης και της σταθερότητας των γει-
τόνων τους. Τι θα κάνει η Κίνα στις 
γειτονικές της θάλασσες, ή το Ιράν 
στο μικροσκοπικό Μπαχρέιν με το 
οποίο συνορεύει, αν η δράση του 
Πούτιν περάσει δίχως να λάβει κα-
μία απάντηση;» αναρωτήθηκε.

Αν και υπάρχουν ακόμα ελάχι-
στες φωνές υπέρ της ανάληψης στρα-
τιωτικής δράσης, ωστόσο, τόσο το κύ-
ριο άρθρο της δευτεριάτικης Γουόλ 
Στρητ, αλλά και ο πρόεδρος του Φρί-
ντομ Χάουζ, Ντέιβιντ Κράμερ, κάλε-
σε τον Ομπάμα να στείλει πλοία του 
Έκτου Στόλου στη Μαύρη Θάλασ-
σα, ενώ ο ρεπουμπλικάνος γερουσι-
αστής Λίντσεϊ Γκράχαμ κάλεσε για 
αναβίωση των σχεδίων της εποχής 
Μπους για την εγκατάσταση νέων 
πυραυλικών συστημάτων στην ευ-
ρωπαϊκή περιφέρεια της Ρωσίας.  

Αλλά ο πρόεδρος, που πέρασε 
90 λεπτά με τον Πούτιν στο τηλέφω-
νο το Σάββατο, σε μια αποτυχημένη 
προσπάθεια να πείσει τους Ρώσους 
ηγέτες να στείλουν τα στρατεύματα 
της Κριμαίας πίσω στα στρατόπεδά 
τους, υφίσταται πιέσεις να λάβει μια 
σειρά σκληρών μέτρων εναντίον της 
Μόσχας. 

Ο υπουργός Εξωτερικών Τζον 
Κέρι, ο οποίος έχει προγραμματίσει 
ταξίδι στο Κίεβο την Πέμπτη, σε μια 
ένδειξη υποστήριξης της νέας ου-
κρανικής κυβέρνησης, που  μπορεί 
να περιλαμβάνει και την ανακοίνω-
ση βοήθειας 1 δισ.$ ως μέρους ενός 
πολύ μεγαλύτερου πακέτου δυτικής 
βοήθειας που θα καθοδηγείται από 

το ∆ΝΤ, αναφέρθηκε σε μια σειρά κι-
νήσεων τις οποίες προτίθεται η Ου-
άσιγκτον να πάρει, ή που έχει ήδη 
δρομολογήσει.    

Πέρα από τον συντονισμό μιας 
διεθνούς –κυρίως ευρωπαϊκής– κα-
ταγγελίας των κινήσεων του Πούτιν 
εναντίον της Ουκρανίας, ο Κέρι δή-
λωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον έχει 
ακυρώσει επερχόμενες διμερείς 
εμπορικές συνομιλίες και σκέφτεται 
να μποϋκοτάρει τη συνδιάσκεψη των 
G8 που διοργανώνει ο Πούτιν στο 
Σότσι τον Ιούνιο, αν όχι να αναστείλει 
ή και να αποβάλει επισήμως τη Ρω-
σία από τον οργανισμό. 

Εάν η Ρωσία δεν κάνει πίσω από 
την κατάληψη της Κριμαίας, είπε, θα 
υπάρξουν, εντέλει, ακόμα και πάγω-
μα των καταθέσεων και απαγόρευση 
έκδοσης βίζας εναντίον συγκεκριμέ-
νων ατόμων και οικονομικών επιχει-
ρήσεων που συνδέονται με την πα-
ρούσα κρίση. Αποκάλεσε την κίνηση 

της Ρωσίας μια «απαράδεκτη έκφρα-
ση επιθετικότητας». 

«Εξετάζουμε μια σειρά από βή-
ματα –οικονομικά, διπλωματικά– 
που θα απομονώσουν τη Ρωσία και 
θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οι-
κονομία της και στο κύρος που απο-
λαμβάνει σε διεθνές επίπεδο», είπε 
ο Ομπάμα τη ∆ευτέρα, κατά τη δι-
άρκεια μιας κοινής συνέντευξης Τύ-
που με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό 
Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, επα-
νέλαβε ότι συνεχίζει την αναζήτηση 
ενός διπλωματικού δρόμου για έξο-
δο από την κρίση –μάλλον με τη βοή-
θεια του Οργανισμού Ασφάλειας και 
Συνεργασίας της Ευρώπης (ΟΑΣΕ), 
ο οποίος άρχισε να στέλνει απεσταλ-
μένους στην Ουκρανία τη ∆ευτέρα 
το απόγευμα –οι οποίοι θα μπορού-
σαν να διαβεβαιώσουν τη Μόσχα 
για την προστασία και την ευημερία 
των ρωσόφωνων πολιτών της ανατο-
λικής Ουκρανίας και της Κριμαίας, 
στην υπεράσπιση των οποίων δικαι-
ολογεί η Ρωσία τις μέχρι τώρα ενέρ-
γειές της. […] 

Τέτοιοι περιορισμοί περιορίζουν 
τα γεράκια στις ΗΠΑ, ακόμα και αν 
κάποιοι από αυτούς, όπως ο γερου-
σιαστής Τζον Μακέιν, παραδέχτηκε 
τη ∆ευτέρα ότι η Ουάσιγκτον δεν δι-
αθέτει έτοιμη στρατιωτική λύση, και 
θα πρέπει, σε οποιαδήποτε περίπτω-
ση, να συνεργαστεί στενά με τις Βρυ-
ξέλλες καθώς κλιμακώνεται η κρίση. 

Αλλά, μιλώντας ενώπιον της Επι-
τροπής Αμερικανοϊσραηλινών ∆η-
μόσιων Ζητημάτων, ο Μακέιν επίσης 
κατηγόρησε τη δειλία του Ομπάμα –
κυρίως για την αποτυχία του να υλο-
ποιήσει την απειλή ανάληψης στρατι-
ωτικής δράσης εναντίον της Συρίας, 

τον προηγούμενο Σεπτέμβριο– ως 
κύρια υπαίτιο της σημερινής κατά-
στασης. «Πρόκειται για το τελικό απο-
τέλεσμα μιας ασυνάρτητης εξωτερι-
κής πολιτικής εξαιτίας της οποίας κα-
νείς δεν πιστεύει πλέον στην ισχύ της 
Αμερικής», δήλωσε ο Μακέιν, για να 
δεχτεί ένα εκκωφαντικό χειροκρότη-
μα από το ίδιο κοινό γερακιών στο 
οποίο μίλησε ο Νετανιάχου την προ-
ηγούμενη Τετάρτη.    

Με τον ίδιο τρόπο, ισραηλοκε-
ντρικοί νεοσυντηρητικοί, για τους 
οποίους η «αδυναμία» και η «κα-
τευναστικότητα» του Ομπάμα, στο να 
αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του, 
υπήρξε μια μόνιμη επωδός κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια, χρησιμοποί-
ησαν αμέσως την ουκρανική κρίση 
για να επιχειρηματολογήσουν υπέρ 
της σκλήρυνσης της αμερικανικής 
στάσης στη Μέση Ανατολή. 

«Στον βίαιο κόσμο της παγκόσμι-
ας πολιτικής, η Ουκρανία αποτελεί 
ένα θύμα της αποτυχίας του κ. Ομπά-
μα να επιβάλει κόκκινες γραμμές στη 
Συρία», σύμφωνα με τους αρθρογρά-
φους του κύριου άρθρου της Γουόλ 
Στρητ Τζέρναλ, που συνέχιζαν υπο-
γραμμίζοντας ότι «εχθροί και φίλοι 
στην Ασία και τη Μέση Ανατολή ανα-
μένουν τώρα την απάντηση του προ-
έδρου Ομπάμα… Και το Ιράν υπολο-
γίζει στην αδυναμία των Αμερικάνων 
για να διεξάγει τις συνομιλίες για τα 
πυρηνικά».

«Όπως ο Πούτιν, οι αγιατολάχ 
βλέπουν την αποτυχία μας να δρά-
σουμε στη Συρία ως ένδειξη ότι μπο-
ρούν να υιοθετήσουν σκληρή γραμ-
μή στις διαπραγματεύσεις τους μαζί 
μας για το πυρηνικό τους πρόγραμ-
μα, δίνοντας στην πραγματικότητα τί-
ποτα, για να διεκδικήσουν την παύση 
των κυρώσεων», έγραψε ο Άμπραμς 
στο ιστολόγιο του Συμβουλίου ∆ιε-
θνών Σχέσεων κατά το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο. 

 «Και τώρα, βλέπουν ότι, μέχρι 
στιγμής, αντιδρούμε στη ρωσική επι-
θετικότητα στην Ουκρανία και στην 
αποστολή στρατευμάτων στη Χερ-
σόνησο της Κριμαίας, μουρμουρί-
ζοντας», πρόσθεσε καλώντας το κο-
γκρέσο –πράγμα που είναι πολύ πι-
θανό να επαναλάβει και ο Νετανιά-
χου στα μέσα της εβδομάδας– να 
επικυρώσει μια απόφαση για την 
επιβολή νέων κυρώσεων στην Τεχε-
ράνη. […] 

*4/03/2014
από την ιστοσελίδα atimes.com

Νεο-συντηρητική ρεβάνς;
Τα αμερικάνικα γεράκια παίρνουν το πάνω χέρι με την Ουκρανία

Οι νεοσυντηρητικοί και άλλοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι η προτίμηση του προέδρου Μπάρακ Ομπάμα στην δι-
πλωματία αντί για την στρατιωτική δράση, πυροδότησε την ρώσικη επιθετικότητα.

Του Τζιμ Λόουμπ*

“ 

«η Ουκρανία 

αποτελεί ένα 

θύμα της αποτυ-

χίας του Ομπά-

μα να επιβάλει 

‘κόκκινες γραμ-

μές’ στην Συ-

ρία»
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Ήταν κάποιο αυγουστιάτικο δει-
λινό, στο μακρινό 1987. Το μελι-
χρό φως διαμόρφωνε ένα σχε-
δόν ονειρικό τοπίο στην Πλατεία 
της Επανάστασης του Κιέβου. 
Εκατοντάδες νέοι κατέφθαναν 
με το μετρό απ’ όλες τις συνοικί-
ες. Άλλοι έρχονταν κατά παρέες 
από το βουλεβάρτο της Κρεσιά-
τικ. Το δρόμο που, πριν από 999 
χρόνια τότε, πέρασαν οι στρατιώ-
τες του πρίγκιπα Βλαδίμηρου για 
να βαπτισθούν, θέλοντας και μη, 
χριστιανοί στον πλατύ ∆νείπε-
ρο. Στο πλάι του ο σκληρός, αλλά 
οξυδερκής ηγεμόνας, είχε τη Βυ-
ζαντινή πριγκιποπούλα, που πα-
ντρεύτηκε στη χερσόνησο της 
Κριμαίας. 

Η 

βυζαντινή σφραγίδα θα 
έμενε ανεξίτηλη στην 
όψη της όμορφης αυ-
τής πόλης, του λίκνου 

του ρωσικού πολιτισμού. Όπως 
στην Αγία Σοφία που λίγα βήματα 
από την πλατεία, έστεκε σε πείσμα 
των καιρών. Με τους ανατολίτικους 
χρυσούς τρούλους της,  αυτούς που 
μοιάζουν με κρεμμύδι –αλλά που 
στο εσωτερικό της οι εικονογραφί-
ες της είναι βυζαντινές και οι επι-
γραφές επάνω τους στα ελληνικά. 
Όπως, λίγο μακρύτερα, στη Πετσέρ-
σκαγια Λαύρα, τη Λαύρα των Σπη-
λαίων –εκεί που ο μοναχός Αντώ-
νιος ο Αθωνίτης ίδρυσε την περι-
βόητη μοναστική κοινότητα. Εκεί, 
επίσης, που ο μοναχός Νέστωρ συ-
νέγραψε το πρώτο ρωσικό Χρονι-
κό. Και η Λαύρα επέζησε στο χρό-
νο παρά τις καταστροφές των Τατα-
ρομογγόλων, την απόπειρα αρπα-
γής της από την Ουνία, τη μανία της 
επανάστασης και τη λεηλασία των 
Ναζί. Τότε, στη δεκαετία του ’80, άρ-
χιζε να «μπουμπουκιάζει» και πάλι, 
μισή μουσείο, μισή χώρος λατρείας. 

Λίγο ψηλότερα, σε δύο από τους 
λόφους της πόλης, είχαν στηθεί τα 
σύμβολά της. Στον ένα, το άγαλμα της 
Μητέρας-Πατρίδας. Μνημείο για 
τους πεσόντες στον Μεγάλο Πατρι-
ωτικό Πόλεμο. Τέχνη χοντροκομμέ-
νη –επιβολή του μεγέθους. Αλλά για 
τους βετεράνους, που γεμάτοι παρά-
σημα και υπερηφάνεια μαζεύονταν 
στο προαύλιο, είχε άλλο νόημα. Κι 
απέναντι, στον άλλο λόφο, το άγαλμα 
του Βλαδίμηρου. Με το σταυρό στον 
ώμο. Είχε προκύψει, μάλιστα, αντι-
παράθεση. Ποιο θα ήταν πιο ψηλά; 
Το ξίφος ή ο σταυρός; Στην πραγ-
ματικότητα, ο σταυρός είχε πρωτοε-

πιβληθεί και με το ξίφος. ∆εν γινό-
ταν αλλιώς. Αλλά και το ξίφος της νί-
κης απέναντι στις στρατιές των νέων 
Τευτόνων είχε μαζί του και το σταυ-
ρό –ως πολιτισμική ταυτότητα- στην 
καρδιά των ανατολικών Σλάβων. 
∆εν γινόταν αλλιώς.

Στην Πλατεία της Επανάστασης 
βρισκόταν το τρίτο σύμβολο: ο γρα-
νιτένιος Λένιν, που ατένιζε μακριά, 
πάνω από το πλήθος. Ελάχιστα χρό-
νια πριν διαλυθεί η αυτοκρατορία, 
τίποτε εξωτερικά δεν προμήνυε το 
τέλος. Μόνο που κάθε Πρωτομαγιά, 
στη μεγάλη παρέλαση, καθώς περ-
νούσαν τα κορίτσια με τους τεράστι-
ους φιόγκους και τα λουλούδια στα 
χέρια, η εργατική γιορτή έμοιαζε πε-
ρισσότερο με τα αρχαία ανθεστή-
ρια. Στη συνείδηση, όμως, των πο-
λιτών -αυτό το αντιληφθήκαμε λίγο 
αργότερα- η Σοβιετική Ένωση είχε 
ήδη τελειώσει. Ο μύθος της πέθαινε 
μαζί με τη γενιά του πολέμου. Η πε-
ρεστρόικα υπήρξε ο ιστορικός προ-
θάλαμος της κατάρρευσης. 

Ακόμα τότε, γύρω από την πλα-
τεία, τα εμπορικά καταστήματα ήταν 
ελάχιστα. Μόνο μικρά κιόσκια με 
παγωτά και τσιγάρα. Οι παρέες ανε-
βοκατέβαιναν σαν κάτι να περίμεναν 
και δεν ερχόταν. Και, ξάφνου, στο κέ-

ντρο της πλατείας, δίπλα από το με-
γάλο σιντριβάνι με το νερό που χό-
ρευε, ξεκίνησε ένα παιχνίδι. Τα αγό-
ρια έπιαναν τα κορίτσια από το χέρι, 
έκαναν ζευγάρια και έμπαιναν στη 
σειρά και με τα χέρια τους ενωμένα 
και υψωμένα έφτιαξαν μια μακριά 
αψίδα. Το πρώτο ζευγάρι μπροστά 
έλυνε τα χέρια και ο καθένας επέ-
στρεφε πίσω, περνώντας πάλι κάτω 
από την αψίδα και διάλεγε άλλο χέρι, 
άλλο ή άλλη συνοδό. Η ατμόσφαιρα 
δονείτο από το συλλογικό ερωτικό 

παιχνίδι. Έμοιαζε σαν απόηχος των 
σλαβικών παγανιστικών τελετών, 
που τόσο παραστατικά δίνει ο Ταρ-
κόφσκι στον Αντρέι Ρουμπλιόφ. 

Τα επόμενα χρόνια, όμως, ο ρο-
μαντισμός της πλατείας θα χανό-
ταν. Η χαραμάδα του Γκορμπατσόφ 
προκάλεσε μια ανεπανάληπτη συ-
νειδησιακή παλίρροια. Οι άνθρω-
ποι, κυρίως οι νέοι, επιζητούσαν να 
ταξιδέψουν εκτός συνόρων, διψού-
σαν να ζήσουν νέες εμπειρίες, δίνο-
νταν ολόψυχα σε μια ξέφρενη ζωή, 
που πίστευαν ότι τους τη στερούσε 
ένα μίζερο καθεστώς. Επιπλέον, μι-
λούσαν ανοιχτά για την πραγματικό-
τητά τους. Υπερέβαιναν το διχασμό 
της εξωτερικής συμβατικής νομι-
μοφροσύνης τους με την εσωτερική 
απαξίωση του κοινωνικού τους πε-
ριβάλλοντος. 

