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» Σελίδες 11-12,  ΔΕΗ: Η σύγκρουση αρχίζει

Βάσος Φτωχόπουλος

Κύπρος: Βαδίζουμε και 
παραμιλώ

Σελίδα 5

Η 

χώρα βρίσκεται σε μια 
κομβική στιγμή ολο-
κλήρωσης των σχεδι-
ασμών του μνημονίου, 

δηλαδή της μετατροπής της Ελλά-
δας σε Μπανανία, σε μια δυαδική 
κοινωνία, όπου τα δύο τρίτα ή τρία 
τέταρτα του πληθυσμού θα υπο-
στούν μια βίαιη συρρίκνωση των ει-
σοδημάτων τους, αλλά προπαντός 
θα μεταβληθούν σε φτηνούς απα-
σχολήσιμους. 

Οι υπηρέτες της τρόικας και του 
Σόιμπλε έχουν δίκιο όταν ισχυρίζο-
νται πως το μνημόνιο τελειώνει. Τε-
λειώνει, διότι ακριβώς ολοκληρώ-
νει το έργο του. Είναι λάθος η αντί-
ληψη πως το μνημόνιο και η ύφεση 
θα συνεχίζονται εσαεί. Η ελληνική 

οικονομία βγαίνει φέτος από την 
ύφεση στηριγμένη στην τουριστι-
κοποίηση των πάντων και προπα-
ντός των ακτών, στη μείωση των μι-
σθών, στη διάλυση του κοινωνικού 
κράτους. 

Από τη δεκαετία του 1980 οι 
«εμπειρογνώμονες» του ΟΟΣΑ, της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΔΝΤ, 
επαναλαμβάνουν πως η Ελλάδα 
όπως διαμορφώθηκε μετά τη μετα-
πολίτευση, αποτελούσε μία εξαίρε-
ση στην πολιτική της απορύθμισης 
του κράτους και της ελαστικοποίη-
σης της εργασίας που ξεκίνησε με 
τη Θάτσερ στην Αγγλία. Αυτή λοι-
πόν η ελληνική εξαίρεση έλαβε τέ-
λος με το χειρότερο δυνατό τρόπο. 
Μέσα σε πέντε χρόνια μειώθηκαν 

κατά διακόσιες χιλιάδες οι εργαζό-
μενοι στον δημόσιο τομέα, και έπε-
ται συνέχεια, κατέρρευσαν τα μερο-
κάματα και η κοινωνική ασφάλιση, 
οι συντάξεις, το εκπαιδευτικό σύ-
στημα, η υγεία. Οι κοινωνικές ανι-
σότητες διευρύνονται, οι δημόσιες 
επιχειρήσεις ιδιωτικοποιούνται και 
κομματιάζονται, το ελληνικό πολιτι-
κό σύστημα μεταβάλλεται σε σύστη-
μα μειωμένης κυριαρχίας αποικια-
κού χαρακτήρα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, 
και πολλούς άλλους ακόμα, που δεν 
μπορούμε εδώ να απαριθμήσουμε, 
ο ελληνικός λαός θα ήταν διατεθει-
μένος και εδώ και χρόνια αναζητά 
μία πολιτική απάντηση που θα θέ-
σει ένα φραγμό στην καταστροφή, 

θα ανορθώσει δικαιώματα, θα απο-
καταστήσει στοιχειωδώς την ανε-
ξαρτησία της χώρας. Μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια, το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, 
απέκτησε μία προτεραιότητα έναντι 
των άλλων αντιπολιτευόμενων δυ-
νάμεων και μεταβλήθηκε στη μόνη 
άμεση δυνατότητα κυβερνητικής 
απάντησης στη μνημονιακή λαίλα-
πα.

Και όμως, όπως φάνηκε και από 
τις πρόσφατες εκλογές, αυτοδιοι-
κητικές και ευρωπαϊκές, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν μπόρεσε να πείσει ένα μεγάλο 
μέρος του ελληνικού πληθυσμού 
και να αποκτήσει χαρακτηριστικά 
πλειοψηφικού ρεύματος. Γιατί άρα-
γε; Μήπως η πλειοψηφία των Ελλή-
νων δεν στρέφεται ενάντια στη μνη-

μονιακή πολιτική; Προφανώς, όχι. 
Τα κόμματα που υποστηρίζουν το 
μνημόνιο και την κυβέρνηση συ-
γκέντρωσαν στις πρόσφατες εκλο-
γές κάτι περισσότερο από ενάμισι 
εκατομμύριο ψήφους, δηλαδή μόλις 
το 20% του εκλογικού σώματος (αν 
συνυπολογίσουμε το τεράστιο πο-
σοστό της αποχής). Εν τούτοις, και το 
κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκέντρω-
σε ακόμα μικρότερο αριθμό ψήφων, 
παρ’ ότι ανεδείχθη πρώτο κόμμα 
στης ευρωεκλογές και μάλλον κατα-
ποντίστηκε στις περισσότερες αυτο-
διοικητικές αναμετρήσεις. 

Το ερώτημα που θέτουν όλοι οι 
Έλληνες πολίτες είναι πώς και γιατί 
συνέβη κάτι τέτοιο. 

Σ ε λ ί δ α  7

Ρυθμιστικό σχέδιο 
Αθήνας

Το ρηχό Ποταμάκι                                             Γιάννης Ξένος Σελίδα 11 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

Όλα για τον τουρι-
σμό; 

Σελίδα 8

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 

Σήμερα

Η υπέρβαση της Μεταπολίτευσης - «επιστολή στον Αλέξη Τσίπρα» 

Θόδωρος Ντρίνιας 

Λεφτά υπάρχουν, αλλά 
ποιοι τα έχουν;

Σελίδα 10

Σ ε λ ί δ α  2 2

Ο «Αταίριαστος»

Βασίλης Βιλιάρδος

Πανικός στη Βουλγαρία 
  

Σελίδα 16-17

Πέπε Εσκομπάρ 

Η γεωπολιτική του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου  

Σελίδα 18

Αφιέρωμα: Η τράπεζα 
θεμάτων, το «νέο λύ-
κειο» και η δυνατότη-
τα ενός νέου μαθητι-
κού κινήματος
ΣΕΛ.13-15 

Του Γιώργου Καραμπελιά

Κώστας Καραΐσκος

Η κατασκευή της τουρκι-
κής μειονότητας      Σελίδα 4

ΟΧΙ στο ξεπούλημα
της Δ.Ε.Η.

»(συνέχεια στη σελ. 3) 

Αποικιακού τύπου η σύμβαση
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ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜερΙδΑ 
γΙΑ τΗΝ εθΝΙκΗ ΑΝεξΑρτΗσΙΑ
 τΗΝ κοΙΝωΝΙκΗ χεΙρΑφετΗσΗ 

τΗΝ οΙκολογΙΑ 
κΑΙ τΗΝ ΑΜεσΗ δΗΜοκρΑτΙΑ

εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης
Τέτη Ιωαννίδου

επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

καλλιτεχνική επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

ορφέως 13, κορωπί, 194 00 Αθήνα
τηλ.: 210 6620734

σΥΝδροΜΗ (1 ετοσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοσ λογΑρΙΑσΜοΥ:
116/772277-01 - εθνική τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Στο παρά πέντε

Εκλογικός Απο-
λογισμός ΚΚΕ & 
902

Αντιγράφουμε από τον εκλογικό 
απολογισμό της ΚΕ του ΚΚΕ για τις 
ευρωεκλογές και τις περιφερεια-
κές εκλογές: «Το γεγονός ότι ήταν 
η πρώτη εκλογική μάχη που δώ-
σαμε μετά το 1991, χωρίς το ρα-
διόφωνο και την τηλεόραση του 
“902”, των οποίων η συμβολή τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν σημαντι-
κή, είχε οπωσδήποτε επιπτώσεις 
αφού, όπως εκτιμούσαμε, ένα τμή-
μα του κομματικού δυναμικού και 
των οπαδών που έχει πολύ αδύνα-
τους δεσμούς με το διάβασμα και 
τον κομματικό Τύπο, ενημερωνό-
ταν από τα Μέσα αυτά». Πρέπει να 
είναι η πρώτη φορά από πέρυσι το 
καλοκαίρι που το ΚΚΕ ξεπούλη-
σε το ραδιόφωνο και την τηλεόρα-
σή του σε περίεργους επιχειρηματί-
ες, που κάνει αναφορά στο θέμα. Το 
ερώτημα είναι ότι αφού ήταν τόσο 
χρήσιμα για την πολιτική τους δου-
λειά γιατί τα πούλησαν; Δεν το εί-
χαν υπολογίσει ότι πουλώντας τα, 
το κόμμα θα συρρικνωνόταν; Ή ότι 
είχαν στα χέρια τους για είκοσι χρό-
νια ένα θησαυρό, δηλαδή κανάλι 
με πανελλαδική εμβέλεια και αυ-
τοί δεν ήθελαν να το αξιοποιήσουν 
και γέμιζαν ώρες και ώρες με δια-
φημίσεις για παπλωματοθήκες. Τι 
να πει κανείς;

Γ.Ξ

Εξαιρετικός ο 
Μ. Γλέζος στην 
Ευρωβουλή

Για άλλη μια φορά, ο Μανώλης 
Γλέζος έβγαλε ασπροπρόσωπο 
τον ΣΥΡΙΖΑ ενώπιον του ελληνικού 
λαού. Κατά την πρώτη συνεδρίαση 
της νέας σύνθεσης του ευρωκοινο-
βουλίου πήρε τον λόγο και ρώτησε 
ευθέως τον Ματέο Ρέντσι, που ανα-
λαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. για 
αυτό το εξάμηνο, τι θα κάνει με τη 
συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο 
και την συνεχιζόμενη μη εφαρμο-
γή των καταδικαστικών αποφάσε-

ων του ΟΗΕ. Σάστισαν οι υπόλοιποι 

Ευρωπαίοι βουλευτές, στη θέα του 

τελευταίου πολιτικά ενεργού αντι-

στασιακού του Β΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου να τους κουνάει το δάκτυλο, 

αφού  έχουν συνηθίσει τους Έλλη-

νες εκπροσώπους να κάνουν βα-

θιές υποκλίσεις και μπόλικες κω-

λοτούμπες. Στην Κουμουνδούρου 

να τα βλέπουν αυτά, που αρχικά 

ήθελαν, αντί του Γλέζου, να στεί-

λουν τον… Χριστόπουλο. 

Γ.Ρ.

Στο όριο η πρό-
ταση του Τσίπρα 
για δημοψήφι-
σμα

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολο-

γισμούς των δημοσιογραφικών 

ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή η πρω-

τοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να 

προκαλέσει την σύγκλιση της κοι-

νοβουλευτικής ολομέλειας, για 

να συζητηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙ-

ΖΑ για τη διενέργεια δημοψηφίσμα-

τος ως προς την αποκρατικοποίηση 

της ΔΕΗ, φαίνεται να προσεγγίζει το 

όριο των 120 βουλευτών, μάλιστα 

δίχως εκείνων της Χρυσής Αυγής. 

Κουτσούμπας, Κουβέλης, Καμμέ-

νος αποδέχθηκαν την πρόταση του 

Τσίπρα, ενώ θετικά διακείμενοι εί-

ναι και οι περισσότεροι ανεξάρτη-

τοι βουλευτές. Αναμένονται κάτι δι-

αρροές από τη ΔΗΜΑΡ, οι συνήθεις 

Ψαριανός-Λυκούδης, και υπάρχουν 

φήμες για άλλους δύο βουλευτές 

από τους Αν. Ελ., αν και κάτι τέτοιο 

φαίνεται προς το παρόν απίθανο. 

Όπως και να έχει, η πρωτοβουλία 

του Τσίπρα να κινήσει διαδικασίες 

διενέργειας δημοψηφίσματος, όσο 

κι αν δεν φαίνεται να έχει πιθανότη-

τες επιτυχίας, καθώς είναι πολύ δύ-

σκολο να συλλεχθούν οι 180 ψή-

φοι στη βουλή για την έγκριση της 

πρότασης, αποδίδει καρπούς και θα 

στριμώξει την κυβέρνηση στον τοί-

χο. Φαίνεται πως, το δημοψήφισμα 

που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονί-

κη για την εκποίηση της ΕΥΑΘ, τεί-

νει να δημιουργήσει θετικό προη-

γούμενο στην πολιτική ζωή του τό-

που. Καλοδεχούμενο!

Γ.Ρ.

!

Χημικός εφιάλτης
Εν τέλει, ξεκίνησε η διαδικασία υδρόλυσης των χημικών όπλων της Συ-
ρίας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, μια διαδικασία που θα διαρ-
κέσει δύο μήνες και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στην 

πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε ούτε τι ακριβώς 
καταστρέφεται, ούτε σε τι ποσότητες, καθώς οι επι-
κεφαλής της αποστολής τηρούν άκρα μυστικότητα, 
ενώ φάσκουν και αντιφάσκουν στις λιγοστές δηλώ-
σεις τους στον Τύπο. Το μόνο σίγουρο, είναι πως τα 
υπολείμματα της υδρόλυσης θα μεταφερθούν σε ει-

δικά εργοστάσια στις ΗΠΑ και στην Γερμανία για την τελική τους κα-
ταστροφή. 

Ο λαός στην Κρήτη, αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας, στην Πε-
λοπόννησο, τα Ιόνια, κ.λπ. βρίσκεται σε κινητοποιήσεις εδώ και μήνες 
για να αποτρέψει τις εξελίξεις αυτές και τώρα κορυφώνονται οι αντιδρά-
σεις σε όλη την Ελλάδα. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τι θα συμβεί στην 
Κρήτη, αλλά και σε ολάκερη την Μεσόγειο, που ούτως ή άλλως βρί-
σκεται στα πρόθυρα της περιβαλλοντικής κατάρρευσης, σε ενδεχόμε-
νο ατυχήματος. Εκείνοι που έπρεπε να το σκεφτούν, όμως, δηλαδή ο 
πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνη-
σης, για άλλη μια φορά προτίμησαν τα εύσημα του «μεγάλου αφεντι-
κού», από την προστασία των συμφερόντων και της ασφάλειας του ελ-
ληνικού λαού.  

Κανονικά, μετά την φονική έκρηξη στο Μαρί (από πυρομαχικά 
που προορίζονταν και πάλι για τον Άσαντ, που αποθηκεύτηκαν στην 
κυπριακή ναυτική βάση κατόπιν εντολής των Αμερικάνων και εξερρά-
γησαν διότι ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο και σε απίστευτες θερμοκρασί-
ες), οι Έλληνες αξιωματούχοι της Ελλάδας και της Κύπρου δεν θα έπρε-
πε να δεχθούν τίποτα που έχει να κάνει με τη διαχείριση πολεμικού 
υλικού που κατάσχεται από τη Δύση στα πεδία των μεσανατολικών μα-
χών. 

Αλλά, φευ! Και σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται περίτρανα 
πως, εκτός από Οικόπεδο και Αποικία, η χώρα μας εξελίσσεται ταχύτα-
τα και σε πεδίο αποβολής τοξικών χημικών όπλων. 

Το Άρδην και η Ρήξη σκοπεύουν να διοργανώσουν εκδήλωση δι-
αμαρτυρίας και ενημέρωσης του αθηναϊκού κοινού στο στέκι του Συ-
ντάγματος (Ξενοφώντος 4), την Τετάρτη 16 Ιουλίου στις 8 μ.μ. 

Ο Παππάς της 
Χρυσής Αυγής 
με… φέσι

Το είδαμε κι αυτό. Στις φωτογρα-

φίες του χρυσαυγίτη Παππά, όπου 

εμφανίζεται να φοράει διάφορες 

μπλούζες με σβάστικες και να κά-

νει τον ανάλογο χαιρετισμό (σε με-

ρικές μαζί με τα μικρά παιδιά του) 

υπάρχει και μια που απεικονίζεται 

με… φέσι! Πρόκειται για το γνωστό 

φέσι της βοσνιακής μεραρχίας των 

βάφεν Ες-Ες και ο Παππάς μοιάζει 

περιχαρής που το φοράει. Κατά τα 

άλλα «δεν είναι ναζί», όπως κλα-

ψούριζε στις απολογίες του. Για να 

καταλάβετε δε με τι ανθρώπους 

έχουμε να κάνουμε, παραθέτουμε 

και κείμενο από ευχητήριες κάρ-

τες που έστελνε το ζεύγος τα προ-

ηγούμενα χρόνια: ««Αγαπητοί φί-

λοι και σύντροφοι, σας ευχόμαστε 

ένα υγιές και ισχυρό 2007 (118 

Α.Χ.), ένα έτος, το οποίο θα μας φέ-

ρει πιο κοντά στον Κόσμο των ονεί-

ρων και του αγώνα μας. Λευκό 

2007! Χάιλ Χίτλερ». Η χρονολογία 

118 Α.Χ. προέρχεται από το ημερο-

λόγιο που κρατούν οι φανατικοί νε-

οναζί, το οποίο μετράει τα χρόνια 

από την χρονολογία γέννησης του 

Αδόλφου… 

Γ.Π.
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Πώς και γιατί τη στιγμή που οι 
άθλιοι υπάλληλοι της τρόικας και 
του Σόιμπλε κομματιάζουν και 
ιδιωτικοποιούν τη σημαντικό-
τερη επιχείρηση της χώρας, τη 
ΔΕΗ, ενώ βγάζουν στο σφυρί το 
Ελληνικό, τα λιμάνια και τις ακτές 
της χώρας, δεν συγκροτείται ένα 
πλειοψηφικό ρεύμα. 

Ο 

ι απαντήσεις είναι πολ-
λές, και γνωρίζουμε αρ-
κετές από αυτές. Η έλ-
λειψη παραγωγικής βά-

σης της χώρας και η κυριαρχία ενός 
παρασιτικού μοντέλου, έχουν κάνει 
τους Έλληνες να φοβούνται πως η 
αντίσταση στους δανειστές μπορεί 
να οδηγήσει στα χειρότερα. Και έτσι, 
περνούν διαδοχικά από την ανί-
σχυρη αγανάκτηση στην κατάθλι-
ψη ή/και στα δυο μαζί. Κατά δεύτε-
ρο λόγο, διότι η κατάρρευση των σο-
σιαλιστικών καθεστώτων έχει κάνει 
τις κοινωνίες πιο δύσπιστες και συ-
ντηρητικές. Τρίτον, διότι οι γεωπο-
λιτικές πραγματικότητες της περιο-
χής, από την πρώην Γιουγκοσλαβία 
έως την Ουκρανία και τη Συρία, κα-
θώς και τα υπαρκτά εθνικά προβλή-
ματα στην Κύπρο, το Αιγαίο, τη Θρά-
κη, τους κάνει να είναι φοβισμένοι 
και επιφυλακτικοί. Τέλος, αλλά όχι 
ελάχιστο, διότι τα συχνά αντιφατικά 
μηνύματα που εκπέμπει το κόμμα 
σας, ως συνέπεια της ταχύτατης ανά-
πτυξής του, δεν προσφέρουν τα ανα-
γκαία εχέγγυα εμπιστοσύνης. Και 
αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο επίπεδο 
των τοπικών εκλογών, διότι το κόμ-
μα σας δεν διαθέτει εκείνο το κατάλ-
ληλο στελεχιακό δυναμικό αναγνω-
ρισμένο από τους πολίτες, το οποίο 
να μπορεί να αποτελέσει την αφετη-
ρία για τη συγκρότηση ενός λαϊκού 
μετώπου στη βάση των κοινωνιών.

Όλα αυτά αποτελούν συνέπεια 
του μεγάλου πολιτικού κενού που 
άφησαν τα δύο κυρίαρχα κόμματα 
της μεταπολίτευσης μετά τη μνημο-
νιακή τους υποστροφή. Δεν θα ήταν 
αρκετά όμως, για να εξηγήσουν αυτό 
τον μεγάλο δισταγμό των Ελλήνων 
πολιτών, αλλά και του εκλογικού 
σώματος. Θα πρέπει να ψάξουμε πιο 
πέρα για να ανιχνεύσουμε τις αιτί-
ες αυτής της παράδοξης ισορροπί-
ας του πολιτικού συστήματος και 
της αφωνίας της ελληνικής κοινωνί-
ας. Για ποιο λόγο, άραγε, ακόμα και 

εμείς, που εδώ και χρόνια παλεύου-
με, για να μπει ένας φραγμός στην 
αποικιοποίηση και καταστροφή της 
ελληνικής κοινωνίας δεν συντασσό-
μαστε μαζί σας; 

Παρά τις διαφωνίες και επιφυλά-
ξεις μας, θα είμαστε έτοιμοι να κά-
νουμε ένα τέτοιο βήμα, με μια βασι-
κή προϋπόθεση. Την αναγνώριση 
από μέρους σας ενός θεμελιώδους 
γεγονότος, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν 
αντιμετωπίζει απλώς μια οικονομι-
κή κρίση έστω και τεραστίων δια-
στάσεων, αλλά κυριολεκτικώς κρίση 
υπάρξεως, δεδομένου ότι η ελληνι-
κή κοινωνία βρίσκεται σε μια βαθύ-
τατη παρακμή. Και για να απαντηθεί 
αυτό το ζήτημα θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί μια βαθύτατη κριτική 
στις αξίες της ίδιας της μεταπολίτευ-
σης, κατ’ εξοχήν των είκοσι τελευ-
ταίων χρόνων. Μια κριτική στις αξί-
ες που οδήγησαν στη διάλυση του 
κοινωνικού ιστού και την ατομικο-
ποίηση της κοινωνίας, τις αξίες της 
παγκοσμιοποίησης, του εθνομηδε-
νισμού, της απεμπόλησης των εθνι-
κών μας δικαίων, της καταστροφής 
της εκπαίδευσης, προπαντός της δη-
μογραφικής μας κατάρρευσης. Θα 
έπρεπε να αμφισβητηθούν οι αξίες 
της ψευδοπολυπολιτισμικής κοινω-
νίας, να προβληθεί η σημασία της 
ταυτότητας, θα έπρεπε δηλαδή να 
διατυπωθεί ένα νέο πρόταγμα στην 
ελληνική κοινωνία, που να θέτει ως 
κύριο στόχο τη δημιουργική υπέρ-

βαση της μεταπολίτευσης, προς την 
κατεύθυνση μιας επιστροφής του 
ελληνισμού. Μιας «επιστροφής» 
που δεν θα έχει παρελθοντολογικά 
χαρακτηριστικά και παράλληλα θα 
αρνείται τον εισαγόμενο εκσυγχρο-
νισμό, προτάσσοντας ως νέα «με-
γάλη ιδέα» τον εκσυγχρονισμό της 
παράδοσής μας. Δηλαδή, την ενδο-
γενή παραγωγική ανασυγκρότη-
ση, τον συνδυασμό και τη μετεξέλι-
ξη της παράδοσης με βάση τα σύγ-
χρονα δεδομένα, την απόρριψη τους 
παρασιτισμού.

 Και όμως, αντ’ αυτών, το κόμμα 

σας συνεχίζει να επικαλείται το «βά-
θεμα» της μεταπολίτευσης, ή μια 
«μεταπολίτευση του λαού», λες και 
δεν μας έφτασε όση ζήσαμε, αρνού-
μενο να κατανοήσει πως η απαραί-
τητη προϋπόθεση για να υπερβού-
με την κρίση είναι ακριβώς η ριζική 
κριτική της μεταπολίτευσης και των 
αξιών της. 

Πώς λοιπόν, ενώ θέλουμε να βά-
λουμε φραγμό στο ξεπούλημα της 
ΔΕΗ, να σας εμπιστευτούμε, όταν 
δεν βάζετε ως πρώτη εθνική προ-
τεραιότητα το δημογραφικό ζήτημα, 
και το θεωρείτε ζήτημα που ανήκει 
στην «ιδεολογική φαρέτρα της συ-
ντήρησης», και δεν βλέπετε ότι η γή-
ρανση του πληθυσμού της Ελλάδας, 
εκτός από όλες τις άλλες αρνητικές 
συνέπειες και τον σταδιακό θάνα-
το ενός πολιτισμού, οδηγεί και στον 
συντηρητισμό. Πώς είναι δυνατόν 
να μη θεωρείτε ως κεντρικό ζήτημα 
της ελληνικής κοινωνίας την παρά-
νομη μετανάστευση, που οδηγεί και 
στην επέκταση της μαύρης εργασί-
ας, αλλά κυρίως στην ίδια την αλ-
λοίωση της σύνθεσης του πληθυ-
σμού σε μια συνοριακή περιοχή του 
πλανήτη, με δεδομένες τις ορέξεις 
και τους στόχους της νεοθωμανικής 
Τουρκίας, που τροφοδοτεί διαρκώς 
το φαινόμενο; Και αντίθετα, να συ-
ντάσσεστε με τις ομάδες που στο ίδιο 
το εσωτερικό του κόμματός σας μι-
λούν για ανοικτά σύνορα ή, στην κα-
λύτερη περίπτωση, υποβαθμίζουν 

και υποτιμούν το ζήτημα, γινόμενοι 
οι κύριοι τροφοδότες της Χ.Α. και 
του ρατσισμού. 

Πώς να αγνοήσουμε την υποτί-
μηση της νεοθωμανικής απειλής 
που, από την Κύπρο ως τη Θράκη, 
και από τα Σκόπια ως την Αλβανία, 
θέλει να δημιουργήσει συνθήκες 
εκ νέου υπαγωγής στην τουρκική 
σφαίρα επιρροής; Γεγονός που επι-
βεβαιώθηκε περίτρανα με τη σκαν-
δαλώδη απομάκρυνση μιας Ρομά 
συμπατριώτισσάς μας που διεκδι-
κούσε την ελληνικότητά της, από το 
ευρωψηφοδέλτιο του κόμματός σας;

Και πολλά άλλα ακόμα, που αφο-
ρούν στην εκπαίδευση και την κα-
τεύθυνσή της, στην ανώτατη παιδεία 
και τις αξίες που ενσταλάσσει στις 
νέες γενιές, κ.λπ., κλ.π.

Πώς λοιπόν, μετά από όλα αυτά, 
εμείς και εκατοντάδες χιλιάδες και 
αν όχι εκατομμύρια Έλληνες, που 
θέλουμε να διώξουμε τους τροϊκα-
νούς και τους λακέδες τους, που θέ-
λουμε να βάλουμε φραγμό στην εκ-
ποίηση της χώρας μας, να σας δώ-
σουμε τη συναίνεσή μας όταν φο-
βούμαστε τα χειρότερα στους τομείς 
που προαναφέραμε;

Γι’ αυτούς τους λόγους, το κόμμα 
σας δεν μπορεί να αποκτήσει πλει-
οψηφικά χαρακτηριστικά, γι’ αυτούς 
τους λόγους παρατηρείται πολυδιά-
σπαση και γι’ αυτούς τους λόγους εί-
στε υποχρεωμένοι, επειδή δεν μπο-
ρείτε να στηριχθείτε στον λαό και 
μόνο, να κάνετε συμβιβασμούς, 
ελιγμούς, και να συναλλάσσεσθε με 
«ανακτορικούς» και πρεσβείες. 

 Για όλους αυτούς τους λόγους, 
εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να 
σας δώσουμε λευκή επιταγή, αλλά 
αντίθετα, θεωρούμε ως προϋπόθε-
ση τη δημιουργία ενός πολιτικού 
πόλου που θα συνδυάζει την κοι-
νωνική διάσταση με τον πατριωτι-
σμό και θα θέτει ως πρωταρχικό του 
στόχο την ανακοπή της παρακμής 
και την αναγέννηση της Ελλάδας, 
με τους εργαζόμενους στην πρωτο-
πορία. 

Πιστεύουμε πως ένας τέτοιος πό-
λος, που θα θέτει στη δημόσια σφαί-
ρα αυτά τα ζητήματα, μπορεί να 
επηρεάσει θετικά και τη συζήτηση 
και τον προσανατολισμό της κοινω-
νίας στο σύνολό της, επομένως και 
του ίδιου του κόμματός σας. Όλα 
τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτί-
αις και υπεκφυγές όσων δεν έχουν 
κατανοήσει το βάθος της κρίσης και, 
επομένως, την ανάγκη μιας κυριο-
λεκτικής επανάστασης.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ανοιχτή επιστολή στον Αλέξη Τσίπρα

Η υπέρβαση της μεταπολίτευσης 
και ο εκσυγχρονισμός της παράδοσης

...γι’ αυτούς τους λόγους παρατηρείται πολυδιάσπαση και γι’ αυτούς τους λόγους είστε υποχρεωμένοι, επειδή δεν 
μπορείτε να στηριχθείτε στον λαό και μόνο, να κάνετε συμβιβασμούς, ελιγμούς, και να συναλλάσσεσθε με «ανα-
κτορικούς» και πρεσβείες.

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Πώς λοιπόν, 

ενώ θέλου-

με να βάλου-

με φραγμό στο 

ξεπούλημα της 

ΔΕΗ, να σας 

εμπιστευτούμε, 

όταν δεν βάζετε 

ως πρώτη εθνι-

κή προτεραιό-

τητα το δημο-

γραφικό ζήτημα

» (συνέχεια από την σελ. 1) 
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Τό τριήμερο 19-22 Ἰουνίου ἦρθε στήν 
Κοµοτηνή µιά ξεχωριστή ξένη ἀντι-
προσωπεία. Μετά ἀπό πρόσκληση 
τοῦ κόµµατος DEB, τῆς «Εὐρωπαϊκῆς 
Ὁµοσπονδίας Τούρκων Δ. Θράκης» 
(ABTTF) καί τοῦ «Συλλόγου Ἐπι-
στηµόνων Μειονότητας» (BTAYTD), 
ἦρθαν, ἀναγνωριστικά, δεκαέξι µέλη 
µιᾶς Ἐπιτροπῆς ἐκπροσώπων τῆς 
FUEN (Ὁµοσπονδιακή Ἕνωση Εὐρω-
παϊκῶν Λαῶν) καί τῆς MIDAS (Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση Ἡµερησίων Ἐφηµε-
ρίδων σέ µειονοτικές καί τοπικές 
γλῶσσες). Τούς συνόδευε ὁ Χαλίτ 
Χαµπίµπογλου τῆς ABTTF, ὁ σεση-
μασμένος ἄνθρωπος τοῦ τουρκικοῦ 
κράτους πού διευθύνει στην Εὐρώπη 
τόν τουρκικό ἀλυτρωτισμό. Σημειω-
τέον ὅτι ὁ Χαμπίμπογλου ἔχει πάρει 
µία ἀπό τίς 6 θέσεις τῶν ἀντιπροέ-
δρων τῆς FUEN, στην ὁποία ἐκπρο-
σωποῦνται αὐτόχθονες ἐθνικές µειο-
νότητες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου.

Π 

οιός ἦταν ὁ σκοπός αὐτῆς 
τῆς ἐπίσκεψης; Ἦταν, 
ὅπως προαναφέρθηκε, ἀνα-
γνωριστικός. Καθώς στόν 

συγκεκριµένο χῶρο τῆς FUEN οἱ Τοῦρκοι 
ἁλωνίζουν ἀνενόχλητοι ἀπό χρόνια, 
ἔχουν καταφέρει νά ὁριστεῖ ἡ Κοµοτηνή 
ὡς ἡ πόλη πού θά φιλοξενήσει τό πα-
νευρωπαϊκό της συνέδριο τοῦ 2015! Δη-
λαδή τοῦ χρόνου θά ἔχουµε στόν τόπο 
µας τήν συγκέντρωση τῶν γερµανικῶν, 
σλαβικῶν καί ἄλλων µειονοτήτων ὑπό 
τήν αἰγίδα τοῦ τουρκοκόµµατος DEB καί 
τῆς Ὁµοσπονδίας τοῦ Χαµπίµπογλου, 
µέ λίγα λόγια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου! 
Πᾶµε κοντολογίς γιά ἕνα κανονικό Turko 
Pride: µιά παρέλαση τουρκικῆς ὑπερη-
φάνειας, µέσα στη χώρα μας –ὅσο ἀκόµα 
ἐµεῖς φωνάζουµε πώς δέν ὑπάρχει ἐθνι-
κή µειονότητα στή Θράκη– καί µπροστά 
στούς φιµωµένους Ποµάκους καί Ροµά 
συµπολίτες µας. Αὐτό θά πεῖ ἑλληνική 
κυριαρχία!

Οἱ συναντήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς στη 
Θράκη ἦταν οἱ ἀναμενόμενες. Ἐπισκέ-
φθηκε τά γραφεῖα τοῦ DEB (φωτό), µί-
λησε µέ τούς δηµοσιογράφους τοῦ τουρ-
κόφωνου Τύπου, ἐπισκέφθηκε συλλό-
γους, τεµένη καί τή βιβλιοθήκη τοῦ Ἐχί-
νου καί συζήτησε µέ πολιτικούς ταγούς 
τῆς «µειονότητας» ἐγνωσμένου φρονήµα-
τος. Τέλος, παραβρέθηκαν στό (τουρ-
κο)φεστιβάλ Κερασιοῦ, καθήµενοι δί-
πλα στόν Τοῦρκο πρόξενο Ἰλχάν Σενέρ! 
Εἶδαν βεβαίως καί τόν δήµαρχο Κοµο-
τηνῆς Γιῶργο Πετρίδη, ὁπότε λογικά θά 
ἄκουσαν καί κάποιες ἀλήθειες γιά τίς 
πραγµατικότητες στήν περιοχή. Δέν φαί-

νεται ὅµως νά ...πολυπείστηκαν, ἄν κρί-
νω ἀπό τό δελτίο Τύπου πού ἐξέδωσαν 
µέ τήν ἀποχώρησή τους ἀπό τήν περιο-
χή. Σ’ αὐτό λοιπόν διαβάζουµε χαρακτη-
ριστικά:  

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι 
ένα κράτος-µέλος της ΕΕ, η Ελλάδα, δεν 
αναγνωρίζει τους Τούρκους της Δυτικής 
Θράκης ως τουρκική µειονότητα στην 
Ελλάδα και ως εκ τούτου, απλώς αγνο-
εί µια σειρά αποφάσεων από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων». Αυτή ήταν η δήλωση του Προέ-
δρου της FUEN μετά από µια επίσκεψη 
στην 150.000µελή µειονότητα Τούρκων 
της Ελλάδας (...)  Σηµαντικά αιτήµατα 

της τουρκικής µειονότητας στην Ελλά-
δα είναι για το δικαίωµα στη βελτίωση 
της εκπαίδευσης και για τη διγλωσσία 
στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Μέ-
χρι στιγµής, η κατάσταση ειδικά στον 
τοµέα της εκπαίδευσης είναι σε άθλια 
κατάσταση. Τα παιδιά διδάσκονται στην 
τουρκική γλώσσα, αλλά οι Τούρκοι εκ-
παιδευτικοί, οι οποίοι διορίζονται από 
την Ελλάδα, συχνά δεν διαθέτουν επαρ-
κείς δεξιότητες. Η τουρκική µειονότη-
τα στην Ελλάδα απαιτεί από τα παι-
διά να λαµβάνουν µαθήµατα στη µητρι-
κή γλώσσα στην ελληνική και στην τουρ-
κική γλώσσα. «Η διάκριση των Τούρκων 
Δυτικής Θράκης είναι πολύ χειροπια-
στή», δήλωσε ο Πρόεδρος Hans Heinrich 
Hansen. Το 50% των αποφοίτων πανεπι-
στηµίου είναι άνεργοι, και αυτό δεν είναι 
µόνο λόγω της οικονοµικής κρίσης στην 
Ελλάδα, αλλά µάλλον λόγω του απο-
κλεισµού των αποφοίτων πανεπιστημίου 
από την δημόσια διοίκηση...»!!! (Βλ. www.
fuen.org/news).

Δέν εἶναι δύσκολο να φανταστοῦμε 
τι ἄλλα ψέματα τῶν Τούρκων ἔχουν υἱο-
θετήσει ὁ Χάνσεν και οἱ ἄλλοι, λόγῳ  
κακῆς πληροφόρησης ἤ καί κακῆς προ-
αίρεσης. Σέ κάθε περίπτωση, καί πρίν 
τήν ἀναμενόμενη προπαγανδιστική φιέ-
στα τοῦ 2015, τό δῆθεν ἑλληνικό κράτος 
ὀφείλει νά βρεῖ ἕναν τρόπο τουλάχιστον 
νά ἀποκαταστήσει πειστικά γιά τά µάτια 
τους τήν ἀλήθεια.

     ΘΡΑΚΗ

Οδός Κομοτηνής
ΘΡΑΚΗ: Ἡ «τουρκική ἐθνική μειονότητα» κατασκευάζεται ὁλοταχῶς

Στόν συγκεκριµένο χῶρο τῆς FUEN οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν ἀνενόχλητοι ἀπό 
χρόνια, ἔχουν καταφέρει νά ὁριστεῖ ἡ Κοµοτηνή ὡς ἡ πόλη πού θά φιλοξενή-
σει τό πανευρωπαϊκό της συνέδριο τοῦ 2015!

Του Kώστα Καραΐσκου

“ 

Πᾶµε κοντολογίς 

γιά ἕνα κανονικό 

Turko Pride: µιά 

παρέλαση τουρ-

κικῆς ὑπερηφά-

νειας, µέσα στη 

χώρα μας

Καίρια παρέμβαση για τις εξελίξεις στην 
Θράκη πραγματοποίησε ο Μητροπο-
λίτης Σησανίου και Σιατίστης Παύ-
λος, απαντώντας σε σχετικό άρθρο 
του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλε-
ως Άνθιμου, ο οποίος με αφορμή την 
επιτυχία του DEB σε Ξάνθη και Κο-
μοτηνή καλούσε λίγο ως πολύ σε μια 
πολιτική εμπέδωσης του νεοθωμα-
νισμού. Παραθέτουμε τα κυριότερα 
αποσπάσματα:  

«Παρακολουθῶ ἀπό χρόνια τό ἔγκλη-
μα τό ὁποῖον συντελεῖται εἰς βάρος 
τῆς Θράκης ὄχι ἀπό κάποιους ξέ-
νους, ἀλλά ἀπό τήν Ἑλληνική Πολι-
τεία καί πιό συγκεκριμένα ἀπό τούς 
ἕλληνες βουλευτές τῆς περιοχῆς οἱ 
ὁποῖοι ἀνταλλάσουν τήν ἐκλογή τους 
μέ τήν ἐκχώρηση δικαιωμάτων καί 
τήν παράδοση ὅλου τοῦ Μουσουλμα-
νικοῦ πληθυσμοῦ εἰς τήν ἐξουσία τοῦ 
Τουρκικοῦ Προξενείου. 

Τό ἔγκλημα ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπό-
φαση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀνακαλέσει τήν 
ὑπ’αὐτοῦ προταθεῖσα Ρομά Σαμπιχά 
ὡς ὑποψήφια εὐρωβουλευτή. Τολμῶ 
μετά τήν ἀπόφαση αὐτή νά πῶ ὅτι 
ὅλοι εἶναι ἴδιοι. 

Προτάσσουν τό κομματικό τους συμφέ-
ρον μπροστά ἀπό τά συμφέροντα τῆς 
πατρίδος. Ἡ πράξη αὐτή ἀπέδειξε 
ὅτι ὁ πραγματικός ἄρχων τῆς Θράκης 
εἶναι ὁ Τοῦρκος Πρόξενος. […]

Ἐδῶ καί χρόνια συντελεῖται μιά δυ-
στυχῶς συνειδητή προδοσία. Ρομά 
καί Πομάκοι εἶναι μέν μουσουλμά-
νοι τό θρήσκευμα ἀλλά ὄχι Τοῦρκοι 
τό γένος. 

