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ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΞΗ, ΡΑΓΙΑΔΕΣ...

Αυτές οι δημοτικές εκλογές είναι ευκαιρία για την εμφάνιση ενός αντιστασιακού πόλου

»

Ο 

Σαμαράς κλυδωνίζεται. Η 
δεξιά έχει κομματιαστεί 
και η αμφισβήτηση ανε-

βαίνει από όλες τις πλευρές. Οι μη-
τσοτακικοί για πρώτη φορά μετά 
από χρόνια ξαναδείχνουν τα δό-
ντια τους, ενώ οι «συμμαχικές δυ-
νάμεις» του Πασόκ συρρικνώνο-
νται δραματικά. Ο Αντώνης έκανε 
τη βρώμικη δουλειά, συγκεντρώ-
νοντας τις κατάρες εκατομμυρίων, 
και τώρα πλησιάζει η ώρα της ιστο-
ρικής του καταδίκης. Η «επιτυχία» 
του, δηλαδή η ολοκλήρωση –λίγο 
πολύ– των μνημονιακών στόχων, 
της «αλλαγής κατηγορίας» της Ελ-
λάδας, που από την πρώτη κατηγο-

ρία, υποβαθμίστηκε στην κατηγο-
ρία αποικίας και θερέτρου των Βο-
ρειοευρωπαίων, φέρνει και πιο κο-
ντά την απόσυρσή του, δίπλα στα 
λοιπά φθαρμένα υλικά του ΓΑΠ και 
του Βενιζέλου. 

Το ότι αυτή δεν έχει ακόμα πραγ-
ματοποιηθεί, συνδέεται με την έλ-
λειψη εναλλακτικών προτάσεων 
στο εσωτερικό του συστήματος. Γι’ 
αυτό και ο Ψυχάρης ή ο Αλαφού-
ζος συνεχίζουν να τον στηρίζουν, 
ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία. Αν 
όμως χάσει και τη στοιχειώδη νο-
μιμοποίηση στις εκλογές, τότε θα 
υποχρεωθούν να κινητοποιήσουν 
πάραυτα τις όποιες ισχνές εναλλα-

κτικές λύσεις διαθέτουν.
Η απαξίωση του Σαμαρά δεν 

είναι συνέπεια μιας αποφασιστι-
κής στροφής της κοινωνίας προς τα 
αριστερά. Ο χώρος της «κεντροαρι-
στεράς» –στον οποίο ανήκει στην 
πραγματικότητα και ο Σύριζα– συ-
γκεντρώνει ανάλογα ποσοστά με 
ό,τι συγκέντρωνε σχεδόν σε όλη τη 
μεταπολιτευτική περίοδο, και στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές δεν φαί-
νεται να έχει αλλάξει ο συσχετισμός 
δυνάμεων. Η κατάρρευσή του οφεί-
λεται λοιπόν στο ότι απεδείχθη δου-
λικός και πειθήνιος υπάλληλος της 
Μέρκελ και της τρόικας, καταστρέ-
φοντας την ελληνική κοινωνία. 

Ο Σαμαράς είχε την ευκαιρία στα 
τέλη του 2011, όταν κατέρρευσε ο 
ΓΑΠ, να μεταβληθεί σε έναν «αντι-
μνημονιακό» δεξιό ηγέτη με μεγά-
λη κοινωνική και εκλογική απήχη-
ση. Αντ’ αυτού γονάτισε μπροστά 
στα ξένα αφεντικά και τους τραπεζί-
τες. Και όλα όσα ακολούθησαν ήταν 
μοιραία και αναπόφευκτα. Γι’ αυτό 
και το τέλος του, που πλησιάζει, θα 
είναι εκείνο της στυμμένης λεμονό-
κουπας.

Στην Ουγγαρία πριν από έναν 
μήνα έγιναν βουλευτικές εκλο-
γές. Και το δεξιό κόμμα του Όρ-
μπαν τις ξανακέρδισε με 48% των 
ψήφων. Το κόμμα του είναι δε-

ξιό, αλλά έδιωξε το ΔΝΤ και τις ξέ-
νες τράπεζες από την Ουγγαρία. Ο 
Αντώνης Σαμαράς, αντίθετα, είναι 
η περιδεής έκφραση μιας αστικής 
τάξης και μιας ελίτ βαθύτατα εξαρ-
τημένης και ξενόδουλης. Και δεν 
πέτυχε απολύτως τίποτε. Ακόμα 
και η παραμονή της Ελλάδας, ως 
αποικίας, στην Ευρωζώνη, για την 
οποία επαίρεται, είναι συνέπεια 
της γεωπολιτικής θέσης της χώ-
ρας και του ρόλου των Αμερικά-
νων και προπαντός των Κινέζων. 
Αυτός, πέτυχε μόνο την εκπτώχευ-
ση, την παραγωγική αποδιάρθρω-
ση και την κοινωνική καταρράκω-
ση της χώρας.
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ΑρΙθΜοσ λογΑρΙΑσΜοΥ:
116/772277-01 - εθνική τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Στο παρά πέντε

Θέλει πολύ 
θράσος… 
Θέλει πολύ θράσος να πρωταγω-

νιστείς στην εκστρατεία για την κα-

τάργηση της κυριακάτικης αργίας, 

και να διοργανώνεις εκδήλωση στο 

πλαίσιο των εορτασμών της εργα-

τικής Πρωτομαγιάς. Θύτης; Ποιος 

άλλος; Ο λούμπεν μεγαλοαστός 

Γιάννης Μπουτάρης, που θέλει να 

μετατρέψει την Θεσσαλονίκη στο 

Φαληράκι του Βορρά. 

Ασχολίαστο 
«Όταν εξάλλου αναλογίζομαι με 

ποιον τρόπο το γερμανικό ασυνεί-

δητο έχει συλλάβει την τέχνη του 

θεραπεύειν, η πρώτη λέξη που 

μου έρχεται στο νου για τη «θερα-

πεία» είναι Behandlung, που ση-

μαίνει μεταχείριση. Στα γερμανικά, 

λοιπόν, μας «μεταχειρίζονται», 

λίγο πολύ δηλαδή μας «χειρίζο-

νται». Μέρος της ιατρικής τέχνης 

είναι και η παροχή συμβουλών, 

Ratschlaege erteilen [rat schlag= 

κατά λέξη συμβουλή-χτύπημα. 

Αντί να «συμβουλεύω», «χτυπώ 

με συμβουλές»]. Το ασυνείδητό 

μας περιγράφει εδώ πολύ καθαρά 

πως η παροχή συμβουλών βιώνε-

ται από μας σαν ξυλοδαρμός. Μας 

χειρίζονται, λοιπόν, και μας χτυ-

πούν* εμπειρίες που αναμφίβολα 

πονούν και θίγουν». Τάδε έφη Τί-

τους Μίλεχ, από το εξαιρετικό βι-

βλίο των εκδόσεων Θύραθεν, Ο 
τόπος του εγκλήματος: Γερμανία, 
η ανοίκεια πατρίδα (σελ. 70). Πό-

σες φορές τα γερμανικά ΜΜΕ ή οι 

ίδιοι οι Γερμανοί αξιωματούχοι δεν 

έχουν αναφερθεί στη χώρα μας, 

αποκαλώντας την «μεγάλο ασθε-

νή της Ευρώπης»; Πόσες φορές 

δεν έχουν επαναλάβει ότι χρεια-

ζόμαστε «θεραπεία»; Τώρα ξέρου-

με τι εννοούν. «Μεταχείριση» και 

«χειρισμό». Ας μην αναρωτιόμα-

στε λοιπόν το γιατί η συμπεριφορά 

τους ώρες ώρες αγγίζει τα όρια του 

σαδισμού…

Εμετική…
Ο λόγος για την Χριστίνα Σιδέρη της 

Νέας Δημοκρατίας. Ιδού πώς σχο-

λίασε στο φέισμπουκ την κάθοδο 

της Κωνσταντίνας Κούνεβα στο ευ-

ρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ: Δύο κα-
θαρίστριες, στέλνει στην Ευρωβου-
λή το συνόροφο Alexis. Σίγουρα θα 
σκέφτεται πως τόσο σκ@τά που τα 
έχει κάνει, η σκούπα, το φαράσι 
και η σακούλα σκουπιδιών, του εί-
ναι απαραίτητα. Μόλις τελειώσουν 
δε με αυτόν, μπορούν να ξεκουρά-
σουν και καμία καθαρίστρια της ευ-
ρωβουλής, ξαραχνιάζοντας κανέ-
να γραφείο ή μαθαίνοντάς τους, 
πώς να κάνουν απεργίες και κα-
θόλου δουλειά. Κούνεβα μπορείς, 
εσύ μας οδηγείς. [Για τα ορθογρα-

φικά και συντακτικά λάθη, μην 

απορείτε, τηρείται η ορθογραφία 

της «κυρίας»]. 

Το παρόν έντυπο κάθε άλλο 

παρά υποστηρικτικό προς τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ μπορεί να θεωρηθεί, ωστόσο ο 

εμετικός φασισμός της κυρίας δεν 

μπορεί να περάσει ασχολίαστος. 

Αυτό είναι το ήθος της ομάδας Σα-

μαρά,  και της «κολλητής» του Σι-

δέρη. Το έχουν αποδείξει πάμπολ-

λες φορές, το αποδεικνύουν και 

τώρα: Ίδιο και απαράλλαχτο από 

την εποχή των ΕΣΑτζήδων. 

Προσευχή στην 
Αγιά Σοφιά 
29 Μαΐου
Να λειτουργήσει ως τζαμί την Αγία 

Σοφία σχεδιάζει ο Ερντογάν, και μά-

λιστα στις 29 Μαΐου. Τούτο αποκα-

λύπτεται, σύμφωνα με το ιστολό-

γιο ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ, σε ρεπορτάζ της 

εφημερίδας Ραντικάλ. Ο Ερντογάν 

θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα σηματο-

δοτήσει άνοιγμα προς τους συντη-

ρητικούς ισλαμιστές, ενώ παράλ-

ληλα θα ισοσταθμίσει και τις απώ-

λειες που ενδεχόμενα να έχει από 

το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης. 

Ταλάτ ο 
«μετριοπαθής»
Σε απίστευτα προκλητικές δηλώ-

σεις προέβη ο «αριστερός» και 

«μετριοπαθής» Ταλάτ από το Τσο-

ρούμ της Τουρκίας. Εμφανίστη-

κε να υιοθετεί τις θέσεις Ετσε-

βίτ, λέγοντας ότι εάν η Τουρκία το 

!
Ποτέ δουλειά την 
Κυριακή! 
Η Κυριακή, 3 Νοέμβρη, είναι η πρώτη Κυριακή 
που εφαρμόστηκε ο νόμος 4177/2013 ο οποίος 

ψηφίστηκε μες στο καλοκαίρι από τη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑ-
ΣΟΚ για πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και κατάργηση της 
κυριακάτικης αργίας! 
Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο γυρνούν 104 χρόνια πίσω, στο 1909, 
οπότε για πρώτη φορά καθιερώθηκε η αργία της Κυριακής!
Καθιερώνουν το άνοιγμα των καταστημάτων 7 Κυριακές, ενώ δί-
νουν τη δυνατότητα να ανοίγουν ΟΛΕΣ τις Κυριακές του έτους τα 
εμπορικά καταστήματα μέχρι 250 τ.μ., λειτουργία που σε σύντομο 
χρόνο αντικειμενικά θα επεκταθεί στο σύνολο των καταστημάτων. 
Στην πραγματικότητα ο στόχος τους είναι διπλός: τσάκισμα από τη 
μια των εργατικών δικαιωμάτων και ικανοποίηση από την άλλη 
των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων και των πολυκαταστημά-
των των πολυεθνικών.
Την Κυριακή των Βαΐων, το Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην 
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και στα «απελευθερωμένα» 
ωράρια πραγματοποίησε για πάνω από 3 ώρες απεργιακή περι-
φρούρηση σε πολλά καταστήματα (κυρίως πολυεθνικές και μεγά-
λες αλυσίδες) στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας. 
Την ίδια μέρα έγιναν ανάλογες παρεμβάσεις και σε άλλες γειτο-
νιές της Αθήνας. Στην παρέμβαση στην Ερμού συμμετείχε πλή-
θος λαϊκών και εργατικών συνελεύσεων, σωματείων και συλλο-
γικοτήτων.
Μπροστά σ’ αυτήν την αποφασιστική στάση των μαχόμενων ερ-
γαζομένων και ανέργων, οι δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν αδι-
ακρίτως στον κόσμο που βρίσκονταν στην Ερμού, κάνοντας χρή-
ση χημικών κατά διαμαρτυρομένων, ηλικιωμένων και μικρών 
παιδιών.
Στην Ερμού που ήμουν παρών, θα έλεγα πως ήταν μια σημαντική 
κινητοποίηση, μαζική και με νέους εργαζόμενους, ένα νέο υπο-
κείμενο, αυτό που ο Νέγκρι ονόμαζε κοινωνικός προλετάριος. 
Μπροστά στην Εκκλησία της Καπνικαρέας ήταν και λίγοι Εμπο-
ρουπάλληλοι του ΠΑΜΕ, αλλά η ζυγαριά έκλεινε προς το ΣΥ-
ΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ.
Κάτω απ’ τα μάτια μας έχει αναπτυχθεί μια νέα εργατική τάξη που 
επειδή δεν σφυρίζει η φάμπρικα δεν την αναγνωρίζουμε, επειδή 
ντύνεται ωραία, δουλεύει στη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου 
και δεν ξεχωρίζουν αισθητικά από τα αφεντικά. Είναι όμως πίσω 
από τα χαμόγελα και τα ωραία ντυσίματα σκληρά εργαζόμενοι και 
εκμεταλλευόμενοι.
Παρά το ότι αυτό τον καιρό μας τα πήραν όλα και φαίνεται άκαι-
ρο πιστεύω πως σε αυτές τις κινητοποιήσεις θα έπρεπε να μπαί-
νει ως αίτημα η μείωση του χρόνου εργασίας.  

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΜΑΗ
ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ!

Παναγιώτης Κόρπας, καθηγητής στο λύκειο της Μαγούλας 

1974 έθετε υπό κατοχή ολόκλη-
ρο το νησί, τότε η λύση του Κυπρι-
ακού θα ήταν πιο εύκολη! Στη συ-
νέχεια απέρριψε κατηγορηματικά 
το ενδεχόμενο επιστροφής της Αμ-
μοχώστου, όπως ζητά η κυπριακή 
κυβέρνηση, λέγοντας ότι τα μυαλά 
των Αμερικανών πήραν αέρα και 

τα Βαρώσια αποτελούν μέρος της 
συνολικής λύσης. Να τον χαίρονται 
όσοι Ελλαδίτες και Ελληνοκύπρι-
οι τον θεωρούν σύντροφό τους και 
σοβαρό συνομιλητή τους! 

Γ.Ξ.
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Τέσσερα χρόνια μετά το… Καστε-
λόριζο, τα βάσανα και οι απογοη-
τεύσεις του ελληνικού λαού δεν 
φαίνεται να έχουν πάρει τέλος. Τα 
μνημόνια έχουν λίγο πολύ ολο-
κληρώσει το στόχο τους, η ελλη-
νική κοινωνία έχει μεταβληθεί σε 
κοινωνία ανισότητας, το κοινωνι-
κό κράτος έχει αποδιαρθρωθεί ο 
παραγωγικός ιστός έχει διαλυθεί. 
Βαδίζουμε όντως σε μια μετα-
μνημονιακή εποχή, ακριβώς για-
τί οι στόχοι των μνημονίων έχουν 
εν πολλοίς επιτευχθεί: Ανεργία, 
εξαθλίωση, χτύπημα των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, διαμόρ-
φωση ενός οικονομικού μοντέ-
λου στηριγμένου στον τουρισμό 
και στο βάθεμα της εξάρτησης –
ξεπούλημα των τραπεζών, των 
ακτών, των λιμανιών, των δημό-
σιων επιχειρήσεων. 

Κ 
αι δυστυχώς, απέναντι 
σ’ αυτά δεν φαίνεται να 
υπάρχει κάποια συγκρο-
τημένη εναλλακτική διέ-

ξοδος. Διότι και ισχυρό λαϊκό κίνη-
μα δεν υπάρχει –όπως καταδεικνύει 
η αναιμική παρουσία των αντιμνη-
μονιακών δυνάμεων στο τοπικό επί-
πεδο– και τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης δεν προσφέρουν τα εχέγγυα 
για μια αυθεντική και αξιόπιστη δι-
έξοδο. Η ελληνική κοινωνία μοιά-
ζει να βρίσκεται σε καταπληξία και 
σε σχεδόν απόλυτη ισοδυναμία των 
αντίρροπων πολιτικών δυνάμεων. 
Οι Έλληνες δεν θέλουν τα μνημο-
νιακά κόμματα, και έχουν γκρεμίσει 
τον παλιό δικομμματισμό, αλλά δεν 
δείχνουν και ιδιαίτερη εμπιστοσύ-
νη στα αντιμνημονιακά. Μέσα σε 
τέτοιες συνθήκες, μπορούν να θάλ-
λουν φαινόμενα όπως εκείνα της 
Χρυσής Αυγής, μιας συμμορίας 
που έγινε κόμμα, ή του Ποταμιού, 
ενός λάιφ στάιλ σακιδίου, που έφτα-
νε να καλύψει το κενό προτάσεων 
και προπαντός λαϊκής εγρήγορσης 
και συμμετοχής.

Ένας αντιμνημονιακός Έλληνας 
βρίσκεται μάλλον σε αδιέξοδο.  Σκέ-
φτεται να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, για 
να φύγει το δίδυμο της συμφοράς, 
και ταυτόχρονα τρέμει ότι η έλευ-
ση του ΣΥΡΙΖΑ θα σημάνει περιπέ-
τειες στα εθνικά θέματα, στα Σκόπια, 
στη Θράκη και την Κύπρο, ή τα με-
ταναστευτικά; Να ψηφίσει ΚΚΕ, που 
υπόσχεται τον σοσιαλιστικό παρά-
δεισο που δοκίμασε η ανθρωπότη-
τα στον 20ό αιώνα; Ή μήπως μπο-

ρεί να στραφεί σε κόμματα όπως 
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, που ορθά 
υποστηρίζουν την ανάγκη υπέρβα-
σης των παλιών διαχωρισμών, χω-
ρίς όμως να μπορούν οι ίδιοι αξιόπι-
στα να υλοποιήσουν ένα τέτοιο πρό-
ταγμα; Και, παράλληλα, το εκλογι-
κό τοπίο διανθίζεται με πλήθος άσε-
μνους εναγκαλισμούς, όπως εκείνον 
του απατεώνα Παπανδρέου με τον 
Κουβέλη. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, 
προετοιμάζονται και τα νέα τέρατα 
που εγκυμονεί η ελληνική λούμπεν 
μεγαλοαστική τάξη, με τον Μαρινά-
κη και τον Κόκκαλη στον Πειραιά, 
οι οποίοι πραγματοποιούν την πρό-
βα τζενεράλε για έναν επερχόμενο 
μπερλουσκονισμό. 

Το «πάνω» και το «κάτω»
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, εκφρά-
ζεται καθημερινά η αγωνία πολ-
λών ανθρώπων για το πώς και για-
τί δεν έγινε δυνατή η διαμόρφωση 
ενός άλλου πολιτικού πόλου, που 
θα μπορούσε να δώσει ένα μήνυμα 
ελπίδας και ανάτασης. Πολλοί φίλοι 
αγωνιούν και αναζητούν τους «επω-
νύμους» πατριώτες και δημοκράτες 
οι οποίοι θα μπορούσαν να εκφρά-
σουν αυτό το όντως πλειοψηφι-
κό αίτημα. Ναι, μόνο που άλλοι απ’ 
αυτούς προσκολλήθηκαν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, προσδοκώντας μια χιμαιρι-
κή αλλαγή από τα «μέσα», μεταβαλ-
λόμενοι έτσι στο πατριωτικό άλλοθι 
μιας εθνομηδενιστικής κυρίαρχης 
αντίληψης. άλλοι, φροντίζουν να μέ-
νουν στον γυάλινο πύργο τους «μέ-
χρι να ωριμάσουν οι συνθήκες». άλ-
λοι, τέλος, είναι βαθύτατα συνδεδε-
μένοι με εξαρτήσεις χρήματος, εξου-
σίας και κοινωνικού ρόλου.

Και ίσως θα ήταν αδύνατο κάτι 
τέτοιο. Μια κοινωνία που είχε ως 
κοινωνικό της μοντέλο τον παρα-
σιτισμό και ως κυρίαρχη ιδεολο-
γία τον εκσυγχρονιστικό αρπακολι-
σμό, δεν ήταν εύκολο να δώσει άμε-
σα πολιτικές λύσεις – εκτός ίσως 
αν υπήρχε μια ανάλογη πολιτική 
και πνευματική ηγεσία. Αλλά δυ-
στυχώς, η μεταπολίτευση κράτη-
σε υπερβολικά πολύ. Σαράντα ολό-
κληρα χρόνια έφθειραν και διέ-
φθειραν τη συντριπτική πλειοψη-
φία των επώνυμων πολιτικών και 
πνευματικών ελίτ.

Η πολιτική επιτάχυνση στην 
οποία οδήγησε η αιφνίδια οικονο-
μική και κοινωνική καταστροφή, 
δεν πρόλαβε να συνοδευτεί από 
τους αντίστοιχους ιδεολογικούς και 
κοινωνικούς μετασχηματισμούς. 
Και αυτό φαίνεται καθαρά και από 
την μεγάλη διαφοροποίηση ανάμε-

σα στις αυτοδιοικητικές και τις γενι-
κές εκλογές. Στο τοπικό επίπεδο οι 
αλλαγές είναι σχετικά αργές, για-
τί δεν έχουν πραγματικά αναδυθεί 
νέες κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις 
ριζωμένες στην ελληνική κοινωνία, 
ενώ στο γενικό πολιτικό πεδίο κυρι-
αρχεί ήδη η απόρριψη των μνημο-
νιακών δυνάμεων. Γι’ αυτό και ένα 
κόμμα-«νάνος», σε επίπεδο γενικής 
αποδοχής, όπως το σημερινό ΠΑ-
ΣΟΚ, παραμένει ισχυρό σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, ενώ το 
ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει με 
τον Σύριζα, και ακόμα περισσότερο 
με κόμματα όπως η Χρυσή Αυγή 
και το Ποτάμι. 

Δεν υπάρχουν λοιπόν λύσεις 

που θα έρθουν «από τα πάνω», είτε 
από κόμματα είτε από «επωνύ-
μους», ακόμα και όταν έχουν τις κα-
λύτερες των προθέσεων, ενώ η κί-
νηση που έρχεται «από τα κάτω» 
δεν είναι ακόμα ικανή να προσφέ-
ρει κάποια ολοκληρωμένη εναλλα-
κτική πρόταση.  

Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ξε-
φύγει από την εποχή της παρακμής 
– αρκεί να δούμε και τις κεντρικές 
επιλογές που εμφανίζονται στους 
μεγάλους δήμους της χώρας: Καμί-
νης και Σπηλιωτόπουλος, Μπουτά-
ρης και Καλαφάτης! Παράλληλα ως 
αποκλειστικό πρότυπο οικονομικής 
διεξόδου εμφανίζεται η τουριστική 
ανάπτυξη, δηλαδή η μεταβολή της 
Ελλάδας σε μια απέραντη αίθουσα 
τελετών για να παντρεύονται οι Κινέ-
ζοι τουρίστες. 

Να φέρουμε τα… κάτω πάνω
Τα χρόνια που πέρασαν, σε όλους 
εκείνους που διαρκώς «βιαζόντου-
σαν» θυμίζαμε την τόσο εύστοχη σ’ 
αυτή την περίπτωση λαϊκή παροι-
μία, πως «όποιος βιάζεται, σκοντά-
φτει». Και με τη βιασύνη, πότε με τον 
Μίκη, πότε με τους τηλε-ευαγγελι-
στές της… δεκάρας, το μόνο που κα-
ταφέραμε ήταν ακριβώς… να καθυ-
στερήσουμε. Και να περάσουν τέσ-
σερα ολόκληρα χρόνια χωρίς να 
επιτευχθεί η ανάδειξη ενός πατρι-
ωτικού δημοκρατικού και κοινωνι-
κού πολιτικού πόλου.   

Τα προηγούμενα χρόνια πετύ-
χαμε αρκετά πράγματα, φέραμε τα 
πάνω κάτω, γκρεμίζοντας κόμματα 
και ηγεσίες, αλλά δυστυχώς και αυ-
τές οι εκλογές δεν θα απαντήσουν 
στα μεγάλα διακυβεύματα του τό-
που. Γι’ αυτό τα επόμενα χρόνια πρέ-
πει να κάνουμε ότι μπορούμε για να 
ολοκληρώσουμε το εγχείρημά μας 
και να φέρουμε τα… κάτω πάνω! 
Δουλεύοντας σε δύο αποφασιστι-
κές κατευθύνσεις. Στο ιδεολογικό, 
για να μετατρέψουμε την πλειοψη-
φική πατριωτική και δημοκρατική 
ιδεολογία του λαού και σε πολιτικά 
ηγεμονική, σαρώνοντας τις μειοψη-
φικές ιδεολογίες των νεοφιλελευθέ-
ρων και των εθνομηδενιστών που 
παραμένουν ακόμα κυρίαρχες στα 
κέντρα αποφάσεων.  Στο επίπεδο της 
κοινωνίας, των κινημάτων, της αυ-
τοδιοίκησης, του παραγωγικού προ-
τύπου, να διαμορφώσουμε μια κοι-
νωνία ισχυρή και όχι αναιμική, του 
καναπέ, παραδομένη. 

Με την ψήφο μας λοιπόν σήμερα 
ας φροντίσουμε τουλάχιστον, να βο-
ηθήσουμε σε μια μελλοντική ανά(σ)
ταση. 

Στις ευρωεκλογές, ανάλογα με 
την πολιτική μας κατεύθυνση ας 
στηρίξουμε υποψηφίους και σχή-
ματα που, παρά τις αδυναμίες τους, 
μπορούν να συμβάλουν θετικά. 
Μπορούμε να ψηφίσουμε τον Ζου-
ράρι στους Ανεξάρτητους Έλληνες, 
μήπως και φέρει κάποιον ελληνι-
κό αέρα στην αραχνιασμένη Ευρω-
βουλή, τον Πισσία στους Οικολό-
γους Πράσινους – και όσοι ελπίζουν 
στην σωτηρία από την εγκατάλειψη 
του ευρώ μπορούν να ψηφίσουν φί-
λους μας, όπως η Βίκυ Φερτάκη στο 
κόμμα της Δραχμής ή στο ΑΣΚΕ και 
αλλού. Και επειδή, παρά τα όσα προ-
αναφέραμε υπάρχουν και όσοι επι-
μένουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ας 
επιλέξουν στο ψηφοδέλτιό του κά-
ποιες επιλογές που τουλάχιστον δεν 
είναι εθνομηδενιστικές – και όλοι τις 
γνωρίζουμε.

Εμείς σε αυτές τις εκλογές, επι-
μείναμε περισσότερο στην ενίσχυση 
τοπικών πρωτοβουλιών και δημο-
τικών κινήσεων, έστω και μικρών, 
μέσα από τις οποίες θα επιταχυνθεί 
η ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμε-
ων. Και ευτυχώς υπάρχουν επιλο-
γές που αποτελούν μια υπόσχεση 
για το μέλλον. Μια υπόσχεση για 
μια νέα πολιτική και κοινωνική ηγε-
σία, ικανή να εκφράσει και να μορ-
φοποιήσει σε θετική κατεύθυνση 
την απελπισία και το αδιέξοδο. Για 
να έλθει πράγματι το κάτω… πάνω.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Να φέρουμε τα… κάτω-πάνω!
Εκλογές αδιεξόδου και παρακμής - υποσχέσεις μιας μελλοντικής ανάτασης

 Δεν υπάρχουν λοιπόν λύσεις που θα έρθουν «από τα πάνω», είτε από 
κόμματα είτε από «επωνύμους»

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Σε αυτές τις 
εκλογές, επι-
μείναμε στην 
ενίσχυση δη-
μοτικών κινή-
σεων, έστω και 
μικρών, μέσα 
από τις οποί-
ες θα επιταχυν-
θεί η ανάδειξη 
νέων πολιτικών 
δυνάμεων
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Μετά την αποχώρηση της ανανεωτικής 
τάσης του Κουβέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν 
σχεδόν τέσσερα χρόνια (Ιούνιος 2010), 
φάνηκε ότι η σύμπραξη ανανεωτικής-εκ-
συγχρονιστικής (σχηματικά το Κολωνάκι) 
με τη ριζοσπαστική-κινηματική (σχημα-
τικά τα Εξάρχεια) αριστερά είχε τελεσίδι-
κα διαρραγεί. Η αριστερά του Κολωνακί-
ου  διέσχισε τότε τον Ρουβικώνα της και 
χάραξε πορεία για τη συγκυβέρνηση που 
υλοποιήθηκε δύο χρόνια μετά. Η εξαρ-
χειώτικη αριστερά επένδυσε στον αντι-
μνημονιακό αγώνα και στη διασύνδεση 
με το παλαιό ΠΑΣΟΚ, που έφυγε από το 
καταρρέον ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη. Το γε-
γονός ότι δεν προέκυψε ένας αυθεντικός 
αντιμνημονιακός πολιτικός σχηματισμός 
μετά το κίνημα των Αγανακτισμένων, το 
2011, είχε ως αποτέλεσμα να καρπωθεί  
ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο μέρος των αντι-
μνημονιακών ψήφων.

Ο 
ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2012 
πήρε τη μερίδα του λέοντος των 
αγανακτισμένων παλαιοπασό-
κων, αυτούς στόχευε, άλλωστε, 

και ο Τσίπρας, στην προεκλογική περίοδο, 
όταν είχε μεταμφιεστεί σε κλώνο του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Οι βουλευτές που προέρχονταν 
από το παλαιό ΠΑΣΟΚ εκλέχτηκαν με μεγά-
λη διαφορά ψήφων από αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ 
των συνιστωσών (χαρακτηριστικά τα παρα-
δείγματα των Κουρουμπλή, Σακοράφα, Μη-
τρόπουλου κ.ά.), ενώ, από τους 71 βουλευτές 
που εξέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αριθμός των πασο-
κογενών ήταν σημαντικός. Οι πασοκογενείς 
ίσως να πίστεψαν ότι με τη συμβολή που εί-
χαν στο να ανέλθει το κόμμα από το 4% στο 
26%, αν δεν έχαιραν ιδιαίτερης μεταχείρισης, 
τουλάχιστον θα ήταν ισότιμοι παίχτες. Δια-
ψεύστηκαν πανηγυρικά, γιατί για ένα ισχυρό 
κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχεται από τον 
παλιό Συνασπισμό και από διάφορες συνι-
στώσες και ελέγχει τα τεκταινόμενα της Κου-
μουνδούρου, πιο μισητό ιδεολογικά, πολιτικά 
και αισθητικά από το εκσυγχρονιστικό ΠΑ-
ΣΟΚ του Σημίτη και το παγκοσμιοποιητικό 
ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη ήταν το λαϊκό, πατρι-
ωτικό, παλαιό ΠΑΣΟΚ! Το ΠΑΣΟΚ, δηλα-
δή, που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ.

 Οι πασοκογενείς θα μπορούσαν να έχουν 
έναν ισότιμο ρόλο στον ΣΥΡΙΖΑ αν οι ψήφοι 
που έλαβαν στις εκλογές του 2012 μετατρέ-
πονταν, έως έναν βαθμό, σε νέα μέλη που θα 
γράφονταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι εγγραφές 
νέων μελών στο ΣΥΡΙΖΑ, απόρροια και της 
αναιμικής αντιπολιτευτικής στάσης του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, ήταν περιορισμένες (πάντα με βάση υπο-
λογισμού τον εξαπλασιασμό του ποσοστού 
του). Και τα νέα μέλη που προσχώρησαν, πιο 
πολύ προέρχονταν από παλαιούς συνασπι-
στές που είχαν παροπλιστεί, ή πρώην αριστε-
ριστές που είδαν στον ΣΥΡΙΖΑ μια ευκαιρία 
να επαναδραστηριοποιηθούν, παρά πρώην 
πασόκοι. Αυτοί στράφηκαν μάλλον προς τις 
υπάρχουσες τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ παρά προς 
τους πασοκογενείς. 

Τα αποτελέσματα φάνηκαν στο συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το καλοκαίρι, όπου έγι-
νε πραγματική σφαγή των πασοκογενών, 
αφού στην Κεντρική Επιτροπή εκλέχτηκαν 
μόλις τρεις (Μητρόπουλος, Χρυσόγονος και 
Τεμπονέρας) στα 180 μέλη της ΚΕ και μάλι-
στα αρκετά χαμηλά στη λίστα των εκλεγμέ-
νων, όταν συνιστώσες, όπως για παράδειγμα 
η ΚΟΕ, κατόρθωσαν να εκλέξουν περισσότε-
ρους στην ΚΕ (η ΚΟΕ εξέλεξε πέντε). Στην Πο-
λιτική Γραμματεία, με τα είκοσι ένα μέλη, οι 
πασοκογενείς κατόρθωσαν με δυσκολία να 
στείλουν έναν εκπρόσωπό τους (τον Μητρό-
πουλο). Το μήνυμα που έστειλε το συνέδριο 
στους πασοκογενείς ήταν ξεκάθαρο, θέλουμε 
τις ψήφους σας, αλλά όχι εσάς. 

Τα όσα έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι στο 
συνέδριο δεν είναι άσχετα με τα όσα διαδρα-
ματίζονται τον τελευταίο μήνα με το ευρωψη-
φοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι λες και 
βγήκε από τα μέσα της προηγούμενης δεκα-
ετίας, στα πρώτα βήματά του. Από τη μια έχει 
σημαντικό αριθμό στελεχών που βρίσκονται 
στον χώρο του Συνασπισμού επί δεκαετίες 
(Γολέμης, Καλύβης, Κυρίτσης, Λάσκος, Μη-
λιός Μπένος, Παπαδογιάννη, κ.ά.), μαζί με κά-
ποια νεώτερα από τη νεολαία Συνασπισμού 
(Μπουρνούς, Σβίγκα κ.ά.). Από την άλλη, εί-
ναι οι προσθήκες με πολύ συγκεκριμένο στίγ-
μα π.χ. Σια Αναγνωστοπούλου, από τις πιο 
συνεπείς φωνές υπεράσπισης των κάθε λο-
γής σχεδίων Ανάν και γενικότερα των τουρ-
κικών θέσεων, Κρίτωνας Αρσένης, πρώ-
ην εκλεκτός του ΓΑΠ, Στέλιος Κούλογλου, 
από το πλούσιο βιογραφικό του θυμίζουμε 
μόνο ότι ήταν στο ΔΣ της ΕΡΤ επί ΓΑΠ, Δη-
μήτρης Χριστόπουλος, μεταγραφή από το 
επιτελείο του Καμίνη που στήριζε στις προ-
ηγούμενες δημοτικές εκλογές και Αντώνης 
Κανάκης από το επιτελείο της Κατσέλη. Η 
στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν τη φάση εί-
ναι να ανοιχτεί στο εκσυγχρονισικό ΠΑΣΟΚ 
και στους πρώην συντρόφους του Κολωνακί-
ου, που πήραν το 2010 άλλο δρόμο. Στρατη-
γική που θα γινόταν εμφαντικότερη αν προ-
χωρούσε το φλερτ του Τσίπρα με πρόσωπα 
όπως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, η Μυρ-
σίνη Ζορμπά, αντιπρόεδρος παλαιότερα του 
ΟΠΕΚ, στον οποίο ήταν πρόεδρος ο σύζυγός 

της Αντώνης Λιάκος, και αρκετοί άλλοι που 
είχαν συνδεθεί πολύ στενά με το περιβάλλον 
Σημίτη και τώρα έχουν προσεγγίσει τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και αποκλείστηκαν λόγω της αντίστασης 
του Λαφαζάνη. Η περίπτωση Σαμπιχά ανέ-
στειλε προσωρινά το σχέδιο και εξανάγκασε 
τον Τσίπρα να βάλει στο ψηφοδέλτιο τον Μα-
νώλη Γλέζο, αλλά μετά τις ευρωεκλογές είναι 
σίγουρο ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

Στην αναθέρμανση των σχέσεων Εξαρ-
χείων-Κολωνακίου ρόλο παίζει η αποχώρη-
ση της ΔΗΜΑΡ από τη συγκυβέρνηση και 
το ότι δεκάδες στελέχη της, που είχαν απορ-
ροφηθεί στον κρατικό μηχανισμό, σε διάφο-
ρες γενικές γραμματείες, αναγκάστηκαν να 

αποχωρήσουν. Με τα ποσοστά της ΔΗΜΑΡ 
να είναι εκεί γύρω από το όριο του 3% και 
αφού πια η εποχή των μνημονίων φτάνει στο 
τέλος της, για τον απλό λόγο ότι πέτυχαν όλα 
όσα ήθελαν να πετύχουν, αυτά τα στελέχη και 
πολλά άλλα, που παρείχαν πιο διακριτική 
στήριξη στη ΔΗΜΑΡ, σκέφτονται ότι έχει έρ-
θει η στιγμή να προσεγγίσουν τους παλιούς 
συντρόφους τους. Και ανάλογες σκέψεις γίνο-
νται εξάλλου και στην ίδια την ηγεσία της ΔΗ-
ΜΑΡ. Άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο δι-
άστημα έχει δώσει «δείγματα σοβαρότητας», 
τόσο με δηλώσεις σαν αυτές του Δραγασά-
κη, ότι η κρίση είναι δική μας και δεν μας 
την προκάλεσε η Γερμανία, ή με το νέο σχέ-
διο Ανάν που ετοιμάζεται στην Κύπρο, όπου 
επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει θέση, ενώ 
η τάση της ΑΝΑΣΑ (ΑΚΟΑ, Εποχή, ΡΟΖΑ) 
δίνει λυσσώδη αγώνα υπέρ του νέου σχε-
δίου που φέρνουν εσπευσμένα οι Αμερικα-
νοί. Η επαναπροσέγγιση Εξαρχείων–Κολω-
νακίου μετά τις ευρωεκλογές θα είναι ταχύ-
τερη και οι πατριωτικές φωνές εντός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, λόγω της οργανωτικής τους αδυναμίας 
και της πολυδιάσπασής τους εντός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ (πασοκογενείς, όσοι κινούνται γύρω από 
τον Λαφαζάνη και όσοι βρίσκονται πέριξ της 
ΚΟΕ), θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο. 
Το κρίμα είναι ότι ο πατριωτικός δημοκρα-
τικός χώρος, αν και συσπειρώνει ένα ποσο-
στό πολιτών πάνω από το 10%, δεν έχει έναν 
πολιτικό χώρο να τον εκπροσωπεί, ελπίζου-
με όμως όχι για πολύ ακόμα. 

     ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Η συμμαχία Εξαρχείων-
Κολωνακίου αναθερμαίνεται
Του Γιάννη Ξένου

“ 

Η επαναπροσέγ-

γιση Εξαρχείων–

Κολωνακίου μετά 

τις ευρωεκλογές 

θα είναι ταχύτερη 

και οι πατριωτικές 

φωνές εντός ΣΥ-

ΡΙΖΑ θα βρεθούν 

σε δυσμενή θέση. 

 Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν τη φάση είναι να ανοιχτεί στο εκσυγχρονισικό ΠΑΣΟΚ 
και στους πρώην συντρόφους του Κολωνακίου
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Αιφνιδίως ο Κουβέλης αποφά-
σισε να παίξει τον ρόλο του πλυ-
ντηρίου του ΓΑΠ, ενσωματώνο-
ντας στο ταχέως συρρικνούμε-
νο κομματίδιό του, όχι μόνο τους 
παπανδρεϊκούς (Κοππά, Καστα-
νίδη, κ.λπ.), αλλά και τον ίδιο τον 
αρχιαπατεώνα. Για τον Παπαν-
δρέου είναι απολύτως κατανοη-
τό: Τρέμοντας το τέλος της ασυλί-
ας που του προσφέρει η βουλευ-
τική έδρα ως προς τις ποινικές 
ευθύνες του για το μνημόνιο, εί-
ναι ικανός να το παίξει και… αντι-
μνημονιακός! Το ερώτημα είναι 
γιατί μπαίνει και ο Κουβέλης στο 
ίδιο παιγνίδι;

Ό 

ποιος έχει παρακολου-
θήσει τους τελευταί-
ους μήνες την εξέλιξη 
της ΔΗΜ.ΑΡ., θα έχει 

εκπλαγεί από την αιφνίδια αντοχή 
ενός σχήματος που, δύο μήνες πριν, 
ήταν έτοιμο να διαλυθεί. Ξαφνικά, 
οι διάφοροι Ψαριανοί, Λυκούδη-
δες και Παπαδόπουλοι, έτοιμοι να 
εγκαταλείψουν το κλυδωνιζόμενο 
σκάφος της, έγιναν πειθήνιοι και πι-
στοί στην κομματική ηγεσία! Τι συ-

νέβη και ο Κουβέλης, με τόση επι-
μονή, αρνείται οποιαδήποτε συνά-
φεια με τον Βενιζέλο και τον Σαμα-
ρά;  Σίγουρα, όπως έχουμε τονίσει,  
η ΔΗΜΑΡ ακολουθεί μια γραμμή 
πιθανής μελλοντικής σύμπλευσης 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια αυτό το 
σενάριο παραμένει πάντα στο τρα-
πέζι ως πιθανότητα.

 Όμως, η σύμπλευση με τον Πα-
πανδρέου, αποκαλύπτει πως υπάρ-
χουν και άλλοι παράλληλοι σχεδι-
ασμοί των κέντρων που τον στηρί-
ζουν. Σε περίπτωση ήττας της Ν.Δ. 
στις ευρωεκλογές, με βεβαιωμένη 
την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, -χω-
ρίς όμως ιδιαίτερη ενίσχυση του 
Σύριζα, που θα δημιουργούσε συν-
θήκες άμεσων εκλογών- να δημι-
ουργηθεί σκηνικό αλλαγής κυβέρ-
νησης χωρίς εκλογές. Αυτό μπορεί 
να συμβεί με απομάκρυνση του Σα-
μαρά και υπηρεσιακή συστημική 
κυβέρνηση, είτε με τον Πικραμένο, 
όπως προτείνει ο Μητσοτάκης, είτε 
με τον Αβραμόπουλο. Το αντάλλαγ-
μα θα είναι όχι μόνο η είσοδος της 
ΔΗΜΑΡ σε μια τέτοια κυβέρνηση, 
αλλά, κυρίως, για τον κύριο Φώτη, 
η ανάδειξή του σε Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. 

Στο ίδιο σενάριο εντάσσονται 
και οι δηλώσεις της Ντόρας ότι ο 
Σαμαράς έχει κάνει τη Ν.Δ. μικρό 

κόμμα και ότι όλα θα 
κριθούν μετά τις ευ-
ρωεκλογές, όπως και 
η επανενεργοποίηση 
του ίδιου του Μητσο-
τάκη. Κάποια κέντρα, 
ελληνικά και ξένα, 
θέλουν να διασφα-
λίσουν τη συνέχεια 
της παρούσας Βου-
λής, ακόμα και σε πε-
ρίπτωση που αποτύ-
χει ο Σαμαράς, καθώς 
και την επιτάχυνση 
της λύσης θεμάτων 
που αφορούν τα Σκό-
πια και την Κύπρο, 
στο άμεσο μέλλον, ει 
δυνατόν και μέσα στο 
καλοκαίρι. 

Σε μια τέτοια εκ-
δοχή δεν θα προχω-
ρούσαμε σε άμεσες εκλογές, αντίθε-
τα θα αυξανόταν η πιθανότητα δια-
τήρησης της σημερινής Βουλής, με 
στηρίγματα ακόμα και σε ένα κομ-
μάτι των Ανεξάρτητων Ελλήνων. 
Πρόκειται για ένα από τα σενάρια 
τα οποία απεργάζονται όλο και πιο 
ενεργά οι μηχανισμοί της ντόπιας 
και ξένης διαπλοκής. Εξάλλου, ο 
Χρίστος Μαχαίρας, πρώην αρχισυ-
ντάκτης του Έθνους, έγινε αιφνιδί-
ως πριν από μερικούς μήνες εκπρό-

σωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ και ο 
μητσοτακικός πρώην εκπρόσωπός 
του, Παπαδόπουλος, δηλώνει αίφ-
νης ενθουσιασμένος με την ιδέα της 
προεδροποίησης του Κουβέλη. 

Σε ένα τέτοιο σενάριο είναι λογι-
κό να συμμετέχει και ο Γιωργάκης, 
τόσο γιατί θέλει να απομακρύνει την 
πιθανότητα νέων εκλογών, όσο και 
γιατί πάντοτε άκουγε τη φωνή των 
κυρίων του. 

Έτσι, η ΔΗΜΑΡ, την ίδια στιγ-
μή που καταποντίζεται δημοσκοπι-

κά, αποκτάει, παραδόξως, κεντρι-

κό ρόλο στους σχεδιασμούς του συ-

στήματος. Είτε με τον Σύριζα σε πε-

ρίπτωση επικράτησής του, ώστε να 

διασφαλίζεται η κυριαρχία της εθνο-

μηδενιστικής-συστημικής πτέρυγάς 

του τελευταίου,  είτε σε έναν νέο σχε-

διασμό, όπου το παλιό μνημονια-

κό στρατόπεδο θα ανασυσταθεί χω-

ρίς τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο σε 

πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Όσοι τελικά είχαν την ψευδαίσθηση ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια χάραξη «κυ-
βερνητικής» πολιτικής, με ανάλυση και 
σύνθεση των στοιχείων της ελληνικής 
διάστασης της κρίσης (εθνικά, περιφε-
ρειακά, ταξικά, διεθνή, κοινωνικά, κ.ά.) 
μάλλον θα πρέπει να φασκέλωσαν το 
πρόσωπό τους.

Σ 
την περίπτωση της υποψηφιότη-
τας και εν συνεχεία απόσυρσης της 
υποψηφιότητας της Σουλεϊμάν Σα-
μπιχά, μοιάζει το αρχικό κριτήριο 

επιλογής να ήταν βγαλμένο μέσα από τις κα-
λύτερες περγαμηνές του «εκσυγχρονιστικού» 
και επικοινωνιακού «πολιτικώς ορθού» δια-
λόγου και στάσης του παλιού Συνασπισμού, 
ενώ στο σκεπτικό της απόσυρσης υπερίσχυσε 
η συλλογιστική εκείνη που ταυτίζει τον πατρι-
ωτισμό με τον εθνικισμό και η οποία μεταλα-
μπαδεύει το πνεύμα της καπιταλιστικής πα-

γκοσμιοποίησης με «αριστερό προφίλ». 
Και οι δυο συλλογιστικές προέρχονται 

από εκείνο τον κομματικό πυρήνα που στο 
παρολίγο δεν πήγε στη ΔΗΜΑΡ, ενώ το δια-
νοουμενίστικο σκυλολόι του συγχρωτιζόταν 
με το έτερο σημιτικό πανεπιστημιακό σκυλο-
λόι του ιστορικού Λιάκου, του Χριστόπουλου, 
του Τσουκαλά και τόσων άλλων, που τώρα 
πιάνουν στασίδι στην Κουμουνδούρου.

Υποθέτω, λοιπόν, πως η αρχική επιλογή 
της Σαμπιχά έγινε σχεδόν με αυτόματα αντα-
νακλαστικά, επειδή προσαρμοζόταν στις ιδεο-
ψυχαναγκαστικές εμμονές της «νέας εποχής» 
του παγκοσμιοποιημένου πλανήτη – λαπά: 
Ήταν Τσιγγάνα, δηλαδή Ρομά κατά το πολιτι-
κά ευαίσθητο και ορθότερον (που σε πολλές 
περιπτώσεις, βέβαια, υποκρύπτει έναν λανθά-
νοντα ρατσισμό). Αυτό και μόνον αυτό, σε κά-
ποιους «ευαίσθητους» συριζαίους, αρκεί για 
να κερδίσεις τη βασιλεία των …ιδεών και των 
επικοινωνιακών ισορροπιών. Με την ίδια λο-
γική, αυτού του απολιτίκ πυρήνα, έχουν θέση 
σ’ ένα ψηφοδέλτιο, ένας ομοφυλόφιλος, μια 

Τσιγγάνα, ένας μετανάστης, μια γυναίκα κ.ά. 
(γεγονός απόλυτα θεμιτό, βέβαια), μόνο και 
μόνο, όμως, λόγω της ταυτότητας αυτής και 
για κανέναν άλλο πολιτικό, ταξικό, κοινωνι-
κό, ή άλλο λόγο.

 Στο ίδιο πνεύμα της απόσυρσης της υπο-
ψηφιότητας της Σαμπιχά, στο ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χωρούσε ο Χατζιδάκις για-
τί είχε άποψη και πραγματικά ριζοσπαστικό 
λόγο, ούτε πιθανώς η ακτιβίστρια τραβεστί 
Πάολα, που είχε εναντιωθεί στους βομβαρ-
δισμούς της Γιουγκοσλαβίας και στήριξε το 
Καραβάνι Αλληλεγγύης ή πιθανώς Τσιγγά-
νοι που λένε τα προβλήματα με το όνομά τους 
και δεν τσαντίζονται όταν οι ίδιοι, ή οι άλλοι, 
απλώς προφέρουν τη λέξη Τσιγγάνος.

Η Σαμπιχά χάλασε τη σούπα, επειδή και 
ανήκει σε μειονότητα που υφίσταται σκληρό 
αποκλεισμό και εγκατάλειψη, αλλά και πο-
λιτική άποψη έχει, λέγοντας την αλήθεια για 
τη Θράκη και το τουρκικό προξενείο, που με 
τον φυλετικό και θρησκευτικό εποικισμό του 
και την οικονομική βοήθεια στην εγκαταλε-

λειμμένη από το ελληνικό κράτος μειονότητα 
(Τσιγγάνους, Πομάκους, τουρκογενείς) προά-
γει την εθνικιστική του προπαγάνδα. Όλες οι 
«μειονότητες» είναι ίσες, τελικά, αλλά κά-
ποιες είναι πιο ίσες από τις άλλες, ειδικά αν 
οι μουφτήδες τους μπορούν και επιβάλλουν 
εκπαίδευση και σέρνουν ένα κόμμα, που θέ-
λει να κυβερνήσει, από τη μύτη, για λίγα ψη-
φαλάκια.

Η Σαμπιχά, λοιπόν, θύμωσε τους «ευαί-
σθητους» διανοούμενους, γιατί τους θύμισε 
ότι, ακόμα: «Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν εί-
ναι παίξε γέλασε», και πως οι μικροϊμπερι-
αλισμοί, καθοδηγούμενοι από μεγαλύτερους 
πάτρωνές τους, χαλάνε την αταξική σούπα 
της τουριστικής και οικονομικής ελληνο-
τουρκικής φιλίας και ανάπτυξης, ως γνήσιο 
τέκνο μιας καπιταλιστικής ευφορίας, που θα 
εξαλείψει τις διαφορές. Στον «πολυπολιτισμι-
κό» καπιταλισμό, οι «αριστεροί» μας βλέπουν 
τελικά τη δική τους μορφή εφικτής «αταξι-
κής» κοινωνίας; Πιάσ’ το αβγό και κούρεψ’ το, 
δηλαδή!

Η ΔΗΜΑΡ, τη στιγμή που καταποντίζεται δημοσκοπικά, αποκτάει, παραδόξως, κεντρικό ρόλο

Το βρώμικο παιχνίδι του μπαρμπα-Φώτη
Του Γιώργου Παλαιολόγου

ή γνώρισα και πολιτικοποιημένους Τσιγγάνους…!
ΣΥΡΙΖΑ και ΣΑΜΠΙΧΑ 

                                                                                                                                                        ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος
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Η σύγκρουση γύρω από τον προ-
σανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ προ-
σλαμβάνει έναν εξαιρετικά συμ-
βολικό χαρακτήρα, αντιπαραθέ-
τοντας δύο «πρωταγωνιστές» που 
εκφράζουν απόλυτα ανταγωνιστι-
κές μεταξύ τους κατευθύνσεις: Τη 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν, Ρομά ακτι-
βίστρια, μουσουλμάνα, γυναίκα, 
που προσπαθεί να εκφράσει την 
ιδιαίτερη ταυτότητά της τόσο απέ-
ναντι στον γενικό περιρρέοντα 
ρατσισμό όσο και στον κατ’ εξο-
χήν τουρκικό ρατσισμό, ο οποίος 
επιθυμεί να εξαφανίσει την ιδιαί-
τερη ταυτότητά της, εντάσσοντάς 
τη βίαια στην τουρκική ταυτότητα 
και στους σχεδιασμούς της Τουρ-
κίας για τη Θράκη. 

Α 

πό την άλλη ο Δημή-
τρης Χριστόπουλος, 
υπεύθυνος του ΚΕΜΟ 
(Κέντρο Ερευνών Μειο-

νοτικών Ομάδων), χρηματοδοτού-
μενος από το υπουργείο Εξωτερι-
κών, σύμβουλος του Γιώργου Πα-
πανδρέου, συνδεδεμένος με τις 
ΜΚΟ που συμμετείχαν στην κατε-
δάφιση της Γιουγκοσλαβίας, σημι-
τικός, μνημονιακός και, εσχάτως… 
αντιμνημονιακός.

Δροσερό Ξάνθης, στο γκέτο 
των Ρομά – Αθήνα, Κολωνάκι, Φί-
λιον, στο γκέτο των αρχουσών τά-
ξεων και του εθνομηδενισμού. Δύο 
κόσμοι τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ αρ-
χικώς προσπάθησε να συμπεριλά-
βει, ως δύο διαφορετικές όψεις και 
πτέρυγές του, στο ψηφοδέλτιό του 
και επομένως στην απεύθυνσή του. 
Από τη μια πλευρά, σε ό,τι πιο λα-
ϊκό και περιθωριοποιημένο έχει η 
χώρα, και από την άλλη σε ό,τι πιο 
ψευδο-εκσυγχρονιστικό, παγκοσμι-
οποιητικό και εθνομηδενιστικό δια-
θέτει. Επρόκειτο για ένα εγχείρημα 
ακραίου ισορροπισμού, που προ-
σπαθούσε να συνδυάσει τα χαρα-
κτηριστικά του αρχικού σκληρού 
εθνομηδενιστικού πυρήνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ με την προσπάθεια διεύρυν-
σης του ΣΥΡΙΖΑ του 3% προς τα 
πλατιά λαϊκά στρώματα και τις ευαι-
σθησίες του λαϊκού σώματος – προ-
ϋπόθεση για τη μετατροπή ενός μι-
κρού κόμματος, εν μια νυκτί, στον 
κυριότερο μνηστήρα της εξουσίας, 
χάρη στη λαίλαπα του μνημονίου.

Από τις εκλογές του 2012, και 
μετά την αποτυχία των Αγανακτι-
σμένων –κυρίως με ευθύνη της 
Σπίθας του Μίκη Θεοδωράκη και 
του μονολιθικού δεινοσαυρισμού 

του ΚΚΕ– να εκφράσουν τη νέα λα-
ϊκή πλειοψηφία που διαμορφωνό-
ταν στις πλατείες, η «ιστορική μοί-
ρα» πρόσφερε στον ΣΥΡΙΖΑ κυρί-
ως, αλλά και στη Χ.Α. από την άλλη, 
την ευκαιρία να αναδειχθούν σε πο-
λιτικές δυνάμεις πρώτου μεγέθους 
και να εκφράσουν, με τον έναν ή 
άλλο τρόπο, αυτή τη νέα πολιτική 
πραγματικότητα που αναδυόταν. 
Προϋπόθεση όμως γι’ αυτό αποτε-
λούσε η προσαρμογή και ο μετα-
σχηματισμός, αυτών των δύο σχε-
τικά μικρών κομμάτων, σε κόμμα-
τα με πλειοψηφικά χαρακτηριστικά.

Αυτό το παράδοξο, το γεγονός 
δηλαδή ότι στο πολιτικό προσκή-
νιο, μέσα από την πολιτική επιτά-
χυνση που έφερε η σαρωτική κρί-
ση του μνημονίου, αναδείχθηκαν 
δυνάμεις που δεν διέθεταν τις ιδε-
ολογικές προϋποθέσεις για κάτι τέ-
τοιο, έχει αναλυθεί από εμάς πολ-
λές φορές. Η πολιτική επιτάχυνση 
δεν επέτρεψε να γίνουν οι αναγκαί-
οι ιδεολογικοί μετασχηματισμοί, οι 
οποίοι πραγματοποιούνται πολύ 
πιο αργά στο σώμα της κοινωνίας. 
Γι’ αυτό και μια χιτλερική ομάδα με-
ρικών εκατοντάδων ανθρώπων ψη-
φίστηκε από πεντακόσιες χιλιάδες 
συμπολίτες μας, ένα μεγάλο μέρος 
των οποίων αδιαφορούσαν για την 
ιδεολογία του κόμματος που ψή-
φιζαν. Τους αρκούσε η βίαιη αντι-
μνημονιακή και «εθνική» πολιτική 
τους. Το ίδιο, σε μεγαλύτερη κλίμα-
κα, συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε-

καπλασιασμός σχεδόν της εκλογι-
κής του επιρροής αποτελεί το σύ-
μπτωμα αυτής της πολιτικής επι-
τάχυνσης, το ότι δηλαδή οι πολίτες 
αναζήτησαν το προσφορότερο όχη-
μα για να εκφράσουν την πολιτική 
τους αντίθεση στα μνημόνια.

Όμως, όσο περνάει ο χρόνος, η 
ιδεολογική ταυτότητα, αργά ή γρή-
γορα, αναδύεται και, σε βάθος  χρό-
νου, η  ιδεολογία τελικά επικαθορί-
ζει την πολιτική κατεύθυνση.

Η μία περίπτωση, της Χ.Α., απέ-
δειξε ήδη στην πράξη την αδυναμία 
της να μεταβληθεί από μία συμμο-
ρίτικη νεοναζιστική ομάδα, σε ένα 
«σοβαρό» ακροδεξιό κόμμα. Η Χ.Α. 
δεν άντεξε ούτε ενάμιση χρόνο μετά 
τις εκλογές του Ιούνη του 2012 και, 
μεθυσμένη από την επιτυχία της, 

βυθίστηκε στο δολοφονικό παραλή-
ρημά της, που με τον Παύλο Φύσσα 
την οδήγησε στην αναπόφευκτη πε-
ριθωριοποίησή της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, 
είχε μπροστά του μια σειρά από δο-
κιμασίες και «εξετάσεις» για να δεί-
ξει αν μπορεί να υπερβεί τον δομι-
κό και μειοψηφικό εθνομηδενισμό 
του και να εκφράσει τις πλατιές λα-
ϊκές δυνάμεις, συνδυάζοντας την 
κοινωνική ευαισθησία με τον πα-
τριωτισμό. Μία από αυτές τις εξετά-
σεις, και πολύ σημαντική, υπήρξε η 
συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου 
του εν όψει ευρωεκλογών, που ήθε-
λε να τις μετατρέψει σε ένα δημοψή-
φισμα-προάγγελο της ανόδου του 
στην πολιτική εξουσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη την περίοδο 
μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012, 
ταλαντευόταν ανάμεσα στην πατρι-
ωτική πλειοψηφική απεύθυνση, 
την οποία απαιτούσαν τα εκατομμύ-
ρια των νέων ψηφοφόρων, και την 
περιχαράκωση στα εθνομηδενιστι-
κά ιδεολογήματα, τα οποία ενστερ-
νίζεται η πλειοψηφία του κεντρικού 
στελεχιακού δυναμικού του κόμ-
ματος. Η ηγετική ομάδα και ο πρό-
εδρος του κόμματος, αντί να επι-
λέξουν ανοικτά τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση, έπαιξαν ένα παιχνίδι 
ισορροπιών. Οι συχνές αναφορές 
στην «πατρίδα» έρχονταν να καλύ-
ψουν τις γενικόλογες τοποθετήσεις 
πάνω σε εθνικά θέματα, σε κρίσιμα 
γεωπολιτικά ζητήματα ή και στην 

ίδια την αντίληψη σχετικά την Ευ-
ρώπη. Έτσι, ακραίες τοποθετήσεις, 
όπως διαφόρων συνιστωσών για 
το μακεδονικό ή για τα ανοικτά σύ-
νορα στους μετανάστες, καθώς και 
ένα γενικότερο άρωμα εκσυγχρο-
νιστικών και παγκοσμιοποιητικών 
αντιλήψεων για εθνικά θέματα, ζη-
τήματα ασφάλειας κ.λπ., καλύπτο-
νταν μεν, αλλά εμπόδιζαν την αθρόα 
και απρόσκοπτη συμμετοχή των 
λαϊκών μαζών στο εγχείρημα του 
ΣΥΡΙΖΑ και δεν του επέτρεπαν να 
σπάσει το όριο του 25 με 30%.

Ο Τσίπρας και οι «προεδρικοί» 
προσπαθούσαν να υπερβούν το ζή-
τημα χωρίς να το λύνουν, μέσα από 
μια προσωπική στρατηγική επα-
φών με τμήματα του παλιού ΠΑ-
ΣΟΚ και μιας διεύρυνσης που δεν 
περνούσε μέσα από τα κομματι-
κά όργανα, αλλά επιβαλλόταν  από 
τα πάνω, με μηντιακό και τηλεοπτι-
κό τρόπο. Γι’ αυτό και περιορίζο-
νταν σε ανοίγματα προς τον Λαζό-
πουλο, ηθοποιούς και άλλες περ-
σόνες της ζωής του τόπου και όχι, 
όπως θα έπρεπε, με μια ενσωμά-
τωση της παρουσίας των λαϊκών 
στρωμάτων στην ίδια την ιδεολογία 
του κόμματος. Κάτι τέτοιο θα απαι-
τούσε τομές και ρήξεις με ένα κοι-
νωνικά μεσοστρωματικό και ιδεο-
λογικά παγκοσμιοποιητικό, πλειο-
ψηφικό τμήμα της ηγεσίας. Ωστόσο, 
επειδή ο σκληρός πυρήνας του πα-
λιού ΣΥΡΙΖΑ έβλεπε με τρόμο αυτά 
τα ανοίγματα και τα δεχόταν μόνο με 
μια εκλογικίστικη ψηφοθηρική λο-
γική, το ζήτημα παρέμενε εκκρεμές 
μέχρις ότου, με την ευκαιρία των 
επερχόμενων εκλογών και της πι-
θανής προοπτικής της εξουσίας, οι 
αντιθέσεις εξερράγησαν.

Αρχικώς, στην περίπτωση του 
Καρυπίδη και του Βουδούρη, όπου 
στη μεν πρώτη απορρίφθηκε μια 
λαϊκιστική, πλειοψηφικού χαρακτή-
ρα, πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και στη 
δεύτερη επιλέχθηκε με επιμονή μια 
φιλοπαπανδρεϊκή μερίδα του ΠΑ-
ΣΟΚ! Και αυτή η επιλογή προς το 
εκσυγχρονιστικό, παπανδρεϊκό, ση-
μιτικό ΠΑΣΟΚ, φάνηκε να θριαμ-
βεύει και στην επιλογή του ευρω-
ψηφοδελτίου, με περιπτώσεις όπως 
ο Κρίτων Αρσένης, ο Χριστόπουλος 
κ.ά., ενώ αντίθετα το λαϊκό ΠΑΣΟΚ 
υποαντιπροσωπεύεται.

Αλλά ο «πυρήνας Εξαρχείων-
Κολωνακίου», που ελέγχει τα κομ-
ματικά όργανα, έκανε ένα βήμα πα-
ραπέρα. Ένα βήμα που ήρθε να 
αποκαλύψει τη ρήξη ανάμεσα στη 
μαζική πολιτική απεύθυνση και 
την κυρίαρχη ιδεολογία του κόμμα-

Σαμπιχά Σουλεϊμάν vs Δ. Χριστόπουλος
Λαϊκή διεύρυνση ή εθνομηδενιστική περιχαράκωση

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Δροσερό Ξάν-

θης, στο γκέ-

το των Ρομά 

– Αθήνα, Κο-

λωνάκι, Φίλι-

ον, στο γκέ-

το των αρχου-

σών τάξεων και 

του εθνομηδε-

νισμού.

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΣΥΡΙΖΑ όσο περνάει ο χρόνος, η ιδεολογική ταυτότητα αναδύεται και, σε βάθος  χρόνου, η  ιδεολογία 
τελικά επικαθορίζει την πολιτική κατεύθυνση.
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Η Σαμπιχά Σουλεϊμάν είναι η πρόεδρος 
του Πολιτιστικού - Μορφωτικού Συλλό-
γου Γυναικών η Ελπίδα, των Τσιγγάνων γυ-
ναικών στον οικισμό Δροσερού του Δή-
μου Ξάνθης. Αυτή που το τελευταίο διά-
στημα έχει γίνει πρώτο όνομα στην ειδη-
σεογραφία, λόγω της αποπομπής της από 
το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις επικεί-
μενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, δι-
ότι, αν και μουσουλμάνα της Δυτικής Θρά-
κης, δεν είναι τουρκόφρων.

Π 

ράγματι η Σαμπιχά είναι μια υπέρο-
χη γυναίκα, ένας αλέγκρος τύπος, 
που μάλλον μόνον μια Ελληνίδα 
Τσιγγάνα θα μπορούσε να ήταν έτσι. 

Πείσμων, επίμονη, δημιουργική και με πίστη 
στο επιδιωκόμενο. Η Σαμπιχά, που είναι κάτω 
των σαράντα ετών, πέρασε τα μικρά της χρόνια 
όπως όλα τα Τσιγγανόπουλα, πουλώντας λου-
λούδια σε διάφορες πόλεις με βάση την Πελο-
πόννησο. Ζορίστηκε πολύ στην πατρική της οι-
κογένεια και ο γάμος ήταν αφορμή να ξεφύγει 
και να κάνει δική της οικογένεια και επέστρε-
ψε στα πατρογονικά, στο Δροσερό της Ξάνθης.

Εκεί διαπίστωσε ότι τα μικρά παιδιά του οι-
κισμού, όσα πήγαιναν σχολείο, συχνά τα μάζευ-
αν από τα σοκάκια οι δάσκαλοι και άλλα κάνανε 
την ίδια δουλειά που έκανε κι αυτή είκοσι χρό-
νια πριν, ή βολόδερναν όλη την ημέρα. Αρχικά 
γράφτηκε η ίδια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαι-
ρίας, συνειδητοποίησε τα οφέλη και γρήγορα 
αντιλήφθηκε ότι, τους Τσιγγάνους της περιοχής 
του Δροσερού, μόνον η παιδεία και η μόρφω-
ση θα τους βγάλει από το γκέτο και την απομό-
νωση. Μια απομόνωση, που πολλούς βολεύει, 
για να τους έχουν υπό πλήρη έλεγχο. Να σημει-
ωθεί ότι, στον οικισμό του Δροσερού του Δή-
μου Ξάνθης, ζουν περίπου 4000-4500 Τσιγγά-
νοι. Ο αριθμός είναι στο περίπου, διότι πολλοί 
είναι μετακινούμενοι. Κανείς από τους οικιστές 
σε σπίτια ή καταστήματα (να τα κάνει ο Θεός τέ-
τοια) δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας…

Οργάνωσε λοιπόν το 2006 τον Σύλλογο Γυ-
ναικών η Ελπίδα και έβαλε ως στόχο να μορ-
φώσει τα μικρά παιδιά. Στην αρχή δεν υπήρ-
χε νηπιαγωγείο. Μάζευε τα παιδιά στο γραφείο 
του συλλόγου και, με εθελοντές νηπιαγωγούς 
και δασκάλους τα απασχολούσαν, παράλληλα 
έκανε ενέργειες για τη σύσταση νηπιαγωγεί-
ου, κατασκευής κι άλλων αιθουσών στο δημο-
τικό, ενώ παρακινούσε τους γονείς να στέλνουν 
τα παιδιά τους στο γυμνάσιο. Όλα αυτά με πολύ 
κόπο, αναμονή σε προθαλάμους, φιλίες που 
δημιουργούνταν, αξιοποίηση των γνωριμιών, 
και όλοι βοηθούσαν, βλέποντας την ανιδιοτέ-
λεια των προθέσεων της Σαμπιχά. Έτσι βρέθηκε 
να είναι ο άνθρωπος που είχε μια καθαρή άπο-
ψη για τους Έλληνες Τσιγγάνους της Θράκης, 
ιδιαίτερα τους Δροσερίτες. Δηλαδή, να αγωνίζε-
ται ώστε να πάψει η απομόνωση και η εκμετάλ-
λευση των Τσιγγάνων και να αποκτήσουν πρό-
σβαση και δικαίωμα στη μόρφωση. Τα αυτονό-
ητα ζητάει. Για τον σκοπό αυτό ταξίδευσε από τις 

Βρυξέλες, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ε. Επι-
τροπή, μέχρι τη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ (να ση-
μειωθεί ότι τα περισσότερα έξοδά της καλύπτο-
νται από τον μισθό του ναυτικού συζύγου της), 
σε πολιτικά γραφεία, υπουργικά, πρεσβείες, 
ΜΚΟ κ.λπ. Πάρα πολλοί άνθρωποι την πίστε-
ψαν και τη βοήθησαν. Θα αναφέρω μόνο δύο: 
τον πρέσβη Β. Μπ., που υπηρέτησε στο Γραφείο 
Μορφωτικών Υποθέσεων στη Θράκη, και τον 
Αλέκο Τσολάκη, που είναι στέλεχος στη Διεύ-
θυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και πίστεψε πολύ στην Σαμπι-
χά και την ανιδιοτέλειά της. Ίσως να βοήθησαν 
και οι ίδιοι στην πρόταση προς την ΚΕ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ της υποψηφιότητας της Σαμπιχά για το ευ-
ρωψηφοδέλτιο, που υπερψηφίστηκε.

Τα γεγονότα μετά από αυτό γνωστά: επα-
ναλήφθηκε η υπόθεση Καρυπίδη. Το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδειξε ότι είναι 
έτοιμο να κυβερνήσει και άρχισε τις υποχωρή-
σεις στους ισχυρούς… Βέβαια, για τη Σαμπιχά 
πέρα βρέχει… έτρεχε και θα τρέχει. «Έχω εγκε-
κριμένο ένα διακρατικό πρόγραμμα διά βίου 
μάθησης με τους Ισπανούς και πρέπει να βρω 
ανθρώπους που ξέρουν ξένες γλώσσες για να 
το υλοποιήσουμε», και, «παράλληλα να επανα-
κινήσουμε το πρόγραμμα για τα προνήπια που 
χρηματοδότησε το Ίδρυμα Νιάρχου και μας ο 
διέκοψε ο δήμος, επειδή δεν είχαμε άδεια παι-
δικού σταθμού» (!;). Στο Δροσερό, βέβαια, η λέξη 
«άδεια» δεν υπάρχει στο λεξικό, εφόσον δεν 
υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για κανένα κτίσμα!

Συγκεκριμένα, για περισσότερα από εφτά 
χρόνια η Σαμπιχά, με προσωπικό αγώνα και 

τη στήριξη πολιτών με κοινωνική υπόληψη 
και επαγγελματική καταξίωση, παρέχει στους 
κατοίκους του οικισμού τις υπηρεσίες προ-
ληπτικής ιατρικής, εκπαίδευσης, κοινωνικής 
φροντίδας. Η δομή προσχολικής και σχολι-
κής αγωγής, που λειτούργησε με χρηματοδό-
τηση ιδρυμάτων, παρείχε καθημερινά μόρφω-
ση, κοινωνικοποίηση και ένα πιάτο φαγητό σε 
60-70 περίπου Τσιγγανόπουλα. Η λειτουργία 
της σταμάτησε πέρσι τον Ιούνιο με παρέμβαση 
του ανεκδιήγητου δημάρχου Ξάνθης, μετά από 
μεθοδευμένη καταγγελία της Διεύθυνσης Πρό-
νοιας, με την αιτιολογία της έλλειψης σχετικής 
άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής.

Όλα αυτά σε έναν οικισμό εξ ολοκλήρου 
εκτός σχεδίου πόλης, που αποτρέπει τη δημι-
ουργία κάθε δομής. Η κτηνώδης αυτή συμπε-
ριφορά από τη δημοτική αρχή έγινε δεκτή χω-
ρίς αντιδράσεις από όλες τις πλευρές και με ικα-
νοποίηση από το τουρκικό προξενείο. Κάτι είχε 
αρχίσει να κινείται στο Δροσερό και το σύστη-
μα, που έλεγχε έναντι 20 ευρώ την ψήφο των 
Ρομά, είχε αρχίσει να ανησυχεί.

Τώρα, ο άνθρωπος που κόπτεται ότι την εκ-
δίωξε από τη λίστα είναι ο καθηγητής του Πα-
ντείου Δ. Χριστόπουλος, ο οποίος ισχυρίζεται 
ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι μία και συ-
μπαγής και είναι τουρκική. Επικαλείται μάλιστα 
και τη Συνθήκη της Λωζάννης. Δεν είναι πρώτη 
φορά που πανεπιστημιακός είναι τόσο απόλυ-
τος και επιπόλαιος, εάν δεν το κάνει επίτηδες. Η 
εν λόγω συνθήκη μιλάει για «μουσουλμανικές 
μειονότητες» στη Θράκη και εννοεί την τουρ-
κική, την πομακική και την τσιγγάνικη. Αλλά ο 
καθηγητής λέει αυτό που θέλει και αδιαφορεί 
για την αλήθεια.

Και να κλείσω με ένα σχόλιο και μια κου-
βέντα της Σαμπιχά: «Οι πανηγυρισμοί τους για 
την κατάληξη της υποψηφιότητάς μου μπορεί 
να προκαλούν προσωρινά θλίψη στους Ρομά 
της χώρας, αλλά δεν μας απογοητεύουν. Νίκη-
σαν μια γυναίκα Τσιγγάνα που αγωνίζεται για 
τα δικαιώματα των Ρομά, αλλά δεν θα σταμα-
τήσουν τον αγώνα μας. Προτίμησαν να μη δια-
ταράξουν τις σχέσεις τους με το τουρκικό προ-
ξενείο, που είναι πιο σημαντικό από εμάς τους 
ασήμαντους Τσιγγάνους της Θράκης. Ρομ νάι 
κολάι του τε αβές» (Τσιγγάνος δεν είναι εύκο-
λο να είσαι).

«ΛΑΤΣΟ ΚΕΡΝΤΑΝ»
= Μπράβο ρε Σαμπιχά!

Του Κ. Μ. Βολιώτη

“ 

 Η Σαμπιχά Σουλεϊ-

μάν οργάνωσε το 2006 

τον Σύλλογο Γυναικών 

η Ελπίδα και έβαλε ως 

στόχο να μορφώσει τα 

μικρά παιδιά

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

τος. Με βάρβαρο και ανοίκειο τρόπο εκπα-
ραθύρωσε μια υποψήφια, η οποία είχε μά-
λιστα εκλεγεί τρίτη σε αριθμό ψήφων από 
την κεντρική επιτροπή (έλαβε 152 ψήφους 
στους 180). Παράλληλα, ανέδειξε και πρό-
βαλε ως κεντρική επιλογή του κόμματος 
ένα καθαρό δημιούργημα του πασοκικού 
εθνομηδενιστικού συστήματος, όπως τον 
Χριστόπουλο, που μετεβλήθη στο αντίπα-
λο δέος και στον κυρίαρχο ιδεολογικά πόλο 
του κόμματος.

Αλλά  αυτή η αντιπαράθεση δεν διε-
ξήχθη σε κλειστά γραφεία, όπως φαντάζο-
νταν και ήλπιζαν, αλλά πήρε δημοσιότη-
τα και αποκάλυψε τη θεμελιώδη αντίφαση 
πολιτικής και ιδεολογίας που χαρακτηρίζει  
τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κινδυνεύει να αναδειχθεί 
στο αντίστοιχο της υπόθεσης Μπαλτάκου 
για τη Ν.Δ. και να αποτελέσει την αχίλλειο 
πτέρνα της λογικής του κουκουλώματος 
των αντιθέσεων που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ.  
Εξ ου και ο λυσσαλέος και αστείος τρόπος 
με τον οποίο διάφοροι Σκουρλέτηδες  επι-
κρίνουν τη δημοσιοποίηση του ζητήματος,  
αποφεύγοντας το ίδιο το ζήτημα! Και όμως, 
την ίδια στιγμή, έρχεται μια δεύτερη, ακόμα 
πιο φρικτή, αποκάλυψη, η παρουσία ενός  
ενεργούμενου του τουρκικού προξενείου 
και των γκρίζων λύκων, του Αχμέτ Κουρτ, 
στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Θράκη!

Κατά την άποψή μου, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
εκπαραθυρώσει τον Χριστόπουλο και το 
ενεργούμενο του τουρκικού προξενείου, 
πραγματοποιώντας μια ρήξη με την εθνο-
μηδενιστική ομάδα, θα σφραγιστεί τελεσί-
δικα από μία ενέργεια που θα τον ξαναφέρ-
νει  οριστικά, από τις πλατείες και τα λαϊκά 
ακροατήρια, στο Φίλιον και τα μπαρ των 
Εξαρχείων. Η προσπάθεια συγκάλυψης 
των αντιθέσεων έχει εκραγεί και φορέας 
της υπήρξε μια απόκληρη των αποκλήρων, 
μια Ελληνίδα μουσουλμάνα Ρομά.
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Το πιο ανησυχητικό μήνυμα που στέλ-
νουν οι αυτοδοικητικές εκλογές είναι το 
εκλογικό σχήμα των Μαρινάκη-Μώρα-
λη στον Πειραιά. Ο Μαρινάκης, μαζί με 
άλλους γνωστούς επιχειρηματίες, όπως 
ο Κόκκαλης, θεωρούν ότι το πολιτικό σύ-
στημα είναι πια τόσο σάπιο που μπορεί 
να επιτρέψει σε επιχειρηματίες τέτοιου 
διαμετρήματος να βγουν μπροστά και να 
ελέγξουν πλήρως την πολιτική ζωή.

Ο 

Βαγγέλης Μαρινάκης είναι 
γιος του Μιλτιάδη Μαρινάκη, 
εφοπλιστή, αλλά και βουλευ-
τή της ΝΔ το 1985 και προσω-

πικού φίλου του Κ. Μητσοτάκη. Από τις αρ-
χές της προηγούμενης δεκαετίας ήθελε να 
εμπλακεί με τον Ολυμπιακό, αρχικά το προ-
σπάθησε, ανεπιτυχώς, στο μπάσκετ, και εν συ-
νεχεία στο βόλεϊ, όπου τα κατάφερε. Το 2010 
ο Κόκκαλης, σε μια πολύ δύσκολη φάση για 
τον Ολυμπιακό και τον ίδιο, του παρέδωσε 
τα κλειδιά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. 
Επίσης ο Μαρινάκης έχει εμπλοκή, ελέγχο-
ντας ποσοστά, σε διάφορα ΜΜΕ, όπως στο 
ΣΚΑΪ, παλιότερα, πριν τα σπάσει με τον Αλα-
φούζο, αλλά και στον ΔΟΛ, στην εφημερί-
δα Παραπολιτικά κ.α., ίσως και αυτή να είναι 
η εξήγηση της αποθεωτικής υποδοχής που 
επιφυλάσσουν κανάλια, εφημερίδες και ραδι-
όφωνα στο νέο του εγχείρημα. Ο Μαρινάκης 
επίσης διατηρεί πολύ θερμή σχέση με την 
κουμπάρα του, Ντόρα Μπακογιάννη.