Τα δυτικά αγαθά –υλικά και αι-
σθητικά- μέρα με τη μέρα κέρδιζαν 
κατά κράτος. Παντού ξεφύτρωναν 
σαν μανιτάρια μικρά και μεγάλα μα-
γαζιά. Σύντομα κάθε τι μετατράπηκε 
σε εμπορική πράξη. Όλα αγοράζο-
νταν και πουλιούνταν. Πραγματική 
φρενίτιδα. 

Το 1991, η Πλατεία της Επανά-
στασης είχε ήδη μεταμορφωθεί. ∆ί-
πλα στο γρανιτένιο Λένιν κυμάτιζαν 

απειλητικές οι σημαίες της εθνικι-
στικής Ουκρανίας. Έτσι ήταν εύκο-
λο για την κομματική και διευθυ-
ντική νομενκλατούρα να ασπαστεί, 
εν μια νυχτί, τα ιδεώδη της ουκρανι-
κής ανεξαρτησίας, ώστε να αποσπα-
στεί από τη Μόσχα και να ιδιοποι-
ηθεί το δημόσιο πλούτο. Η Πλατεία 
της Επανάστασης μετονομάστηκε 
σε Μεϊντάν Νεζελέζνοστι (Πλατεία 
Ανεξαρτησίας) και ο Λένιν απομα-
κρύνθηκε, κομμένος σε φέτες. Κα-
νείς δεν βρέθηκε να υπερασπισθεί 
αυτό που έφευγε. Είτε από κορεσμό, 
είτε από ελπίδα.  

Η Μεϊντάν, στα χρόνια της ανε-
ξαρτησίας, θα άλλαζε ραγδαία, για 
να εκφράσει το όραμα των νέων ελίτ: 
«ελεύθερη» αγορά, χωρίς κανόνες, 
και αποθέωση του νεοπλουτισμού 
της ολιγαρχίας –των μαφιόζων, 
όπως τους ονόμαζε ο λαός, χωρίς ο 
όρος αυτός να συνιστά υπερβολή. 

Γύρω από την έκρηξη της χλι-
δής, πρεσβείες, ινστιτούτα, ιδρύ-
ματα, ΜΚΟ, αντιπροσωπείες και ο 
κάθε τυχοδιώκτης επιδίδονταν στην 
εξαγορά συνειδήσεων και στη στρα-
τολόγηση υπαλλήλων. Ήταν άλλω-
στε εύκολο έργο, σε μια κοινωνία 
που η ηθική είχε χάσει τη σημασία 
της. Την ίδια ώρα εκατομμύρια Ου-

     ∆ΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Είκοσι χρόνια σε τεντωμένο σχοινί 
Από την Πλατεία της Επανάστασης στη Μεϊντάν

«Πιστεύουν ότι η επανάστασή τους θα φέρει τη δικαιοσύνη και την αναγέννηση ενός ουκρανικού πολιτισμού. Σύντομα θα ανακαλύψουν ότι δεν 
θα συμβεί ούτε το ένα, ούτε το άλλο»

“ 

...παραβλέπουν 

υποκριτικά τη 

ναζιστική ιδεο-

λογία των προ-

στατευομένων 

τους και τον 

φανερό αντιση-

μιτισμό τους.

Του Σωτήρη ∆ημόπουλου
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κρανοί πένονταν. Οι κοπέλες εκπορνεύ-
ονταν στο εξωτερικό. Οι μεγαλύτερες γυ-
ναίκες μετανάστευαν για να γίνουν υπη-
ρέτριες. 

Κάτω από την ανεξέλεγκτη δράση 
ολιγαρχών και ξένων παραγόντων, ο 
ιδεολογικός διχασμός της κοινωνίας, με 
κριτήριο την εθνική του ταυτότητα, γι-
γαντώθηκε. Στην αρχή επικράτησε ένα 
ρεύμα επηρεασμένο από τον ουκρανι-
κό εθνικισμό του 19ου αιώνα. Νέοι Ου-
κρανοί άφηναν τερατώδη μουστάκια, 
όπως αυτά των Κοζάκων του Ζαπαρόζιε, 
που αναπαριστά ο περίφημος πίνακας 
του Ρέπιν. Τυφλοί μουσικοί έπαιζαν και 
πάλι, μετά τη σταλινική περίοδο, την πα-
ραδοσιακή μπαντούρα. Παντού πουλιό-
ταν το Κομπζάρ του Ταράς Σεφτσένκο. 

Στο περιβάλλον, όμως, της κοινωνι-
κής ζούγκλας, μια ολόκληρη γενιά έμα-
θε ότι επιβιώνουν μόνο τα θηρία και μά-
λιστα τα αγριότερα από αυτά. Η διαρκής 
μετάβαση σε κάτι που ποτέ δεν ερχό-
ταν και η συνεχής διάψευση των ελπί-
δων βρήκε διέξοδο στην ανοιχτή επι-
θετικότητα. Στους δρόμους του Κιέβου 
ανέμιζαν ελεύθερα πια οι μαυροκόκκι-
νες σημαίες του Στεπάν Μπαντέρα, του 
ηγέτη της οργάνωσης των Ουκρανών 
εθνικιστών, από τη Γαλικία, που είχε συ-
νεργασθεί με τους Ναζί. Έτσι η αποτυ-
χία της «πορτοκαλί επανάστασης», με 
τους «εναλλακτικούς» τρόπους διαμαρ-
τυρίας, προετοίμασε την εκδήλωση της 
«μαύρης». Για τους εθνικιστές του «Σβο-
μπόντα» και του «∆εξιού Τομέα» η πα-
ρουσία του απόλυτου εχθρού, της Ρωσί-
ας –τσαρικής, σταλινικής, «πουτινικής»-, 
έπρεπε να συντριβεί, συντρίβοντας τους 
φιλορώσους πολιτικούς και όλες τις μει-
ονότητες.   

Μετά από σκληρές μάχες, η καμένη 
και αιματοβαμμένη Μεϊντάν κατακτή-
θηκε από τον στρατό των δυτικών εθνι-
κιστών. Έναν στρατό οργανωμένο, φανα-
τικό και ανελέητο. Νίκησε με τις ευλο-
γίες και την καθοδήγηση των δυτικών 
δημοκρατιών. Που παραβλέπουν υπο-
κριτικά τη ναζιστική ιδεολογία των προ-
στατευομένων τους και τον φανερό αντι-
σημιτισμό τους. Τώρα, κανείς δεν μπο-
ρεί να προβλέψει με ασφάλεια το αύριο 
στην Ουκρανία. Μπορεί, όμως, με βε-
βαιότητα να αναμένει ότι το Κίεβο δεν 
πρόκειται ποτέ να είναι αυτό που υπήρ-
ξε ως σήμερα. 

Σίγουρα, σε πολλούς νεαρούς Ου-
κρανούς εθνικιστές, το αντιρωσικό τους 
μένος συνοδεύεται από έναν αυθεντικό 
ρομαντισμό. Πιστεύουν ότι η επανάστα-
σή τους θα φέρει τη δικαιοσύνη και την 
αναγέννηση ενός ουκρανικού πολιτι-
σμού. Σύντομα θα ανακαλύψουν ότι δεν 
θα συμβεί ούτε το ένα, ούτε το άλλο. 

Τα νέα που μας έρχονται από την άλλη 
πλευρά του Αιγαίου κομίζουν ενδιαφέρου-
σες εξελίξεις σχετικά με τη σύγκρουση Ερ-
ντογάν και Γκιουλέν. 

Π 

ρώτον, απ’ ό,τι φαίνεται υπάρχει 
αποκατάσταση των σχέσεων με-
ταξύ των κορυφαίων του Κόμμα-
τος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

και κυρίως μεταξύ του Αμπντουλάχ Γκιούλ 
και του Ταγίπ Ερντογάν – οι οποίοι μέχρι 
πρόσφατα έδειχναν να ακολουθούν διαφο-
ρετικούς δρόμους, με τον πρώτο, που είναι 
και πρόεδρος της χώρας, να υποστηρίζει μια 
πιο ήπια γραμμή. Ωστόσο, την προηγούμενη 
εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια κρίσιμη 
συνεδρίαση του (αποψιλωμένου πλέον από 
τους κεμαλιστές) Συμβουλίου Εθνικής Ασφα-
λείας της χώρας. 

Εκεί, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της 
χώρας ήρθαν σε συνεννόηση με τους επικεφα-
λής των μυστικών υπηρεσιών και καθόρισαν 
μια κοινή γραμμή για το ξήλωμα του παράλλη-
λου γκιουλενικού δικτύου, που καλύπτει τα ανώ-
τατα δικαστικά σώματα, την αστυνομία, άλλα κομ-
μάτια του τουρκικού κράτους και στρατηγικές θέ-
σεις στον ιδιωτικό τομέα –τις οποίες οι γκιουλενι-
κοί εξασφάλισαν μέσα από μια σειρά σκανδάλων 
εκβιασμών και κατάχρησης εξουσίας. 

Για να γίνει εφικτή η  συνεννόηση, ο Ερντο-
γάν υποχώρησε σ’ ένα βασικό μέτρο που είχε 
αναγγείλει, την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
για τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Με 
το νομοσχέδιο αυτό, ο πρωθυπουργός σκόπευε 
να θέσει υπό τον έλεγχό του τις δραστηριότητες 
της ΜΙΤ, η οποία έφερε σημαντικά προσκόμμα-
τα κατά το παρελθόν στις ειρηνευτικές συνομιλίες 
με τους Κούρδους. Ο Ερντογάν είχε ανακοινώσει 
ότι θα περάσει το σχετικό νομοσχέδιο μέχρι τις 30 
Μαρτίου και τώρα το αναβάλλει επ’ αόριστον. Σε 
αντάλλαγμα, εξασφαλίζει την υποστήριξη του επι-
κεφαλής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, στον αγώνα του 
εναντίον των γκιουλενικών. 

Ο «γάμος» επικυρώθηκε με την, άνευ όρων, 
έγκριση από τον πρόεδρο Γκιούλ του νομοσχεδί-
ου για τον έλεγχο του διαδικτύου, το οποίο ο Ερ-
ντογάν θεωρεί καθοριστικό στη διαμάχη του με 
τον Γκιουλέν, αλλά και με τις οργανώσεις που κι-
νούνται στο πνεύμα και το κλίμα της περσινής 
εξέγερσης της πλατείας Ταξίμ. 

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μια σημαντι-
κή ενίσχυση του Ερντογάν και του Κόμματος ∆ι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης και είναι δείκτες μιας 
προσπάθειας του ότι το στρατόπεδο του τελευ-
ταίου κινείται προς τη διαμόρφωση ευρύτερων 
συμμαχιών για την αντιμετώπιση των αντιπάλων 
του, γεγονός που αποτελεί στροφή σε σχέση με 
τη «σόλο» πολιτική που ακολούθησε ο πρωθυ-
πουργός της χώρας κατά τους τελευταίους μήνες. 

Όλα αυτά συντελούνται σε μια στιγμή όπου 
πληθαίνουν οι δημοσκοπήσεις και τα ευρήματα 
που πιστοποιούν ότι το κύριο μέρος της εκλογι-
κής βάσης του Ερντογάν και του Κόμματος ∆ικαι-
οσύνης και Ανάπτυξης ένα 37% των ψηφοφόρων 
της χώρας, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και διατη-

ρεί την προσήλωσή του σ’ αυτό, παρά την εξέγερ-
ση της πλατείας Ταξίμ, τη σύγκρουση Ερντογάν-
Γκιουλέν και τη δημοσιοποίηση διάφορων σκαν-
δάλων που προκάλεσε.   

Σύμφωνα με αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις 
και έρευνες, όχι απαραίτητα φίλα προσκείμενων 
προς τον Ερντογάν, εφημερίδων και ινστιτούτων 
αναλύσεων, η δημοσιοποίηση των τελευταίων 
κρουσμάτων διαφθοράς και σκανδάλων κόστισε 
στο Κόμμα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης μόνο 4%, 
ενώ στην πρόβλεψη ψήφου με αναγωγή υποστη-
ρίζουν ότι το AKP παραμένει στο 43%-50%. 

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει για διάφορους 
λόγους:

Πρώτον, ένα μεγάλο μέρος της βάσης του 
Ερντογάν είναι πολύ φτωχή, λαϊκή, συντηρητι-
κή και δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου 
και λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος της σύ-
γκρουσης. Αντίθετα, αντλεί τις πληροφορίες εφη-
μερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς, που επί το πλείστον ελέγχει ο Ερντογάν και 
οι σύμμαχοί του. Σε αυτά τα στρώματα κυριαρ-
χεί μια εικόνα για τα γεγονότα εντελώς διαφορε-
τική απ’ ό,τι στα μεσοστρώματα των πόλεων και 
των παραλίων: Ο Ερντογάν είναι ο «Λέων της Γά-
ζας», ο οποίος πλήττεται από μια σκοτεινή συμμα-
χία Αμερικάνων, Εβραίων και «προδοτών» όπως 
ο Γκιουλέν, οι διαδηλωτές της πλατείας Γκεζί και 
μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

∆εύτερον, αυτή τη στιγμή η νεοθωμανική 
ελίτ, εντός του κόμματος και του κρατικού μηχανι-
σμού, είναι εξαιρετικά ενωμένη. Έχει αντιληφθεί 
ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Γκιουλέν θα στερή-
σει από τους νεοθωμανούς το «μονομπλόκ» του 
σουλτανάτου: δηλαδή τον έλεγχο που έχουν εξα-
σφαλίσει σε μεγάλη μερίδα των κατασκευαστι-
κών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και τμημάτων του 
κρατικού μηχανισμού. Όλα αυτά τα δίκτυα ελέγ-
χου στελεχώνονται από μια ολόκληρη κομματική 
πελατεία, που έχει δέσει τη μοίρα της με την τύχη 
του πρωθυπουργού της. 

Τρίτον, η αντιπολίτευση στον Ερντογάν εί-
ναι αδύναμη και κατακερματισμένη. Οι ρεπου-
μπλικάνοι βλέπουν με ιδιαίτερη καχυποψία τον 
Γκιουλέν, καθώς τους χωρίζει ιδεολογικό χάσμα. 
Τα κομμάτια που αναφέρονται στο κίνημα τουΤα-
ξίμ, η αριστερά, οι Αλεβίδες και η κοσμοπολίτικη 
μεσοστρωματική νεολαία των παραλίων και της 
Κωνσταντινούπολης διατηρούν τεράστιο πολιτι-
σμικό χάσμα με τις γκιουλενικές δυνάμεις, ενώ 
το αίτημα για εκδημοκρατισμό τους αποξενώνει 
και από τους πυλώνες του παλαιοκεμαλισμού. Οι 
δε Κούρδοι ασκούν το δικό τους παιχνίδι θέσεων, 
προσπαθώντας να αποσπάσουν από τον βαλλό-
μενο Ερντογάν σημαντικά ανταλλάγματα για να 
τον στηρίξουν. Τέταρτον, ο ίδιος ο εκλογικός νό-
μος. Με το απίστευτο όριο εισόδου στο κοινοβού-
λιο (10%), που σαλαμοποιεί τις μικρές αντιπολι-
τευτικές δυνάμεις –οι οποίες πληθαίνουν σήμε-
ρα στην Τουρκία, και χαρίζει το ποσοστό τους στις 
μεγάλες δυνάμεις, κυρίως στον πρώτο κάθε εκλο-
γικής αναμέτρησης. 

Σε κάθε περίπτωση, το σίριαλ της εσωτερι-
κής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία συ-
νεχίζεται με αμείωτη ένταση. Το νέο στοιχείο που 
κομίζεται από τις εξελίξεις του τελευταίου 15θη-
μέρου αφορά στη συστηματική προσπάθεια του 
Ερντογάν και των ερντογανικών να βγουν από τις 
συνθήκες της πολιτικής απομόνωσης στην οποία 
κινδύνευσαν να περιέλθουν τους προηγούμε-
νους μήνες. Αν επιτύχουν κάτι τέτοιο, τα πράγμα-
τα θα είναι πιο δύσκολα για τους αντιπάλους του…         

Είναι «επτάψυχος» Ο Ερντογάν;

Το AKP συσπειρώνεται

“ 

Το νέο στοιχείο που κο-

μίζεται από τις εξελίξεις 

του τελευταίου 15θημέ-

ρου αφορά στη συστη-

ματική προσπάθεια του 

Ερντογάν να βγεί από 

την απομόνωση.