Αὐτό τό γνωρίζουν καλά καί ἀντιδροῦν 
συνειδητά οἱ περισσότεροι στήν προ-
σπάθεια τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου 
νά τούς ἐκτουρκίσει. […]

Τά εἶπαν πρόσφατα καί πάλι στίς ἐκλο-
γές πού γεννήθηκε ἕνα μόρφωμα, ἕνα 
τέρας τό μουσουλμανικό κόμμα.

Ἄς καμαρώνουν οἱ «νονοί» του πού δέν 
εἶναι ἄλλοι ἀπό τά πολιτικά κόμματα 
τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ὁ μουσουλ-
μανικός πληθυσμός τῆς Θράκης καί 
ἰδιαίτερα τῆς Κομοτηνῆς, ὅπου καί ἡ 
ἕδρα τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου, ζεῖ 
ὑπό καθεστώς φόβου ἐξ αἰτίας τῆς 
παρουσίας καί τῆς δραστηριότητος 
τοῦ Τούρκου Προξένου καί τῶν συ-
νεργατῶν του.

Οἱ ὑποσχέσεις καί οἱ ἀπειλές διαδέχο-
νται οἱ μέν τίς δέ σέ ἕνα ἀγῶνα ὑπο-
ταγῆς τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυ-
σμοῦ. […]»

Μητροπολίτης 

Παύλος: «Στη 

Θράκη συντελεί-

ται ένα έγκλημα»
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Oι ευρωεκλογές τελείωσαν και, όπως αναμε-
νόταν, η πίτα μοιράστηκε και ο σκύλος έμει-
νε χορτάτος. Όλοι νίκησαν, πλην του Λιλλήκα, 
που για ελάχιστες ψήφους –ελέω Ελπίδας Πλα-
τή και ΣΙΑ– έμεινε εκτός της Ευρωβουλής αφή-
νοντας ταυτοχρόνως και το ΔHΣAKEΛ να πανη-
γυρίζει. Είναι πια φανερό σε όλους, πως τίπο-
τα δεν μπορεί να σταματήσει το ΔHΣAKEΛ να 
θριαμβεύει, όσες προδοσίες και αν διαπράξει, 
όσες ατασθαλίες και σκάνδαλα και αν προκαλέ-
σει. O ΔHΣY είναι όπως τα μικρόβια:·αυξάνεται 
και μεγαλουργεί μέσα στις ακαθαρσίες και τους 
βόθρους. Επιζεί και θριαμβεύει, όπως ακριβώς 
οι κατσαρίδες και οι νυφίτσες…

Δ 
ύο είναι οι δυνάμεις που μπορούν 
να τον σταματήσουν: η πρώτη είναι 
ο ίδιος ο λαός, όταν επιτέλους κατέ-
βεί στους δρόμους και τα κάνει όλα 

λίμπα, χωρίς να χάφτει το παραμύθι περί εξό-
δου από το αδιέξοδο. Δυστυχώς, προς το παρόν 
ο λαός είναι απών. H δεύτερη δύναμη έχει να κά-
νει με τα κόμματα, δηλαδή μία λύση που μπορεί 
να δοθεί από τα πάνω, δηλαδή με μία συμμαχία 
όλων των κομμάτων και οργανώσεων που βρί-
σκονται στο αντικατοχικό και αντιομοσπονδια-
κό στρατόπεδο, έστω και αν και αυτά κατά και-
ρούς παραπαίουν απ’ αυτές τις θέσεις. Mιλώ 
για EΔEK, ΣYMMAXIA ΠOΛITΩN, ΔHKO, 
OIKOΛOΓOΥΣ και Θεοχάρους του ΔHΣY, συν 
φυσικά όλες τις άλλες οργανώσεις και ομάδες 
που έχουν εκφραστεί εναντίον της προτεινόμε-
νης από το ΔHΣAKEΛ λύσης του Κυπριακού. Aν 
αυτές οι δυνάμεις, έστω και σε αυτήν την ύστατη 
στιγμή, δεν κατάλαβαν πως η πατρίδα κινδυνεύ-
ει, όχι με διχοτόμηση και αρχίδια καλαβρέζικα, 
αλλά με την TOYPKOΠOIHΣH της και τον αφελ-
ληνισμό της και δεν συμμαχήσουν για να αποτρέ-
ψουν τα μεγάλα κακά, τότε είμαστε άξιοι της μοί-
ρας μας. Δεν τρέφω αυταπάτες. Γνωρίζω πολύ 
καλά το ποιόν και αυτών των κομμάτων, γνωρί-
ζω επίσης, πως πολλές φορές υπήρξαν και αυτοί 
φορείς της ίδιας πολιτικής γραμμής και δεν είναι 
άμοιροι ευθυνών. Όμως τώρα, όσο ο λαός δεν εί-
ναι στους δρόμους, οφείλουμε όλοι μαζί να δώ-
σουμε τη μάχη για να βάλουμε τέρμα στην εναλ-
λαγή της εξουσίας από το ένα κόμμα στο άλλο, 
με το αμαρτωλό ΔHKO να παίζει το ρόλο τον 
PYΘMIΣTIKO που στο τέλος της ημέρας σημαί-
νει τον ρόλο της ΣYNENOXHΣ. Aν όλοι οι ηγέ-
τες δεν καταλάβουν, πως TΩPA πρέπει να μοιρα-
στούν τα οφίτσια και να βάλουν TΩPA μπρος τον 
πιο εκλέξιμο υποψήφιο για τη συγκρότηση μίας 
συμμαχίας που θα τερματίσει τα χανουμάκια του 
Αναστασιάδη, τότε μην εκπλαγείτε όταν ο ίδιος ο 
Αναστασιάδης θα υψώνει και την τουρκική ση-
μαία στο Προεδρικό.

Zούμε ιστορικές στιγμές σε μία Κύπρο που 
χάνεται. H Κύπρος τελείωσε το 1974. Έκτοτε, 
κάθε χρόνο (που περνά), εξαφανίζεται και ένα 
είδος Κύπριου. Χάνονται για πάντα ουσιαστικά 
πράγματα του ψυχισμού και του πολιτισμού μας. 
Έως το 1974 ζούσαμε στο φυσικό μας περιβάλ-
λον. Έπειτα, όπως τα ζώα της ζούγκλας, ή εξαφα-
νιζόμασταν ή περνούσαμε στους ζωολογικούς 

κήπους. Oι μανάδες, οι κόρες και οι πρόσφυγες 
στους συνοικισμούς που βλέπουμε στις ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες της εισβολής, είναι οι τελευ-
ταίοι των Κυπρίων. Mέσα σε 40 (και) μόνο χρόνια 
όλα έχουν αναποδογυρίσει. Δείξτε μου έναν άν-
θρωπο που να μοιάζει μόνο με Kυπραίο και όχι 
με Mαλτέζο, Φραγκολεβαντίνο, Τουρκοκύπριο, 
Λιβανέζο ή μελαχρινό αμερικανάκι ή γάδαρο και 
θα σας πω «EYΓE». Xάσαμε ό,τι πιο πολύτιμο εί-
χαμε, αυτήν την ιερή ταύτιση του KYΠPOΣ ίσον 
EΛΛHNIΣMOΣ και Ορθοδοξία. Χάσαμε τη λα-
λιά μας και τώρα, ως πτυχιούχοι, τσαππίζουμεν σε 
μια γλώσσα του TZIAI και του TΣIE και νομίζου-
με κιόλας πως υπερασπιζόμαστε τη διάλεκτό μας. 
Tώρα η Κύπρος, γεμάτη πτυχιούχους, ποιητές, 
καλλιτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους οδεύ-
ει προς την πραγματική κόλαση και δεν υπάρχει 
κανείς να ουρλιάξει «ΦTANEI, είμαστεν τζιείνοι 
που ’μαστεν τζι εμείς τζιαι τα παιθκιά μας και δεν 
θα αλλαξοπιστήσουμε». Δείτε το «BIZ ΕΜΕΙΣ» 
και το «KATΩ AΠOTONIΔIOOYPANO» του 
PIK, για να καταλάβετε πώς τουρκοποιείται στα-
διακώς η Κύπρος. Δείτε τους σκατάες τους Τουρ-
κοκύπριους πώς υιοθετούν τον πολιτισμό μας 
και πώς τον τουρκοποιούν, μάλιστα με τις ευλο-
γίες μας. Δείτε και τους δικούς μας τους σκατάες 

πώς αγαλλιάζονται που οι Τούρκοι τραγουδούν 
τα δημοτικά μας τραγούδια στα τούρκικα, σαν να 
είναι δικά τους. Nαι, και ισχυρίζονται πως είναι 
δικά τους. Δεν μιλώ για τα επείσακτα της Mικράς 
Aσίας που κάποια ήταν κοινά ανάμεσα σε όλους 
τους μικρασιάτικους λαούς, αλλά ακόμη και για 
σύγχρονα τραγούδια γραμμένα από έντεχνους 
και όχι αναγκαστικά δημοτικά.

Δείτε τη δράση του PRIO και άλλων Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων, για να καταλάβετε 
πώς αρχίζει και πώς συνεχίζεται ο αφελληνισμός 
της Κύπρου. Δείτε ποιοι χρηματοδότησαν το γκέυ 
πράιντ και ποιοι οργανώνουν τις ελληνοτουρκι-
κές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Διαβάστε το βιβλίο 
του Mακάριου Δρουσιώτη για να δείτε πως αδί-
κως κατηγορούμε τους καημένους τους Αγγλοα-
μερικανούς για την εισβολή των Τούρκων, δια-
βάστε και τις εφημερίδες για την τροφοδότηση με 
ρεύμα των κατεχομένων για να φέρουν νερό στην 
Κύπρο. Aν έχετε νου, σκεφτείτε ποιοι θα πάρουν 
το φυσικό αέριο και τα πετρέλαιά μας. Aν έχε-
τε νου, ζητήστε από τις στατιστικές υπηρεσίες να 
σας πουν πόσοι είναι οι μουσουλμάνοι στις ελεύ-
θερες περιοχές και πόσοι οι ορθόδοξοι στα κατε-
χόμενα. 

Θα μπορούσα να παραμιλώ σε άλλες τρεις 
σελίδες για όσα (οδηγούν) στην αποδόμηση της 
ελληνικότητάς μας και την τουρκοποίηση του νη-
σιού. Mένω εδώ προς το παρόν. Λέω μόνο πως 
πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε 
τον εχθρό πριν να είναι αργά. Aς τον ονομάσου-
με πρώτα. Λέγεται TOYPKOΣ. Aς το συνειδητο-
ποιήσουμε πως ό,τι και να κάνει το ΔHΣAKEΛ 
ο Τούρκος είναι Τούρκος και ως τέτοιον πρέ-
πει να τον αντιμετωπίσουμε. Aς αρχίσουμε με το 
να κλείσουμε τα οδοφράγματα. Άκουσον άκου-
σον! Πώς γίνεται να πηγαίνει κανείς εκδρομή στα 
εδάφη που του έκλεψε ο κατακτητής σκοτώνο-
ντας τους συμπατριώτες του; Πώς γίνεται να με-
τατρεπόμαστε τουρίστες στα δικά μας κατακτημέ-
να εδάφη; Nα κλείσουν τώρα, για να θυμόμαστε 
τουλάχιστον ότι εδώ έγινε μια εισβολή, μια κατο-
χή, μια σφαγή.

* vasosftohopoullos.wordpress.com

Βαδίζουμε και παραμιλώ
Εθνικωλογικό εκδοτικό σημείωμα της Ένωσης Ιουλίου που μόλις κυκλοφόρησε
Του Βάσου Φτωχόπουλου

“ 

Όμως τώρα, όσο ο 

λαός δεν είναι στους 

δρόμους, οφείλουμε 

όλοι μαζί να δώσουμε 

τη μάχη για να βάλουμε 

τέρμα στην εναλλαγή 

της εξουσίας από το ένα 

κόμμα στο άλλο

Μία από τις μάστιγες που απειλούν να εξαρ-
θρώσουν τον, ας πούμε, αντικατοχικό χώρο 
στην Κύπρο, είναι η μάστιγα των μνημοσύ-
νων. Όχι, δεν εννοούμε ότι πρέπει να ξεχά-
σουμε τους πάντες και τα πάντα, γυρίζοντας 
την πλάτη στις επετείους που μας γεμίζουν 
με ελπίδες. Το ζήτημα που τίθεται είναι 
άλλο: Μπορεί ένα εθνικοαπελευθερωτικό, 
αντικατοχικό κίνημα στην Κύπρο να προχω-
ρήσει πέραν των Κυριακών, της 15ης Νο-
εμβρίου, της 20ής Ιουλίου και να απαντήσει 
επιτέλους στα προβλήματα του λαού και του 
τόπου με προτάσεις στα ίσια κι όχι με συνθή-
ματα; Κι αν μπορεί, θέλει;

Γράφτηκαν ξανά στην εφημερίδα απόψεις για 
το ζήτημα του αντικατοχικού χώρου. Όμως, 
εν όψει της συμπλήρωσης σαράντα χρόνων 
από την τουρκική εισβολή, οφείλουμε να το 
ξανασυζητήσουμε. Και ίσως ήρθε η ώρα να 
παραδεχτούμε ότι ο αντικατοχικός χώρος 
δεν αποτελείται πλέον μόνο από τις αυτόνο-
μες παρατάξεις μας. Χωρίς να υπονοούμε το 
ΕΛΑΜ, αφού δεν αποτελεί λύση μία Χρυσή 
Αυγή στην Κύπρο (τελεία και παύλα), υπάρ-
χει κόσμος και σε άλλες παρατάξεις που θα 
μπορούσε να αρθρώσει έναν αντιπολιτευτι-
κό, αντικατοχικό λόγο στη δημόσια ζωή του 
νησιού. Αν το παραδεχτούμε εγκαίρως, ίσως 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά 
σε νέους αγώνες.

Ειδικά σήμερα, που η ιστορία επαναλαμβάνε-
ται (ίσως ως φάρσα, που θα έλεγε ο Μαρξ), 
με μία νέα «πατριωτική» διακυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ και μπροστά σε ένα νέο σχέδιο Ανάν, 
δεν έχουμε την ευχέρεια να διατηρούμε την 
ίδια επετειακή λογική. Φτάνει πια να απα-
ντάμε συνθηματολογώντας, με μόνο όπλο 
τους προγόνους μας. Είναι όντως πολύ ση-
μαντική η επικράτηση της μνήμης στον αγώ-
να με τη λήθη, όμως αν συνεχίσουμε την 
ίδια επιχειρηματολογία, θα καταντήσουμε 
κακέκτυπα των ίδιων μας των εαυτών. 

Οι καιροί δεν είναι απλώς δύσκολοι. Είναι και 
δύσβατοι. Δεν θα προχωρήσουμε ούτε μέτρο 
με τη λογική του «όπως μας δίδαξαν οι πρό-
γονοί μας». Οι παππούδες μας κατόρθωσαν 
να κάνουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ, όχι σαν άλ-
λοι Λεωνίδες, όπως διαβάζουμε κάθε 1η 
Απριλίου, αλλά πατώντας γερά στο έδαφος 
και έχοντας πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει.

Ένα ρωμαλέο αντικατοχικό, εθνικοαπελευθε-
ρωτικό κίνημα θα πρέπει επιτέλους να απα-
ντήσει ευθέως στην εθνική, πολιτική, οικο-
νομική, πολιτισμική και ηθική κρίση που 
βιώνει ο τόπος. «Όχι άλλα δάκρυα, κλεί-
σαν οι τάφοι», έγραφε ο Παναγούλης. Ας εί-
ναι η 20ή Ιουλίου 2014 μέρα συλλογισμού 
κι όχι νταλαρικών δακρύβρεχτων ασμάτων 
και μαυροφορεμένων κατσουφιασμένων 
ή… αγριεμένων φοιτητών σε ανοιχτά οδο-
φράγματα. Μπροστά στην Ιστορία, είμαστε 
υποχρεωμένοι να κάνουμε μια βαθιά τομή, 
να ξεχωρίσουμε τη μνήμη από την πολιτι-
κή των μνημοσύνων, για να μην έχουν δίκιο 
αυτοί που μιλούν για μια ευνουχισμένη νεο-
λαία που θεωρεί ότι πολιτικοποιείται σε πεντ' 
έξι μνημόσυνα και δυο τρεις εκδηλώσεις 
κάθε χρόνο…

Αλέκος Μιχαηλίδης

Κύπρος: Ούτε 
στα δάκρυα, 
ούτε στη λήθη

Zούμε ιστορικές στιγμές σε μία Κύπρο που χάνεται. H Κύπρος τελείωσε το 1974. Έκτοτε, 
κάθε χρόνο (που περνά), εξαφανίζεται και ένα είδος Κύπριου.

                                                                                                                                  ΚΥΠΡΟΣ
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Διαβάζουμε στον Τύπο ( 25 Ιουν. 2014): Να 
δοθεί δωρεάν στα πρεζόνια το άνω των δύο 
τόνων φορτίο ηρωίνης που βρέθηκε και κα-
τασχέθηκε πρόσφατα από τις ελληνικές αρ-
χές, προτείνει ο πρόεδρος του «Δημιουρ-
γία, ξανά!» Θάνος Τζήμερος, σε άρθρο με τίτ-
λο Μην κάψετε την ηρωίνη στο protagon.gr. 
«Μέχρι τώρα τα ναρκωτικά που κατάσχο-
νται από την αστυνομία αποτεφρώνονται σε 
υψικαμίνους. Είναι η ιδανική επιλογή για 
να... κρατιέται ψηλά η τιμή τους και να συ-
νεχίζει το κύκλωμα την εγκληματική του 
δραστηριότητα», αναφέρει ο Θ. Τζήμερος, 
προτείνοντας: «Αυτούς, όμως, τους δύο τό-
νους, μην τους κάψετε. Τολμήστε το. Απο-
θηκέψτε τους σε ασφαλές μέρος και δώ-
στε την ηρωίνη δωρεάν στα πρεζόνια». 
«Καλέστε τους με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, 
να τους πείτε ότι δεν τους θεωρείτε εγκλη-
ματίες, αλλά συνανθρώπους μας που χρει-
άζονται βοήθεια και στήριξη, ότι η πολι-
τεία θέλει να σταθεί δίπλα τους κι ότι μπο-
ρούν, μέχρι να αποφασίσουν να ξεκινή-
σουν θεραπεία απεξάρτησης, να παίρνουν 
τη δόση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, 
με ιατρική φροντίδα και με αποστειρωμέ-
νες σύριγγες. Δύο τόνοι ηρωίνη θα επαρ-
κέσουν για να καλύψουν την εγχώρια ζή-
τηση για χρόνια», προσθέτει ο κ. Τζήμερος. 
Ο ίδιος, αφού απαριθμεί τα πλεονεκτήματα 
που θα είχε, κατά την άποψή του, μία τέτοια 
κίνηση, προτείνει να τολμήσει η πολιτεία, 
όπως αναφέρει, τη μερική νομιμοποίηση 
των ναρκωτικών. Και καταλήγει: «Σκεφθεί-
τε, επιτέλους, καινοτόμα και ανθρωπιστικά. 
Αυτό το φορτίο ηρωίνης μπορεί να γίνει η 
αφορμή ώστε ένα δυσβάστακτο φορτίο για 
τους ναρκομανείς, τις οικογένειές τους και 
την κοινωνία, να αρχίσει να ελαφραίνει». 
Αυτά ο κ. Τζήμερος

Μέχρι τώρα, τα ναρκωτικά που κατάσχονται 
από την αστυνομία, λένε ότι αποτεφρώνονται σε 
υψικαμίνους. Είναι η ιδανική επιλογή για να... 
«κρατιέται ψηλά η τιμή τους», καθώς και η τιμή του 
έθνους. (Η ιδιομορφία της αγοράς των ναρκωτι-
κών έγκειται στο ότι δεν είναι ακριβά ως προϊόντα. 
Μπορείς να κατασκευάσεις ηρωίνη, αρκεί να δια-
θέτεις τεράστιες παπαρουνοφυτείες και εργαστή-
ρια–εργοστάσια παρασκευής, καθώς και γερό στο-
μάχι, γιατί θα σου τη λένε ένα σωρό ξένοι σνομπ.) 
«Αυτούς, όμως, τους δύο τόνους, μην τους κάψετε. 
Τολμήστε το». Αποθηκεύστε τους σε ασφαλές μέ-
ρος και δώστε την ηρωίνη δωρεάν στους ξενέρω-
τους. Καλέστε τους με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, 
να τους πείτε ότι δεν τους θεωρείτε ανεγκέφαλους 
και ηλίθιους, αλλά συνανθρώπους μας που χρει-
άζονται βοήθεια και στήριξη, ότι η Πολιτεία θέλει 
να σταθεί δίπλα τους και ότι μπορούν να παίρ-
νουν τη δόση τους και να δίνουν νόημα στη ζωή 
τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με ιατρική φρο-
ντίδα και με αποστειρωμένες σύριγγες.

Δύο τόνοι ηρωίνη θα επαρκέσουν για να κα-
λύψουν την εγχώρια ζήτηση για μερικούς μήνες, 

αν αναλογιστούμε τον μεγάλο αριθμό των ξενέ-
ρωτων και σε αυτούς προσθέσουμε τους καβα-
λημένους και τους κρυόκωλους. Έστω και για σύ-
ντομο χρονικό διάστημα δείτε τι θα πετύχετε:

1. Θα σωθούν απίστευτες ώρες που χάνονται στο 
zapping από πρωινάδικο σε πρωινάδικο.

2. Θα ανακοπεί η εξάπλωση των μαλακιών, που 
μεταφέρονται από κρυόκωλο σε κρυόκωλο (γιατί 
θα βρίσκονται σε καταστολή).

3. Θα σταματήσει η αγωνία των καβαλημένων 
και των οικογενειών τους για το πού και πώς θα 
εξασφαλίσουν το νέο κινητό τους.

4. Θα πεθάνει, με ακαριαίο θάνατο, το κύκλωμα 
εμπορίας αυτοκινήτων 4Χ4. Θα σταματήσει –επί-
σης ακαριαία– όλη η εγκληματική δραστηριό-
τητα αυτού του κυκλώματος, η εξαθλίωση και οι 
παράνομες πράξεις στις οποίες οδηγεί τους νε-
όπλουτους (υπεξαιρέσεις, μίζες, προαγωγή σε 
πορνεία κ.λπ.)

5. Θα χτυπήσετε και την κρατική διαφθορά, κα-
θώς οι ηλίθιοι δεν θα μπορούν να κατέχουν υψη-
λές θέσεις ευθύνης, αφού θα είναι κόκαλο.

6. Τα χρήματα που τροφοδοτούσαν τους ανεγκέ-
φαλους και τα χόμπι τους, θα μείνουν στη χώρα 
και στην παραγωγική οικονομία.

7. Θα καταγράψετε με αξιόπιστα στοιχεία τον 
αριθμό των κρυόμπλαστρων (προκειμένου όταν 
τελειώσει η ηρωίνη να προχωρήσετε ανενόχλη-
τοι σε ευθανασία).

8. Θα απομυθοποιήσετε την όλη διαδικασία, κα-
θώς ένα στοιχείο της γοητείας της μπουρζουαζί-
ας (στην αρχή τουλάχιστον) είναι η αίσθηση του 
κλειστού κλαμπ της ελίτ. Όταν ο πρεζάκιας αστός 
θα μπορεί να πάρει τη δόση του σε ένα προστα-
τευμένο χώρο με τον γιατρό δίπλα του, θα ξενε-
ρώνει. Όμως, η καθαρή δόση θα είναι σημαντικό 
δέλεαρ για να την αρνηθεί (ειδικά αν πέσει στα χέ-
ρια μας και κανένας τόνος κοκαΐνης). 
Τολμήστε την ολική νομιμοποίηση των ναρ-
κωτικών. Να μπορεί ο κρυόκωλος να τα προ-
μηθεύεται δωρεάν ακόμα και από τα περίπτε-
ρα, με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει τη δόση 
του μπροστά στον ψιλικατζή. Έτσι θα τονωθεί 
και ο κοινωνικός έλεγχος.

«Σκεφθείτε, επί τέλους, καινοτόμα και ανθρω-
πιστικά». Αυτό το φορτίο ηρωίνης, μπορεί να γίνει 
η αφορμή ώστε ένα δυσβάστακτο φορτίο για τους 
κάθε λογής κατιμάδες, τις οικογένειές τους και 
την κοινωνία να αρχίσει να ελαφραίνει. Και είθε 
η θεία πρόνοια να συνεχίσει να στέλνει και άλλα, 
και άλλα, και άλλα φορτία. Αμήν

*(Οπισθοδρομικός, αρτηριοσκληρωτικός και 
εμπαθής αρνητής κάθε καινοτομίας και ανθρω-
πισμού που προωθείται με ξένα κόλλυβα και 
προάγει τη χειραφέτηση της κρατικής ναρκοπρο-
ώθησης)

**Ευχαριστώ τον κύριο Τζήμερο για την έμπνευ-
ση και τα πολλά καλά γέλια. Με τέτοιες ιδέες εί-
ναι σίγουρο ότι θα διαπρέψει στον πολιτικό στίβο 
(έχει και ο Γιωργάκης μερικές καλές ιδέες)

     ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η νάρκωση του «ανθρωπισμού»...
Οι «ανθρωπιστικοί» υψικάμινοι του Τζήμερου 

Διαβάζουμε στον Τύπο ( 25 Ιουν. 2014): Να δοθεί δωρεάν στα πρεζόνια το άνω των δύο τό-
νων φορτίο ηρωίνης που βρέθηκε και κατασχέθηκε πρόσφατα από τις ελληνικές αρχές, προ-
τείνει ο πρόεδρος του «Δημιουργία, ξανά!» Θάνος Τζήμερος.

Του Επαμεινώνδα Πριναράκη

“ 

Ευχαριστώ τον κύ-

ριο Τζήμερο για την 

έμπνευση και τα πολλά 

καλά γέλια. Με τέτοιες 

ιδέες είναι σίγουρο ότι 

θα διαπρέψει στον πο-

λιτικό στίβο.

Προεκλογικά επισημάναμε ότι η εκλογή του 
Μώραλη στον Πειραιά θα δώσει νέα ώθη-
ση στους «ολιγάρχες» να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για πιο ασφυκτικό έλεγ-
χο στην οικονομία, την πολιτική και την 
ενημέρωση. Ο Μαρινάκης που ήδη ελέγ-
χει μια εβδομαδιαία εφημερίδα (Παραπο-
λιτικά) και ένα πολιτικό ραδιόφωνο (Πα-
ραπολιτικά FM, αγοράζοντας  τη συχνότητα 
από το ΚΚΕ), τώρα είναι κοντά στο να αγο-
ράσει και το αθλητικό ραδιόφωνο Sentra 
FM, συμφερόντων του ομίλου Μπόμπολα. 
Στις 23 Ιουνίου αντιπροσωπεία του Ομίλου 
των Παραπολιτικών αποτελούμενη από 
του κυρίους Γιάννη Κουρτάκη, Κώστα Κα-
ραπαπά (Επικεφαλής Τύπου της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός) και Γιάννη Βρέντζο (Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΠΑΕ Ολυμπιακός) επισκέ-
φτηκε τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΠΗΓΑ-
ΣΟΣ (ΕΘΝΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, GOAL, SENTRA FM, 
e-go.gr, ethnos.gr κ.λπ. (Η σύνθεση της 
αντιπροσωπείας επιβεβαιώνει ότι τα Παρα-
πολιτικά είναι συμφερόντων Μαρινάκη). 
Σε πρώτη φάση φαίνεται να συμφώνησαν 
για την εξαγορά του ραδιοφώνου, που θα 
μετατραπεί σε αθλητικό – οπαδικό, για να 
έχουν βήμα οι διάφοροι Τσουκαλάδες να 
«πωρώνουν» τους οπαδούς του Ολυμπι-
ακού. 

Σε επόμενη φάση, αν η συνεργασία Μαρινάκη 
– Μπόμπολα εξελιχθεί ομαλά, υπάρχουν 
σκέψεις για εξαγορά της αθλητικής εφη-
μερίδας του Μπόμπολα GOAL (ο Μαρινά-
κης ήδη κατέχει μια αθλητική εφημερίδα, 
τον Γαύρο, ενώ έχει καλές σχέσεις και με 
τον Πρωταθλητή), αλλά και για την στοιχη-
ματική του εταιρεία, stoiximan.gr. Το διαδι-
κτυακό στοίχημα είναι από τους τομείς που 
θέλει να επενδύσει ο Μαρινάκης, αφού ο 
ΟΠΑΠ πέρασε στα χέρια του ανταγωνιστή 
του Μελισσανίδη. Κάποιοι θα αντιτείνουν 
πως δεν συμβιβάζεται να κατέχεις ποδο-
σφαιρική ομάδα, να ελέγχεις και δυο-τρεις 
εφημερίδες και ραδιόφωνα και μια στοιχη-
ματική εταιρεία, αλλά αυτό είναι το νέο μο-
ντέλο που επιδιώκουν οι «ολιγάρχες» να 
ελέγχουν τα πάντα, για να ελαχιστοποιού-
νται οι αντίθετες φωνές. 

Γράφεται ότι ίσως ο Μπόμπολας θα ήθελε να 
του παραχωρήσει και τα υπόλοιπα Μέσα 
του Ομίλου, δηλαδή το Έθνος και το ποσο-
στό του στο Μέγκα, γιατί τα τελευταία χρό-
νια είναι όλα τα Μέσα είναι ζημιογόνα. Ο 
Μαρινάκης από την πλευρά για να προχω-
ρήσει παρακάτω στην πολιτική χρειάζεται 
και άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και 
όχι μόνο μια εβδομαδιαία εφημερίδα, αλλά 
και ισχυρές συμμαχίες, όπως με τον αρχι-
κατασκευαστή Μπόμπολα. 

Γ.Ξ.

Συμμαχία 
Μαρινάκη-
Μπόμπολα;
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Το νομοσχέδιο για το ΡΣΑ σου δί-
νει την αίσθηση ενός παραληρή-
ματος αθηνοκεντρισμού, ότι όλα 
προγραμματίζονται να γίνουν 
στην Αθήνα, στην τέταρτη σε μέ-
γεθος πρωτεύουσα της Ε.Ε., αλλά 
μακράν πρώτη σε σχέση με τον 
πληθυσμό της χώρας.  

Π 
ρόκειται μάλλον για 
ματαιόδοξες διακηρύ-
ξεις, αφού οι «επεκτά-
σεις σχεδίου», η «αξιο-

ποίηση αστικών κενών», η «πληθυ-
σμιακή πύκνωση» κ.λπ. εγγράφονται  
σε ένα καχεκτικό εθνικό σώμα, για 
το οποίο δεν έχουνε εξασφαλισθεί οι 
συνθήκες βιολογικής αναπαραγω-
γής του. Εκτός και αν, για να ικανο-
ποιηθεί η πλεονεξία των κερδοσκό-
πων και η αμετροέπεια των ιθυνό-
ντων της χώρας, εισαγάγουν και πλη-
θυσμούς. Τότε, όμως, μπορεί μαζί με 
τους εμπορικούς πύργους, προσφι-
λείς στη δεξιά νεοταξική ματαιοδοξία, 
να ξεφυτρώσουν μιναρέδες και φα-
βέλες, προσφιλείς στην αριστερή κο-
σμοπολίτικη αφέλεια.

Η στρατηγική της «προώθησης 
του διεθνούς ρόλου της Αθήνας σε 
μείζονα στόχο του εθνικού προγραμ-
ματισμού και της ανάπτυξης» και η 

διάχυση των ωφελειών στην υπό-
λοιπη επικράτεια παραβλέπει, ότι τα 
λεγόμενα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα της Αττικής δεν είναι πραγματικά, 
αλλά αυτά που της παρέχει  η ύπαρ-
ξη της εξουσίας (υπουργεία και ορ-
γανισμοί) και το πολυπληθές πολιτι-
κό προσωπικό, που επιβάλλει μέσα 
από τεχνάσματα (πελατειασμός) την 
προνομιούχο μεταχείριση της Αττι-
κής έναντι των άλλων περιφερειών. 

Το πλεονέκτημα/χάρισμα της 
Αθήνας είναι η θέση που κατέχει στη 
δυτική πολιτιστική κληρονομιά, δη-
λαδή, η αξία της ως διεθνούς αρχαι-
ολογικού χώρου. Τα άλλα: εξουσία, 
πληθυσμός και οικονομική δύναμη, 
συγκεντρώθηκαν κάνοντας κατάχρη-
ση  αυτού του χαρίσματος στο πλαί-
σιο της ιμπεριαλιστικής ενσωμάτω-
σης του ελληνικού κράτους-έθνους· 
εμποδίστηκαν να πάνε αλλού. 

Με διακηρύξεις όπως «προτε-
ραιότητα στην αναζωογόνηση του 
κέντρου της Αθήνας» και «έμφαση 
στην προσέλκυση νέων κατοίκων 
και επιχειρήσεων»  δημιουργούν 
την αίσθηση, ότι στην Αθήνα και όχι 
αλλού, υπάρχει η πολιτική βούλη-
ση/σχεδιασμός να «πάρουν τα λεφτά 
σου αξία». Προσδίδουν στο έδαφος 
της Αττικής μια ισχυρή χρηματιστη-
ριακή αξία, για να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον επαρχιωτών και ξένων 

επενδυτών πρωτίστως  σε αγορές με-
τοχών και ακινήτων. 

Πρόκειται για αναπαραγωγή της 
μεταπολεμικής αναπτυξιακής ιδεο-
λογίας, του γιγαντισμού της Αθήνας 
ως μηχανισμού οικονομικής μεγέ-
θυνσης, που κατέστρεψε τις πηγές 
της βιολογικής αναπαραγωγής του 
έθνους: τις ορεινές και νησιωτικές 
κοινότητες. Απόψεις όπως, ότι το 50% 
των εκτάσεων της χώρας δεν μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιεί-
ται ελάχιστα (βραχώδη βουνά, θα-
μνότοποι, πτωχά βοσκοτόπια, άγονες 
εκτάσεις) παραπέμπουν στις απόψεις 
κυβερνητικών μεταπολεμικών συμ-
βούλων, που καταδίκαζαν ως άχρη-
στη τη μισή χώρα λόγω της ορεινότη-
τας και νησιωτικότητάς της. Ήταν τότε 
(1972) που οι χωροτάκτες του υπ. 
Συντονισμού εξηγούσαν σε διάφο-
ρα σεμινάρια το γιατί έπρεπε ο πλη-
θυσμός και οι δραστηριότητες της 

ζώνης των ορεινών συγκροτημάτων 
και των μικρών νήσων…να προσα-
νατολιστούν προς βαθμιαίαν μετατό-
πισιν εις την ζώνην βασικής αναπτύ-
ξεως της χώρας (…παρά τας ακτάς της 
χώρας)!!!

Συνολικά, το πνεύμα του ΡΣΑ 
παραπέμπει στην εθνομηδενιστι-
κή χωρoταξία, όπως τη γνωρίσα-
με στο Χωροταξικό Σχέδιο Αττικής 
του γραφείου Δοξιάδη, το 1972, που 
προγραμμάτιζε την “οικουμενόπο-
λη” των 4.300.000 κατοίκων, για το 
2000, που θεωρούσε τα βουνά που 
περιβάλλουν το λεκανοπέδιο κακο-
τυχία, γιατί εμπόδιζαν την επέκταση 
της πόλης (αν είχε τα μέσα θα τα ισο-
πέδωνε) και που όλοι οι πόροι των 
δημοσίων επενδύσεων προορίζο-
νταν για τις μελέτες και τα  έργα που 
απαιτούσαν οι επεκτάσεις της. 

Το ΡΣΑ επανακινεί τον συγκε-
ντρωτισμό στην Αθήνα/Αττική ως 

πολιτική εξόδου από την κρίση χρέ-
ους, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι 
αυτή είναι –ιστορικά- δημιούργημα 
της ανορθολογικής αστικοποίησης 
και της ανισόρροπης χωροταξίας, ότι 
η χώρα δεν μπορεί να καλύψει το με-
γάλο κόστος των πολεοδομικών και 
χωροταξικών προβλημάτων που πα-
ράγει ο συγκεντρωτισμός στην Αθή-
να, ή ότι είναι κρίση εθνικής αειφορί-
ας και βιωσιμότητας.

Η έξοδος από το τέλμα δεν είναι 
οι άξονες ταχείας κυκλοφορίας στην 
Αττική, τα επιπλέον αεροδρόμια και 
λιμάνια της, η μετατροπή περιοχών 
δεύτερης κατοικίας σε πρώτης, η επι-
βάρυνση με νέες βιομηχανικές ζώ-
νες, η αστική τερατογέννηση Μεσο-
γείων-Λαυρεωτικής, η πληθυσμιακή 
πύκνωση, οι ουρανοξύστες στο Ελ-
ληνικό και η συγκέντρωση όλων των 
σημαντικών οικονομικών δραστηρι-
οτήτων στο έδαφος της Αττικής. Στην 
«αναξιοποίητη» Ελλάδα βρίσκονται 
τα «μυστικά» της εξόδου από την κρί-
ση.

Και, τελικά, γιατί δεν αφήνουν 
τους Αθηναίους να ζήσουν την πόλη 
τους με τον δικό τους τρόπο και όχι 
να τη ζουν σαν ένα κέντρο διερχομέ-
νων στο οποίο καθορίζουν τον τρόπο 
ζωής οι διεθνείς συμμορίες των κερ-
δοσκόπων και οι κατατρεγμένοι όλου 
του κόσμου;

Ο ακατάσχετος αθηνοκεντρισμός

Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021
Του «εκ Βεροίας»

Ο δωδεκάλογος ενός συνεπούς αντιεθνικιστή κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας

Ενενήντα λεπτά, μια ζωή...

1 
Χαρίζει σε φίλους του το βιβλίο του 
Ν. Δήμου, Η δυστυχία του να είσαι 
Έλληνας. 

2 
Φασκελώνει την εθνική ομάδα μό-
λις εμφανίζεται στην οθόνη, ιδιαίτε-
ρα κατά την ανάκρουση του ύμνου. 

3 
Σε επικοινωνία με φίλους του, 
γράφει τη λέξη «Έλληνες», όσο το 
δυνατόν πιο ανορθόγραφα. 

 

4 
Όταν κερδίζει πέναλτι η Ελλάδα, 
αν και δεν ασχολείται με το πο-
δόσφαιρο, για τους γνωστούς λό-
γους, εκτιμά πάραυτα πως είναι 

καραστημένο, για να τονωθεί ο εθνικισμός των 
μικροαστών και των ανόητων εργατών, που 
αδυνατούν να αντιληφθούν τις απόψεις του.

5 
Παρακολουθώντας τον αγώνα 
περνά, γενεές δεκατέσσερες, τον 
Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Ελύτη, τον 
Σολωμό –αυτόν ιδιαίτερα–, τον 

Κάλβο και άλλους παρόμοιους εθνικιστές ποι-
ητές. 

6 
Στο ημίχρονο φροντίζει για την 
αυτομόρφωσή του, διαβάζοντας 
ξανά το βιβλίο της ιστορίας της Μ. 
Ρεπούση και βλέποντας το βίντεο 

από το πρώτο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ 
για το 1821, με παρουσιαστή τον Πέτρο Τατσό-
πουλο, ιδίως στο σημείο 11.52, που γίνεται λό-

γος για «άφιξη» των Οθωμανών στην Ελλάδα 
(Για να μη νομίζει η υπουργός Τουρισμού πως 
μόνο τώρα έχουμε… αφίξεις).