Αρχικά ο Μαρινάκης σκεφτόταν να κατέλ-
θει ο ίδιος για δήμαρχος, αλλά ο υπάλληλός 
του στον Ολυμπιακό, Μώραλης, κρίθηκε κα-
ταλληλότερη επιλογή, γιατί είχε μεγαλύτερη 
πρόσβαση στην κεντροαριστερά και επειδή, 
αν δεν τα πάει καλά το εγχείρημα, δεν θα εκτε-
θεί τόσο πολύ ο ίδιος. Ο Γιάννης Μώραλης 
είναι γιος του Πέτρου Μώραλη, που ήταν στε-
νός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και είχε 
διατελέσει τρεις φορές υπουργός του. Ο Γιάν-
νης Μώραλης προσελήφθη στον Ολυμπιακό 
το 1995 από τον Σωκράτη Κόκκαλη και αρ-
χικά ήταν ο σύνδεσμος της ΠΑΕ με τους ορ-
γανωμένους οπαδούς. Αναβαθμίστηκε αργό-
τερα από τον Κόκκαλη, όταν ανέλαβε την επί-
βλεψη της ανέγερσης του νέου σταδίου «Γ. 
Καραϊσκάκης», όπου, για να εξυπηρετεί η 
σύμβαση τα συμφέροντα του Κόκκαλη, η τότε 
κυβέρνηση Σημίτη και οι αρμόδιοι υπουργοί 
του Ε. Βενιζέλος και Γ. Λιάνης έφεραν πλή-
θος φωτογραφικών νομοθετικών ρυθμίσεων. 
Όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης, 
ο πολύτιμος Μώραλης έγινε στενός του συ-
νεργάτης, αρχικώς ανέλαβε αντιπρόεδρος του 
Ολυμπιακού και εν συνεχεία τον έστειλε πρό-
εδρο στη Σούπερ Λίγκα, με θαυμαστά αποτε-

λέσματα, αφού κάθε Κυριακή όλοι οι Έλληνες 
φίλαθλοι χαίρονται το πιο δίκαιο και καθαρό 
πρωτάθλημα της Ευρώπης!

Η υποψηφιότητα του Μώραλη συσπειρώ-
νει Μαρινάκη και Κόκκαλη. Κυρίως, όμως, 
εκπροσωπεί ό,τι πιο παλαιοκομματικό επικρά-
τησε στην Ελλάδα την προηγούμενη τριακο-
νταετία. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ και η βαθιά Νέα Δη-
μοκρατία τον στηρίζουν με όλες τους τις δυνά-
μεις, και ας λέει ο Μώραλης ότι φέρνει κάτι νέο 
στα δημοτικά πράγματα του Πειραιά. Στην πα-
ρουσίαση του ψηφοδελτίου την προηγούμε-
νη Δευτέρα παρευρέθηκαν από τη ΝΔ οι Κων. 
Αρβανιτόπουλος, Γεράσιμος Γιακουμάτος, 
Λευτέρης Αυγενάκης, Γιάννης Καράμπελας 
και Μάξιμος Σενετάκης (η πλευρά Μπακο-
γιάννη είχε ισχυρή εκπροσώπηση), ενώ και ο 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει δηλώσει τη στή-
ριξή του στον Μώραλη. Από το ΠΑΣΟΚ ήταν 
ο υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Καρύ-
δης, ο πρώην υπουργός Γιάννης Διαμαντί-
δης, ο πρώην νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μί-
χας, αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τέλος, τον 
Μώραλη στηρίζουν ακόμα και κάποιοι πρώ-
ην πασπίτες που προσχώρησαν στους Οικολό-
γους Πράσινους! Αλλά υπήρχε εκπροσώπηση 
και από άλλα κόμματα, όπως ο βουλευτής των 
ΑΝ.ΕΛΛ. Παναγιώτης Μελάς (ο γιος του έφυ-
γε από τον Μιχαλολιάκο και προσχώρησε στον 
Μώραλη), ο Βύρων Πολύδωρας, ο Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος, ο Πέτρος Μαντούβαλος και 
ο Γιώργος Ανατολάκης (παλιά βουλευτής του 
ΛΑΟΣ). Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λεί-
πουν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Σωκράτης 
Κόκκαλης, αλλά και ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών Θόδωρος Βενιάμης. 
Την ίδια ώρα παρουσίαζε το ψηφοδέλτιό του 
και ο Β. Μιχαλολιάκος, οι παρουσίες χαρακτη-
ριστικές, ένας όλος κι όλος βουλευτής, ο Κώ-
στας Κατσαφάδος από τη ΝΔ, η πρόεδρος του 

Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Βαρβάρα Ανεμο-
δουρά, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Πειραιά Κώστας Κούβαρης, ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Μα-
νεσιώτης κ.ά.

Τι επιδιώκουν
 οι Μαρινάκης – Κόκκαλης

Στους λόγους που οδήγησαν τους Μαρινά-
κη-Κόκκαλη να φτιάξουν δημοτικό σχήμα 
πρέπει να συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι ο 
Πειραιάς, από τη στιγμή οι Κινέζοι εγκατα-
στάθηκαν στο λιμάνι, παρουσιάζει πολύ με-
γάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Στον Πει-
ραιά έχουν μπει δυναμικά νέοι κεφαλαιο-
κράτες (ξένοι, αλλά και Έλληνες, όπως ο Με-
λισσανίδης) που διεκδικούν το λιμάνι. Οι 
Μώραλης-Μαρινάκης, σε συνάντηση που 
είχαν με τον πρόεδρο του ΟΛΠ, Ανωμερίτη, 
τάχθηκαν κατά της πώλησης του ΟΛΠ, αλλά 

υπέρ της παραχώρησης δραστηριοτήτων σε 
πολλούς διαφορετικούς ιδιώτες. Φοβούνται, 
δηλαδή, μήπως το φιλέτο του λιμανιού πάει 
εξ ολοκλήρου σε συγκεκριμένους επιχειρη-
ματίες και αυτοί μείνουν απέξω, οπότε προ-
τείνουν μια μεσοβέζικη λύση, που όλοι θα 
καρπώνονται και από ένα μέρος του φιλέτου. 
Το παράδειγμα του ΟΠΑΠ, που για χρόνια 
τον λυμαινόταν ο Κόκκαλης και, από τη στιγ-
μή που πουλήθηκε στην κοινοπραξία που 
συμμετέχει ο Μελισσανίδης, έχασαν την κότα 
με τα χρυσά αυγά, τους κατατρέχει. Επιπλέ-
ον, τα λεφτά από το νέο ΕΣΠΑ που προορί-
ζονται για τον Πειραιά είναι κοντά στα 2 δισ. 
ευρώ, και ο δήμαρχος έχει ισχυρό λόγο για το 
πώς θα μοιραστούν αυτά τα χρήματα σε νέες 
«επενδύσεις».

Το μεγάλο διακύβευμα όμως που παίζε-
ται στον Πειραιά είναι ότι, για πρώτη φορά, 
εμφανίζεται ένας καθαρά επιχειρηματικός 
πολιτικός συνδυασμός που έχει βλέψεις και 
για ακόμα πιο σοβαρά πράγματα. Ο Μαρινά-
κης, με τη φόρα που έχει πάρει τα τελευταία 
χρόνια (επιχειρήσεις, διαπλοκή με ισχυρές 
πολιτικές οικογένειες, ποδόσφαιρο, ΜΜΕ, 
Δήμος Πειραιά), αν το πείραμα στον Πειραιά 
πετύχει και ο υπάλληλός του βγει δήμαρχος, 
ανοίγει το δρόμο και για την κεντρική πολιτι-
κή σκηνή. Εξάλλου, ο Κόκκαλης έχει πουλή-
σει τις περισσότερες επιχειρήσεις του και εί-
ναι «άνεργος» και, πιθανότατα, διαθέσιμος. Το 
παράδειγμα του Μπερλουσκόνι στην Ιταλία 
είναι φάρος και για τους Έλληνες επιχειρημα-
τίες, ο Βγενόπουλος πριν τέσσερα, πέντε χρό-
νια το προσπάθησε, αλλά προσέκρουσε στη 
χρεοκοπία της Κύπρου, για την οποία φέρει 
μεγάλη ευθύνη. Ας ελπίσουμε τα σχέδια των 
Κοκκαλο-μαρινάκηδων να προσκρούσουν 
πάνω στο λαό του Πειραιά και ο Μώραλης να 
μην περάσει καν στο δεύτερο γύρο. 

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Στον Πειραιά για 

πρώτη φορά εμφα-

νίζεται ένας καθαρά 

επιχειρηματικός πο-

λιτικός συνδυασμός 

που έχει βλέψεις και 

για ακόμα πιο σοβαρά 

πράγματα

Ο μπερλουσκονισμός στον Πειραιά
Το ψηφοδέλτιο Μαρινάκη-Μώραλη είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη
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Ξεκινώ με μια παραδοχή. Είμαι ένθερμος 
υποστηρικτής της λύσης. Δεν είμαι οπα-
δός της διχοτόμησης, ούτε της διαιώνισης 
του σημερινού στάτους κβο. Θεωρώ πως 
κάθε συνειδητοποιημένος Κύπριος οφεί-
λει να θέτει ως προτεραιότητα, τόσο σε ατο-
μικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, την 
επίλυση του (κορυφαίου) εθνικού μας ζη-
τήματος. Η άμεση απόσυρση των τουρκι-
κών κατοχικών στρατευμάτων, ο τερματι-
σμός του εγκλήματος του εποικισμού και 
η επανενσωμάτωση των κατεχομένων εδα-
φών μας στην ενιαία Κ.Δ. είναι επιτακτικοί 
προς πραγμάτωση στόχοι, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η ήδη απειλούμενη επιβίω-
ση του ελληνισμού στην νήσο. 

Η 
ανάγκη για καταγραφή της πιο 
πάνω παραδοχής δεν απορρέει 
από οποιαδήποτε απολογητική δι-
άθεση, ούτε αρύεται από την όποια 

αναγκαιότητα απάντησης σε όσους προκρί-
νουν την ομοσπονδοποίηση της Κύπρου μας. 
Η πιο πάνω, εξ υπαρχής τοποθέτηση, είναι συ-
νυφασμένη με τον καθαρό και στιλπνό λόγο 
που θέλει να εκφέρει η Πρωτοβουλία Ενιαία 
Κύπρος, είναι σύμφυτη με τους στόχους που 
θέτουμε. Αποτελεί μια επιγραμματική σταχυο-
λόγηση του πολιτικού προτάγματος που θέλει 
να αναδείξει τούτη η νέα προσπάθεια, τούτο το 
καινούριο ξεκίνημα που γεννιέται. Το εγχείρη-
μα αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με την προο-
πτική αναζωπύρωσης της αντικατοχικής συ-
νείδησης του λαού μας, απαραίτητο συστατικό 
για την δρομολόγηση της διαδικασίας απελευ-

θέρωσης της πατρίδας μας. 
Προβαίνω σε ακόμα μια παραδοχή. Το πιο 

πάνω πρόταγμα δεν πρόκεται να επιτευχθεί με 
αναλώσιμο και ξύλινο λόγο. Η Πρωτοβουλία 
δεν έχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σκοπό. Η 
εμπλοκή σε στείρα συνθηματολογία και/ή το 
ταμπέλωμα της αντίθετης άποψης (δηλωτικό 
χαρακτηριστικό πολλές φορές της αλαζονείας) 
είναι στοιχεία που θέλουμε και ευελπιστούμε 
να αποφύγουμε. Γνωρίζουμε ότι πιθανόν να γί-
νουμε δέκτες θυμηδίας, της μηδενιστικής κρι-
τικής και της ισοπεδωτικής ρητορικής. Είμαστε 
όμως προετοιμασμένοι και πολιτικά οχυρω-
μένοι. Έτοιμοι να αποτελέσουμε ένα μαχητικό, 
επιστημονικό κομμάτι του ευρύτερου αντικατο-
χικού κινήματος, το οποίο κομμάτι όμως δεν δι-
έπεται από θεωρίες «αυθεντίας», ούτε σκοπεύ-
ει να αποτελέσει την πεφωτισμένη ηγεσία του 
αντικατοχικού αγώνα. Ναι μεν στόχος μας εί-
ναι να προσδώσουμε επιστημοσύνη στον αντι-
κατοχικό λόγo, στον βαθμό που δύναται να το 
πράξουμε, αλλά δεν πρόκειται σε καμία περί-
πτωση να αναδείξουμε εαυτούς σε πρωτοκα-

θεδρία. Την πολιτική μάχη για απελευθέρωση 
και επανενσωμάτωση της κατεχόμενης περιο-
χής στην Κ.Δ. θα την δώσουμε μαζί με όλα τα 
αγωνιστικά τμήματα του λαού μας, τα ένστικτα 
και τα αντανακλαστικά του οποίου εμπιστευό-
μαστε ότι θα επενεργήσουν όπως ακριβώς και 
πριν δέκα χρόνια. Αυτό στο οποίο ανιδιοτελώς 
στοχεύουμε είναι να συνδράμουμε με τις δικές 
μας προσπάθειες, να δώσουμε ακόμα ένα ερ-
γαλείο στα πολλά που χρειάζεται για να (επαν)
εκκινήσει η απελευθερωτική διαδικασία.

Θέλουμε να δούμε το Κυπριακό να βγαί-
νει από το σημερινό τέλμα. Να μπει ένας φραγ-
μός στην ακατάπαυστη ατελεσφορία που επι-
κρατεί εδώ και σαράντα χρόνια. Δεν είναι εύ-
κολο. Χρειάζεται επίμοχθος αγώνας και πο-
λυπρισματικός στρατηγικός σχεδιασμός. Για 
να αποτελματωθεί όμως το Κυπριακό, πρέπει 
πρώτα να εξέλθει από το αδιέξοδο που βρίσκε-
ται το ίδιο το αντικατοχικό κίνημα. Να αναζωο-
γονηθεί. Να ανασυντάξει και να αναδιατάξει τις 
δυνάμεις του. Η σχέση κυπριακού προβλήμα-
τος – αντικατοχικού κινήματος είναι σχέση αλ-

ληλεπίδρασης. Το ένα εξαρτά το άλλο και αντί-
στροφα. Ένα σοβαρό, πολυμορφικό και ενδυ-
ναμωμένο αντικατοχικό κίνημα, το οποίο θα 
μπορέσει να συνδυάσει την ακτιβιστική δρά-
ση με τον επιστημονικό λόγο, θα είναι ο κινη-
τήριος μοχλός που θα ανατρέψει τις δυσμενείς 
ομολογουμένως συνθήκες, επαναφέροντας το 
κυπριακό πρόβλημα στην ορθή πορεία προς 
επίλυσή του. Η Πρωτοβουλία Ενιαία Κύπρος 
θέλει να αποτελέσει κομμάτι αυτού του πολυε-
πίπεδου αντικατοχικού κινήματος, του ευρύτε-
ρου πολύμορφου αγώνα που πρέπει να δοθεί, 
και να προσφέρει με όλες τις δυνάμεις που έχει 
τόσο από ακτιβιστικής όσο και από επιστημονι-
κής άποψης. Θεωρούμε ότι τα δύο (ακτιβισμός 
και επιστημοσύνη) δεν είναι αλληλοαποκλειό-
μενα, αλλά, αντιθέτως, αλληλοσυμπληρώνουν 
το ένα το άλλο και η σύνθεσή τους, η ενότητα 
των δύο αυτών αντικατοχικών πτυχών, θα έχει 
αποτελεσματική επίδραση ως προς την επίτευ-
ξη της απελευθέρωσης. Η μονοδιάστατη και 
μονολιθική προσέγγιση του κυπριακού προ-
βλήματος αναπόδραστα θα οδηγήσει σε ακό-
μα μια ανέξοδη προσπάθεια.

Έχοντας τα πιο πάνω κατά νου, πρέπει ταυ-
τόχρονα να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορ-
ση. Η σχολή σκέψης που αναγάγει την ΔΔΟ σε 
εθνική στοχοθεσία, επανέρχεται δέκα χρόνια 
μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, με έκδη-
λο ρεβανσισμό και απόλυτα απαξιωτικό ύφος 
προς την εκφρασθείσα βούληση του λαού μας, 
για να ολοκληρώσει εκείνο που δεν κατάφε-
ρε το 2004. Στο χέρι του αντικατοχικού κινή-
ματος είναι να μην τους αφήσει. Και, παράλλη-
λα, να αδράξει την ευκαιρία, κάτι που δεν έκα-
νε δέκα χρόνια πριν, για να απαλλαχτούμε μια 
και καλή από την ΔΔΟ, να θέσουμε επιτέλους 
τις βάσεις για μια Κύπρο ενιαία και ελεύθερη.

Πρωτοβουλία Ενιαία Κύπρος
Του Νεόφυτου Καρκώτη, νομικού

Η Πρωτοβουλία και το Αντικατοχικό Κίνημα: Το πρόταγμα του πολύμορφου αγώνα

Συνέντευξη του Μάνου Χαρίση, αντιπροέδρου του Ενιαίου Συλλόγου Ανασφάλιστων Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης
Ανασφάλιστοι Ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ
Ρήξη: Γνωρίζουμε ότι το σημείο 
καμπής που ίδρυσε τον σύλλογο 
ήταν η απειλή κατασχέσεων απ το 
ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών). Από τότε έχει 
διευρυνθεί η θεματολογία του 
συλλόγου; Υπάρχουν εξελίξεις σε 
πανεθνικό επίπεδο;
Μάνος Χαρίσης: Οι σύλλογοι ανα-
σφάλιστων -διότι τέτοιοι ιδρύονται 
καθημερινά απ’ τη Μεσσηνία και την 
Κρήτη, έως τον Έβρο και τα Δωδε-
κάνησα- είναι η οργανωτική έκφρα-
ση του κινήματος των ανασφάλιστων. 
Οδηγηθήκαμε στην επιλογή αυτή 
γνωρίζοντας πως ο συνδικαλισμός 
των μικρομεσαίων είναι διαβρωμέ-
νος από τον κρατισμό, τον κυβερνη-
τισμό και τον κομματισμό σε επίπεδο 
συνομοσπονδιών (ΓΣΕΒΕΕ &ΕΣΕΕ), 
σε επίπεδο ομοσπονδιών, αλλά και 
σε πολλά σωματεία βάσης. Έτσι, με 

αφορμή το ΚΕΑΟ, όπως και με το 
θέμα της υγείας και το νέο φορολο-
γικό τέρας, προτείναμε στους μικρο-
μεσαίους μια νέα μορφή οργανωτι-
κής έκφρασης που θα συντονίσει το 
κίνημα και στα τρία επίπεδα, δηλα-
δή το νομικό, το συνδικαλιστικό και 
το πολιτικό.
Μπορείτε συνοπτικά να μας πε-
ριγράψετε τη δράση σας στα τρία 
αυτά επίπεδα;
Στο νομικό, μετά από πολύ κόπο και 
συσκέψεις, έχουμε μια αξιόλογη νο-
μική ομάδα που εντρύφησε στο θέμα 
και προτείνει μια πολύ καλή στρατη-
γική. Βεβαίως στη μνημονιακή Ελλά-
δα, όπου θεμελιώδεις διατάξεις του 
ελληνικού και ευρωπαϊκού συνταγ-
ματικού δικαίου έχουν πληγεί, δεν 
μπορούμε να υποσχεθούμε ότι ο νο-
μικός δρόμος θα μας εξασφαλίσει. 
Στο συνδικαλιστικό επίπεδο, απο-

καλύπτουμε τον κατάπτυστο πολιτι-
κά ρόλο που παίζουν οι παλιές ομο-
σπονδίες και συνομοσπονδίες στο 
πρόβλημα. Για παράδειγμα, πάρτε 
το πρόβλημα των πωλητών και πα-
ραγωγών στις λαϊκές αγορές. Δεν 
μπορεί ο πρόεδρος της ομοσπονδί-
ας τους να βγαίνει στο Μέγκα και να 
προτάσσει το θέμα των πάγκων. Διό-
τι, με τις νέες ρυθμίσεις του Χατζηδά-
κη, κανείς στις λαϊκές δεν θα ανανε-
ώνει την άδειά του αν δεν έχει μπει 
στις ρυθμίσεις του ΟΑΕΕ που και πα-
ράλογες είναι και ανεφάρμοστες και 
αποτελούν παγίδα. Όταν στην ίδια 
εκπομπή εκτιμάται ότι οι ανασφάλι-
στοι του ΟΑΕΕ ανέρχονται πλέον στο 
55%, ο πρόεδρός τους ασχολείται με 
τις θέσεις των πάγκων! Άρα στοχεύ-
ουμε στο να απομαζικοποιήσουμε 
και να απαξιώσουμε πολιτικά και 
συνδικαλιστικά τις υπάρχουσες ομο-

σπονδίες και συνομοσπονδίες.
Με στόχο;
Να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλ-
λον μια νέα πραγματική και αγωνι-
στική ομοσπονδία που θα είναι το 
«Σπίτι όλων των Ανασφάλιστων και 
Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ», δηλαδή 
όλων των μικρομεσαίων.
Και στο πολιτικό επίπεδο;
Κοιτάξτε, οι σύλλογοι των ανασφάλι-
στων διέπονται από μια αρχή: Έχουν 
πολιτική άποψη αλλά δεν υπηρετούν 
κομματικές ή παραταξιακές σκοπι-
μότητες. Το πνεύμα των συλλόγων 
και εν γένει του κινήματος είναι Δη-
μοκρατικό, Πατριωτικό και Αντιμνη-
μονιακό. Άλλωστε, ακόμα κι οι νομι-
κοί μας σύμβουλοι μας λένε καθαρά 
ότι το πρόβλημα των ανασφαλίστων 
πρέπει να λυθεί πολιτικά.
Το ΚΕΑΟ δεν έχει ακόμα ενεργο-
ποιηθεί…

Μετράνε το εκλογικό κόστος. Αλλά 
εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι, 
στην τελευταία επίσκεψη του τε-
χνικού κλιμάκιου της τρόικας στο 
υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων, ο Γάλλος εκπρόσωπος λοιδό-
ρησε τους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες του Υπουργείου γιατί δεν ενερ-
γοποίησαν το ΚΕΑΟ. Μάλιστα, με 
θράσος χιλίων πιθήκων φώναζε ότι 
οι κατασχέσεις του ΚΕΑΟ είναι νο-
μική υποχρέωση της κυβέρνησης 
κι ότι θα πάει στον πρωθυπουργό 
να του πετάξει στο γραφείο του την 
υπογραφή που έβαλε για το ΚΕΑΟ.
Άρα;
Άρα, από εδώ κι εμπρός, «οπλίσατε, 
γεμίσατε κι εφ’ όπλου λόγχη», που 
λέγαμε και στη διάρκεια της στρατιω-
τικής μας θητείας.
Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ!
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Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
είχε γίνει μια συνοπτική παρουσίαση της 
Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε., μιας εται-
ρείας η οποία λειτουργεί στη βάση ενός 
πρότυπου συνεταιριστικού μοντέλου και 
σκοπό έχει την ορθολογική διαχείριση των 
απορριμμάτων στη Λακωνία. Το συγκεκρι-
μένο ζήτημα όμως δεν εξαντλείται στο συ-
νεταιριστικό χαρακτήρα της εταιρείας, 
αλλά συναρτάται τόσο με το ζήτημα της συ-
νολικής διαχείρισης των απορριμμάτων 
όσο και, ή μάλλον κυρίως, με την υποχρέ-
ωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανά-
ληψη της συγκεκριμένης ευθύνης.  Ας πά-
ρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η 

Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε 
ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 
2011 ως μία εταιρεία συνεργα-
τικής βάσης. Συγκεκριμένα 30 

εταίροι κατέβαλαν 2.000 ευρώ έκαστος, συ-
γκεντρώνοντας το ποσό των 60.000 ευρώ ως 
αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Πρόθεση της 
εταιρείας είναι η συμμετοχή σε αυτήν ει δυνα-
τόν και των 90.000 κατοίκων της Λακωνίας, οι 
οποίοι, με την αγορά έστω και μία μετοχής των 
50 ευρώ, θα μπορούν να είναι συμμέτοχοι σε 
αυτό το συνεταιριστικό εγχείρημα.

Ήδη αναλόγου τύπου εγχειρήματα έχουν 
αρχίσει να προετοιμάζονται και σε άλλες πό-
λεις της Ελλάδας όπως είναι η Τρίπολη, η Μύ-
κονος, η Τήνος και εσχάτως η Πάτρα. Μάλι-
στα, σχετικά πρόσφατα ο Δήμος Ευρώτα προ-
σχώρησε στο πρόγραμμα της Λακωνικής Βιο-
ενεργειακής. 

 Η αρχική επιθυμία η οποία οδήγησε στην 
ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η ενα-
ντίωση στην πρόθεση του «καντονάρχη» Πε-
λοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη να επιβά-
λει ως μοναδική λύση διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων την καύση, με προβλεπόμενο κό-
στος επένδυσης άνω των 500.000.000 ευρώ 
και χωρίς πρόβλεψη της διαχείρισης των υπο-
λειμμάτων καύσης

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι 
η πλέον οικολογική και ήπια διαχείριση των 
απορριμμάτων για παραγωγή βιοαερίου, θερ-
μότητας και λιπάσματος από τα οργανικά μέρη 
των απορριμμάτων και μια απόλυτα ορθολο-
γική και προσοδοφόρα διαχείριση των ανακυ-
κλώσιμων υλικών με διαλογή στη πηγή.

Μέχρις εδώ καλά. Αξίζει όμως να μπούμε 
λίγο κάτω από την επιφάνεια αυτού του αξιο-
λογότατου κατά τα άλλα, συνεταιριστικού εγχει-
ρήματος. Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στη 
σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας : «Τα δημοτι-
κά τέλη του δήμου για την αποκομιδή θα τε-
θούν υπό αμφισβήτηση μόλις είμαστε σε θέση 
(σύντομα) και με άδεια κομποστοποίησης. Ως 
πολίτες θα έχετε επιλέξει τον δικό σας πάρο-

χο αποκομιδής απορριμμάτων και δεν θα έχει 
λόγο ο δήμος να εισπράττει τέλη από εσάς.»

Κι εδώ ακριβώς προκύπτουν οι ενστάσεις 
σχετικά με το όλο ζήτημα. Σε παλαιότερο άρ-
θρο έχουμε υποστηρίξει ότι η διαχείριση των 
απορριμμάτων σε κάθε μορφή της, αλλά με 
σκοπό και κατεύθυνση την όσο το δυνατόν πιο 
φιλική προς το περιβάλλον διαχείρισή τους, 
με ό,τι αυτό σημαίνει (επαναχρησιμοποίηση, 
διαχωρισμός, μείωση του όγκου, ανακύκλω-
ση, κομποστοποίηση, επανάκτηση κ.λ.π.), δεν 
μπορεί παρά να είναι αποκλειστική ευθύνη 
του δημοσίου και, πιο συγκεκριμένα των ορ-
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Είχαμε αναφερθεί στο παράδειγμα της 
Νέας Σμύρνης όταν, επί δημαρχίας Σιότροπου, 
είχε γίνει μια προσπάθεια εκχώρησης της απο-
κομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες (εργο-
λάβους ή συνεταιριστές, λίγη σημασία έχει). Η 
ανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 
στο οικονομικό ύψος που το διαχειριζόταν ο 
δήμος, οδήγησε την εταιρεία ύστερα από κά-
ποιους μήνες στην εγκατάλειψή της, μιας και 
τα κέρδη δεν ήταν αυτά που είχε υπολογίσει. 
Στο ενδιάμεσο όμως, οι υποδομές του δήμου 
(κάδοι, απορριμματοφόρα, εργάτες καθαρι-

ότητας) είχαν απαξιωθεί, με αποτέλεσμα, επει-
δή δεν υπήρχε μηχανισμός αποκομιδής, ο δή-
μος να βουλιάξει κυριολεκτικά στο σκουπί-
δι και να προσπαθεί να κάνει κακήν κακώς τη 
δουλειά του προστρέχοντας σε γειτονικούς δή-
μους, μέχρι να στηθεί ο μηχανισμός αποκομι-
δής ξανά από την αρχή. Λογικό. Μια εταιρεία 
η οποία μπαίνει σε αυτόν το χώρο δεν μπορεί 
παρά να έχει στο μυαλό της την κερδοφορία, 
ασχέτως του χαρακτήρα αυτής της ίδιας εται-
ρείας. Είτε λοιπόν θα αποδεχθεί την αποκομι-
δή με χαμηλή ανταπόδοση (όπως κάνουν αυτή 
τη στιγμή οι δήμοι), πράγμα που θα οδηγή-
σει αργά ή γρήγορα σε χρεοκοπία είτε, με την 
πρώτη ευκαιρία, θα αυξήσει αυτή την ανταπό-
δοση, θα αυξήσει δηλαδή τα κέρδη για την ίδια 
και το κόστος για τον δημότη. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα, ο τομέας 
της διαχείρισης των απορριμμάτων θα αναδει-
χθεί στο χρυσοφόρο τομέα για τους μεγαλοερ-
γολάβους στη χώρα μας.  Στο πλαίσιο αυτό οι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να 
διεκδικήσουν σθεναρά η διαχείριση αυτή να 
παραμείνει υπό την ευθύνη τους και ταυτό-
χρονα να προχωρήσουν σε σύγχρονες μεθό-
δους διαχείρισης των απορριμμάτων σε μια 
οικολογική, οικονομική και κοινωνική κατεύ-
θυνση, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. 

Με αυτά τα δεδομένα, η όποια προσπά-
θεια ανάληψης αυτής της ευθύνης από ιδιώ-
τες, είτε εργολάβους είτε συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις, δεν είναι παρά μια ακόμη ιδιωτικο-
ποίηση δημόσιας υπηρεσίας, μία ακόμα από 
τις δεκάδες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί τα τε-
λευταία χρόνια στη χώρα μας λόγω μνημονί-
ων. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός χα-
ρακτήρας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
μπορεί να λειτουργήσει ως κερκόπορτα για 
την άλωση του δημόσιου αυτού τομέα και με 
τους μεγαλοεργολάβους να καιροφυλακτούν 
στη γωνία.  Επαφίεται στη θέληση των δήμων 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Του Κώστα Σαμάντη

Συνεταιριστική διαχείριση απορριμμάτων
Εναλλακτική λύση ή κερκόπορτα;

“ 

Ο τομέας της δι-

αχείρισης των απορ-

ριμμάτων μέλλει να 

αναδειχθεί σε χρυ-

σοφόρο τομέα για 

τους μεγαλοεργολά-

βους στη χώρα μας

          ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Από το ιστολόγιο
Σχεδία στ' Ανοιχτά της Αίγινας

Διαβάζουμε το ανακοινωθέν του Αντιπεριφερει-
άρχη Νήσων Αττικής, Δημήτρη Κατσικάρη, 
που «δουλεύει για τους πολίτες των Περιφε-
ρειακής Ενότητας Νήσων», όπως διατείνεται: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ». 

Δηλαδή 1.000.000 ευρώ, που θα επενδυθούν για 
ένα γήπεδο. Ας δούμε και τις λεπτομέρειες: 
«Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει η αντικα-
τάσταση του τεχνητού χλοοτάπητα στον αγωνι-
στικό χώρο του δημοτικού γηπέδου της Αίγινας 
και εγκατάσταση νέου ελαστικού τάπητα στον 
στίβο περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Πα-
ράλληλα θα κατασκευαστεί δίκτυο απορροής 
ομβρίων με γραμμική τοποθέτηση καναλιών 
μεταξύ αγωνιστικού χώρου και στίβου, κυρίως 
για την απομάκρυνση των ομβρίων του ελαστι-
κού τάπητα, ο οποίος δεν είναι υδροπερατός». 
Να διώχνονται δηλαδή τα νερά (πού;) για να μη 
χαλάσουν τον ελαστικό τάπητα του γηπέδου. 
Σημειώστε τον αριθμό: 1.000.000 ευρώ για τη 
διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας που κάθε 
άλλο από παραγωγική είναι και θα μπορούσε 
να πραγματοποιείται με μηδενικό κόστος, αφού 
πρόκειται για ένα γεγονός που αφορά στην ευ-
χαρίστηση ανθρώπων που παίζουν και ανθρώ-
πων που τους βλέπουν να παίζουν. 

Ποιοι οι λόγοι της επένδυσης; Ο πρώτος λόγος που 
δεν επενδύεται το χρήμα στην κατεύθυνση των 
υποδομών είναι η υπονόμευση κάθε έννοιας 
υποδομής των κοινοτήτων προς όφελος της 
αγοράς. Ο δεύτερος λόγος είναι η επένδυση σε 
ένα τομέα που αφορά στο θέαμα. Από κει βγαί-
νουν παραδοσιακά ψήφοι. Ποδόσφαιρο και άγι-
ος ο Θεός. Να μαζεύονται οι φτωχοί να βγάζουν 
το άχτι τους. Να μαζεύονται και οι παράγοντες 
να επενδύουν στην διαφήμισή τους. Να γίνο-
νται γνωστοί στην αγορά, να αυξήσουν τα κέρ-
δη τους, τη δημοτικότητά τους και, με την πιθα-
νότητα της ανέλιξης σε μια κατηγορία ανώτερη 
της ομάδας, να βρεθούν και οι χορηγοί και τα 
χρήματα που θα ξεπλυθούν.

Δηλαδή να μην φροντίσουμε το γήπεδο; θα ρωτή-
σει κάποιος. Βεβαίως, και μαρούλια να φυτέ-
ψουμε για να πατούν οι ποδοσφαιριστές του. 
Όμως για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

1.000.000 για να χτιστούν οι ξερολιθιές και φράγ-
ματα ανάσχεσης των ομβρίων υδάτων και 
να εργαστούν οικοδόμοι από τον τόπο μας, ή 
1.000.000 για τον ελαστικό τάπητα του γηπέ-
δου;

 1.000.000 για να γίνουν άλλα 10 γηπεδάκια σε 
όλα τα χωριά και να παίζουν μπάλα οι πιτσιρι-
κάδες με τους τρελαμένους γονείς τους και να 
εργαστούν από τον τόπο μας, ή 1.000.000 για 
τον ελαστικό τάπητα του γηπέδου;

1.000.000 για την επένδυση σε έναν αγροτικό συ-
νεταιρισμό νέων αγροτών, ή 1.000.000 για τον 
ελαστικό τάπητα του γηπέδου;

1.000.000 για να φτιαχτούν υποδομές για τη διά-
θεση τοπικών προϊόντων, ή 1.000.000 για τον 
ελαστικό τάπητα του γηπέδου;

Ο κατάλογος των ομοειδών ερωτημάτων είναι ατε-
λείωτος και μπορεί να κρατήσει μέχρι το πρωί. 
Το βασικό ερώτημα είναι: επιθυμούμε να ζούμε 
με αξιοπρέπεια, ή να χειροκροτάμε κάθε Κυ-
ριακή έναν «ελαστικό τάπητα γηπέδου» και το 
«δίκτυο απορροής ομβρίων»;

Τι σημαίνει 
αποικία;
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Παραδόξως, ακόμα και αν το τοπίο της δη-
μοτικής αυτοδιοίκησης απειλείται να μετα-
βληθεί σε «έρημη χώρα» από επί δεκαε-
τιών κυριαρχία του «κράτους των κομμά-
των» και της διαπλοκής «χαμηλής έντα-
σης», αλλά και από τον καταστροφικό 
Καλλικράτη, είναι αλήθεια ότι ο θεσμός 
βρίσκεται πιο κοντά στις πραγματικότητες 
της σημερινής Ελλάδας. 

Γ 
ι’ αυτό και οι προεκλογικοί συσχετι-
σμοί που διαμορφώνονται ενόψει της 
εκλογικής αναμέτρησης της 18/25ης 
Μαΐου 2014 καταγράφουν σε μεγά-

λο βαθμό την πραγματική πολιτική κατάσταση 
του τόπου:

- Κατ’ αρχάς, την αποσύνθεση του πολιτι-
κού κατεστημένου και την κατάρρευση των 
πελατειακών δικτύων που διέθεταν τα άλλοτε 
κραταιά κόμματα. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι 
υποψήφιοι που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ/Ελιά κρύ-
βουν την πραγματική τους κομματική ταυτότη-
τα, ενώ οι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας 
μεταμφιέζονται σε ανεξάρτητους. 

- Ύστερα, τις «χαμηλές πτήσεις» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Η αδυναμία του να συγκροτήσει συνεκτι-
κά «ψηφοδέλτια νίκης» με σαφείς θέσεις και 
ιδεολογικο-πολιτικό προσανατολισμό, κατα-
γράφεται στις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφί-
ων του σε όλη την Ελλάδα (ελάχιστοι προσβλέ-
πουν πραγματικά στον 2ο γύρο) και επιβεβαιώ-
νει αυτό που φαινόταν εξαρχής, από την πρώτη 
στιγμή της δημοσκοπικής του έκρηξης: Πέραν 
όλων των άλλων εξίσου καίριων προβλημάτων, 
ή μάλλον λόγω αυτών, αποτελεί έναν «εκλογικό 
γίγαντα» με πήλινα πόδια μέσα στην κοινωνία. 
Γι’ αυτό και οι δυνάμεις του στην τοπική αυτο-
διοίκηση είναι ισχνές – σε αντίθεση με ό,τι συ-
νέβαινε πριν την μεταπολίτευση που οι δήμοι 
ήταν το προνομιακό πεδίο μιας αριστεράς με 
πραγματικές ρίζες στα λαϊκά στρώματα. 

- Το ίδιο σε μεγάλο βαθμό ισχύει και για 
τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όπου οι δημοτικές 
εκλογές αποκαλύπτουν τις βαθύτερες αδυνα-
μίες ενός σχηματισμού παραγόντων, χαλαρού, 
κατά το μάλλον ή ήττον προσωποπαγούς.

- Τέλος, τον γενικότερο πολυκερματισμό, 
που εκφράζει το «τέλος του παλιού κόσμου», 
την κατάρρευση των ιδεολογικό-πολιτικών 
στρατοπέδων αλλά και την αδυναμία συγκρό-
τησης των νέων – φαινόμενα που έχουν ως 
αποτέλεσμα να βρισκόμαστε μπροστά σε αυτήν 
την απίστευτη προεκλογική βαβέλ.

Από την άλλη αυτό το αποσυνθετικό σκη-
νικό δημιουργεί ρήγματα και απελευθερώνει 
δυνάμεις – συνθήκες που επιτρέπουν σε χώ-
ρους σαν τον δικό μας να τολμήσει ένα ποιοτι-
κό άλμα πραγματοποιώντας μια άλλης κλίμα-
κας παρέμβαση. Η οποία, βέβαια, έχει ως κύ-
ριο εμπόδιο την μεθόδευση της κυβέρνησης 
να ελέγξει την κάθοδο των αδέσμευτων/ανε-
ξάρτητων ομαδοποιήσεων μέσω των νόμων, 

και των εγκυκλίων που ορίζουν πολύ αυστη-
ρές προϋποθέσεις καθόδου στις εκλογές.  

