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ετά τις εκλογές του 
2012 σχηματίστη-
κε ένας κυβερνη-
τικός συνασπισμός 

με τη στήριξη του 46-47% των 
ψηφισάντων. Στις εκλογές του 
2014, τα ίδια αυτά κόμματα συ-
γκέντρωσαν το 32,2% των ψή-
φων και αν μάλιστα αφαιρέσου-
με τη ΔΗΜΑΡ, που στο μεταξύ 
αποχώρησε από την κυβέρνη-
ση, το 31% και μόνον. Αν αυτά 
τα αποτελέσματα επιβεβαιώνο-
νταν σε εθνικές εκλογές, θα απο-
δείκνυαν τη συρρίκνωση κατά το 

1/3 του κυβερνητικού στρατοπέ-
δου.  Παρ’ ότι η μείωση του πο-
σοστού του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα 
μεγαλύτερη από αυτή της Ν.Δ. 
και ενώ ο Σάντσο κορδακίζε-
ται ότι «κέρδισε», η ΝΔ υπέστη 
όντως τη σημαντικότερη ήττα, δι-
ότι είναι η απώλεια της πρωτιάς. 
Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει 
την πορεία πως την αδήριτη εξα-
φάνισή του, ενώ η Ν.Δ. βρίσκεται 
ακόμα στα πρώτα στάδια.

Ας μην ξεγελιόμαστε από 
τους αριθμούς και την αδυνα-
μία του ΣΥΡΙΖΑ να κεφαλοποι-

ήσει την απόρριψη των κυβερ-
νητικών. Αυτή θα έρθει αναπό-
φευκτα και θα συρρικνώσει και 
τη Ν.Δ. σε επίπεδα ανάλογα με 
του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας και στον 
Αντώνη Σαμαρά την έξοδο από 
την πολιτική, όπως έγινε και με 
τον «επιτυχημένο» Σημίτη. 
Και αυτό θα συμβεί άσχετα με το 
εάν θα «επιτύχει» τους στόχους 
που βάζει σήμερα, δηλαδή την 
απαρχή μιας ασθενούς ανάπτυ-
ξης της οικονομίας, ή αν αυτή θα 
συνεχίσει να μένει καθηλωμένη 
και πτωτική. Αντιθέτως, μάλιστα, 

θα λέγαμε πως σε περίπτωση 
που θα «επιτύχει», η αποκαθή-
λωσή του θα είναι ταχύτερη! Δι-
ότι οι συντηρητικοί, κατ’ εξοχήν 
ηλικιωμένοι, ψηφοφόροι του 
Σαμαρά, τον ψηφίζουν γιατί φο-
βούνται. Αν πάψουν να φοβού-
νται και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκτή-
σει περισσότερο κεντροαριστερό 
προφίλ, τότε θα «τιμωρήσουν», 
χωρίς περίσκεψη και φόβο, την 
ηγεσία της Ν.Δ., που συνέπραξε 
ανενδοίαστα στην καταστροφή 
τους. Η ιστορική διαδρομή της 
Ν.Δ. και του Σαμαρά, όπως ήδη 

συνέβη με το ΠΑΣΟΚ, έχει λά-
βει τέλος. Μένει απλώς να κατα-
γραφεί αυτό και στους ηλεκτρο-
νικούς πίνακες των μελλοντικών 
εκλογικών αναμετρήσεων. 

Αυτή είναι η πανουργία της 
Ιστορίας. Το δίδυμο της συμφο-
ράς κρατιέται, έστω και με τα δό-
ντια, στην εξουσία, όσο κυριαρ-
χεί ο φόβος. Δηλαδή, όσο συ-
νεχίζουν να τα κάνουν μαντάρα. 
Από τη στιγμή και πέρα που αυ-
τός ο κύκλος θα κλείσει με τον 
έναν ή άλλο τρόπο, θα περάσουν 
στα αζήτητα.

ΟΠΟΥ ΚΑΤΣΕΙ...
Ο Ιανός της Εξουσίας
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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 
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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 5 Ιουλίου 2014

Στο παρά πέντε

Δυο ολιγάρχες, 
δυο εποχές
Κάποτε, στη δεκαετία του 1950 και 
του 1960,  στον Σκορπιό ο Αριστο-
τέλης Ωνάσης συγκέντρωνε τη δι-
εθνή πολιτική και καλλιτεχνική 
αφρόκρεμα του δυτικού κόσμου, τον 
Τσώρτσιλ, την Κένεντυ, τη Μαρία Κά-
λας. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα δι-
έθετε ακόμα εγχώριους ολιγάρχες 
και βρισκόταν στο προσκήνιο έστω 
των διεθνών… σκανδαλών.  Τώρα 
το μόνο σκάνδαλο που παράγει  εί-
ναι ο περιφερόμενος ανά την υφή-
λιο κρετίνος, πότε ως αναγνώστης 
γραμμένων εισηγήσεων και πότε 
ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διε-
θνούς. Όσο για τον Σκορπιό μας τον 
πήρε και αυτόν η  Ριμπολόβλεβα και 
εμείς μείναμε με τον Μαρινάκη, αντί 
για την Κάλλας και τη Τζάκη.

Γ.Π. 

Σαξές Στόρυ 
στην Αγροτική 
Παραγωγή
Απίστευτες μεθοδεύσεις για την κα-
ταστροφή της ελληνικής γεωργίας, 
και την κυριαρχία των πολυεθνικών 
στην πρωτογενή παραγωγή της χώ-
ρας, καταγγέλλει η βουλευτής Σά-
μου του ΣΥΡΙΖΑ Αγνή Καλογερή με 
επερώτησή της στη βουλή. Στο σχε-
τικό της κείμενο αναφέρει, ότι στο 
πρόσφατο Eurogroup ο Στουρνά-
ρας δεσμεύτηκε σε αναπτυξιακό 
σχέδιο που εκπόνησε η διαβόητη 
McKinsey Company, το οποίο προ-
βλέπει «εξορθολογισμό» της ελ-
ληνικής γεωργίας. Αναφέρει σχετι-
κά με τις μέριμνες του σχεδίου:
α) Αντί των 1.200 ελαιοτριβείων, 
που λειτουργούν σήμερα σε όλη 
τη χώρα, σχεδιάζεται να ιδρυθούν 
μόνο δυο μέγα-ελαιοτριβεία δυνα-
μικότητος 100.000–150.000 τό-
νων το καθένα που θα απορροφούν 
όλη την παραγωγή ελαιολάδου, με 
την Κρήτη ή την Πελοπόννησο ως 
προτεινόμενα μέρη εγκατάστασής 
τους.
β) Δημιουργία δύο ή τριών μεγά-
λων μονάδων συσκευασίας φρού-
των και λαχανικών στην Κεντρική 
Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα και Πελο-
πόννησο.
γ) Ίδρυση μίας εταιρεία διακίνησης 

όλων των αγροτικών προϊόντων.

Επίσης, το κείμενο αναφέρεται σε 

επιθετικές κινήσεις της Τράπεζας 

Πειραιώς,  που μέσω της εξαγο-

ράς της Αγροτικής Τράπεζας ελέγ-

χει όλα τα αγροτικά δάνεια. Η Τρά-

πεζα, τείνει να συγκεντρώσει ένα 

μεγάλο κομμάτι αλυσίδων της εστί-

ασης (Goody’s, Flo Café, Everest), 

και άλλων εταιρειών που έχουν να 

κάνουν με την τελική διάθεση της 

αγροτικής παραγωγής στους κα-

ταναλωτές (Δέλτα, Μπάρμπα-Στά-

θης).

Μετά από όλα αυτά, είναι προφα-

νές το που (θέλει) καθοδηγήσει τις 

εξελίξεις η κυβέρνηση με την Τρό-

ικα. Εν τέλει, αυτά που διαβάζαμε 

στα «Σταφύλια της οργής» δεν είναι 

τόσο μακριά…

Γ.Σ.

Οι μαθητές κι-
νητοποιούνται 
Σάλος έχει προκύψει μεταξύ των 

μαθητών της 1ης Λυκείου, εξαιτίας 

του άθλιου νέου εξεταστικού συστή-

ματος που λειτουργεί με επίκεντρο 

την "Τράπεζα Θεμάτων". Ο βαθμός 

δυσκολίας αυξάνεται δραματικά, 

γεγονός που τροφοδοτεί την περαι-

τέρω εντατικοποίησει και τις εργα-

λειακές στρεβλώσεις μιας Παιδείας 

που είναι ήδη υποταγμένη στις επι-

ταγές της παπαγαλίας και τις χρησι-

μοθηρίας. Την ίδια στιγμή, η Τρόικα 

απαιτεί από την κυβέρνηση συγ-

χωνεύσεις σχολείων, για να μει-

ώση τα κόστη, και των αριθμό των 

καθηγητών. Γι' αυτό και από Σε-

πτέμβρη αναμένεται κρεσέντο συγ-

χωνεύσεων, που θα αυξήσει δρα-

ματικά τον αριθμό των μαθητών ανά 

τάξη, θα πετάξει αρκετούς καθηγη-

τές στο δρόμο και θα δώσει την χα-

ριστική βολή στην πολύπαθη ελ-

ληνική εκπαίδευση. Αυτό το κλίμα 

έχει ξεσηκώσει τους μικρούς μαθη-

τές, οι οποίοι έχουν τώρα να αντιμε-

τωπίσουν και μια « Τρόικα στο σχο-

λείο» πέρα από όσα βιώνουν στο 

σπίτι. Γι’ αυτό και υπάρχουν πρώτες 

ενδείξεις αντιδράσεων και κινητο-

ποιήσεων (στην Θεσσαλονίκη ορ-

γανώνεται πορεία με το τέλος της 

σχολικής χρονιάς). 

Γ.Σ.

!

Ο Καρατζαφέρης της Αριστε-
ράς

Παράλληλα με την κρίση των ΑΝΕΛ  με ταχύτατους ρυθμούς εξε-

λίσσεται και η κρίση της ΔΗΜΑΡ. Ο κ. Φώτης έλπιζε 

να καβατζάρει το 3% για να μπορέσει να διεκδικήσει 

και την… περιπόθητη προεδρία και την συμπόρευσή 

του με τον ΣΥΡΙΖΑ  –ή ότι άλλο κάτσει– από θέση μιας 

σχετικής ισχύος. Οι ψηφοφόροι του ίδιου του χώρου 

του έδωσαν την ηχηρή απάντηση. Όσοι ήθελαν να πάνε προς τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ επέλεξαν το πρωτότυπο προϊόν, ενώ όσοι ήθελαν  την παραμονή 

στον ενδιάμεσο μνημονιακό χώρο κατευθύνθηκαν στο Ποτάμι, το ΠΑ-

ΣΟΚ ή ακόμα και τη ΝΔ.  Και κατέληξε κάτω και από τον… Χατζημαρ-

κάκη! 

Έτσι ο κ. Φώτης, είτε στον Σύριζα κατευθυνθεί – είτε επιμείνει  στο 

προεδρικό του «πεπρωμένο»–, θα βαδίσει προς αυτό μόνος, κυριολεκτι-

κώς. Εξάλλου και ο Στεφανόπουλος έγινε πρόεδρος αφού είχε αποτύχει 

στις εκλογές. 

Βέβαια επαναλαμβάνει urbi et orbi ότι δεν πρόκειται να μπει σε προ-

εδρικά παιγνίδια με την παρούσα πλειοψηφία. Αυτό μπορεί να σημαί-

νει πως έχει κάνει ή επιδιώκει κάποια συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ για την 

προεδροποίησή του, μετά από εθνικές εκλογές. Επειδή όμως ο κ. Φώτης 

είναι «πονηρός» και γνωρίζει πως είτε τώρα θα γίνει πρόεδρος είτε ποτέ 

άλλοτε, θα παραμείνει στην «εφεδρεία» και την αμφισημία,  μέχρι τουλά-

χιστον το Φθινόπωρο. Και αν πειστεί  πως η κυβέρνηση θα κατορθώσει 

να  συγκεντρώσει τον μαγικό αριθμό των 180 βουλευτών, με τη συμβο-

λή προφανώς και βουλευτών της ΔΗΜΑΡ (ή πρώην, όπως ο ήδη ανε-

ξαρτητοποιηθείς  Β. Οικονόμου) , τότε μάλλον θα πέσει ηρωϊκά μαχόμε-

νος  στην αγκάλη της… προεδρίας. 

Δεν κέρδισε αδίκως τον αξιοζήλευτο τίτλο του Καρατζαφέρη της Αρι-

στεράς.

Γ. Παλαιολόγος

ΤΑΙΠΕΔ: Τα 
δρεπανηφόρα 
άρματα περνούν
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει πάρει φόρα. Σύμφω-

να με όσα βλέπουν το φως της δη-

μοσιότητας, αναμένεται να θέσει 

προς πώληση εκτός από τους Αιγι-

αλούς και τα γνωστά «φιλέτα» του 

δημοσίου, ποτάμια και όχθες ποτα-

μών (!), την Λίμνη Πλαστήρα (!!!), 

αλυκές, βουνά, θάλασσες και… Μο-

ναστήρια (!!!!). Τα δε στελέχη του 

δρουν ως killers σε διατεταγμένη 

υπηρεσία, αδιαφορώντας για το οτι-

δήποτε: Στις σχετικές (αναγκαστι-

κές) επαφές και διαπραγματεύσεις 

που πραγματοποιούν εργαζόμενοι, 

προκειμένου να τεθούν προς εκ-

ποίηση οι φορείς τους, παραμένουν 

αδιάφοροι μπροστά σε αντιδράσεις 

και καταγγελίες επαναλαμβάνο-

ντας «προσληφθήκαμε για να που-

λήσουμε, και θα πουλήσουμε». Μέ-

χρι τώρα, έχουν γράψει 2-3 φορές 

ανοιχτά και απροκάλυπτα στα παλιά 

τους τα παπούτσια όλα τα ελληνικά 

κόμματα (ναι, ακόμα και την ΝΔ), 

αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, διαμαρτυρίες φορέων, ακόμα 

και το δημοψήφισμα της Θεσσαλονί-

κης για το νερό.  Ήρθε, νομίζουμε, 

ο καιρός να οργανωθεί ένα παλλα-

ϊκό κίνημα ενάντια στην δραστηριό-

τητα των εν λόγω κυρίων. Ούτως ή 

άλλως, δεν υπάρχει και κανένας σε 

αυτήν την χώρα που να μην τους μι-

σεί…

Θ.Μ.
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Η προσπάθεια του Άρδην και της 
Ρήξης στο πολιτικό πεδίο έχει 
έναν κεντρικό στόχο: Τη συγκρό-
τηση ενός πατριωτικού, κοινω-
νικού και δημοκρατικού πόλου 
στην πολιτική ζωή της χώρας, 
ενός πόλου που θα θέσει ως πρω-
ταρχικό του στόχο την αντιμετώ-
πιση της παρακμής του τόπου 
μας. Για τουλάχιστον είκοσι χρό-
νια παλεύουμε για τη δημιουργία 
αυτού του πόλου και πιστεύου-
με πως στο ιδεολογικό επίπεδο 
έχουμε επιτύχει σημαντικά απο-
τελέσματα. Στο πολιτικό πεδίο, 
παράλληλα με τη διεύρυνση των 
οργανωτικών μας δυνατοτήτων, 
επειδή δεν διαπνεόμαστε από 
μια λογική γκρουπούσκουλου, 
που ταυτίζει την ιδεολογική αντί-
ληψη με την πολιτική πραγματι-
κότητα, φροντίζαμε πάντα, όλα 
αυτά τα χρόνια, να ενισχύουμε 
προσπάθειες και κινήσεις που θα 
μπορούσαν, κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, να ανοίξουν τον 
δρόμο προς τη συγκρότηση ενός 
τέτοιου πολιτικού πόλου, έστω 
και αν άμεσα δεν ταυτιζόμασταν 
μαζί τους και δεν προσχωρούσα-
με στα πολιτικά τους σχήματα. 

Α 
υτά τα είκοσι χρόνια 
στηρίξαμε και πολιτικές 
απόπειρες εκπορευό-
μενες  από το ΠΑΣΟΚ, 

και κατ’ εξοχήν το λεγόμενο πατριω-
τικό (το ΔΗΚΚΙ, παρ’ όλο που δικαί-
ως, όπως απεδείχθη, δεν είχαμε κα-
μία εμπιστοσύνη στον Τσοβόλα, τον 
Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον Παπα-
θεμελή και άλλες μικρότερες προ-
σπάθειες). Όταν αυτός ο χώρος εξα-
ντλήθηκε ολοκληρωτικά, ιδιαίτερα 
στις συνθήκες της κρίσης που άνοι-
ξε το 2010, προσπαθήσαμε να στη-
ρίξουμε εγχειρήματα όπως εκείνα 
της Σπίθας του Μίκη Θεοδωράκη 
και μάλιστα συμμετείχαμε για ένα 
διάστημα σ’ αυτό, παρά τους ενδοι-
ασμούς μας. Και αυτό το εγχείρημα, 
όμως,  με αποφασιστική υπαιτιότητα 
του ιδρυτή του, καταποντίστηκε. 

Μπροστά στα εκλογικά διλήμ-
ματα, κρίναμε πως ακόμα δεν έχου-
με τη δυνατότητα της συγκρότησης 
ενός πανεθνικού εκλογικού σχήμα-
τος, με αξιώσεις ανάλογες με το ιδε-
ολογικό βάθος και βάρος της πρότα-
σής μας, γι’ αυτό επιλέξαμε να στη-
ρίξουμε αντιμνημονιακές δυνάμεις 
που θεωρούσαμε πως βρίσκονταν 
πιο κοντά στην πατριωτική συνιστώ-
σα της άποψής μας. Στις εκλογές του 
2012 θεωρήσαμε θεμιτή και συμ-
βατή με την αντίληψή μας την υπερ-

ψήφιση σχημάτων όπως το ΚΚΕ ή οι 
ΑΝΕΛ, καθώς και άλλα μικρότερα 
σχήματα, ή ακόμα, για όσους επέμε-
ναν να στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, τους 
καλούσαμε να υπερψηφίσουν υπο-
ψηφίους με σαφή πατριωτικό προ-
σανατολισμό. Το ίδιο κάναμε και στις 
εκλογές του 2014, επιλέγοντας μάλι-
στα και υποψηφίους όπως τον Κώστα 
Ζουράρι στους ΑΝΕΛ, τον Βαγγέλη 
Πισσία στους Οικολόγους Πράσι-
νους και άλλους φίλους μας σε υπό-
λοιπα σχήματα, ή ακόμα και τις πα-
τριωτικές δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Π. Καμμένος αγνοεί τις επιλο-
γές των… ψηφοφόρων του

Ιδιαίτερα στη σχέση με τους ΑΝΕΛ, 
επιμείναμε πως η σταδιακή αποχώ-
ρηση των δεξιόστροφων και συντη-
ρητικών δυνάμεων, τόσο από την 
ηγεσία του (βλέπε και την πρόσφα-
τη αποχώρηση δύο βουλευτών), όσο 
και κυρίως από την εκλογική του 
βάση (ένα κομμάτι έφυγε προς τη 
Χ.Α., ένα άλλο προς τη Ν.Δ. και ένα 
τρίτο προς τον ΣΥΡΙΖΑ), είχε ως συ-
νέπεια αυτό το κόμμα να μεταβληθεί 
υ σε ένα πατριωτικό αντιμνημονια-
κό κόμμα, χωρίς ξεκάθαρη και συ-
γκεκριμένη κοινωνική και πολιτι-
κή απεύθυνση. Αυτή μας η ανάλυση 
επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά στις ευ-
ρωεκλογές, όπου οι πρώτοι σε σταυ-
ρούς υποψήφιοί τους (Μαριάς, Ρω-
μανιάς, Ζουράρις κ.λπ), δεν είχαν κα-
μία σχέση με τη δεξιά πολιτική προ-
έλευση του ιδρυτή του κόμματος και 
των περισσότερων στελεχών. Δηλα-

δή οι ΑΝΕΛ φαίνονταν να βρίσκο-
νται σ’ ένα σταυροδρόμι, ενώ  η ση-
μαντική εκλογική τους και πολιτική 
συρρίκνωση έθετε ακόμα πιο επιτα-
κτικά το ζήτημα της επιλογής κα-
τεύθυνσης, ώστε να μπορέσουν να 
επιβιώσουν.

Και όμως, ενώ η ιστορία τους έφε-
ρε μπροστά σ’ αυτή την ιστορική δυ-
νατότητα, η ηγεσία τους δείχνει ανί-
κανη να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο. 
Πέρα από το χαμηλό θεωρητικό της 
επίπεδο, το οργανωτικό χάος και το 
σχετικό αλαλούμ, δεν έχει τη δυνα-
τότητα να πραγματοποιήσει καθαρές 
πολιτικές επιλογές για πολλούς λό-
γους. Ένας από αυτούς είναι η δεξιό-
στροφη και συντηρητική προέλευση 
ενός μεγάλου αριθμού των εναπο-
μεινάντων βουλευτών του –έτοιμων 

να βρεθούν σε κάποια νέα «προεδρι-
κή πλειοψηφία» για να σώσουν την 
έδρα τους–, που υποχρεώνει, τον ού-
τως ή άλλως ισορροπιστή Καμμένο, 
σε απίθανους ακροβατισμούς.  

Αρχικώς, έδειξε πως κατά κά-
ποιον τρόπο έλαβε το μήνυμα των 
ευρωεκλογών και της απομάκρυν-
σης των συντηρητικών ψηφοφόρων 
από το κόμμα του και δηλώνει, στις 3 
Ιουνίου του 2014, πως θα πρέπει να 
στραφεί προς τον «κεντρώο» χώρο 
και να εγκαταλείψει την ούτως ή άλ-
λως εξαντληθείσα «δεξιά» απεύθυν-
ση. Ωστόσο, την επομένη μέρα, την 
4η Ιουνίου 2014, καλύπτει με σκαν-
δαλώδη τρόπο τη χρυσαυγίτικη 
συμμορία στη Βουλή και το χιτλε-
ρικό σόου που πραγματοποίησε. Η 
κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, 
αντί να καταγγείλει τη μεταβολή του 
Κοινοβουλίου σε φασιστικό θηρι-
οτροφείο, αποχώρησε από την ψη-
φοφορία για την άρση της ασυλίας, 
κλείνοντας έτσι το μάτι προς τους ψη-
φοφόρους, αλλά και τα στελέχη της 
Χ.Α. Αυτό είναι το περιβόητο «κε-
ντρώο» άνοιγμα του προέδρου; 

Έτσι, ίσως ο αγαπητός Πάνος 
μπορεί να κατανοήσει και γιατί το 
Άρδην αρνήθηκε να συμπαρατα-
χθεί μαζί του στις ευρωεκλογές, δι-
ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη 
σταθερότητά των κατευθύνσεών του, 
ούτε βέβαια ήταν διατεθειμένο να 
ταυτιστεί με τον Καπερνάρο ή την Ια-
τρίδου.

Υπ' αυτές τις συνθήκες, η τάση 
προς την αποσύνθεση θα επιταχυν-
θεί παρ’ όλα τα πιθανά νέα ανόιγμα-

τα που θα δούμε στη συνέχεια, είτε 
προς τον Πολύδωρα και τον Νικολό-
πουλο, είτε προς άλλους επίσης ανα-
ξιόπιστους και "ακατανόμαστους¨ 
συνομιλητές. 

«Στη σφενδόνη»
Δυστυχώς, ο Πάνος Καμμένος έρ-
χεται για άλλη μια φορά να αποδεί-
ξει αυτό που επαναλαμβάνουμε μο-
νότονα τα τελευταία χρόνια, μετά την 
εμπειρία της Σπίθας: Δεν υπάρχουν 
στο πολιτικό σύστημα και στο σύστη-
μα των «προσωπικοτήτων» αξιόπι-
στες δυνάμεις με τις οποίες θα μπο-
ρούσε κανείς να συμπορευτεί σε 
σταθερή βάση. Το αίτημα της οι-
κοδόμησης ενός αυθεντικά τρίτου 
πόλου στην ελληνική πολιτική ζωή 
παραμένει ζητούμενο και μπορεί να 
ικανοποιηθεί μόνο από την ανάδειξη 
και την επιμονή στην ανάδειξη νέων 
σοβαρών και αξιόπιστων δυνάμε-
ων, που θα βγουν από τους «Ανω-
νύμους» της κοινωνίας. Καθόλου τυ-
χαία εξάλλου, ένα σχήμα που, έστω 
ψευδώς και προσχηματικά εμφανί-
στηκε ως εκτός συστήματος, όπως 
το ΠΟΤΑΜΙ, κατόρθωσε να εξαπα-
τήσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες... 

Κατά συνέπεια, λοιπόν, πρέπει 
να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση 
που πήραμε και στη διάρκεια των 
αυτοδιοικητικών εκλογών, με επι-
τυχημένα αυτοδιοικητικά σχήματα 
σε ορισμένες πόλεις και την παρέμ-
βαση αρκετών φίλων μας σε πολ-
λά ακόμα σχήματα σε όλη την Ελλά-
δα, με την επιμονή στη συμμετοχή 
σε κοινωνικούς και εθνικούς αγώ-
νες, για την καταγγελία της νέας γερ-
μανικής κατοχής και την αντιμετώ-
πιση του νεοθωμανισμού. Θα πρέ-
πει να συνεχίσουμε στη διαμόρφω-
ση και διευκρίνιση μιας στρατηγικής 
για την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση της χώρας, για την πολιτιστική 
της αναγέννηση και τη σωτηρία του 
απειλούμενου περιβάλλοντος και 
των ακτών μας.

 Όλα αυτά, συνδεδεμένα με τις 
πρωτοπόρες ιδεολογικές μας επε-
ξεργασίες, αποτελούν την απαραίτη-
τη προϋπόθεση για να πιάσει κάπο-
τε –και όχι πολύ μακριά, πιστεύου-
με– η μαγιά ενός εγχειρήματος που 
για δεκαετίες προετοιμάζουμε με 
αταλάντευτη πίστη και σταθερότη-
τα. Δυστυχώς, πολλές φορές δοκιμά-
σαμε «να κόψουμε δρόμο» στηρίζο-
ντας κάποιες, έστω ανολοκλήρωτες 
απόπειρες. Απεδείχθη πως, μπρο-
στά στην παρακμή, δεν μπορούν να 
υπάρχουν ημίμετρα και μισόλογα: 
ή ολική επαναφορά, του λαού, των 
εργαζόμενων, του έθνους μας, ή τί-
ποτα. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ελλείπων κρίκος του πολιτικού συστήματος
και το αδιέξοδο των ΑΝΕΛ

 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των ΑΝΕΛ, αντί να καταγγείλει τη μεταβολή του Κοινοβουλίου σε φασιστικό θηριο-
τροφείο,  αποχώρησε από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας, κλείνοντας έτσι το μάτι προς τους ψηφοφό-
ρους, αλλά και τα στελέχη της Χ.Α. Αυτό είναι το περιβόητο «κεντρώο» άνοιγμα του προέδρου; 

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Απεδείχθη πως 

μπροστά στην 

παρακμή δεν 

υπάρχουν ημί-

μετρα και μισό-

λογα. Ή ολική 

επαναφορά, του 

λαού, των ερ-

γαζόμενων, του 

έθνους μας, ή 

τίποτα. 
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Τό τουρκικό πείραμα μέ τό DEB στίς 
εὐρωεκλογές ἔληξε καί καταγράφου-
με τίς ἐπιδόσεις του. Ἡ σοδειά τῶν 
42.500 ψήφων στή Θράκη δέν εἶναι 
διόλου εὐκαταφρόνητη, εἰδικά γιά 
μιά προσπάθεια πού δέν εἶχε κανέ-
ναν χειροπιαστό στόχο: οὔτε ὑπῆρχε 
ποτέ πιθανότητα νά ἐκλέξει εὐρω-
βουλευτή, οὔτε καί πρόκριμα γιά 
ἐθνικές ἐκλογές μπορεῖ νά θεωρη-
θεῖ, ἀφοῦ καί ἐκεῖ τό ὅριο τοῦ 3%  
εἶναι ἀπαγορευτικό. Μιλᾶμε λοι-
πόν μόνο γιά ἐθνικιστική γυμναστι-
κή καί δημιουργία ἐντυπώσεων. Τό 
DEB πῆρε στή Ροδόπη 26.047 ψή-
φους (42%), στήν Ξάνθη 15.391  ψή-
φους (27%),  ἀλλά καί στόν νομό 
Ἕβρου 1.220 ψήφους, μέ ποσοστό 
1,4%. Ἐννοεῖται πώς σέ Ροδόπη καί 
Ξάνθη βγῆκε πρῶτο κόμμα, ἀφοῦ 
στήν πρώτη φαίνεται νά συσπείρω-
σε ἄνω τοῦ 80% τῶν μουσουλμάνων 
ψηφοφόρων, ἐνῶ στήν δεύτερη κά-
που 65%.

Ἀ ναλυτικότερα μποροῦμε 
νά ποῦμε πώς, ἰδίως 
στή Ροδόπη, πραγματι-
κά σάρωσε στήν ὕπαι-

θρο, ἀλλά στήν πόλη τά ποσοστά του 
δέν ἦταν τόσο ὑψηλά. Ἐνῶ λοιπόν εἴδα-
με σέ πολλά μειονοτικά χωριά σταλινι-
κά ποσοστά, στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς 
ἡ συγκομιδή ἔδωσε μόλις 2.732 ψήφους. 
Σέ σχέση λοιπόν μέ τούς γύρω οἰκισμούς 
νά λέμε πάλι καλά, ἀφοῦ σέ σύνολο 8 
μουσουλμανικῶν χωριῶν περιμετρικά τῆς 
Κομοτηνῆς καί σέ ἀπόσταση κάτω τῶν 
10 χιλιομέτρων εἴχαμε σέ σύνολο ἄνω τῶν 
3.000 ψήφων ποσοστό 95%  γιά τό DEB! 
Τί συνέβη σέ πιό ἀπομακρυσμένα ση-
μεῖα; Ἐνδεικτικά σημειώνω: Ἄνω  Βυρσί-
νη 84%,  Ἀρριανά 88%, Χλόη 92%, Δαρ-
μένη 94%, Μυρτίσκη 94%, Κύμη 95%, 
Κάρδαμος 96%, Δειλινά 96%, Μύστακας 
96%, Σκάλωμα 97%, Στροφή 97%, Σμιγά-
δα 97,4%, Κάτω Βυρσίνη 98%, Ἁγιοχώρι 
98%, Ἄρδεια 98%, Λαμπρό 98%, Ἤπιο 
99,5%, Νέδα 99,5%, Πλαγιά 99,6%, Κάτω 
Δροσινή 100%...!!! Καί δέν μιλᾶμε μόνο γιά 
ἀπομακρυσμένα χωριά, ἀλλά καί γιά τό 
μέσον τοῦ κάμπου. Ὅταν δηλαδή σέ χω-
ριά σάν τόν Πάσσο, ἐπί 497 ἐγκύρων τό 
τουρκικό κόμμα παίρνει τά 488 ψηφο-
δέλτια, τί ἐξήγηση μπορεῖ νά δοθεῖ; Ποῦ 
ζοῦνε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, τό ἔχουμε ἀνα-
ρωτηθεῖ ἄραγε ποτέ μέ εἰλικρινή αὐτο-
κριτική διάθεση;

 Στήν Ξάνθη τά πράγματα ἦταν πα-
ρόμοια, ἀλλά καί σαφῶς καλύτερα. 
Μέσα στήν πόλη τό τουρκοκόμμα πῆρε 
μόλις 1157 ψήφους καί πῆγε πολύ καλύ-
τερα στήν ὕπαιθρο. Τά ὑψηλότερα ποσο-
στά του τά πῆρε στό γνωστό ἄντρο τοῦ 
...γιαλαντζί τουρκισμοῦ, τόν Ἐχῖνο (95%) 
καί πολύ ὑψηλά κυμάνθηκε σέ Σήμα-

ντρα 93%, Μελίβοια 94%, Δημάριο 89%, 
Κένταυρο 87%, Κοτύλη 83%, Μύκη 77%, 
Θέρμες 75%... 

Ὑπῆρξαν ὅμως καί πιό ἐνθαρρυντι-
κά νούμερα σέ Πάχνη 62%, Γοργόνα 62%, 
Αἰμόνιο 52%, Κύκνο 52%, Μέδουσα 48%, 
Κότινο 34%, Ἅλμα 32%, Σμίνθη 32%, Μά-
νταινα 27%, Αἰώρα 21%! 

Οἱ Πομάκοι εἶναι ἀκόμα ἐδῶ καί ἀντι-
στέκονται, τό θέμα εἶναι ἄν κάποιος 
ἄλλος –πλήν τῶν Τούρκων– ἀσχολεῖται 
σοβαρά μαζί τους. 

Ἡ ἑπόμενη μέρα
 Τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ἔχει καί τά 

καλά του. Περιορίστηκε αὐστηρά  στή 
Θράκη καί, ὅπως εἶχε διαφανεῖ ἤδη ἀπό 
τή στελέχωση τοῦ ψηφοδελτίου, δέν εἶχε 
καμία ἀπήχηση στή Δωδεκάνησο, στούς 
σλαβόφωνους τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἤ 
στίς μεγαλουπόλεις, ὅπου ὁ μισελληνι-
σμός εἶναι σχεδόν ...μόδα.

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τή Θράκη, κατα-
δείχθηκαν οἱ δυνατότητες χειραγώγησης 
τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας ἀπό ἕνα 
ξένο καί ἐχθρικό κράτος, κάτι πού ἀπό 
μόνο του εἶναι τουλάχιστον ἀνησυχητικό. 
Ἡ πλήρης αὐτή διακωμώδηση τῶν κα-
θεστωτικῶν φληναφημάτων περί «ἐνσω-
μάτωσης» ἤ «ἔνταξης» τῆς μειονότητας 
στήν ἑλλαδική κοινωνία ἴσως (ἴσως!) ξυ-
πνήσει κάποια ἀντανακλαστικά σέ κεί-
νους πού εἶχαν ἐπαναπαυτεῖ στά περί 
ἰσονομίας καί θετικῶν διακρίσεων. Χρει-
αζόμαστε μιά σοβαρή στροφή πρός τήν 
οὐσία καί ὄχι κραυγές καί προπαγανδι-
στικές φοῦσκες. Χρειαζόμαστε διακομμα-
τική συναίνεση (πρῶτα ἀπ’ ὅλα σέ το-
πικό ἐπίπεδο) γιά τίς βασικές γραμμές 
τῆς μέλλουσας ἐθνικῆς πολιτικῆς μας. 
Τέλος, χρειαζόμαστε γνώση, σύνεση καί 
ὑπομονή. Ὅσα ἔχτισε ἡ ἄλλη πλευρά 
δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά τά ἀκυρώσουμε 
ὡς διά μαγείας, θά χρειαστεῖ νά χτιστεῖ 
βῆμα βῆμα ἕνα διαφορετικό αὔριο γιά τή 
Θράκη. Εἶναι ὥρα νά ἐγκαταλείψουμε τίς 
αὐταπάτες καί νά χαράξουμε μιά καθα-
ρή καί συνεπή πορεία μέ ὁδηγό τήν ἀλή-
θεια, τά ἀνθρωπιστικά ἰδεώδη καί τά δί-
καια τοῦ ἑλληνισμοῦ.

     ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το καμπανάκι του DEB χτύπησε
Τό ἄκουσε ἄραγε κανείς;

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τή Θράκη, καταδείχθηκαν οἱ δυνατότητες χειραγώγη-
σης τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας ἀπό ἕνα ξένο καί ἐχθρικό κράτος

Του Kώστα Καραΐσκου

“ 

Οἱ Πομάκοι εἶναι 

ἀκόμα ἐδῶ καί 

ἀντιστέκονται, τό 

θέμα εἶναι ἄν κά-

ποιος ἄλλος –

πλήν τῶν Τούρ-

κων– ἀσχολεῖται 

σοβαρά μαζί τους.

 Όλη η Ελλάδα είδε με ανάμικτα συναισθήματα, 

από περιέργεια μέχρι αγανάκτηση, το εκλο-

γικό αποτέλεσμα του προξενικού κόμματος 

DEB στη Θράκη. Όλοι οι Έλληνες που γνωρί-

ζουν το φασιστικό υπόβαθρο και την παρα-

κρατική φύση αυτού του μορφώματος, και 

άσχετα με επιμερισμούς ευθυνών, ανατρί-

χιασαν από τα σταλινικά ποσοστά του σε μια 

σειρά από μειονοτικούς οικισμούς, κυρίως 

στη Ροδόπη.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που το πανηγυρί-

ζουν δημοσίως. Μεταξύ αυτών και η δημο-

τική σύμβουλος Σιμπέλ Μουσταφάογλου, 

που ανήκει πλέον στη δημοτική ομάδα του 

δημάρχου της Κομοτηνής, Γιώργου Πετρί-

δη. Θυμίζουμε ότι βρέθηκε εκεί ώστε, κατά 

δήλωσή της στον μειονοτικό Τύπο, να πά-

ρει μέρος «στο μέτωπο της εξουσίας», θεω-

ρώντας «βασικό της καθήκον την υπηρέτη-

ση της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής 

Θράκης» (εφ. Γκιουντέμ, 15/4/14). Η κυ-

ρία Μουσταφάογλου λοιπόν δεν αρκέστηκε 

στην προσπάθεια «να μπορέσουν να μπού-

νε στο δημοτικό συμβούλιο όσο το δυνατόν 

περισσότεροι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης» 

αλλά συμμερίστηκε και τον αγώνα του DEB 

(η φωτογραφία της είναι από την τελευταία 

προεκλογική συγκέντρωση στα Αρριανά, 

23/5/14). Και, την επομένη των εκλογών, 

δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο τουί-

τερ τα συγχαρητήριά της: «Συγχαίρω όλους 

όσους μόχθησαν, στήριξαν, εργάστηκαν και 

ψήφισαν. Η νίκη αυτή είναι νίκη της τουρκι-

κής μειονότητας δυτικής Θράκης»!!!

Η απροκάλυπτη αυτή ταύτισή της με τα φανατι-

κότερα ενεργούμενα του προξενικού μηχα-

νισμού την εκθέτει στα μάτια των Ελλήνων 

δημοκρατών, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. 

Από την ίδια δεν ζητούμε τίποτε, είναι δικαί-

ωμά της να λέει και να πιστεύει ό,τι θέλει – 

άλλωστε καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. 

Καλούμε όμως τον δήμαρχο Γ. Πετρίδη να 

δείξει σύνεση και αυτοσεβασμό και τουλά-

χιστον να μην την … ανταμείψει με κάποιαν 

αντιδημαρχία, όπως διαδίδεται ότι έχει συμ-

φωνηθεί. Κανένα προεκλογικό παζάρι δεν 

έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το δημόσιο 

αίσθημα και οι Κομοτηναίοι πολίτες δεν αξί-

ζουν μια τέτοια προσβολή.

Παράταξη Πολιτών ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Αντιδήμαρχος 
Τουρκισμού;
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Πολλά είναι τα κακά που υφίσταται κα-
νείς ως μετανάστης. Η καθημερινή άσκη-
ση βίας, σωματικής και ψυχολογικής, 
που ασκείται σε όλους τους μετανάστες, 
δεν περιγράφεται εύκολα. Μαθαίνεις 
όμως να ζεις με την κατάσταση αυτήν και 
να φτιάχνεις τις άμυνές σου για να μπο-
ρείς να ανταπεξέλθεις. Μία άμυνα  –αν σε 
παίρνει– είναι να επιστρέφεις τη βία από 
όπου και αν προέρχεται. Μία άλλη είναι 
να την αποφεύγεις πάση θυσία. Ανα-
λόγως των προσωπικών σου χαρακτηρι-
στικών, κάνεις και τις επιλογές σου. Ως 
μετανάστης, προσπάθησα να κάνω και 
τα δύο. Απέτυχα οικτρά. Έμαθα, όμως, 
να μισώ θανάσιμα τη ΒΙΑ. Έμαθα να μην 
πέφτω θύμα του θυμού μου και της απελ-
πισίας μου.

Τ 
ώρα βρίσκομαι ξανά σε απόγνωση. 
Ποτέ δεν περίμενα πως θα με κυρι-
εύσει ο θυμός και πως στα γεράμα-
τά μου θα σκέφτομαι τη ΒΙΑ ΙΣΩΣ 

ΩΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ. Όταν όμως τα 
πάντα γύρω σου καταρρέουν και βλέπεις τους 
οικείους σου, τους φίλους σου και τους συμπα-
τριώτες σου να κατατροπώνονται από τις λογής 
λογής εξουσίες, τότε σε πιάνει το παράπονο, θυ-
μώνεις, μα νιώθεις και αδύναμος ν’ αντιδράσεις, 
να βρεις λύσεις στα αδιέξοδά σου. Όταν μια 
ζωή τα όνειρά σου καταρρακώνονται και η κα-
θημερινότητά σου γίνεται ένας εφιάλτης, όπου 
δεν ξέρεις από πού θα σου ’ρθει το επόμενο χα-
στούκι, το επόμενο ψέμα, η επόμενη διάψευ-
ση, η επόμενη απάτη, η οποία μάλιστα θα πα-
ρουσιάζεται ως ευεργεσία, τότε σου ’ρχεται να 
πιάσεις την πολιτική μας ηγεσία και να την κρε-
μάσεις στην πλατεία Ελευθερίας. Μόνο που η 
πλατεία Ελευθερίας δεν υπάρχει πια. Είναι 
εδώ και σχεδόν μια δεκαετία ένα απέραντο ερ-
γοτάξιο και κανένας δεν φαίνεται να θέλει να 
πιάσει τους δημάρχους και τους πολιτικούς απ’ 
τον λαιμό και να τους κρεμάσει, ας πούμε έξω 
από το Νέο Δημαρχείο. Καθημερινώς αγανα-
κτείς με όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Κατε-
δαφίζεται η αξιοπρέπειά σου και ματαιώνεται η 
κάθε σου ελπίδα. Πας να χαμογελάσεις και σου 
βγαίνει ξινό. Προσπαθείς να φιλοσοφήσεις τα 
πράγματα, αλλά ούτε οι αρχαίοι ούτε οι νέοι φι-
λόσοφοι μπορούν να σου δώσουν απαντήσεις.