Του Γιώργου Ρακκά

Η δημοσιοποίηση των τελευταίων κρουσμάτων διαφθοράς και σκανδάλων κόστισε στο Κόμμα 
∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης μόνο 4%, 

                                                                                                                                 ∆ΙΕΘΝΗ
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∆εν περνάει μέρα που περνά-
ει και που να μην εκδηλώνεται με 
κάποιον τρόπο η ένταση ανάμεσα 
στις νέες αξίες, τις αξίες του νέου 
κόσμου της πρωτοκαθεδρίας του 
χρηματιστικού κεφαλαίου και του 
ανοίγματος των κοινωνικών ανισο-
τήτων από τη μια, και την παράδο-
ση από την άλλη. Η τελευταία εκ-
προσωπεί τις καθιερωμένες μέσα 
στο χρόνο βασικές σταθερές πάνω 
στις οποίες πορεύτηκαν οι κοινω-
νίες για την οργάνωση των ανθρώ-
πινων σχέσεων όλων των τύπων: 
δημόσιων και ιδιωτικών, στον το-
μέα της εργασίας και της οικογέ-
νειας, της εκπαίδευσης και της οι-
κονομίας, της θρησκείας και της 
πολιτικής. Ο λεγόμενος δυτικός 
κόσμος, μετά την οικονομική, πολι-
τική και ιδεολογική του επικράτη-
ση, με την εσωτερική κατάρρευση 
του αντιπάλου του στην Ανατολική 
Ευρώπη, προωθεί μια δέσμη αξι-
ών που τις ονομάζει «οικουμενι-
κές αξίες», ή «ανθρώπινες αξίες», 
τις οποίες αντιπαραβάλλει προς τις 
αναχρονιστικές, υποτίθεται, αξίες 
άλλων εποχών και άλλων περιο-
χών του πλανήτη. 

Ο 

ι πιο κεντρικές από αυ-
τές είναι οικονομικές αξί-
ες και αφορούν την «ελεύ-
θερη» διακίνηση της πλη-

ροφορίας, της εργασίας, των εμπορευ-
μάτων και του χρήματος, εννοείται στο 
όνομα της ανταγωνιστικότητας. Αλλά 
δεν είναι μόνον αυτές. Είναι και πρότυ-
πα ζωής, μήτρες οργάνωσης των σχέ-
σεων και των συμπεριφορών μεταξύ 
ανθρώπων τα οποία προβάλλονται ως 
κανονικά και επιθυμητά για όλον τον 
πληθυσμό του πλανήτη. Μάλιστα, η 
προστασία τους εντάσσεται στην προ-
στασία των «ανθρωπίνων δικαιωμά-
των». Εννοείται ότι σε αυτά δεν μπο-
ρούν να ανήκουν το δικαίωμα της ερ-
γασίας και της δημιουργίας οικογέ-
νειας, το δικαίωμα στην κοινωνική 
περίθαλψη και την εκπαίδευση, το δι-
καίωμα στην προσωπική σφαίρα, που 
δεν παρακολουθείται στον «ελεύθε-
ρο» κόσμο τόσο ελεύθερα και συστη-
ματικά από κρατικά και άλλα όργανα. 
Αυτά δεν είναι συμβατά με τις αρχές 
οργάνωσης της ελεύθερης οικονομί-
ας. Αντιθέτως, το δικαίωμα στη συσ-
σώρευση ατομικού πλούτου με νόμι-
μες, ημινόμιμες ή παράνομες μεθό-
δους, το δικαίωμα στην επιλογή του 
σεξουαλικού προσανατολισμού, το δι-
καίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του 

φύλου και άλλα συναφή, θεωρούνται 
στο νέο μας κόσμο τεκμήρια πολιτι-
σμού. Φυσικά, πολιτισμού ανώτερου 
από εκείνον που εκπροσωπεί η παρά-
δοση ή μια άλλη πολιτισμική κοιτίδα, 
σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη. 
Οι νέες αξίες, άλλωστε, παραπέμπουν 
ευθέως στην εξουσία, από εκεί προω-
θούνται και αυτήν υπηρετούν.

Αυτός ο κλασικός πολιτισμικός 
ρατσισμός (ρητή ιεράρχηση των νέων 
ακαι των παραδοσιακών αξιών) τείνει 
να καταστεί τόσο αυτονόητος, ώστε δεν 
γίνεται πλέον ορατός ως τέτοιος.  Έτσι 
λ.χ. όσοι δεν υιοθετούν ή εκφράζουν 
επιφυλάξεις για τη νέα αξία της «παμ-
φιλίας», στιγματίζονται ως ομοφοβι-
κοί ή ακόμη και ως ρατσιστές. Το σω-
στό (μάλλον, το αυτονόητο), λένε, είναι 
να δέχεσαι όλους τους ερωτικούς προ-
σανατολισμούς και όλες τις αντίστοιχες 
πρακτικές μεταξύ ενηλίκων ως ισότι-
μες και κανονικές, και μάλιστα να δι-
δάσκεις αυτό το δόγμα και στο σχο-
λείο, προκειμένου να προληφθούν 
και να καταπολεμηθούν φαινόμενα 
ρατσισμού εναντίον των διαφορετι-
κών. Κάθε άλλη στάση κρίνεται ύπο-
πτη ως δείγμα πολιτισμικής καθυστέ-
ρησης, ως ομοφοβικό σύνδρομο, ως 
ρατσισμός και ως τεκμήριο περιφρό-
νησης των νέων ανθρωπιστικών αξι-
ών. Τα παραδείγματα είναι άπειρα.

Το ίδιο, όμως, και οι εστίες σύ-
γκρουσης. ∆ιότι η επιβολή των νέων 
αξιών και ο εξοστρακισμός των πα-
λιών αποδεικνύονται πιο περιπετει-
ώδεις διαδικασίες από ό,τι ορισμένοι 
ανέμεναν. Για τρεις λόγους.

Πρώτον, στις χώρες της ∆ύσης 
όπου συντελείται αυτή η ανατροπή 
εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες στο 
όνομα του «mainstreaming», οι υπο-

στηρικτές της παράδοσης δεν έχουν 
καταθέσει τα όπλα, παρότι η πίεση της 
πολιτικής ορθότητας είναι πολύ μεγά-
λη και οι πολιτικές, οικονομικές και 
μορφωτικές ελίτ πρωτοστατούν στην 
επιβολή –και μάλιστα μέσω των θε-
σμών– αυτών των αξιών. Οι συγκρού-
σεις γύρω από τη μαντίλα σε όλη την 
Ευρώπη, οι αντιπαραθέσεις στη Γαλ-
λία και εσχάτως στη Γερμανία για τις 
εκπαιδευτικές καινοτομίες στον το-
μέα της σεξουαλικής και της αντιρα-
τσιστικής διαπαιδαγώγησης, τα δημο-
ψηφίσματα στην Ελβετία για τους μι-
ναρέδες και τη μαζική μετανάστευση, 
δείχνουν ότι οι τοπικές κοινωνίες αν-
θίστανται στις απότομες πολιτισμικές 
ανατροπές και ότι οι φορείς των καινο-
τομιών δεν έχουν πάντοτε τις αναγκαί-
ες πλειοψηφίες στο κοινωνικό σώμα. 
Ούτως ή άλλως οι αξιακές αυτές με-
ταρρυθμίσεις ήταν εξαρχής και παρα-
μένουν ένα πρόταγμα των ελίτ, και όχι 
της κοινωνίας. Είναι μια πολιτισμική 
επανάσταση από τα πάνω που, όπως 
σχεδόν όλες οι παρόμοιες πρωτοβου-
λίες, δυσκολεύεται να περάσει προς τα 
κάτω, παρά το ότι οι φορείς της διαθέ-
τουν πολλούς και ισχυρούς πομπούς 
για την εμπέδωση του μηνύματος. 

∆εύτερον, οι καινοτομίες σκοντά-
φτουν πάνω σε μια δομική αντίφαση 
που εμπεριέχει η ιδεολογία του πολυ-
πολιτισμού, δηλαδή του δικαιώματος 
για παρουσία και αναπαραγωγή πολ-
λών πολιτισμικών παραδόσεων μέσα 
στο ίδιο εθνικό κράτος, όταν από τη μια 
μεριά ευλογεί την πολιτισμική ετερό-
τητα –άρα τις πολλές πολιτισμικές πα-
ραδόσεις– ενώ από την άλλη καλεί τα 
κοινωνικά υποκείμενα να αλλάξουν 
αυτές τις παραδόσεις, υιοθετώντας τις 
νέες «οικουμενικές» αξίες, όπως τις 

προβάλλει π.χ. το σχολείο, η αγορά και 
η επικοινωνία. Πιο απλά: σέβομαι τον 
τρόπο που έμαθε από την οικογένειά 
του να αξιολογεί ένας πιστός μουσουλ-
μάνος  την πρακτική της ομοφυλοφι-
λίας, αλλά ταυτόχρονα ζητώ από αυ-
τόν να ασπαστεί τις επίσημες αξίες του 
(νέου) σχολείου, σύμφωνα με τις οποί-
ες η ίδια αυτή πρακτική είναι τόσο κα-
νονική, όσο και η καθιερωμένη ιστο-
ρικά ετεροφυλοφιλία. Και αυτό είναι 
ένα μόνο παράδειγμα από τα πολλά 
που αποτελούν σήμερα πεδία πολι-
τισμικής και ιδεολογικής σύγκρου-
σης μέσα στα ευρωπαϊκά εκπαιδευ-
τικά συστήματα. Αργά ή γρήγορα θα 
έρθει και στην ελληνική εκπαίδευση, 
με πρωτοβουλία – όπως και στις άλλες 
χώρες – της πεφωτισμένης δεσποτεί-
ας, κατά κυριολεξία.

Τρίτον, υπάρχουν περιοχές στον 
πλανήτη –κράτη, πολιτισμικοί χώροι– 
που παρότι συμμετέχουν στο παγκό-
σμιο οικονομικό γίγνεσθαι με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο, δεν έχουν απεμπο-
λήσει τις πολιτισμικές τους παραδό-
σεις στα υπόλοιπα πεδία, πέρα από 
την οικονομία, ούτε και σκοπεύουν 
να το κάνουν. Το επιχείρημά τους εί-
ναι απλοϊκό, αλλά πολύ ισχυρό: εμείς 
έχουμε άλλη παράδοση γι' αυτά τα 
πράγματα, επιμένουμε στο δικαίωμα 
να έχουμε άλλη άποψη και θεωρούμε 
την προσπάθεια «πολιτισμικού εκσυγ-
χρονισμού», που γίνεται από  ισχυ-
ρούς δυτικούς πομπούς πολιτισμού, 
ύποπτη και ενοχλητική. Παραδείγμα-
τα απόκρουσης του δυτικού τρόπου 
ζωής, έτσι όπως αυτός πάει να διαμορ-
φωθεί από τη νέα τάξη πραγμάτων 
μετά την επικράτηση του πολιτισμικού 
μονοπωλίου της ∆ύσης, δεν έχουμε 
μόνον από τους «ταλιμπάν» του Ισλάμ. 

Αντίσταση στην κατεδάφιση της πολι-
τισμικής παράδοσης υπάρχει σχεδόν 
παντού, από την πολιτισμένη Ελβετία, 
την ορθόδοξη Ρωσία, την Κίνα και την 
Ινδία, μέχρι την Τουρκία και την «ανα-
πτυσσόμενη» Ουγκάντα. Οι μέθοδοι 
διαφέρουν, και οι φορείς της αντίστα-
σης αυτής δεν είναι πάντοτε πρότυ-
πα δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν αναι-
ρεί το γεγονός ότι οι λεγόμενες «πα-
νανθρώπινες αξίες», που συνιστούν 
την αιχμή του δόρατος της πολιτισμι-
κής επανάστασης στην Ευρώπη και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε αυτονό-
ητες είναι για το μεγαλύτερο κομμάτι 
του πληθυσμού της γης, ούτε και ευ-
πρόσδεκτες σε πολλές κοινωνίες. 

Πώς θα κυλήσει η εξέλιξη με τα 
δύο αυτά αντιφατικά ρεύματα –παγκό-
σμια οικονομία, που υποχρεώνει σε 
οικονομική προσαρμογή, και υπερά-
σπιση παραδοσιακών πολιτισμικών 
προτύπων,  που υποχρεώνει σε αντί-
σταση– να λειτουργούν ταυτόχρονα 
και παράλληλα; 

Θα εξαρτηθεί από την ένταση της 
αντίστασης στο επιχειρούμενο δυτι-
κό πολιτισμικό πρότυπο, αλλά κυρίως 
από τη βιωσιμότητα του οικονομικού 
μοντέλου που επιβλήθηκε βαθμιαία 
μετά την κατάρρευση του διπολικού 
κόσμου. Ούτως ή άλλως οι δύο αυτές 
παράμετροι βρίσκονται σε αλληλεξάρ-
τηση. Υπάρχουν ενδείξεις, πάντως, ότι 
το μοντέλο αυτό έχει προκαλέσει τό-
σες και τέτοιες εύθραυστες κοινωνι-
κές καταστάσεις, που μάλλον φαίνεται 
να έχει ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία 
του. Αν καταφέρει να σταθεροποιηθεί 
στη μορφή ενός πιο μετριοπαθούς κα-
πιταλισμού, ή αν αναγκαστεί να πάρει 
πολύ αυταρχικές μορφές προκειμέ-
νου να διατηρηθεί, είναι ένα κρίσιμο 
ερώτημα που δεν μπορεί να απαντη-
θεί αυτή τη στιγμή. Ίσως θα μπορού-
σαμε να κάνουμε κάποιες βάσιμες 
υποθέσεις, αν γνωρίζαμε ποιο θα είναι 
το μέγεθος της υποστήριξης που θα 
έχουν τα ακροδεξιά κόμματα της Ευ-
ρώπης –μιας Ευρώπης που έχει πά-
ψει από καιρό να ενθουσιάζει και να 
εμπνέει–  από τους ψηφοφόρους στις 
επόμενες ευρωεκλογές, αλλά και ποια 
θα είναι η τύχη της Ουκρανίας μετά 
την αιφνίδια ανατροπή του Γιανουκό-
βιτς. Αλλά τόσο το ένα, όσο και το άλλο, 
θα τα μάθουμε πολύ σύντομα, και πά-
ντως πριν εκδηλωθεί από τους εγχώ-
ριους φωτισμένους δεσπότες το επό-
μενο «εκσυγχρονιστικό» χτύπημα 
στην ελληνική εκπαίδευση, με στόχο 
την απαλλαγή της από τη «σαβούρα 
της παράδοσης» και την εναρμόνισή 
της με τις νέες παγκόσμιες αξίες…

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η θεμελιώδης αντίστιξη
Παγκόσμιες αξίες, εκπαίδευση και παράδοση

 Οι νέες αξίες, άλλωστε, παραπέμπουν ευθέως στην εξουσία, από εκεί προωθούνται και αυτήν υπηρετούν

Του Αθανασίου Γκότοβου
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Ο Εμανουέλ Τοντ είναι από τους λίγους 
Γάλλους διανοούμενους παλαιάς κοπής: 
από αυτούς, δηλαδή, που δεν αερολογούν 
ή συνθηματολογούν προκειμένου να κα-
λύψουν την ιδεολογική ή βιοποριστική 
τους προσκόλληση.

Τ 

ο 2008 εξέδωσε το εκτενές δοκίμιο 
«Μετά τη δημοκρατία»*. Εκεί αναλύ-
ει τις αλλαγές  στα γαλλικά πράγματα 
και, βάσει αυτών, προσπαθεί να προ-

βλέψει τη μορφή που θα λάβει το πολιτικό σύ-
στημα της χώρας του. 

 Το βιβλίο έχει διπλό ενδιαφέρον για τον 
Έλληνα αναγνώστη. Αφενός, εξετάζει  εξελί-
ξεις που είχαν από καιρό αρχίσει να διαφαίνο-
νται σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αλλά που έγι-
ναν πλήρως ορατές στην Ελλάδα –τουλάχιστον 
στο πολιτικό τους σκέλος– μόνον με τη λεγόμε-
νη κρίση. Βοηθά έτσι να διαχωρίσουμε τις ελ-
ληνικές ιδιαιτερότητες από τις ευρωπαϊκές εξε-
λίξεις. Αφετέρου, είναι γραμμένο αμέσως πριν 
εκδηλωθεί αυτή η κρίση: άρα, βοηθά  να συλ-
λάβουμε τις αλλαγές που ο συγγραφέας εντοπί-
ζει όχι ως άμεσο απότοκο της επέμβασης του 
∆ΝΤ στην Ελλάδα, αλλά ως γενική εξέλιξη των 
δυτικού τύπου πολιτευμάτων. 

 Ο Τοντ περιγράφει την ολιγαρχική στρο-
φή της Γαλλίας, παρουσιάζοντάς την σε ένα φό-
ντο δημογραφικών και ανθρωπολογικών αλ-
λαγών. Η ανάλυση παρουσιάζει μεγάλο ενδια-
φέρον, εδώ όμως θα περάσουμε απευθείας στο 
διά ταύτα του συγγραφέα. Ποιες θεωρεί, δηλα-
δή, ότι είναι οι πιθανές αντιδράσεις του πολιτι-
κού συστήματος σε αυτή τη νέα κατάσταση. Επ’ 
αυτού ο Τοντ διατυπώνει δύο απαισιόδοξα σε-
νάρια και μία πρόταση.