Έτσι, αυτή τη στιγμή ο ευρύτερος χώρος 
που στηρίζει το Άρδην εκφράζεται με ψηφο-
δέλτια στην Κομοτηνή (Σπάρτακος), στη Θεσ-
σαλονίκη (Μένουμε Θεσσαλονίκη) και την Πά-
τρα (Κοινοτικόν), ενώ ταυτόχρονα αρκετοί, μέλη 
και φίλοι του περιοδικού κατεβαίνουν ως υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι (Ηλίας Γεωργαλής – Δήμος 
Ξηρόμερου, Γιάννης Τσούτσιας – Δήμος Βρι-
λησσίων) ή δημοτικοί σύμβουλοι (Κωνσταντί-
νος Κωνσταντινίδης – "Κίνηση Ενεργών Πο-
λιτών Καλαμαριάς", Νικόλας Δημητριάδης 
– "Αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρί-
ου", Αλέξανδρος Νάρης – "Νέα Λάρισα", Κώ-
στας Σαμάντης – "Πολίτες σε Κίνηση" Υμηττού-
Δάφνης, Δημήτρης Παπαμιχαήλ – "Δυνάμεις 
της  Κοινωνίας", Δήμος Αθηναίων, Δημήτρης 
Γαλάνης - Συμπολιτεία Ξηρομεριτών, Ξηρό-
μερο). Παράλληλα δε, σε δεκάδες άλλους δή-
μους, υπάρχουν ομάδες και κινήσεις πολιτών 
που ξεφεύγουν από τα συνήθη κομματικά μα-
ντριά και έχουν δημοκρατικό και πατριωτικό 
πρόσημο. Βεβαίως, αρκετοί από αυτούς έχουν 

μεγάλη εμπειρία από τον τοπικοαυτοδιοικητι-
κό στίβο –ο Σπάρτακος διέθετε ήδη έναν δη-
μοτικό σύμβουλο από τις προηγούμενες εκλο-
γές, ενώ αυτή τηνφορά «χτυπάει» διψήφιο πο-
σοστό, ενώ οι Ηλίας Γεωργαλής, Γιάννης Τσού-
τσιας και Κώστας Σαμάντης μετρούν δεκαετίες 
ενασχόλησης με την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Οι παρεμβάσεις και το προφίλ των υποψη-
φίων κινείται λίγο ως πολύ στο ίδιο μήκος κύ-
ματος: Μάχη για τα κεντρικά ζητήματα που απα-
σχολούν τις τοπικές κοινωνίες, σύνδεση των ζη-
τημάτων της καθημερινότητας με τα μεγάλα ζη-
τήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, 
σύγκρουση με το πολιτικό κατεστημένο, επιμο-
νή σε ζητήματα ουσιαστικής δημοκρατίας, έμ-
φαση στην ολική εναλλακτική πρόταση –και βέ-
βαια ύφος που διεκδικεί την συνέχεια του ελλη-
νικού κοινοτικού, αντιστασιακού ήθους. 

Στην κορυφή των ζητημάτων, τίθεται εκ των 
πραγμάτων η γερμανική διείσδυση στην ελλη-
νική τοπική αυτοδιοίκηση – και βέβαια για τη 
Θράκη οι μεθοδεύσεις του τουρκικού προξενεί-
ου. Από εκεί και πέρα, το «Μένουμε Θεσσαλο-
νίκη» συγκρούεται με τον «Μπουταρισμό», την 
πιο εξτρεμιστική εκδοχή της ελληνικής εθελο-
δουλίας, και θέτει το ζήτημα του ξεριζωμού των 
νέων γενεών από τη χώρα. Το «Κοινοτικόν» της 
Πάτρας πραγματοποιεί μια κάθετη σύγκρουση 
με τα… μακραίωνα πελατειακά δίκτυα της Αχαΐ-
ας, ενώ στην Αθήνα, ο αγώνας περνάει μέσα από 
την υπεράσπιση της γειτονιάς ως κύτταρου (άμε-
σης) δημοκρατίας, πολιτισμού και ως προπύρ-
γιο για την τσακισμένη κοινωνική συνοχή. 

Αναμένοντας τα αποτελέσματα, σκεφτόμα-
στε ότι οι συνθήκες που προέκυψαν σε αυτές 
τις δημοτικές εκλογές δίνουν για πρώτη φορά 
την δυνατότητα για μια «καλειδοσκοπική», 
έστω στοιχειώδη, αλλά πρωτοποριακή εμφάνι-
ση ενός αντιστασιακού πόλου. Μένει να το δού-
με εάν αυτή η υπόθεση εργασίας θα επιβεβαι-
ωθεί και στις κάλπες… 

Της Σύνταξης

“ 

Σε	αυτές	τις	δημοτικές	

εκλογές	προέκυψαν	για	

πρώτη	φορά	οι	συνθή-

κες	για	μια	στοιχειώ-

δη,	αλλά	πρωτοποριακή	

εμφάνιση	ενός	αντιστα-

σιακού	πόλου	

Παραθέτουμε ένα μικρό μέρος από τη συνοπτι-
κή διακήρυξη του αυτοδιοικητικού συνδυα-
σμού «Δυνάμεις της Κοινωνίας» του Δήμου 
Αθηναίων, με υποψήφιο δήμαρχο τον Σταύ-
ρο Βιδάλη και υποψηφίους δημοτικούς συμ-
βούλους, μεταξύ άλλων, τον Δημήτρη Παπα-
μιχαήλ, Βασίλη Ζαρούλια κ.ά. 

Στις σημερινές συνθήκες, που οι απειλούμε-
νοι στην ουσία με αφανισμό δήμοι, και πρώ-
τος μεταξύ αυτών ο δήμος της πρωτεύουσας 
Αθήνας, πρέπει να διεκδικήσουν από το κρά-
τος της τρόικας χώρο ζωτικό για την επιβίω-
σή τους, η οποιαδήποτε προσπάθεια για την 
άσκηση δημοτικής πολιτικής προς όφελος 
της κοινωνίας και των πολιτών, το ζητούμε-
νο επομένως και των επερχόμενων ΑΥΤΟ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ενώνεται οργανι-
κά με τον ευρύτερο πολιτικό αγώνα για την 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ του κρατούντος στην χώρα μας 
αποικιακού καθεστώτος ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΟ-
ΔΟΧΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ και την διάσωση 
του λαού μας από την συντελούμενη εις βά-
ρος του γενοκτονία. 

Για τον λόγο αυτό, αυτές οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές, πιο πολύ από κάθε προηγούμενες, 
είναι εκλογές πολιτικές και έχει σε αυτές ο 
λαός μας την ανάγκη και την υποχρέωση 
να τις μετατρέψει σε δημοψήφισμα εναντίον 
της, κατ’ εντολή ξένων κέντρων εξουσίας, 
ασκούμενης εις βάρος του πολιτικής .

Στις δύσκολες αυτές συνθήκες που η κοινωνία 
μοιάζει να αποσυντίθεται, ο ρόλος αυτοδιοι-
κούμενων δήμων, συνοικιών και γειτονιών, 
με ουσιαστική και άμεση συμμετοχή των δη-
μοτών, μπορεί να είναι κρίσιμος για την αντί-
σταση, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία, 
την στήριξη της παραγωγής και της απασχό-
λησης και κυρίως για την οργάνωση των 
αναγκαίων αγώνων και παρεμβάσεων που 
θα ανατρέψουν αυτέs τις πολιτικές σε όφε-
λος των πολιτών και της κοινωνίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Βασικές προτεραιότητες:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣ-

ΤΟΥ, 
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕ-

ΣΕΩΝ, 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥ-

ΝΟΙΚΙΩΝ,
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑ-

ΓΚΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της δημοτι-
κής Κίνησης, Δυνάμεις της Κοινωνίας, 
dinameiskoinonias.blogspot.gr/ για να δια-
βάσετε το πρόγραμμα, τις θέσεις και τους 
υποψήφιους της. 

Δυνάμεις της 
Κοινωνίας 
για το Δήμο 
Αθηναίων

Δημοτικές εκλογές: 
Αξιοποιώντας τα ρήγματα
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Η Δημοτική Κίνηση «Κοινοτικόν» κατέ-
θεσε την Κυριακή 27 Απριλίου το ψηφο-
δέλτιο της! Ήταν ένα μικρό επίτευγμα αν 
σκεφτούμε, ότι η όλη δοκιμασία ξεκίνη-
σε από την τρέλα και την πίστη 10-15 ατό-
μων, από πόσα κύματα περάσαμε ειδικά 
τις δύο τελευταίες μέρες (περισσότερα εν 
ευθέτω χρόνω) για να φτάσουμε στην ση-
μερινή μέρα, με την οικογένεια του Κοινο-
τικού απρόσμενα διευρυμένη και υγιής.

Ε 
ίμαστε ευγνώμονες σε όσους βο-
ήθησαν, όσοι και όσες μας τίμη-
σαν με την υποψηφιότητά τους... και 
ήταν ευτυχώς πολλοί. Τα καταφέ-

ραμε λοιπόν και όλοι εμείς έχουμε πλέον ένα 
βήμα εναλλακτικής έκφρασης για να ακου-
στεί ο λόγος μας, μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο 
και πρακτικών, απόηχο ενός πραγματικά θλι-
βερού παρελθόντος της βαθύτατα πληγωμέ-
νης πόλης μας. Υποκλινόμαστε σε όλους εσάς 
και στους πολίτες της Πάτρας. Το ψηφοδέλτιο 
του Κοινοτικόν, συνολικά 81 άτομα, αποτελεί-
ται από τους/τις: 

Εκλογική Περιφέρεια Πατρέων
1 Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα
2 Αηδονίδης Ηλίας
3 Αλεξάνδρου Αναστάσιος
4 Αντωνοπούλου Ελένη
5 Αρβανιτοπούλου Ευαγγελία
6 Ασημακόπουλος Δημήτριος
7 Γεωργόπουλος Χρήστος
8 Γεωργοπούλου Χριστίνα
9 Γιαννίση Μαρία
10 Γιούλης Διονύσιος

11 Γιωτσόπουλος Κωνσταντίνος
12 Δενάζης Σπυρίδων
13 Δουλουκιτάκη Σταυρούλα
14 Ηλιομαρκάκης Γεώργιος
15 Θεοδωράτου Παρασκευή
16 Κανελλοπούλου Αλεξία
17 Κλαυδιανού Στυλιανή
18 Κοσίνα Ευαγγελή
19 Κουνάβης Ανδρέας
20 Κουτσούκος Γεώργιος
21 Κωστόπουλος Παναγιώτης
22 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
23 Λάτσης Βασίλειος
24 Μακρίδης Δημήτριος
25 Μακρυγιώργος Ευάγγελος
26 Μάλφας Γεώργιος
27 Μανωλόπουλος Παναγιώτης
28 Μαραγκού Ελένη
29 Μαχά Αναστασία
30 Μπαζάκη Ελένη
31 Μπουμπάρα Αγλαΐα
32 Νικολέτατος Ανδρέας
33 Παναγόπουλος Γεώργιος
34 Πάνας Κων/νος
35 Παπαδοπούλου Ειρήνη
36 Ραυτογιάννης Ηλίας
37 Στεφάνου Ιωάννης
38 Συμιακάκης Ιωάννης
39 Τόλιας Δημήτριος
40 Τρανώρης Χρήστος
41 Χάντζιος Κωνσταντίνος
42 Χάντζιου Ευρυδίκη
43 Χριστακόπουλος Αλέξιος

Εκλογική Περιφέρεια Ρίου
1 Αντωνακοπούλου Σοφία
2 Πνευματικάκης Σταύρος
3 Τσάμης Ιωάννης

4 Χατούπης Ηλίας

Εκλογική Περιφέρεια Μεσσατίδος
1 Μπεθυμούτη Αθηνά

Εκλογική Περιφερεια Βραχναίϊκων
1 Αλμπάνης Κωνσταντίνος

Εκλογική Περιφέρεια Παραλίας
1 Τρικαλινός Σπυρίδων
2 Φύσκιλη Μαγδαληνή

Δημοτική Κοινότητα Αρκτικού Τομέα
1 Κόμπλας Νικόλαος
2 Λιτζερίνου Παναγιώτα
3 Παπαχριστοδούλου Γεωργία
4 Τζοβόλου Δήμητρα
5 Τσίρου Ελένη
6 Τσουκαλή Ευγενία
7 Χαραμίδη Σταυρούλα

Δημοτική Κοινότητα Κεντρικού Τομέα
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Ανδρουλιδάκης Ευάγγελος
3 Βλασταράς Ιωάννης

4 Γκουντάνης Δημήτριος
5 Καραγιάννης Ανδρέας
6 Κυριακού Γεώργιος
7 Λαλιωτίτου Χαρίκλεια
8 Ραφτούλη Σοφία
9 Σιαφάκα Χρυσάνθη
10 Παναγοπούλου Θεώνη

Δημοτική Kοινότητα Οβρυάς
1 Ντούβαλης Δημήτριος
2 Πανούσος Βασίλειος
3 Παντελή Αικατερίνη

Δημοτική Κοινότητα Ρίου
1 Παναγόπουλος Βασίλειος
2 Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
3 Τσατσάρου Χρυσούλα

Τοπική Κοινότητα Αραχοβίτικων
1 Αλαφής Βασίλειος

Τοπική Κοινότητα Ελικίστρας
1 Αγγελοπούλου Ελένη

Τοπική Κοινότητα Θέας
1 Κρανταγλής Απόστολος

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
1 Ραυτόπουλος Νικόλαος

Τοπική Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου
1 Γαλάνης Βασίλειος

Τοπική Κοινότητα Κρήνης Πατρών
1 Στυλιανάκης Βασίλειος

Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου
1 Θωμόπουλος Γεώργιος

Πάτρα: To ψηφοδέλτιο του «Κοινοτικού»

Στο Ξηρόμερο, με επικεφαλής 
τον Ηλία Γεωργαλή, διεκδικεί τον 
Δήμο Ξηρομέρου η «Συμπολι-
τεία Ξηρομεριτών». Διαβάζουμε 
μερικά λόγια από το πλαίσιο θέ-
σεων της «Κίνησης Πολιτών Ξη-
ρομέρου».

Πλαίσιο θέσεων

Πατριώτες του Ξηρομέρου,
Την ώρα που η χώρα βρίσκε-

ται στη δίνη της μεγαλύτερης μετα-
πολεμικής κρίσης, την ώρα που το 
κυρίαρχο πολιτικό σύστημα, όπως 
το γνωρίσαμε από τη μεταπολίτευση 
και μετά, καταρρέει, την ώρα που η 
κοινωνία διαλύεται κάτω από το βά-
ρος του μνημονίου και η ίδια η κυ-
ριαρχία της χώρας υποθηκεύεται, 
μια ελπίδα απομένει:

Η ανασυγκρότηση της πολιτι-
κής, της οικονομίας και της κοινωνί-

ας. Μια μακρά, δηλαδή, διαδικασία 
ρήξεων και ανασυνθέσεων. Σ’ αυτή 
την κατεύθυνση είναι καταλυτικός ο 
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα ενδεχόμενα για την αυτοδιοί-
κηση είναι δύο:

Ή θα συνεχίσει τον θανάσιμο 
εναγκαλισμό με το καταρρέον σύ-
στημα

Ή θα αποτελέσει αφετηρία ριζι-
κής ανασυγκρότησης της χώρας.

Ζούμε σ’ ένα δήμο που απ’ την 
φύση του μπορεί να διασφαλίσει όχι 
μόνο την αυτάρκεια προϊόντων και 
φυσικών πόρων, αλλά κι ένα σύγ-
χρονο αυτοτροφοδοτούμενο πολυ-
παραγωγικό μοντέλο, που θα κρα-
τάει τον πληθυσμό του διασφαλίζο-
ντας την εργασία του. Με δυνατό-
τητες συνδυασμού γεωργικών καλ-
λιεργειών υψηλής ποιότητας, δασι-
κού περιβάλλοντος, κτηνοτροφικής 
παραγωγής, αλιείας, μεταποίησης, 

τουρισμού κ.λπ. Με δυνατότητες το-
πικής ενεργειακής και υδάτινης αυ-
τονομίας, μέσω εναλλακτικής δια-
χείρισης. Με προϋποθέσεις ιστορί-
ας, παράδοσης και πολιτισμού. Ένα 
δήμο σε κομβικό στρατηγικό χώρο 
για τον νομό μας και τη Δυτική Ελ-
λάδα συνολικά.

Βασικός όρος γι’ αυτά είναι η 
ενεργοποίηση του ανθρώπινου πα-
ράγοντα.

Να βάλουμε τους πολίτες του τό-
που μας, απ’ το περιθώριο της ιστο-
ρίας, στο κέντρο της πολιτικής και 
της οικονομίας.

Πατριώτες,
Πάνω στις αρχές της άμεσης 

συμμετοχής και του ελέγχου, της βι-
ώσιμης ανάπτυξης και ανασυγκρό-
τησης, της διαφύλαξης του δημόσι-
ου χώρου, της αλληλεγγύης και της 
συνεταιριστικότητας, οφείλουμε να 

οικοδομήσουμε ένα 
ευρύ αυτοδιοικητικό 
Μέτωπο.

Μια Συνάντη-
ση Πολιτών για τον 
Δήμο Ξηρομέρου, με 
στόχο την Παρέμβα-
ση, την επεξεργασία 
προτάσεων, τη σύ-
γκρουση με τις χρό-
νιες κατεστημένες 
δομές και τις χρόνιες τοπικές παθο-
γένειες.

Μια Συνάντηση Πολιτών που 
πρέπει να κυβερνήσει τον Δήμο.

Η πολιτική αναβάθμιση των 
(τέως) Καποδιστριακών δήμων και 
τοπικών κοινοτήτων είναι όρος του 
εγχειρήματος.

Αν δεν γίνει τώρα, θα είμαστε 
ανάξιοι της χώρας και του τόπου για 
άλλη μία, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ φορά.

Ως Κίνηση Πολιτών Ξηρο-
μέρου παίρνουμε την πρωτοβου-
λία εκλογικής έκφρασης αυτού του 
νικηφόρου ρεύματος και καλούμε 
όλους τους Πολίτες του δήμου μας 
σε στήριξη και συμμετοχή.

Κίνηση Πολιτών Ξηρομέρου

Για περίσσότερα επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα της Συμπολιτείας Ξη-
ρομεριτών kpxiromerou.blogspot.gr

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών
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Η πρωτοβουλία δημοτών και ετεροδημο-
τών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον 
Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων και στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, γεννήθηκε κατ’ αρχήν 
ως ανάγκη μερικών αποδήμων της Αθή-
νας, προκειμένου να ενημερωθούμε για 
τις θέσεις των υποψηφίων στα σημαντικά 
ζητήματα που διακυβεύονται στις επικεί-
μενες εκλογές στην Ήπειρο για τον 1ο και 
2ο βαθμό αυτοδιοίκησης. Η ανάγκη αυτή 
είναι απόρροια μιας γενικότερης αφωνί-
ας που επικρατεί για τον δυνητικό ρόλο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθη-
ση ενός νέου αναπτυξιακού και κοινωνι-
κού προτάγματος, που θα αποτελούσε την 
αφετηρία διεξόδου από τη συνεχή παρακ-
μή και υποταγή. 

Ο 

ι συλλογικότητες της αποδημίας 
τελούν σε πλήρη απαξίωση, περι-
οριζόμενες όλο και περισσότερο 
σε εθιμοτυπικές συνεστιάσεις και 

παραδοσιακούς χορούς  και αντιμετωπίζοντας 
την παράδοση ως μουσειακό είδος. Στοιχείο 
αυτής της καθολικής απαξίωσης του κοινω-
νικού κεφαλαίου αποτελεί ο τρόπος επιλογής 
των δήθεν ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων και 
των «ακολούθων τους», οι οποίοι δηλώνουν 
συμμετοχή χωρίς να γνωρίζουν τις θέσεις των 
επικεφαλείς στα μείζονα ζητήματα του τόπου! 
Θέσεις και προγράμματα που παραμένουν εν 
πολλοίς άγνωστα στους ψηφοφόρους –ειδι-
κότερα όσων διαμένουν στα αστικά κέντρα–, 
αφού το κριτήριο της ψήφου περιορίζεται στις 
φωτογραφίες των υποψηφίων και στις συγ-
γενικές ή φιλικές σχέσεις αυτών με τους ψη-
φοφόρους- πελάτες τους. Αυτός ο βαθύτατα 
αντιδημοκρατικός τρόπος συγκρότησης των 
ψηφοδελτίων, με άνωθεν επιλογές των υπο-
ψηφίων περιφερειαρχών και δημάρχων εί-
ναι η βασικότερη αιτία παραλυσίας και αδυ-
ναμίας υλοποίησης ακόμα και του καλύτερου 
σχεδίου για την εξέλιξη του τόπου. Αντιθέτως 
προωθεί και καταξιώνει το ατομικό συμφέρον 
μιας ομάδας ανθρώπων στη συμπολίτευση 
και στην αντιπολίτευση –που για την περιφέ-
ρειά μας δεν είναι πάνω από 100, με μέσο όρο 
ηλικίας άνω των 60–, σε διαπλοκή με μικρά ή 
μεγαλύτερα επιχειρηματικά συμφέροντα και 
κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίοι, σταθερά 
επί δεκαετίες, αναπαράγουν τον παρασιτισμό 
τους, αδικώντας την Ιστορία και υπονομεύο-
ντας εν τέλει το μέλλον της Ηπείρου.

Η Πρωτοβουλία αρχικά ζήτησε την υπο-
γραφή κάθε ανήσυχου πολίτη που διακρί-
νει τα παθολογικά φαινόμενα σ' αυτό το σύ-
στημα επιλογής και εκλογής, παίρνοντας ίσες 
αποστάσεις από όλους τους συνδυασμούς και 
τους υποψηφίους. Στο ψήφισμά της τέθηκε το 
σημαντικότερο διακύβευμα αυτών των δημο-
τικών εκλογών για τον δήμο μας, που είναι η 
οριστική απαξίωση και ερήμωση των ορεινών 
μας χωριών. Ερήμωση που επιτάθηκε με την 

εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων και 
του Καποδίστρια  αφού οι πόροι της αιρετής 
περιφέρειας μειώθηκαν κατά 70% την τελευ-
ταία τριετία, με αντίστοιχη μείωση του περιφε-
ρειακού  ΑΕΠ κατά 12%. Η ερήμωση των χω-
ριών μας αποτελεί την οριστική ρήξη με την 
Ιστορία και τον Πολιτισμό μας ως βιωμένης 
σχέσης με τον χώρο, ολοκληρώνοντας τις συ-
νέπειες της αστυφιλίας και τις μετανάστευσης 
ως απόρροια των εμφυλιοπολεμικών συν-
θηκών ήδη από τη δεκαετία του ’60. Στις ση-
μερινές συνθήκες, αυτή η ρήξη οδηγεί στον 
εγκλωβισμό των αποδήμων και των παιδιών 
τους σε συνθήκες ένδειας στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα καθιστώντας ως μοναδική επιλο-
γή επιβίωσης τη φυγή των νέων από τη χώρα 
με τις γνωστές  συνέπειες στο δημογραφικό 
πρόβλημα του τόπου μας. Μια τέτοια εξέλιξη 
θα λειτουργήσει, τέλος, υποστηρικτικά  προς 
την ολοκλήρωση των αλυτρωτικών βλέψεων 
της γειτονικής Αλβανίας εις βάρος της χώρας, 
μετά και την αντίστοιχη ερήμωση και εγκατά-
λειψη των χωριών της Β. Ηπείρου. 

Οι επικείμενες εκλογές πραγματοποιού-
νται σε καθεστώς γερμανικής επικυριαρχίας 
με επιτελικό ρόλο της ομάδας Φούχτελ, που 
καθιστά το χρέος –ειδικά των ΟΤΑ– μέσο για 
την εξαγορά δημόσιου πλούτου, επίτευξης 
κερδοσκοπικών επενδύσεων του γερμανι-
κού κεφαλαίου στα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα της ελληνικής οικονομίας (ενέργεια, τουρι-
σμός κοκ) προς όφελος των δικών τους πολυ-
εθνικών και των χρεωμένων δήμων της Γερ-
μανίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επικείμενη 
χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας 
στερεών αποβλήτων στο Ελευθεροχώρι –λίγα 
χιλιόμετρα από το ιστορικό θέατρο της Δω-
δώνης!! – δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα ιδι-
ωτικής κερδοφορίας από την διαχείριση των 
σκουπιδιών, αλλά μετατροπή μιας ιστορικής 

περιοχής, της Δωδώνης –με διεθνή πολιτιστι-
κή βαρύτητα, σπάνια βιοποικιλότητα και φυ-
σικό κάλλος– σε σκουπιδότοπο της Ηπείρου. 
Προωθεί δε την τεχνολογική εξάρτηση από 
παρωχημένη γερμανική ή αμερικάνικη τε-
χνολογία μέσω ελληνικών θυγατρικών, με με-
γαλύτερη επιβάρυνση στα δημοτικά τέλη και 
τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, 
την κτηνοτροφία και το οικοσύστημα. Το δε 
αρχαίο θέατρο μετατρέπεται σταδιακά σε «εκ-
μεταλλεύσιμο πόρο» για τη διασφάλιση της 
κερδοφορίας του εργοστασίου, ενώ είναι πι-
θανό μελλοντικά να λειτουργεί αποκλειστικά 
με τις χορηγίες του εκάστοτε επιχειρηματία. 
Κατ’ αντιστοιχία, η πώληση της γαλακτοβιο-
μηχανίας ΔΩΔΩΝΗ στην Strategic Initiative 
του Μάικλ Ο' Νηλ –επικεφαλής της τουρκικής 
Coca Cola– δεν ήταν απλώς μια ακόμα ιδιω-
τικοποίηση που επέβαλε το μνημόνιο, αλλά 
ένας αποικιακού τύπου έλεγχος του μοναδι-
κού πόρου για την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της Ηπείρου: της κτηνοτροφίας. Θα άξιζε 

λοιπόν να διερευνηθεί ο ρόλος του νέου ιδι-
οκτήτη της ΔΩΔΩΝΗΣ στα ευρύτερα «ανα-
πτυξιακά σχέδια της περιοχής», μετά την πα-
ραχώρηση έκτασης, ιδιοκτησίας της ΔΩΔΩ-
ΝΗΣ, στην περιοχή της Ελεούσας, για την ενα-
πόθεση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλή-
των και την παραγωγή βιοαερίου και λυματο-
λάσπης. 

Καλούμε τους υποψήφιους αιρετούς να 
απαντήσουν δημόσια σε ερωτήματα που αφο-
ρούν τα παραπάνω ζητήματα: 

1) Μέτρα για την ελάφρυνση των επιβα-
ρύνσεων στην πατρική μας περιουσία από 
τα χαράτσια, τους επικείμενους φόρους για τα 
αγροτεμάχια, τα τεκμήρια, τα δημοτικά τέλη, το 
κόστος ύδρευσης κ.λπ., ειδικά για τους χαμη-
λοσυνταξιούχους και όσους βρίσκονται κάτω 
από το όριο της φτώχειας,  

2) Κίνητρα υποστήριξης νέων που επι-
στρέφουν στην περιοχή, σε συνδυασμό μ' ένα 
σχέδιο για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων 
θέσεων εργασίας, 

3) Σχέδιο και προϋποθέσεις για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση σε επίπεδο μικροπε-
ριφέρειας στη βάση του εκσυγχρονισμού της 
παράδοσης (εκκινώντας από τα ιστορικά μας 
μνημεία: Δωδώνη, Σούλι, Αχέροντα), της μα-
στορικής τέχνης και των συνεταιρισμών που 
αναπτύχθηκαν στα ορεινά μας χωριά, 

4) Πρωτοβουλίες για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων του Καποδίστρια και των συνε-
πειών της υποβάθμισης όλων των υποδομών 
του κοινωνικού κράτους (έλλειψη συγκοινω-
νίας, πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας, προνοι-
ακών δομών κοκ) που επιτάθηκαν με τη μετα-
φορά της έδρας του δήμου από την Τύρια στον 
Άγιο Δημήτριο.

5) Ειδικά δε για τους αιρετούς της περι-
φέρειας, ζητάμε τη θέση που παίρνουν έναντι 
των διεκδικήσεων των γερμανικών αποζημι-
ώσεων και επανορθώσεων για τα κατεστραμ-
μένα χωριά της Ηπείρου: Λιγκιάδες, Κομμένο, 
Κεφαλόβρυσο, Μουσιωτίτσα, Πέντε Πηγάδια, 
χωριά του Φαναρίου Παραμυθιάς.

Οι απαντήσεις των αιρετών θα κοινοποιη-
θούν μέσω του διαδικτύου και των ηπειρωτι-
κών Μέσων Ενημέρωσης, ενώ θα επιδιωχθεί 
σχετική εκδήλωση λίγο πριν τις δημοτικές 
εκλογές. Ευελπιστούμε η πρωτοβουλία μας να 
συμβάλει στην αντικειμενική ενημέρωση ετε-
ροδημοτών και δημοτών προκειμένου αυτοί 
να ασκήσουν πιο υπεύθυνα το εκλογικό τους 
δικαίωμα. Θα θέλαμε η πρωτοβουλία ν’ απο-
τελέσει πρόκριμα για τη δημιουργία μιας κί-
νησης ενεργών πολιτών που θα θέτει μετ’ επι-
τάσεως το ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου και 
της δημόσιας λογοδοσίας των αιρετών, διεκδι-
κώντας ουσιαστική συμμετοχή της αποδημίας 
στα τοπικά και περιφερειακά δρώμενα. Οι συ-
νυπογράφοντες πιστεύουμε πως είναι δυνατή 
ακόμα και εξ αποστάσεως η ανάδειξη μορφών 
άμεσης δημοκρατίας, μέσω διαδικτυακών ψη-
φοφοριών, τοπικών δημοψηφισμάτων κ.λπ. 
που αποτελούν προαπαιτούμενα ενός νέου 
κοινοτιστικού προτάγματος στην Ήπειρο.

Ήπειρος
Πρωτοβουλία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ήπειρο

“ 

Εμείς απευθυνόμα-

στε σε ανθρώπους 

που κατανοούν ότι 

πρέπει πια να αγω-

νιστούμε όλοι μαζί 

για να αλλάξουμε 

τον τόπο.

                  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Του Νίκου Ντάσιου
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Την Κυριακή, 27 Απριλίου, κα-
ταθέσαμε στο Πρωτοδικείο της 
Θεσσαλονίκης το ψηφοδέλτιο 
του συνδυασμού μας, που απο-
τελείται από 49 υποψηφίους δη-
μοτικούς συμβούλους, και 14 
συμβούλους δημοτικών κοινο-
τήτων. Ο μέσος όρος ηλικίας των 
δημοτικών συμβούλων είναι τα 
32 χρόνια, ενώ το 46% των υπο-
ψηφίων μας είναι γυναίκες.    

Α 
πό μόνη της, η κατάθεση 
του ψηφοδελτίου υπήρ-
ξε ένας μεγάλος άθλος –
πράγμα που ισχύει για 

οποιαδήποτε αδέσμευτη/ανεξάρ-
τητη δημοτική παράταξη. Διότι, αυ-
τήν τη στιγμή, ο τρόπος που είναι 
διατυπωμένος ο νόμος και οι προ-
ϋποθέσεις της εκλογικής καθόδου 
υπονομεύουν ντε φάκτο το κατά 
τα άλλα καθολικό δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο, για 
αδέσμευτες πρωτοβουλίες πολιτών, 
και φωνές που πηγάζουν απευθεί-
ας από τα σπλάχνα της κοινωνίας 
μας –δίχως να διαμεσολαβούνται 
από κόμματα, δίκτυα εξουσίας 
και άλλους μηχανισμούς ισχύος– 
να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα 
κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Πόσο 
μάλλον όταν αυτά ανακοινώνονται 
από το υπουργείο δέκα μόλις μέρες 
πριν το πέρας των σχετικών προθε-

σμιών, με σημαντικές αλλαγές στις 
προϋποθέσεις καθόδου, που δυ-
σκολεύουν ακόμα περισσότερο τη 
διαδικασία.

Αφού καταφέραμε και ξεπερά-
σαμε αυτόν τον τεχνητό σκόπελο, 
προχωρούμε στην τελευταία φάση 
του προεκλογικού μας αγώνα. Προ-
σπαθούμε να υπερβούμε τον απο-
κλεισμό της τηλεολιγαρχίας και την 
κατάφωρα μονομερή στήριξη που 
δίνουν στον «αγαπημένο» τους νυν 
δήμαρχο –αναζητώντας εναλλακτι-
κούς τρόπους ώστε να διαδώσου-
με το μήνυμά μας. Δίνουμε μεγά-
λη σημασία στη φυσική μας παρου-
σία στις γειτονιές, κι αυτό όχι απλώς 
για μια επίσκεψη. Οργώνουμε τους 
δρόμους ΟΛΗ ΜΕΡΑ και η επαφή 
μας με τους συμπολίτες μας αποτε-
λεί για μας ένα μεγάλο σχολείο. 

Προχωράμε καταθέτοντας πάνω 
από 50 θέσεις για τον Δήμο Θεσ-
σαλονίκης –ενώ ταυτόχρονα απο-
καλύπτουμε τη φούσκα της διοίκη-
σης Μπουτάρη, δημοσιοποιώντας 
πάνω από σαράντα υποσχέσεις που 
πραγματοποίησε προεκλογικά και 
δεν υλοποίησε καμία. Ταυτόχρονα 
ετοιμάζουμε δύο μεγάλες εκδηλώ-
σεις, μια για την κοινωνική αλληλεγ-
γύη στις γειτονιές, και μία άλλη για 
την ανασυγκρότηση του παραγωγι-
κού ιστού της πόλης. 

Κυρίως, σκοπεύουμε να αναδεί-
ξουμε το μείζον, το κεντρικό ζήτημα, 

που λείπει από αυτή την προεκλογι-
κή περίοδο –όχι τυχαία, πιστεύουμε. 
Έχει να κάνει με το ποια θα είναι η 
γενική φυσιογνωμία και ο χαρακτή-
ρας της πόλης μας το 2020. Τη γε-
νική της κατεύθυνση και φυσιογνω-
μία που θα έχει στο μέλλον: Γιατί, 
αυτήν τη στιγμή, τη διοικούν δυνά-
μεις που επιθυμούν να τη μεταβά-
λουν σε αποικιακό-τουριστικό υπο-
σταθμό του άξονα Βερολίνου-Ουά-
σιγκτον-Άγκυρας, ο οποίος επιδιώ-
κει να θέσει υπό τον έλεγχό του ολά-
κληρη τη Βαλκανική. 

Σε αυτούς, δε, που μας κατηγο-

ρούν για «στείρο αντιμπουταρισμό», 
απαντούμε: Μια ενδεχόμενη επα-
νεκλογή Μπουτάρη, που αποτελεί 
από τις πιο εξτρεμιστικές φωνές της 
σύγχρονης εθελοδουλίας, θα ση-
ματοδοτήσει μια 10ετία κυριαρχίας 
του στα δημοτικά πράγματα, γεγο-
νός που θα αλλάξει εκ βάθρων την 
ίδια την πόλη μας.

Αν αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σή-
μερα αντιληπτό από μια μεγάλη με-
ρίδα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, 
φταίνε οι κυριότερες δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης: Που ασκούν στον 
Μπουτάρη από μηδενική έως ελάχι-

στη κριτική στις κεντρικές του επιλο-
γές, ενώ εστιάζουν στα δευτερεύοντα: 
Ο Σταύρος Καλαφάτης, για παρά-
δειγμα, αντιμετωπίζοντας τη διπρο-
σωπία της ΝΔ (που απ’ τη μία τον 
κατεβάζει ως υποψήφιο και από την 
άλλη κάνει ό,τι περνάει από το χέρι 
της για να βγει ο Μπουτάρης) περιο-
ρίζεται αυστηρά στα ζητήματα καθη-
μερινότητας, παρεμβάσεων στις γει-
τονιές κ.ο.κ. Σαν να είναι απλώς ένας 
αντιδήμαρχος… έργων του Μπουτά-
ρη. Το ίδιο και με τους άλλους υπο-
ψηφίους (κυρίως με τους Τρ. Μητα-
φίδη-Ελ. Ιωαννίδου), που μάλλον 
δεν επιθυμούν να θίξουν το κεντρι-
κό ζήτημα που θέτει η υποψηφιότη-
τα Μπουτάρη, με συνέπεια να αυτο-
ϋποβαθμίζονται σε μια θέση «εσωτε-
ρικής αντιπολίτευσης».

Βέβαια, πέρα απ’ όλα αυτά, βλέ-
πουμε την ίδια την κάθοδό μας στις 
δημοτικές εκλογές ως ένα «πείρα-
μα υπό πραγματικές συνθήκες». 
Αυτό που θέλουμε να επαληθεύ-
σουμε είναι το εάν είναι εφικτή η 
παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές 
μ’ έναν τρόπο που αφαιρεί το μονο-
πώλιο άσκησηςτης κάστας των πο-
λιτικών πάνω στα κοινά, επαναφέ-
ροντάς τα στην καθημερινότητα των 
απλών ανθρώπων. Με αιχμή αυτή 
την αρχή, σχεδιάζουμε να τρέξου-
με στον προεκλογικό στίβο μέχρι 
τις 18 Μαΐου.

          ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»
Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας νέων για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το «Μνημείο Υποτέλειας» που έστησαν τα μέλη του συνδυασμού στην 
πλατεία Αριστοτέλους, την ημέρα της επίσκεψης Μέρκελ.

Υποψήφιος δήμαρχος
Ρακκάς Γιώργος, Πολιτικός Επιστή-

μονας

Δημοτική ενότητα Θεσ/νίκης 
Υποψήφιοι δημ. σύμβουλοι*

Αγγελίδης  Ιωάννης, Φοιτητής Πο-
λιτικών Επιστημών

Αγγελίδης Σωτήριος, Σπουδαστής
Αγγελίδου Βασιλική, Ψυχολόγος – 

Δασκάλα Χορού
Αδαλή Μαριάννη, Ελεύθερη Επαγ-

γελματίας
Αλέστας Δημήτριος, Καθηγητής 

Πληροφορικής
Ανανιάδης Βασίλειος, Μηχανικός 

Υπολογιστών
Αργυροπούλου Χριστίνα, Ελεύθερη 

Επαγγελματίας
Γεωργαλίδης Γεώργιος, Φοιτητής 

Πληροφορικής
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος,  Τοπο-

γράφος
Γουνόπουλος Άγγελος, Πολιτικός 

Επιστήμονας
Διαλεκτόπουλος Κωνσταντίνος, Με-

ταπτυχιακός Φοιτητής Φυσικής
Δούση Ευθυμία, Δικηγόρος
Κάβουρα Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια 

Ιατρικής
Κάβουρα Μαρία, Φοιτήτρια Τμήμα-

τος Νηπιαγωγών
Καραγεωργίου Άννα, Ιδιωτική 

Υπάλληλος
Καρακομνηνού-Τσιγγοπούλου 

Νιόβη, Φοιτήτρια
Καρυστηναίου Μαρία-Μαργαρίτα, 

Φοιτήτρια-Νέα Επιχειρηματίας
Κατζούρη Δέσποινα, Δασκάλα
Κατζούρης Νικόλαος, Υπ. Διδάκτο-

ρας Μαθηματικών
Κουλαφέτη Μαρούλα-Ιλιάνα, Ιστο-

ρικός
Κουρή Αναστασία-Άννα, Φιλόλογος
Κυμπάρη Αναστασία, Πτυχ. Αγγλι-

κής Φιλολογίας
Κυμπάρης Γεώργιος, Ιδιωτικός 

Υπάλληλος
Λαμπρίδης, Αλέξανδρος, Σπουδα-

στής Μάρκετινγκ
Λεκκού Κυριακή, Νηπιαγωγός
Λεκκού Χριστίνα, Φιλόλογος
Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Καθηγη-

τής Αγγλικών
Μιχαηλίδης Αλέξανδρος, Φοιτητής 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μπούσμπουρας Δημήτριος, Βιολό-

γος-Περιβαλλοντολόγος
Μπύρος-Αθανασίου Γεώργιος, Φοι-

τητής Φυσικού
Μπύρος Θεόδωρος, Καθηγητής 

Φυσικής
Νεραντζάκη Ανδριάνα, Φοιτήτρια 

Αρχαιολογίας
Νικλοαΐδης Ιωάννης-Διονύσιος, 

Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών

Νικολαΐδου Σοφία, Μεταπτυχιακή 
Φοιτήτρια Ιστορίας

Ξανθός Ιωάννης, Φοιτητής Πολιτι-
κός Μηχανικός

Οικονόμου Ασπασία, Φοιτήτρια 
Φυσικής

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολι-
τικός Μηχανικός

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Φοιτή-
τρια Νομικής

Ποντίκης Αστέριος, Λογιστής
Ρακκά Μαρία, Ιχθυολόγος-εκπαι-

δεύτρια καταδύσεων
Ρήγας Αντώνιος, Πτηνοτρόφος
Σεβρή Γεωργία, Ιδιωτική Υπάλληλος
Σεβρής Κωνσταντίνος, Πολιτικός 

Επιστήμονας
Σπηλιοπούλου Δάφνη, Φοιτήτρια 

Γεωλογίας
Τζιούμπας Αθανάσιος, Εργαζόμενος 

ΚΕΘΕΑ
Φρουζάκης Δαυίδ, Δάσκαλος
Χατζηπέτρου Αικατερίνη, Δικηγό-

ρος
Χατζηπέτρου Μιχαήλ, Έμπορος
Χρυσίδης Κυριάκος, Ηθοποίος

1η δημοτική κοινότητα 
Θεσσαλονίκης

Βεζιργιαννίδου Καλιρρόη, Γεωπό-
νος

Γεωργιάδης Κυριάκος, Φιλόλογος
Γραικού Ευγενία, Δασκάλα
Θωμάς Ιωάννης, Ζωγράφος-Αγιο-

γράφος
Κούβαρη Παναγιώτα, Ζωγράφος
Μπάσογλου Ανδρέας, Φαρμακο-

ποιός
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Ξυ-

λοτεχνίτης

3ο Δημοτική κοινότητα 
Θεσσαλονίκης

Ανανιάδης Παναγιώτης, Δάσκαλος
Βεζιργιαννίδης Παναγιώτης, Δασο-

λόγος
Δανηιλίδου Ευαγγελία, Ψυχολόγος
Ρακκάς Μιχαήλ, Μηχανικός Μοτο-

συκλετών
Τζιούμπα Άννα, Ελεύθερη Επαγγελ-

ματίας
Χαριζάνης Αντώνιος, Βιβλιοπώλης
Χατζηπέτρου Χρυσάνθη, Έμπορος

To ψηφοδέλτιο της παράταξης «Μένουμε Θεσσαλονίκη»



Αριθμός φύλλου 104          ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ 2014 15

Ναί!
Γιατί βαρεθήκαμε αυτό το κακο-
παιγμένο ΘΕΑΤΡΟ κάθε τέσσε-
ρα χρόνια: να βγαίνουν οι άσχε-
τοι, οι κομματικοί, οι ανύπαρ-
κτοι, οι ιδιοτελείς, μασκαρεμέ-
νοι με «οράματα» και «ευαισθη-
σίες», προκειμένου να μας παρα-
μυθιάσουν με τα ίδια χιλιοειπω-
μένα φούμαρα.