Προσωπικά δεν ήθελα στη ζωή μου πολ-
λά πράγματα. Ήθελα μια σύνταξη, να μπορώ να 
κάθομαι σε κάποιο λαϊκό καφενείο και να έρχο-
νται φίλοι, παλιοί και καινούργιοι, να έρχονται 
φοιτητές και φοιτήτριες, να λέμε ιστορίες για τα 
παλιά, να πίνουμε κανένα ούζο και, μόλις σου-
ρουπώσει, να πηγαίνω για ύπνο. Στους φοιτη-
τές θα έλεγα την ιστορία με τους κουρκουτάδες 
που αναγκαζόμασταν να τρώμε στη Γιαλούσα 
τον καιρό της αστοσιάς και στις φοιτήτριες θα 
έλεγα την ιστορία που ο φίλος μου ο Σάββας 
εφύρτηκεν όταν έπιασα ένα τεράστιο φίδι 

μέσα στο Αιγαίον και το έψησα στα κάρβου-
να και το φάγαμε πίνοντας μία μπουκάλα Αγ-
γλίας. Τέτοια αθώα πράγματα ονειρεύτηκα. Για 
τα άλλα όνειρα, για μια Γιαλούσα ελληνική και 
ελεύθερη, ούτε λόγος. Σε λίγα χρόνια ούτε να 
λέμε αυτά τα όνειρα δεν θα επιτρέπεται.

Τώρα, όμως, με ζορίζουν να πάρω τη σύντα-
ξή μου, διότι –άκουσον άκουσον– δεν έχω απο-
λυτήριο γυμνασίου (αφού δεν πήγα γυμνάσιο, 
πώς θα έχω;). Όταν την πάρω τη σύνταξή μου 
όμως, δεν θα αξίζει και τίποτα το σπουδαίο, δι-
ότι οι λογαριασμοί που καταφθάνουν πια δεν 
είναι παίξε γέλασε. Δεν προλαβαίνεις να πλη-
ρώνεις, παρ’ ότι έχουν μειωθεί τα έσοδά μας 
και οι τράπεζες μάς απειλούν καθημερινώς. 
Τώρα με παίρνουν από την τράπεζα για να μου 
πουν ότι έχω αργήσει να πληρώσω τη δόση 
μου, ανεξαρτήτως εάν εδώ και είκοσι χρόνια 
πληρώνω κανονικά όλες τις δόσεις μου. Τώρα 
θέλουν κάτι παράλογους φόρους και κάτι νε-
όφερτα χαράτσια που δεν σε αφήνουν να ανα-
σάνεις. Τώρα μάλιστα η αξία της όποιας πε-
ριουσίας έχουμε φτιάξει μηδενίζεται και, δεν 
φτάνει αυτό, ούτε καν μπορείς να την εκμεταλ-

λευτείς είτε πουλώντας είτε ενοικιάζοντάς την. 
Ποιος και με τι θα την αγοράσει; Η απόγνωση 
άνοιξε λαγούμι, που λέει και ο τραγουδοποιός. 
Σε τέτοιαν κατάσταση πώς να μη σκεφτείς τη 
βία; Άιντε, πες πως σκέφτεσαι τη βία, ε και; Δεν 
είμαστε και νέοι· κάτι έχουμε βιώσει, κάτι έχου-
με μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Είδαμε τη βία σε 
όλες της τις εκφάνσεις, στην Ευρώπη και αλλού, 
και είδαμε πού οδηγεί. Οδηγεί σε μία Γερμανία 
πιο ισχυρή (Μπάντερ Μάινχοφ), οδηγεί σε μία 
Ιταλία μπερλουσκονική (αντάρτικο πόλεων), 
οδηγεί στις φυλακές και στον Παπανδρέου της 
χειρότερης εκδοχής του (17 Νοέμβρη).

Είναι φυσιολογικό να θέλεις να σκοτώσεις 
τον Αναστασιάδη και τον Χριστόφια και όλη τη 
συνοπαρτζιάν τους. Είναι φυσιολογικό να σε 
πνίγει το παράπονο και να κυριαρχεί ο θυμός, 
όμως ας μην πέφτουμε στις παγίδες τους. Ήδη 
πολλοί το κάνουν και λένε «ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟ-
ΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΧΟΥΝΤΑ», μόνο που ξεχνούν 
πως οι χούντες καταστρέφουν τις πατρίδες και 
φέρνουν ταυτοχρόνως και τους Τούρκους και 
αφήνουν ανέπαφους τους πολιτικούς να συνε-
χίσουν τα έργα τους, μάλιστα ως εθνοσωτήρες 
κιόλας.

Δεν μπορώ να σκοτώσω κανέναν, ούτε 
άνθρωπο ούτε κτηνό ούτε καν τα κτηνά που 
μας κυβερνούν. Θέλω μόνο να πεθάνω με 
μια σχετική αξιοπρέπεια σε χώματα ελληνικά, 
έστω και αν δεν είναι στο χωριό μου. Φοβάμαι 
το σκοτάδι που μας περικυκλώνει, φοβάμαι 
που δεν βλέπω φως στην άκρη της σήραγγας, 
φοβάμαι πως τα χειρότερα έπονται. Κουράγιο, 
αδέλφια. Ας μην παραιτηθούμε. Ο Θεός είναι 
μεγάλος. Να κρατηθούμε μέχρι να ’ρθουν κα-
λύτερες ήμερες και, αν μας προκαλέσουν κι 
άλλο, δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε και αυ-
τήν τη θυσία, να βροντοφωνάξουμε ΒΙΑ ΣΤΗ 
ΒΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Αυτό σημαίνει πως θα 
επιστρέψουμε στα κτηνώδη ένστικτα. Τι να 
κάνουμε; Η αυτοκτονία δεν είναι λύση.

Βία στη βία της εξουσίας
Εθνικωλογικό εκδοτικό σημείωμα της Ένωσης Ιουνίου που μόλις κυκλοφόρησε
Του Βάσου Φτωχόπουλου

“ 

 Για τα άλλα όνειρα, 

για μια Γιαλούσα ελλη-

νική και ελεύθερη, ούτε 

λόγος. Σε λίγα χρόνια 

ούτε να λέμε αυτά τα 

όνειρα δεν θα επι-

τρέπεται.

«Ψήφος εμπιστοσύνης σε κυβέρνηση-ΔΗΣΥ», 
ήταν ο πρωτοσέλιδος τίτλος της κυβερνητι-
κής εφημερίδας Αλήθεια, τη Δευτέρα 26 Μα-
ΐου, μετά τις ευρωεκλογές στην Κύπρο. Κι 
από την άλλη η …αντιπολιτευόμενη Χαραυ-
γη του ΑΚΕΛ, απαντούσε με τον στίχο, «Τού-
τη η μάχη δεν παύει», και μια φωτογραφία 
των δικών της εκλεγμένων ευρωβουλευ-
τών. Όμως, η μεγαλύτερη εφημερίδα της 
Κύπρου, ο Φιλελεύθερος, ασχολείτο με ένα 
δευτερεύον, για τους «νικητές», ζήτημα, 
έχοντας ως τίτλο «Τιμωρία διά της αποχής», 
ενώ ο Πολίτης προκαλούσε με το, «Επέζη-
σαν τα κόμματα, βούλιαξε η δημοκρατία». 

Η αποχή του 56,03% μπορεί να μην έδωσε σε 
κάποιους να καταλάβουν ότι δεν μπορούν 
να πείσουν τον λαό να ψηφίσει στο νησί, ει-
δικά μετά τον εγκλωβισμό στα μνημόνια και 
την τρόικα, όμως θα πρέπει να υπάρξει σο-
βαρότερη ενασχόληση με το τεράστιο αυτό 
ποσοστό. Όταν στις προεδρικές εκλογές του 
Φεβρουαρίου 2013 η αποχή έφτανε μόλις το 
17%, δεν μπορεί κανείς σήμερα, τον Ιούνιο 
του 2014, να μιλά για πλήρη απολιτικοποίη-
ση του 56%. Η απολιτικοποίηση μάλλον βρί-
σκεται στο 44% των ψηφισάντων. 

Κακά τα ψέματα, ο δικομματισμός διατήρησε 
την υποτιθέμενη δύναμη των ποσοστών του. 
Το 63% επιτρέπει στον ΔΗΣΥ και στο ΑΚΕΛ να 
συνεχίσουν να προωθούν ένα νέο σχέδιο 
Ανάν και, ασφαλώς, είτε να υπερασπίζονται 
μνημονιακές πολιτικές, είτε να διατηρούν 
ομερτά στα ζητήματα της οικονομίας. Είναι 
επίσης σαφές ότι, η εκλογή Μαυρίδη από 
το ΔΗΚΟ και Παπαδάκη από τον συνδυασμό 
ΕΔΕΚ και Οικολόγων, προσφέρουν μια αντι-
πολιτευτική νότα στα έδρανα των Κυπρίων 
ευρωβουλευτών, αλλά είναι πολλά τα ζητή-
ματα που πρόκειται να μας απασχολήσουν 
τα επόμενα χρόνια. 

Ναι, θα μπορούσε η μια έδρα του ΑΚΕΛ να πή-
γαινε στη Συμμαχία Πολιτών του Γιώργου 
Λιλλήκα. Αλλά πολλοί, είτε γύρισαν την πλά-
τη στην εκλογική διαδικασία, για πολιτικούς 
ή άλλους λόγους, είτε βάδισαν στην κάλπη 
με ενοχές, ή χωρίς πολιτική σκέψη. Ακρι-
βώς γι’ αυτό, πολλοί υποψήφιοι που ανή-
κουν στη νεοκυπριακή τάση, όπως η Ρένα 
Χόπλαρου του ΔΗΣΥ ή ο Παναγιώτης Σταυρι-
νίδης του ΑΚΕΛ, ο Μικελλίδης του Μηνύμα-
τος Ελπίδας και διάφοροι ανεξάρτητοι, πή-
ραν αρκετές ψήφους και έπαιξαν τον ρόλο 
κράχτη, ενώ το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, αδελφό 
κόμμα της Χρυσής Αυγής, που θα μας βα-
σανίσει την επόμενη περίοδο, έλαβε 6957 
ψήφους και 2,69%, την ίδια στιγμή που το …
Κόμμα για τα Ζώα έλαβε 2288. Εκλογές μα-
ντινάδα, λοιπόν, που έλεγε και ο Νιόνιος... 

Αλέκος Μιχαηλίδης

Κύπρος: Η 
αποχή και οι
νικητές

Να κρατηθούμε μέχρι να ’ρθουν καλύτερες ήμερες και, αν μας προκαλέσουν κι άλλο, δυ-
στυχώς θα πρέπει να κάνουμε και αυτήν τη θυσία, να βροντοφωνάξουμε ΒΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΤΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ

                                                                                                                            ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Σε λεηλασία εξελίσσεται η διαδικα-
σία εκποίησης της δημόσιας περι-
ουσίας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσί-
ας του Δημοσίου Α.Ε.):  Ήδη από το 
2011, στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Αποκρατικοποιήσεων και του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Σταθερότητας, με 
σκανδαλώδεις ρυθμίσεις υπέρ του 
ομίλου του κου Λάτση. Καθόλου 
τυχαία, πρόσφατα η Βουλή, με πρό-
σχημα τη μη απώλεια θέσεων εργα-
σίας, χάρισε πρόστιμα δισεκκατομ-
μυρίων στους Βαρδινογιάννη και 
Λάτση.

Μ 
ε αφορμή την περίπτω-
ση «αξιοποίησης» του 
χώρου των 6,2 χιλιά-
δων στρεμμάτων του 

πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, 
σύμφωνα με τον Ν. 4062/12 (ΦΕΚ 70/
Α/30-3-2012), θα προσπαθήσω να δι-
καιολογήσω τον όρο «λεηλασία» επι-
κεντρώνοντας στο τίμημα, στη διαδικα-
σία, στα οφέλη του δημοσίου και στις 
οικολογικές–κοινωνικές παρενέργειες 
που αυτή θα προκαλέσει. Διευκρινίζω 
εξαρχής πως υποστηρίζω την αξιοποί-
ηση του χώρου –αντίθετα με τη σημε-
ρινή εικόνα εγκατάλειψης και απαξίω-
σής του. Αξιοποίηση με βασικό κορμό 
ένα μητροπολιτικό πάρκο πολλαπλών 
παραγωγικών, πολιτιστικών και αθλη-
τικών δραστηριοτήτων, που θα συνδέει 
το θαλάσσιο οικοσύστημα και τον ορει-
νό όγκο του Υμηττού, που θα αναδει-
κνύει τα σημαντικά αρχαιολογικά και 
βυζαντινά ευρήματα των σύγχρονων 
ανασκαφών στην κοιτίδα του Θουκυδί-
δη και θα προωθεί την ήπια τουριστική 
εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παρα-
γόντων της κτηματαγοράς το τίμημα 
που θα καταβάλει η ανάδοχος εταιρεία 
Λάμδα Ντιβέλομπεντ, του Ομίλου Λά-
τση, για την εξαγορά του συνόλου της 
έκτασης, δεν θα ξεπεράσει τα 500 εκατ 
€, δηλαδή μόλις 80€/ τμ !!! Η Λάμδα 
Ντιβέλομπεντ είναι αυτή που διαχει-
ρίζεται τα: Μολ -με τίμημα μόλις 50λε-
πτά/τμ-, Γκόλντεν Χολ και Μεντιτερά-
νιαν Κόσμος, ενώ έχει ήδη προχωρή-
σει στη διαχείριση και αξιοποίηση της 
Μαρίνας του Φλοίσβου για 40 χρόνια! 

Με την υπογραφή της σύμβασης 
θα περιέλθει στον ανάδοχο το 100% 
των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» -που 
ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ-, η πλήρης κα-
τοχή του 30% της έκτασης του χώρου 
με σκοπό την πώληση κυρίως κατοι-
κιών και το υπόλοιπο 70% με τη μορ-

φή μακροχρόνιας μίσθωσης 99 ετών! 
Το επενδυτικό σχέδιο θα περιλαμβά-
νει δύο στάδια, διάρκειας 5-8 ετών το 
καθένα. Το πρώτο στάδιο θα αφορά σε 
επενδύσεις υψηλής κεφαλαιουχικής 
απόδοσης, δηλαδή χρήση χρηματιστη-
ριακών αποδόσεων και τραπεζικού δα-
νεισμού, προκειμένου να αποφευχθεί 
η χρήση ιδίων κεφαλαίων για άμεσα 
κερδοφόρες επενδύσεις. Σ' αυτό το στά-
διο προβλέπεται η κατασκευή  τουρι-
στικών, εμπορικών και επιχειρηματι-
κών εγκαταστάσεων που θα  εξασφα-
λίσουν τη μέγιστη κερδοφορία αξιο-
ποιώντας το παραλιακό μέτωπο και τον 
άξονα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Ο 
επενδυτής  υποχρεούται να κατασκευ-
άσει μόνο ένα μέρος του προβλεπόμε-
νου πάρκου στο εσωτερικό, προκειμέ-
νου να μεγιστοποιήσει την επενδυτική 
αξία του δομημένου χώρου και των ξε-
νοδοχειακών εγκαταστάσεων. Τα εκτι-
μώμενα επενδυτικά κόστη για τις δη-
μόσιες χρήσεις δεν θα ξεπερνούν τα 
200εκ. €, ενώ για τις επιχειρηματικές 
χρήσεις το αντίστοιχο του 1,2 δισ. €.

Πέραν του αρχικού τιμήματος των 
500 εκατ., το δημόσιο θα έχει πρόσβα-
ση σε ποσοστό επί των ετήσιων κερδών 
του ομίλου μετά  το τέλος του πρώτου 
σταδίου (δηλαδή των οχτώ χρόνων) με 
την προϋπόθεση όμως ότι η κερδοφο-
ρία θα υπερβεί ένα συγκεκριμένο πλα-
φόν, ή ποσοστό επί του επενδυμένου 
κεφαλαίου. Αυτό αποτελεί άλλωστε και 
την  προϋπόθεση έναρξης του δεύτε-
ρου σταδίου –της καθεαυτό κτηματο-
μεσιτικής φάσης–, όπου προβλέπεται η 
κατασκευή και η πώληση του μεγαλύ-
τερου μέρους των κατοικιών, υπό τον 
όρο βελτίωσης των συνθηκών της κτη-
ματαγοράς.

Τι θα σημάνει όμως για τον πολεο-
δομικό ιστό, το θαλάσσιο οικοσύστημα, 
την ιστορικότητα του χώρου και την αν-
θρωπογεωγραφία των νοτίων προαστί-
ων και κατ' επέκταση του λεκανοπεδί-
ου μια τέτοια επένδυση;

Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να 
γνωρίζουμε το σύνολο των επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων στον χώρο, που 

περιλαμβάνουν:
Α) Κατεδάφιση κτηριακών συ-

γκροτημάτων 360 στρεμμάτων και 
έξωση ενός μεγάλου αριθμού  διοικη-
τικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων που λει-
τουργούν σήμερα στον χώρο (κοινω-
φελή ιδρύματα, δημοτικές υπηρεσίες, 
ερευνητικά κέντρα, αθλητικές εγκατα-
στάσεις Αγίου Κοσμά κοκ). Οι συγκε-
κριμένες δραστηριότητες θα πρέπει 
να μετεγκατασταθούν πληρώνοντας το 
αντίστοιχο τίμημα και τα ενοίκια, ή σε 
άλλη περίπτωση, να κλείσουν. 

Β) Εντατικούς  όρους εκμετάλλευ-
σης της γης, με συντελεστή δόμησης  
που θα κυμαίνεται  από 0,2 έως 2,2, οι 
οποίοι υπό όρους θα μπορούν να προ-
σαυξάνονται κατά ποσοστό έως και 
20% ανά ζώνη ανάπτυξης, ή περιοχή 
προς πολεοδόμηση. Η συνολική δό-
μηση θα αγγίζει τα 3.2 χιλ. στρέμματα., 
ενώ  η κάλυψη (δομημένες επιφάνειες) 
θα ανέρχεται στο 35% της συνολικής 
έκτασης της περιοχής. Προβλέπεται  η 
ανέγερση πολυώροφων κτηρίων –και 
ουρανοξυστών!!- ακόμα και κατά μή-
κος της λεωφόρου Βουλιαγμένης και 
της Ποσειδώνος, φράζοντας εντελώς 
τους αεριο-διαδρόμους από τη θάλασ-
σα έως τον Υμηττό, με  επιπτώσεις στο 
μικροκλίμα των  οικιστικών περιοχών, 
σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.   

Γ) Διαμόρφωση  ειδικών ζωνών, 
εντός των οποίων θα επιτρέπεται η 
ανάπτυξη κάθε είδους χρήσεων: του-

ριστικές εγκαταστάσεις, πολυτελή ξενο-
δοχεία, γήπεδα γκολφ, εμπορικές χρή-
σεις μεγάλης κλίμακας (μολ), λιμενικές 
εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, καζί-
να, κατοικίες, ιδιωτικά νοσοκομεία & 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και 
κέντρα διασκέδασης. Για την εξυπη-
ρέτηση των νέων αναγκών προβλέπε-
ται ακόμα η  δημιουργία μεγάλων έρ-
γων υποδομής για την υποστήριξη των 
συγκροτημάτων αυτών, όπως αυτοκι-
νητόδρομοι, λιμενικές εγκαταστάσεις, 
ελικοδρόμια, υποσταθμοί ηλεκτρικής 
ενέργειας, χώροι επεξεργασίας απο-
βλήτων κοκ επιβαρύνοντας τα δημοτι-
κά τέλη των όμορων δήμων. 

Δ) Εκτεταμένες παρεμβάσεις τρι-
ών χιλιομέτρων στην ακτογραμμή του 
Αγίου Κοσμά, με περαιτέρω δυνατότη-
τα προσχώσεων στο θαλάσσιο μέτωπο. 
Συνολικά παραχωρούνται στην κοινο-
πραξία η παραλία και ο αιγιαλός, δίνο-
ντας τη δυνατότητα κατασκευής ακόμα 
και τεχνητών νησίδων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων, χωρίς καμία απολύ-
τως μέριμνα για τη φυσιογνωμία των 
ακτών της Αττικής, τα θαλάσσια οικο-
συστήματα,  το αστικό τοπίο και τα αρ-
χαιολογικά- βυζαντινά μνημεία του χώ-
ρου. 

Η ολοκλήρωση αυτών των σχεδί-
ων θα μετατρέψει την περιοχή σε «Τα-
ϊλάνδη της Μεσογείου», με τερατώδεις 
τουριστικές εγκαταστάσεις και παρό-
ξυνση των αντιθέσεων μεταξύ νησίδων 
υπερβολικού πλούτου σε μια θάλασσα 
κοινωνικής εξαθλίωσης και απόλυτης 
ένδειας. 

Τα σχέδια για την «αξιοποίηση» 
της παραλίας του Αγίου Κοσμά απο-
τέλεσαν πιλότο για τις καταστροφικές 
ρυθμίσεις ξεπουλήματος 100 και πλέ-
ον δημόσιων παραλιών που περιλαμ-
βάνει ο πρόσφατος Νόμος 4261/14, 
του υπ. Οικονομικών, περί «Οριοθέτη-
σης, διαχείρισης και προστασίας αιγια-
λού και παραλίας». Με διαδικασίες εξ-
πρές και κατ’ εφαρμογή του νόμου αυ-
τού, μεταβιβάστηκαν ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ 
προς πώληση τρία ακόμα φιλέτα του 
παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού 

(176 στρέμματα γης, από το αθλητικό 
Κέντρο Αγίου Κοσμά μέχρι τα «Αστέ-
ρια» Γλυφάδας, 20 στρέμματα στη Γλυ-
φάδα και το Άσπρο Λιθάρι Σουνίου 
(με το Κέιπ Σούνιου του ομίλου Γκρε-
κοτέλ), εκτάσεως 383 στρεμμάτων. Να 
επισημανθεί ότι η ρύθμιση αυτή έγινε 
κατά παρέκκλιση δηλώσεων του πρω-
θυπουργού!!! περί  αξιοποίησης του 
παραλιακού μετώπου της Αττικής, από 
το Φάληρο ως το Σούνιο, στο πλαίσιο 
οργανωμένης πολεοδόμησης και δι-
ασύνδεσης του παραλιακού μετώπου 
με τον αστικό ιστό. Το σχέδιο αυτό, που 
προέβλεπε έσοδα 4-9 δισ. €/χρόνο 
μέσω επιλογής αναδόχων από  διαγω-
νισμούς, ματαιώθηκε από την τρόικα 
η οποία, μέσω της επιτροπής αποκρα-
τικοποιήσεων, φρόντισε για την άμεση 
υπαγωγή δημόσιας γης, παραλιών και 
ακινήτων –φιλέτων (55 μέχρι στιγμής) 
στο ΤΑΙΠΕΔ. 

 Και ερχόμαστε στο διά ταύτα: 
Η κυβέρνηση θέλει απεγνωσμένα 

να ανταποκριθεί στις «συμβατικές υπο-
χρεώσεις» της για την επίτευξη του στό-
χου των ιδιωτικοποιήσεων, την εξυπη-
ρέτηση του χρέους και την επικοινω-
νιακή προπαγάνδα περί πρωτογενούς 
πλεονάσματος, εξασφαλίζοντας πρό-
σκαιρα οικονομικά οφέλη.

Τα χρήματα που καταβάλλει ο ανά-
δοχος στο ΤΑΙΠΕΔ  δεσμεύονται από 
τις γενικές διατάξεις και όρους που 
προβλέπει ο Ν 3986/2011 (μεσοπρό-
θεσμο). Σύμφωνα με το αρθρ. 1 παρ. 
2: «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά για την αποπλη-
ρωμή του δημόσιου χρέους», άρα τα 
όποια έσοδα μεταβιβάζονται απευθεί-
ας στους δανειστές μας! Συμβαίνει δε 
το τραγελαφικό να οδηγούνται προς 
πώληση κτήρια όπως αυτό που στεγά-
ζει το υπουργείο Υγείας στην λεωφό-
ρο Κηφισίας 39, το υπουργείο Δικαιο-
σύνης στη  Μεσογείων, της ΓΑΔΑ στην 
Αλεξάνδρας. Τα πενιχρά έσοδα από 
την πώληση τους καλύπτουν μέρος 
των τρεχουσών δανειακών  μας ανα-
γκών, ενώ οι οργανισμοί καλούνται στη 
συνέχεια να πληρώνουν ενοίκια στον 
όμιλο του Λάτση, εγγράφοντας ελλειμ-
ματικούς προϋπολογισμούς, που πρέ-
πει να ισοσκελίσουν από περικοπές μι-
σθών ή και απολύσεις!!!

Η κρίση στην κτηματαγορά έχει ως 
αποτέλεσμα το ΤΑΙΠΕΔ να έχει κλεί-
σει συμφωνίες ύψους 4 δισ. € έχοντας 
εισπράξει μόλις 2,6 δισ. –στα τέλη του 
Δεκεμβρίου του 2013- ενώ ο αναθεω-
ρημένος –προς τα κάτω- στόχος για το 
2016 φτάνει τα 11 δισ. Φοβούμαι όμως 
πως, εάν  ο στόχος αυτός επιτευχθεί, η 
Ελλάδα δεν θα είναι πλέον κατοικήσι-
μη χώρα….

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελληνικό: Η λεηλασία του δημόσιου πλούτου
Το πρώτο παράδειγμα της «Νέας Ελλάδας» του Αντώνη Σαμαρά.

...Η Βουλή, με πρόσχημα την μη απώλεια θέσεων εργασίας, χάρισε πρόστιμα δισεκατομμυρίων των Κων Βαρ-
δινογιάννη και Λάτση.

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Η ολοκλήρωση 

αυτών των σχε-

δίων θα μετα-

τρέψει την πε-

ριοχή σε «Ταϊ-

λάνδη της Με-

σογείου».
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Παραφράζοντας την ρήση του 
Πάγκαλου, μπορούμε να πού-
με: «Μαζί καταστρέψαμε την 
φύση της Ελλάδας». Η δημι-
ουργία ενός οικισμού μέσα σε 
υγρότοπο και σε ενταγμένη πε-
ριοχή του δικτύου NATURA και 
τμήμα μάλιστα εθνικού πάρκου 
είναι μια απόδειξη. Στην περί-
πτωση αυτή δεν είναι το ΤΑΙ-
ΠΕΔ που παρεμβαίνει, αλλά μια 
πολυπλόκαμη διαπλοκή όπου 
εμπλέκεται η κοινωνία της Πιε-
ρίας. Πρόκειται για τον οικισμό 
Ολυμπιάδα, δίπλα στον Κορυνό 
της Πέριας, στην ζώνη των αλυ-
κών Κίτρους. 

Έ 

ρχεται  σαν συνέχεια της 
προηγούμενης απόπει-
ρας,  τις δεκαετίες του '70 
και '80, να γίνει οικισμός 

στην ακτή, μπροστά από την λιμνο-
θάλασσα των αλυκών Κίτρους. Τότε 
η χούντα είχε παραχωρήσει την 
έκταση σε οικοδομικό συνεταιρισμό 
που δημιουργήθηκε στο Κίτρος και 
είχαν τοποθετηθεί πάσσαλοι που 
ορίζανε οικόπεδα ακόμα και μέσα 
στο νερό. Πολλοί πάσσαλοι ακόμη 

υπάρχουν. Καθώς όμως η υπόθε-
ση αυτή ήταν κραυγαλέα, δεν μπό-
ρεσε να προχωρήσει και η δημόσια 
γη δεν έγινε οικόπεδα. 

Στην συνέχεια ήρθε η εποχή 
της απόλυτης διαπλοκής. Βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δη-
μοκρατίας μαζί με δημάρχους ξεκί-
νησαν μια προσπάθεια να γίνει ένας 
οικισμός κοντά στον Κορυνό, σε μια 
φυσική υγροτοπική έκταση με εκτε-
ταμένες αμμοθίνες στην ακτή. Παρά 
τις αντιρρήσεις των στελεχών του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, από το 
1990, σχεδίασαν με παράνομο τρό-
πο τον οικισμό και πλαστογράφη-
σαν τα όρια των προστατευόμενων 
περιοχών για να μπορέσουν να εκ-
δώσουν άδεια για δημιουργία ενός 
οικισμού που τον ονόμασαν Ολυ-
μπιάδα. 

Ο βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας Κωνσταντόπουλος και ο 
δήμαρχος Κατερίνης Χιονίδης το 
στηρίζουν σθεναρά και μάζεψαν ψή-
φους, καθώς όλοι όσοι μπήκαν στο 
παιχνίδι βρέθηκαν να είναι συνέ-
νοχοι. Εκπονήθηκαν σχέδια, που 
εγκρίθηκαν με απόκρυψη στοιχείων 
από ορισμένες υπηρεσίες, ώστε να 
βγουν «νόμιμες» αποφάσεις και να 
δημιουργηθεί πολεοδομικό σχέδιο. 

Η κοινωνία του Κορυνού θεώ-

ρησε ότι ήταν μια ευκαιρία πλου-
τισμού, καθώς παρουσιάστηκε μια 
δυνατότητα από το πουθενά. Ξαφ-
νικά, μπορούσε κάθε οικογένεια 
του Κορυνού να έχει ένα οικόπε-
δο σε μια δημόσια γη που τους χα-
ρίζονταν. Με την αδειοδότηση του 
νέου οικισμού, η γη που πήρε κάθε 
οικογένεια, το οικόπεδο πλέον, θα 
είχε μία τεράστια υπεραξία. Έτσι, με 
μια πολιτική κίνηση οι πολιτικoί άρ-
χοντες της Πιερίας δημιούργησαν 
έναν νέο τύπο συλλογικού ρουσφε-
τιού. Για να αρπάξουν αυτή την ευ-
καιρία έτρεξαν πολλοί που κατά-

γονταν από τον Κορυνό. Μάλιστα 
έγιναν ακόμη και εικονικοί γάμοι, 
για να πάρει μερίδιο η οικογένεια. 
Πολλοί από αυτούς, διαβλέποντας 
το αδιέξοδο, πούλησαν κατευθείαν 
το «οικόπεδο» και «χώρισαν».  

Στην κίνηση αυτή έχει αντιδρά-
σει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνι-
κού Πάρκου Αξιού-Λουδία-Αλιάκ-
μονα και αλυκών Κίτρους και πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις. Λίγο 
πριν τις εκλογές, εκατοντάδες πολί-
τες, εξαρτημένοι με την θέλησή τους 
και με πλήρη επίγνωση της λαμο-
γιάς, μαζί με λίγους αφελείς, πίεζαν 

να προχωρήσει ο οικισμός και οι 
πολιτικοί παράγοντες πίεζαν με την 
σειρά τους το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος να προχωρήσει στην παρά-
νομη αδειοδότηση. Ο Σύριζα της 
Πιερίας παρέμεινε αδρανής, καθώς 
εμπλεκόταν στην διαπλοκή πολύς 
λαός. 

Και, ακριβώς πριν τις εκλογές 
(στις 22/5), κυκλοφόρησε η γνωμο-
δότηση της Διεύθυνσης Περιβαλλο-
ντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ που 
εγκρίνει τον οικισμό, περιορίζοντας 
τα όρια, σε μια προσπάθεια να πε-
ρισώσει ό,τι μπορεί. Η υπόθεση εί-
ναι παρόμοια με τον οικισμό Κισσός 
στον Χορτιάτη, μόνο που εδώ είναι 
υγρότοπος και υπάρχει ένας ακόμη 
λόγος να μην προχωρήσει. 

Σήμερα στους δρόμους, που 
άνοιξαν από τους εργολάβους για 
να δημιουργηθεί μια ντε φάκτο κα-
τάσταση, αλλά σταμάτησαν μετά από 
καταγγελίες γιατί ήταν παράνομοι, 
φωλιάζουν καλαμονανάδες και πε-
τροτριλίδες και τρέφονται ερωδιοί. 
Αν πιστεύουμε πραγματικά στον δη-
μόσιο χώρο και θέλουμε να προστα-
τέψουμε το φυσικό περιβάλλον, πρέ-
πει τα σχέδια αυτά να σταματήσουν. 
Οι υγρότοποι έχουν μεγάλες δυνα-
τότητες επανόρθωσης.

Τι συμβαίνει στις Αλυκές του Κίτρους; 

Μαζί τα καταστρέφουμε
Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

Ένας θαλάσσιος εφιάλτης που καταλήγει στο πιάτο μας

Θάλασσες μικροπλαστικών

Της Μαρίας Ρακκά

Υπολογίζεται πως το 2009 παρήχθησαν 230 
εκατομμύρια τόνοι πλαστικού σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Σύμφωνα με περιβαλλοντικές 
μελέτες, το 10% αυτής της παραγωγής κατα-
λήγει στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Μέχρι 
πρόσφατα, οι ανησυχίες επιστημόνων και 
μη εστιάζονταν  στη συσσώρευση στερεών 
αποβλήτων, ανεξαρτήτως υλικού, σε θάλασ-
σα και ξηρά, και οποιεσδήποτε αναφορές σε 
πλαστικά απορρίμματα γίνονταν μόνο λόγω 
της πολύ αργής αποσύνθεσής τους, σε σύ-
γκριση με άλλα υλικά, που παρέτεινε την 
παραμονή τους στο φυσικό περιβάλλον.

Π 
αρότι ακόμη υπάρχουν διαφωνίες 
ως προς την επιστημονική ορολο-
γία, τα πλαστικά απορρίμματα κα-
τανέμονται ανάλογα με το μέγε-

θός τους στις εξής κατηγορίες: Μακροπλαστι-
κά (μεγάλα σε μέγεθος), μεσοπλαστικά (μικρά, 
αλλά ορατά με γυμνό μάτι) και μικροπλαστικά 
(μη ορατά με γυμνό μάτι). Δυστυχώς, η τελευταία 
κατηγορία, μετά το 1970 προκαλεί έντονο πονο-
κέφαλο στην επιστημονική κοινότητα, λόγω των 

μη αναμενόμενων σημαντικών επιπτώσεων για 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Υπάρχουν δύο τρόποι να παραχθεί ένας μι-
κροπλαστικός κόκκος: Τα πρωτογενή μικρο-
πλαστικά παράγονται απευθείας σε εργοστάσια 
και βρίσκουν εφαρμογή στην παραγωγή καλ-
λυντικών, όπου έχουν αντικαταστήσει τα φυσικά 
υλικά στην κατασκευή κόκκων απολέπισης, κα-
θώς και στη βιομηχανία, αντικαθιστώντας τους 
κόκκους άμμου που παραδοσιακά χρησιμοποι-
ούνταν σε αμμοβολές. Τα δευτερογενή πλαστικά 
προέρχονται από μεγαλύτερου μεγέθους πλα-
στικές ύλες, οι οποίες υπόκεινται σε κατακερμα-
τισμό και αποσύνθεση. Η αποσύνθεσή τους, πα-
ρότι επιβραδύνεται στο υγρό στοιχείο, είναι ταχύ-
τατη σε ακτές λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών.

Δυστυχώς, η συγκέντρωση των μικροπλα-
στικών στο θαλάσσιο περιβάλλον αυξάνεται συ-
νεχώς και συνήθως δεν απαντώνται μόνα τους, 
αλλά σε συμπλέγματα με άλλες ουσίες. Πολλά 
από τα μικροπλαστικά φέρουν ειδικές ουσί-
ες στην επιφάνειά τους για να ενισχύσουν την 
αντοχή του υλικού, ενώ κάποια από τα πρωτο-
γενή μικροπλαστικά, όπως οι κόκκοι που χρη-
σιμοποιούνται στις αμμοβολές, επαναχρησιμο-
ποιούνται με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν στα-
διακά ουσίες όπως βαφές και βερνίκια, που στην 

πλειονότητά τους είναι τοξικές. Ακόμη, τα μικρο-
πλαστικά έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν 
σύμπλοκα με γνωστούς ρυπαντές που ήδη βρί-
σκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως βαρέα 
μέταλλα και ποικίλης φύσεως απόβλητα.

Οι επιπτώσεις της αύξησης των μικροπλα-
στικών είναι ποικίλες και, φυσικά, αφορούν και 
τον άνθρωπο. Στις ακτές, η υπερβολικά μεγάλη 
συγκέντρωση των μικροπλαστικών (μέχρι 1000 
σφαιρίδια/τ.μ) μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του 
υποστρώματος όπως π.χ. τη διαπερατότητα και 
τη θερμική απορρόφηση. Μεταβολές στη θερ-
μοκρασία του υποστρώματος έχουν καταστρο-
φικά αποτελέσματα για τους οργανισμούς που 
ζούνε σε αυτό, όπως π.χ. τον θάνατο λόγω θερμι-
κού σοκ. Επηρεάζουν όμως και έμμεσα άλλους 
οργανισμούς όπως τις θαλάσσιες χελώνες, στις 
οποίες το φύλο των νεογνών καθορίζεται από τη 
θερμοκρασία του υποστρώματος στο οποίο βρί-
σκεται η φωλιά, προκαλώντας φαινόμενα ντόμι-
νου που απειλούν τους πληθυσμούς της θαλάσ-
σιας χελώνας και, έμμεσα, ολόκληρο το οικοσύ-
στημα. 

Στην υδάτινη στήλη, είναι πολύ συχνή η κα-
τάποση των μικροπλαστικών από πλήθος θα-
λάσσιους οργανισμούς, από το ζωοπλαγκτόν μέ-
χρι τα πουλιά και τα ψάρια, η οποία πολλές φο-

ρές προκαλεί μηχανικές βλάβες στα εσωτερικά 
όργανα. Ακόμη, οι ουσίες που προαναφέρθηκε 
ότι βρίσκονται σε συμπλέγματα με τους κόκκους 
μικροπλαστικών απελευθερώνονται μέσα από 
την αργή αποσύνθεση των υλικών τόσο στο θα-
λάσσιο περιβάλλον, όσο και στο μικροπεριβάλ-
λον εντός των σωμάτων των ζώων. Έτσι, εισέρχο-
νται στην τροφική αλυσίδα προκαλώντας το φαι-
νόμενο της βιοσυσσώρευσης, που έχει ως γνω-
στόν τελικό αποδέκτη των άνθρωπο, με επιπτώ-
σεις στο καρδιακό σύστημα, την ορμονική παρα-
γωγή και αναπαραγωγή. 

Οι τρομακτικές επιπτώσεις των μικροπλαστι-
κών καθιστούν επιτακτική καταρχάς τη μείωση 
των πλαστικών απορριμμάτων, μέσω μποϊκο-
τάζ προϊόντων με πλαστική συσκευασία, καθώς 
και ενίσχυση της ανακύκλωσης. Επαναφέρουν 
όμως στο προσκήνιο τη σημαντικότητα του κα-
θαρισμού ακτών και βυθών, ενέργειες που πολύ 
συχνά σνομπάρονταν ως ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων και όχι των αιτίων της ρύπανσης. 
Τέλος, αποτελούν ένα ακόμη τρανταχτό παρά-
δειγμα της αδυναμίας του ανθρώπου να προ-
βλέψει τις συνέπειες των πράξεών του, παρά την 
ανάπτυξη της επιστήμης, επιπτώσεις που, ως συ-
νήθως, καταλήγουν στο πιάτο μας.

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑΔΑ
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Οι προβλέψεις και οι μέριμνες 
του νέου ΡΣΘ (Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης), το οποίο έχει ήδη 
τεθεί προς συζήτηση στην ειδική 
επιτροπή της Βουλής, είναι ανα-
τριχιαστικές: Επέκταση της πό-
λης προς τα δυτικά και τα ανατολι-
κά, ουσιαστική κάλυψη όλου του 
κενού χώρου που παρεμβάλλε-
ται μεταξύ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-
Γιαννιτσών-Μουδανιών. 

Ό 
λη η περιοχή πέριξ του 
Αεροδρομίου Μακε-
δονίας προορίζεται για 
αξιοποίηση –κυρίως 

εμπορικά κέντρα μεγάλα ιατρικά κέ-
ντρα, και μια κυψέλη ιδιωτικών πα-
νεπιστημίων  και δημόσιων σχολών, 
καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας. Αντίθετα, η Σίν-
δος και ολάκερο το δυτικό κομμάτι θα 
αναπτύξει δραστηριότητες που έχουν 
να κάνουν με τις διεθνείς μεταφορές 
(σε σιδηροδρομική σύνδεση με τον 
λιμένα της πόλης) και μια ελαφριά με-
ταποίηση, που θα αφορά σε μεγάλο 
βαθμό τα αγροτικά προϊόντα που πα-
ράγονται στην πεδιάδα του Λαγκαδά, 
στη Βέροια, το Κιλκίς κ.ο.κ. Το δε κέ-
ντρο παραδίδεται στο τουριστικό κε-
φάλαιο, όπως και οι παραλίες από τη 
Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χαλκιδική: 
Εστίαση, Διασκέδαση, ξενοδοχεία και, 
βέβαια, η βαριά εξόρυξη χρυσού στα 
βορειοανατολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, 
όλη η αστική και περιαστική φύση 
βαφτίζεται «πάρκα» (και έτσι θα επι-
τρέπεται εντός τους η κατασκευή οικι-
σμών, η ήπια τουριστική αξιοποίηση, 
η εγκαθίδρυση λατομείων κ.ο.κ.). Και, 
βέβαια, υπάρχει και το φάντασμα της 
«ενεργειακής αξιοποίησης» δηλαδή 
η εγκαθίδρυση βιομηχανικών πάρ-
κων ΑΠΕ, η καύση των απορριμμά-
των κ.ο.κ.  