7 
Αναδεικνύει γνωστά αντιεθνικι-
στικά συνθήματα, όπως: «Μα... κα 
Ελύτη, το Αιγαίο σου βρωμάει Ελ-
λάδα», «Έλληνας είσαι και φαίνε-

σαι», «σκ.... στον Έλληνα εργάτη». 

8 
Βλέποντας στιγμιότυπα από πα-
νηγυρισμούς, από πρόσφατη 
επιτυχία της Eθνικής, στον Λευ-
κό Πύργο της Θεσσαλονίκης, θυ-

μάται με διεθνιστική νοσταλγία τη διαδήλωση 
πριν λίγα χρόνια, στην πρωτεύουσα της «Μα-
κεδονίας» στη γειτονική χώρα, με κυρίαρχο 
σύνθημα την ανάκτηση της Θεσσαλονίκης, 
στην οποία δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρίσταται, 
αλλά έχει εικόνες όπως του τις μετέφεραν φίλοι 
του αντιεθνικιστές που συμμετείχαν σ' αυτή. 

9 
Πανηγυρίζει σε κάθε γκολ εις βά-
ρος της Εθνικής, γιατί εκτιμά πως 
είναι ένα ακόμη καίριο κτύπημα 
στον εθνικισμό.

10
Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι 
αρνητικό για την Ελλάδα, στέλ-
νει συγχαρητήρια μηνύματα 
σε φίλους της χώρας που επι-

κράτησε επί της Ελλάδας. 

11
Ακούγοντας τις ζητωκραυγές –
σε περίπτωση θετικού αποτελέ-
σματος για την Ελλάδα– από τη 
γύρω περιοχή, σκέφτεται πόσο 

δίκιο έχει αρθρογράφος αριστερής εφημερί-
δας που έκανε λόγο για «φασίστες» και «κρυ-
φοφασίστες». 

12
Τέλος, εκεί που ανεβαίνει κα-
τακόρυφα η διάθεσή του, εί-
ναι όταν, μετά το τέλος του αγώ-
να, ψάχνει στο διαδίκτυο αναρ-

τήσεις φασιστοειδών και διαφόρων γραφικών 
και αρχίζει τη μαχητική, ταξική και διεθνιστι-
κή αντιπαράθεση μαζί τους, μέχρι τις πρωινές 
ώρες...

Γιώργος Γκόντζος
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Όταν, στις 4 Ιουνίου, αιφνιδί-
ως η κυβέρνηση θυροκόλλησε 
το κλείσιμο της βουλής, η επι-
χειρηματολογία ήταν ότι είχαν 
ολοκληρωθεί η βασικές εργασί-
ες της. Εκ των υστέρων, αποδεί-
χθηκε ότι μοναδικός λόγος ήταν 
η παραγραφή των αδικημά-
των του Βενιζέλου για τα σκάν-
δαλα των γερμανικών υποβρυ-
χίων και για την υπόθεση της 
Proton Bank. Έκτοτε, κάθε άλλο 
παρά αναστολή των εργασιών 
παρουσιάζει το θερινό τμήμα 
της βουλής, αφού είναι σε πλή-
ρη εξέλιξη η ψήφιση σοβαρών 
νομοσχεδίων –με τη μορφή του 
κατεπείγοντος–, ως προαπαι-
τούμενο για τη λήψη των δυο 
επόμενων δόσεων. 

Η 
έλευση της τρόικας –
κατά πάσα πιθανότητα 
στις 8 Ιουλίου– θέτει 
ως αναγκαιότητα για 

την εκταμίευση της δόσης του ενός 
δισ. του Ιουνίου, την ψήφιση βασι-
κών νομοσχεδίων, με τα σημαντικό-
τερα εξ αυτών το νέο θεσμικό πλαί-
σιο για τον πολεοδομικό και χωρο-
ταξικό σχεδιασμό της χώρας και η 
μείωση του ποσοστού κέρδους των 
φαρμακοποιών. Έπονται τα έξι επό-
μενα προαπαιτούμενα για τη δόση 
του ενός δισ. του Ιουλίου –η οποία 
φαίνεται να εκταμιεύεται τον Σε-
πτέμβριο– με σημαντικότερα την 
ιδιωτικοποίηση της μικρής ΔΕΗ και 
το νέο ασφαλιστικό, για τις ρυθμίσεις 
των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών 
ταμείων και των επικουρικών. 

Το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ 
για τη «Χωροταξική και Πολεοδομι-
κή Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» εισήχθη στην αρμόδια επι-
τροπή της βουλής προς συζήτηση 
την Τρίτη, 24/6, για να ψηφιστεί την 
επομένη!!! Η βασική φιλοσοφία αυ-
τού του νομοσχεδίου είναι η πλήρης 
άρση των δεσμεύσεων, προς εξυπη-
ρέτηση των επενδυτικών και επιχει-
ρηματικών συμφερόντων. Η ουσια-
στική κατάργηση του Εθνικού Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού (αρθ. 4) γί-
νεται με στόχο την εισαγωγή ενός 
αναπτυξιακού μοντέλου ανορθολο-
γικής, ευκαιριακής και απρογραμ-
μάτιστης ανάπτυξης, με μοναδικό 
σκοπό την ασύδοτη κερδοσκοπία. 

Τα Στρατηγικά Χωροταξικά 
Πλαίσια, που αντικαθιστούν τα Ει-
δικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδια-
σμού (αρθ 5) και τροποποιούνται με 
ΚΥΑ, προωθούν μονοδιάστατα το-

μείς εθνικής εμβέλειας στη βάση 
του συγκριτικού πλεονεκτήματος, 
όπως ο τουρισμός, και ανατρέπουν 
κάθε έννοια ολοκληρωμένης και εν-
δογενούς ανάπτυξης. Το νέο νομο-
σχέδιο αντιμετωπίζει τους φυσικούς 
πόρους και τη δημόσια περιουσία 
ως μέσα συναλλαγής με τους επεν-
δυτές και όχι ως εθνικό πλούτο, που 
αποτελεί το πολιτιστικό και φυσικό 
κεφάλαιο της χώρας. Για τον λόγο 
αυτό υποβιβάζει –επί της ουσίας 
αχρηστεύει– τις ούτως ή άλλως ανε-
παρκείς μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αίροντας κάθε δεσμευ-
τικό ρόλο όπως π.χ. την προστασία 
του περιβάλλοντος, προς όφελος του 
επιχειρηματία –επενδυτή.

Αντιμετωπίζει τις νησιωτικές και 
ορεινές περιοχές ως «προβλημα-
τικές ζώνες» και, από περιοχές ει-
δικού ενδιαφέροντος και πλούτου 
(ιστορικού, πολιτιστικού, φυσικού), 
που σχετίζονται με τη διασφάλιση 
της εθνικής μας κυριαρχίας, υποβι-
βάζονται σε «προβληματικές επιχει-
ρήσεις» που αναζητούν αγοραστή. 

Αποτρέπει ακόμα και τη στοιχει-
ώδη κοινωνική διαβούλευση για τα 
Χωροταξικά Σχέδια Τοπικού Χαρα-
κτήρα (παλαιά ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ), 
για τα οποία γνώμη μπορεί να εκ-
φράσει μόνο η επιτροπή του Εθνι-
κού Συμβουλίου Χωροταξίας (αρθ. 
3). Κάθε δε επίπεδο σχεδιασμού 
που εισάγεται με το παρόν νομο-
σχέδιο μπορεί να ανατραπεί με μια 
απλή υπουργική απόφαση, όπως 
για παράδειγμα τα Ειδικά Χωρικά 
Σχέδια που δημιουργούνται για την 
εξυπηρέτηση των επενδυτών (αρθ. 
9) και μπορούν να καταργούν τα Το-
πικά Χωροταξικά. 

Μετατρέποντας τη χώρα σε ένα 
αδιαφοροποίητο τουριστικό θέ-
ρετρο, μεταβάλλει ακόμα και τους 
όρους περιοχών αμιγούς κατοικίας, 
– τις οποίες χαρακτηρίζει περιοχές 
Κ1. Εντός αυτών δύνανται να επι-

τραπούν νέες χρήσεις όπως, μεταξύ 
άλλων, ξενοδοχεία που μπορούν να 
διαθέτουν έως εκατό κλίνες, καφετέ-
ριες, εστιατόρια, μπαρ έως 400 τ.μ. 

Στη βάση αυτών των ρυθμίσεων, 
κατατέθηκε την Παρασκευή, 27/6, 
στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής 
και Εμπορίου της βουλής το νομο-
σχέδιο του υπ. Τουρισμού με θέμα, 
«Απλούστευση διαδικασιών λει-
τουργίας τουριστικών επιχειρήσε-
ων και τουριστικών υποδομών, ειδι-
κές μορφές τουρισμού και άλλες δι-
ατάξεις». 

Το νέο νομοσχέδιο εισάγει ως 
νέο τουριστικό προϊόν το «σύνθετο 
τουριστικό κατάλυμα» που συμπε-
ριλαμβάνει υποχρεωτικά ξενοδο-
χείο πέντε αστέρων με επιπλωμέ-
νες κατοικίες και ειδική τουριστική 
υποδομή (γκολφ, συνεδριακό κέ-
ντρο, μαρίνα, θαλασσοθεραπεία, μο-
νάδα ιαματικού τουρισμού, κέντρα 
αναζωογόνησης κ.λπ.), τα οποία 
μπορούν να μισθωθούν μακροχρο-
νίως ή να πωληθούν. Βασική «και-
νοτομία» εδώ είναι η δυνατότητα 
σύναψης σύμβασης προς αξιοποί-
ηση τόσο των επιπλωμένων κατοι-
κιών όσο και της υποδομής αμέσως 
μετά την έκδοση των αδειών δόμη-
σης και όχι αφού ολοκληρωθεί η 

κατασκευή και χορηγηθεί το σχε-
τικό σήμα, όπως ισχύει μέχρι σή-
μερα. Με τον τρόπο αυτό προωθεί-
ται η άντληση κεφαλαίων από τον 
ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή 
πολυτελών τουριστικών μονάδων 
με απλούστευση των διαδικασι-
ών αδειοδότησης, προκειμένου να 
προχωρήσει ταχύτατα η αξιοποίη-
ση της επένδυσης. Με το ίδιο νομο-
σχέδιο τακτοποιούνται αυθαίρετες 
δομήσεις σε τουριστικές εγκαταστά-
σεις που είχαν συντελεστή δόμησης 
άνω του 0,2, εφόσον είχαν υπαχθεί 
στις ειδικές ρυθμίσεις περί τακτο-
ποίησης αυθαιρέτων (4014/11 και 
4178/13) παρότι τα αυθαίρετα κτί-
σματα δεν μπορούν ν αποτελέσουν 
αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθω-
σης ή πώλησης.

Οι κοινωνικές αντιδράσεις που 
προκλήθηκαν για το νομοσχέδιο 
του υπ. Οικονομικών για τον αιγια-
λό, που αντιμετώπιζε τις ακτές μας 
ως πόρο αποκλειστικά για επιχει-
ρηματική εκμετάλλευση, οδήγη-
σε σε αναδίπλωση την κυβέρνηση, 
η οποία θα επιχειρήσει την επανει-
σαγωγή του, μετά από κάποιες τρο-
ποποιήσεις, για ψήφιση στη βουλή 
ενδεχομένως μέσα στον Ιούλιο. Στις 
τροποποιήσεις φαίνεται να εμπερι-
έχονται η αφαίρεση της δυνατότη-
τας επιχωματώσεων, η αδειοδότηση 
και όχι η νομιμοποίηση των αυθαί-
ρετων κτισμάτων επί του αιγιαλού, 
καθώς και περιορισμοί στην έκτα-
ση των παραχωρήσεων προς εκμε-
τάλλευση. 

Στην υπαναχώρηση αυτή συ-
νέβαλαν τόσο η σθεναρή στάση 
του κου Μενουδάκου, πρόεδρου 
της Ελληνικής Εταιρείας Δικαί-
ου Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
και τέως πρόεδρου του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, όσο και η δρά-
ση του πανελλήνιου δικτύου «Ακτές 
Ώρα Μηδέν», στο οποίο συμμετέ-
χουν πάνω από εκατόν τριάντα φο-

ρείς και 147.000 πολίτες που έχουν 
ήδη υπογράψει σχετικό κείμενο, 
με το οποίο εκφράζουν την αντίθε-
σή τους στα σχέδια αυτά. Μία από 
τις προγραμματιζόμενες ενέργειες 
του δικτύου είναι ο υπερμαραθώ-
νιος «240 χλμ για τον αιγιαλό», στις 
8 Ιουλίου, που αποτελεί πρωτοβου-
λία του μαραθωνοδρόμου Άγη Εμ-
μανουήλ, με αφετηρία τις Κεχρι-
ές (κοντά στα Ίσθμια) και διέλευση 
από Ελευσίνα, Ελληνικό, Ανάβυσσο, 
Λαύριο, Λούτσα, με κατάληξη, στις 
12 Ιουλίου, στον Σχοινιά. 

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει η γε-
νική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, 
όπου οι θάλασσες και οι ακτές μας 
παύουν να αποτελούν δημόσιο αγα-
θό. Παράγωγα αυτής της προσέγγι-
σης είναι η υπέρβαση κάθε ορίου 
που αφορά σε παραλίμνιες περιο-
χές, υγροτόπους, ευπαθή οικοσυ-
στήματα, ενάλιες και παράκτιες αρ-
χαιότητες. Είναι ενδεικτικό ότι ουδε-
μία αναφορά γίνεται στην ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών που προβλέπεται στο Πρω-
τόκολλο της Βαρκελώνης, αν και 
αποτελεί σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προς τη χώρα μας. 
Υποβρύχιες αρχαιότητες, όπως στην 
Ελαφόνησο Λακωνίας και στην Αρ-
γολίδα, βυθισμένα λιμάνια, όπως 
στη Λέσβο, στη Θάσο, στην Αίγι-
να και αλλού, μετατρέπονται σε ιδι-
ωτική περιουσία, αφού η παράκτια 
ζώνη και τα λιμάνια περνούν στο 
ΤΑΙΠΕΔ και από εκεί σε επιχειρη-
ματίες. Χερσαίοι αρχαιολογικοί τό-
ποι σε παραλίες, όπως ο ναός του 
Απόλλωνα στο Καβούρι Αττικής, ή 
η αρχαία πόλη της Ιτάνου στο Λα-
σίθι της Κρήτης, μέρη ιδιαίτερης 
ιστορικής σημασίας για τον Ελλη-
νισμό, όπως ο κόλπος του Ναυαρί-
νου, ή νησιά που έχουν χαρακτηρι-
στεί προστατευόμενες αρχαιολογι-
κές περιοχές, όπως το Γαϊδουρονήσι 
στην Κρήτη και η Αλιμνιά στα Δω-
δεκάνησα, κινδυνεύουν να γίνουν 
απροσπέλαστα για τους πολίτες!

Από την αρχή της οικονομικής 
κρίσης μέχρι σήμερα, περισσότεροι 
από σαράντα νόμοι έχουν τροποποι-
ήσει άρθρα της περιβαλλοντικής και 
πολεοδομικής νομοθεσίας, στην κα-
τεύθυνση της άρσης των περιορι-
σμών και της διευκόλυνσης της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας. Φο-
βούμαι πως, ενώ κάποια στιγμή τα 
μνημόνια θ’ αποτελέσουν παρελθόν, 
οι κοινωνικές, φυσικές και χωρικές 
επιπτώσεις τους θα παραμείνουν 
μια τεράστια πληγή στον εθνικό μας 
κορμό, με ολέθριες συνέπειες.

Όλα για τον τουρισμό;
Το πρώτο παράδειγμα της «Νέας Ελλάδας» του Αντώνη Σαμαρά.

Το νέο νομοσχέδιο εισάγει ως νέο τουριστικό προϊόν το «σύνθετο τουριστικό κατάλυμα» που συμπεριλαμβάνει 
υποχρεωτικά ξενοδοχείο πέντε αστέρων με επιπλωμένες κατοικίες και ειδική τουριστική υποδομή (γκολφ, συ-
νεδριακό κέντρο, μαρίνα, θαλασσοθεραπεία, μονάδα ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης κ.λπ.),

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Το νέο νομο-

σχέδιο αντιμε-

τωπίζει τους 

φυσικούς πό-

ρους και τη δη-

μόσια περιου-

σία ως μέσα 

συναλλαγής με 

τους επενδυτές

     ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Του Δημήτρη Αλευρομάγειρου    

Ο επίτιμος αντιστράτηγος και πρώην 
νομάρχης Αλέξανδρος Ζαρκάδας γεν-
νήθηκε το 1931, έζησε και μεγάλωσε 
στο Μαρούσι και αποφοίτησε από την 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1953 
ως ανθυπολοχαγός πυροβολικού.

Δ 
ιακεκριμένος αξιωματικός, 
εκ των πρώτων πιλότων των 
ΕΠΑΡ μετέβη εκ των πρώ-
των εθελοντών στην Κύπρο 

το 1964 για την οργάνωση της Άμυνας της.
Ως λοχαγός διοικητής πυροβολαρχί-

ας ετέθη προς υποστήριξη του 206 τάγ-
ματος πεζικού στο Μπογάζι Αμμοχώστου, 
όταν ήταν διοικητής του 206 ο ταγματάρ-
χης Σπύρος Μουστακλής.

Τόσο το κύρος και το ήθος του Αλέ-
ξανδρου Ζαρκάδα όσο και του Μουστα-
κλή αλλά και  άλλων αξιωματικων, μετα-
ξύ των οποίων οι περισσότεροι  του Ναυτι-
κού λόγω της γειτνίασης της ναυτικής βά-
σης Μπογαζίου, άρχισαν να ενοχλούν το 

προχουντικό - χουντικό καθεστώς το οποίο 
μετά τη δίωξη του Μουστακλή προσπά-
θησε να εμπλέξει το Αλέξανδρο Ζαρκά-
δα στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ άνευ, κατ’ αρ-
χήν, αποτελέσματος.

Όταν το 1966, ο Αλέξανδρος Ζαρκά-
δας υπηρετούσε πλησίον των Σερρών και 
εδιώκετο ο Σπύρος Μουστακλής, η τότε δι-
οίκηση προσπάθησε να τον εμποδίσει να 
μεταβεί προς υποστήριξη του Μουστακλή 
σε διοικητική υπόθεση πολιτικής δίωξης 
του..

Ο Ζαρκάδας πήρε το φύλλο πορείας το 
βράδυ της προηγούμενης και οδηγώντας ο 
ίδιος όλη τη νύκτα, κατόρθωσε να παρευ-
ρεθεί και να στηρίξει τον Μουστακλή.

Η προχουντική χούντα δεν του το συγ-
χώρησε και με την επιβολή του πραξικο-
πήματος του 1967 τον αποστράτευσε εκ 
των πρώτων...

Ο Αλέξανδρος Ζαρκάδας μαζί με άλ-
λους δημοκρατικούς, κυρίως, αξιωματι-
κούς, συγκρότησε την οργάνωση ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, η οποία έδρασε ση-

μαντικά εναντίον της χούντας. Συνελήφθη, 
φυλακίστηκε και εξορίστηκε για την δράση 
του αυτή επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια.

Με την αποκατάσταση της Δημοκρατί-
ας τοποθετήθηκε από το 1974 έως το 1978 
νομάρχης στη Σάμο, Αιτωλοακαρνανία και 
Κοζάνη με άριστη απόδοση και παραδοχή 

από το σύνολο των κατοίκων των παραπά-
νω νομών.

Πολιτεύθηκε με το ΠΑΣΟΚ το 1981 
χωρίς να εκλεγεί. Διετέλεσε διοικητής του 
ΟΛΠ από το 1982 έως το 1985 με άριστη 
επίδοση και αποτελέσματα. 

Τοποθετήθηκε εκ νέου νομάρχης Κέρ-
κυρας το 1994-1996 επίσης με άριστα 
αποτελέσματα.

Μετά την απομάκρυνσή του από την 
ενεργό δράση δραστηριοποιήθηκε στον 
πατριωτικό δημοκρατικό χώρο με διαλέ-
ξεις, ομιλίες και παρεμβάσεις μέσω κινή-
σεων και συλλόγων όπως η Κίνηση Πολι-
τών Ενάντια στο σχέδιο Ανάν, η Πνύκα κ.ά.

Βαθύτατα εγκυκλοπαιδικά μορφωμέ-
νος ιδίως σε θέματα γεωπολιτικής, έδινε 
μέχρι την τελευταία του πνοή σωστές συμ-
βουλές και προτάσεις για τα εθνικά θέματα. 
Πατριώτης-δημοκράτης στην ουσία.

Ευγενής και προσιτός, δίκαια απεκλή-
θη ευπατρίδης,

Καλό ταξίδι, Αλέκο, και όσο ζούμε, δεν 
θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Στα θερινά τμήματα της Βου-
λής προτίθεται να περάσει η 
κυβέρνηση το σχέδιο νόμου 
για την «οριοθέτηση, διαχείρι-
ση και προστασία αιγιαλού και 
παραλίας». Ένα σχέδιο που, φυ-
σικά, όχι μόνο δεν διασφαλί-
ζει την προστασία των ακτών, 
αλλά αντίθετα ανοίγει τον δρό-
μο στη δόμηση και εν πολλοίς 
την καταστροφή των παραλιών 
της χώρας, αφού, παρά τις επα-
ναδιατυπώσεις του υπουργεί-
ου, τίποτα δεν αλλάζει στην ου-
σία του.

Σ 
υγκεκριμένα, στο Άρ-
θρο 10 (παρ. 1) ανα-
φέρεται ότι …επιτρέπε-
ται η παραχώρηση της 

χρήσης αιγιαλού, κοινόχρηστης πα-
ραλίας, όχθης, κοινόχρηστης παρό-
χθιας ζώνης, πυθμένα και υδάτινου 
τμήματος θάλασσας, λίμνης και πο-
ταμού της παρ. 2 του άρθρου 2, με 
σκοπό την οικονομική τους αξιοποί-
ηση ή την εκτέλεση έργων…

Η ρύθμιση αυτή εξειδικεύεται 
ακόμη περισσότερο στο Άρθρο 12, 
όπου στην πρώτη παράγραφο ανα-
γράφεται ότι, Με απόφαση του Γε-

νικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης παραχωρείται η 
χρήση αιγιαλού, κοινόχρηστης παρα-
λίας, παρακείμενης στον αιγιαλό ζώ-
νης θάλασσας ή λιμνοθάλασσας πλά-
τους μέχρι πεντακοσίων (500) 
μέτρων, όχθης, παρόχθιας ζώνης 
και υδάτινου στοιχείου ποταμών ή 
λιμνών του άρθρου 2 παρ. 2, σε φο-
ρείς του δημόσιου τομέα και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, για την εκτέλεση 
έργων που εξυπηρετούν δημόσιους, 
κοινωφελείς, ερευνητικούς ή επιχει-
ρηματικούς σκοπούς, όταν η πα-
ραχώρηση κρίνεται απολύτως απα-
ραίτητη για την επίτευξη του επιδιω-
κόμενου σκοπού. Να σημειωθεί εδώ 
ότι ο γενικός γραμματέας Α.Δ. είναι 
μη αιρετός, γεγονός που σημαίνει 
ότι δεν υπόκειται σε κανέναν δημό-
σιο έλεγχο. 

Το σκάνδαλο ολοκληρώνεται 
στο Άρθρο 13 (παρ.5), το οποίο προ-
βλέπει ότι: «Επιτρέπεται η επι-
χωμάτωση θαλάσσιου χώρου, 
για την εξυπηρέτηση επιχειρή-
σεων που ασκούν σε όμορη με 
τον αιγιαλό έκταση επιχειρημα-
τική δραστηριότητα τουριστι-
κών μονάδων η οποία έχει εντα-
χθεί στο θεσμικό πλαίσιο των Στρα-
τηγικών Επενδύσεων ή για την οποία 
έχει εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΣΧΑΣΕ. 

Για κάθε κλίνη που διαθέτει η 
όμορη τουριστική μονάδα , μπο-
ρούν να επιχωματωθούν μέχρι 
πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα θα-
λάσσιου χώρου. Ολόκληρη η έκτα-
ση που προκύπτει από τις επιχω-
ματώσεις οριοθετείται υποχρεωτι-
κά ως αιγιαλός και για την παραχώ-
ρηση της χρήσης τους εφαρμόζεται 
το άρθρο 16 του παρόντος… Σε αυτό 
το άρθρο το υπουργείο προχώρησε 
σε ορισμένες αλλαγές, ωστόσο, σύμ-
φωνα με την Ελευθεροτυπία, επιχει-
ρείται να εμφανιστεί ότι απαλείφεται 
από το τελικό κείμενο του νομοσχεδί-
ου η περιβόητη ρύθμιση για τις επι-
χωματώσεις των ακτών σε «στρατηγι-
κές επενδύσεις», ενώ στην πραγμα-
τικότητα διατηρείται η ίδια ρύθμιση, 
με τον μανδύα έργων επιχωμάτωσης 
με στόχο δήθεν την ποιοτική και πο-
σοτική βελτίωση της πρότερης κατά-

στασης του αιγιαλού. Πρόκειται για 
ρύθμιση η οποία, όπως έχει αποκα-
λύψει η «Ε», εξυπηρετεί φωτογραφι-
κά και κατά προτεραιότητα το σχέδιο 
της Lamda Development, του Ομίλου 
Λάτση, το οποίο προβλέπει περίπου 
1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα μπάζα 
από το παλιό αεροδρόμιο να γίνουν 
επιχωματώσεις στο παράκτιο μέτωπο 
του Ελληνικού.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τα παρα-
θαλάσσια φιλέτα όλης της χώρας σε 
ιδιώτες. Η ρύθμιση μάλιστα αυτή έρ-
χεται να συμπληρώσει το πρόσφατο 
χωροταξικό σχέδιο για τον τουρι-
σμό, το οποίο επιτρέπει τη δημιουρ-
γία τεράστιων ξενοδοχειακών συ-
γκροτημάτων σε ακατοίκητα νησιά 
του Αιγαίου. Όλα αυτά με πρόσχη-
μα, φυσικά, την περιβόητη ανάπτυ-
ξη και ενώ είναι ήδη αποδεδειγμέ-

νο ότι αυτό το μοντέλο δεν συμβάλ-
λει στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας, παρά μόνο στον περαιτέρω 
πλουτισμό των επιχειρηματιών. 

Η υπερψήφιση αυτού του 
νόμου θα οδηγήσει σε άναρ-
χη δόμηση των ακτών, ιδιωτι-
κοποιήσεις παραλιών, αποκλει-
σμό των πολιτών από αυτές και 
υποβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος, όπως ακριβώς συνέ-
βη και στην Ισπανία. Είναι λοιπόν 
χρέος όλων μας να αποτρέψου-
με με κάθε τρόπο το ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας και την 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
στο οποίο ζούμε. Να σταματήσου-
με εδώ και τώρα τη μετατροπή της 
χώρας σε αποικία.

*Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης εί-
ναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεο-
δομίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης

Πηγές:
http://www.opengov.gr/
minfin/wp-content/uploads/
downloads/2014/04/aigialos.pdf 
http://www.opengov.gr/
minfin/?p=4692 
http://www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=436641

Το σκάνδαλο του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό

Ελληνικές ακτές ώρα μηδέν
Του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη

Ένας ευπατρίδης αγωνιστής έφυγε από κοντά μας την Παρασκευή 13 Ιουνίου και ταξιδεύει ήδη στην χώρα των Μακάρων.

Εις μνήμην Αλέξανδρου Ζαρκάδα
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        ΚΟΙΝΩΝΙΑ                 

Μια γρήγορη ματιά στον οικονομι-
κό Τύπο κρύβει αρκετές εκπλήξεις. Εν 
μέσω της χειρότερης φοροκαταιγίδας 
που έχει ενσκήψει στα χρόνια του μνη-
μονίου κι ενώ η περιλάλητη «ανάπτυξη» 
δεν λέει να κάνει το επικοινωνιακό χα-
τίρι του κ. Σαμαρά και να μετατρέψει το 
σχεδόν εξαετές «πλην» σε ένα έστω ορι-
ακό «συν» κάποιων ελάχιστων δεκαδι-
κών στη μεταβολή του ΑΕΠ, κάποια άλλα 
στοιχεία εντούτοις βγάζουν μάτι. Αύξηση 
για τέταρτο συνεχόμενο μήνα παρουσιά-
ζουν οι καταθέσεις ανεβαίνοντας, μόνο το 
μήνα Μάιο, κατά 700 εκατ. ευρώ. 

Τ 
ον Απρίλιο καταγράφηκε αύξη-
ση στις λιανικές πωλήσεις κατά 
7,3% με πιο χαρακτηριστική αυτή 
στις πωλήσεις καυσίμων (+6,7%) 

οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση καθ’ όλο το 
2014 κατά 4,2% (όσοι/ες παρατηρήσατε το τε-
λευταίο διάστημα ξανά μια πύκνωση στην κυ-
κλοφορία των αυτοκινήτων σε ώρες αιχμής, 
δεν κάνατε λάθος…). Τέλος, αύξηση καταγρά-
φηκε στις πωλήσεις ΙΧ αυτοκινήτων τον Μάιο 
κατά 49,2%(!) σε σχέση με τον αντίστοιχο περυ-
σινό, ενώ όλο το α΄ πεντάμηνο του 2014 η αγο-
ρά του ΙΧ αυξάνεται σταθερά κατά 25,1% (εκτι-
μήσεις, δε, για τον Ιούνιο μιλάνε για αύξηση 
κατά 41%). Επειδή η εύκολη ερμηνεία είναι «η 
αύξηση του τουρισμού», ιδιαίτερα για τις πω-
λήσεις αυτοκινήτων, θα πρέπει να σημειώσου-
με ότι α) και πέρυσι είχαμε μεγάλη αύξηση του 
τουρισμού, αλλά οι πωλήσεις ΙΧ έδειχναν μεί-
ωση, β) παρατηρείται σημαντική αύξηση από 
την αρχή του έτους και όχι μόνο τώρα που ξεκι-
νάει η σεζόν και γ) οι διευκολύνσεις και οι χρη-
ματοδοτήσεις που υπήρχαν παλιά από τον τρα-
πεζικό τομέα έχουν περιοριστεί στα όρια της 
εξαφανίσεως λόγω επισφάλειας του κλάδου 
του αυτοκινήτου, άρα οι αγορές γίνονται μετρη-
τοίς…

Πώς, λοιπόν, η οικονομική απόγνωση που 
συναντάμε γύρω μας στα νοικοκυριά, η καχε-
κτική οικονομική ζωή (οι εξαγωγές άρχισαν 
ξανά να μειώνονται, ενώ το δημόσιο χρέος πα-
ραμένει υψηλότερο από ποτέ) και η πανθομο-
λογούμενη παραγωγική αποδιάρθρωση συμ-
βαδίζουν με τους παραπάνω δείκτες κατανα-
λωτικής «ευμάρειας»; Επειδή παράδοξα δεν 
υπάρχουν στην οικονομική ζωή, η πιο πιθα-
νή απάντηση είναι συνήθως η πιο απλή και 
η πιο εμφανής: Λεφτά υπάρχουν! Δεν είναι 
στις τσέπες όλων, όμως! Τέσσερα χρόνια μνη-
μόνια κατάφεραν, εντέλει, το μεγαλύτερο μέ-
ρος των στόχων που είχαν θέσει οι εμπνευ-
στές και εκτελεστές τους. Μια γιγαντιαία αναδι-
ανομή εισοδήματος επιτελέστηκε προς όφελος 
αρχικά των δανειστών μας, υπέρ των τραπε-
ζών και, τέλος, υπέρ μιας κοινωνικής μειοψη-
φίας, η οποία νιώθει πια αρκετά ασφαλής ώστε 
να αρχίσει πάλι τον ίδιο αλαζονικό τρόπο δια-

βίωσης, στον οποίο έμαθε μέσα σε τρεις δεκα-
ετίες παρασιτισμού, αεριτζιδισμού και κλεπτο-
κρατίας. Είναι εμβληματικό το γεγονός ότι τα 
έξαλλα πάρτι επίδειξης της Μυκόνου πυκνώ-
νουν και οι συμμετέχοντες δεν νιώθουν πια 
την ανάγκη να κρύβονται από τα φώτα της δη-
μοσιότητας, όπως τα πρώτα έτη των μνημονί-
ων. Η κοινωνία τέμνεται πια από την περίφη-
μη θατσερική διαχωριστική γραμμή των 2/3, 
με αντίστροφο τρόπο όμως. Οι εξασφαλισμέ-
νοι υπάρχουν μόνο στο 1/3 αυτής: στρώματα 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δεν 
επλήγησαν από την κρίση, γιατί είχαν την τύχη 
ή την πρόνοια να βρίσκονται στον πυρήνα του 

βαθέος παρασιτισμού ή του βαθέος κράτους, 
«τυχεροί» που βρέθηκαν σε επαγγέλματα που 
δεν τα άγγιξε η κρίση, αλλά, κυρίως, οι παλαι-
οί ευνοημένοι της παραοικονομίας και τα όρ-
γανα της κλεπτοκρατίας και της διαφθοράς που 
ήρθε η ώρα να εμφανίσουν στην πραγματική 
οικονομία τα κλεμμένα ετών, τα νέα στρώμα-
τα που αναδείχθηκαν εξαιτίας της κρίσης και 
εκμεταλλευόμενα αυτήν (νέου τύπου αεριτζή-
δες, δουλέμποροι εργασίας, μαυραγορίτες, το-
κογλύφοι, κλπ), νέα επιχειρηματικά τζάκια που 
είναι εκλεκτοί των καινούριων επικυρίαρχων 
της χώρας, κ.λπ. Ένα ετερόκλητο σύνολο με ένα 
κοινό χαρακτηριστικό: είναι οι επιζήσαντες ή οι 
κερδισμένοι της καταβαράθρωσης της χώρας. 
Κι αφού εξασφάλισαν το «ζην», έρχεται σιγά-σι-
γά η ώρα και για το καταναλωτικό «ευ ζην»… 

Κάπως έτσι μπορούν να εξηγηθούν αντι-
φατικά στοιχεία των τελευταίων μηνών, όπως 
αυτά που παρατέθηκαν στην αρχή του κειμέ-
νου. Οι ιδεολογικές και πολιτικές συνδηλώ-
σεις αυτής της πρωτόγνωρης (για τα μεταπο-
λιτευτικά τουλάχιστον δεδομένα) διαπίστωσης 
περί τομής της ελληνικής κοινωνίας ανάμεσα 
στο 1/3 που δεν άκουσε από κρίση ή ευνοή-
θηκε από αυτήν και στο διαρκές και ποικίλης 
έντασης αγκομαχητό της καθημερινής επιβίω-
σης των (επίσης ετερόκλητων) υπολοίπων 2/3, 
είναι πολύ μεγάλες. Αυτό, όμως, αποτελεί θέμα 
ενός επόμενου κειμένου, σαφώς ευρύτερου 
του παρόντος.

Πάτρα, Ιούλιος 2014

Παράδοξο;
Πού κρύβεται αυτό το «λίπος»;

Είναι εμβληματικό το γεγονός ότι τα έξαλλα πάρτι επίδειξης της Μυκόνου πυκνώνουν και 
οι συμμετέχοντες δεν νιώθουν πια την ανάγκη να κρύβονται από τα φώτα της δημοσιότητας,

Του Θεόδωρου Ντρίνια

Το ΤΑΙΠΕΔ, μετά τις μαζικές αντιδράσεις των 

πολιτών της Θεσσαλονίκης, που κλιμακώ-

θηκαν με το δημοψήφισμα για το νερό, ανα-

γκάστηκε να παγώσει τη διαδικασία πώλη-

σης. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του: «Το 

ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους νομικούς θεσμούς, 

αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοι-

νωνίας, θα προχωρήσει στο αμέσως επό-

μενο διάστημα σε επανεξέταση της δι-

αδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ και θα 

ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις του».

Παρ’ όλα αυτά, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν 

κι άλλοι τρόποι πώλησης του 51% της εται-

ρείας, όπως μέσω του χρηματιστηρίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 

ΕΥΑΘ, Νίκος Παπαδάκης, σχολίασε ότι, 

«αυτό το μπρος-πίσω στην αποκρατικο-

ποίηση δεν κάνει καθόλου καλό στην εται-

ρεία, η οποία δυσκολεύεται να χαράξει την 

αναπτυξιακή της στρατηγική», καθώς έχει 

προς υλοποίηση για την περίοδο 2014-

2018 ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 

132 εκατ. ευρώ.

Απογοήτευση επικρατεί και στη γαλλική εται-

ρεία «Suez», που ήθελε να αγοράσει την 

ΕΥΑΘ. Στελέχη της δεν κρύβουν την ενό-

χλησή τους από το γεγονός ότι, η διαδικα-

σία που ακολούθησε επί δύο τρία χρόνια το 

ΤΑΙΠΕΔ, δεν ήταν νόμιμη. 

Αυτή τη φορά, το μεγάλο εμπόδιο για τους υπο-

ψήφιους αγοραστές είναι το ΣτΕ. Στην από-

φασή του αναφέρει ότι το νερό, για λόγους 

προστασίας της υγείας των πολιτών, πρέ-

πει να βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο. Κάτι 

που δεν αφήνει περιθώρια διαχωρισμού 

των εταιρειών, ώστε να μπορεί να πουλη-

θεί η μία από τις δύο.

 «Τίποτα δεν έχει τελειώσει οριστικά, αν δεν 

ανακληθεί η απόφαση μεταβίβασης των 

μετοχών της ΕΥΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ και αν δεν 

επιστρέψουν οι μετοχές στο δημόσιο», 

δηλώνουν οι νομικοί του συντονιστικού 

«SOSτε το Νερό».

Ο εξαναγκασμός του ΤΑΙΠΕΔ να κάνει ένα βήμα 

πίσω στην πώληση της ΕΥΑΘ είναι η καλύ-

τερη απόδειξη ότι οι μαζικοί διεκδικητικοί 

αγώνες μπορούν να ανατρέψουν την πολι-

τική ξεπουλήματος της κυβέρνησης.

Παγώνει η 
ιδιωτικο-
ποίηση της 
ΕΥΑΘ

“ 

Μια γιγαντιαία αναδια-

νομή εισοδήματος επι-

τελέστηκε προς όφελος 

αρχικά των δανειστών 

μας, υπέρ των τραπε-

ζών και, τέλος, υπέρ 

μιας κοινωνικής μειο-

ψηφίας.



Αριθμός φύλλου 106          ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 11

«Όχι, ο νεωτερισμός δεν ήταν το σκηνι-
κό. Ούτε ο τίτλος του προέδρου, που δεν 
θα λέγεται πρόεδρος, αλλά «επικεφαλής 
των εθελοντών του Ποταμιού». Όχι, η 
πρωτοτυπία δεν ήταν η θερινή περιβολή 
και τα σανδάλια του επικεφαλής.