 
Σενάριο 1. Στροφή προς τον εθνοτικό δια-
χωρισμό
 «Όταν μια κοινωνία δεν καταφέρνει να αντι-
μετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα, μία 
κλασική διέξοδος είναι η φυγή προς τον ανορ-
θολογισμό. Το να χτυπάς έναν αδύναμο για να 
ξεδώσεις είναι ένας δοκιμασμένος μηχανισμός 
αναπλήρωσης, σε ατομικό και συλλογικό επί-
πεδο». Στην Ελλάδα, τον ρόλο του σάκου του 
μποξ τον παίζουν ήδη οι μετανάστες. Όμως ο 
ρατσισμός δεν είναι ευρύτατα διαδεδομένος: 
το μείον της λύσης αυτής είναι ακριβώς η αδυ-
ναμία του αποδιοπομπαίου τράγου, το ότι δεν 
εκλαμβάνεται από το συλλογικό ασυνείδητο ως 
ανώτερος κοινωνικά: «[μεταξύ 1870 και 1933] 
οι Γερμανοί Εβραίοι ήταν υπό ένταξη στις με-
σαίες τάξεις, δεν ήταν ένα άθλιο υποπρολετα-
ριάτο», θυμίζει ο Τοντ. Αλλά το σημαντικότερο 
μειονέκτημα είναι ότι η καλλιέργεια του εθνο-
τικού διαχωρισμού μπορεί να γίνει ο καταλύ-
της που θα  απελευθερώσει ανεξέλεγκτες κοι-
νωνικές δυνάμεις. Άρα απειλητικές και για την 
πολιτική τάξη. 

Στην ελληνική πραγματικότητα, αντίθετα, 
δεν είναι απίθανο να υπάρξει διαχωρισμός με 
βάση το θρήσκευμα. Η εισαγόμενη ισλαμοφο-

βία μπορεί να συναντήσει την εγχώρια δυσπι-
στία προς το Ισλάμ ως θρησκεία της χώρας από 
την οποία εκπορεύεται η σημαντικότερη γεω-
πολιτική απειλή για την Ελλάδα:

Σενάριο 2. Κατάργηση της καθολικής ψη-
φοφορίας
 «Σήμερα το ζεύγος αριστερά-δεξιά με δυσκο-
λία μπορεί να σκηνοθετήσει την αντιπαλότητα 
χάρη στην οποία επιβιώνει, έστω και φαινομε-
νικά, ο πλουραλισμός […] Για τους πολιτικούς, 
οι οποίοι όλο και δυσκολότερα εξασφαλίζουν 
την εκλογή τους –και στη συνέχεια αποφεύ-
γουν να κυβερνήσουν πραγματικά– μία πιθα-
νή λύση θα ήταν να σταματήσει αυτή η κωμω-
δία».

 Το πρότυπο είναι στη Ασία: «Η Κίνα συν-
δυάζει ανάπτυξη και δικτατορία του Κομμουνι-
στικού Κόμματος. Θα πρέπει να αναρωτηθού-
με μήπως το ΚΚ Κίνας μάς δείχνει [πέρα από 
τον οικονομικό και] τον πολιτικό στόχο που 
πρέπει να ακολουθήσουμε: τη δικτατορία, την 
οποία εδώ αποκαλούμε διακυβέρνηση» (αγ-
γλικά: governance).

 Ο Τοντ θεωρεί πιθανή αυτή την εξέλιξη, δι-
ακινδυνεύει μάλιστα και συγκεκριμένη πρό-
βλεψη: «Στην εποχή της πληροφορικής, η ηλε-
κτρονική ψηφοφορία φαίνεται να προσφέρει 
πολλές δυνατότητες παράκαμψης ή ακρωτηρι-
ασμού του δικαιώματος ψήφου. Κάθε συνταγ-
ματική αναθεώρηση πρέπει να θεωρείται  ως 
απειλή». Πιστεύει δε ότι η άμεση ψήφος μπορεί 
να συνεχίσει να αναδεικνύει τους τοπικούς άρ-
χοντες, αλλά να καταργηθεί στα άλλα επίπεδα. 
Εξάλλου, όπως υπενθυμίζει, κάτι τέτοιο γίνε-
ται ήδη: άμεση εκλογή στις βουλευτικές εκλο-
γές και έμμεση εκλογή σε υπερεθνικό επίπεδο.

 
Η αναντιστοιχία μεταξύ οικονομικών και 

πολιτικών χώρων
Ο Τοντ κλείνει το βιβλίο με ένα τρίτο σενάριο: 
Καταρχάς τονίζει την «ανάγκη αντιστοιχίας με-
ταξύ οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
χώρων. Στη δημοκρατία των μέσων του 20ου 
αιώνα οι χώροι αυτοί συνέπιπταν στο πλαίσιο 
του έθνους-κράτους» – εξ ου και κάποια ανά-
δραση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής τάξης. 
Όμως πλέον «ο κόσμος της παγκοσμιοποίη-
σης είναι διαφορετικός […] οι οικονομικές εντά-
σεις εκδηλώνονται σε πλανητική κλίμακα. […] 
Η σημερινή αποδιοργάνωση της γαλλικής πο-
λιτικής ζωής απορρέει απλούστατα από τον γε-
ωγραφικό διαχωρισμό μεταξύ μιας γαλλικής 
κοινωνίας που δεν έχει αλλάξει κλίμακα και 
μιας οικονομίας που διστάζει μεταξύ ευρωπαϊ-
κής και πλανητικής κλίμακας». 

 Επειδή η διεύρυνση του πολιτικού χώρου 
στα όρια του πλανήτη είναι ουτοπία ή προπο-
μπός ολοκληρωτισμού, ο Τοντ προτείνει ως 
λύση τη διεύρυνση στα όρια της πλανητικής 
περιφέρειάς μας, δηλαδή της Ευρώπης. Με 
κύριο εργαλείο τον οικονομικό προστατευτι-
σμό – σε ευρωπαϊκό, αυτή τη φορά, επίπεδο.

 Από το 2008 το τοπίο είναι εντελώς δια-
φορετικό. Αλλά και οι προτάσεις του συγγρα-
φέα έχουν προσαρμοστεί. Σήμερα ο Τοντ εξα-
κολουθεί μεν να συνηγορεί υπέρ ενός προστα-
τευτισμού, σε εθνικό όμως πλέον επίπεδο. ∆ύ-
σκολα μπορούμε να κρίνουμε πόσο εφικτό ή 
ευκταίο είναι αυτό. Οι διαπιστώσεις του πάντως 
για την αναντιστοιχία οικονομικών και πολιτι-
κών χώρων παραμένουν: καίριες για μια χώρα 
σαν τη Γαλλία, ζήτημα επιβίωσης για μια χώρα 
σαν την Ελλάδα.

 
* Emmanuel Todd, Aprés la démocratie.  
Gallimard (πρώτη έκδοση 2008)

Μετά τη δημοκρατία, τι;
Σχόλια πάνω στο βιβλίο του Εμάνουελ Τόντ

Το Βυζάντιο είναι η πιο παρεξηγημένη περίοδος της ιστορίας μας, και οι τύψεις των Φράγκων 
εμπόδισαν ακόμα και τον Μπρωντέλ να του προσδώσει την λάμψη που του αναλογεί.

Του Στράτου Μεϊντανόπουλου

Μαίνονται οι συγκρούσεις στην πολύπαθη Βε-
νεζουέλα, που δείχνει να έχει χάσει τον βη-
ματισμό της έπειτα από τον θάνατο του αξια-
γάπητου σε όλη την Λατινική Αμερική, Ούγο 
Τσάβες. Ο διάδοχός του Ραφαέλ Μαδούρο, 
δεν φαίνεται να διαθέτει τη χαρισματικότη-
τα του προκατόχου του, και είναι υπερβολικά 
γραφειοκράτης. Αρχικώς, και αφού ο αντίπα-
λός του δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τον 
καταφανώς «λίγο», διάδοχο του Τσάβες, φά-
νηκε ότι ο Μαδούρο δεν θα αντιμετώπιζε κά-
ποιο άμεσο πολιτικό πρόβλημα στο εσωτε-
ρικό. Ο τρόπος που πολιτεύτηκε, όμως, στα 
κεντρικά προβλήματα της χώρας του, και ιδι-
αίτερα απέναντι στην εγκληματικότητα και 
τις ελλείψεις τροφίμων πυροδότησε νέες συ-
γκρούσεις. ∆ιότι, ουσιαστικά, δεν έκανε τίποτα 
πέρα από το να επιβεβαιώνει την προσήλω-
σή του σε μέτρα που είχε πάρει η κυβέρνηση 
Τσάβες,  σ’ ένα ριζικά διαφορετικό πολιτικο-
κοινωνικό πλαίσιο, στις αρχές της δεκαετίας 
του 2001- 

Τούτη η αβελτηρία, πυροδότησε ένα μεσοστρω-
ματικό φοιτητικό κίνημα,  και οι ηγέτες της 
αντιπολίτευσης –με πρωτοπόρους αυτούς 
που τοποθετούνται δεξιότερα του Καπρίλες 
και που του άσκησαν κριτική γιατί έδειξε πρό-
θυμος να κάτσει προεκλογικά στο τραπέ-
ζι του διαλόγου με τον Μαδούρο– στοιχήθη-
καν από πίσω τους. Τότε ενεργοποιήθηκαν 
και τα ξένα κέντρα, οι ΗΠΑ καθώς και οι εγ-
χώριες και οι ξένες «μονταζιέρες» και άρχι-
σε ένας τρομερός προπαγανδιστικός, επικοι-
νωνιακός πόλεμος εναντίον της υπέρμετρης 
καταστολής του «δικτάτορα» Μαδούρο.  Μια 
αντιπολίτευση, χρηματοδοτούμενη και πολ-
λαπλώς υποστηριζόμενη από την ∆ύση –
όπως και στην Ουκρανία–,  πυροδοτεί διαρ-
κώς την αποσταθεροποίηση. Ενώ τα ξένα 
ΜΜΕ, σιγοντάροντας, δεν δίστασαν ακόμα 
και να παρουσιάσουν φωτογραφίες αστυνο-
μικής βαρβαρότητας από την Χιλή, την Συρία, 
την Βουλγαρία και την … Ελλάδα, καταγγέλ-
λοντας ότι πρόκειται  για την «αστυνομία του 
Μαδούρο». 

Οι ΗΠΑ τα «παίζουν όλα για όλα» στην περίπτω-
ση της Βενεζουέλας. Ακούγονται ότι ξένοι κύ-
κλοι έχουν προσεγγίσει μέχρι και ορισμένα 
στοιχεία της δεξιάς του τσαβικού κόμματος, τα 
οποία θα έβλεπαν με καλό μάτι μια «διάδο-
χη κατάσταση», ένα νέο κόμμα στα πρότυπα 
του Βραζιλιάνικου PT, που δεν θα είναι τόσο 
ριζοσπαστικό, ούτε θα στηρίζει τόσο απρο-
κάλυπτα την Κούβα. ∆ιότι αυτό που ενδιαφέ-
ρει κυρίως τις ΗΠΑ αυτήν την περίοδο, είναι 
να πάψει η αμέριστη στήριξη της Βενεζουέ-
λας προς το γερασμένο καστρικό καθεστώς, 
ώστε να «τελειώνουν» πρώτα με την Κούβα. 
Με την πτώση της Κούβας, θα δοθεί το σινιάλο 
για την «μεγάλη αντεπίθεση» των ΗΠΑ στην 
Λ. Αμερική... 

Γ.Ρ. 

Τι συμβαίνει 
στη 
Βενεζουέλα;
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Το (αυτο)καταστροφικό αδιέξοδο της τρομοκρατίας
Gagarin way του Γκρέγκορι Μπεργκ

Gagarin Way
του Γκρέγκορι Μπεργκ

Μετάφραση: Αλέξανδρος Μπα-
λαμώτης.
Σκηνοθέτης: Αλέξανδρος Αβρανάς

Ηθοποιοί:
Στέφανος Κοσμίδης, Μιχάλης 
Μουλακάκης, Κώστας Ανταλό-
πουλος, Μάνος Βακούσης 

Συντελεστές
Σκηνικά-Κουστούμια: Ευαγγε-
λία Θεριανού. Φωτισμοί: Ολυ-

μπία Μυτιληναίου. Συνεργασία 
και δραματουργία: Κώστας Πε-
ρούλης. Βοηθός σκηνοθέτη: Μα-
ριτίνη Γκόγκα. Βοηθός σκηνογρά-
φου: Χρυσούλα Κοροβέση 

Μέχρι τη Κυριακή των Βαΐων 
Kάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Κυρια-
κή, στις 8 μ.μ. Kάθε Παρασκευή 
και Σάββατο, στις 9 μ.μ. 
∆ιάρκεια 80 λεπτά 

Εισιτήρια 
17€ ∆ιακεκριμένο Εισιτήριο, 
13€ Κανονικό, 
10€ Φοιτητικό, ανέργων & ΑΜΕΑ 

Αρχές από τις οποίες πρέπει να 
καθοδηγείται ο επαναστάτης.                                                        
Η στάση του επαναστάτη απένα-
ντι στο εαυτό του.

…Σκληρός απέναντι στο εαυτό 
του, πρέπει να είναι σκληρός και 
απέναντι στους άλλους. Όλα τα 
τρυφερά και εκθηλυμένα αισθή-
ματα της συγγένειας, της φιλίας, 
της αγάπης, της ευγνωμοσύνης, 
ακόμα και της τιμής, πρέπει να 
καταπνιγούν μέσα το από το ψυ-
χρό και μονοσήμαντο πάθος για 
την επαναστατική υπόθεση. ….. 
Μέρα νύχτα πρέπει να έχει μόνο 
μία σκέψη, ένα σκοπό – την ανε-
λέητη καταστροφή. ……

(Σεργκέι Νετσάγιεφ, Η κατήχηση 
του επαναστάτη, Μτφ. Ζήσης Σα-
ρίκας, Πανοπτικόν, 2011.)

Σ 

τις 11 Φεβρουαρίου ο Κώ-
στας Σακκάς δεν εμφανί-
στηκε στο αστυνομικό τμή-
μα των Καμινίων, όπως 

απαιτούσαν οι περιοριστικοί όροι 
που του είχαν επιβληθεί, ακολου-
θώντας το παράδειγμα του Χριστό-
δουλου Ξηρού, συμπληρώνοντας 
τον κύκλο των επίδοξων θιασωτών 
του ένοπλου αγώνα. Λίγο αργότερα, 
και συγκεκριμένα την 1η Μαρτίου, 
η βασκική οργάνωση ΕΤΑ ανακοί-
νωνε τη σφράγιση του οπλοστασίου 
της, ύστερα από τουλάχιστον σαρά-
ντα χρόνια ένοπλης δράσης. Παρά-
δοξο; Καθόλου. Η ασύμπτωτη αυτή 
πορεία εξηγείται εύκολα. Στα τε-
λευταία 30 χρόνια του 20ου αιώνα, 
τις περισσότερες χώρες της Ευρώ-
πης συντάραζαν  κινήματα ένοπλου 
αγώνα. Κάποια από αυτά με ιδιαίτε-
ρες εργατικές αναφορές (βλέπε Ερυ-
θρές Ταξιαρχίες), κάποια με αναφο-
ρές έμπρακτης αλληλεγγύης στους 
αγώνες του Τρίτου Κόσμου (βλέπε 
Φράξια Κόκκινος Στρατός/RAF), κά-
ποια με αναφορές εθνικές, αντικαπι-
ταλιστικές και αντικατοχικές (βλέπε 
INLA, IRA στη Β. Ιρλανδία και ΕΤΑ 
στη χώρα των Βάσκων). Τα συγκε-
κριμένα κινήματα, τόσο επειδή πή-
γαζαν από υπαρκτά προβλήματα 
της εποχής, αλλά επίσης και επειδή 
ήταν σε όσμωση (μέχρι ενός σημεί-
ου, βέβαια) με την κοινωνία από την 

οποία ξεπήδησαν, κάποια νωρίς, κά-
ποια καθυστερημένα, συνειδητοποί-
ησαν το αδιέξοδο της επιλογής και 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στα-
μάτησαν την ένοπλη αντιπαράθεση. 
Μόνο στη χώρα μας, επειδή ακρι-
βώς κάποιες ομάδες δεν έχουν επα-
φή με την κοινωνία, επειδή κάποιοι 
προσλαμβάνουν τον πολιτικό αγώνα 
εν είδει βεντέτας με την αστυνομία, 
επειδή κάποιοι λειτουργούν με ατο-
μικά, στο τέλος, κριτήρια και όχι κοι-
νωνικά/πολιτικά, γι’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο βλέπουμε φαρσικές απόπει-
ρες συγκρότησης ένοπλου αγώνα, οι 
οποίες όμως όσο φαρσικές και αν εί-
ναι, έχουν τραγικές επιπτώσεις στο 
πολιτικό γίγνεσθαι. 