Όλα τούτα, βέβαια, είναι γνωστά 
εδώ και χρόνια. Το πλάνο κολλού-
σε στη χαμηλή εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος από τους ξένους και τους ντό-
πιους επενδυτές, καθώς εκτιμούσαν 
ότι η ελληνική αγορά, ακόμα και στις 
στιγμές της υψηλότερής της ακμής, 
δεν μπορούσε να υποστηρίξει τόσο 
θεαματική επέκταση προσφοράς αγα-
θών, υπηρεσιών, γης, ενώ την ίδια 
στιγμή υπήρχαν και οι γνωστές δυ-
σκολίες που αφορούσαν την ελληνι-
κή νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς 
και εργατικούς περιορισμούς κ.ο.κ.

Σήμερα, όμως, εγκαινιάζεται μια 
νέα προσπάθεια, ενισχυμένη από 
την τάση για «ανάπτυξη-ολετήρα» 
της Νέας Ελλάδας που οραματίζεται 
η Γερμανική Ευρώπη, η Τρόικα και 

οι… Βενιζέλος και Σαμαράς: Το όρα-
μα για τη Θεσσαλονίκη ως «μεγάπο-
λη» τροφοδοτείται κυρίως από τις με-
γάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, που 
γυρεύουν να αρπάξουν φιλέτα της πό-
λης και της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και από τον δυναμισμό των μεγάλων 
περιφερειακών γεωπολιτικών παι-
κτών (Γερμανία, Τουρκία). Οι πολίτες 
της Θεσσαλονίκης έχουν εξοικειωθεί 
με ορισμένους από τους εκφραστές 
αυτής της νέας τάσης: Σουέζ και Μερ-
κορότ (για την ΕΥΑΘ), Κόσκοκαι Χά-
τσινσον (λιμάνι), Τουρκικές Αερο-
γραμμές (που αξιώνουν να μετατρέ-
ψουν τον αερολιμένα σε υπο-κόμβο 
της Κωνσταντινούπολης), οι τουριστι-
κές επενδύσεις της TUGIAD (Ένωση 
Νέων Επιχειρηματιών της Τουρκίας) 
που θέλουν να αγοράσουν ιστορικά 
κτήρια εντός της πόλης, και να τα με-
ταβάλουν σε εμπορικά κέντρα προ-
ώθησης των τουρκικών προϊόντων, 
και, βέβαια, η μεταβολή του λιμανιού 
σε διαμετακομιστικό κόμβο και πύλη 
των τουρκικών προϊόντων προς την 
Ευρώπη. 

Υπό αυτό το νέο πρίσμα, τα ζητή-
ματα που τίθενται από το Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Θεσ/νίκης είναι πολλά και όλα 
τους εξίσου καίρια. 
– Κατ’ αρχάς, το σχέδιο υπηρετεί μια 
«μεγανάπτυξη», η οποία μεσοπρόθε-
σμα αποτρέπει την οργανική και φυ-
σιολογική ανάπτυξη της πόλης: Οι 
διαμετακομιστικές δραστηριότητες 
ενταφιάζουν την προοπτική μιας αυ-
τοδύναμης παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης, ενώ την ίδια στιγμή οι μεγαε-
πενδύσεις στον τουρισμό, τη λιανική, 
την ψυχαγωγία και τις καταναλωτικές 
υπηρεσίες απειλεί με περιθωριοποί-
ηση-εξαφάνιση τη συντριπτική μάζα 
των μικροϊδιοκτητών. Όσο για τους μι-

σθωτούς, τους περιμένουν τα νέα ερ-
γασιακά ήθη της βαριάς τουριστικής 
βιομηχανίας (πενιχροί μισθοί, ελαστι-
κό ωράριο, κυριαρχία της ανειδίκευ-
της εργασίας). Ακόμα και οι ανατο-
λικοί κόμβοι των νέων Μέσων Μα-
ζικής Μεταφοράς, έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να καταλήγουν στα μεγάλα ιατρι-
κά και εμπορικά κέντρα, τα καζίνο και 
τα ξενοδοχεία περίξ του Αεροδρομίου 
Μακεδονία.

– Δεύτερον, η πόλη που περιγράφει 
το σχέδιο είναι ασύμβατη ακόμα και 
με την υπάρχουσα αντιδημοκρατι-
κή δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ποιοι δήμοι θα μπορούν να ελέγξουν 
και να παρέμβουν ουσιαστικά σε μια 
πραγματικότητα που αναδεικνύει οι-
κονομικές, και κοινωνικές συνέργει-
ες σε μια εκτεταμένη περιοχή μετα-
ξύ Κατερίνης-Βέροιας-Κιλκίς-Γιαννι-

τσών-Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής; 
Γίνεται σαφές, ότι αυτό το μοντέλο της 
μεγα-πόλεως αναδεικνύει την περι-
φέρεια και τον περιφερειάρχη σε ρό-
λους συγκεντρωτικής εξουσίας –ει-
κόνα και ομοίωση ενός μικρού κρά-
τους. Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται 
προφανές ότι η ουσιαστική δημοκρα-
τία, που άλλοτε ενθαρρυνόταν από τις 
ίδιες τις πραγματικότητες της ελληνι-
κής τοπικής αυτοδιοίκησης, πάει πε-
ρίπατο. 

– Τρίτον και σημαντικότερο, αυτή η 
«μεγαανάπτυξη» επιβάλλεται σε μια 
ιδιότυπη συγκυρία για την ελληνική 
πραγματικότητα. Από τη μία έχουμε 
συρρίκνωση και εκπτώχευση του ελ-
ληνικού λαού, και από την άλλη έχου-
με σχέδια για ανάπτυξη στηριγμένη 
σε εξωτερικούς πόρους. Η χώρα με-
τατρέπεται σε χώρο. Σε ό,τι αφορά στη 
Θεσσαλονίκη, και ολόκληρη τη Βό-
ρειο Ελλάδα, η τάση αυτή εκδηλώνε-
ται κύρια μέσω της επιθετικότητας των 
νεοθωμανικών συμφερόντων. 

Ορισμένοι κλάδοι του τουρκι-
κού κεφαλαίου (κατασκευές, τουριστι-
κές επενδύσεις) είναι ιδιαιτέρως επι-
θετικοί. Στην πρώτη περίπτωση, για-
τί η αγορά στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας για τις κατασκευαστικές βαίνει 
προς κορεσμό (κύκλος εργασιών 586 
δισ.$ την περίοδο 2002-2012), οπότε 
τίθεται επιτακτική η ανάγκη της εξω-
στρέφειας. Στην περίπτωση του τουρι-
στικού κεφαλαίου, γιατί, λόγω της γε-
ωγραφικής φύσης του Αιγαίου (εγ-
γύτητα των δύο πλευρών) και του 
συνεχούς Μακεδονίας-Ανατολικής 
Θράκης-Κωνσταντινούπολης, επί της 
ουσίας επενδύσεις και δραστηριότη-
τες μπορούν να καταστούν ενιαίες και 
κερδοφόρες για τον ισχυρότερο. Υπό 

αυτή την έννοια, το Αιγαίο ή η Θρά-
κη δεν «ενώνουν», αλλά αποτελούν 
δίαυλο υπαγωγής του πιο αδύναμο 
στον ισχυρό, ενώ βέβαια και οι Έλλη-
νες ολιγάρχες θα κερδίσουν από αυ-
τές τις συνεργασίες. 

Η οικονομική διείσδυση, όμως, 
δεν έρχεται μόνη της –όπως πολύ 
έξυπνα προσπαθούν να μας πείσουν 
οι συναντήσεις μεταξύ των ελληνο-
τουρκικών επιμελητηρίων. Συνδυά-
ζονται με μεθοδεύσεις για διεύρυνση 
της τουρκικής πολιτικής ισχύος εντός 
του ελληνικού εδάφους. Στη Θράκη, 
για παράδειγμα, η συνέργεια Προξε-
νείου, του εξαρτώμενου από αυτό πο-
λιτικού προσωπικού της μειονότητας, 
και της Φινανσμπανκ είναι προφανής 
και εκδηλώθηκε σε όλη της την έκτα-
ση στις ευρωεκλογές. Στη Θεσσαλο-
νίκη, το προξενείο αξιώνει τον έλεγ-
χο στο προς ίδρυση τμήμα ισλαμικών 
σπουδών της Θεολογικής του ΑΠΘ, 
ενώ καπελώνει και τη συζήτηση περί 
του τζαμιού στη Θεσσαλονίκη. Την 
ίδια στιγμή καναλιζάρει τις ροές του 
«ιστορικού τουρισμού» που προέρχο-
νται από τη γειτονική χώρα και συντο-
νίζει το τουρκικό τουριστικό κεφάλαιο 
ώστε να τις χρησιμοποιήσει ως δίαυ-
λο επενδύσεων στο εσωτερικό της πό-
λης. Κι όλα αυτά, παρά τις αλλεπάλλη-
λες διαβεβαιώσεις του Γιάννη Μπου-
τάρη ότι η ελληνοτουρκική οικονομι-
κή συνεργασία δεν είναι τίποτα άλλο 
πέρα από αγνές και άδολες μπίζνες. 

Συμπερασματικά, το νέο ρυθμι-
στικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης θέτει το 
εξής ζήτημα: Ποια ανάπτυξη, τι εί-
δους ανάπτυξη και, εν τέλει, ανάπτυξη 
για ποιους και γιατί. Κι όλα αυτά, ενώ 
ήδη το ζήτημα της ανάπτυξης στη συ-
μπρωτεύουσα είναι λεπτό και ιδιαί-
τερα πολύπλοκο. Διότι, από τη μια η 
ολική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης 
αποτελεί αποφασιστική εξέλιξη για να 
γλυτώσουμε από τον παρασιτικό αθη-
νοκεντρισμό και τις τεράστιες περιφε-
ρειακές ανισότητες που κατατρώγουν 
τη χώρα. Από την άλλη είναι εξίσου 
κρίσιμη, γιατί μια ακμάζουσα Βόρεια 
Ελλάδα με κέντρο τη Θεσσαλονίκη 
παίζει ανασταλτικό ρόλο στα ευρύτε-
ρα σχέδια καντονοποίησης και κα-
τακερματισμού των Βαλκανίων που 
προωθεί ο άξονας Ουάσιγκτον-Βερο-
λίνου-Άγκυρας. Ωστόσο, το Ρυθμιστι-
κό Σχέδιο Θεσσαλονίκης περιγράφει 
το «αντιδραστικό» και όχι το «ενάρετο» 
σενάριο της δήθεν αναβάθμισης. Τη 
Θεσσαλονίκη των ολιγαρχών και των 
νεόπτωχων, μια πόλη με μηδενική 
δημοκρατία, όπου θα ασκούνται ξένοι 
διπλωμάτες των σύγχρονων αυτοκρα-
τορικών πόλων του 21ου αιώνα.

Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
Μνημόνιο καταστροφικής ανάπτυξης που θα μετατρέψει την Κεντρική Μακεδονία σε χώρο δράσης ξένων συμφερόντων

Γίνεται προφανές ότι η ουσιαστική δημοκρατία, που άλλοτε ενθαρρυνόταν από τις ίδιες τις πραγματικότητες της 
ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, πάει περίπατο. 

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

“ 

 Το όραμα για 

την Θεσσαλο-

νίκη ως «μεγά-

πολη» τροφο-

δοτείται κυρίως 

από τις μεγά-

λες πολυεθνι-

κές επιχειρή-

σεις που γυρεύ-

ουν να αρπά-

ξουν φιλέτα της 

πόλης.

          ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Σάλο προκάλεσε η παρουσία του φυλακι-
σμένου αρχηγού και των άλλων βουλευ-
τών της Χ.Α. στο κοινοβούλιο. Χρησιμο-
ποιώντας φτηνές γκεμπελικές τακτικές 
και τραμπουκισμούς του υποκόσμου, 
προσπάθησαν, και για πολλούς έδωσαν 
μια εντύπωση, πως ο διεφθαρμένος πο-
λιτικός κόσμος πολιορκείται από θαρρα-
λέους ναζί αγωνιστές, οι οποίοι βρίσκο-
νται αδίκως στα «κάτεργα της δημοκρα-
τίας». Και όλα αυτά, ενώ έξω από τη Βου-
λή έψαλλαν ναζιστικούς ύμνους… 

Κ 

ι όμως, πίσω από τους τραμπουκι-
σμούς και την επιθετικότητα των 
μπράβων του, ο Μιχαλολιάκος δεν 
είπε επί της ουσίας τίποτα κατά 

την αγόρευσή του. Μίλησε για τις ιστορικές 
σχέσεις της ακροδεξιάς με τη δεξιά κατά τη 
μεταπολίτευση (τις σχέσεις με το βαθύ κράτος 
του ΠΑΣΟΚ κατά το ’80 τις παρέλειψε), στηλί-
τευσε το παρελθόν του Βορίδη, κατήγγειλε ότι 
είχαν επαφές μαζί του ο Μουρούτης και κάνα 
δύο υπουργοί, φωτογραφίζοντας τον Άδωνη. 

Για την ταμπακέρα, όμως, κουβέντα: Επα-
νέλαβε το κοινό επιχείρημα όλων των εκπρο-
σώπων της Χρυσής Αυγής, ότι πλέον είναι 
τρίτο κόμμα και ότι το 9% συνιστά αδιάσει-
στο τεκμήριο αθωότητας και –κατά συνέπεια– 
λόγο αποφυλάκισης όλων των μελών και των 
στελεχών. Για να ενισχύσει, δε, αυτήν τη θέση, 
υπενθύμισε ότι η ΝΔ ουδέποτε διώχθηκε για 
τη δολοφονία Τεμπονέρα (αν και τη δολοφο-
νία την είχαν προκαλέσει τα αυτονομημένα 
κομμάτια κόμματος-παρακράτους, δίχως βέ-
βαια να έχουν άδεια από τον… Μητσοτάκη), 
και ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο κοινοβού-
λιο ενώ έχει διαπράξει το «έγκλημα των μνη-
μονίων». 

Πραγματικά, ο ελληνικός κοινοβουλευτι-
σμός πρέπει να είναι πολύ σάπιος, εξαντλη-
μένος και άρα τρομαγμένος απέναντι στην 
ορμή των τραμπούκων της Χ.Α.,  για να μην 
απαντάει σε τέτοιες προκλήσεις. Πόσο μάλλον 
όταν, τα ίδια τα επιχειρήματα του αρχηγού και 
των λοιπών της Χ.Α., μάλλον συνιστούν τεκ-
μήριο ενοχής και ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν 
για άλλη μια φορά στην πράξη ότι πρόκειται 
για ναζιστές στη χημικά καθαρή τους ουσία. 

Αποτελεί τάχα τεκμήριο αθωότητας οι ψή-
φοι που λαμβάνει ένα κόμμα στις ευρωεκλο-
γές; Και από πότε τα κόμματα με υψηλό ποσο-
στό τίθενται υπεράνω δικαιοσύνης; Αυτό δεν 
υποτίθεται ότι καταγγέλλει η ίδια η Χ.Α., όταν 
μιλάει περί «διεφθαρμένης δημοκρατίας»; 
Στην περίπτωση της δολοφονίας του Φύσσα, 
όμως, αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι διέ-
πραξε πολιτικό έγκλημα, όπως κατά καιρούς 
η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, και ότι, άρα, λίγο πολύ 
«μεταξύ κατεργάρηδων ειλικρίνεια και συμ-
φωνία». Δηλαδή, απαιτεί λόγω ποσοστών να 
μπει στο κλαμπ της ολιγαρχικής ασυλίας που 
άτυπα ισχύει για την ελληνική κομματοκρατία 
τις τελευταίες δεκαετίες. 

Δεύτερον, από πότε η δικαιοσύνη κρίνε-
ται από τους συσχετισμούς πολιτικής ισχύος; 
Πρόκειται για ένα ξεκάθαρα ναζιστικό πολι-
τικό ιδεολόγημα. Με την ίδια λογική, το ΠΑ-
ΣΟΚ δικαιώνεται για τα μνημόνια και την 
υπαγωγή της χώρας στο ΔΝΤ, γιατί βγήκε 
πρώτο με δέκα μονάδες διαφορά στις εκλογές 
του 2009. Επομένως, για τη Χ.Α., δίκαιο είναι 
η βούληση του ισχυρού, οπότε η δικαιοσύνη 
πρέπει να αποφασίζει με βάση αυτό, και όχι 
βάσει νόμων. Να περιμένουμε επομένως, να 
κάνει χειρότερα σαν πάρει 12% ή 17% -ενώ, 
βέβαια, σε μια άκρως υποθετική περίπτωση 
που κερδίσει κάποια εκλογική αναμέτρηση, 
νομιμοποιείται στα μυαλά της ηγεσίας της να 
αιματοκυλήσει ολόκληρη τη χώρα, κυνηγώ-
ντας όλους τους αντιπάλους της, γιατί «έλαβε 
καθαρή εντολή» από τον… ελληνικό λαό. 

Όλα αυτά ξεχάστηκαν βέβαια κατά την 
κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Τετάρτης, 

αντί να σηκωθεί κάποιος και να τους τα τρίψει 
στη μούρη, ξεφτιλίζοντάς τους ενώπιον του 
σώματος και των τηλεοράσεων. 

Αλλά πού; Οι πολιτικές ηγεσίες, πέραν του 
Κουβέλη, έλειπαν από τη συνεδρίαση (όχι τυ-
χαία, και για δικούς τους λόγους ο καθείς), 
ενώ οι άλλοι αρκέστηκαν να υπενθυμίζουν 
στο προεδρείο της βουλής πως οι ναζί δεν τη-
ρούν… το πρωτόκολλο λειτουργίας και το γε-
νικότερο κοινοβουλευτικό ήθος! Κι όμως, οι 
της Χ.Α. ήθελαν να πετύχουν αυτό ακριβώς, γι’ 
αυτό και σκηνοθέτησαν την προχθεσινή τους 
παρουσία, για να δείξουν τάχα ότι «φτύνουν 
κατάμουτρα τον σάπιο κοινοβουλευτισμό».

Κλείνοντας, ένα σχόλιο για την αριστερά 
στο σύνολό της: Τους ναζί τους αντιμετωπί-
ζεις κατάμουτρα και τους ξεβρακώνεις πολι-
τικά και ιδεολογικά ενώπιον όλου του ελλη-
νικού λαού. Δεν γίνεται αυτοί οι πολιτικοί χώ-
ροι να αρκούνται σε μια απαγορευτική υστε-
ρία, αφήνοντας κατά τα άλλα τη Χ.Α. να δίνει 
μόνη της ρεσιτάλ, όπου και όποτε αυτή το επι-
λέξει. Είναι άλλο να υπενθυμίζεις διαρκώς ότι 
είναι οργάνωση που εξυμνεί, οργανώνει και 
εκτελεί πολιτικά εγκλήματα, και άρα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από τη δικαιοσύνη –και 
είναι άλλο να αφήνεις τη Χ.Α. να «δοξάζεται 
κρυπτόμενη» παίζοντας το θύμα. 

Υστερόγραφο: Στην κλασική αρχαία Αθήνα, 
μας λέει ο Αριστοτέλης, τα πολιτικά εγκλήματα 
τιμωρούνταν αυστηρότερα από τα λοιπά ποινι-
κά αδικήματα –ακριβώς γιατί ήταν εγκλήμα-
τα εναντίον του Δήμου και της Πολιτείας– δη-
λαδή σύσσωμου του λαού. Ας το έχουν καλά 
στο μυαλό τους, όσοι υποτίθεται ότι δοξάζουν 
το «αρχαίο κλέος».

                                                                                                                                          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για το σόου της Χ.Α. στη Βουλή
Και την αποτυχία των κοινοβουλευτικών κομμάτων να την αντιμετωπίσουν

Του Γιώργου Ρακκά

“ 

Από πότε η δικαιοσύνη 

κρίνεται από τους συ-

σχετισμούς πολιτικής 

ισχύος; Πρόκειται για 

ένα ξεκάθαρα ναζιστικό 

πολιτικό ιδεολόγημα;

Μετά την ήττα του, αλήστου μνήμης, εκλεκτού 

της, ανθρώπου για όλες τις δουλειές, Χρή-

στου Πάχτα, στις δημοτικές εκλογές της 

18ης Μάη, ένα ακόμη πλήγμα φαίνεται πως 

δέχτηκε η, ως πριν λίγες μέρες, ατσαλάκω-

τη, ελληνικός χρυσός. Την προσωρινή ανα-

στολή των εργασιών στο ρέμα Καρατζά δι-

έταξε χθες το δικαστήριο Πολυγύρου μέχρι 

την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων 

που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Ιερισσού 

Χαλκιδικής, σχετικά με την παράνομη υλο-

τόμηση και τις χωματουργικές εργασίες στις 

οποίες προβαίνει η εταιρεία χωρίς να έχει γί-

νει οριοθέτηση των ρεμάτων που υπάρχουν 

στην περιοχή από την Πολιτεία. Η οριοθέτη-

ση των ρεμάτων γίνεται με προεδρικό διά-

ταγμα μετά από πρόταση του ΥΠΕΚΑ. Μέχρι 

σήμερα αυτό δεν έχει γίνει πράγμα που ση-

μαίνει ότι οι υλοτομικές και άλλες εργασίες 

της εταιρείας είναι παράνομες. Ταυτόχρονα, 

οι κάτοικοι προέβησαν σε κατάθεση μήνυ-

σης για παράβαση καθήκοντος κατά του 

δασάρχη Αρναίας, ο οποίος με το 15/2013 

πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτόμησης 

έδωσε παρανόμως το πράσινο φως στην 

ελληνικός χρυσός για να προβεί σε αποψί-

λωση του αιωνόβιου δάσους που καλύπτει 

τα ρέματα Καρατζά –Λοτσανίκου. Η απόφα-

ση του μονομελούς πρωτοδικείου Πολυγύ-

ρου χαιρετίστηκε, όπως αναμενόταν, από 

την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής 

που εδώ και χρόνια δίνουν μια άνιση μάχη 

ενάντια στην εταιρία, αντιμετωπίζοντας την 

άγρια καταστολή της κυβέρνησης Σαμαρά. 

Αναμένουμε η προσωρινή διακοπή των ερ-

γασιών να μετατραπεί γρήγορα σε οριστική.  

Κώστας Μαυρίδης

Οι ήττες της Ελ-
ληνικός Χρυ-
σός αυξάνο-
νται, οι ελπίδες 
των κατοίκων 
αναζωπυρώ-
νονται

Πραγματικά, ο ελληνικός κοινοβουλευτισμός πρέπει να είναι πολύ σάπιος, εξαντλημένος και 
άρα τρομαγμένος απέναντι στην ορμή των τραμπούκων της Χ.Α.  για να μην απαντάει σε τέ-
τοιες προκλήσεις.
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Στην πραγματικότητα, το πολιτι-
κό σύστημα βγήκε λίγο πιο αστα-
θές από την εκλογική αυτή... πε-
ριπέτεια και οι εκκρεμότητες που 
το βασανίζουν είναι αμφίβολο αν 
θα αρθούν ακόμη και ύστερα από 
την εθνική κάλπη, όποτε και αν 
στηθεί.

Τ 
ον Απρίλιο σημειώναμε, 
ως κατακλείδα του κειμέ-
νου μας στη Ρήξη: «Καιρό 
τώρα η ρευστοποίηση ολό-

κληρου του πολιτικού συστήματος 
αποτελεί έναν σοβαρό κίνδυνο, πλημ-
μελώς αξιολογημένο. Αυτή η προοπτι-
κή προφανώς ενθουσιάζει τόσο τους 
δανειστές και την τρόικά τους όσο και 
τα – πολύ πιο οργανωμένα από τα ση-
μερινά κόμματα – μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα. Ελληνικά και διεθνή...»

Σήμερα, δύο μήνες μετά, η πολιτι-
κή ρευστότητα έχει κερδίσει επιπλέον 
έδαφος, το οποίο – καθεμιά με τον τρό-
πο της – έχουν παραχωρήσει όλες σχε-
δόν οι πολιτικές δυνάμεις. 

1. Η Δεξιά επιβεβαίωσε την πο-
λυδιάσπασή της με την καθίζηση της 
Ν.Δ., τη σταθεροποιητική άνοδο της 
Χρυσής Αυγής, την οριακή επιβίω-
ση των ΑΝ.ΕΛΛ. και την επανεμφάνι-
ση του ΛΑΟΣ, ο οποίος ενδέχεται να 
συνασπιστεί με την Ένωση για την 
Πατρίδα και τον Λαό των Πολύδω-
ρα, Ζώη κ.λπ., ίσως και με υπολείμμα-
τα των ΑΝ.ΕΛΛ. αν δεν αντέξουν, ώστε 
να ανασυνθέσουν τον κοινοβουλευτι-
κό «τρίτο πόλο» της παράταξης, τον 
οποίο έως σήμερα αποτελεί το κόμμα 
του Καμμένου.

2. Στην Αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δεί-
χνει να κατοχύρωσε την πρώτη θέση, 
αλλά με πολλά αναπάντητα ερωτήμα-
τα τα οποία θα δούμε αναλυτικά πιο 
κάτω. Κατά τ’ άλλα, το ΚΚΕ πήρε βαθιά 
ανάσα, η οποία όμως δεν εξασφαλίζει 
το εκλογικό του μέλλον, ενώ τα κόμ-
ματα και σχήματα με σημαία το εθνι-
κό νόμισμα δεν έχουν πέραση αυτή 
την εποχή.

3. Η Κεντροαριστερά έχει μετα-
τραπεί σε έναν χυλό με αβέβαιο μέλ-
λον, καθώς το ΠΑΣΟΚ συρρικνώθη-
κε ακόμη περισσότερο, η ΔΗΜΑΡ 
εξαϋλώθηκε, ενώ το απολίτικο, ασα-
φούς ταυτότητας και τηλεοπτικό Πο-
τάμι αποτέλεσε προσώρας ένα εκλογι-
κό καταφύγιο διαφόρων περιφερόμε-
νων του χώρου, αλλά κανείς δεν μπο-
ρεί να εκτιμήσει αν έχει μέλλον.

Επειδή όμως τα εκλογικά αποτε-
λέσματα έχουν ήδη αναλυθεί επαρ-
κώς, είναι μάλλον προτιμότερο να δού-
με την προβολή τους μέσα από το πρί-
σμα των δύο ισχυρότερων πόλων του 

πολιτικού συστήματος: της Ν.Δ. και του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Το αδιέξοδο του Σαμαρά
Η Ν.Δ. ήταν η κυρίως χαμένη των ευ-
ρωεκλογών, διότι, εκτός από την καθα-
ρή ήττα από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 4%, το 
πλην 7% σε ποσοστό και την απώλεια 
525.000 ψήφων συγκριτικά με την 
εθνική κάλπη του Ιουνίου του 2012 – 
και μάλιστα σε ένα εκλογικό σώμα μει-
ωμένο μόλις κατά 275.000 ψηφοφό-
ρους –, είδε τη Χρυσή Αυγή, κερδισμέ-
νη κατά 2,4% και 110.000 ψήφους, να 
αυξάνεται και να ριζώνει δίπλα της.

Σύμφωνα δε με τα ευρήματα του 
exit poll, η Ν.Δ. «αιμοδότησε» με με-
γάλα ποσοστά της δικής της εκλογικής 
δύναμης του 2012 τους δύο μεγαλύτε-
ρους μπελάδες της: τον ΣΥΡΙΖΑ (σχε-
δόν 9%) και τη Χ.Α. (σχεδόν 8%), διαρ-
ροές που πολύ δύσκολα θα επιστρέ-
ψουν προς αυτήν.

Το χειρότερο όμως νέο για τη 
Ν.Δ. ίσως δεν αφορά το εκλογικό απο-
τέλεσμα, αλλά την προειδοποίηση του 
Σόιμπλε για τα... αυτονόητα: Υπάρ-
χουν ακόμη μπροστά εξαιρετικά αντι-
δημοφιλείς ανειλημμένες μνημονια-
κές υποχρεώσεις (μεταξύ των οποίων 
μια ακόμη επώδυνη επιδείνωση του 
ασφαλιστικού, συμφωνημένες απο-
λύσεις, μια νέα φάση ξεπουλήματος – 
ΔΕΗ, λιμάνια, νερά κ.λπ. – και αναβλη-
θείσες λόγω εκλογών βαρύτατες φορο-
λογικές επιβαρύνσεις με βέβαιο κοι-
νωνικό κόστος), οι οποίες πρέπει, μαζί 
με τις λοιπές «μεταρρυθμίσεις», να 
υλοποιηθούν αν θέλει η Ελλάδα να... 
παραμείνει στο ευρώ!

Εκτός από την επαναφορά του 
γερμανικού εκβιασμού για το ευρώ, 
η Ν.Δ. και η κυβέρνηση της οποίας 
ηγείται ο Σαμαράς έχουν να αντιμε-
τωπίσουν ένα σαφές δημοσιονομικό 
κενό, για το οποίο Γερμανία και ΔΝΤ 
υποδεικνύουν τον ίδιο μονόδρομο: 
νέο δάνειο και νέο μνημόνιο.

Δεδομένου ότι καμιά ρύθμιση για 
το χρέος δεν μπορεί να συζητηθεί σο-

βαρά πριν από την ανάληψη της νέας 
ευρωπαϊκής ηγεσίας το επόμενο φθι-
νόπωρο, το πιθανότερο είναι ότι η 
ρύθμιση αυτή θα καταλήξει εντός του 
2015 – ίσως μαζί με την εκλογή Προέ-
δρου της Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει 
ότι κυβέρνηση και Ν.Δ. θα σέρνονται 
έως τότε μετρώντας πολιτικές απώλει-
ες, οι οποίες φαίνεται αδύνατον να αντι-
σταθμιστούν από οποιαδήποτε πρό-
σκαιρη ενίσχυση της κοινοβουλευτι-
κής πλειοψηφίας.

Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσου-
με και τη δυσχέρεια στη μετεξέλιξη 
της Ν.Δ. σε ένα σαμαρικό κόμμα, τη 
Νέα Ελλάδα, κάτι που ουσιαστικά κά-
ηκε ύστερα από το τελευταίο εκλογικό 
αποτέλεσμα. Η σημαντικότερη φιλοδο-
ξία του Σαμαρά – έτσι όπως προβλή-
θηκε από τα μεγάλα συστημικά ΜΜΕ 
– ήταν να συνδυάσει την αξιοπρεπή 
επίδοση της Ν.Δ. με μια απορρόφη-
ση δυνάμεων του (κοινωνικού και κοι-
νοβουλευτικού) ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο 
της Νέας Ελλάδας.

Όμως το ΠΑΣΟΚ, παρότι είχε νέες 
βαριές απώλειες σε επίπεδο λαϊκής 
βάσης, κατάφερε να διατηρήσει σο-
βαρές εκλογικές δυνάμεις, που σχετί-
ζονται κυρίως με το δημόσιο, δηλαδή 
τον – «πολύ σκληρό για να πεθάνει» – 
διασυνδεδεμένο με το κράτος πυρήνα 
του, ο οποίος όχι μόνο είναι αποφασι-
σμένος να μην απορροφηθεί, αλλά φι-
λοδοξεί να διαπραγματευθεί την επι-
βίωσή του με τον επόμενο μνηστήρα 
της εξουσίας: τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν μάλιστα η αξιωματική αντιπο-

λίτευση δεν καταφέρει να ξεκολλή-
σει από την εκλογική της στασιμότητα, 
τότε κινδυνεύει να βρεθεί κυριολεκτι-
κά όμηρος του ΠΑΣΟΚ, του οποίου η 
αναπαραγωγή θα εξασφαλιστεί, με συ-
νέπεια να δυσκολέψει όχι μόνο η άλω-
ση της Κεντροαριστεράς από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά και η δυνατότητα της Ν.Δ. να 
αναβαπτιστεί στα... καθαγιασμένα ύδα-
τα του «κοινωνικού Κέντρου».

Σε ένα πολιτικό πλαίσιο που δι-
αγράφεται τόσο δύσκολο, τα περιθώ-
ρια ελιγμών του Σαμαρά περιορί-
ζονται τραγικά, ειδικά αν υποχρεω-
θεί να υπογράψει το επόμενο μνημό-
νιο όντας ήδη αποσταθεροποιημένος. 
Όποιος νομίζει το αντίθετο, θα αναγκα-
στεί συντόμως να αναθεωρήσει. Ιδί-
ως το... περιβάλλον του, το οποίο εμφα-
νίζεται όλο και πιο αποκομμένο από τα 
στοιχειώδη της πολιτικής πραγματικό-
τητας.

Κερδισμένος με ερωτηματικό ο 
ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κατ’ εξοχήν κερδι-
σμένος της εκλογικής αναμέτρησης, 
καθώς πέτυχε τρεις βασικούς στό-
χους: 
• Πρώτον, να κερδίσει, και μάλιστα 
με διαφορά 4%, διαλύοντας την αμφι-
βολία για το αν είναι ικανός να νικήσει 
εκλογικά τη μιντιακή κατασκευή του 
«πανίσχυρου» Σαμαρά.

• Δεύτερον, να βάλει ζήτημα κατεύ-
θυνσης στην εναπομείνασα και ακόμη 
πιο ρευστή Κεντροαριστερά, της οποί-
ας η μονομερής πρόσδεση στη Ν.Δ. 
αμφισβητείται. 

• Τρίτον, να δημιουργήσει εντός και 
εκτός Ελλάδος την αίσθηση – έως βε-
βαιότητα – ότι θα είναι ο νικητής και 
των επόμενων βουλευτικών εκλογών, 
αναβαθμίζοντας τον ρόλο του ολόκλη-
ρη την επόμενη περίοδο.

Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και σοβαρές 
απώλειες. Σημαντικότερη το ότι παρα-
μένει εκλογικά στάσιμος. Η διατήρη-
σή του κοντά στο 27% αποτελεί όντως 

σταθεροποίηση και του δίνει την πρώ-
τη θέση έναντι της Ν.Δ. Ωστόσο πιστο-
ποιεί την αδυναμία του να διευρύνει 
την έκταση της εκλογικής του επιρρο-
ής. Μάλιστα, παρότι στην ίδια εκλογι-
κή αναμέτρηση ο ζωτικός γι' αυτόν χώ-
ρος της Κεντροαριστεράς – Ελιά / ΠΑ-
ΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ – απώλεσε πάνω 
από 600.000 ψήφους, ο ΣΥΡΙΖΑ έχα-
σε κάπου 130.000.

Η διεύρυνση της πολυσυλλεκτικό-
τητας και της εκλογικής επιρροής του 
είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ επιτακτική για 
δύο λόγους:

1. Ο πρώτος είναι η εκλογική συ-
ντριβή των δύο έως πρότινος θεω-
ρούμενων εν δυνάμει κυβερνητικών 
συμμάχων του, της ΔΗΜΑΡ και των 
ΑΝ.ΕΛΛ. Η πρώτη οδεύει ολοταχώς 
προς τη διάλυση και οι δεύτεροι αμφι-
σβητείται αν θα αντέξουν έως τις επό-
μενες εκλογές –ακόμη και αν αντέξουν, 
δεν είναι βέβαιο ότι θα μπουν στη Βου-
λή. Συνεπώς η επιβίωση του ΠΑΣΟΚ 
– έστω και βαριά τραυματισμένου – το 
καθιστά βασικό πιθανό εταίρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με δεύτερον το Ποτάμι. Με όσα 
– όχι τόσο ευοίωνα – σημαίνει αυτός ο 
περιορισμός επιλογών.

2. Ο δεύτερος είναι ότι η Κεντρο-
αριστερά – όπως είχαμε επισημάνει 
πολύ νωρίς, από τον Μάιο του 2012 
κιόλας! – αποτελεί τον χώρο στον οποίο 
θα κριθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μεταβληθεί 
σε έναν ισχυρό και μόνιμο πυλώνα του 
πολιτικού συστήματος ή θα περιορι-
στεί σε ένα προβάδισμα που θα απαι-
τεί διαρκώς δύσκολες συμμαχίες προ-
κειμένου η νυν αξιωματική αντιπολί-
τευση να έχει πρόσβαση στην κυβερ-
νητική εξουσία.

Εξ άλλου το πολιτικό και ιδεολογι-
κό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, με κρισιμότε-
ρο στοιχείο τα εθνικά θέματα και το με-
ταναστευτικό, δεν επιτρέπει προσώ-
ρας τη μαζική υποδοχή δεξιάς ψήφου, 
ενώ κρατάει έξω από την κάλπη του 
κεντρώους με πατριωτικά χαρακτηρι-
στικά. Επιπλέον, είναι άγνωστο πόσο 
ακόμη μπορεί να περιορίσει εκλογι-
κά τα άλλα αριστερά κόμματα και σχή-
ματα προκειμένου να επιτύχει εκλογι-
κό αποτέλεσμα τέτοιο ώστε να επιβάλει 
τους όρους του σε οποιονδήποτε μελ-
λοντικό κεντροαριστερό κυβερνητικό 
εταίρο.

Το ευρωεκλογικό αποτέλεσμα 
αφήνει ανοιχτούς όλους τους λογα-
ριασμούς τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και 
για την Κεντροαριστερά, αφού κανείς 
δεν μπορεί να προδιαγράψει με ακρί-
βεια το τοπίο που θα δημιουργηθεί 
στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση η περίοδος με-
ταξύ ευρωκάλπης και εθνικών εκλο-
γών δεν θα είναι γραμμική και αδιατά-
ρακτη. Έχουμε πολλά να δούμε έως το 
κλείσιμο αυτού του πολιτικού κύκλου.