Ο 
αθόρυβος, αλλά καίριος νεωτε-
ρισμός, ήταν ότι ο Σταύρος Θε-
οδωράκης, στο ιδρυτικό συνέ-
δριο του κόμματός του, εκφώ-

νησε την πρώτη γραπτή ομιλία του. «Ήταν, 
κατά γενική ομολογία, “η πιο πολιτική” του 
ομιλία. Και ήταν μια ένδειξη ότι το κόμμα που 
στήθηκε μέσω ίντερνετ ως εναλλακτικό δίκτυο 
και έκανε προεκλογική καμπάνια με συζητή-
σεις καφενείου, προσπαθεί πλέον να εδραι-
ωθεί στον πολιτικό χάρτη ως σταθερή δύνα-
μη». Έτσι ξεκινά το άρθρο του για το συνέδριο 
του Ποταμιού ένα από τα πουλέν του Σταύρου 
Ψυχάρη, ο Μιχάλης Τσιντσίνης, στα Νέα. 
Ο επικεφαλής Σταύρος Θεοδωράκης πολι-
τικά ενηλικιώνεται, αφού πια μπορεί να γρά-
ψει και να εκφωνήσει μια ομιλία! Σφάξιμο με 
το μπαμπάκι, αλλά οι θαυμαστές του επικεφα-
λής Σταύρου δεν πρόκειται να πάρουν χαμπά-
ρι. Παρακάτω, άλλωστε, ο Τσιντσίνης δεν κρύ-
βει την άποψή του για τους εθελοντές του κόμ-
ματος που συμμετείχαν στο Λαύριο: «Oι τρίλε-
πτες παρεμβάσεις των “ανώνυμων’’ συνέδρων 
εξαντλούνταν κυρίως στις καθημερινές τους 
αγωνίες. Καθένας διατύπωνε προτάσεις για 
τον επαγγελματικό κλάδο ή για τον τόπο του». 
Αλλά ποιος δίνει σημασία στο αν ένα νέο κόμ-
μα, με δύο ευρωβουλευτές, παρακαλώ, δεν 

έχει θέσεις και άποψη για κανένα θέμα, αλλά 
απλώς γνώμη, όταν ο «επικεφαλής» είναι το 
αγαπημένο παιδί της τηλεοπτικής δημοκρατί-
ας. Έτσι κι αλλιώς, το Ποτάμι δεν είναι χρήσι-
μο για τις θέσεις του, αλλά για τον ρόλο του, ως 
απαραίτητος συστημικός εταίρος της επόμε-
νης κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή. Το 
λέει ξεκάθαρα και ο αρθρογράφος των Νέων: 
«Για Το Ποτάμι είναι τώρα προτεραιότητα η 
συγκρότηση ενός προγραμματικού corpus, το 
οποίο θα αποτελεί και τον γνώμονα για μελλο-
ντικές συνεργασίες». 

Ως προς το οργανωτικό του κόμματος, ο 
Θεοδωράκης εκλέχτηκε επικεφαλής διά ανα-

τάσεως της χειρός, ούτε μια κάλπη δεν έστη-
σε για να προσδώσει, για τα μάτια του κόσμου, 
σοβαρότητα στη διαδικασία. Για την εκλογή 
της Πανελλήνιας Επιτροπής, οι 466 σύνεδροι 
εξέλεξαν τα 86 μέλη, με πολύ αυστηρά κριτή-
ρια, όπως τον Αλέξη Τσίπρα από το Ευηνοχώ-
ρι, που το μόνο κριτήριο ήταν η απλή συνω-
νυμία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ! Ο Θε-
οδωράκης εξάντλησε την αμεσοδημοκρατι-
κή διάθεση στην Πανελλήνια Επιτροπή, που 
δεν θα έχει και πολλές αρμοδιότητες, μιας και 
την επταμελή καθοδηγητική ομάδα την επέ-
λεξε ο ίδιος και την επέβαλε στην Πανελλήνια 
Επιτροπή. Η καθοδηγητική ομάδα, που μαζί 

με τον ίδιο θα κινούν το κόμμα, αποτελείται 
από τους Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Παύ-
λο Ελευθεριάδη, Λεωνίδα Καστανά, Άννα 
Λυδάκη, Γιώργο Μαυρωτά, Θανάση Σκό-
κο και Χριστίνα Ταχιάου. Ο πονηρός Σταύ-
ρος έφτιαξε και μια Ομάδα Διαλόγου (Επι-
τροπή Σοφών την ονόμασε ο πάντα μετρη-
μένος Σταύρος), που αποτελείται από διάφο-
ρους διάσημους και μη φίλους του, που θα 
έχει γνωμοδοτικό ρόλο. Την Ομάδα Διαλό-
γου απαρτίζουν οι σκηνοθέτες Σωτήρης Γκο-
ρίτσας, Γιάννης Κακλέας και Πάνος Κοκ-
κινόπουλος, οι καθηγητές Θάνος Βερέμης 
και Χαρίδημος Τσούκας, τα πρώην στελέχη 
της Δράσης Αντιγόνη Λυμπεράκη, Αντύπας 
Καρύπογλου και Στρατής Μούγερ, ο πρώ-
ην ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ Σπύρος Δα-
νέλλης, ο ανεξάρτητος Πέτρος Τατσόπουλος 
και ο πρώην βουλευτής Αχμέτ Ιλχάν (το τε-
λευταίο διάστημα ήταν στη ΔΗΜΑΡ, στις ευ-
ρωεκλογές στήριξε με όλες του τις δυνάμεις 
το μειονοτικό DEB), ο συνθέτης Νίκος Ξυδά-
κης, ο οικονομολόγος Αρίστος Δοξιάδης, ο 
Θοδωρής Αθερίδης, ο Αντώνης Καφετζό-
πουλος κι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, 
η πράσινη Μελίτα Γκουρτσογιάννη και ο οι-
κονομολόγος μηχανικός Κωστής Μπιτζάνης 
και αναμένεται να συμμετάσχει το επιστέγα-
σμα της σοφίας Γρηγόρης Ψαριανός. Οι Ψα-
ριανός και Τατσόπουλος θα αποτελέσουν την 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμμα-
τος. Αν δεν ξέραμε ότι πίσω από το εγχείρημα 
του Σταύρου κρύβεται ο ΔΟΛιος Σταύρος, θα 
στοιχηματίζαμε ότι το κόμμα θα αγκομαχήσει 
να μπει στη Βουλή (ειδικά αν οι εκλογές δεν 
γίνουν σύντομα), αλλά ο εφτάψυχος μπαρμπα-
Σταύρος ξέρει πολλά κόλπα.

Του Γιάννη Ξένου

Με την κατάθεση του νομοσχεδί-
ου, για την πώληση της «μικρής 
ΔΕΗ» προς ψήφιση στο θερινό 
τμήμα της βουλής, εγκαινιάζεται 
η «μεγάλη μάχη για την ενέργεια» 
στη χώρα μας. Το νομοσχέδιο που 
κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει 
τη δημιουργία μιας «μικρής» εται-
ρείας στην οποία θα μεταβιβαστεί 
το 30% κάθε κλάδου δραστηριο-
τήτων της ΔΕΗ (παραγωγή, πελα-
τολόγιο, χρηματοοικονομικά). 

Α 
ξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με το σχέ-
διο που ανακοίνωσε στα 
μέσα του Μαΐου, και λίγο 

πριν τις εκλογές, για την τοπική αυτο-
διοίκηση και το ευρωκοινοβούλιο (γε-
γονός που αποδεικνύει ότι η απόφα-

ση για την εκποίηση της δημόσιας πε-
ριουσίας λειτουργεί ανεξαρτήτως λα-
ϊκής βούλησης), οι ιδιωτικοποιήσεις 
στην ΔΕΗ θα διέλθουν τρείς φάσεις, 
και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές 
του 2016. 

Πρώτον, το δίκτυο μεταφοράς θα 
περάσει στην ΑΔΜΗΕ, με το δημό-
σιο να διατηρεί μια καταστατική μειο-
ψηφία, και η πώλησή του θα έχει ολο-
κληρωθεί μέσα στο 2014. Δεύτερον, 
θα δημιουργηθεί η «μικρή ΔΕΗ» 
που προαναφέρθηκε και θα αποκρα-
τικοποιηθεί μέχρι το 2015. Τρίτον, θα 
αποκρατικοποιηθεί μέρος της εναπο-
μείνασας ΔΕΗ μέχρι το 2016, με το 
δημόσιο εν τέλει να διατηρεί ένα 34% 
της αρχικής ΔΕΗ. 

Σε ό,τι αφορά στη «μικρή ΔΕΗ», 
που είναι και το επίδικο του παρό-
ντος νομοσχεδίου, σύμφωνα με τον 
Ριζοσπάστη (24/06): «Οι νέοι ιδιο-

κτήτες θα αποκτήσουν τις μονάδες λι-
γνιτικής παραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο 
Ι&ΙΙ ισχύος 600MW, ΑΗΣ Μελίτης 
Ι ισχύος 330 MW και άδεια ηλεκτρο-
παραγωγής για τον σταθμό παρα-
γωγής Μελίτης ΙΙ, ισχύος 450 MW. 
Επίσης, τα ορυχεία Αμυνταίου και 
Λακκιάς, Κλειδιού, Λόφων Μελίτης, 
Κομνηνών Ι&ΙΙ, Βεύης, τις υδροηλε-
κτρικές μονάδες παραγωγής Πλατα-
νόβρυσης ισχύος 116 MW, Θησαυ-
ρού ισχύος 384 MW, Άγρα ισχύος 
50 MW, Εδεσσαίου ισχύος 19 MW, 
Πουρναρίου Ι και ΙΙ συνολικής ισχύ-
ος 334 MW και τη μονάδα ηλεκτρο-
παραγωγής φυσικού αερίου Κομοτη-
νής, ισχύος 485 MW. Ταυτόχρονα, θα 
μεταβιβαστεί και μέρος του πελατολο-
γίου, άγνωστο ποιο, αν και έχει ανα-
κοινωθεί ότι θα βρίσκεται σε αναλογία 
(μεγάλοι και μικροί πελάτες, χρεωμέ-
νοι και μη) με αυτό που θα κρατήσει η 

«μεγάλη ΔΕΗ».

Ενδιαφέρον από ξένες πολυεθνι-
κές
Προς το παρόν, από ξένες εταιρείες 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον γερμα-
νικές και γαλλικές. Κυρίως η RwE, η 
Ε.ΟΝ, και η σύμπραξη EDISON-EDF. 
Σε αυτό που στοχεύουν κυρίως, είναι 
τα πολύ σημαντικά αποθέματα λιγνί-
τη της χώρας μας, καθώς, παρά την 
διακηρυγμένη στροφή στην πράσινη 
ενέργεια και στις ΑΠΕ, η καύση του 
λιγνίτη (και του γαιάνθρακα) δεν παύ-
ει να είναι η πιο φτηνή μέθοδος παρα-
γωγής ενέργειας, προσφέρει το 25,3% 
της ολικής ενεργειακής παραγωγής 
της Ε.Ε. και αποτελεί αναγκαίο κακό, 
καθώς μειώνει το ούτως ή άλλως με-
γάλο ενεργειακό κόστος της παραγω-
γής της ευρωζώνης (το ενεργειακό βι-
ομηχανικό κόστος στην Ε.Ε. αντιστοι-

χεί στο 2,7% του ΑΕΠ, ενώ στις ΗΠΑ 
στο 1,5%).

Έτσι, η Κομισιόν έχει επεξεργα-
στεί ένα σχέδιο ανοίγματος του 40% 
της λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας 
στους ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του Παντελή Καραλευθέρη, 
μέλους του ΔΣ της ΔΕΗ, η ολική αξία 
των κοιτασμάτων προς εκποίηση κο-
στολογείται περί τα 300 δισ. €, όσο και 
το χρέος της χώρας. Ωστόσο, με βάση 
τη γνωστή πρακτική των υποεκτιμή-
σεων που ασκούν οι διεθνείς οίκοι σε 
κρατικές υπό πώληση επιχειρήσεις, 
η Γκόλντμαν Σακς εκτίμησε την πα-
ρούσα αξία όλης της ΔΕΗ στα… 2,3 
δισ. € (7,71 δισ. € συνολική αξία μείον 
4,91€ δισ. το χρέος και 498 εκ. οφει-
λές στα ταμεία).

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ αναμένεται να εξελιχθεί στη «μητέρα των μαχών» ενάντια στην αποικία χρέους 

Το διακύβευμα της ΔΕΗ
Του Γιώργου Ρακκά

Το ρηχό ποταμάκι (για το συνέδριο του Ποταμιού στο Λαύριο)

Ως προς το οργανωτικό του κόμματος, ο Θεοδωράκης εκλέχτηκε επικεφαλής διά ανατάσεως 
της χειρός, ούτε μια κάλπη δεν έστησε για να προσδώσει, για τα μάτια του κόσμου, σοβαρό-
τητα στη διαδικασία.

                                                                                                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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(συνέχεια από την 
προηγούμενη σελίδα) 

Ά 
ρα, όπως συμβαίνει 
και σε κάθε περίπτωση 
σκανδαλώδους εκποίη-
σης του δημόσιου πλού-

του, η ΔΕΗ πρόκειται να ξεπουληθεί 
αντί πινακίου φακής, παραχωρώ-
ντας σχεδόν δωρεάν στις ξένες με-
γάλες εταιρείες στρατηγικά αποθέ-
ματα λιγνίτη απίστευτης αξίας, που 
θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την 
αυτάρκεια στην παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη χώρα για σαρά-
ντα πέντε χρόνια από τώρα, λαμβά-
νοντας υπόψη μάλιστα την κορύφω-
ση της ενεργειακής ζήτησης (2007) 
κατά τη δεκαετία αιχμής (2000-
2010).

«Αδηφάγοι» συνδικαλιστές και 
κρατικοδίαιτη απελευθέρωση 
ενέργειας 
Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικα-
σία, τα παπαγαλάκια της κυβέρνη-
σης εντείνουν την πάγια επικοινω-
νιακή τακτική του κοινωνικού αυτο-
ματισμού, αναδεικνύοντας ως κύριο 
επιχείρημα για την αποκρατικοποί-
ηση της ΔΕΗ το υψηλό μισθολόγιο 
των υπαλλήλων, την προνομιακή 
θέση που κατέχει σε αυτό η συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία. Κεντρικό 
επιχείρημα στην κυβερνητική ρη-
τορική είναι πως η επιχείρηση λει-
τουργεί ως γραφειοκρατικό φέουδο 
– γεγονός που αποτελεί και την κύ-
ρια αιτία ενός δυσβάσταχτου χρέους 
της τάξης των 5 δισ. €. 

Η αλήθεια είναι απείρως πιο πο-
λύπλοκη από τις θατσερικές-οργου-
ελιανές μισές αλήθειες της Βούλ-
τεψη και των άλλων τηλεοπτικών 
μπουλντόγκ της κυβέρνησης Αποι-
κίας Χρέους. 

Πράγματι, στη ΔΕΗ λειτουργεί 
ακόμα ένα καθεστώς υψηλών απο-
δοχών και μισθολογικών προνο-
μίων που κληροδοτήθηκε από την 
προηγούμενη περίοδο, όταν αποτε-
λούσε κεντρικό πυλώνα της πελα-
τειακής λειτουργίας του «κράτους 
των κομμάτων». 

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως, 
αντίστοιχες πρακτικές ιδιοποίησης 
του δημόσιου πλούτου της ΔΕΗ 
έχει αναπτύξει, πέραν των συνδι-
καλιστικών/κρατικών γραφειοκρα-
τιών, και ο… ιδιωτικός τομέας, μέσα 
από το υπερπολύπλοκο σύστημα 
κρατικά ελεγχόμενης και επιδοτού-
μενης «απελευθέρωσης» της παρα-
γωγής ενέργειας που επέβαλε η Ε.Ε. 
στη χώρα μας από το 2001. Σύμφω-

να με αυτό, επιδοτείται αδρά η συ-
νεισφορά των ιδιωτικών μονάδων 
παραγωγής, κυρίως ΑΠΕ και φυσι-
κού αερίου, στο δίκτυο, αλλά και μέ-
ρος της απόσβεσης των ίδιων των 
επενδύσεων. Τα κόστη εκτοξεύο-
νται, καθώς το σύστημα σχεδιάστη-
κε με τα κριτήρια του 2001, λαμβά-
νοντας ως προϋπόθεση ότι η ζήτηση 
ηλεκτρικού ρεύματος θα αυξάνεται 
με αλματώδεις ρυθμούς, εις το διη-
νεκές –γεγονός που δεν ισχύει μετά 
το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης 
το 2009. Έτσι, μονάδες φυσικού αε-
ρίου που κανονικά θα έπρεπε να εί-
χαν κλείσει, συνεχίζουν να διατη-
ρούνται τεχνητά σε λειτουργία εκτο-
ξεύοντας το κόστος διαχείρισης του 
δικτύου –ενώ μεγάλο φαγοπότι επι-
κρατεί και σε ό,τι αφορά στις ΒΑΠΕ 
(Βιομηχανικά Πάρκα Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας). 

Αντίθετα, λόγω των παροδικών 
αδυναμιών ανταπόκρισης στις απαι-
τήσεις του συστήματος, σε δεινή κα-
τάσταση έχουν περιέλθει όσοι ει-
σήλθαν στο σύστημα ως μικροί πα-
ραγωγοί ΑΠΕ, τοποθετώντας ηλιο-
συλλέκτες στις μικρές ιδιοκτησίες 
τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυ-
τοί λαμβάνουν τελευταίοι και με με-
γάλη καθυστέρηση το ελάχιστο με-
ρίδιο των επιδοτήσεων που τους 
αντιστοιχεί και βρίσκονται στα όρια 
της χρεοκοπίας, αδυνατώντας να κα-
λύψουν τα δάνεια που πήραν για να 
στήσουν τις εγκαταστάσεις τους. Φυ-
σικά, όλη αυτή η εκτόξευση στο κό-
στος διαχείρισης και λειτουργίας του 

εθνικού συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπί-
στηκε με τις κατακόρυφες αυξήσεις 
στα τιμολόγια της ΔΕΗ…

Προφανώς, η κατάσταση αυτή 
οφείλεται στη πολιτική της «απε-
λευθέρωσης» που έστησε η ίδια η 
Ε.Ε., η οποία εξαναγκάζει τη ΔΕΗ να 
χρησιμοποιεί, κατ’ εξοχήν τις ΑΠΕ, 
όχι ως μια λύση εξοικονόμησης του 
πολύτιμου εθνικού μας καυσίμου, 
με απίστευτα περιβαλλοντικά οφέ-
λη, αλλά ως δούρειο ίππο για την 
απορύθμιση της ενεργειακής πα-
ραγωγής στην χώρα μας. Και κά-
που εδώ εισέρχονται στο σκηνικό τα 
γνωστά σε όλους μας ξένα, γερμανι-
κά κατά κύριο λόγω, αλλά και γαλλι-
κά, και λοιπά πολυεθνικά συμφέρο-
ντα, που παίζουν το χαρτί του «πρά-
σινου ιμπεριαλισμού» και αποσκο-

πούν στη λεηλασία των φυσικών 
μας πόρων με… κρατική επιδότηση. 

Ούτε φυσικά παραδέχονται πως 
οι ίδιοι συνέβαλαν στην απαξίωση 
της εταιρίας μετατρέποντας μέσω 
των χαρατσιών τους λογαριασμούς 
τους σε όπλο της φοροεπιδρομής 
στην οποία έχουν επιδοθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Και βέβαια, για τα χρέη 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που 
διατηρούν μεγάλες επιχειρήσεις και 
πλούσιοι ιδιώτες, ούτε λόγος... 

Όλα τούτα, που βυθίζουν την 
εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε ένα τέλμα χρεών, αποσιω-
πούνται συστηματικά από τα θατσε-
ρικά παπαγαλάκια της «αποικίας 
χρέους», διότι εκθέτουν καταφανώς 
τα συμφέροντα των εντολέων τους 
και υποκρύπτουν την ουσία του ζη-
τήματος: Ό,τι ουσιαστική λύση στο 
«πρόβλημα ΔΕΗ», είναι να παρα-
μείνει δημόσια, να εξυγιανθεί από 
τις πελατειακές στρεβλώσεις που 
επέβαλαν τα κόμματα που διαγκω-
νίζονται τώρα για την αποκρατικο-
ποίησή της και να καταστεί κεντρι-
κός πυλώνας για την ηλεκτρική αυ-
τάρκεια της χώρας –και, περαιτέρω, 
την παραγωγική ανασυγκρότησή 
της. 

Το επιχείρημα της κυβέρνησης 
φαίνεται πως λειτουργεί σε μια με-
ρίδα του κόσμου, γιατί, επί της ου-
σίας, είναι «εμφυλιοπολεμικό» και 
ενισχύει τις αρνητικότερες τάσεις 
αλληλοσπαραγμού μεταξύ της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας των υπό 
πτώχευση λαϊκών στρωμάτων της 

χώρας μας. 
Είναι προφανές ότι η έκβαση 

της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ 
θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πε-
ραιτέρω εξέλιξη της υποδούλωσης 
της χώρας μας και της τελικής πα-
γίωσης των συνθηκών μιας αποικί-
ας χρέους πτωχευμένων 2/3. Αυτό 
που επιδιώκεται επί της ουσίας εί-
ναι να επιστρέψουμε σε ένα σκηνικό 
που θυμίζει τις αρχές του 20ου αι-
ώνα, όπου τα του ηλεκτρισμού ήταν 
στα χέρια των ξένων μεγάλων εται-
ρειών, όμως σε συνθήκες άγριου 
καπιταλισμού του 21ου αιώνα –όπου 
η ηλεκτροδότηση αποτελεί απείρως 
σημαντικότερο κοινωνικό αγαθό 
απ’ ό,τι τότε. Δεν χρειάζεται να προ-
σθέσουμε πως, σε ενδεχόμενη εκ-
χώρηση της ΔΕΗ στα χέρια του (ξέ-
νου) ιδιωτικού κεφαλαίου, οι περαι-
τέρω αυξήσεις των τιμολογίων που 
θα προκληθούν, θα μεταβάλουν το 
χρέος προς τις εταιρείες παραγωγι-
κής ηλεκτρικής ενέργειας σε κεντρι-
κό εργαλείο διαρπαγής των μικρών 
και μεσαίων περιουσιών των λαϊ-
κών τάξεων. 

Έπειτα από όλα αυτά, γίνεται πα-
σιφανές πως η σύγκρουση γύρω 
από τη ΔΕΗ δεν είναι μια σύγκρου-
ση «κράτους εξυγιαντή εναντίον των 
συντεχνιών», αλλά, παρόλο τον αρ-
νητικό ρόλο που παίζουν οι κρατι-
κές και συνδικαλιστικές γραφειο-
κρατίες, μια σύγκρουση ενός κρά-
τους διεφθαρμένου, και υπεύθυ-
νου για τη σημερινή κατάσταση της 
ΔΕΗ, με τα συμφέροντα της χώρας 
και του λαού, που απειλεί να ενταφι-
άσει οποιαδήποτε προοπτική αυτο-
δυναμίας για τις επόμενες δεκαετίες. 

Αυτή η σύγκρουση θα μπορέ-
σει να διεξαχθεί αποτελεσματικά 
από τη σκοπιά των λαϊκών συμφε-
ρόντων μόνο εάν το κίνημα υπερά-
σπισης αυτού του πρωταρχικού δη-
μόσιου αγαθού αναδείξει ένα όραμα 
για μιαν άλλη δημόσια ΔΕΗ, που θα 
λειτουργεί πραγματικά προς το δη-
μόσιο συμφέρον. Όλως παραδόξως, 
υπάρχουν πολύ αξιόλογες προτά-
σεις από καθηγητές και αρμόδιους 
φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αυτές όμως οι φωνές, επικαλύπτο-
νται από τις κραυγές των εξτρεμι-
στών της λεηλασίας, των μαχαιρο-
πίρουνων που ακονίζονται μπροστά 
στο μεγάλο φαγοπότι, αλλά και των 
αδύναμων ψελλισμάτων των γρα-
φειοκρατικών μερίδων, που έχουν 
αναλάβει να υπερασπιστούν ένα 
αγαθό πρωταρχικό για την αυτονο-
μία της χώρας μας.   

Το διακύβευμα της ΔΕΗ
Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ αναμένεται να εξελιχθεί στη «μητέρα των μαχών» ενάντια στην αποικία χρέους 

Η σύγκρουση γύρω από την ΔΕΗ δεν είναι μια σύγκρουση «κράτους εξυγιαντή εναντίον των συντεχνιών» αλλά, 
παρά τον αρνητικό ρόλο που παίζουν οι κρατικές και συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες, μια σύγκρουση ενός κρά-
τους διεφθαρμένου και υπεύθυνου για την σημερινή κατάσταση της ΔΕΗ με τα συμφέροντα της χώρας και του λαού

Του Γιώργου Ρακκά

“ 

Η έκβαση της 

αποκρατικοποί-

ησης της ΔΕΗ 

θα παίξει κα-

θοριστικό ρόλο 

στην περαιτέ-

ρω εξέλιξη της 

υποδούλωσης 

της χώρας μας.
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Η φετινή εκπαιδευτική χρονιά, που βρί-
σκεται στο τέλος της, αποτελεί κομβικό ση-
μείο για το συνδικαλιστικό κίνημα των εκ-
παιδευτικών και ιδιαίτερα των καθηγητών 
(ΟΛΜΕ) στη δημόσια εκπαίδευση.

Η 
εκπαιδευτική πολιτική που εφαρ-
μόζεται σήμερα, υλοποιώντας 
την εξέλιξη των μνημονιακών δε-
σμεύσεων της κυβέρνησης, ανα-

πτύσσεται σε δύο παράλληλα επίπεδα, αφού 
ήδη –από την αρχική φάση του μνημονίου– έχει 
σταθεροποιήσει την οικονομική ανέχεια του εκ-
παιδευτικών (έχει τη σημασία του αυτό). 

Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται 
σήμερα, υλοποιώντας την εξέλιξη των μνημο-
νιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, αναπτύσ-
σεται σε δύο παράλληλα επίπεδα, αφού ήδη –
από την αρχική φάση του μνημονίου– έχει στα-
θεροποιήσει την οικονομική ανέχεια του εκπαι-
δευτικών (έχει τη σημασία του αυτό). 

Στο πρώτο επίπεδο αναδεικνύεται ξεκάθα-
ρα η πολιτική υποβάθμισης ενός δημόσιου αγα-
θού, όπως η παιδεία, σε μια αποικία χρέους (δυ-
σλειτουργία υποστηρικτικών δομών, υποχρη-
ματοδότηση, περιοριστική καταγραφή εκπαι-
δευτικών αναγκών, δραστική μείωση προσω-
πικού). Το δεύτερο επίπεδο εστιάζεται στην ελα-
στικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την 
αποδόμηση της εργασιακής ασφάλειας των εκ-
παιδευτικών (υπηρεσιακές μεταβολές, αξιολό-
γηση, νέο πειθαρχικό δίκαιο Δ/Υ).

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση με μια επι-
θετική, επικοινωνιακού τύπου, πολιτική, εντός 
των τειχών της εκπαιδευτικής κοινότητας, προ-
σπαθεί να δημιουργήσει σοβαρά αναχώματα 
στη γενικευμένη δυσαρέσκεια του εκπαιδευ-
τικού κόσμου. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτε-
λούν οι αναγκαστικές μετατάξεις 3.500 εκπαι-
δευτικών ειδικοτήτων από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια, που μετατρέ-
πονται σε προνομιακές μετακινήσεις στον τόπο 
συμφερόντων των εκπαιδευτικών και η έναρξη 
επανατοποθέτησης –μετά από μια επαίσχυντη 
ομηρία ενός έτους– της πλειονότητας των 2.500 
εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης που 
έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Από την άλλη πλευρά, το συνδικαλιστικό 
κίνημα των εκπαιδευτικών –μάλλον αμήχανο- 
καλείται να απαντήσει στη νέα πραγματικότητα. 
Από το περσινό 16ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, οι συ-
σχετισμοί έχουν διαμορφώσει μια νέα πλειοψη-
φία της συνδικαλιστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ–
ΑΝΤΑΡΣΥΑ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Όμως, οι αριστερόστροφες παρατάξεις κα-
ταφέρνουν (διότι περί θαυμαστού κατορθώμα-
τος πρόκειται!!) να απεμπολήσουν τις πιο ευ-
νοϊκές συνθήκες συνδικαλιστικής παρέμβασης 
στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης με όρους 
κινήματος (μαζική συμμετοχή σε συνελεύσεις, 
ριζοσπαστικοποίηση, ενότητα στη βάση) της τε-
λευταίας τουλάχιστον 20ετίας. 

Η μία, προσπαθώντας να εντάξει κάθε δρά-
ση του κινήματος στην πολιτική στρατηγική 

και σκοπιμότητα του κομματικού της φορέα. Η 
άλλη, μένοντας εγκλωβισμένη σε έναν ιδιότυ-
πο ιδεολογικό αυτισμό, αφού ο πιθηκισμός ανα-
λύσεων και ορολογίας περασμένων δεκαετιών 
δεν αποτελεί, σήμερα, ούτε αξιόπιστη, ούτε καν 
ελκυστική πρόταση. Από κοινού αδυνατούν να 
κερδίσουν σε αξιοπιστία και μετατρέπονται σε 
φορείς συστημικής, συνδικαλιστικής ανευθυνό-
τητας.

Ενδεικτικό, αλλά κραυγαλέο παράδειγμα 
αποτελεί η πολιτική απεργία υποτίθεται διαρ-
κείας στην οποία προχώρησε τον περασμένο 
Σεπτέμβρη ο κλάδος των καθηγητών (ΟΛΜΕ), 
χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχους διεκδίκησης – δια-
πραγμάτευσης, χωρίς συμμαχίες. Το μέσο έγινε 
αυτοσκοπός. Η εντυπωσιακή απεργιακή συμ-
μετοχή (90%) των τριών πρώτων ημερών κα-
ταρρέει τις επόμενες μέρες σε μονοψήφια πο-
σοστά, μαζί με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία 
του εγχειρήματος. Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δ’ 
αλήθεια!! 

Επίσης, πριν λίγες μέρες, στον χώρο της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (83 γενική συνέ-

λευση ΔΟΕ), οι ίδιες δυνάμεις της συνδικαλι-
στικής ανευθυνότητας αρνήθηκαν την ψήφιση 
ενός νέου διεκδικητικού πλαισίου για τα θέμα-
τα της ειδικής αγωγής, καθώς οι θέσεις του κλά-
δου δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 2000 με 
συνέπεια να είναι εκτός της τρέχουσας πραγ-
ματικότητας και να μην καλύπτουν τα σημερι-
νά προβλήματα. Απαίτησαν μόνο να συμπερι-
ληφθεί στο διεκδικητικό πλαίσιο η κατάργηση 
όλων των νόμων της ειδικής αγωγής, χωρίς να 
έχουν απάντηση στο τι θα ισχύει τελικά, αν κα-
ταργηθούν όλοι οι νόμοι!!

Είναι φανερό ότι ο «μηδενιστικός συνδικαλι-
σμός» αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και τα πραγματικά προβλήματα των 
εκπαιδευτικών. Αδυνατεί όχι μόνο να συνδια-
μορφώσει, αλλά και να παρακολουθήσει τις νέες 
συνθήκες. Αδυνατεί να σχεδιάσει και να προτεί-
νει λύσεις. Καμιά σοβαρή διανοητική προσπά-
θεια για την παραγωγή νέων εργαλείων, ιδε-
ών, συνθέσεων. Η ξηρασία στο πεδίο των προ-
τάσεων τείνει να γενικευτεί στον συνδικαλιστικό 
χώρο των εκπαιδευτικών (με κάποιες σοβαρές 
εξαιρέσεις στη ΔΟΕ).

 Τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, όμως, 
δεν μπορούν να περιμένουν μονοσήμαντα την 
όποια επίλυσή τους από μια αναζητούμενη 
εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητική αλ-
λαγή (αν και πότε πραγματοποιηθεί), ούτε το εκ-
παιδευτικό κίνημα μπορεί αφελώς να ακυρώ-
νει την αυτονομία του και να πορεύεται ή να συ-
ντονίζεται με κομματικούς εκλογικούς σχεδια-
σμούς.

Θα μπορούσε, όμως, να περιμένει κανείς 
σοβαρές προσεγγίσεις από τους ίδιους ιδεολο-
γικοπολιτικούς μηχανισμούς που ισχυρίζονται, 
στην κεντρική πολιτική σκηνή -με περισσή αφέ-
λεια ή ανεπάρκεια-, ότι το κυρίαρχο εθνομηδε-
νιστικό τους πρόταγμα μπορεί να αποτελεί βάση 
αντισυστημικής πολιτικής έκφρασης; 

*Εκπαιδευτικός Π.Ε., πρώην πρόεδρος ΕΛΜΕ 
Βοιωτίας

Του Σπύρου Βαζούρα*

Συνδικαλισμός στην εκπαίδευση
Μια άλλη προσέγγιση

Είναι φανερό ότι ο «μηδενιστικός συνδικαλισμός» αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και τα πραγματικά προβλήματα των εκπαιδευτικών

“ 

Τα προβλήματα των εκ-

παιδευτικών, όμως, 

δεν μπορούν να περι-

μένουν μονοσήμαντα 

την όποια επίλυσή τους 

από μια αναζητούμενη 

εκλογική νίκη του ΣΥ-

ΡΙΖΑ.

Από το 1990 και μετά, κάθε «μεταρρύθμιση» στη 
μέση εκπαίδευση έχει δύο σκοπούς: Πρώτον, 
την πειθάρχηση των μαθητών, μέσα από αλλε-
πάλληλες εξεταστικές διαδικασίες. Δεύτερον, 
τη δημιουργία ενός άπατρι καταναλωτή, που 
ως τέτοιος δεν μπορεί να λειτουργήσει μελλο-
ντικά ως πολίτης, αλλά ούτε και να παραγά-
γει κοινωνία με όλα τα συμφραζόμενά της. Οι 
καταλήψεις του ’90 (δολοφονία Τεμπονέρα) 
και οι μετέπειτα, επί Αρσένη (κάτσε καλά, Γε-
ράσιμε), ανέστειλαν ως ένα βαθμό τον πρώτο, 
μάλλον πέτυχαν να επηρεάσουν τον δεύτερο, 
δηλαδή το περιεχόμενο των βιβλίων και την 
ιδεολογία του μαθήματος (με κορωνίδα την 
κατάπτυστη ιστορία της Ρεπούση). 

Σ την εποχή των μνημονίων, τρόικα και ντόπιοι συ-
νεργάτες προωθούν παροξυσμικά τον πρώτο. 
Ο στόχος, «ένα μικρό, ευέλικτο, δημόσιο πα-
νεπιστήμιο χαμηλού κόστους», με την παράλ-
ληλη καθιέρωση των ιδιωτικών ΑΕΙ-ΤΕΙ. Και, 
αντιστοίχως, η αναδιάρθρωση του λυκείου στα 
ίδια μέτρα και σταθμά. Οι υποχρεώσεις αυτές, 
σε συνδυασμό, με μόνη υπαρκτή διέξοδο ερ-
γασίας αυτήν των γκαρσονιών, που επιβάλλε-
ται στη χώρα, δημιούργησαν και το τέρας της 
Α' λυκείου που ακούει στ’ όνομα «τράπεζα θε-
μάτων».  

 Η φετινή εφαρμογή του μέτρου είχε ως αποτέλε-
σμα, το ποσοστό των μεταξεταστέων τον Σε-
πτέμβρη α ανέρχεται από 25% μέχρι 40%, ανά-
λογα με την ταξική σύνθεση της περιοχής του 
κάθε σχολείου. 

 Λίγο πριν αναρτηθούν στα λύκεια τα επίσημα απο-
τελέσματα, μαθητές, μέσω του διαδικτύου, 
προγραμμάτισαν πανελλαδικές κινητοποιή-
σεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις 
τις Ελλάδας για τις 25 Ιουνίου. 

 Την ημέρα εκείνη, στη Θεσσαλονίκη, η πορεία 
έφτανε τους χίλιους μαθητές και μαθήτριες, 
μόνον από την 1η λυκείου, ενώ η αντίστοιχη 
της Αθήνας είχε τα ίδια περίπου μεγέθη και πέ-
ρασε, σε ένδειξη αλληλεγγύης, από τις αγω-
νιζόμενες καθαρίστριες του υπουργείου Οικο-
νομικών. 

 Οι πορείες βροντοφώναζαν ότι τα νέα μέτρα, με 
τα επαγγελματικά λύκεια, καθώς και σχολές 
διαλυμένες και απαξιωμένες, δημιουργούν 
συνθήκες για τη ζωή των νέων παιδιών που 
παραπέμπουν στο σαββοπουλικό «διαφυγή 
καμιά». Βλέπεις, στο μυαλό των σχεδιαστών 
της τρόικας πρόκειται για την επιβολή ενός μο-
ντέλου αγγλογερμανικού τύπου, όπου η πρό-
σβαση στη λυκειακή εκπαίδευση θα είναι για 
λίγους. 

Δυστυχώς, οι επίσημες δομές έκφρασης των μα-
θητών (προεδρεία τμήματος – δεκαπενταμελή 
συμβούλια) είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο 
ώστε να οργανώνουν μεν τις πενταήμερες εκ-
δρομές, αλλά να είναι ανίκανες να παράγουν 
κινηματικές δράσεις. Ως εκ τούτου, αναγκαστι-
κά, οι όποιες κινητοποιήσεις θα γίνουν εκτός 
των δομών αυτών. Κάτι που αποτελεί ευκαι-
ρία, αλλά και παγίδα. Μόνο η μαζική συμμε-
τοχή μέσα από συνελεύσεις, με ανακλητές ή 
κυκλικές εκπροσωπήσεις, μπορεί να προφυ-
λάξει το εν τη γενέσει κίνημα. 

Μιχάλης Χατζηπέτρου

Ένα μαθητικό κί-

νημα γεννιέται;
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Βασικό θέμα στα κεντρικά δελ-
τία ειδήσεων το υψηλό ποσο-
στό αποτυχίας των μαθητών της 
Α' τάξης του Λυκείου, που σε 
ορισμένες περιοχές της χώρας 
ξεπερνά το 50%. Μία τεχνικής 
φύσης αλλαγή στον τρόπο προ-
αγωγής των μαθητών από την 
Α' στη Β' τάξη, σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή του θεσμού της 
Τράπεζας Θεμάτων, αποκάλυ-
ψε σε όλο του το μεγαλείο ένα 
από τα βαθύτερα προβλήμα-
τα της ελληνικής εκπαίδευσης: 
ότι οι μαθητές ολοκληρώνουν 
την υποχρεωτική εκπαίδευση 
και λαμβάνουν απολυτήριο Γυ-
μνασίου χωρίς να κατέχουν βα-
σικές γνώσεις. Το πρόβλημα εί-
ναι, ότι ελάχιστοι αντιλαμβά-
νονται, πως εκεί εντοπίζεται η 
ερμηνεία του φαινομένου της 
«αποτυχίας» των μαθητών και 
πως στην πραγματικότητα πρό-
κειται για αποτυχία της εκπαι-
δευτικής πολιτικής που ακο-
λουθούν οι ελληνικές κυβερνή-
σεις τις τελευταίες δεκαετίες. 