Γ 
ιατί η διοίκηση Πετρί-
δη δεν έλυσε ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
πρόβλημα της Κομοτηνής 
αλλά κατάφερε να …δημι-

ουργήσει αρκετά! Όσο για την δη-
μοτική του ομάδα, τι κριτική να κά-
νεις στο απόλυτο τίποτε; Λες και δεν 
υπήρχε, με τα μισά της τουλάχιστον 
μέλη να μη λένε επί 3,5 χρόνια ούτε 
μια λέξη!

Γιατί η (άλλη) αντιπολίτευση 
ήταν για 3,5 χρόνια κυριολεκτικά 
ΜΗΔΕΝΙΚΗ: καμμία πρόταση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, καμμία πα-
ρουσία στην κοινωνία, κανένας λό-
γος στον Τύπο… Θυμήθηκε τον 
ρόλο της …παραμονές εκλογών!

Γιατί ο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» δεν εί-
ναι μόνο δημοτική παράταξη. Είμα-
στε η ΜΟΝΗ ομάδα πολιτών που 
εκδίδει έντυπο γνώμης, που οργα-
νώνει συνεργατικούς λαχανόκη-
πους, που έστησε Κοινωνική Συνε-
ταιριστική Επιχείρηση, που παράγει 
από χρόνια ιδέες και έργα, μακρυά 
από κόμματα και κυκλώματα.

Γιατί είμαστε οι μόνοι που ζητή-
σαμε διαχειριστικό έλεγχο, που κά-
νουμε ρεαλιστικές προτάσεις, που 
καταγγέλλουμε τις προξενικές πα-
ρεμβάσεις,  που προτείνουμε άλλο 
μοντέλο σχέσεων δημότη - Δήμου.

Γιατί όλοι γνωριζόμαστε στον 

τόπο μας, ξέρουμε πρόσωπα και 
πράγματα. Ξέρουμε ποιοι έχουν 
κριθεί στα κοινά και ποιο είναι το 
παρελθόν του καθενός. Ας αφήσου-
με επιτέλους μια ΕΛΠΙΔΑ για το 
μέλλον όλων μας!

Στο ψηφοδέλτιο του Σπάρτα-
κου, συνολικά 86 άτομα, συμμετέ-
χουν οι:

- Κομοτηνής:
Αμανατίδης Δημήτριος, 
Αραμπατζή Αντιγόνη, 
Αχμέτ Τζεμ, 
Βγενάς Παναγιώτης,
 Βουσβούκης Δαμιανός,
 Γεωργαντά Αναστασία, 
Εφετζής Γεώργιος,
 Ζαφειρίδης Γεώργιος,
 Ιμπράμ Ικρέμ,
 Ισμαήλ Σαδίκ,
 Καλοδημίδης Πάρις,
 Κάλφας Σταμάτιος,
 Καραγιαννίδης Αθανάσιος,
Καραΐσκος Κοσμάς,
 Καραΐσκος Κωνσταντίνος,
 Καρακολίδης Παναγιώτης,
 Καραμασούλης Χρήστος,
 Κασάπης Δημήτριος,
 Κασιρίδης Βαλεντίνος,
 Κελέσης Γεώργιος,
 Κιτούλης Στυλιανός,
 Κοντόλια Αναστασία,
 Κυριαζής Κυριάκος,
 Λακάκη Πολυχρονία (Πόλυ),
 Μαγδαλίδου Μαγδαληνή (Λίνα),
 Μαθιουδάκης Ματθαίος,
 Μάλλιου Παρασκευή (Βίβιαν),
 Μάνου Λαμπρινή,
 Μαρασλή Ευγενία (Τζένη),
 Μαυροπούλου Παγώνα,
 Μητσοπούλου Ευδοκία (Εύη),
 Μουσταφά Σαλή,
 Μπογιατζή Μαλαματένια (Ματίνα),
 Μποζατζή Αγγελική,

 Μυστακίδης Κωνσταντίνος,
 Μωραΐτη Πηνελόπη – Σοφία,
 Ξενοδοχίδης Κωνσταντίνος,
 Οσμάν Τζανσού,
 Πάκος Γεώργιος,
 Παπαγεωργίου Μαρία,
 Παρλάκ Ελισάβετ,
 Παφής Γεώργιος,
 Προυσινούδης Ιωακείμ (Μάκης),
 Ραμαδάν Χαλήλ Ιμπράμ,
 Ρόιδος Κωνσταντίνος,
 Ρούφου Βασιλική,
 Σαλαμάνης Αθανάσιος,
 Σερετίδης Μιχαήλ,
 Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
 Σολάκ Χασάν, 
Σοφτά Τουρκιέ,
 Ταχήρ Τουντζάϊ,
 Τριανταφυλλίδου Όλγα,
 Τροσίδης Αθανάσιος,
 Φώλιας Δημήτριος,
 Χεργκελετζή Ευμορφία (Εύη)

• Αιγείρου:
Καραφύλλης Παναγιώτης,
 Κουμπάκη Κωνσταντινιά,
 Μπαχτσεβάνης Ιωάννης

• Νέου Σιδηροχωρίου:
Κούρτ Χασάν Σαλή, 
Μποζατζή Βασιλική,
 Νικολαΐδης Αναστάσιος
 
Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτι-
κής κοινότητας: 

• Θρυλορίου:
Τσαφαρίδης Αλέξανδρος, 
Φωτιάδης Ιωάννης,
 Χασαντζόγλου Ριτβάν

• Κομοτηνής:
Δεμερτζή - Ισμαήλ Χατιγέ,
 Καμενίδης Ισαάκ,
 Καμινίδης Βλαδίμηρος,
 Κασιρίδης Μιχαήλ,
 Κιαμήλ Οζγιάν,
 Μαμούκαρη Περσεφόνη (Πέρσα),
 Σαρίδου Αριστέα, 

Χασάν Σεβίμ,
 Χουσεΐν Βιλντάν

 
Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής 

κοινότητας:
• Αγίων Θεοδώρων: Μαλλιαρός 
Βασίλειος
• Αιγείρου: Θεοδωρίδης Παναγιώ-
της
• Γλυφάδας: Τεφίκ Ισμαήλ

• Γρατινής: Τρέσαλος Χρήστος
• Καρυδιάς: Ξανθού Χρυσάνθη
• Κοσμίου: Δάγκα Γεωργία
• Μελέτης: Μεχμέτ Ζεκριέ
• Νέας Καλλίστης: Καμενίδης Βί-
κτωρας
• Νέου Σιδηροχωρίου: Κασιρίδου 
Μαρίνα, Κούρτ Χασάν Χασάν 
• Παγουρίων: Ρωσίδου Μαρίνα
• Πόρπης: Κατσίκας Δημήτριος
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Στην Κομοτηνή, η δημοτική κίνηση Σπάρτακος κατέρχεται για δεύτερη φορά στις εκλογές και παλεύει για το καλύτερο

Κομοτηνή: To ψηφοδέλτιο του «Σπάρτακου»

Η πρόσφατη εξέλιξη με την ευ-
ρωυποψηφιότητα της Σαμπιχά 
Σουλεϊμάνογλου, όπου ο Σύρι-
ζα κατόρθωσε να… επιτύχει τον 
απόλυτο διασυρμό του, απέδειξε 
και πάλι σε όλο της το μεγαλείο 
την αντιστρόφως ανάλογη σχέ-
ση που επικρατεί εδώ και πολλά 
χρόνια στη Θράκη μεταξύ τουρ-
κικής επιρροής και ελληνικής 
ανεπάρκειας. 

Μ 
ια γυναίκα, μουσουλ-
μάνα και Ρομά, που 
χρόνια τώρα αγωνίζε-
ται για την προκοπή 

του οικισμού της (Δροσερό Ξάνθης), 
απορρίφθηκε από υποψήφια του 
Σύριζα με πρωτοφανώς κωμικοτρα-
γική επιχειρηματολογία: ως… όργα-
νο του ελληνικού εθνικισμού!

Και όσο βέβαια προσπαθούν να 
δικαιολογηθούν, τόσο περισσότε-
ρο ξεφτιλίζονται. Καθοριστική ήταν 
αναμφίβολα η συμβολή των ντό-
πιων συριζαίων, που υπάκουσαν 
στην εντολή του τουρκικού προξε-
νείου και εκβίασαν την απόφαση 
της Αθήνας. Την ίδια στιγμή μάλι-
στα που το περιφερειακό ψηφοδέλ-
τιο του ίδιου κόμματος συμπεριέλα-
βε τον σεσημασμένο «γκριζόλυκο» 

Αχμέτ Κουρτ, πρόεδρο της παράνο-
μης «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης», 
ο οποίος κόπηκε τελικά με κεντρι-
κή απόφαση! Αλήθεια, ο συνδυα-
σμός της κ. Λαφτσή τι λέει για όλα 
αυτά; Γιατί τηρεί μία τόσο εκκωφα-
ντική σιγή ιχθύος;

Εμείς, ως «Σπάρτακος», έχου-
με επανειλημμένα επισημάνει τον 
προεκλογικό εξευτελισμό των ελ-
ληνικών κομμάτων και υποψηφίων. 
Δυστυχώς, όπως είναι φανερό, τα 
πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύ-
ουν. Όλα τα παραπάνω αφορούν σε 
ένα κόμμα που δήθεν κόπτεται για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ξέ-

ρουμε ότι και οι άλλοι δεν είναι σε 
καλύτερη μοίρα. Μαθαίνουμε ότι 
όλοι οι μειονοτικοί υποψήφιοι σύμ-
βουλοι υποχρεούνται να δηλώσουν 
στήριξη στο κόμμα DEB για τις ευ-
ρωεκλογές. Βλέπουμε υποτραπέζι-
ες συμφωνίες να πριμοδοτούν κυ-
βερνητικούς συνδυασμούς με κα-
τευθυνόμενες μειονοτικές υποψη-
φιότητες. Και ακόμη και μουσουλ-
μάνοι του υποκόσμου εμφανίζονται 
σε κεντρικούς προεκλογικούς ρό-
λους!

Μέσα σε όλο αυτό το αρρωστη-
μένο κλίμα, καλούμε ΟΛΟΝ τον 
πληθυσμό της περιοχής που πι-

στεύει σε μια ειρηνική, δημοκρα-
τική και ειλικρινή συνύπαρξη χρι-
στιανών και μουσουλμάνων, να γυ-
ρίσει την πλάτη του σε διχαστικές 
γραμμές και βρώμικα παρασκή-
νια. Μία μόνο εκλογική απάντηση 
μπορεί να δοθεί στη σαπίλα, στην 
αναξιοπρέπεια, στον μισελληνισμό: 
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» για τον Δήμο Κο-
μοτηνής!

25 Απριλίου 2014
«Σπάρτακος»

Παράταξη Πολιτών για τον 
Δήμο Κομοτηνής

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο μισελληνισμός και οι…άλλοι» - Δελτίο Τύπου
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     ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι είναι ειλικρινείς, μιλούν ευθέως 
και με αποδείξεις όταν αναφέρονται στην 
Κύπρο και την πορεία του Κυπριακού. Σε 
δεκάδες βιβλία και σε εκατοντάδες άρθρα, 
οι Τούρκοι (στρατιωτικοί, πολιτικοί, πανεπι-
στημιακοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι), μας 
παραθέτουν, με στοιχεία και γεγονότα, κα-
θώς και με έγγραφα αρχείων και συνεδρι-
άσεων, τις επιδιώξεις της Τουρκίας στο Κυ-
πριακό και τις προσπάθειες που κατέβαλε 
για την υλοποίησή τους. 

Π 

ώς δρομολόγησαν την πορεία επα-
νάκτηση της Κύπρου, από τη δε-
καετία του ’50, πώς μεθόδευσαν τα 
διάφορα στάδιά της, στην αρχή με 

τις πλάτες και τη συνεργασία της Αγγλίας. Μας 
παραθέτουν στοιχεία για τις προβοκάτσιες που 
έκαναν, τις διαδρομές της μεταφοράς όπλων 
και στελεχών του τουρκικού στρατού τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του 1960, πώς εκφόβισαν 
τους Τουρκοκύπριους για να στοιχηθούν μαζί 
τους, να ενταχθούν σε θύλακες υπό τον έλεγ-
χο Τούρκων στρατιωτικών. Το σημαντικότερο: 
Αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες, τη γενικό-
τερη στρατηγική και τους επιμέρους στόχους, τα 
αναφέρουν σε κείμενά τους βασικοί παράγοντες 
της τουρκικής πλευράς, που ήσαν πρωταγωνι-
στές των εξελίξεων, που ήσαν υπεύθυνοι για τη 
δρομολόγηση και εφαρμογή τους, που είχαν την 
άμεση εποπτεία για όσα καταμαρτυρούν.

Χαρακτηριστικά: Στο χρηματοκιβώτιο του 
Τουρκοκύπριου υπουργού Γεωργίας Φα-
ζίλ Πλουμέρ βρέθηκαν έγγραφα, που είχε το-
ποθετήσει εκεί πριν από το πραξικόπημα των 
Τουρκοκυπρίων τον Δεκέμβριο του 1963, 
τα οποία καθόριζαν λεπτομερώς τις εξελίξεις 
που επιδίωκε ο τουρκικός σχεδιασμός. Για το 
θέμα της αμιγώς τουρκικής περιοχής, έγραφε 
ότι: όταν θα άρχιζε η σύγκρουση, η διασκορπι-
σμένη σε όλο το νησί τουρκική κοινότητα έπρε-
πε να συγκεντρωθεί διά της βίας σε μια περιο-
χή και να υποχρεωθεί να την υπερασπιστεί. «Η 
επιλογή της περιοχής εξαρτιόταν από το στρα-
τηγικό σχέδιο που θα ετοίμαζαν οι ειδικοί», τό-
νιζε. Άλλο ανώτατο στέλεχος της ηγεσίας της 
Άγκυρας αναφέρει χαρακτηριστικά για τη γεω-
στρατηγική σημασία που έχει η Κύπρος και ότι 
οι τουρκικές επεμβάσεις δεν έγιναν για το χατί-
ρι των Τουρκοκυπρίων, αλλά για τα γεωστρα-
τηγικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Οι Τούρκοι αναλυτές και απομνημονευμα-
τογράφοι, με ειλικρίνεια και ευθύτητα, αναφέ-
ρουν την πορεία των στόχων της Άγκυρας, πως 
μέχρι στιγμής κατάφεραν να τους πραγματοποι-
ήσουν όλους και έφτασαν, σήμερα, στον προτε-
λευταίο: νομιμοποίηση των κατοχικών δεδομέ-
νων και δημιουργία ενός κρατικού μορφώμα-
τος με την Τουρκία κυρίαρχη στον Βορρά και 
συγκυρίαρχη στον Νότο. Μετά, για τον τελευ-
ταίο στόχο, όλα θα κυλίσουν εύκολα.

Όμως οι Έλληνες προοδευτικώνυμοι, σε 

ένα πράγματι ρατσιστικό αντιτουρκικό παρα-
λήρημα, αγνοούν τις τουρκικές πηγές, παρακά-
μπτουν τις μαρτυρίες της τουρκικής πλευράς, τα 
δεδομένα και στοιχεία που αυτή παρέχει. Δεν 
υπάρχουν οι τουρκικές μαρτυρίες, τις αγνοού-
με, δεν θέλουμε να τις διαβάσουμε, δεν θέλουμε 
να τις γνωρίζουμε, δεν μας ενδιαφέρουν, δεν τις 
υπολογίζουμε, φαίνεται να φωνάζουν εν χορώ, 
αμετακίνητοι και αμετάπειστοι. Γιατί, για να πε-
ράσουν τα ιδεολογήματά τους, για να εδραι-
ώσουν τον εκβρεφισμό της πολιτικής σκέψης 
στην Κύπρο, απαραίτητο για την ιδεολογική και 
κομματική τους εξουσία, πρέπει να κατασκευά-
σουν έναν λόγο αυτομαστιγώματος, ότι το θύμα, 
δηλαδή ο Κυπριακός Ελληνισμός, πρέπει να 
παρουσιάζεται ως θύτης. Και οι τουρκικές πη-
γές και μαρτυρίες δεν τους βοηθούν σ’ αυτό.

Πώς όμως να καλυφθεί η πραγματικότη-
τα με ιδεολογήματα και ψευδαισθήσεις. Πώς να 
εξαφανιστεί η κατοχή, η προσφυγιά, η εθνοκά-
θαρση που υπέστη ο Κυπριακός Ελληνισμός, 
πώς θα διαγραφεί η παρουσία 43 χιλιάδων κα-
τοχικών στρατευμάτων σε επιθετική διάταξη; 
Επιστρατεύτηκαν πολλοί ιδεοληπτικοί, εκπρό-
σωποι καλώς επιχορηγούμενων μη κυβερνη-
τικών οργανώσεων, ημιμαθείς και αγράμματοι, 
που στρώθηκαν να ανεύρουν κάθε λάθος και 

παράλειψη της ελληνικής πλευράς για να την 
αναγάγουν σε μείζον γεγονός που επεξηγεί την 
πορεία της Κύπρου και τις εξελίξεις στο Κυπρια-
κό. Γεμίσαμε με ειδικούς της λεπτομέρειας, επι-
στήμονες του μεμονωμένου γεγονότος, εμπει-
ρογνώμονες του ελάσσονος. Τους αναφέρεις τις 
τουρκικές πηγές για την άφιξη όπλων από την 
Τουρκία στην Κύπρο, με τόσες σφαίρες που 
μπορούσαν να σκοτώσουν από τέσσερις φορές 
όλους τους Έλληνες της Κύπρου από μίας ημέ-
ρας έως εκατόν χρόνων, κι αυτό από το 1959, 
μόλις υπεγράφησαν οι συμφωνίες Ζυρίχης και 
Λονδίνου και όλοι ανέμεναν ότι θα ξεκινούσε 
ο ανθόσπαρτος βίος της επίλυσης του Κυπρια-
κού. Όχι, λέει, με φανατισμό το ιδεοληπτικό σι-
νάφι των νεοκυπρίων,  δεν υπάρχει ο τουρκικός 
παράγοντας, εμείς οι Ελληνοκύπριοι φταίμε, κι 
αναφέρουν ένα ήσσονος σημασίας γεγονός που 
συνέβηκε σ’ ένα χωριό της Πάφου, όταν, στον 
γάμο της κόρης του, κάποιος παράγοντας δεν 
κάλεσε όλους τους Τουρκοκύπριους ομοχώρι-
ούς του ή όταν στη Λάρνακα κάποιος ταχυδρό-
μος δεν πήγε με επιμέλεια και γρήγορα κάποιες 
επιστολές στην τουρκοκυπριακή συνοικία.

Αυτόν τον εκβρεφισμό της πολιτικής σκέ-
ψης ανέλαβαν πολλοί να τον προωθήσουν συ-
νεπικουρούμενοι από ξένες πρεσβείες και άλ-
λες υπηρεσίες. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το κρατι-
κό ΡΙΚ. Ο Κύπριος φορολογούμενος πλήρωνε 
και πληρώνει ένα απίστευτης διαστρεβλωτικής 
μανίας ραδιοφωνικό ίδρυμα, που υπονομεύει 
τα ερείσματα και τα δίκαια του Κυπριακού Ελλη-
νισμού. Οι εκπομπές του Τάκη Χατζηγεωργίου 
και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου παλαιότερα και 
οι εκπομπές της Σούλας Χατζηκυριάκου τώρα, 
καθώς και άλλες παραγωγές, προάγουν τους ευ-
σεβοποθισμούς, τη μείωση της κριτικής σκέψης 
του Κύπριου πολίτη, την καλλιέργεια ενοχών 
και την παραδοχή των κατοχικών δεδομένων.

Επιτέλους, ας σταματήσει να μας χαρακτηρί-
ζει ο αντιτουρκικός ρατσισμός. Ας διαβάσουμε, 
λοιπόν, καλά και ξανά, τις τουρκικές πηγές. Εί-
ναι ειλικρινείς, πολύτιμες και απαραίτητες.

Ο αντιτουρκικός ρατσισμός
των Ελλήνων προοδευτικών
Του  Σάββα Παύλου 
από το ιστολόγιο savvaspavlou.wordpress.com/

“ 

Η Τουρκία σήμερα 

επιθυμεί τη νομιμοποί-

ηση των κατοχικών δε-

δομένων και δημιουρ-

γία ενός κρατικού μορ-

φώματος με την ίδια κυ-

ρίαρχη στον Βορρά και 

συγκυρίαρχη στον Νότο

Εν μέσω αποχωρήσεων, καταγγελιών και… 

δικαστικών διώξεων της διαλυόμενης και 

απερχόμενης νεοδημοκρατικής δημοτι-

κής αρχής και, από την άλλη, συνωστι-

σμού αλληλοδιαπλεκόμενων συμπαντι-

πολιτευόμενων ανεξάρτητων πασόκων, 

οι δημοτικές εκλογές στο Χαλάνδρι πα-

ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Η πορεία του Χαλανδρίου αντικατοπτρίζει 

τις ευρύτερες αλλαγές που συντελέστη-

καν τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Από 

τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, με 

τα μεγάλα έργα της Ολυμπιάδας άρχι-

σε να χάνει τον ιδιαίτερο πλουραλιστι-

κό, χαρακτήρα του και, από πόλη-κέντρο, 

μετατράπηκε σε προάστιο-κόμβο. Τα τε-

λευταία, δε, χρόνια, το κέντρο της πόλης 

αναπτύσσεται ως… μπαρούπολη και φρα-

πεδούπολη, χάνοντας τον μοναδικό συν-

δυασμό εμπορικών, ψυχαγωγικών, βι-

οτεχνικών και οικιστικών χρήσεων που 

το χαρακτήριζε διαχρονικά. Η εποχή του 

μνημονίου βρίσκει το Χαλάνδρι να βυθί-

ζεται ακόμη περισσότερο στο λάιφ στάιλ 

και τον παρασιτισμό, αντί να ακολουθή-

σει την αντίθετη πορεία.

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, όμως, 

αναπτύσσεται και ένα πολύμορφο κίνημα 

κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεργατι-

σμού, με πολλές και σημαντικές πρωτο-

βουλίες (διάθεση προϊόντων χωρίς με-

σάζοντες, συνεταιριστικό φροντιστήριο, 

συνεταιριστικός παιδικός σταθμός κ.λπ.) 

που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 

μια από τα κάτω ενεργοποίηση και ορ-

γάνωση των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια 

δραστηριοποιείται και η ανεξάρτητη δη-

μοτική συνεργασία «Αντίσταση με τους 

Πολίτες του Χαλανδρίου», που επιχειρεί 

να συνδυάσει την κινηματική δράση με τη 

διεκδίκηση της δημοτικής αρχής. 

Όπως λέει και ο υποψήφιος δήμαρχος, Σίμος 

Ρούσσος: «Ο Δήμος πρέπει να γίνει οργα-

νισμός της κοινωνίας των πολιτών, ανοι-

χτός, δημοκρατικός, πρωτεργάτης της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, κοιτίδα της πο-

λιτιστικής έκφρασης, φορέας της αξιακής 

ανασυγκρότησης της κοινωνίας μας».  

Αντίσταση 
στο… 
Χαλάνδρι
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Πέρασε στα ψιλά των εφημερίδων και των 
σάιτ, αλλά συμπυκνώνει την ουσία αυτού 
που οργουελιανά η κυβέρνηση αποκα-
λεί «ανάπτυξη». Ο λόγος για το υποτιθέ-
μενο «νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα» που 
παρουσίασαν ιθύνοντες του υπουργείου 
Οικονομικών στο Euro Working Group 
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλί-
ου 2014. 

Τ 
ο «νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα» 
στηρίχτηκε σε σειρά ερευνών και 
εκθέσεων που πραγματοποίησαν 
ως επί το πλείστον ξένες εταιρείες 

(McKinsey, Boston Consulting Group), γνώ-
ριμες για τη δραστηριότητά τους σε ρημαγ-
μένες από το ΔΝΤ χώρες κατά τη χρονιά που 
μας πέρασε. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμέ-
νη πρόταση για την αναδιάρθρωση της ελλη-
νικής οικονομίας, και την ανάπτυξή της, με 
προτεραιότητες στους κάτωθι πυλώνες: 
• Τουρισμός
• Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων
• Ενέργεια
• Διαμετακομιστικό εμπόριο & συνδυασμένες 

μεταφορές
• Έρευνα, τεχνολογία & καινοτομία
• Βιομηχανία φαρμάκων
• Βιομηχανία μετάλλων & οικοδομικών υλικών
• Ναυτιλία και συναφείς δραστηριότητες
• Εμπορεύσιμες υπηρεσίες

Αποκωδικοποιώντας το «υπόδειγμα»
Μπορεί όλα τα παραπάνω να φαίνονται εντυ-
πωσιακά, είναι όμως ένα από τα τρυκ της οι-
κονομικής γλώσσας, ιδιαίτερα αυτής που υιο-
θετούν το ΔΝΤ, η τρόικα και οι διεθνείς οίκοι 
αξιολόγησης,  για να εξωραΐζουν αποτρόπαι-
ες οικονομικά καταστάσεις. Έτσι, πίσω από αυ-
τούς τους πυλώνες περιγράφεται μια οικονο-
μία εξαρτημένου τύπου, που θα εξάγει ακατέρ-
γαστες πρώτες ύλες και θα εισάγει μεταποιημέ-
νες, όπου θα αναπτύσσεται γοργά ο τουρισμός 
από τους ξένους για τους ξένους με την έννοια 
ότι η νέα τουριστική πραγματικότητα της χώρας 
θα ισοπεδώσει τη μικροϊδιοκτητική υφή ακόμα 
και αυτού του τουριστικού κλάδου, θα ευνοήσει 
το ξένο κεφάλαιο και τους τουρ οπερέιτορ, ενώ 
θα απευθύνεται κυρίως σε ξένους (εύπορους) 
τουρίστες. Ξεπροβάλλει, δηλαδή, ένα μοντέλο 
Ταϊλάνδης με σκληρούς εργασιακούς όρους 
και τους Έλληνες να απασχολούνται ως γκαρ-
σόνια. Η ανάπτυξη του κλάδου αυτού παρα-
σύρει και τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών 
(φτηνά υλικά για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα 
χτιστούν), αλλά και τις εμπορεύσιμες υπηρεσί-
ες, για λόγους που είναι αυτονόητοι.

Επίσης, πίσω από την κωδικοποίηση 
«ενέργεια» κρύβεται η λεηλασία του φυσι-
κού πλούτου της χώρας. Με τις τώρα σχετικές 
με τον κλάδο διακηρύξεις, μπορούμε να μετα-
φράσουμε: Πρόγραμμα Ήλιος και εγκαθίδρυ-
ση βιομηχανικών πάρκων ΑΠΕ στην ελληνική 
ύπαιθρο. Εγκαθίδρυση ενός εκτεταμένου πα-

νεθνικού δικτύου παραγωγής ενέργειας από 
εργοστάσια καύσης σκουπιδιών (μέχρι και ει-
σαγωγή σκουπιδιών προβλέπεται) και, βέβαια, 
αποικιακή εκμετάλλευση των υδρογονανθρά-
κων και του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στις βιομηχανίες φαρμάκων, 
όχι, δεν είναι μια χαραμάδα παραγωγικής ανα-
συγκρότησης που διαφαίνεται στο «νέο ανα-
πτυξιακό υπόδειγμα», αλλά μια πρόβλεψη για 
την παραγωγή φτηνών, χαμηλής ποιότητας γε-
νόσημων φαρμάκων, εκμεταλλευόμενοι τις 
υποδομές που είχε η άλλοτε κραταιά ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία και, βέβαια, το μηδαμι-
νό εργασιακό κόστος που θα προκύψει έπειτα 
από την επίθεση της τρόικας στα εργατικά δι-
καιώματα. Όσο για το διαμετακομιστικό εμπό-
ριο, τις συνδυασμένες μεταφορές, τη ναυτιλία 
και τις συναφείς δραστηριότητες, αυτή είναι η 
πλευρά της «συνέχειας» του νέου αναπτυξια-
κού υποδείγματος με τον παλιό –γεγονός που 
επιβεβαιώνει τη μεταπρατική και παρασιτική 
φύση των ελληνικών αρχουσών τάξεων.  Όσο 
για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτο-
μία, δίχως παραγωγικό ιστό, άρα προσανατολι-
σμό προς αξιοποίησή της στην εγχώρια παρα-
γωγή, απλώς χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει κωδικοποιημένα και ουδέτερα την απομύ-
ζηση εγκεφάλων και τη ληστρική αξιοποίηση 
του υψηλά ειδικευμένου και με πολλαπλές δε-
ξιότητες ελληνικού εργατικού δυναμικού.

Τέλος, για τον πρωτογενή τομέα, οι κατευ-
θύνσεις περιγράφουν την εγκαθίδρυση ενός 

καθεστώτος παραγωγής φτηνών και σχετικά 
ποιοτικών τροφίμων και πρώτων υλών, μέσα 
σ’ ένα καθεστώς ακραίας υπονόμευσης της μι-
κροϊδιοκτησίας, εισβολής των πολυεθνικών 
(βλέπε τι συνέβη με το γάλα). Ένα άλλο πεδίο, 
όπου προετοιμάζεται μεγάλο φαγοπότι, είναι 
αυτό τις αλιείας, ιδιαίτερα με τις ιχθυοκαλλιέρ-
γειες, όπου προωθείται, υπό την προμετωπί-
δα της υποτιθέμενης «γαλάζιας ανάπτυξης», η 
εντατική εκμετάλλευση των θαλασσών με απί-
στευτες περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικές-
οικονομικές συνέπειες, οι οποίες θα θέσουν 
ολοκληρωτικά στο περιθώριο τους μικρούς ψα-
ράδες της χώρας μας. Αρκεί να υπενθυμίσου-
με, βέβαια, πως όλη αυτή η παραγωγή βγαίνει 
προς εξαγωγή –οι μέριμνες του προγράμμα-
τος αφορούν μια οικονομία ακραία εξαγωγική, 
γεγονός που προσιδιάζει ακόμα περισσότερο 
στον εξαρτημένο χαρακτήρα της οικονομικής 
ανάπτυξης (εξαγωγή πρώτων υλών, διόγκωση 
των υπηρεσιών, καταβαράθρωση της δευτερο-
γενούς παραγωγής). Σε ό,τι αφορά στην τελευ-
ταία, δεν είναι τυχαίο ότι η Τρόικα με τα ακραία 
φοροεισπρακτικά και άλλα μέτρα (ακόμα και 
το ΕΣΠΑ προσπαθεί να διοχετεύσει σε άλλους 
κλάδους), επιχειρεί με νύχια και με δόντια να 
αποτρέψει οποιαδήποτε ανασυγκρότηση του 
ελληνικού παραγωγικού ιστού.

Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της προπα-
γάνδας που ασκεί τους τελευταίους μήνες η 
κυβέρνηση ότι «τελείωσε το μνημόνιο». Τελεί-
ωσε, με την έννοια ότι ολοκλήρωσε την πρώτη 
φάση της ακραίας μεταβολής στη φυσιογνω-
μία της χώρας μας –που πλέον, σε ό,τι αφορά 
στην κοινωνική της σύνθεση, θα μοιάζει πε-
ρισσότερο με μπανανία παρά με μια μεσο-
γειακή, μεσοστρωματική χώρα. Από εδώ και 
πέρα αρχίζει η δεύτερη φάση, η φάση της «οι-
κοδόμησης». Αν κι αυτή ευοδωθεί, η Ελλάδα 
του 2020 θα είναι αγνώριστη.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα έχουμε βιώσει, 
και πολύ επώδυνα, μόνο τις άμεσες, ποσοτικές 
συνέπειες της επιβαλλόμενης πολιτικής. Από 
εδώ και πέρα ξεκινάει ο ποιοτικός μετασχη-
ματισμός της χώρας –και τότε θα καταλάβου-
με τι σημαίνει ακριβώς αποικία στην πράξη.

                                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βοήθεια, έρχεται… η ανάπτυξη!
Τ ο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα και η μετατροπή της Ελλάδας σε μπανανία. 

 Η ταμπέλα: «Για να περιορίσουμετα έξοδα, μεταφέραμε την κλινική στην Κίνα. 
Παρακαλούμε να πάρετε χαρτάκι για το αεροπορικό κουπόνι.

Του Γιώργου Ρακκά

Ο πίνακας και σχόλιο, από τον Εκόνομιστ αυτής 

της εβδομάδας: «Η Μέρκελ, ενώ διδάσκει 

τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες του ευρωπα-

ϊκού νότου, υστερεί στην ίδια της τη χώρα». 

Όχι, δεν μας δουλεύουν, ούτε πρόκειται για μια 

ένδειξη ατολμίας από την πλευρά της καγκε-

λαρίου, που δειλιάζει να προχωρήσει για 

λόγους ψηφοθηρίας. Απλούστατα, η Γερμα-

νία βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τις χώ-

ρες του ευρωπαϊκού νότου και μεταφράζει 

τη δική τους «λιτότητα» σε γαλαντόμες πα-

ραχωρήσεις  προς τον «Γερμανό φορολο-

γούμενο». Το σχήμα είναι παλιό, περιγράφε-

ται δε τόσο από τον  Ένγκελς σε σχέση με τη 

θέση της εργατικής τάξης εντός της βρετανι-

κής αυτοκρατορίας, όσο και από τον Λένιν για 

την ίδια τη γερμανική εργατική τάξη κατά την 

εποχή του κλασικού ιμπεριαλισμού. Μια πα-

ραλλαγή του βιώνουμε και τώρα. 

Ας δούμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία: Σύμ-

φωνα με το δημοσίευμα του Εκόνομιστ, ενώ 

κατά την πρώτη θητεία της η Μέρκελ είχε 

αυξήσει «θαρραλέα» τα συνταξιοδοτικά 

όρια στα 67 χρόνια, τώρα αρχίζει να τα μειώ-

νει και πάλι – με την πρόσφατη ρύθμιση για 

σύνταξη στα 63 ή ακόμα και στα 61 για ορι-

σμένα επαγγέλματα. Δεύτερον, προχώρησε 

στην καθιέρωση ενιαίου κατώτατου μισθού, 

γνωρίζοντας βέβαια ότι το μέτρο θα οδηγού-

σε στην απώλεια θέσεων εργασίας στην πά-

λαι ποτέ Ανατολική Γερμανία. Γιατί να ανησυ-

χεί όμως, έχει αντ’ αυτής πλέον τη Σλοβενία, 

τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Πολωνία για 

να μετακυλήσει τις δραστηριότητες που απαι-

τούν ελάχιστο εργατικό κόστος για να παρά-

γουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης, αν και 

είναι ιδιαίτερα επικριτική ως προς τις κρατι-

κές επιδοτήσεις που πραγματοποιούσαν οι 

χώρες του ευρωπαϊκού νότου, εκείνη στηρί-

ζει με νύχια και με δόντια το πρόγραμμα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακόμα και 

το μέσο ενεργειακό κόστος στη χώρα της εί-

ναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις άλλες. Ο λό-

γος; Θέλει οπωσδήποτε να απεξαρτηθεί (βλ. 

και άλλο άρθρο στην παρούσα Ρήξη) από τις 

ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές.

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Πολύ απλά, η λιτότη-

τα είναι για τις αποικίες…

Μας κοροϊδεύουν ή 
συμβαίνει κάτι άλλο 

“ 

Ξεπροβάλλει, δηλαδή, 

ένα μοντέλο Ταϊλάν-

δης με σκληρούς εργα-

σιακούς όρους και τους 

Έλληνες να απασχο-

λούνται ως γκαρσόνια.
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Η 
χρήση χημικών όπλων 
εναντίον αμάχων πο-
λιτών, για την επίτευξη 
πολιτικών ή στρατιωτι-

κών στόχων, όπως γίνεται στη Συ-
ρία, είναι αποτρόπαιο, είναι ειδεχθές 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 

Και νέο έγκλημα 
Την προηγούμενη Παρασκευή (11 
Απριλίου) είχαμε νέα επίθεση με 
χημικά στη Συρία, στο χωριό Καφρ 
Ζίτα στην επαρχία Χάμα, με δεκά-
δες θύματα. Είναι συγκλονιστικές οι 
εικόνες των παραμορφωμένων σω-
μάτων, ειδικά μικρών παιδιών, που 
κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με-
ταφέροντας τη φρίκη  από τη χρήση 
των χημικών σε κάθε οθόνη υπο-
λογιστή. Η συριακή αντιπολίτευση 
καταγγέλλει το καθεστώς Άσαντ για 
τη χρήση χημικών, ενώ η κυβέρνη-
ση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μία 
ακόμη προβοκάτσια της ένοπλης  
αντιπολίτευσης. Όπως έγινε γνωστό, 
χημικά δεν διαθέτει μόνο ο κυβερ-
νητικός στρατός της Συρίας, αλλά και 
η ακραία ισλαμική οργάνωση «Μέ-
τωπο Αλ Νούρσα», μια οργάνωση 
προσκείμενη στη διαβόητη τρομο-
κρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Οπορτουνισμός ηγετών
Όμως υπάρχει και μία ακόμη 
απάνθρωπη διάσταση της χρή-
σης χημικών εναντίον ανθρώπων, 
που συνδέεται με γεωπολιτικές 
σκοπιμότητες, ή με την προώθηση 
προσωπικών φιλοδοξιών οπορτου-
νιστών πολιτικών ηγετών.   