Ο Γκρέγκορι Μπεργκ έγραψε 
το Gagarin Way (Οδός Γκαγκάριν) 
στο τέλος του 20ου αιώνα, θέλοντας 
να κάνει μία καταγραφή του πολιτι-
κού παρόντος και έχοντας στο μυα-
λό το τι συνέβη στην Αγγλία της Θά-
τσερ από το 1980 και ύστερα. Κα-
τορθώνει να καταθέσει ένα θεατρι-
κό κείμενο 15 χρόνια μετά τη λήξη 
της μεγάλης απεργίας των ανθρα-
κωρύχων, αλλά και 10 χρόνια μετά 
την κατάρρευση του «υπαρκτού» 
σοσιαλισμού, μέσα στο οποίο είναι 
έντονη η εντύπωση ασφυξίας και 
αδιεξόδου που πρόσκαιρα κυρι-
αρχούσε τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μπεστ 
σέλερ της συγκεκριμένης περιόδου 
ήταν το Τέλος της ιστορίας του Φου-
κουγιάμα. Ήρωες του είναι τέσσερα 
πρόσωπα με διαφορά ηλικίας 10 
ετών του ενός από τον άλλο. Καθό-
λου τυχαία η διαφορά αυτή, σημα-
τοδοτεί τέσσερις διαφορετικές γε-
νεές με διαφορετική εξέλιξη, αλλά 
με κοινή αφετηρία. Και οι τέσσερις 
ήρωες του Γκαγκάριν είναι παιδιά 
του Φάιφ, το οποίο υπήρξε περιο-
χή/άντρο των ανθρακωρύχων για 
πολλές δεκαετίες, αλλά και μεγά-
λη εστία του κουμμουνιστικού κι-
νήματος στα μέσα του 20ου αιώ-
να. Άλλωστε το έργο έχει πάρει το 
όνομά του από ένα δρόμο στο χω-
ριό Λούμφινανς, στο δυτικό Φάιφ, 
προς τιμήν του Ρώσου κοσμοναύτη, 
όταν ένα μεγάλο μέρος της ανθρω-
πότητας θαύμαζε τα επιτεύγματα 
της «μεγάλης σοσιαλιστικής πατρί-
δας».  Μέσα από το βαθιά μελετημέ-
νο κείμενό του, μας δίδει την ακτινο-
γραφία της μετεξέλιξης της κοινωνί-
ας στα χρόνια της θατσερικής κυρι-

αρχίας. 
Ο Φρανκ, πενηντάρης, είναι 

αυτός ο οποίος, αν και γνωρίζει το 
βάρος της εργατικής καταγωγής 
του, δουλεύει πλέον ως στέλεχος 
εταιρείας η οποία αγοράζει, μετεξε-
λίσσει, κομματιάζει ή κλείνει άλλες 
εταιρείες. Είναι αυτός που παίρνει 
τη συγκεκριμένη απόφαση σε μια 
Αγγλία η οποία, όπως αναφέρεται 
και στο κείμενο, πλέον «είναι μια οι-
κονομία που βασίζεται σε υπηρεσί-
ες». 

Ο Γκάρι, σαραντάρης, εργάτης 
εργοστασίου και μάλιστα εκπρό-
σωπος για ένα διάστημα των εργα-
τών, είναι αυτός ο οποίος βιώνει τη 
σταδιακή εξαφάνιση της εργατικής 
τάξης, τόσο ως μέγεθος όσο και ως 
αναφορά, και ο οποίος κυριαρχείται 
έντονα από τη ματαίωση των ιδανι-
κών του. 

Ο Έντι, τριαντάρης, σηματοδο-
τεί τη νέα γενιά, γενιά της παραγω-
γής με αρκετά αναπτυγμένα τα ατο-
μικά χαρακτηριστικά, αλλά με ανα-
πτυγμένη επίσης την πεποίθηση 
ότι το σύστημα αυτό τον ξεβράζει. 
Είναι αυτός που κυριαρχείται από 
την επιθυμία της εκδίκησης απένα-
ντί του. 

Τέλος, ο εικοσάρης Τομ, δου-
λεύει περιστασιακά στο εργοστάσιο 
που διαδραματίζεται η υπόθεση, ως 
σεκιούριτι, έχει σπουδάσει πολιτι-
κές επιστήμες (η πτυχιακή του είναι 
πάνω στους αγώνες των ανθρακω-
ρύχων του Φάιφ), αλλά ταυτόχρονα 
έξω από τα μέχρι τούδε στερεότυπα. 
Όπως αναφέρει «δεν είναι ανάγκη 
να είσαι ή σοσιαλιστής ή καπιταλι-
στής. Μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες 

και από τα δύο. Να τα συνδυάσεις». 
Στην υπόθεση ο Γκάρι και ο Έντι 

απαγάγουν το στέλεχος της εταιρεί-
ας, προσπαθώντας να δώσουν ένα 
μήνυμα στο σύστημα, η κατάλη-
ξη όμως είναι ο θρίαμβος της προ-
σωπικής και τυφλής βίας του τρι-
αντάχρονου «Νετσάγιεφ» απένα-

ντι τόσο στον πενηντάχρονο Φρανκ, 
όσο και στον εικοσάχρονο Τομ. Αυ-
τός ο αγώνας είναι αγώνας εναντίον 
όλων, δυστυχώς. 

Ο Αλέξανδρος Αβρανάς, γνω-
στός μας και από την ταινία Miss 
Violence που απέσπασε τον Αρ-
γυρό Λέοντα (βραβείο καλύτερης 
σκηνοθεσίας) στο 70ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Βενετίας, σκηνο-
θετεί το έργο του Μπεργκ. Επιλέ-
γει να αποδώσει το θεατρικό κείμε-
νο μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του 
Reservoir Dogs του Ταραντίνο, προ-
σπαθώντας να μεταφέρει στο κοι-
νό μία παράσταση εγκιβωτισμένης 
βίας, αδιέξοδης όσο και ασφυκτι-
κής. Χαρακτηριστικό είναι το ντύσι-
μο του Νετσάγιεφ – Έντι.

Η πρότασή του αναδεικνύει 
αυτά τα στοιχεία μέσα από ένα σκη-
νικό το οποίο περικλείεται από το 
Εμπόρευμα, με τους ήρωες να αδυ-
νατούν να ξεφύγουν από το καθε-
στώς του κυρίαρχου τότε νεοφιλε-
λευθερισμού. Το συγκεκριμένο σύ-
στημα, ως άλλος Μεγάλος Αδελφός, 

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Έχουμε συνηθίσει να θεωρού-
με εντελώς φυσιολογικό το να 
μαθαίνουμε ότι η τάδε ή ο δεί-
να λογοτέχνης είναι φιλόλογος 
ή γενικότερα καθηγητής στην 
μέση εκπαίδευση, δάσκαλος, 
δημόσιος υπάλληλος, δημοσι-
ογράφος, οικονομολόγος και 
τα σχετικά, ενώ σίγουρα θα μας 
κάνει εντύπωση εάν πληροφο-
ρηθούμε ότι ο συγγραφέας εί-
ναι αγρότης, υδραυλικός, κατα-
στηματάρχης ή στρατιωτικός. 
Κοινωνικά στερεότυπα ή προ-
καταλήψεις, θα μου πείτε, λαν-
θασμένα μεν, υπαρκτά δε. 

Α 

ποδεικνύεται όμως ότι εκεί-
νο που προέχει είναι το ταλέ-
ντο, το φυσικό, καθαρό, αυ-
θεντικό ταλέντο, που το ανα-

γνωρίζεις από την πρώτη σελίδα που θα 
διαβάσεις.Ισχυρίζομαι ότι μια τέτοια 
περίπτωση αποτελεί ο Αλ. Νάρης, 
στρατιωτικός στο επάγγελμα μέχρι 
πρόσφατα, που πρωτοεμφανιζόμε-
νος μας έδωσε το καταπληκτικό μυ-
θιστόρημα Οι ανύπαρκτοι (Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2009) πριν 
λίγα χρόνια, για το οποίο είχα γράψει:

...Πάνω απ’ όλα όμως, εκείνο που 
αποτυπώνεται έντεχνα, συγκινεί και 
αφήνει ένα συναίσθημα θλίψης, εί-
ναι η διαπίστωση της τραγικότητας 
των ζωών που καταστρέφονται μέσα 
στην δίνη των πολεμικών συγκρού-
σεων είτε πρόκειται για τους απλούς 
ανθρώπους της καθημερινότητας 
είτε για κάποιους από τους πρωτα-
γωνιστές. Μια αίσθηση ματαιότη-
τας και η συνειδητοποίηση του πόσο 
φτηνή είναι τελικά η ανθρώπινη ζωή 
και πόσο λίγο μετράει στους σχεδια-
σμούς κάποιων κέντρων που διευ-
θύνουν τον πλανήτη. Η δεξιοτεχνία 
του συγγραφέα βρίσκεται ακριβώς 
στο ότι όλα αυτά τα περνάει χωρίς 
φτηνιάρικους μελοδραματισμούς, 
βαρύγδουπους αφορισμούς ή ψευ-
τοκουλτουριάρικες κλάψες...

Το νέο μυθιστόρημα του Νάρη 
είναι συγκλονιστικό και μοναδικό 
για την ελληνική πεζογραφία, μια 
και αναφέρεται στη συνεχιζόμενη 
αιματοχυσία ενός ακήρυκτου πο-
λέμου, σε μια «εξωτική» χώρα, στο 
Αφγανιστάν. Και αυτές οι αναφορές 
δεν προέρχονται από τηλεοπτικές 
ειδήσεις ή γραπτά δημοσιογράφων 
περί Αφγανιστάν, αλλά αποτελούν 
οδυνηρές βιωματικές εμπειρίες, 
που έζησε ο συγγραφέας αυτοπρο-
σώπως και τις αισθάνθηκε στο πετσί 

του, υπηρετώντας εκεί ως μέλος της 
ελληνικής στρατιωτικής αποστολής.

Βεβαίως, το μυθιστόρημα αυτό 
δεν αποτελεί απλώς μια αφήγη-
ση κάποιων γεγονότων, αλλά θέτει 
μια σειρά από πολιτικούς, κοινω-
νικούς και γενικότερους προβλη-
ματισμούς, όπως για παράδειγμα 
το ζήτημα της μαζικής εισόδου στη 
χώρα μας ανθρώπων με άλλη κουλ-
τούρα, νοοτροπία, λογική και ψυχο-
σύνθεση και της αδυναμίας αντιμε-
τώπισης του φαινομένου, όχι μόνον 
από ένα ανίκανο και μισοδιαλυμένο 
κράτος, αλλά και από την νεοελληνι-
κή κοινωνία, τις επιπτώσεις του και 
γενικότερα όλα αυτά που συνθέτουν 
το τρομακτικό από κάθε άποψη πρό-
βλημα της λαθρομετανάστευσης.

Ο συγγραφέας δεν διστάζει να 
θέτει ζωτικά και εξίσου σκληρά ερω-
τήματα, όπως το συνταρακτικό: «Για-
τί αξίζουμε ως έθνος να σωθούμε;» 
(σ. 155), να θίγει βασικά ζητήματα, 
όπως το πρόβλημα της κατάρρευσης 
της κάποτε ανθούσας ελληνικής βιο-
τεχνίας (σ. 152), την αγνοημένη από 
το αθηναϊκό κράτος, προβληματική, 
αλλά και ταυτόχρονα τόσο ελκυστική 
περιοχή του Έβρου (σ. 90-95), καθώς 
και ένα πλήθος ακόμη θέματα που 
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη από την πρώτη μέχρι την 
τελευταία σελίδα του βιβλίου, ασχέ-
τως αν συμφωνεί ή όχι με τις θέσεις 
του συγγραφέα.

Για την πλοκή του βιβλίου πε-
ριορίζομαι να μεταφέρω αυτά που 
γράφει το οπισθόφυλλο:

...Μια δημοσιογράφος που ξεκι-
νά μια έρευνα ρουτίνας γύρω από 
τη σύλληψη ενός λαθρομετανάστη 
στον Έβρο, ένας ηττημένος πολεμι-
στής που παλεύει να ξεφύγει από 
δαίμονες του παρελθόντος του, μια 
γυναίκα με αστείρευτη ενέργεια, 

ένας αφελής Έλληνας στρατιωτικός, 
ένας αντίστοιχος ‘‘ψαγμένος’’ Αμερι-
κανός και από την άλλη μεριά ένας 
εχθρός απόλυτα αποφασισμένος και 
αφοσιωμένος στον σκοπό του, συνα-
ντούν το πεπρωμένο τους σ’ ένα ερει-
πωμένο σχολείο κωφαλάλων στην 
πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όπου 
ένας από τους πλέον περίπλοκους 
πόλεμους της ανθρώπινης ιστορί-
ας έχει πάρει την πιο άγρια μορφή 
του. Εγκληματίες, επαναστάτες, ήρω-
ες και προδότες, ταγμένοι σε χαμέ-
νους, ιερούς και συγχρόνως άθλιους, 
βρώμικους αγώνες, συναντιούνται, 
συγκρούονται, καταστρέφουν και οι-
κοδομούν, λεηλατούν και βοηθούν, 
σκοτώνουνε και σώζουν, στο όνομα 
της πίστης, της πατρίδας, της ανθρω-
πιάς και της ελευθερίας. Ανθρώπινα 
ερείπια μιας κατεστραμμένης χώρας 
βρίσκουν καταφύγιο σε μια άλλη, 
χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, βυθι-
σμένη στη σήψη, στη διαπλοκή και 
στην πλαδαρότητα, απόλυτα ανίκα-
νη να χειριστεί όχι απλώς ζητήματα 
που αφορούν τη λαθρομετανάστευ-
ση, αλλά ζητήματα που αφορούν την 
ίδια την επιβίωσή της. Είναι μια ιστο-
ρία για τη δύναμη της ψυχής ανθρώ-
πων, εθνών και κοινωνιών. Είναι μια 

ιστορία οργής, μίσους, αγάπης και 
ελπίδας. Είναι μια ιστορία πολέμου...

Κλείνοντας, οφείλω να αναφερ-
θώ στο θέμα της επιμέλειας του βι-
βλίου, κάτι που στην Ελλάδα, ατυ-
χώς, παραμελείται συστηματικά. Εί-
ναι μια μεγάλη συζήτηση και εδώ 
δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να 
την ανοίξω. Περιορίζομαι λοιπόν σε 
μια μόνον παράμετρο, που είχα επι-
σημάνει και στο προηγούμενο μυ-
θιστόρημα του Νάρη: Την απουσία 
κάποιων υποσημειώσεων, που θα 
μπορούσε να είναι και ένα γλωσ-
σάρι στο τέλος του βιβλίου, όπου θα 
επεξηγούνται κάποιοι τεχνικοί όροι, 
οι οποίοι για έναν στρατιωτικό είναι 
αυτονόητοι και τετριμμένοι, αλλά σε 
έναν αμύητο δημιουργούν αμηχα-
νία σχετικά με το τι ακριβώς εννο-
εί ο συγγραφέας. Για παράδειγμα 
στην σελίδα 21 αναφέρει: Ευτυχώς 
που δεν υπήρχαν MLRS τότε, για-
τί (οι Τούρκοι) μπορούσαν να ζητή-
σουν και την Ξάνθη... Τι είναι αυτά 
τα MLRS; ∆εν έπρεπε να ζητήσει 
ο επιμελητής του βιβλίου από τον 
συγγραφέα να γράψει μια επεξήγη-
ση, όχι μόνον για τον συγκεκριμένο 
όρο, αλλά και για τους υπόλοιπους;

Εν πάση περιπτώσει ο αναγνώ-
στης δεν πρόκειται να σταθεί εδώ, 
μια και η εξέλιξη της υπόθεσης του 
μυθιστορήματος είναι βέβαιο ότι θα 
τον απορροφήσει σε τέτοιο βαθμό, 
που ίσως δεν αντιληφθεί καν αυτές 
τις λεπτομέρειες. 

Ανακεφαλαιώνοντας, το μυθι-
στόρημα του Αλέξανδρου Νάρη 
αποτελεί ένα εξαιρετικό λογοτεχνι-
κό δημιούργημα που πρέπει να 
διαβαστεί όχι μόνον για την πνευ-
ματική απόλαυση, αλλά και για τους 
δύσκολους προβληματισμούς που 
θέτει στον αναγνώστη. Εύχομαι να 
το δούμε και στον κινηματογράφο!

«Η Αποστολή»
Για το βιβλίο του Αλέξανδρου Νάρη, που κυκλοφορεί από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

“ 

Μια ιστορία για 

τη δύναμη της 

ψυχής ανθρώ-

πων, εθνών και 

κοινωνιών. Μια 

ιστορία οργής, 

μίσους, αγάπης 

και ελπίδας. 

Του ∆ημήτρη Ε. Ευαγγελίδη

αιωρείται πάνω από την πα-
ράσταση και αφυδατώνει αργά 
αλλά σταθερά τους ήρωες του 
έργου. Ως εκ τούτου, μεταφέ-
ρει πετυχημένα το πνεύμα του 
συγγραφέα και καθοδηγεί δη-
μιουργικά τους ηθοποιούς του 
από τις καλές ερμηνείες των 
οποίων αναφέρουμε τον πολύ 
καλό Μάνο Βακούση στο ρόλο 
του στελέχους Φρανκ, τον οποίο 
αποδίδει ως έναν άνθρωπο που 
κουβαλά την επίγνωση τόσο της 
αποστασίας του από την ταξική 
καταγωγή του, όσο και την απο-
δοχή της ασημαντότητας του ρό-
λου του σε μια εταιρεία/σύμβο-
λο του οικονομικού μοντέλου, 
για την οποία δεν είναι παρά ένα 
αναλώσιμο νούμερο. 

Ο Στέφανος Κοσμίδης στο 
ρόλο του Νετσάγιεφ-Έντι ανα-
δεικνύει αρκετά καλά την ψυ-
χωσική πλευρά, απαραίτητο συ-
στατικό της ανεξέλεγκτης βίας, 
στο ρόλο που υποδύεται. 

Επίσης καλοί ο Κώστας 
Ανταλόπουλος στον «ξεπε-
ρασμένο» Γκάρι  και ο Μιχά-
λης Μουλακάκης στο μετέω-
ρο, αλλά και τραγικά αθώο θύμα 
τόσο του συστήματος όσο και 
του μανιακού Έντι. 

∆εκατρία  χρόνια μετά το 
πρώτο ανέβασμα του έργου, 
αυτό παραμένει επίκαιρο λόγω 
του ότι, δυστυχώς, ως αμνήμο-
νες, ακόμη και τώρα κάποιοι συ-
νεχίζουν να εκστασιάζονται από 
το (αυτο)καταστροφικό αδιέξοδο 
της τρομοκρατίας. 

Υ.Γ.1. Για το ζήτημα του ένο-
πλου αγώνα συνοπτικό και συ-
μπυκνωμένο το άρθρο του Γ. 
Καραμπελιά «Κρατάει σαράντα 
χρόνια αυτή η ιστορία» Ρήξη φ. 
100.

Υ.Γ.2. Το Gagarin Way με-
ταφράζεται χωρίς ενδοιασμό 
Οδός Γκαγκάριν. Είναι αλή-
θεια όμως ότι το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα στο χώρο κυρίως 
του κινηματογράφου, νέοι σκη-
νοθέτες επιλέγουν ξενόγλωσ-
σους τίτλους για τις ταινίες τους. 
Miss Violence, όπως είπαμε για 
τον Αβρανά, Without η πρώ-
τη του μεγάλου μήκους ταινία, 
αλλά και Atteberg, Dead Road 
Movie κ.λπ. άλλων. Ένα σημείο 
το οποίο αξίζει ανάλυσης σε κά-
ποιο άλλο σημείωμα. 

Υ.Γ.3. Για ιστορικούς λόγους, 
αναφέρουμε ότι δρόμο με ονο-
μασία αντίστοιχη της Γκαγκάριν 
μπορεί να συναντήσει κάποιος 
στην πόλη της Αμαλιάδας. Συ-
γκεκριμένα βρίσκεις οδούς Τσε 
Γκεβάρα, Αλιέντε κ.λπ. Έχει το 
ενδιαφέρον του.  

                                                                                                                                               ΒΙΒΛΙΟ
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Α 

ν εξαιρέσουμε τη λανθα-
σμένη ερμηνεία των γε-
γονότων στη Συρία, που 
δεν μπορεί να κατανο-

ήσει ούτε την αντοχή του καθεστώ-
τος Άσαντ, ούτε τους λόγους για τους 
οποίους συμπορεύτηκαν μαζί του 
μετριοπαθείς ισλαμιστές όπως η Χεζ-
μπολάχ, το τεύχος περιέχει ορισμένα 
ενδιαφέροντα κείμενα. 

Κατ’ αρχήν, παρά τις επιμέρους 
ενστάσεις που μπορεί να υπάρχουν, 
δημοσιεύεται μέρος από το κλασικό 
έργο του Γκέοργκ Λούκατς, Η κατα-
στροφή του λογικού, που αναφέρε-
ται στον Ο. Σπένγκλερ, στον Κ. Σμιτ, 
στον Χ.Σ. Τσάμπερλεν και στους εκ-
προσώπους του κοινωνικού δαρβι-
νισμού.

Σημαντικό είναι το άρθρο της 
Ρόζας Λούξεμπουργκ με τίτλο «Η 
σοσιαλδημοκρατία και οι εθνικοί 
αγώνες στην Τουρκία», που θα πρέ-
πει να προβληματίσει έντονα όσους 
επιμένουν να εξιδανικεύουν την 
τουρκοκρατία και να θεωρούν τα 
εθνικά κινήματα ή αντιδραστικά ή 
όργανα του ιμπεριαλισμού. Το άρ-
θρο ξεκινά με την κριτική όσων θέ-
λουν να αποδώσουν τις εξεγέρσεις 
στην οθωμανική αυτοκρατορία σε 
εξωγενείς παράγοντες: «Για έναν 
καιρό, μπορούσες ακόμη και να 
συναντήσεις φωνές στον Τύπο, που 
υποστήριζαν ότι οι τουρκικές βιαιο-
πραγίες ήταν κυρίως μια επινόηση, 
ότι, οι Βασιβουζούκοι ήταν αληθι-
νά χριστιανικά υποδείγματα, και ότι 
οι εξεγέρσεις των Αρμενίων ήταν 
το έργο πρακτόρων που πληρώνο-
νταν με ρώσικα ρούβλια» (σελ.231). 
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ αναλύει με 
εξαιρετικά διεισδυτικό τρόπο την 
υφή της οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας. Επισημαίνει ότι πριν την έναρξη 
της παρακμής της, κάθε εθνικότητα 
«ζούσε τη δική της διακριτή ύπαρ-
ξη, υπέφερε υπομονετικά τα μαρ-
τύρια στα οποία είχε συνηθίσει και 
αποτελούσε την πραγματική βάση 
για έναν ανατολίτικο δεσποτισμό» 
(σελ. 232). Στα πλαίσια αυτά, η πλή-
ρης αυθαιρεσία και η απουσία κά-
ποιων γενικών δεσμευτικών κανό-
νων δίνει τη δυνατότητα «στον πασά 
μπορεί να ξεζουμίσει την επαρχία 
όπως επιθυμεί, εφόσον ο ίδιος στέλ-
νει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
ποσό χρημάτων στην Κωνσταντι-
νούπολη, ενώ ο καδής (δικαστής), 
λόγω των καθηκόντων του χρημα-

τοδοτείται από εκβιαστικές εισφο-
ρές, δεδομένου ότι οφείλει να κα-
ταβάλει ένα ετήσιο φόρο στην Κων-
σταντινούπολη για την υπηρεσία 
του. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι 
το φορολογικό σύστημα, το οποίο 
βρίσκεται στα χέρια ενός μουλτερίμ, 
ενός γεωργικού φοροεισπράκτορα, 
σε σύγκριση με τον οποίο ο γενι-
κός οικονόμος του γαλλικού παλαι-
ού καθεστώτος μοιάζει με τον Καλό 
Σαμαρείτη, καταλήγει σε μια συνο-
λική έλλειψη συστήματος και κανό-
νων και απεριόριστη αυθαιρεσία. 
Και, τέλος, στα χέρια της γραφειο-
κρατίας, οι υποχρεωτικές υπηρεσί-
ες είχαν μετατραπεί σε μέσο αχαλί-
νωτου εκβιασμού και εκμετάλλευ-
σης του λαού» (σελ. 232-33).

Η Ρ.Λ αναφέρεται στους λόγους 
για τους οποίους δεν μπορούσε να 
αναπτυχθεί αστική τάξη στα πλαί-
σια της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
(ασφάλεια προσώπων και αγαθών, 
τουλάχιστον τυπική ισότητα ενώπι-
ον του νόμου, αστικό δίκαιο διακρι-
τό από το θρησκευτικό), στα μόνιμα 
ελλείμματα της αγροτικής οικονομί-
ας, στην ανάπτυξη της τοκογλυφίας 
που μεγεθύνει τα υπάρχοντα προ-
βλήματα και τα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα που καθιστούν αναγκαίο 
τον ξένο δανεισμό.

Όσοι λοιπόν αποδίδουν τις εξε-
γέρσεις των εθνών κατά της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας σε ρώσικο δά-
κτυλο αγνοούν το εκρηκτικό κοινω-
νικό κλίμα: «Ομολογουμένως, η δι-
άλυση της Τουρκίας δεν προχωρά 
μόνο με τη δική της δυναμική. Ομο-
λογουμένως, τα τρυφερά χέρια των 
Ρώσων Κοζάκων παρείχαν μαιευ-
τικές υπηρεσίες στη γένεση της Ελ-
λάδας, της Σερβίας και της Βουλγα-
ρίας, και το ρωσικό ρούβλι είναι ο 
μόνιμος σκηνοθέτης του ιστορικού 

δράματος της Μαύρης Θάλασσας. 
Αλλά εδώ η διπλωματία δεν κάνει 
τίποτα περισσότερο από τη ρίψη 
ενός καυσόξυλου σε εύφλεκτα υλι-
κά, από τα οποία βουνά έχουν συσ-
σωρευτεί στη διάρκεια αιώνων αδι-
κίας και εκμετάλλευσης» (235).

 Η Ρόζα Λούζεμπουργκ τάσσε-
ται ανεπιφύλακτα υπέρ των εθνι-
κών κινημάτων, αφού πρόκειται 
για κινήματα ελευθερίας: «Κατ’ αρ-
χήν, η Σοσιαλδημοκρατία βρίσκε-
ται πάντα στο πλευρό των βλέψεων 
για ελευθερία. Τα χριστιανικά έθνη, 
σε αυτή την περίπτωση οι Αρμένι-
οι, θέλουν να απελευθερωθούν από 
τον τουρκικό ζυγό, και η Σοσιαλδη-
μοκρατία πρέπει να ταχθεί ανεπι-
φύλακτα υπέρ του σκοπού τους» (σ. 
236). Επισημαίνει ότι «ο διαχωρι-
σμός των χριστιανικών χωρών από 
την Τουρκία είναι ένα προοδευτι-
κό φαινόμενο, μια πράξη κοινωνι-
κής ανάπτυξης, γιατί αυτός ο διαχω-
ρισμός είναι ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο οι τουρκικές χώρες μπορούν 
να επιτύχουν υψηλότερες μορφές 
κοινωνικής ζωής» (σελ. 237). Κατα-

λήγει δε: «Πρέπει να δεχθούμε τη 
διάλυση της Τουρκίας ως μια μό-
νιμη πραγματικότητα και να μη βά-
ζουμε στο μυαλό μας ότι θα μπο-
ρούσε ή θα έπρεπε να σταματήσει. 
Πρέπει να δώσουμε την πιο πλή-
ρη συμπάθειά μας στις προσδοκίες 
των χριστιανικών εθνών για αυτο-
νομία. Πρέπει να χαιρετίσουμε αυ-
τές τις βλέψεις πάνω απ’ όλα ως ένα 
μέσο καταπολέμησης της τσαρικής 
Ρωσίας, και με έμφαση να υποστη-
ρίξουμε την ανεξαρτησία τους από 
τη Ρωσία, καθώς και από την Τουρ-
κία» (σελ. 239).

Ο Κ. Ρακόφσκι γράφει ότι, μετά 
τις σφαγές των Αρμενίων, δεν μπο-
ρεί να βρεθεί κάποιος που να μπο-
ρεί αμφισβητήσει «τη βαρβαρότη-
τα και τη σκληρότητα της τουρκι-
κής κυβέρνησης», όπως και το γε-
γονός ότι πρόκειται για ένα κράτος 
που βρίσκεται στο τελευταίο στά-
διο αποσύνθεσης. Σε άρθρα του ο 
Λένιν αναφέρεται στης αποφασι-
στικής σημασίας νίκες των βαλκα-
νικών λαών κατά της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας  και στην προοπτική 
της δημοκρατικής βαλκανικής ομο-
σπονδίας. Παρόμοιας οπτικής είναι 
τα κείμενα του Λ. Τρότσκι και του Γ. 
∆ημητρώφ. Μάλιστα, τα βαλκανικά 
κομμουνιστικά κόμματα διακηρύσ-
σουν την ομοσπονδιακή δημοκρα-
τία των Βαλκανίων.

Ενδιαφέρον και τεκμηριωμέ-
νο είναι το δοκίμιο του Λ. Χασιώτη 
με τίτλο: «Ο βαλκανικός φεντερα-
λισμός: μια ιστορική επισκόπηση 
1789-1945», όπου περιγράφονται 
με γλαφυρό τρόπο οι σχετικές προ-
σπάθειες. Αναφέρεται στην αφετη-
ρία του Ρήγα Φεραίου για τη συ-
γκρότηση της βαλκανικής συνερ-
γασίας, που «αποτελεί την πρώ-
τη τέτοια πρόταση που προέρχεται 

από το εσωτερικό της χερσονήσου 
και αποσαφηνίζεται συνολικότε-
ρα στο πλέον πολιτικό του έργο, το 
Νέα πολιτική διοίκησις των κατοί-
κων της Ρούμελης, της Μικράς Ασί-
ας, των Μεσογείων Νήσων και της 
Βλαχομπογδανίας» (σελ. 292). Από 
τη δεκαετία του 1860 υιοθετείται το 
σύνθημα  «η Ανατολή στους Ανατο-
λίτες». Βεβαίως υπήρχε ήδη στους 
σχεδιασμούς της Φιλικής Εταιρείας  
και στο σχέδιο του Ι. Καποδίστρια 
«για τη δημιουργία μιας συνομο-
σπονδίας χριστιανικών ηγεμονι-
ών στη Νοτιανατολική Ευρώπη, με 
επικεφαλής πρίγκιπες από διαφο-
ρετικούς ευρωπαϊκούς βασιλικούς 
οίκους και έδρα στην Κωνσταντι-
νούπολη»(σελ.295). Με επιρροές 
από τον Ιταλό επαναστάτη Ματσί-
νι ιδρύθηκε το 1865 η ∆ημοκρα-
τική Ανατολική Ομοσπονδία, με 
συνεργάτες σε όλες τις βαλκανικές 
πρωτεύουσες. Σημαντικοί εκπρό-
σωποί της υπήρξαν ο Ανδρέας Ρη-
γόπουλος και ο Παναγιώτης Πανάς. 
Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο 
Σέρβος Σβέτοτσαρ Μάρκοβιτς, 
που οι απόψεις του «ότι η βάση της 
νέας κοινωνίας έπρεπε να αναζητη-
θεί στο δημοκρατικό και πατριαρ-
χικό χαρακτήρα του χωριού, στην 
ένωση των κοινοτήτων και στην ορ-
γανωμένη συνεταιριστική παραγω-
γή» (σελ. 300) είναι ταυτόσημες με 
αυτές που υποστήριξαν ο Ι. ∆ρα-
γούμης και ο Κ. Καραβίδας. 

Η βαλκανική συνεργασία θα 
υποστηριχθεί στη συνέχεια από 
τον Π. Αργυριάδη, τον Π. ∆ρακού-
λη, τον Α. Παπαναστασίου. Οι προ-
σπάθειες θα λήξουν άδοξα μετά το 
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όχι μόνο με τη δημιουργία των δύο 
στρατοπέδων, αλλά και με τους φό-
βους που δημιούργησε στα βαλκα-
νικά κράτη (ιδιαίτερα σε Βουλγα-
ρία, Αλβανία, Ελλάδα), για μελλοντι-
κή αμφισβήτηση των συνόρων, η 
δημιουργία από τον Τίτο, εντός της 
γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, αυ-
τόνομης επαρχίας με το όνομα Μα-
κεδονία.

Τέλος, ενδιαφέρον είναι το άρ-
θρο του Μάριου Μαρκοβίτη «Θρύ-
ψαλα Ελλήνων Κομμουνιστών: στα 
χρόνια του “μεγάλου τρόμου”», που 
αναφέρεται στις εκκαθαρίσεις Ελ-
λήνων κομμουνιστών από το σταλι-
νικό καθεστώς.

“ 

Η Ρόζα Λούζε-

μπουργκ τάσ-

σεται ανεπιφύ-

λακτα υπέρ των 

εθνικών κινη-

μάτων, αφού 

πρόκειται για 

κινήματα ελευ-

θερίας

Μαρξιστική σκέψη, τριμηνιαίο περιοδικό, Οκτώβριος-∆εκέμβριος 2013, τ. 11

Η Ρόζα στη Μικρασία και η βαλκανική ενότητα

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

Η Ρόζα Λούξεμπουργκ αναλύει με εξαιρετικά διεισδυτικό τρόπο την υφή της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Είναι ιστορικά κοινός τόπος πως, 
με βάση τα επιλεγμένα από τους 
ίδιους φυλετικά και σωματικά 
πρότυπα, τα επιμέρους άτομα της 
ανώτατης ηγεσίας του ναζιστικού 
κόμματος της Γερμανίας (1923-
1945) βρίσκονταν μακράν του 
ιδανικού. Μία από τις ελάχιστες 
εξαιρέσεις αποτέλεσε ο αρχηγός 
των Ες Ντε (Υπηρεσίας Ασφαλεί-
ας των Ες Ες) και της RSHA (Κε-
ντρικού  Γραφείου Ασφαλείας 
του Ράιχ), Ράινχαρντ Χάιντριχ, 
μια από τις πλέον διαβόητες προ-
σωπικότητες που προέκυψαν 
από την καρδιά του σκότους του 
ναζιστικού κόματος. 

Ο 

Χάιντριχ ήταν ξανθός, 
γαλανομάτης, ψηλός, 
αθλητικός, με λίγα λό-
για ο καθαρόαιμος τύ-

πος «αρείου» τον οποίο ευαγγελίζο-
νταν οι ναζί ως την κορωνίδα της δη-
μιουργίας και της κυρίαρχης φυλής. 
Ταυτόχρονα, ήταν φανατικά αποφα-
σισμένος να επιβάλει τις όποιες θε-
ωρίες και αποφάσεις του κόμμα-
τος και να τις μεταβάλει σε πράξεις, 
άσχετα από τις επιπτώσεις. Ακόμη 
και αναθεωρητές ιστορικοί, όπως ο 
Ντέιβιντ Ίρβινγκ, συμφωνούν πως, 
αν ο Χάιντριχ δεν σκοτωνόταν από 
Τσέχους αντιστασιακούς το 1942, οι 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από 
τη δράση των μηχανισμών εξόντω-
σης του Γ΄ Ράιχ θα ήταν πολλαπλά-
σιες. Τέτοια ήταν η προσωπική δύ-
ναμη επιβολής επί των κατασταλ-
τικών μηχανισμών που είχε στην 
υπηρεσία του, ώστε η απώλειά του 
επιβράδυνε την ταχύτητα μιας θα-
νατηφόρας μηχανής που, έτσι κι αλ-
λιώς, σκότωσε εκατομμύρια. Κατά 
τον Τσέστερ Γουίλμοτ, «Αν ζούσε ως 
το ’45, το ολοκαύτωμα των λαών της 
Ευρώπης θα ήταν απόλυτο».

Το παράδοξο, βέβαια, με τον Χά-
ιντριχ είναι ότι, όπως τόσοι άλλοι 
Γερμανοί, βρέθηκε στο εθνικοσοσι-
αλιστικό κόμμα τελείως οπορτουνι-
στικά. Ο Χάιντριχ είχε απολυθεί ατι-
μωτικά από το γερμανικό πολεμικό 
ναυτικό λόγω του διπλού του αρρα-
βώνα με δύο νεαρές, η μία εκ των 
οποίων έτυχε να είναι κόρη ναυάρ-
χου. Η τελική του επιλογή, Λίνα φον 
Όστεν, ήταν ήδη μέλος του ναζιστι-
κού κόμματος και μιας και ο νεαρός 
Χάιντριχ είχε μείνει χωρίς δουλειά, 

τον έπεισε να συναντηθεί με τον αρ-
χηγό των Ες Ες, Χάινριχ Χίμλερ, που 
αναζητούσε συνεργάτες. Η συνάντη-
ση έγινε στη φάρμα με κοτόπουλα 
του Χίμλερ το 1931, όπου ο εντυ-
πωσιασμένος αρχηγός των Ες Ες τον 
προσέλαβε πάραυτα. Ήταν η αρχή 
μιας συνεργασίας και μιας σχέσης 
που κάποια στιγμή, αρκετά σύντομα, 
ο υφιστάμενος βρέθηκε να καθοδη-
γεί τον προϊστάμενο σε τέτοιο βαθμό 
που ένα από τα εσωτερικά ανέκδο-
τα του κόμματος ήταν πως «το μυαλό 
του Χάινριχ λέγεται Χάιντριχ».

Μέσα σε δύο μόνο χρόνια ο Χά-
ιντριχ είχε συστήσει τα Ες Ντε, έναν 
απίστευτο μηχανισμό ελέγχου κάθε 
πιθανής σφαίρας της ζωής στη Γερ-
μανία. Τα περιφερειακά γραφεία 
των Ες Ντε συγκέντρωναν υλικό που 
προωθούνταν στην κεντρική διοίκη-
ση της οργάνωσης. Υπήρχαν πλη-
ροφοριοδότες και «επίτιμοι» πρά-
κτορες, στρατηγικά τοποθετημένοι 
σε κάθε βιομηχανία και συντεχνία, 
πρακτικά σε κάθε γωνιά της χώρας. 
Καθημερινά συνέρρεαν αναφορές 
σχετικές με ομάδες αντιφρονούντων, 
πολιτικά κόμματα, πανεπιστήμια, 
ακόμη και πολιτιστικούς ή ορειβατι-
κούς συλλόγους. Επίσης, ο Χάιντριχ 
φακέλωνε, εκτός από τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους, και τα ίδια τα 
μέλη του ναζιστικού κόμματος. Κατά 
τον ταξίαρχο των Ες Ες, Βάλτερ Σέ-
λενμπεργκ, «ήθελε πάντα να ξέρει 
περισσότερα από τους άλλους, να 
ξέρει τα πάντα για τους πάντες, είτε 
αυτό αφορούσε την επαγγελματική, 
την πολιτική ή την προσωπική ζωή 
κάποιου, έτσι ώστεα να μπορεί να 
χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορί-
ες και κάθε πιθανή αδυναμία για να 
εκβιάζει καταστάσεις... χωρίς ίχνος 
συνείδησης και με μια παγερή  ευ-
φυΐα ήταν ικανός για τις μεγαλύτε-
ρες αδικίες ως το βαθμό της ακραί-
ας βαναυσότητας». Με αυτό τον τρό-
πο κατέστησε τον εαυτό του τελείως 
απαραίτητο στον Χίτλερ, που ανέκα-
θεν θαύμαζε την ωμή βαναυσότητα 
στους συνεργάτες του και άρχισε να 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε 
παρανοϊκού σχεδίου του φίρερ, συ-
χνά πάνω από τη δικαιοδοσία του 
ίδιου του πάτρωνά του, Χίμλερ.

Έτσι, κάθε γνωστό ή άγνωστο 
έγκλημα ή συνωμοσία των ναζί μετά 
το ‘31 έφερε την υπογραφή του ή 
απολάμβανε της αγαστής του σύ-
μπνοιας, καθώς ήταν ενήμερος για 

οτιδήποτε συνέβαινε στην επικρά-
τεια του Ράιχ, αλλά και έξω απ’ αυ-
τήν. Μερικά μόνο παραδείγματα 
των κατορθωμάτων του αποτελούν 
η νύχτα των μακριών μαχαιριών, το 
άνοιγμα του στρατοπέδου συγκέ-

ντρωσης του Νταχάου, η νύχτα των 
κρυστάλλων, οι συνωμοσίες και εξα-
φανίσεις του υπουργού Άμυνας, φον 
Μπλόμπεργκ και του αρχηγού του 
επιτελείου στρατού, φον Φριτς, η δη-
μιουργία των Άινσατζγκρουπεν (των 
κινητών μονάδων εξόντωσης  στο 
Ανατολικό Μέτωπο) και η προβο-
κατόρικη επίθεση στο ραδιοφωνικό 
σταθμό του Γκλάιβιτς, την παραμο-
νή της επίθεσης κατά της Πολωνίας.

Επίσης, ο Χάιντριχ διέφερε από 
τους υπόλοιπους υψηλόβαθμους 
ναζί, διότι ήταν αποφασισμένος να 
βάψει προσωπικά τα χέρια του με 
αίμα και δεν αρκούνταν στις διατα-
γές από τα μετόπισθεν. Πραγματι-
κά, με το ξεκίνημα του «Λευκού Φα-
κέλου», της εισβολής στην Πολωνία 
και για τρεις εβδομάδες άφησε κατά 
μέρος τα διοικητικά του καθήκοντα 
και πήρε ενεργό μέρος στην επίθε-
ση ως δεύτερος πυροβολητής σε ένα 
σμήνος στούκας πρώτης γραμμής. 
Το ίδιο θα έκανε και κατά την έναρ-
ξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, 
της επίθεσης κατά της ΕΣΣ∆. Ο Χίτ-
λερ, μαθαίνοντας τις περιπέτειές του, 
έθεσε βέτο σε κάθε μελλοντική συμ-
μετοχή του σε παρόμοιες ριψοκίνδυ-
νες αποστολές. Τα ταλέντα του Χάι-

ντριχ θα κατευθύνονταν έκτοτε στην 
«τελική λύση» του εβραϊκού ζητή-
ματος, που για τον ίδιο είχε μόνο μια 
δυνατή λύση, τη φυσική εξόντωση 
ολόκληρου του εβραϊκού πληθυ-
σμού της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, βέβαια, η υπηρε-
σία του λειτουργούσε και το περίφη-
μο «Σαλόν Κίττυ», ένα υπερπολυτε-
λές καμπαρέ-πορνείο της υψηλής 
κοινωνίας, που όλοι οι χώροι του 
ήταν παγιδευμένοι με κοριούς και 
κάμερες, το προσωπικό ήταν στην 
υπηρεσία των Ες Ντε και κάθε «πε-
λάτης», Γερμανός ή ξένος, γινόταν 
αντικείμενο εκβιασμών και πιέσεων 
με διάφορα ανταλλάγματα. Ο ίδιος 
ο Χάιντριχ, αμετανόητος γυναικάς, 
παρά την πλαστή εικόνα του αφο-
σιωμένου οικογενειάρχη που έδει-
χνε στους μη γνωρίζοντες, και ειδι-
κά στον Χίτλερ, ήταν συχνός επισκέ-
πτης του Σαλόν Κίττυ αν και τις μέρες 
των επισκέψεών του τα μηχανήματα 
καταγραφής παρέμεναν ανενεργά.

Ο Χάιντριχ ήταν ένας ψυχρός 
άνθρωπος χωρίς φίλους, που κάθε 
τόσο έβγαινε με υφισταμένους του 
και μπεκρόπινε ως το πρωί. Ο Σέλε-
μπεργκ, στο βιβλίο του Ο λαβύριν-
θος, περιγράφει τι μπορούσε να πε-
ριμένει κάποιος από μια νύχτα «δι-
ασκέδασης» παρέα με τον Χάιντριχ, 
καθώς ο προϊστάμενός του έρι-
ξε μέσα στο ποτό του ένα πρωτότυ-
πο δηλητήριο των εργαστηρίων της 
Γκεστάπο που θα τον σκότωνε μέσα 
σε έξι ώρες, αν δεν του απαντούσε ει-
λικρινά σε κάποια ερωτήματα. Στο 
τέλος, προφανώς ικανοποιημένος 
από τις απαντήσεις, του έδωσε να 
πιεί το αντίδοτο στις πέντε το πρωί, 
απολαμβάνοντας στο έπακρο την 
αγωνία του στενού του συνεργάτη. 
Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως, προς 
το τέλος της ζωής του, ο «άνθρωπος 
με την σιδερένια καρδιά» είχε χάσει 
τον έλεγχο και υπέφερε από βασανι-
στική μανία καταδίωξης. Επιστρέφο-
ντας μεθυσμένος ένα βράδυ στο δι-
αμέρισμά του στο Βερολίνο, παρου-
σία των έκπληκτων φρουρών του, ο 
Χάιντριχ πυροβόλησε το είδωλό του 
στον καθρέπτη φωνάζοντας, «επιτέ-
λους σε πέτυχα, κάθαρμα»!

  Επίσης, ο Χάιντριχ φακέλωνε, εκτός από τους πολιτικούς του αντιπά-
λους, και τα ίδια τα μέλη του ναζιστικού κόμματος.

Ράινχαρντ Χάιντριχ, ο «δήμιος»
Έργα και ημέρες του «ξανθού κτήνους» ή του «άνδρα με τη σιδερένια καρδιά»

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Επιστρέφο-

ντας μεθυσμέ-

νος ένα βράδυ 

στο διαμέρισμά 

του στο Βερο-

λίνοο Χάιντριχ 

πυροβόλησε 

το είδωλό του 

στον καθρέπτη 

φωνάζοντας, 

«επιτέλους σε 

πέτυχα, κάθαρ-

μα»!

                                                                                                                                               ΙΣΤΟΡΙΑ
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Η ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

Στα πλαίσια της νέας διακυβέρνησης (νιου γκοβ τελεία οργκ) προβλέπεται και η αντικατάσταση των 
υπουργείων από Μ.Κ.Ο. (Μη Κοινωφελείς Οργανώσεις). Σας παρουσιάζουμε τις πρώτες από αυτές!

MKO
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Νέα ∆ουλεία
Για την υγιή επιχειρηματικότητα, χωρίς 
περιορισμούς και συντεχνίες, χωρίς 

συνδικαλισμό, ωράρια, μισθούς, συντάξεις. 
Εμπρός για το πρωτογενές πλεόνασμα!

υπεύθυνος: Άδωνις Γεωργιάδης

MKO
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

∆ιαφάνεια.οrg
Πανελλήνιο Παραδικαστικό κίνημα 
για τη διάσωση και αναπαραγωγή της 

χελώνας Καρέκλα - Καρέκλα. 
Δεκτές δωρεές και κληροδοτήματα.

υπεύθυνος: Θόδωρος Τσουκάτος

MKO
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

γκιαουροθωμανικό
φόρουμ

Για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε 
ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Για να έρθουν πιο κοντά οι λαοί,
 ραγιάδες και πασάδες.

υπεύθυνος: Μαρία Ρεπούση

MKO
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρυσά μπουμπούκια
Ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι. 

Τα καλύτερα στελέχη της νύχτας, 
μπράβοι, τραμπούκοι, νταβατζήδες και 
μαχαιροβγάλτες στην υπηρεσία του 

ελληνικού νοικοκυριού.

υπεύθυνος: Μπάμπης ο Σουγιάς

MKO
ΤΥΠΟΥ

ο Βάλτος
Δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί, 

συγγραφείς και σκιτσογράφοι, 
διανοούμενοι παντώς τύπου, σε πολύ 
φιλικές τιμές, πάντα στην υπηρεσία της 

εξουσίας, εγχώριας και ξένης.

υπεύθυνος: Σταύρος Θεοδωράκης

MKO
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

G.A.P
Οικογενειακή Επιχείρηση Περιορισμένης 
Ευθύνης με τεράστια πείρα σε διεθνή 
θέματα. Ειδικεύεται σε ειρηνευτικές 

πρωτοβουλίες και μαθήματα ποδηλάτου. 
Πληρωμή, κατόπιν συμφωνίας, σε CDS.

υπεύθυνος: η Μάργκαρετ
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Τώρα που ολοκληρώθηκε η 
προβολή αυτού του γυναικεί-
ου –με ανδρικά μάτια– έπους, 
μπορούμε να πούμε τον λόγο, 
παραβλέποντας τη δυσκολία 
του να μιλήσεις για ένα έργο 
τεσσάρων ωρών, που γέννη-
σε τόσο αντιφατικές γνώμες 
και, επιπλέον, σύμφωνα με 
τον δημιουργό του, συντο-
μεύθηκε από τους παραγω-
γούς. Ίσως κι ο ίδιος ο Τρί-
ερ να έχασε κάπου το μέτρο. 
Πλην όχι! 