Γ 
ιατί ναι (μεν) είναι γεγο-
νός, πως το μεγάλο πο-
σοστό απόρριψης μα-
θητών στα λεγόμενα βα-

σικά μαθήματα που σημειώθηκε 
φέτος οφείλεται στον νέο τρόπο προ-
αγωγής, αλλά εξίσου γεγονός είναι 
πως το μέχρι τώρα εφαρμοζόμενο 
σύστημα απλώς απέκρυπτε το πρό-
βλημα κάτω από το χαλί. Και εξη-
γούμαι: μέχρι πέρυσι ο μαθητής της 
Α' τάξης προαγόταν στη Β' αρκεί να 
είχε μέσο όρο 9,5 (στα 20) στον τε-
λικό βαθμό όλων των γραπτώς εξε-
ταζομένων μαθημάτων, ανεξάρτη-
τα από τον αριθμό των μαθημάτων 
στα οποία είχε κάτω από 9,5! Σημει-
ώνουμε μάλιστα, πως σ’ αυτόν τον 
μέσο όρο συνυπολογιζόταν το μά-
θημα της Τεχνολογίας και ακολού-
θως η Ερευνητική Εργασία, τα οποία 
η πάντοτε αστείρευτη ευρηματικό-
τητα του Υπουργείου είχε βαφτίσει 
«γραπτώς εξεταζόμενα». Γεγονός εί-
ναι ακόμη, ότι ο συνήθως πολύ υψη-
λός βαθμός σε αυτά τα μαθήματα 
ενίσχυε τον γενικό μέσο όρο σ’ ένα 
ευρύτερο κλίμα που καθιστούσε την 
απόρριψη μαθητή μη αποδεχτή παι-
δαγωγικά. Έπρεπε, δηλαδή, να φτά-
σει ένας μαθητής Λυκείου να απορ-
ριφθεί σε επτά και οκτώ μαθήματα, 
προκειμένου να παραπεμφθεί σε 
επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμ-

βρη, όπου και πάλι προαγόταν, συ-
νήθως χαριστικά. Αν, μάλιστα, φέτος 
οι καθηγητές, στην πλειοψηφία τους, 
προβλέποντας το τι θα επακολου-
θούσε στις εξετάσεις, δεν είχαν βάλει 
υψηλές βαθμολογίες στα δύο τετρά-
μηνα, το ποσοστό αποτυχίας θα ήταν 
ακόμη μεγαλύτερο. 

Η αλήθεια, λοιπόν, που επιμε-
λώς αποκρύπτεται από όλες σχεδόν 
τις πλευρές, ακόμη κι από αυτές που 
ορθώς επικρίνουν τον νέο θεσμό και 
τον νέο τρόπο προαγωγής, είναι ότι 
μεγάλος αριθμός μαθητών του Λυ-
κείου στερούνται βασικών γνώσε-
ων. Αλλά τα τελευταία χρόνια η μά-
θηση, η γνώση και ο μόχθος που 
απαιτείται για την κατάκτησή της 
έχουν τεθεί περίπου εκτός νόμου. 
Αντίθετα, έχουν δαπανηθεί εκατομ-
μύρια σε σεμινάρια και «προγράμ-
ματα», προκειμένου να εμπεδωθεί η 
αντίληψη του «ευχάριστου» σχολεί-
ου, όπου μάλιστα «μένει και η τσά-
ντα», αφού δεν υπάρχει καν λόγος 
να μελετήσουν στο σπίτι. 

Έλα όμως που το νέο αναπτυξια-
κό μοντέλο της αποικιακής Ελλάδας 
δεν χρειάζεται τόσους μαθητές στο 
Λύκειο! Τι να την κάνουν τη μόρ-
φωση τα γκαρσόνια και οι εποχια-
κά απασχολούμενοι; Φτηνή κατάρ-
τιση και πολύ τους πάει! Έτσι, με μία 
κίνηση ματ το Υπουργείο έχει βάσι-
μες ελπίδες να στείλει έναν μεγάλο 
αριθμό μαθητών στην επαγγελματι-
κή εκπαίδευση, όχι τόσο στα Επαγ-
γελματικά Λύκεια, που διατηρούν 

ένα στοιχειώδες, έστω, πρόγραμμα 
γενικής παιδείας, αλλά στις Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου 
η γενική παιδεία είναι σχεδόν ανύ-
παρκτη και απ’ όπου δεν προβλέπε-
ται πρόσβαση στην ανώτατη εκπαί-
δευση. 

Ερώτημα παραμένει το κατά πό-
σον η –ακόμη– μικρομεσαία δομή 
της ελληνικής κοινωνίας είναι δια-
τεθειμένη να ανεχτεί ένα τόσο βαρύ 
πλήγμα και μάλιστα στο πιο ευαί-
σθητο σημείο της: στα ίδια της τα 
παιδιά. Έτσι, το Υπουργείο, σύμφω-
να με τον Υπουργό, βομβαρδίζε-
ται αυτές τις μέρες με διαμαρτυρίες 
για τη «σφαγή των νηπίων». Ο τύ-

πος και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 
πλημμυρίσει σχόλια και άρθρα για 
τα παιδιά που με μέσον όρο δεκα-
πέντε (15) ή και δεκαεπτά (17) πα-
ραπέμπονται τον Σεπτέμβρη, (όπως 
εξάλλου συνέβαινε και πριν από τρι-
άντα χρόνια, αλλά ποιος το θυμά-
ται;) μόνο και μόνο επειδή δεν πή-
γαν καλά στην άλγεβρα! Με αφορ-
μή λοιπόν αυτές τις πρώτες αυθόρ-
μητες και ασυντόνιστες αντιδράσεις, 
το Υπουργείο υπέδειξε αμέσως τον 
ένοχο: οι καθηγητές, λέει, δεν διόρ-
θωσαν τα γραπτά με τον σωστό… αλ-
γόριθμο και γι’ αυτό εμφανίζεται με-
γάλος αριθμός μαθητών που παρα-
πέμπονται για τον Σεπτέμβριο. Η 
αλήθεια βεβαίως είναι πως τα γρα-
πτά εξακολουθούν να διορθώνονται 
με… στυλό, αλλά το νέο ακριβοπλη-
ρωμένο σύστημα καταγραφής όλων 
των δεδομένων του σχολείου και έκ-
δοσης αποτελεσμάτων, το περίφημο 
My School, είχε τροφοδοτηθεί με 
λάθος δεδομένα εξαρχής και όχι βέ-
βαια από τους καθηγητές των σχο-
λείων. Αλλά, ούτε και αυτή η μικρή 
διαφορά στον υπολογισμό των απο-
τελεσμάτων εξηγεί τη μαζική απο-
τυχία των μαθητών, που είναι δεδο-
μένη. Όπως και να διορθωθούν τα 
γραπτά, είτε με στυλό είτε με… ρο-
μπότ, η βαθμολόγησή τους δεν αλ-
λάζει. Η διαφορά με πριν είναι, ίσως, 
πως φέτος πολλοί καθηγητές δίστα-
σαν να παρέμβουν, όπως παλιότερα, 
«υπέρ του μαθητή» στην κόλλα από 
τον φόβο, μήπως στο πλαίσιο του 

νέου θεσμού αλλά και της αξιολό-
γησής τους, ελεγχθούν και βρεθούν 
εκτεθειμένοι...

Τις απόψεις μου για την Τράπεζα 
Θεμάτων, τις έχω ήδη δημοσιεύσει 
αναλυτικά αλλού (http://ardin-rixi.
gr/archives/17867). Στο εν λόγω 
άρθρο υποστηρίζω πως μπορούμε 
να «αντιμετωπίσουμε την ολοκλή-
ρωση της καταστροφής στη σχέση 
των εφήβων με τη γνώση που επι-
φέρει η Τράπεζα Θεμάτων ως ευ-
καιρία για να επαναπροσδιορίσου-
με αυτή τη σχέση, με τη διεκδίκηση 
εκπαιδευτικών στόχων στα μέτρα 
των νέων και σύμφωνων με τις ανά-
γκες της ελληνικής κοινωνίας. Στό-
χων, που θα προσφέρουν στους νέ-
ους την ευκαιρία και τις δυνατότητες 
να κατανοούν και να μάθουν για τον 
κόσμο στον οποίο ζουν, να αναπτύσ-
σουν ισότιμα τις γνωστικές, αισθη-
τικές, καλλιτεχνικές και σωματικές 
τους ικανότητες, να γνωρίζουν και 
να αγαπούν τη γλώσσα, την ιστορία 
και τον πολιτισμό της πατρίδας μας 
χωρίς συμπλέγματα, αλλά με σεβα-
σμό απέναντι στο «ξένο» και διαφο-
ρετικό και τέλος να διαπαιδαγωγη-
θούν σύμφωνα με τη δημοκρατική 
αγωνιστική παράδοση, το συλλογι-
κό ήθος και τη θρησκευτική συνεί-
δηση του λαού μας». Μόνον όμως 
εφόσον συμφωνήσουμε στο τι ζη-
τάμε από τα παιδιά και το σχολείο, 
μπορούμε να εφαρμόσουμε και το 
κατάλληλο σύστημα ελέγχου εμπέ-
δωσης της γνώσης.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει επιτέ-
λους να αποδεσμευτεί το Λύκειο 
από το σύστημα πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να γί-
νει, δηλαδή, το αντίθετο από αυτό 
που εφαρμόζει σήμερα το Υπουρ-
γείο όταν με βάση τις νέες ρυθμίσεις, 
στον τελικό βαθμό πρόσβασης υπο-
λογίζεται ο τελικός βαθμός όλων των 
τάξεων του Λυκείου. Σε όσες σχο-
λές, μάλιστα, αυτό είναι τεχνικά και 
επιστημονικά δυνατόν, η πρόσβαση 
μπορεί να είναι ελεύθερη.

Προς μία τέτοια κατεύθυνση 
φαίνεται πως κινούνται οι πρώτες 
αντιδράσεις μαθητών, που σε κά-
ποιες πόλεις διαδήλωσαν μαζικά 
κατά του «νέου Λυκείου». Ας ελ-
πίσουμε, πως οι αντιδράσεις αυτές 
δεν θα οδηγήσουν στην επιστροφή 
στο… μπάχαλο και την αμάθεια που 
επικρατούσαν ως τώρα, αλλά στην 
επαναδιεκδίκηση της γνώσης και 
του σχολείου «για το καλό του λαού 
και του τόπου», σύμφωνα ένα παλιό 
αλλά ξεχασμένο σύνθημα.

Περί της Τράπεζας Θεμάτων
...και άλλων δαιμονίων

Προς μία τέτοια κατεύθυνση φαίνεται πως κινούνται οι πρώτες αντιδράσεις μαθητών, που σε κάποιες πόλεις δι-
αδήλωσαν μαζικά κατά του «νέου Λυκείου».

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

“ 

Θα πρέπει να 

αποδεσμευτεί το 

λύκειο από το 

σύστημα πρό-

σβασης στην 

τριτοβάθμια εκ-

παίδευση. Να 

γίνει, δηλαδή, 

το αντίθετο από 

αυτό που εφαρ-

μόζει σήμερα το 

Υπουργείο.
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…Η ζωή αλλάζει δίχως να κοι-
τάζει 
τη δική σου μελαγχολία 
κι έρχεται η στιγμή για ν' απο-
φασίσεις 
με ποιους θα πας και 
ποιους θ' αφήσεις»                                                                                                                                         
Διονύσης Σαββόπουλος

Η	
λήξη της φετινής χρο-
νιάς στα δημοτικά 
σχολεία ήταν συμμορ-
φωμένη με την εμπέ-

δωση μιας νέας καθημερινότητας. 
Οι ασκήσεις ομαδικής «αυτοαξιολό-
γησης», που επιβλήθηκαν στα πλη-
ρώματα των σχολικών μονάδων, και 
η διεκπεραίωσή  τους από την πλει-
οψηφία, που αρνήθηκε να πραγμα-
τοποιήσει στάσεις εργασίας κρατώ-
ντας γραμμή άμυνας, πιστοποίησαν 
και το τέλος του παλιού σχολείου. 
Αυτού που άρχιζε με γοργό ρυθμό 
να αλλάζει από το 2006 μέσω της 
χρήσης των νέων εγχειριδίων, της 
εφαρμογής των ΔΕΕΠΣ και ΑΠΣ, 
μέσω σεμιναρίων διάχυτων από νε-
ολογισμούς, μέσω θεσμικών αλλα-
γών που απέδιδαν στους διευθυντές 
επιτελικό ρόλο στην αξιολόγηση, 
μέσω της διάλυσης του σχολείου με 
προσωπικό μιας χρήσης, μέσω ενός 
σχεδίου που βρήκε το «παλιό» σχο-
λείο με τις «πόρτες ανοιχτές». Και 
μπήκε. 

Από το 2006 αξιοποιήθη-
καν συμπεριφορές που διαδέχτη-
καν την αντίληψη των μεταρρυθμί-
σεων Αρσένη και βρίσκονταν στο 
όριο εμπλουτισμού του επαγγελμα-
τικού φακέλου. Πληθώρα κόσμου 
της εκπαίδευσης, διαισθανόμενη 
τις αλλαγές, επιδόθηκε στη «εξομοί-
ωση», στα μεταπτυχιακά, στα διδα-
κτορικά, για λόγους που αφορού-
σαν σε μια καλύτερη θέση. Από την 
εποχή της ύστερης μεταπολίτευσης 
και του «εκσυγχρονισμού» ξεκίνη-
σε δειλά να αλλάζει το παλιό σχο-
λείο στην οργάνωση, στη μορφή 
και στο περιεχόμενό του. Η «κοινω-
νία της γνώσης» όφειλε να ανταπο-
κριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις 
και αλλαγές. Γι’ αυτό έπρεπε το σχο-
λείο να ξεπεράσει τον «αναχρονιστι-
κό» φορμαλισμό και να απολαύσει 
τη χαρά των «πληροφοριών». Μέσω 
«ομάδων εργασίας» σε «διαθεματι-
κές» δραστηριότητες στην «ευέλικτη 
ζώνη», αποκτώντας «δεξιότητες», το 
μάθημα γίνεται «παιχνίδι». Έπρε-
πε ο δάσκαλος να γίνει εμψυχωτής 
των παιδιών στην προσπάθειά τους 
να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». 

Έπρεπε κάθε δράση που ξέφευγε 
από το πρόγραμμα να καταγράφε-
ται ως project και να ίσως να βρίσκει 
χορηγό. Έπρεπε να αποκεντρωθούν 
οι οικονομικές λειτουργίες του σχο-
λείου και, γιατί όχι, και οι εκπαιδευ-
τικές. Όσα αποτέλεσαν ιερά κείμενα 
της ευρωπαϊκής Λευκής Βίβλου ξε-
κίνησαν να γίνονται καραμέλα στο 
στόμα των σχολικών συμβούλων, 
που προσπαθούσαν να αρθρώσουν 
άγνωστες λέξεις όπως «κονστρου-
κτιβισμός» σε ακροατήρια με χερά-
κια που υψωνόντουσαν για «απορί-
ες», με κάπως ψυλλιασμένους από 
τα πληρώματα που ανακοίνωναν 
εμφατικά τις «καινοτομίες» τους, με 
τους συνδικαλιστές που έφταναν μέ-
χρι στο «η παιδεία είναι η πιο σημα-
ντική επένδυση». 

Χαριτωμένες συνάξεις που δι-
οργάνωναν κάτοχοι μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών που εντρυφού-
σαν στη «διαπολιτισμική και πολυ-
πολιτισμική» εκπαίδευση, αγκαλιά 
με laptop και power point με τη φι-
γούρα του Αρμπέν για το pet shop 
της παγκοσμιοποιημένης εκπαίδευ-
σης. Μούτσοι που έγιναν καπετα-
ναίοι και επιδείκνυαν με ύφος χιλί-
ων Μοντεσόρι τις ανακαλύψεις… αρ-
χών του προηγούμενου αιώνα, τις 
οποίες επένδυαν με νεολογισμούς 
περί «σπειροειδούς μάθησης» και 
άλλες μετα-λέξεις. Ένας νέος φορ-
μαλισμός με τις πιο νωθρές υστερί-
ες ενός φιλελεύθερου ελευθεριακού 
λόγου, μεταμοντέρνος και παλαιάς 
κοπής, διατυπώθηκε στο χωνευτήρι 
του παλιού σχολείου, που απέκτησε 

σαφή χαρακτηριστικά στην καρδιά 
της μεταπολίτευσης με πληρώμα-
τα που είχαν δέσει το γάιδαρό τους, 
μέσω θέσεων σε «διάφορες» υπη-
ρεσίες, μέσω κομματικών διαύλων 
στα υπηρεσιακά συμβούλια, με τη 
διάχυτη συνενοχική «συναδελφικό-
τητα», με τα ιδιαίτερα μαθήματα που 
πήγαιναν σύννεφο μαζί με τη βιομη-
χανία φωτοτυπίας, με ένα συνδικά-
το που χαϊδεύει τα αυτιά και συνερ-
γάζεται με τις κυβερνήσεις. Αυτό το 
σχολείο αποτέλεσε το κέλυφος του 
νέου σχολείου. Τα προεδρικά δια-
τάγματα που προβλέπουν τις απο-
λύσεις, οι επικείμενες συμπτύξεις 
τμημάτων και σχολείων, οι διαθεσι-

μότητες, καθώς και άλλες δεξαμενές 
απολύσεων, οι «επιορκίες» που εξυ-
φαίνονται τρομοκρατικά, δείχνουν 
το αέριο που καταλαμβάνει το κενό. 

Ως παρασιτική εκδοχή της ελλα-
δικής μεταπολίτευσης, ο κλαδικός 
συνδικαλισμός καθιέρωσε μια ήττα 
0-2 από τα αποδυτήρια, επενδυμέ-
νη με αριστερίστικες ιαχές και δεξι-
ές κορόνες: α) 0-1 διότι ακολούθη-
σε το διάγραμμα της κλαδικής διεκ-
δίκησης με 1264/82 διαχωρισμούς, 
β) 0-2 διότι το σχολείο αφέθηκε στα 
χέρια της γραφειοκρατίας και της 
αγοράς. Έγινε αυτό που δεν έπρεπε 
να γίνει και δεν πραγματοποιήθη-
κε αυτό που έπρεπε να συμβεί. Γι’ 
αυτό και στο γήπεδο πανηγυρίζει η 
μεταρρύθμιση «που έγινε» απέναντι 
στην ηττημένη μεταρρύθμιση «που 
δεν έγινε». 

Και οι διαιρέσεις δεν σταμα-
τούν εδώ: από τις κατηγοριοποιή-
σεις μέσα στο ίδιο το εκπαιδευτι-
κό σώμα, από τον κατακερματισμό 
του σχολείου με αναπληρωτές και 
στη συνέχεια ΕΣΠΑ ευκαιρίας, μέ-
χρι τη διαχρονική αντιπαλότητα με 
τους γονείς των μαθητών. Από τη 
μία, εφαρμόζεται το ευέλικτο σχο-
λείο που παραδίδει μαθήματα αγ-
γλικών στην Α' δημοτικού, στο πλαί-
σιο μιας φανερής υποβάθμισης της 
ελληνικής γλώσσας. Από την άλλη, 
η κατάσταση στην ελληνική οικογέ-
νεια είναι τραγική, διότι δίπλα στην 
ανεργία που μαστίζει, έχουμε παι-
διά που μεγαλώνουν σαν ορφανά 
μπροστά στις οθόνες, χωρίς βιβλίο, 
με μυριάδες ασχολίες... Σχολείο και 

σπίτι βαδίζουν στο άγνωστο, με οδη-
γό την αποσύνθεση της γνώσης, τη 
διάλυση της κοινωνικής συνοχής, 
με την αμάθεια των νέων ανθρώ-
πων ως προσόν για την ευέλικτη 
αγορά, στο παγκόσμιο σχέδιο κατα-
στροφής κάθε προσκόμματος που 
εμποδίζει το κέρδος. Το τέλμα ανα-
λύεται στη μετατροπή της εναπομεί-
νασας παιδείας και εκπαίδευσης, σε 
χώρο ασκήσεων χάρτου για το πα-
ρασιτικό, αντιπαραγωγικό και αποι-
κιοποιημένο μοντέλο στη χώρα μας. 

Δάσκαλοι και δασκάλες που 
στηρίζουν και μορφώνουν τα παι-
διά, που πορεύονται με τους γονείς, 
που πορεύονται με αληθινούς συ-
ναδέλφους στα μονοπάτια της κιμω-
λίας και της αυλής, βρίσκονται στο 
κέντρο συνιστωσών που τραβούν 
προς την υπονόμευση κάθε δυνα-
τότητας πνευματικής αναγέννησης, 
προς τη φτωχοκτονία, προς την ανά-
δειξη πολιτικών που μετατρέπουν 
τη χώρα σε χώρο.

Ανάμεσα στο συνδικαλισμό 
και στο ραγιαδισμό/ Ανάμεσα στον  
«κοσμοπολιτισμό» και στην «εθνι-
κοφροσύνη»/Ανάμεσα στην απο-
δόμηση της γνώσης και στην στεί-
ρα αποθήκευσή της/Ανάμεσα στο 
project και στην αδιαφορία, έχουμε 
μπροστά μας την κρίση ως ευκαιρία 
για να συνθέτουμε το θρυμματισμέ-
νο κόσμο μας. 

Το συνδικάτο της ζωής ενώνει: 
ο δάσκαλος, ο ναυτεργάτης, ο αγρό-
της, ο υπάλληλος, ο άνεργος, η νο-
σοκόμα, η κομμώτρια, ο μικροεπαγ-
γελματίας, ο συνταξιούχος, που θα 
απαιτούν τα αυτονόητα. Οι δάσκα-
λοι είναι αυτοί που θα μιλήσουν για 
την εκπαίδευση, που θα ενώσουν 
τις φωνές τους με το γυμνάσιο που 
υποδέχεται τους μαθητές τους, και, 
με το λύκειο που βιώνει την υποθή-
κευση της νεότητας σε «τράπεζες θε-
μάτων». 

Αυτοί είναι που θα παλέψουν με 
όλους τους κλάδους. Αυτοί είναι που 
θα παλέψουν διακριτά για απεργί-
ες μέσα στα σχολεία για τη σύνθε-
ση της γνώσης, για τον εκσυγχρονι-
σμό της κλασικής παιδείας, για τον 
πολιτισμό. Αυτοί είναι που θα πα-
λέψουν να ενωθούν με τους γονείς, 
πέρα από τη συνδικαλιστική προ-
τροπή, πέρα από τη λειτουργική αξι-
οποίησή τους στο ρεφενέ των σχολι-
κών δράσεων. Μπροστά μας είναι 
ένα νήμα που συνδέει τις περιόδους 
των εκπαιδευτικών αναζητήσεων 
στις επαναστάσεις του 1821 και του 
1940-44, του μεσοπολέμου, της δε-
καετίας του ’60, του ’73, της πρώιμης 
μεταπολίτευσης. Ας το πιάσουμε.

Μπροστά στο νέο σχολείο 
Τα κενά, και οι αναξιοποίητες λόγω αγκυλώσεων ευκαιρίες 

Το συνδικάτο της ζωής ενώνει: ο δάσκαλος, ο ναυτεργάτης, ο αγρότης, ο υπάλληλος, ο άνεργος, η νοσοκόμα, η κομ-
μώτρια, ο μικροεπαγγελματίας, ο συνταξιούχος, που θα απαιτούν τα αυτονόητα.

Του Γιώργου Κυριακού

“ 

Ως	παρασιτική	

εκδοχή	της	ελ-

λαδικής	μετα-

πολίτευσης,	ο	

κλαδικός	συν-

δικαλισμός	κα-

θιέρωσε	μια	

ήττα	0-2	από	

τα	αποδυτήρια,	

επενδυμένη	με	

αριστερίστικες	

ιαχές	και	δεξιές	

κορόνες.
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Η δεύτερη επίθεση στις τράπε-
ζες της χώρας (με μια επόμε-
νη να απειλεί με χρεοκοπία, και 
κατά συνέπεια με απώλεια των 
καταθέσεων), μάλλον συνδέεται 
με το ρωσικό αγωγό πετρελαίου 
–ο οποίος απαγορεύθηκε από 
την Κομισιόν, κατ’ εντολή ίσως 
των Η.Π.Α.

Δ 
ιαδόσεις, οι οποίες προ-
ωθούνται είτε μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, είτε με μηνύμα-

τα στα κινητά τηλέφωνα, προειδοποι-
ούν για μεγάλα προβλήματα ρευστό-
τητας στις τράπεζες της Βουλγαρίας 
–με αποτέλεσμα να προκαλείται πα-
νικός στους καταθέτες, οι οποίοι είναι 
εξαιρετικά ανήσυχοι μετά τη χρεοκο-
πία της Corpbank.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας 
αναφέρεται σε «ύπουλες επιθέσεις» 
εναντίον του τραπεζικού συστήμα-
τος συνολικά –χωρίς όμως να καθη-
συχάζει τους καταθέτες, οι οποίοι δη-
μιούργησαν ουρές έξω από τα υπο-
καταστήματα της «First Investment 
Bank». Πρόκειται για την τρίτη μεγα-
λύτερη της Βουλγαρίας όπου, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι αναλήψεις 
ξεπέρασαν τα 400 εκ. ευρώ μέσα σε 
λίγες μόνο ώρες.

Η τράπεζα έκλεισε όλα τα υπο-
καταστήματά της νωρίς την Παρα-
σκευή, για λόγους «διακίνησης» 
(logistics), όπως ανακοίνωσε η ίδια 
–υποσχόμενη ότι θα ανοίξει ξανά τη 
Δευτέρα και χωρίς να σταματήσει τις 
διαδικτυακές συναλλαγές.

Σύμφωνα, τώρα, με την κεντρική 
τράπεζα, οι οποία παραδέχθηκε τις 
τραπεζικές επιθέσεις (Bank run), κά-
ποιοι προσπαθούν να αποσταθερο-
ποιήσουν σκόπιμα την οικονομία της 
χώρας –χρησιμοποιώντας τα ηλε-
κτρονικά μέσα ενημέρωσης, για την 
παραπληροφόρηση των Πολιτών.

Απείλησε δε με σοβαρές ποινές 
όσους διαδίδουν τέτοιες ειδήσεις – 
γεγονός που μας θυμίζει αντίστοι-
χες ανακοινώσεις της κεντρικής τρά-
πεζας της Ελλάδας, όταν η χώρα μας 
βάδιζε ολοταχώς προς τη χρεοκο-
πία (στο ενδιάμεσο χρονικό διάστη-
μα των δύο εκλογικών αναμετρήσε-
ων του 2012).

Ο πρωθυπουργός της Βουλγα-
ρίας διαβεβαίωσε πως δεν υφίστα-
ται κανένας λόγος ανησυχίας –θεω-
ρώντας πως οι «ύπουλες επιθέσεις 
έχουν στόχο τις εκλογικές καμπάνιες 
που θα ακολουθήσουν το επόμε-
νο χρονικό διάστημα». Δεν αναφέρ-

θηκε όμως στο γεγονός ότι, η «First 
Investment Bank» προσπαθού-
σε να κερδίσει ευρωπαίους καταθέ-
τες, ιδίως Γερμανούς, προσφέροντας 
σχετικά υψηλά επιτόκια (2,5% έως 
3,3%) –ισχυριζόμενη πως οι κατα-
θέσεις είναι ασφαλείς, αφού το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα της Βουλ-
γαρίας είναι μέλος του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος εγγυήσεων, 
το οποίο εξασφαλίζει τις καταθέσεις 
κάτω των 100.000 ευρώ.

Βέβαια, παρά την ύπαρξη του ευ-
ρωπαϊκού εγγυητικού μηχανισμού, 
η κάθε χώρα-μέλος οφείλει να εγγυ-
άται πρώτη τις καταθέσεις των Πολι-
τών της – όπου, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το βουλγαρικό εγγυητικό σύ-
στημα διαθέτει το ποσόν των 940 εκ. 
ευρώ, όταν το γερμανικό έχει μόλις 
840 εκ. € (τέλη του 2012). Εάν όμως 
επικρατήσει πανικός, τα 940 εκ. € 
δεν πρόκειται να βοηθήσουν καθό-
λου –αφού, όπως αναφέραμε παρα-
πάνω, οι αναλήψεις μέσα σε λίγες 
ώρες, μόνο από μία τράπεζα, ξεπέρα-
σαν τα 400 εκ. €.

Περαιτέρω, ορισμένοι αναλυ-
τές θεωρούν υπερβολικούς τους 
φόβους κατάρρευσης του χρηματ-

πιστωτικού συστήματος της Βουλγα-
ρίας –άλλοι όμως, όπως της αυστρια-
κής Standard Bank, έχουν την άπο-
ψη πως η κατάσταση είναι ίσως πολύ 
πιο σοβαρή, από όσο αποδέχεται η 
κεντρική τράπεζα της χώρας.

Οι εξελίξεις βέβαια θυμίζουν την 

κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Βουλγαρίας τη δε-
καετία του ’90 –όπου δεκατέσσερις 
(14) τράπεζες χρεοκόπησαν. Πόσο 
μάλλον όταν συνδέεται με μία αδύ-
ναμη οικονομική ανάπτυξη, με ση-
μαντική υποχώρηση των επενδύσε-
ων, καθώς επίσης με σοβαρά πολι-
τικά προβλήματα –ενώ η αξιολόγη-
ση της χώρας έχει ήδη υποτιμηθεί 
από την S&P, ευρισκόμενη μόλις μία 
θέση πριν από την κατηγορία «σκου-
πίδια», με αρνητικό εμπορικό ισοζύ-
γιο (γράφημα).

Περαιτέρω, αν και δεν γίνο-
νται επίσημες αναφορές για ευνό-
ητους λόγους, οι επιθέσεις εναντίον 
των τραπεζών συνδέονται πιθανότα-
τα με τη σχεδιαζόμενο αγωγό South 
Stream –ο οποίος με τέσσερις πα-
ράλληλους «σωλήνες» θα περάσει 
από το βυθό της Μαύρης Θάλασσας. 
Μέσω της Βουλγαρίας δεν θα κατευ-
θυνθεί στην Αυστρία και την Ιταλία, 
εφοδιάζοντας την ΕΕ με ρωσικό φυ-
σικό αέριο. 

Ο ενεργειακός πόλεμος
Ο αγωγός είναι μία συνεργασία (Joint 
Venture) της ρωσικής Gazprom 

(50%), της ιταλικής Eni (20%), της 
γαλλικής Edf (15%), καθώς επίσης 
της γερμανικής Wintershall (15%), 
συνολικού κόστους 19-24 δισ. ευρώ 
– αποτελώντας εναλλακτική λύση 
στους ρωσικούς αγωγούς που διέρ-
χονται από την Ουκρανία και τη Λευ-
κορωσία, με κατεύθυνση την Ευρώ-
πη .

Ο υπό κατασκευή υποθαλάσσιος 
αγωγός Ρωσίας-Βουλγαρίας
Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν 
ήδη ξεκινήσει από το Νοέμβριο του 
2013, στη Νότια Ρωσία και στη Σερ-
βία –υλοποιώντας καθυστερημένα 
τη συμφωνία μεταξύ της ρωσικής 
Gazprom και της εταιρείας ενέργειας 
της Βουλγαρίας, η οποία υπογράφη-
κε το 2009.

Καθυστερημένα, επειδή τον Ιού-
λιο του 2009 η Βουλγαρία πάγωσε 
ξαφνικά τη συμφωνία, ανακοινώνο-
ντας πως δεν ενδιαφέρεται για τη συ-
νέχιση του σχεδιασμού του συγκε-
κριμένου αγωγού –αλλά ούτε και για 
άλλες συνεργασίες με τη Ρωσία, στον 
ενεργειακό τομέα (κάτι ανάλογο συ-
νέβη και στην Ελλάδα, αποτελώντας 
ίσως μία από τις αιτίες της πτώσης 
της κυβέρνησης και της μετέπειτα 
σκόπιμης χρεοκοπίας της πατρίδας 
μας, από τον Εφιάλτη του Καστελό-
ριζου).

Η ανακοίνωση δε του Τουρκμε-
νιστάν τότε, σύμφωνα με την οποία 
θα συμμετείχε σε ήδη υφιστάμενους 
ιρανικούς αγωγούς ή στο σχεδιαζό-
μενο αγωγό Nabucco, ήταν ένα ακό-
μη πλήγμα για τη Ρωσία –η οποία 
όμως κατάφερε τελικά να τα αποφύ-
γει, να εμποδίσει, δηλαδή, την κατα-
σκευή του Nabucco, όπως επίσης να 
πείσει τη Βουλγαρία να συνεργασθεί 
μαζί της.

Χωρίς να επεκταθούμε σε παρα-
πάνω λεπτομέρειες, τονίζοντας όμως 
πως η συμμετοχή της Αυστρίας ήταν 
αρκετά αποφασιστική (κάτι που ίσως 
θα έχει αποτελέσματα και στο δικό της 

     ΔΙΕΘΝΗ

Πανικός στη Βουλγαρία 
Εξελίξεις επαναφέρουν τη γειτονική χώρα στο κλίμα των αρχών της δεκαετίας του 1990 

Η δεύτερη επίθεση στις τράπεζες της χώρας, μάλλον συνδέεται με το ρωσικό αγωγό πετρελαίου.

“ 

Οι εξελίξεις βέ-

βαια θυμίζουν 

την κατάρρευση 

του χρηματοπι-

στωτικού συστή-

ματος της Βουλ-

γαρίας τη δε-

καετία του ’90 

–όπου δεκατέσ-

σερις τράπεζες 

χρεοκόπησαν. 

Του Βασίλη Βιλιάρδου*
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τραπεζικό σύστημα), η Κομισιόν, εντελώς 
ξαφνικά και μετά από πέντε ολόκληρα 
χρόνια, απαίτησε πρόσφατα από τη Βουλ-
γαρία να σταματήσει την κατασκευή του 
αγωγού.

Η αιτία, στην οποία στηρίχθηκε η 
απόφαση ήταν το ότι, σύμφωνα με την ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία, δεν επιτρέπεται ένας 
προμηθευτής ενέργειας να συμμετέχει 
ταυτόχρονα και στους αγωγούς μεταφο-
ράς της –η Gazprom εν προκειμένω. Επί 
πλέον, η διαδικασία αδειοδότησης σταμα-
τά, μετά την διεθνώς μη αναγνωρισμένη 
προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Η Βουλγαρία βέβαια, η εξάρτη-
ση της οποίας από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο είναι σχεδόν ολοκληρω-
τική, θεωρεί πως η κατασκευή του 
αγωγού αποτελεί απόλυτη προτε-
ραιότητα για την ίδια, με στόχο την εξα-
σφάλιση των ενεργειακών της αναγκών. 
Την ίδια στιγμή οι Η.Π.Α., οι οποίες δια-
θέτουν πλέον μεγάλες ποσότητες σχιστο-
λιθικής ενέργειας, θεωρούν πως ο μονα-
δικός τρόπος για να αποφευχθεί η οικο-
νομική τους κατάρρευση είναι η αύξηση 
των εξαγωγών ενέργειας –όπου ο μεγα-
λύτερος καταναλωτής είναι προφανώς η 
Ευρώπη. Εναλλακτικά, βέβαια, ο πόλε-
μος– τον οποίο όμως θέλουν προφανώς 
να αποφύγουν.

Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία 
είπε τα εξής: «Ζητάμε από την Ε.Ε. να μπλο-
κάρει τον South Stream. Η Ουκρανία είναι 
μια αξιόπιστη χώρα μεταφοράς ενέργειας. 
Έχουμε τηρήσει πάντοτε τις υποχρεώσεις 
μας και θα συνεχίσουμε να τις τηρούμε». 
Συνεχίζοντας, μετά την άρνηση της Κομι-
σιόν, αυτό που απομένει είναι να δει κα-
νείς πώς θα αντιδράσουν η Ιταλία, η Γαλ-
λία και η Γερμανία, οι οποίες συμμετέ-
χουν στην κατασκευή του αγωγού – αν 
και η αμερικανική υπεροχή είναι μάλλον 
δεδομένη.

Όσον αφορά, βέβαια, την πάμπτωχη 
Βουλγαρία, κανένας δεν μπορεί να απο-
κλείσει πως ο τραπεζικός της τομέας δεν 
δέχεται μία ύπουλη αμερικανική επίθε-
ση –με έμμεσο στόχο φυσικά τη Ρωσία, 
αλλά και τις εξαγωγές πετρελαίου, καθώς 
επίσης φυσικού αερίου που σχεδιάζει η 
υπερχρεωμένη υπερδύναμη.

Ας μην ξεχνάμε όμως δε, πως οι ενερ-
γειακές ανάγκες της Ευρώπης είναι τερά-
στιες –γεγονός που εμπεριέχει μεγάλους 
κινδύνους για τη βιομηχανική παραγω-
γή της ηπείρου μας, καθώς επίσης για το 
μέλλον της.

Ολοκληρώνοντας, είναι ίσως σκόπι-
μο να αναφέρουμε, επανερχόμενοι στο 
θέμα των τραπεζών της Βουλγαρίας ότι, 
σύμφωνα με την ΤτΕ οι ελληνικές τράπε-
ζες στη Βουλγαρία, όπως η Εθνική Τρά-
πεζα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα –κάτι 
που φυσικά αμφισβητούμε, αφού δεν εί-
ναι δυνατόν να εξαιρεθούν από τις υπό-
λοιπες.

*Δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα 
www.analyst.gr

Στην παρούσα ιστορική φάση αποδεικνύε-
ται, για ακόμη μια φορά, η στενή σχέση των 
γεωπολιτικών υποσυστημάτων της Ευρα-
σίας. Ο «πόλεμος των αγωγών», που στις 
άκρες του άξονα Ουκρανίας-Μεσοποταμί-
ας έχει μετατραπεί σε κανονικό πόλεμο, δι-
εξάγεται αμείωτος και στην πάντα ασταθή 
χερσόνησο του Αίμου. Οι ΗΠΑ, παντί τρό-
πω και χρησιμοποιώντας την χωλαίνουσα 
Ε.Ε., επιδιώκουν να αποκόψουν κάθε έρει-
σμα της Ρωσίας στη βαλκανική ενδοχώρα.

Μ 
ετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, 
η τεράστια επιρροή της Ρωσίας 
στον βαλκανικό χώρο υπέστη 
πρωτοφανή συρρίκνωση. Ιδιαί-

τερα έπειτα από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, 
αποδείχθηκε, με ταπεινωτικό τρόπο, η τρομακτι-
κή απίσχναση της πρώην υπερδύναμης. Αυτή 
την περίοδο, η διαδικασία ένταξης των μετασο-
σιαλιστικών Βαλκανίων στις ευρωατλαντικές 
δομές εμπέδωσε την οικονομική τους εξάρ-
τηση από τη Γερμανία και τη γεωστρατηγι-
κή τους από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναδύθη-
κε ενισχυμένο, με σαφή αμερικανική υποστή-
ριξη, το βαλκανικό ισλαμικό τόξο από την Αδρι-
ατική έως τη Μαύρη Θάλασσα (τόξο που είχε 
χρησιμοποιήσει και το Γ’ Ράιχ, 1939-1944), για 
να συνδεθεί με την επανακάμπτουσα και άκρως 
επιθετική νεοθωμανική Τουρκία.

Η Μόσχα, μετά το 2005, προσπάθησε, εκ 
νέου, να μπει στα Βαλκάνια, με όχημα τους 
αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαί-
ου. Η Ουάσιγκτον, όμως, απέτρεψε την πρώ-
τη σοβαρή απόπειρα ανατροπής των συσχετι-
σμών σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με τους αγω-
γούς Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και South 
Stream. Η πορεία της Ελλάδας έπειτα από αυτή 
την ακύρωση είναι γνωστή – να σημειώσουμε 
μόνον ότι στο σημερινό νεοψυχροπολεμικό 
τοπίο και με ανύπαρκτη, ουσιαστικά, εθνική κυ-
ριαρχία, η παρουσία της Ρωσίας το πιθανότερο 
είναι να περιοριστεί σε μικρές επενδύσεις και 
στους Ρώσους τουρίστες.