Το περιοδικό Λόντον Ριβιού 
οφ Μπουκς, δημοσίευσε πρόσφα-
τα ένα εκτενές ρεπορτάζ για τα χη-
μικά στη Συρία του 76χρονου Σέ-
ιμουρ Χερς, που παραμένει κο-
ρυφαίος στο είδος της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας, με μεγάλες επιτυ-
χίες, όπως η αποκάλυψη για τα βα-
σανιστήρια Ιρακινών στο Αμπού 
Γκράιμπ από Αμερικανούς πεζο-
ναύτες. Σε αυτό το ρεπορτάζ, ο Σέ-
ιμουρ Χερς αποκαλύπτει ότι η φο-
νική επίθεση με χημικά αέρια στο 
προάστιο της συριακής πρωτεύου-
σας Γούτα, στις 21 Αυγούστου του 
2013, δεν ήταν έργο του καθεστώ-
τος Άσαντ, όπως έγραψαν τα περισ-
σότερο διεθνή ΜΜΕ. Πραγματο-
ποιήθηκε, υποστηρίζεις ο Σ. Χερς, 
από φανατικούς ισλαμιστές της 
αντιπολίτευσης (τρομοκρατική ορ-
γάνωση Αλ Νούρσα), υπό την κα-
θοδήγηση των μυστικών υπηρε-
σιών της Τουρκίας με εντολή του 

ισλαμιστή πρωθυπουρ-
γού Τ. Ερντογάν, ο οποί-
ος προσπάθησε με αυτή 
την προβοκάτσια να παρα-
σύρει τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες στον πόλεμο ενα-
ντίον της Συρίας, για την 
ανατροπή του καθεστώ-
τος του Μπ. Αλ Άσαντ! Οι 
μυστικές υπηρεσίες των 
ΗΠΑ και της Βρετανίας, 
αποκάλυψαν την προβο-
κάτσια ΕΡΝΤΟΓΑΝ και 
αυτός είναι ο βασικός λό-
γος που ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα, απο-
φάσισε να μην προχωρή-
σει στη στρατιωτική δρά-
ση στη Συρία, όπου Αμε-
ρικανοί πεζοναύτες θα μά-
χονταν πλάι πλάι με τζιχα-
ντιστές μαχητές παρακλα-
διών της Αλ  Κάιντα, για 
την ανατροπή του Άσαντ 
και προτίμησε να προχω-
ρήσει σε μια συμφωνία με 
τη Ρωσία, με στόχο τη δι-
πλωματική λύση στο συρι-
ακό πρόβλημα.

 
Προχωρεί

 ο αφοπλισμός 
Σχετικά με τον χημικό 
αφοπλισμό της Συρίας, το 
πρόγραμμα, όπως περι-
γράφεται στη συμφωνία 
ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑΣ-ΟΗΕ-ΣΥ-
ΡΙΑΣ, προχωρεί ικανοποι-
ητικά, σύμφωνα με τους 
εντεταλμένους επιθεωρη-
τές του ΟΗΕ. 

Περίπου το 70% από τα 
χημικά όπλα που έχουν δη-
λωθεί από την κυβέρνηση 
της Συρίας, ή έχουν εντοπιστεί από 
τους επιθεωρητές του ΟΗΕ, έχουν 
ήδη μεταφερθεί εκτός χώρας μετά 
τη φόρτωση ακόμη δύο πλοίων, την 
προηγούμενη εβδομάδα, στο λιμάνι 
της Λατάκιας στη Μεσόγειο, σύμφω-
να με έκθεση από τη διεθνή ομάδα 
που επιβλέπει τη διαδικασία του χη-
μικού αφοπλισμού της. Υπολογίζε-
ται ότι το χημικό οπλοστάσιο της Συ-
ρίας περιλαμβάνει 1.200 τόνους χη-
μικών ουσιών, μεταξύ αυτών το αέ-
ριο Σαρίν και το «αέριο της μουστάρ-
δας», που είναι άκρως τοξικά.

«Παρεμπιπτόντως»...
Από την Επιτροπή Χημικών του 
ΟΗΕ αποφασίστηκε τα χημικά της 
Συρίας να αδρανοποιηθούν με τη 
μέθοδο της υδρόλυσης, δηλαδή 
αραίωση με ζεστό νερό και χλώριο, 
συν άλλα διαλυτικά στοιχεία ή ενώ-

σεων. Μετά την υδρόλυση, ο όγκος 
των αδρανοποιημένων χημικών, 
που μπορεί να είναι και πολλαπλά-

σιος του αρχικού, πρόκειται να πα-
ραδοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες για 
περαιτέρω επεξεργασία και απο-
θήκευση , σε χώρο που ακόμη δεν 
έχει βρεθεί.  

Ειδικοί επιστήμονες υποστηρί-
ζουν ότι η εξουδετέρωση των χημι-
κών όπλων με τη μέθοδο της υδρό-
λυσης στη θάλασσα είναι εξαιρετι-
κά επικίνδυνη και θα έχει απρό-
βλεπτες επιπτώσεις για το ευρύτερο 
περιβάλλον της Μεσογείου και για 
τους πληθυσμούς της Ελλάδας, της 
Λιβύης, της Ιταλίας και της Μάλτας, 
εφόσον φυσικά υπάρξει διαρροή 
των υποπροϊόντων της υδρόλυσης 
στη θάλασσα!

 Ο τρόπος και ο τόπος κατα-
στροφής των χημικών της Συρίας 
εξελίσσεται σε μείζον περιβαλλο-
ντικό, διπλωματικό, αλλά και οικο-
νομικό θέμα.

Τα χημικά θα μεταφορτω-
θούν σε πλοίο του πολεμικού 
ναυτικού των ΗΠΑ και θα κα-
ταστραφούν με τη μέθοδο της 
υδρόλυσης στη θαλάσσια περι-
οχή μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και 
Ιταλίας .

Σύμφωνα με μελέτη καθη-
γητών του Πανεπιστημίου και 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, η μέ-
θοδος της υδρόλυσης αφήνει 
χημικά απόβλητα που, αν αφε-
θούν ή διαρρεύσουν στη θάλασ-
σα, θα μολυνθεί για δεκαετίες 
το θαλάσσιο περιβάλλον. Εύλο-
γη λοιπόν η ανησυχία των τοπι-
κών και αυτοδιοικητικών φορέ-
ων της Κρήτης. 

Το θέμα συζητήθηκε  την πε-
ρασμένη Παρασκευή στη Βου-
λή. Ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Δημήτρης Κούρκουλας, απα-
ντώντας στη σχετική επερώτη-
ση 51 βουλευτών του Σύριζα, 
παρείχε τη διαβεβαίωση ότι στο 
πλοίο του αμερικανικού πολε-
μικού ναυτικού, όπου θα γίνει η 
υδρόλυση των χημικών, έχουν 
ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, 
ώστε να μηδενιστεί η πιθανότη-
τα μόλυνσης του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος. 

Οι βουλευτές του Σύριζα 
επισήμαναν ότι, έστω και την 
ύστατη στιγμή, θα πρέπει να μα-
ταιωθεί η διαδικασία καταστρο-
φής των χημικών όπλων της Συ-
ρίας στη θαλάσσια περιοχή της 
Μεσογείου, στο βαθμό που για 
πρώτη φορά επιχειρείται εξου-

δετέρωση χημικών όπλων με τη 
μέθοδο της υδρόλυσης εν πλω, εγ-
χείρημα το οποίο εγκυμονεί σο-
βαρούς κινδύνους για τη δημό-
σια υγεία, το θαλάσσιο οικοσύστη-
μα, την αλιεία και τον τουρισμό στη 
χώρα μας.  

Οι βουλευτές του Σύριζα κα-
τηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν 
έκανε απολύτως καμία προσπά-
θεια αποφυγής και αποτροπής της 
όλης επιχείρησης, ειδικά σε μια πε-
ρίοδο που η χώρα μας έχει αναλά-
βει την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο Δ. Κούρκουλας επικαλέστη-
κε τις διαβεβαιώσεις των εμπλεκό-
μενων κυβερνήσεων και του αρμό-
διου οργανισμού του ΟΗΕ, ότι τα 
χημικά απόβλητα δεν θα ριχτούν 
στη θάλασσα της Μεσογείου.   

Επειδή πρόκειται για πολύ σο-
βαρό θέμα, απαιτούνται πρόσθετες 
εγγυήσεις από την Κυβέρνηση. Δι-
ότι απειλείται και το θαλάσσιο περι-
βάλλον, αλλά και ο τουρισμός.

Ο χημικός εφιάλτης … στη γειτονιά μας
Του Χρήστου Α. Καπούτση

“ 

Ο τρόπος και ο 

τόπος καταστρο-

φής των χημι-

κών της Συρί-

ας εξελίσσεται 

σε μείζον περι-

βαλλοντικό, δι-

πλωματικό, αλλά 

και οικονομικό 

θέμα.

Σύμφωνα με μελέτη καθηγητών του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, η 
μέθοδος της υδρόλυσης αφήνει χημικά απόβλητα που, αν αφεθούν ή διαρρεύσουν 

στη θάλασσα, θα μολυνθεί για δεκαετίες το θαλάσσιο περιβάλλον.
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Η Γερμανίδα καγκελάριος προ-
τείνει την υιοθέτηση μιας ριζικής 
αλλαγής στην ενεργειακή πολιτι-
κή της ΕΕ. Όπως δήλωσε η Άγκε-
λα Μέρκελ την περασμένη εβδο-
μάδα, αρκετές χώρες της ΕΕ εί-
ναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημέ-
νες από την προμήθεια πρώτων 
υλών από τη Ρωσία. Με αφορ-
μή, λοιπόν, την ουκρανική κρίση, 
το Βερολίνο, και οι Βρυξέλλες θα 
μπορούσαν, μακροπρόθεσμα, να 
ψάξουν τρόπους να απεξαρτη-
θούν από τους Ρώσους. 

Ο 

ι δηλώσεις της Μέρκελ 
έγιναν αμέσως μετά την 
επίσκεψη του Καναδού 
πρωθυπουργού στο 

Βερολίνο κατά την οποία ανακοίνω-
σε ότι η χώρα του δεν αποκλείει την 
εξαγωγή φυσικού αερίου στην Ευ-
ρώπη. Τα παραπάνω, μαζί με το αέ-
ριο που αντλείται στις ΗΠΑ με την 
αμφιλεγόμενη τεχνική της «υδραυ-
λικής διάρρηξης» και το οποίο θα 
είναι, σύντομα, έτοιμο προς εξα-
γωγή, θα μπορούσε, δυνητικά, να 
κλονίσει την ισχυρή θέση της Ρω-
σίας στην ευρωπαϊκή αγορά φυσι-
κού αερίου. Έτσι, σύμφωνα με Αμε-
ρικανούς αναλυτές, θα μπορούσαν 
να προκληθούν ριζικές μειώσεις 
τιμών, αναγκάζοντας τη Μόσχα να 
περιορίσει δραστικά τον προϋπο-
λογισμό της. Το αν ο Πούτιν θα κα-
τάφερνε να επιβιώσει μιας τέτοιας 
κρίσης παραμένει άγνωστο. Στο Βε-
ρολίνο έχει ανάψει για τα καλά η συ-
ζήτηση σχετικά με τις νέες προοπτι-
κές ενέργειας πέρα απ’ τον Ατλαντι-
κό, με τους εκπροσώπους εταιρει-
ών που πρόσκεινται στις ΗΠΑ να 
υπερθεματίζουν και τα στελέχη των 
εταιρειών ενέργειας, που ήδη κά-
νουν δουλειές με τη Ρωσία και το 
SPD, να αντιτίθενται.   

Το βορειοαμερικανικό 
φυσικό αέριο

Ο επαναπροσδιορισμός της ευρω-
παϊκής πολιτικής, που συζητείται 
σήμερα στις Βρυξέλλες, έχει ως απο-
κλειστικό αποδέκτη τη Βόρειο Αμε-
ρική. Επιπρόσθετα, η στροφή αυτή, 
παρότι  πυροδοτήθηκε από τις μεγά-
λες ανακατατάξεις που συντελούνται 
στην παγκόσμια αγορά πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου, έχει, ταυτο-
χρόνως, βαθιά πολιτικά κίνητρα. Τα 
τελευταία χρόνια, λόγω της κάθετης 
αύξησης της τιμής του, το πετρέλαιο 
συμφέρει πλέον να αντληθεί από 

πηγές που παλαιότερα θεωρού-
νταν ακριβές ή ανορθόδοξες, όπως 
η πισσούχος άμμος. Ο Καναδάς, η 
επαρχία Αλμπέρτα του οποίου δια-
θέτει μεγάλα κοιτάσματα πισσούχου 
άμμου, ανήκει στις πιο ευνοημένες 
χώρες, από αυτή την άποψη. Επί-
σης, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε προνο-
μιακή θέση λόγω των εκτενών απο-
θεμάτων σχιστολιθικού φυσικού αε-
ρίου τα οποία, βέβαια, είναι εξορύξι-
μα μόνο με την τοξική και εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενη τεχνική της υδραυλι-
κής διάρρηξης. Ανάμεσα στο 2007 
και το 2012 η παραγωγή σχιστολι-
θικού αερίου στις ΗΠΑ σημείωσε 
ετήσια αύξηση της τάξης του 50% 
ενώ, μέσω της υδραυλικής διάρρη-
ξης, η συνολική παραγωγή πετρε-
λαίου αυξήθηκε σε ανάλογα ποσο-
στά. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι σί-
γουρη η μακροπρόθεσμη επάρκεια 
των νέων αποθεμάτων, το 2013 οι 
ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Ρωσία στην πα-
ραγωγή ενέργειας. Εκτιμάται ότι το 
2015 οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν στην 
παραγωγή αργού πετρελαίου ακό-
μη και τη Σαουδική Αραβία.

Το υπερατλαντικό μπλοκ
Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα υπάρ-
ξουν σημαντικές παγκόσμιες ανα-
κατατάξεις. Η δραστική μείωση 
των τιμών του φυσικού αερίου στις 
ΗΠΑ έχει δώσει ένα μεγάλο πλεο-
νέκτημα στην αμερικανική βιομη-
χανία, σε σχέση με τους παγκόσμι-
ους ανταγωνιστές της. Ήδη, στους 
γερμανικούς επιχειρηματικούς κύ-
κλους έχει ξεκινήσει μια συζήτη-
ση σχετικά με το αν, λόγω χαμηλό-
τερου κόστους της τιμής του αερί-
ου, θα ήταν πιο κερδοφόρο να με-
τακομίσουν τα εργοστάσιά τους στις 
ΗΠΑ. Η συζήτηση αυτή συμπίπτει 
με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις 
για τη δημιουργία της Διατλαντικής 
Συνεργασίας Εμπορίου και Επενδύ-
σεων (TTIP), η οποία ως σκοπό της 
θα έχει τον σχηματισμό ενός υπε-
ρατλαντικού οικονομικού μπλοκ, 
που θα δρα ενιαία εναντίον των πα-
γκόσμιων οικονομικών ανταγωνι-
στών του (βλ. Κίνα). Διάφοροι ανα-
λυτές προβλέπουν κολοσσιαίες επι-
πτώσεις αυτής της κίνησης σε σχέ-
ση με τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται στο επίκεντρο των συζη-
τήσεων. Τον περασμένο μήνα, δύο 
πρώην μέλη του Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφαλείας επί κυβερνήσεως 
Μπους του νεώτερου –της εποχής 
δηλαδή που προωθήθηκε η τεχνική 
της υδραυλικής διάρρηξης– δημο-
σίευσαν μια ανάλυση με τίτλο: «Οι 
γεωπολιτικές επιπτώσεις της επανά-

στασης του σχιστολιθικού αερίου». 
Η ανάλυση συμπεριλήφθηκε στο 
τελευταίο τεύχος του 2μηνιαίου πε-
ριοδικού της εξωτερικής πολιτικής 
των ΗΠΑ Φόρεϊν Αφέαρς. Στο άρ-
θρο  αναφέρεται ότι ο μεγάλος νικη-
τής αυτής της υπόθεσης θα είναι οι 
ΗΠΑ, με άμεσα ωφελούμενες χώ-
ρες τον Καναδά και, πιθανώς, την 
Κίνα. Οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι 
οι παραγωγοί πετρελαίου και αερί-
ου της Μέσης Ανατολής και, κυρί-
ως, η Ρωσία.

Ρωσία, ο μεγάλος χαμένος
Οι δύο πρώην σύμβουλοι εθνικής 
ασφάλειας ισχυρίζονται ότι, λόγω 
της υδραυλικής διάρρηξης, οι ΗΠΑ 
θα μπορέσουν σε λίγα χρόνια να ξε-
κινήσουν την εξαγωγή μεγάλων πο-
σοτήτων φυσικού αερίου. Δεν θα 
μπορέσουν, φυσικά, να εκτοπίσουν 
τη Ρωσία από την ευρωπαϊκή αγο-
ρά, αλλά οι νέοι προμηθευτές από 
τη Βόρειο Αμερική θα ρίξουν εξαι-
ρετικά χαμηλά τις τιμές. Αν η Ρωσία 

δεν καταφέρει να ανταγωνιστεί τις 
νέες τιμές δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει αποσταθεροποίηση του πολιτι-
κού της συστήματος. Σύμφωνα με 
τo Φόρεϊν Αφέαρς ο μισός ρωσι-
κός προϋπολογισμός χρηματοδοτεί-
ται από τις εξαγωγές ενέργειας. Έτσι, 
μια μείωση στα έσοδα από τις εξα-
γωγές θα μπορούσε να επιφέρει αυ-
στηρές μειώσεις στον προϋπολογι-
σμό. Αυτό θα μείωνε την επιρροή 
του Πούτιν, δημιουργώντας ευκαι-
ρίες για τους πολιτικούς του αντι-
πάλους στο εσωτερικό και θα έκα-
νε τη Μόσχα να φαίνεται ανίσχυρη 
στο εξωτερικό. Άσχετα, λοιπόν, από 
την επιτυχία της ανωτέρω στρατηγι-
κής, η υδραυλική διάρρηξη χρησι-
μοποιείται ως ενεργειακό όπλο στην 
παγκόσμια διαμάχη ανάμεσα στη 
Δύση και τη Ρωσία.

Οι γερμανικές εσωτερικές
 αντιφάσεις

Οι ενεργειακές πρωτοβουλίες του 
Βερολίνου και των Βρυξελλών, για 
τον αναπροσανατολισμό των ενερ-
γειακών προμηθειών της Ευρώ-
πης προς υπερατλαντική κατεύ-
θυνση, είναι πολύ πιθανό να αντι-
μετωπίσουν σοβαρές εσωτερικές 
αμφισβητήσεις και δεν θα μπορέ-
σουν να επιτευχθούν εν μία νυκτί. 
Από τη μία, οι συνεταίροι της Ρωσί-
ας, οι πετυχημένες εταιρείες ενέρ-
γειας, Ε.ΟΝ και Γουίντερσαλ, δεν 
πρόκειται έτσι απλά να παραχωρή-
σουν τη θέση τους, η οποία βασίζε-
ται στη στενή συνεργασία με τη Ρω-
σία. Οι εν λόγω εταιρείες, υποστη-
ρίζονται πολιτικά από το SPD που 
διαχρονικά έχει παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στις πολιτικές σχέσεις με 
την Ανατολική Ευρώπη. Η «συμφω-
νία των αγωγών-για-φυσικό-αέριο» 
και η «νέα Οστ-πολιτίκ» των δεκαε-
τιών του ’60 και ’70 αποτελούν χα-

ρακτηριστικά παραδείγματα. Έτσι, 
ο Γερμανός υπουργός Οικονομι-
κών Σίγκμαρ Γκάμπριελ του SPD, 
δήλωσε την περασμένη βδομάδα 
ότι οι εισαγωγές αερίου από τη Ρω-
σία δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφι-
σβήτηση, ειδικά όταν η Μόσχα, ακό-
μη και τις πιο μαύρες μέρες του Ψυ-
χρού Πολέμου, αποδείχθηκε αξιό-
πιστος εταίρος. Ο εκπρόσωπος του 
γερμανικού υπουργείου Οικονομι-
κών υπογράμμισε πως η εισαγω-
γή υγρού φυσικού αερίου από τις 
ΗΠΑ και τον Καναδά είναι μια «χα-
ριτωμένη, αλλά, προς το παρόν, θε-
ωρητική ιδέα». Τα όποια παράπονα 
προέρχονται, κυρίως, από τους Χρι-
στιανοδημοκράτες, οι οποίοι τάσσο-
νταν, ανέκαθεν, με τον υπερατλαντι-
κό τομέα του γερμανικού κεφαλαί-
ου. Ο Μίκαελ Φουχς, αντιπρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
CDU/CSU, έχει δηλώσει «δεν είμαι 
ευχαριστημένος από την εξάρτησή  
μας από τη Ρωσία» και πως «πρέπει 
επειγόντως να βρούμε έναν τρόπο 
να αλλάξουμε τα μέσα ενεργειακού 
μας εφοδιασμού».

Ο μεγάλος συνασπισμός
Ένας αριθμός ειδικών έχει υπο-
γραμμίσει ότι η αντιστροφή της ροής 
των αγωγών αερίου, απαραίτητη για 
τη μεταφορά του καναδικού και 
αμερικανικού υγρού φυσικού αε-
ρίου, θα απαιτήσει συγκεκριμένες 
τεχνικές μετατροπές στην υποδομή 
των υπαρχόντων αγωγών. Αν υπάρ-
ξει επέκταση της χρήσης υγρού φυ-
σικού αερίου, τότε θα πρέπει να κα-
τασκευαστούν νέοι τερματικοί σταθ-
μοί. Οι συγκεκριμένες υποδομές 
«δεν είναι, ακόμη, διαθέσιμες, στη 
μορφή που θα τις χρειαστούμε» δή-
λωσε η Μέρκελ το περασμένο Σάβ-
βατο. Ο επίτροπος της ΕΕ για θέμα-
τα ενέργειας, Όττο Έτινγκερ, αναζητά 
τρόπους για να βρεθεί μια λύση στο 
πρόβλημα. Η συζήτηση που θα λά-
βει χώρα τους επόμενους μήνες θα 
δείξει προς ποια κατεύθυνση θα κι-
νηθούν το Βερολίνο και οι Βρυξέλ-
λες για να περιορίσουν την εξάρτη-
ση της Ευρώπης από το ρωσικό αέ-
ριο και να ανοίξουν την ευρωπαϊκή 
αγορά στο υπερατλαντικό, πλήττο-
ντας τη Ρωσία. Ο μεγάλος συνασπι-
σμός του Βερολίνου (που απαρτί-
ζεται από τα CDU/CSU/SPD) έχει 
μπροστά του το δύσκολο καθήκον 
να βρει μια συμβιβαστική λύση για 
να ενώσει τα αντιτιθέμενα συμφέρο-
ντα των διαφόρων τομέων της γερ-
μανικής βιομηχανίας.

Μετάφραση: Dean M.

Η ενέργεια ως όπλο 
Το υπερατλαντικό μπλοκ και η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο
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Στο εσωτερικό του παλαιότερου 
εργοστασίου του Ομίλου Τογιό-
τα υπάρχει μια γωνία όπου οι 
άνθρωποι εκτόπισαν τα ρομπότ 
στο τμήμα τοποθέτησης κουζινέ-
των σε στροφάλους. Αυτό είναι το 
όραμα του Μιτσούρου Καβάι για 
το μέλλον. «Πρέπει να καταστού-
με περισσότερο αξιόπιστοι και 
να επιστρέψουμε στα βασικά, να 
διευρύνουμε τις χειρωνακτικές 
μας δεξιότητες και να τις αναπτύ-
ξουμε περαιτέρω», λέει ο Καβάι, 
ένας βετεράνος της επιχείρησης, 
που εργάζεται επί μία 50ετία και 
ορίστηκε από τον πρόεδρο Άκιο 
Τογιόντα υπεύθυνος για την επέ-
κταση της μαστορικής στα εργο-
στάσια της Τογιότα. «Όταν ήμουν 
πρωτάρης, αποκαλούσαμε τους 
έμπειρους τεχνικούς θεούς, για-
τί ήταν ικανοί να κατασκευάσουν 
οτιδήποτε».  

Αυτοί οι θεοί, ή Κάμι-Σάμα στα ια-
πωνικά, επανέρχονται στην Τογιό-
τα, την εταιρεία που εδώ και και-
ρό επικαθορίζει τα κατασκευαστι-
κά ήθη στην αυτοκινητοβιομηχανία, 
αλλά και πέρα από αυτήν. Το επόμε-
νο βήμα της εταιρείας συνιστά μια 
υποχώρηση από την εποχή του αυ-
τοματισμού: Οι άνθρωποι παίρνουν 
τη θέση των μηχανών σε εργοστάσια 
σ’ όλη την Ιαπωνία, έτσι ώστε οι ερ-
γαζόμενοι να αναπτύξουν νέες δε-
ξιότητες και να ανακαλύψουν νέους 
τρόπους αναβάθμισης της γραμμής 
παραγωγής και της διαδικασίας κα-
τασκευής αυτοκινήτων.

 «Η Τογιότα βλέπει τους ανθρώ-
πους που δουλεύουν στα εργοστά-
σιά της ως μάστορες που έχουν ανά-
γκη να εξελίσσουν τις ικανότητές 
τους», λέει ο Τζεφ Λίκερ, που έχει 
γράψει οκτώ βιβλία για την Τογιότα 
και επισκέφτηκε τον Καβάι τον προ-
ηγούμενο χρόνο. 

Η επιστροφή των Κάμι-Σάμα εί-
ναι χαρακτηριστική για τον τρόπο με 
τον οποίο ο Τογιόντα, 57 ετών, ξανα-
φτιάχνει την εταιρεία που ίδρυσε ο 
παππούς του, στρέφοντας τις προτε-
ραιότητες προς την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα, σε αντίθεση με 
μια νοοτροπία που στηριζόταν στη 
μεγέθυνση. Επιδιώκει έτσι τη διεύ-
ρυνση του κύκλου δραστηριοτήτων 
της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομη-
χανίας στον κόσμο μέσω μιας τριε-
τούς παύσης της κατασκευής νέων 
εργοστασίων.  

Η ανάκληση της 
Τζένεραλ Μότορς

Η σημασία όλων αυτών υποσκελί-
στηκε από μια μεγάλη ανάκληση 
αυτοκινήτων από την Τζένεραλ Μό-
τορς, καθώς διαπιστώθηκαν προ-
βλήματα στην ανάφλεξη, που συν-
δέονται με τον θάνατο δεκατριών αν-
θρώπων. 

 «Αυτό που ο Άκιο Τογιόντα φο-
βήθηκε ότι θα χάσει η εταιρεία, κα-
θώς αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα, 
ήταν ο απαιτούμενος χρόνος για μα-
θητεία», είπε ο Λίκερ, που συνάντη-
σε τον Τογιόντα τον περασμένο Νο-
έμβριο. «Αισθάνθηκε ότι η Τογιότα 
άρπαξε την ασθένεια των τεράστι-
ων επιχειρήσεων και ότι ήταν πάρα 
πολύ απασχολημένη στο να παρά-
γει όλο και περισσότερα». 

Πάντως, η διεύρυνση της χειρω-
νακτικής εργασίας μπορεί να δρέ-
ψει μεσοπρόθεσμα καρπούς, αλλά 
θα επιβαρύνει τις βραχυπρόθεσμες 
πωλήσεις, επιτρέποντας στον όμιλο 
Τζένεραλ Μότορς-Φολγκσβάγκεν 
να ενισχύσει την παρουσία του σε 
αγορές όπως αυτήν της Κίνας. 

[…]
Αυτή η προσπάθεια πραγματο-

ποιείται καθώς η Τογιότα ανασχεδι-
άζει τα αυτοκίνητά της. Η μεγαλύτε-
ρη αυτοκινητοβιομηχανία στον κό-
σμο θα στραφεί προς κατασκευαστι-
κές πλατφόρμες που θα μειώσουν 
το κόστος κατασκευής κατά 30%. 
Εκφράζει επίσης την προσπάθεια 
της Τογιότα να συντηρήσει την ετή-
σια παραγωγή τριών εκατομμυρίων 
οχημάτων σε ιαπωνικό έδαφος. 

100 εργαστήρια
Το να μαθαίνει κανείς πώς να κα-
τασκευάζει τα μέρη του αυτοκινή-
του από το μηδέν δίνει την ευκαι-
ρία στους νεώτερους εργαζόμενους 
της Τογιότα να αποκτήσουν μια ευ-
ρύτερη αντίληψη της διαδικασίας, η 
οποία δεν θα μπορούσε να επιτευ-
χθεί εάν απλώς συνέλεγαν τα ανταλ-
λακτικά από τις κυλιόμενες πλατ-
φόρμες ή πατώντας κουμπιά σε μη-
χανές. Περίπου 100 εργαστήρια 
εντάσεως εργασίας καθιερώθηκαν 
στα εργοστάσια της Τογιότα στην Ια-
πωνία και τα μαθήματα που προκύ-
πτουν από αυτή την εμπειρία μπο-
ρούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
στον αναπρογραμματισμό των μη-
χανών, ώστε να αναβαθμίσουν τη 
λειτουργία τους και να μειώσουν τη 
φύρα στα υλικά, λέει ο Καβάι. 
Σε έναν τομέα άμεσης ευθύνης του 
Καβάι, στο εργοστάσιο Χόνσα της 
Τογιότα, οι εργαζόμενοι κατασκευ-
άζουν οι ίδιοι τους στροφάλους, αντί 

να χρησιμοποιούν την τυπική αυτο-
ματοποιημένη διαδικασία. Οι εμπει-
ρίες τους οδήγησαν σε καινοτομίες 
που μείωσαν τη φύρα των υλικών, 
ενώ η γραμμή παραγωγής μίκρυνε 
κατά 96% σε σύγκριση με τρία χρό-
νια πριν. 

Η Τογιότα μείωσε κατά 10% την 
απώλεια υλικών κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής στροφάλων στη 
Χόνσα. Ο Καβάι δήλωσε ότι σκο-
πός του είναι να ενσωματώσει αυτή 
την εξοικονόμηση στη νέα γενιά των 
υβριδικών Prius. 

Οι άρχοντες της μηχανής
Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο 
τμήμα στροφάλων. Ο Καβάι θεωρεί 
ότι η χειρωνακτική εργασία βοήθη-
σε τους εργάτες της Χόνσα να ανα-
βαθμίσουν την κατασκευή των αξό-
νων και να μειώσουν το κόστος κα-
τασκευής των ανταλλακτικών των 
σασί. 

Παρ’ όλο που ο Καβάι δεν προ-
βλέπει ότι μια μέρα ο εργαζόμενός 
του θα απαλλαγεί εντελώς από τα 
ρομπότ –760 από αυτά συμμετέ-
χουν στο 96% της παραγωγικής δι-
αδικασίας του εργοστασίου Μοτο-
μάτσι στην Ιαπωνία– έχει καθιερώ-
σει πολλαπλές γραμμές χειρονακτι-
κής εργασίας σε κάθε εργοστάσιο 
της Τογιότα στην πατρίδα του.  

 «Δεν μπορούμε να στηριζόμα-
στε μόνο στις μηχανές, που απλώς 
επαναλαμβάνουν το ίδιο έργο ξανά 
και ξανά», λέει ο Καβάι. «Για να είσαι 
άρχων της μηχανής, πρέπει να δια-
θέτεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
για να διδάξεις τη μηχανή». 

Ο Καβάι, 65 ετών, πρωτοδούλε-
ψε στην Τογιότα την εποχή του Τα-
ΐτσι Όνο, εμπνευστή του συστήμα-
τος παραγωγής της επιχείρησης, το 
οποίο αποτέλεσε αντικείμενο φθό-
νου από τις άλλες αυτοκινητοβιο-
μηχανίες για την αποδοτικότητα και 
την ποιότητά του. Αυτό σημαίνει ότι 
ο Καβάι πέρασε το μεγαλύτερο μέ-

ρος της ζωής του τηρώντας τις αρχές 
του καϊζέν, ή της συνεχούς βελτίω-
σης, και του μονοζουκούρι, που με-
ταφράζεται ως η τέχνη του να κατα-
σκευάζεις πράγματα. 

Το στοίχημα του Τογιόντα
 «Οι πλήρως αυτοματοποιημένες 
μηχανές δεν εξελίσσονται από μόνες 
τους», λέει ο Τακαχίρο Φουτζιμότο, 
καθηγητής στο Ερευνητικό Κέντρο 
Διαχείρισης Βιομηχανικής Παρα-
γωγής του πανεπιστημίου του Τό-
κιου. «Η εκμηχάνιση από μόνη της 
δεν κάνει κακό, αλλά η προσκόλλη-
ση σ’ ένα συγκεκριμένο τύπο εκμη-
χάνισης μπορεί να οδηγήσει στην 
εγκατάλειψη των αρχών του καϊζέν 
και της εξέλιξης».  

Ο Τογιόντα απευθύνθηκε στον 
Καβάι, ώστε να επαναφέρει την 
ατμόσφαιρα που είχε εγκαθιδρύ-
σει στο Συμβουλευτικό Τμήμα Διοί-
κησης της Τογιότα, το 1970 ο Όνο. 
Κατά τα πρώτα στάδια της καριέρας 
του, ο Τογιόντα εργάστηκε σε αυτό 
το τμήμα, οι αρχές του οποίου εφαρ-
μόζονται τώρα στα εργοστάσια της 
Τογιότα, αλλά και στις θυγατρικές 
της, προκειμένου να μειώσουν τις 
απώλειες σε υλικά και να εκπαιδεύ-
σουν τους εργαζόμενους. 

Μετάφραση: Γ.Ρ.

Οι άνθρωποι παίρνουν τη θέση των μηχανών σε εργοστάσια σ’ όλη την Ιαπωνία, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι 
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ανακαλύψουν νέους τρόπους αναβάθμισης της γραμμής παραγωγής 
και της διαδικασίας κατασκευής αυτοκινήτων.

Οι «θεοί» επιστρέφουν στην Τογιότα
καθώς οι άνθρωποι κλέβουν τις δουλειές των ρομπότ

Των Κρεγκ Τρούντελ, Γιούκι 
Γουαγκιβάρα και Μα Τζι 
από το Bloomperg.com
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 Η ουκρανική κρίση και η Ελλάδα

Οι δραματικές εξελίξεις στην Ου-
κρανία επιβεβαιώνουν τις εκτι-
μήσεις ότι η Ρωσία δεν θα αρκεί-
το στην επανάκτηση της Κριμαί-
ας. Η εξέγερση στις ανατολικές 
περιφέρειες και η επικείμενη δι-
εξαγωγή δημοψηφισμάτων για 
την ομοσπονδιοποίηση του ου-
κρανικού κράτους δημιουργούν 
νέα δεδομένα. 

Τ 
ο Κίεβο γνωρίζει ότι έχει 
περιορισμένες δυνατότη-
τες αντίδρασης. Μια ευ-
ρεία επιχείρηση βίαιης 

καταστολής, αν υποτεθεί ότι μπο-
ρεί να τη πραγματοποιήσει με ειδι-
κές δυνάμεις που θα μεταφερθούν 
από τα δυτικά της χώρας, ενέχει τον 
κίνδυνο να δημιουργήσει αλυσιδω-

τές αντιδράσεις όχι μόνον στις νότιες 
αλλά ακόμη και στις κεντρικές περι-
οχές της χώρας. Κι αυτό θα ήταν ένα 
δώρο στον Πούτιν, που έχει το ρω-
σικό στρατό με αναμμένες μηχανές 
στα ρωσοουκρανικά σύνορα. Αλλά 
και η αδράνεια, από την άλλη, απο-
δυναμώνει το κύρος των Ουκρανών 
εθνικιστών και ενδυναμώνει την αμ-
φισβήτηση και τις φυγόκεντρες δυ-
νάμεις.  

Επιβεβαιώνεται, επίσης, η εκτί-
μηση ότι η ουκρανική κρίση σή-
μανε την απαρχή μιας νέας ψυχρο-
πολεμικής περιόδου. Οι ΗΠΑ με 
την άμεση παρέμβασή τους στην 
εξέγερση της Μαϊντάν, στόχευσαν, 
μεταξύ άλλων, στη ρήξη της ρω-
σο-γερμανικής οικονομικής συ-
νεργασίας, που θα μπορούσε να 
καταλήξει σε στρατηγική συμμα-
χία. Κι αυτό εν μέρει το πέτυχαν. Η 

εξωτερική πολιτική του Βερολίνου, 
εν  μέσω εσωτερικών διαφωνιών, 
προσγειώνεται ανώμαλα, καθώς 
υποκύπτει στην αμερικανική βού-
ληση, ενώ η γερμανική οικονομική 
ελίτ τρέμει αναμένοντας τα αντίμε-
τρα της Μόσχας. 

Επιπλέον, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση διαμορφώνονται δύο ομά-
δες κρατών: οι πρόθυμοι ακόλου-
θοι της σκληρής αντιρωσικής πο-
λιτικής των ΗΠΑ και οι απρόθυ-
μοι. Στους απρόθυμους, εκτός της 
Γερμανίας, συγκαταλέγονται οι χώ-
ρες του νότου, πλην της Γαλλίας(!), 
όπως επίσης η Ουγγαρία, η Βουλ-
γαρία. Ανάμεσα στους πρόθυμους 
ξεχωρίζουν εκτός της Βρετανίας, η 
Πολωνία και η Ρουμανία. Η κάθε 
μια για τα δικά της ιδιαίτερα συμφέ-
ροντα και τις δικές της στοχεύσεις. 

Για την Ελλάδα το νέο διεθνές 

τοπίο και η νεοψυχροπολεμική αντι-
παράθεση δυσχεραίνει ακόμη πε-
ρισσότερο τη θέση της: 

α. Τα ρωσικά αντίμετρα μπορεί 
να θίξουν τις εξαγωγές των προϊό-
ντων της στη ρωσική αγορά ενώ οι 
αναμενόμενες ρωσικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα, λόγω έξωθεν απαγό-
ρευσης, θα μείνουν για μια ακόμη 
φορά στα χαρτιά. 

β. Περιορίζονται δραματικά οι 
δυνατότητες μιας πολυδιάστατης 
εξωτερικής πολιτικής, που  μπορεί 
να εξισορροπήσουν τις ποικίλες πιέ-
σεις στο πεδίο των εθνικών θεμάτων 
αλλά και της οικονομίας. Η χώρα 
καθίσταται περισσότερο ευάλωτη, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομι-
κή κρίση που παρατείνεται αλλά και 
την πολιτική αβεβαιότητα που την 
απειλεί.

γ. Ο στόχος του εξοβελισμού των 

Ρώσων από την Κύπρο θα επιταχύ-
νει τη συμφωνία που προωθείται 
στο νησί υπό την ασφυκτική πίεση 
των ΗΠΑ.   

δ. Η Άγκυρα αναβαθμίζεται πε-
ραιτέρω γεωστρατηγικά. Η γειτνί-
ασή της Τουρκίας με τη Ρωσία, ο 
έλεγχος των Στενών και του νότιου 
τμήματος της Μαύρης Θάλασσας 
αλλά και η επιρροή της στους μου-
σουλμανικούς πληθυσμούς της Ρω-
σίας και της Κριμαίας την καθιστούν 
απαραίτητη για την αμερικανική πο-
λιτική. Βέβαια, το οικονομικό αλλά 
και το πολιτικό συμφέρον επιτάσσει 
στον Ερντογάν να μείνει ουδέτερος 
σε αυτή τη διαμάχη. Και μέχρι σή-
μερα το έχει κατορθώσει. Αλλά για 
πόσο ακόμη;  

Του Σωτήρη Δημόπουλου

Όλες αυτές οι αλλαγές είχαν τεράστιο κοι-
νωνικό αντίκτυπο στη χώρα και μετέβα-
λαν δραστικά τη φυσιογνωμία των μεσαί-
ων στρωμάτων, ενώ ταυτόχρονα συντελέ-
στηκαν ισχυρές ταξικές μετατοπίσεις, που 
ξεκίνησαν από τα μέσα της δεκαετίας του 
’80, για να επιταχυνθούν κατά το 1990 και 
το 2000. Επρόκειτο για έναν μεγάλο με-
τασχηματισμό, ο οποίος διόγκωσε τα συ-
μπτώματα του ελληνικού παρασιτισμού, 
εξαφανίζοντας σχεδόν τα ασύμβατα με 
αυτόν χαρακτηριστικά, αλλάζοντας εκ βά-
θρων την ίδια την ελληνική κοινωνία. Ας 
δούμε πώς περιγράφεται μέσα από τις πε-
ριοδικές στατιστικές αναλύσεις της Ελληνι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας.  