Πολιτικό σύστημα σε εκκρεμότητα
Πολλές και βαθιές οι πολιτικές πληγές που άφησαν πίσω τους οι ευρωεκλογές

Το ευρωεκλογικό αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για την 
Κεντροαριστερά

“ 

Η περίοδος με-

ταξύ ευρωκάλ-

πης και εθνικών 

εκλογών δεν θα 

είναι γραμμική.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου, 
διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας ΤΟ 
ΠΟΝΤΙΚΙ
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                                                                                                                               ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έχουμε και λέμε, για τις εκλογές και τα 
παρελκόμενά τους :…

1. Ας μη χαίρονται ιδιαίτερα οι φίλοι μου συ-
ριζαίοι. Το να προτάσσεις τις Σκουριές και το 
δημοψήφισμα για το νερό για να χρυσώσεις 
το χάπι μιας… ήπιας πανωλεθρίας (γιατί τα πο-
σοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε μια εποχή ακραίας πο-
λιτικής, οικονομικής, κρατικής και μιντιακής 
κυριαρχίας και επίθεσης στον λαό, μάλλον σε 
πανωλεθρία μου φέρνουν), δείχνει μάλλον να 
δυσκολεύεσαι πολύ να αναλύσεις το μήνυμα. 
Οι Σκουριές και το δημοψήφισμα, – όπως και 
η Κερατέα, η Αλεξανδρούπολη, η ΕΡΤ, κ.ά. – 
είναι ένα μήνυμα ότι οι κοινωνικές δυνάμεις 
είναι ενεργές, τώρα που απειλείται η γη και η 
ελευθερία τους. Το μήνυμα είναι ότι απορρί-
πτουν τις υπαρκτές πολιτικές εκπροσωπήσεις 
και αναδεικνύουν τον ανεξάρτητο και αυτόνο-
μο κοινωνικό αγώνα. Και, μέσα στις πολιτικές 
εκπροσωπήσεις που απορρίπτουν, σε έναν 
μεγάλο βαθμό συμπεριλαμβάνουν και την 
όποια αριστερά, την οποία θεωρούν μέρος της 
πολιτικής, αλλά και πολιτισμικής κρίσης, έστω 
και αν λόγω ιστορίας και αγώνων είναι η πιο 
κοντινή, στο λαϊκό αίσθημα, δύναμη.  Με λίγα 
λόγια, η κοινωνία και ο λαός που αντιστέκε-
ται, καλούν την όποια αριστερά να ενωθεί μαζί 
τους και ν’ αλλάξει, ενώ η «ριζοσπαστική αρι-
στερά» φοβάται να βουτήξει στον λαό και θέλει 
να του επιβάλει τη δική της «κατεστημένη» πο-
λιτική οπτική.
2. Ακόμα και οι πρωτιές, ντεμέκ «ανεξάρτη-
των» δημάρχων ή περιφερειαρχών, δείχνουν 
με λανθάνοντα τρόπο την ίδια ανάγκη της 
κοινωνίας: τη βαθιά ανάγκη για αλλαγή του 
πολιτικού δυναμικού της μεταπολίτευσης και 
του τρόπου που πολιτεύτηκαν αριστεροί και 
δεξιοί. Και η διέξοδος δεν είναι μόνο να ανα-
δειχθεί ο ρόλος του Μπουτάρη και του Καμί-
νη, αλλά να ξεπεραστεί η μπογιά τους με ριζο-
σπαστικές, αυτόνομες και ανεξάρτητες κινή-
σεις (και δεν μιλάμε για το Ποτάμι ή για τους 
γελοίους Τζήμερους, κ.ά.). Αντέχει η «αριστε-
ρά» να αλλάξει και να τροφοδοτήσει αυτή την 
ανάγκη;. Μάλλον δύσκολο φαντάζει, μέχρι 
τώρα, κάτι τέτοιο.
3. Διαπίστωση: Το μικρομεσαίο ΠΑΣΟΚ άντε-
ξε. Η διαστροφή, η σήψη, είναι βαθιά ακόμα. 
Όπως και η ανάγκη επιβίωσης επίσης. Ενώ 
στο πεδίο της κεντρικής πολιτικής σκηνής το 
ΠΑΣΟΚ αποσαθρώνεται, σε αρκετές τοπικές 
κοινωνίες η σπορά της διαπλοκής και της πα-
σοκικής, παρασιτικής φεουδαρχίας των 
προηγούμενων ετών κρατά ακόμα. Κι αν τα 
προηγούμενα χρόνια το πασοκικό πάρε δώσε 
με αρκετούς εργαζόμενους, αγρότες και επιχει-
ρηματίες των τοπικών κοινωνιών μπορούσε 
να αποδίδει μια επίπλαστη ευημερία, τώρα η 
προσμονή και το αίτημα στους πασόκους είναι 
η προτεραιότητα στο επίδομα, η καθυστέρηση 

της απόλυσης, η διατήρηση μιας κάστας οικο-
νομικών, τοπικών μεγαλοπαραγόντων, που θα 
κινήσουν και τα όποια μικρομάγαζα δεν έχουν 
κλείσει, ή θα στηρίξουν τον τουρισμό κ.ά.
4.Το εθνικό ζήτημα σε χώρες όπως η Ελλά-
δα, αποτελεί μέρος της ταξικής πάλης. Η με-
ταπολίτευση ξεκίνησε με τη φωνή του Παπα-
χρήστου να λέει τον εθνικό ύμνο, τη ματωμένη 
ελληνική σημαία του Πολυτεχνείου και, μετέ-
πειτα, με την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο. 
Και, για τους λόγους αυτούς, τα επόμενα, χρό-
νια, οι ναζιστικές ομάδες ήταν αμελητέα πο-
σότητα, ενώ η ακροδεξιά λούφαζε, καταδικα-
σμένη για τα εθνικά της εγκλήματα, στη Νέα 
Δημοκρατία. Κι αν τα μετέπειτα χρόνια (μέχρι 
τώρα), στην πορεία του Πολυτεχνείου τη ση-
μαία αυτή σφετερίστηκε η λαϊκιστική πλευρά 
του ΠΑΣΟΚ, τώρα το πατριωτικό αίσθημα του 
λαού σφετερίζεται η ναζιστική Χ.Α, με τις ευ-
γενείς χορηγίες μια α-εθνικής και ταξικιστι-
κής (και όχι ταξικής) υστερίας, ενός μικρού –
αλλά μεγάλου σε κομματική και γραφειοκρα-
τική δύναμη– ποσοστού της συριζαίικης αρι-
στεράς ή του εξωκοινοβουλευτικού χώρου. 
Τόσο ψευτοδιεθνιστικά α-εθνικής, που σφι-
χταγκαλιάζεται με τους «διεθνιστές» επιχειρη-
ματίες και «διανοούμενους» της «προηγμένης 
Ευρώπης» του κεφαλαίου και των ανθρωπι-
στικών Μ.Κ.Ο.
5. Η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα κα-
θοριστικό θέμα για την αριστερά και την απεύ-
θυνσή της στον ευρύτερο κόσμο. Θεωρώ ότι 
είναι ένα αδιέξοδο ζήτημα. Όσο υπάρχει το 
ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο με τη στρατιωτική 
και πολεμική του μηχανή και η «πολυπολι-
τισμική» κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης 
του καπιταλισμού (για αέναα μετακινούμε-
νους «πολίτες του κόσμου», «ιδεών», «προτύ-
πων», κ.λπ., κ.λπ.) θα υπάρχουν στρατιές κατα-
τρεγμένων ανθρώπων και ένα τεράστιο κύμα 
εξανδραποδισμού ψυχών. Η κατάργηση της 

Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ –εννοείται ότι πρέπει 
να καταργηθεί– που προβάλλει η αριστερά, εί-
ναι, παρ' όλα αυτά, μια υπεκφυγή στο αδιέξοδο 
που αντιμετωπίζει. Γιατί, και αν ακόμα σταμα-
τήσει η επιστροφή (λόγω Δουβλίνου) μετανα-
στών στην Ελλάδα, οι μεγάλες ροές ανθρώπων 
που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης θα ξηλώσει –λόγω οικονομι-
κού κόστους– το, εκ του ασφαλούς, προοδευτι-
κό σύστημα υποδοχής τους. Και το πιθανότερο 
είναι εντελώς… «διεθνιστικά», να ορίσουν πε-
ριορισμούς, ποσοστώσεις και αποκλεισμούς, 
οδηγώντας πιθανόν σε μεγαλύτερη καταστο-
λή, ρατσισμό και αλλαγή της μορφής των ευ-
ρωπαϊκών θεσμών και της Ε.Ε. Νομίζω πως, η 
όποια αριστερά, μόνο σε επίπεδο αρχών μπο-
ρεί να τοποθετηθεί, προβάλλοντας την ουμανι-
στική της πλευρά, σε αντίθεση με τον κανιβαλι-
σμό των νεοναζί. Στο ίδιο πνεύμα θα πρέπει να 
τολμά να καταδικάζει, απερίφραστα, φαινόμε-
να όπως η δολοφονία για μια κάμερα, του Μα-
νόλη Καντάρη, ή το βιασμό της Μυρτούς στην 
Πάρο, χωρίς να φοβάται μήπως έτσι στιγματί-
σει όλους τους μετανάστες ως εγκληματίες. Άλ-
λωστε, ο ουμανισμός πάντα συμβάδιζε και με 
την απλή λογική, τον διαχωρισμό των συμψη-
φισμών και την αποφυγή δικαιολόγησης των 
αδικαιολόγητων. Επίσης, όταν αναλύει πολιτι-
κά ή κοινωνιολογικά το μεταναστευτικό φαινό-
μενο, θα πρέπει να ενισχύσει την ταξική ανά-
λυσή της όσον αφορά στους μηχανισμούς, τη 
σύνθεση και την επίδραση που αυτό αντικει-
μενικά έχει στον κοινωνικό σχηματισμό και 
την αυτονομία της εργατικής δύναμης. Εδώ 
δεν χωρά τόσο η ανθρωπιστική και συναισθη-
ματική ανάλυση, γιατί γι’ αυτό πιο κατάλληλες 
και αποδοτικές είναι οι υπηρεσίες ψυχοκοινω-
νικής υποστήριξης των μεταναστών, η Εκκλη-
σία (ή οι εκκλησίες τους) και όχι η πολιτική ερ-
μηνεία και η ταξική ανάλυση (η οποία, μάλι-
στα, τις περισσότερες φορές απουσιάζει).

Τα παρελκόμενα των εκλογών
Εκλογές, κόμματα με φρου φρου κι αρώματα…

Την ίδια περίοδο η πολιτική ελίτ της χώρας, δίνοντας κάλυψη ή ανοχή στη λεηλασία αυτή, πα-
ρείχε έναν επίπλαστο αντικατοπτρισμό γενικευμένης ευημερίας.

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Έληξε τη Πέμπτη η προθεσμία υποβολής ενδι-

αφέροντος για την αγορά των λιμένων Θεσ-

σαλονίκης και Πειραιά. Η  προσφορά από 

πλευράς δημοσίου, αφορά στο 67% ου μετο-

χικού κεφαλαίου των ΟΛΠ και ΟΛΘ αντίστοι-

χα. Για τον Πειραιά, έχουν εκδηλώσει εν-

διαφέρον τα εξής σχήματα: APM Terminals, 

B.V. (Ολλανδία),  COSCO (Χονγκ Κονγκ-

Κίνα) Group Limited, International Container 

Terminal Services Inc. (με έδρα τις Φιλιππί-

νες), Ports America Group Holdings (ΗΠΑ), 

Utilico Emerging Markets Limited (Βρετα-

νία). 

Για τον λιμένα Θεσσαλονίκης, οι επίδοξοι αγο-

ραστές είναι πιο πολλοί:  APM Terminals 

B.V. (Ολλανδία), Deutsche Invest Equity 

Partners GmbH (γερμανικών συμφερό-

ντων), Duferco Particiption Holding SA (ελ-

βετική πολυεθνική), International Container 

Terminal Services, Inc (Φιλιππίνες), Mitsui 

& Co., Ltd. (Ιαπωνία), P&O Steam Navigation 

Company- DP World (Ηνωμένα Αραβικά Εμι-

ράτα), Russian Railways JSC / GEK TERNA 

S.A. (σύμπραξη ελληνικών και ρωσικών 

συμφερόντων), Yilport Holding (τουρκικών 

συμφερόντων).

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πώς διαφο-

ροποιούνται οι τοποθετήσεις των ξένων 

συμφερόντων στο λιμάνι του Βορρά, από 

εκείνο του Νότου. Ενώ στον Πειραιά εκδη-

λώνουν ενδιαφέρον κινέζικα, ολλανδικά 

και βρετανικά συμφέροντα, στην περίπτωση 

της Θεσσαλονίκης ενεργοποιούνται Ρώσοι, 

Τούρκοι, Γερμανοί, Ηνωμένα Αραβικά Εμι-

ράτα και… Ιάπωνες.

Οι μνηστή-
ρες των λιμέ-
νων Πειραιά- 
Θεσσαλονί-
κης εκδηλώ-
θηκαν! 
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Του Γ.Ξ. 

Δυστυχώς στον Πειραιά τα χειρό-
τερα δεν απεφεύχθησαν, ο Μώ-
ραλης επικράτησε  άνετα στον β΄ 
γύρο του Μιχαλολιάκου. Είχα-
με επισημάνει στο προηγούμενο 
φύλλο της Ρήξης ότι η υποψηφι-
ότητα Μώραλη-Μαρινάκη-Κόκ-
καλη στον Πειραιά εκφράζει ό,τι 
πιο παλαιοκομματικό επικρά-
τησε στην Ελλάδα την προηγού-
μενη τριακονταετία αλλά και όχι 
μόνο, εκφράζει την απόπειρα των 
«ολιγαρχών» να παρέμβουν άμε-
σα οι ίδιοι στο πολιτικό πεδίο, 
όπως έγινε στην Ανατολική Ευ-
ρώπη, μετά την κατάρρευση του 
«υπαρκτού σοσιαλισμού» (Βλέπε 
«Ο Μπερλουσκονισμός στον Πει-
ραιά»). Αυτά που συνέβησαν προ-
εκλογικά μας επιβεβαίωσαν απο-
λύτως.

Οι πρακτικές Μώραλη 
κ α τ α γ γ έ λ θ η κ α ν 
από όλους τους 
υπόλοιπους δημοτικούς 

συνδυασμούς. Ο συνδυασμός του 
Θοδωρή Δρίτσα κατήγγειλε μια 
μέρα πριν τις εκλογές του πρώτου 
γύρου ότι στην εκκλησία του Αγίου 
Ελευθέριου στα Καμίνια μοιράζονταν 
τρόφιμα μαζί με ψηφοδέλτια του 
Μώραλη. Στο σχετικό βίντεο 
που αναρτάται στη σελίδα του 
συνδυασμού του Θ. Δρίτσα (http://
tolimanitisagonias. blogspot.
gr/2014/05/blog-post_9845.html) 
σε ερώτηση ποιος έδωσε εντολή μαζί 
με τα τρόφιμα να μοιράζονται και 
ψηφοδέλτια του Μώραλη, η κυρία 
που κανόνιζε που θα πάνε τα τρόφιμα, 
απάντησε ότι την εντολή την έδωσε ο 
ιερέας και σε αυτόν η εντολή δόθηκε 
από πιο ψηλά (εννοώντας προφανώς 
τον Μητροπολίτη Σεραφείμ). Το 
παραπάνω περιστατικό ήταν η 
κορυφή του παγόβουνου. Λίγες 
μέρες πριν, σε αθλητική φιέστα 
υπό την αιγίδα (και την ευθύνη) 
του υπουργείου Παιδείας, που 
πραγματοποιήθηκε στο στάδιο 
Καραϊσκάκη, ο Μώραλης μοίραζε σε 
παιδιά δημοτικού καπελάκια με τον 
λογότυπο του συνδυασμού του! 

Τα αποτελέσματα του πρώτου 
γύρου στον Πειραιά μας δίνουν 
σημαντικά στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά του μορφώματος 
στο οποίο ηγούνται οι Μαρινάκης-
Κόκκαλης. Στον πρώτο γύρο έλαβαν 
οριακά την πρώτη θέση με ποσοστό 
33,28% με δύο μονάδες διαφορά 
από τον δεύτερο Μιχαλολιάκο. Στον 
Πειραιά, όμως ψήφισαν σχεδόν 
12.000 περισσότεροι από ότι στις 
δημοτικές εκλογές του 2010 (85.300 
από 73.740), αύξηση συμμετοχής 
που δεν έχει καταγραφεί σε κανέναν 

άλλο δήμο της χώρας. Φαίνεται ότι 
το σύστημα Μαρινάκη-Κόκκαλη 
δούλεψε προκείμενου να πάνε 
να ψηφίσουν όσοι περισσότεροι 
μπορούσαν. Παρ’ όλα αυτά η πόλωση 
βοήθησε και τον Μιχαλολιάκο, 
αφού αύξησε το ποσοστό του κατά 8 
μονάδες από το 2010 και τις ψήφους 
του κατά 10.000.

Ενδιαφέρον έχει και από που 
άντλησε τις ψήφους του ο Μώραλης 
σε σχέση με τις εκλογές του 2010. Το 
’10 ο Γιάννης Μίχας με τη στήριξη 
του Πασοκ είχε λάβει 29,6%. Την 
προηγούμενη Κυριακή ο υποψήφιος 
που είχε την «επίσημη», (αλλά όχι 
ουσιαστική) στήριξη του Πασοκ, 
Ιωσήφ Βουράκης, περιορίστηκε 
στο 2,55%! Όλο το πασοκικό 
σύστημα, με προεξέχοντα τον 
Ανδρέα Λοβέρδο (είναι γνωστές οι 
σχέσεις του με τον Κόκκαλη), στήριξε 
Μώραλη. Ο Μώραλης απέσπασε 
και τη μερίδα του λέοντος από τις 
ψήφους του Πέτρου Μαντούβαλου 
που στις προηγούμενες εκλογές 
είχε πάρει 18,83%. Το ψηφοδέλτιο 
του, τότε, το είχε ονομάσει Πειραιάς 
Πόλη Θρύλος. Για τις σχέσεις 
Μαντούβαλου με το σχήμα του 
Μώραλη να αναφέρουμε ενδεικτικά 
ότι στην περιφέρεια Αττικής που 
κατήλθε φέτος ο Μαντούβαλος 
είχε για υποψήφιο περιφερειακό 
σύμβουλο Πειραιά τον Τάκη 
Τσουκαλά! Για όσους δεν τον 
γνωρίζουν είναι από τους ηγέτες 
της Θύρας 7 του Ολυμπιακού και 
γνωστός από τις γεμάτες φανατισμό 
και οπαδική καφρίλα εκπομπές 
του στην τηλεόραση. Στη δεξαμενή 
του Μώραλη προσέφερε ψήφους 
και η Χρυσή Αυγή. Ο υποψήφιος 
της στο δήμο Πειραιά Ν. Κούζηλος 
έλαβε μόλις 5,67%, όταν στις 
εκλογές του Μαΐου 2012 είχε 

πάρει 8,88% στην Α΄ Πειραιώς 
και 9,49% στη Β΄ Πειραιώς. Ο 
Παναγιώταρος στις περιφερειακές 
περιοχές στην περιοχή του Πειραιά 
πήγε ακόμα καλύτερα φτάνοντας 
το 11,84%. Χοντρικά, λοιπόν στο 
δήμο Πειραιά η Χρυσή Αυγή πήρε 
4 έως 6 μονάδες λιγότερο από 
την πραγματική της επιρροή και 
αυτοί οι ψήφοι κατευθύνθηκαν στο 
Μώραλη. Άλλωστε, είναι γνωστές οι 
σχέσεις Μαρινάκη με την Χρυσή 
Αυγή, τόσο σε επίπεδο Θύρας 7, 
προνομιακό πεδίο παρέμβασης 
για τους χρυσαυγίτες, όσο και με τις 
σχέσεις Μαρινάκη με το περιβάλλον 
του Νίκου Μιχαλολιάκου (ο αδερφός 
του, Τάκης Μιχαλόλιας, είναι 
συνήγορος του Μαρινάκη).

Στον β΄ γύρο ψήφισαν οριακά 
περισσότεροι στον Πειραιά 
και ο Μώραλης έλαβε σχεδόν 
15.000 ψήφους παραπάνω, ενώ 
ο Μιχαλολιάκος μόλις 9.000. 

Το ποσοστό των λευκών και 
άκυρων ήταν σημαντικό, 13% και 
υποθέτουμε ότι ένα σημαντικό 
μέρος αυτών που ψήφισαν στον α΄ 
γύρο τους υποψηφίους της Χρυσής 
Αυγής, του ΚΚΕ (που είχαν και 
επίσημη θέση να ψηφίσουν στον 
β΄ γύρο λευκό-άκυρο) και ένα 
μέρος των ψηφοφόρων του Δριτσα 
έριξαν λευκό-άκυρο. Αλλά για να 
επικρατήσει άνετα στον β΄ γύρο 
ο Μώραλης χρειαζόταν να λάβει 
τις περισσότερες ψήφους από τη 
μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων, 
δηλαδή από τον Δρίτσα, και αυτό 
εκ του αποτελέσματος έγινε. Δεν 
ξέρουμε με ποιο σκεπτικό το έπραξαν, 
αν ήταν στα πλαίσια της συμφωνίας 
Δούρου-Μαρινάκη ή τάχα μου να 
φύγει ο μνημονιακός δήμαρχος 
(ενώ οι μεγαλοεπιχειρηματίες που 
είναι πίσω από τον Μώραλη είναι 
αντιμνημονιακοί;), αλλά αυτή η 
πράξη αποτελεί μια κηλίδα για τη 
σύγχρονη αριστερά και αυτό θα το 
δούμε τα επόμενα χρόνια, όταν ο 
Μαρινάκης ξεδιπλώsει τα πολιτικά 
του σχέδια για τον Πειραιά και την 
υπόλοιπη Ελλάδα. 

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο στον 
Πειραιά και η στήριξη από τα 
ΜΜΕ
Πολλοί αναρωτιούνται γιατί οι 
Κόκκαλης-Μαρινάκης εκτέθηκαν 
τόσο πολύ προκειμένου να ελέγξουν 
το δήμο Πειραιά; Πρώτον, και στο 
παρελθόν ο Κόκκαλης είχε βάλει 
δικό του άνθρωπο στον Πειραιά, τον 
Παναγιώτη Φασούλα την περίοδο 
2006-2010 με δεξί του χέρι τον 
Μώραλη. Η θητεία του Φασούλα 
ήταν τόσο αποτυχημένη, που δεν 
τόλμησε να ξαναθέσει υποψηφιότητα 
το 2010. Δεύτερον, ο Πειραιάς και 
μετά την είσοδο των Κινέζων της 

Cosco έχει μεταβληθεί σε ένα από 
τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης με 
προοπτικές περαιτέρω μεγέθυνσης. 
Η ελληνική εφοπλιστική τάξη μπορεί 
φέτος να ξαναπήρε τα πρωτεία στην 
χωρητικότητα των πλοίων που έχει 
στην ιδιοκτησία της σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αλλά από αυτά τα πλοία 
μόλις ένα 23% έχει ελληνική σημαία 
και άρα πληρώνει φόρους στο 
ελληνικό κράτος και αναγκαστικά 
ένα μικρό μέρος του πληρώματος 
είναι Έλληνες. Ο Μαρινάκης είναι 
από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις, 
αφού ούτε ένα πλοίο του δεν 
έχει ελληνική σημαία! Στα πλοία 
του προτιμά τη σημαία Λιβερίας, 
των Νήσων Μάρσαλ, του Παναμά 
κ.ά. – τόσο πολύ κόπτεται για την 
Ελλάδα, αλλά και για τον Πειραιά. Η 
εφοπλιστική τάξη που εκπροσωπεί 
ο Μαρινάκης δεν κατέστησε η 
ίδια τον Πειραιά μεγάλο λιμάνι της 
Ευρώπης, αν και είχε τα μεγέθη για 
να το κάνει, αλλά περίμενε κάποιους 
άλλους να το κάνουν και τώρα 
που δημιουργήθηκε η ευκαιρία 
για εύκολο πλουτισμό, εφορμούν, 
εντελώς τυχοδιωκτικά. Γι’ αυτό 
θέλουν έναν δήμαρχο που να είναι 
απολύτως ελεγχόμενος από αυτούς.

Την εκλογή του ο Μώραλης 
την οφείλει σε μεγάλο βαθμό 
και στο σπρώξιμο που είχε από 
την συντριπτική πλειονότητα 
των ΜΜΕ. Εφημερίδες όπως τα 
Παραπολιτικά (στην οποία έχει 
μερίδιο ο Μαρινάκης) και Πρώτο 
Θέμα συμπεριφέρονται σαν 
κομματικά όργανα του Μαρινάκη. 
Από κοντά και τα άλλα μεγάλα Μέσα, 
ΔΟΛ, συγκρότημα Μπόμπολα, 
τα μέσα του Χατζηνικολάου (για 
ένα διάστημα σε ραδιόφωνο και 
τηλεόραση ο Χατζηνικολάου είχε 
σχεδόν καθημερινά ή τον Μώραλη 
ή τον Μαρινάκη και τους έκανε 
αβανταδόρικες ερωτήσεις) κ.ά.

Το εγχείρημα των Μαρινάκη-
Κόκκαλη δεν συμπυκνώνει μόνο 
ότι πιο παλαιοκομματικό, αλλά 
είναι και μεγάλος κίνδυνος για το 
μέλλον. Δηλαδή τον κίνδυνο μια 
τετραετία μνημονίων και πολιτικο-
οικονομικο-κοινωνικής διάλυσης, 
να οδηγήσει σε μια περίοδο, κατά την 
οποία επιχειρηματίες-μεγιστάνες με 
αδίστακτες μεθόδους, θα επιβάλλουν 
τα συμφέροντά τους στο σύνολο 
της χώρας και κάθε φωνή που τα 
καταγγέλλει να φιμώνεται. 

Υ.Γ. 1. Για την εκλογή Μώραλη 
στον Πειραιά μεγάλη ευθύνη φέρει 
και ο Μητροπολίτης Πειραιά, 
Σεραφείμ, που μπορεί να αφορίζει 
την παραμικρή δογματική απόκλιση, 
αλλά στον Πειραιά «ευλόγησε» 
ότι πιο ανήθικο, διεφθαρμένο, 
τραμπούκικο, και σε τελική ανάλυση 
επιζήμιο για τη χώρα.

          ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Πειραιάς: Οι Μαρινάκης -Μώραλης νίκησαν
Τα χειρότερα τελικά δεν απεφευχθησαν 

Οι ολιγάρχες της χώρας θέλουν να διακριθούν και στον πολιτικό στίβο με πλήρως ελεγχόμενα σχήματα

“ 

Ο Μαρινάκης 

ούτε σ'ένα πλοίο 

του δεν έχει ελ-

ληνική σημαία! 

Τόσο πολύ κό-

πτεται για τον 

Πειραιά! 
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Οι ευρωεκλογές της 25ης Μαΐ-
ου, με τα μηνύματα που έστειλαν 
(αλλά και αυτά που δεν έστειλαν), 
κυριάρχησαν στην επικαιρότητα, 
όμως είχαμε και αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Και αν στις ευρωεκλογές 
ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτο κόμμα, 
με σχεδόν τέσσερις μονάδες από 
τη ΝΔ, η εικόνα στις αυτοδιοικη-
τικές είναι άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγή-
κε νικητής μόνο σε δύο περιφέ-
ρειες από τις δεκατρείς και σε 21 
από τους 325 καλλικρατικούς δή-
μους! Αν δεν συνέπιπταν χρονικά 
ευρωεκλογές και αυτοδιοικητι-
κές, τα μηνύματα που θα λάμβανε 
ο ΣΥΡΙΖΑ από τις αυτοδιοικητικές 
θα ήταν πολύ ανησυχητικά και θα 
επαλήθευαν πλήρως την πρόβλε-
ψη του Σταύρου Λυγερού, ότι τα 
ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδι-
οικητικές θα είναι ποσοστά μεσαί-
ου κόμματος. 

Ι 
στορικά, η τοπική αυτοδιοί-
κηση ήταν παραδοσιακά το 
πεδίο που η αριστερά είχε 
μεγαλύτερη δύναμη σε σχέ-

ση με τις εθνικές εκλογές και ήλεγχε 
σημαντικό αριθμό δήμων. Το 1951 
έσπασε την απομόνωση που είχε 
βρεθεί μετά τον εμφύλιο, μέσω των 
δημοτικών εκλογών. Ο Δημοκρατι-
κός Συναγερμός, το σχήμα που είχε 
τότε η αριστερά στις δημοτικές εκλο-
γές, κατόρθωσε να συγκεντρώσει, μό-
λις δύο χρόνια από τη λήξη του εμ-
φυλίου, ποσοστά αισθητά πάνω από 
20% σε όλους τους μεγάλους δή-
μους της χώρας. Οι δημοτικές εκλο-
γές του 1954 ήταν ένας θρίαμβος για 
την αριστερά της εποχής και προετοί-
μασαν το μεγάλο ποσοστό που έλαβε 
η ΕΔΑ το 1958. Σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη και Πειραιά εκλέχτηκαν οι υπο-
ψήφιοι που στήριξε η αριστερά, όπως 
και στις πέντε από τις οχτώ πόλεις που 
είχαν πληθυσμό άνω των 40.000 κα-
τοίκων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων 
των υποψηφίων που εκλέχτηκαν 
ήταν ότι επρόκειτο για προσωπικό-
τητες με αναγνωρισμένο κοινωνικό 
έργο και με ευρύτερη απήχηση και 
αποδοχή από το στενοκέφαλο ΚΚΕ 
της μετεμφυλιακής εποχής1. 

Επομένως, η παράδοση για τις 
δημοτικές εκλογές είναι υπέρ της αρι-
στεράς, επίσης και η συνταγή της επι-
τυχίας είναι γνωστή, τουλάχιστον εδώ 
και εξήντα χρόνια, επιλέγονται προ-
σωπικότητες ευρείας αποδοχής, με 
κάποια συνεισφορά στην κοινωνία 
και, αν και η συγκυρία είναι ευνοϊ-

κή, κερδίζεις την πλειονότητα των δή-
μων. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έκανε τα εντε-
λώς αντίθετα και το πλήρωσε. Στην 
πλειονότητα των δήμων και περιφε-
ρειών έδωσε το χρίσμα σε υποψήφι-
ους προερχόμενους από τον κομμα-
τικό σωλήνα, άτομα αρεστά από τις 
διάφορες τάσεις, αλλά αδιάφορα ή 
ακόμα και αντιπαθή για την υπόλοι-
πη κοινωνία. Σε περιοχές όπου αρχι-
κώς έχρισε προσωπικότητες με ευ-
ρύτερη αποδοχή από την τοπική κοι-
νωνία, όπως ο Καρυπίδης στη Δυτι-
κή Μακεδονία, αλλά μη αρεστούς στα 
κομματικά στελέχη, πλήρωσε ακρι-
βά την υπαναχώρησή του, γιατί ο Κα-
ρυπίδης, ως ανεξάρτητος, θριάμβευ-
σε στη Δυτική Μακεδονία με ποσο-
στό 59% στον δεύτερο γύρο (29,13% 
στον α' γύρο, όταν ο υποψήφιος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Μουμουλίδης, περιο-
ρίστηκε στο 11,05%). Σε άλλες περι-
οχές που κατέβασε προσωπικότητες 
της αρεσκείας του Τσίπρα, αλλά που 
δεν έχαιραν της εκτίμησης των τοπι-
κών κοινωνιών, όπως στην Πελοπόν-
νησο τον Οδ. Βουδούρη, το αποτέ-
λεσμα ήταν κακό. Ο Βουδούρης πέ-
ρασε με το ζόρι στον β' γύρο, με μόλις 
15,72% στον α' γύρο και στον β' γύρο 
έχασε με 20 μονάδες διαφορά. 

Έτσι όπως χειρίστηκε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ήταν 
λογικό να εκλέξει μόλις 21 δημάρ-
χους. Μάλιστα, στους 20 μεγαλύτε-
ρους, πληθυσμιακά, δήμους της χώ-
ρας, κατόρθωσε να εκλέξει δήμαρχο 
μόλις σε δύο, στη Λάρισα και στην 
Κέρκυρα, ενώ υποψήφιοί του πέρα-

σαν στον β΄ γύρο σε άλλους τρεις δή-
μους (Αθήνας, Βόλου και Καλαμα-
ριάς). Στην Αττική, υποψήφιοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ επικράτησαν σε 10 δήμους από 
τους 66 της περιφέρειας. Συγκεκρι-
μένα στους δήμους Ν. Ιωνίας, Καισα-
ριανής, Βύρωνα, Χαλανδρίου, Αγίας 
Παρασκευής, Αιγάλεω, Φιλαδέλφει-
ας-Χαλκηδόνας, Ζωγράφου, Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας και Περάμα-
τος. Εκτός από τη Λάρισα και την Κέρ-
κυρα, υποψήφιοί του επικράτησαν σε 
Λευκάδα, Λιβαδειά, Ναύπακτο, Τύρ-
ναβο, στην Κοζάνη (νίκησε ο υποψή-
φιος που προερχόταν από τους Οι-
κολόγους και στηρίχτηκε και από τον 

ΣΥΡΙΖΑ), αλλά και σε Ανώγεια, Δί-
στομο, Σκύρο και Ψαχνά. Αν δεν τα 
πήγαινε απροσδόκητα καλά ο Γ. Σα-
κελλαρίδης στην Αθήνα, οι δημοτικές 
εκλογές θα ήταν ένα μικρό Βατερλό 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού σε καμιά από 
τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις (Θεσ-
σαλονίκη, Πάτρα, Πειραιά) δεν πέρα-
σε υποψήφιός του στον δεύτερο γύρο. 

Περιφερειακές εκλογές και το 
φαινόμενο Δούρου
Η εικόνα, σε μια πρώτη ανάγνω-
ση, δεν αλλάζει στις περιφερειακές 
εκλογές. Σε σύνολο 13 περιφερει-
ών, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις 2 (Αττική 
και Ιονίων Νήσων), η ΝΔ τις 7 (και 
αν προσθέσουμε και τον Τζιτζικώ-
στα, που προέρχεται από τη ΝΔ, γί-
νονται 8), το ΠΑΣΟΚ 2 (Κρήτης και 
Δυτικής Ελλάδας) και εκλέχτηκε 
και ένας ανεξάρτητος (Καρυπίδης). 
Αντιθέτως, στις ευρωεκλογές ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήρθε πρώτο κόμμα σε 7 πε-
ριφέρειες και η ΝΔ στις υπόλοιπες 
6. Το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι 
σε όλες τις περιφέρειες το ποσοστό 
που πήρε στις περιφερειακές εκλο-
γές είναι κατά πολύ χαμηλότερο από 
αυτό που συγκέντρωσε στις ευρωε-
κλογές. Η διαφορά ξεκινά από τις 4 
μονάδες (Αττική: 28,7 ευρωεκλο-
γές –23,8% η Δούρου στον α΄ γύρο 
ή Βόρειο Αιγαίο: 24,13% ευρωε-
κλογές –19,37% περιφερειακές) και 
σταδιακά ανεβαίνει στις 5,39 μονά-
δες στην Ανατ. Μακεδονία, 6 μονά-
δες στην Ήπειρο, 7,38 στο Νότιο Αι-
γαίο, 8,5 στην Πελοπόννησο, σχεδόν 

10 στη Στερεά, σχεδόν 11 στην Κε-
ντρική Μακεδονία και Δυτική Μα-
κεδονία, σχεδόν 13 στη Θεσσαλία 
και κάτι πάνω από 13 μονάδες στην 
Κρήτη, τα Ιόνια και τη Δυτική Ελλά-
δα. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις πε-
ριφερειακές εκλογές είναι 7 με 8 μο-
νάδες κάτω από αυτό που πήρε στις 
ευρωεκλογές και, αν προσθέσουμε 
στην εξίσωση και τις επιδόσεις του 
στις δημοτικές, συμπεραίνουμε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιλέγεται ακόμα από τους 
ψηφοφόρους για να διώξει τους άλ-
λους ή να τους τιμωρήσει, και όχι 
γιατί τους πείθει ότι μπορεί φέρει 
μια πραγματική αλλαγή. 

Η νίκη της Ρ. Δούρου στη μεγα-
λύτερη περιφέρεια της χώρας ήταν 
βάλσαμο για τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμέ-
νου να μετριάσει κάπως τις εντυπώ-
σεις για τις άσχημες επιδόσεις στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Η Δούρου 
στον β΄ γύρο είχε ένα εντυπωσια-
κό αποτέλεσμα, αφού συγκέντρωσε 
794.231 ψήφους, κατά 50% περισ-
σότερους από όσες πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην ευρωεκλογές στην περιφέρεια 
Αττικής (515.772). Το εντυπωσιακό 
είναι ότι πήρε την περιφέρεια από τον 
Σγουρό, νικώντας τον στις περιοχές 
εκείνες (Πειραιάς και Δυτικό Τομέα 
Αθηνών) που αυτός στις εκλογές του 
2010 είχε πάρει τα μεγαλύτερα πο-
σοστά του. Στον Πειραιά, ο Σγουρός 
το 2010 έλαβε στον β΄ γύρο 55,37% 
και στις φετινές εκλογές στον Πει-
ραιά στον β΄ γύρο η Δούρου σάρω-
σε με 56,18%. Τα ίδια και στον Δυτι-
κό Τομέα Αθηνών, το 2010 ο Σγου-
ρός πήρε 56,19% και φέτος η Δού-
ρου ήταν αυτή που πήρε 58,07%. 
Έχει άδικο μετά ο Σγουρός να λέει 
ότι έχασε επειδή σύντροφοί του στο 
ΠΑΣΟΚ, σε Πειραιά και Αθήνα, δεν 
τον στήριξαν και πήγαν με τη Δού-
ρου; Ακόμα είναι φανερό ότι το δεί-
πνο Μαρινάκη-Δούρου στον Πει-
ραιά απέδωσε, αφού στον β΄ γύρο ο 
Μώραλης εκλέχτηκε άνετα στον Πει-
ραιά, ενώ η Δούρου πήρε στον Πει-
ραιά όσες ψήφους χρειάζονταν για να 
ξεπεράσει στο νήμα τον Σγουρό. 

Εν κατακλείδι και οι αυτοδιοικητι-
κές εκλογές έδειξαν τις αδυναμίες και 
τις αγκυλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και 
κάτι πιο ανησυχητικό, στην περιφέ-
ρεια Αττικής, μια τάση συναλλαγής με 
τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα, που εισέρχονται δυναμικά στην 
πολιτική ζωή της χώρας.  

Σημειώσεις:
1. Μιχάλης Λυμπεράτος, «Η αριστε-
ρά και οι δημοτικές εκλογές μετά τον 
Εμφύλιο», εφ. Δρόμος της Αριστεράς

                                                                                                                        ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδιοικητικές εκλογές
Τα κενά και οι αναξιοποίητες, λόγω αγκυλώσεων, ευκαιρίες 

Στην πλειονότητα των δήμων και περιφερειών έδωσε το χρίσμα σε υποψήφιους προερχόμενους από τον κομ-
ματικό σωλήνα.

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Σε περιο-

χές όπου αρ-

χικώς έχρισε 

προσωπικότη-

τες με ευρύτε-

ρη αποδοχή από 

την τοπική κοι-

νωνία, όπως ο 

Καρυπίδης στην 

Δυτική Μακεδο-

νία, πλήρωσε 

ακριβά την υπα-

ναχώρησή του
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Το πρώτο και καθοριστικό συ-
μπέρασμα από τις ευρωπαϊκές 
εκλογές είναι η ενίσχυση των 
φυγόκεντρων τάσεων απέναντι 
στη γερμανική Ευρώπη. 

Π 
αντού, από τη Βρετα-
νία έως την Ιταλία και 
την Ελλάδα, από την 
Ισπανία έως την Ουγ-

γαρία και τη Φινλανδία, ενισχύθη-
καν οι τάσεις προς την προτεραιό-
τητα της εθνικής αυτονομίας έναντι 
μιας Ευρώπης που έχει μπει κάτω 
από τον ζουρλομανδύα της Μέρ-
κελ και της λιτότητας. Στη Βρετανία, 
ο κλασικός βρετανικός απομονω-
τισμός ξεπέρασε κάθε προηγούμε-
νο και εκφράστηκε με την ανάδειξη 
του «ανεξαρτησιακού» κόμματος σε 
πρώτη δύναμη στις ευρωεκλογές. 
Στη Γαλλία, η χαβιαροριστερά των 
σοσιαλιστών ηττήθηκε κατά κράτος 
από τη Λεπέν, που εμφανίζεται ως 
υποστηρικτής της γαλλικής ανεξαρ-
τησίας απέναντι στη Γερμανία. Στην 
Ιταλία, ο Μπέπε Γκρίλλο και το 
«κόμμα των πέντε αστέρων», παρά 
την υστερική φύση του αρχηγού του 
αναδείχθηκε σε δεύτερο κόμμα. Στις 
περισσότερες χώρες της Ανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώπης, την Αυ-
στρία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, 
θριάμβευσε η ξενοφοβική δεξιά. 
Ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία, 
ενισχύθηκαν οι «εναλλακτικοί» που 
υποστηρίζουν την αποχώρηση από 
το ευρώ, ενώ και το ναζιστικό NΡD 
εξέλεξε για πρώτη φορά ευρωβου-
λευτή. Τέλος, στην Ελλάδα, ενισχύ-
θηκε τόσο η ναζιστική δεξιά της Χ.Α. 
όσο και η αριστερά  – ο Σύριζα και το 
ΚΚΕ- που αμφισβητούν τη γερμανι-
κή ηγεμονία. Στην Ισπανία τέλος, οι 
σοσιαλιστές και το λαϊκό κόμμα έχα-
σαν το 40% της δύναμής τους και 
ενισχύθηκαν οι μικρότεροι σχημα-
τισμοί, – η αριστερά τριπλασίασε τη 
δύναμή της και οι αγανακτισμένοι 
του Podemos, μπήκαν στο ευρω-
κοινοβούλιο με πέντε έδρες. Τέλος, 
στην Ιρλανδία, ενισχύθηκε η πολι-
τική πτέρυγα του ΙΡΑ, το Σιν Φέιν. 
Aν θέλαμε μάλιστα να κάνουμε μια 
τυπολογία αυτής της αντιγερμανι-
κής και αντιευρωλιγούρικης ψή-
φου, θα λέγαμε πως στον Νότο της 
Ευρώπης ενισχύθηκε περισσότερο 
μια αριστερή αντισυστημική ψήφος, 
ενώ στον Βορρά και την Ανατολική 
Ευρώπη μια δεξιά και ακροδεξιά.

Η παρά φύσιν ανάδυση της Χ.Α.
H Ελλάδα αποκλίνει σε μεγάλο βαθ-

μό από την ευρωπαϊκή ψήφο, ακρι-
βώς λόγω της έκτασης της κρίσης 
και των ιδιαιτεροτήτων της χώρας 
μας. Η έκταση της κρίσης υπήρξε τέ-
τοια ώστε συρρίκνωσε αποφασιστι-
κά τη λεγόμενη κεντροαριστερά, 
η οποία στο σύνολό της (ΕΛΙΑ, ΠΟ-
ΤΑΜΙ και ΔΗΜΑΡ) περιορίστηκε 
στο 15-16%, σε αντίθεση με την ηγε-
μονική της παρουσία σε όλη τη δι-
άρκεια της μεταπολίτευσης στο 40-
45%. Η κυβερνώσα δεξιά υπέστη 
επίσης κατακερματισμό και συρρί-
κνωση, μια και περιορίστηκε με τη 
σειρά της στο 22% των ψήφων. Πα-
ράλληλα ενισχύθηκαν οι αντισυστη-
μικές και αντιγερμανικές τάσεις, με 
κυρίαρχη την επιβεβαίωση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που σταθεροποίησε τα ποσο-
στά του Ιουνίου του 2012, και την 
ενίσχυση της Χ.Α. στο 9,5%.

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, 
παρά την έκταση της κρίσης, η λεγό-
μενη αντισυστημική ψήφος διαμοι-
ράστηκε σε δύο μεγάλες κατευθύν-
σεις (ΣΥΡΙΖΑ και Χ.Α.), καθώς και σε 
μία πληθώρα μικρότερων σχηματι-
σμών (ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΠΑΜ, 
Οικολόγοι κ.λπ.), ή από την αντίθετη 
κατεύθυνση (ΛΑΟΣ, Πολύδωρας,κ.
λπ.), είναι συνέπεια των ελληνικών 
ιδιαιτεροτήτων.