Η Βουλγαρία, όμως, χειμαζόμενη κι αυτή 
από την οικονομική δυσανεξία, συνεχίζει να 
αναζητά τρόπους οικονομικής επιβίωσης και η 
συνεργασία με τη Μόσχα αποτελεί μια αναγκαία 
επιλογή. Η Ρωσία αποτελεί τον δεύτερο εμπορι-
κό εταίρο της Βουλγαρίας, το μοναδικό εργοστά-
σιο επεξεργασίας πετρελαίου ανήκει στην ρωσι-
κή Lukoil, ο πυρηνικός σταθμό του Κοζλοντούι 
λειτουργεί με ρωσικό ραδιενεργό υλικό, ενώ 
και ο νέος πυρηνικός σταθμός Belene θα είναι 
ρωσικής κατασκευής. Η σημαντικότερη, όμως, 
ρωσική επένδυση επί βουλγαρικού εδάφους 
είναι ο αγωγός South Stream. Το 2009, ο Μπόι-
κο Μπορίσοφ είχε παγώσει τα σχέδια των αγω-
γών και πριμοδότησε τον «ατυχή» Nabucco. Η 
παρούσα κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πλάμεν 
Ορεσάρσκι ξεκίνησε πάλι το έργο, προκαλώ-
ντας κατακλυσμό αντιδράσεων. Μετά την κρί-
ση στην Ουκρανία, η Ε.Ε. απαίτησε να σταματή-

σουν πάραυτα οι εργασίες του αγωγού και προ-
κλήθηκε πολιτική αναστάτωση. Το αποτέλεσμα 
είναι η χώρα να πηγαίνει άρον άρον σε εκλογές 
τον Οκτώβριο. Επιπλέον, εντελώς ξαφνικά, το 
τραπεζικό σύστημα συγκλονίσθηκε, δεχόμενο 
περίεργες επιθέσεις, που σκόρπισαν τον πανικό 
στους καταθέτες. 

Είχε προηγηθεί άρθρο της Γουόλ Στρητ, 
που διατύπωνε τους φόβους της Δύσης, πως η 
Βουλγαρία μπορεί να αναδειχθεί στον αδύναμο 
κρίκο της Ε.Ε.  στο αντιρωσικό μέτωπο. Ο πρέ-
σβης, μάλιστα, της Μεγάλης Βρετανίας στη Σό-
φια, Τζόναθαν Άλεν, σε δικό του άρθρο έφθασε 
στο σημείο να καλέσει τη Βουλγαρία να αποκα-
θηλώσει το άγαλμα του τσάρου Αλέξανδρου Β’, 
του ελευθερωτή των Βουλγάρων! 

Την ίδια ώρα, η Ρουμανία εξελίσσεται στον 
σημαντικότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στον Εύξεινο 
Πόντο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Τουρ-
κίας. Ο πρόεδρος Τραϊανός Μπασέσκου προ-
ώθησε, ήδη από το 2004, το όραμα της ανάδει-
ξης της Ρουμανίας σε υποπεριφερειακή δύναμη 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη δημιουργία 
του άξονα Ουάσιγκτον-Λονδίνο-Βουκουρέ-
στι. Σήμερα, η Ρουμανία και η Πολωνία ηγού-
νται του αντιρωσικού μετώπου, στηρίζοντας κα-
θοριστικά τη νέα ουκρανική ηγεσία. Το Βουκου-
ρέστι, το οποίο έχει ενεργειακή αυτάρκεια –το 
ρουμανικό πετρέλαιο εφοδίασε σε όλη τη διάρ-
κεια του β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τη ναζιστική 
Γερμανία– κρατά σκληρή αντιρωσική στάση και 
εξαιτίας της επιδίωξής του να ενσωματώσει το 
μικρό κράτος της Μολδαβίας (όπως είχε συμ-
βεί στις περιόδους 1918-1939 και 1941-1944). 

Η γειτονική Ουγγαρία ακολουθεί διαφορε-
τική πολιτική και μπορεί η χώρα να μην αποτε-
λεί τμήμα των Βαλκανίων, αλλά οι εξελίξεις στη 
Βουδαπέστη επηρεάζουν και επηρεάζονται άμε-
σα από τα βαλκανικά πράγματα. Ο πρωθυπουρ-
γός Βίκτωρ Ορμπάν προωθεί με μεθοδικότητα 
τις διμερείς σχέσεις με τη Μόσχα και δεν συμμε-
τέχει στα αντιρωσικά μέτρα της Δύσης, λόγω της 
Ουκρανίας, χωρίς να υπολογίζει τις απειλές της 
Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών. Να σημειωθεί 
ότι το κόμμα του FIDESZ σάρωσε στις πρόσφα-

τες εκλογές, με ποσοστό 52,73%, μετά από μια 
θητεία όπου εθνικοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά 
ταμεία, επιβλήθηκαν υψηλότεροι φόροι σε τρά-
πεζες και πολυεθνικές και εκδιώχθηκε το ΔΝΤ. 
Η Ρωσία, λοιπόν, θα συμμετάσχει στη δημιουρ-
γία δύο νέων ενεργειακών μπλοκ στον Ατομι-
κό Σταθμό PAKS, κόστους 18 δισ. δολ., ενώ 
συμφωνία υπάρχει και για τον South Stream, η 
οποία προβλέπει να μεταφέρει ρωσικό φυσικό 
αέριο στην Ουγγαρία από τις αρχές του 2017 – ο 
αγωγός, με συμφωνία της Gazprom και της αυ-
στριακής OMV, στις 25 Ιουνίου στη Βιέννη πα-
ρουσία του Πούτιν, θα φθάσει μέχρι την Αυ-
στρία. Τέλος, η Βουδαπέστη έχει ανακινήσει 
για τα καλά το ζήτημα της ουγγρικής μειονό-
τητας στις γειτονικές χώρες, κάτι που ανησυχεί 
πρωτίστως τη Ρουμανία, λόγω των Ούγγρων της 
Τρανσυλβανίας. 

Από τον σχεδιασμό της Μόσχας δεν θα μπο-
ρούσε, βεβαίως, να λείψει και η εξαιρετικά αδυ-
νατισμένη  Σερβία, η οποία την ίδια ώρα επιδι-
ώκει την είσοδό της στην Ε.Ε., κάνοντας οδυνη-
ρές παραχωρήσεις στο ζήτημα του Κοσσυφο-
πεδίου. Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι βασικός 
εμπορικός εταίρος της Σερβίας, η Gazprom Neft 
έχει αποκτήσει την κρατική εταιρεία πετρελαί-
ου NIS, ενώ το Βελιγράδι συμμετέχει στην κατα-
σκευή του South Stream. Εν τω μεταξύ, το 2013, 
η Σερβία κατέστη μόνιμος παρατηρητής του 
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, του αμυ-
ντικού οργανισμού που ελέγχει η Ρωσία. 

Κανείς δεν δύναται να προδικάσει το απο-
τέλεσμα της σκληρής διαμάχης για την επιρ-
ροή στα Βαλκάνια, καθώς εξαρτάται από πολ-
λαπλούς παράγοντες σε όλη την ευρασιατική 
ήπειρο. Εάν, πάντως, επικρατήσει η αμερικα-
νική στρατηγική και καταρρεύσει ο ρωσικός 
σχεδιασμός για τους αγωγούς και τις επενδύ-
σεις στην ενέργεια,  οι Ρώσοι είναι πιθανόν 
να εκτοπισθούν ολοκληρωτικά, για πρώτη 
φορά στην ιστορία τους, από τα Βαλκάνια. 
Εάν, όμως, η Μόσχα κερδίσει μερίδιο επιρρο-
ής, οι ισορροπίες θα αλλάξουν σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Ο «πόλεμος» των Βαλκανίων
Η αποδιάρθρωση της ευρύτερης γειτονιάς μας εντείνεται

Οι Ρώσοι είναι πιθανόν να εκτοπισθούν ολοκληρωτικά, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 
από τα Βαλκάνια. 

Του Σωτήρη Δημόπουλου
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Μία από τις πιο χαρακτηριστι-
κές εικόνες του Μουντιάλ, μέχρι 
στιγμής, υπήρξε αυτή της εθνι-
κής ομάδας της Γερμανίας να πα-
ρακολουθεί τους χορούς των Ιν-
διάνων Παταχό, μερικές εκατο-
ντάδες μέτρα από το σημείο που 
ανακαλύφθηκε η Βραζιλία, το 
1500.

Μ 
ια άλλη ήταν αυτή 
των ποδοσφαιριστών 
της Εθνικής Αγγλί-
ας, πλαισιωμένων 

από βιομηχανικού τύπου ανεμιστή-
ρες, να διασκεδάζουν στην παραλία, 
εντός μιας βραζιλιάνικης στρατιωτι-
κής βάσης, με το άγαλμα του Ιησού 
να τους παρακολουθεί αυστηρά από 
ψηλά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο –το με-
γαλύτερο θέαμα στον κόσμο– λαμ-
βάνει χώρα εν μέσω μιας αδυσώπη-
της, κατασκευασμένης στη Δύση (ή 
και σε μερικές ακόμη χώρες-δορυ-
φόρους της), εκστρατείας προπαγάν-
δας ενάντια στην Κίνα και τη Ρωσία, 
η οποία προσλαμβάνει διαστάσεις 
ακραίας υστερίας.

Αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει ότι οι 
χώρες BRICS έχουν επισήμως στο-
χοποιηθεί, με χαρακτηριστική την 
περίπτωση της Βραζιλίας, μιας ανερ-
χόμενης δύναμης με το στρατηγικό 
πλεονέκτημα να κατέχει τη μεγαλύ-
τερη έκταση του δάσους του Αμαζο-
νίου, την ίδια στιγμή που η προοδευ-
τική λατινοαμερικάνικη ολοκλήρω-
ση έχει μετατρέψει το δόγμα Μονρόε 
σε χαρτί υγείας.

Προσφάτως, η Βραζιλία κατάφε-
ρε να βγάλει 30 εκατομμύρια πολί-
τες της από το επίπεδο της φτώχειας, 
η Κίνα επενδύει στην ιατρική περί-
θαλψη και την εκπαίδευση και η Ρω-
σία αρνείται να υποταχθεί στα κε-
λεύσματα της Δύσης. Φαίνεται πως 
η εποχή του μέθυσου Γιέλτσιν έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί και οι διοργα-
νώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
δείχνουν τη νέα τάση. Νότια Αφρι-
κή το 2010, Βραζιλία σήμερα, Ρωσία 
το 2018. Το Κατάρ, υποτίθεται ότι θα 
διοργανώσει το Μουντιάλ του 2022, 
αλλά τίποτε δεν είναι σίγουρο ακό-
μη, καθώς η όλη υπόθεση θυμίζει 
μια κακοστημένη με πετροδολάρια 
απάτη, που πήγε κατά διαόλου.

Το άλλο Παγκόσμιο Κύπελλο
Δύο μόλις μέρες μετά την έναρξη 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Βολι-
βία διοργάνωσε τη συνάντηση κορυ-
φής G-77+ Kίνα – ουσιαστικά, πή-
ραν μέρος εκατόν τριάντα τρεις χώ-
ρες μέλη του ΟΗΕ και προήδρευσε 

ο Έβο Μοράλες, ο οποίος μπορεί να 
θεωρηθεί μακρινός εξάδελφος των 
γραφικών Παταχό, που τόσο εντυ-
πωσίασαν τους Γερμανούς.

Η συγκεκριμένη σύνοδος θα 
μπορούσε, επίσης, να ονομαστεί 
συνάντηση της ALBA (Βολιβαρια-
νή Εναλλακτική Πρόταση για την 
Αμερική), μιας ομάδας κρατών που 
περιλαμβάνει την Κούβα και των 
BRICS (με απούσα μόνο τη Ρωσία). 
Οι ΗΠΑ πνέουν μένεα για το γεγο-
νός ότι οι BRICS ηγούνται της μετά-
βασης προς έναν πολυπολικό κό-
σμο, γεγονός που ήδη αντικατοπτρί-
ζεται στο ποδόσφαιρο (ας σκεφτούμε 
την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιτα-
λία από τη μία και τη Βραζιλία, την 
Αργεντινή και την Ουρουγουάη από 
την άλλη).

Καθ’ ομοίωση του ποδοσφαίρου, 
ο Νότος κάνει τη δική του αντεπίθε-
ση κατά της ηγεμονίας του βιομη-
χανικού Βορρά. Η Βραζιλία, η Κίνα 
και η Ρωσία, με τις διάφορες στρα-
τηγικές τους στοχεύουν σε μεγαλύτε-
ρη ενοποίηση του Νότου. Έτσι, είχα-
με τη δημιουργία της Banco del Sur 
(της Τράπεζας του Νότου) και τώρα 
ετοιμάζεται η Τράπεζα Ανάπτυξης 
των BRICS (υπάρχει μια κρίσιμη συ-
νάντηση κορυφής των BRICS στην 
Μπραζίλια τον ερχόμενο μήνα). Σκο-
πός είναι η δημιουργία ενός πιο ισό-
τιμου παγκοσμίου οικονομικού συ-
στήματος, που ιδανικά θα μπορού-
σε να χρηματοδοτείται από ένα πο-
σοστό του εξωτερικού χρέους, ένα 
ποσοστό των στρατιωτικών δαπα-
νών και έναν παγκόσμιο φόρο, που 
θα επιβάλλεται στις κερδοσκοπικές 
χρηματιστικές συναλλαγές.

Ας μην ξεχνάμε ότι G-77 σημαί-
νει αποαποικιοποίηση, δράση ενα-
ντίον της αυτοκρατορίας των στρατι-

ωτικών βάσεων και αντίσταση κατά 
του, κατευθυνόμενου από την NSA 
(Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των 
ΗΠΑ), οργουελικού συμπλέγματος 
Πανόπτικον στον Νότο.

Επίσης, στο μέτωπο ενάντια στη 
μετακαπιταλιστική νεοαποικιοκρα-
τία βρίσκουμε μια σειρά από ενώ-
σεις και κοινωνικά κινήματα με μα-
ζική υποστήριξη στο μέσο των οποί-
ων συναντούμε, ποιον άλλον από τον 
Ντιέγκο, «το χέρι του Θεού», Μαρα-
ντόνα, που δήλωσε την περασμένη 
εβδομάδα ότι «η ΦΙΦΑ θα βγάλει 4 
δισ. δολάρια από το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο, ενώ η πρωταθλήτρια ομάδα 
μόνο 35 εκατ. Αυτό είναι άδικο. Η 
συγκεκριμένη επιχείρηση επιφέρει 
θανάσιμο πλήγμα στο ποδόσφαιρο».

Ποδόσφαιρο σημαίνει πόλεμος
Πολλά πρόσφατα άρθρα παραλληλί-
ζουν την υπερκαπιταλιστική παγκο-
σμιοποίηση –όπως εκφράζεται από 

το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα υπερ-
κέρδη που αποκομίζει το σύγχρονο 
ποδόσφαιρο– με τον εθνικισμό.

Προφανώς, ο κόσμος δεν είναι 
και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει επί-
πεδος και ομοιόμορφος. Υπάρχουν 
ανισότητες υψομέτρου Ιμαλαΐων 
στον πλανήτη που υφίσταται χιονο-
στιβάδες εμπορίου, μετανάστευσης 
και τεχνολογικών επαναστάσεων. 
Παρ’ όλα αυτά, τίποτε από τα παρα-
πάνω δεν είναι ικανό να διαταρά-
ξει τους επιμέρους εθνικούς ιστούς. 
Έτσι, είμαστε ακόμα «εμείς» ενάντια 
σ’ «αυτούς», όπως ακριβώς οι Νότι-
οι αποκαλούν τους Αμερικανούς και 
τους Ευρωπαίους «γκρίγκος», εκ-
φράζοντας την αγανάκτησή τους για 
την εκμετάλλευση του «εξωτικού» 
Νότου από τον βιομηχανικό Βορρά.

Δεν υπάρχει τίποτε το μεταεθνι-
κό στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο τε-
ρέν της σκληροπυρηνικής γεωπο-
λιτικής, η υπερσυγκεντρωμένη ΕΕ 
κατακερματίζεται υπό το βάρος μιας 
ομάδας δεξιών ή ακροδεξιών εθνι-
κιστικών κομμάτων. Στο ποδόσφαι-
ρο, η κύρια διαφορά σε σχέση με τη 
γεωπολιτική ανάγεται στο γεγονός 
ότι δεν υπάρχει μόνο μια υπερδύνα-
μη, αλλά αρκετές. Υπάρχει η Ισπα-
νία και η Βραζιλία, η Γερμανία και η 
Ιταλία, η Αργεντινή και η Γαλλία. Ο 
Ρίνους Μίχελς, παλιός προπονητής 
της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, 
είπε κάποτε ότι το ποδόσφαιρο είναι 
πόλεμος. Το Παγκόσμιο Κύπελλο εί-
ναι, όντως, πόλεμος με άλλα μέσα, 
μία επίσημη τελετουργική σύγκρου-
ση εθνικισμών.

Το νέο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας
Η Βραζιλία, η οποία αποκαλείται και 
χώρα του ποδοσφαίρου, συμβαίνει 
να είναι η πρώτη χώρα, παγκοσμί-

ως, στη μείωση των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα του περιοδικού 
Σάιενς, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε 
να αυξήσει την αγροτική της παρα-
γωγή.

Παρ’ όλα αυτά, όπως με όλα τα 
πράγματα στη Βραζιλία, τον Παγκό-
σμιο Κύπελλο έχει απίστευτα προ-
βλήματα – που αποτελούν μια με-
γέθυνση των κλασικών δεινών που 
μαστίζουν τον αναπτυσσόμενο Νότο. 
Η πρόεδρος της Βραζιλίας, Ντίλμα 
Ρούσεφ, αναγκάστηκε να καταφύγει 
στο ιστορικό στερεότυπο του «εγκάρ-
διου» Βραζιλιάνου και να τονίσει την 
ανοχή, την ποικιλομορφία, τον διά-
λογο, ακόμη και την αειφορία και να 
καταδικάσει τον ρατσισμό και τη μι-
σαλλοδοξία, για να πείσει τον πληθυ-
σμό να ξεχάσει, προσωρινά, τα προ-
βλήματά του και να καλωσορίσει τα 
πλήθη των ξένων επισκεπτών.

Το παραπάνω μπορεί να θεωρη-
θεί δεδομένο, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο μέσος Βραζιλιάνος είναι όντως 
καλόκαρδος και υπέρ του δέοντος 
φιλικός. Το πρόβλημα, απ’ ό,τι φαίνε-
ται, έγκειται στις λεπτομέρειες, όπως, 
για παράδειγμα, το… προβληματά-
κι με τους 200 χιλιάδες ανθρώπους 
που ξεσπιτώθηκαν για να γίνουν τα 
μεγάλα έργα που, υποτίθεται, θα αύ-
ξαναν την αστική κινητικότητα. Τε-
λικά, μόνο το 10% των έργων έχει 
ολοκληρωθεί, κυρίως λόγω της απί-
στευτης διαφθοράς. Στο Ρίο δεν δα-
πανήθηκε ούτε ένα ρεάλ για τη βελ-
τίωση του χαοτικού συστήματος μα-
ζικής μεταφοράς που, υποτίθεται, 
εξυπηρετεί τα εργατικά προάστια. 

Ο λαοφιλής Λούλα (η «Σουπιά»), 
όταν ήταν ακόμη πρόεδρος της χώ-
ρας, είχε δηλώσει ότι δεν θα ξοδευ-
τούν χρήματα των φορολογουμέ-

Η γεωπολιτική του Παγκοσμίου Κυπέλλου

     ΔΙΕΘΝΗ

Οι εξελίξεις του Οικονομικού Φόρουμ της Ασίας και ο νέος άξονας Ρωσίας-Κίνας

Καθ’ ομοίωση του ποδοσφαίρου, ο Νότος κάνει τη δική του αντεπίθεση κατά της ηγεμονίας του βιομηχανικού Βορρά.

Όποιο κι αν εί-
ναι το τελικό 
α π ο τ έ λ ε σ μ α 
αυτού του πο-
λέμου που δι-
εξάγεται γύρω 
από μια ποδο-
σφαιρική μπά-
λα, η Βραζιλία 
θα μπορούσε 
να αποτελέσει 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
για ολόκληρο 
τον Νότο.

Του Πέπε Εσκομπάρ

“ 
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νων για τη διοργάνωση του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου. Μάλλον, εννοούσε, όχι 
άμεσα, διότι σχεδόν το σύνολο της χρη-
ματοδότησης για τα έργα προήλθε από 
την Εθνική Τράπεζα Οικονομικής Ανά-
πτυξης, μια τράπεζα που λειτουργεί ως 
χορηγός δανείων σε άλλες τράπεζες της 
χώρας. Οι εργολάβοι που κατασκεύα-
σαν τα νέα στάδια ευνοήθηκαν, επίσης, 
από σκανδαλώδεις εκπτώσεις στη φο-
ρολογία.

Το αποτέλεσμα, βέβαια, ήταν ότι 
η κυβέρνηση της Ρούσεφ έχασε κατά 
κράτος τη μάχη των ΜΜΕ. Ξανά και 
ξανά, η πρόεδρος αναγκάστηκε να εξη-
γήσει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο κό-
στισε ένα κλάσμα του ποσού που έχει 
επενδυθεί στους τομείς της υγείας και 
της εκπαίδευσης (αυτό αμφισβητεί-
ται, ήδη, από τους πάντες). Ουσιαστικά, 
οι μισοί κάτοικοι της χώρας δεν έχουν 
πεισθεί από τα λεγόμενα της προέδρου 
τους, αν και, με έναν παρανοϊκό τρόπο, 
μια ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαί-
ου από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας 
θα εξασφαλίσει, αυτομάτως, την επανε-
κλογή της.

Κάπου εδώ πρέπει να αναφερθεί 
πως το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων 
έχει στην πραγματικότητα υπερβεί την 
τωρινή κυβέρνηση. Είναι σαν όλα αυτά 
τα κοινωνικά κινήματα να εκφράζουν 
μια απόλυτα ουτοπική επιθυμία να 
απαλείψουν, με τη μία, αιώνες αδικίας 
εκ μέρους της αρπακτικής και αλαζο-
νικής/αμαθούς ελίτ της χώρας, η οποία 
ανέκαθεν εφάρμοζε πολιτικές πολιτι-
κού-οικονομικού αποκλεισμού, που 
βασίζονταν στις πλέον ακραίες ρατσι-
στικές και ταξικές προκαταλήψεις.

Το συμπέρασμα είναι ότι το δρά-
μα που εκτυλίσσεται σήμερα στους 
δρόμους της Βραζιλίας δεν σχετίζε-
ται απλώς με τα «αντικαπιταλιστικά» ή 
«αντινεοφιλελεύθερα» αντανακλαστικά 
του πληθυσμού. Η πραγματικότητα εί-
ναι πολυπλοκότερη από μια ανάγνω-
ση που βλέπει μια πιθανή επανάσταση 
πίσω από τη χρήση του ποδοσφαίρου 
ως πρόσχημα. Όποιο κι αν είναι το τελι-
κό αποτέλεσμα αυτού του πολέμου που 
διεξάγεται γύρω από μια ποδοσφαιρι-
κή μπάλα, η Βραζιλία θα μπορούσε να 
αποτελέσει παράδειγμα για ολόκληρο 
τον Νότο.

Είτε σε περίπτωση νίκης, είτε σε πε-
ρίπτωση δοξασμένης ήττας, η Βραζιλία 
μπορεί να βρει τη δύναμη να επιδιώ-
ξει την ανάληψη μιας νέας στρατηγικής 
πρωτοβουλίας, με ένα νεωτεριστικό, 
μη προκατειλημμένο, μη νεοαποικιο-
κρατικό, μη μιλιταριστικό τρόπο άσκη-
σης εξουσίας, με το χτίσιμο συμμαχι-
ών και το κλείσιμο μεγάλων γεωπολι-
τικών συμφωνιών σε έναν πολυπολι-
κό κόσμο.

Μετάφραση: 
Κωνσταντίνος Μαυρίδης 

Άσχημα τα πράγματα, μεταδίδουν τα διεθνή 
ΜΜΕ, για την Ντίλμα Ρούσεφ. Ο τρόπος γε-
νικά με τον οποίον χειρίστηκε τη διοργάνω-
ση του Μουντιάλ, κατασπαταλώντας έναν πα-
κτωλό κρατικών πόρων, την ίδια στιγμή που 
η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού 
της χώρας στερείται ακόμα πρόσβασης σε 
αγαθά όπως η υγεία και η εκπαίδευση, κα-
θώς και ο διωγμός των αστέγων, και το ανε-
λέητο ξυλοφόρτωμα των διαδηλωτών έχει 
αποξενώσει το Εργατικό Κόμμα από ένα με-
γάλο κομμάτι της εκλογικής του βάσης. Κι αν 
η Βραζιλία χάσει αυτό το Μουντιάλ, γεγονός 
που θα επιτείνει τη διάχυτη δυσαρέσκεια, 
τότε τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα και η επανε-
κλογή της Ρούσεφ στις επικείμενες προεδρι-
κές εκλογές. 

Τ 
ι συνέβη στην πάλαι ποτέ αντάρτισσα 
πόλεων και αγαπημένη πολιτική θυ-
γατέρα του δημοφιλέστατου στη Βρα-
ζιλία Λουίς Ιγκνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα 

και σήμερα παραπαίει, επειδή ακριβώς αποξενώ-
νεται από τα πιο φτωχά και ριζοσπαστικά κομμά-
τια της εκλογικής βάσης του κόμματός της; Αξίζει 
να σημειώσουμε πως όταν εξελέγη, το έπραξε με 
τις περγαμηνές ότι ηγείται μιας τάσης που υπόσχε-
ται μια ακόμα πιο αριστερή στροφή για την ισχυ-
ρότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής. 

Σήμερα αυτή η στροφή φαίνεται πως φτά-
νει σε ένα όριο. Που δεν οφείλεται μάλιστα μόνο 
στον συνήθη εκφυλισμό των αριστερών/κεντροα-
ριστερών κυβερνήσεων, ευάλωτων σε κρούσμα-
τα ενσωμάτωσης και διαφθοράς. Τα κρούσμα-
τα αυτά σίγουρα υφίστανται, ωστόσο εντάσσονται 
σ’ ένα ευρύτερο αδιέξοδο στο μοντέλο ανάπτυξης 
που, κατά τα πρόσφατα χρόνια, έκανε τόσο δημο-
φιλές το Εργατικό Κόμμα, για να καταπολεμήσει 
τη… φτώχεια που σήμερα στρέφεται εναντίον του. 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 

Το Εργατικό Κόμμα στήριξε την άκρως επιτυ-
χημένη πολιτική εναντίον της φτώχειας, η οποία 
έριξε τα ποσοστά της στη βραζιλιάνικη κοινωνία 
κατά είκοσι περίπου μονάδες στη δεκαετία 2000-
2010, χάρη στην αναδιανομή μέρους της προ-
σόδου που αποκόμιζε η χώρα από την εξαγω-
γή πρώτων υλών, ενεργειακών πόρων και αγρο-
τικών προϊόντων. Τούτο το πέτυχε μέσα από την 
εντυπωσιακή διεύρυνση… νεοφιλελεύθερων 
προγραμμάτων πρόνοιας που είχε εκπονήσει το 
ίδιο το ΔΝΤ για τη Λατινική Αμερική (Προγράμ-
ματα Μεταβίβασης Πόρων –αγγλιστί, Conditional 
Cash Transfer [CCT]). Αυτά στηρίζονταν σε στο-
χευμένες ενέργειες υποστήριξης συγκεκριμέ-
νων τμημάτων του πληθυσμού, μέσω της χορή-
γησης συγκεκριμένων μικροποσών (βάουτσερ), 
σε αντάλλαγμα της συμμετοχής των παιδιών στην 
εκπαίδευση, ή για να εξετάζονται τακτικά σε κά-
ποιο ιατρικό κέντρο. Αυτά τα μικροποσά (της τά-
ξης των 10$-20$/μήνα) αποτελούν μια αξιοσημεί-
ωτη οικονομική ενίσχυση στα φτωχά νοικοκυριά 
των παραγκουπόλεων, το μέσο μηνιαίο εισόδημα 
των οποίων δεν ξεπερνά τις μερικές δεκάδες δο-
λάρια. Μέσω της λογικής της ανταποδοτικότητας, 

έδωσαν επίσης σημαντική ώθηση στην καταπολέ-
μηση του αναλφαβητισμού ή στην καταπολέμηση 
των ασθενειών που σχετίζονται με τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Εντούτοις, αυτή η πολιτική δεν δημιούργη-
σε διαύλους κοινωνικής κινητικότητας, ούτε μετέ-
βαλε κατ’ ελάχιστο την παρούσα κοινωνική δομή 
που χαρακτηρίζει τη Βραζιλία. Η εξορυκτική και 
αγροεπιχειρηματική ολιγαρχία μάλλον κέρδισε 
από την αύξηση των εξαγωγών, λόγω της έκρηξης 
της κινέζικης ζήτησης για αγροτικά προϊόντα και 
πρώτες ύλες, την ίδια στιγμή που έβλεπε στην πο-
λιτική του κυβερνώντος κόμματος μια λίγο πολύ 
ανέξοδη τακτική σχετικής ανακούφισης στο κοι-
νωνικό ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα. Την ίδια 
στιγμή, η διεύρυνση των κρατικών εσόδων και της 
κρατικής δραστηριότητας γιγάντωσαν νέα στρώ-
ματα κρατικής γραφειοκρατίας, μορφωμένων με-
ρίδων του πληθυσμού που, μέχρι πρότινος, κατά 
τη δικτατορία και τη μεταδιδακτορική δεξιά διακυ-
βέρνηση, ήταν αποκλεισμένα από τον κρατικό μη-
χανισμό. 

Εν τέλει, το μοντέλο πάνω στο οποίο στήριξε 
την «κεντροαριστερή» στροφή της Βραζιλίας ήταν 
ένα μείγμα λατινοαμερικάνικου πατριωτισμού, 
αριστερού λαϊκισμού και εξορυκτικού καπιταλι-
σμού. Φαίνεται πως λειτούργησε μάλλον αποδο-
τικά, κατά τη διάρκεια της μετάβασης της χώρας, 
από αποικία των Αμερικάνων, σε φορέα ανεξαρ-
τητοποίησης ολόκληρης της υποηπείρου, μέσω 
της ενεργοποίησης πολιτικών συνεργασίας με 
τους άλλους πόλους ισχύος του νέου πολυπολι-
κού κόσμου. Ωστόσο, στο εσωτερικό πεδίο, το συ-
γκεκριμένο μοντέλο αποδεικνύεται ιδιαίτερα αδύ-
ναμο να μεταβάλει την κοινωνική δομή της χώρας.

Έτσι, τώρα, τα φτωχότερα στρώματα, αφού 
απαγκιστρώθηκαν από το τέλμα της απόλυτης 
φτώχειας και είδαν μια αισθητή μεταβολή στο ει-
σόδημά τους, αξιώνουν, εκτός από παροχές, τη 
συμμετοχή σε θεσμούς που συμβάλλουν στην 
κοινωνική κινητικότητα –δηλαδή να αποκτήσουν 
πρόσβαση στα αγαθά και στις συνθήκες διαβίω-
σης των εύρωστων βραζιλιάνικων μεσοστρωμά-
των. Εξ ου και οι διαδηλώσεις με αίτημα την κα-
θολική εκπαίδευση, την πρόσβαση στα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς (το δικαίωμα στην μετακίνηση), 
τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, οι καταλή-
ψεις των μεγάλων εμπορικών κέντρων, η αντίθε-
ση σ’ ένα Μουντιάλ χλιδής και επίδειξης, την ίδια 

στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του λαού παραμέ-
νει αποκλεισμένο από το νέο βραζιλιάνικο όνειρο. 

Αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση της πολι-
τικής του Εργατικού Κόμματος: το ότι από τη μία 
έθεσε σε κίνηση τις μεγάλες μάζες των αποκλει-
σμένων, ενώ από την άλλη αδυνατεί να μεταβάλει 
την κοινωνική δομή που, σε τελευταία ανάλυση, 
τους κρατάει έξω από μια ανερχόμενη κοινωνία 
μιας αναδυόμενης παγκόσμιας δύναμης. Το όριο 
αυτό ανοίγει νέα πολιτικά, προγραμματικά και ιδε-
ολογικά ζητήματα για τα κινήματα του 21ου αιώνα 
και όσους θεωρούν πως η πρωτοπορία τους βρί-
σκεται αυτήν τη στιγμή στις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής. 

Τελευταία, γίνονται σαφείς διακρίσεις, με τις 
οποίες τα κινήματα είχαν δεκαετίες να ασχολη-
θούν, επηρεασμένες από την πολιτική-ιδεολογική 
αμπώτιδα του τέλους του 20ου αιώνα. Μέσα από 
τα αδιέξοδα του «εξορυκτισμού» στη Βραζιλία και 
όχι μόνο (ανάλογα προβλήματα αναφύονται με δι-
αφορετικό τρόπο και στη Βενεζουέλα και στη Βο-
λιβία) οι νεώτερες γενιές ξανανακαλύπτουν πως 
δεν αρκούν οι κοινωνικές παροχές και μια δικαιό-
τερη αναδιανομή ενός αυξανόμενου πλεονάσμα-
τος για τον «σοσιαλισμό του 21ου αιώνα». 

Επίσης, και ότι είναι άλλο να πετύχεις μια αύ-
ξηση των εισοδημάτων των κατώτερων τάξεων, 
αφήνοντας αμετακίνητη τη θέση τους στο κοινω-
νικό καθεστώς, και άλλο να μεταβάλεις τις κοινω-
νικές σχέσεις και τις σχέσεις εξουσίας σε μια χώρα. 

Το τελευταίο είναι απείρως δυσκολότερο, κα-
θώς απαιτεί μακροχρόνιες διαδικασίες εγκαθί-
δρυσης ενός νέου μοντέλου οικονομίας και πολιτι-
κής  που θα μπορέσει να αναπτυχθεί μόνο αν αμ-
φισβητηθεί και ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα ο 
παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας. Μέχρι χθες 
αυτά ήταν ψιλά γράμματα για τους «τσαβιστές» 
και τους «λουλιστές», που πίστευαν πως αρκεί να 
προέρχεται κάποιος πρόεδρος από τα πληβειακά 
στρώματα και να μην ξεχνάει την καταγωγή του, 
για να γίνει το καθοριστικό βήμα προς τον «σοσια-
λισμό του 21ου αιώνα».  

Σήμερα, που η επιτυχία του ίδιου του βημα-
τισμού τους θέτει ζητήματα επιβίωσης της διακυ-
βέρνησής τους, το λατινοαμερικάνικο μπρίο τους 
έχει σχετικά υποχωρήσει και πορεύονται με περί-
σκεψη στην ταραγμένη, πολύπλοκη, χαοτική και 
επισφαλή δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.

«Εξορυκτισμός»
Η παιδική ασθένεια της λατινοαμερικάνικης χειραφέτησης

Του Γιώργου Ρακκά
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Πυρετώδεις είναι οι διαβου-
λεύσεις σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ σχετι-
κά με την κατάσταση στην Ου-
κρανία, τη Συρία και το Ιράκ. 
Την περασμένη εβδομάδα στο 
Λουξεμβούργο, υπό ελληνική 
προεδρία, συνεδρίασαν οι εί-
κοσι οχτώ υπουργοί Εξωτερι-
κών της Ε.Ε., ενώ ακολουθεί 
διήμερη σύνοδος των υπουρ-
γών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 
Βρυξέλλες. Στις συνεδριάσεις 
μετέχουν και εκπρόσωποι των 
αραβικών κρατών και της Ου-
κρανίας.

Ε 
υρωπαίοι και Αμερι-
κανοί αξιωματούχοι 
δεν κρύβουν την έντο-
νη ανησυχία τους για 

τις συνέπειες όσων διαδραματίζο-
νται στην ανατολική γειτονιά της Ευ-
ρώπης και στη Μέση Ανατολή.  

Έντεκα χρόνια μετά την αμερι-
κανοβρετανική στρατιωτική επέμ-
βαση στο Ιράκ και ένα χρόνο αφού 
αποσύρθηκε η πολυεθνική στρατι-
ωτική δύναμη του Ιράκ, η κατάστα-
ση στο εσωτερικό της χώρας χαρα-
κτηρίζεται χαοτική. Διεξάγεται ένας 
διαρκής εθνοθρησκευτικός εμφύ-
λιος πόλεμος σιιτών εναντίον σου-
νιτών.

Οι σουνίτες-τζιχανιστές της ορ-
γάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ 
και στο Λεβάντε (ISIS), που υποστη-
ρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, 
αξιοποιώντας την προφανή αδυνα-
μία της σιιτικής κεντρικής κυβέρ-
νησης του Ιράκ, που υποστηρίζεται 
από το Ιράν (το σιιτικό καθεστώς της 
Τεχεράνης), αλλά και τις ΗΠΑ, πα-
ρόλα αυτά, αυτοί οι ακραίοι τζιχα-
ντιστες, συνεχίζουν να επιτίθεται  και 
να καταλαμβάνουν διάφορες πόλεις 
του κεντρικού και βόρειου Ιράκ, 
αλλά και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις 
κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράκ τη 
Βαγδάτη. 

Η απόφαση του Αμερικανού 
προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να 
στείλει τουλάχιστον τριακόσιους 
(300) πεζοναύτες και άλλους στρατι-
ωτικούς συμβούλους, για να ενισχύ-
σουν τον παραπαίοντα  στρατό του 
Ιράκ, πιθανόν να έχει κακή συνέ-
χεια. Και αυτό διότι, ενυπάρχει ο κίν-
δυνος να εμπλακεί στρατιωτικά και 
πάλι η Δύση στο Ιράκ. Άλλωστε, την 
πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής 
της Δύσης σε Συρία, Ουκρανία και 
Ιράκ εξετάζουν οι υπουργοί Εξωτε-
ρικών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., στις 
συνεδριάσεις στο Λουξεμβούργο 

και Βρυξέλλες.
Επίσης, η πρόταση να χρησιμο-

ποιηθεί η αμερικανική αεροπορία, 
για να σταματήσουν την προέλαση 
οι τζιχαντιστές προς τη Βαγδάτη, δεν 
είναι και η καλύτερη, αφού τα πιθα-
νότερα  θύματα θα είναι και πάλι οι 
άμαχοι πολίτες κάτοικοι του Ιράκ.                             

Σε γενικές γραμμές, αυτά που 
συμβαίνουν τώρα στην περιοχή του 
Λεβάντε (Συρίας) και του Ιράκ είναι  
πολύ σημαντικά, καθώς εκτιμάται 
ότι θα ανατρέψουν τις υπάρχουσες 
ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. 
Και, το κυριότερο, από τη δυναμική 
αυτών των γεγονότων θα εξαρτηθεί 
αν η σημερινή σύγκρουση  εξελι-
χθεί σε έναν ευρύτερο διαμουσουλ-
μανικό θρησκευτικό πόλεμο ή, ακό-
μη χειρότερα, σε γενικευμένη απο-
σταθεροποίηση της ευρύτερης γε-
ωγραφικής περιοχής, με ένοπλες 
συγκρούσεις μεταξύ κρατών.

Ο μεγάλος νικητής κατά πάσα 
πιθανότητα θα είναι οι Κούρδοι, 
αλλά και οι ακραίοι τζιχαντιστές της 
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο 
Ιράκ και το Λεβάντε».

Όμως, σε ένα στρατηγικό παί-
γνιο μηδενικού αθροίσματος, η νίκη 
του ενός αυτομάτως συνεπάγεται 
την ήττα του άλλου. Και στην περί-
πτωση που νικήσουν οι Κούρδοι, ο 
μεγάλος χαμένος θα είναι, μεσοπρό-
θεσμα, τουλάχιστον, η Τουρκία. 

Ο ενδεχόμενος διαμελισμός του 

Ιράκ, θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις 
και θα προκαλέσει ισχυρές γεωπο-
λιτικές αναταράξεις, που θα απλω-
θούν από τον Περσικό Κόλπο μέχρι 
την Ανατολική Μεσόγειο και το Αι-
γαίο.