Μ 
εταξύ 1981 και 1991, διαπιστώ-
θηκε αύξηση των ασκούντων επι-
στημονικά και ελευθέρια επαγ-
γέλματα (9,38 σε 12.7%), των 

υπαλλήλων γραφείου (9,47%-11,1%), των 
εμπόρων και των πωλητών (8,49%-10,9%), 
και γενικά όσων απασχολούνται στην παρο-
χή υπηρεσιών (7,84%-10,9%). Αντίθετα, μει-
ώνονται οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι οι-
κοδόμοι και οι αλιείς (27,46% - 17,4%) και οι 
τεχνίτες-εργάτες και χειριστές μεταφορικών 
μέσων (31,58% σε 27,8%)1. Αυτές οι αλλαγές 
συνδέονται με όλες τις κεντρικές επιλογές που 
απορρέουν από την αποβιομηχάνιση της χώ-
ρας, τη συρρίκνωση της αγροτικής παραγω-
γής και την επίταση των παρασιτικών δραστη-
ριοτήτων: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυξά-
νονται, μαζί και οι λογιών λογιών πωλητές και 
οι υπάλληλοι στην παροχή υπηρεσιών. Ταυ-
τόχρονα, παρατηρείται αύξηση στους πτυχι-
ούχους, από το πρώτο κύμα του περίφημου 

«εκδημοκρατισμού του πανεπιστημίου», που 
σφραγίζει την περίοδο της μεταπολίτευσης.  

Κατά την επόμενη δεκαετία η μετάβαση 
ολοκληρώνεται, κι έτσι το 2001 τα ποσοστά 
στους ίδιους κλάδους δίνουν την εικόνα μιας 
εντελώς διαφορετικής αγοράς εργασίας. Ιδού η 
σύνθεση του εργατικού δυναμικού, όπως κα-
ταγράφεται μετά την απογραφή του 20012: Τα 
μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, τα ανώτε-
ρα διευθυντικά στελέχη του δημοσίου κα του 
ιδιωτικού τομέα άγγιζαν το 8,2%, ενώ άλλο ένα 
11% ασκεί επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συ-
ναφή επαγγέλματα. Ακολουθούν: 7,4% τεχνο-
λόγοι και τεχνικοί βοηθοί, 9,1% υπάλληλοι 
γραφείου και 13,1% απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών. Αντίθετα, οι αγρότες και 
όσοι απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα 
είχαν συρρικνωθεί στο 12% (από 25-30% που 
ήταν το 1980), και οι εργάτες και οι χειριστές 
20% (από 31,58 που ήταν το 1980). 

Τα μέλη των βουλευόμενων σωμάτων και 
οι διευθυντές του δημοσίου και των επιχει-
ρήσεων ήταν όσοι οι… χειρώνακτες εργάτες! 
Αυτό που θα λέγαμε διανοούμενα στρώμα-
τα, με μια ευρύτερη έννοια, οι επιστήμονες, οι 
καλλιτέχνες και οι τεχνολόγοι, αντιστοιχούσαν 
στο 18,4% του εργατικού δυναμικού, ενώ οι 
αγρότες 12,0%, μετά βίας συντηρούμενοι από 
τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι κλάδοι που 
επικρατούν είναι η παροχή υπηρεσιών και 
η λιανική, οι οποίοι, λόγω της κυριαρχίας της 
μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, διατελούν σε 
σχεδόν εξατομικευμένες συνθήκες απασχό-
λησης –συγκροτούν έναν ταξικά άμορφο χυλό 
μισθωτών, με ελάχιστο βαθμό ομοιογένειας. 

Τέλος, για το 2001, αξίζει να σημειωθεί 
ότι καταγράφεται αισθητή αύξηση του συνό-
λου του εργατικού δυναμικού, 4.614.699 ένα-

ντι 3.543.797 (1981) και 3.886.157 (1991), η 
οποία οφείλεται στη συνδυασμένη επίδραση 
της μετανάστευσης, που εκρήγνυται κατά τη 
δεκαετία 1991-2001, αλλά και της κατά πολύ 
ευρύτερης συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας.

Για δε τη δεκαετία 2001-2011, ό,τι πιο κο-
ντινό έχουμε προς σύγκριση με τα προηγούμε-
να στοιχεία είναι η σύνθεση του εργατικού δυ-
ναμικού κατά κλάδο κι όχι κατά ατομικό επάγ-
γελμα, καθώς τα στοιχεία της απογραφής του 
2011 δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Έτσι, 
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, η ΕΛΣΤΑΤ 
δημοσιεύει τα εξής: Γεωργία-δασοκομία, αλι-
εία 13,14%, ορυχεία και λατομεία 0,33%, με-
ταποίηση 9,54%, παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-

τος, φυσικού αερίου κλπ. 0,73%, παροχή νε-
ρού, αποχετεύσεις, λύματα κλπ. 0,61%, κατα-
σκευές 5,47%, χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
17,77%, μεταφορά και αποθήκευση 4,95%, 
δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύ-
ματος και εστίασης 7,91%, ενημέρωση και επι-
κοινωνία 1,81%, χρηματοπιστωτικές και ασφα-
λιστικές δραστηριότητες 2,83%, διαχείριση ακί-
νητης περιουσίας 0,17%, επαγγελματικές, επι-
στημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 5,97%, 
διοικητικές και επιστημονικές δραστηριότητες 
1,73%, δημόσια διοίκηση και άμυνα 8,75%, εκ-
παίδευση 7,69%, δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας 5,88%, τέχνες, 
διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,08%, νοικοκυριά 
1,44% και ετερόδικοι οργανισμοί και φορείς 
0,043. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το συνο-
λικό εργατικό δυναμικό στη χώρα είχε μειωθεί 
στα 3,739 εκατομμύρια ως συνέπεια της κρί-
σης που προκλήθηκε από την ακραία λιτότητα 
και τις θεραπείες-σοκ των μνημονίων που υπέ-
στη η χώρα. Δύο χρόνια πριν, κατά το δ΄ τρίμη-
νο του 2010, το εργατικό δυναμικό υπολογιζό-
ταν στα 4,299 εκατομμύρια4.

Σημειώσεις
1 Τα στοιχεία για το 1981 και το 1991 αντλούνται 
από: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Συ-
νοπτική Στατιστική Επετηρίδα 1986, Αθήνα 1987. 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Συνοπτι-
κή Στατιστική Επετηρίδα 1996, Αθήνα 1997. Δια-
θέσιμα όλα στην ιστοσελίδα www.statistics.gr
2 Τα στοιχεία για το 2001 αντλούνται από: Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, Συνοπτική στατιστική επετη-
ρίδα της Ελλάδος 2006, Αθήνα 2007. Διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα www.statistics.gr. 
3 Ελληνική Στατιστική Αρχή, Μηνιαίο Στατιστικό 
Δελτίο, Νοέμβριος 2012, Τόμος 57, Νο 11. 
4 Όπ.π., σελ. 16.

Η κοινωνική δομή της ύστερης μεταπολίτευσης 
Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Ρακκά Οικόπεδο και αποικία, Η Ελλάδα στο τέλος της μεταπολίτευσης
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Μισώ τις ιδέες που δεν αγαπάνε τους αν-
θρώπους. Όλους τους ανθρώπους, με όλες 
τους τις αδυναμίες. Π.χ. τις ιδέες του Νί-
κου Δήμου. Δήθεν μοντέρνες, αλλά κατά 
βάθος αφόρητα ακαδημαϊκές, εφόσον 
έχουν ηλικία μεγαλύτερη των δύο αιώνων 
και δεν έχουν βελτιωθεί διόλου. Βέβαια ο 
ίδιος μπορεί να καμαρώνει επαναλαμβά-
νοντας μισαλλόδοξες κοινοτοπίες ανάμε-
σα σε ημιμαθείς και αγράμματους, όπως 
ο τέως αρχηγός, του που πάντως πρόλαβε 
να τον εξαποστείλει, άνευ συνοπτικών καν 
διαδικασιών, αποκαλύπτοντας συγχρόνως 
την παντελή έλλειψη δημοκρατίας που δι-
έπει το μιντιακό αυτό μόρφωμα. Αλλά και 
τη βουβαμάρα της συγκεκριμένης ιντε-
λιγκέντσιας που έσπευσε να τον στηρίξει. 
Αυτό είναι το νέο ήθος που επαγγέλλονται; 
Πού είναι ο Γραμματικάκης, η Κιντή; Πώς 
δέχονται το εξαποστελλάριον του Δήμου 
χωρίς δεύτερη κουβέντα, επειδή απλώς 
είπε, άγαρμπα έστω, τη γνώμη του; Αλλά 
και τετριμμένες αλήθειες, που ουδείς κατά 
βάθος αμφισβητεί; Εκτός κι αν η πολιτική 
σπέκουλα προς το πόπολο και τα προεκλο-
γικά στρογγυλέματα υπερέχουν τόσο της 
επιστημοσύνης όσο και της ελευθεροστο-
μίας. Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριταί.

Κ 

ατά τη γνώμη μου, ο Νίκος Δήμου 
είναι ένας μέτριος συγγραφέας, που 
εδώ και μισόν αιώνα προσπαθεί να 
κάνει φασαρία γύρω από το όνομά 

του χωρίς να τα πολυκαταφέρνει. Η δυστυχία 
του να είσαι ατάλαντος παρά τις γάτες, το φως 
των Ελλήνων (παράλληλα με τον επιδεικτικά 
διαφημιστικό μισελληνισμό του) και τα γιαλα-
ντζή βολταιρικά του. Επειδή ο Βολταίρος αγα-
πούσε τους ανθρώπους πρώτα και μετά τις 
ιδέες, ενώ ο Δήμου μισεί τους ανθρώπους γι’ 
αυτό προσβάλλει τα όποια τους πιστεύω, π.χ. 
μεγαλοβδομαδιάτικα, αγνοώντας την ιδέα της 
tolerance, αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τις ευ-
αισθησίες της συγκεκριμένης  κοινωνίας. Μη 
έχοντας σωστή αίσθηση χρόνου, μη ξέροντας 
επίσης ότι ο αληθινός δάσκαλος εκπαιδεύει, 
δεν μυκτηρίζει αφ’ υψηλού. Πράγμα που κάνει 
ο Δήμου κάθε χρόνο, σε κάθε γιορτή, βαρετά 
και προβλέψιμα. Όσο σιχαίνομαι τον εθνικισμό, 
άλλο τόσο σιχαίνομαι τους αρνητές του έθνους. 
Όσο φοβάμαι τη συντήρηση, άλλο τόσο φοβά-
μαι την άγνοια της παράδοσης. 

Τη συνέχεια την ξέρετε: Όπως τα λοιπά 
κόμματα, έτσι και το Ποτάμι το φουσκώνουν ο 
κυρίαρχος λαϊκισμός και ο ανίκητος συντηρη-
τισμός. Πρόκειται για εκείνο το στάτους που ο 
Κανιάρης καυτηρίαζε από το ‘90 με το έργο του 
Ό, τι θέλει ο λαός... Ο Δήμου, πια, εκτός Ποτα-
μιού, δεν θα ξαναγίνει πρωτοσέλιδο έστω και 
αν αμφισβητήσει, αυτός ο ανυποχώρητος δι-
ανοητής, την παρθενία της Μαριάμ. Γι’ αυτόν, 
βλέπετε, οι μύθοι, τα σύμβολα, οι παραδόσεις, 

η γοητεία του αγνώστου, η μεταφυσική αγωνία 
είναι εξοβελιστέες εμπρός στην τεχνοκρατική 
πανάκεια μιας προόδου που θα έπρεπε να εί-
ναι μονόδρομος, αλλά δεν είναι. Είπαμε: οι ιδέ-
ες και η αυταρέσκειά μας να είναι καλά, οι άν-
θρωποι δεν ενδιαφέρουν. Πώς το έλεγε ο Κα-
ρούζος;

Μη με διαβάζετε όταν δεν πήγατε τουλά-
χιστον μια φορά στην αποκαθήλωση. 

Μη με διαβάζετε όταν 
έχετε δίκιο.

Και ο Δήμου είναι οπαδός της μιας, της από-
λυτης, της δογματικής αλήθειας, όπως εξάλ-
λου και οι χριστιανοί τους οποίους επικρίνει. 

Αντιπαθώ τον Νίκο Δήμου από την επο-
χή που ήταν πρόεδρος στο Μουσείο Γιάννη 
Σπυρόπουλου. Δεν κατάλαβε τίποτε, δεν βο-
ήθησε καθόλου. Έκτοτε αρθρογραφεί χωρίς 
στυλ και διανοείται χωρίς πρωτοτυπία. Ο Πα-
παγιώργης ή ο Βελουδής είναι εμπρός του τι-
τάνες. Ο Κονδύλης και ο Ραπτόπουλος καινο-
τόμοι, ανατρεπτικοί και βαθύνοες. Το Πεθαί-
νω σαν χώρα του Δημητριάδη είναι το αληθι-
νά προφητικό κείμενο του ’70. Η δυστυχία να 
είσαι Έλληνας ξεπεράστηκε από τη δυστυχία 
της μετριότητας. Κι όμως. Ο Δήμου έκανε και 
κάνει πάντα φασαρία, καλή ώρα όπως τώρα. 
Απλώς φασαρία. Φτάσαμε όμως στο σημείο, 
για να παραφράσω τον Γεώργιο Παπανδρέου, 
να ρωτάμε: Ποιος το είπε, ο Δήμου; Ε, τότε εί-

ναι άνευ σημασίας. Η... ευτυχία να είσαι δια-
φημιστής. Δηλαδή κάποιος της δουλειάς, που 
κάνει το ασήμαντο πρόσκαιρα σημαντικό. Και 
καθιστά τις όποιες ιδέες εν τέλει αναλώσιμες, 
σαν τα αποσμητικά ή τις χαρτοπετσέτες. Ση-
μεία των καιρών. O tempora, o μόρτες...

ΥΓ. 1 Μ’ ενοχλεί σφόδρα που οι δημοσιογρά-
φοι πολιτεύονται, δηλαδή ξεπουλάνε την ανε-
ξαρτησία της γνώμης τους και την υποχρέωση 
της κριτικής αντί μιας κομματικής ταυτότητας. 
Θα μου πείτε το δέλεαρ μιας πολιτικής καριέ-
ρας είναι τεράστιο. Θα συμφωνήσω μαζί σας 
ενθυμούμενος τις περιπτώσεις Ρωμαίου, Ρου-
σόπουλου, Καψή, κ.λπ. Όμοια μ’ ενοχλούν οι 
πανεπιστημιακοί που πολιτεύονται θέλοντας 
να σώσουν, κι αυτοί, την πατρίδα, ενώ ανέχθη-
καν να διαλύονται οι ανώτατες σχολές.

Είναι πάντως τόσοι πολλοί οι κομματικοί 
δημοσιογράφοι των ψηφοδελτίων, που άνετα 
σχηματίζουν κυβέρνηση και μάλιστα υπερά-
ριθμη. Κάποτε, συγκροτούσαν «κυβέρνηση» 
αποκλειστικά λοχαγοί και συνταγματάρχες. 
Αυτό πια είναι ντεμοντέ. Στη σύγχρονη μιντι-
ακή δικτατορία και τον τηλεκοινοβουλευτισμό, 
μια κυβέρνηση αμιγώς από δημοσιογράφους 
θα εξέφραζε απόλυτα το Zeitgeist, τον πνεύμα 
της εποχής. 

ΥΓ. 2 Πρέπει να προτιμήσουμε τους δημο-
σιογράφους και για έναν άλλο λόγο: επειδή εί-
χαν τη διακριτικότητα να μας αποκρύψουν τη 
χρεοκοπία της χώρας επί μια δεκαετία. Τόσο 
αυτοί όσο και τα αφεντικά τους.

ΥΓ. 3 Κατά τη γνώμη μου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχει ανάγκη δημοσιογράφων για τα ψηφο-
δέλτιά του όσο έντιμες πένες που ν’ αποκα-
λύπτουν τη δύσοσμη όσο και δυσεύρετη 
αλήθεια. Που να του κάνουν αυστηρή κριτι-
κή τώρα που βρίσκεται προ του πανικού της 
εξουσίας και μπερδεύει λόγια και ανθρώπους.

ΥΓ. 4 Ο κοινοβουλευτικός κολοσσός Μι-
χελογιαννάκης το έθεσε αλλιώς: «Ανδρός πε-
σούσης πας ανήρ ανδρεύεται....» ή, τα μνημό-
νια αυξάνουν την ομοφυλοφιλία sic!

Νίκος Δήμου:
Η δυστυχία του να είσαι άνευ σημασίας
Διαφημιστές και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια

Του Μάνου Στεφανίδη

Άλλη μια επίδειξη αυταρχισμού από τον Ερντο-

γάν (τείνει πια να γίνει συνήθεια) είχαμε στην 

Τουρκία. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφησαν την 

απαγόρευση και επιχείρησαν να συγκεντρω-

θούν στην πλατεία Ταξίμ για την εργατική 

Πρωτομαγιά. Πάνοπλοι αστυνομικοί χρησιμο-

ποίησαν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και 

αντλίες νερού εναντίον τους. Το αποτέλεσμα 

ήταν να τραυματιστούν 90 άτομα, ενώ συνελή-

φθησαν τουλάχιστον 142, ανέφερε μια ένωση 

δικηγόρων.

Ο Ερντογάν απαγόρευσε επίσημα κάθε συγκέ-

ντρωση σε αυτή την πλατεία με ευκαιρία 

την Πρωτομαγιά και κινητοποίησε περίπου 

40.000 αστυνομικούς για να εμποδίσουν την 

πρόσβαση εκεί.

Μόνο στην εργατική συνομοσπονδία Turk-Is επι-

τράπηκε να καταθέσει στεφάνια στην πλατεία 

Ταξίμ, στη μνήμη των 34 ανθρώπων που σκο-

τώθηκαν στη διάρκεια διαδήλωσης την Πρω-

τομαγιά του 1977, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ 

στον αέρα προκαλώντας πανικό. Οι συγκρού-

σεις μεταξύ αστυνομίας και μερίδας διαδηλω-

τών συνεχίστηκαν και το απόγευμα.

Οι συνηθισμένες επιδείξεις αυταρχισμού του Ερ-

ντογάν δεν τον αποτρέπουν από το να θέλει 

να πραγματοποιήσει προεκλογική περιοδεία 

στην Ευρώπη. Στόχος του είναι τα 2,6 εκατομ-

μύρια Τούρκων ψηφοφόρων  που ζουν εκεί 

και για τα οποία σε μεγάλο ποσοστό στηρίζουν 

τον Ερντογάν. Θέλει να επισκεφτεί πρωτίστως 

πόλεις της Γερμανίας, όπου ζουν περισσότε-

ροι από ενάμισι εκατομμύριο ψηφοφόροι. Επί-

σης σχεδιάζει να επισκεφτεί και τη Γαλλία, την 

Ολλανδία και το Βέλγιο, χώρες που φιλοξε-

νούν επίσης σημαντικές τουρκικές κοινότη-

τες. Για να δούμε, θα επισκεφτεί και τη Θράκη; 

Η ΕΕ, που κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα, θα του ξεκαθαρίσει άραγε ότι δεν μπορεί να 

κάνει περιοδείες στην Ευρώπη ένας πολιτικός 

ηγέτης που σταδιακά μετατρέπεται σε μια από 

τις πιο αυταρχικές φιγούρες του πλανήτη; 

Ο Ερντογάν 
έβαψε 
κόκκινη την 
Πρωτομαγιά 

     ΙΔΕΕΣ

“ 

Στη σύγχρονη μιντι-
ακή δικτατορία και 
τον τηλεκοινοβου-
λευτισμό, μια κυβέρ-
νηση αμιγώς από 
δημοσιογράφους θα 
εξάφραζε το πνεύμα 
της εποχής
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Ο επισκέπτης της θεατρικής 
σκηνής 104 παίρνει στα χέρια 
του μαζί με το εισιτήριο ένα μι-
κρό κείμενο το οποίο αναφέρει: 
«Η ομάδα 33 διασκευάζει το 
ομώνυμο έργο του Χέρμαν Σού-
ντερμαν και αναμετριέται με τις 
έννοιες της πατρίδας, της κοινω-
νικής ταυτότητας και της ατομι-
κής ελευθερίας. Heimat είναι 
ο τόπος, το σπίτι, οι άνθρωποί 
σου.  Είναι οι ρίζες σου, η γλώσ-
σα σου, η παιδικότητά σου. Εί-
ναι όλα εκείνα που θα ονόμαζε 
κανείς πατρίδα. Ξαφνικά αντί-
κρισα την πατρίδα μου σαν να 
την έβλεπα για πρώτη φορά. 
Όλα είχαν αλλάξει. Στην πραγ-
ματικότητα ωστόσο, το μόνο που 
είχε αλλάξει ήμουν εγώ.»

Έ 

νας ανενημέρωτος επι-
σκέπτης πιστεύει ότι ο 
προβληματισμός του έρ-
γου κινείται γύρω από 

την έννοια της πατρίδας. Μας πήρε 
αρκετό χρόνο και κόπο (μιας και 
δεν είμαστε γνώστες ούτε της γερ-
μανικής γλώσσας ούτε του βιογρα-
φικού του συγγραφέα)  για να αντι-
ληφθούμε κάποια πράγματα.

Συγκεκριμένα : Η λέξη Heimat 
περιγράφει τον τόπο στον οποίο 
γεννήθηκες και στον οποίο μεγά-
λωσες με όλες τις κοινωνικές συμ-
βάσεις, τις ιδιαίτερες παραδόσεις, 
το αυστηρό πλαίσιο σχέσεων, το 
συντηρητικό χαρακτήρα που εν-
δεχομένως τον διέπει, λαμβάνο-
ντας υπ΄ όψιν ότι το συγκεκριμένο 
έργο έχει γραφτεί το 1893. Η λέξη 
Heimat αποδίδεται, σύμφωνα με 
την άποψή μας, σωστότερα με τον 
όρο «ιδιαίτερη πατρίδα». Εξαιτίας 
του ότι ο συγγραφέας είναι Γερμα-
νός και ο θεατής δεν έχει στα χέρια 
του ένα πρόγραμμα που να του δί-
νει ιδιαίτερες πληροφορίες για το 
έργο, μπορεί κάλλιστα να αναρω-
τηθεί αν το έργο είναι γραμμένο 
σε αντιπαράθεση με τη γερμανική 
πατρίδα του Χίτλερ ή αποτελεί έκ-
φραση της μέχρι πρότινος κυρίαρ-
χης μετανεωτερικής  ιδεολογίας. 
Έτσι, χωρίς τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες που περιέχονται σε ένα 
πρόγραμμα (που οφείλει να συ-
νοδεύει μια θεατρική παράσταση), 
κινδυνεύει να χαθεί στον λαβύριν-
θο παρεξηγήσεων και παρανοήσε-
ων, τουλάχιστον. Ή, για να το πούμε 
με τα λόγια του Γκαίτε, «Για να κα-

ταλάβει κάποιος το έργο του ποιη-
τή πρέπει να μεταφερθεί στη χώρα 
του ποιητή». 

Ο γερμανός Χέρμαν Σούντερ-
μαν μεγάλωσε σε μια οικογένεια η 
οποία κατέφυγε στη Γερμανία από 
την Ολλανδία, διωγμένη λόγω των 
θρησκευτικών της πεποιθήσεων. 
Μέλη της κοινότητας των Μενονι-
τών, μιας σέκτας του προτεσταντι-
σμού η οποία κατόπιν διασπάστη-
κε σε άλλες μικρότερες, με επιφα-
νέστερη όλων την κοινότητα των 
Άμις στη Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, 
χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερο συ-
ντηρητισμό/πουριτανισμό και τη 
στάση κατά των κοινωνικών ηθών 
της εποχής. Θα μπορούσε κάποιος 
να πει ότι ήταν συντηρητικοί μέσα 
σε μια ήδη συντηρητική (για τα 
δικά μας δεδομένα) κοινωνία. 

Μεγαλωμένος στο ιδιαίτερα 
ασφυκτικό αυτό περιβάλλον, γρά-
φει το Die Heimat σε μια προσπά-
θεια καταγραφής αυτού του πλαι-
σίου. Στην υπόθεση του έργου, η 
Μάγδα [ως «Μάγδα» έχει ανέβει 
το συγκεκριμένο έργο άλλες φο-
ρές και ίσως αποδίδει καλύτερα το 
περιεχόμενό του] επιστρέφει στη 
Heimat μετά από δέκα χρόνια ως 
επιτυχημένη αοιδός της βαγκνερι-
κής όπερας. Η φυγή της έχει να κά-
νει με την προσπάθεια χειραφέτη-
σης τόσο από την αυστηρή πατρική 
εξουσία, όσο και από τον κοινωνικό 
περίγυρο.  Ο πατέρας της την υπο-
δέχεται σε μια προσπάθεια συμφι-
λίωσης και αποκατάστασης της οι-
κογενειακής τιμής, με δύο όρους. Ο 
πρώτος είναι να παντρευτεί το νεα-
νικό της έρωτα εξαιτίας του οποίου 
είχε φύγει, και ο δεύτερος είναι η 
μη αναγνώριση του νόθου τέκνου 
που είχε αποκτήσει από αυτόν (τον 
έρωτα).  Η τιμή της οικογένειας εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ μέσα στην 
κοινωνία. Η Μάγδα, ερωτευμένη 
με το παιδί της και τη μουσική, αρ-
νείται το δεύτερο όρο, με αποτέλε-
σμα ο εν αποστρατεία αξιωματικός 
πατέρας της να τη σκοτώσει πριν 
αυτοκτονήσει και ο ίδιος. Σε αυτό 
το σημείο αξίζει να γίνει κατανοητή 
η ιδιαίτερη έννοια του Heimat. Σαν 
έννοια ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
τον καιρό του συγγραφέα, τόσο στη 
Γερμανία όσο και στην Αυστρία και 
Ελβετία. Είναι ο ιδιαίτερος δεσμός 
ο οποίος συνδέει τους γερμανό-
φωνους των τριών αυτών περιο-
χών και βασίζεται σε δύο άξονες. 

Στον άξονα της καταγωγής και στον 
άξονα της τιμής ως ηθικό κοινω-
νικό κώδικα. Είναι περισσότερο, ή 
ήταν περισσότερο, μια ιδεολογία η 
οποία περιέκλειε την έννοια της λα-
ϊκής κοινότητας (ενδεχομένως επη-
ρεασμένη ιδιαίτερα από τον προτε-
σταντισμό), χωρίς όμως ξεκάθαρες 
εθνικές αναφορές, τουλάχιστον για 
τον 19ο αιώνα. Πάνω στην έννοια 
του Heimat θα πατήσει αργότερα ο 
Χίτλερ και θα συγκροτήσει την ιδε-
ολογία του Αίμα (καταγωγή) – Τιμή, 
ως βασικό άξονα του ναζισμού. 

Η σκηνοθέτις Ευρώπη Θωμο-
πούλου διασκευάζει το έργο σε δύο 
προτάσεις. Στην πρώτη, οι πρωτα-
γωνιστές είναι τα τρία αδέλφια, η 
Μάγδα, η Μαρί και ο Σεμπάστιαν, 
ο οποίος αντιπροσωπεύει και την 

πατριαρχική εξουσία. Είναι αυτός 
ο οποίος κυριαρχεί, χειραγωγεί και 
καταδυναστεύει τη μικρότερη αδελ-
φή, ενώ αναλαμβάνει το έργο της 
κάθαρσης ως προς τη μεγαλύτερη 
αδελφή που έχει εκθέσει την οικο-
γένεια.  Η Θωμοπούλου επιλέγει 
να δουλέψει πάνω σ’ ένα κλασικό 
πλαίσιο για την αυστριακή δραμα-
τουργία που μπορεί κανείς να συ-
ναντήσει στα έργα της Γέλινεκ, του 
Χάνεκε ή του Μπέρνχαρτ. Σε μια 
οικογένεια όπου έξωθεν όλα βαί-
νουν καλώς και εσωτερικά ανα-
πτύσσεται βία, ενδοοικογενειακή 
σεξουαλικότητα, σχέσεις εξουσίας 
και, κυρίως, σκληρότητα. Σε αυτή 
την πρότασή της το αποτέλεσμα εί-
ναι πολύ ικανοποιητικό. Πάντως 
μπερδεύει την έννοια της πατρί-

δας με αυτή της ιδιαίτερης πατρί-
δας (ηθελημένα;) αλλοιώνοντας την 
πρόθεση του συγγραφέα. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρουμε ότι ο αδελ-
φός/δυνάστης παρουσιάζεται με τις 
φράσεις, «Είμαστε μια μικρή κοι-
νότητα που αγαπάει τον τόπο της, 
στηρίζουμε την τοπική οικονομία, 
καταναλώνουμε τοπικά προϊόντα».  
Μομφή κατά του κινήματος στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας μέσω 
της αγοράς τοπικών προϊόντων, ιδι-
αίτερα κατά τη διάρκεια των τεσσά-
ρων αυτών μνημονιακών χρόνων 
– Εξάλλου, μήπως ο Γ. Μηλιός δεν 
έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμέ-
νο κίνημα «οικονομικό εθνικισμό» 
(sic) ;  Η ίδια γνωρίζει καλύτερα.

Επειδή οι συγκεκριμένες από-
ψεις, όπως εσχάτως του Δ. Χριστό-
πουλου, έχουν μειοψηφική απήχη-
ση στο κοινωνικό σώμα, ίσως αυτό 
να εξηγεί τη μανική συμπεριφορά 
όσων τις υποστηρίζουν. 

Η παράσταση κατορθώνει να 
αποδώσει αρκετά καλά την ένταση 
και την τραγικότητα που διέπουν 
τις συγκεκριμένες οικογενειακές 
σχέσεις, πράγμα στο οποίο συμ-
βάλλει η ιδιαίτερη ερμηνεία του 
Λύσανδρου Σπετσιέρη, που απο-
δίδει έξοχα τη νευρωτική αμφιθυ-
μία του δυνάστη/χειραγωγού σε 
ένα ρόλο  που απαιτεί ψυχολογι-
κή εσωτερικότητα, αλλά και εκφρα-
στική αμεσότητα. Πολύ καλή επί-
σης και η Φαίδρα Χατζηκωσταντή 
στο ρόλο της μικρότερης αδελφής 
Μαρί. Αξίζει να αναφερθεί η μου-
σική επιμέλεια του Βαγγέλη Λάτου, 
ο οποίος έχει πλαισιώσει έξοχα την 
παράσταση με κομμάτια των Μα-
ντρουγάδα.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Στο λαβύρινθο των λέξεων και των σχέσεων
«Die Heimat» του Χέρμαν Σούντερμαν

Die Heimat
του Χέρμαν Σούντερμαν

Διασκευή & Σκηνοθεσία: Ευ-
ρώπη Θωμοπούλου
Ερμηνεύουν: Δέσποινα Μαλ-
λή, Λύσανδρος Σπετσιέρης, 
Φαίδρα Χατζηκωσταντή
Μουσική Επιμέλεια: Βαγγέ-
λης Λάτος
Συνεργάτες: Μαρία Δερεμπέ, 
Αφροδίτη Πριμικύρη, Tania 
Riccio
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευ-
αγγελία Σκρομπόλα
Γραφίστρια: Σοφία Αδάμ
Φωτογράφος: Χρήστος Κα-
τσίνας

ΘΕΑΤΡΟ 104
Ευμολπιδών 41, Γκάζι, Αθήνα
Μετρό Κεραμεικός
τηλ. 210 3455020
κιν. 694 0290312
Έναρξη παραστάσεων: 
28 Απριλίου 2014
Λήξη παραστάσεων: 
20 Μαΐου 2014 
Ημέρες παραστάσεων: 
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, 21:15 
Διάρκεια: 70 λεπτά 
Εισιτήριο: 10 ευρώ / 5 ευρώ 
(ανέργων, ατέλειες, φοιτητικό)
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Στον Ν. Καρούζο, ο ελληνισμός 
και ο χριστιανισμός δεν είναι 
μόνο δύο ιστορικά μεγέθη, αλλά 
και δύο θεμελιώδη πνευματι-
κά ρεύματα, που συναντήθηκαν 
μέσα στον χρόνο ώστε «η Ελλη-
νική Σκέψη με τη Χριστιανική 
Αποκάλυψη βγαίνουν απ’ την 
ίδια λαλιά και η πρώτη οπλίζει 
φυσικά τη δεύτερη, δεν έχουμε 
παρά την κίνηση του νερού και 
φυσικά τη μαγική του ακεραι-
ότητα. Έχουμε τον πολλαπλασι-
ασμό ενός, θαύματος άλλωστε. 
Ελληνική Σκέψη και Χριστια-
νική Αποκάλυψη ούτε να προ-
στεθούν είναι μπορετό, ούτε ν’ 
αφαιρεθούν η μια απ’ την άλλη, 
ούτε να διαιρεθούν»1. 

Η 
τέχνη ερμηνεύεται ως 
πορεία από το εγκόσμιο 
προς το χαμένο αρχέτυ-
πο. Η σκέψη αυτή του 

ποιητή «βγαίνει απ’ το βίωμα της 
ακατάσχετης νοσταλγίας των παρα-
δείσων, ήτοι του Ενός που κρυσταλ-
λώνει το άφατο Πρόσωπο στην ου-
ρανική νοερότητα»2. Στην εγκόσμια 
ύπαρξη πυρακτώνεται ο πόνος που 
«πηγάζει απ’ τη μαύρη ράχη της 
αδαμικής ελευθερίας με την άγρια 
κατωφέρειά της. Είμαστε πιασμένοι 
στην αλάνθαστη παγίδα του θανά-
του. Τα εμπόδια είναι ανυπέρβλη-
τα, είν’ ο χρόνος και η πολλαπλότη-
τα. Τρομερές ερινύες»3. Η τέχνη, η 
ομορφιά, δεν είναι παρηγοριά και 
διέξοδος, διότι «δεν είναι μόνο η κο-
ρωνίδα της υπάρξεως, αλλά και η 
τυραννίδα της υπάρξεως»4.

Ο Καρούζος βρίσκει το Ιερό να 
αντανακλάται μέσα στην κτίση. Συγ-
χρόνως δείχνει πώς ένα πεζό κεί-
μενο αποκτά ποιητικά χαρακτηρι-
στικά: «Ανάγκη να ταξιδέψουμε στη 
Φανερωμένη του κάθε τόπου. Να 
θρησκέψουμε τις λέξεις. Ανάγκη 
να καταλάβουμε πόσο θρησκόλη-
πτη είναι η θάλασσα, είτε σε τρικυ-
μία είτε σε γαλήνη. Έθνος αγάπης η 
ποίηση, λαός ονείρων. [...] Όλα καλο-
γερεύουν μες στη φύση. Κ’ η ομορ-
φιά- καλογέρεμα της ψυχής. Η σύρ-
ριζη κουρά της λήθης ως το θάνατο. 
[...] Κάθε που ρωτάς εγκαταλείπεις 
έξω το στήθος. Ανασφαλίζεις το ευ 
της μανίας. Αλίμονο στην τύχη μας. 
Κι ως θα ‘κραζε ο έλληνας χωριάτης, 
λαχάρικο πράμα η ζωή. Για ύψος 
και για βάθος. Όχι αστείες επιφάνει-
ες. Όχι στιλπνότητες του αέρα. Ούτε 

τσίρκο των στεναγμών, αλλ’ ο αέ-
ρας μαχόμενος. Που σημαίνει προ-
οδεύω στον πόνο. Μια τέτοια πρόο-
δος η ποίηση. Περίθρησκη. Συγκε-
ντρώνει έρωτα… Και στα πλατάνια 
ο Πλάτωνας, ακούει την προσευχή. 
Προχωρώ. Αισθάνομαι το θαύμα. 
Ως αέναη μέθοδος αναδαιμονίζει τα 
δευτερόλεπτα. Σημείον ο θάνατος»5.

Ο σχολιασμός της επιστολής του 
Απόστολου Παύλου «προς Εφεσί-
ους Ε’ 20-33», στην οποία αναφέ-
ρεται «ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της 
γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή 
της Εκκλησίας, και αυτός εστί σω-
τήρ του σώματος», αναδεικνύει την 
γραφή του Καρούζου σε έναν βαθύ, 
γνήσιο και άρτιο θεολογικό λόγο. 
Επισημαίνει ότι οι επιστολές του 
Απόστολου Παύλου αποτυπώνουν 
λόγο «θεοσωματικό», καθώς «είναι 
λόγος εκστάσεως, ήτοι ελευθερίας 
τελειωμένης»6, που δεν αποψιλώ-
νουν ή καταλύουν το σώμα, αλλά το 
κατορθώνουν, αφού «η ενότητα σώ-
ζει το σώμα όταν γυρεύει ερωτικά»7. 
Από αυτό το σημείο θα αναχθεί στην 
ελευθερία που δεν είναι μονάχα βί-
ωμα, αλλά και πράξη, ώστε να συ-
ναντήσει την αγάπη, δηλαδή την 
«θυσιαστική λειτουργία της ψυχής, 
όπου κατευθύνει την αγωνία και 
στον έρωτα στην ανάβαση, κατηγο-
ρία του ύψους, ο σύνδεσμος της τε-
λειότητας, όπως λέει ο Παύλος»8. [...] 

Το δοκίμιο αυτό δημοσιεύθη-
κε στο περιοδικό Σύνορο, τ.34, κα-
λοκαίρι 1965. Προφανώς δημιούρ-
γησε ενδιαφέρον και απορίες και 
γι’ αυτό θα επιστρέψει με επιστολή 
στο επόμενο τεύχος, που καταλήγει: 
«Η μόνη διαφορά στις εικόνες του 
θρησκευτικού μας οράματος βρί-
σκεται στην υπαρξιακή στάθμη της 
τραγικότητας, της θυσιαστικής μοί-
ρας, που χρειάζεται να διαλέξει ο 
άνθρωπος για να γίνει ουρανοκτή-
μων, ήτοι ένθεο Σώμα προς την έν-
θεη Σταύρωση για την ένθεη Ανά-
σταση. Άνθρωπος και χτίση»9. 