Η 

ταινία, έτσι όπως 
προβλήθηκε σε δύο 
μέρη, χωρισμένη 
σε οκτώ κεφάλαια, 

είναι ολοκληρωμένη. Νομίζω 
πως με σαφήνεια μπορεί να δι-
αγράψει ο θεατής τον κύκλο των 
ιδεών και των αισθημάτων της.
Οι δύο βασικοί χαρακτήρες εί-
ναι ο Σέλιγκμαν (Στέλαν Σκά-
σγκαρντ), ένας άνδρας προχω-
ρημένης μέσης ηλικίας, βιβλι-
ομανής και ανέραστος, και η 
Τζόε (Ζωή), μια γυναίκα σχε-
δόν στα πενήντα, νυμφομανής 
από παιδί, όπως η ίδια διηγεί-
ται. Η Σαρλότ Γκενσμπούρ παί-
ζει την Τζόε στην ηλικία που τη 
βλέπουμε στην ταινία και η Στέ-
ισι Μάρτιν σε νεαρή ηλικία. Ο 
φιλμικός χρόνος της ταινίας δι-
αρκεί τέσσερις ώρες, όσο και η 
προβολή του φιλμ. Σε τέσσερις 
νυχτερινές ώρες η Τζόε διηγεί-
ται και εξηγεί το πάθος της στον 
Σέλιγκμαν, ο οποίος την περι-
μάζεψε ημιθανή έξω απ’ το σπί-
τι του. Στο τέλος η Τζόε εξαντλεί-
ται, ο Σέλιγκμαν την αφήνει να 
κοιμηθεί και... Αλλά ας μην πω 
το τέλος. Κρατήστε μόνο πως ο 
ήρωας αναφέρεται με το επώ-
νυμo, ενώ η αφηγήτρια με το μι-
κρό όνομά της μόνο.
Η αφήγηση της Τζόε χωρίζε-
ται σε οκτώ κεφάλαια και ξεκι-
νά, αντίστροφα από το γνωστό 
ανέκδοτο, με ψάρεμα. Τίτλος του 
πρώτου κεφαλαίου: «Ο τέλειος 
ψαράς», από το βιβλίο του Ίζαακ 
Γουόλτον, κατά τι νεώτερου του 
Σαίξπηρ. Το σεξουαλικό ψάρε-
μα δύο φιλενάδων μέσα σε ένα 
τραίνο, με έπαθλο ένα σακου-
λάκι σοκoλατάκια, δίνει την εκ-
κίνηση στην αφήγηση της Τζόε, 

που μιλά για το πάθος της από 
τα παιδικά της κιόλας χρόνια. 
Ήδη η Τζόε είναι μια κυνηγός. 
Το δεύτερο κεφάλαιο έχει το 
όνομα «Τζερόμ», όπου Τζερόμ 
είναι ο νέος που διάλεξε η Τζόε 
για να την ξεπαρθενέψει. Αφού 
η αγάπη δεν είναι παρά λαγνεία 
καρυκευμένη με ζήλια, όπως 
λέει η Τζόε, η πρώτη της σε-
ξουαλική εμπειρία δεν μπορεί 
παρά να μοιάζει με τις ακολου-
θίες αριθμών Φιμπονάτσι, όπως 
σχολιάζει ο Σέλιγκμαν τον τρό-
πο που ο Τζερόμ πήρε την Τζόε. 
Εν τέλει, μάλλον απουσιάζει και 
η λαγνεία.
Στο τρίτο κεφάλαιο η Τζόε είναι 
ξεσκολισμένη, με πολλούς πα-
ράλληλους εραστές, μεταξύ αυ-
τών ο μεσόκοπος άνδρας της 
«Κυρίας Η.», που δίνει τίτλο στο 
κεφάλαιο. Ενώ η Τζόε τον διώ-
χνει, εκείνος εγκαταλείπει τη 
γυναίκα του για να μείνει μαζί 
της. Η γυναίκα του, σε υστερία 
(Ούμα Θέρμαν), τον ακολουθεί 
μαζί με τα δυο τους αγόρια, για 
να τους δείξει «αυτή που τους 
στερεί τον πατέρα τους», σε λίγο 
έρχεται ο επόμενος εραστής... 
Σκηνές ροκ. ∆εν αργεί το «Ντε-
λίριο», το επόμενο κεφάλαιο, 
με σκηνική αναφορά στον Πόε, 

όπου η ηρωίδα φτάνει σε οργα-
σμό κατά τη στιγμή που ξεψυχά-
ει ο πατέρας της! Το πρώτο μέ-
ρος ολοκληρώνεται στο πέμπτο 
κεφάλαιο, σε μια φαντασμαγορι-
κή έκρηξη σεξ της Τζόε με αλ-
λεπάλληλους εραστές, κάτι σαν 
τη συμφωνία από τα πρελούδια 
στις «Σπουδές για μικρό όργα-
νο» του Μπαχ.
Εάν το πράγμα έμενε εδώ, ο Τρί-
ερ θα ήταν απλώς ένας απατεω-
νάκος που έφτιαξε μια τσόντα 
με κουλτουριάρικο πασπάλι-
σμα. Γι’ αυτό, όσοι είδαν μόνο το 
πρώτο μέρος, μη έχοντας υπο-

μονή για το δεύτερο, δίκαια εί-
παν: Φτάνει! Ο Τρίερ το παρά-
κανε! Μας δουλεύει! Λογικό 
ακόμα περισσότερο που ο ψυ-
χαναγκασμός του σεξ, τόσο επί-
μονος (και επίπονος) στον Τρίερ, 
κουράζει ιδιαιτέρως τον Έλληνα 
θεατή, που του είναι κάπως ξένη 
η αστική ή η πιετιστική απώθη-
ση του σεξ. Να όμως που ο Τρίερ 
ξεκινά το δεύτερο μέρος της ται-
νίας ονομάζοντας το έκτο κεφά-
λαιο: «Η Ανατολική και η ∆υτική 
Εκκλησία (η σιωπηλή πάπια)». 
Ο Σέλιγκμαν, με αφορμή μια ορ-
θόδοξη εικόνα που η Τζόε βλέ-
πει στον τοίχο, εξηγεί πως η Ανα-
τολική Εκκλησία αναφέρεται συ-
χνά στη χαρά, σε αντίθεση με τη 
∆υτική, που επιμένει στον πόνο. 
«Πάμε, λοιπόν, αντίθετα, από την 
ανατολή προς τη δύση», λέει η 
Τζόε. Όντως, η λαγνεία του πρώ-
του μέρους γίνεται τώρα βασανι-
σμός. Η Τζόε χάνει την αίσθηση 
της ευχαρίστησης. Ζει με τον Τζε-
ρόμ, γεννά ένα αγοράκι, προσπα-
θεί να απαλλαγεί από τη σεξου-
αλικότητά της, πλην όμως το πά-
θος την κυνηγά. Πηγαίνει στον Κ. 
(Τζέιμι Μπελ), ο οποίος βασανί-
ζει τις γυναίκες για να ξανάβρουν 
τον οργασμό τους. Μάταια.
Ο «Καθρέφτης» είναι το επόμε-

νο κεφάλαιο, το είδωλο του εαυ-
τού. Καθώς η Τζόε εγκαταλείπει 
τις νύχτες το σπίτι και το παιδί, 
ο Τζερόμ παίρνει τον μικρό γιο 
τους και εξαφανίζεται. Ώσπου 
έρχεται στο τέλος «Το όπλο», το 
όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο. 
Η αρπακτική σεξουαλικότητα 
της Τζόε βρίσκει δουλειά: Εκ-
βιάζει οφειλέτες για την πληρω-
μή ληγμένων χρεών. Τελευταί-
ος εκβιαζόμενος –ήταν άλλωστε 
κι ο πρώτος– θα είναι ο Τζερόμ, 
χωρίς η Τζόε, να το ξέρει. Ο κύ-
κλος κλείνει με έναν πυροβολι-
σμό και τα βήματα της Τζόε που 
την ακούμε να φεύγει μακριά. 
Όχι, δεν ήταν ο Τζερόμ που του 
μίλησε το όπλο...
Με απόλυτη συνέπεια, ο Τρίερ 
αναπτύσσει –με παγωμένο αί-
σθημα– τον συλλογισμό του, με 
όχημα την αφήγηση της ζωής 
της Τζόε: Όρεξη για απόλαυ-
ση, κυνήγι της ηδονής, αρπαγή, 
ακόρεστη απόλαυση, έκλειψη 
του πάθους, πόνος, σκληρότη-
τα, φόνος. Θυμηθείτε το δυώνυ-
μο ηδονή/οδύνη, στην εύστοχη 
θεολογική μας γλώσσα.

Η συνέχεια στο επόμενο... 

Nymphomaniac (μέρος Α΄ και Β΄)

“ 

Εάν το πράγμα 
έμενε εδώ, ο 
Τρίερ θα ήταν 
απλώς ένας 
απατεωνάκος 
που έφτιαξε 
μια τσόντα με 
κουλ τουρ ι ά -
ρικο πασπάλι-

σμα. Αλλά δεν 

είναι έτσι...

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Πρόγραμμα Μαρτίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  

20/03/2014 | 
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μια 
Υπονομευμένη Άνοιξη», 

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου, ώρα 
19:30, παρουσιάζεται στην Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών το βιβλίο 
του Γιώργου Καραμπελιά: Μια υπο-
νομευμένη Άνοιξη - στις ρίζες της 
οικονομικής εξάρτησης. Το βιβλίο 
θα παρουσιάσουν ο Ιωάννης Χα-
σιώτης, ομότιμος καθηγητής Ιστο-
ρίας ΑΠΘ, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, 
επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ, ο ∆η-
μήτρης Μάρτος, διδάκτορας ΑΠΘ 
και ο συγγραφέας. 

21/03/2014 | 
Παρουσίαση δημοτικού 
συνδυασμού «Μένουμε 
Θεσσαλονίκη»

Ο νεανικός δημοτικός συνδυα-

σμός Μένουμε Θεσσαλονίκη «Ούτε 
φυγή – Ούτε υποταγή» θα παρουσι-
άσει την Παρασκευή 21 Μαρτίου 
τις θέσεις τους και τους υποψήφιους 
του. Η παρουσίαση θα λάβει χώρο 
στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
του Άρδην Θεσσαλονίκης (Βαλαω-
ρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου). 

KOMOTHNH 

22/03/2014 | 
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μια 
Υπονομευμένη Άνοιξη», 

Το Σάββατο 22 Μαρτίου, ώρα 19:30 
παρουσιάζεται στην Αίθουσα του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Κομο-
τηνής το βιβλίο του Γιώργου Καρα-
μπελιά: Μια υπονομευμένη Άνοι-
ξη - στις ρίζες της οικονομικής εξάρ-
τησης. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν 
ο Κώστας Καραΐσκος, εκδότης Αντι-

φωνητή, Νεκτάριος ∆απέργολας, 
επικεφαλής συνδυασμού «Σπάρ-
τακος», Νικόλαος Αγγελίδης, πρ. 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Ροδόπης 
και ο συγγραφέας του βιβλίου.  

ΣΕΡΡΕΣ

23/03/2014 | 
Εκδήλωση: «Ο φιλελληνι-
σμός και η επανάσταση του 
1821», 

Ο σύλλογος ελληνογαλλικής φιλί-
ας Σερρών διοργανώνει την Κυρια-
κή 23 Μαρτίου εκδήλωση με θέμα 
«Ο φιλελληνισμός και η επανάστα-
ση του 1821». Για το θέμα θα μιλή-
σει ο  Γιώργος Καραμπελιάς. 

ΠΑΤΡΑ 

24/03/2014 | 
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μια 

Υπονομευμένη Άνοιξη», 

Τη ∆ευτέρα 24 Μαρτίου, ώρα 
19:30, παρουσιάζεται στο βιβλιο-
πωλείο Πρωτοπορία το βιβλίο του 
Γιώργου Καραμπελιά: Μια υπονο-
μευμένη Άνοιξη - στις ρίζες της οι-
κονομικής εξάρτησης. Οι ομιλητές 
θα ανακοινωθούν σύντομα.  

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

25/03/2014 | 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου, 

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα πραγ-
ματοποιήσει την Τρίτη 25 Μαρτίου 
την κεντρική ομιλία στις επετειακές 
εκδηλώσεις της Ιεράς Μονής Αγίας 
Λαύρας Καλαβρύτων. 

Άρδην, τ. 95
κυκλοφορεί το νέο τεύχος

∆ιαβάστε στο Άρδην (τ.95) που κυκλοφορεί:
- Ο Γιώργος Καραμπελιάς γράφει για το 

πως το μεταπολιτευτικό παρασιτικό μοντέλο 
κατέστρεψε την αμυντική βιομηχανία της χώ-
ρας προκειμένου με τις εξοπλιστικές παραγ-
γελίες να μπορούν να γεμίζουν τα κομματικά 
ταμεία από μίζες, αλλά και να θησαυρίζουν 
υπουργοί, υφυπουργοί και ορισμένοι διε-
φθαρμένοι ανώτατοι αξιωματικοί.

-Για την Κύπρο που βρίσκεται και πάλι 

σε θανάσιμη παγίδα γρά-
φουν οι Άριστος Μιχαηλίδης 
και Άρης Πετάσης.

- Για την Πρωτοβουλία 
συγκρότησης ενός νεανι-
κού δημοτικού ψηφοδελτί-
ου στη Θεσσαλονίκη & για 
την Κίνηση για μια αυτόνο-
μη παρέμβαση στο ∆ήμο 
Πατρέων.

- Για Την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και για τα βά-
σανά της από Καλλικράτη 
ως τον Φούχτελ γράφει ο 
Κώστας Σαμάντης.

- Ο Βασίλης 
Στοϊλόπουλος γράφει για το 
ποια θα έπρεπε να είναι η 
ενεργειακή πολιτική της χώ-
ρας.

- Ο ∆ημήτρης 
Μπούσμπουρας γράφει για 

την οικολογική ισορροπία και ο Θανάσης 
Σταματούκος για τα κοινωνικά κινήματα 
στην εποχή των Μνημονίων.

- Στο αφιέρωμα του Άρδην θα διαβάσε-
τε για τις νέες εστίες πυρκαγιάς που ξεπη-
δούν στον κόσμο: Τουρκία, Ουκρανία, Κίνα, 
Ταϊλάνδη είναι μερικές μόνο από τις εστί-
ες. O Βασίλης Βιλιάρδος γράφει για τις εύ-
θραυστες οικονομίες αυτών των χωρών. 

Ο Ζαν Μαρί Σωβιέ, ειδικός σε θέματα της 
πρώην ΕΣΣ∆ μιλά για τον ουκρανικό εμφύ-
λιο, που δεν τον επιθυμεί η πλειοψηφία των 
Ουκρανών. Ο Κώστας Μελάς, γράφει για τα 
δομικά προβλήματα της τουρκικής οικονομί-
ας. Οι Μεχούλ Σριβαστάβα και Μπέντζαμιν 
Χάρβεϋ εξηγούν πως συνδέονται τα σκάν-
δαλα διαφθοράς που συγκλονίζουν την 
Τουρκία το τελευταίο διάστημα και τα φαρα-
ωνικά έργα που έχει εξαγγείλει ο Ερντογάν. 
Ο Νικόλαος Μπινιάρης αναλύει ότι τώρα 
που τα μεγάλο σχέδιο του Ερντογάν να κα-
ταστήσει την Τουρκία περιφερειακή υπερ-
δύναμη στην ευρύτερη περιοχή απέτυχε, θα 
συνεχίσει με το μικρότερο προς την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τα Βαλκάνια γενικότερα. 
Φιλοξενούμε μια πολύ σημαντική συνέντευ-
ξη του Βάνγκ Χούι, θεωρητικού της αναδυ-
όμενης κινεζικής “νέας αριστεράς”. ∆ύο ση-
μαντικοί Γάλλοι διανοούμενοι, οι Φρεντερίκ 
Λορντόν και Εμμανουέλ Τοντ μιλούν για μια 
πιθανή έξοδο από το ευρώ … της Γαλλίας. Η 
θέση τους είναι ενδεικτική ότι ακόμα και για 
τη Γαλλία, η κυριαρχία του γερμανικού ευ-
ρώ-μάρκου σταδιακά γίνεται αβάστακτη.

- Η απόπειρα του σχεδιαστή και ζωγρά-
φου Αντουάν Ελμπέρ ανοίγει ένα παράθυ-
ρο στην αναπαράσταση του βυζαντινού κό-
σμου και μάλιστα του επικέντρου του, της 
Κωνσταντινούπολης. Επειδή πρόκειται για 
μια εργασία καταπληκτικής ακρίβειας, που 

απαιτεί μια τεράστια γνώση και προσπά-
θεια, παρουσιάζουμε ένα μέρος της, με τίτ-
λο Ζωντανεύοντας την Κωνσταντινούπολη, 
με χαρά και συγκίνηση σ’ αυτό το τεύχος του 
Άρδην.

- Ο ∆αμιανός Βασιλειάδης στο πρώτο μέ-
ρος ενός εκτενούς άρθρου του στοχάζεται 
περί της χάραξης μιας νέας εθνικής στρατη-
γικής.

- Ο Χρήστος Καπαγερίδης γράφει για την 
αναζήτηση του εργασιακού ήθους.

- ∆ημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από 
το νέο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, 
Μια υπονομευμένη Άνοιξη: στις ρί-
ζες της οικονομικής εξάρτησης, για το οι-
κονομικό – παραγωγικό παράδειγμα της 
Μοσχόπολης, που αποκαλούνταν και Αθήνα 
της Τουρκοκρατίας, και γιατί καταστράφηκε 
μέσα σε μια εβδομάδα από στίφη ατάκτων 
Τουρκαλβανών.

- Ο ∆ημήτρης Μπαλτάς γράφει για τον 
Ρώσο θεολόγο Σέργιο Μπουλγκάκωφ, με 
αφορμή τα εβδομήντα χρόνια από τον θάνα-
τό του, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.

Προμηθευτείτε και διαδώστε το Άρδην, 
το περιοδικό που εδώ και 18 χρόνια εκφρά-
ζει τον δημοκρατικό πατριωτικό χώρο. Το 
περιοδικό που παλεύει για την πνευματική 
αναγέννηση, τον πατριωτισμό και την κοινω-
νική δικαιοσύνη. 