 Η Τουρκία, όπως εκτιμούν πολ-
λοί αναλυτές, είναι εξαιρετικά ανή-
συχη για τις εξελίξεις στην περιοχή 
της και ειδικά για τα σχέδια ανεξαρ-
τησίας των Κούρδων, που προωθεί 
η αμερικανική διπλωματία. Γι’ αυτό 
ακριβώς, οι σχέσεις ΗΠΑ και Τουρ-
κίας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα.

Γενικά, αλλά και ειδικά για την 
Ελλάδα, σημαντική επίδραση, σε 
όλα τα μείζονα ζητήματα της περιο-

χής μας, ασκούν σοβαρές εξελίξεις, 
όπως τα γεγονότα σε ΟΥΚΡΑΝΙΑ-
ΚΡΙΜΑΙΑ, ο κίνδυνος τριχοτόμη-
σης του Ιράκ, η πολύπλοκη «υπό-
θεση Ιράν» και η εξελισσόμενη αμε-
ρικανο-ιρανική προσέγγιση, που 
έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέ-
σκεια του Ισραήλ και της Σαουδικής 
Αραβίας, οι οποίοι είναι οι πιο στα-
θεροί σύμμαχοι των Αμερικανών σε 
αυτή  την εύφλεκτη, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά, γεωγραφική περιο-
χή. Επίσης, δυναμική γεωστρατηγι-
κών ανατροπών προκαλούν οι αξι-
ώσεις ανεξαρτησίας των Κούρδων 
(Συρίας-Τουρκίας-Ιράν-Ιράκ), κα-
θώς και η παρατεταμένη αντιπαλό-
τητα Ισραήλ- Τουρκίας. 

Είναι σε εξέλιξη μια διπλωματι-
κή προσπάθεια αναθέρμανσης των 
σχέσεων των ΗΠΑ με το Ιράν, ώστε 
να υπάρξει ένα αντίβαρο στις σου-
νιτικές ένοπλες ομάδες και να επα-
νέλθει η ισορροπία των δυνάμεων 
στη Μέση Ανατολή και την Αραβι-
κή Χερσόνησο. Όπως είναι φυσι-
κό, η εξέλιξη αυτή ευνοεί το Ιράν, 
το οποίο έχει υποφέρει τα τελευταία 
χρόνια από τις οικονομικές  κυρώ-
σεις της Δύσης και επιθυμεί διακα-
ώς  να ανοίξουν και πάλι οι ξένες 
αγορές για τα προϊόντα του και ιδί-
ως για τις εξαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Όμως, αυτή η προ-
σέγγιση Ουάσιγκτον – Τεχεράνης 
έχει εξοργίσει το Ισραήλ και τη Σα-

ουδική Αραβία, τους πιο σταθερούς 
συμμάχους των ΗΠΑ. Ισραήλ και 
Σαουδική Αραβία, για πρώτη φορά, 
έχουν δική τους ατζέντα,  ξεχωριστή 
από τις στρατηγικές στοχεύσεις των 
ΗΠΑ.

 Να προσθέσουμε στα παραπά-
νω και την Κύπρο. Η αμερικανοβρε-
τανική διπλωματία προωθεί δύο σε-
νάρια: Το ένα είναι να δημιουργηθεί 
ένα συμμαχικό και ενεργειακό τόξο,  
που θα περιλαμβάνει το Ισραήλ, την 
Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώ-
πη. Στόχος, να μειωθεί η εξάρτηση 
της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της Γερμανί-
ας, από την Ρωσία. Και το άλλο, μια 
επαναπροσέγγιση Ισραήλ-Τουρκί-
ας, όμως, με άλλες επιλογές σχετικά 
με τις ροές και τους αγωγούς ενέρ-
γειας προς την Ευρώπη.    

Συμπερασματικά, η κατάσταση 
στη Μέση Ανατολή υπήρξε πάντα 
έκκρυθμη, αλλά ΠΟΤΕ δεν απει-
λούσε το ενεργειακό δίκτυο της πε-
ριοχής, που προμηθεύει με τερά-
στιες ποσότητες πετρελαίου την πα-
γκόσμια οικονομία. Σήμερα, καθώς 
το ISIS προελαύνει προς τη Βαγδά-
τη, και το Ιράκ βρίσκεται  σε εμφύ-
λιο πόλεμο, απειλούνται στρατηγι-
κά ενεργειακά συμφέροντα της Δύ-
σης…

Ολική επαναφορά του χάους
 Πιθανή η στρατιωτική εμπλοκή της Δύσης στο Ιράκ

Έντεκα χρόνια μετά την αμερικανοβρετανική στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ και ένα χρόνο αφότου αποσύρθηκε η πολυεθνική στρατιωτική δύναμη, η 
κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας χαρακτηρίζεται χαοτική.

Του Χρήστου Καπούτση

“ 

Αυτά που συμ-
βαίνουν στo Ιράκ 
είναι πολύ ση-
μαντικά, κα-
θώς μπορούν 
να ανατρέψουν 
τις υπάρχουσες 
ισορροπίες στην 
ευρύτερη περι-
οχή. 

Ολική επαναφορά του χάους
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Η αποτελεσματικότητα αποτε-
λούσε ανέκαθεν πάγια απαίτη-
ση στην πολιτική. Αν και είναι 
αυτονόητο, το αναφέρω. Παρα-
τηρείται όμως (εδώ και πολλές 
δεκαετίες) μια σταδιακή υπερ-
τροφική πρόκριση της αποτε-
λεσματικότητας στην πολιτι-
κή, της οποίας χαρακτηριστικό 
γνώρισμα είναι η αυτοεπιβε-
βαίωσή της. Η πολιτική σκέψη 
που παράγεται, παρά το όποιο 
ταλέντο της, όχι μόνο μελετά τα 
θέματα υπό το εργαλειακό πρί-
σμα της υπερτροφικής απαίτη-
σης, αλλά εξοβελίζει επιμέρους 
παραμέτρους ή ακόμα και ολό-
κληρα θέματα που αδυνατεί να 
επεξεργαστεί, ως μη σημαντικά 
ή ακόμα και ως μη υπάρχοντα.

Ο 
τρόπος με τον οποίο 
το γεγονός αυτό συν-
διαλέγεται με το πα-
γκόσμιο μαζικοδη-

μοκρατικό πνεύμα των ίσων ευ-
καιριών στην κατανάλωση, μένει 
να ερευνηθεί ενδελεχώς και δεν 
θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε λί-
γες γραμμές. Το παρόν άρθρο προ-
σπαθεί να ψηλαφίσει μία κρυμμένη 
συγγένεια διάφορων πρωτοεμφανι-
ζόμενων τάσεων στον ελλαδικό δη-
μόσιο χώρο, εκ πρώτης όψεως μη 
συνδεδεμένων, με την προαναφερ-
θείσα δυσαρμονία του σημερινού 
συμβατικού πολιτικού λόγου.

Αίτια
Η βαθμιαία απουσία συλλογικής 
υπαρξιακής θέασης οδηγεί και στη 
βαθμιαία απουσία προοπτικής, στό-
χευσης και πολιτισμικού φορτί-
ου των μελών που εκλέγονται στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η 
διατιθέμενη ενέργεια καταναλώνε-
ται σε ευφάνταστες ή μη προτάσεις 
διοικητικών και οικονομικών προ-
βλημάτων, αναγόμενες πια στο επί-
πεδο της ανώτερης πολιτικής. Μοιά-
ζει λοιπόν με μια συλλογική αυτα-
πάτη, που ανάγει το λουστράρισμα 
του πλοίου σε αυταξία, ενώ αυτό 
πλέει με σπασμένο τιμόνι. Ποιο εί-
ναι όμως το κρίσιμο στοιχείο που 
προκαλεί τη βαθμιαία αυτή απου-
σία κριτικής σκέψης και συλλογικής 
αυτοσυνειδησίας και πώς αυτό κα-
θιστά την αποτελεσματικότητα από-
λυτα κυρίαρχη αξία;

Είναι αδιαμφισβήτητες οι δυ-
νατότητες που προέκυψαν από την 
ανάπτυξη των εργαλείων και των 
μέσων σε όλα τα επίπεδα (αναλυ-

τικών, συλλογιστικών, επικοινω-
νίας, κ.λπ.). Παρ’ όλα αυτά, γίνεται 
παραπάνω από εμφανής μια ανα-
στροφή της λογικής πορείας μετα-
ξύ σκοπών-ιδεών και εργαλείων. Η 
πληθώρα και οι δυνατότητες των μέ-
σων καθορίζουν τα διαθέσιμα χρο-
νοδιαγράμματα και, σε τελική ανά-
λυση, ποιοι σκοποί είναι πραγμα-
τοποιήσιμοι και ποιοι εξωπραγμα-
τικοί, με την πολιτική αυταπάτη να 
εκτείνεται στην πλήρη ιδεολογικο-
ποίηση του άμεσα εφικτού. Τα νέα 
εργαλεία ολοένα και περισσότερο / 
γρηγορότερα δημιουργούν υπέρμε-
τρες δυνατότητες, όχι απόλυτα ελέγ-
ξιμες προσδοκίες και κατ’ επέκταση 
βιαιότερες εναλλαγές. Η επίταση για 
συλλογική προσαρμοστικότητα δη-
μιουργεί καταστάσεις πανικού που 
αναγκάζουν, αναλόγως τις εκάστο-
τε άμυνες, σε άτακτη αντικατάστα-
ση των συλλογικών και ατομικών 
στοχεύσεων από ένστικτα και ορμές 
επιβίωσης. Η σταδιακή μετεξέλιξη 
της όποιας δράσης/πολιτικής από 
παράγωγο κριτικής σκέψης, σε πα-
ράγωγο ενστίκτων επιβίωσης, κα-
θιστά βαθμιαία το άμεσο ποσοτικο-
ποιημένο αποτέλεσμά της, ως το μο-
ναδικό μέτρο αξιολόγησής της, μιας 
και η πολιτική αυτή δεν εντάσσεται 
πια σε κανένα συλλογικό όραμα και 
κυρίως σε καμία υπαρξιακή θέαση 
ή επιλογή, ώστε να κριθεί αναλόγως. 
Η σταδιακή κυριαρχία της ρητορι-
κής της αποτελεσματικότητας, ου-
σιαστικά αποτελεί δείκτη κάλυψης 

της πραγματικότητας και της πολύ-
πλευρης ανθρώπινης πτυχής των 
προβλημάτων πίσω από έναν ασα-
φή ευαγγελισμό βιολογικής αναπα-
ραγωγής. Αφού στο μέλλον θα έρθει 
μια κάποια λύση, σήμερα επιτρέπο-
νται τα πάντα.

Μορφοποιήσεις και συγγένειες

Η κυριαρχία της αποτελεσματικότη-
τας μορφοποιείται αναλόγως με τις 
καταβολές, τα συμπλέγματα και τα 
ένστικτα των κοινωνικών ομάδων 
που «μολύνονται». Στα ακραία στοι-
χεία παίρνει τη μορφή τρομοκρατί-
ας, αυτοδικίας και ολοκληρωτισμού 
προς άμεση εκπλήρωση του θεο-
ποιημένου φαντασιακού τους, ενώ 
στα μετριοπαθή στοιχεία παίρνει τη 
μορφή του οικονομισμού, πραγμα-
τισμού ή «εγχειριδίου επιβίωσης» 
σε ένα έτσι κι αλλιώς παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον. Οι διάφορες 
ομάδες προσπαθούν να καλύψουν 
την απουσία συγκροτημένων στο-
χεύσεων, εμφανίζοντας φαντασιακά 
οράματα ή «εφικτότητες»(sic) ντυμέ-
νες ιδεολογικά.

Τα ψευδο-οράματα των ακραί-
ων στοιχείων εμφανίζονται σε διά-
φορους βαθμούς γραφικότητας περί 
αίματος, περιούσιου λαού, ελληνι-
κής ιδιαιτερότητας και παλαιών με-
γαλείων με μεγάλες δόσεις φολ-
κλόρ. Έτσι, μεταφέρουν στη σφαίρα 
του υπερφυσικού την ύπαρξη συλ-
λογικού υποσυνειδήτου και κοινής 
καταγωγής, πέφτοντας σε διπλό ολί-

σθημα. Καθιστούν την συλλογική 
τους παράδοση ακίνδυνη και γρα-
φική για τις συστημικές ισοπεδωτι-
κές επιδιώξεις, και ταυτόχρονα απο-
κόπτονται από την διεθνή πραγμα-
τικότητα και τους συσχετισμούς της, 
αποκλείοντας τη χώρα τους από την 
ιστορία.

Τα ψευδο-οράματα των μετριο-
παθών εντοπίζονται στον φιλελεύ-
θερο κοσμοπολιτισμό και αναλώ-
νονται σε διακηρύξεις μιας ονειρι-
κής κατάστασης ίσων ευκαιριών, με 
αγορές που ενοποιούν τον κόσμο 
και του δίνουν δυνατότητες αυτο-
πραγμάτωσης, εξηγώντας κυνικά τη 
σταδιακή φτωχοποίηση των λαών 
ως την αυτοδίκαιη κατάληξη των 
μη ικανών. Η αριστερίστικη όψη του 
ίδιου νομίσματος διακηρύττει νεφε-
λώδεις ασάφειες και κλισέ περί αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού 
στη διαφορετικότητα και βαθμιαί-
ας κατάργησης των συνόρων, υπο-
στηρίζοντας αφελώς (πολιτικά) πως 
η αποσιώπηση των διαφορών μετα-
ξύ των λαών θα δημιουργήσει αυτο-
μάτως και τις προϋποθέσεις ειρήνης 
μεταξύ τους. Πρόκειται περί θολών 
αντιμετωπίσεων, οι οποίες δεν βασί-
ζονται σε καμία ιστορική πραγματι-
κότητα και φαντασιώνονται μια χυ-
λώδη ομοιογένεια όπου τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα θα έχουν μπει στον 
αυτόματο πιλότο, προσπαθώντας 
πιθανόν να εξορκίσουν τη γενική 
απροθυμία/φόβο τους να επανέλ-
θουν σε οποιονδήποτε βαθμό ρήξης 

με το ευδαιμονιστικό σύστημα που 
τους τρέφει.

Επίλογος

Όπως αναφέρθηκε και στην εισα-
γωγή, η απαίτηση για αποτελεσμα-
τικότητα σε ένα σύστημα δυσλει-
τουργικό και γραφειοκρατικό είναι 
μια υγιής αντίδραση. Γι’ αυτό και σε 
επιμέρους ζητήματα οι δημιουργι-
κές τεχνοκρατικές συμβουλές είναι 
παραπάνω από καλοδεχούμενες. Η 
υπερτροφία αυτής της αποτελεσμα-
τικότητας, λόγω απουσίας συλλογι-
κής στόχευσης, είναι αυτή που δημι-
ουργεί τις στρεβλώσεις στον πολιτι-
κό λόγο. Δεν μπορώ να δω με ποιον 
τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει κά-
ποια αναγέννηση της πολιτικής σκέ-
ψης από τις αναφερθείσες κατηγο-
ρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 
ενότητες που άπτονται της διαμόρ-
φωσης συλλογικής ταυτότητας και 
εθνικής ή ευρωπαϊκής στρατηγικής, 
δηλαδή στα θέματα παιδείας, πολι-
τισμού και εξωτερικής πολιτικής, οι 
ακραίοι δείχνουν να μην αντιλαμβά-
νονται την πραγματικότητα και τους 
συσχετισμούς, ενώ οι μετριοπα-
θείς διακρίνονται από την ατολμία/
απροθυμία να εκφέρουν κάτι πε-
ρισσότερο από γενικόλογες ασάφει-
ες και ευχολόγια. Προσπάθησα να 
αναδείξω μια κοινή αιτία δημιουρ-
γίας αυτών των αδυναμιών.

Τα παράγωγα της υπερτροφικής πρόκρισης 
Η περίπτωση της Ελλάδας

Του Γιάννη Μπαργιώτα
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Πάνε πάνω από τριάντα χρόνια που ταξί-
δευα με το τρένο Κολωνία- Αθήνα, ταξί-
δι δυόμισι ημερών κι έτσι αναγκαστικά 
μίλησα πολύ με τους διπλανούς μου. Ο 
Θεσσαλονικιός γύριζε μετά είκοσι χρό-
νια πίσω μόνο με την οικοσκευή του, 
στη συζήτηση ήταν άσος σε όλα και με 
όλα.

Ε 

γώ κείνη την εποχή με ιδεολο-
γική καθαρότητα εντυπωσιαζό-
μουνα με τον Θεσσαλονικιό, που 
ήταν και αναρχικός και τρομο-

κράτης και φασίστας με τον Παπαδόπουλο, 
και γερμανόφιλος και το αντίθετο, του άρεσε 
ο Θεοδωράκης, ο Μίκης βέβαια, ο ποταμί-
σιος ακόμα δεν υπήρχε, αλλά και ο Παντα-
ζής. Έτσι το 1983 έμαθα τον Λεπά. Αναρω-
τήθηκα, πολλές φορές, τι ιδεολογία κουβα-
λάει ο νεοέλληνας και γιατί.

Το μυαλό μου πήγε στα καφενεία και 
την αναγκαστική συναίνεση που έχουν με-
ταξύ τους οι θαμώνες. Ξέρουν πως αυτή εί-
ναι η καθημερινή τους μοίρα, ο άλλος δεξιός 
ή αριστερός, είναι αυτός που θα πιει καφέ, 
ξέρει πως οι πολιτικοί είναι μακριά μετά τις 
εκλογές, ενώ ο «αντίπαλος» είναι εκεί και θα 
είναι και αύριο εκεί. Έτσι η  καθημερινότη-
τα οδηγεί στην αποδοχή του άλλου, αλλά και 
σε μια αποδοχή εσωτερική του άλλου, που 
φτιάχνει ένα κράμα συγχυσμένο και φοβικό.

Το φοβικό υπάρχει γιατί έχει εσωτερι-
κεύσει τον φόβο της εξουσίας. Η μόνη διέ-
ξοδος θα ήταν να αναλάβει ο ίδιος δράση, 
αλλά ο φόβος οδηγεί σε αναθέσεις, αντί να 
δράσει ο ίδιος. Μια ανάθεση αυτού που φο-
βάται την εξουσία είναι να του λύσει το πρό-
βλημα κάποιος που επίσης έχει δύναμη και 
εξουσία κι αυτός, σιωπηρά, θα πάει μαζί του.

Εμείς, που δεν κυκλοφορούμε στα κα-
φενεία, δεν πήραμε είδηση αυτές τις με-
ταλλάξεις και τις αλλαγές που γίνανε προς 
το χειρότερο. Πως ο φόβος σιγά σιγά έγι-
νε Χρυσή Αυγή. Ο Θεσσαλονικιός του τρέ-
νου, που ήταν και λίγο χουντικός, έδωσε τη 
θέση του σε μια άλλη φιγούρα, που ονόμα-
σα «Αταίριαστος».

Στα σημερινά καφενεία, ειδικά του κέ-
ντρου, τα πράγματα έχουν αγριέψει, σηκώνε-
ται ο πελάτης και λέει Χρυσή Αυγή, το αφε-
ντικό του λέει, κάτσε κάτω, γύρω Αλβανοί, 
άνεργοι και κουλτουριάρηδες. Σιωπηλός 
ο «αταίριαστος», παρακολουθεί, ταξιδεμέ-
νος, κουλτουριάρης, ηθοποιός από αριστε-
ρή οικογένεια, χαμογελαστός και απελπι-
σμένος 65άρης, μια φιγούρα αναρχοαυτό-
νομου. Κάποια στιγμή που η κουβέντα πη-
γαίνει στο συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε, κά-

νει τη μοιραία κίνηση, ξεγυμνώνει το φανε-
λάκι του και μας δείχνει τον ώμο του πού 
’χει τατουάζ έναν τεράστιο αγκυλωτό σταυ-
ρό. Ακόμα προσπαθώ να συνέλθω και τώρα 

που το γράφω το ξαναζώ. 

Συμπέρασμα, λοιπόν, είναι πως ο φόβος 
οδηγεί σε λύσεις εξουσιαστικές και αυταρχι-
κές, που ο απλός λαός ζητάει έναν δυνατό να 
τα βάλει με αυτόν που τον ταλαιπωρεί. Εμείς 
είμαστε μακριά του για να δώσουμε απα-
ντήσεις στα εναγώνια ερωτήματά του κι έτσι 
αυτοί ψαρεύουν στα θολά νερά, γιατί έχουν 
απλοϊκές λύσεις για απλοϊκούς ανθρώπους.

Δεν είμαστε πολλοί, αλλά δεν είμαστε και 
λίγοι, ας διαχυθούμε λοιπόν στα καφενεία, 
όπως κάνουμε τα καλοκαίρια που πιάνου-
με άγονες γραμμές, ας πιάσουμε τις άγονες 
γραμμές της κοινωνίας, εκεί εκκολάπτεται 
εν τη απουσία μας το αυγό του φιδιού, γιατί 
αλλιώς θα αυξηθεί το φαινόμενο να βλέπου-
με τον «αταίριαστο» με αγκυλωτό σταυρό.

Ο «Αταίριαστος»
Ας ξεχυθούμε στις άγονες γραμμές της ελληνικής κοινωνίας

Το μυαλό μου πήγε στα καφενεία και την αναγκαστική συναίνεση που έχουν μεταξύ τους 
οι θαμώνες. Ξέρουν πως αυτή είναι η καθημερινή τους μοίρα, ο άλλος δεξιός ή αριστερός, 
είναι αυτός που θα πιει καφέ, ξέρει πως οι πολιτικοί είναι μακριά μετά τις εκλογές, ενώ ο 
«αντίπαλος» είναι εκεί και θα είναι και αύριο εκεί.

Του Παναγιώτη Κόρπα

Ο Αμπού Μπακρ Αλ-Μπαγκντάτι,  ο ηγέτης του 

«Ισλαμικού Κράτους», που δημιουργείται 

μέσα από την αποσύνθεση της Συρίας και 

του Ιράκ διέταξε, την Αλ-Κάιντα και τον διά-

δοχο του  Οσάμα Μπιν Λάντεν,  Αιμάν αλ Ζα-

ουάχρι, να υπακούσουν στον νέο χαλίφη των 

1,5 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων, δηλα-

δή τον ίδιο!  

Αρχικά, υπό την αιγίδα της Αλ-Κάιντα, όπως και 

η Τζαμπάτ Αλ Νούσρα στη Συρία, η οργάνω-

ση του η ISIS, προχώρησε στη δημιουργία του 

«Iσλαμικού Κράτους» και την ανακήρυξή 

του σε χαλίφη. 

Ο Αλ Μπαγντάτι  γεννήθηκε στη Σαμάρα του Ιράκ 

και είναι σουνίτης κληρικός, με πτυχίο στην 

παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο της Βα-

γδάτης. Μετά το «Σοκ και Δέος» του 2003, 

σύντομα μεταμορφώθηκε σε έναν κατά συρ-

ροή δολοφόνο – ανατινάζοντας παιδιά σι-

ιτών σε ζαχαροπλαστεία ή γυναίκες σε γά-

μους. 

Χρηματοδοτημένος από ισχυρούς παράγοντες 

στον Κόλπο, ίσως και την ίδια τη βασιλική 

οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, διαθέ-

τει έναν στρατό από καλά εκπαιδευμένους 

μουτζαχίντ, συχνά  κατόχους ευρωπαϊκού δι-

αβατηρίου, με πολεμική  εμπειρία στο Ιράκ, 

το Αφγανιστάν και, σε μικρότερο βαθμό, την 

Τσετσενία.

Τώρα πια το «τζίνι», που για πρώτη φορά απε-

λευθέρωσαν οι Αμερικανοί στο Αφγανι-

στάν με τον εξοπλισμό των αντισοβιετικών 

ανταρτών και του Μπιν Λάντεν, μετά από τρι-

άντα χρόνια  μεταμορφώθηκε σε έναν ζω-

ντανό «δράκο», που απειλεί να αιματο-

κυλίσει, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους 

Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, ολόκλη-

ρη τη Μέση Ανατολή. Η ρεβάνς της ισλαμι-

κής-σουνιτικής παγκοσμιοποίησης απέναντι 

στην αμερικανική παγκοσμιοποίηση.

Αμπού 
Μπακρ Αλ 
Μπαγκντάτι

     ΑΠΟΨΗ

“ 

Το φοβικό υπάρχει γιατί 

έχει εσωτερικεύσει τον 

φόβο της εξουσίας. Η 

μόνη διέξοδος θα ήταν 

να αναλάβει ο ίδιος 

δράση, αλλά ο φόβος 

οδηγεί σε αναθέσεις, 

αντί να δράσει ο ίδιος. 
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Εδώ και μερικούς μήνες, μια εκ-
κωφαντική σιωπή γύρω από το 
μεταναστευτικό ζήτημα και τις οι-
κουμενικές του διαστάσεις τεί-
νει να πάρει χαρακτήρα μονιμό-
τητας. Ενδεικτικές οι αναφορές 
αποσιώπησης: πρώτον η κυβερ-
νητική αναγόρευση της λαθρομε-
τανάστευσης -κατόπιν επιταγών 
διεθνών ΜΚΟ- σε ανώδυνη «πα-
ράτυπη πράξη» και δεύτερον η 
προφανής σχέση του συντελού-
μενου γεωπολιτικού ορυμαγδού 
στην ευρύτερη περιοχή μας, με 
τη μελλοντική διόγκωση μετα-
ναστευτικών ρευμάτων προς τη 
χώρα μας.  

Ο 
μολογουμένως, πρό-
κειται για μια, εκ πρώ-
της όψεως, περίεργη σι-
ωπή, λες και η παράνο-

μη μετανάστευση έπαψε να υφίσταται 
ως πρόβλημα εθνικό, κοινωνικό, οι-
κονομικό. Λες και η λεηλατημένη Ελ-
λάδα με τα διάτρητα σύνορα δεν εξα-
κολουθεί να αποτελεί μια από τις κύ-
ριες εισόδους λαθρομεταναστών στην 
Ευρώπη ή να έχουν εκλείψει όλοι οι 
εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες 
που ενθαρρύνουν την παράνομη εί-
σοδο μεταναστών και τον εγκλωβισμό 
τους στην Ελλάδα. Λες και η εξαντλη-
μένη, διχασμένη και ταπεινωμένη ελ-
ληνική κοινωνία να μη συνειδητο-
ποιεί, ότι κατ’ εξακολούθηση η Τουρ-
κία υποδαυλίζει το μεταναστευτικό 
πρόβλημα της Ελλάδας, οι Ευρωπαί-
οι εταίροι αρνούνται να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους, στο Αιγαίο ο θάνατος 
παραμονεύει τα επόμενα θύματά του, 
οι Τούρκοι δουλέμποροι και οι Έλλη-
νες δουλοκτήτες συνεχίζουν να θη-
σαυρίζουν, το δημογραφικό πρόβλη-
μα οξύνεται, η εισαγόμενη εγκληματι-
κότητα αυξάνεται, η εγχώρια ακροδε-
ξιά δυναμώνει επικίνδυνα, οι γειτονιές 
των ελληνικών μεγαλουπόλεων χά-
νουν τον παραδοσιακό τους χαρακτή-
ρα, η ανεργία δεν τιθασεύεται και το 
παρεμπόριο ζει και βασιλεύει. 

Όμως, η προσπάθεια αποσιώ-
πησης του μεταναστευτικού προβλή-
ματος στην Ελλάδα των καταστρεπτι-
κών μνημονίων είναι μια καθ’ όλα 
αναμενόμενη εξέλιξη, που συσχετίζε-
ται και με τις καταθλιπτικές συνθήκες 
παρακμής και κοινωνικής αποσύν-
θεσης που βιώνει η χώρα. Άλλωστε, 
αυτό που ανησυχεί το καθεστώς δεν 
είναι τα «εθνικιστικά» θέματα, όπως 
το μεταναστευτικό, το δημογραφι-
κό ή η απώλεια της εθνικής ταυτότη-
τας κ.λπ, αλλά η ενδεχόμενη απώλεια 

της –ελέω δανειστών– εξουσίας του, η 
επιβίωση του πολιτικού συστήματος 
και η συνέχιση της λεηλασίας από το 
κλεπτοκρατικό και παρασιτικό σύστη-
μα των ημέτερων. Ακόμη και η ακρο-
δεξιά πρόκληση των πρόσφατων ευ-
ρωεκλογών, βασική παράμετρος της 
οποίας ήταν η παράνομη μετανάστευ-
ση, σκεπάστηκε από τις προπαγανδι-
στικές ομοβροντίες των καθεστωτικών 
ΜΜΕ και από τις άναρθρες κραυγές 
των πολύμορφων υποτακτικών της 
τρόικας, που διαχρονικά παριστάνουν 
τους σωτήρες μιας μόνο κατ’ όνομα 
πλέον-δημοκρατικής και εθνικά ανε-
ξάρτητης χώρας. 

Οι ασυγκρίτα περισσότεροι πο-
λίτες επιλέγουν παθητικά τη σιωπή, 
αφήνοντας την Ιστορία να προχωρεί, 
ερήμην των δικών τους πεποιθήσεων 
και επιδιώξεων, προς το μοιραίο. Σιω-
πούν, κυρίως από δειλία, γιατί γνωρί-
ζουν, ότι στο όνομα της τυραννίας της 
πολιτικής ορθότητας αρκεί μια απλή 
επισήμανση των δυσάρεστων –έστω, 
για ένα μόνο τμήμα της κοινωνίας– 
επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης μετανά-
στευσης, για να επωμιστούν αυτομά-
τως την ταμπέλα του «ρατσιστή», του 
«ξενόφοβου» κ.λπ. Όμως, ανεξάρτητα 
από το αν υπάρχουν –και υπάρχουν 
πολλοί– άνθρωποι στη χώρα μας που 
διακατέχονται πράγματι από τέτοια 
σαφώς ανάρμοστα με τον πολιτισμό 

μας χαρακτηριστικά, είναι πλέον πα-
σιφανές ότι αυτές οι –προς γενική πλέ-
ον πολιτική χρήση– έννοιες τείνουν 
να καταστούν οργουελικά ιδεολογι-
κοπολιτικά όπλα («Kampfbegriffe») ή 
στην καλύτερη περίπτωση έχουν χά-
σει το πραγματικό τους νόημα, καθώς 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να 
ικανοποιούν κυρίως παγκοσμιοποι-
ητικές πολιτικές επιδιώξεις. Μετα-
τράπηκαν σε έννοιες- φορείς ενός δι-
φορούμενου, σημειολογικού τεχνά-
σματος, που αποτελεί διεθνώς την 
αιχμή του δόρατος της νεοφιλελεύθε-
ρης (δεξιάς και αριστερής) στρατηγι-
κής της υπεραπλούστευσης και κατά 
συνέπεια της ηθικοποίησης του με-
ταναστευτικού ζητήματος. Πρόκει-

ται για λέξεις που αυτομάτως εμπερι-
έχουν την έννοια της παραβατικότη-
τας και του κοινωνικού στιγματισμού, 
ακόμη και για αυτόν που θέλει απλώς 
να διαφοροποιηθεί από τους άλλους, 
προβάλλοντας το δικαίωμα στην ιδι-
οπροσωπία και στην οικεία πολιτι-
σμική ταυτότητα, η οποία επιβιώνει 
μέσα σ’ ένα αξιοπρεπές και ανθρώπι-
νο περιβάλλον που ο ίδιος προσδιόρι-
σε και οριοθέτησε. Έτσι, η κατηγορία 
των «διακρίσεων» (discrimination, 
Diskriminierung, discriminazione, 
από το λατινικό descriminare = δι-
αφοροποιώ) κατά μεταναστών –και 
όχι της διαφοροποίησης από αυτούς– 
αποτελεί μια από τις πλέον αποτελε-
σματικές λέξεις-όπλα των απανταχού 
«αντιρατσιστών», που ενίοτε δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από την κατηγορία να 
έχει κάποιος το δικαίωμα απλώς να 
διαφοροποιεί και να διαφοροποιεί-
ται. Και ας είναι σε όλους γνωστό, ότι 
ο εχέφρων άνθρωπος μπορούσε ανέ-
καθεν να διακρίνει τις πανταχού πα-
ρούσες διαφοροποιήσεις της φύσης 
και να τις αντιμετωπίζει ορθολογικά 
και προς το γενικό καλό, στη βάση του 
ανθρωπισμού, του πολιτισμού και της 
αλληλεγγύης.  

Αυτή η ύποπτη σιωπή δεν σημαί-
νει όμως, ότι κάποιοι δεν συνεχίζουν 
μεθοδικά και απρόσκοπτα το «φιλο-
μεταναστευτικό» τους έργο, ενίοτε με 
κρατική ή και διεθνή χορηγία και εν-

θάρρυνση. Αυτά οι ποικιλόμορφοι θι-
ασώτες του πολυπολιτισμικού φλη-
ναφήματος στο όνομα της παγκο-
σμιοποίησης και οι πάσης φύσεως 
ηθικολόγοι. Είναι όλοι αυτοί που προ-
παγανδίζουν την πολιτική των ανοι-
χτών συνόρων και που περιορίζουν 
ασφυκτικά το πλαίσιο του ειλικρινούς 
και ρεαλιστικού διαλόγου για το μετα-
ναστευτικό. Είναι η φαιοκόκκινη φά-
λαγγα των δήθεν «φρουρών του αντι-
ρατσισμού», με τα στερεότυπα και τις 
ασυνάρτητες ιδεοληψίες, αλλά και το 
αυτόκλητο «κλαμπ των φιλάνθρω-
πων», κυρίως της «υψηλής κοινωνί-
ας» και των ΜΜΕ. Είναι εκείνοι που 
συστηματικά συσχετίζουν το μετανα-
στευτικό αποκλειστικά και μόνο με 
την όποια παράνομη δράση της Χρυ-
σής Αυγής και βάζουν στο στόχαστρο 
ακόμη και εκείνους που θα τολμή-
σουν να ψελλίσουν, ότι με τις ηθικολο-
γίες, τις έξωθεν εντολές, τα ομιχλώδη 
εθνομηδενιστικά ιδεολογήματα, την 
κατασυκοφάντηση και το κουκούλω-
μα, όχι μόνο δεν θα λυθούν τα υπαρ-
κτά κοινωνικά προβλήματα της χώ-
ρας που απορρέουν από την ανεξέ-
λεγκτη μετανάστευση, αλλά θα οξύνο-
νται, με απρόβλεπτες επιπτώσεις για 
τη χώρα, που σταδιακά θα μεταβάλλε-
ται σε χώρο. 

Είναι σαφές ότι η –μετά από εξω-
τερικές επιταγές– θεσμοθετημένη και 
ποικιλοτρόπως χρηματοδοτούμε-
νη, «αντιρατσιστική» ιδεολογία, που 
εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέρο-
ντα και που επιδιώκει να χαρακτηρί-
ζει συλλήβδην, ιδιαίτερα τον «λαουτζί-
κο», που εγκλωβίστηκε στα εξαχρειω-
μένα γκέτο της χώρας μας, σε «ρατσι-
στή» και να του στερεί το θεμελιώδες 
δικαίωμά του να κρατήσει τη δική 
του πολιτισμική ιδιαιτερότητα, είναι 
άκρως προβληματική και δεν περιο-
ρίζεται να εξουδετερώσει απλώς τον 
πραγματικό υπαρκτό ρατσισμό. Αυτό 
που κυρίως επιδιώκει είναι να αποδε-
χτεί ο ελληνικός λαός αγόγγυστα και 
μοιραία τις επιπτώσεις του οικουμενι-
κού προβλήματος της μετανάστευσης, 
το οποίο βεβαίως δημιούργησαν κά-
ποιοι άλλοι και το οξύνουν συνεχώς 
με τη νεοαποικιοκρατική και ιμπε-
ριαλιστική πολιτική τους. Γι’ αυτό και 
όποιος στο μέλλον θα δυσανασχετεί 
για τις δυσμενείς επιπτώσεις του με-
ταναστευτικού ή και θα αντιστέκεται 
ακόμη στην πολιτισμική του ισοπέ-
δωση και υποβάθμιση της ζωής του, 
θα αναλαμβάνει αυτοβούλως το κό-
στος του πολιτικού και κοινωνικού 
στιγματισμού του και, βεβαίως, το ρί-
σκο της ποινικής του καταδίκης, ακό-
μα και για απλό «έγκλημα σκέψης».

Το μεταναστευτικό 
και οι δήθεν «φύλακες του αντιρατσισμού»

Όμως, η προσπάθεια αποσιώπησης του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα των καταστρεπτικών μνη-
μονίων είναι μια καθ’ όλα αναμενόμενη εξέλιξη, που συσχετίζεται και με τις καταθλιπτικές συνθήκες παρακμής 
και κοινωνικής αποσύνθεσης που βιώνει η χώρα.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 

Οι περισσότε-

ροι πολίτες επι-

λέγουν παθη-

τικά τη σιωπή, 

αφήνοντας την 

Ιστορία να προ-

χωρεί, ερήμην 

των δικών τους 

πεποιθήσεων...

                                                                                                                                    ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
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> 
Τα διηγήματα του Γ.Τσέ-
γκου, που τα περισσότε-
ρα έχουν δημοσιευθεί 
στο εκλεκτό περιοδικό 

«Νέα Ευθύνη», γραμμένα σε πρώ-
το πρόσωπο, έχουν έναν έντονο αυ-
τοβιογραφικό χαρακτήρα αλλά και 
την ικανότητα να μας κάνουν οικεί-
ες τις καταστάσεις και τα γεγονότα 
που ο ίδιος έζησε. Η μέθεξη, συνε-
πώς, και όχι η απλή εξοικείωση με 
γεγονότα που έχουν συμβεί σε άλλο 
πρόσωπο και σε άλλο χρόνο είναι 
ένα μεγάλο προσόν που διαθέτει ο 
λόγος του συγγραφέα.  

Άλλο στοιχείο που χαρακτηρί-
ζει τον αξιακό κώδικα που απηχούν 
τα διηγήματα είναι η συγκατάβα-
ση, η επιείκεια, η αγάπη προς τους 
συγκεκριμένους ανθρώπους που 
ζουν μέσα σε καταστάσεις τις οποί-
ες σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύ-
νατο να ελέγξουν ή να αντιμετωπί-
σουν. Φυσικά, αν δεν υπήρχε μια 
πολύ καλή δραστική γραφή αλλά 
και η άρτια γνώση της γλώσσας μας 
τίποτε από αυτά δεν θα μπορούσε 
να συμβεί. Οι άνθρωποι μπορεί να 
κινούνται από κάποιες ιδεολογίες ή 
αξίες, να έρχονται σε σύγκρουση ή 
να συμφιλιώνονται, αλλά δεν παύ-
ουν να έχουν κάποια κοινά στοιχεία 
που προκαλούν το ενδιαφέρον και 
την συμπάθεια μας. Μέσα σε μια τέ-
τοια οπτική είναι εντελώς ξένη κάθε 
μανιχαϊστική λογική, που χωρίζει 
τους ανθρώπους με αυστηρό και 
κάθετο τρόπο ανάμεσα σε αυτούς 
που ανήκουν στο απόλυτο κακό 
και στους άλλους που ανήκουν στο 
απόλυτο καλό, δηλαδή ανάμεσα στο 
φως και στο σκοτάδι.