Εύστοχα και συγκινητικά είναι 
όσα θα γράψει σε πρώτο πρόσωπο 
για τον «ριζορθόδοξο Κόντογλου», 
γεγονός που μαρτυρά την βαθιά 
πνευματική τους σχέση και φιλία: 
«Ο ιερατικός Φώτης, βαθύ, καλο-
θέλητο πνεύμα της βυζαντινής και 
της λαϊκής Ελλάδας, είχε συνταιριά-
σει την κοτρονίσια κουβέντα με τ’ 
αγιωτικά μας… Ο Φώτης ήτανε πα-
λικάρι κι ο θάνατος ήρθε στο σώμα 
του σαν άλλη αναπνοή. Το πνεύμα 

του, ιερεμιακό κι ανυποχώρητο, ζει 
και θα ζήσει όσο υπάρχει ρωμαί-
ικο κι όσο υπάρχουν εκκλησάκια 
και χορτάρι ευωδερό στα ελληνικά 
έαρα. Το έργο του Κόντογλου, με 
όλη τη μονομέρεια του Οράματος, 
αστράφτει θυμό και οίνο της Θείας 
Ευχαριστίας. Αληθινό στη ρίζα του, 
και μοναδικό στην προσήλωση των 
βυζαντινών παραδόσεων, είναι σαν 
όλα τ’ αληθινά πράγματα χαρά θα-
νάτου, ευτυχία λύπης, ήχος βαρύς 
της Διάρκειας των Ελλήνων. – Εδώ 
τελείωνα. Πρέπει να συνεχίσω. Θέ-
λοντας να χαρακτηρίσω την παρου-
σία του Φώτη Κόντογλου, καταλήγω 
σε τούτη τη λέξη: ριζορθόδοξος. Όλα 
του, και ζωγραφική και λογοτεχνία, 
και άρθρα και ιερεμιάδες, φυτρώ-
νουν άγρια κι ανόθευτα με μοναχή 
τους ρίζα την Ορθοδοξία»10. Όλο το 
έργο του Κόντογλου, ακόμη και ο 
«Πέδρο Καζάς», σημαίνεται από την 
βαθιά και γνήσια σχέση με την Ορ-

θοδοξία. Βεβαίως εμπνεύστηκε από 
τα δημοτικά τραγούδια, την βυζαντι-
νή αγιογραφία, τον Πανσέληνο, τον 
Πατροκοσμά, το Εικοσιένα, τον Μα-
κρυγιάννη. Από την Ευρώπη, όμως, 
γράφει ο Καρούζος, δεν πήρε τίπο-
τα, μα τίποτα, εκτός από τον Κρητι-
κό Γκρέκο «κι αυτός ως ένα σημείο. 
Ευρώπη σήμαινε θάνατος»11. 

Στον Φ. Κόντογλου θα επανέλθει 
στον συλλογικό τόμο Μνήμη Κόντο-
γλου (εκδόσεις Αστήρ, 1975) για να 
επισημάνει την καίρια, την θεμελιώ-
δη συμβολή του στην ανάγνωση της 
«αληθινής μας ελληνικότητας»12, 
στην ανάδειξη της προσπάθειας 
του να έρθει στο φως η πραγματική 
ρωμιοσύνη και στην σύνδεσή της 
με την «ηλιόλουστη Ορθοδοξία»13. 
Στόχευε σε μια ρωμιοσύνη δίχως 
φραγκικές επιδράσεις. Η επιτυ-
χία του, σαν «απόλυτος Έλληνας»14, 
ήταν «να κάνει πλατύτερη, θεωρητι-
κότερη και ενεργότερη συνείδηση, 
πως το ψαχνό της μακραίωνης νεο-
ελληνικότητας είν’ η Ορθοδοξία»15.

Ο Καρούζος μαγνητίζεται από 
τους στοχαστές που η τέχνη τους και 
η ζωή τους καθορίστηκε από την 
σχέση τους με την εκκλησιαστική 
μας παράδοση. Η πιο αντιπροσω-
πευτική τέτοια περίπτωση, όπου η 
ωριμότητα της τέχνης συνδυάστηκε 
με την πλέον ολοκληρωμένη βίω-
ση της Ορθοδοξίας, υπήρξε ο Παπα-
διαμάντης, για τον οποίο έγραψε: «Ο 
Παπαδιαμάντης είναι ένας ηδονι-
στής της Ορθοδοξίας, όπως αυτή δι-
αποτίζει τον ψυχισμό των νεότερων 
ελλήνων. [...] Ο καλλιτέχνης ισορρο-
πεί την ακεραιότητα του θεού και 

την ακεραιότητα του δαίμονα. Λίγο 
να γείρει προς το μέρος του θεού, θα 
ζημιώσει τη μορφή της ζωής. Όπως 
αν γείρει λίγο προς το μέρος του δαί-
μονα, θα ζημιώσει την ουσία της 
ζωής»16. Μία παρόμοια περίπτω-
ση υπήρξε ο Θεσσαλονικιός Νίκος 
Γαβριήλ Πεντζίκης. Τα γραπτά του, 
«σε αγνή κατάσταση, κι ας τα παι-
δεύει ο λογισμός, είναι γιομάτα ζωή 
αλλοπρόσαλλη, σαν τη σημερινή, μα 
ενωμένη στην όραση ενός πολύ ευ-
αίσθητου και στοχαστικού ανθρώ-
που. [...] Γιατί δεν έχει τίποτα που να 
μην είναι αυθεντικό η φωνή του Πε-
ντζίκη»17. Έλκει την καταγωγή του 
«από μια προαιώνια σοφία, ριζωμέ-
νος ωσάν οποιοδήποτε δέντρο, με τα 
οποιαδήποτε κλαδιά και τα οποια-
δήποτε φύλλα»18.

Σε δοκίμιο που δημοσιεύθη-
κε στην Νέα Εστία τον Ιούνιο του 
1967, εξομολογείται την πρώτη από 
τις τέσσερις επισκέψεις του στο Άγιο 
Όρος το Πάσχα (μήνα Απρίλιο) του 
ίδιου έτους. Πιο πολύ εντυπωσιά-
στηκε από την τέχνη του Μανουήλ 
Πανσέληνου ώστε έγραψε: «Η ορ-
θάνοιχτη ομορφιά του μακεδόνα 
ζωγράφου και η απαράμιλλη χάρη, 
ως πάμφωτο παιχνίδι της ζωής και 
του θανάτου, που ο χρωστήρας τ’ 
αποκαλύπτει μέσα στην ορθόδοξη 
πίστη του Χριστού, σαν τραγουδη-
μένο, με χρώματα και θροϊστικές γο-
ητείες, είναι το κάθετο ανάβλυσμα 
φυσικού φανερώματος προς τους 
φυσικότερους ουρανούς. Ενόσω 
κοιτάζεις τις τοιχογραφίες του πρω-
τάτου, οτιδήποτε μη μεταφυσικό 
μοιάζει αδέξια φιλοδοξία. Ο Πανσέ-
ληνος διδάσκει πως η μεταφυσική 
είν’ ένα τόσο αναγκαίο πράγμα, όσο 
βέβαιο πράγμα είναι η ζωή»19.

Σημειώσεις
1 Ό.π., σελ. 51.
2 Ό.π., σελ. 55.
3 Ό.π., σελ. 56.
4 Ό.π., σελ. 56-57.
5 Ό.π., σελ. 63.
6 Ό.π., σελ. 66.
7 Ό.π., σελ. 67.
8 Ό.π., σελ. 70.
9 Ό.π., σελ. 75.
10 Ό.π., σελ. 77-78.
11 Ό.π., σελ. 80.
12 Ό.π., σελ. 186.
13 Ό.π., σελ. 186.
14 Ό.π., σελ. 187.
15 Ό.π., σελ. 187.
16 Ό.π., σελ. 99.
17 Ό.π., σελ. 116.
18 Ό.π., σελ. 118.
19 Ό.π., σελ. 120.

“ 

Θέλοντας να 

χαρακτηρίσω 

την παρουσία 

του Φώτη Κό-

ντογλου, κατα-

λήγω σε τούτη 

τη λέξη: ριζορ-

θόδοξος.

Τα πεζά του ποιητή Νίκου Καρούζου - Β  ́μέρος

Οι ηδονιστές της Ορθοδοξίας 

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)
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To 1912, o Θίοντορ Ρούζβελτ 
είχε φτάσει κοντά στο να πετύ-
χει το ακατόρθωτο στα πολιτικά 
πράγματα των ΗΠΑ. Απογοη-
τευμένος από το Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα, το οποίο είχε οδη-
γήσει σε δύο πετυχημένες προ-
εδρικές εκλογές και ισάριθμες 
προεδρικές θητείες, είχε συ-
στήσει ένα τρίτο κόμμα (Προο-
δευτικό) και κατόρθωσε να πε-
ράσει τους Ρεπουμπλικάνους 
σε ψήφους, χάνοντας τελικά 
από τον υποψήφιο των Δημο-
κρατικών, Γούντροου Ουίλσον. 
Μετά την εκλογική του ήττα και 
τα όνειρα για μια τρίτη θητεία 
στην προεδρία να ανήκουν στο 
παρελθόν, ο Ρούζβελτ αποφά-
σισε πως είχε έρθει η ώρα για 
ένα ταξίδι όσο το δυνατόν μα-
κρύτερα από τις ΗΠΑ.

Η 

αρχική του πρόθεση 
ήταν να πραγματοποιή-
σει μια σειρά από ομι-
λίες στην Αργεντινή και 

τη Βραζιλία και μετά να ταξιδέψει 
με ποταμόπλοιο βαθιά στον Αμα-
ζόνιο, αλλά, όντας αμετανόητος τυ-
χοδιώκτης και λάτρης της περιπέ-
τειας, αποφάσισε, τελικά, να αποπει-
ραθεί κάτι απείρως πιο φιλόδοξο. 
Εκείνη τη χρονιά, ένας Βραζιλιά-
νος εξερευνητής, ονόματι Κάντι-
ντο Ροντόν, είχε ανακαλύψει τις πη-
γές του Ρίο ντα Ντούβιντα (ποταμού 
της Αμφιβολίας) και ετοίμαζε μια ρι-
ψοκίνδυνη αποστολή χαρτογράφη-
σης, που θα ακολουθούσε το ποτάμι 
μέσα από ανεξερεύνητα εδάφη για 
πάνω από 1000 χλμ μέχρι τη συμ-
βολή του με τον Αμαζόνιο. Ο 55χρο-
νος Ρούζβελτ δέχτηκε την πρόταση 
της κυβέρνησης της Βραζιλίας να 
συμμετάσχει στην αποστολή χω-
ρίς δεύτερη σκέψη, μη γνωρίζοντας 
ότι έμπλεκε σε μια περιπέτεια που 
θα έφτανε τους συμμετέχοντες στα 
άκρα των σωματικών και συναισθη-
ματικών τους ορίων.

Όταν, τελικά, η εξερευνητική 
ομάδα συγκεντρώθηκε στην πόλη 
Κάσερες της Βραζιλίας την 9η Δε-
κεμβρίου 1913, στο πλευρό του Τέ-
ντι Ρούζβελτ ήταν και ο μεγάλος του 
γιος, Κέρμιτ, ο οποίος ανέβαλε το 
γάμο του για να συμμετάσχει στην 
αποστολή, μετά από θερμή παρά-
κληση της μητέρας του. Οι υπόλοι-
ποι εξερευνητές ήταν οι Βραζιλιά-

νοι συν/χης Ροντόν και υπολοχαγός 
Ζοάο Λίρα, ο Αμερικανός γεωγρά-
φος Τζορτζ Τσέρι, ο γιατρός της απο-
στολής Αντόνιο Καζαζέιρα και δεκα-
πέντε ντόπιοι αχθοφόροι/κωπηλάτες 
(καμαράδας). Το αρχικό σχέδιο ήταν 
να φτάσουν στον οικισμό Ταπιρά-
που, όπου βρίσκονταν οι πηγές του 
Ποταμού της Αμφιβολίας, και από 
εκεί να ακολουθήσουν βορειοδυτι-
κή πορεία παράλληλα με το ποτάμι 
μέσα από τη ζούγκλα και μέσω του 
οροπέδιου Παρέσις να φτάσουν στον 
παραπόταμο του Αμαζονίου, Αρι-
πουάνα. Όπως όλες οι αληθινές πε-
ριπέτειες, όμως, η πραγματικότητα 
θα ανέτρεπε τα όποια σχέδια και θα 
ξεκινούσε μια αδυσώπητη μάχη επι-
βίωσης σε ένα από τα πιο αφιλόξενα 
περιβάλλοντα του πλανήτη.

Από την αρχή της πορείας σχε-
δόν, άρχισαν τα προβλήματα. Τα 
ενοχλητικά σμήνη εντόμων, η υγρα-
σία και η αφόρητη ζέστη, σε συνδυ-
ασμό με την εμφάνιση συμπτωμά-
των ελονοσίας σε όλα τα μέλη της 
αποστολής, είχαν ως αποτέλεσμα 
οι επιδερμικές πληγές να μολύνο-
νται και ο πυρετός να μην πέφτει. Τα 
κανό τους ήταν πολύ βαριά για να 
περνούν τους αμέτρητους καταρρά-
κτες που συναντούσαν στην πορεία 
τους και πολλά χάνονταν στο ποτά-
μι, αναγκάζοντας την ομάδα να κα-
τασκευάζει, επί τόπου, άλλα. Επίσης, 
ο πλημμελής αρχικός υπολογισμός 
των τροφίμων ανάγκασε την ομάδα 
να ακολουθήσει εξαντλητική δίαι-
τα, με αρνητικότατες επιπτώσεις στη 
ζωτικότητα και αποτελεσματικότητα 
των μελών της.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του 
γιου του, στις 27/2/1914 η υγεία 
του πρώην προέδρου ήταν σαφώς 
προβληματική. Την προηγούμενη 
εβδομάδα ο Ρούζβελτ είχε πηδήξει 
μέσα στο ποτάμι, για να συγκρατή-
σει ένα από τα κανό με τις προμή-
θειες που είχε παρασυρθεί, με απο-
τέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι 
και, από κείνη τη μέρα, είχε υψη-
λό πυρετό και το τραύμα δεν επου-
λωνόταν. Ο Ρούζβελτ δεν μπορού-
σε πια να περπατήσει, αλλά αρνού-
νταν κατηγορηματικά να φάει πάνω 
από το ημερήσιο όριο της αποστο-
λής. Προφανώς, ο Κέρμιτ είχε ανη-
συχήσει, καθώς ήξερε ότι ο πατέρας 
του έφερε σφηνωμένη στο στέρνο 
του τη σφαίρα από τη δολοφονική 
απόπειρα εναντίον του το 1912. Τις 

επόμενες μέρες τα πράγματα έγιναν 
ακόμη πιο δύσκολα. Ο Ρούζβελτ 
παραληρούσε με 40 πυρετό και 
επαναλάμβανε συνεχώς την πρώ-
τη στροφή του ποιήματος Κουμπλάι 
Χαν, του Σάμουελ Κόλριτζ:

Στο Ξάναντου, ο Κουμπλάι Χαν 
έχτισε την έπαυλή του,

εκεί που ρέει ο Αλφ, ο ιερός ποταμός,
μέσα από σπήλαια, άγνωστα στον 

άνθρωπο,
προς μια θάλασσα χωρίς ήλιο...

Ταυτόχρονα, δεν άφηνε από κοντά 
του το όπλο του και κάποια στιγμή 
είπε στο γιο του, «Είναι κάτι εκεί έξω 

σ’ εκείνα τα δέντρα», και άνοιξε πυρ. 
Μια βδομάδα αργότερα ζήτησε από 
τους δύο Αμερικανούς να τον αφή-
σουν εκεί, καθώς δεν ήθελε να γί-
νεται βάρος και να συνεχίσουν την 
αποστολή τους, αλλά ο Κέρμιτ του 
ξέκοψε ότι θα τον γύριζε πίσω «ζω-
ντανό ή νεκρό και θα του ήταν, απεί-
ρως πιο εύκολο αν ήταν ζωντανός». 
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εκεί-
νες τις πιο δύσκολες μέρες του τα-
ξιδιού, ένας από τους καμαράδας 
δολοφόνησε τον αρχηγό των βα-
στάζων και εξαφανίστηκε στη ζού-
γκλα μαζί με ένα κανό με τρόφι-
μα. Η θέση της ομάδας ήταν, πλέ-
ον, δυσχερέστατη. Έχοντας καλύψει 
μόλις το 1/4 της διαδρομής, με όλα 
τα μέλη να υποφέρουν από ελονο-
σία και υποσιτισμό και τον πρώην 
πρόεδρο να βρίσκεται κοντά στον 
θάνατο, αναρωτήθηκαν αν έπρε-
πε να εγκαταλείψουν την αποστολή. 
Ο Ρούζβελτ, όμως, δεν τους άφησε 
περιθώρια υπαναχώρησης. Έτσι κι 
αλλιώς, δεν μπορούσαν πια να γυ-
ρίσουν πίσω. Η όποια ελπίδα διά-
σωσης βρισκόταν στη διάσχιση της 
ζούγκλας και την άφιξη στον πλεύ-
σιμο Αριπουάνα.

Η τύχη, όμως, έμελλε να είναι 
με το μέρος τους καθώς, λίγες μόνο 
μέρες μετά τη δολοφονία, έπεσαν 
πάνω σ’ ένα καταυλισμό σεριγκέ-
ρος, συλλεκτών καουτσούκ, οι οποί-
οι δεν είχαν ξαναδεί λευκούς τόσο 
ψηλά στο ποτάμι. Αυτοί οι πάμφτω-
χοι άνθρωποι ήταν η σωτηρία τους. 
Θα τους βοηθούσαν να διασχίσουν 

την πυκνή ζούγκλα, θα μοιράζο-
νταν μαζί τους δοκιμασμένες τεχνι-
κές επιβίωσης και, την 26η Απρι-
λίου 1914, θα έφταναν μαζί ως τον 
Αριπουάνα, όπου τους περίμενε 
ένα απόσπασμα διάσωσης. Σημει-
ωτέον ότι, με το που συναντήθηκαν 
με τους διασώστες, ο Κέρμιτ κατέρ-
ρευσε από την ελονοσία, αφού όλο 
το προηγούμενο διάστημα έδινε τη 
δόση κινίνου που του αναλογούσε 
στον πατέρα του. Ο ίδιος ο Ρούζβελτ 
είχε χάσει πάνω από είκοσι κιλά και, 
όταν έφτασε τελικά στη Νέα Υόρκη 
μετά από ένα μήνα, οι συγγενείς και 
φίλοι σοκαρίστηκαν από την εμφά-
νισή του. Σώζεται ένα γράμμα σε 
κοντινό του φίλο στο οποίο προ-
φητικά αναφέρει ότι: «Αυτό το ταξί-
δι μου κόστισε δέκα χρόνια απ’ τη 
ζωή μου». Πραγματικά, τα τρία υπό-
λοιπα χρόνια της ζωής του υπέφε-
ρε από κρίσεις ελονοσίας και επα-
νεμφάνιση των μολύνσεων στα πό-
δια. Ο Ποταμός της Αμφιβολίας με-
τονομάστηκε προς τιμήν του σε Ρίο 
Ρούζβελτ κι ένας παραπόταμός του 
λέγεται σήμερα Ρίο Κέρμιτ. Όταν, 
τελικά, ο Ρούζβελτ απεβίωσε στον 
ύπνο του, σε ηλικία μόλις 58 ετών, 
ο συντετριμμένος Κέρμιτ έκανε την 
εξής δήλωση: «Ο θάνατος αναγκά-
στηκε να έρθει νύχτα για τον πατέρα 
μου, διότι, αν τον έβρισκε ξύπνιο, θα 
γινόταν μάχη».

Ο Ποταμός της Αμφιβολίας
Το πλέον άγνωστο κεφάλαιο στην πολυτάραχη ζωή του Τέντι Ρούζβελτ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

«Ο θάνατος 

αναγκάστηκε 

να έρθει 

νύχτα για τον 

Τέντι Ρού-

σβελτ, 

διότι, αν τον 

έβρισκε 

ξύπνιο, θα 

γινόταν 

μάχη»
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Να κάθεσαι και να κοιτάς, αυτή 
είναι η αρχή της τέχνης. Κάθε 
έργο πηγάζει απ’ την παρατήρη-
ση. Γι’ αυτό ο καλλιτέχνης αργεύ-
ει και περνιέται –δίκαια ίσως– 
για καμάτης ανάμεσα στην ιδρω-
μένη καθημερινότητα.

Η 
σωρευμένη παρατήρη-
ση, που με τον καιρό 
αποστάζεται σε εμπει-
ρία, είναι η εύπλαστη 

πρώτη ύλη πάνω στην οποία πλά-
θει το έργο. Η παρατήρηση, ωστό-
σο, του ποιητή δεν μοιάζει με κεί-
νην του δημοσκόπου ή άλλου τινός 
επιστήμονα, γιατί αυτός μέσα (του) 
σκάβει κυρίως. Το να κοιτάς μ’ αυτά 
τα μέσα μάτια θα πει αφοσίωση και 
σχέση, αν όχι αγάπη. Το να δημι-
ουργείς ύστερα θέλει ταλέντο και 
γνώση και κόπο ασίγαστο.

Sacro GRA
Χρησιμοποίησα στην αρχή τον τίτ-
λο της νέας ταινίας του Γιώργου 
Σερβετά, αλλά θα ξεκινήσω με μια 
ιταλική ταινία που κάνει κάτι πα-
ρόμοιο, με πολύ πιο γόνιμο τρόπο. 
Είναι το ντοκυμανταίρ του Τζιαν-
φράνκο Ρόζι Sacro GRA, που 
κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στη Βε-
νετία το 2013. Είναι η πρώτη φορά 
που ο εβδομηντάχρονος Λέων της 
Βενετίας απονέμεται σε ντοκυμα-
νταίρ. Το επίτευγμα του Ρόζι είναι 
όντως γοητευτικό.

GRA είναι τα αρχικά του 
Grande Raccordo Anulare, του 
δακτυλίου-περιφερειακού, που 
με τα εβδομήντα του χιλιόμετρα 
περιβάλλει τη Ρώμη, σε μια 
διάμετρο είκοσι χιλιομέτρων. Ο 
Ρόζι στάθηκε με την κάμερά του 
και παρατήρησε τη λεωφόρο, όχι 
μόνο την κίνηση και τ’ αυτοκίνητά 
της, αλλά και το κοπάδι με τα πρό-
βατα από δίπλα, τον Τσέζαρε, από 
τους τελευταίους ψαράδες στον Τί-
βερη, που με τη βάρκα του περνά 
κάτω από τις μεγάλες γέφυρες και 
μένει με τη γυναίκα του σε μια ξύ-
λινη παράγκα κάπου εκεί, τον Φί-
λιππο, έναν ξεπεσμένο αριστοκρά-
τη που νοικιάζει την παλιομοδίτικη 
βίλα του για τα προς το ζην, τις δυο 
γερασμένες πόρνες που μένουν σ’ 
ένα παρακείμενο τροχόσπιτο, τον 
Πάολο και την κόρη του Αμέλια, 
αριστοκράτες του βορρά, που βρέ-
θηκαν, άγνωστο πώς και γιατί, σε 
μια λαϊκή πολυκατοικία, μια οικο-
γένεια Φιλιππινέζων στην ίδια πο-

λυκατοικία, τον Φραντσέσκο που 
ηχογραφεί τους ήχους των σκαθα-
ριών που κατατρώνε τους φοίνικες 
–υπέροχη παραβολή του αρχαίου 
κλέους της πόλης– μια ομάδα πι-
στών, που αναμένουν την εμφά-
νιση της Θεοτόκου, τον Ρομπέρτο, 
που τριγυρνάει στη λεωφόρο με 
το νοσοκομειακό και περιμαζεύει 
τραυματίες...

Χωρίς αμφιβολία ο Ρόζι, δου-
λεύοντας πάνω σε μια ιδέα του Νι-
κολό Μπασέτι, μας δίνει μια εικόνα 
της Αιώνιας Πόλης έτσι όπως δεν 
την έχουμε δει, μηδέ την έχουμε 
φανταστεί. Ούτε μνημεία, ούτε του-
ρισμός, ούτε κοινωνιολογίες, ούτε 
ρητορείες, ούτε συνθήματα. Το δα-
χτυλίδι που περιβάλλει τη ρωμαϊ-
κή πρωτεύουσα είναι στ’ αλήθεια 
μια ξεχασμένη επαρχία, βυθισμέ-
νη στην παρακμή, έξω από τα όρια 
του σύγχρονου κόσμου, όπως τα 
χαράζει η περιμετρική οδός. Σαν 
το κόκκινο σκαθάρι που κατατρώει 
τους φοίνικες, όλη τούτη η παρακ-
μή γύρω απ’ την ένδοξη Ρώμη και 
όλοι οι ξεχασμένοι που φωλιάζου-
νε γύρω στο κυκλοφοριακό δαχτυ-
λίδι γίνονται σαν κάτι ιερό κι απα-
ραβίαστο. Όσο κι αν τα επεισόδια 
μοιάζουνε καμιά φορά ασύνδετα 
και η ταινία κομματάκι χαοτική, 
με τόσα πρόσωπα να συνωθούνται 
στα καρέ της, σου αφήνει μια επί-
γευση στοχαστική. Όσο λαμπρή κι 
αν είναι μια πόλη, όσο σύγχρονη 
και μοντέρνα, δύσκολα κρύβει το 
σαράκι που τρώει τα σωθικά της. 
Γιατί όλοι αυτοί οι παραριγμένοι 
στα σκοτεινά κράσπεδα της οδού, 
απροσάρμοστοι στην πρόοδο και 
οπισθοδρομικοί, ένα σαράκι καη-
μού είναι στην ιστορική πόλη.

Εμπνεόμενος, όπως λέει ο ίδιος, 

από τις «Αόρατες πόλεις» του Καλ-
βίνο, ο Ρόζι, με τη βοήθεια του Τζά-
κομο Κουάντρι στο μοντάζ, έδωσε 
ένα σπάνιο μωσαϊκό χαρακτήρων 
σ’ ένα ντοκυμανταίρ όπου μοιάζει 
οι ίδιοι οι ήρωες να στήνουν ται-
νία τη ζωή τους, με υλικό από τις 
κάμερες του δρόμου. Δύο χρόνια 
χρειάστηκαν για να συλλεγεί το 
υλικό. Ο Τζιανφράνκο Ρόζι, με το 
Sacro GRA συνεχίζει έναν κινημα-
τογράφο ευαίσθητης καταγραφής, 
όπως και στο προηγούμενο ντο-
κυμανταίρ του, το Below Sea Level 
(2008) όταν αναζητούσε στην έρη-
μο της Καλιφόρνιας τους άστεγους 
της Αμερικής.

Να κάθεσαι και να κοιτάς
Η ταινία του Γιώργου Σερβετά, 
η πρώτη του, μοιάζει θεματικά μ’ 
εκείνην του Ρόζι, αν και δεν είναι 
ντοκυμανταίρ. Η πρωταγωνίστρια 

Αντιγόνη φτάνει σε μια κωμόπο-
λη στην περίμετρο της Αθήνας –
θαρρώ στην Αλίαρτο. Η παρακμι-
ακή παραγωγικά και βιομηχανι-
κά Βοιωτία έχει γίνει, από Λάνθι-
μο και Τσαγγάρη, έδρα του λεγό-
μενου «νέου κύματος», του «αλ-
λόκοτου» ελληνικού κινηματο-
γράφου («Weird Greek Cinema»), 
όπως τον βάφτισε ο Στηβ Ρόουζ 
της Γκάρντιαν. Μα τι κρίμα! Εκεί 
που ο Ρόζι σκύβει και φωτίζει 
με κινηματογραφική αίγλη αυ-
τόν τον λούμπεν κόσμο, ο Σερβε-
τάς έφτασε στην παρακμιακή πε-
ρίμετρο οπλισμένος με συνθήμα-
τα και αναρχοαυτόνομες ρητορεί-
ες μιας ξεδοντιασμένης αριστεράς, 
αιματηρά επικίνδυνης. Έτσι, αντίς 
γι’ ανθρώπους, συναπάντησε δια-
γράμματα: Η ασυμβίβαστη κουλ-
τουριάρα αριστερή-οικολόγος-φι-
λόζωη-αντιφασίστρια θυμωμένη 
γκόμενα, η οποία απηύδησε στην 
Αθήνα, έρχεται στην επαρχία (πα-
ρένθεση: στο σούπερ σπίτι του πα-
τρός της υποθέτουμε, που την πε-
ρίμενε προσεγμένα κλειστό) για 
να αναμετρηθεί με τους ελληνα-
ράδες-φασίστες-ρατσιστές-φαλ-
λοκράτες της πόλης στο πουθενά, 
στην οποία, εννοείται, όπου και να 
στρίψεις κυματίζουν ελληνικές ση-
μαίες.

Και τα περί διαγραμμάτου συ-
νέχειαν έχουν: Η ηρωίδα, ονόμα-
τι Αντιγόνη –ποία η αναφορά στον 
Σοφοκλή άδηλον–, ακούγεται στα 
πρώτα λεπτά να λέει: «Γεννήθηκα 
κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 
’80...». Αγνοεί τη χρονιά που γεν-
νήθηκε άραγε; Στο τέλος της ται-
νίας, η ίδια λέει πάλι: «Μεγάλωσα 
στα τέλη της δεκαετίας του ’80». Τι 
να υποθέσουμε; Ότι γεννήθηκε, ας 
πούμε, το 1987 και ως το 1990 με-
γάλωσε; Εν πάση περιπτώσει, ας 
πούμε πως είναι σήμερα κάπου 
στα τριάντα κάτι της. Δούλεψε στην 
Αθήνα ηθοποιός, τα παράτησε και 
βρέθηκε στην επαρχία (πατρογο-
νική της πόλη να υποθέσουμε;) να 
κάνει την καθηγήτρια αγγλικών. Η 
ιστορία θα ’ταν συγκλονιστική, εάν 
δεν ήταν επίπεδη σαν προεκλογι-
κό πανό. Ξαναβρίσκει την παλιά 
της φίλη Ελένη, την οποία κακο-
ποιεί ο γκόμενός της, κατάδικος 
με αναστολή, ιδιοκτήτης μάντρας 
απόσυρσης αυτοκινήτων και σε-
κιουριτάς –ελληναράς φασίστας 
τουτέστιν (!), αν και από το σενά-
ριο ουδέν τοιούτον προκύπτει. Η 

Αντιγόνη τα φτιάχνει με τον παρα-
γυιό του ανωτέρω, «που του ρίχνει 
είκοσι πέντε χρόνια», όπως ακού-
με. Άρα είναι δεκαεξάχρονος (;). Το 
αφεντικό συμβουλεύει πατρικά τον 
παραγυιό να «τη γαμάει (την γκό-
μενα) και όχι να τον γαμάει». Κά-
που σκοτώνεται σε δυστύχημα 
ένας Πακιστανός, έπειτα οι δύο, 
αφεντικό και παραγυιός, απάγουν 
την Αντιγόνη για να τη βιάσουν σ’ 
ένα ερημικό τροχόσπιτο και στο τέ-
λος καθαρίζει –εξόχως φασιστικά– 
ο πρώην της Αντιγόνης, τον οποί-
ον εκείνη είχε ξεγράψει απ’ όταν 
ξέπεσε κι έπιασε δουλειά, ο άμοι-
ρος, σε σουπερμάρκετ... Του σενα-
ριογράφου και σκηνοθέτη η καρ-
διά (όπως και της γυναίκας, κατά το 
παλαιόν φαλλοκρατικόν άσμα) μία 
άβυσσος!

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η 
ταινία παίχτηκε στο Φεστιβάλ του 
Βερολίνου και στο Φεστιβάλ Το-
ρόντο. Η Μαρίνα Συμεού, μονίμως 
θυμωμένη ως Αντιγόνη, ο Γιώρ-
γος Καφετζόπουλος, o παραγυιός 
παις Νίκος, η Μαριάνθη Παντελο-
πούλου καλή παρουσία σαν Ελέ-
νη, όπως κι ο Νίκος Γεωργάκης, 
ο Νώντας, ο σεκιουριτάς-αφεντικό 
και ο Κωστής Σειραδάκης, ο Δη-
μήτρης, ο πρώην της Αντιγόνης.

Τέλος, για όποιον δεν κατάλα-
βε, μια παράλληλη αφήγηση. Ο 
Ρόζι και ο Σερβατάς έχουν μια σχε-
δόν όμοια σκηνή. Στο λαϊκό μπαρ. 
Ο Ρόζι δείχνει δυο φτωχοπόρνες 
που χορεύουν για τους άντρες θα-
μώνες. Μένει στην μπαναλιτέ των 
κοριτσιών, ένα δυο κοντινά πλάνα 
στα πόδια τους κι η κάμερα απομα-
κρύνεται. Βλέπουμε το μπαρ μέσα 
στη νύχτα απ’ έξω κι από μακριά. 
Αρνείται να κρίνει τους φτωχοδια-
βόλους του. Ο Σερβετάς βιάζεται 
να ξεχωρίσει καλούς (τις καταπιε-
σμένες γυναίκες, ας πούμε, αν και 
δεν είναι πόρνες, αλλά θαμώνες 
κι αυτές) και κακούς (τους φασί-
στες-φαλλοκράτες άντρες της πο-
λίχνης). Πέφτουν απάνω τους, τις 
σπρώχνουν, τις προκαλούν, ώστε 
να προκληθεί μαζί και η οργή του 
θεατή. Ρεαλισμός και στις δύο πε-
ριπτώσεις. Μόνο που άλλο σινεμά 
και άλλο μπροσούρα.

Να κάθεσαι και να κοιτάς

“ 

Η ιστορία 

θα ’ταν 

συγκλονιστική, 

εάν δεν ήταν 

επίπεδη σαν 

προεκλογικό 

πανό.
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Εκδηλώσεις Μαΐου
αθηνα  

05/05/2014 | 
Βιβλιοπαρουσίαση: ‘Ο Ἀνα-
στάσιος Μιχαὴλ ὁ Μακεδὼν 

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-
σιάζουν τη Δευτέρα, 5 Μαΐου, στις 
19:30 το βιβλίο ‘Ο Ἀναστάσιος Μι-
χαὴλ ὁ Μακεδὼν ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ του Χαρά-
λαμπου Μηνάογλου. Για το βιβλίο 
θα μιλήσουν οι: Μιχάλης Μερα-
κλής, ομοτ. καθηγητής Λαογραφί-
ας, π.Γεώργιος Μεταλληνός, ομοτ. 
καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Μα-
ρία Μαντουβάλου, καθηγήτρια 
Μεσαιωνικής και Νεώτερης Φιλο-
λογίας και ο συγγραφέας του βιβλί-
ου. Συντονιστής ο Κωνσταντίνος 
ντίνος. Η παρουσίαση θα πραγμα-
τοποιηθεί στον χώρο πολιτικής και 
πολιτισμού του Άρδην, Ξενοφώντος 
4, πλ. Συντάγματος..

07/05/2014 | 
Προβολή-συζήτηση: Ίμ-
βρος: Της Μνήμης και της 
Λήθης»
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών 

Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) θα πραγματο-
ποιήσει την προβολή του ιστορικού 
ντοκιμαντέρ «Ίμβρος: Της Μνήμης 
και της Λήθης», σε σκηνοθεσία Ει-
ρήνης Σαρίογλου – Πάνου αγγε-
λόπουλου και πρωτότυπη μουσική 
ανδρέα Κατσιγιάννη, στον χώρο 
του Άρδην (Ξενοφώντος 4, 6ος όρο-
φος) στις 7/05/2014 και ώρα 19:30. 
Ομιλήτρια: η ιστορικός Ειρήνη Σα-
ρίογλου.

9/05/2014 | 
Μουσική βραδιά με τον 
Φοίβο Οικονομίδη στον 
χώρο του Άρδην
Την Παρασκευή, 9 Μαΐου, στις 
20:30 στον χώρο πολιτισμού και 
πολιτικής του Άρδην (Ξενοφώντος 
4, 6ος όροφος) διοργανώνεται μου-
σική βραδιά με τον Φοίβο Οικονο-
μίδη. Μαζί του ο θεόδουλος Πα-
ρασκευαΐδης (μπουζούκι – τρα-
γούδι), η Πάρις θυμέλη (μπα-
γλαμάς – τραγούδι) και ο Κώστας 
Στρατηγόπουλος (κιθάρα – τρα-
γούδι).

30/05/2014 | 
Μνήμη Άλωσης 

Tην Παρασκευή, 30 Μαΐου, στις 
19:00, θα πραγματοποιηθεί στο 
Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 
2Α,) το καθιερωμένο ετήσιο μνημό-
συνο των πεσόντων κατά την Άλω-
ση της Κωνσταντινουπόλεως. Θα μι-
λήσει ο Γιώργος Καραμπελιάς, με 
θέμα: «Η άλωση του 1453 και η δι-
αμόρφωση της ιδιοπροσωπίας του 
νεότερου Ελληνισμού». 

θΕΣΣαΛΟνΙΚη 

7/05/2014 | 
Παρουσίαση βιβλίου, Οικό-
πεδο και Αποικία 

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις πα-
ρουσιάζουν το βιβλίο του Γιώργου 
Ρακκά, Οικόπεδο και αποικία, Η Ελ-
λάδα στο τέλος της μεταπολίτευσης. Η 
παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί 
στον πολυχώρο του Άρδην (Βαλαω-
ρίτου 1 & Δωδεκανήσου, 8ος Όρο-
φος) την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014, 
7.30 μ.μ. Ομιλητές: Άρης Καζάκος 
(καθ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ), Γιώρ-
γος Καραμπελιάς (συγγραφέας-
εκδότης του βιβλίου), Δημήτρης 

Μάρτος (συγγραφέας) και ο συγ-
γραφέας του βιβλίου. 

ΠαΤΡα

9/05/2014 | Το Κοινοτικόν 
για τον κοινοτισμό
Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη 
Κοινοτικόν διοργανώνει εκδήλω-

ση με θέμα: «Η κοινοτική παράδο-
ση και η αυτοδιοικητική αναγέννη-
ση», με ομιλητές τους Γιώργο Κα-
ραμπελιά, Άρδην, Γιώργο Κοντο-
γιώργη, καθ. Πολιτικής Επιστήμης 
και θόδωρο ντρίνια, επικεφαλής 
δημ. παράταξης Κοινοτικόν. Η αί-
θουσα και η ώρα θα ανακοινωθούν-
σε λίγες μέρες.

Νέος Ερμής ο Λόγιος
κυκλοφορεί το 9ο τεύχος

Κ 
υκλοφορεί το 9ο τεύχος του 
νέου Λόγιου Ερμή. Περιλαμβά-
νει ένα αφιέρωμα στη σύγχρο-

νη ελληνική μουσική παιδεία και δημι-
ουργία, με κείμενα των Άγγελου Καλο-
γερόπουλου, Χρίστου Δάλκου, Κων-
σταντίνου Μάρκου, αντώνη Ζέρβα, 
νότη Μαυρουδή, Δημήτρη Βαρελό-
πουλου, αλέξανδρου Καψοκαβάδη 
και Γιώργου Παπαδάκη.

Στο τεύχος αυτό ο Γ. Καραμπελιάς 
γράφει για την Εποχή του Μετανθρώ-
που, ο Φώτης Σχοινάς πραγματεύε-
ται τη σχέση του Αισχύλου με τη Δημο-
κρατία και ο Λάκης Προγκίδης γρά-
φει για τον Παπαδιαμάντη και την εκ-
παίδευση.

Στα ιστορικά θέματα, ο Σωτήρης 

Δημόπουλος παρουσιάζει τον Ελληνι-
σμό της Ουκρανίας, ο αντώνης Πάρ-
δος αναλύει το ιδεολογικό και πολιτισμι-
κό κρηπίδωμα της κυπριακής αντίστα-
σης, από τον Μεσαίωνα ως τη σύγχρονη 
εποχή και ο Μάριος αθανασόπουλος 
παρουσιάζει τη «Χορηγόσκαλα», το Ζά-
λογγο της Μεσσηνίας. 

Τέλος, το τεύχος περιλαμβάνει κεί-
μενα του Στράτου Μεϊντανόπουλου, 
του Χρίστου Δάλκου, του ν. Δ. Τρια-
νταφυλλόπουλου των Μ. Μεχάφφυ 
και ν. Σαλίγκαρου, καθώς και εκτετα-
μένες βιβλιοπαρουσιάσεις από τον Σω-
τήρη Γουνελά, τον Μιχάλη Μερακλή, 
τον Σωτήρη Δημόπουλο και τον Δη-
μήτρη Μπαλτά.

Νέα κυκλοφορία:  
Το ξερίζωμα του
ανθρώπου
Η κρίση της νεωτερικότητας, 
οι ιδεολογίες και οι στοχαστές  

του Σπύρου Κουτρούλη
Εναλλακτικές εκδόσεις