Η διάσπαση της αντιμνημονια-
κής ψήφου σε δύο μεγάλες κατευ-
θύνσεις, η οποία δεν διαπιστώνε-
ται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, 
αποτελεί συνέπεια της ελληνικής 
ιδιαιτερότητας. Του γεγονότος δη-

λαδή ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύ-
προ, αποτελούν τις μόνες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
πρόβλημα εθνικής επιβίωσης. Στον 
βαθμό λοιπόν που η αριστερά, η 
οποία είναι ο κύριος υποδοχέας της 
διαμαρτυρίας απέναντι στην κοινω-
νική και οικονομική κρίση, αγνοού-
σε και υποτιμούσε τα εθνικά θέμα-
τα –ή, ακόμα χειρότερα, οι εθνομη-
δενιστικές της πτέρυγες συνηγορού-
σαν υπέρ της «ελληνοτουρκικής» 
φιλίας ή των «ανοικτών συνόρων» 
προς τους μετανάστες– δημιούργη-
σε τις συνθήκες γι’ αυτόν τον βαθύ-
τατο διχασμό: Αντί να ενσωματώσει 
την εθνική/πατριωτική διάσταση 
στην κοινωνική και οικολογική ευ-
αισθησία, απέρριπτε την πρώτη, για 
να κρατήσει μόνο τη δεύτερη.

Έτσι, επέτρεψε σε ένα φασιστι-
κό γκρουπούσκουλο να μετατραπεί 
σε πολιτική δύναμη και να προσφέ-

ρει στην ακροδεξιά ένα δήθεν αντι-
συστημικό και πατριωτικό μανδύα. 
(Σε απόλυτη ομοφωνία με τα συστη-
μικά μέσα ενημέρωσης, τη ΔΗΜΑΡ 
και το ΠΑΣΟΚ, η Αριστερά προβάλ-
λει ως βασική αιτία ενίσχυσης της 
Χ.Α. τον «εθνικισμό» του Σαμαρά, 
του «Δικτύου 21» κ.ά,(!) και όχι τον 
εθνομηδενισμό που είχε καταστεί 
ηγεμονικός την τελευταία εικοσαε-
τία στην Ελλάδα.)

Εξαιτίας αυτού του διχασμού, ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν κατόρθωσε να δημι-
ουργήσει ένα ευρύτερο ρεύμα που 
θα του επέτρεπε να διεκδικήσει με 
αξιώσεις την ανατροπή του κυρίαρ-
χου κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο σταυροδρόμι
Τις βαθύτερες αιτίες αυτού του δι-
σταγμού του λαϊκού σώματος μπο-
ρεί να τις διαγνώσει διά γυμνού 
οφθαλμού ο οποιοσδήποτε, αρκεί 
να παρατηρήσει την σειρά με την 
οποία εκλέγονται οι ευρωβουλευτές 
–από τον παλιό Συνασπισμό εκλέγε-
ται μόνο ο Παπαδημούλης– ενώ οι 
Σακοράφα, Χρυσόγονος είναι πα-
σοκογενείς και εμφανίζονται ως πα-
τριωτικών αποκλίσεων, ο δε Γλέζος 
αποτελεί το σύμβολο της πατριωτι-
κής αριστεράς. Άλλη, απολύτως χα-
ρακτηριστική ένδειξη, είναι η εκλο-
γή του Καρυπίδη, ο οποίος είχε 
αποκλειστεί ως «εθνικιστής και αντι-
σημίτης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να ανα-
δειχθεί σε πρώτο κόμμα στις ευρω-

εκλογές και στην περιφέρεια της Ατ-
τικής, όπου η γενική πολιτική διά-
σταση κυριαρχούσε έναντι της τοπι-
κοπεριφερειακής, αλλά ταυτόχρονα 
δεν κατόρθωσε ούτε να ανεβάσει το 
ποσοστά του, ούτε να επιτύχει σημα-
ντικά κέρδη σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο. Έτσι, ναι μεν υπο-
σκέλισε στο γενικό επίπεδο τη Ν.Δ., 
αλλά ταυτόχρονα δεν κατόρθωσε να 
διαμορφώσει πλειοψηφικό ρεύ-
μα. Κατά συνέπεια, βρίσκεται μπρο-
στά σ’ ένα δίλημμα: Είτε να διαμορ-
φώσει αυτό το ρεύμα μετασχηματί-
ζοντας την ίδια τη ιδεολογία του σε 
μια αντισυστημική πατριωτική κα-
τεύθυνση, αναγκαία προϋπόθεση 
για μια τέτοια πλειοψηφία, είτε να 
προσπαθήσει να κυριαρχήσει δο-
λιχοδρομώντας ανάμεσα στις σκο-
πέλους του συστήματος. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, θα πρέπει να συμ-
βιβαστεί με τα μεγάλα συμφέροντα 
και να δημιουργήσει τους όρους για 
συμμαχίες με άλλες πολιτικές δυ-
νάμεις –της συστημικής κεντροαρι-
στεράς, ή ακόμα και δεξιάς– για να 
αποκτήσει τη δυνατότητα της δια-
κυβέρνησης. Και όλες οι σχέσεις με 
την «αμερικανική αριστερά», από 
τον Όλιβερ Στόουν μέχρι τον Βαρου-
φάκη, η προσέγγιση με τον ΓΑΠ διά 
μέσου της πληθώρας των συμβού-
λων που έχουν μετακομίσει στον 
ΣΥΡΙΖΑ, και η ενίσχυση του μεσο-
στρωματικού χαρακτήρα της ηγεσί-
ας του κόμματος, προδιαθέ-
τουν για μια τέτοια κατεύθυν-

Απόρριψη και δυσπιστία 
Ένας πρώτος απολογισμός του αποτελέσματος των ευρωεκλογών σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η διάσπαση της αντιμνημονιακής ψήφου σε δύο μεγάλες κατευθύνσεις, η οποία δεν διαπιστώνεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αποτελεί συ-
νέπεια της ελληνικής ιδιαιτερότητας.

“ 

Τις αιτίες του 

δισταγμού του 

λαϊκού σώ-

ματος μπορείς 

να τις διαγνώ-

σεις διά γυμνού 

οφθαλμού »

Του Γιώργου Καραμπελιά
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ση. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
θα είναι υποχρεωμένοι να 
συνδιαλλαγούν και να συ-

ναλλαγούν με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑ-
ΜΙ και τους σπόνσορές τους, για να 
διασφαλίσουν την πλειοψηφία.

Αντίθετα, ένα παλλαϊκό εαμικό 
κίνημα θα σάρωνε όλα τα συστημι-
κά αναχώματα και θα μετασχημάτι-
ζε την ίδια την κοινωνική και πολιτι-
κή απεύθυνση του κόμματος.

Και, δυστυχώς, δεν είμαστε πολύ 
αισιόδοξοι για κάτι τέτοιο. Διότι, αν 
αυτό δεν έγινε το 2012, όταν το σύ-
στημα ήταν πολύ πιο αιφνιδιασμέ-
νο, οι Χριστόπουλοι, οι Λιάκοι και 
οι Βαρουφάκηδες ήταν ακόμα στην 
κοιτίδα τους του Σημίτη και του 
ΓΑΠ, ενώ η λαϊκή αγανάκτηση βρι-
σκόταν στο ζενίθ, θα μπορέσει να γί-
νει άραγε σήμερα;

Εμείς πάντως, δεν θα πάψουμε 
να το ευχόμαστε, γιατί θα συνιστού-
σε μια επιτάχυνση των αναπόφευ-
κτων ιστορικών εξελίξεων.

Το μνημονιακό στρατόπεδο
Ο Σαμαράς πρέπει να είναι απολύ-
τως ευτυχής με τα αποτελέσματα των 
εκλογών, δεδομένου ότι φοβόταν τα 
χειρότερα και την άμεση κατάρρευ-
σή του, στην περίπτωση που η δια-
φορά με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόμα 
μεγαλύτερη και το κόμμα του θα βυ-
θιζόταν πιο κάτω από το 22,7% που 
απέσπασε. Επιπλέον, η πτώση του 
ΠΑΣΟΚ σε διαχειρίσιμο επίπεδο, η 
κατάρρευση της ΔΗΜΑΡ, που ήθε-
λε να εμφανιστεί ως αντικυβερνητι-
κός πόλος της «κεντροαριστεράς» 
και η ανάδειξη ενός νέου μπαλα-
ντέρ, όπως το ΠΟΤΑΜΙ, αποτελούν 
στοιχεία ενισχυτικά για την επιβίω-
ση του κυβερνητικού σχηματισμού.

Όντως, δεν τελεσφόρησε η από-
πειρα της πυροδότησης μιας άμε-
σης κρίσης στο εσωτερικό του ΠΑ-
ΣΟΚ, για την οποία ευελπιστού-
σε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντίθετα εί-
ναι δυνατόν και μάλλον βέβαιο ότι 
θα προστεθούν νέα κοινοβουλευτι-
κά δεκανίκια στο εξασθενημένο κυ-
βερνητικό στρατόπεδο, που θα προ-
έλθουν από τη διάλυση της ΔΗΜΑΡ 
και ίσως από μια πιθανή κρίση των 
ΑΝΕΛ.

Η αποφυγή πλήρους κατάρρευ-
σης του ΠΑΣΟΚ δίνει τη δυνατότη-
τα στο σύστημα όχι μόνο να κερδίσει 
χρόνο στη συνολική κυβερνητική 
στρατηγική, αλλά και να δρομολο-
γήσει εξελίξεις για την ανασυγκρό-
τηση της «κεντροαριστεράς». Και 
αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους 
τρόπους: Ο πρώτος είναι η σταδια-
κή μεταβολή του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα 
«κεντροαριστερά», κατεύθυνση που 

προδιαγράφεται από την εκλογική 
ενίσχυση των πασοκογενών και της 
Δούρου, είτε μέσα από τη διαμόρ-
φωση ενός νέου «κεντροαριστερού» 
πόλου μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ-
ΟΥ και υπολειμμάτων της ΔΗΜΑΡ, 
είτε –όπερ και το πιθανότερο– μέσα 
από ένα συνδυασμό και των δύο. Η 
διαμόρφωση ενός «κεντροαριστε-
ρού» πόλου από τις παραδοσιακές 
μνημονιακές δυνάμεις θα αποτελεί 
μοχλό για τον έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ 
και των εξελίξεων στο εσωτερικό του.

Οι «λοιποί» του πολιτικού συ-
στήματος
Το μόνο κόμμα το οποίο, παρ’ όλο 
το συγκεχυμένο χαρακτήρα του, εκ-
φράζει μια πατριωτική και ταυτό-
χρονα αντιμνημονιακή και δημο-
κρατική κατεύθυνση, είναι οι ΑΝΕΛ. 
Γι’ αυτό και είναι λυσσαλέα και επί-
μονη η προσπάθεια να εξαφανιστεί 
από το πολιτικό σκηνικό. Όπως εί-
χαμε τονίσει «…οι ΑΝΕΛ δεν έχουν 
πλέον μέλλον ως κόμμα της “λαϊ-
κής δεξιάς, –γεγονός που καταδει-
κνύουν οι αποχωρήσεις δεξιόστρο-
φων βουλευτών–, αλλά θα πρέπει να 
μετασχηματιστούν πραγματικά σε 
“Ανεξάρτητους Έλληνες”, αν θέλουν 
να επιβιώσουν». Αυτή η προεκλογι-
κή διαπίστωση επιβεβαιώθηκε πα-
νηγυρικά στις ψήφους που έλαβαν 
οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές της. 
Προηγούνται οι Μαριάς, Ρωμα-
νιάς, Ζουράρις, Γεωργαντά, Μαρ-
κάτος κ.λπ., ενώ στους πρώτους ψη-

φισθέντες δεν περιλαμβάνεται κανέ-
νας προερχόμενος από την παραδο-
σιακή δεξιά.

Από τα σαράντα κόμματα και 
κομματίδια που κατέβηκαν σε αυτές 
τις ευρωεκλογές, τα τριάντα τρία έλα-
βαν ποσοστό κάτω του 3% , συγκε-
ντρώνοντας όμως ένα σχετικά σημα-
ντικό ποσοστό των εκλογέων – μία 
ακόμα ένδειξη για την έλλειψη με-
γάλων και πλειοψηφικών ρευμάτων 
στην ελληνική κοινωνία. Οι κυβερ-
νητικοί αποδοκιμάστηκαν, αλλά 
οι αντικυβερνητικοί δεν έπεισαν, 
με αποτέλεσμα να επιταθεί η δια-
σπορά και η διάχυση. Εντυπωσια-
κό είναι το ποσοστό που καταφέρνει 
να αποσπάσει ο Καρατζαφέρης, με 
το 2,7% που κέρδισε, λειτουργώντας 
ως μια εν δυνάμει εφεδρεία της κυ-
βερνητικής δεξιάς. Σημαντικό επί-
σης και ανέλπιστο ήταν το ποσο-
στό του Χατζημαρκάκη, μιας αμ-
φιλεγόμενης προσωπικότητας, που 
όμως κατόρθωσε να ξεπεράσει τον 

Τζήμερο και άλλους Σκυλακάκη-
δες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, στους 
οποίους επιχειρήθηκε μία στροφή 
έξω από τα παραδοσιακά μονοπά-
τια του εθνομηδενιστικού ευρωπα-
ϊσμού, εν τέλει διασπάστηκαν, και 
απέτυχαν και στις δύο εκδοχές τους 
(συγκεντρώνοντας 0,9% και 0,5% 
αντίστοιχα). Τα λεγόμενα «κόμματα 
της δραχμής», «Σχέδιο Β, ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ΕΠΑΜ, ΔΡΑΧΜΗ», κ.λπ., στο 
προνομιακό γι’ αυτά πεδίο των ευ-
ρωεκλογών, δεν μπόρεσαν να ξε-
περάσουν το 2,5%, στο σύνολό τους, 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά 
πως η «επαναστατική» πλειοδοσία, 
σε μία κατεύθυνση που δεν έχει κα-
μία σχέση με τις γεωπολιτικές πραγ-
ματικότητες της χώρας, δεν έχει κα-
μία πιθανότητα πλέον.

Η Θράκη και η ανάδυση της 
εθνικής παραμέτρου
Παρότι οι εκλογές διεξήχθησαν 
μέσα σε συνθήκες όπου τα εθνικά 
θέματα, όπως το Κυπριακό, η επίτα-
ση των τουρκικών παραβιάσεων στο 
Αιγαίο ή το Μακεδονικό βρίσκονταν 
εντέχνως  αποσιωπημένα, το ζήτημα 
της Θράκης υπενθύμισε σε όλους 
την πραγματικότητα και τις απειλές 
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Όσο 
και να θέλουν να στρουθοκαμηλί-
ζουν τα κόμματα και να φαντασιώ-
νονται πως βρίσκονται στις Βρυξέλ-
λες και συνορεύουν με το… Λουξεμ-
βούργο του συμπαθούς Γιουνκέρ, 
το «μειονοτικό» της Θράκης ήρθε να 

θυμίσει σε όλους πως συνορεύουμε 
με τη νεοθωμανική Τουρκία.

Μάλιστα, αυτό το ζήτημα ανα-
δύθηκε τόσο προεκλογικά, όσο και 
κατά τον απολογισμό των εκλογι-
κών αποτελεσμάτων. Η υπόθεση 
της Σαμπιχά Σουλεϊμάν και η αδυ-
ναμία ενός ελληνικού κόμματος, και 
μάλιστα της αριστεράς, να αντιταχθεί 
στην καθοριστική παρέμβαση του 
τουρκικού προξενείου στα ζητήμα-
τα της μουσουλμανικής μειονότη-
τας και κατά συνέπεια της ελληνικής 
πολιτείας, κατέδειξε το πόσο έχει 
ήδη προχωρήσει ο έλεγχος πάνω 
σ’ αυτή τη μειονότητα και το βαθ-
μό απόσπασής της από το ελληνι-
κό κράτος. Το γεγονός μάλιστα –το 
οποίο ελάχιστα προβλήθηκε– ότι τις 
απόψεις του Χριστόπουλου περί ενι-
αίας, και κατά συνέπεια τουρκικής 
μειονότητας, συμμερίστηκε ανοιχτά 
και η τοπική οργάνωση Ξάνθης του 
ΣΥΡΙΖΑ, είναι το πλέον ανησυχητι-
κό και ενδεικτικό στοιχείο.

Εν τέλει δε, η μαζική συμπαρά-
ταξη της πλειοψηφίας της μειονό-
τητας πίσω από το τουρκικό κόμμα 
(κατά 80% στη Ροδόπη και πάνω 
από 60% στην Ξάνθη) δείχνει πως η 
κατάσταση κινδυνεύει πλέον να ξε-
φύγει από κάθε έλεγχο και να αρχί-
σει να θυμίζει ανάλογα φαινόμενα 
στο Κόσοβο, τα Σκόπια ή την Κύπρο. 
Η διακομματική τύφλωση έχει πε-
τύχει το θαύμα της. Η Θράκη καθί-
σταται σταδιακά μια περι-
οχή υπό διακινδύνευση.

Η αποφυγή πλήρους κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα όχι μόνο να κερδίσει χρόνο στη συνολική κυβερνητική στρατηγι-
κή, αλλά και να δρομολογήσει εξελίξεις για την ανασυγκρότηση της «κεντροαριστεράς»

“ 

Ένα	παλλαϊ-

κό	εαμικό	κίνη-

μα	θα	σάρωνε	

όλα	τα	συστημι-

κά	αναχώματα

»

»
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Οι πραγματικοί ρυθμιστές
Άμεσα, δύο είναι τα πιθανότε-
ρα σενάρια. Πρώτον, σε πε-

ρίπτωση που η συγκυβέρνηση των 
απισχνούμενων εταίρων κατορθώσει 
να αποσπάσει μια χαλαρότερη πολιτι-
κή από τους δανειστές –χρησιμοποιώ-
ντας τον μπαμπούλα των λαϊκών αντι-
δράσεων της πιθανής εξαέρωσης της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βου-
λή, ή, ακόμα χειρότερα, της ανόδου του 
ΣΥΡΙΖΑ– τότε έχει κάποια πιθανότητα 
να επιβιώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
μπορεί ακόμα και να συγκεντρώσει 
τις περιπόθητες 180 ψήφους για την 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας 
από την παρούσα Βουλή, δεδομένης 
της προϊούσας αποσύνθεσης ΑΝΕΛ, 
ΔΗΜΑΡ ή ακόμα και Χ.Α. (δύο βου-
λευτές της ήδη βρίσκονται εκτός της 
κοινοβουλευτικής της ομάδας). Σε μια 
τέτοια περίπτωση – αν αποσπάσει και 
σχετικά νωρίς μέσα στο φθινόπωρο 
την περιβόητη επιμήκυνση– έχει μια 
ισχνή ικανότητα επιβίωσης. 

Στη δεύτερη και πιθανότερη πε-
ρίπτωση  –και ο Σόιμπλε έδειξε ήδη τις 
προθέσεις του–, που η πίεση από τους 
δανειστές θα συνεχιστεί και η λήψη 
νέων μέτρων θα εμφανιστεί ως προ-
απαιτούμενο για την υπογραφή της 
συμφωνίας της επιμήκυνσης, τότε και 
οι τελευταίες ελπίδες επιβίωσης θα 
εξανεμιστούν, η κυβέρνηση θα πέσει 
και θα οδηγηθούμε σε εκλογές με σχε-
δόν βέβαιη την απώλεια της πλειοψη-

φίας από τους κυβερνητικούς εταίρους. 
Σε αυτή την περίπτωση, η προσπά-
θεια του ΣΥΡΙΖΑ θα στραφεί στην επί-
τευξη της μεγαλύτερης δυνατής πόλω-
σης, έτσι ώστε να ανεβάσει τα ποσοστά 
του και να μειώσει την εξάρτησή του 
από τους μελλοντικούς κυβερνητικούς 
εταίρους. Σε αυτούς δεν θα συμπερι-
λαμβάνονται οι ΑΝΕΛ, τουλάχιστον με 
τη σημερινή μορφή τους, αλλά μάλλον 
το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ, δεδομέ-
νου ότι η ΔΗΜΑΡ σχεδόν βέβαια θα 
εξαφανιστεί και ένα μέρος των στελε-
χών της θα προσχωρήσει και πάλι στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή 

εθνομηδενιστική και «εκσυγχρονιστι-
κή» πτέρυγά του.

Οι ούτως ή άλλως ισχνές πιθανό-
τητες επιβίωσης της κυβέρνησης θα 
εξαρτηθούν από δύο παράγοντες. Αρ-
χικώς, τον βαθμό και την έκταση της πί-
εσης στην οποία θα την υποβάλει ο ελ-
ληνικός λαός, αρνούμενος να αποδε-
χθεί τα νέα μέτρα και επιμένοντας στη 
φορολογική απεργία την οποία ήδη 
πραγματοποιεί... Ο δεύτερος παράγο-
ντας είναι οι διεθνείς συσχετισμοί, το 
πόσο και εάν οι Αμερικανοί ή οι Κινέ-
ζοι, όπως συνέβη και το 2012, θα πιέ-
σουν τους Γερμανούς, ή/και κατά πό-

σον οι αλλαγές συσχετισμού δύναμης 
στην Ευρώπη θα κλονίσουν την κυρί-
αρχη γερμανική πολιτική της λιτότητας. 
Το μέτωπο
Πριν, αλλά και μετά τις εκλογές, ασκή-
θηκε και ασκείται ένα είδος εκβιασμού 
τόσο απέναντί μας, όσο και ευρύτερα 
σε όσους ανήκουν στον δημοκρατικό 
αντιμνημονιακό χώρο. Ο εκβιασμός 
αυτός θεμελιώνεται στο εξής επιχεί-
ρημα: Γιατί δεν συμπαρατάσσεστε με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να απομακρυν-
θούν οι σημερινοί κυβερνητικοί υπεύ-
θυνοι, και «μετά» μπορείτε να ασκή-
σετε την κριτική σας. Αυτή η εκβιαστι-
κή προτροπή κατέστη μάλιστα ακόμα 
πιο πιεστική μετά τις τελευταίες εκλογές 
και την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώ-
το κόμμα. Επειδή δεν έχει ακόμα δη-
μιουργήσει κάποιο πλειοψηφικό ρεύ-
μα υπέρ του, «χρειάζεται μια βοήθεια», 
από όλους μας για να πραγματοποιηθεί 
το επόμενο βήμα της επικράτησης στις 
εθνικές εκλογές. 

Εμείς ωστόσο πιστεύουμε πως κα-
τεδείχθη για μια ακόμα φορά από τις 
εκλογές πως η συγκρότηση του πλειο-
ψηφικού πατριωτικού-κοινωνικού-οι-
κολογικού και δημοκρατικού μετώπου, 
που έχει ανάγκη η χώρα, θα μπορού-
σε να επιταχυνθεί εάν υπήρχε ένας δια-
κριτός ιδεολογικοπολιτικός πόλος, ικα-
νός να επιταχύνει τις εξελίξεις στην πο-
λιτική ζωή της χώρας γενικά και κατά 
συνέπεια και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τον 
ίδιο τρόπο που οι εσωτερικοί ελεγκτές 

της πολιτικής ορθότητας θεωρούν 
αποφασιστικής σημασίας την ύπαρξη 
κομμάτων της συστημικής κεντροαρι-
στεράς, για να μπορούν να ελέγχουν 
τόσο τη δεξιά (βλέπε συγκυβέρνηση) 
όσο και την αριστερά (ιδεολογικά και 
πολιτικά), η ύπαρξη ενός αντισυστημι-
κού πατριωτικού πόλου θα μπορούσε 
να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις 
στο σύνολο της αριστεράς, αλλά και της 
κοινωνίας γενικότερα, και να αφαιρέ-
σει ταυτόχρονα το έδαφος κάτω από τα 
πόδια του ναζιστικού μορφώματος.

Γι’ αυτό και οι αντίπαλοί μας κά-
νουν ό,τι μπορούν για να μη συγκρο-
τηθεί ένας τέτοιος πόλος (συκοφαντώ-
ντας, προβοκάροντας, αποκλείοντας, 
προβάλλοντας τις πιο αστείες και ελεγ-
χόμενες μορφές αυτού του χώρου, έτσι 
ώστε να μείνει ανήμπορος μεταξύ του 
αντιφατικού χαρακτήρα των ΑΝΕΛ 
και της …. «Δραχμής» του Κατσανέβα). 
Προφανώς λοιπόν, για άλλη μια φορά 
αυτό το αίτημα τίθεται ακόμα πιο επι-
τακτικά. Και την επόμενη περίοδο θα 
πρέπει να παλέψουμε γι’ αυτό, χωρίς 
να ξεχνάμε ποτέ πως  η πολιτική πάλη 
δεν διεξάγεται, ούτε μπορεί να διεξά-
γεται, στο πεδίο της υψηλής πολιτικής. 
Και το ζητούμενο είναι να μεταβληθεί ο 
λαϊκός παράγοντας σε κυρίαρχη παρά-
μετρο του συσχετισμού των δυνάμεων, 
σε αντίθεση με την επικυριαρχία των 
διεθνών δυνάμεων. 

 Γ.Κ

     ΕΚΛΟΓΕΣ

«ΣΟΚ: Και όμως πρώτο κόμμα η Χρυσή 
Αυγή σε δημοσκόπηση της Ζούγκλας!» 
(online-pressblog.blogspot.gr), «Κασιδιά-
ρης 48%! Με τις χούφτες παίρνουν τα γε-
νόσημα Αρούλης, Νικήτας και ΣΙΑ» (εφ. 
Ακρόπολις). 

Αυτοί ήταν μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι από δε-
κάδες κειμένα, εφημερίδες και ιστοσελίδες 
του ακροδεξιού χώρου, σελίδες «αποκαλυ-
πτικής δημοσιογραφίας» τύπου Μακελειού 
και Ζούγκλας, αλλά και από κανάλια, όπως το 
Kontra και το Extra 3. Οι διαδικτυακές δημο-
σκοπήσεις στη Ζούγκλα του Τριανταφυλλό-
πουλου έδιναν τον τόνο και στη συνέχεια ακο-
λουθούσαν οι μικρότεροι. Η διαδικτυακή δη-
μοσκόπηση της Ζούγκλας που δημοσιεύτη-
κε στις 18 Μαρτίου προέβλεπε ότι η Χρυσή 
Αυγή στις ευρωεκλογές θα έφτανε το 25,1% 
και θα ήταν πρώτο κόμμα, με δεύτερον τον 
ΣΥΡΙΖΑ με 20,8%, Ποτάμι 14%, τέταρτο κόμ-
μα η ΝΔ με 9,4% (όσο τελικά πήρε η ΧΑ), και 
μετά ΚΚΕ με 5,1%. Δεύτερη έκπληξη ήταν το 
ΕΠΑΜ με 4,6%, ΠΑΣΟΚ 1,4% κ.λπ. Φυσικά 
αυτή η δημοσκόπηση «έπαιξε» σε ασύλλη-
πτο βαθμό σε ιστοσελίδες και κανάλια και προ-
βλήθηκε και από την ιστοσελίδα της ΧΑ ως μια 

«αντικειμενική» εκτίμηση για τη δύναμή της. 
Τη σκυτάλη από τον Τριανταφυλλόπουλο, 

το προεκλογικό διάστημα, έπαιρνε ο «μαθη-
τής» του (και πια ανταγωνιστής του) Στέφανος 
Χίος. Ο Χίος στην ιστοσελίδα του και στην τη-
λεοπτική εκπομπή του παρουσίαζε τις δημο-
σκοπήσεις του συνταξιούχου καθηγητή Πανά 
(αλήθεια, με ποιο επιτελείο ένας συνταξιούχος 
καθηγητής κάνει μεγάλες δημοσκοπήσεις;). 
Σε δημοσκόπηση του Πανά για το δήμο Αθη-
ναίων για το Μακελειό που παρουσιάστηκε 
την Πρωταπριλιά –ούτε και αυτό ήταν τελικά 
τυχαίο– ο καθηγητής προέβλεπε ότι ο Κασι-
διάρης θα βγει πρώτος με 22,8%, τον ακολου-
θούσε ο Σακελλαρίδης με 19,8%, ο Καμίνης 
με 14,2%, ο Κακλαμάνης 12,1%, Σπηλιωτό-
πουλος 10%, Καπερνάρος 6,7% και ο Σοφια-
νός μόλις 3,9%. Δεν πέτυχε το ποσοστό ούτε 
ενός από τους επτά υποψήφιους! Στην ιστο-
σελίδα του Χίου, ο Πανάς κρατά μια στήλη με 
στοιχηματικές προβλέψεις στο ποδόσφαιρο. 
Αν προβλέψεις του είναι τόσο επιτυχημένες 
και στο ποδόσφαιρο, τότε όσοι τον εμπιστεύο-
νται το σίγουρο είναι θα κλαίνε τα λεφτά τους. 

Άλλη «δημοσκόπηση» της Ζούγκλας 
(25/2/14) έδινε στον Κασιδιάρη 48,8% (!!!) σε 
Σακελλαρίδη και Σπηλιωτόπουλο από 11,8% 
σε Καμίνη 5,7% και στον Κακλαμάνη 5,6%. 
Δεν αναφέρουμε άλλες περιπτώσεις τέτοιων 

«δημοσκοπήσεων», αν και υπάρχουν πολλές. 
Τη δουλειά τους την έκαναν μια χαρά. Σε μια 
περίοδο που η ΧΑ κλυδωνίζονταν, την κρά-
τησαν στα πόδια της, μιας και αρκετοί αφελείς 
δεν έβλεπαν το εμφανές, αλλά πίστευαν ότι η 
ΧΑ ενισχύεται και ότι θα έβγαινε νικήτρια στον 
Δήμο Αθηναίων και δεύτερο κόμμα στις ευ-
ρωεκλογές. Τέτοια σενάρια η ίδια η ΧΑ τα ενί-
σχυε γιατί την ευνοούσαν και συγκρατούσαν 
τους οπαδούς της που ειδικά το αμέσως επό-
μενο διάστημα μετά τη δολοφονία του Φύσσα 
είχαν εξαφανιστεί. Μετεκλογικά, φυσικά, η ΧΑ 

δεν γράφει τίποτα στις ανακοινώσεις της για 
τους δήμους που δεν πήρε ή για το ότι έμει-
νε σε μονοψήφιο ποσοστό, αλλά βάζει τα πράγ-
ματα στην πραγματική τους διάσταση: Ότι κα-
τάφεραν να επιβιώσουν πολιτικά και να δια-
τηρήσουν τους ψηφοφόρους τους. Δυστυχώς, 
αυτοί που παρακολουθούν τέτοιες ιστοσελίδες 
και κανάλια έχουν κοντή μνήμη. Σε λίγο και-
ρό πάλι θα παπαγαλίζουν ότι τα «πραγματικά» 
ποσοστά της ΧΑ είναι πολύ πάνω από το 30% 
και ότι το πιθανότερο θα είναι λάβει στην επό-
μενη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία!

Η Χρυσή Αυγή δεν επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις της Ζούγκλας ότι θα κέρδιζε το δήμο Αθηναίων και θα έβγαινε δεύτερο κόμμα! 

Η Χρυσή Αυγή και τα νούμερα!

του Γ.Μ. 

»
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Η μακρόχρονη κρίση του ευρώ, που σε πολ-
λές χώρες της Ευρώπης προκάλεσε παρα-
τεταμένη ύφεση και οδήγησε την ανεργία 
σε ασυγκράτητα ύψη, μετεξελίσσεται πλέ-
ον σταθερά σε δομική κρίση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η σταδιακή μετεξέλιξη της νο-
μισματικής ένωσης από μια –έστω προβλη-
ματική– κοινότητα αξιών, αλληλεγγύης και 
ισοπολιτείας, σε ένα απάνθρωπο σύστημα 
δανειστών και οφειλετών, με τη Γερμανία να 
αναδεικνύεται σε μοναδικό κερδισμένο της 
κρίσης και τη Μέρκελ να μετατρέπεται σε 
καγκελάριο της Ευρώπης, προκαλούν πλέ-
ον αναταράξεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμη-
μα, γεγονός που έγινε φανερό όχι μόνο από 
τα πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των 
Ευρωπαίων πολιτών στις πρόσφατες ευρω-
εκλογές, αλλά και από τη θεαματική άνοδο 
κάθε απόχρωσης και ιδεολογίας ευρωσκε-
πτικιστικών, ευρωφοβικών και αντιευρω-
παϊκών κομμάτων1, ακόμα και στην «όαση 
της σταθερότητας», τη Γερμανία. 

Έ 
τσι, για τον ακραιφνώς ευρωπαϊστή 
φιλόσοφο Χάμπερμας, με το σο-
καριστικό εκλογικό αποτέλεσμα –
ιδιαίτερα τη θριαμβευτική νίκη του 

Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία– «η Ευρώπη χτυ-
πήθηκε κατευθείαν στην καρδιά»2. Αισθανόμε-
νος ο ίδιος τρόμο από το εκλογικό αποτέλεσμα, 
προειδοποιεί για «δύο μεγάλους κινδύνους»: 
μεσοπρόθεσμα, την «αποτυχία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», λόγω των συνεπειών από τις οικονο-
μικές ανισότητες στο εσωτερικό της Ευρωζώνης 
και, βραχυπρόθεσμα, την «αποσταθεροποίηση 
της Γαλλίας», της χώρας δηλαδή που βυθίζεται 
όλο και περισσότερο στη σκιά της Γερμανίας και 
αισθάνεται να τραυματίζεται η εθνική της περη-
φάνια και να αλλοιώνεται η εθνική της ταυτότητα. 

Οι περισσότερες βέβαια φιλοευρωπαϊκές 
δυνάμεις εξακολουθούν, μετά και τον σεισμό 
της 25ης Μαΐου, να επαναλαμβάνουν τη μόνιμη 
επωδό ότι η ακροδεξιά τρέφεται αποκλειστικά 
από τη μετανάστευση και την οικονομική κρίση 
. Η αποσπασματική αυτή εικόνα οδηγεί προφα-
νώς σε εσφαλμένα συμπεράσματα περί ψήφου 
διαμαρτυρίας, παραπλανημένων ψηφοφόρων 
και δανεικής ψήφου, σε ψυχαναλυτικές ερμη-
νείες για «σύμπτωμα οργής και ανασφάλειας», 
αλλά και σε ελιτίστικη υποτίμηση των λαϊκών 
στρωμάτων, σε γενικευμένη ηθική υποβάθμι-
ση των πολιτικών αντιπάλων (θέλουν το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο στα γόνατα και το κεφάλι της 
Κομισιόν στο πιάτο) ακόμη και σε ύβρεις («μέ-
θυσοι», «τσαρλατάνοι»). Όμως, η ανάδειξη του 
ευροσκεπτικισμού σε αντίπαλο δέος του τεχνο-
κρατικού μοντέλου πολιτικής και στους ελιτίστι-
κους μηχανισμούς των Βρυξελλών, όπου κυρι-
αρχούν ασύδοτοι λομπίστες, αντιδημοκρατικές 
αντιλήψεις και γραφειοκράτες με νοοτροπία τα-
λιμπάν, υποχρεώνει ακόμη και τον Χάμπερμας 
να θεωρεί σωστό το ότι «οι εχθροί της Ευρώπης 
βρήκαν ένα φόρουμ όπου θα καταδεικνύουν 

στις πολιτικές ελίτ την αναγκαιότητα να συμμετέ-
χουν στη διαδικασία της ενοποίησης και οι ίδιοι 
οι πληθυσμοί». Γιατί είναι σαφές ότι η ενισχυμέ-
νη παρουσία των ευρωσκεπτικιστών όχι μόνο 
θα εξαναγκάσει τη Μέρκελ και τους θιασώτες 
της «Ευρώπης του Βερολίνου» να επανεξετά-
σουν το μεγαλογερμανικό τους διακύβευμα και 
την αδιέξοδη συντηρητική τους ατζέντα της λι-
τότητας, αλλά θα προκαλέσει και έναν εντονότα-
το έως και βάναυσο διάλογο για το «ποια Ευρώ-
πη θέλουμε» – πέρα από τους αποκρουστικούς 
κανόνες τις πολιτικής ορθότητας και του καθω-
σπρεπισμού, γι’ αυτό και ασυγκρίτως πιο ενδια-
φέροντα και σίγουρα προς όφελος της πραγματι-
κής δημοκρατίας και όχι αυτής των βρυξελλιώτι-
κων προδιαγραφών.  

Ο θορυβώδης ακροδεξιός, ευρωσκεπτικι-
στικός λόγος, χαρακτηρίζεται από τους πάσης 
φύσεως αντίπαλούς του –από τους συντηρητι-
κούς και νεοφιλελευθέρους μέχρι τους σοσιαλι-
στές και τους Πράσινους, ως θεμελιωδώς  «ανο-
μοιογενής», «ποιοτικά άθλιος», «πολιτικά ακραί-
ος» και «ξεδιάντροπα λαϊκιστικός». Ωστόσο, με 
υποτυπώδεις ευρωπαϊκούς θεσμούς και με μια 
ευρωβουλή, παρά την εκλογική νομιμοποίη-
ση, σε έναν ιδιότυπο διακοσμητικό ρόλο, χωρίς 
πραγματική εξουσία, ούτε η ακροδεξιά πρόκλη-
ση αντιμετωπίζεται, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση φαντάζει σε πολλούς όλο και περισσότερο ως 
φάρσα και το δίλημμα  Γιουνγκέρ ή Σούλτς πα-
ράταιρο, αν όχι γελοίο. 

Για τη Μαρίν Λεπέν πάντως είναι σαφές ότι 
«οι Γάλλοι συνειδητοποίησαν πως η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση δεν ταυτίζεται με τις ουτοπίες που τους 
πουλούσαν και ότι η Ένωση έχει απομακρυνθεί 
πολύ από τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας 
της»4 . Επικαλούμενη τον κίνδυνο μιας ευρωπα-
ϊκής έκρηξης, λόγω του δημοκρατικού ελλείμ-
ματος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναλαμβά-
νει να ηγηθεί της αντιγερμανικής σταυροφορί-
ας, με όπλο τον τρωθέντα γαλλικό εθνικισμό και 
με τη βεβαιότητα ότι θα κερδίζει πόντους, ενόψει 
γαλλικής προεδρίας. Γι’ αυτό και η παρουσία του 
Εθνικού Μετώπου στον βάλτο των Βρυξελλών 
σίγουρα θα προκαλέσει και ισχυρότατους μετα-
σεισμούς, ακόμη και μέσα στη Γαλλία – και όχι 
μόνο. Ο «λαϊκιστικός λόγος», όσο καταδικαστέος 
κι αν είναι για την ευρωπαϊκή ελίτ και τα δημοσι-
ογραφικά της φερέφωνα, για πολλούς από τους 
ευρωσκεπτικιστές ισοδυναμεί με «αδιαπραγ-
μάτευτη υποχρέωση για ελευθερία» και μέσον 
αντιμετώπισης «του πολιτισμικού πολέμου που 
κήρυξε η ολιγαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ενάντια σε ένα μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας», αλλά και «επιθυμία για αλληλεγγύη 
και για τα ιδανικά της εθνικής ανεξαρτησίας».

Ο καρολίγκειος ευρωπαϊκός πυρήνας (Γαλ-
λία και Ολλανδία) δείχνει να εναντιώνεται στον 
γερμανικό ηγεμονισμό. Δεν αποκλείεται ν’ ακο-
λουθήσει σύντομα και ο ευρωπαϊκός Νότος. Άλ-
λωστε, ένας ρόλος Ευρωπαίου ηγεμόνα, είτε σε 
πολιτικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, δεν ήταν 
ποτέ αποδεκτός στην Ευρώπη και κατά κανόνα 
οι ευρωπαϊκοί λαοί και τα ευρωπαϊκά έθνη δεν 
τον ανέχονταν για πολύ. Αυτό τουλάχιστον διδά-
σκει η ιστορία. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να 
λησμονούμε είναι ότι απέναντι στην απεριόριστη 
δύναμη των τραπεζιτών και του παγκοσμοποιη-
μένου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, ούτε ο 
γερμανικός οικονομικός εθνικισμός  και το γερ-
μανικό οικονομικό θαύμα της Μέρκελ, ούτε το 
«πρώτα η Γαλλία» της Λεπέν προσφέρουν μια 
αξιόπιστη απάντηση. Και αυτό το φαινόμενο δεν 
το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, τουλάχιστον με 
τις τις σημερινές του διαστάσεις.

                                                                                                                                 ΔΙΕΘΝΗ

Η Ε. Ε. και η ακροδεξιά πρόκληση
Απέναντι στους τραπεζίτες, ούτε η Μέρκελ, ούτε η Λεπέν προσφέρουν μια αξιόπιστη απάντηση.

Οι περισσότερες βέβαια φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις εξακολουθούν μετά και το «σεισμό» της 
25ης Μαΐου να επαναλαμβάνουν τη μόνιμη επωδό ότι η ακροδεξιά τρέφεται αποκλειστικά από 
τη μετανάστευση και την οικονομική κρίση

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο βρετανι-

κός Εκόνομιστ, γι’ αυτό που αποκαλεί «πα-

γκόσμιο έλλειμμα στη χρηματοδότηση των 

υποδομών». Σύμφωνα με στοιχεία που δη-

μοσίευσε στις 22 Μαΐου 2014, οι παγκόσμι-

ες δαπάνες για τις υποδομές (μεταφορές, 

ενέργεια, νερό και τηλεπικοινωνίες) ανέρ-

χονται στα 2,7 τρισ.$ τον χρόνο, ενώ η συντή-

ρησή τους απαιτεί 3,7 τρισ.$. Μιλάμε δηλαδή 

για μια τρύπα 1 τρισ.$, που ισοδυναμεί με το… 

ΑΕΠ της Νοτίου Κορέας. 

Ένα μεγάλο κομμάτι του ελλείμματος προκύπτει 

κύρια από τις πολιτικές λιτότητας που ακο-

λουθούνται στη Δύση. Για παράδειγμα, ανα-

φέρει ο Εκόνομιστ, στις ΗΠΑ οι δημόσιες 

δαπάνες για τις υποδομές βρίσκονται στο χα-

μηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας, την 

ίδια στιγμή που η Αμερικάνικη Ένωση Πολιτι-

κών Μηχανικών κρούει τον κώδωνα του κιν-

δύνου για την κατάσταση των δρόμων (την 

βαθμολόγησε πρόσφατα με D+). 

Μια άλλη αιτία για αυτή την κατάσταση αφορά 

στον ιδιωτικό τομέα: Πλέον, οι κυρίαρχες τά-

σεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό στε-

ρέωμα προσανατολίζονται προς την εγκα-

τάλειψη των ιδιωτικών επενδύσεων στις 

υποδομές, καθώς θεωρείται ότι δεν είναι σε 

θέση να προσφέρουν μεγάλα βραχυπρόθε-

σμα κέρδη, την ίδια στιγμή που απασχολούν 

τους εμπειρογνώμονες των μεγάλων οίκων 

σε άκρως πολύπλοκα σχέδια συντήρησης και 

αξιοποίησης των υποδομών. 

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά –που επιβεβαιώ-

νουν και στην πράξη την άποψη ότι το ιδιωτι-

κό κεφάλαιο δεν γίνεται να εμπλακεί στη δι-

αχείριση των υποδομών, πολύ απλά διότι 

είναι από τη φύση του ανίκανο να ανταπεξέλ-

θει  στις ανάγκες ενός τέτοιου έργου, το ΤΑΙ-

ΠΕΔ προχωράει ακάθεκτο στην εκποίηση των 

υποδομών στη χώρα μας… Κάποτε, στα 1989, 

ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραφε σ’ ένα τρα-

γούδι του, «με το φως σπασμένο/κρατικοποι-

ημένο…» Σήμερα, ένας άλλος Σαββόπουλος 

θα έγραφε…  «με το φως σπασμένο/ιδιωτικο-

ποιημένο»…

Παγκόσμια 
κρίση στη 
διαχείριση 
και την 
συντήρηση 
των 
υποδομών

“ 

Ο καρολίγκειος ευρω-

παϊκός πυρήνας (Γαλ-

λία και Ολλανδία) δεί-

χνει να εναντιώνεται 

στον γερμανικό ηγεμο-

νισμό.
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Μπορεί η ρωσοκινεζική συμ-
φωνία φυσικού αερίου ύψους 
400 δισ. δολαρίων να κλείστηκε 
την τελευταία στιγμή στη Σαγκάη 
την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά 
η περασμένη εβδομάδα φαίνε-
ται πως προανήγγειλε τη γέννη-
ση του ευρασιατικού αιώνα. 

Π 
ρος επισφράγιση του 
ανωτέρω γεγονότος, 
την Πέμπτη, οι περισ-
σότεροι παίκτες ήταν 

παρόντες στο Διεθνές Οικονομικό 
Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης –
τη ρωσική απάντηση στο φόρουμ 
του Νταβός– και την Παρασκευή ο 
Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, 
ανανεωμένος από την επιτυχία του 
στη Σαγκάη, χαιρέτισε τους συμμε-
τέχοντες και απογείωσε τη συνδιά-
σκεψη.

Σίγουρα θα περάσει κάποιο εύ-
λογο χρονικό διάστημα για να εκτι-
μηθούν οι πολύπλοκες επιπτώ-
σεις αυτού που συντελέστηκε την 
περασμένη εβδομάδα, όμως ήδη 
τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. 
Φαίνεται πως υπήρχαν λιγότε-
ρα στελέχη δυτικών πολυεθνικών 
στην Πετρούπολη, ως αποτέλεσμα 
των πιέσεων που ασκήθηκαν από 
την κυβέρνηση Ομπάμα, στα πλαί-
σια της πολιτικής απομόνωσης της 
Ρωσίας. Έτσι, μπορεί να απουσίασαν 
η Μόργκαν Στάνλεϊ και η Γκόλντμαν 
Σακς, αλλά, όλοι οι Ευρωπαίοι παί-
κτες με κάποια επιρροή ήρθαν, εί-
δαν και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν 
να κάνουν δουλειές με τους Ρώσους.

Επιπλέον, η παρουσία της Ασίας 
στο φόρουμ ήταν εντυπωσιακή. Ας 
προστεθεί κι αυτό το γεγονός στη λί-
στα με τις κινέζικες αντιδράσεις στην 
ασιατική περιοδεία «ανάσχεσης 
της Κίνας» που πραγματοποίησε ο 
Μπαράκ Ομπάμα τον Απρίλιο.

Είχα την τύχη να παρακολου-
θήσω την κρίσιμη συνάντηση για 
τη ρωσοκινεζική οικονομική συ-
νεργασία την πρώτη ημέρα της 
συνδιάσκεψης. Ήταν φανερό ότι ο 
οδικός χάρτης είναι ήδη έτοιμος. 
Σύμφωνα με τον Κινέζο αντιπρόε-
δρο Λι Γιουαντσάο: «Σχεδιάζουμε 
να συνδυάσουμε το πρόγραμμα 
για την ανάπτυξη της ρωσικής Άπω 
Ανατολής και τη στρατηγική για την 
ανάπτυξη της Βορειοανατολικής 
Κίνας σε ένα ενιαίο πλάνο».

Αυτή ήταν μόνο μια στιγμή του 
επικείμενου ευρασιατικού συνασπι-
σμού, ο οποίος πρόκειται να συντα-
ράξει συθέμελα την παγκόσμια κα-

θεστηκυία τάξη. Η όποια σύγκρι-
ση της νέας κατάστασης με το, πάλαι 
ποτέ, σινοσοβιετικό σύμφωνο, εί-
ναι παιδαριώδης. Το πραξικόπημα 
στην Ουκρανία –μέρος της αμερι-
κανικής πολιτικής περιορισμού της 
Ρωσίας– απλώς, έσπρωξε τη Ρωσία 
προς την Ασία γρηγορότερα απ’ ό,τι 
θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς.

Όλα ξεκινούν από το Σετσουάν
Αυτό που διαφάνηκε στην Αγία 
Πετρούπολη, από συζήτηση σε συ-
ζήτηση, ήταν η συναρμολόγηση, 
κομμάτι κομμάτι, των νέων κινέζι-
κων δρόμων του μεταξιού, στόχος 
των οποίων είναι η ένωση, μέσω του 
εμπορίου, της Κίνας, της Ρωσίας και 
της Γερμανίας.

Για την Ουάσιγκτον το παραπά-
νω αποτελεί κάτι περισσότερο από 
ανάθεμα. Η αμερικανική απάντη-
ση ήταν μια, δύο, πρόχειρες συμ-
φωνίες, οι οποίες, στη θεωρία, δύ-
νανται να εξασφαλίσουν το αμερικα-
νικό μονοπώλιο στα 2/3 του παγκο-
σμίου εμπορίου: η Υπερειρηνική 
Συνεργασία (ΤΡΡ) –η οποία ουσι-
αστικά απορρίφθηκε από παίκτες 
κλειδιά της Ασίας, όπως η Ιαπωνία 
και η Μαλαισία, κατά το πρόσφα-
το ταξίδι του Μ. Ομπάμα στην πε-
ριοχή– και η ακόμα προβληματι-
κότερη Υπερατλαντική Συνεργασία 
με την ΕΕ, την οποία οι Ευρωπαίοι 
βρίσκουν αποκρουστική. Και οι δύο 
συμφωνίες βρίσκονται στη φάση 
των μυστικών διαπραγματεύσεων 

και βασικά εξυπηρετούν αποκλει-
στικά τα συμφέροντα των αμερικα-
νικών πολυεθνικών.  

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά την 
Ασία, η Κίνα έχει προτείνει μια πε-
ριοχή ελεύθερου εμπορίου για την 
ζώνη της Ασίας-Ειρηνικού. Το γε-
γονός ότι, ήδη, αποτελεί τον μεγα-
λύτερο εμπορικό εταίρο του 10με-
λούς Συνεταιρισμού των Εθνών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 
σίγουρα βοηθά προς αυτή την κα-
τεύθυνση.

Όσο για την Ευρώπη, το Πεκίνο 
προτείνει την επέκταση του σι-
δηροδρόμου που, μόνο σε δώδε-
κα μέρες, συνδέει το Τσενγκντού, 
την πρωτεύουσα του Σετσουάν, με 
το Λοντζ της Πολωνίας, διασχίζο-
ντας το Καζαχστάν, τη Ρωσία και 

τη Λευκορωσία. Το τελικό σχέ-
διο είναι η σιδηροδρομική γραμμή 
Τσονγκίνγκ-Ξινγιάνγκ-Ευρώπης, 
η οποία θα έχει τελικό σταθμό το 
Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα 
αποτελέσει την πιο εμπορική δια-
δρομή στον κόσμο.

Και έπονται κι άλλα. Μία ημέ-
ρα πριν από την υπογραφή της ρω-
σοκινεζικής συμφωνίας αερίου, ο 
Κινέζος πρόεδρος Ξι Ζινπίνγκ κά-
λεσε τις ασιατικές χώρες να συνδι-
αμορφώσουν έναν νέο οργανισμό 
συλλογικής ασφαλείας, που θα συ-
μπεριλαμβάνει τη Ρωσία, το Ιράν, και 
θα αποκλείει τις ΗΠΑ. Μιμούμενος 
τον Πούτιν, ο Ξι αποκάλεσε το 
ΝΑΤΟ «ψυχροπολεμικό απομει-
νάρι». Παρόντες τη στιγμή της ανα-
κοίνωσης στη Σαγκάη δεν ήταν άλ-
λοι από τον πρωθυπουργό του Ιράκ, 
Νούρι Αλ Μαλίκι, τον πρόεδρο του 
Αφγανιστάν, Χαμίντ Καρζάι και τον 
Ιρανό πρόεδρο, Χασάν Ρουχανί. 

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα 
τους. Η Κίνα αγοράζει, αυτήν τη 
στιγμή, τη μισή παραγωγή πετρε-
λαίου του Ιράκ και επενδύει μεγά-
λα κεφάλαια στην ενεργειακή υπο-
δομή της χώρας. Επίσης, έχει επεν-
δύσει στην εξορυκτική βιομηχανία 
του Αφγανιστάν –ειδικά στο λίθιο 
και το κοβάλτιο και, φυσικά, μαζί με 
τη Ρωσία, εξακολουθούν εμπορικά 
να συνεργάζονται στενά με το Ιράν.

Προφανώς, αυτό είναι το κέρδος 
των ΗΠΑ μετά από μια 10ετία συ-

νεχών πολέμων, αδιάκοπων πιέσε-
ων, κυρώσεων αδιάκριτων και εξό-
δων τρισεκατομμυρίων δολαρίων 
σε αδιέξοδες στρατηγικές.

Η, πλέον, ενδιαφέρουσα συζή-
τηση που παρακολούθησα στην Αγ. 
Πετρούπολη, ήταν αυτή που σχε-
τιζόταν με τις πολιτικές και οικονο-
μικές δυνατότητες της επέκτασης 
του Οργανισμού Συνεργασίας της 
Σαγκάης (SCO), τιμώμενο πρόσωπο 
του οποίου ήταν ο Λι Γιουαντσάο. Ο 
SCO πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι 
πολύ παραπάνω από ένα απλό αντί-
στοιχο του ΝΑΤΟ, με στόχο την κα-
ταπολέμηση της διακίνησης ναρ-
κωτικών και της τρομοκρατίας. 
Απώτερος σκοπός του SCO είναι το 
άνοιγμα εμπορικών δραστηριοτή-
των στην Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, 
τη Μογγολία και το Αφγανιστάν, 
χώρες οι οποίες είναι παρατηρη-
τές του οργανισμού και γρήγορα θα 
γίνουν πλήρη μέλη. Για μια ακόμη 
φορά, παρατηρούμε την ευρασια-
τική ενοποίηση σε δράση. Τα νέα 
παρακλάδια του δρόμου του μετα-
ξιού είναι ζήτημα χρόνου και αυτό 
σημαίνει στενότερη συνεργασία με 
το Αφγανιστάν (ορυκτά) και το Ιράν 
(ενέργεια).

Η νέα ανάπτυξη της Κριμαίας
Κάτι το οποίο έκανε μεγάλη εντύπω-
ση στην Αγ. Πετρούπολη ήταν η δι-
άθεση της Κίνας να χρηματοδοτήσει 
μια σειρά από έργα στην Κριμαία, 
τα νερά της οποίας κρύβουν ανε-

Η Πετρούπολη δείχνει το μέλλον; 
Οι εξελίξεις του Οικονομικού Φόρουμ της Ασίας και ο νέος άξονας Ρωσίας-Κίνας

Όσο για την Ευρώπη, το Πεκίνο προτείνει την επέκταση του σιδηροδρόμου που, μόνο σε 12 μέρες, συνδέει το Τσενγκντού, την πρωτεύουσα του Σε-
τσουάν, με το Λοντζ της Πολωνίας διασχίζοντας το Καζαχστάν, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

“ 

Σε ότι αφορά την 

Ασία, η Κίνα έχει 

προτείνει μια πε-

ριοχή ελεύθερου 

εμπορίου για την 

περιοχή της Ασί-

ας-Ειρηνικού.

Του Πέπε Εσκομπάρ
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ξερεύνητο, ακόμη, ενεργειακό πλούτο και 
αποτελούν, πλέον, ρωσική ιδιοκτησία. Τα 
εν λόγω σχέδια αφορούν μια κρισίμης ση-
μασίας γέφυρα πάνω από τον πορθμό του 
Κερτς, η οποία θα συνδέσει την Κριμαία με 
τη ρωσική ενδοχώρα, την επέκταση των 
κριμαϊκών λιμανιών, την κατασκευή σταθ-
μών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και τη 
δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών 
(SEZ). Προφανώς, η Ρωσία δύναται να εκλά-
βει τα παραπάνω κινέζικα σχέδια ως, ντε 
φάκτο, αναγνώριση της προσάρτησης της 
Κριμαίας.

Όσο για την Ουκρανία, όπως σχολία-
σε ο Βλ. Πούτιν: «Ήρθε η ώρα να αποπλη-
ρώσει τα χρέη της προς τη Ρωσία», και ο 
απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο, φαίνεται πως 
έχει συνειδητοποιήσει το προφανές: ο αντα-
γωνισμός με τη Ρωσία δεν συμφέρει την 
Ευρώπη.

Ο Ντιμίτρι Τρένιν, διευθυντής του 
Κέντρου Κάρνεγκι της Μόσχας, είναι ένας 
από αυτούς που προσπάθησαν, μάταια, να 
προειδοποιήσουν τη Δύση για το ενδεχόμε-
νο στενότερης ρωσοκινεζικής συνεργασίας: 
«Η Ρωσία και η Κίνα θα συνεργαστούν ακό-
μη στενότερα στο μέλλον… Ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο θα ενισχύσει, αναμφίβολα, την Κίνα, 
αλλά θα δώσει, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα 
στη Ρωσία να αντέξει τη γεωστρατηγική πίε-
ση των ΗΠΑ, να βρει διέξοδο σε έναν ενδε-
χόμενο επαναπροσανατολισμό της ενεργει-
ακής πολιτικής της Ευρώπης, να αναπτύξει 
τη Σιβηρία και τη ρωσική Άπω Ανατολή και 
να συνδεθεί με την ευρύτερη περιοχή της 
Ασίας και του Ειρηνικού. 

Ξανά στον δρόμο του μεταξιού 
Η συμβιωτική, πλέον, στρατηγική συμμα-
χία Κίνας-Ρωσίας –με την πιθανότητα επέ-
κτασής της προς το Ιράν– αποτελεί θεμε-
λιακό γεγονός του 21ου αιώνα. Η συμμα-
χία θα προσεταιριστεί, σταδιακά, τις χώρες 
BRICS, τον Οργανισμό Συνεργασίας της 
Σαγκάης (SCO), τον Οργανισμό Συλλογικής 
Ασφάλειας (CSTO) και το Κίνημα των 
Αδεσμεύτων Χωρών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, βέβαια, ότι οι 
γνωστές δεξαμενές σκέψης της Δύσης θα 
εξακολουθήσουν να διατείνονται πως, το 
μόνο πιθανό μέλλον είναι αυτό του οποί-
ου θα ηγείται η, μία, «καλή», αυτοκρατορία. 
Είναι, επίσης, πολύ αμφίβολο, αν το παρα-
πάνω θα γίνει πιστευτό από τον πραγματι-
κό κόσμο. Ο μονοπολισμός μπορεί να έχει 
πεθάνει, αλλά, δυστυχώς, το μέλλον του κό-
σμου μας παρεμποδίζεται από το πτώμα 
του, το οποίο φέρει, πλέον, την ονομασία 
«ενδυνάμωση των εταίρων», σύμφωνα με 
το νέο δόγμα Ομπάμα.

Μετάφραση: Κώστας Μαυρίδης
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα atimes.com,.

Η νέα περίοδος της αμερικανικορωσικής 
αντιπαράθεσης προκαλείται, αναμφίβο-
λα, από γεωστρατηγικές και οικονομικές 
αποκλίσεις συμφερόντων. Άλλωστε, ου-
δέποτε οι ΗΠΑ παραιτήθηκαν από τη δι-
εύρυνση και εμβάθυνση της παγκόσμιας 
ηγεμονίας τους. Τούτο συνεπάγεται την 
αναπόφευκτη σύγκρουσή τους με όλους 
τους δυναμικούς και μη ελεγχόμενους 
πόλους του παγκόσμιου συστήματος. Και 
ο σημαντικότερος από αυτούς, για μια σει-
ρά λόγους, είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. 
Κάθε αντιπαλότητα, όμως, ενέχει απαραί-
τητα και ιδεολογική διάσταση, που δεν εί-
ναι δευτερεύουσας σημασίας. Το αντίθε-
το. 

Ο 
Ψυχρός Πόλεμος του περα-
σμένου αιώνα διεξήχθη με τους 
όρους της ιδεολογικής τιτανομα-
χίας μεταξύ του αγγλοσαξονικού 

φιλελευθερισμού και του ρωσικού κομμουνι-
σμού. Έτσι, η επιβολή της επιρροής του ενός από 
τους δύο παγκόσμιους ηγεμόνες επί μιας κρατι-
κής οντότητας καθόριζε, ταυτόχρονα, την οικονο-
μική της δομή, το πολιτικό της σύστημα, τον γεω-
πολιτικό της προσανατολισμό. 

Η κομμουνιστική κοσμοαντίληψη, μετά την 
ανάδειξή της σε κρατική ιδεολογία στη Ρωσία 
–με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που της 
προσέδωσε αυτή η ιστορική μείξη– εξαπλώθηκε 
ραγδαία. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αν 
κι ο κομμουνισμός αποτέλεσε γέννημα της 
καπιταλιστικής Δύσης, η μέγιστη αποδοχή του 
θα καταγραφεί στην «περιφέρεια». Εκκινώντας 
από την πολυεθνική και πολυθρησκευτική 
σοβιετική επικράτεια, θα γονιμοποιηθεί από 
τα εθνικά κινήματα των «λαών της Ανατολής». 
Εν τέλει, θα ταυτιστεί, σε όλες τις ηπείρους, με 
τον διαρκή αντιαποικιακό αγώνα ενάντια στις 
δυτικές δυνάμεις. Η εξέλιξη αυτή στάθηκε το 
ισχυρότερο εργαλείο της διεθνούς επιρροής της 
Σοβιετικής Ένωσης στον ανταγωνισμό της με τη 
Δύση.

Τελικώς, η επικράτηση των ΗΠΑ, τη 
δεκαετία του 1990, σήμανε και την επικράτηση 
των βασικών ιδεολογικών κατυθύνσεών τους, οι 
οποίες στη συνέχεια προσαρμόστηκαν ανάλογα 
στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Ο στόχος του 
«παγκόσμιου χωριού», με «ανοιχτές αγορές» 
και «ανοιχτά σύνορα», ήταν και είναι ο απώτατος 
στόχος των αμερικανικών ελίτ. Στην περιγραφή 
των λεπτομερειών του οράματος παραλείπεται, 
ωστόσο, ότι βασική προϋπόθεση για την 
εκπλήρωση και επιβίωσή του είναι η κυριαρχία 
των ίδιων των ΗΠΑ επί του «χωριού». Εξάλλου, 
κάθε αυτοκρατορία προβάλλει την ολοκλήρωσή 
της ως επιβολή της ιδέας της ειρήνης, που παύει 
την ιστορική ανωμαλία των συγκρούσεων και 
των πολεμικών αναμετρήσεων. 

Η Ρωσία, σε αυτή την αμερικανική 
εδαφική και πολιτισμική εξάπλωση, υψώνει 
μόνον την αντανακλαστική άμυνα των 
γεωπολιτικών της συμφερόντων, ή φέρει και 
μια εναλλακτική πρόταση, απέναντι σε αυτήν της 

παγκοσμιοποίησης;
Η δυτική κριτική εστιάζεται, όπως συνηθίζει 

με ηγέτες που αντιπαρατίθενται με τις ΗΠΑ, στα 
αυταρχικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης 
του προέδρου της Ρωσίας, Βλαδίμηρου 
Πούτιν. Στην κριτική τους περιλαμβάνονται, 
εκτός της κατηγορίας για την ιμπεριαλιστική 
εξωτερική πολιτική της Μόσχας, η άμεση 
κρατική παρέμβαση στη διαχείριση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, η παρεμπόδιση 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, η αρνητική 
αντιμετώπιση εναλλακτικών κινημάτων. 
Τα φαινόμενα αυτά θεωρούνται, από τους 
ίδιους αναλυτές, απλώς ως συντηρητικά και 
αναχρονιστικά και θα πρέπει να εξαλειφθούν – 
μαζί με τον Πούτιν... 

Η παραπάνω ανάγνωση αρχίζει, όμως, 
να χωλαίνει, όταν διαπιστώνεται ότι ο Πούτιν 
βρίσκει συμπαθούντες όχι μόνον σε κράτη 
όπου αμφισβητείται εν μέρει ή ολοκληρωτικά 
η αμερικανική ηγεμονία, αλλά και μεταξύ 
των ευρωπαϊκών λαών. Και λόγος γίνεται 
όχι μόνον για λαούς έχοντες δεσμούς με 
τη Ρωσία, όπως οι βαλκανικοί, αλλά και 
αυτούς της Δυτικής Ευρώπης. Η οικονομική 
κρίση, ως απότοκο των ανισορροπιών που 
δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, η «θεϊκή» 
παντοδυναμία των απρόσωπων αγορών, η 
απειλή της απώλειας μιας σύνθετης, αλλά 
εμπεδωμένης ταυτότητας των ευρωπαϊκών 
εθνών, η δυσλειτουργία και αυτονόμηση 
των ευρωπαϊκών υπερδομών, ενισχύουν τα 
αμυντικά κοινωνικά αντανακλαστικά. Όπως 
φαίνεται, το έθνος-κράτος δεν έχει πεθάνει στη 
συνείδηση εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Σε κάθε 
χώρα, η κραυγή για διάσωση της διακριτής 
συλλογικότητας διοχετεύεται σε διαφορετική 
κοίτη –βέβαια και στους απειλητικούς 
ξεροπόταμους της ακροδεξιάς. Ο πυρήνας, 

όμως, της αγωνίας είναι ο ίδιος. Ως εκ τούτου, 
η Ρωσία αρχίζει να εμφανίζεται, σε μεγάλα 
τμήματα των χειμαζόμενων μεσαίων τάξεων 
των ευρωπαϊκών κρατών, ως η δύναμη εκείνη 
που αντιπαρατάσσεται στη διαλυτική ορμή 
των δυνάμεων του εξαμερικανισμού και της 
παγκοσμιοποίησης. 

Η πραγματικότητα, βεβαίως, είναι ότι στην 
ίδια τη Ρωσία δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο 
κοινωνικό ή πολιτισμικό αντίβαρο, που να 
απειλεί το παγκοσμιοποιημένο ιδανικό πρότυπο. 
Η ρωσική κοινωνία δεν έχει ακόμη ιαθεί από 
το σοκ της διάλυσης της ΕΣΣΔ. Η μεταβατική 
της φάση διέπεται από πολλές δυσεπίλυτες 
αντιφάσεις: αυτοκρατορική αντίληψη 
των διεθνών της σχέσεων και επαρχιακή 
εσωστρέφεια στην εσωτερική της διοίκηση, 
σεβασμός στο πνευματικό της παρελθόν και 
απογοητευτικά αλλοτριωμένες ελίτ νεόπλουτων, 
αυστηρότητα της θρησκευτικής λατρείας και 
θεοποίηση του χρήματος. Ωστόσο, η σύγκρουση 
με τις ΗΠΑ επιβάλλει στη Ρωσία, για να έχει 
αυξήσει τις ελπίδες επιτυχίας της και να κερδίσει 
σταθερές συμμαχίες, πέραν της προβολής της 
ισχύος της, να προχωρήσει σε σημαντικούς 
εσωτερικούς μετασχηματισμούς, σε κοινωνικό 
και ιδεολογικό πεδίο. Βεβαίως, καλό είναι να μη 
λησμονούμε ότι η ιστορία δεν κινείται με καθαρά 
σχήματα, τα οποία δημιουργεί η δική μας 
ανάγκη για κατανόηση της πραγματικότητας. 

Η υπόθεση, πάντως, ότι πέριξ των ουκρανικών 
στεπών, συγκροτούνται τα στρατόπεδα που θα 
κρίνουν το μέλλον της παγκοσμιοποίησης, δεν 
είναι ανυπόστατη. Και σ’ αυτή την αντιπαράθεση 
δεν είναι απίθανο στην Ευρώπη να υψωθεί νέο 
Σιδηρούν Παραπέτασμα...   

Ρωσία vs Παγκοσμιοποίηση;
Μια νέα περιόδος αμερικανο-ρωσικής αντιπαράθεσης.

Η πραγματικότητα, βεβαίως, είναι ότι στην ίδια τη Ρωσία δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο κοι-
νωνικό ή πολιτισμικό αντίβαρο που να απειλεί το παγκοσμιοποιημένο ιδανικό πρότυπο.

Του Σωτήρη Δημόπουλου
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Σ’ ένα καταθλιπτικό μετεκλογικό 
ευρωπαϊκό τοπίο, όπου η άκρα 
δεξιά κατάφερε να αναδειχθεί σε 
πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη 
σε μια σειρά ευρωπαϊκών δημο-
κρατιών, η Ισπανία αναβίωσε ξανά 
το περίφημο τουριστικό σλόγκαν 
της δεκαετίας του 1960: «Η Ισπα-
νία, είναι διαφορετική». 

Ε 
νώ το δεξιό Λαϊκό Κόμμα 
κέρδισε τις περισσότερες 
ψήφους, τα πραγματικά 
νέα αφορούν στην αξι-

οσημείωτη ανάδυση ενός νέου πο-
λιτικού σχηματισμού, του Ποντέμος 
(Μπορούμε!) στην πολιτική σκηνή, 
το οποίο ήρθε τέταρτο με σχεδόν 1,25 
εκατομμύρια ψήφους, κερδίζοντας 5 
έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το μόνο εθνικό κόμμα στην Ισπα-
νία που έφτασε τόσο κοντά σε μια τέ-
τοια επιτυχία, ήταν η είσοδος της Ένω-
σης για την Πρόοδο και την Δημο-
κρατία στο εθνικό κοινοβούλιο το 
2008, με μία μόλις έδρα. 

Βέβαια, οι Ευρωπαϊκές και οι 
Εθνικές εκλογές είναι δύο εντελώς δι-
αφορετικά πράγματα, αλλά ήδη η επί-
δραση του «Ποντέμος» έχει γίνει ιδι-
αίτερα αισθητή. Όπως ο υποστηρίζει 
ο Φερνάντεζ Αλμπέρτος, σε μερικές 
πόλεις και αυτόνομες κοινότητες, το 
«Ποντέμος» κατάφερε να επικρατήσει 
έναντι των παραδοσιακών κομμάτων, 
ακόμα και στα προπύργιά τους –κατα-
φέρνοντας για παράδειγμα να ξεπερά-
σει στην Γαλικία το τοπικό Εθνικιστικό 
Κόμμα και την προοδευτική/εθνικι-
στική/οικολογική συμμαχία κομμά-
των Compromis στην Βαλένθια. 

Το Ποντέμος ήδη χαρακτηρίζε-
ται ως «αντισυστημικό» από τα δε-
ξιά ΜΜΕ, και την ίδια στιγμή που γί-
νεται αντικείμενο θεαματικής υποδο-
χής από διάφορους προοδευτικούς 
αριστερούς, κατακρίνεται από άλ-
λους επειδή «διέσπασε την αριστερά» 
(μια κάπως αστεία κατηγορία δεδο-
μένης της κατάστασης της αριστεράς 
στην Ισπανία), η φλερτάρεται από το 
κόμμα της Ενωμένης Αριστεράς (UI), 
και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 
της Ισπανίας (PSOE). Η πρώην σοσι-
αλίστρια και τώρα εκπρόσωπος του 
Κόμματος της Ενότητας για την Πρό-
οδο και την Δημοκρατία, Ρόζα Ντίεζ, 
προέβηκε στον (γελοίο) ισχυρισμό ότι 
«υπάρχουν θεαματικές αναλογίες με-
ταξύ κάποιων ιδεών του Ποντέμος και 
εκείνων του Εθνικού Μετώπου της 
Λε Πεν».  

Εάν θέλει κάποιος να αναζητήσει 
πραγματικά τα ιδεολογικά ερείσματα 
που βρίσκονται πίσω από την ηγετι-
κή ομάδα του Ποντέμος, ο Γκράμσι ή 

ο Υποδιοικητής Μάρκος των Ζαπατί-
στας θα ήταν μια καλή αφετηρία. Αλλά 
ήταν η άρνησή του να προβεί σε ιδε-
ολογικοποιήσεις, και να αυτοπροσδι-
οριστεί με τους όρους τυπικών πολι-
τικών ιδεολογιών, κλασικό χαρακτη-
ριστικό των αυτόνομων κοινωνικών 
κινημάτων και του κινήματος της 15 
Μαΐου (αγανακτισμένοι), που απο-
τέλεσε ένα καθοριστικό στοιχείο της 
αποτελεσματικής στρατηγικής των 
Ποντέμος.  

Σε αυτό το σημείο οι Ποντέμος τή-
ρησαν αποστάσεις από τον στενότερο 
πολιτικό ανταγωνιστή τους, την συμ-
μαχία της Ενωμένης Αριστεράς. Εάν 
πολλές από τις θέσεις τους είναι κοι-
νές, η γλώσσα και η επιχειρηματολο-
γία είναι πολύ διαφορετική. Για πολ-
λούς, η Ενωμένη Αριστερά δείχνει 
γερασμένη, κουρασμένη και κολλη-
μένη στο παρελθόν, πράγματα που 
αληθεύουν τουλάχιστον για μια πε-
ρίοδο. Αντίθετα, το Ποντέμος αντιλή-
φθηκε πολύ καλά ότι εάν ο λαός δεν 
είναι διατεθειμένος να σκεφτεί με αντι-
καπιταλιστικούς όρους, είναι πολύ ευ-
νοϊκά διακείμενος σε κριτικές εναντί-
ον των απατεώνων τραπεζιτών και 
των διεφθαρμένων πολιτικών. 

Οι Ποντέμος παρουσίασαν τους 
εαυτούς τους ως το κόμμα των «καθη-
μερινών ανθρώπων», που αντιλαμβά-
νονται τις ανάγκες τους και είναι δια-
τεθειμένοι να καθοδηγηθούν από αυ-
τούς μέσα από μια συμμετοχική δια-

δικασία (αντί να χρίσουν εαυτούς σε 
ρόλο ιδεολογικής πρωτοπορίας). Θέ-
λουν να «υπερβούν τις ταμπέλες» (και 
πάλι μια χαρακτηριστική τάση των 
αδέσμευτων προοδευτικών κοινωνι-
κών κινημάτων στην Ισπανία). 

Η στρατηγική τους λειτούργησε 
πολύ καλά, και η απόσπαση 1,25 εκα-
τομμυρίων ψήφων για ένα νέο κόμμα 
είναι άκρως εντυπωσιακή. Οι πολιτι-
κές συνέπειες εκδηλώθηκαν από την 
πρώτη στιγμή. Ο ηγέτης του PSOE, 
Ρουμπακάλμπα ανακοίνωσε ότι θα 
παραιτηθεί και εκκίνησε τις διαδικα-
σίες για την εκλογή μιας νέας ηγεσίας 
(πολύ θεωρούν φαβορί την Σουζάνα 
Ντίαζ, μετά τα εξαιρετικά της αποτελέ-
σματα στην Ανδαλουσία). Η Ενωμένη 
Αριστερά διέρχεται επίσης από εσω-

τερικούς κλυδωνισμούς και αναγκα-
στικά θα περάσει μια περίοδο εσω-
στρέφειας. Φυσικά, όλοι ενδιαφέρο-
νται να μάθουν το ποιοι πραγματικά 
ψήφισαν το Ποντέμος. 

Από τα πρώτα στοιχεία που προ-
κύπτουν για την Μαδρίτη, το εκλογικό 
προφίλ των Ποντέμος αναδεικνύει κά-
ποια εντυπωσιακά στοιχεία. Πρώτα, το 
κύριο σύνθημα της εκστρατείας «πότε 
ξαναψήφισες για πρώτη φορά με εν-
θουσιασμό;» φαίνεται ότι λειτούργησε, 
καθώς το κόμμα εμφανίζεται να αντλεί 
ψηφοφόρους από την αποχή. Υπάρ-
χει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της αυ-
ξημένης συμμετοχής και της υποστή-
ριξης των Ποδέμος. 

Δεύτερον, προάστια και συνοικίες 
στις οποίες καταγράφηκε μια αύξηση 
της ανεργίας, τους ψήφισαν μαζικά. 

Τρίτον, οι Ποντέμος κινητοποίη-
σαν τους νεαρούς ψηφοφόρους, και 
ακόμα και σε εκείνα τα κομμάτια τους 
όπου το εισόδημα παρέμεινε σταθε-
ρό, οι Ποντέμος κερδίζουν έδαφος κα-
θώς κατέρχεται η ηλικιακή κλίμακα 
των ψηφοφόρων. Τέλος, είναι πιθα-
νόν ότι ένα κομμάτι των ψηφοφόρων 
του PSOE διέρρευσαν προς το Ποντέ-
μος. […]  

Γιατί οι Ποντέμος και γιατί τώρα
Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τους 
Ποντέμος δίχως να λάβουμε υπόψη 
την κρίση και την κοινωνική απάντη-
ση που δόθηκε σε αυτήν υπό την μορ-

φή των Αγανακτισμένων, του Κινή-
ματος της 15ης Μαΐου, και των άλλων 
συσχετιζόμενων κινημάτων, όπως η 
Πλατφόρμα Ενάντια στις Υποθήκες 
(PAH) και το Κίνημα για το Δικαίωμα 
στην Κατοικία. 

Αυτά τα κινήματα προετοίμασαν 
το έδαφος για τους Ποντέμος, μέσα 
από μια συστηματική κριτική των 
υπαρχόντων κομμάτων και του πολι-
τικού συστήματος, και άμεσες δράσεις 
όπως η πρωτοβουλία του PAH ενά-
ντια στον δικομματισμό (στην οποία 
τα δύο κόμματα εμφανίζονταν ώς ένα 
και το PSOE αναφέρονταν ως PPSOE, 
δηλαδή ως Λαϊκό Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα, δηλαδή), ο οποίος στή-
ριξε τα μέτρα λιτότητας και δεν προ-
στάτεψε τις λαϊκές ανάγκες, στις απαρ-
χές της κρίσης, προτιμώντας να χρη-
σιμοποιήσει δημόσιο χρήμα για να 
διασώσει το χρέος των τραπεζών. Μέ-
χρι και το ισπανικό Σύνταγμα άλλα-
ξαν (άρθρο 135) για να διασφαλίσουν 
την ομαλή εφαρμογή των μέτρων λι-
τότητας. 

Το όνομα του Κόμματος (Μπο-
ρούμε!) παίζει με το σύνθημα του Κι-
νήματος Ενάντια στις Κατασχέ-
σεις (Ναι, είναι εφικτό!), με το μότο 
του Ομπάμα (Ναι, Μπορούμε!) και 
την χιουμοριστική παραλλαγή του Κι-
νήματος 15 Μαΐου για την κατάλη-
ψη της Πλατείας της Πύλης του Ήλιου 
(ναι, κατασκηνώνουμε, από το αγγλικό 
‘yes, we camp’). 

Η επιρροή και η σημασία των 
Αγανακτισμένων πάνω στους Ποντέ-
μος δεν πρέπει να υπερτονιστεί: Οι 
Ποντέμος και άλλοι παρόμοιοι σχη-
ματισμοί όπως το Partido X είναι γνω-
στοί ως «οπαδοί της 15ης Μαΐου». 
Όπως είπε και ένας αναλυτής συζη-
τώντας της συνέπειες του κινήματος 
των αγανακτισμένων: «Δίχως το κί-
νημα της 15ης Μαΐου δεν θα υπήρ-
χαν οι Ποντέμος». Όντως, δίχως την 
ύπαρξη των κινημάτων ενάντια στη 
λιτότητα και εκείνων υπέρ της δημο-
κρατίας δεν θα υπήρχε 15η Μαΐου, 
και άρα δεν θα υπήρχαν οι Ποντέμος. 
Αυτό δεν λέγεται για να υποβαθμίσει 
την εξαιρετική προσπάθεια και το τα-
λέντο του Ιγκλέσιας και της ομάδας 
των Ποντέμος, που ανέγνωσαν καλά 
την πανεθνική τάση (ένα εντυπω-
σιακό 80% υπέρ του κινήματος της 
15ης Μαΐου το 2011), πήραν διδάγ-
ματα από τα κοινωνικά κινήματα και 
ξέρουν καλά πώς να χρησιμοποιούν 
τόσο τα εναλλακτικά ΜΜΕ όσο και τα 
παραδοσιακα για το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα.

29 Μαΐου 2014
Αποσπάσματα από άρθρο που 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 

opendemocracy.net

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 «Η Ισπανία είναι διαφορετική»
Οι Ποντέμος και οι αγανακτισμένοι

... το Ποντέμος αντιλήφθηκε πολύ καλά ότι άν ο λαός δεν είναι διατεθειμένος να σκεφτεί με αντικαπιταλιστικούς 
όρους, είναι πολύ ευνοϊκά διακείμενος σε κριτικές εναντίον των απατεώνων τραπεζιτών και των διεφθαρμένων 
πολιτικών. 

Της Χριστίνα Φλέσερ Φομινάγια

“ 
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μος παρουσία-
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θημερινών αν-

θρώπων».
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Την εβδομάδα που μας πέρασε, στις 29 
Μαΐου, συμπληρώθηκαν 561 χρόνια από 
την Άλωση της Πόλης. Δυο μέρες μετά, 
πολλές χιλιάδες πιστών του Ισλάμ συγκε-
ντρώθηκαν ειρηνικά έξω από την Αγία Σο-
φία απαιτώντας «να σπάσουν οι αλυσίδες, 
να ανοίξει η Αγιά Σοφιά» και να μετατρα-
πεί ξανά σε τζαμί. 

Α 
υτοί μας θύμισαν, πέρα από τα 
τζαμιά της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης, κατά πρώτον τον 
Ναζίμ Χικμέτ, ο οποίος είχε 

γράψει ένα ποίημα που δυστυχώς δεν μελο-
ποίησε ο  Μικρούτσικος, δεν μετέφρασε ο Ρί-
τσος και που δεν παρέθεσε κανένας ειδικευ-
μένος στην ελληνοτουρκική φιλία ιστορικός, 
το ποίημα με τίτλο «857» (από Εγίρας=1453 
μ.Χ.): «Αυτή είν’ η πιο μεγάλη, δοξασμένη 
ώρα, / που το Ισλάμ επρόσμενε αιώνες τώρα. 
/ Η Κωνσταντίνου Πόλη πούταν πριν Ρωμαϊκή 
/ θα λέγετ’ Ισταμπούλ και θάναι τουρκική. / Ο 
νέος Πατισάχ μας αρχηγός ενός στρατού, / που 
νίκησε τον κόσμο όλο, απ’ τ’ Εγρί-καπού / κα-
βάλα στ’ άσπρο άλογο εμπήκε νικητής / καθώς 
τον ουρανό τον σχίζει το φως της αστραπής. / Σ’ 
οχτώ βδομάδες και τρεις μέρες δούλος του Αλ-
λάχ / Αυτός ο Άγιος κι ευτυχής, ο νέος Πατισάχ 
/ κατέκτησε την πι’ όμορφη του κόσμου όλου 
πόλη / που ζήλευε και ήθελε η οικουμένη όλη. 
/ Εκπλήρωσε μεγάλο τάμα και επιθυμία / Να-
μάζ απογευματινό εις την Αγιά Σοφία / Η Ιστα-
μπούλ είν’ Τουρκική απ’ την ημέρα κείνη / και 
δεν θα γίνει αλλουνού, μα τουρκική θα μείνει» 
(μτφ. Γ. Μαγκριώτη-Ν. Σαρρή). 

Το ποίημα γράφτηκε στα 1921 (Vâlâ’ya, 
«Ωδή στον Βαλαά»), δεν γνωρίζουμε όμως αν 
αποκηρύχθηκε ποτέ. γιατί να αποκηρυχτεί 
άλλωστε, αφού στα 1956 σε άλλο του ποίημα 
ο Ν.Χ. έγραφε ότι «Τους ρίξαμε στη θάλασσα 
/ Ναι! Ήταν το ‘22»; 

Ο Ναζίμ Χικμέτ δικαιούται να θεωρεί 
Τούρκους τους Οθωμανούς, αλίμονο όμως 
στον «σωστό» Αριστερό Έλληνα που θα θεω-
ρήσει Έλληνες τους Βυζαντινούς. οι μικροί εγ-
χώριοι γίββωνες (: από τον Ed. Gibbon) καρα-
δοκούν. Αλλά το θέμα μας δεν είναι ο Χικμέτ, 
ο οποίος στο κάτω-κάτω ήταν υπέρ της Ένω-
σης της Κύπρου με την Ελλάδα (εφ. «Αυγή» 
17/4/1955 – και κάτι θα πρέπει να κάνει η 
σημερινή «Αυγή» με αυτό. ας το εξαφανίσει 
από το αρχείο, όπως κάνει με τα σφυροδρέ-
πανα από τις σημαίες). Είναι όσοι «κοσμοπο-
λίτες» κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια νομί-
ζουν ότι οι υπόλοιποι λαοί ενεργούν έχοντας 
απορρίψει το παρελθόν τους, καθώς και όσοι 
θεωρούν τον εαυτό τους πρώτα Αριστερό και 
μετά Έλληνα ή μόνο Αριστερό έχοντας όμως 
(κι εδώ αρχίζει το πρόβλημα) αποκλείσει την 
πιθανότητα άλλοι άνθρωποι και λαοί, και ειδι-
κότερα οι υποτιθέμενοι ομοϊδεάτες τους στην 
Τουρκία, να σκέφτονται τελείως διαφορετι-
κά, δηλαδή να μην αρνούνται τον τουρκισμό 
και τα συμφέροντά του εξαιτίας οποιασδήπο-

τε θεωρίας. Αν η βάση της τουρκικότητας εί-
ναι «πολύ καλά (τους) κάναμε το 1071, το 
1453, το 1922», τότε όποιος θέλει να αλλά-
ξει τον κόσμο και αδυνατεί να παραδεχτεί ή να 
κατανοήσει τα όρια στα οποία επιδέχεται την 
αλλαγή ο κόσμος, δεν θα πετύχει τίποτε καλό. 

Η επέτειος της Άλωσης θυμίζει και κάτι 
άλλο: Όπως γράφει ο Ζακ Λε Γκοφ, η Άλωση 
εξάλειψε το κέντρο των Ορθόδοξων της ανα-
τολικής Ευρώπης και συνιστά «μακροπρόθε-
σμα το τέλος μιας αναπηρίας για την ευρωπαϊκή 
ενότητα». Το 1453, σύμφωνα με τον Λε Γκοφ, 
«απομακρύνθηκε ένα πιθανό εμπόδιο για την 
ενότητα μιας μελλοντικής Ευρώπης», αφού οι 
λαοί του ορθόδοξου πολιτισμού «εχάσασιν 

το σπίτι τους». Ο Λε Γκοφ ούτε «ανθέλληνας» 
ούτε «μισέλληνας» ήταν. Δείχνει το γεωπολι-
τικό συμπέρασμα, ότι με την Κωνσταντινού-
πολη υπό βυζαντινή κυριαρχία θα ήταν αδύ-
νατο να ενοποιηθεί η Ευρώπη υπό τη δυτικο-
ευρωπαϊκή ηγεμονία όπως συμβαίνει σήμε-
ρα. Η Ανατολική Ευρώπη δεν μπορεί να είναι 
ποτέ ισότιμη με τη Δυτική, λέει με τρόπο ο Λε 
Γκοφ, όσο διάστημα δεν διαθέτει μια «πρω-
τεύουσα» –και τέτοια ήταν η Κωνσταντινού-
πολη– με πραγματική ισχύ και ανταγωνιστι-
κή προς την εκάστοτε δυτική «Ρώμη», που να 
εκφράζει την ισοδυναμία Ανατολής και Δύ-
σης. Και για τους πιο αμερόληπτους Δυτι-
κούς, Ευρώπη σημαίνει «δυτική ηγεμονία», 
σημαίνει την προτροπή προς τους Ανατολικο-
ευρωπαίους: «αποδεχτείτε το τετελεσμένο και 
ενταχθείτε πρόθυμα και όχι λόγω τακτικής σε 
μια τέτοια ιεραρχική Ευρώπη». Μια απάντη-
ση σε ένα τέτοιο δίλημμα (κι αφού η «προφη-
τεία» του Ναζίμ Χικμέτ βγήκε σωστή) ίσως εί-
ναι το ερώτημα εάν η Θεσσαλονίκη θα μπο-
ρούσε να παίξει τέτοιο ρόλο, εκφραστή όλης 
της Ανατολικής Ευρώπης και της ελληνοβυ-
ζαντινής κουλτούρας της – κι όχι μια «αντιε-
θνολαϊκιστική» επανέκδοση της Σελανίκ.

Όπως Θεσσαλονίκη και Σελανίκ;

Κωνσταντινούπολη και Ισταμπούλ

“ 

To 1956 σε άλλο του 

ποίημα ο Ναζίμ Χικμέτ 

έγραφε ότι «Τους ρίξαμε 

στη θάλασσα / Ναι! Ήταν 

το ‘22»...

Του Γιάννη Ταχόπουλου

Όπως γράφει ο Ζακ Λε Γκοφ, η Άλωση εξάλειψε το κέντρο των Ορθόδοξων της ανατολικής Ευρώ-
πης και συνιστά «μακροπρόθεσμα το τέλος μιας αναπηρίας για την ευρωπαϊκή ενότητα». 

                                                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τεράστιες διαδηλώσεις και μαζικότατη αντίδρα-
ση έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο 
σχεδιάζεται να διεξαχθεί η υποτιθέμενη γιορ-
τή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου –το Μουντι-
άλ του 2014– στη Βραζιλία. Πρόκειται για μια 
από τις ακριβότερες διοργανώσεις στην ιστο-
ρία του θεσμού, και η πρόεδρος της χώρας 
Ντίλμα Ρούσεφ, φιλοδοξεί να προβάλει τη δι-
οργάνωση ως ένδειξη της νέας βραζιλιάνι-
κης περιφερειακής και παγκόσμιας ισχύος. 
Βεβαίως, για μια χώρα στην οποία ένα πολύ 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού (21,2%) δεν 
έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπο-
δομές (νερό, αποχέτευση, μεταφορές, στέ-
γη κ.ο.κ.), κάτι τέτοιο συνιστά μια πρόκληση 
άνευ προηγουμένου. Και σαν να μην έφτα-
νε αυτό, η κυβέρνηση θεώρησε πως το Μου-
ντιάλ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να 
εξαπολύσει έναν «πόλεμο εναντίον των πα-
ραγκουπόλεων», στέλνοντας τις ειδικές δυ-
νάμεις της αστυνομίας (BOPE) σ’ έναν ανη-
λεή πόλεμο εναντίον των συμμοριών που τις 
ελέγχουν, σκοτώνοντας στο διάβα τους αδια-
κρίτως άνδρες, γυναίκες και παιδιά που ζουν 
εκεί. 

Οι εξελίξεις συνιστούν ένα είδος σοκ για τις τερά-
στιες μάζες των φτωχών της χώρας, που είχαν 
αναγάγει το ποδόσφαιρο σε λαϊκή θρησκεία 
και τώρα βλέπουν τη «θεά μπάλα» να τους 
εκδικείται σαν κάποιος πρωτόγονος κακός 
θεός, για να υποδεχθεί τους χλιδάτους τουρί-
στες από τη Δύση, που θα αφήσουν ένα διό-
λου ευκαταφρόνητο για την οικονομία της χώ-
ρας ποσό κατά τις ημέρες της διοργάνωσης. 
Ενδεικτική της ψυχολογικής (και όχι μόνο) 
αποξένωσης από το αγαπημένο τους ποδό-
σφαιρο είναι η περιβόητη ανακατασκευή του 
σταδίου Μαρακανά (ενός από τα μεγαλύτερα 
στάδια του πλανήτη), όπου άλλοτε κάθε βδο-
μάδα συνέρρεαν για να παρακολουθήσουν 
τους τοπικούς αστέρες, οι οποίοι, πολύ συχνά, 
ήταν ως πρόσφατα σαν τους ίδιους, ρακένδυ-
τα παιδιά που έπαιζαν μπάλα στις αλάνες των 
παραγκουπόλεων. Μετά την ανακατασκευή 
του, και τις αλλεπάλληλες αναπλάσεις που 
έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη δεκαε-
τία, το στάδιο Μαρακανά-σύμβολο του βραζι-
λιάνικου ποδοσφαίρου χωράει μόλις 70.000 
θεατές (αντί για… 190.000 που χωρούσε κά-
ποτε), ενώ τα εισιτήρια για τη διοργάνωση εί-
ναι τόσο ακριβά που ισοδυναμούν με αρκετά 
μηνιάτικα των φτωχών. 

Για όλα αυτά, η φετινή διοργάνωση του Μουντι-
άλ θυμίζει κάτι από τη βαρβαρότητα των ρω-
μαϊκών Θεαμάτων. Πίσω από τη λάμψη των 
παγκόσμιων σταρ, που όλοι μαζί κοστίζουν 
για τις επιχειρήσεις-ποδοσφαιρικές ομάδες 
τους ποσά αντίστοιχα με το ΑΕΠ ολόκληρων 
χωρών, κρύβονται το αίμα και τα δάκρυα των 
φτωχών της χώρας. Για όλους αυτούς τους 
λόγους, λέμε να μη δούμε αυτήν τη φορά 
Μουντιάλ, ούτε καν την Εθνική Ελλάδος. 
Πολύ απλά, γιατί, το άλλο μισό της βαρβαρό-
τητας είναι να την ανέχεσαι πανηγυρίζοντας 
για τα σκέρτσα της «στρογγυλής θεάς».

Βραζιλία: 
Ένα μουντιάλ 
εναντίον των 
φτωχών
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Ασφαλώς η κίνηση της Ιστορίας είναι 
κυκλική. Οι καταστάσεις επαναλαμβά-
νονται με διαφορετικό σκηνικό. Έτσι και 
το άρθρο του Ρώσου διπλωμάτη για τις 
σχέσεις Ρώσων και Ελλήνων, γραμμένο 
το 1887, έχει μία επικαιρότητα που ται-
ριάζει με τα δεδομένα των δύο εποχών. 
Μεσολάβησε η εισβολή των Μπολσεβί-
κων στο ιστορικό γίγνεσθαι, όλο έπαρ-
ση και αλαζονεία. Αυτοί πλέον θα καθό-
ριζαν οριστικά και τελεσίδικα τον ρουν 
της Ιστορίας, της οποίας η αντίληψη πλέ-
ον θα ήταν γραμμική, με τέλος της Ιστο-
ρίας την αταξική κοινωνία, εις την οποί-
αν όλα τα προβλήματα   –πολιτικά, κοι-
νωνικά, πολιτιστικά–  θα είχαν επιλυθεί 
και η ανθρωπότητα θα ζούσε πλέον χω-
ρίς προβλήματα. Έτσι το ορθόδοξο τόξο, 
που υπαινίσσεται ο Ρώσος διπλωμάτης 
του 1887, είχε περάσει, για τους Μπολ-
σεβίκους στα χρονοντούλαπα της Ιστο-
ρίας και δεν ξανακούστηκε κάτι γι’ αυτό.

Α 
λλά το ιστορικό γίγνεσθαι εξαφά-
νισε τα κατασκευάσματα και τις 
ψευδαισθήσεις των Μπολσεβί-
κων και η Αγία Ρωσία επανήλ-

θε από τα χρονοντούλαπα της Ιστορίας και η 
Ορθοδοξία πλέον είναι το ισχυρότερο στοιχείο 
της ταυτότητας των Ρώσων. Έτσι, και το άρθρο 
του Ρώσου διπλωμάτη αποκτά, εν έτει 2014, 
την επικαιρότητα.

Ξεφυλλίζοντας λοιπόν στην Παπαχαραλά-
μπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθη-
ναϊκή εφημερίδα «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» της 
13.3.1887, βρήκα το άρθρο του ανώνυμου 
Ρώσου διπλωμάτη που περιέχεται στην αντα-
πόκριση Έλληνος της Ρωσίας.

Παραθέτω την ανταπόκριση:
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 13.3.1887 – ΕΚ ΡΩ-

ΣΙΑΣ : «… Αναγνώσατε το κατωτέρω άρθρον 
περί των σχέσεων της Ρωσίας και της Ελλάδος 
δημοσιευθέν παρά γνωστού Ρώσου διπλωμά-
του εν τω «Νέω Χρόνω» ίνα κατατοπισθήτε έτι 
μάλλον πόσον η ελληνική κυβέρνησις σφάλε-
ται απωθούσα την φιλίαν της Ρωσίας και κα-
θισταμένη θεραπαινίς  πιστή της Αυστρίας και 
ιδίως της Αγγλίας. […]

“Εν τη εξωτερική πολιτική ημών εσχημα-
τίσθησαν δύο κόμματα περί ων ο Μέτερνιχ 
έγραψε τάδε: Εν Ρωσία εσχηματίσθησαν δύο 
κόμματα της εξωτερικής πολιτικής αποκαλού-
μενα Καποδιστριακόν και Μετερνίχειον όπερ 
ουδόλως με κολακεύει. Βεβαίως, ο Μέτερνιχ 
δεν ηδύνατο να υποφέρη την τοιαύτην διχο-
στασίαν εν τη ρωσική διπλωματία. Εκώλυεν 
αύτη την πραγματοποίησιν του σκοπού του 
τόσον μάλλον καθ’ όσον ο Καποδίστριας ήτο 
άνθρωπος ου μόνον νουνεχής αλλά και τιμι-
ότατος  κατά τον Μέτερνιχ δε αυτόν, ο μόνος 
αντίπαλος ον δυσκόλως καταβάλει τις είναι ο 
τίμιος άνθρωπος. Ο Μέτερνιχ εν τούτοις δεν 

έχανε τας ελπίδας αυτού να νικήση τον Καπο-
δίστριαν και επελήφθη πάντων των αθεμίτων 
μέσων. Η αρξαμένη ελληνική επανάστασις 
εβοήθησεν αυτόν και ότε επί τέλους ο Καπο-
δίστριας υπέβαλεν την παραίτησίν του (το έαρ 
του 1822) ο Μέτερνιχ εθεώρησε τούτο μέγα 
αυτού θρίαμβον. Εν τη προς τον αυτοκράτορα 
Φραγκίσκον εκθέσει αυτού έγραφεν, ότι κατή-
γαγε την μεγαλυτέραν νίκην εξ όσων ποτέ ανα-
κτοβούλιο ηδύνατο να επιτύχη. […] Μετά την 
αναχώρησιν του Καποδιστρίου ηφανίζοντο τα 
τελευταία ίχνη, της ορθοδόξου πολιτικής, της 
ανεξαρτησίας ημών εν ταις μετά της Δύσεως 
σχέσεσι, της συνειδήσεως του ιστορικού προ-
ορισμού της Ρωσίας εν τη Ανατολή. […]

Κατά πόσον οι Ρώσοι μεταμελήθησαν 
δια την προς ημάς και χάριν των Βουλγάρων 
άστοργον αυτών διαγωγήν, καταδεικνύεται εκ 
της σπουδής μεθ’ ης σήμερον εν πάση ευνοϊ-
κή περιστάσει ζητούσι να καταδείξωσι πόσον 
ωφέλησαν και υπηρέτησαν πιστώς την Ρωσί-
αν οι χρηματίσαντες εν τη ρωσική υπηρεσία 
Έλληνες […]

Είναι προφανές ότι ο Ρώσος διπλωμάτης 
μέμφεται την ρωσική πολιτική που εχάρα-
ξεν η Ρωσία, επηρεασθείσα παλαιότερα από 
τον Αυστριακόν πρίγκηπα Κλέμενς φον Μέ-
τερνιχ (1773-1859), ο οποίος ηγωνίσθη μετά 
πάθους δια την απομάκρυνση του Έλληνος 
υπουργού των Εξωτερικών κόμητος Ιωάννη 

Καποδίστρια (1776-9.10.1831) και ότε το επέ-
τυχε το 1822 επανηγύριζεν μεγάλως διά τού-
το. Επίσης ο αυτός διπλωμάτης κατακρίνει επί-
σης την ρωσικήν πολιτική που ακολούθησε η 
Ρωσία κατά τον ρωσοτουρκικόν πόλεμον του 
1877-1878, κατά τον οποίον, αφού κατενίκη-
σε τους Οθωμανούς, επέβαλε με την Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου, Μάρτιος του 1878, την 
δημιουργία –εις βάρος των Ελλήνων– της Με-
γάλης Βουλγαρίας.»

Βεβαίως, όπως είναι γνωστό, πρωτοστα-
τούσης της Αγγλίας, λίγους μήνες αργότερα, 
το Συνέδριο του Βερολίνου ανέτρεψε σχεδόν 
πλήρως την Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 
κι έτσι έπαυσαν  διά παντός να βρέχονται τα 
βουλγαρικά εδάφη από τα νερά του Αιγαίου.

Παράλληλα, ο αυτός διπλωμάτης καλεί 
την Ελλάδα ν’ απαγκιστρωθή από τον εναγκα-
λισμό της Αγγλίας. Έτσι ο Ρώσος διπλωμά-
της θεωρεί  ότι η Ρωσία πρέπει να προσεγγί-
ση την Ελλάδα, γιατί είναι πιο αξιόπιστη λύση 
από το χαρτί του πανσλαβισμού που «έπαι-
ξε» κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-
1878 και να ποντάρη περισσότερο στο ορθό-
δοξο τόξο του οποίου κορυφαία χώρα είναι η 
Ελλάδα.

Η ρώσικη πολιτική και η Ελλάδα
Μία επίκαιρη προσέγγιση από το 1887

Το άρθρο του Ρώσου διπλωμάτη για τις σχέσεις Ρώσων και Ελλήνων, γραμμένο το 1887, 
έχει μία επικαιρότητα που ταιριάζει με τα δεδομένα των δύο εποχών. 

Του Αντώνη Βενέτη

Εδώ και αρκετά χρόνια, φουσκώνουν κύµατα 

συµπάθειας στο ελληνικό διαδίκτυο υπέρ του 

Νάιτζελ Φαράζ,  για τις εκρηκτικές παρεµβά-

σεις του στο ευρωκοινοβούλιο εναντίον της 

Γερµανικής Ευρώπης και της «ευρωγραφει-

οκρατίας». Δυστυχώς, ένα µεγάλο  κοµµά-

τι τους προέρχεται από το πιο αφελές τµήµα 

του λεγόµενου «αντιµνηµονιακού χώρου»,  

που δεν καταλαβαίνει ότι ο Φάραζ τα λέει όλα 

αυτά από τη δική του τη σκοπιά, ενός Άγγλου 

σοβινιστή οπαδού  της Θάτσερ –και να εξακο-

λουθούν τη φήµη του  τάχα «φιλέλληνα». 

Μια παρέµβασή του όµως σε τουριστικό φό-

ρουµ της Μάλτας, την προηγούµενη εβδοµά-

δα, ήταν αρκετή για να διαλύσει κάθε ψευδαί-

σθηση. Μια ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας 

από το ευρώ, υποστήριξε, θα οδηγούσε σε 

µια δραστική υποτίµηση του 70%-75%, πράγ-

µα που θα σήµαινε τεράστιες επενδυτικές ευ-

καιρίες για το τουριστικό κεφάλαιο (ιδιαίτερα 

της χώρας του). «Κι εγώ εκεί θα κάνω διακο-

πές τότε», συµπλήρωσε. Η παρέµβαση πραγ-

µατοποιείται σε µια περίεργη σύµπτωση µε 

εκείνην του Σόιµπλε, ο οποίος ξαναέθεσε στις 

αρχές της προηγούµενης εβδοµάδας θέµα 

εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ –θέλοντας 

να προλάβει ενδεχόµενες κυβερνητικές κι-

νήσεις, ακόµα και προσχηµατικές, χαλάρω-

σης της λιτότητας, σε απάντηση της ραγδαίας 

πτώσης που κατέγραψαν οι κυβερνητικές δυ-

νάµεις κατά τις πρόσφατες ευρωεκλογές. 

Αυτό είναι λοιπόν το πραγµατικό ενδιαφέρον του 

Ν. Φαράζ για την Ελλάδα! Όσοι γνωρίζουν 

ιστορία, δεν θα πρέπει να έπεσαν δα κι από τα 

σύννεφα. Πάντοτε οι Βρετανοί, στο πλαίσιο του 

ανταγωνισµού τους µε τους Γερµανούς, προ-

σπαθούσαν να εκµεταλλευτούν τα αντιγερµα-

νικά αντανακλαστικά των χωρών της Μεσο-

γείου και ιδιαίτερα της χώρας µας. Όπως τότε,  

όταν ο Τσώρτσιλ  αναγκάστηκε να στραφεί, 

έστω και ευκαιριακά, προς το ΕΑΜ, για να τον 

συνδράµει στον αγώνα εναντίον του Τρίτου 

Ράιχ. Τη συνέχεια τη γνωρίζουµε όλοι µας… 

Αυτός είναι 
ο τάχα 
φιλέλληνας 
Νάιτζελ 
Φαράζ

     ΔΙΕΘΝΗ
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Την Κυριακή, πριν από τον πρώτο γύρο 
των εκλογών, έγινε από τη μητρόπο-
λη μια ανακοίνωση η οποία διαβάστηκε 
σ' όλες τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης. 
Καλούσε σε μια εκδήλωση για τη Θράκη, 
με κεντρικό ομιλητή τον Κων/νο Χολέβα 
στο Βελλίδειο την Τετάρτη 14 Μαΐου.

Η 
εκδήλωση αυτή δεν ήταν μόνο 
για την Θράκη. Παρουσιάστη-
καν βιογραφικά υποψηφίων για 
τις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλ-

τιο της Νέας Δημοκρατίας. Εμμέσως πλην σα-
φώς, η Εκκλησία της Ελλάδας με την υποψηφι-
ότητα Χολέβα στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις 
ευρωεκλογές. Συντάχτηκε δηλαδή με τον Καί-
σαρα, αποσιωπώντας τις λευκές δολοφονίες χι-
λιάδων πολιτών, που απελπισμένοι και αβοή-
θητοι βάζουν τέρμα στη ζωή τους.

Είναι σαφές ότι όλοι οι χριστιανοί δεν ψηφί-
ζουν ενιαία. Κινήσεις όπως το «Κοινωνία - Κα-
ποδίστριας» μπορεί να θεωρηθούν ζηλωτικές 
και ακραίες. Ιδίως όταν οι ελλείψεις στο πρό-
γραμμα τούς είναι μεγάλες. Ιδίως όταν βάζουν 
ως προμετωπίδα στην καμπάνια τους το ότι οι 
πολιτικοί μας έχουν κάνει συμφωνία με τον 
διάβολο. Ότι η παγκοσμιοποίηση είναι το όχη-
μα του αντιχρίστου, είναι. Δεν γίνεται όμως έτσι 
πολιτική, απαιτούνται και πολλά άλλα πράγμα-
τα, πρόκειται για πολύπλοκη και δύσκολη τέ-
χνη. Στο Βυζάντιο, όλοι οι έξυπνοι και ικανοί 
νέοι της αυτοκρατορίας εκαλούντο να σπου-
δάσουν στην Κωνσταντινούπολη και μετά στε-
λέχωναν τις κρατικές υπηρεσίες. Το ίδιο έγι-
νε και με τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύ-
ριλλο και Μεθόδιο. Επιλέχτηκαν για μια πολύ 
δύσκολη και λεπτή αποστολή. Κλήθηκαν στην 
Πόλη, ο ένας συμμετείχε σε επίσημες διπλω-
ματικές αποστολές και ο άλλος έγινε διοικητής 
σε μια επαρχία για αρκετά χρόνια. Ήταν άριστοι 
γνώστες της σλαβικής γλώσσας, για την οποία 
έφτιαξαν αλφάβητο. Μετά την εκπαίδευσή τους 
αυτή, ο Μέγας Φώτιος τους έστειλε στη Μεγά-
λη Μοραβία όπου εργάστηκαν για τον εκχρι-
στιανισμό των σλάβων, μαρτύρησαν και αγία-
σαν. Οι μαθητές τους συνέχισαν το έργο τους. 
Το κράτος εκείνο έζησε χίλια χρόνια, το νεώτε-
ρο δεν μπορεί ούτε διακόσια. Όλα αυτά θα πρέ-
πει, με καλή διάθεση, να συζητηθούν.

Η καταστροφή που γίνεται στη χώρα δεν 
μπορεί να αποτιμηθεί πλήρως ακόμη. Αυτά 
που υπογράφονται κάθε τόσο δεν γίνονται ευ-
ρέως γνωστά και οι συνέπειές τους δε φαίνο-
νται ακόμη. Είναι θολό το τοπίο, μεγάλη η σύγ-
χυση. Φαίνεται η φτώχεια, η ανεργία, το κοινω-
νικό και πολιτικό αδιέξοδο. Ο λαός, που βαδίζει 
ως πρόβατο επί σφαγή, ψηφίζει κυριολεκτικά 
ό,τι νά 'ναι, αναζητώντας λύση ή εκδίκηση. Οι 
συνθήκες ακραίας φτώχειας μεγαλώνουν επι-
κίνδυνα την ανασφάλεια και τον φόβο. Παρα-
λύουν τα πάντα από μια αδιαφορία και μεγα-
λώνει η επιθετικότητα με ομαδική μορφή. Ξε-
χνά ο άνθρωπος πως είναι άνθρωπος. 

Ο ελληνικός λαός, όμως, διατηρεί τη συ-
νοχή του και διαψεύδει αυτές τις προβλέψεις. 
Κι όπως πάντα σε κρίσιμες στιγμές, στρέφεται 
στον Θεό. Τα λόγια του γέροντος Παϊσίου, ότι 
τα δύσκολα χρόνια θα είναι λίγα και ότι η τελι-
κή έκβαση της κρίσης θα είναι προς όφελος της 
Ελλάδας, στηρίζουν, παρηγορούν, δίνουν ελπί-
δα. Συζητιούνται πάρα πολύ, όπως και τα λόγια 
άλλων χαρισματούχων γερόντων και ασκούν 
μεγάλη επιρροή στον λαό, ο οποίος περιμένει 
ένα θαύμα για να σωθεί. Υπάρχουν όμως οι 
προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το θαύμα; Θα 
σας αναφέρω ακριβώς κάτι από τον Α' τόμο του 
βιβλίου: Ο ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ, 
έκδοση "Ορθόδοξος Κυψέλη".

«Αδελφοί, δεν έμεινε τίποτε παρά ματαία 
καύχησις στους πολλούς των Ελλήνων, ότι εί-
ναι Έλληνες απόγονοι των μεγάλων σοφών 
και αγίων και των μεγάλων ηρώων της Ελλά-
δος, και μία ματαία και ψευδής ελπίς, ότι η Ελ-
λάς θα ζήση: ‘πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι 
δικά μας θάναι’. Καύχησις ομοία της καυχήσε-
ως των Εβραίων, οι οποίοι καυχώμενοι έλε-
γον: ‘ημείς είμεθα τέκνα του Αβραάμ, τέκνα των 
μεγάλων προφητών, ημείς πατέρα έχομεν τον 
Αβραάμ’, και ελπίζουν ακόμη να έλθη ο Μεσ-

σίας να τους σώση. Όχι, αγαπητοί μου, όχι, με 
τέτοιες καυχήσεις, με τέτοια όνειρα και ψευδείς 
ελπίδες δεν θα ζήσει η Ελλάς. Ούτε να καυχώ-
μεθα ότι είμεθα άγιοι, ωσάν τον Ιώβ, τους αγί-
ους προφήτας, αποστόλους και μάρτυρας, και 
μας δοκιμάζει ο Θεός. Όχι, δεν είμεθα άγιοι, εί-
μεθα αμαρτωλοί. Εκείνοι αληθώς ήσαν άγιοι, 
εμείς εκτός σπανίων εξαιρέσεων είμεθα άγρι-
οι...» 

Οι καιροί λοιπόν απαιτούν μετάνοια από 
όλο τον λαό. Μετάνοια, ομοψυχία, εκπαίδευ-
ση, οργάνωση και εργασία για τη σωτηρία της 
πατρίδας. Αλλιώς δεν μπορούμε να σταθούμε 
στο ύψος των περιστάσεων. Τον εθνικό κίνδυ-
νο δεν τον βλέπουν όλοι ή δεν τους ενδιαφέρει 
προς το παρόν. Ανάμεσα σ' αυτούς που τον βλέ-
πουν πρέπει να υπάρξει διάλογος, με σκοπό να 
καταλήξουμε σε συμφωνία γνώμης, πράγμα 
δύσκολο, όχι, όμως, και αδύνατο. Διαφορετι-
κά, την κρισιμότητα των περιστάσεων θεωρη-
τικά την αντιλαμβανόμαστε μόνο. Όσον αφορά 
στη μετάνοια, ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης δίνει 
ένα υπόδειγμα ζωής για μας τους λαϊκούς στην 
Κλίμακα: «Όσα καλά μπορείτε, να τα κάνε-
τε. Κανένα να μη περιγελάσετε, κανένα να μην 
κλέψετε, σε κανένα να μην ειπείτε ψέματα, κα-
νένα να μη περιφρονήσετε, κανένα να μη μισή-
σετε. Να μη παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να 
δείχνετε συμπόνια στους πτωχούς, κανένα να 
μη σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη 
γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεσθήτε στην 
ιδική σας γυναίκα. Εάν ζήτε έτσι,  ‘ου μακράν 
εστε της βασιλείας των ουρανών’». Αν δεν ζού-
με έτσι, για τίποτα δεν μπορούμε ν' αγωνιστού-
με παρά μόνο για το προσωπικό του συμφέρον 
ο καθένας. Κυριαρχεί ο ατομισμός, ο οποίος εί-
ναι σύμπτωμα βαριάς πνευματικής ασθένειας, 
που οδηγεί σε πολυδιάσπαση και διάλυση της 
κοινωνίας. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, μεγά-
λοι εθνικοί και κοινωνικοί αγώνες μπορεί να 
μην είναι ούτε καν δυνατοί.

Πάλι δικά μας θα 'ναι; 
Αδυναμίες και στρεβλώσεις σε κομμάτια του εκκλησιαστικού χώρου

Ο λαός που βαδίζει ως πρόβατο επί σφαγή, ψηφίζει κυριολεκτικά ό,τι νάναι αναζητώντας 
λύση ή εκδίκηση.

Της Ευγενίας Γραικού

“ 

Κυριαρχεί ο ατομισμός, 

ο οποίος είναι σύμπτω-

μα βαριάς πνευματικής 

ασθένειας που οδηγεί 

σε πολυδιάσπαση και 

διάλυση της κοινωνίας.

Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το βερο-

λινέζικο Ινστιτούτο για τον Πληθυσμό και 

την Ανάπτυξη, έρχονται να καταρρίψουν τα 

στερεότυπα που καλλιεργεί συστηματικά η 

Bild και οι λοιπές γερμανικές σαβουροφυλ-

λάδες περί «τεμπέληδων του Νότου», ιδιαι-

τέρως των Ελλήνων. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι μετανάστες 

από τον ευρωπαϊκό νότο που καταφθάνουν 

στην Γερμανία είναι σαφώς πιο καταρτισμέ-

νοι από τους συνομίληκούς τους Γερμανούς, 

και παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο στην οι-

κονομία της χώρας, ικανοποιώντας ζωτι-

κές ανάγκες κάλυψης θέσεων εξειδίκευσης 

στην γερμανική αγορά εργασίας. 

Πέρα, όμως, από τις οικονομικές και κοινωνι-

κές παραμέτρους καθοριστική είναι η συμ-

βολή και σε δημογραφικό επίπεδο. Έτσι, 

καταγράφεται ότι τουλάχιστον το 19% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας, έχουν 

μη-γερμανική καταγωγή – μια στατιστική 

κατηγορία που χρησιμοποιείται για να περι-

γράψουν όσους έφτασαν στην Γερμανία μετά 

από το 1955 και τα παιδιά τους. Ο δε μέσος 

όρος ηλικίας τους, είναι αισθητά μικρότερος 

από εκείνων του αμιγώς γερμανικού πλη-

θυσμού (35 έναντι 45). 

Αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή, πόσο άθλια θα 

ήταν η δημογραφική και η κοινωνική κατά-

σταση της Γερμανίας αν δεν προκαλούσε συ-

στηματικά και μεθοδευμένα με την πολιτική 

της όλες αυτές τις ροές μεταναστών προς το 

εσωτερικό της. Ούτως ή άλλως, πάντως, το 

μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο καθώς προ-

βλέπεται ότι μέσα σε 50 χρόνια, η χώρα θα 

χάσει το δημογραφικό προβάδισμα που δι-

ατηρεί έναντι της Γαλλίας, η οποία έχει φρο-

ντίσει εδώ και δεκαετίες να συντηρεί υψηλά 

ποσοστά γεννητικότητας. 

Ότι και να λέει η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, η Μπίλντ 

και το… NPD περί «τεμπέληδων», «κλε-

φτών» και «γύφτων» του ευρωπαϊκού Νό-

του είναι προφανές ότι η γερμανική ηγεμο-

νία συνιστά σήμερα έναν γίγαντα με πήλινα 

δημογραφικά πόδια. Και ότι συμπεριφέρε-

ται έναντι των χωρών του Νότου ως βαμπίρ 

απορροφώντας συστηματικά κάθε ζωτική 

ικμάδα των κοινωνιών μας. 

«Τεμπέληδες» 
μεν, πιο άξιοι 
δε

                                                                                                                                               EKKΛΗΣΙΑ
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> 
Ο Καρούζος περιπλανή-
θηκε στους δρόμους της 
κοινωνικής ουτοπίας με 
σκοπό να φέρει στοιχεία 

του Παραδείσου στο κόσμο της πτώ-
σης.

 Γράφει λοιπόν: «Ο μαρξισμός κι 
ο φροϋδισμός: κατοικίδιες αλήθειες. 
Η σκέψη-μουτσούνα κι όχι η σκέψη-
σάρκα. Ωστόσο, μπορεί να φόβισε 
το κακό για κοινωνικές παραχωρή-
σεις ο ένας κι ο άλλος, πάλι, μπορεί ν’ 
αποτέλεσε κάποιαν άσκηση των συ-
νειδήσεων ενάντια στην υποκρισία. 
Κάτι κι αυτό, μα η άγρια φύση του 
Ανείπωτου, μονάχα στου Θεού το 
θέλημα ξεχύνεται, για να συνταράζει 
τον ύπνο μας»1.

Θα αντιμετωπίσει την τάση για 
υπερκατανάλωση ως καταστροφή 
των ουσιωδών στοιχείων της υπάρ-
ξεως: «Χάνουμε την ένταση μέσα 
μας κι απορρίχνουμε την υπόσταση 
στα βορβορώδη ρείθρα της υπερκα-
ταναλώσεως, μ’ αυτό τον τρόπο μετα-
βάλλοντας από θεϊκό δώρο την έμορ-
φη καθημερινότητα σε φρικαλέο δυ-
νάστη, σε γρυλίσματα χοίρων»2. Ανά-
μεσα στα αστικά πλήθη αισθάνεται 
την έρημο να προχωρά. Η διέξοδος 
είναι «ο δρόμος οπού μπορεί να μας 
οδηγήσει προς το Πρόσωπο κι αυ-
τός ο δρόμος είν’ η επανεύρεση μέσα 
στις σύγχρονες αγέλες, όπου χαιρό-
μαστε κ’ υποφέρουμε δίχως ταυτό-
τητα, της εξατομικευμένης ευθύνης, 
της αγαπητικής εκείνης ενέργειας 
του πνεύματος, όπου χτίζει κι ανυ-
ψώνει την Άχραντη συντροφικότη-
τα…»3.  Συγχρόνως θα πρέπει να ξε-
φύγουμε από την «εξουσιαζόμενη 
και εξουσιάζουσα μάζα», ώστε να γί-
νουμε αυτεξούσιοι, «να λιγοστέψου-
με τον υλισμό μας και να πετύχου-
με κάποιαν αποκόλλησή μας απ’ τα 
είδωλα της Τεχνικής, ώστε να σημά-
νει και κάποια λυτρωτική κατάπαυ-
ση στον ίλιγγο τον ερεβώδη του τε-
χνολογικού διονυσιασμού της Ιστο-
ρίας»4.

Ο Καρούζος θα σταθεί στην τρα-
γωδία του κυπριακού ελληνισμού, 
στην τουρκική εισβολή και κατο-
χή ενός μεγάλου μέρους του νη-
σιού. Βλέπει ότι στο πολύπαθο νησί 
έγινε ένα μεγάλο κακό, φρικαλέο 
και ανείπωτο, όπου διασταυρώθη-
καν «η θρασεμένη κακία, η αρπα-
κτικότητα, ο όλεθρος, η κωφάλαλη 
αγριότητα». Όμως η ρωμιοσύνη θα 
βρει δυνάμεις για να σταθεί ολόρ-
θη: «Ο έλληνας, άλλωστε, σαν ένας 

απ’ τους πιο δυνατούς ανθρώπινους 
τύπους, βρίσκει και στου γκρεμού τ’ 
αχείλι καινούργια δύναμη να φανε-
ρώσει, καινούργια βάθη στην ψυχή 
του την ακατάβλητη, δεν είναι για να 
σβήσει απ’ το χάρτη ο έλληνας, με τέ-
τοια κληρονομιά που διαθέτει, τέτοια 
γλώσσα-μήτρα, τέτοια πραγματική 
κι ασύνορη δόξα, δεν είν’ ο έλληνας 
από κανένα χτεσινό νταμάρι ξεφανε-
ρωμένς, είν’ ο αρχαιότατος διδαχός 
της χιλιάκριβης της λευτεριάς και με 
το πνεύμα και με το αίμα, είν’ ο ταγμέ-
νος από φυλετικού γεννησιμιού του 
στο φως και τη μεγάλη καθαρότητα 
της αλήθειας, είν’ εκείνος που’ χει χα-
ράξει στο γρανίτη της Ιστορίας τ’ ανε-
ξίτηλα αιτήματα της ηθικής και της 
αξιοπρέπειας, της λεβεντιάς και της 
ακράδαντης δικαιοσύνης»5.

Αντίθετος θα σταθεί στις μετα-
πολιτευτικές γλωσσικές ακρότη-
τες, όπου συχνά, με πρόσχημα την 
εδραίωση μίας «δημοτικιστικής» 
καθαρότητας, παρόμοιας σε φανα-
τισμό και φορμαλισμό με αυτό των 
γλωσσαμυντόρων της καθαρεύου-
σας, ξεκινούσε αρχικά η απίσχναν-
ση και στη συνέχεια  η διάλυση της 
γλώσσας. Για αυτό θα καταγγείλει 
τον Ψυχάρη ως «ανεκδιήγητο» και 
«αστείο»6. Παρ’ όλα αυτά δεν ανησύ-
χησε από την κατάργηση του πολυ-
τονικού και τη σχολίασε θετικά. 

Βεβαίως, δεν συμμερίζεται τον 
«ηρωικό μηδενισμό» του Ν. Καζα-
ντάκη, αλλά αποδέχεται ότι «έχει 
προσφέρει στη νέα ελληνική λογο-
τεχνία την πιο θησαυριστική γλώσ-
σα που, παρ’ όλες τις ακρότητές της, 
δεν παύει να’ ναι μια ξέχωρα δυνα-
μική και ιδιότυπη πραγματικότητα»7.

 Σε τρία σύντομα δοκίμια θα 
αναφερθεί στον δίχως «μεταφυσικό 
έρμα», τον αιχμάλωτο του σώματος 
Κ. Καβάφη. Όμως θα βρει αξιοθαύ-
μαστα στοιχεία, καθώς αν και χρησι-
μοποιεί μια πεζή, ξερή πραγματικό-
τητα, δημιουργεί ποιητικά αποτελέ-
σματα. Θα τον συγκρίνει με το θέα-
τρο του Μπέκετ και με τα ρεμπέτικα, 
που δύσκολα έγιναν αποδεκτά, αλλά 
εκφράζουν «με τον δροσερό, βγαλ-
μένο απ’ την πραγματική ζωή, ριζι-
κό θρήνο, την απελπισμένη λεβεντιά 
και την κατάκαρδη λύπη»8. Τελικά 
θα του αναγνωρίσει πως «άλλαξε την 
κατεύθυνση της ποίησης», καθώς 
και ότι υπήρξε «ιδιότυπος σκηνοθέ-
της του λόγου», «έξοχα μυθοχαρής», 
που η Ελλάδα και ο κόσμος δεν θα 
πάψουν να τον έχουν ανάγκη9. 

Όμως στον Σολωμό, στον «μεγά-
λο κι ολοφάνερο δάσκαλο», θα εκ-
βάλουν οι χείμαρροι του δημοτικού 
τραγουδιού για να γνωρίσουν μια 
νέα ζωή, ενώ στον Κ. Παλαμά  δια-
τρανώνεται η συνέχεια της γλώσσας 
μας «από την αρχαιότητα ως τα δη-
μοτικά τραγούδια, ως τη ζωντανή λα-
λιά του νεοέλληνα»10, αφού ο ποιη-
τής «κατέβηκε ή μάλλον ανέβηκε στο 
λαό, προσευχήθηκε στο λαό»11.

Με βραχύ, σχεδόν επιγραμματι-
κό τρόπο, θα αναφερθεί στον Γ. Θε-
οτοκά, στον Α. Τερζάκη, στον Μ. Κα-
ραγάτση, στον αυτόχειρα συγγραφέα 
Γιώργο Μακρή, στον Α. Εμπειρίκο, 
στον φιλόσοφο Ντίμη Αποστολό-
πουλο, στον Θ. Νιάρχο, στον Α. Κατα-
κουζηνό, αλλά και στον Γκόγκολ και 
στον Βαλερύ.

Με ένα κείμενο κάπως υπερρε-
αλιστικό, θα γράψει πως η «Λογική 
λατρεύει τα μακαρόνια», θα εξομο-
λογηθεί ότι είναι «αναρχοκομμουνι-
στής», ενώ στον ίδιο τόνο θα συγκρί-
νει τον Μαρξ και τον Μπακούνιν12.

Στο δοκίμιο με τον τίτλο «Κοινω-
νικοί αγώνες και σοσιαλιστική ηθι-
κή», που δημοσιεύθηκε στο περιο-
δικό Τομές, τ.33, Φεβρουάριος, θα 
παρουσιάσει τις Αναμνήσεις του αι-
ρετικού τροτσκιστή Α. Στίνα. Κάπως 
αισιόδοξα, θεωρεί ότι ο Λένιν θα συ-
γκρατούσε τη γραφειοκρατική πα-
ραμόρφωση και τον υπερασπίζεται 
ακόμη και έναντι κάποιων επικρί-
σεων του Στίνα, που φτάνουν να χα-
ρακτηρίζουν τον Λένιν και τον Τρό-
τσκι «απατεώνες», με αφορμή την 
αιματηρή κατάπνιξη της εξέγερσης 
της Κροστάνδης. Αλλά, όμως, κατα-
λήγει ότι ο «ανθρώπινος παράγοντας 
υπάρχει τελικά αστάθμητος και ανη-
συχητικός, ο σοσιαλισμός από ιστο-
ρική αναγκαιότητα μεταβάλλεται σε 
ιστορική πιθανότητα και επομένως η 
συμβολή του μαρξισμού-λενινισμού 
στο όραμα του σοσιαλιστικού μέλ-
λοντος της ανθρωπότητας ως ‘επι-
στημονικής θεωρίας’ μεταπίπτει σε 
συμβολή ενός θεωρητικού φορμαλι-
σμού, με έναν αριθμό θετικές και ένα 
μεγαλύτερο αριθμό αρνητικές συνέ-
πειες»13.

Οι πνευματικές ανησυχίες του 
Καρούζου θα απλωθούν ως τον Βού-
δα και τον Λάο-Τσε.

 Παρότι αποβλέπει στην κοινοβι-
ακότητα και στην ακτημοσύνη, θεω-
ρεί ότι αυτή δεν μπορεί να είναι απο-
τέλεσμα κάποιων εξωτερικών οικο-
νομικών όρων, αλλά της ελευθερί-
ας, που «είναι κυρίως πνευματική 
υπόθεση που κατορθώνει το εσωτε-
ρικά μαχόμενο ανθρώπινο πρόσω-
πο» . Στο δοκίμιο με τον τίτλο «Ποίη-
ση και Ιστορία», που δημοσιεύθηκε 
στο βολιώτικο περιοδικό  «Η Ζάλη», 
τ. 4, Απρίλιος 1989, προβληματίζεται 
και  πάλι για τον Μαρξ, που «αναγ-
γέλλει τη συντροφικότητα κι αντικα-
θιστά το άτομο με τις μάζες», αλλά και 
τον Νίτσε, που «ανυμνεί ως δαιμο-
νιακός ποιητής της φιλοσοφίας, την 
τραγική μοναξιά του ηγετικού ατό-
μου μέσα στους κινδύνους της ηδο-
νικής πανωλεθρίας»15.

Σε ένα αυτοβιογραφικό κείμενο, 
που χρησίμευσε ως σκελετός μιας 
τηλεοπτικής ταινίας που του είχε 
αφιερωθεί, καταλήγει: «Λατρεύω τη 
φύση, τον καθαρό αέρα, την εποποι-
ία του πρασίνου στην Ελλάδα, δυστυ-
χώς όμως έξω απ’ τα φαλακρά αυτο-
κινητοκρατούμενα (να μου επιτρα-
πεί η λέξη) αστικά κέντρα. Το πρά-
σινο της ύπαιθρης Ελλάδας μου 
θυμίζει την επιταγή «μηδέν άγαν». 
Είναι σαν θεϊκός λογαριασμός  της 
διαλεχτής λιτότητας των όντων»16.  

Ο Ν. Καρούζος αναζητεί την 
αφθαρσία σε ένα κόσμο φθοράς, τον 
Παράδεισο σε μια εποχή δαιμονική, 
το νόημα σε μια περίοδο παράλυσης 
και καταναλωτικής αποχαύνωσης, 
τη γλωσσική αρτιότητα στον καιρό 
της γλωσσικής καταστροφής, τη λιτό-
τητα και την ισορροπία  όταν το χρή-
μα θεοποιείται. Η προσπάθειά του 
θαυμαστή, μάς αποδεικνύει πως η 
πεζή πραγματικότητα μπορεί να με-
ταμορφωθεί σε ποίηση.

Σημειώσεις
1. Ό. π., σελ. 135 2.  Ό. π., σελ.149.
3. Ό. π., σελ. 151. 4. Ό. π., σελ. 151.
5. Ό. π., σελ. 156. 6,  Ό. π., σελ. 171.
7.  Ό. π., σελ. 179. 8.  Ό. π., σελ. 88.
9.  Ό. π., σελ. 268-9. 10.  Ό. π., σελ. 278.
11.  Ό. π., σελ. 282.   12.  Ό. π., σελ. 207-
209.
13.  Ό. π., σελ. 219. 14.  Ό. π., σελ. 234.
15.  Ό. π., σελ. 308. 16.  Ό. π., σελ. 314.“ 

Οι πνευματικές 

ανησυχίες του 

Καρούζου θα 

απλωθούν ως 

τον Βούδα και 

τον Λάο-Τσε.

Το τρίτο μέρος για τον Νίκο Καρούζο

Πτώση, Παράδεισος και Ουτοπία

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

Ο Ν. Καρούζος με διαύγεια δείχνει ότι, ακολουθώντας τα βήματα του Νί-
τσε, μπορεί να συναντηθούμε με τον Θεό
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«Αν πλήρωσες ή πληρώθηκες 
για να πάρεις μέρος, τότε δεν 
ήταν πραγματική περιπέτεια» 
Έντμουντ Χίλαρι

Ε 

νώ πολλά δράματα έχουν 
συμβεί και θα συμβούν 
σε διάφορες κορυφές 
ανά τον κόσμο, τα γεγονό-

τα που εκτυλίσσονται στην ψηλότε-
ρη κορυφή του πλανήτη έλκουν το 
φαντασιακό μας σαν μαγνήτης και 
μας καθηλώνουν. Δεν είναι παράξε-
νο, λοιπόν, το γεγονός ότι το Έβερεστ 
συμβολίζει κάτι παραπάνω από την 
απλή ορειβασία. Το βουνό είναι μια 
ζωντανή απόδειξη του ανθρώπινου 
θάρρους και μια δοκιμασία που βγά-
ζει στην επιφάνεια τα ευγενέστερα 
χαρακτηριστικά μας, τον βαθύτερο 
χαρακτήρα που μπορεί να μην ξέ-
ρουμε καν πως διαθέτουμε. Ταυτό-
χρονα, αποτελεί ένα εκτός κλίμακας 
προσκήνιο, που εκθέτει τις χειρότε-
ρες πλευρές της ανθρώπινης φύσης: 
τη ματαιοδοξία, την ύβρη και τις δε-
καετίες της αδιάντροπης, εγωιστικής 
συλλογής τροπαίων. Το Έβερεστ εί-
ναι στην πραγματικότητα ο καθρέ-
φτης της σύγχρονης ανθρωπότητας, 
ένα ιερό κάποτε μέρος, το οποίο βε-
βηλώθηκε από μία βιομηχανία που 
υπόσχεται, σε κάθε ανόητο με αρκε-
τά λεφτά, ότι θα τον «ανεβάσει» στην 
κορυφή. 

Ίσως, τελικά, η τραγωδία του 
2014 να μην ήταν και τόσο μεγάλη 
έκπληξη. Άνθρωποι πεθαίνουν στο 
Έβερεστ κάθε χρόνο και στο βουνό 
υπάρχουν διάσπαρτα πάνω από δια-
κόσια πτώματα σε διάφορα σημεία 
της διαδρομής προς την κορυφή, τα 
οποία οι επίδοξοι κατακτητές της κο-
ρυφής προσπερνούν καθ’ οδόν. Ως 
παράδειγμα του ύψιστου κυνισμού 
που χαρακτηρίζει πολλούς σύγχρο-
νους ορειβάτες, στη βόρεια κόψη 
βρίσκεται παγωμένο το πτώμα του 
Τσεβάνγκ Παλτζόρ, ενός Ινδού 
ορειβάτη που πέθανε από το κρύο 
κάτω από έναν προεξέχοντα βράχο 
επί της διαδρομής, ο οποίος αναφέ-
ρεται πλέον ως «η σπηλιά με τις πρά-
σινες μπότες», από το χρώμα των αρ-
βυλών Κόφλαχ που φορά. Κανείς 
δεν αναφέρει το όνομά του και προ-
φανώς κανένας δεν δίνει δεκάρα γι’ 
αυτό, παρά το γεγονός ότι για πάνω 
από δεκαοχτώ χρόνια, όσοι ανεβαί-
νουν στην κορυφή περνούν, στην 

κυριολεξία, από πάνω του.
 Το 1996, οκτώ ορειβάτες (ανά-

μεσά τους και τρεις έμπειροι οδηγοί) 
πέθαναν από την έκθεση στο ψύχος 
όταν μια χιονοθύελλα τους έκλεισε 
ψηλά στο βουνό. Την ημέρα εκείνη, 
τέσσερις διαφορετικές ορειβατικές 
εταιρείες ανέβαζαν ομάδες πελατών 
στην κορυφή, με αποτέλεσμα πολύ-
ωρες καθυστερήσεις στα σταθερά 
σχοινιά και πλήρη καταστρατήγη-
ση των μέτρων ασφαλείας, αφού οι 
ανταγωνιστικές εταιρείες προσπα-
θούσαν να ανεβάσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερους ανθρώπους στην 
κορυφή. Το 1996 ήταν η χειρότερη 
χρονιά στην ιστορία του βουνού με 
δώδεκα συνολικά θανάτους, αλλά 
για τους ορειβάτες που παρακολου-
θούσαν, χρόνο με τον χρόνο, τα τε-
κταινόμενα στο βουνό, μια ακόμα 
χειρότερη χρονιά ήταν απλώς θέμα 
χρόνου. Τα λάθη του 1996 πρακτικά 
αγνοήθηκαν και ο αριθμός των πε-
λατών διπλασιάστηκε μέσα σε τέσ-
σερα μόλις χρόνια από την τραγω-
δία. Ήταν λες και η δημοσιότητα για 
την ίδια την τραγωδί,α, και τα βιβλία 
που γράφτηκαν από τους ανθρώ-
πους που είχαν την τύχη να επιβιώ-
σουν εκείνη την ημέρα, να λειτούρ-
γησαν ως κράχτης και το Έβερεστ 
μπήκε στην κορυφή της λίστας των 
«δέκα πραγμάτων που πρέπει να κά-
νεις στη ζωή σου», ακόμα και αν για 
κάποιους πλούσιους Δυτικούς αυτό 
σήμαινε το δέσιμό τους σε τρεις ή 
τέσσερις Σέρπα που στην κυριολεξία 
τους έσερναν στην κορυφή και πίσω. 

Η καταστροφή την οποία είχαν 
προβλέψει διάφοροι αλπινιστές έγι-
νε τελικά στις επτά παρά τέταρτο της 
18ης Απριλίου του 2014 και μάλι-
στα σε ένα σημείο που είχε αναγνω-
ριστεί από χρόνια ως ζώνη θανάτου. 
Η χιονοστιβάδα που σκότωσε δεκα-
έξι Σέρπα και τραυμάτισε άλλους 
τέσσερις έλαβε χώρα στον παγετώ-
να Κούμπου, που εκτείνεται πάνω 
από την κατασκήνωση βάσης του 
Έβερεστ. Το ατύχημα έγινε καθώς 
μια ομάδα από είκοσι πέντε έμπει-
ρους Σέρπα, οι οποίοι αποκαλούνται 
«γιατροί του παγετώνα», προσπα-
θούσαν να εγκαταστήσουν σταθε-
ρά σκοινιά και σκάλες πάνω από τις 
σχισμές και τους παγόλιθους του πα-
γετώνα στο άνοιγμα της ορειβατικής 
σεζόν. Ο παγετώνας Κούμπου είναι 
ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία 
της νότιας διαδρομής για την κορυ-

φή, αν και βρίσκεται σχετικά χαμη-

λά στο βουνό. Το μεγάλο πρόβλημα 

με αυτόν είναι ότι μετακινείται συνε-

χώς και κάθε χρονιά η διαδρομή δι-

άσχισής του πρέπει να σχεδιαστεί 
από την αρχή, με βάση τις πτώσεις 
βράχων και όγκων πάγου που έγι-
ναν μέσα στον χειμώνα και τις αυξο-
μειώσεις των χαραδρών στο μήκος 
και στο εύρος του. Η διάσχισή του εί-
ναι πάντα επικίνδυνη, ειδικά για τους 
Σέρπα που πρέπει να τον περάσουν 
δεκαπέντε με είκοσι φορές μεταφέ-
ροντας εφόδια στις ψηλότερες κατα-
σκηνώσεις και συντηρώντας τη δια-
δρομή. Όσο για το τεραστίων διαστά-
σεων κομμάτι πάγου τριακοσίων μ. 
(σεράκ) που αποκολλήθηκε από τη 
δυτική κόψη του Έβερεστ και προ-
κάλεσε τη χιονοστιβάδα, είχε εντοπι-
στεί ως θανάσιμος κίνδυνος από το 
2012, αλλά αγνοήθηκε παντελώς. Ο 
Ράσελ Μπράις, οδηγός και ιδιοκτή-
της της εταιρείας οδηγών «Εμπειρία 
των Ιμαλαΐων», είχε ματαιώσει την 
ανάβαση της ομάδας του το 2012 
λόγω της επισφαλούς κατάστασης 
του παγετώνα, ωστόσο όμως ήταν η 
μόνη εταιρεία που έλαβε τα συγκε-
κριμένα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, ο 
Άλαν Αρνέτ, ο γνωστός χρονικογρά-
φος του Έβερεστ, έγραψε μετά το ατύ-
χημα ότι, η προεξοχή πάγου που κα-
τέρρευσε αποτελούσε γνωστό κίνδυ-

νο εδώ και χρόνια, καθώς απελευθέ-
ρωνε κομμάτια πάγου κάθε χρονιά 
και το 2012 παραλίγο να παρασύρει 
μια ομάδα δεκαπέντε ορειβατών». 
Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, κανέ-
να μέτρο δεν πάρθηκε και το αποτέ-
λεσμα ήταν μια τραγωδία με πολλα-
πλές επιπτώσεις για το Έβερεστ. 

Ως αποτέλεσμα του θανάτου τό-
σων έμπειρων και αξιοσέβαστων το-
πικών οδηγών, έλαβε χώρα από τη 
μεριά των Σέρπα μια, άνευ προη-
γουμένου, στάση εργασίας, και βγή-
καν στην επιφάνεια ζητήματα που 
αποτελούσαν σημεία τριβής επί δε-
καετίες. Οι απίστευτες συνθήκες ερ-
γασίας αυτών των ανθρώπων και 
τα χαμηλά μεροκάματα, σε συνδυ-
ασμό με τις υπέρμετρες απαιτήσεις 
από τις δυτικές ορειβατικές εταιρεί-
ες είχαν δώσει αφορμές για μια σει-
ρά από τραγικά γεγονότα στο βουνό. 
Το 2013, μια ομάδα Σέρπα επιτέθη-
κε σε τρεις Ευρωπαίους ορειβάτες με 
πέτρες και γροθιές πάνω από την κα-
τασκήνωση 2, όταν θεώρησε ότι τους 
προσέβαλαν, και το ζήτημα έληξε 
με την παρέμβαση του στρατού του 
Νεπάλ. Όλα δείχνουν πως η χρονιά 
έχει τελειώσει σε ό,τι αφορά τις ανα-
βάσεις από τη νότια πλευρά του Έβε-
ρεστ (η οποία ανήκει στο Νεπάλ). Οι 
περισσότερες ορειβατικές αποστολές 
έχουν εγκαταλείψει την κατασκήνω-
ση βάσης του Έβερεστ και η όποια 
προσπάθεια ανάβασης στην κορυφή 
θα γίνει από τη βόρεια πλευρά (που 
ανήκει στην Κίνα, στην οποία οι τοπι-
κοί οδηγοί δεν απεργούν).

Ο Άπα Σέρπα, ο πλέον σεβα-
στός οδηγός του Νεπάλ, ο οποίος έχει 
ανέβει στην κορυφή του Έβερεστ εί-
κοσι μία φορές κι έτσι φέρει το προ-
σωνύμιο «σούπερ Σέρπα», δήλωσε 
μετά τη χιονοστιβάδα ότι, για να ανε-
βούν οι Δυτικοί ορειβάτες στο βου-
νό χρειάζονται τους Σέρπα και η κυ-
βέρνηση οφείλει να επιβάλει ασφά-
λεια και αποζημίωση για τα ατυχή-
ματα στο βουνό… δεν είναι δυνατόν 
ένας Δυτικός να πληρώνει 50 χιλιά-
δες δολάρια για να ανεβεί στο Έβε-
ρεστ και ο Σέρπα που τον ανεβάζει 
εκεί να πληρώνεται 125 δολάρια την 
ανάβαση… Είναι άδικο, για μας δεν 
είναι περιπέτεια, είναι μια επικίνδυ-
νη δουλειά… ήρθε η ώρα να αποχω-
ρήσουμε και να αφήσουμε τα πνεύ-
ματα του βουνού ήσυχα…». 

 Ως παράδειγμα του ύψιστου κυνισμού που χαρακτηρίζει πολλούς 
σύγχρονους ορειβάτες, στη βόρεια κόψη βρίσκεται παγωμένο το πτώ-
μα του Τσεβάνγκ Παλτζόρ, ενός Ινδού ορειβάτη που πέθανε από το 
κρύο κάτω από έναν προεξέχοντα βράχο πάνω στη διαδρομή,

Έβερεστ 2014
Η τραγωδία στον παγετώνα Κούμπου και οι επιπτώσεις της εμπορικής ορειβασίας

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

 Η χιονοστι-

βάδα που σκό-

τωσε δεκαέ-

ξι Σέρπα και 

τραυμάτισε άλ-

λους τέσσε-

ρις έλαβε χώρα 

στον παγετώ-

να Κούμπου 

που εκτείνεται 

πάνω από την 

κατασκήνωση 

βάσης του Έβε-

ρεστ.
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Ατομικό   30€
Μειωμένο   29,50€
Παιδικό   29€
Τουρίστεν   5€
V.I.P.   10€
Πάρκινγκ   20€/ώρα

Ξαπλώστρα   10€
Τραπεζάκι   10€
Ομπρέλα   15€
Στρώμα   10€
Τηλεόραση   20€/ώρα
Ερ-κοντίσιον   30€/ώρα

Ρακέτες   50€/ώρα
Τζετ-σκι, μπανάνα   10€/λεπτό
Επάλειψη αντηλιακού   50€/στρώση
Χίπης με κιθάρα   20€/τραγούδι
Γκρηκ Καμάκι   100€/διανυκτέρευση
Συζήτηση με Σ. Θεοδωράκη   3€/λεπτό
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Η αμφιθυμία του καλοκαιριού, 
που όλο έρχεται και δεν φτά-
νει, παρατείνοντας μια σκονι-
σμένη άνοιξη, μας φέρνει ένα 
πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα 
σε ένα από τα τρομερά παιδιά 
του γαλικού κινηματογράφου, 
τον αειθαλή Ζαν Λυκ Γκοντάρ, 
«στον πιο μοντέρνο σκηνοθέτη 
που πέρασε ποτέ πίσω από την 
κάμερα», όπως ρητά με ενθου-
σιασμό αναγγέλλεται. 

Α 
ν και ο ενθουσιασμός 
αυτός στον αφορισμό-
μότο του αφιερώμα-
τος, οφείλεται πιθανόν 

περισσότερο στην πολιτικοποίη-
ση παρά στον μοντερνισμό. Για-
τί πράγματι ο Γκοντάρ είναι ο κατ’ 
εξοχήν πολιτικοποιημένος σκηνο-
θέτης, του Αϊζεντάιν συμπεριλαμ-
βανομένου, αφού η ιδεολογικοπο-
λιτική του ταυτότητα δεν εκφράστη-
κε μόνο στη μορφή και στα θέματα 
των ταινιών του αλλά και με τον 
ακτιβισμό, ιδιαίτερα στο χώρο της 
έβδομης τέχνης. Έχει μείνει στην 
ιστορία η «απεργία» που επιβλή-
θηκε στις Κάννες, μετά την παρέμ-
βαση του Φρανσουά Τρυφφώ, με 
ψυχή τον Γκοντάρ, στις 18 Μαΐου 
του 1968, στον ορυμαγδό των γε-
γονότων του γαλικού Μάη. Καθώς 
ο Τρυφφώ έφυγε νωρίς, ο Γκοντάρ 
ο ίδιος –μαζί και οι ταινίες του απο-
τελούν ζωντανό μνημείο της επο-
χής των ανατροπών που έφερε ο 
θνήσκων 20ός αιώνας, μετά το μα-
κελειό δύο Παγκοσμίων πολέμων. 
Την ίδια στιγμή υπήρξε τω όντι 
ανατροπέας της γλώσσας του σινε-
μά, ένας μοντερνιστής-εκλαϊκευτής, 
που οι εφευρέσεις του στην κινού-
μενη και ομιλούσα εικόνα είναι σή-
μερα κοινός τόπος στην οπτικοα-
κουστική βιομηχανία.

«Maintenant Godard», λοιπόν! 
Τώρα Γκοντάρ! Από τις 5 έως τις 18 
Ιουνίου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 
σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστι-
τούτο και την Πρεσβεία της Ελβε-
τίας, θα προβάλλει 52 ταινίες του, 
ανάμεσά τους ο Αποχαιρετισμός 
στη γλώσσα, ταινία που μόλις έκα-
νε παγκόσμια  πρεμιέρα την στις 
Κάννες, αποσπώντας (εξ’ ημισείας) 
το Βραβείο της Επιτροπής. Θα προ-
βληθούν, σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα, 32 μεγάλου μήκους, 5 μεσαί-
ου μήκους, 13 μικρού μήκους, μαζί 
με τα 266 λεπτά του Histoire(s) du 
cinéma, του ντοκυμανταίρ φόρο τι-
μής του Γκοντάρ στα εκατό χρόνια 

κινηματογράφου –το 1995. Το τε-
λευταίο μάλιστα, που ο Γκοντάρ το 
ολοκλήρωσε σε μια δεκαετία (1988-
1998), και που ο τίτλος του σημαί-
νει συνάμα «ιστορίες του σινεμά» 
και «Ιστορία του σινεμά», επιχειρεί 
να συναφηγηθεί την ιστορία του κι-
νηματογράφου μαζί με την ιστορία 
του 20ού αιώνα, χρησιμοποιώντας 
για πρώτη φορά τεχνικές του βίντεο. 
Μπορεί μάλιστα να θεωρηθεί η κρι-
τική επιτομή του ίδιου του σκηνο-
θέτη πάνω στην Ιστορία και τον κι-
νηματογράφο. Γιατί ο Γκοντάρ δεν 
είναι μόνο ένας από τους ευρημα-
τικότερους ως προς τη γλώσσα του 
σινεμά σκηνοθέτες. Ο Γκοντάρ είναι, 
ίσως κυρίως και πάνω απ’ όλα, κρι-
τικός.

Οι ταινίες που θα προβλη-
θούν στο αφιέρωμα της Ταινιοθή-
κης καλύπτουν όλο το φάσμα της 
φιλμογραφίας του, ανάμεσά τους 
και συλλογικές ταινίες στις οποί-
ες ο Γκοντάρ συμμετέχει με κά-
ποιο επεισόδιο. Τις ταινίες προλο-
γίζουν ενίοτε σκηνοθέτες, κριτικοί 
κινηματογράφου, διευθυντές φω-
τογραφίας, συγγραφείς, δημοσιο-
γράφοι, αρχιτέκτονες, ακαδημαϊ-
κοί κ.ά. Το αφιέρωμα περιλαμβά-
νει επίσης συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα «Ο Γκοντάρ ως 
ιστορικός του κινηματογράφου» 
και «Γκοντάρ: 2 ή 3 πράγματα που 
έμαθα απ’ αυτόν», με τη συμμετοχή 
του  Ελβετού Fabrice Aragno, στε-
νού συνεργάτη του Γκοντάρ την τε-
λευταία δεκαετία. Όπως σημειώ-
νει η καθηγήτρια και επικεφαλής 
της Ταινιοθήκης Μαρία Κομνηνού, 
δίνοντας το στίγμα των προθέσε-
ων των διοργανωτών, «Καθώς στον 
21ο αιώνα έχουμε πια μια ολοκλη-

ρωμένη  εικόνα  του κινηματο-
γραφικού έργου, αλλά και της θεω-
ρητικής παρέμβασης του Ζαν Λυκ 
Γκοντάρ πάνω στην Ιστορία του κι-
νηματογράφου, (...) μια αναδρομή 
στο έργο του είναι επιβεβλημένη». 
Αναμφίβολα.

Η φιλμογραφία του σκηνοθέτη 
ξεκινά με το μικρού μήκους ντοκυ-
μανταίρ Επιχείρηση μπετόν (1955), 
όπου ο Γκοντάρ κινηματογραφεί 
στιγμές από την κατασκευή του 
φράγματος Γκραντ Ντισάνς,  στην 
Ελβετία, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας εργαζόταν εκεί ο ίδιος, σε ηλικία 
22 ετών. Ο ογδοντάχρονος σήμερα 
σκηνοθέτης που γεννήθηκε και ζει 
στην Ελβετία, είναι παιδί του κινή-
ματος των ciné-clubs, που ξεκίνησε 
στο Παρίσι στο τέλος του πολέμου, 
εμψυχωτής και ψυχή των οποίων 
υπήρξε ο Αντρέ Μπαζέν. Η καθη-
μερινή φανατική θέαση ταινιών 
υπήρξε για τον Γκοντάρ και τη γενιά 
του η μεγάλη σχολή κινηματογρά-

φου στην οποία σπούδασαν. Όπως 
το περιγράφει ο ίδιος, «Στη δεκαε-
τία του 1950 το σινεμά ήταν τόσο 
σημαντικό όσο και το ψωμί. (...) Βλέ-
παμε τον κινηματογράφο να διεκδι-
κεί για τον εαυτό του ένα ρόλο ορ-
γάνου γνώσης, ενός μικροσκόπιου, 
ενός τηλεσκόπιου. (...) Στην Ταινιο-
θήκη ανακάλυψα έναν κόσμο για το 
οποίο κανείς δεν μου είχε μιλήσει. 
Μας μιλούσαν για τον Γκαίτε αλλ’ 
όχι για τον Ντράγιερ. Παρακολου-
θούσαμε βουβές ταινίες στην επο-
χή του ομιλούντος. Ήμασταν σαν 
χριστιανοί στις κατακόμβες.»

Ο Γκοντάρ, όπως και οι σημαντι-
κότεροι Γάλλοι σκηνοθέτες της γε-
νιάς του, ξεκίνησε γράφοντας για 
ταινίες, πριν σκηνοθετήσει ταινίες. 
Με τον Ερίκ Ρομέρ και τον Ζακ Ρι-
βέτ ίδρυσαν το 1950 το βραχύβιο 
περιοδικό «Gazette du cinéma», 
κι όταν την επόμενη χρονιά, με 
ψυχή τον Μπαζέν, κυκλοφόρησαν 
τα «Cahiers du cinéma», το πρώτο 
παγκόσμιο και μακροβιότερο πε-
ριοδικό κριτικής, ο Γκοντάρ ήταν 
ανάμεσα στους συνεργάτες από το 
πρώτο κιόλας τεύχος. Έτσι, όταν το 
1960 σκηνοθετεί την πρώτη μεγά-
λου μήκους ταινία του, Με κομμένη 
την ανάσα, ταινία που έκοψε πράγ-
ματι την ανάσα, ανατρέποντας πολ-
λά από τα στοιχεία της γραμματικής 
του κλασικού κινηματογράφου, οι 
αναφορές του είναι εξίσου κοινω-
νικές-πολιτικές, όσο και κινηματο-
γραφοφιλικές. Αναφορές στον ίδιο 
τον κινηματογράφο δηλαδή. Μα-
οϊκός και ακτιβιστής, όπως είπα-
με, θα εμπλακεί με τις εικόνες του 
στον πόλεμο της Αλγερίας, με τον 
Μικρό στρατιώτη (1963) και μέ-
χρι το μιμούμενο το είδος της επι-

στημονικής φαντασίας Άλφαβιλ 
(1965), τον Τρελλό Πιερό (1965), 
το 2 ή 3 πράγματα που ξέρω γι’ αυ-
τήν (1966) και την Κινέζα (1967), 
που άνοιξε το αφιέρωμα στην Αθή-
να, και που θα φέρει στην οθόνη 
το κλίμα που γέννησε τον Γαλλικό 
Μάη. Η επανάσταση από μόνη της 
δεν αρκεί, χρειάζονται κι οι ιστορί-
ες του κινηματογράφου, χρειάζεται 
και η φαντασία. Η ανατροπή δεν έρ-
χεται μόνο στις παραγωγικές σχέ-
σεις αλλά και στις σεξουαλικές. Ο 
ίδιος ο παραδοσιακός τρόπος της 
ζωής ανατρέπεται από τον εκλαϊ-
κευμένο μοντερνισμό. Η νεωτερι-
κότητα δεν είναι πια ο κρυφός κώ-
δικας ενός στενού κύκλου εγκυκλο-
παιδιστών, γίνεται καθημερινότητα 
για τα εκατομμύρια των νεήλυδων 
(μικρο)αστών στις μεταπολεμικές 
μεγαλουπόλεις και όχι μόνο. Η κι-
νούμενη και ομιλούσα εικόνα στον 
κινηματογράφο (λίγο μετά στην τη-
λεόραση και υστερότερα στο ίντερ-
νετ) είναι η νέα δύναμη ανατροπής. 
Γιατί πράγματι, ο κινηματογράφος 
για πολλές γενιές του εικοστού αι-
ώνα ήταν ένα νέο ευαγγέλιο. Κι ο 
Γκοντάρ, στη νεώτερη γενιά των 
κινηματογραφιστών, υπήρξε ένας 
από τους μεγαλοφωνώτατους προ-
φήτες του.

Ο χώρος εδώ δεν είναι ο κατάλ-
ληλος για να αποτιμήσουμε ένα 
έργο που εκτείνεται από το 1995 
έως και σήμερα. Ούτε καν για να 
το παρουσιάσουμε. Το αφιέρωμα 
της Ταινιοθήκης είναι μια μοναδι-
κή ευκαιρία για το σημερινό κοι-
νό του κινηματογράφου να γευτεί 
την ένταση αυτής της ανατροπής. 
Ιδιαίτερα για όσους νεώτερους φι-
λοδοξούν να εμπλακούν στις εικό-
νες του. Ενδεχομένως εδώ να απο-
δειχθεί γόνιμη η συνεργασία της 
Σχολής Σταυράκου στο αφιέρωμα, 
με την συμμετοχή της μικρού μή-
κους ταινίας των τριτοετών σπουδα-
στών της, του Shoot it like Godard: 
«8 πράγματα που ξέρω γι’ αυτήν» 
(2014), που είναι εμπνευσμένη από 
το έργο του Ζαν Λικ Γκοντάρ. Το ελ-
πιδοφόρο θα είναι αυτή η συμμετο-
χή να φέρει στη «Λαΐδα» ένα μέρος 
του νεαρότερου κοινού του κινημα-
τογράφου, που προς στιγμήν φοι-
τούν στα πολυσινεμά ή στην κατά 
μόνας θέαση του ίντερνετ. Έτσι ο 
Γκοντάρ μπορεί να προοιωνίζεται 
μια ακόμα ανατροπή, στον ίδιο τον 
τρόπο που βλέπουμε, στον 21ο αι-
ώνα πλέον, σινεμά.

Τώρα Γκοντάρ / Maintenant Godard

“ 

Ο Γκοντάρ  

και οι ταινίες 

του αποτελούν 

ζωντανό μνη-

μείο των ανα-

τροπών που 

έφερε ο θνή-

σκων 20ός αι-

ώνας

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ
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Πρόγραμμα Ιουνίου

Άρδην, τ. 96
κυκλοφορεί το νέο τεύχος

Κυκλοφορεί σε περίπτερα και βιβλιοπω-
λεία το νέο τεύχος του Άρδην.

- Με ένα εκτενές αφιέρωμα στην απαι-
τούμενη παραγωγική ανασυγκρότηση μετά 

από τρεις δεκαετίες πα-
ραγωγικής αποσάρθω-
σης.

- Κείμενα για τις 
ΜΚΟ και πως λειτουρ-
γούν ως εργαλεία της 
Παγκοσμιοποίησης. 

-Για τα διεθνιστι-
κά πειράματα που συ-
ντελούνται στη Θράκη, 
μέσω της εκπαίδευσης 
των μουσουλμανοπαί-
δων.

- Ένα μικρό αφι-
έρωμα στον Κωστή 
Παπαγιώργη, που πρό-
σφατα έφυγε από κοντά 
μας.

Και πολλά ακόμα. 
Προμηθευτείτε και 

διαδόστε το περιοδικό 
που εδώ και 18 χρόνια 
εκφράζει τον δημοκρατι-
κό πατριωτικό χώρο. 

Περιεχόμενα τεύχους:

Ευρώπη – Εκλογές
Της Σύνταξης, Να φέρουμε τα… κάτω-πάνω!
Γ. Καραμπελιάς, Η Ευρώπη, τα Βαλκάνια, 

η Τουρκία
Γ. Ρακκάς, Αντισυσπειρώσεις στη γερμανι-

κή ηγεμονία στην Ευρώπη

Μ.Κ.Ο. – Θράκη
Γ. Παπαμιχαήλ, Μ.Κ.Ο. και 

Παγκοσμιοποίηση
Γ. Ξένος, Ο ΓΑΠ, ο Ρόντος και η αμαρτω-

λή ΥΔΑΣ
Α. Γκότοβος, Διεθνιστικά πειράματα στη 

Θράκη

Δ. Μάρτος, Θεσσαλονίκη-Αθήνα:
Φυσικές και καιροσκοπικές πόλεις-πρωτεύ-

ουσες

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Α. Οικονομίδης, Για μια ενδογενή και απο-
κεντρωμένη παραγωγική ανασυγκρό-
τηση

Α. Κυράνης, Ένα εναλλακτικό παραγωγικό 

μοντέλο
Γ. Μιχαήλ, Μια μικρή έκθεση μερικών από 

τις πολλές παραγωγικές δυνατότητες της 
Ελλάδας

Α. Μπαράκος, Eθνική αμυντική βιομηχανι-
κή στρατηγική

Α. Οικονομίδης, Μια προσωπική εμπειρία 
στην αμυντική βιομηχανία

Διεθνή-Ομογένεια
Σ. Δημόπουλος, Από το Ρους του Κιέβου 

στους Κοζάκους
Μ. Μερακλής, Αλέξανδρος Ασλά
Θ. Μπατρακούλης, Η πολιτική διελκυστίν-

δα στην Τουρκία

Ιστορία-Ιδέες-Βιβλίο
Ν. Δημητριάδης, Το λάιφ στάιλ της μοντέρ-

νας ξενιτιάς
Σ. Κουτρούλης, Ευχαριστούμε Κωστή 

Παπαγιώργη
Κ. Παπαγιώργης, Οδός «Έσλιν», πρώην 

«Κάψες»
Γ. Χασιώτης, Μια υπονομευμένη άνοιξη
Ν. Μέρτζος, Για την υπονομευμένη άνοιξη
Βιβλιοπροτάσεις

11/06/2014 | Πολιτική εκδήλωση 
στη Θεσσαλονίκη, 

To Άρδην διοργανώνει εκδήλωση στην Θεσ-
σαλονίκη, την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και 
ώρα 7.30μ.μ με θέμα το πολιτικό τοπίο που 
διαμορφώνεται μετά τις εκλογές και η προο-
πτική συγκρότησης ενός ρεύματος αντίστα-
σης. Ομιλητές: Κ. Καραΐσκος (ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
– Κομοτηνή), Γ. Καραμπελιάς (Κίνηση Πολι-
τών Άρδην), Δ. Μάρτος (Συγγραφέας) και Κ. 
Σεβρής (Άρδην Θεσσαλονίκης). Συντονίζει ο 
Γ. Ρακκάς, Μένουμε Θεσσαλονίκη. Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιηθεί στο στέκι του Άρ-
δην (Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσου, στον 8ο 
όροφο). 

21/03/2014 | Βιβλιοπαρουσίαση 
στην Πάτρα
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και το Στέκι Εναλ-
λακτικής Παρέμβασης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ πα-
ρουσιάζουν στην Πάτρα το βιβλίο του Γιώρ-
γου Ρακκά «Οικόπεδο και αποικία: Η Ελ-
λάδα στο τέλος της Μεταπολίτευσης». Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής Γιώργος 
Κοντογιώργης, ο εκδότης Γιώργος Καρα-
μπελιάς, ο επικεφαλής της δημοτικής κίνη-
σης Πάτρας «Κοινοτικόν» Θεόδωρος Ντρίνι-
ας και ο συγγραφέας του βιβλίου. Τη Δευτέ-

ρα 16 Ιουνίου, στις 19:30, στο Μέγαρο Λό-
γου και Τέχνης, στην πλατεία Γεωργίου της 
Πάτρας.

18/06/2014 | Βιβλιοπαρουσίαση 
στην Αθήνα
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν 
την Τετάρτη 18 Ιουνίου στις 19.30 το βιβλίο 
του Σπύρου Κουτρούλη Το ξερίζωμα του 
ανθρώπου, η κρίση της νεωτερικότητας, οι 
ιδεολογίες και στοχαστές”. Για το βιβλίο θα 
μιλήσουν οι: Σωτήρης Γουνελάς, συγγραφέ-
ας, Μελέτης Μελετόπουλος, ιστορικός-κοι-
νωνιολόγος, Ρεϋμόνδος Πετρίδης, δρ Φιλο-
σοφίας και ο συγγραφέας του βιβλίου. Συντο-
νίζει ο Γιώργος Καραμπελιάς. Η παρουσία-
ση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο πολιτικής 
και πολιτισμού του Άρδην, Ξενοφώντος 4, πλ. 
Συντάγματος.

23/06/14 | Βιβλιοπαρουσίαση στην 
Αθήνα 
Τη Δευτέρα 23 Ιουνίου και ώρα 19:30 θα 
πραγματοποιηθεί παρουσίαση-συζήτηση του 
νέου βιβλίου του Σωτήρη Γουνελά, Πρότα-
ση Λόγου και Πολιτισμού. Για το βιβλίο θα 
μιλήσουν οι: Τσιβάκου Ιωάννα, Ομ. Καθηγ. 
Παντείου Πανεπιστημίου, Καλογερόπουλος 
Άγγελος, φιλόλογος, ποιητής, Ξυδιάς Βασί-

λης, εκπαιδευτικός, θεολό-
γος, Κοσμόπουλος Δημή-
τρης, Δοκιμιογράφος, ποιη-
τής. Η Παρουσίαση θα λάβει 
χώρο στον χώρο του Άρδην, 
Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγ-
ματος

Σεμινάριο για τους 
Κοινωνικούς και Πο-
λιτικούς Αγώνες 
-Αθήνα  
Σεμινάριο για τους κοινωνι-
κούς και πολιτικούς αγώνες 
από το 1964 έως 2014. Συ-
ναντήσεις Ιουνίου. Επόμενες 
συναντήσεις:
- Πέμπτη 12 Ιουνίου 1993-
2008, η κυριαρχία του εκ-
συγχρονισμού και οι ιδεολο-
γικές διαμάχες με αυτόν, ώρα 
έναρξης 19.30.
- Πέμπτη 19 Ιουνίου, 2008 - σήμερα, τα 
χρόνια της κρίσης και οι εναλλακτικές διέξο-
δοι από αυτήν, ώρα έναρξης 19.30.
Για δηλώσεις συμμετοχών μπορείτε να τη-
λεφωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή με-
ταξύ των ωρών 09:00 έως 20:00 στα 210-
3826319 & 2130020427.

Τηλεόραση | 9/06/2014
Τη Δευτέρα 9 Ιουνίου στις 22:00, στην εκ-
πομπή του Kontra Channel Επί του Πιεστη-
ρίου, ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συμμετά-
σχει στην εκπομπή, η οποία έχει ως θέμα για 
το πως διαμορφώνεται η Ευρώπη μετά τις 
Ευρωεκλογές.