Το ομώνυμο διήγημα «ο 
Ανταρτόπαπας», που χαρίζει και 
τον τίτλο στο βιβλίο, αναφέρεται σε 
μια θρυλική μορφή της Εθνικής 
Αντίστασης, τον παπά του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, Δημήτριο Χολέβα. Στην συ-
ζήτηση που σκηνοθετείται μαζί του, 
περιγράφεται η διάσταση ανάμε-
σα στην κομματική καθοδήγηση 
και τους αντάρτες για την έναρξη 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώ-
να, αλλά και η ηθικολογική διαστρέ-
βλωση της εκκλησιαστικής ζωής. 
Οι διάλογοι από άποψη ύφους δι-
ακρίνονται για τον ρεαλισμό τους, 
ενώ με ιστορική ακρίβεια και πι-
στότητα ξαναφτιάχνονται τα επεισό-
δια μια τραγικής εποχής. Όπως λέει 
ο Ανταρτόπαπας: «Όταν εμείς βγή-
καμε στο βουνό, μπαίναμε στα χω-

ριά με τη γαλανόλευκη∙ πηγαίνα-
με πρώτα στην εκκλησία, ο Άρης 
πάντα φίλαγε το χέρι του παπά και 
τους μίλαγε για νέο ’21… για τον 
Καραϊσκο, τον Κολοκοτρώνη, τον 
Παπαφλέσσα∙ είχαν βγει πρωτύτε-
ρα και κάποιοι άλλοι, αλλά το κόμ-
μα τους κόλλησε τη ρετσινιά «λη-
σταντάρτες αυτοί βλέπεις δεν είχαν 
«ταξική συνείδηση»∙ ήρθαν όμως κι 
αυτοί μαζί μας… Ήταν σηκωμός, δεν 
ήταν «γύρος». Έτσι είχαμε και δεύ-
τερο «γύρο» στα Δεκεμβριανά, αλλά 
βέβαια και τον τρίτο με τον εμφύλιο» 
(σελ 71). Ο ανταρτόπαπας θα περι-
γράψει με τα μελανότερα χρώματα 
τον εμφύλιο που ακολούθησε και 
στον οποίο δεν συμμετείχε. 

Ξεχωριστό είναι το διήγημα η 
«Γιωργή», που και αυτό περιγράφει 
τις δραματικές συνέπειες που είχε ο 
εμφύλιος στην καθημερινή ζωή των 
απλών ανθρώπων. Πρόκειται για τη 
μάνα δύο παιδιών, η οποία έπασχε 
από φυματίωση και η οποία ζού-
σε μόνη, αφού ο άντρας της ήταν 
αντάρτης που δεν είχε παραδώσει 
τα όπλα, ενώ τα δύο της παιδιά, τα 
είχαν δώσει σε άλλους να τα μεγα-
λώσουν που είχαν μεγαλύτερη οι-
κονομική ευχέρεια. Οι εικόνες που 
φτιάχνει, χρησιμοποιώντας ένα λιτό 
λεξιλόγιο είναι από τις πιο δυνα-
τές: «Η Μητέρα ευχαρίστησε γύ-
ρισε σε ‘μένα λέγοντας: «εσύ κάτσε 
εδώ ώσπου να γυρίσω» και βγήκε 
στο δρόμο κατευθυνόμενη προς το 
σπίτι της Γιωργής, η οποία ήταν ήδη 
έξω και καθόταν σ’ ένα χαμηλό σκα-
μνί. Εγώ παρατηρούσα τη Μητέρα 
και την Γιωργή∙ η απόσταση δεν 
ήταν μεγάλη κι έτσι δεν ήταν δύσκο-
λο να διακρίνω το πόσο είχε αδυ-
νατίσει η καϋμένη και να καταλά-
βω καλύτερα την έννοια του “φορ-
τώνει”!... Ήταν ντυμένη και στα μαύ-
ρα, απ’ όταν της είπαν ότι χάθηκε ο 
Μήτσος, που βρέθηκε ξεπαγιασμέ-
νος στο βουνό όταν τραυματίστηκε 
σε μια μάχη» (σελ. 54,55).

Βεβαίως ο Γ. Τσέγκος δεν πε-
ριγράφει μόνο την τραγική πλευ-
ρά της ζωής, αλλά και την πιο δια-
σκεδαστική, αφού και ο ίδιος διαθέ-
τει πηγαίο χιούμορ. Είναι εντυπωσι-
ακό, ότι και στις πιο σκοτεινές, στις 
πιο οδυνηρές στιγμές των ανθρώ-
πων, δεν απουσιάζει ούτε η χαρά, 
ούτε το γέλιο. Τέτοιες είναι στο διή-
γημα με τον τίτλο η «Πληροφορία», 
όπου σε μια φυλακή είναι κλεισμέ-
να ένα ανώτερο, ένα κατώτερο κομ-

ματικό στέλεχος και ένας ποινικός 
κρατούμενος. Είναι εντυπωσιακό, 
με πόση εξουσιομανία είναι δια-
ποτισμένο ένα κομματικό στέλεχος, 
ακόμη και όταν είναι έγκλειστο και 
διωκόμενο. Εδώ θίγεται, όμως, ένα 
ευρύτερο θέμα: τι σχέσεις εξουσίας 
εγκατέστησε το κομμουνιστικό κόμ-
μα, όταν διωκόταν, με τι τρόπο θεμε-

λίωσε μια αυστηρή πειθαρχία, που 
δεν συγχωρούσε καμία παρέκκλι-
ση και τιμωρούσε κάθε αιρετικό. 

Ανάμεσα στα άλλα διηγήματα 
ξεχωρίζω αυτό που αναφέρεται στον 
Ρένο Αποστολίδη. Πρόκειται για μια 
πνευματική φυσιογνωμία, προκλη-
τική, απρόβλεπτη, αυθεντική. Όμως 
συγχρόνως ήταν πολύ καλός φιλό-
λογος και πολύγραφος συγγραφέας. 
Βεβαίως λόγω της ιδιοσυγκρασίας 
δεν μπορούσε να είναι παρά «στιρ-
νερικός». Τα διάφορα γνωστά επει-
σόδια στα οποία πρωταγωνίστη-
σε, ο αυθεντικά περιπαικτικός, προ-
κλητικός ακόμα και υβριστικός λό-
γος του, τον έριξαν για πολλά χρόνια 
στην αφάνεια, αφού η μεθοδευμένη 
αποσιώπηση στην χώρα μας είναι 
μια συνήθης κατάσταση, ανεξάρτη-
τα αν επικρατεί δημοκρατικό ή αυ-
ταρχικό καθεστώς. Στο σπίτι του σύ-
χναζαν διάφοροι στοχαστές όπως ο 
Μ. Αναγνωστάκης. Στο Ρένο οφεί-
λουμε ένα από τα καλύτερα μυθι-
στορήματα για τον ελληνικό εμφύ-
λιο, την «Πυραμίδα 67». Τη σκηνή, 
από αυτό, όπου οι δύο πλευρές στα-
ματούν τον πόλεμο και τραγουδούν 
«Κάποια μάνα αναστενάζει» χρη-
σιμοποίησε ο Π. Βούλγαρης στην 

ταινία του «Ψυχή βαθιά». Εδώ, ο 
Τσέγκος περιγράφει έναν Ρένο χα-
ρούμενο, σχεδόν έφηβο: «Στη γιορ-
τή μου όλη την μουσική, με σι-ντί, 
την φρόντιζε η νεολαία, εν συνερ-
γασία με τον Ρένο που δεν έβλεπε 
την ώρα για τα προσφιλή του νταβα-
ντούρικα, κυρίως αμερικάνικα ρο-
κεντρολικά, ως αναμνησιακό φόρο 
τιμής στα νιάτα του και όχι από κά-
ποια αμερικανοφιλία, γι’ αυτό άλ-
λωστε τα «χόρευε» εκείνος, αφού 
δεν ακολουθούσε τον όποιον ρυθ-
μό έχουν συνήθως αυτά τα πατιρτνί! 
Για τα μπλουτζίν έλεγε ότι ήταν κα-
τάλληλα για αμερικάνους χοντρό-
κωλους γελαδάρηδες! Μετά απ’ 
αυτά ακολουθούσε συνήθως η ιαχή 
για τη μεγάλη, την  πολυαναμενό-
μενη ατραξιόν: “Ρένο την τούμπα!”. 
Ο Ρένος δεν ήθελε παρακάλια το 
νούμερο της τούμπας το γλεντούσε 
ο ίδιος και θα την έκανε και χωρίς 
επικλήσεις του κοινού… » (σελ. 103 .

Τέλος, το έργο –από τα πιο εν-
διαφέροντα που διάβασα τα τελευ-
ταία χρόνια– είναι γραμμένο σε πο-
λυτονικό και συμπληρώνεται από 
τα πολύ πετυχημένα σκίτσα του 
Δημήτρη Μοράρου.

“ 

Το ομώνυ-

μο διήγημα «ο 

Ανταρτόπα-

πας», αναφέ-

ρεται σε μια 

θρυλική μορ-

φή της Εθνικής 

Αντίστασης, 

τον παπά του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, 

Δ. Χολέβα.

 Ιωάννης Κ. Τσέγκος, Ο  Ανταρτόπαπας-Διηγήματα, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2014, σελ.126

«Ο Ανταρτόπαπας»

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

Άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον αξιακό κώδικα που απηχούν τα διηγήματα είναι η συγκατάβαση, η επι-
είκεια, η αγάπη προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Το απίστευτο δημοσίευμα της 
εφημερίδας τα Νέα τον Ιούνιο πέ-
ρασε στα ψιλά, μέσα στη μαζική 
αποχαύνωση του Μουντιάλ της 
Βραζιλίας, αλλά για όσους κατάφε-
ραν να το εντοπίσουν, έκανε πάτα-
γο ανάλογο με μια χειροβομβίδα 
τύπου «Σκόμπι». 

Η 
ελληνική οργάνωση Χ 
έχει επανασυσταθεί στα 
πρότυπα της, πάλαι ποτέ, 
δωσιλογικής οργανώσε-

ως Χ του στρατηγού Γεωργίου Γρί-
βα, και πιστή στα κελεύσματά του, κα-
λεί, εν έτει 2014, προς «αντιμετώπιση 
του κομμουνιστικού κινδύνου», στα 
πλαίσια του επερχομένου νέου εμ-
φυλίου.  Οι νέοι χίτες, σύμφωνα με το 
καταστατικό της στρατιωτικού ύφους 
οργάνωσης, που επανιδρύθηκε στις 
15/4/2012, διοικούνται από τριαν-
δρία που απαρτίζεται από διοικη-
τή, υποδιοικητή και επιτελάρχη. Στό-
χος τους, δε, είναι η συγκρότηση πο-
λιτοφυλακών για περιπολίες στις γει-
τονιές και η στρατιωτική εκπαίδευση 
των μελών με τη χρήση αεροβόλων 
όπλων airsoft. Ως επιτελάρχης της 
νέας Χ εμφανίζεται ο Γεώργιος Απέρ-
γης, υποψήφιος βουλευτής Κυκλά-
δων το 2009 με τη ΧΑ, που έχει προ-
σφέρει εντατικά μαθήματα αυτοάμυ-
νας και εκπαίδευση για καβγάδες στο 
δρόμο στα μέλη της οργάνωσης.

Μιας και φέτος κλείνουν εβδο-
μήντα χρόνια από τα Δεκεμβριανά 
του 1944, αξίζει τον κόπο να κάνου-
με μια ιστορική αναδρομή στη σύ-
σταση και την τρομοκρατική δράση 
της πρώτης οργάνωσης Χ, μιας δω-
σιλογικής οργάνωσης που έχει, ψευ-
δώς, ισχυριστεί, ότι υπήρξε αντιστασι-
ακό κίνημα κατά την Κατοχή και του 
σκοτεινού ρόλου που έπαιξε στη σύγ-
χρονη ελληνική ιστορία. Αρχικά, θα 
πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η Χ απο-
τέλεσε έμπνευση και δημιούργημα 
του ακραιφνούς ακροδεξιού και φι-
λοβασιλικού αντισυνταγματάρχη πε-
ζικού, τότε,  Γεωργίου Γρίβα, ο οποί-
ος, με περισσή αυταρέσκεια ονόμα-
σε τον πρώτο πυρήνα στελεχών, τον 
Ιούνιο του ’41, «Στρατιωτική Οργά-
νωσις Γρίβα». Ο προσανατολισμός 
της Χ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατο-
χής, ήταν σαφέστατα φιλοβασιλικός 
και φιλοναζιστικός. Έμβλημα της ορ-
γάνωσης ήταν το μονόγραμμα Χ του 
Γεωργίου του Β΄ με την κορόνα και 
αποστολή της ήταν η επάνοδός του 
στον θρόνο με το τέλος του πολέμου, 
όποιος κι αν ήταν ο νικητής.  

Ο Γρίβας είχε συνδεθεί φιλικά με 
τον στρατηγό Τσολάκογλου (τον μετέ-

πειτα πρώτο κατοχικό πρωθυπουργό) 
κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού 
πολέμου, όταν ο πρώτος διετέλεσε 
επιτελάρχης της δεύτερης μεραρχίας 
στην Ήπειρο. Μετά τη γερμανική επί-
θεση τον Απρίλη του ’41 και τη γερμα-
νοπληξία που κατέλαβε τη διοίκηση 
του ελληνικού στρατού, ο Γρίβας ήταν 
μεταξύ αυτών που επέλεξαν να συνε-
χίσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία, 
πειθαρχώντας στην κυβέρνηση αν-
δρεικέλων που εγκατέστησαν οι Γερ-
μανοί. Συγκεκριμένα, ο Γρίβας τοπο-
θετήθηκε υπεύθυνος της υπηρεσίας 
Στρατιωτικών Αρχείων που είχε συ-
στήσει ο «φίλος» του, Τσολάκογλου. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην 
εν λόγω υπηρεσία, κάποιοι φάκελοι 
με διαταγές συμπτύξεως, που έκαι-
γαν φίλους και συνεργάτες, φαίνεται 
πως «εξαφανίστηκαν» με το αζημίω-
το. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της Χ απέ-
κτησαν ξαφνικά κάρτες διόδου από 
γερμανικά σημεία ελέγχου και το δι-
καίωμα να φέρουν προσωπικό οπλι-
σμό. Το καλοκαίρι του 1943 η Χ υπο-
βάλλει επίσημα αίτηση στον στρατηγό 
των Ες Ες, Βάλτερ Σιμάνα, για να εξο-
πλιστεί κανονικά με γερμανικά όπλα, 
αίτηση που απορρίπτεται από τους 
Γερμανούς, λόγω του αναξιόμαχου 
της οργάνωσης. Η γερμανική έκθε-
ση του Όγκουστ Βίντερ (Ομάδα στρα-
τιών Ε) για τις φίλα προσκείμενες ομά-
δες στην Ελλάδα το 1943 περιγράφει 
τα μέλη της Χ ως προαγωγούς, τρα-
μπούκους και μαυραγορίτες, που δεν 
εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη.

Παρ’ όλα αυτά, με την επικράτη-
ση του ΕΛΑΣ σε μεγάλες περιοχές 
της χώρας, τον Οκτώβρη του ’43, το 
κλίμα αρχίζει να αλλάζει για τη Χ. Οι 
Γερμανοί έχουν μεγάλες απώλειες σε 
όλη την Ευρώπη και οι Βρετανοί αρ-
χίζουν να ανησυχούν για μια ενδε-
χόμενη επικράτηση του ΕΑΜ μετά 
την Κατοχή. Στέλνουν τότε στη χώρα 
τον πράκτορα του SOE, Ντον Στοτ, 
με μυστική αποστολή να συνενώσει 
τις διάφορες φιλοναζιστικές ομάδες 
ως αντίβαρο στο ΕΑΜ. Πράγματι, σε 
μια μυστική συνάντηση των ηγεσιών 
των οργανώσεων ΕΔΕΣ Αθηνών, Χ, 
ΠΑΟ, ΡΑΝ, Εθνικής Δράσεως, Τρίαι-
να, ΕΚΟ, ΕΔΕΜ, αποφασίζεται η συ-
νεργασία τους στη στρατιωτική δρά-
ση κατά του ΕΑΜ. Ο οπλισμός για το 
εγχείρημα θα δοθεί από τη χωροφυ-
λακή, που είναι εξ ολοκλήρου στην 
υπηρεσία των Γερμανών, αλλά και 
από τα τάγματα ασφαλείας στα οποία 
ήδη υπηρετούν αρκετοί χίτες. Οι επι-
χειρήσεις των «εθνικοφρόνων», ενα-
ντίον του επιχειρησιακά υποδεέστε-
ρου σε σχέση με αυτόν του βουνού, 

ΕΛΑΣ Αθηνών, θα αποτελέσουν τρα-
γική αποτυχία και η Χ θα έχει μεγάλες 
απώλειες.

Προφανώς, κάπου εκεί, ο Γρίβας 
συνειδητοποιεί ότι η ώρα της Χ θα έρ-
θει με την απελευθέρωση και, πλέ-
ον, θα λειτουργήσει ως κοινός κου-
κουλοφόρος, με τους χίτες να υποδει-
κνύουν, σε κοινές επιχειρήσεις, στους 
Γερμανούς και στα τάγματα ασφαλεί-
ας τα σπίτια που ανήκουν σε μέλη και 
οπαδούς του ΕΑΜ για τα περαιτέρω. 
Όντως, με το έγγραφο της Ειδ. Ασφά-
λειας της 24/4/44 υπ’ αριθμόν 4/83 
αποδεικνύεται η συνεργασία της Χ με 

τη Διεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας για 
μικτές γερμανοελληνικές επιχειρή-
σεις εκκαθαρίσεων. Αν η Χ το ’43-’44 
αποτελεί μέρος του κατοχικού αστυ-
νομικού μηχανισμού, με την απο-
χώρηση των Γερμανών  αποθρασύ-
νεται και μετατρέπεται σε καταφύγιο 
των ταγματασφαλιτών και συνεργα-
τών τους, που με την επικράτηση του 
ΕΛΑΣ αντιμετωπίζουν, έστω προσω-
ρινά, τη δικαιοσύνη. Η οργάνωση θα 
συνταχθεί ανοιχτά με τους Άγγλους, οι 
οποίοι θα φροντίσουν να εξοπλίσουν 
τους πρώην συνεργάτες των ναζί, για 
να τους χρησιμοποιήσουν ενάντια στο 
ΕΑΜ. Η Χ θα συμμετάσχει στα Δε-
κεμβριανά στο πλευρό των αγγλικών 
στρατευμάτων και θα συγκεντρώσει 
το μένος του ΕΛΑΣ, που θα καταστρέ-
ψει το αρχηγείο της Χ στο Θησείο, απ’ 
όπου ο πανικόβλητος Γρίβας θα δι-
ασωθεί την τελευταία στιγμή από τα 
βρετανικά Σέρμαν.

 Με την υπογραφή της συνθήκης 
της Βάρκιζας και την παράδοση των 
όπλων του ΕΛΑΣ, η Χ θα αποχαλινω-
θεί στην κυριολεξία και θα πάρει την 
εκδίκησή της πάνω στους αποστρα-
τευμένους, πλέον, Ελασίτες. Σύμφω-
να με τον στενό συνεργάτη του Γρί-
βα, Σ. Παπαγεωργίου, «η Χ τυπικώς 
μόνον αυτοδιελύθη. Στην πραγματι-
κότητα, συνέχισε να οργανώνεται και 
να διατηρεί συμπαγείς τις δυνάμεις 

της. Βεβαίως οι χίτες έδωσαν πολιτι-
κή τροπή και έκφραση στον αγώνα 
τους, αλλά συνέχισαν να διατηρούν 
τη στρατιωτική δομή τους και έλα-
βαν ενεργά μέρος στον αγώνα ενα-
ντίον των κομμουνιστών σε Αθήνα 
και επαρχία». Τα παραπάνω σημαί-
νουν ότι η Χ διέπρεψε στο όργιο τρο-
μοκρατίας μετά τη Βάρκιζα, που είχε 
ως αποτέλεσμα χιλιάδες φόνους, βι-
ασμούς, βασανισμούς και αρπαγές 
περιουσιών δολοφονημένων αριστε-
ρών σε ολόκληρη την ελληνική επι-
κράτεια.

Το τέλος της Χ στην Ελλάδα θα 
ερχόταν τελικά με την απορρόφηση 
των μελών της στη χωροφυλακή, την 
εθνοφρουρά και τον στρατό και την 
κωμικοτραγική κάθοδο του αρχηγού 
της στον εκλογικό στίβο. Ο φαιδρός 
αρχηγός της Χ, Γρίβας, ως «πραγμα-
τικός αγωνιστής», έφτασε στο σημείο 
να κατηγορήσει τους υπόλοιπους πο-
λιτικούς ως «αδίστακτους καρπω-
τές των αγώνων των πραγματικών 
αγωνιστών», για να πάρει μέρος σε 
δύο απανωτές παταγώδεις εκλογικές 
αποτυχίες. Στις εκλογές του ’46 και 
του ’50, το Εθνικό Κόμμα Χιτών έλα-
βε αντίστοιχα 0,17% και 0,48% και, 
κατά συνέπεια, έμεινε εκτός βουλής.

Ωστόσο τα επόμενα χρόνια θα ξε-
πλύνει ένα μεγάλο μέρος των «αμαρ-
τιών» του, καθιστάμενος στρατιωτι-
κός αρχηγός της ΕΟΚΑ και ηγέτης 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώ-
να της Κύπρου, καλύπτοντας το κενό 
που άφησε η συνθηκολόγα ηγεσία 
του ΑΚΕΛ. Η ιστορία επρόκειτο να 
επαναληφθεί με μια ριζική αναστρο-
φή των ρόλων. Ο Γρίβας  από συ-
νεργάτης των Γερμανών και των Εγ-
γλέζων εν συνεχεία, θα τεθεί επίκε-
φαλής του ενοπλου αγώνα  εναντίον 
τους στην Κύπρο,. Αντίθετα η Αριστε-
ρά που στην Ελλάδα είχε σφαγιαστεί 
από τους Εγγλέζους, στην Κύπρο θα 
ανήκει στις δυνάμεις της συνθηκολό-
γησης μαζί τους. 

Ο στρατηγός Γρίβας θα ξεπλύ-
νει εν μέρει τις παλιές του αμαρτίες, 
αλλά αυτές θα βαραίνουν αποφασι-
στικά στην ιδια τη διεξαγωγή του εθνι-
κοπαλευθερωτικού αγώνα στην Κύ-
προ και στις τραγικές εξλίξεις τιου Κυ-
πριακού που ακολούθησαν. Η ιστο-
ρία του στρατηγού Γρίβα αποτελεί μια 
καθοριστική σελίδα του δράματος της 
Ελλάδας και της Κύπρου για σχεδόν 
τρεις δεκαετίες.

Με το έγγραφο της Ειδ. Ασφάλειας της 24/4/44 υπ’ αριθμόν 4/83 απο-
δεικνύεται η συνεργασία της Χ με τη Διεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας για 
μικτές γερμανοελληνικές επιχειρήσεις εκκαθαρίσεων...

Η οργάνωση  Χ και η «λευκή τρομοκρατία»
Η εγκληματική δράση της οργάνωσης του Γεωργίου Γρίβα τη δεκαετία του ’40

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Το καλοκαίρι 

του 1943 η Χ 

υποβάλλει αί-

τηση στα Ες Ες 

για να εξοπλι-

στεί κανονι-

κά με γερμανι-

κά όπλα, αίτη-

ση που απορρί-

πτεται από τους 

Γερμανούς.

“ 
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
& ΔΙΑΝΟΜΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

οι στρατηγικοί
επενδυτές

του εξωτερικού
οι υποστρατηγικοί

ψιλικα νταβα τζήδες
του εσωτερικού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ο τακτικός μαλάκας
τα στρατηγικά προγράμματα χαμηλόμισθης 
απασχόλησης για νέους, γέρους και παιδιά

Στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των λιμναζόντων δημοσίων εσόδων της ΔΕΗ
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Οι ωραίες εικόνες μπορεί να 
καταπιούν τον ίδιο τον κινη-
ματογράφο και φαίνεται πως 
αυτό έπαθε στη δεύτερη ται-
νία του ο Τόμι Λι Τζόουνς, ο 
σπουδαίος ηθοποιός, ο οποί-
ος πριν μερικά μόλις χρόνια 
μας έδωσε ένα πραγματικό 
κινηματογραφικό έπος, Τρεις 
ταφές του Μελκιάδες Εστρά-
ντα (2005).

Ο Τζόουνς, βέβαια, 
δεν είναι τυχαί-
ος. Απόφοιτος του 
Χάρβαρντ και, 

όπως απέδειξε και με την πρώ-
τη του ταινία, ένας βαθύς άνθρω-
πος και εύστροφος σκηνοθέτης, 
μας δίνει και πάλι ένα έργο που 
τα προτερήματά του είναι πολλά. 
Αλλά, ήδη, ο ίδιος, έχει ανεβάσει 
τον πήχη ψηλά.

Στο Μέχρι το τέλος (The 
Homesman) μας ξαναγυρίζει 
στην άγρια Δύση, όχι όμως των 
ημερών μας, αλλά του 1855, βα-
σισμένος και πάλι σε ένα μυ-
θιστόρημα, αυτή τη φορά του 
Γκλέντον Σουόρδαουτ, με τον 
ίδιο τίτλο. Αυτή τη φορά δεν κά-
νει μια αντρική ταινία, όπως η 
προηγούμενη, αλλά στηρίζε-
ται σε έναν γυναικείο χαρακτή-
ρα, στην Μαίρη Μπι Κάντι, 
μια μοναχική, δυναμική γυναί-
κα στη Νεμπράσκα εκείνου του 
καιρού, όπου την κατοικούσαν 
μόνο ντεσπεράντος νέοι άποι-
κοι και περιπλανώμενοι μονα-
χικοί πιστολάδες. Η Μαίρη έχει 
ένα καλό κτήμα, που το καλλι-
εργεί μόνη της, αλλά ο διακαής 
της πόθος είναι να παντρευτεί, 
να κάνει οικογένεια και να ρι-
ζώσει στη νέα γη. Αποτυχαίνει. 
Τη βλέπουμε να αναλαμβάνει 
μια ριψοκίνδυνη αποστολή, την 
οποία οι άντρες αρνούνται: Να 
μεταφέρει ανατολικά τρεις νέες 
νιόπαντρες γυναίκες, που έχουν 
χάσει τα λογικά τους, μέσα απ’ 
αυτή την αφιλόξενη στέπα. Βο-
ηθό στην αποστολή της επιλέγει 
έναν παράνομο, που τον σώζει 
από την κρεμάλα. Το καραβάνι 
αυτό των απελπισμένων, η Μαί-
ρη, ο Τζωρτζ (Μίστερ Μπριγκς, 
όπως συστήνεται) και οι τρεις 
αλλοπαρμένες γυναίκες, κλει-
σμένες σε μια άμαξα κελί, ξεκι-
νούν Μάη μήνα με αντίξοο και-
ρό, στις παγωνιές και το χιόνι 

μιας ατέλειωτης και έρημης γης, 
όπου η άνοιξη δεν έχει έρθει 
ακόμα, για ένα κοπιαστικό τα-
ξίδι αρκετών εβδομάδων μέχρι 
την Αϊόβα, όπου οι τρεις αυτές 
δυστυχισμένες θα παραδοθούν 
σε ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα 
μεθοδιστών. Εκεί που στον Μελ-
κιάντες Εστράντα ο Τζόουνς ρί-
χνει τους ήρωές του στην περι-
πέτεια ενός ταξιδιού μετάνοιας, 
εδώ τους μπλέκει, πάλι εκόντες 
άκοντες, σε μια απελπισμένη 
πράξη ελέους. Υποκλίνομαι!

Με κάποια σκηνικά στοι-
χεία από τον Μπέλα Ταρ, θαρ-
ρώ, και το νιτσεϊκό Άλογο του 
Τορίνο (2011), με αρκετό λυ-
ρισμό της Δύσης, κάποτε εκτός 
κλίματος, και δουλεύοντας μινι-
μαλιστικά εξίσου με τον Ταρ στο 
σκηνικό και τη δράση, ο Τζό-
ουνς επιχειρεί να φωτίσει ένα 
δύσκολο στην κατανόησή του 
σήμερα εγχείρημα με δύο χαρα-
κτήρες αντίθετους, που συμβιώ-
νουν αναγκαστικά μέσα σε έναν 
αφιλόξενο τόπο. Κι όμως, όπως 
αποδεικνύεται στο τέλος, η Μαί-
ρη, μια υπερήφανη Νεοϋορκέ-

ζα, που μετανάστευσε στη Δύση, 
και ο Μίστερ Μπριγκς, βετερά-
νος του αμερικανικού εμφυλίου 
και λιποτάκτης, δεν είναι τόσο 
διαφορετικοί, ούτε και τόσο αδι-
απέραστοι εν τέλει στην αγάπη, 
όσο δείχνουν. Γιατί είναι το ίδιο 
μοναχικοί και βαθιά απελπισμέ-
νοι, χαρακτηριστικά που τα μοι-
ράζονται βέβαια και με τις αλλό-
κοτες γυναίκες-φορτίο που με-

ταφέρουν.
Στο επίπεδο των ερμηνειών, 

πραγματικά τι να πεις; Ο Τζό-
ουνς εξαίσιος, η Χίλαρι Σουάνκ 
συγκλονιστική, οι τρεις γυναί-
κες, η Μιράντα Ότο, η Σόνια 
Ρίχτερ και η Γκρέις Γκάμερ –
κόρη της Μέριλ Στρηπ, που 
επίσης εμφανίζεται–, η οποία 
υποδύεται έξοχα μια σχεδόν 
παιδούλα-γυναίκα με την κού-
κλα της, όλοι τους σε ερμηνείες 
αντάξιες ενός καλού αμερικάνι-
κου σινεμά. 

Εκεί που μοιάζει το πράγ-
μα να χαλάει λίγο είναι τα σκη-
νικά, τα κατασκευασμένα σκηνι-
κά της άγριας Δύσης του 19ου 
αιώνα. Εδώ φαίνεται ότι ο Τζό-
ουνς βρέθηκε έξω από τα νερά 
του, καθώς δεν πατά στο έδα-
φος ενός σύγχρονου ρεαλισμού, 
που μάλλον του πάει καλύτερα. 
Ακόμα και το μακιγιάζ –έντο-
νο και στον ίδιο, καθώς πρωτο-
παρουσιάζεται σχεδόν καμένος, 
μετά από μια απόπειρα να τον 
πυρπολήσουν– δίνει στην ται-
νία περισσότερο ένα χαρακτή-
ρα θεατρικής σκηνής, ασύμβατο 

στο αχανές του κινηματογραφι-
κού τοπίου.

Δεν μπορεί να πει όμως κα-
νείς ότι ο Τζόουνς αποτυχαί-
νει. Με σεβασμό στους ήρω-
ες και στην ιστορία, καταφέρνει 
πράγματι να συγκινήσει και να 
δώσει ένα δράμα εγκλεισμού. 
Παρά τους ανοιχτούς ορίζοντες 
της Δύσης, όπου ταξιδεύει η αλ-
λόκοτη αυτή ομάδα ανθρώπων, 
όλη η ταινία είναι σαν να οργα-
νώνει ένα τείχος γύρω από τους 
ήρωες. Μετατρέπεται έτσι από, 
ένα τυπικό γουέστερν ρόουντ 
μούβι (αν πράγματι σημαίνουν 
κάτι σήμερα αυτοί οι όροι), σε 
μια ιστορία εγκλεισμού, όπου 
μάλιστα μερικοί από τους ήρωες 
δεν θα την αντέξουν. Το σενάριο, 
που έκανε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, 
βασισμένος στο βιβλίο του Σου-
όρδαουτ, ρέει αυξάνοντας την 
ένταση και δίνοντας ολοένα και 
περισσότερα στοιχεία γνωριμί-
ας με τους ήρωες. Ο φωτογρά-
φος Ροντρίγκο Πριέτρο και ο 
μοντέρ Ρομπέρτο Σίλβι υπηρε-
τούν χωρίς ακρότητες τη σύλλη-
ψη του Τζόουνς, ο οποίος απο-
δεικνύει ότι έχει μέσα στο κε-
φάλι του ένα κινηματογραφικό 
έργο, που γρήγορα θα το δούμε 
να ξετυλίγεται.

Η ταινία, που έκανε την ευ-
ρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Φε-
στιβάλ των Καννών, μπορεί να 
ιδωθεί κι ως μια σύγχρονη πα-
ραβολή για έναν κόσμο που κα-
ταρρέει μέσα στη μοναξιά του. Η 
τρέλα, αλλά και η εσωστρεφής 
παρεκκλίνουσα συμπεριφο-
ρά, δεν αφορά φυσικά μόνο τον 
κόσμο της άγριας Δύσης. Η δε 
Μαίρη Μπι Κάντι γίνεται μια κι-
νηματογραφική γυναικεία περ-
σόνα ισάξια της Άντα Μακ Γραθ 
στα Μαθήματα Πιάνου (1993) 
της Τζέιν Κάμπιον. Μόνο που 
αποδεικνύεται τελικά λιγότερο 
στριμμένη από εκείνην. Πράγμα 
που κάνει ακόμα και τον σκλη-
ροτράχηλο Μίστερ Μπριγκς 
θαυμαστή της. Το αξίζει. Όπως 
αξίζει τον θαυμασμό μας και η 
ίδια η ταινία.

Μέχρι το τέλος

“ 

Η ταινία μπο-

ρεί να ιδωθεί 

κι ως μια σύγ-

χρονη παρα-

βολή για έναν 

κόσμο που κα-

ταρρέει μέσα 

στη μοναξιά 

του
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Εκδηλώσεις Ιουλίου

νέος Ερμής ο Λόγιος
τεύχος 10

Κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα, 
σε περίπτερα και βιβλιοπωλεία, το νέο 
τεύχος του νέου Λόγιου Ερμή.

Στο δέκατο αυτό τεύχος περιλαμβά-
νεται το πρώτο μέρος ενός εκτεταμένου 
αφιερώματος στον Παναγιώτη Κονδύλη. 
Παρατίθενται μελέτες για τον βίο και το έργο 
του, αναλύονται σημαντικές πλευρές της 
σκέψης του και παρουσιάζεται ανέκδοτο 
υλικό από το προσωπικό του αρχείο.

Περιεχόμενα 
τεύχους:

Ν. Δ. Τριανταφυλλό-
πουλος, Κατά κρη-
μνών: Γυναίκες των 
Ταόχων και γυναίκες 
του Κορδελιού

Μιχάλης Πάτσης, Το 
φιλολογικό - εκδοτι-
κό έργο των πολιτικών 
προσφύγων στα ρω-
σικά

Γιώργος Καραμπελιάς, 
Φύση και Ιστορία

Edgar Morin, O χερ-
σονήσιος άνθρωπος

Σωτήρης Δημόπουλος, 
Προσεγγίσεις και ερ-
μηνείες του «εθνικού 
ζητήματος» στο έργο 
των Κ. Μαρξ και Φ. Έν-
γκελς

* * *
Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Κονδύλη

Μέρος Α΄
Μελέτης Μελετόπουλος, Σημειώσεις από 

τον βίο του Παναγιώτη Κονδύλη 

Ρεϋμόνδος Πετρίδης, «Ισχύς» και «Εξου-
σία» στο όψιμο έργο του Π. Κονδύλη 

Σπύρος Κουτρούλης, Ο Π. Κονδύλης, ο 
νέος ελληνισμός και το εθνικό ζήτημα 

Γιάννης Ταχόπουλος, Π. Κονδύλης-Κ.Κα-

στοριάδης: μια σύγκριση

Φώτης Δημητρίου, Από το ανέκδοτο αρχείο 
του Παναγιώτη Κονδύλη

* * *
Χρήστος Κορκόβελος, Το ιστορικό υπόβα-

θρο της 25ης Μαρτίου

Μιχάλης Βαρβούνης, Η  συμβολή του Μα-
κεδονικού Κομιτάτου στη λύση του Σα-
μιακού Ζητήματος  (1908-1912)

Έλενα Χατζόγλου, Χαρακτηριστικά του θρη-
σκευτικού ανθρωπισμού στον τουρ-
κοκρατούμενο ελλαδικό χώρο (16ος - 
μέσα 18ου αι.) 

Χάρης Αλεξάνδρου, Το αόρατο χέρι του 
Άνταμ Σμιθ 

βιβλιοκριτικές

Ιωάννα Τσιβάκου, Γ. Καραμπελιά, Μια 
υπονομευμένη Άνοιξη

Μιχάλης Μερακλής, Χ. Μηνάογλου, ο Ανα-
στάσιος Μιχαήλ και ο Λόγος περί Ελλη-
νισμού

Σπύρος Κουτρούλης, Σ. Γουνελά, Πρόταση 
λόγου και πολιτισμού 

βιβλιοπαρουσιάσεις

Χρίστος Δάλκος, Δι ε τείς δι α κο παί: ένα Χρο-
νι κό 

Δημήτρης Μπαλτάς, Ernest Cassirer, Η φι-
λοσοφία του Διαφωτισμού 

Δημήτρης Μπαλτάς, J. Moltmann, Ο ερχό-
μενος Θεός. Χριστιανική εσχατολογία

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

10-19/07/2014 |  Παζάρι βιβλίου 
στο στέκι του Άρδην 

Ο χώρος πολιτισμού και πολιτικής του Άρδην 
διοργανώνει από την Πέμπτη 10 Ιουλίου έως 
το Σάββατο 19 Iουλίου παζάρι βιβλίου με 
καινούρια και μεταχειρισμένα βιβλία σε πολύ 
χαμηλές τιμές. Όλα τα βιβλία των Εναλλακτικών 
Εκδόσεων θα τα βρείτε με έκπτωση έως %50, 
αλλά και μεταχειρισμένα βιβλία που θα ξεκινούν 
από 1 ευρώ. Το παζάρι θα λειτουργεί το Σάββατο 
από τις 10:00 έως τις 17:00 και τις καθημερινές 
από τις 10:00 έως τις 20:00. Ξενοφώντος 4, 6ος 
όροφος, πλ. Συντάγματος.

08/07/2014 | Εκδήλωση για το επι-
διωκόμενο ξεπούλημα της ΔΕΗ

Το Άρδην και η Ρήξη θα διοργανώσουν 
την Τρίτη 8 Ιουλίου στις 20.00 εκδήλωση – 

ενημέρωση για το επικείμενο ξεπούλημα της 
ΔΕΗ. Οι ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα. 
Στο στέκι του Άρδην, Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.

14/07/2014 | Εκδήλωση για τα 
χημικά στη Μεσόγειο και τις εξελί-
ξεις στη Συρία και το Ιράκ

Το Άρδην και η Ρήξη θα διοργανώσουν την 
Τετάρτη 16 Ιουλίου στις 20.00 εκδήλωση 
διαμαρτυρίας και ενημέρωσης του αθηναϊκού 
κοινού με θέμα «Τα χημικά στη Μεσόγειο και 
οι εξελίξεις στη Συρία και το Ιράκ». Ομιλητές θα 
είναι οι Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής, 
Επεξεργασία και Διάθεση Τοξικών και 
Επικίνδυνων Αποβλήτων, Γιώργος 
Καραμπελιάς, Άρδην, Βαγγέλης Πισσίας, 
Συντονιστής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας 
για την Ειρήνευση στη Συρία και Σωτήρης 
Ρούσσος, καθηγητής τμήματος πολιτικής  
επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Στο στέκι 
του Άρδην, Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.

Κυκλοφορούν
από τις
Εναλλακτικές
Εκδόσεις

Γιώργος Ρακκάς

Οικόπεδο και Αποικία

Η Ελλάδα στο τέλος της Μεταπολίτευ-
σης

Γιώργος Καραμπελιάς

Μια υπονομευμένη Άνοιξη

Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης


