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Μ. Εγγλέζος-Δελγιαννάκης 

Η βράβευση του Ρίχτερ
Σελίδα 5

Σ ε λ ί δ α 1 8

Το Ποδέμος και η 
στρατηγική του

  εκ ΡΗΞΗΣ

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

Σήμερα

Κωνσταντίνος Καβάφης: «Ας Φρόντιζαν»

Κωνσταντής Σεβρής

Είμαστε άξιοι της μοίρας μας!
Σελίδα 6

Σ ε λ ί δ α  2 2

Η ανολοκλήρω-
τη επανάσταση του 
Ρήγα Βελεστινλή

Νίκος Ντάσιος

Η επόμενη μέρα των 
εκλογών 

Σελίδα 11

Γιώργος Ρακκάς 

 «Ολαρία, ολαρά»
Σελίδα 12

«Σαρλί Εμπντό»: 
η Γαλλία σε 
ρυθμούς πολιτιστικής 
σύγκρουσης

ΣΕΛ.16

Γιώργος Καραμπελιάς

Ν.Δ.: Από την «προσαρμο-
γή» στην υποταγή         

  Σελίδα 7

Κατήντησα σχεδόν ἀνέστιος καί 
πένης.

Αὐτή ἡ μοιραία πόλις, ἡ Αντιόχεια
όλα τά χρήματα μου τά ‘φαγε:
αυτή ἡ μοιραία μέ τόν δαπανηρό 

της βίο.

Ἀλλά εἶμαι νέος καί μέ ὑγείαν ἀρί-
στην.

Κάτοχος τῆς ἑλληνικής θαυμάσιος
(ξέρω και παραξέρω Ἀριστοτέλη, 

Πλάτωνα∙
τί ρήτορας, τί ποιητάς, τί ὅ,τι κι 

ἄν πεῖς).
Ἀπό στρατιωτικά ἔχω μιάν ἰδέα,
κ’ ἔχω φιλίες μέ ἀρχηγούς τῶν μι-

σθοφόρων.

Εἶμαι μπασμένος καμπόσο καί 
στά διοικητικά.

Στην Ἀλεξάνδρεια ἔμεινα ἕξι μή-
νες, πέρσι∙

κάπως γνωρίζω (κ’ εἶναι τοῦτο 
χρήσιμον) τά ἐκεῖ:

τοῦ Κακεργέτη βλέψεις καί παλη-
ανθρωπιές, καί τά λοιπά.

Ὅθεν φρονῶ πώς εἶμαι στά γεμά-
τα

ἐνδεδειγμένος γιά νά ὑπηρετήσω 
αὐτήν τήν χώρα,

τήν προσφιλῆ πατρίδα μου Συρία.

Σ’ ὅ,τι δουλειά μέ βάλουν θά πα-
σχίσω

νά εἶμαι στήν χώρα ὠφέλιμος. 
Αὐτή εἶν’ ἡ πρόθεσίς μου.

Ἄν πάλι μ’ ἐμποδίσουνε μέ τά συ-
στήματά τους –

τούς ξέρουμε τούς προκομένους: 
νά τά λέμε τώρα;

ἄν μ’ ἐμποδίσουνε, τί φταίω ἐγώ.

Θ’ ἀπευθυνθῶ πρός τόν Ζαβίνα 
πρῶτα,

κι ἄν ὁ μωρός αὐτός δέν μ’ ἐκτι-
μήσει,

θά πάγω στόν ἀντίπαλό του, τον 
Γρυπό.

Κι ἄν ὁ ἠλίθιος κι αὐτός δέν μέ 
προσλάβει,

πηγαίνω παρευθύς στόν ‘Υρκανό.

Θά μέ θελήσει πάντως ἕνας ἀπ’ 
τους τρεῖς.

Κ’ εἶν’ ἡ συνείδησίς μου ἥσυχη
γιά τό ἀψήφιστο τῆς ἐκλογῆς.
Βλάπτουν κ’ οἱ τρεῖς τους τήν Συ-

ρία τό ἴδιο.

Ἀλλά, κατεστραμμένος ἄνθρωπος, 
τί φταίω ἐγώ.

Ζητῶ ὁ ταλαίπωρος να μπαλωθῶ.
Ἀς φρόντιζαν οἱ κραταιοί θεοί
να δημιουργούσαν ἕναν τέταρτο 

καλό.
Μετά χαρᾶς θά πήγαινα μ’ αὐτόν.

[1930]

Σ ε λ ί δ α 1 7

Το γερμανικό κίνη-
μα «Pegida»

Θόδωρος Ντρίνιας

Πέρα από το φόβο και την 
οργή

Σελίδα 4
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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

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 7 Φεβρουαρίου 2015

Στο παρά πέντε

Η «πατριωτική» 
πτέρυγα του Σύ-
ριζα και πάλι 
«στην απ’ έξω»
Εν τέλει, η ηγεσία του Σύριζα φρό-

ντισε να κλειδώσει έξω από τα ψη-

φοδέλτιά της το μεγαλύτερο μέρος 

της λεγόμενης πατριωτικής πτέρυ-

γας. Έτσι και ο Μανόλης Γλέζος ως 

η ναυαρχίδα αυτής της πτέρυγας, 

αλλά και ο Στάθης Σταυρόπουλος 

ή ο Λαοκράτης Βάσης, αρκετοί από 

την ομάδα του «Δρόμου της Αριστε-

ράς» (η παλιά ΚΟΕ και οι συνεργα-

ζόμενοι μαζί της) και πολλοί άλλοι 

σε ολόκληρη τη χώρα ή δεν προ-

τάθηκαν καν ή αποκλείστηκαν από 

τα ψηφοδέλτια, ως «πατριωτικών 

αποκλίσεων». 

Χαρακτηριστικός ήταν ο απο-

κλεισμός του Φάνη Μαλκίδη από 

το ψηφοδέλτιο του Έβρου παρό-

τι είχε προταθεί, ή του Ηλία Γεωρ-

γαλή στην Αιτωλοακαρνανία. Αντ’ 

αυτών, Τρεμόπουλος, Τσουκαλάς 

κ.λπ. Οι ελάχιστοι «πατριώτες» 

που απέφυγαν το μαχαίρι ήταν 

όσοι δείχνονται περισσότερο υπο-

χωρητικοί ή έχουν υψηλές γνωρι-

μίες στην ηγεσία. Το αποτέλεσμα 

είναι μια αυξανόμενη αποστασιο-

ποίηση αυτής της τάσης από τις κυ-

ρίαρχες επιλογές του Σύριζα πριν 

καν αυτός έλθει στην κυβέρνηση.

Η αφωνία του 
Σαμαρά και του 
Βενιζέλου 
Πολλοί Έλληνες και ξένοι ανα-

λυτές διαπορούν για τη σταδιακή 

εγκατάλειψη από τους Σαμαρά και 

Βενιζέλο κάθε απόπειρας έστω 

και φραστικής αντιπαράθεσης με 

τους Γερμανούς, έστω για να σώ-

σουν το τομάρι τους. Αντίθετα, με το 

πέρασμα των χρόνων γίνονται όλο 

και πιο πειθήνιοι, με αποκορύφω-

μα την προεκλογική περίοδο, στην 

οποία δεν τολμούν να μιλήσουν 

πλέον ούτε καν για επιμήκυνση 

του χρέους. Επί πλέον δε παραμέ-

νει σχετικά ανεξήγητο το πώς και 

γιατί πολιτικοί –και οι στενοί σύμ-

βουλοί τους¬¬– ταυτισμένοι με μια 

παραδοσιακή φιλοαμερικάνικη 

αντίληψη μεταβλήθηκαν ανοικτά 

σε «γερμανόδουλους»  Οι κοινω-

νιολογικές, οικονομικές  και πολι-

τικές ερμηνείες έχουν απαντήσει 

εν μέρει σε αυτά τα ζητήματα. Ωστό-

σο στη ζωή υπάρχουν και άλλες 

παράμετροι και άλλα φαρμακε-

ρά βέλη στη φαρέτρα της Μέρκελ 

και του Σόιμπλε, π.χ. το υπερόπλο… 

Χριστοφοράκος, γι’ αυτό και το συ-

ντηρούν ως κόρη οφθαλμού! 

Γ.Κ.  

«Ανατροπή» 
δεν γίνεται χω-
ρίς... σημιτικούς 
Όσους αφελείς θα ψηφίσουν ΣΥΡΙ-

ΖΑ για το μήνυμα δήθεν ανατροπής 

που κομίζουν (γιατί οι πολλοί θα 

τον ψηφίσουν για να τιμωρήσουν 

τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο και τον 

ΓΑΠ και φυσικά μετά θα μουτζώ-

νουν τα μούτρα τους) δεν μπορεί 

να μην τους ενόχλησε η τοποθέ-

τηση στην πρώτη θέση του ψηφο-

δελτίου Επικρατείας του Κων/νου 

Τσουκαλά. Ο καθηγητής ήταν από 

τους βασικούς συμβούλους του Ση-

μίτη την περίοδο 1996-2004, ήταν 

από το κομμάτι των διανοουμέ-

νων που έφυγαν από την ανανεω-

τική αριστερά και στήριξαν με πά-

θος τον εκσυγχρονισμό. Μάλιστα, 

το 2005, όταν ο Σημίτης έγραψε 

την αυτο-αγιογραφία του, Πολιτική 

για μια δημιουργική Ελλάδα 1996-

2004, ο καθηγητής με βιβλιοκρι-

σία του κατηγορούσε όσους κριτί-

καραν το βιβλίο ότι δεν μπορούν 

να κατανοήσουν την τιτάνια προ-

σπάθεια που κατέβαλε ο πρώην 

πρωθυπουργός για τον εκσυγχρο-

νισμό του τόπου. 

Ο καθηγητής όμως είχε πολύ 

στενές σχέσεις και με τον Ευάγγε-

λο Βενιζέλο, όταν ήταν υπουργός 

Πολιτισμού: το 2001 ο Βενιζέλος 

τοποθέτησε ως μέλος του ΔΣ της 

Πολιτιστικής Ολυμπιάδας τον Κων. 

Τσουκαλά. Η Πολιτιστική Ολυμπι-

άδα ήταν μια παράλληλη με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες αμαρτω-

λή ιστορία, αφού, όπως μας ενη-

μερώνει η Εποχή (http://epohi.gr/

old/492005_social_totsikas.htm), 

κόστισε γύρω στα 150 εκατ. ευρώ 

και τα έσοδά της δεν ήταν πάνω 

από 4-5 εκατ. Στην ίδια εφημερί-

δα μαθαίνουμε ότι ο Κ. Τσουκαλάς 

ήταν από τους έμμισθους συνεργά-

τες της, όπως και ο Τίτος Πατρίκιος 

! Γιατί οι Αμερικανοί 
στηρίζουν τον Σύριζα; 

Για όσους έχουν μάτια να βλέπουν, είναι περισσότερο από προφανές 
πως οι Αμερικανοί έχουν εγκαταλείψει τον Σαμαρά και στηρίζουν τον 
Σύριζα. Οι αμερικανικές εφημερίδες, καθώς και οι αμερικανικές γρα-
φίδες στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν την ανάγκη κουρέματος του χρέ-
ους και το γεγονός ότι ο «Σύριζα δεν αποτελεί κίνδυνο», ενώ επιτίθενται 
ανοικτά ή συγκαλυμμένα στον Σαμαρά και τη Ν.Δ. ως γερμανόφιλους. 
Εξάλλου, «φίλοι» οικονομολόγοι των Αμερικανών φιλοξενούνται στα 
ψηφοδέλτια του Σύριζα. Αυτή η αμερικανική στήριξη δεν είναι, προ-
φανώς, μόνο έκφραση των αντιθέσεων των Αμερικανών με τους Γερ-
μανούς, για την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη, αλλά αφορά και άλλα 
πολύ σημαντικά ζητήματα. Κατ’ εξοχήν πρόκειται για την Κύπρο, το 
μοίρασμα του Αιγαίου και τα Σκόπια, όπου θεωρούν ότι μία κατάσταση 
ακυβερνησίας και πολιτικών ανατροπών στην Ελλάδα, καθώς και μια 
πιθανή κυβέρνηση Σύριζα, που δεν έχει «εθνικιστικές αγκυλώσεις», θα 
ευνοούσε μια επίλυση αυτών των ζητημάτων σύμφωνη με τα αμερικα-
νικά συμφέροντα.

Γ.Κ.

και ο Θ. Μικρούτσικος. 
Ο Κ. Τσουκαλάς ξεπλήρωσε 

τον Βενιζέλο για την τιμή που του 
έκανε το 2007, όταν στην εσωκομ-
ματική διαμάχη Βενιζέλου-ΓΑΠ 
πήρε ξεκάθαρη στάση υπέρ του 
Βενιζέλου με την ακόλουθη δή-
λωση που έκανε μαζί με άλλους 
καθηγητές: «Η προοδευτική πα-
ράταξη της χώρας στάθηκε ανή-
μπορη να πείσει ότι με τη σημερινή 
της μορφή και έκφραση αποτελεί 
εναλλακτική λύση, κάτι που ήταν 
εμφανές τα τελευταία 3,5 χρόνια. 
Είτε μας στενοχωρεί είτε όχι, γεγο-
νός είναι ότι στις σύγχρονες Δημο-
κρατίες οι λαοί δεν κρίνουν μόνο 
προγράμματα αλλά και εμπιστεύ-
ονται ηγέτες. Πιστεύουμε ότι λύση 
υπάρχει, είναι ενωτική και έχει 
όνομα. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος 
ανέλαβε τις ευθύνες του και έπρα-
ξε καλώς. Η χώρα δεν έχει περι-
θώρια».

Τα χρόνια πέρασαν και μεσού-
σης της κρίσης πολλά ξεχάστηκαν 
(σε μεγάλο βαθμό ηθελημένα) για 
όσα συνέβαιναν σε αυτήν τη χώρα 
προ κρίσης. Από το 2012 ο κ. Τσου-
καλάς είναι σύμβουλος έκδοσης 
της Εφημερίδας των Συντακτών και 
ο φίλος του Αντώνης Λιάκος (με 
κοινές πορείες στον σημιτισμό) του 
φιλοτέχνησε ένα άλλο προφίλ, ως 
«σκεπτόμενο αντιμνημονιακό», 
καλώντας να μιλήσει σε εκδηλώ-
σεις όπως, «Η ελληνική κοινωνία 
μπροστά στην κρίση», τον Ιούνιο 

του 2012. Το φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ 

ήταν από καιρό έντονο, αλλά ό,τι 

δεν έγινε στις ευρωεκλογές, συ-

νέβη τώρα χωρίς πολλές αντιδρά-

σεις, προσλαμβάνοντας έναν συμ-

βολικό χαρακτήρα. Ο Τσουκαλάς 

ως επικεφαλής του ψηφοδελτί-

ου Επικρατείας συμβολίζει και θα 

ήθελε να προδιαγράφει την επανέ-

νωση της «Κεντροαριστεράς» στο 

εξής υπό τον Σύριζα

Γιάννης Ξένος

Κονδύλης και ... 
Ραχήλ

Ο Γεώργιος Κονδύλης ήταν 
από τις ελάχιστες περιπτώσεις 
«εμπειρικών» στρατηγών, που 
προήχθη στον βαθμό μέσα από τη 
συμμετοχή του στις μάχες και όχι 
από τη σχολή Ευελπίδων. Στην 
ιστορία έχει μείνει η ρήση του, «Αν 
ήξερα πόσο εύκολο είναι να κά-
νεις πραξικόπημα στην Ελλάδα, θα 
το είχα κάνει από δεκανέας». Όταν 
πραγματοποίησε εν τέλει το πραξι-
κόπημα, το 1935, και ανέλαβε την 
κυβέρνηση, συγκάλεσε σύσκεψη 
για την αντιμετώπιση της τότε σφο-
δρής οικονομικής κρίσης. Ακού-
γοντας τον υπουργό και τους συμ-
βούλους του να περιγράφουν το 
αδιέξοδο, ο Κονδύλης τους λέει: 
«Να κόψουμε χρήμα». Όταν του 
εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο θα οδη-
γούσε σε εκτόξευση του πληθωρι-
σμού, τους απάντησε: «Δεν θα το 

πούμε σε κανέναν». 
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Στις παλαιότερες εκλογικές ανα-
μετρήσεις, το 2012, ακόμα και 
στις ευρωεκλογές του 2014, πα-
ρότι δεν υπήρχε κάποιο εκλογικό 
σχήμα ή πρόγραμμα που να μας 
καλύπτει ικανοποιητικά, μπορού-
σαμε να καλούμε σε μια «αντιμνη-
μονιακή» ψήφο, κατά προτίμηση 
προς τους ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ, μικρότε-
ρα σχήματα, ή ακόμα και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ώστε να εκφραστεί η απόρ-
ριψη απέναντι στις καταστρεπτι-
κές μνημονιακές πολιτικές. Δυ-
στυχώς, αυτή τη φορά, δεν έχουμε 
αυτή την πολυτέλεια.

Κ 

αι αυτό διότι τα «αντιμνη-
μονιακά» κόμματα, και ιδι-
αίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, με την 
επιμονή τους να πραγμα-

τοποιηθούν κοινοβουλευτικές εκλο-
γές στη χειρότερη στιγμή για τη χώρα, 
άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου για 
μια νέα μεγάλη αδιέξοδη οικονο-
μική και πολιτική κρίση. Μια κρίση 
από την οποία –είμαστε δυστυχώς 
πεπεισμένοι γι’ αυτό– δεν πρόκειται 
να βγει κάτι θετικό, παρά μόνο αν το 
εκλάβουμε με την έννοια της «δημι-
ουργικής καταστροφής», δηλαδή ότι, 
μετά από την ολοκλήρωση της απο-
σύνθεσης του μεταπολιτευτικού οι-
κοδομήματος, μετά την αναγκαία κά-
θαρση, θα ακολουθήσει μια περίο-
δος ανόρθωσης και αναδόμησης. 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να συντα-
χθούμε με μια τέτοια ηροστράτεια λο-
γική. Διότι και μεγαλύτερος πόνος θα 
βαρύνει τα λαϊκά στρώματα, και δεν 
είναι καθόλου βέβαιη μια αισιόδο-
ξη έκβαση «μετά την καταστροφή». 
Πολύ πιθανόν δε, μια αποτυχία των 
αντιμνημονιακών δυνάμεων θα νε-
κραναστήσει τα μνημονιακά κόμμα-
τα, ίσως και στις πιο μαφιόζικες εκδο-
χές τους, αλά Μπελουσκόνι, θα οδη-
γήσει σε μια ακροδεξιά έξαρση και 
μπορεί να συνοδευτεί με αρνητικές 
εξελίξεις στα εθνικά θέματα και να 
μην επιτρέψει μια εύκολη ανάταξη 
της χώρας. 

Πιστεύουμε πως με πολύ μεγά-
λη ελαφρότητα αρκετοί φίλοι, κα-
θώς και το μεγαλύτερο μέρος του κό-
σμου που βγήκε από το «κίνημα των 
πλατειών» –με λιγότερη ευθύνη αυ-
τοί–, ακολουθούν μια λογική που λέει 
πως, «μια και ούτως ή άλλως δρομο-
λογήθηκαν, έστω και κακώς, οι εξε-
λίξεις, είμαστε υποχρεωμένοι να τις 
ακολουθήσουμε και μετά βλέπουμε». 
Μάλιστα, πολλοί προχωρούν και πιο 
πέρα και μας επικρίνουν έμμεσα, λέ-

γοντας πως, αφού εσείς, του ΑΡΔΗΝ, 
αποτύχατε να δημιουργήσετε έναν 
αξιόπιστο πολιτικό πόλο, δεν μας μέ-
νει τίποτε άλλο παρά να ακολουθή-
σουμε τις υπάρχουσες επιλογές και 
«μετά» βλέπουμε, διότι «θα δρομολο-
γηθούν εξελίξεις».

Οι παλιότεροι δε, από όσους προ-
τάσσουν ένα τέτοιο σκεπτικό, έλε-
γαν ακριβώς τα ίδια ακόμα και το 
1981! Ας συνταχθούμε «τώρα» με 
τον Αντρέα και «μετά» βλέπουμε. Και 
αυτό το «μετά» όχι μόνο κράτησε τρι-
άντα πέντε χρόνια, με όλες τις συνέ-
πειες που είχε για τη χώρα, αλλά και 
σήμερα μιλούν εκ νέου για ένα νέο 
«μετά»!  

Δεν αναρωτιούνται όμως ποτέ 
μήπως αυτή η διαρκής φυγή, μπρο-
στά στις δυσκολίες και τις ευθύνες που 
συνεπάγεται η δημιουργία ενός αυτο-
νόμου δημοκρατικού πατριωτικού 
πόλου, είναι εκείνη που δεν επέτρε-
ψε –μέχρι σήμερα τουλάχιστον– στο 
ΑΡΔΗΝ, αλλά και σε άλλους στο πα-
ρελθόν, να συγκροτήσουν έναν μείζο-
να πολιτικό πόλο; Γιατί, με ποιους εν 
τέλει θα τον δημιουργήσουμε, αν όχι 
με εκείνους που υποτίθεται πως συμ-
φωνούν μαζί μας; Μήπως βολεύο-
νται σε μια τέτοια στάση, της μονίμως 
απατημένης συζύγου,  καταπώς λέει 
και ο Καβάφης στο ποίημα που πα-
ραθέτουμε; «Ἀλλά, κατεστραμμέ-
νος ἄνθρωπος, τι φταίω ἐγώ./ 
Ζητῶ ὁ ταλαίπωρος να μπα-
λωθῶ./Ἀς φρόντιζαν οἱ κραται-
οί θεοί/ να δημιουργούσαν ἕναν 
τέταρτο καλό./Μετά χαρᾶς θά 
πήγαινα μ’ αὐτόν».

Σήμερα, η ευθύνη όλων, η ευ-
θύνη του καθενός,  είναι μεγάλη, γιατί 
μπορεί να κρίνει το μέλλον. Και εμείς 
θέλουμε να σηκώσουμε το μερίδιο 

που μας αναλογεί. Σε μία στιγμή που 
έχουν απορριφθεί οι μνημονιακοί, 
οι οποίοι βύθίζονται στα τάρταρα της 
ανυποληψίας και της παρακμής τους, 
και πιθανότατα αναδεικνύεται μια νέα 
καταστροφική επιλογή στο προσκή-
νιο, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι 
που θα απορρίψουν την ταύτισή 
τους με τους μεν ή τους δε και θα οι-
κοδομήσουν σήμερα, αυτή τη στιγμή, 
με την άρνησή τους, τη δυνατότητα 
μιας αξιόπιστης κατάφασης, που στο 
άμεσο μέλλον θα αποκτήσει, «νομο-
τελειακά», ευρύτερες διαστάσεις.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι 
«αντιμνημονιακοί», όπως το ΚΚΕ και 
η Ανταρσύα. Το ΚΚΕ, ιδιαίτερα, επι-
κρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ με ένα σκεπτικό 
που παρουσιάζει μια συνάφεια με 
το δικό μας, μια και θεωρεί τυχοδιω-
κτικές και τυχάρπαστες τις επιλογές 
του, όταν δεν υπάρχει ένα ανάλογο 
και ισχυρό λαϊκό κίνημα, ενώ εκπρο-

σωπεί και έναν λαϊκό κόσμο. Στο «διά 
ταύτα» διαφέρουμε διαμετρικά. Τόσο 
αυτοί όσο και η Ανταρσύα αγνοούν 
πλήρως τα γεωπολιτικά προβλήματα 
της χώρας και μας καλούν στην ουσία 
σε μια επιστροφή στον παλιό καλό 
υπαρκτό σοσιαλισμό σε μια μία μόνη 
(και μικρή) χώρα, και μάλιστα στις πιο 
ολοκληρωτικές εκδοχές του. 

Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές, 
μπορούμε να επισκεφτούμε κάποιες 
υπέροχες γωνιές της χώρας, που δεν 
έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα(!), ή, 
εάν επιμένουμε οπωσδήποτε να ψη-
φίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε μια 
επιλογή που δεν θα ενισχύει κανέναν 
από τους δύο μονομάχους ή θα δη-
μιουργεί αντίβαρα σε αυτούς, απορ-
ρίπτοντας τις «αυτοδυναμίες» και 
σπρώχνοντας προς τη διαμόρφωση 
ευρύτερων συναινέσεων εθνικοα-
πελευθερωτικού χαρακτήρα. Μετα-
ξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ θα επιλέξουμε 
προφανώς ΑΝΕΛ, παρά το γεγονός 
ότι για πάρα πολλούς αποτελεί ένα 
«αναγκαίο κακό», και εμπόδιο στη 
δημιουργία ενός  αυθεντικού πατρι-
ωτικού δημοκρατικού πόλου, ή, κλεί-
νοντας τα μάτια,  ακόμα και ΚΚΕ. 

Υπάρχει κάποια δυνατότητα να 
μειώσουμε τη βλάβη;
Προφανώς, βασικός στόχος μας, σε 
πλήρη αντίθεση με την επιδιωκόμε-
νη αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
να εμποδίσουμε μια αυτοδυναμία 
του οποιουδήποτε, προσπαθώντας 
να σπρώξουμε προς την κατεύθυνση 
μιας ευρύτερης συναίνεσης εθνι-
κοαπελευθερωτικού χαρακτήρα 
για τη σωτηρία της χώρας. [Και καθό-
λου τυχαία βρισκόμαστε στον αντίπο-
δα της αντίληψης της "αριστερής" πτέ-
ρυγας του Σύριζα (Αριστερή Πλατ-

φόρμα, "Δρόμοι της Αριστεράς" κ.λπ.), 
οι οποίοι υποστηρίζουν πως η μόνη 
απάντηση στον ¨κίνδυνο ενσωμάτω-
σης" του Σύριζα  είναι η... ενίσχυσή 
του ώστε να αποκτήσει αυτοδυναμία, 
δηλαδή να γίνει ακόμα πιο ανεξέλε-
γκτος, και εμφυλιοπολεμικός! ]

Πρόσφατα, εμείς, στην αντίθε-
τη κατεύθυνση, είχαμε προτείνει 
ως διέξοδο την εκλογή του Μανώ-
λη Γλέζου ως προέδρου της Δημο-
κρατίας, ως μια πραγματικά εθνική, 
συναινετική και αντιστασιακή πρό-
ταση. Συνεχίζοντας και τώρα, πασχί-
ζουμε να  διασώσουμε ό,τι είναι δυνα-
τόν να διασωθεί, ξεπερνώντας την εμ-
φυλιοπολεμική λογική. Διότι σήμερα 
δεν κινδυνεύει απλώς η εξουσία και 
οι καρέκλες των μεν ή των δε, αλλά η 
ίδια η χώρα. Και σε αυτές τις συνθή-
κες, δεν προτάσσεις μια εμφυλιοπο-
λεμική, αλλά μία εθνικοαπελευθε-
ρωτική στρατηγική. 

Θα πρέπει να αναζητηθούν συ-
γκλίσεις με στόχο την άμεση και 
πραγματική αναδιαπραγμάτευ-
ση του χρέους, άσχετα και πέρα από 
το ποιο θα είναι πρώτο κόμμα  – και 
όποιος δεν δεχθεί κάτι τέτοιο ας πα-
ραδοθεί στη λαϊκή καταδίκη, όπως 
ακριβώς έγινε και στην Κατοχή, όταν 
συγκροτήθηκε το ΕΑΜ. Εάν, έστω 
και σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία τέ-
τοια πρόταση, θα κέρδιζε τη συναίνε-
ση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
Ελλήνων, θα απομόνωνε τις εμφυλι-
οπολεμικές κραυγές, θα αναδείκνυε 
άλλες δυνάμεις, ακόμα και στο εσω-
τερικό των μνημονιακών κομμάτων, 
και θα στρίμωχνε τους Γερμανούς, 
που ποντάρουν ακριβώς στη διαίρε-
σή  μας για να μας υποτάξουν με τον 
ένα ή άλλο τρόπο και να αποφύγουν 
και την ανάδειξη του ζητήματος των 
γερμανικών οφειλών.

Δίπλα σε μια τέτοια κυβέρνηση 
θα μπορούσε να συγκροτηθεί και μια 
εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης του 
χρέους, αποτελούμενη από οικονο-
μολόγους και αναγνωρισμένες προ-
σωπικότητες της ελληνικής κοινω-
νίας και της πολιτικής – η οποία θα 
αναλάμβανε, μαζί με την οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση εκλεγεί, να αποτε-
λέσει την έκφραση της κοινωνίας και 
της αναγκαίας εθνικής ενότητας απέ-
ναντι στον επιχειρούμενο στραγγαλι-
σμό της πατρίδας. Γιατί, για μας, αυτό 
που επιχειρείται σήμερα είναι ακρι-
βώς ένας τέτοιος στραγγαλισμός και 
θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε 
όλοι σε μια εθνικοαπελευθερωτική 
λογική, μια λογική ΕΑΜ, και όχι μέσα 
από τις ανούσιες αντιπαραθέσεις του 
Στρατούλη με τον Άδωνι Γεωργιάδη.  

Mπροστά στις κάλπες
Η αγωνία του αντιμνημονιακού πολίτη

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

...να αναζητη-

θούν συγκλί-

σεις με στόχο 

την άμεση και 

πραγματική ανα-

διαπραγμάτευ-

ση του χρέους, 

άσχετα και πέρα 

από το ποιο θα 

είναι πρώτο 

κόμμα
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Οι στρατηγικές των δύο «μονομάχων» αυ-
τών των εκλογών –ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ– απλο-
ποιούν τον προεκλογικό ανταγωνισμό με-
τατρέποντάς τον σε μια στοιχειακή αντιπα-
ράθεση φόβου–οργής. Κάποιοι σκωπτικά 
μιλάνε για το εμπόριο φόβου εναντίον του 
εμπορίου ελπίδας. Φοβάμαι ότι σφάλλουν. 
Το εμπόριο χρειάζεται εκτός από «εμπό-
ρους» και «πελάτες». Οι πελάτες, δηλαδή 
οι εν δυνάμει ψηφοφόροι των δύο πόλων 
της πολιτικής ζωής, στην πλειοψηφία τους 
δεν δελεάζονται πια από την πολιτική πρα-
μάτεια που τους προσφέρεται. Οι ποιοτικές 
παράμετροι των δημοσκοπήσεων, αλλά και 
η καθημερινή, κοινωνική μας εμπειρία, 
αναδεικνύουν το ακόλουθο σχήμα: Ένα ση-
μαντικό μέρος της κοινωνίας τείνει να συ-
σπειρωθεί με βαριά καρδιά γύρω από τη 
ΝΔ, βρίζοντας και βλαστημώντας την άχρη-
στη και ξεπουλημένη ηγεσία της, μόνο και 
μόνο επειδή φοβάται την έλευση των μα-
θητευόμενων μάγων του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ακό-
μα μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας τείνει 
να συσπειρωθεί γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ εξα-
ντλημένο από τα χαμένα χρόνια του μνημο-
νίου, σε απόγνωση από την οικονομική και 
κοινωνική καταστροφή, και πάνω απ’ όλα, 
εξοργισμένο με τον παλαιό δικομματισμό 
(ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) που κατέστρεψε και έδεσε 
χειροπόδαρα τη χώρα στους δανειστές της. 

Ο 

φόβος, λοιπόν, και η οργή που πε-
ριγράφουμε δεν είναι κατασκευ-
ές μηντιακές και προπαγανδιστι-
κές ούτε αποτελέσματα της «έξυ-

πνης», μαρκετίστικης τακτικής, του ενός ή του 
άλλου πόλου. Ενυπάρχουν μέσα στην κοινωνία 
μας καιρό τώρα. Ενυπάρχουν μέσα στον καθέ-
να πολίτη ατομικά και η μεταξύ τους ποσόστω-
ση είναι αυτή που θα γείρει την Κυριακή των 
εκλογών την πλάστιγγα της ατομικής απόφα-
σης προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Αυτό που 
απουσιάζει από αυτή την εκλογική αναμέτρη-
ση είναι τα προγράμματα που θα δείξουν στον 
λαό ότι υπάρχει η δυνατότητα μιας άλλης πο-
ρείας. Απουσιάζουν και τα μεγάλα κοινωνικά 
κινήματα που μπορούν να στηρίξουν αυτά τα 
προγράμματα. Απουσιάζει δηλαδή η ελπίδα ότι 
υπάρχει αυτήν τη στιγμή λύση στο συλλογικό 
μας αδιέξοδο. 

Είναι, όμως, ακριβώς αυτή η συνύπαρ-
ξη των στοιχειακών δυνάμεων του φόβου και 
της οργής με την εκρηκτική απουσία ελπίδας 
που θα καθορίσουν τις μετεκλογικές εξελίξεις 
και πιθανόν τη μοίρα του τόπου για τα επόμε-
να χρόνια. Και εδώ είναι το (ίσως μοιραίο) λά-
θος που διαπράττουν οι πολιτικοί μας «έμποροι 
χωρίς πελάτες». Πιστεύουν ότι η προεκλογική 
εκμετάλλευση του φόβου ή της οργής μπορεί 
να τους χαρίσει τη νίκη (όπως την ορίζει ο καθέ-
νας) και μετά …έχει ο Θεός. Θα εκπλαγούν δυ-
σάρεστα. Η απουσία ελπίδας –που μόνο ένα 
συνεκτικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση 

και ένας λαός που θα στοιχίζεται πίσω από αυτό 
την προσφέρουν– θα τους επιστρέψει την επι-
κέντρωση στο δίπολο φόβος/οργή ως μπούμε-
ρανγκ. Ούτε ένα πιθανώς σχετικά υψηλό ποσο-
στό (υψηλότερο από αυτό που της αναλογεί σε 
σχέση με το πώς κατάντησε τον τόπο) θα γλι-
τώσει τη ΝΔ από τη μετεκλογική κατάρρευση 
και διάλυση, κατ’ απόλυτη αναλογία με τον έτε-
ρο πόλο του μεταπολιτευτικού δικομματισμού 

(ΠΑΣΟΚ). ούτε μια ενδεχόμενη κοινοβουλευ-
τική/κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θα 
τον βοηθήσει στην κυβερνητική μακροημέ-
ρευση και θα αποτρέψει την οργανωτική του 
αποσυναρμολόγηση.

Όσοι και όσες «απέχουμε» συναισθηματι-
κά και πολιτικά από τις ερχόμενες εκλογές (ανε-
ξαρτήτως αν και τι θα ψηφίσουμε). όσοι και όσες 
το πράττουμε συνειδητά, διότι αναγνωρίζουμε 
ότι ένα πολιτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση 
και από το σπιράλ θανάτου στο οποίο βυθίζε-
ται η χώρα δεν προτείνεται από πουθενά –μόνο 
κραυγές και ψίθυροι μπροστά στο δέλεαρ της 
εξουσίας όσοι και όσες δεν ικανοποιούμαστε 
από το «βλέποντας και κάνοντας» των παλαιάς 
και νέας κοπής εξουσιαστών. όσοι και όσες φο-
βόμαστε για το μέλλον του τόπου αυτού και των 
παιδιών μας και οργιζόμαστε με αυτούς που τον 
έφεραν σε αυτή την κατάντια, θα παραμείνου-
με προσηλωμένοι στο στόχο που έχουμε βά-
λει εδώ και πέντε χρόνια: στο να συμβάλου-
με με όλες μας τις δυνάμεις στη διαμόρφωση 
ενός προγράμματος ριζικής πολιτικής, κοινωνι-
κής και πολιτισμικής αλλαγής, που θα βοηθή-
σει στο ξεπέρασμα της κρίσης και των αδιεξό-
δων προς όφελος του ελληνικού λαού και από 
τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Η προσπάθεια αυτή 
δεν μπορεί να εξαντλείται σε εκλογικά ορόση-
μα, ιδιαίτερα σαν το ατυχές που έχουμε μπρο-
στά μας σε δέκα μέρες.

Πάτρα, Ιανουάριος 2015

Πέρα από το φόβο και την οργή
Αναζητώντας την ελπίδα που απουσιάζει

Πιστεύουν ότι η προεκλογική εκμετάλλευση του φόβου ή της οργής μπορεί να τους χαρίσει 
την νίκη (όπως την ορίζει ο καθένας) και μετά …έχει ο Θεός. Θα εκπλαγούν δυσάρεστα. 

Του Θόδωρου Ντρίνια*

“ 

Είναι, όμως, ακριβώς 

αυτή η συνύπαρξη των 

στοιχειακών δυνάμε-

ων του φόβου και της 

οργής με την εκρηκτική 

απουσία ελπίδας που θα 

καθορίσουν τις μετε-

κλογικές εξελίξεις και 

πιθανόν τη μοίρα του 

τόπου για τα επόμενα 

χρόνια. 

Τ 

ὰ Χριστούγεννα ποὺ μᾶς πέρα-
σαν, ἕνα ἄλλο μικρὸ θέμα προ-
κάλεσε ἀνησυχία στὸν μικρό 

μας τόπο: Οἱ διακοπὲς τῆς κόρης τοῦ 
Γιάννη Μηλιοῦ! Οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ 
τὰ δεξιὰ ἦταν ἀναμενόμενες καὶ λαϊκι-
στικές. Ἡ ἁπλὴ λογικὴ λέει ὅτι ἄλλο 
τὸ παιδὶ κι ἄλλο ὁ πατέρας του. Μιὰ 
τέτοια παρατήρηση θὰ ἦταν ἱκανο-
ποιητική. 

Ὅμως, ἡ «ἀπάντηση» ποὺ εἶναι 
ἀκατανόητη εἶναι ἡ... ἀπολογητικὴ 
(φιλοαριστερή;) ἄποψη ἡ ὁποία συνο-
ψίζεται στό: «Γιατί τὴν πέσατε στὴν 
κόρη τοῦ Μηλιοῦ καὶ ἔμμεσα στὴν 
ἀριστερά; Θέλετε τοὺς Ἀριστεροὺς 
φτωχοὺς καὶ μίζερους, ἔ; Ἔχει κάθε 
δικαίωμα νὰ κάνει μὲ τὰ τίμια λεφτά 
της ὅσες διακοπὲς θέλει, ὅπου θέλει». 

Τέτοια ἄποψη εἶναι κάτι τελείως δι-
αφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι δὲν 
πρέπει νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ τὴν ἰδιωτικὴ 
ζωὴ τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας ἑνὸς 
πολιτικοῦ. Δὲν εἶναι λάσπη νὰ ἀπαι-
τεῖται ἀπὸ τοὺς κοσμοδιορθωτὲς νὰ 
μὴν ἔχουν τὶς συνήθειες τῶν κοσμοχα-
λαστῶν. 

Ἂν κάποιος νομίζει ὅτι «εἶναι δι-
καίωμα τοῦ προλετάριου καί, κάπο-
τε, οἱ διακοπὲς στὴν Ἑλβετία» (ἢ τὰ 
ταξίδια τὸ Σαββατοκύριακο γιὰ ψώ-
νια στὸ Λονδίνο -ὅπως ἔγραφε ὁ Κον-
δύλης), τότε ἁπλῶς ἔχει ἐσωτερικεύ-
σει τὸ φαντασιακὸ τοῦ πλούσιου καὶ 
τὴν ἐντολὴ/ὑποχρέωση τῆς ἀπόλαυ-
σης (κι ἂς τελείωσαν οἱ μέρες τῆς 
ἰσχύος της), ἐνάντια στὴν παλιότε-
ρη ἐντολὴ τῆς στέρησης. Κάτι ἠθικο-
λογίες τῆς πεντάρας περὶ τοῦ δικαιώ-
ματος τοῦ ἐργαζόμενου στὴ σαμπάνια 
ἐκφράζουν ἐκεῖνον ποὺ λυσσάει γιὰ 
τέτοιες ἐμπειρίες, καὶ νομίζει ὅτι ὅλα 
αὐτὰ παρέχονται χωρὶς πολιτικὲς/ἰδε-
ολογικὲς παραχωρήσεις. Ἄλλο πράγμα 
ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐξυμνεῖται ὡς ἠθικὴ 
ἀρετὴ ἡ φτώχεια (ἢ ἡ ἀδυναμία νὰ 
πᾶς διακοπὲς στὴν Ἑλβετία) κι ἄλλο 
ὅτι στὸ πίσω μέρος τοῦ ἀριστεροῦ νε-
οελληνικοῦ ἐγκεφάλου ὑπάρχουν τέ-
τοια μεγάλα ὁράματα. 

Προφανῶς, οἱ ἠθικολόγοι τοῦ «μᾶς 
θέλετε μίζερους, λοιπόν;» δὲν ἔχουν 
καταλάβει ὅτι μπορεῖ αὐτοὶ νὰ διακη-
ρύσσουν τέτοια ἐπιχειρήματα (κι ἂς 
ἀφήσουμε τὸ οἰκολογικὰ ἐφικτό -ἡ τὴ 
σχέση πλούτου καὶ ἐκμετάλλευσης), 
ὅμως γιὰ τοὺς δυνητικοὺς ψηφοφό-
ρους τους ἡ φαντασίωση τῆς «ἀτο-
μικῆς σαμπάνιας» φαντάζει ἐκ τῶν 
προτέρων πιὸ εὔκολα κατορθώσιμη 
ἀπὸ τὴ φαντασίωση τῆς «σαμπάνιας 
γιὰ ὅλους, γιὰ ἑπτὰ  δισεκατομμύρια 
ἀνθρώπους» - κι οἱ ἠθικολόγοι μὲ τέ-
τοια ἐπιχειρήματα ἁπλῶς ἐνισχύουν 
τὴν ἀτομικὴ αὐτὴ φαντασίωση. 

«Αριστερές» 
διακοπές στο 
Γκστάαντ
Του Γ. Ταχόπουλου 
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Γρικάτε ήντα παράγγειλεν η 
Κρήτη των παιδιών τζη

Μετρήσετε τα μνήματα των εδι-
κών και ξένων

Σ’ ούλα ν’ ανάψετε κερί, λιβάνι 
και καντήλι

Κι αν έρθουν οι δικολογιές των 
ξένων σκοτωμένων

Να τσι φιλοξενήσετε

Έχομε ασχοληθεί αρκετά από 
αυτές τις γραμμές με το φαινό-
μενο του ξαναγραψίματος της 
ιστορίας που επιχειρείται εδώ 
και αρκετόν καιρό από διάφο-
ρες πλευρές και σε διάφορα ζη-
τήματα. Το παράδειγμα των Σκο-
πίων από τη μια και του νεοθω-
μανισμού από την άλλη δίνουν 
το στίγμα του πού αποσκοπεί 
η τάση αυτή: Στη διαγραφή της 
ιστορικής μας μνήμης και στην 
αποδοχή ενός νέου στάτους κβο 
στην περιοχή μας, όπου θα ξα-
ναγίνουμε ραγιάδες, αλλά δε θα 
πειράζει αυτό, αφού επί τουρκο-
κρατίας καλά περνούσαμε, σύμ-
φωνα με τις νεοφιλελεύθερες 
θεωρίες που πλασάρονται, υπό 
προοδευτικό πάντα ένδυμα.

Σ 

τα θέματα αυτά έχομε συ-
νηθίσει να βλέπομε και 
κάποιους διανοούμε-
νους, πανεπιστημιακούς 

κλπ δικούς μας, να υποστηρίζουν 
τις θεωρίες αυτές προτάσσοντας μια 
αντισυστημική υποτίθεται οπτική, 
ότι δηλαδή πάνε κόντρα σε κατα-
σκευασμένες αφηγήσεις που εξυ-
πηρετούν μια κρατική κατεστημένη 
ιδεολογία. Κι έχουμε δείξει ότι στη 
μικρά πλην έντιμο Ελλάδα των φο-
βικών συνδρόμων προς την Τουρ-
κία, του μνημονίου και της ανύ-
παρκτης εξωτερικής πολιτικής, η 
κρατική ιδεολογία είναι αυτή που 
υποτιμά τη συλλογική μνήμη και 
παράδοσή μας και ξαναγράφει την 
ιστορία μας σύμφωνα με τις επιτα-
γές της Νέας Τάξης και του Σόρος. 
Και αναθεωρεί όχι μια «κρατική» 
ιστορία, αλλά μιαν ιστορία που έχει 
καταγραφεί σε ανύποπτο χρόνο, 
μέσα από τις αφηγήσεις και ιστορι-
κά τραγούδια του λαού μας τη στιγ-
μή κατά την οποία τα γεγονότα συμ-
βαίνουν, και απηχεί τις σκέψεις και 
την ιδεολογία του λαού μας κι όχι 
κάποιων ιδεολογικών μηχανισμών.

Μέχρι τώρα, η αναθεώρηση της 
ιστορίας βλέπαμε να αφορά την πε-
ρίοδο της τουρκοκρατίας, όπου το-
νίζεται η πολυπολιτισμικότητα της 

αυτοκρατορίας, οι ελευθερίες των 
υπόδουλων, η δυνατότητα κοινω-
νικής ανέλιξης που παρείχε το παι-
δομάζωμα και λοιπά φαιδρά.  Τώρα 
όμως ξεκινά και νέο πεδίο δράσης 
των αναθεωρητών, που αφορά στη 
γερμανική κατοχή. Αιχμή του δόρα-
τος οι θεωρίες του Γερμανού ιστο-
ρικού Ρίχτερ, ο οποίος στο έργο του 
θεωρεί ότι οι Γερμανοί διεξήγαγαν 
τον πόλεμο ιπποτικά και με σεβα-
σμό στους κανόνες του πολέμου, 
ενώ, εξειδικεύοντας στη μάχη της 
Κρήτης, θεωρεί ότι οι ανθιστάμενοι 
Κρητικοί επέδειξαν βαρβαρότητα 
και ανάγκασαν τους κατακτητές να 
προβούν σε αντίποινα, τη φύση των 
οποίων όλοι, από τον Καλλικράτη 
μέχρι τη Βιάννο, γνωρίζομε.

Ίσως δεν αξίζει να ανασκευάσει 
κανείς τις θεωρίες του Ρίχτερ. Είναι 
γνωστές και διασταυρωμένες οι θη-
ριωδίες των ναζί σε όλες τις περιο-
χές που βίωσαν τον πόλεμο, τόσο 
στο μέτωπο όσο και στις κατακτη-
μένες περιοχές. Και στην Κρήτη, η 
ιστορία είναι δίπλα μας σε κάθε μας 
βήμα, αφού όλος ο λαός συμμετείχε 
στην αντίσταση κατά των Γερμανών, 
που γνωρίζομε από πρώτο χέρι τι 
έγινε, τι υπέφερε ο άμαχος πληθυ-
σμός του νησιού και πόσο αντιστά-
θηκε, από την πρώτη κιόλας μέρα.

Το έργο του Γερμανού ιστορι-
κού θα περίμενε κανείς να συνα-
ντήσει την αντίδραση της ελληνι-
κής κοινωνίας και κυρίως της πα-

νεπιστημιακής κοινότητας. Στο 
κάτω κάτω, τους ναζί αθωώνει για 
τα εγκλήματά τους, δηλαδή τους 
πανθομολογουμένως βάρβαρους 
εχθρούς της ανθρωπότητας.

Πράγματι, η κοινωνία αντέδρα-
σε. Σε αντίθεση με την πανεπιστημι-
ακή κοινότητα, η οποία έκρινε σω-
στό να τιμήσει τον Ρίχτερ για το έργο 
του, συνειδητοποιημένοι Κρητικοί 
διαμαρτυρήθηκαν, δίχως να ιδρώ-
σει βέβαια το αυτί κανενός. Η βρά-
βευση τελικά, έγινε, και μάλιστα στο 
υπό φοιτητική κατάληψη πανεπι-
στήμιο Ρεθύμνου, κι εδώ αρχίζουν 
τα ερωτήματα:

Από πού κι ως πού οι πανεπι-
στημιακοί μας τιμούν το έργο ενός 

ιστορικού που προβάλει μιαν ωραι-
οποιημένη και σε κάθε περίπτω-
ση άσχετη με την καταγεγραμμέ-
νη ιστορική πραγματικότητα εικό-
να των ναζί; Οι ίδιοι προβάλλουν με 
κάθε αφορμή τα δημοκρατικά τους 
φρονήματα, αλλά εδώ έπρεπε προ-
φανώς να υπηρετήσουν άλλο στό-
χο: Στα πλαίσια της αποδόμησης 
του πατριωτισμού και συκοφάντη-
σης του αντιστασιακού πνεύματος 
του λαού μας, ακόμα και οι ναζί θα 
πρέπει να ηρωοποιηθούν ώστε να 
φαντάζει βάρβαρη και υπερβολι-
κή η παλλαϊκή αντίσταση του άμα-
χου πληθυσμού της Κρήτης απένα-
ντι στον κατακτητή. Το πρώτο βήμα 
ήταν η προσπάθεια αποδόμησης 
της Επανάστασης του '21, τώρα 
ήρθε η σειρά να αποκατασταθούν 
και οι Γερμανοί επικυρίαρχοι του 
Μνημονίου.

Από πού κι ως πού η κατάλη-
ψη του πανεπιστημίου, εξ ορισμού 
αντιναζιστικού ιδεολογικού προσα-
νατολισμού, που δεν σηκώνει μύγα 
στο επαναστατικό της σπαθί, επιτρέ-
πει την είσοδο των νεοταξικών ιστο-
ρικών στο υπό κατάληψη πανεπι-
στήμιο και μάλιστα για να τιμήσουν 
τον απολογητή των ναζί;

Νομίζομε πως η απάντηση στα 
ερωτήματα αυτά πρέπει να συνδε-
θεί με το βαθιά κοσμοπολίτικο και 
αφασιακό χαρακτήρα αυτού που 
σήμερα αυτοαποκαλείται αριστε-
ρά στην Ελλάδα, το οποίο, σε πλήρη 

ρήξη με τον εθνικοαπελευθερωτι-
κό χαρακτήρα της εαμικής εθνικής 
αντίστασης, αρνείται οτιδήποτε πα-
τριωτικό, στο όνομα ενός κακά χω-
νεμένου διεθνισμού. Έτσι, ο Βελου-
χιώτης δεν αποτελεί σημείο αναφο-
ράς γι' αυτούς, γιατί έκανε εθνική 
αντίσταση, οπότε ήταν "εθνικιστής”. 
Ο Τσε Γκεβάρα του “πατρίδα ή θά-
νατος” είναι εξοβελιστέος από τους 
σημερινούς “αριστερούς”, για τον 
ίδιο λόγο. Η στάση αυτή οδηγεί 
σε εκτρώματα, όπως π.χ. των αντι-
φα(σιστών) που καταντούν απολο-
γητές της γενοκτονίας του Ισραήλ 
στη Γάζα, και των σημερινών “δη-
μοκρατικών” πανεπιστημιακών 
που τιμούν τον Ρίχτερ και των ανε-
χόμενων τη βράβευσή του καταλη-
ψιών. Έτσι, μια προσέγγιση που έρ-
χεται σε αντίθεση με το πνεύμα της 
εθνικής αντίστασης στην Κρήτη, εί-
ναι κι αυτή εντός της “διεθνιστικής” 
γραμμής αφού χτυπάει την έννοια 
του έθνους, κι ας συντάσσεται με 
τους Γερμανούς κατακτητές. 

Η τιμή στον Ρίχτερ αποκτά πα-
ραμέτρους που δεν έχουν ακόμα 
αποτιμηθεί: Πώς θα δοθεί η μάχη 
για τις γερμανικές αποζημιώσεις 
των χωριών που υπέστησαν ολο-
καύτωμα, όταν η πανεπιστημιακή 
κοινότητα θεωρεί ιπποτική τη στά-
ση των Γερμανών ναζί και τιμά τα 
έργα που την “αναδεικνύουν”; Πώς 
θα μιλήσομε για εθνική αντίσταση, 
όταν τα αντίποινα προβάλλονται πια 
ως πράξεις που “αναγκάστηκαν” οι 
Γερμανοί να κάνουν; Πώς θα αντι-
σταθούμε στη σημερινή οικονομική 
επέλαση των Γερμανών, όταν με τη 
στάση μας διαγράφομε το παρελθόν 
και αποδεχόμαστε τις τότε κτηνωδί-
ες ως πράξεις εντός του δίκαιου του 
πολέμου; Πώς θα επιχειρηματολο-
γήσομε ότι κι οι σημερινές πρακτι-
κές επικυρίαρχου της Γερμανίας εις 
βάρος μας είναι απεχθείς συμπερι-
φορές, όταν έχομε δώσει συγχωρο-
χάρτι στις προηγούμενες;

Η πατρίδα μας περνάει μια κρί-
ση που στη ρίζα της έχει την ηθική 
παρακμή. Τα διακυβεύματα είναι 
τεράστια και αφορούν την ίδια μας 
την ύπαρξη ως λαού. Μόνο μια συ-
νειδητοποιημένη και σθεναρή παλ-
λαϊκή αντίσταση σε όλους τους πα-
ράγοντες εκείνους που μας  προο-
ρίζουν για ραγιάδες μπορεί να ανα-
στρέψει την πορεία, αλλά κι αυτό 
από μας, ευτυχώς ή δυστυχώς, 
εξαρτάται.  

Η βράβευση του Χ. Ρίχτερ
...και ο σεισμός που ΔΕΝ προκάλεσε

Η τιμή στο Ρίχτερ αποκτά παραμέτρους που δεν έχουν ακόμα αποτιμηθεί: Πώς θα δοθεί η μάχη για τις γερμανικές 
αποζημιώσεις των χωριών που υπέστησαν ολοκαύτωμα, όταν η πανεπιστημιακή κοινότητα θεωρεί ιπποτική τη στά-
ση των Γερμανών ναζί και τιμά τα έργα που την “αναδεικνύουν”;

Του Μανώλη Εγγλέζου-Δεληγιαννάκη

“ 

Πώς θα μιλή-

σομε για εθνική 

αντίσταση όταν 

τα αντίποινα 

προβάλλονται 

πια ως πράξεις 

που “αναγκά-

στηκαν” οι Γερ-

μανοί να κά-

νουν;

                                                                                                                                       ΕΛΛΑΔΑ
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Το προεκλογικό τοπίο στη Θράκη έχει 
τις αναμενόμενες ομοιότητες με το γε-
νικότερο ελλαδικό, αλλά και τις ιδιαι-
τερότητές του, ειδικά όσον αφορά τη 
μειονοτική ψήφο. Έτσι, αξίζει ίσως μια 
σύντομη ματιά λίγο πριν δούμε τα τε-
λικά αποτέλεσματα της 25ης Ιανουα-
ρίου.

Τ 

α ψηφοδέλτια της Νέας Δημο-
κρατίας είναι απολύτως αναμε-
νόμενα και προδιαγράφουν ήδη 
την επικράτηση των παραδοσια-

κών στελεχών του συντηρητικού χώρου: 
Αλέκος Κοντός στην Ξάνθη, Ευριπίδης 
Στυλιανίδης στη Ροδόπη και στον Έβρο η 
(πολύτιμη) πρωτιά θα παιχτεί μάλλον με-
ταξύ των δύο νυν υφυπουργών (Δερμε-
ντζόπουλος – Γεροντόπουλος). 

Στον ΣΥΡΙΖΑ η ανανέωση – διεύρυν-
ση που πολλοί περίμεναν δεν έγινε και 
επικράτησε η σκληρή κομματική επετηρί-
δα – μαζί και η επιθυμία των παραγόντων 
της μειονότητας. Έτσι, και με δεδομένη την 
ουσιαστική ανυπαρξία των τοπικών στε-
λεχών του χώρου, το μόνο που έχει εν-
διαφέρον είναι να δούμε τη μάχη για την 
πρωτιά στη Ροδόπη μεταξύ Αϊχάν Κα-
ραγιουσούφ – Μουσταφά Μουσταφά 
και το εύρος της επικράτησης του άκρως 
προξενικού Χουσεΐν Ζεϊμπέκ στην Ξάν-
θη. Ο οποίος μάλιστα απαίτησε και πέτυ-
χε να είναι ο μόνος μουσουλμάνος υποψή-
φιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, ώστε 
να μην αμφισβητηθεί η νίκη του! Την ίδια 
στιγμή που αυτό δεν ίσχυσε για τη Ροδό-
πη, όπου θεωρητικά παίζεται και η δεύτε-
ρη έδρα του νομού για τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλ-
λον εις βάρος του μετριοπαθούς Αϊχάν.

Στο Ποτάμι έκανε αίσθηση η προσχώ-
ρηση του Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος αναμένε-
ται να εκλεγεί άνετα βουλευτής Ροδόπης, 
όντας στο …4ο κόμμα που επισκέπτεται 
(προηγήθηκαν ΝΔ, ΔΗΣΥ, ΔΗΜΑΡ), ενώ 
τουλάχιστον αποφεύχθηκε η προσχώρη-
ση του Μπαράν Μπουρχάν στον ίδιο 
χώρο (θα μπορούσε να εκλεγεί στην Ξάν-
θη), ο οποίος έπαιξε χοντρά προεκλογικά, 
προτάσσοντας τα συμφέροντα της «τουρ-
κικής μειονότητας». 

Από το ΠαΣοΚ της πάλαι ποτέ «πράσι-
νης» Ροδόπης έφυγε και ο Αχμέτ Χατζη-
οσμάν – επέστρεψε σπίτι του, αλλά σε ανα-
μονή της εκλογής μουφτή, λένε – και μεί-
νανε πίσω του …ερείπια. Απέμειναν μόλις 
δύο υποψήφιοι, ο νυν και ο πρώην γραμ-
ματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του 
κόμματος! Στον Έβρο, ο Γ. Ντόλιος λογικά 
θα επικρατήσει και στην Ξάνθη θα παιχτεί. 
Στο ΚΙΔΗΣΟ, του γνωστού ατόμου, κάνει 

εντύπωση το πλήρες ψηφοδέλτιο της Ξάν-
θης, με δύο βαριά ονόματα μέσα (Σωκρά-
της Ξυνίδης, Τσετίν Μάντατζη), αλλά και η 
παρουσία δύο πρώην δημάρχων (Ιμπρα-
ήμ Σερήφ στη Ροδόπη και Γιώργος Χανός 
στον Έβρο). Τελικά ο Γ. Πεταλωτής, σοφά 
ποιώντας, απέφυγε την έκθεση στη λαϊ-
κή ετυμηγορία και προτίμησε την τιμητι-
κή 2η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας 

του ΓΑΠ…
Τέλος, αξιοπρόσεκτη ίσως αποδειχθεί 

και η επίδοση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
στη Θράκη, όπου έχουμε κάποιες τοπι-
κές δυνάμεις να συμπαρατάσσονται με τον 
Πάνο Καμμένο: ο Ιρφάν Μεμεταλή είναι 
ο μόνος μουσουλμάνος υποψήφιος που 
δηλώνει περήφανα Πομάκος και ξανακα-
τεβαίνει ως υποψήφιος στην Ξάνθη. Στη 
Ροδόπη κατεβαίνει η Αριστέα Σαρίδου – 
Καραΐσκου από τον τοπικό ΣΠΑΡΤΑΚΟ, 
μια συμμαχική επιλογή της ύστατης ώρας. 
Και στον Έβρο είναι υποψήφιος ο Β. Τσο-
μπανίδης, ιδρυτής του Αγροτικού Κτη-
νοτροφικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), 
που ξεκίνησε μόλις πέρυσι και πέτυχε ένα 
αξιοπρεπές ποσοστό στις ευρωεκλογές. 

Δεν είναι λοιπόν μοναδικό ενδιαφέ-
ρον το πόσοι μουσουλμάνοι βουλευτές 
θα εκλεγούν σε Ξάνθη – Ροδόπη (εικάζε-
ται από 3 έως 4), αλλά και το ποια επιλογή 
θα κάνει το πλειονοτικό στοιχείο της περι-
οχής, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά δεν υπάρ-
χει.

Θρακικό προεκλογικό τοπίο
Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων - και το μειονοτικό πολιτικό παιχνίδι

Στη Ροδόπη κατεβαίνει η Αριστέα Σαρίδου – Καραΐσκου από τον τοπικό «ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟ», μια συμμαχική επιλογή της ύστατης ώρας. 

Του Κώστα Καραΐσκου

“ 

Στο Ποτάμι έκανε αί-

σθηση η προσχώρη-

ση του Ιλχάν Αχμέτ, 

ο οποίος αναμένε-

ται να εκλεγεί άνετα 

βουλευτής Ροδόπης, 

όντας στο …4ο κόμ-

μα που επισκέπτεται 

(προηγήθηκαν ΝΔ, 

ΔΗΣΥ, ΔΗΜΑΡ).

Συνεχίζεται στην Αθήνα ο κύκλος διαλέξεων που δι-

οργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πο-

λιτισμού, στην αίθουσά μας (Ρήγας Βελεστιν-

λής, Ξενοφώντος 4), υπό τον τίτλο "Πέραν της 

Παρακμής". Μέχρι τώρα, οι διαλέξεις έχουν με-

γάλη ανταπόκριση, καθώς οι εισηγήσεις πα-

ρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, και πραγ-

ματοποιούνται σ’ ένα κατάμεστο ακροατήριο. 

Ακολουθούν: 

Θανάσης ΓΚΟΤΟΒΟΣ, καθ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

– 20/01/2015  

Παιδεία ως κριτική σκέψη: η ελληνική νεολαία 

και τα κυρίαρχα αφηγήματα της κρίσης χρέους.

Θόδωρος ΖΙΑΚΑΣ, συγγραφέας – 27/01/2015 - 

Η πολιτισμική παρακμή ως «μηδενισμός»– το 

ελληνικό και το νεωτερικό υπόδειγμα.

Γιώργος ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, καθ. Παντείου Παν., συγ-

γραφέας -03/02/2015 – αναβάλλεται λόγω 

κωλύμματος του κου Κοντογιώργη .

Π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Ομ. καθ. Θεολογικής 

Σχολής, συγγραφέας – 10/02/2015 - 

Κρίση και διανόηση, ένα διαχρονικό μας πρό-

βλημα.

Τάσος ΜΠΙΡΗΣ, πολεοδόμος – 17/02/2015-  

Διδάσκοντας αρχιτεκτονική: Από το πρωτογενές 

άρξασθε, αναφορά στις αρχέτυπες εντόπιες χω-

ρικές διατάξεις με χρήση ενός μεταλλασσόμε-

νου πειραματικού μοντέλου.

Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, συγγραφέας – 24/02/2015 

- Επίλογος – Ένα πρόταγμα για τον 21ο αιώνα.

Συνεχίζεται, επίσης, ο κύκλος των «Συναντήσε-

ων Κορυφής» στο βιβλιοπωλείο του Ιανού. Ήδη 

πραγματοποιήθηκε η "συνάντηση" του Κωνστα-

ντίνου Δεσποτόπουλου με τον Γιώργο Καραμπε-

λιά, στις 21 Δεκεμβρίου 2014. Ακολουθεί, τη Δευ-

τέρα, 26 Ιανουαρίου στις 20.30, η "συνάντηση" 

με τον συγγραφέα και πρόεδρο της Κίνησης Ιδε-

ών & Δράσης Πράττω, Νίκο Κοτζιά. Θέμα τους, οι 

γεωπολιτικές διαστάσεις της ελληνικής κρίσης. 

Το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015, το Άρδην κόβει 

την πρωτοχρονιάτική του πίτα και οργανώνει 

πάρτι στην Ξενοφώντος. Θα ακολουθήσει μουσι-

κή βραδιά με τη Νέλλη Βαβάση και τον Δημήτρη 

Κατακουζηνό, σε ελληνικούς και ξένους ρυθ-

μούς των δεκαετιών του '60 και '70 και όχι μόνο.

Ιανουάριος: 
Εκδηλώσεις
του Άρδην
στην Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αν σήμερα όλοι συζητάμε για μια 
εικαζόμενη μνημονιακή προσαρ-
μογή του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία 
επενδύουν και τα μεγάλα συμφέ-
ροντα της  χώρας, και προπαντός 
οι ξένοι προστάτες, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως αυτή έχει ήδη πραγ-
ματοποιηθεί με πανηγυρικό τρό-
πο από τον κάποτε αντιμνημονι-
ακό Αντώνη Σαμαρά και τη Ν.Δ. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, για 
ενάμισι τουλάχιστον χρόνο μετά 
την υπογραφή του Μνημονίου, η 
Ν.Δ., υπό την ηγεσία του Σαμαρά, 
σε αντίθεση με την εξ αρχής μνη-
μονιακή Ντόρα Μπακογιάννη, 
επένδυαν στο αντιμνημονιακό αί-
σθημα των Ελλήνων, και κάποιοι 
σύμβουλοι του Σαμαρά παρή-
λαυναν ακόμα και από τις διαδη-
λώσεις των Αγανακτισμένων. Και 
όμως, τρία χρόνια μετά, μέσα από 
αδιάκοπες και σταδιακές «προ-
σαρμογές», η Ν.Δ. απέσπασε  από 
το ΠΑΣΟΚ τον τίτλο του Ηρακλέ-
ως του μνημονίου, για να μετα-
βληθεί αυτή στον κεντρικό εκ-
φραστή της λογικής της αδιαμαρ-
τύρητης υποταγής στα κελεύσμα-
τα της Γερμανίας και των αγορών. 

Μ 

έχρι τον Νοέμβριο του 
2011, η Ν.Δ. του Σαμα-
ρά κατήγγελλε τον Γιώρ-
γο Παπανδρέου ως κα-

ταστροφέα της χώρας και τους Γερ-
μανούς της κ. Μέρκελ ως τους στυ-
γνούς στραγγαλιστές της Ελλάδας. 
Και τότε, τον Νοέμβριο του 2011, κα-
τεδείχθη η πραγματική φύση αυτού 
του κόμματος και της ηγεσίας του:  
Ακριβώς γιατί  δεν εξέφραζε κά-
ποια – ουσιαστικά ανύπαρκτη– εθνι-
κή αστική τάξη, που θα μπορούσε να 
προβάλει ένα όραμα έστω στοιχειώ-
δους αξιοπρέπειας της χώρας, αλλά 
μία τάξη παρασίτων, κομπιναδόρων 
και μεταπρατών, εν τέλει προσαρμό-
στηκε στον ίδιο της τον ιστορικό χα-
ρακτήρα. 

Τον Νοέμβριο του 2011, μετά το 
κάζο του ΓΑΠ στη σύνοδο της Νίκαι-
ας, ο Σαμαράς είχε την ευκαιρία να 
μεταβληθεί, έστω και για ένα σύντο-
μο χρονικό διάστημα, σε εθνικό ηγέ-
τη και να προσφέρει στη Δεξιά μια 
ιστορική νομιμοποίηση ανάλογη με 
εκείνη –τηρουμένων των αναλογι-
ών– που της είχε προσφέρει ο Κων. 
Καραμανλής το 1974. Εάν, σε εκεί-
να τα κρίσιμα εικοσιτετράωρα, επέ-
μενε σε μία γραμμή απόρριψης του 
οποιουδήποτε συμβιβασμού με τον 

ΓΑΠ και άμεσης προσφυγής στις 
εκλογές, θα μπορούσε να χαράξει –
και υπήρχαν ακόμα οι προϋποθέ-
σεις–  μια νέα πορεία για τη χώρα 
αλλά και για το κόμμα του και τον 
προσωπικό του ρόλο. Θα μπορούσε 
να εκφράσει άμεσα την αντιμνημο-
νιακή πλειοψηφία των Ελλήνων και 
να οδηγήσει τη μνημονιακή πολιτι-
κή σε αδιέξοδο αποφεύγοντας την 
κυβέρνηση Παπαδήμου, την υπο-
γραφή του PSI, που κατέστρεψε τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, και την αποδο-
χή του αγγλικού δικαίου για τα δά-
νεια της χώρας. Αντ’ αυτού, και ενώ 
ήδη η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ διαλυ-
όταν, προσχώρησε στο μνημονια-
κό στρατόπεδο αρχίζοντας τη μακρά 
πορεία της ολοκληρωτικής υποτα-
γής στους δανειστές, που τείνει σή-
μερα, τρία χρόνια μετά, να ολοκλη-
ρωθεί με την απόρριψή του από τους 
ίδιους σαν στυμμένη λεμονόκουπα.

 Μέσα σε τρία χρόνια, από τη λο-
γική της «ριζικής αναδιαπραγμάτευ-
σης» του χρέους, με την οποία κα-
τάφερε τελικώς να επιβληθεί, στο 
παραπέντε, στις εκλογές του Ιουνί-
ου 2012, και της άρνησης επιβο-
λής νέων βαρών στους Έλληνες, πέ-
ρασε σταδιακά στην εντελώς αντίθε-
τη λογική, στην οποία κατέληξε μετά 
το φθινόπωρο του 2014. Τώρα πια, 
και αυτό φάνηκε και σε όλη τη διάρ-
κεια της προεκλογικής του εκστρα-

τείας, δεν διεκδικεί ούτε καν την 
επιμήκυνση των δανείων και τη 
μείωση των επιτοκίων, την οποία 
είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι από 
το 2012. Σταδιακώς, μέσα από διαρ-
κείς προσαρμογές, υποχωρήσεις και 
αλλοπρόσαλλες κινήσεις, μεταβλή-
θηκε σε έναν πελιδνό υπηρέτη των 
Γερμανών, οι οποίοι τον πλήρωσαν 

με το νόμισμα που ταιριάζει στους 
υποτακτικούς. Δηλαδή, την πλήρη 
απαξίωση και τον οριστικό στραγγα-
λισμό του στη διάρκεια του Φθινο-
πώρου του 2014, όταν του έκοψαν 
κάθε δυνατότητα επιβίωσης, με την 
τρόικα να ζητάει ακόμα σκληρότερα 
μέτρα, τα spreads να εκτινάσσονται 
και πάλι και το όνειρο εξόδου στις 
αγορές να μεταβάλλεται στον εφιάλ-
τη της αποτυχίας της εκλογής Προέ-
δρου και της πιθανότατης ήττας στις 
εκλογές. Και τώρα πια, όταν οι Γερ-
μανοί δεν τον χρειάζονται και η Ελ-
λάδα δεν συνιστά κίνδυνο για τις ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες και για το ευρώ, 
όπως ήταν το 2012, να δείχνουν μια 
παγερή αδιαφορία για την τύχη του, 
και ούτε η Μέρκελ ούτε ο Σόιμπλε, 
ούτε κανένας άλλος εκτός από τον 
Ραχόι, που φοβάται ότι θα έχει την 
ίδια τύχη στην Ισπανία, δεν εμφανί-
ζεται στο πλευρό του. 

Ακόμα και οι Αμερικανοί,  από 
τους οποίους θα περίμενε κάποια 
υποστήριξη για γεωπολιτικούς λό-
γους, όχι απλώς τον αγνοούν αλλά 
μάλλον ήδη ποντάρουν στο αντίπα-
λο άλογο, για να λύσουν τις εκκρε-
μότητές τους στην Κύπρο και τα Σκό-
πια. Έτσι, ο Αντώνης Σαμαράς, έχο-
ντας χάσει και το alter ego του, τον 
Χρύσανθο Λαζαρίδη, που εκδιώ-
χθηκε από τον Καραμανλή από το 
ψηφοδέλτιο Επικρατείας, περιφέρε-
ται πελιδνός, κατηφής, φοβικός, από 
χωρίου εις χωρίον, παρακαλώντας 
τις άγιες εικόνες και την Παναγία να 
τον σώσουν. Και εάν η Ν.Δ. δεν εμ-
φανίζει μια δημοσκοπική κατάρρευ-
ση και προσπαθεί ακόμα «να φέρει 
το ματς στα ίσα», ή έστω να χάσει με 
μικρό ποσοστό, αυτό δεν συμβαίνει 
γιατί εξακολουθεί να έχει μια ουσια-
στική στήριξη από την ελληνική κοι-
νωνία, αλλά απλούστατα γιατί πολ-
λοί Έλληνες φοβούνται τους αντι-
πάλους του. Και γι’ αυτό προσπα-
θεί να εκμεταλλευτεί συγκυριακά 
αυτόν τον φόβο για να συντηρήσει –
ως το αναγκαίο κακό–  κάποιες δυ-
νάμεις. Ωστόσο, όταν και εφόσον θα 
έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο 
η διλημματική λογική που επιβά-
λουν και οι εκλογές, τότε θα ακολου-
θήσει και η μεγάλη κατάρρευση. Ο 
Σαμαράς και η Ν.Δ. που εκπροσω-
πεί θα οδηγηθούν σε μια καθολική 
κρίση, που στο τέλος του δρόμου θα 
οδηγήσει σε έκλειψή της και σε ριζι-
κή ανασύνθεση του χώρου της Δε-
ξιάς. Χαρακτηριστικό αυτής της επι-
βίωσης, μόνο μέσω του φόβου του 
αντιπάλου, είναι το γεγονός πως όλη 
η προεκλογική εκστρατεία του Σα-
μαρά έχει ως άξονα τους κινδύνους 

–ενίοτε πραγματικούς αλλά όχι πά-
ντα– που θα επιφέρει η άνοδος στην 
εξουσία του αντιπάλου.

Όμως, αυτή η κατάρρευση του 
παραδοσιακού αστικού χώρου, –
με πρώτο το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. να 
ακολουθεί– δεν αποτελεί απλώς έν-
δειξη ή έκφραση της προσωπικής 
ή πολιτικής αδυναμίας των συγκε-
κριμένων εκπροσώπων του – διό-
τι εξάλλου δεν διαθέτει και άλλους. 
Αποτελεί ένα δομικό στοιχείο της 
παρακμής ενός αστικού χώρου που 
δεν έχει πλέον παρά ελάχιστα πα-
ραγωγικά χαρακτηριστικά, έχει δι-
αλύσει τα παραγωγικά και εμπορι-
κά μεσοστρώματα και στηρίζεται μό-
νον στη λούμπεν μεγαλοαστική τάξη 
και «επιχειρηματίες»… τύπου Μπέ-
ου και μη χειρότερα. Ακόμα και οι 
παραδοσιακοί εργολάβοι, στυλοβά-
τες του σημιτικού πασοκισμού, επι-
βιώνουν βαρύτατα πληγωμένοι. Η 
εξουσία έφτασε πια να στηρίζεται  
στους μεγαλοξενοδόχους, που δεν 
βλέπουν άλλο δρόμο για την Ελλά-
δα, παρά μόνον την επιβίωσή της ως 
τουριστικό και παρασιτικό παράρτη-
μα της Δύσης, με χαμηλούς μισθούς, 
ανασφάλιστη και ευέλικτη εργασία, 
μια και εξάλλου δεν ενδιαφέρονται 
τόσο για την αγοραστική δύναμη των 
Ελλήνων όσο για την εισροή ξένων 
κεφαλαίων και εισοδημάτων. 

Η ενίσχυση της εσωτερικής 
ζήτησης και η διατήρηση ή ανασύ-
νταξη του παραγωγικού δυναμικού 
της χώρας αποτελεί δευτερεύουσα 
ή αμελητέα μέριμνα των κυρίαρχων 
ελίτ. Και η κρίση έκανε τα πράγμα-
τα ακόμη χειρότερα: Μεγάλωσαν οι 
ανισότητες στο εσωτερικό της χώ-
ρας (ο σχετικός δείκτης Gini εκτινά-
χθηκε, από το 2009 έως το 2013, 
από το 0,32 στο 0,36)  και το αστικό 
στρατόπεδο και οι εκπροσωπήσεις 
του, που μπορούσε στις απαρχές της 
κρίσης να στηρίζεται σε μια αναιμική 
αλλά πάντως υπαρκτή αστική τάξη 
και μεσαία στρώματα, πέντε χρόνια 
μετά, προσβλέπουν σχεδόν αποκλει-
στικά στους μεγαλοξενοδόχους, τους 
τραπεζίτες  και τους μαφιόζους. Με 
φόντο αυτές τις οικονομικές και κοι-
νωνιολογικές εξελίξεις μπορούμε να 
κατανοήσουμε ευκολότερα το πώς 
ο Αντώνης Σαμαράς, από ένα καλο-
θρεμμένο τέκνο των βορείων προα-
στίων, με πατριωτικές περγαμηνές, 
που πρόβαλλε αντιρρήσεις στη βί-
αιη μνημονιακή  υποβάθμιση της 
χώρας, μεταβλήθηκε σταδιακώς σε 
ατζέντη τουριστικών πρακτορείων 
και ικέτη στα πόδια της Παναγίας, 
μήπως και κάνει το θαύμα της!

Η «προσαρμογή» του Αντώνη Σαμαρά
Από την αντιμνημονιακή ρητορεία στην υποταγή

Η εξουσία έφτασε πια να στηρίζεται  στους μεγαλοξενοδόχους, που δεν 
βλέπουν άλλο δρόμο για την Ελλάδα, παρά μόνον την επιβίωσή της ως 
τουριστικό και παρασιτικό παράρτημα της Δύσης

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Μέσα από δι-

αρκείς προσαρ-

μογές, υποχω-

ρήσεις και αλ-

λοπρόσαλλες 

κινήσεις, με-

ταβλήθηκε σε 

έναν πελιδ-

νό υπηρέτη των 

Γερμανών, οι 

οποίοι τον πλή-

ρωσαν με το 

νόμισμα που 

ταιριάζει στους 

υποτακτικούς. 
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Ενώ οι Ελληνίδες κι οι Έλλη-
νες στις εκλογές αυτές θα έπρε-
πε να συναγωνίζονται σε ιδέ-
ες και πολιτικές για το πώς θα 
ελευθερωθούν από τη γερμανι-
κή μπότα, αλληλοσπαράσσονται 
για το πώς θα φύγει ο ένας και 
πώς δεν θα έρθει ο άλλος. Και 
οι πολιτικοί προϊστάμενοι των 
κυρίαρχων κομμάτων στέλνουν 
τους ψηφοφόρους τους σαν όρ-
νια, να φάνε γοργά το νεκρό ελ-
ληνικό σώμα.

Α 

πό τη μια μεριά οι ψη-
φοφόροι της Ν.Δ. (κι όχι 
μόνο) επέλεξαν να τραβή-
ξουν τις καταθέσεις τους 

στεγνώνοντας τις τράπεζες. Μόνο 
τον Δεκέμβριο, απέσυραν από τις 
τράπεζες 2,5 δισ. ευρώ και 200 
εκατομμύρια τον Νοέμβριο. Από 
την άλλη μεριά οι ψηφοφόροι του 
Συ.ΡιΖ.Α. (κι όχι μόνο) σταμάτησαν 
τις πληρωμές στην εφορία, περι-
μένοντας τη μεγάλη εξωτερική και 
εσωτερική σεισάχθεια του 21ου αι-
ώνα. Δείγματα της στάσης «στάση 
πληρωμών» είναι τόσο το «ατύχη-
μα» του τελευταίου τριμήνου στον 
προϋπολογισμό εσόδων, όσο και οι 

«νουθεσίες» του Τσίπρα για φορο-
λογική συνέπεια στη διαδικτυακή 
του συνέντευξη.

Όποιος λοιπόν πάει στα εντευ-
κτήρια της Ευρώπης να διαπραγμα-
τευτεί, θα έχει στην τσάντα του στε-
γνές τράπεζες, στεγνά δημόσια τα-
μεία και ένα λαό διχασμένο, αλλά 
και φανατισμένο. Βούτυρο στο ψωμί 
της Μέρκελ! 

Από την άλλη, γίνεται κι ένας 
καβγάς για την τρίτη κυβερνητική 
εντολή, αν δε την αναλάβει το Τρί-
το Ράιχ! Κι έρχονται όλες οι φυλές 
του Πα.Σο.Κ και του Μπόμπολα να 
υιοθετήσουν την αισθητική του Κα-
ρατζαφέρη. Δηλώνουν με έμμεσο ή 

άμεσο τρόπο, πως η παρουσία τους 
σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνερ-
γασίας θα έχει ως αποτέλεσμα τον 
πλήρη έλεγχο της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας! Κοινώς, ο κυβερνη-
τικός εταίρος μετουσιώνει την κυ-
βερνητική πλειοψηφία σε… εταίρα! 
Άσχετα αν τους χωρίζουν μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι. 
Κι όλα αυτά, σε μια προεκλογική πε-
ρίοδο που εμφανίζει μια φρικτή αι-
σθητική! Στελέχη και υποστηρικτές 
ρίχνονται στη «μητέρα των μαχών», 
με έωλες κατηγορίες επί των πά-
ντων, διαγωνιζόμενοι πότε σε κάλπι-
κο συναισθηματισμό, πότε σε ηδονι-
στικό ανταγωνισμό των ντεκολτέ και 

άλλοτε πάλι σε σειρά εκβιασμών!
Τον Ιούλιο που μας πέρασε, το 

Κ.Κ.Ε. στέρησε από τον τόπο τη δυ-
νατότητα να γεννηθεί στη βάση ένα 
γνήσιο εθνικό, παλλαϊκό κοινωνι-
κό μέτωπο ενάντια στους κατακτη-
τές μας. Διότι, όταν είχε τεθεί από 
τον Συ.Ριζ.Α η ιδέα της διεξαγω-
γής δημοψηφίσματος για τη ΔΕΗ, 
με την υποστήριξη των ΑΝ.ΕΛ., το 
Κ.Κ.Ε. πέταξε την μπάλα στην κερ-
κίδα των Βρυξελλών, ζητώντας δη-
μοψήφισμα για την παρουσία της 
Ελλάδας στην Ε.Ε. Μια τέτοια εξέλι-
ξη, δηλαδή η διεξαγωγή του δημο-
ψηφίσματος, θα είχε πολλαπλά οφέ-
λη για τον τόπο. Από τη μια πλευρά, 
θα έδενε τον Συ.Ριζ.Α σε ένα μπλοκ 
δυνάμεων, μη επιτρέποντας στις μέ-
ρες μας τα κάθε λογής φλερτ με εκ-
δότες, πρεσβείες ή άλλους καμου-
φλαρισμένους σημιτικούς. Από την 
άλλη πλευρά, θα ενίσχυε τις «αρι-
στερές» φωνές στο εσωτερικό των 
ΑΝ.ΕΛ. και η κοινωνική τους βάση 
θα εμπλεκόταν σε ένα πλατύ κοινω-
νικό κίνημα, που θα του επέτρεπε τη 
σταδιακή απεμπλοκή της από το νε-
οδημοκρατικό της παρελθόν. 

Πάνω από όλα, όμως, θα έδι-
νε τη δυνατότητα στους Έλληνες να 
αγωνιστούν για ένα, επιμέρους του 
μνημονίου, ζήτημα με ομοψυχία. 

Ο αγώνας για την ενέργεια, θα επέ-
τρεπε να διεξαχθεί ένας πλατύς κοι-
νωνικός διάλογος για την ενεργει-
ακή αυτάρκεια της χώρας, τη θέση 
της στον περίπλοκο ενεργειακό χάρ-
τη της περιοχής μας και συνάμα θα 
έδινε κίνητρο για μια ουσιαστική εμ-
βάθυνση στη συζήτηση για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας. Ενδεικτικά και σε μικρή κλίμα-
κα, κάτι τέτοιο πέτυχε το δημοψή-
φισμα για το νερό στο πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, μια τέτοια απόπειρα θα 
εκτόνωνε την εκλογική μανία του 
Τσίπρα και του στενού του επιτε-
λείου και θα έδινε μια δημιουργική 
ανάσα στον διαπραγματευτικό τους 
σχεδιασμό. 

Το Κ.Κ.Ε., σε εκείνη την ιστορι-
κή στιγμή, σκέφτηκε ξανά το κόμμα! 
Προτιμώντας να παίξει τον ρόλο της 
«ταξικής αντιπολίτευσης» στις μέρες 
της «αριστερής» διακυβέρνησης. 
Γνωρίζοντας πως με εκείνη την το-
ποθέτησή του φέρνει τον τόπο αμε-
σότερα στις κάλπες. Έτσι, όλοι εμείς 
που σεβόμαστε τους αγώνες, τους 
νεκρούς και την ιστορία του Κ.Κ.Ε., 
σε αυτές τις εκλογές δεν θα το ψηφί-
σουμε!  

Η προεκλογική περίοδος και ο αντίκτυπος στην οικονομία, αφαιρεί έδαφος κάτω από τα πόδια της επικείμενης διαπραγμάτευσης

Είμαστε άξιοι της μοίρας μας!
Του Κωνσταντή Σεβρή

Οι προγραμματικές αδυναμίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Περί φορολογίας, πλουτοκρατίας και λοιπών αριστερών ονειρώξεων

Προχτές συζητούσα με ένα φίλο συρι-
ζαίο. Καλό παιδί, με σοβαρή διαδρομή, 
κι άνθρωπο που δεν πιστεύει ότι το πα-
λιό απαράτ του κομματικού μηχανισμού 
του 3% θα πρέπει να κάνει κουμάντο. 
Έμεινα λοιπόν έκπληκτος όταν μου ανέ-
φερε ότι, μέσω της φορολογίας και του 
περιουσιολογίου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρ-
μόσει τις πολιτικές του, διότι, στο φινά-
λε, «ακόμα και ο Σόιμπλε δεν έχει θέμα 
με τη φορολόγηση του πλούτου». Ας τα 
δούμε, όμως, με τη σειρά. 

Κ 

ατ’ αρχάς, στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης, τα κεφάλαια φεύ-
γουν με ένα κουμπί. Και, βεβαίως, 
οι εντόπιες ελίτ δεν είναι χαζές. Τα 

'χουν βγάλει ήδη έξω, νησιά Καϊμάν, Παρθέ-
νες Νήσους και λοιπά εξωτικά μέρη. Τα 'χει 
γράψει αναλυτικά Το Βήμα σε ανύποπτο, προ 
μνημονίου, χρόνο. Τι μένει, λοιπόν; Το περι-
ουσιολόγιο. Ως γνωστόν, το περιουσιολόγιο 
στην Ελλάδα, απ’ τον καρχαρία του Κολωνακί-

ου έως τον πιο ξεπεσμένο μεσοαστό, διαρθρώ-
νεται παραδοσιακά σε οικόπεδα και κτίσματα. 
Με την κατάρρευση των τιμών άνω του 50% 
της κτηματαγοράς, άντε μια αριστερή κυβέρ-
νηση να τα πάρει μέσω φορολογίας. Και τι θα 
τα κάνει; Θα τα δώσει σε fund’s; Άντε και πήρε 
το "αριστερό δημόσιο" τα κτήρια του Λάκη Γα-
βαλά. Ε, και; Βεβαίως το να κυνηγήσει κανείς 
με όλα τα μέσα τα κεφάλαια των ελίτ που όλοι 
ξέρουμε πόσο παράνομα αποκτήθηκαν, πρέ-
πει να γίνει. Αλλά και χρόνο θέλει και σίγου-
ρα αποτελέσματα δεν δίνει. Διότι τις λίστες της 

κλοπής δεν θα τις χρησιμοποιήσει μόνο η αρι-
στερή κυβέρνηση, αλλά και ο χερ Σόιμπλε για 
λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. 

Γι’ αυτό και ο κ. Χριστοφοράκος πίνει άνε-
τος καφέδες «υπό τας φιλύρας». Απαντήσεις 
βεβαίως θα παίρναμε αν είχε γίνει μια σοβα-
ρή συζήτηση περί της ταξικής δομής στην ελ-
ληνική κοινωνία και πώς αυτή μετασχηματί-
στηκε και βάθυνε ως προς αυτό που ο Γ. Κα-
ραμπελιάς, ο Τζ. Πέτρας και άλλοι χαρακτήρι-
σαν με όρους όπως μικρομεσαία δημοκρατία 
και αμμώδη κοινωνική δομή. Με ρετσέτες περί 
ιμπεριαλιστικής ή ευρωπαϊκής Ελλάδας θα 

πουν, «μα αφού προλεταριοποιούνται μικρο-
μεσαίοι και αυτοαπασχολούμενοι… όλα καλά 
θα πάνε». Θα τους συστήσω να διαβάσουν την 
εισαγωγή απ’ το βιβλίο του σοβιετικού υπολο-
χαγού Μπεσόνωφ Με τα Τεθωρακισμένα του 
Κόκκινου Στρατού. Σε αυτό ο Μπεσόνωφ τέ-
λειο προϊόν του σοβιετικού συστήματος, Μο-
σχοβίτης και Ρώσος βέρος, θυμάται με νο-
σταλγία και υπερηφάνεια τους γονείς του στην 
προεπαναστατική Μόσχα. Θυμάται, δηλαδή, 
το ραφείο των γονιών του, το πόσο καλά πή-
γαινε και ότι κρύο και πείνα δεν γνώρισε ποτέ. 
Κοινώς, ρε σύντροφοι, οι τάξεις δεν εξαφανί-
ζονται έτσι εύκολα. Κι επειδή κάποιος θα ρω-
τούσε, «καλά τα λες, μα τι προτείνεις;» θα απα-
ντούσα: παραγωγική ανασυγκρότηση, συνε-
ταιρισμούς, εταιρείες βάσης και άλλα πολλά 
που στόχο θα είχαν να συγκεράσουν τη μα-
στορική που τόσο ωραία εξήγησε ο Μαρξ πως 
απαλλοτριώθηκε απ’ τον καπιταλισμό. Αλλά 
αυτά είναι εκτός προβληματισμού από ένα 
ρεμπέτ ασκέρ που βαδίζει προς την εξουσία, 
έτσι χωρίς πρόγραμμα, που έλεγε και η παλιά 
καλή ραδιοφωνική εκπομπή του Β' Προγράμ-
ματος της ΕΡΤ. Καλή ψήφο, λοιπόν, σύντροφοι.

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου
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Μετά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στρατού-
λη, που εγκαίρως μας έχει γνωστοποιήσει 
ότι, μόλις βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θα 
σκίσουν δημοσίως τα μνημόνια, ακολού-
θησε –με λίγους μήνες καθυστέρηση, είναι 
η αλήθεια– ο πρωθυπουργός Αντώνης Σα-
μαράς, ο οποίος δήλωσε ότι σκίζει το μνη-
μόνιο σελίδα-σελίδα κάθε μέρα. Τελικά, 
αντί να σκίσουν τα μνημόνια, συνέβη το 
γνωστόν της τελευταίας εξαετίας: μας «ξέ-
σκισαν» οι δανειστές…

Κ 

ι ενώ τα μνημόνια έχουν καταστεί ο 
βραχνάς της νεοελληνικής κοινωνί-
ας, κι ενώ όλο βγαίνουμε και όλο πιο 
βαθιά χωνόμαστε, για να δούμε τι 

λένε αυτές τις μέρες δύο Γερμανοί, από τη δική 
τους οπτική:

Το μνημόνιο στην Ελλάδα απέτυχε, λέει 
τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, ο σύμ-
βουλος της Άνγκελας Μέρκελ, Πέτερ Μπόφιν-
γκερ. Σε δηλώσεις του, ο στενός συνεργάτης 
της Γερμανίδας καγκελαρίου, μέλος του συμ-
βουλίου εμπειρογνωμόνων της γερμανικής 
κυβέρνησης, δηλαδή των «σοφών» της οικο-
νομίας, παραδέχεται ότι το πρόγραμμα που η 
τρόικα επέβαλε στην Ελλάδα, αντί να βοηθήσει 
την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την 
επιδείνωσε. Κι αυτό γιατί εφαρμόστηκαν πολ-
λά σκληρά μετρά λιτότητας σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημοσιονο-
μική προσαρμογή να είναι απότομη και βάρ-
βαρη για τη χώρα και τους πολίτες. «Το μοντέ-
λο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, πλέον, δεν 
ακολουθείται σε άλλες χώρες που μπαίνουν σε 
διαδικασία προσαρμογής. Θα έλεγα ότι το μνη-
μόνιο απέτυχε στο σύνολό του. Σίγουρα υπήρ-
χε η ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμο-
γή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία για 
αυτό. Όμως, η δόση των μέτρων λιτότητας ήταν 
υπερβολική!»

Σύμφωνα με τον κ. Μπόφινγκερ, η Ευρώ-
πη θα πρέπει να επαναδιαπραγματευθεί τους 
όρους του ελληνικού προγράμματος διάσω-
σης. Όπως λέει, η προσέγγιση που γίνεται σε 
άλλες χώρες είναι πολύ πιο προσεκτική. Δη-
λαδή, προχωρά μεν η προσαρμογή, αλλά σε 
μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που σίγουρα είναι 
πιο αποτελεσματικό: «Χρειάζονται παρεμβά-
σεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότη-
τα, άρα απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις. Χρειάζονται όμως περισσότερες επεν-
δύσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, που θα ενισχύ-
σουν την ανάπτυξη».

Ο Γερμανός οικονομολόγος, που εκφράζει 
σταθερά κεϊνσιανές θέσεις (είναι υπέρμαχος 
του κατώτατου μισθού), ασκεί κριτική και στο 
κόστος δανεισμού της Ελλάδας μέσω του μη-
χανισμού στήριξης της Ε.Ε. και του ΔΝΤ.

Βιβλίο-ράπισμα 
από Γερμανό δημοσιογράφο
Καταπέλτης για τις παρεμβάσεις της τρόικας, 
τις οποίες χαρακτηρίζει «σιωπηρό πραξικόπη-

μα», είναι το βιβλίο του Γερμανού δημοσιογρά-
φου Γιούργκεν Ροτ. Σύμφωνα με δήλωσή του 
στην Ντόιτσε Βέλε, κατέληξε σε αυτό τον τίτλο 
διότι «αυτό που συμβαίνει στην ουσία τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και 
την Ισπανία είναι σιωπηρό πραξικόπημα, για-
τί γίνονται αλλαγές σε ένα πολιτικό και κοινω-
νικό σύστημα χωρίς δημοκρατική νομιμοποί-
ηση, χωρίς τη συμμετοχή του πληθυσμού στις 
διαδικασίες».

Ο Γερμανός δημοσιογράφος κατηγορεί ευ-
θέως την τρόικα για κοινωνική αναλγησία και 
εκβιαστικούς χειρισμούς, αναφέροντας ως πα-
ράδειγμα ότι «σχεδόν πάντα αποσιωπά ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν σε απολύσεις, μειώ-
σεις μισθών κάτω από τα επίπεδα που επιβάλ-
λει ο υγιής ανταγωνισμός και σε επισφαλείς 
σχέσεις εργασίας».

Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, την ίδια στιγμή 
ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ η ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ στη 
xώρα. Μια ματιά, πρώτα, του τι συμβαίνει σε 
παγκόσμιο επίπεδο: Όπως έδειξε μια τελευ-
ταία έρευνα, μέσα στην κρίση και χάρη στην 
κρίση, η κατανομή του πλούτου, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, έγινε ακόμα πιο άνιση. Σύμφω-
να με την έρευνα, «οι σούπερ πλούσιοι», που 

αποτελούν μόλις το 0,7% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού, ελέγχουν πλέον το 41% του πλού-
του, ενώ, αν προστεθεί και το 7,7% των απλώς 
πλουσίων, το 8,3% του πληθυσμού ελέγχει το 
83,3% του παγκόσμιου πλούτου. Από την άλλη 
πλευρά, το 68,7% των απλώς αδυνάτων ελέγχει 
μόλις το 3% του παγκόσμιου πλούτου. Καθώς 
ο «πλούτος φέρνει πλούτο», οι δισεκατομμυρι-
ούχοι, από 2.170 το 2013, αναμένεται να φθά-
σουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Wealth-X 
Institute, τους 3.873 το 2020. Οι εκατομμυ-
ριούχοι πάλι με εισοδήματα άνω των 30 εκατ. 
δολ. από 199.300 το 2013 αναμένεται να αυ-
ξηθούν σύμφωνα με τη Νάιτ Φρανκ κατά 40% 
φθάνοντας τις 280.000 περίπου αντίστοιχα. 
Στις σχετικές λίστες των Wealth-X και UBS συ-
μπεριλαμβάνονται και 559 Έλληνες Kροίσοι 
(με εισοδήματα άνω των 30 εκατ. δολ.), η συ-
νολική περιουσία των οποίων εκτιμάται σε 76 
δισ. δολ.». 

Για να δούμε τώρα στην Ελλάδα, σε αυτό 
το «μνημονιακό πειραματόζωο»: Περίπου 
16.000 οικογένειες, σύμφωνα με κορυφαί-
ους τραπεζίτες, «διαθέτουν πάνω από 1 εκατ. 
ευρώ αποκλειστικά για επενδύσεις σε διάφορα 
ενεργητικά μέσω εξειδικευμένων επενδυτικών 
τμημάτων των ελληνικών τραπεζών και είδαν 
την (προσωπική) περιουσία τους να μεγαλώ-
νει», ενώ «559 Έλληνες Kροίσοι με περιουσία 
76 δισ. δολ. στις λίστες των Wealth-X και UBS – 
Στα 140 δισ. ευρώ τα ελληνικών συμφερόντων 
κεφάλαια που είναι τοποθετημένα στο εξωτε-
ρικό». (βλ. Μαντικίδης Τάσος «€8,9 τρισ. είναι 
κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους» ΤΟ 
ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 24/08/2014)

Κατά μία παρεμφερή εκτίμηση, την τελευ-
ταία πενταετία δεν περνάμε αορίστως κάποια 
μεγάλη οικονομική ... 

Πώς απαντά σε αυτά η ελληνική κυβέρνη-
ση, η ελληνική πολιτική τάξη;

Με «σαξές στόρι»! και άλλα φληναφήματα…
Κι εμείς;

Έχουμε ξαναγράψει για τους αγώνες διαφόρων 

ομάδων πολιτών, νέων κυρίως ενάντια στο 

άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, 

τόσο στο κέντρο, κυρίως στην Έρμο αλλά και 

άλλες συνοικίες της Αθήνας.

Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται με κινητοποιήσεις 

έξω από τα καταστήματα της Ερμού, μοίρα-

σμα προκηρύξεων και με πανό που γρά-

φουν συνθήματα.

Αυτό που σκέφτηκα και γι' αυτό θέλησα να 

ασχοληθώ με το θέμα ξανά, είναι πως παρά 

το ότι το αίτημα είναι να παραμένουν κλειστά 

τα μαγαζιά, δεν αναδεικνύουν πως οι εργα-

ζόμενοι τις Κυριακές παίρνουν προσαύξηση 

στο μεροκάματο 75 %.

Αυτό βοηθάει στην διεκδίκηση γιατί πολλοί άν-

θρωποι δεν το γνωρίζουν, και από την άλλη 

να αναδειχθεί πως οι εργοδότες που ανοί-

γουν την Κυριακή, το πιθανότερο είναι να 

μην δίνουν την προσαύξηση, γιατί αλλιώς 

πιθανότατα να μην τους συμφέρει να ανοί-

γουν πληρώνοντας υψηλό μεροκάματο.

Το 75% προσαύξηση λοιπόν στο μεροκάματο, 

αποτελεί ένα προπαγανδιστικό στοιχείο για 

να στριμωχτούν τ’ αφεντικά και το κράτος,

και να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.

Γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσε το ΙΚΑ να δει 

ποιοι εργάζονται Κυριακές και αν ο εργοδό-

της καταβάλλει την προσαύξηση, να βάλει 

πρόστιμα αν δεν την καταβάλλει και να ζη-

τήσει τη διαφορά. Έτσι θα μπορούσε να κρα-

τήσει τα προσχήματα ότι δεν έχει παραδώσει 

τα πάντα στα μεγάλα συμφέροντα.

Οι μεγαλοεργοδότες λοιπόν έχουν πάρει διαβε-

βαιώσεις πως  ο εργασιακός μεσαίωνας εί-

ναι δεδομένος και πως τα μαγαζιά θα ανοί-

γουν χωρίς προσαύξηση στο μεροκάματο. 

Εμείς όμως πρέπει να αντιστεκόμαστε και να 

το θυμίζουμε, γιατί όλα τα εργασιακά δικαι-

ώματα προκύψανε από σκληρούς και αιμα-

τηρούς αγώνες.

Παναγιώτης Κόρπας

Ποτέ ανοιχτά 
την Κυριακή

Του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου

Περί Μνημονίων Λόγος
Σκίζοντας τα μνημόνια

 «Το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, πλέον, δεν ακολουθείται σε άλλες χώρες που 
μπαίνουν σε διαδικασία προσαρμογής» 

“ 

«αυτό που συμβαίνει 

στην ουσία τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα, 

στην Πορτογαλία και 

την Ισπανία είναι σιω-

πηρό πραξικόπημα»

                                                                                                                                              ΕΛΛΑΔΑ
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Ο ένας παίζει μπάλα με πιτσιρικά-
δες στην … αλάνα του Καλλιμάρ-
μαρου, ο άλλος παίζει με το τρε-
νάκι του και προσπαθεί να μην το 
εκτροχιάσει!!! Επί της ουσίας, κα-
νένας δεν μιλάει για το τεράστιο 
διακύβευμα αυτών των εκλογών, 
αντιθέτως, τη μια βαράνε λύρες και 
ζουρνάδες, την άλλη κουνάνε μα-
ντήλια καλαματιανά, την παράλλη 
υπερασπίζονται τις καρφωμένες 
στους τοίχους εικόνες…

Η 

αθλιότερη όμως, μέ-
χρις ώρας, δήλωση, ήταν 
αυτή του τέως αντιπροέ-
δρου της κυβερνήσεως 

και αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος 
είπε στη διακαναλική του συνέντευ-
ξη: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει το νέο 
Αρκάδι, να γίνει Κούγκι στο οποίο 
θα τρέχουν όλοι μετά να "καταθέ-
τουν στεφάνια" αλλά η ζημιά για τον 
λαό και τη χώρα θα έχει ήδη γίνει». 
Έτσι αντιλαμβάνεται ο άθλιος Βενι-
ζέλος το Αρκάδι και το Κούγκι. Λες 
και δεν είναι το Κούγκι η σπίθα που 
άναψε τη φλόγα του ηρωικότερου 
αγώνα των Ελλήνων, της Επανάστα-
σης του 1821. Λες και δεν είναι το 

Αρκάδι το διαχρονικό σύμβολο του 
αγώνα των Κρητών για ελευθερία 
και ένωση με την μητέρα Ελλάδα, 
ζωντανό ακόμα και στις μέρες μας 
(εκεί διαδήλωσε σύσσωμος ο κρητι-
κός λαός την αντίθεσή του στην κα-
ταστροφή των χημικών της Συρίας 
στη Μεσόγειο θάλασσα). Ήταν ένα 
ατύχημα, μια λάθος απόφαση, εξαι-
τίας της οποίας κάποιοι χάθηκαν 

χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Ήταν ζη-
μιά για τη χώρα και τον λαό το Αρ-
κάδι και το Κούγκι. Και η σημερινή 
τους νοηματοδότηση είναι να πηγαί-
νει αυτός ο ελεεινός και οι συν αυτώ 
να καταθέτουν στεφάνια στις επετεί-
ους. Καμιά αντίδραση, βέβαια, από 
τα υπόλοιπα κόμματα, ανεξαρτήτως 
θέσης στο πολιτικό φάσμα, κανένας 
δεν βρέθηκε να μαζέψει τον αμετρο-

επή Βενιζέλο. Ο εθνομηδενισμός σε 
όλο του το μεγαλείο…

Το χειρότερο όμως είναι ότι το 
παραπάνω επιχείρημα του Βενιζέ-
λου είναι πλέον αποδεκτό και από 
τον ελληνικό λαό. Μετά από πέντε 
και πλέον χρόνια κοινωνικής και οι-
κονομικής καταστροφής, με περι-
ορισμένη εθνική κυριαρχία, κάτω 
από τον ασφυκτικό έλεγχο της γερ-

μανικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
τη νεοθωμανική Τουρκία να σφίγ-
γει τον κλοιό, ο ελληνικός λαός, 
αντί να παίρνει με τις πέτρες αυ-
τούς που υβρίζουν τα ιερά και τα 
όσιά του, απλώς αναθέτει μοιρολα-
τρικά τη σωτηρία του σε μαθητευό-
μενους μάγους που του χαϊδεύουν 
τα αυτιά. Το αντιστασιακό φρόνημα 
του λαού μας έχει τόσο πολύ κατα-
βαραθρωθεί ώστε η ανάτασή του να 
χρειάζεται και πολύ χρόνο και πολύ 
κόπο. Οι συνωστισμοί στο Ζάλογγο 
και τα παράλια της Σμύρνης, μαζί με 
την ψεύτικη καταναλωτική ευωχία 
των δανεικών, έχουν κάνει καλά τη 
δουλειά τους. Το επόμενο θα είναι η 
απόδοση τιμής στον Δημήτριο Νε-
νέκο για τη σώφρονα απόφασή του 
να συνεργαστεί με τον Ιμπραήμ.

Στις εκλογές αυτές φαίνεται ότι 
κλείνει ο κύκλος της μεταπολίτευ-
σης. Η δήλωση αυτή του Βενιζέλου 
έρχεται να κλείσει με τον πιο δηκτι-
κό τρόπο τον κύκλο αυτό. Ο πολιτι-
κός χώρος, που ιδεολογικά ηγεμό-
νευσε τα σαράντα αυτά χρόνια, κλεί-
νει κι αυτός τον κύκλο του όπως 
ακριβώς του αρμόζει: Μες την ντρο-
πή και την ανυποληψία.

Πάτρα, Ιανουάριος 2015

Στις κρισιμότερες ίσως εκλογές της μεταπολίτευσης, παρακολουθούμε την πλέον γελοία προεκλογική εκστρατεία. 

Το Αρκάδι, το Κούγκι και ο άθλιος
Του Σταύρου Ν. Πνευματικάκη

Η κωμικοτραγική διάσταση του ελληνικού πολιτικού συστήματος

H δυστυχία του να είσαι (πολύ) μ...

Τελικά, πρέπει να μας ψεκάζουνε. Δεν 
εξηγείται αλλιώς. Αν κοιτάξεις το πράγ-
μα έξω από αυτόν τον εκκωφαντικό προ-
εκλογικό θόρυβο, αντιλαμβάνεσαι αμέ-
σως το κωμικοτραγικό της όλης ιστορί-
ας. Οι Έλληνες, λοιπόν, του 2015, είναι 
ένας λαός που: 

Α 

ναδεικνύει πρώτο στις δημοσκο-
πήσεις κάποιον, μόνο και μόνο για 
να φύγει κάποιος άλλος. Την ίδια 
στιγμή, πιστεύει ότι ο πρώτος είναι 

«ακίνδυνος», γιατί θα κάνει κωλοτούμπα και 
δεν θα συγκρουστεί με την Ευρώπη. Σημειω-
τέον, μισεί τον άλλον γιατί έκανε κωλοτούμπα 
πριν από μερικά χρόνια. Και, βέβαια, δεν ενο-
χλείται καθόλου για τον Λάκη, που έχει το δι-
καίωμα, βρε αδερφέ, να  προτιμά τις ξένες τρά-
πεζες για τα τρία εκατομμυριάκια που έβγαλε.

Ψηφίζει για δεύτερο κάποιον, επειδή πι-
στεύει ότι ο πρώτος είναι παπουτσωμένος γά-
τος. Και την ίδια στιγμή, αυτός ο δεύτερος πα-
ραπαίει σαν χαλασμένη λατέρνα, ζητά από 
μια ολόκληρη χώρα να παίξει τα «ακούνητα 
στρατιωτάκια» για να μη θυμώσει τον επιθε-

ωρητή Σόιμπλε και στηρίζεται σε μια ηγετική 
ομάδα που περιλαμβάνει: Έναν δημοσιογρά-
φο που έκανε καριέρα ως ρεπόρτερ των Ρέι-
βερ, έναν τηλεβιβλιοπώλη, έναν φασίστα τσε-
κουροφόρο των σαλονιών και μια δημοσιο-

γράφο που μέχρι χθες ξεροστάλιαζε έξω από 
τα γραφεία του κόμματος, για να κάνει πολιτι-
κό ρεπορτάζ.   

 Τρίτο ή τέταρτο, αναδεικνύεται ένα κόμ-
μα δολοφόνων που είναι στη φυλακή και το 
οποίο δεν έχει βγάλει κιχ από τότε που μπήκε 
μέσα, παρά μόνο για να παρακαλέσει για την 
απελευθέρωσή του, ισχυριζόμενο ότι η φυλα-
κισμένη ηγεσία του δεν έχει κάνει δα και χει-
ρότερα εγκλήματα απ' τον Πάγκαλο, που είναι 
έξω και ζει ζωή χαρισάμενη. 

 Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος, 
μπουκωμένος από τη στήριξη ενός εργολά-
βου, που έχει μαζέψει όλα τα μπάζα του συ-
στήματος και που ισχυρίζεται πως υπέρτατη 
απόδειξη για το ότι δεν λέει ψέματα είναι ότι 
έκανε για δέκα χρόνια τηλεόραση! 

 Ύστερα, αγκομαχάει ένα κόμμα κοινο-
βουλευτικός συνταξιούχος, που συμμετέχει 
στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι για να συντη-
ρεί με τις αποζημιώσεις το σπίτι του [σπίτι του 
λαού], όπου συχνά διοργανώνει παραστάσεις 
«τα καλύτερά μας χρόνια».

 Πιο πίσω, αγκομαχούν δύο καθάρματα, 
χοντρός και λιγνός, που διαγκωνίζονται ποιος 

θα τη φέρει στον άλλον, μήπως και γλιτώσουν 
τη φυλακή ή το λιντσάρισμα. 

 Τέλος, ένα κόμμα του 2,7%, που κόντεψε 
να διαλυθεί από τις κωλοτούμπες των πρώην 
βουλευτών του, και που τώρα υπόσχεται στο 
προεκλογικό του σποτ να οδηγήσει με ασφά-
λεια το κυβερνητικό τρένο του πρώτου μα-
κριά από τις προεκλογικές παγίδες. 

Ακολουθεί μια κολεξιόν στυμμένης λε-
μονόκουπας, κομμάτων της άκρας αριστεράς 
στα οποία πολλοί υποψήφιοι και ψηφοφόροι 
θα ψηφίσουν άλλους, το κόμμα κυνηγών, και 
το «χαρίζω οικόπεδα-χαρίζω χρέη». 

«Δεν περιγράφω άλλο», που 'λεγε και ο 
σπόρτσκαστερ του Γιούρο 2004. Και αγωνιώ, 
όχι για το ποιος θα βγει στις επόμενες εκλογές, 
αλλά γιατί, καταπώς φαίνεται, ο 21ος αιώνας 
χωράει καλούς, κακούς, χειρότερους, άσχη-
μους, αλλά μαλάκες δεν χωράει. Και εμείς, δυ-
στυχώς, το 'χουμε τερματίσει... Ας συμμαζευ-
τούμε, λοιπόν, γιατί σύντομα μας βλέπω να το 
διαλύουμε το μαγαζί...

          ΕΛΛΑΔΑ
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Τα δύο βασικά ζητήματα, που θα 
προκύψουν στο οικονομικό πε-
δίο αμέσως μετά τις εκλογές της 
25ης Ιανουαρίου, είναι η εξυπη-
ρέτηση των άμεσων δανειακών 
αναγκών της χώρας και η δια-
πραγμάτευση του χρέους. 

Τ 

ο πρώτο σκέλος απαιτεί 
περί τα 22 δισ. €, με άμεσες 
τις ανάγκες του 1,5 δισ. για 
την αποπληρωμή των ομο-

λόγων που λήγουν  τον Μάρτιο. Οι 
υποχρεώσεις αυτές θ’ αποτελέσουν 
αναμφίβολα το πρώτο επίπεδο εκ-
βιασμού της νέας κυβέρνησης δε-
δομένων όσων περιγράφονται στη 
σχετική ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ 
περί: α) της αδυναμίας έκδοσης νέων 
εντόκων γραμματίων –παρά μόνο με 
έγκριση των δανειστών–, αφού έχει 
ήδη ξεπεραστεί το όριο των 15 δισ. 
για τις τρέχουσες ανάγκες του δημο-
σίου και β) της απροθυμίας των ξέ-
νων τραπεζών να προβούν σε αγο-
ρές ελληνικών ομολόγων, όσο ανα-
κινείται το «ελληνικό πρόβλημα». 
Ως εκ τούτου θα πρέπει, προκειμέ-
νου ν' αποφευχθεί πιστωτικό γεγο-
νός, ν' αναζητηθούν χρήματα από τις 
εγχώριες τράπεζες, εφόσον αυτές δι-
αθέτουν την απαιτούμενη ρευστότη-
τα. Η άλλη εκδοχή θα ήταν αυτή της 
παράτασης των δανειακών υποχρε-
ώσεων του τρέχοντος έτους –πρότα-
ση Δραγασάκη–, κάτι που δεν έχει 
γίνει αποδεκτό έως σήμερα από τους 
δανειστές. Να επισημανθεί  πως για 
τις ανάγκες αυτές, στο πλαίσιο των 
προβλεπόμενων από την τρέχου-
σα δανειακή σύμβαση, θα χορηγού-
νταν  10 δισ. € από την προληπτική 
γραμμή στήριξης (ECCL) και 12,5 
δισ. από το ΔΝΤ. Ως προϋπόθεση οι 
δανειστές ζητούσαν αξιολόγηση του 
προγράμματος και νέα επώδυνα μέ-
τρα, με τα πιο σκληρά να επικεντρώ-
νονται στο συνταξιοδοτικό και στις 
απολύσεις στον ιδιωτικό και στον 
δημόσιο τομέα, οδηγώντας σε κα-
τάρρευση την ήδη χειμαζόμενη  με-
σαία τάξη της χώρας. 

Στις παραπάνω υποχρεώσεις θα 
πρέπει να προστεθούν τα 12 δισ. € 
περίπου για την κάλυψη των άμεσων 
ανθρωπιστικών αναγκών που προ-
βλέπει το πρόγραμμα (της Θεσσαλο-
νίκης) που έχει εξαγγείλει ο κος Τσί-
πρας, εφόσον επικρατήσει με ή χω-
ρίς αυτοδυναμία στις εκλογές. Ενώ ο 
καθένας αναγνωρίζει την αναγκαι-
ότητα αντιμετώπισης της ανθρωπι-
στικής κρίσης της χώρας, δημιουρ-
γείται η αίσθηση πως κάτι τέτοιο δεν 

θα είναι άμεσα εφικτό, δεδομένου ότι 
τόσο η πάταξη της φοροδιαφυγής, 
όσο και η σύλληψη του μαύρου χρή-
ματος δεν συνιστούν άμεσες αποδό-
σεις των απαιτούμενων κεφαλαίων. 
Η όποια κυβέρνηση προκύψει στις 
25 θα πρέπει άλλωστε ν' αντιμετωπί-
σει την υστέρηση των εσόδων κατά 
1 δισ. –μόνο για τον μήνα Δεκέμ-
βριο– λόγω προεκλογικού κλίματος, 
που θα επιταθεί σε περίπτωση αλ-
λεπάλληλων εκλογικών αναμετρή-
σεων. Η δε επανεκκίνηση της οικο-
νομίας αποτελεί ζητούμενο, εφόσον 
δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο 
και κοστολογημένο πρόγραμμα πα-
ραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώ-
ρας, ούτε τα σχετικά χρηματοδοτικά 
εργαλεία, αφού, σύμφωνα με τους 
νέους κανονισμούς για την περίο-
δο 2014-2020, οι πόροι του ΕΣΠΑ 
θα χορηγούνται κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης των Βρυξελλών (δηλαδή της 
Γερμανίας) και εφόσον υπάρχει θετι-
κή αξιολόγηση του σχετικού δανεια-
κού προγράμματος. 

Στο επίπεδο της διαπραγμάτευ-
σης του χρέους, ο κος Τσίπρας θέτει 
την προοπτική κουρέματος της ονο-
μαστικής αξίας του χρέους σε ποσο-
στό άνω του 50%, ήτοι  160- 180 δισ. 
€, αποκλείοντας  το κούρεμα σε ιδι-
ώτες (τράπεζες) και στο ΔΝΤ. Απομέ-
νουν  οι χώρες της Ευρωζώνης και 

η ΕΚΤ που κατέχουν Ελληνικό χρέ-
ος 210 δισ.  και 25 δισ. αντίστοιχα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ν' αντιπαρέρχε-
ται την πρότερη πρόταση του ΔΝΤ  
για χρονική παράταση της αποπλη-
ρωμής κατά 50 χρόνια και του μηδε-
νισμού των επιτοκίων, που συνιστά 
κούρεμα ύψους 50 δισ. €. Πρόταση 
από την οποία υπαναχώρησαν οι πι-
στωτές (με σύμπνοια του ΔΝΤ και 
Γερμανών), παρά την επίτευξη πρω-

τογενούς πλεονάσματος, οδηγώντας 
σε κατάρρευση την κυβέρνηση Σα-
μαρά-Βενιζέλου. 

Η προοπτική κουρέματος του 
χρέους προς την ευρωζώνη έχει πυ-
ροδοτήσει την έντονη δυσαρέσκεια 
της κοινής γνώμης για την Ελλάδα, 
δεδομένου του φόβου επιβάρυνσης 
των φορολογούμενων. Η γερμανι-
κή κυβέρνηση αποκτά λαϊκό έρει-
σμα κάθε φορά που σκληραίνει τη 
στάση της έναντι της Ελλάδας, ακό-
μα και στην εκδοχή της αποπομπής 
της από το κοινό νόμισμα. Να σημει-
ωθεί εδώ η προ τριετίας προετοιμα-
σία νομοθεσίας από το CDU, για  την 
αποπομπή χώρας από το ευρώ, την 
οποία καλείται να εγκρίνει το γερ-
μανικό κοινοβούλιο και τα υπόλοι-
πα κοινοβούλια της Ε.Ε! Επιπλέον, η 
εκδοχή κουρέματος των ομολόγων 
της ΕΚΤ τείνει να οδηγήσει σε παύ-
ση της παροχής ρευστότητας στις ελ-
ληνικές τράπεζες, γεγονός που πυ-
ροδοτεί την ανησυχία των εγχώρι-
ων καταθετών, που είναι πιθανόν να 
οδηγηθούν τελικά σε μαζική απομά-
κρυνση των καταθέσεών τους. 

Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θαυπο-
στεί άμεσα μεγάλες πιέσεις για οπι-
σθοχώρηση, τις οποίες δεν φαίνεται 
πως είναι δυνατόν να αποτρέψουν 
οι ευρωπαϊκές συμμαχίες ούτε το –

ασθενικό– λαϊκό έρεισμα που σήμε-
ρα διαθέτει. Ο κος Τσίπρας στηρί-
ζει την αισιοδοξία του για την επιτυ-
χή έκβαση της διαπραγμάτευσης με 
τους Γερμανούς στο ότι δεν θα ήθε-
λαν να προκαλέσουν κλυδωνισμούς 
στην Ε.Ε, αλλά και στο ότι μια κυβέρ-
νηση της αριστεράς στην Ελλάδα θα 
λειτουργούσε ως καταλύτης πολι-
τικών ανατροπών στην ευρωζώνη 
με απαρχή τις χώρες του Νότου. Θα 
μπορούσε όμως η εκτίμηση αυτή να 
λειτουργήσει και αντίστροφα, δηλα-
δή οι Γερμανοί να τιμωρήσουν πα-
ραδειγματικά τη χώρα μας, εξανα-
γκάζοντας τη να τεθεί εκτός του νο-
μίσματος προκειμένου ν' αναστεί-
λει την άνοδο του αντιγερμανισμού 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαιτέρως 
σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Επίσης 
να χρησιμοποιήσει την αποσταθερο-
ποίηση της ευρωζώνης για επανα-
προσδιορισμό της ευρωπαϊκής αρ-
χιτεκτονικής, ήτοι για την Ευρώπη 
των δύο ή τριών ταχυτήτων και την 
εδραίωση της ζώνης επιρροής της 
στα ανατολικά της. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο δικός 
μας χώρος, έχοντας αίσθηση της σο-
βαρότητας της κατάστασης, θα πρέ-
πει, μπροστά στον επικείμενο κίνδυ-
νο απομόνωσης της χώρας σε συν-
θήκες γεωπολιτικής αστάθειας, να 
επιμείνει  στην πρόταση περί εκλο-
γής Προέδρου της Δημοκρατίας που 
να εκφράζει τη σύνθεση, την ενότητα 
και τα αντιστασιακά χαρακτηριστι-
κά  του ελληνικού λαού (όπως ο Μα-
νώλης Γλέζος), υπό την αιγίδα του 
οποίου θα πρέπει να συγκροτηθεί 
μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, 
πέρα από κομματικά στεγανά. Θα 
πρέπει να τονιστεί μετ’ επιτάσεως ότι 
το βασικότερο όπλο μας  στο πλαίσιο 
της όποιας διαπραγμάτευσης είναι 
αυτό των γερμανικών οφειλών στην 
Ελλάδα (κατοχικό δάνειο και πολεμι-
κές αποζημιώσεις) κι ένας νέος πα-
τριωτισμός, ο οποίος όμως υπονο-
μεύεται από το εμφυλιο-πολεμικό 
κλίμα που συντηρείται από τους δι-
εκδικητές της ψήφου των Ελλήνων. 
Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκινή-
σει άμεσα ένα σχέδιο παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας, αντιμε-
τωπίζοντας πρωτίστως τη διείσδυση 
των γερμανοτουρκικών οικονομι-
κών συμφερόντων στους βασικούς 
τομείς της οικονομίας μας (αμυντική 
βιομηχανία, υποδομές –αεροδρόμια 
μαρίνες–, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, 
ΟΤΑ, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυ-
ναμικό), που έγινε λόγω της εφαρμο-
γής των μέτρων του μνημονίου και 
έχει καταστήσει τη χώρα μας «Αποι-
κία Χρέους».

Η επόμενη ημέρα των εκλογών
Οι όροι της ευρωπαϊκής μάχης που πρέπει να δώσει η χώρα μας

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς για την περίοδο 2014-2020, οι πόροι του ΕΣΠΑ θα χορηγούνται κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης των Βρυξελλών (δηλαδή της Γερμανίας) και εφόσον υπάρχει θετική αξιολόγηση του σχετικού 
δανειακού προγράμματος. 

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

 Η γερμανι-

κή κυβέρνη-

ση αποκτά λα-

ϊκό έρεισμα 

κάθε φορά που 

σκληραίνει την 

στάση της ένα-

ντι της Ελλάδας 

ακόμα και στην 

εκδοχή της απο-

πομπής της από 

το κοινό νόμι-

σμα
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          ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Εκλογές 2015 

Έκπληξη προκάλεσε σε πολλούς 
η τοποθέτηση του πάλαι ποτέ 
συμβούλου του Κώστα Σημίτη, 
υποστηρικτή του Σχεδίου Ανάν 
και αμειβόμενου προέδρου 
των εθελοντών της Ολυμπιάδας 
Αθήνα 2004(!), Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά, ως επικεφαλής του 
επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι 
εξεπλάγησαν εξίσου με την πα-
ρουσία της Θεοδώρας Τζάκρη, 
του Μιχάλη Τρεμόπουλου ή του 
Θοδωρή Παραστατίδη σε εκλο-
γικές περιφέρειες της Βορείου 
Ελλάδας. 

Π 

ολλοί πιστεύουν ότι οι 
εξαγγελίες περί της «αλ-
λαγής» και της «κυβέρ-
νησης της αριστεράς» 

βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με 
αυτή την πρακτική ανακύκλω-
σης μπάζων του εκσυγχρονισμού, 
σημιτικού, γιωργοπαπανδρεϊκού 
ή πράσινου. Η δε εξισορροπητι-
κή παρουσία προσώπων από τον 
χώρο της λεγόμενης πατριωτικής 
αριστεράς είναι ισχνή –ισχνότερη 
από το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ στα ψη-
φοδέλτια του Σημίτη–, για να αποτε-
λέσει αντίβαρο. 

Κι όμως, η αιφνίδια νεκρανά-
σταση του κοκκινοπράσινου ήλιου 
στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ συ-
νιστά τη φυσιολογική συνέχεια 
ενός εγχειρήματος κυβέρνησης 
της ελληνικής ευρωπαϊκής αριστε-
ράς. Για να το καταλάβουμε αυτό, 
θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά 
ποιος είναι ο σύγχρονος πολιτικο-
κοινωνικός αστερισμός που εκφρά-
ζεται με την έννοια της αριστεράς 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Σ’ έναν προεκλογικό αντίλογο 
των Χρύσανθου Λαζαρίδη και Γιά-
νη (sic!) Βαρουφάκη, ο τελευταίος 
αντέταξε το γνωστό θεώρημα περί 
της "αθωότητας" της αριστεράς, που 
«δεν κυβέρνησε ποτέ στην Ελλά-
δα».  Κι όμως, στην πραγματικότη-
τα, τα τελευταία τριάντα χρόνια αυτή 
η ανανεωτική αριστερά συμμετεί-
χε κανονικότατα στην διακυβέρνη-
ση, άλλοτε έμμεσα διά του ελέγ-
χου των ιδεολογικών μηχανισμών 
εξουσίας (πανεπιστήμια, ΜΚΟ, ορ-
γανισμοί και συμβουλευτικές επι-
τροπές υπουργών) και άλλοτε άμε-
σα, ιδιαίτερα κατά την εποχή του 
Κώστα Σημίτη, αναλαμβάνοντας 
κεντρικότερους ρόλους.

Επρόκειτο για μια μείζονα δια-

δικασία ενσωμάτωσης, που δεν έχει 
μόνο πολιτικές διαστάσεις, αλλά και 
κοινωνικές και πολιτισμικές. Αυτές 
αφορούν ιδιαίτερα εκείνα τα κομ-
μάτια του κόσμου της αριστεράς, εμ-
φανίζονταν πολιτικά ριζοσπαστι-
κότεροι από την ανανεωτική αρι-
στερά, εντούτοις χαρακτηρίζονται 
από μεγάλη ταξική και πολιτισμική 
συγγένεια μαζί της, καθώς και ταυ-
τόσημους μορφωτικούς και ιδεο-
λογικούς προσανατολισμούς. Η σύ-
μπλευση όλων των παραπάνω στη 
γραμμή του εθνομηδενισμού, που 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις 
πιο αυθεντικές λαϊκές επαναστατι-
κές παραδόσεις αυτού του τόπου, 
αποδεικνύει τη βαθύτερη «ενότη-
τα» αυτών των δυνάμεων. 

Αυτή είναι που επέτρεψε και 
την σύμπηξη του μετώπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από μια πλειάδα οργανώσε-
ων και συνιστωσών, παρά τις πολι-
τικές διαφορές μεταξύ τους.  Αυτή 
η αριστερά περιλαμβάνει σήμερα 
ένα μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό σύνολο, αρχίζοντας από 
τους συνδαιτυμόνες του πρωθυ-
πουργικού γραφείου του Κωνστα-
ντίνου Σημίτη, ή του Σωκράτη Κόκ-
καλη, περνάει μέσα από τα πιο δι-
ανοούμενα κομμάτια του ΠΑΣΟΚ 
και την πανεπιστημιακή αφρόκρε-
μα του ΣΥΡΙΖΑ, τους οικολόγους, 
και καταλήγει στην… ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. 
Αυτόν ακριβώς τον χώρο απο-

σκοπεί να μεταβάλει σε πολιτικό 
μέτωπο ο Αλέξης Τσίπρας με τα 
συνθήματα της «νέας μεταπολίτευ-
σης», της «κυβερνώσας ευρωπα-
ϊκής αριστεράς», του «αριστερού 
μετώπου». Τι πρεσβεύει πολιτικά 
όμως αυτού του τύπου η ευρωπα-
ϊκή αριστερά; Ο Κορνήλιος Καστο-
ριάδης, ήδη από το 1985, έχει μιλή-
σει σχετικά: Πριν από τριάντα ή εξή-
ντα χρόνια, οι άνθρωποι της αριστε-
ράς μιλούσαν για τη Μεγάλη Νύχτα, 
οι άνθρωποι της δεξιάς για την αέ-
ναη πρόοδο κ.λπ. Σήμερα, κανένας 
δεν τολμάει να εκφράσει ένα φιλό-
δοξο σχέδιο, ή τουλάχιστον ορθολο-
γικό, που να πηγαίνει πέρα από τον 
προϋπολογισμό ή από τις προσεχείς 
εκλογές. Και δέκα χρόνια αργότερα 
θα επανέλθει πιο ξεκάθαρος: Ας πά-
ρουμε τη διαμάχη ανάμεσα στη δε-
ξιά και την αριστερά. Στις ημέρες μας 
έχει χάσει το νόημά της. Όχι επειδή 
δεν υπάρχει υλικό για να τροφοδο-

τηθεί μια πολιτική διαμάχη, και μά-
λιστα μια πολύ σοβαρή διαμάχη. 
Αλλά επειδή τόσο η δεξιά όσο και η 
αριστερά, λίγο έως πολύ, λένε τα ίδια 
πράγματα.  

Για παράδειγμα, τι λέει επί της 
ουσίας το γερμανικό αριστερό ντι 
Λίνκε για την Ευρώπη και την Ελ-
λάδα; Αμφισβητεί την οικονομική 
βάση της γερμανικής πρωτοκαθε-
δρίας στην Ευρώπη; Ακόμα και οι 
ελληνικές εκδόσεις του ιδρύματος 
Ρόζα Λούξεμπουργκ αναφέρουν 
ότι οι δράσεις του χρηματοδοτού-
νται από το γερμανικό υπουργείο 
Εξωτερικών. Και αξιώνουν έναν 
«εξανθρωπισμό» της γερμανικής 
Ευρώπης. Δεν πρεσβεύουν κανένα 
διαφορετικό όραμα για τις ευρωπα-
ϊκές κοινωνίες, το κοινωνικό και οι-
κονομικό τους μοντέλο, την αρχιτε-
κτονική της και τους γεωπολιτικούς 
συσχετισμούς. Μόνο μια παραλλα-
γή κοινωνικής ανακούφισης και εκ-
δημοκρατισμού. 

Ο Ζαν-Κλωντ Μισεά έχει ανα-
λύσει διεξοδικά την ενσωμάτωση 
του ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κι-
νήματος στην αριστερά, όπου η 
αστική αριστερά του διαφωτισμού, 
με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, 
υπέταξε το λαϊκό σοσιαλιστικό κί-
νημα. Η κατάσταση όμως στην Ευ-
ρώπη του 21ου αιώνα έχει μεταβλη-
θεί κατά πολύ, επί τα χείρω: Οι πά-
λαι ποτέ προλετάριοι έγιναν… μεσο-
στρώματα, ενώ η αστική αριστερά, 
λόγω του θεμελιακού της κοσμοπο-
λιτισμού, έπαιξε κεντρικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του θεσμικού/ιδεο-
λογικού και πολιτισμικού οικοδο-
μήματος της παγκοσμιοποίησης. 
Και, βεβαίως, της ελληνικής εκδο-
χής του κατά την ύστερη μεταπολί-
τευση. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, παίζοντας 
το χαρτί της «αριστερής διακυβέρ-
νησης», δημιουργεί ένα πολιτικό 
μπλοκ, στο οποίο κάθε κομμάτι της 
αριστεράς αναλαμβάνει τη θέση και 
τον ρόλο που αντιστοιχεί στην κοι-
νωνική του δύναμη και την ταξι-
κή του θέση. Έτσι, ο Κωνσταντίνος 
Τσουκαλάς, ως σύμβολο της συ-
νέχειας του σημιτικού εκσυγχρονι-
σμού, μπαίνει επικεφαλής του ψη-
φοδελτίου επικρατείας και σημα-
τοδοτεί τον κύριο προσανατολισμό. 
Η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκα-
λάκη αναδεικνύεται συνομιλητής, 
γιατί αποτελεί δίαυλο με την αμερι-
κάνικη «κυβερνώσα αριστερά» του 
ιδρύματος Κλίντον. Ο Π. Λαφα-
ζάνης και η τάση του εκφράζουν 

«Ολαρία, Ολαρά»
Κυβέρνηση της Αριστεράς: Μια παλινόρθωση του κοκκινοπράσινου εκσυγχρονιστικού ήλιου

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παίζοντας το χαρτί της «αριστερής διακυβέρνησης», δημιουργεί ένα πολιτικό μπλοκ, όπου κάθε 
κομμάτι της αριστεράς αναλαμβάνει την θέση και τον ρόλο που αντιστοιχεί στην κοινωνική του δύναμη, και 
την ταξική του θέση. 

Του Γιώργου Ρακκά

“ 

Με λίγα λόγια, 

η «αριστερή 

ενότητα», επει-

δή είναι ενό-

τητα σε λάθος 

βάση, οδηγεί σε 

συμπαράταξη 

με τα «αριστερά 

αφεντικά». 
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ένα κομμάτι της πάλαι ποτέ κυρίαρ-
χης συνδικαλιστικής γραφειοκρα-

τίας που συμμετείχε έμμεσα στο καθεστώς 
της ύστερης μεταπολίτευσης, μέσω της συ-
ναίνεσης των συνδικάτων, παίζει τον ρόλο 
της οργανωμένης εσωκομματικής μειο-
ψηφίας. Η δε «πατριωτική αριστερά» τίθε-
ται οργανωτικά στο περιθώριο και χρησι-
μοποιείται ως επικοινωνιακός μαγνήτης 
για τους «αγανακτισμένους» και το ευρύτε-
ρο ακροατήριο της κοινωνικής κατακραυ-
γής που μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια. Τέ-
λος, ο κόσμος του ΚΚΕ ή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
καλείται ανοιχτά να εγκαταλείψει τους πολι-
τικούς του χώρους και να συνταχθεί με το 
«μέτωπο» σε ρόλο ψηφοφόρων-αφισοκολ-
λητών. Είναι σαφές, ότι, σε αυτό το μέτωπο, 
όπως στη Φάρμα των Ζώων του Όργου-
ελ, «προφανώς κάποια ζώα δεν είναι τόσο 
ίσα όσο άλλα». 

Βέβαια, στο μυαλό των περισσότερων, 
ένα αριστερό μέτωπο είναι πολιτικά και τα-
ξικά καθαρό μέτωπο. Κι αυτό γιατί, λίγο ως 
πολύ, εμφορούμαστε ακόμα από τα παρω-
χημένα στερεότυπα της μεταπολίτευσης, 
στις συνθήκες μιας ιδεολογικο-πολιτικής 
ηγεμονίας της καθεστηκυίας αριστεράς.  

Στην πραγματικότητα, όμως, επειδή η 
αριστερά έχει εδώ και πολύ καιρό μολυν-
θεί από το μικρόβιο της εξουσίας, το αριστε-
ρό κυβερνητικό μέτωπο δεν είναι ένα «καθα-
ρό» μέτωπο. Αντίθετα, σε φέρνει αγκαλιά με 
μια αριστερά που αποτελεί μέρος των αρχου-
σών τάξεων, είτε μιλάμε για τη διοργανώτρια 
των Ολυμπιακών Αγώνων, είτε για την Θε-
οδώρα Τζάκρη, με τις γόβες λουμπούτιν των 

χιλιάδων ευρώ, και όλους τους διανοούμε-
νους που έπαιξαν ρόλο ιδεολογικού εργολά-
βου σε ΜΚΟ, ιδρύματα, οργανισμούς. 

Αυτοί είναι οι λόγοι, εξάλλου, που οι 
πιο αυθεντικοί Ποδέμος δεν επιθυμούν ένα 
αριστερό μέτωπο αλλά ένα πατριωτικό δη-
μοκρατικό μέτωπο στα λατινοαμερικάνι-
κα πρότυπα, που θα λειτουργήσει αποτε-
λεσματικότερα εναντίον του δεξιού-αριστε-
ρού Ιανού της εξουσίας. Ο Πάμπλο Ιγκλέ-
σιας (βλέπε άρθρο της Ρήξης) δηλώνει σε 
συνέντευξή του: «Δεν είμαι υπέρ ενός αρι-
στερού μετώπου. Κάτι τέτοιο θα ήταν σφάλ-
μα. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε λαϊκή 
ενότητα, κι αυτό υπερβαίνει τις πολιτικές ταυ-
τότητες. Αυτό που θα μετρήσει είναι το πρό-
γραμμα […]  Προκρίνουμε μια κυβέρνηση 
έκτακτης ανάγκης που θέτει στο επίκεντρο 
μερικά πολύ απλά ερωτήματα: περί παιδεί-

Στην πραγματικότητα, όμως, επειδή η αριστερά έχει εδώ και πολύ καιρό μολυνθεί από 
το μικρόβιο της εξουσίας, το αριστερό κυβερνητικό μέτωπο δεν είναι ένα «καθαρό» μέ-
τωπο. 

ας, υγείας, στέγης για όλους».
Πλέον, σε μια εποχή ανεπίστρεπτης περι-

φερειοποίησης, το «ταξικό» ζήτημα επηρεάζε-
ται καταφανώς από το «εθνικό», δηλαδή από 
την εθνική στρατηγική μέσα στους μεγάλους 
περιφερειακούς πόλους. Και οι εθνικές στρα-
τηγικές διαμορφώνονται από πλατιά κοινωνι-
κά μέτωπα,  στα οποία σημασία έχει το «πρό-
γραμμα» – δηλαδή το ποιος διατηρεί την ιδεο-
λογικοπολιτική ηγεμονία, και το αν αυτή προ-
κρίνει το συμφέρον της εργαζόμενης (ή στην 
περίπτωσή μας … χειμαζόμενης) πλειοψηφίας. 
Πάνε οι εποχές της ψυχροπολεμικής διαίρε-
σης, όπου τα πράγματα ήταν «καθαρά» και κα-
θορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από τους «πολι-
τικούς μονοθεϊσμούς» της αριστεράς (ισότητα) 
και της δεξιάς (ελευθερία). Ο 21ος αιώνας είναι 
πιο πολύπλοκος, και φέρει μέσα του την πικρή 
πείρα της ενσωμάτωσης των κινημάτων του 
20ου, τα οποία την ίδια στιγμή τον έχουν επηρε-
άσει και τον έχουν αλλάξει αποφασιστικά.   

Με βάση την παγκόσμια πείρα, και την 

πείρα σαράντα χρόνων μεταπολίτευσης, είναι 
σαφές ότι κάθε «κυβερνώσα αριστερά» είναι 
καταδικασμένη να καταντήσει σαν την αριστε-
ρά που κυβέρνησε. 

Ωστόσο, το κακό δεν σταματάει μόνον 
εδώ.  Ούτως ή άλλως, κάτι τέτοιο έχει ήδη αρ-
χίσει να εκδηλώνεται. Ένα μέρος του συστήμα-
τος εξουσίας στην Ελλάδα, ενδογενείς ή εξωγε-
νείς παράγοντες όπως ο ΔΟΛ, η φιλελεύθερη 
πτέρυγα της αμερικάνικης πρεσβείας, σε συ-
νεργασία με αντίστοιχες πτέρυγες της γερμα-
νικής Ευρώπης, Πράσινοι, σοσιαλδημοκρά-
τες, ακόμα και αριστεροί, παίζουν αυτό το χαρ-
τί: Την προοπτική ενός «μεγάλου συμβιβα-
σμού», που θα μεταμορφώσει τον Τσίπρα σε 
Έλληνα Ματέο Ρέντσι και θα εξασφαλίσει εμ-
μέσως τη συνέχεια της πολιτικής και γεωπολι-
τικής στρατηγικής που επιβάλλεται στη χώρα 
μας μετά τους μνημονιακούς. Μ’ ένα προσχη-
ματικό μείγμα-λίφτινγκ «κοινωνικής ανακού-
φισης», αριστερού εθνομηδενισμού και άλλων 
φιλελεύθερων μέτρων.  

»

“ 

Ο 21ος αιώνας φέ-

ρει μέσα του την πι-

κρή πείρα ενσωμά-

τωσης των κινημά-

των του 20ου, τα 

οποία την ίδια στιγμή 

τον έχουν επηρεάσει 

και τον έχουν αλλάξει 

αποφασιστικά.

Αυτό που διακυβεύεται, όμως, είναι και κάτι πολύ ευρύτερο. Γιατί 

τα τελευταία δέκα, δεκαπέντε χρόνια, έπειτα από μεγάλες ιδεολογικές 

διαμάχες, όπως ήταν το Σχέδιο Ανάν και τα σχολικά βιβλία της ιστο-

ρίας, αλλά και τις σαρωτικές πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις, η μεγάλη 

πλειοψηφία του ελληνικού λαού χειραφετήθηκε τόσο από τον δικομ-

ματισμό, όσο και ευρύτερα από τη μεταπολιτευτική διαίρεση της αριστεράς και της δεξι-

άς. Τούτο κατέδειξαν, στρεβλώς και ατελώς, βέβαια, οι πλατείες των Αγανακτισμένων και 

τα λοιπά κινήματα των τελευταίων χρόνων: Ένα διάχυτο αίτημα για τη σύνθεση του πατρι-

ωτισμού, του κοινωνικού ριζοσπαστισμού, της απαίτησης για δημοκρατία σ’ ένα πολιτικό 

μέτωπο, που παραμένει το ζητούμενο. 

Εξάλλου, είναι σαφής και δεδομένη η συντριπτική κοινωνική αντίθεση με τα μνημό-

νια –εκδηλώθηκε άλλωστε στο δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης για το νερό. Ακόμα και 

αυτοί που ψηφίζουν Σαμαρά, στην πλειοψηφία τους, πέραν του τουριστικού κεφαλαίου 

και άλλων επιχειρηματικών δυνάμεων που κερδίζουν από τη μεταβολή της χώρας μας 

σε γκέτο αποικίας χρέους, δεν είναι μνημονιακοί, αλλά τρομαγμένοι. 

Έτσι, η ανασύσταση του διπολισμού στη βάση της διαίρεσης αριστερά-δεξιά δημι-

ουργεί ένα ρήγμα σε λάθος θέση –καθώς αποτυγχάνει να συσπειρώσει το μέγιστο της 

αντιμνημονιακής εθνικής ενότητας. Και επιπλέον μεταβάλλει όλον τον κόσμο, που κα-

λόπιστα παρασύρεται από τις σειρήνες του «πόλου της ελπίδας», σε πρώτη ύλη για την 

παλινόρθωση του κοκκινοπράσινου εκσυγχρονιστικού ήλιου. Με λίγα λόγια, η αριστε-

ρή ενότητα, επειδή είναι ενότητα σε λάθος βάση, οδηγεί σε συμπαράταξη με τα «αριστε-

ρά αφεντικά». Και επειδή αξιώνει να μονοπωλήσει την εκπροσώπηση του «αντιμνημο-

νιακού χώρου», τον απειλεί και αυτόν με ενσωμάτωση, ιδιαίτερα αν κάνει την κωλοτού-

μπα που φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή σε ό,τι αφορά στη διαπραγμάτευση με τη γερ-

μανική Ευρώπη. 

Κάποιος θα πει ότι προτρέχουμε. Μπορεί. Ήδη όμως, ο σύμβουλος του Σημίτη είναι 

επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ο κεντροαριστερός ΔΟΛ πήδηξε στο τρένο του 

αριστερού κυβερνητισμού και η «αριστερή ενότητα» του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει ολοένα και πε-

ρισσότερο το Ολαρία-Ολαρά του Σαββόπουλου: Ο μαρκήσιος Ντε Σαντ μ’ ένα χίπη, ο 

φονιάς με το θύμα αγκαλιά/ ο γραμματέας μαζί με τον αλήτη κι η παρθένα με τον σατανά.  

!

                           ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Εκλογές 2015
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Οι επερχόμενες εκλογές έχουν ανα-
ζωπυρώσει τον προβληματισμό 
που αφορά στην κατεύθυνση της 
χώρας και τη μοίρα της, παρότι αυ-
τός ελάχιστα εμφανίζεται στις σελί-
δες των εφημερίδων ή των πολιτι-
κών ιστοσελίδων. Ωστόσο, παραμέ-
νει, συχνά ασυναίσθητα, στο μυαλό 
όλων και εξηγεί και όλες τις φαινο-
μενικές ή πραγματικές αντιφάσεις 
των τοποθετήσεων των Ελλήνων, 
ακόμα και στις… δημοσκοπήσεις.  

Η παρακμή

Η 

Ελλάδα βρίσκεται σε ένα 
αποφασιστικό σταυροδρό-
μι, παρόμοιας σημασίας, 
τηρουμένων των αναλο-

γιών, με εκείνο ολόκληρης της ιστορι-
κής περιόδου που κατέληξε στην Άλω-
ση του 1453. Και αυτό δεν αφορά στις 
παρούσες εκλογές και μόνο, που απο-
τελούν απλώς μια σημαντική πράξη 
στο σενάριο της κρίσης που εκτυλίσσε-
ται ολόκληρη την περίοδο που διανύ-
ουμε, καθώς και τα χρόνια που ανοί-
γονται μπροστά μας. Ο ελληνισμός βι-
ώνει μια βαθύτατη παρακμή, η οποία 
συντονίζεται και συμβαδίζει με τη γενι-
κότερη παρακμή του δυτικού κόσμου, 
αλλά αποτελεί και ένα αυτόνομο, ιδιαί-
τερο φαινόμενο. Ο δυτικός κόσμος βι-
ώνει την κρίση της παγκόσμιας ηγεμο-
νίας του, ενώ ο ελληνικός κόσμος απει-
λείται με ιστορική έκλειψη, ως συλλογι-
κό υποκείμενο, μετά από οκτώ ή εννέα 
αιώνες συρρίκνωσης. Απλώς, η «συ-
νάντηση» των δύο κρίσεων, στον βαθ-
μό μάλιστα που η Ελλάδα έχει ενταχθεί 
–κουτσά στραβά– στη Δύση ως παρα-
σιτική της απόφυση, επιτείνει και πολ-
λαπλασιάζει εκθετικά τους κινδύνους 
που μας απειλούν. Στην περιοχή των 
«συνόρων», η κρίση προσλαμβάνει χα-
ρακτήρα σύγκρουσης των τεκτονικών 
πλακών Ανατολής και Δύσης και μας 
απειλεί με κυριολεκτική καταβύθιση. 

 Στη διάρκεια της μεταπολιτευτικής 
περιόδου, ιδιαίτερα μετά το 1989 και 
την κατάρρευση του σοβιετικού στρα-
τοπέδου, η κρίση, που είχε εγκαινια-
στεί με την εισβολή στην Κύπρο, επι-
τάθηκε και επιταχύνθηκε. Η ισορρο-
πία των δύο υπερδυνάμεων έδωσε τη 
θέση της σε έναν ασταθή και πρόσκαι-
ρα μονοπολικό κόσμο. Στη Μέση και 
Εγγύς Ανατολή, η αιφνίδια έκλειψη των 
Σοβιετικών οδήγησε σε περιφερειακή 
αποσταθεροποίηση, με την αποσύνθε-
ση του Ιράκ και της Συρίας και την ανά-
δυση της νεο-θωμανικής Τουρκίας, 
ενώ στα Βαλκάνια και την Ανατολική 
Ευρώπη η διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας, της Τσεχοσλοβακίας, η απόσπα-

ση των βαλτικών χωρών, της Πολωνί-
ας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και 
της Βουλγαρίας από τη σοβιετική σφαί-
ρα αποτέλεσε τη γεωπολιτική βάση για 
τη νέα αναδυομένη «γερμανική Ευρώ-
πη», η οποία κατασκευάστηκε με την 
αμερικανική ομπρέλα, όπως συνέβη 
στη Μέση Ανατολή με την τουρκική 
ανάδυση. 

Έτσι, η Ελλάδα, στη δεκαετία του 
2010, βρέθηκε κυριολεκτικά γονατι-
σμένη και περικυκλωμένη από μια 
γερμανική Ευρώπη, στο εσωτερικό της 
ΕΕ,  και τη νεοθωμανική Τουρκία στα 
ανατολικά της. Οι πιθανές συμμαχίες 
της, ή έστω συμπλεύσεις της, με την ορ-
θόδοξη  Ανατολική Ευρώπη, τη Σερβία, 
τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και προπα-
ντός τη Ρωσία, βαίνουν αποδυναμωνό-
μενες, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις στην 
Ουκρανία επιτείνουν την απομάκρυν-
ση της Ρωσίας από την Ευρώπη – ενώ 
αντίθετα ενισχύουν την προσέγγισή της 
με την Τουρκία. Οι μόνες, ισχνές συ-
γκλίσεις, αφορούν τη μακρινή Κίνα, το 
Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Αν σε όλα αυτά προστεθεί η απο-
δυνάμωση της εσωτερικής δυναμικής 
του ελληνισμού, με τη δημογραφική 
παρακμή, την οικονομική απίσχναση 
και τη πολιτισμική αποδυνάμωση, που 
συνοδεύονται με μια γενικευμένη ιδιώ-
τευση και έναν απαθλιωμένο δημόσιο 
χώρο, τότε μπορούμε να συλλάβουμε 
στο σύνολό της την εικόνα της παρακ-
μής που κατακλύζει την Ελλάδα από 
όλα τα σημεία του ορίζοντα.

Μια ανεπαρκής και υπονομευμένη 
αντίσταση
Μετά την πρώτη περίοδο των διαψευ-
σμένων ελπίδων, που ακολούθησαν 
την κατάρρευση της δικτατορίας, οδη-
γηθήκαμε σε μια αυξανόμενη συνεί-

δηση της παρακμής: Δύο σημαδιακά 
βιβλία εκφράζουν αυτήν τη νέα πραγ-
ματικότητα, το Πεθαίνω σαν χώρα 
του Δημήτρη Δημητριάδη και το Finis 
Greciae του Χρήστου Γιανναρά. Η 
εσωτερική δυναμική και τα υπολείμ-
ματα ικμάδας του ελληνισμού, μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και τον Εμ-
φύλιο, που είχαν δώσει  τη γενιά του 
’30 και τη γενιά του ’60, εξαντλήθηκαν 
σε ένα τοπίο, όπου η επιστροφή της 
οθωμανικής απειλής, μετά την εισβο-
λή στην Κύπρο, διασκεδαζόταν από 
την προσφυγή στην αγκαλιά της Ευρώ-
πης και των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Το αποτέλεσμα ήταν αρχικώς ο βαθύ-
τατος εκφυλισμός των αρχουσών ελίτ 
της πολιτικής, της διανόησης και της οι-
κονομίας. Οι Έλληνες επέλεξαν την αυ-
τοκτονία μέσα στην «ευρωστία της σαρ-
κός», τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 
τα Γιούρο, τα ταξίδια στις Μαλβίδες και 
τα ψώνια στο Σίτι του Λονδίνου. Στο με-
ταξύ, η παραγωγή, όση είχε απομείνει, 
εγκαταλείφθηκε στα χέρια των «φθη-
νών» μεταναστών, που υποστήριζαν τη 

συλλογική αυταπάτη της ευημερίας με 
ιδεολογικό περιτύλιγμα τον πολυπολι-
τισμό, την καταδίκη του εθνικισμού και 
το μίσος για την ταυτότητα, που έφτα-
σε στο απόγειό του με τους «συνωστι-
σμούς» στο Ζάλογγο και τη Σμύρνη. 

Τα μόνα ρεύματα αντίστασης, μετά 
την προδοσία των ελίτ και την ολοκλη-
ρωτική εγκατάλειψη των λαϊκών στρω-
μάτων, υπήρξαν εκείνα που αναζητού-
σαν ένα κάποιο σημείο στήριξης στο 
κλέος των προγόνων, στους Λεωνίδες 
και τους Αλέξανδρους, ή στην ορθοδο-
ξία και τον «ένδοξό μας βυζαντινισμό». 

Ωστόσο, ακριβώς γιατί δεν προσέ-
φεραν απάντηση στις σύγχρονες προ-
κλήσεις, κατέστη αδύνατο να απαντή-
σουν αποτελεσματικά στην παρακμή 
που πλημμύριζε από όλα τα αζιμούθια 
τον χώρο, γεωπολιτικό και φαντασιακό, 
των Ελλήνων. Η αρχαιολατρία, από τον 
Καστοριάδη, θα καταλήξει εν τέλει στην 
ουφολογία και το ρατσιστικό αδιέξοδο 
της Χ.Α. και η ορθοδοξία, που αποτελεί 
ένα βαθύ αντιστασιακό υπόστρωμα του 
σύγχρονου ελληνισμού, κατακερματί-
στηκε, με τη συμβολή του πατριαρχεί-
ου, και ενσωματώθηκε εν πολλοίς στο 
ρεύμα του εκσυγχρονισμού. Η αντίστα-
ση υπήρξε πραγματική –και σε αυτή 
είμαστε υποχρεωμένοι να πατήσουμε– 
αλλά ταυτόχρονα υπονομευμένη και 
ανεπαρκής.

Όταν το 2008-2009 άρχισε η μεγά-
λη οικονομική και γεωπολιτική κρίση, 
οι Έλληνες βρέθηκαν εξαιρετικά ασθε-
νείς, αν όχι γυμνοί. Στον βαθμό, μάλι-
στα, που η κρίση του ελληνικού κό-
σμου εμφανίστηκε κατ’ εξοχήν ως κρί-
ση οικονομική, οι Έλληνες, έχοντας 
αλλοτριωθεί βαθύτατα από τη στρατη-
γική του «άρτος και θεάματα» της όψι-
μης εκσυγχρονιστικής μεταπολίτευ-
σης, είδαν ως αποκλειστική θεραπεία 

της κρίσης μια οικονομική επιστροφή 
στην προτέρα κατάσταση. 

Δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως η 
κρίση, ως συνολική παρακμή του ελ-
ληνικού τρόπου, ήταν προπαντός μία 
κρίση πνευματική και πολιτισμική. 
Τυφλωμένοι –ακόμα και οι λαϊκές τά-
ξεις ή και όσοι αντιστέκονταν στη νέα 
τάξη πραγμάτων–, έμεναν αιχμάλω-
τοι αυτής της κυριολεκτικά οικονομί-
στικης λογικής. Η αντιμετώπιση της 
κρίσης θα πραγματοποιηθεί στο πε-
δίο που εκδηλώθηκε! Και επειδή σε 
αυτό ακριβώς το πεδίο δεν ήταν δυ-
νατή μια άμεση αποτελεσματική αντί-
σταση, οδηγηθήκαμε από ήττα σε ήττα, 
από υποχώρηση σε υποχώρηση, στην 
καταστροφή του κινήματος των αγανα-
κτισμένων και στην αυτοπαγίδευση σε 
δύο μπλοκ, ο πυρήνας του προβλη-
ματισμού των οποίων παραμένει ταυ-
τόσημος: «Ποιος είναι ο καλύτερος οι-
κονομικά τρόπος για να επιστρέψουμε 
στην προτέρα κατάσταση;» Η πρώτη, 
η λογική των κυβερνώντων μνημονι-
ακών, ήταν να προσαρμοστούμε αγόγ-
γυστα στις βουλές των αγορών και των 
ισχυρών, ενώ το δεύτερο στρατόπεδο, 
των αγανακτισμένων, των αντιμνημο-
νιακών, πρότεινε μια μυθολογική έξο-
δο από την κρίση, είτε με την προσφυ-
γή στο κλέος των προγόνων, δηλαδή …
στη δραχμή –με πεντάστερες δραχμές 
να ίπτανται στο στερέωμα– είτε με μια 
φαντασιακή εξαφάνιση του χρέους, είτε 
–στις ακρότατες και χειρότερες εκδοχές 
της– με απάτες τύπου Σώρρα. 

Μια ιδεολογική επανάσταση… 

Στη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, 
προσπαθούσαμε διαρκώς να επισημά-
νουμε πως, δυστυχώς, η κρίση δεν εί-
ναι μόνο οικονομική, αλλά αποτελεί έκ-
φραση μιας καθολικής παρακμής και, 
επομένως, οι απαντήσεις δεν μπορού-
σαν να δοθούν αποκλειστικά στο πε-
δίο βραχυπρόθεσμου και δημοσιονο-
μικού χαρακτήρα οικονομικών προ-
γραμμάτων. Τονίζαμε, και συνεχίζου-
με να τονίζουμε, πως αυτή η παρακμή 
απαιτεί ένα κυριολεκτικό πρόγραμμα 
εθνικής σωτηρίας, μια μεγάλη ιδεο-
λογική επανάσταση, την οποία απο-
καλέσαμε «εκσυγχρονισμό της πα-
ράδοσης», δηλαδή, όχι επιστροφή 
στο κλέος των αρχαίων ή στον ησυχα-
σμό του Παλαμά, αλλά στήριξη σε αυ-
τούς για να αντιμετωπίσουμε τον σύγ-
χρονο κόσμο και να οικοδομήσουμε, 
μια δική μας ελληνική νεωτερικότη-
τα. Παράλληλα, θα έπρεπε να αντιστα-
θούμε με σθένος στα τεκτονικά κύματα 
που απειλούν, από Ανατολή και Δύση, 
την ίδια μας την εθνική υπόσταση και, 
εν τέλει, να αρχίσουμε μια πορεία για 
παραγωγική ανασυγκρότηση στη-

Δύο διαμετρικά αντίθετες στρατηγικές
Διχασμός ή εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα

Στη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, προσπαθούσαμε διαρκώς να επισημάνουμε πως, δυστυχώς, η κρίση 
δεν είναι μόνο οικονομική αλλά αποτελεί έκφραση μιας καθολικής παρακμής.

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Ανελέητη κρι-
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ρακμή
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ριγμένη στην ιδιοπροσωπία της οικονο-
μίας μας. Και, προφανώς, να παρέμβου-

με αποφασιστικά στο πεδίο της δημογραφικής 
κατάρρευσης και απίσχνασης του ελληνισμού. 

Είναι προφανές πως όλα αυτά απαιτούν 
και προϋποθέτουν  χρόνο και μία στρατηγι-
κή ανταρτοπολέμου. Οι Έλληνες και ο ελλη-
νισμός δεν είναι έτοιμοι για μια μετωπική αντι-
παράθεση με τους αντιπάλους. Δεν μπορούμε, 
επί παραδείγματι, εδώ και τώρα, να αποχωρή-
σουμε από την ευρωζώνη ή να ανατρέψουμε σε 
μια νύχτα τα τετελεσμένα που έχει δημιουργή-
σει ο τουρκικός επεκτατισμός στην Κύπρο και 
το Αιγαίο, δεν μπορούμε με ένα μαγικό ραβδί 
να μεταλλάξουμε μια παρασιτική οικονομία σε 
παραγωγική. Δεν μπορούμε να αντικαταστή-
σουμε τους ελλείποντες Έλληνες της δημογρα-
φικής μας κατάρρευσης με Αφγανούς μετανά-
στες. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια κυρι-
ολεκτική επανάσταση, αν θέλουμε να συνεχί-
σουμε να υπάρχουμε ως αυτόνομο συλλογικό 
υποκείμενο. 

Βέβαια, γνωρίζουμε πως, για τους ιδεολο-
γικούς μας αντιπάλους του εθνομηδενισμού, 
όλα αυτά είναι ζητήματα που τα έχει «λύσει η 
ιστορία».  Γι’ αυτούς, το ελληνικό έθνος έχει ολο-
κληρώσει τον κύκλο του και το μόνο που έχει 
νόημα εν τέλει είναι είτε η ταξική σύγκρουση 
–για τους ανέξοδα «σκληρούς κομμουνιστές» 
των βορείων προαστίων– είτε η οικολογική 
ισορροπία, είτε η ατομική μας μακροημέρευ-
ση – για τους νεοφιλελεύθερους. Δεν έχει καμία 
σημασία εάν θα είμαστε κάτω από τη γερμανι-
κή ή την οθωμανική κηδεμονία, τόνιζε ήδη ο… 
Χρυσόγελος στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
αλλά οι καλύτεροι όροι ατομικής ή έστω ταξι-
κής ή περιβαλλοντικής ευημερίας. Αυτό είναι 
το κυρίαρχο αφήγημα της πλειοψηφίας των συ-
νιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, που ενστερνίζονται τον 
εθνομηδενισμό. Πώς όμως και εκείνοι που δή-
θεν προτάσσουν την εθνική ευημερία δεν βλέ-
πουν αυτές τις πραγματικότητες, που είναι ορα-
τές διά γυμνού οφθαλμού και αυτονόητες; Πώς 
δεν βλέπουν πως ο αγώνας που έχει να δώσει 

η Ελλάδα είναι μια «μακρά πορεία δέκα χιλιά-
δων λι», όπως έλεγε και ο πρόεδρος Μάο, και 
γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε 
τη στρατηγική του μακρόχρονου ανταρτοπολέ-
μου;

Είναι άραγε δυνατόν, στον σημερινό κόσμο, 
όπου συγκρούονται μετωπικά έθνη, ταυτότη-
τες, θρησκείες, να υπάρχει ταξική ευημερία και 
οικολογική ισορροπία σ’ ένα υποταγμένο και 
υποδουλωμένο έθνος; Οι ίδιες οι κοινωνικές 
τάξεις αυτού του έθνους θα έχουν ένα ρόλο εξα-
θλιωμένου παρία, υποτελούς και βαστάζου των 
κυριάρχων, ενώ το περιβάλλον θα μεταβάλλεται 
σε κλωτσοσκούφι. Ως μόνη «σωτηρία», επομέ-
νως, δεν βλέπουν παρά την αποκλειστικά ατο-
μική σωτηρία του υποταγμένου ραγιά, συχνά 
έξω από την ίδια τη χώρα. Εκεί βρίσκεται στο 
βάθος η κοινότητα της αντίληψης των εθνομη-
δενιστών, είτε παριστάνουν τους ταξικούς επα-
ναστάτες, είτε αποδέχονται την ατομική και μόνο 
επιβίωσή τους: γι’ αυτό και μπορούν όλοι να συ-
μπλέουν ιδεολογικά, από το Ποτάμι και τη Δρά-
ση, τους Λιάκους και τις Αναγνωστοπούλου του 
ΣΥΡΙΖΑ, τους Τρεμόπουλους των Πράσινων, 
μέχρι τους εθνομηδενιστές των Εξαρχείων και 
της Ανταρσύας. Ενότητα παρά τις επί μέρους δι-
αφορές, πραγματικές ή για το θεαθήναι. 

… η στρατηγική του ανταρτοπολέμου 
Ορισμένοι υπερθεματίζουν σε μια λογική εθνι-
κής απελευθέρωσης, «εδώ και τώρα», ως οι – 
ηθελημένα ή αθέλητα– απόγονοι του γενάρχη 
του «εδώ και τώρα», του Ανδρέα, που οδήγησε 
εν τέλει τους Έλληνες όχι σ’ έναν αγώνα για απε-
λευθέρωση, αλλά για λοβιτούρα και ηθική εξα-
χρείωση. Εδώ και τώρα, λοιπόν, ο παράδεισος 
της δραχμής, εδώ και τώρα η ένωση της Κύ-
πρου με την Ελλάδα, εδώ και τώρα η προλετα-
ριακή επανάσταση του Ξηρού, εδώ και τώρα 
η… ανάσταση της ομάδας Έψιλον, που θα σώσει 
την Ελλάδα από τα δεινά της! 

Γι’ αυτό, με την ευκαιρία αυτών των εκλο-
γών, ως κορύφωση μιας διαδικασίας που κρά-
τησε πέντε ολόκληρα χρόνια, ερχόμαστε σε ορι-

στική ρήξη και με τα δύο στρατόπεδα. Από 
τη μία πλευρά με εκείνους που μας οδήγησαν 
χειροπόδαρα δεμένους στις αγορές και τα αφε-
ντικά τους, τους Τσοχατζόπουλους, τους Παπαν-
δρέου και τους Σαμαροβενιζέλους, και από την 
άλλη με όλους αυτούς που θέλουν να γίνουν χα-
λίφηδες στη θέση του χαλίφη, κερνώντας βαριά 
ναρκωτικά έναν παραζαλισμένο λαό – που δεν 
έχει δυστυχώς ακόμα τις εσωτερικές δυνάμεις 
για να αντιτάξει μια άλλη ολοκληρωμένη στρα-
τηγική. Ερχόμαστε σε ρήξη με όλους εκείνους 
που προτάσσουν το ψευδοταξικό, οικολογικό, ή 
ατομικό τους συμφέρον, ή, ακόμα χειρότερα, τις 
ονειρώξεις τους, απέναντι στα αυτονόητα ενός 
αγώνα με διάρκεια και επιμονή.  

Για μας ανταρτοπόλεμος και μακρά διάρ-
κεια στην παρούσα συγκυρία σημαίνει:

Μια μεγάλη και γενικευμένη προσπάθεια 
για δημογραφική ανάκαμψη, με ενισχύσεις 
κάθε είδους για τα νεαρά ζευγάρια και για συ-
νολική αλλαγή του κοινωνικού προτύπου που 
οδηγεί στη δημογραφική παρακμή, γνωρίζο-
ντας ότι τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν μετά 
από χρόνια. 

Σημαίνει αλλαγή του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, όχι μόνο της υλικοτεχνικής υποδο-
μής, με την οποία μας αποχαυνώνουν εδώ και 
δεκαετίες τα κόμματα και οι συνδικαλιστικές 
ηγεσίες των εκπαιδευτικών, αλλά του ίδιου του 
περιεχομένου της εκπαίδευσης προς την κα-
τεύθυνση του «εκσυγχρονισμού της παράδο-
σης» – και ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο απαιτεί χρό-
νο και μια ολόκληρη ιδεολογική επανάσταση. 

Παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας σημαίνει τη δημιουργία ενός μοντέλου πα-
ραγωγής που στηρίζεται στην αποκεντρωμένη, 
σύγχρονη μικρή επιχείρηση, διασυνδεδεμέ-
νη συνεταιριστικά ή εμπορικά με πολλές άλλες, 
και αυτό μπορεί να γίνει αρχίζοντας από σήμε-
ρα, μέσα από την επιβολή κανόνων οικολογι-
κού χαρακτήρα, περιβαλλοντικής επάρκειας 
κ.λπ., έτσι ώστε να υπερκεράσουμε το βέτο των 
ευρωκρατών. 

Ερχόμαστε σε ρήξη με όλους εκείνους που προτάσσουν το ψευδοταξικό, οικολογικό, ή ατομικό τους συμφέρον, ή ακόμα χειρό-
τερα τις ονειρώξεις τους, απέναντι στα αυτονόητα ενός αγώνα με διάρκεια και επιμονή.  

Δεν μπορούμε να περιμένουμε 
την ανατροπή του ευρωπαϊκού 
μοντέλου για να κάνουμε μια αλ-
λαγή εκ βάθρων, αλλά πρέπει 
να αρχίσουμε από σήμερα. Δι-
ότι, διαφορετικά, μένουμε στην 

ανέξοδη φρασεολογία της «μεγάλης νύχτας». Πρέ-
πει, εδώ και τώρα, πατώντας στο στρεβλό μοντέλο της 
τουριστικής ή της ναυτιλιακής υπερανάπτυξης, που 
μας προσδένει άρρηκτα στις ξένες αγορές, καθώς 
και των αμυντικών δαπανών, να επιβάλουμε κανό-
νες εσωτερικοποίησης των προϊόντων που χρησιμο-
ποιεί ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι ένοπλες δυ-
νάμεις, να ενισχύσουμε την εγχώρια παραγωγή για 
να μεταβάλουμε σταδιακά και το συνολικό μοντέλο. 

Και η τακτική του ανταρτοπολέμου ισχύει σε όλα 
τα μέτωπα και σε εκείνα της διαπραγμάτευσης/σύ-
γκρουσης με τους «εταίρους». Για παράδειγμα, απέ-
ναντι στους γερμανικούς εκβιασμούς, να αντιτάξου-
με με θάρρος και επιμονή τη διεκδίκηση των γερ-
μανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δα-
νείου, που μπορούν να πλήξουν τους Γερμανούς σε 
ένα άλλο πεδίο από εκείνο που αυτοί θα ήθελαν να 
δώσουμε την κύρια μάχη. 

Αυτά, και χιλιάδες άλλα, συνθέτουν τη λογική και 
την αντίληψη μιας μακρόχρονης επαναστατικής πά-
λης, «αντάρτικου» και εθνοαπελευθερωτικού χαρα-
κτήρα, για την ανατροπή του καθεστώτος της παρακ-
μής. 

Αλλά, πριν και πάνω απ’ όλα υπάρχει η προϋ-
πόθεση ότι έχουμε αναγνωρίσει κατάματα αυτή 
την παρακμή και έχουμε θέσει ως πρωταρχικό 
στόχο την αναίρεσή της. Διαφορετικά, θα μένουμε 
εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδες και σπασμωδικές κινή-
σεις και διχαστικά δίπολα.

Έξοδος

Για όλα αυτά, λοιπόν, δεν μπορούμε σήμερα να 
ταυτιστούμε με εκείνους που θέλουν, εδώ και 
τώρα, να μας οδηγήσουν σε μια καταστροφή 
ανάλογη, ή και χειρότερη από αυτή που έχου-
με ήδη βιώσει. Εμείς, τουλάχιστον, μέσα από μια 
μακρά πορεία που κράτησε δεκαετίες ολόκλη-
ρες, έχουμε επιτέλους απελευθερωθεί από τα 
εμφυλιακά σύνδρομα. 

Γι’ αυτό και κεντρική πολιτική επιλογή μας, σε 
αυτές τις συνθήκες, είναι η ριζική και τελεσίδικη 
απόρριψη των διχαστικών δίπολων, διότι «βλάπτουν 
και οι δύο τη Συρία το ίδιο». Επιλέγουμε, αντίθετα, 
μια στρατηγική «εθνικοαπελευθερωτικής ενότητας» 
και κοινού μετώπου του ελληνικού λαού απέναντι 
στους αντιπάλους μας. Και αποστάτες ή υπονομευ-
τές της θα είναι τελικά όλοι εκείνοι που, με βάση το 
μικροσυμφέρον τους, ατομικό ή κομματικό, θα εγκα-
ταλείψουν αυτό το μέτωπο. 

Ξεκινώντας από τις απελευθερωτικές αξίες της 
ελληνικής Επανάστασης του 1821 και της Αντίστα-
σης του 1940-44, πιστεύουμε πως έχουμε κατανο-
ήσει σε βάθος την καρδιά των προβλημάτων, έχου-
με κατανοήσει τον καημό της ρωμιοσύνης: την 
ξένη επιβολή και την εμφύλια διαμάχη. Γι’ αυτό 
και, σε μια στιγμή κομβική για την ιστορία μας, επι-
λέγουμε την πορεία μιας κυριολεκτικής επανάστα-
σης απέναντι στην παρακμή, την υποταγή, αλλά και 
την απάτη που γίνεται αυταπάτη για τους περισσο-
τέρους.

Λοιπόν, ανελέητη κριτική του αδιέξοδου και 
άθλιου παρόντος και οικοδόμηση ενός μετώπου 
αντίστασης ενάντια στην παρακμή, για την αναγέν-
νηση και την προκοπή του ελληνισμού, τίποτε πε-
ρισσότερο και τίποτε λιγότερο. 

!

»
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Όποιος σπέρνει ανέμους, θερί-
ζει θύελλες, λέει το γνωμικό. Μία 
αποσπασματική αναδρομή σε γε-
γονότα του έτους που μας πέρασε 
και σημάδεψαν τη Γαλλία, ίσως 
φανεί χρήσιμη στην κατανόηση 
της σημασίας της δολοφονικής 
επίθεσης στο Σαρλί Εμπντό.    

Τ 

ο 2015 ξεκίνησε στη Γαλ-
λία εκεί που σταμάτησε το 
2014. Μετά από ένα φθι-
νόπωρο «ισλαμοφοβίας» 

στα πάνελ των μεγάλων καναλιών, 
ήρθε και η επαλήθευση στην πρά-
ξη. Πράγματι, τα πολυσυζητημένα 
τελευταία συγγράμματα των Μισέλ 
Ουελμπέκ και Ερίκ Ζεμούρ (που 
μετατράπηκαν κατόπιν σε εμπορικές 
επιτυχίες), αναβίωσαν τον «ισλαμικό 
πυρετό» στη γαλλική κοινή γνώμη. 
Ειδικότερα ο Ερίκ Ζεμούρ (που θεω-
ρείται για πολλούς ο νέος Μπερνάρ 
Ανρί Λεβί των τηλεοπτικών πάνελ, 
επίσης εβραϊκής καταγωγής αλλά 
στην πιο συντηρητική εκδοχή του), 
στο τελευταίο του βιβλίο, Η Γαλλική 
Αυτοχειρία (Le suicide Français), 
λίγο πολύ προετοιμάζει τη Γαλλία 
για τον επερχόμενο εμφύλιο πόλε-
μο, που δεν είναι άλλος από την εντός 
γαλλικού εδάφους σύγκρουση τον 
πολιτισμών, με τον χαντικτονικό ορι-
σμό της έννοιας. Όχι τίποτα καινού-
ριο δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι αυ-
τές οι ιδέες ανακυκλώνονται περιοδι-
κά από το 1960… Και έφτασε το 2014 
για να το ανακαλύψουν εκ νέου τα σα-
ΐνια της γαλλικής τηλεοπτικής δημο-
σιογραφίας. Το ερώτημα είναι, για-
τί τώρα; Αναλαμπή ευφυίας από λο-
βοτομημένους δημοσιογράφους; Ας 
υιοθετήσουμε λιγότερο ευφάνταστα 
σενάρια.

Την ακριβώς προηγούμενη πε-
ρίοδο, το καλοκαίρι του 2014, ξεκί-
νησε η επιχείρηση Μπαρκάν στην 
ευρύτερη ζώνη του Σαχέλ. Επιχείρη-
ση που πολλαπλασίαζε τις γαλλικές 
στρατιωτικές δυνάμεις στην αφρικα-
νική ήπειρο και κληρονομούσε την 
αποστολή της επιχείρησης Σερβάλ 
η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιανουά-
ριο του 2013, με σκοπό την καταπο-
λέμηση της «ισλαμικής τρομοκρατί-
ας». Ισλαμική τρομοκρατία - άμε-
σο προϊόν της κατάρρευσης του 
καθεστώτος Μουαμάρ Καντά-
φι στη Λιβύη και της υποστήριξης 
των «ανταρτών» (των ίδιων που αρ-
γότερα γίνανε «τρομοκράτες») από 
το ΝΑΤΟ, το Κατάρ και τη Σαουδική 
Αραβία. Κατάρρευση του Καντάφι, 
στην οποία η Γαλλία είχε πρωτοστα-
τήσει ηγούμενη της διεθνούς συμ-

μαχίας και οργανώνοντας αεροπο-
ρικούς βομβαρδισμούς, ύστερα από 
μεγάλη μιντιακή καμπάνια που προ-
ετοίμασε ο πρωθιερέας της γαλλικής 
τηλεοπτικής διανόησης… Μπερνάρ 
Ανρί Λεβί. Τρία χρόνια μετά την απο-
τυχημένη επέμβαση στη Λιβύη και 
μέσα στο οικονομικό αδιέξοδο που 
βιώνει η χώρα, η σοσιαλιστική κυ-
βέρνηση επιχειρεί ξανά να συμπα-
ρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη σε 
μία γενικευμένη σύγκρουση στην 
Αφρική, το old trick, όπως εύστοχα 
παρατήρησε ο Νάιτζελ Φάρατζ στην 
Ευρωβουλή. Old trick με συλλογιστι-
κή τη σύγκρουση Δύσης-Ανατολής.

Το οικονομικό αδιέξοδο που 
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του 
Φρανσουά Ολάντ ήταν και η κύ-
ρια αιτία της επικράτησης του Εθνι-
κού Μετώπου στις ευρωεκλογές της 
άνοιξης. Προφανώς, όμως η ρητο-
ρική του Μετώπου δεν περιορίστη-
κε σε μία οικονομική κριτική. Η Μα-
ρίν Λεπέν, ύστερα από μερικά δειλά 
ανοίγματα στον κόσμο των προαστί-
ων και τους Γάλλους αραβικής κα-
ταγωγής, επέστρεψε στην παραδο-
σιακή ισλαμοφοβική ρητορική του 
κόμματός της. Σίγουρα, μία τέτοια ρη-
τορική κερδίζει τις ψήφους ενός συ-
ντηρητικού κοινού, που γαλουχή-
θηκε σχεδόν είκοσι χρόνια με τη σύ-
γκρουση των πολιτισμών, από την 
ταινία Το Μίσος, που ταύτισε τα προ-

άστια με την εθνοθρησκευτική περι-
θωριοποίηση, έως την εξέγερση των 
προαστίων το 2005. Περισσότερο, 
όμως, αποφέρει στο Εθνικό Μέτω-
πο τηλεοπτικό χρόνο και, κυρίως, την 
αποδοχή των συνομιλητών του στη 
βάση του όλοι ενωμένοι ενάντια 
στον ισλαμικό σκοταδισμό γενικά 
και αόριστα, με ό,τι αυτό μπορεί να 
σημαίνει για μία κοινωνία που εμπε-
ριέχει στους κόλπους της σχεδόν πέ-
ντε εκατομμύρια μουσουλμάνους, 
ήτοι 8% του πληθυσμού, οι οποίοι 
ας σημειώσουμε εδώ ότι είναι Γάλ-
λοι υπήκοοι, γόνοι Γάλλων υπηκόων 
(συχνά δεύτερης, τρίτης, κάποιες φο-

ρές τέταρτης γενιάς μετανάστες!).
Τελευταία εικόνα σε αυτήν τη σύ-

νοψη της πολιτισμικής σύγκρουσης 
στη Γαλλία το περασμένο έτος: Το 
κυνήγι μαγισσών που υπέστησαν ο 
συγγραφέας Αλέν Σοράλ και ο φίλος 
του, Γαλλοκαμερουνέζος κωμικός 
Ντιεντονέ Μ’Μπαλά Μ’Μπαλά, 
στο όνομα της «πάταξης του αντιση-
μιτισμού». Πράγματι, την Πρωτοχρο-
νιά του ’14, μείζον θέμα στη Γαλλία 
ήταν οι μερικές χιλιάδες καμμένα αυ-
τοκίνητα στα περιθώρια του ρεβεγιόν, 
ξέσπασμα και ένδειξη ότι ένα ολοένα 
και μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της 
κοινωνίας βιώνει με οδυνηρό τρόπο 
τον οικονομικό αποκλεισμό και την 
περιθωριοποίηση. Ο τότε υπουργός 
Εσωτερικών και έκτοτε πρωθυπουρ-
γός Μανουέλ Βαλς έπρεπε να κάνει 
αντιπερισπασμό. Βρήκε τον ιδανι-
κό αποδιοπομπαίο τράγο, αυτόν που 
ενοχλούσε περισσότερο το οργανω-
μένο εβραϊκό λόμπι (το δεύτερο με-
γαλύτερο στον κόσμο μετά το αμερι-
κανικό), και συνάμα αυτόν που απο-
τελεί μία πραγματικά εναλλακτική δι-
έξοδο στο σύστημα της πολιτισμικής 
σύγκρουσης: Την μοναδική προ-
σπάθεια υπέρβασης του θρησκευτι-
κού πολέμου που, σε αντίθεση με την 
κυρίαρχη ιδεολογία, δεν καθαγιάζει 
την πολυπολιτισμική κοινωνία των 
– πάντοτε ατομικών – «δικαιωμάτων 
του ανθρώπου», αλλά προτάσσει μία 
συστράτευση του λαού, με σεβασμό 
στα θρησκευτικά βιώματα της κάθε 
πίστης, ενάντια στον κοινό εχθρό, την 
τάξη των υπερεθνικών ελίτ της δια-
χείρισης του χρήματος και της κοσμι-
κής ιδεολογίας της εξατομίκευσης. 
Ένα κίνημα που κατάφερε, σημειω-
τέον, να κατεβάσει σε κοινές εκδηλώ-
σεις διαμαρτυρίας χριστιανούς και 
μουσουλμάνους μαζί, κατά της βε-
βήλωσης του Χριστού σε αμφιλεγό-
μενη θεατρική παράσταση πριν με-
ρικά χρόνια. Το 2014, χριστιανοί και 
μουσουλμάνοι βρέθηκαν ξανά μαζί 
στον δρόμο, διαμαρτυρόμενοι για 
την εισαγωγή των Gender Studies στα 
σχολικά προγράμματα. 

Έτσι πραγματώνεται το σύν-
θημα του Σοράλ «συμφιλίωση» 
(réconciliation) και αυτό υποστήριξε 
η σφοδρή σάτιρα του Ντιεντονέ (άλ-
λοτε βασιλιά της σκηνής, που μετά 
από μία ολιγόλεπτη σατιρική παρά-
σταση κατά του ισραηλινού ολοκλη-
ρωτισμού, προ δεκαετίας, εξοστρα-
κίστηκε με συνοπτικές διαδικασί-
ες από τα γαλλικά ΜΜΕ). Οι πολλα-
πλές απαγορεύσεις των δημόσιων 
παραστάσεων του τελευταίου, με πα-
ρέμβαση της κυβέρνησης στην δι-
καιοσύνη, η δικαστικές διώξεις ενα-
ντίον του με το πρόσχημα του αντι-

σημιτισμού και οι απροκάλυπτες ρα-
τσιστικές επιθέσεις που δέχτηκε από 
τα πάνελ των γνωστότερων τηλεοπτι-
κών εκπομπών, δεν φάνηκαν να συ-
γκινούν τους διαμορφωτές της κοι-
νής γνώμης που σήμερα θρηνούν 
την επίθεση στην ελευθερία έκφρα-
σης. Αντίθετα μάλιστα, οι τελευταίοι, 
μαζί με σχεδόν σύσσωμη την εξω-
κοινοβουλευτική αριστερά, επικρο-
τούσαν τη συγκεκριμένη αντίδρα-
ση των γαλλικών αρχών τον χειμώνα 
του περασμένου έτους. 

Μετά την προχτεσινή επίθεση 
στο Σαρλί Εμπντό, φαίνεται ότι, για 
άλλη μία φορά, ο δημόσιος λόγος 
πρέπει να περάσει το τεστ πολιτικής 
ορθότητας, ώστε η προσβολή του να 
προκαλέσει αποτροπιασμό και κα-
τακραυγή. Το Σαρλί Εμπντό το πέρα-
σε, ο Ντιεντονέ όχι. Σίγουρα, το Σαρ-
λί Εμπντό δεν ευθύνεται για τις πα-
ραπάνω αποφάσεις του γαλλικού 
συμπλέγματος εξουσίας, κυβέρνη-
σης-μίντια. Δεν ευθύνεται αποκλει-
στικά. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρ-
νηθεί ότι συμμετείχε –με το αζημίω-
το– τουλάχιστον από την εποχή που 
το διηύθυνε ο Φιλίπ Βαλ, στον κυρί-
αρχο αυτοεκπληρούμενο λόγο της 
πολιτισμικής σύγκρουσης.  

«Σκοτώσαμε το Σαρλί Εμπντό»: 
Αυτό ειπώθηκε, σύμφωνα με τους 
αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, 
μετά το μακελειό, από τους δολοφό-
νους. Η σκέψη τους αποδίδει χω-
ρίς ενδοιασμούς συλλογική ευθύνη 
στους συντελεστές ενός περιοδικού. 
Συλλογική ευθύνη που εύκολα μπο-
ρεί να αποδοθεί και στο σύνολο της 
γαλλικής κοινωνίας. Μίας κοινωνίας 
που ασπάστηκε το αμερικανικό μο-
ντέλο πολυπολιτισμικότητας και αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και που, μο-
ναδική απάντηση στη μη προσαρμο-
γή του ισλάμ στα δυτικά προτάγματα, 
βρίσκει στην ισλαμοφοβία και τη δι-
εξαγωγή πολέμων στη Μέση Ανα-
τολή και τη Βόρεια Αφρική. Έτσι λει-
τουργεί στην πράξη το σύστημα της 
σύγκρουσης των πολιτισμών. Η γαλ-
λική κοινωνία –και όχι μόνο– είναι 
πράγματι υπεύθυνη για τον τρόπο 
υπέρβασης αυτής της σύγκρουσης. 
Είτε θα κινηθεί προς την κατεύθυνση 
της σκλήρυνσης των μέτρων ασφα-
λείας, της παρακολούθησης, του κρά-
τους εκτάκτου ανάγκης και της βίαι-
ης σύγκρουσης που φαίνεται να προ-
ετοιμάζουν οι εκφραστές των αρχου-
σών τάξεων, είτε θα κινηθεί προς μία 
εθνική επανάσταση, δηλαδή προς 
τη θρησκευτική συμφιλίωση, μο-
ναδικός φορέας της οποίας, μετά την 
αναμενόμενη κατάρρευση της αφή-
γησης των «ανθρωπίνων δικαιωμά-
των», δεν είναι άλλος από το έθνος.

Υπόθεση «Σαρλί Εμπντό»
Η Γαλλία σε ρυθμούς πολιτισμικής σύγκρουσης

Τρία χρόνια μετά την αποτυχημένη επέμβαση στη Λιβύη και μέσα από στο 
οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει η χώρα, η σοσιαλιστική κυβέρνηση επι-
χειρεί ξανά να συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη σε μία γενικευμένη 
σύγκρουση στην Αφρική.

Του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

“ 

Η γαλλική κοι-

νωνία –και όχι 

μόνο– είναι 

πράγματι υπεύ-

θυνη για τον 

τρόπο υπέρβα-

σης αυτής της 

σύγκρουσης
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«Στην αρχή σε αγνοούν, 
μετά σε γελοιοποιούν, 

κατόπιν σε πολεμούν…»
Μαχάτμα Γκάντι

Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της 
μεταψυχροπολεμικής περιόδου 
αποτελούν οι πολιτικές, οικονομι-
κές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές 
κ.λπ. «Αλήθειες», που, εν είδη αξι-
ώματος, εκπορεύονται από διάφο-
ρες ελίτ και οι οποίες δημοσιοποι-
ούνται από «έγκριτα» ΜΜΕ - πολύ 
συχνά μάλιστα με χαρακτηριστι-
κά επιθετικής προπαγάνδας. Υπό 
αυτό το πρίσμα, η όποια δημόσια 
κριτική και αμφισβήτηση τέτοιων 
νομοτελειακών «Αληθειών» επι-
φέρει, ως γνωστόν, τη δημόσια δι-
απόμπευση και την πολιτική απα-
ξίωση, ιδιαίτερα όταν «ξεπερνιού-
νται τα εσκαμμένα» που ορίζει η 
πολιτική ορθότητα (1). 

Α 

ν αναλογιστούμε τον τρό-
πο που –επί αμερικανικής 
μονοκρατορίας– επιβλήθη-
καν στη διεθνή κοινή γνώ-

μη οι «δίκαιοι πόλεμοι» της Δύσης, η 
επιτυχία όσων επικαλούνται και προ-
βάλουν αυτές τις «Αλήθειες» είναι δε-
δομένη, τουλάχιστον σε επικοινωνια-
κό επίπεδο. Υπάρχουν όμως και εξαι-
ρέσεις, που, όσο και «ασήμαντες» να 
φαίνονται εκ πρώτης όψεως, δείχνουν 
τουλάχιστον την τεράστια απόσταση 
που χωρίζει τις πολιτικές ελίτ από αυ-
τούς που υποτίθεται πως εκπροσω-
πούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
το κίνημα Pegida «Ευρωπαίοι Πατρι-
ώτες κατά του Εξισλαμισμού της Δύ-
σης», που εντελώς αιφνιδιαστικά  προ-
κάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γερ-
μανική κοινωνία. Για δώδεκα εβδο-
μάδες, μερικές χιλιάδες «ανθρώπων 
της διπλανής πόρτας», που αισθάνο-
νται διαχρονικά παραμελημένοι από 
το γερμανικό πολιτικό σύστημα, που, 
δικαίως ή αδίκως, φοβούνται τον συ-
στηματικό εξισλαμισμό της Ευρώπης 
και ανησυχούν για τη σταδιακή εξά-
λειψη της εθνικής τους ταυτότητας, 
που θεωρούν τη Γερμανία χώρα πε-
ριορισμένης εθνικής κυριαρχίας και 
τα γερμανικά ΜΜΕ προπαγανδιστικό 
μηχανισμό των ελίτ και που επισημαί-
νουν τον κίνδυνο η Δύση να προκαλέ-
σει έναν δεύτερο γύρο Ψυχρού Πολέ-
μου στην Ευρώπη, έγιναν πρώτο θέμα 
στην εσωτερική πολιτική ζωή της Γερ-
μανίας, φέρνοντας ακόμη και την αντι-
ρωσική υστερία των φιλοατλαντικών 
ΜΜΕ σε δεύτερη μοίρα. 

Ενάντια στο πεισμωμένο, σιωπηλό 
και απροσδιόριστο «πλήθος», που ξε-

περνώντας τη χρόνια παραλυσία του 
βγήκε στους δρόμους της Δρέσδης, 
γράφτηκαν χιλιάδες αρνητικά ρεπορ-
τάζ και επικριτικές αναλύσεις, πραγ-
ματοποιήθηκαν δεκάδες απαξιωτι-
κά τοκ σόου και οργανώθηκαν από το 
«δημοκρατικό μέτωπο» (ισχνές, είναι 
αλήθεια) αντιδιαδηλώσεις – με αιχμή 
του δόρατος ακροαριστερές ομάδες 
και φυσικά τους πάντα πρόθυμους 
Antifa. Οτιδήποτε έχει λόγο, επιρροή 
και εξουσία, από τον πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, την καγκελάριο, τον πρό-
εδρο της Ομοσπονδίας Γερμανικών 
Βιομηχανιών, τα κόμματα της Βου-
λής, τα συνδικάτα και τα ΜΜΕ, την εκ-
κλησιαστική ηγεσία και το Συμβούλιο 
της Εβραϊκής Κοινότητας, τον πρωθυ-
πουργό της Τουρκίας, που εξισώνει 
τους τζιχαντιστές του ισλαμικού χαλι-
φάτου με το Pegida, τις πάσης φύσεως 
ισλαμικές οργανώσεις, τις επιχορη-
γούμενες αντιρατσιστικές ΜΚΟ κλπ. 
ένοιωσε την επιτακτική ανάγκη να εκ-
φράσει την ανησυχία, την αγανάκτηση 
και τον αποτροπιασμό του κατά του κι-
νήματος Pegida. Και μάλιστα με τέτοιο 
–γνωστό από την ιστορία– δυσανάλο-
γο τρόπο, λες και η Γερμανία βρίσκε-
ται λίγο πριν από την ακροδεξιά «έφο-
δο στα χειμερινά ανάκτορα». Λες και 
το σημερινό κεντροαριστερό Zeitgeist 
της εν υπνώσει μερκελικής Γερμανίας 
να έχει οποιαδήποτε σχέση με την πα-
ραπαίουσα Δημοκρατία της Βαϊμάρης 
και να υπάρχει η ανάγκη «να χτυπηθεί 
το κακό στη γέννησή του».

Και όμως, η παρατεταμένη, καθη-
μερινή δυσφήμιση και ο εκφοβισμός 
από τα «ποιοτικά» ΜΜΕ και τη «σοκα-
ρισμένη» επίσημη Πολιτεία όχι μόνο 
δεν έστειλαν τους δακτυλοδεικτούμε-
νους «ρατσιστές» (2) πίσω στους κα-
ναπέδες τους, αλλά από εβδομάδα 

σε εβδομάδα ο αριθμός των αγανα-
κτισμένων διαδηλωτών αυξάνονταν, 
όπως και η νευρικότητα του αποξενω-
μένου  και υπεροπτικού πολιτικού και 
μιντιακού συστήματος της Γερμανί-
ας (3), το οποίο, παντί τρόπω, προσπα-
θεί να επιβάλει με μεθόδους «πλύσης 
εγκεφάλου» τις δικές του «Αλήθειες». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ισχυ-
ρισμός ότι το εθνικό συμφέρον επιτάσ-
σει τον πολυεθνικό/πολυπολιτισμικό 
χαρακτήρα της Γερμανίας και τη δη-
μιουργία μιας τεράστιας «βιομηχανί-
ας ενσωμάτωσης προσφύγων», στην 
οποία απασχολούνται ήδη περισσότε-
ροι άνθρωποι από ότι στην αυτοκινη-
τοβιομηχανία και στη χαλυβουργία. Κι 
αυτό παρότι σε πρόσφατη μελέτη του 
οικονομικού ινστιτούτο IfO, για λογα-
ριασμό του ιδρύματος Bertelsmann, 
σε οικονομικό τουλάχιστον επίπεδο η 
μετανάστευση δεν ευνοεί την Γερμα-
νία, καθόσον ο κάθε μετανάστης κο-
στίζει στην γερμανική οικονομία κατά 
μέσο όρο συνολικά 1800 ευρώ τον 
χρόνο (4). 

Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να 

γνωρίζει πως θα εξελιχτεί το Pegida, 
(«Η ντροπή της Γερμανίας») και αν θα 
αντέξει στην πολύμορφη και πολύ-
πλευρη επίθεση που δέχεται από τις 
γερμανικές ελίτ που απαιτούν υπα-
κοή αμνών και «συμπεριφέρονται σαν 
φεουδάρχες του 18ου αιώνα, και που 
δεν θέλουν να μοιραστούν την εξου-
σία και τα προνόμια τους με κανέναν» 
(5). Σε κάθε περίπτωση όμως «ο ηλί-
θιος λαός», οικειοποιούμενος το ιστο-
ρικό πλέον σύνθημα «Εμείς είμαστε 
ο λαός» (Wir sind das Volk), αν μη τι 
άλλο, αποκάλυψε αφενός το δημοκρα-
τικό έλλειμμα μιας Γερμανίας όπου 
παρεμποδίζεται –με κρατική αρωγή– 
η άσκηση του δικαιώματος της δια-
δήλωσης σε αντιφρονούντες και αφε-
τέρου τον διαπλεκόμενο και καθεστω-
τικό ρόλο των ΜΜΕ («Lügenpresse»). 
Το κυριότερο είναι όμως ότι το ενδεχό-
μενο εξάπλωσής του (6), με μια ευρύ-
τερη «αντισυστημική» ατζέντα από τη 
σημερινή, ανησυχεί σφόδρα τον πολι-
τικό κόσμο, που ελλείψει επιχειρημά-
των, καταφεύγει στη δαιμονοποίηση. 
Πολύ περισσότερο που έρευνα του 
Πολυτεχνείου της Δρέσδης έδειξε ότι 
ο «τυπικός» διαδηλωτής της Pegida 
«προέρχεται από τα μεσοστρώματα, 
είναι μορφωμένος, με μισθό μεγαλύ-
τερο από τον μέσο όρο, δεν ανήκει σε 
κανένα θρησκευτικό δόγμα, ούτε έχει 
κάποια κομματική σχέση», ενώ ο βα-
σικός λόγος που διαδηλώνει «δεν εί-
ναι η ισλαμοφοβία» αλλά η «δυσαρέ-
σκειά του για τους πολιτικούς» (T.U. 
Dresden, 14-1-2015). 

Πολύ πιθανόν το Pegida να έχει 
την τύχη των Ελλήνων «αγανακτισμέ-
νων» και να εξαφανιστεί σύντομα ως 
κάτι το «αντιδραστικό», απομεινάρι 
του παρελθόντος. Αυτό όμως που σί-
γουρα θα εξακολουθήσει να υπάρχει 

στη Γερμανία είναι η διαπίστωση του 
σοσιαλδημοκράτη δήμαρχου του πο-
λυεθνικού Neukölln του Βερολίνου, 
όπου οι μισοί σχεδόν από τους συνο-
λικά 320.000 δημότες είναι αλλοδα-
ποί, κυρίως μουσουλμάνοι: «Ζούμε 
μια σταδιακή αλλαγή που αποσκοπεί 
στη δημιουργία μιας διαφορετικής κοι-
νωνίας από αυτό που ονομάζουμε δυτι-
κή δημοκρατία» (7). Μια αδιαμφισβή-
τητη πραγματικότητα που στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης ασφαλώς και 
δεν ταιριάζει στις «Αλήθειες» των πο-
λιτικών και οικονομικών ελίτ.

Σημειώσεις

1. Στο πλαίσιο αυτό, η κριτική στην ισραη-
λινή κυβέρνηση χαρακτηρίζεται «αντιση-
μιτισμός», η αναφορά στον ισλαμικό κίν-
δυνο «ισλαμοφοβία», η κατανόηση της 
ρωσικής πολιτικής «αντιαμερικανισμός», 
η εκτίμηση ότι το ΝΑΤΟ έχει επιθετικούς 
προσανατολισμούς «ηλιθιότητα», οι επι-
κρίσεις για τις δυσλειτουργίες του ευρώ 
«ευρωσκεπτικισμός», η ένσταση για την 
παντοκρατορία του χρηματοπιστωτι-
κού κεφαλαίου και την υποχωρητικότη-
τα των πολιτικών απέναντι σε αυτό «συ-
νωμοσιολογία», η αμφισβήτηση του κα-
πιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού 
«παρωχημένος κρατισμός», η διαμαρτυ-
ρία για την αντιδεοντολογική στάση των 
ΜΜΕ «ναζιστική τακτική», η επίκληση 
του λαϊκού συμφέροντος «λαϊκισμός», η 
ανασφάλεια, ο φόβος και η δυσαρέσκεια 
για την ανεξέλεγκτη και παράνομη μετα-
νάστευση «ρατσισμός» και «ξενοφοβία», 
η επιμονή στη διατήρηση της ιδιοπρο-
σωπίας και της εθνικής ταυτότητας «εθνι-
κισμός», κ.ο.κ.

2, Ενδεικτικοί χαρακτηρισμοί των «έγκρι-
των» γερμανικών ΜΜΕ: «ισλαμοφοβι-
κοί», «νεοναζί», «χαοτικοί», «ακροδεξι-
οί», «ψυχοπαθείς», «ηλίθιοι», «παράσι-
τα», «αποπροσανατολισμένοι», «επικίν-
δυνοι», «αμετροεπείς», «μουχλιασμένοι», 
«αρουραίοι», «παράφρονες», «αηδιαστι-
κοί», «προβοκάτορες», «συγκεχυμένοι».

3. Εμπιστοσύνη στους  πολιτικούς δεί-
χνει μόνο το 15,1% των Γερμανών, 
(Gesellschaft für Konsumforschung, 
2014), ενώ στους δημοσιογράφους το 
29% (ΖΑΡΡ, 12ος/2014). 

4. Wolfgang Eilmes, «Η μετανάστευση 
είναι ζημιογόνος», Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 29-12-2014.

5. Henryk M. Broder, «Το γερμανικό φε-
στιβάλ της παραφροσύνης», die Welt, 20-
12-2014.

6. Σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογα-
ριασμό του περιοδικού Stern, το 29% των 
Γερμανών δικαιολογούν τις διαδηλώσεις 
του Pegida στη Δρέσδη (FΑΖ, 1-1-2015).  

Heinz Buschkowsky, DER HAUPT-
STADTBRIEF 126, 17-12-2014.        

Μια  «Ντροπή» και πολλές «Αλήθειες»!
Το γερμανικό κίνημα «Pegida» δημιουργεί θύελλα αντιδράσεων στην Γερμανία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ισχυρισμός ότι το εθνικό συμφέρον επιτάσσει τον πολυεθνικό/πολυπολιτισμι-
κό χαρακτήρα της Γερμανίας και τη δημιουργία μιας τεράστιας «βιομηχανίας ενσωμάτωσης προσφύγων», στην 
οποία απασχολούνται ήδη περισσότεροι άνθρωποι από ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη χαλυβουργία.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 

Πολύ πιθανόν 

το Pegida να 

εξαφανιστεί σύ-

ντομα ως κάτι 

το «αντιδραστι-

κό» απομεινά-

ρι του παρελθό-

ντος
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Το Ποδέμος γεννήθηκε μόλις πριν 
δέκα μήνες και τώρα οι ψηφοφό-
ροι των Σοσιαλιστών και του Λαϊκού 
Κόμματος συρρέουν στους κόλπους 
του. Πώς κατέστη κάτι τέτοιο εφικτό; 

Σ 

την Ισπανία ζούμε μια κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, με 
την οικονομική κρίση που 
έχει καταστεί πολιτική και 

συστημική κρίση. Εμείς, κατά κάποιον 
τρόπο, αντιπροσωπεύουμε μια διέ-
ξοδο σε αυτό το πρόβλημα. Το κίνη-
μα των Αγανακτισμένων κατέδειξε την 
ύπαρξη μιας κοινωνικής συναίνεσης: 
Η ανατροπή της κυρίαρχης κάστας και 
οργή για τη διαφθορά ήταν διάχυτα αι-
σθήματα, αλλά ακόμα δεν είχαν μετα-
σχηματιστεί σε μια εκλογική απάντη-
ση. Αντίθετα, τα κυρίαρχα κόμματα κο-
ρόιδευαν το κίνημα: «Αν είστε εξοργι-
σμένοι, τότε γιατί δεν κατεβαίνετε στις 
εκλογές;» Τώρα δεν γελούν πια… 

Αντιτίθεστε από θέση αρχής σε όλες 
τις κυβερνητικές συμμαχίες με άλ-
λες, παραδοσιακές πολιτικές δυνά-
μεις; 

Είμαστε ένα ανοιχτό κίνημα, στο οποίο 
ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει 
ως υποψήφιος, ακόμα και άνθρωποι 
από άλλα κόμματα. Δεν είμαι υπέρ 
ενός αριστερού μετώπου. Κάτι τέτοιο 
θα ήταν σφάλμα. Ο στόχος μας είναι 

να επιτύχουμε λαϊκή ενότητα, κι αυτό 
υπερβαίνει τις πολιτικές ταυτότητες. 
Αυτό που θα μετρήσει είναι το πρό-
γραμμα: Είναι οι Σοσιαλιστές έτοιμοι 
να αλλάξουν, και να αρνηθούν τις υπο-
κλίσεις στους Γερμανούς δικτάτορες; 
Και τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση 
του δημόσιου χρέους, για παράδειγμα; 
Από αυτά εξαρτάται. Δε είμαστε, εξάλ-
λου, σεχταριστές. 

Και τι πιστεύετε για τα αιτήματα των 
Καταλανών και των Βάσκων περί 
ανεξαρτησίας;

Είμαστε υπέρ της αυτοδιάθεσης, κάθε 
πολίτης θα πρέπει να αποφασίζει για 
τα ζητήματα που αφορούν την ίδια του 

την ζωή. Γι’ αυτό, στην Ισπανία έχου-
με ανάγκη μια νέα συνταγματική δια-
δικασία, όπου θα θέσουμε το ζήτημα 
της κυριαρχίας και των δικαιωμάτων. 
Προσωπικά, κλίνω υπέρ μιας πολυε-
θνικής χώρας, δεν επιθυμώ να φύγει 
η Καταλονία από την Ισπανία. Αλλά, 
όμως, ποιος είμαι για να αποφασίσω 
εγώ γι’ αυτούς; 

Εάν κερδίσετε τις εκλογές, θα εγκα-
ταλείψει το ΝΑΤΟ η Ισπανία; 

Σίγουρα ναι, δεν πρόκειται για εύκο-
λη απόφαση, αλλά εάν επιθυμούμε να 
ανακτήσουμε την κυριαρχία μας, συ-
μπεριλαμβανομένης και της στρατι-
ωτικής μας κυριαρχίας, θα πρέπει να 

αρνηθούμε την παρουσία ξένων στρα-
τευμάτων στα εδάφη μας. 

Και τι θα γίνει σχετικά με την ευρω-
ζώνη; Θα την εγκαταλείψετε κι αυτή; 

Στην παρούσα στιγμή, δεν είναι εφικτό 
για εμάς να εγκαταλείψουμε την ευρω-
ζώνη. Προκειμένου να αντιστρέψουμε 
την παρούσα κατάσταση, θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε πάλι από το Μάαστριχτ: 
πολλά λάθη έγιναν τότε, που μας έχουν 
οδηγήσει σήμερα σε αυτή την Ευρώ-
πη των ανισοτήτων, όπου τελούμε υπό 
καθεστώς υποκόου του Βερολίνου, δί-
χως κοινωνικά δικαιώματα. Αλλά με 
μια λαϊκή κυβέρνηση στην Ελλάδα… η 
στρατηγική μας είναι ηπειρωτική. 

Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, αγώνας 
ενάντια στην ολιγαρχία και τα προ-
νόμιά της, μαζική χρήση του διαδι-
κτύου. Είστε το ισπανικό ανάλογο 
του Γκρίλο και των υποστηρικτών 
του;  

Είμαι άνθρωπος της αριστεράς. Αλλά ο 
Ρ. Μπόμπιο έχει ήδη μιλήσει για την 
προβληματική φύση της χρησιμοποί-
ησης αυτών των εννοιών. Προκρίνου-
με μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης 
που θέτει στο επίκεντρο μερικά πολύ 
απλά ερωτήματα: περί παιδείας, υγεί-
ας, στέγης για όλους. Έχουμε κάποιες 
συγγένειες με το Κίνημα των Πέντε 

Αστέρων και συνεργαζόμαστε σε με-
ρικά πράγματα στις Βρυξέλλες –αλλά 
όχι, δεν είμαστε το Ιβηρικό Κίνημα των 
Πέντε Αστέρων. 

Τι γνώμη έχεις για τον Ματέο Ρέντζι; 

Είναι άριστος επικοινωνιακά, αλλά 
στην πράξη υλοποιεί την ίδια πολιτική 
με τους προκατόχους του. Δεν αντιτάσ-
σεται πραγματικά στη λιτότητα ή τους 
φορολογικούς παραδείσους. Είναι εκ-
πρόσωπος του Κόμματος της Γουόλ 
Στρητ, και πραγματοποιεί μεταρρυθ-
μίσεις μαζί με τον Μπερλουσκόνι, που 
είναι ευτυχισμένος όσο ποτέ άλλοτε. 

Θα είσαι υποψήφιος για την πρω-
θυπουργία το 2015; 

Θα πραγματοποιήσουμε ηλεκτρονι-
κές προκριματικές εκλογές, όπως κά-
νουμε πάντοτε. Είμαι διαθέσιμος, αλλά 
όπως λέει ο προπονητής της Ατλέτικο 
Μαδρίτης, «Τσόλο» Ντιέγκο Σιμεόνε, 
ας δούμε πως εξελίσσονται τα πράγ-
ματα σε κάθε αγωνιστική. 

Μια τελευταία ερώτηση: Ποιες είναι 
οι ιδεολογικές σου αναφορές; 
Σίγουρα ο Γκράμσι και ο Μαρξ. Μετά 
τον θάνατο του Χομπσμπάουμ, μελε-
τώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον Πέρυ 
Άντερσον, πρώην διευθυντή του Νιου 
Λεφτ Ριβιού.

«Δεν είμαι υπέρ ενός αριστερού μετώπου» - Συνέντευξη του Π. Ιγκλέσιας στην εφημερίδα Λα Ρεμπούμπλικα, 20/11/2014.

Το Ποδέμος και η στρατηγική του

Μια διχασμένη χώρα

Εκλογές στη Μολδαβία

Περιπλέκεται περαιτέρω η κατάσταση στη 
Μολδαβία μετά και τις εκλογές της 30ης 
Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ακόμη μια 
φορά ότι οι πολίτες της είναι επικίνδυνα 
διχασμένοι ως προς τον γεωπολιτικό προ-
σανατολισμό της χώρας. 

Κ 

ι αυτό αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχό-
μενο, μετά και τα όσα τραγικά έχουν 
συμβεί στη γειτονική Ουκρανία, 
και με δεδομένο την ευθεία ανάμει-

ξη όλων των ξένων παραγόντων –ΗΠΑ, Ρω-
σίας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας– στα 
εσωτερικά πράγματα της μικρής αυτής χώρας. 
Παρά το γεγονός ότι, τα δυτικόστροφα ή φιλο-
ρουμανικά εθνικιστικά κόμματα –η κυβέρνη-
σή τους προχώρησε το περασμένο διάστημα 
στη σύνδεση της χώρας με την ΕΕ– σύμφωνα 
με τα ως τώρα αποτελέσματα, έχουν την πλειο-
ψηφία με 44,6% και παίρνουν τις 54 ή 55 από 
τις 101 έδρες, τα φιλορωσικά κόμματα λαμβά-
νουν το 39,3%. Μάλιστα, το ανοιχτά φιλορω-
σικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που αποσχίστηκε 
πριν από τρία χρόνια από το Κομμουνιστικό, 
κατέλαβε αναπάντεχα την πρώτη θέση. 

Ν α σημειωθεί ότι, μόλις μερικές ημέρες 
πριν από τις εκλογές, ακυρώθηκε η υποψη-
φιότητα του, επίσης, φιλορωσικού κόμματος 
«Πατρίδα», με επικεφαλής τον Ρώσο επιχει-
ρηματία, μολδαβικής καταγωγής, Ρενάτο Ου-
σάτι, το οποίο κατά την εφημερίδα «Κομερ-
σάντ» θα μπορούσε να πάρει έως και 12%. 
Επίσης, στη Ρωσία που διαβιούν άνω των 700 
χιλιάδων Μολδαβών, λειτούργησαν μόνον 5 
εκλογικά τμήματα, στα οποία ψήφισαν μόνον 
15 χιλιάδες ψηφοφόροι.   

Σύμφωνα με το 73,95% της καταμέτρησης 
των ψήφων:
το Σοσιαλιστικό Κόμμα λαμβάνει 21,83% 
(26 έδρες), 
το Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό 18,95% (23), 
το Κ.Κ. Μολδαβίας 18,18% (21), 
το Δημοκρατικό Κόμμα 16,06%(19), 
το Φιλελεύθερο Κόμμα 8,82%(12) 

(Δικαίωμα ψήφου έχουν 3.220.000 ψη-
φοφόροι, μεταξύ αυτών και 211 χιλιάδες, που 
ζουν στην Υπερδνειστερία. πηγή: http://lenta.
ru/news/2014/12/01/voronin/)

«Μόνο με μια ισχυρή Ρωσία βλέπω μια ευη-
μερούσα Μολδαβία», δήλωσε ο ηγέτης των 
σοσιαλιστών Ίγκορ Ντόντον, λίγη ώρα μετά 

την ανακοίνωση των πρώ-
των αποτελεσμάτων. «Νομί-
ζω, ότι στη παρούσα φάση εί-
ναι νωρίς να μιλήσουμε για 
έναν πιθανό κυβερνητικό συ-
νασπισμό, πριν επικυρωθούν 
τα τελικά αποτελέσματα από 
την Κεντρική Εκλογική Επιτρο-
πή και το Συνταγματικό Δικα-
στήριο. Αλλά για την ώρα μπο-
ρώ με σιγουριά να πω ότι με τα 
ως τώρα ποσοστά των κομμά-
των η πλειοψηφία των πολι-
τών ψήφισε για μια ευημε-
ρούσα Μολδαβία δίπλα σε 
μια ισχυρή Ρωσία, ψήφισαν ώστε η Μολδα-
βία να μπει στη Τελωνειακή Ένωση» (Πηγή: 
http://www.pravda.ru/news/expert/01-12-
2014/1237961-Igor_Dodon-0/)

Από την πλευρά του το, επίσης, φιλορω-
σικό «Κόμμα των Κομμουνιστών της Μολδα-
βίας», σύμφωνα με δηλώσεις του ηγέτη τους 
πρώην προέδρου της χώρας Βλαδίμηρ Βο-
ρονίν, αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εκλο-
γών. 

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση που θα 
σχηματισθεί, εκτός από τις γεωπολιτικές επι-

λογές της χώρας και το πρόβλημα της απο-
σχισθείσας περιοχής της Υπερδνειστερίας, 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει και σοβαρότατα 
οικονομικά προβλήματα, καθώς τους τελευ-
ταίους έξι μήνες το νόμισμά της έχει υπο-
τιμηθεί κατά 8%. Στο πλαίσιο αυτό, καλείται 
να επιλύσει και το πρόβλημα που έχει προκύ-
ψει από το εμπάργκο που επέβαλε η Μόσχα 
στις εισαγωγές κρέατος, κρασιού και φρούτων 
από τη Μολδαβία, και ενώ οι εξαγωγές Κισινι-
όφ προς τη Ρωσία κάλυπταν το 2013 το ένα τέ-
ταρτο (631,9 εκ. δολ.) του συνόλου.      

Του Σωτήρη Δημόπουλου

     ΔΙΕΘΝΗ
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Αφορμή για το εν λόγω σημείωμα αποτέλε-
σε πρόσφατη δημοσίευση βρετανικής έρευ-
νας σχετικά με τις επιπτώσεις της επέκτα-
σης των ανθεκτικών βακτηρίων στη δημό-
σια υγεία. Η μελέτη, που παραδόθηκε στον 
πρωθυπουργό κο Κάμερον από τον επικε-
φαλής της ομάδας αντιμικροβιακής αντο-
χής, οικονομολόγο κο Τζιμ Ο Νιλ, αποφαί-
νεται ότι, έως το 2050, οι θάνατοι κατ’ έτος, 
λόγω της επέκτασης των ανθεκτικών βακτη-
ρίων, θα ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 10 
εκατ. ανθρώπους! Το φαινόμενο κρίνεται 
εξίσου απειλητικό για την ανθρώπινη ζωή μ’ 
αυτό της κλιματικής αλλαγής και της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη, αφού εκτιμάται ότι 
θα οδηγήσει σε περιορισμό του παγκόσμι-
ου ΑΕΠ έως και 3,5% ενώ το κόστος αντιμε-
τώπισης θα φτάσει στα 100 τρισ. $!

Τ 

α μεγαλύτερα πλήγματα θα σημειω-
θούν σε χώρες που συνδυάζουν μεγά-
λη πληθυσμιακή συγκέντρωση και χα-
μηλές δαπάνες υγείας, όπως για παρά-

δειγμα η Νιγηρία, όπου ένα στους τέσσερις θα-
νάτους θα προκαλείται από λοιμώξεις, ή η Ινδία, 
όπου εκτιμάται ότι θα χάνουν την ζωή τους πάνω 
από 2 εκατ. άνθρωποι ετησίως. Στον δυτικό κό-
σμο ήδη σήμερα 50.000 είναι κατά μέσο όρο οι 
θάνατοι ετησίως, από συναφείς αιτίες, με τον ρυθ-
μό να βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Στις κυριότε-
ρες αιτίες συγκαταλέγονται οι παρενέργειες από 
τα ανθεκτικά στελέχη της φυματίωσης, της ελο-
νοσίας, της σαλμονέλας και του Ε-κόλι.

Τι είναι όμως αυτό που προκαλεί την έξαρση 
και την ανθεκτικότητα των βακτηρίων; Η βασικό-
τερη αιτία είναι η επέκταση της χρήσης των αντι-
βιοτικών που συνδέεται με την αυξητική τάση 
κατανάλωσης χημικών φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων. H απαίτηση όλο και ισχυρότερων αντι-
βιοτικών για την αντιμετώπιση των βακτηρίων 
καθιστά όλο και πιο επικίνδυνες τις εγχειρήσεις 
όπως π.χ. τις καισαρικές τομές, τις μεταμοσχεύ-
σεις ακόμα και τις χημειοθεραπείες!

Ο Ιπποκράτης αποκάλυψε τον 4ο αιώνα π.Χ., 
πως η βάση της καλής υγείας είναι το έντερό μας. 
Στο έντερο βρίσκονται δέκα φορές περισσότερα 
βακτήρια απ’ όσα βρίσκονται σ’ όλα τα ανθρώ-
πινα κύτταρα του οργανισμού μας, αποτελώντας 
μια χλωρίδ, που όταν είναι υγιής, παρέχει στον 
οργανισμό προστασία από μολύνσεις, ρυθμίζει 
τον μεταβολισμό και συμβάλλει πάνω από 75% 
στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού μας συστήμα-
τος. Κάθε διαταραχή της όμως οδηγεί σ’ ένα ευρύ 
φάσμα ασθενειών όπως ο διαβήτης, η παχυσαρ-
κία, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η κατάθλιψη, ο 
αυτισμός και οι αυτοάνοσες παθήσεις (ελκώδης 
κολίτιδα, νόσος Κρον).

Στις βασικές αιτίες της απορρύθμισης της 
χλωρίδας του εντέρου συγκαταλέγονται η πολυ-
φαρμακία -ιδιαίτερα των αντιβιοτικών-, τα αντι-
συλληπτικά, οι ποικίλες δίαιτες -ειδικά σε τρόφι-
μα που έχουν υποστεί ζύμωση (κεφίρ, γιαούρτι 
κ.λπ.)-, οι χρόνιες λοιμώξεις, η υποβάθμιση της 
δημόσιας υγιεινής, το άγχος που οδηγεί στο χρό-

νιο στρες, -δηλαδή πολλές απ’ τις συνήθειες του 
σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικός κρίνεται ο παράγο-
ντας της κατανάλωσης εισαγόμενων κρεάτων 
και πουλερικών, τα οποία αυξάνουν την ποσότη-
τα αντιβιοτικών στον οργανισμό μας. Ο λόγος εί-
ναι ότι τα αντιβιοτικά που εμπεριέχονται στο κρέ-
ας που καταναλώνουμε και που χρησιμοποι-
ήθηκαν για τη γρήγορη πάχυνσή τους και την 
αντιμετώπιση των ασθενειών, στις βιομηχανι-
κές φάρμες εντατικής παραγωγής, προστίθενται 
στα χημικά αντιβιοτικά των χρησιμοποιούμενων 
φαρμάκων, καταστρέφοντας σταδιακά την ισορ-
ροπία της χλωρίδας του εντέρου. Στη χώρα μας, 
το 75% του κρέατος των βοοειδών που κατανα-
λώνεται είναι εισαγόμενο, ενώ οι έλεγχοι για τις 
ποιοτικές προδιαγραφές και την τήρηση κανό-
νων δημόσιας υγιεινής είναι υποτυπώδεις.

Επιπρόσθετα, επιβαρυντικό παράγοντα, πέ-
ραν των διατροφικών μας συνηθειών, αποτελεί η 
κατακόρυφη πτώση των δαπανών στο χώρο της 
υγείας και ιδιαιτέρως η έλλειψη μέτρων δημόσι-
ας υγιεινής. Ο παράγοντας αυτός παρατηρείται 

από την αύξηση των κρουσμάτων των ενδονο-
σοκομειακών λοιμώξεων που οδηγεί σε θάνα-
το το 10% των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία 
της χώρας μας (3.000 θάνατοι τον χρόνο κατά 
μέσο όρο)! Η μικροβιακή αντοχή στα δημόσια 
νοσοκομεία δεν περιορίζεται πια μόνο στα κλι-
νικά τμήματα υψηλού κινδύνου (μονάδες εντατι-
κής νοσηλείας), αλλά επεκτείνεται και στους κοι-
νούς θαλάμους, ακόμα και στα κέντρα φυσικής 
αποκατάστασης, δεδομένης της έλλειψης ισχυ-
ρών αντιβιοτικών στα δημόσια νοσοκομεία.

Η Λόρα Πίντοκ, καθηγήτρια μικροβιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, που πραγ-
ματοποιεί έρευνα στα ανθεκτικά βακτήρια, δια-
τείνεται πως απαιτούνται άμεσα επενδύσεις για 
την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αυτών. Στις 
επενδύσεις περιλαμβάνονται κονδύλια συνερ-
γασίας μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας για νέα εμβόλια 
και φαρμακευτικά σκευάσματα, αλλά και εναλ-
λακτικές θεραπείες με αντισώματα. Είναι γνωστό 
πως η αντιμετώπιση των συνεπειών του μοντέ-
λου ζωής του δυτικού κόσμου αντιμετωπίζεται 
με έναν νέο κύκλο κερδών για τις μεγάλες πολυ-
εθνικές εταιρείες φαρμάκων, στην κατεύθυνση 
που συνιστά την τάση της «υπερβιομηχάνισης» 
και όχι βέβαια με τη ριζική αλλαγή του «άρρω-
στου τρόπου ζωής μας». 

Ένας εναλλακτικός δρόμος θα ήταν αυτός 
που, αξιοποιώντας την ολιστική οπτική της υγεί-
ας στην ιατρική μας παράδοση, θα προωθούσε 
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, βασισμένο στις 
αρχές της εξισορρόπησης Ανθρώπου - Φύσης. 
Έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη φυσική διατρο-
φή, με προτεραιότητα στα τοπικά βιολογικά προ-
ϊόντα, στην υποκατάσταση των χημικών φαρμά-
κων από μέτρα υγιεινής, σωματική άσκηση και 
χρήση φυσικών αρωματικών και φαρμακευτι-
κών φυτών, στην επέκταση του ελεύθερου χρό-
νου, της πνευματικής δημιουργίας και των κοι-
νοτικών εγχειρημάτων ως αντίδοτο στον ατο-
μιστικό καταναλωτισμό και στην πρόληψη των 
ψυχικών παθήσεων. Καλή χρονιά, με υγεία σε 
όλους!

Άδειες προθήκες σούπερ μάρκετ, κοινωνική 
ένταση, στρατός στους δρόμους. Ραγδαίος 
πληθωρισμός –οι τιμές των καταναλωτικών 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 64% μέσα σε έναν 
χρόνο– ενώ την ίδια στιγμή τα κρατικά απο-
θέματα του ξένου συναλλάγματος έχουν εξα-
νεμιστεί. Ο Μαδούρο επιτίθεται στην «παρα-
σιτική ολιγαρχία» και τον «ξένο παράγοντα» 
αλλά όλα αυτά δεν αρκούν, καθώς είναι έκ-
δηλη η αδυναμία του βολιβαριανού καθε-
στώτος να δώσει μια διέξοδο στην πραγματι-
κή κρίση.  

Πηγή των δεινών, η ραγδαία πτώση της τιμής του 
πετρελαίου που έχει «στεγνώσει» τα απο-
θέματα της Βενεζουέλας. Βαθύτερη αιτία, το 
γεγονός ότι το «εξορυκτικό» της μοντέλο, 
την κρατούσε εξαρτημένη από την «πετρο-
καλλιέργεια» και τις διεθνείς αγορές. Επι-
βεβαιώνονται έτσι οι αναλύσεις διάφορων 
διακεκριμένων στοχαστών των «νέων λατι-
νοαμερικάνικων κινημάτων» –μεταξύ των 
οποίων και οι σχετικά γνωστοί στην χώρα μας 
Τζέημς Πέτρας και Ραούλ Ζιμπέκι– που ήδη 
από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας προ-
έβλεπαν ότι η εξάρτηση των λατινοαμερικα-
νικών καθεστώτων από τις διεθνείς αγορές, 
σ’ ένα μοντέλο που αναπαράγει τις «άνισες 
ανταλλαγές» (κύρια εξαγωγή πρώτων υλών 
και εισαγωγή βιομηχανικών προϊόντων) 
αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της λατινοαμε-
ρικάνικης στροφής προς την περιφερειακή 
και εθνική χειραφέτηση και την κοινωνική δι-
καιοσύνη. 

Η κρίση στην Βενεζουέλα αποδεικνύει με πολύ 
επώδυνο τρόπο, ότι τα πράγματα εν τέλει δεν 
είναι τόσο εύκολα όσο φαινόταν ότι θα ήταν 
κατά την δεκαετία του 2000, όταν η ελπίδα 
ανέτειλε στην λατινοαμερικάνικη ήπειρο και 
οι Τσάβες, Μοράλες και λοιποί διακήρυτταν 
την οικοδόμηση του «σοσιαλισμού του 21ου 
αιώνα». Σήμερα, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι 
η οικοδόμηση ενός εναλλακτικού μοντέλου 
στην δικτατορία των διεθνών αγορών είναι 
κάτι απείρως δυσκολότερο, τουλάχιστον στο 
πλαίσιο της ‘παγκοσμιοποίησης’ όπου κυρι-
αρχεί η οικονομική εξωστρέφεια, δυστυχώς 
όπως αποδείχθηκε ανεξάρτητα από την πολι-
τική βούληση των κοινωνιών. Αν δεν υπάρξει 
δε, μια αισθητή διαδικασία αποπαγκοσμιο-
ποίησης και ενδογενούς στροφής των οικο-
νομιών σε πλανητική κλίμακα, το αδιέξοδο 
καθίσταται εμφανέστατο. Το ερώτημα που τί-
θεται αφορά στο αν είναι εφικτή μια ομαλή με-
τάβαση σε μια τέτοια κατάσταση, η θα πρέπει 
να γίνει βίαια, με τεράστιο κόστος για όλη την 
ανθρωπότητα. Οι ΗΠΑ και οι κατά τόπους «πα-
ρασιτικές ολιγαρχίες» βέβαια χαίρονται, και 
σπεύδουν να εκμεταλλευτούν την κρίση. Αδι-
αφορώντας βέβαια για  το ότι το αδιέξοδο δεν 
αφορά μόνο όσους τόλμησαν να αμφισβητή-
σουν την πρωτοκαθεδρία τους αλλά ολόκλη-
ρο τον πλανήτη…

Η Βενεζουέλα 
κλυδωνίζεται;

Του Νίκου Ντάσιου

Η επέλαση των βακτηρίων
Κρίση του κυρίαρχου φαρμακευτικού μοντέλου

Ιδιαίτερη επιβαρυντικός κρίνεται ο παράγοντας της κατανάλωσης εισαγόμενων κρεάτων 
και πουλερικών τα οποία αυξάνουν την ποσότητα αντιβιοτικών στον οργανισμό μας

“ 

Ο Ιπποκράτης αποκάλυ-

ψε τον 4ο αιώνα π.Χ. 

πως η βάση της καλής 

υγείας είναι το έντερό 

μας. Στο έντερο βρί-

σκονται 10 φορές πε-

ρισσότερα βακτήρια απ’ 

όσα βρίσκονται σ’ όλα 

τα ανθρώπινα κύτταρα 

του οργανισμού μας

                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ
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Σε μέρες πολυσύνθετης κρίσης, αναδύεται 
βασανιστική η ανάγκη οικοδόμησης μιας 
σχέσης μεταξύ ψυχολογίας-ψυχοθεραπεί-
ας και κοινωνικής θεωρίας. Η κρισιμότη-
τα της πνευματικής κρίσης δίνει στο ζήτη-
μα ανθρωπολογική σπουδαιότητα.

Α 

ναλογιζόμενοι ότι η πολυεπίπεδη 
κρίση παρουσιάστηκε πρώτιστα ως 
οικονομική κρίση ενός συστήματος 
με απόλυτη κυριαρχία των ποσοτι-

κών αξιών, τότε η κάθε απόπειρα αλλαγής χρει-
άζεται να οικοδομήσει και πάλι τις αρχές, τη θε-
ωρία και τη γλώσσα επικοινωνίας της. 

Η απόλυτη γλώσσα του οικονομισμού 
αλλοτρίωσε και τη γλώσσα της ψυχοθεραπείας, 
όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Ενδεικτική –
αν και όχι πάντα απόλυτη –  της οικονομετρι-
κής και ενίοτε εμπορευματικής λογικής είναι 
και η ορολογία της «θεραπείας»:   «Μην αγο-
ράζεις το  πρόβλημά  του», «επενδύω τα  συναι-
σθήματά μου», «δεν έχεις κάνει την αλλαγή κτή-
μα σου», «δίνεις – παίρνεις», «τι θα χάσεις,  τι 
θα κερδίσεις»,  «ο επαγγελματίας»,  «ο πελά-
της», «η υπηρεσία», «δεν εισπράττω αυτό που 
λες», «το χρειάζομαι, δεν το χρειάζομαι», κ.ά.  

Το αντιφατικό είναι ότι η ορολογία αυτή 
επιδίωκε να αποκόψει τη θεραπεία από μια πα-
ραδοσιακή αφετηρία, είτε δεξιού κερδοσκοπι-
κού ορθολογισμού, είτε στεγνού αριστερού υλι-
σμού!.

Ένας κριτικός προβληματισμός για τις νέες 
τάσεις ή σχολές ψυχοθεραπείας ξεκίνησε από 
τη δεκαετία του ‘60. Την περίοδο εκείνη θεω-
ρείτο δεδομένο, ιδιαίτερα στην αριστερή «ριζο-
σπαστική» σκέψη, ότι οι νέες αυτές προσεγγί-
σεις ήταν «επαναστατικές», επειδή απλώς και 
μόνο ξεπερνούσαν τον Φρόιντ ή επειδή μπο-
λιάζονταν από το πνεύμα του μοντερνισμού της 
εποχής, που τρέφεται από μια μάλλον ψυχανα-
γκαστική απώθηση του παρελθόντος ή της πα-
ράδοσης. «Είμαι μοντέρνος, άρα υπάρχω».

Ενώ καταδίκαζαν κάθε «οπισθοδρόμηση», 
μέσα από ένα πνεύμα Διαφωτισμού, οι «αρι-
στερές» ψυχολογικές σχολές έμοιαζαν συχνά 
να υιοθετούν το πνεύμα του ιδεολογικού τους 
αντιπάλου, του αστισμού. Άλλωστε, ο Ντεκάρτ, 
μάλλον «αριστερός ψυχολόγος» μοιάζει όταν 
λέει: «Η τρίτη μου αρχή ήταν να επιδιώκω να κα-
τακτήσω  τον εαυτό μου παρά περιουσία και να 
αλλάξω τις επιθυμίες μου παρά την τάξη του κό-
σμου«.  Μια μεταμόρφωση δηλαδή του καρτε-
σιανού δόγματος: «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω», 
σε «Αισθάνομαι, άρα υπάρχω».

Η αστική κοινωνία στην ακμή της, αλλά και 
στην παρακμή της, στρέφει τον άνθρωπο προς 
τον εαυτό του, για να αποδυναμώσει «τον κοι-
νωνικό εαυτό», μέσα από ένα «ανθρωπιστικό» 
ιδεώδες που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητή-
σει. Ούτε, βέβαια, και οι φαινομενικά αντίθετοι 
«ριζοσπαστικοί ψυχολόγοι». 

Οι … new age θεωρίες ψυχοθεραπείας, οι 
«ποπ θεραπείες», θα έλεγα, ενώ τονίζουν το 
κοινωνικό στοιχείο, τόσο περισσότερο προτεί-

νουν την ατομική, εντέλει, έννοια της «αυτο-
πραγμάτωσης» και «αυτοολοκλήρωσης«. 
Και, μάλιστα, σε μια εποχή που η παρακμή του 
νεωτερικού ανθρώπου και του ύστερου καπι-
ταλισμού κάνει τις προσπάθειες αυτές είτε ευ-
νουχισμένες, είτε αφόρητα αντιφατικές. 

Η επίκληση της «μοναδικής ατομικής 
ύπαρξης» και των αυτόνομων συναισθηματι-
κών πράξεων είναι η ενστικτώδης και αντανα-
κλαστική άμυνα, σε ένα οικονομικό και κοινω-
νικό μοντέλο ανάπτυξης που θέλει να τις εξα-
φανίσει. Οι μεταμοντέρνες θεραπείες, ενώ επι-
καλούνται το κοινωνικό, λιπαίνουν εντέλει το 
έδαφος του ατομικισμού.

Στην ακραία μορφή της, η κριτική από τις 
μεταφροϋδικές σχολές ψυχοθεραπείας ερ-
μήνευσε το «υπαρξιστικό» ενδιαφέρον τους, 
στην έντονη επιθυμία να «βρουν ανθρωπιά», η 
οποία τις έκανε να την επιζητούν και να τη βλέ-
πουν παντού, ξεχνώντας την «κοινωνική» και 
«πολιτική» αναπαραγωγή της …απανθρωπιάς, 
στις κοινωνίες της ανισότητας. 

Με άλλη γλώσσα, θα λέγαμε ότι η αλλοτρί-
ωση και η κοινωνική αποξένωση επιβάλλουν 

την κυριαρχία του συστήματος, κάνοντάς μας, 
μάλιστα, να θεωρούμε τον εαυτό μας αντίπαλό 
του! Ακόμα, πιο πέρα, οι νέες τάσεις προσεγγί-
ζουν τον άνθρωπο με κάποια «μοναδικά» χα-
ρακτηριστικά, που καταλήγουν στη λογική ενός 
ατομικιστικού απομονωτισμού, αφού όλα ορί-
ζονται εξατομικευμένα: το φύλο, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η συμπεριφορά, η ιδιαιτερό-
τητα, η ηλικία, κ.α.   

Στο επίπεδο της θεραπείας ανακουφίζουν 
τον θεραπευόμενο, στο επίπεδο της «κοινωνι-
κής θεωρίας» και του πολιτισμικού μοντέλου 
ζωής, όμως, αποδυναμώνουν τις συλλογικές 
συνθήκες, φτάνοντας πιο κοντά στο πνεύμα του 
νεοφιλελευθερισμού, εφόσον υπάρχουν πε-
ρισσότερο άτομα και όχι κοινωνικά υποκεί-
μενα που παλεύουν για μια αλλαγή του συνο-
λικού κοινωνικού μοντέλου.

Είναι ανάγκη να συνθέσουμε τον υποκειμε-
νικό παράγοντα με τον κοινωνικό για να εξηγή-
σουμε έτσι και την πολλή σιωπή που έχει πέσει 
στον χώρο της ψυχοθεραπείας, στην Ελλάδα, σε 
καιρό κρίσης. Μια σιωπή, που στην καλύτερη 
περίπτωση είναι αμηχανία και, στη χειρότερη, 
παράδοση σε μια συστημική δικαιολόγηση της 
κρίσης και μεταφορά της λύσης αποκλειστικά 
στο άτομο.

Χρειαζόμαστε μια πρόταση που προβάλ-
λει τη σύνθεση παρά την περιχαράκωση και 
τη μονοκρατορία τόσο του κοινωνιολογισμού, 
όσο και του ψυχολογικισμού. Μια προσπά-
θεια που σώζει την κουλτούρα των παραδόσε-
ων ζυμώνοντάς την με τις νέες θεωρίες αλλα-
γής. Είναι μια συνεχής απόπειρα να αλλάξει ο 
εργαλειακός λόγος των μεταμοντέρνων ψυχο-
λογικών σχολών και να αναδειχτεί η πίστη στο 
πρόσωπο και όχι στο οικονομιστικό άτομο. 
Τότε μόνο μπορεί το καρτεσιανό ρητό να απο-
δομηθεί και να αντικατασταθεί από το αυθεντι-
κά ανθρωπιστικό: «Υπάρχω, άρα σκέφτομαι…» 
- «Υπάρχω, άρα αισθάνομαι».

Όποιος παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις 
στην Τουρκία, θα νομίσει ότι οι νέο-οθωμα-
νοί τρελλάθηκαν: Οι εικόνες με τον Ερντο-
γάν, που υποδέχθηκε στο παλάτι του, τον 
Μαχμούντ Αμπάς περιτριγυρισμένος από 16 
φρουρούς ντυμένους με τις στρατιωτικές στο-
λές των «16 ένδοξων τουρκικών κρατών» 
έκαναν το γύρο της υφηλίου. Όπως και διαδο-
χικές δηλώσεις των Τσαβούσογλου-Νταβού-
τογλου, ότι η Γαλλία πληρώνει με το πικρό 
τίμημα του Σαρλί Εμπντό τις οδυνηρές συνέ-
πειες της ισλαμοφοβίας, και ότι ο  Τούρκος 
πρωθυπουργός παρευρέθηκε στην διαδήλω-
ση στο Παρίσι ,για να καταδείξει ότι το Ισλάμ 
είναι μία από τις κυρίαρχες θρησκείες στην 
Ευρώπη! Δηλώσεις, που έδωσαν τη θέση του 
σ’ έναν επίσημο διπλωματικό πόλεμο ύβρε-
ων με το Ισραήλ.. Και σε μια πρωτοφανή φί-
μωση του τύπου στο εσωτερικό της Τουρκίας, 
με εισβολές της αστυνομίας σε γραφεία εφη-
μερίδων που τόλμησαν να δημοσιεύσουν σκί-
τσα του Σαρλί Εμπντό.  

Τι να σκέφτεται άραγε η σύνταξη του Τάιμ, που 
είχε ανακηρύξει τον Ταγίπ Ερντογάν ως πρό-
σωπο της χρονιάς το 2010, για να επιβραβεύ-
σει τον ηγέτη της Τουρκίας ως σύμβολο ενός 
ήπιου, δημοκρατικού ισλάμ και φιλικού προς 
την Δύση Ισλάμ; Ό,τι και να λένε, είναι από-
λυτα ξεκάθαρο πως ο νεοθωμανισμός σή-
μερα παίζει ανοιχτά και ξάστερα το χαρτί της 
εκπροσώπησης του Ισλάμ στην αντιπαράθε-
σή του με τη Δύση. Και λέει απροκάλυπτα σε 
αυτήν ότι θεωρεί πως μοναδικός τρόπος για 
την κατασίγαση της έντασης, είναι να αποδε-
χθεί την πρωτοκαθεδρία του και να έλθει σε 
κάποιον συμβιβασμό, ώστε να επέλθει η «ει-
ρήνευση». Όσο για το ISIS, για το οποίο πλη-
θαίνουν οι ενδείξεις και τα στοιχεία ότι χρη-
ματοδοτείται και υποστηρίζεται συστηματικά 
από το τουρκικό κράτος,  η τουρκική πολιτική 
τους χρησιμοποιεί, όπως χρησιμοποιούσαν οι 
Νεότουρκοι τους Τσέτες για πραγματοποίηση 
των γενοκτονίων της Μικράς Ασίας κατά την 
δεκαετία του 1910: Τους χρηματοδοτούν και 
τους υποστηρίζουν υπόγεια, για να κάνουν 
την βρώμικη δουλειά, κι έπειτα αυτοί σπεύ-
δουν να διαχειριστούν τα αποτελέσματά της. 
Το αυτό συμβαίνει στην Συρία, το Ιράκ, ακό-
μα και την Λιβύη, όπου το Ισλαμικό Χαλιφάτο 
επιχειρεί έναν αιφνιδιασμό για να ρεφάρει τα 
σπασμένα από το Κομπάνι. 

Βέβαια, ως συνήθως, οι νέο-οθωμανοί δεν γνω-
ρίζουν κανένα μέτρο – κι έτσι όπως το ‘χουν 
παρακάνει ενισχύουν άθελά τους τις αντισυ-
σπειρώσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, 
όσο και στην Ευρώπη, ή την ίδια την Μέση 
Ανατολή. Κι αυτά συμβαίνουν, ενόσω εμείς 
βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, κάνοντας 
τους αδιάφορους, για να ασχοληθούμε με την 
πολύ σοβαρή και σημαντική σύγκρουση της 
Μαρίας Σπυράκη με τον Πάνο Σκουρλέτη… 

Νέο-
οθωμανισμός: 
Στρατηγική της 
έντασης

Του Δημήτρη Γιαννάτου

Ανανέωση ή ενσωμάτωση;
Στα μονοπάτια της ψυχολογίας

Την περίοδο εκείνη θεωρείτο δεδομένο, ιδιαίτερα στην αριστερή «ριζοσπαστική» σκέψη, 
ότι οι νέες αυτές προσεγγίσεις ήταν «επαναστατικές», επειδή απλά και μόνο, ξεπερνούσαν 
τον Φρόιντ

“ 

Ενώ καταδίκαζαν κάθε 

«οπισθοδρόμηση», 

μέσα από ένα πνεύμα 

Διαφωτισμού, οι «αρι-

στερές» ψυχολογικές 

σχολές, έμοιαζαν συ-

χνά να υιοθετούν το 

πνεύμα του «ιδεολογι-

κού» τους αντιπάλου.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Αριθμός φύλλου 110        ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 21
                                                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέ τήν ἔκδοση τοῦ ἔργου «Δο-
κίμιο γιά τό μυστήριο τῆς ἱστο-
ρίας», τοῦ γνωστοῦ ρωμαιο-
καθολικοῦ θεολόγου τοῦ 20οῦ 

αἰ. Ζαν Ντανιελού ἡ Ἐκδοτι-
κή Δημητριάδος ἐγκαινιάζει 
τήν θεολογική σειρά «Ἐν Δι-
αλόγῳ». 

Ὁ 

Ζαν Ντανιελού 
ὑπῆρξε ἐκ τῶν 
πλέον κεντρικῶν 
μορφῶν τῆς γαλ-

λόφωνης ρωμαιοκαθολικῆς θε-
ολογίας καί τῆς κίνησης τῆς 
ressourcement(=ἐπιστροφῆς 
στίς πηγές). Περί αὐτῶν ὁ ἀνα-
γνώστης θά διαβάσει στήν κα-
τατοπιστική εἰσαγωγή (σσ. 11-
44) τοῦ βιβλίου τήν ὁποία ἔχει 
γράψει ὁ Νικ. Ἀσπρούλης. 

Τό ἔργο τοῦ περιγράφει τά 
ἰδιαίτερα γνωρίσματα τῆς χρι-
στιανικῆς θεωρήσεως τοῦ νοή-
ματος τῆς ἱστορίας, ἐκκινώντας 
ἀπό τήν ἄποψη ὅτι «ἡ Βίβλος 
εἶναι μία κατατεθειμένη μαρτυ-
ρία γιά συμβάντα, γιά ἔργα τοῦ 
Θεοῦ στήν ἱστορία» (σ. 51). Δια-
κρίνοντας, μάλιστα, τήν «ἱερά» 
ἀπό τήν «θύραθεν» ἱστορία, 
ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ ἱερά ἱστορία 
συνιστᾶ, στήν πραγματικότη-

τα, τήν συνολική ἱστορία, στό 
ἐσωτερικό τῆς ὁποίας τοποθε-
τεῖται ἡ θύραθεν» (σ. 75). Κα-
ταλήγει δέ ὁ συγγραφέας στό 
συμπέρασμα ὅτι «ἀπό ὅλα τά 
ἱερά Βιβλία, μόνον ἐκεῖνο τῶν 
χριστιανῶν ἀποτελεῖ μία ἱστο-
ρία καί ὄχι μία ἔκθεση δογμά-
των» (σ. 151). 

Στό δεύτερο μέρος τοῦ βι-
βλίου πού παρουσιάζω σήμερα, 

ὁ Ζαν Ντανιελού ἀναφέρεται, 
μέ πολλά βιβλικά παραδείγμα-
τα, στά «θαυμάσια τοῦ Θεοῦ», 
καθόσον «ἡ ἱερά ἱστορία εἶναι 
ἐκείνη τῶν μεγάλων ἔργων τοῦ 
Θεοῦ» (σ. 186). Μεταξύ τῶν συ-
μπερασμάτων τοῦ δευτέρου μέ-
ρους ἔχει, νομίζω, σημασία ἡ 
τοποθέτηση τοῦ συγγραφέως 
ὅτι «ἡ συρρίκνωση τῆς ἱστορίας 
τῆς Ἐκκλησίας σέ ἐκείνη τῶν 

θείων ἐνεργειῶν, δίχως σύνδεση 
μέ μία θεσμική πραγματικότη-
τα, ὅπως κάνει ὁ Καρλ Μπάρθ, 
ἰσοδυναμεῖ μέ τήν παραγνώ-
ριση σέ αὐτή τοῦ ἀνθρώπι-
νου στοιχείου… Τό νά βλέπουμε 
ὅμως στήν Παρουσία τήν περά-
τωση μιᾶς ἐξέλιξης τῆς ἀνθρω-
πότητας … σημαίνει ὅτι παρα-
γνωρίζουμε τό θεϊκό στοιχεῖο 
τῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ ὡς συ-
στατικό τῆς ἱστορίας» (σ. 238). 

Τό τρίτο καί τελευταῖο μέ-
ρος τοῦ βιβλίου τοῦ ἀναφέρε-
ται στίς ἀποφάσεις πού πρέπει 
νά λάβει ὁ χριστιανός γιά νά 
ἀντιμετωπίσει τά προβλήματα 
πού τόν περιβάλλουν. Στά κε-
φάλαια τοῦ τελευταίου μέρους 
ὁ ἀναγνώστης θά διαπιστώσει 
ὅτι ὁ συγγραφέας στίς προσεγ-
γίσεις του παρακολουθεῖ ἰδιαι-
τέρως τήν σκέψη τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου. Σέ μία ἀπό τίς 
προσεγγίσεις αὐτές ὁ Ντανιε-
λού γράφει χαρακτηριστικά: «Ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος δέν θά εἶχε 
βέβαια ἀλλάξει τόν κόσμο γύρω 
του, ἄν δέν εἶχε ἔρθει ἀκριβῶς 
σέ ρήξη μέ ὅλα τά ἔθνη, μέ ὅλη 
τήν νοοτροπία πού ἀντιστοι-
χοῦσε γι’ αὐτόν τόν κόσμο τοῦ 

καιροῦ του… Τό βέβαιον εἶναι 
ὅτι ὁ χριστιανισμός, ἔτσι ὅπως 
εἶναι πολύ συχνά στόν σημερι-
νό χριστιανικό κόσμο, δέν μπο-
ρεῖ νά πεῖ κανείς ὅτι ἀποτε-
λεῖ καί κανένα μεγάλο σκάνδα-
λο! Δέν ἐνοχλεῖ οὔτε τίς δημόσι-
ες ἀρχές, οὔτε τίς δυνάμεις τῆς 
διανόησης, ούτε κανέναν. Δέν 
εἶναι ὅμως αὐτός ὁ χριστιανι-
σμός πού πρόκειται ν’ ἀλλάξει 
τόν κόσμο (σ. 325). 

Ἄν καί πρωτοδημοσιευμέ-
νο τό 1953, τό ἔργο τοῦ Ντα-
νιελού παρουσιάζει ἰδιαίτερη 
ἐπικαιρότητα καί μέγιστο ἐνδι-
αφέρον. Ὁ ἀναγνώστης θά δι-
ακρίνει ὁπωσδήποτε τήν τεκ-
μηρίωση τῶν ἀπόψεων τοῦ 
συγγραφέως μέ τήν χρήση βι-
βλικῶν καί πατερικῶν χωρίων, 
ἀλλά καί μέ τήν κριτική προ-
σέγγιση τῶν κοινωνιολογικῶν 
καί τῶν θεολογικῶν ρευμάτων 
τῆς ἐποχῆς του. 

Νά σημειώσω, τέλος, ὅτι ἡ 
ἔκδοση τοῦ παρόντος βιβλί-
ου τῆς Ἐκδοτικῆς Δημητριάδος 
συμπίπτει μέ τήν συμπλήρωση 
σαράντα ἐτῶν ἀπό τόν θάνατο 
τοῦ σημαντικοῦ ρωμαιοκαθολι-
κοῦ θεολόγου καί συγγραφέως.

Jean Daniélou, Δοκίμιο γιά τό μυστήριο τῆς ἱστορίας, μετ. Ξ. Κομνηνός, Ἐκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2014, σελ. 386

Δοκίμιο γιά τό μυστήριο τῆς ἱστορίας

Ένα σχόλιο, με αφορμή των καινούριο δίσκο των Magic de Spell

«Ξάδερφε Πίθηκε, εσύ τι λες;» 

Εν μέσω της έντονης προεκλογικής δι-
αδικασίας ο Ρ/Σ «στο κόκκινο» οργα-
νώνει την παρουσίαση του δίσκου των 
MAGIC DE SPELL - ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΜΙ-
ΔΑ με τον απρόσμενο (σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Ρ/Σ)  τίτλο «ΠΡΟΓΟΝΕ 
ΠΙΘΗΚΕ ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ;»

Τ 

ίτλος απρόσμενος που προφανώς 
επιλέχτηκε για να προκαλέσει γιατί, 
σύμφωνα με μια αντίληψη, η αριστε-
ρά πρέπει να προκαλεί και να ανατρέ-

πει. Να ανατρέπει τις παλιές συντηρητικές αξί-
ες και να προβάλει νέες προοδευτικές. Αυτή, 
κατά πολλούς, είναι η διάκριση των πολιτικών 
στρατοπέδων - μεταξύ συντήρησης και προό-
δου. Αν λοιπόν το συντηρητικό tea party στην 
Αμερική προσπαθεί να απαγορεύσει την δι-
δασκαλία της εξελικτικής βιολογίας, στην Ελ-
λάδα η προοδευτική διανόηση θα πρέπει να 
αντιδράσει. Και φτάνει σε γελοίες καταστάσεις 
καθώς ο αθεϊστικός φονταμενταλισμός παρα-

σύρει σε ένα σύνθημα που απέχει πολύ από 
την πραγματικότητα της βιολογίας. 

Αν είχαν μελετήσει στοιχειώδη βιολογία 
όσοι αβασάνιστα εκφέρουν παρόμοια συνθή-
ματα θα είχαν φτάσει στο σωστό συμπέρασμα 
που είναι ότι με τον πίθηκο έχουμε κοινό πρό-
γονο και ότι το σωστό σύνθημα θα ήταν «Ξά-
δελφε πίθηκε εσύ τι λες;» Η βιασύνη όμως της 
πρόκλησης και το επαναλαμβανόμενο φτύσι-
μο του συνθήματος στα μούτρα της μειοψηφί-
ας των αγράμματων «θεοσεβούμενων» θείων 
μας, φαίνεται να είναι το ζητούμενο. Ένας σί-
γουρος δρόμος για την απομάκρυνση από το 
λαϊκό σώμα. 

Πρόγονε πίθηκε εσύ τι λες; 
Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές; 
Το κοινό που τους ακούει και συμμετέχει 

στο ερώτημα είναι ένα πλήθος αδιαφοροποί-
ητο. Ένα πλήθος απέναντι σε κράτος και αγο-
ρές. Πλήθος με κοινή καταγωγή χωρίς όμως 
τα μέλη του να μοιράζονται κανένα φυσικό συ-
ναίσθημα του «ανοίκειν». Καθένας στον αφη-
ρημένο ατομισμό του. Το τραγούδι σαν τα 
punk ή τα hip hop των μητροπόλεων με τις 
χαμένες σπασμωδικές αντιδράσεις μένει στον 

μηδενισμό του. 
Πρόγονε πίθηκε για μας τι λες; 
Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις; 
Πόσο διαφορετικά θα είχαν γράψει 

το τραγούδι οι MAGIC DE SPELL  αν 
αισθάνονταν ότι είχαν πατρίδα; Αν δεν 
ίσχυε για αυτούς το σύνθημα από ένα 
άλλο τραγούδι του δίσκου τους «μόνη 
πατρίδα του ανθρώπου είναι η καρδιά»; 
Αν επικαλούνταν έναν οποιονδήποτε 
κοινό πρόγονο στην γλώσσα που επέ-
λεξαν να τραγουδήσουν αφού σταμάτη-
σαν την παραγωγή αγγλικού ροκ μερι-
κά χρόνια μετά την εμφάνισή τους το 1980; 

Ο κόσμος τρίζει όπως και χθες, Έρχονται άλ-
λες εποχές, Φανταστικές Χαοτικές, Θα γκρεμι-
στούν οι φυλακές

Οι πενηντάρηδες πλέον MAGIC DE 
SPELL  κλείνουν το μάτι στους απογοητευ-
μένους από την κατάσταση νεαρούς πλειο-
δοτώντας στην εξέγερση και στο μπάχαλο. Η 
φωνές που επαναλαμβάνουν τα συνθήματα 
έχουν την αυτάρεσκη χροιά των αιώνιων έφη-
βων της ροκ που μεγάλωσαν γενιές μέσα στην 
κουλτούρα του εγωισμού. Αυτά όμως έχουν 

πέραση και γίνονται σύνθημα στις συναυλίες. 
Αν η προσπάθεια του Γιάννη Παλαμίδα 

και του συγκροτήματος ήταν επιτυχημένη ή 
όχι μπορεί να το κρίνει κανείς από πολλές δι-
αφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό όμως που επι-
διώκει ο Ρ/Σ «στο κόκκινο» τι είναι;  Τι άλλο 
από ψάρεμα σε θολά νερά; Τι άλλο από τι την 
πρόκληση στην «αντίδραση» και την συνάντη-
ση στα μπαρ με τους προοδευτικούς κουλτου-
ριάρηδες; 

Πρόγονε Θανάση (Κλάρα) εσύ τι λες; 
Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις; 

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα
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Το βιβλίο του Γιώργου Καρα-
μπελιά «Η ανολοκλήρωτη επα-
νάσταση του Ρήγα Βελεστινλή - 
κόψε το  ρόδο πριν μαραθεί» 
(Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 
2011, σσ. 271), έλαβε το βρα-
βείο «Ανδρέα Πετροπούλου» 
από την Ακαδημία Αθηνών 
στην ετήσια συνεδρίασή της για 
το 2014, όπου γίνεται η βρά-
βευση προσώπων και σωματεί-
ων για την πολιτιστική, επιστη-
μονική και κοινωνική προσφο-
ρά τους.

Σ 

τη μακρά πορεία της ελ-
ληνικής παλιγγενεσίας, 
ο Βελεστινλής σηματο-
δοτεί το τέλος μιας πε-

ριόδου, κατά την οποία οι Έλλη-
νες αναζητούσαν την ανεξαρτη-
σία τους στηριζόμενοι πρωτίστως 
στη συνδρομή των ξένων, και την 
απαρχή μιας νέας, κατά την οποία 
τολμούν να διανοούνται και να 
προετοιμάζουν μια νέα ανεξάρτη-
τη πολιτειακή τάξη.

Και επειδή κλείνει μια περί-
οδο και ανοίγει μία νέα, συνιστά 
την εμβληματικότερη μορφή της 
νεώτερης ελληνικής ιδεολογίας, 
εξ αιτίας ακριβώς της μοναδικής 
του συνθετικότητας: Συγγραφέας 
ρομαντικών διηγημάτων και στι-
χουργημάτων, έργων επιστημονι-
κής εκλαΐκευσης και αρχαιογνω-
σίας, εκδότης υπέροχων χαρτών, 
χρησμολογικών κειμένων και βι-
βλίων στρατιωτικής τακτικής, συγ-
γραφέας επαναστατικού «προ-
γράμματος», ποιητής –λόγιος και 
λαϊκός–, τραγουδιστής και μου-
σικός, προπαντός οργανωτής και 
αδάμαστος επαναστάτης μέχρι τέ-
λους. Η μορφή του άστραψε για 
λίγο καιρό και άφησε έκθαμβους 
τους συγχρόνους του – και φαί-
νεται πως τύφλωσε πολλούς από 
τους τοτινούς καθώς και τους σύγ-
χρονους λογίους μας.

Ο Ρήγας προσωποποιούσε τη 
σύνθεση και την άρση της αντί-
θεσης ανάμεσα στα ρεύματα που 
διαπερνούν τον σύγχρονο ελλη-
νισμό: σκέψη και δράση, συναί-
σθημα και ορθός λόγος, Ανατο-
λή και Δύση, αρχαιότητα και Βυ-
ζάντιο, νεωτερικότητα και παρά-
δοση, λόγιο και λαϊκό στοιχείο. Ο 
Ρήγας ήταν η προσωποποιημένη 
άρση του «καημού της ρωμιοσύ-

νης», της διαρκώς ανολοκλήρωτης 
ταυτότητάς μας, γι’ αυτό και πάντα 
επίκαιρος, τόσα χρόνια μετά:  διότι 
βρισκόμαστε ακόμα αντιμέτωποι 
με το ίδιο αίτημα, να απαντήσου-
με θετικά στον «καημό της ρωμιο-
σύνης», στον καημό των λαών της 
Βαλκανικής.

Ο Ρήγας αποτέλεσε τη στιγμή 
μιας σύνθεσης χωρίς προηγούμε-
νο, η οποία, δυστυχώς, δεν θα επα-
ναληφθεί στη συνέχεια, δεν θα συ-
γκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο, σε 
ένα άτομο. 

Γι’ αυτό και παραμένει αξεπέ-
ραστος, το εμβληματικό και ταυτό-
χρονα ανολοκλήρωτο πρόταγμα 
του νεώτερου ελληνισμού. Γι’ αυτό 
και επιστρέφουμε διαρκώς σε αυ-
τόν, γι’ αυτό μας γοητεύει με έναν 
συχνά δυσεξήγητο τρόπο η φυσιο-
γνωμία του, διότι αποτελεί το πρό-
σωπο –διαχρονικό και, στις μέρες 
μας, τραγικό– του ελληνισμού: Έλ-
ληνας, Βαλκάνιος, οικουμενικός.

Ένα από τα σημαντικά πλεονε-
κτήματα του βιβλίου είναι η ανά-
πλαση της ιστορικής εποχής. Έτσι 
καταδεικνύεται ότι ο Κοραής συμ-
βάδισε με το πιο μετριοπαθές τμή-
μα της Γαλλικής Επανάστασης, 
ενώ αντιτάχθηκε στον γιακωβινι-
σμό. Ο Αθανάσιος Πάριος εκπρο-
σωπεί το πιο παραδοσιακό τμήμα 
της Ορθοδοξίας, οι αυταπάτες του 
οποίου για την αποδοχή της τουρ-
κοκρατίας θα διαψευστούν τραγι-
κά, με τον απαγχονισμό του Πα-
τριάρχη Γρηγόριου Ε’. Ο διαφωτι-
στικών αφετηριών λόγιος Μιχαήλ 
Περδικάρης, επιχειρηματολογού-

σε όχι μόνον κατά του Ρήγα, αλλά 
και υπέρ της εθελοδουλείας στον 
οθωμανισμό. Την εγκυρότητα τέ-
τοιων επιχειρημάτων –που περι-
έργως έχουν αξιοσημείωτη αντο-
χή στον χρόνο και επαναλαμβά-
νονται ομοιότροπα έως σήμερα– 
θρυμματίζει η υπόδειξη της τύχης 
που είχαν οι Φαναριώτες: «Εξάλ-
λου, μεταξύ 1720 και 1821, από 
τους 59 Φαναριώτες που κατέλαβαν 
κάποια ανώτατη θέση στην οθωμα-
νική ιεραρχία, οι είκοσι γνώρισαν 
φρικτό θάνατο, ενώ το μεγαλύτε-
ρο μέρος των υπολοίπων καθαιρέ-
θηκε, εξορίστηκε, διώχθηκε, έχα-
σε την περιουσία του. Μεταξύ του 
1701 και 1821, από τους 24 διερ-
μηνείς του στόλου, οι δέκα θανα-
τώθηκαν και οι τρεις εξορίστηκαν 
ή φυλακίστηκαν, ενώ από τους 29 
ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας, οκτώ 
θανατώθηκαν και οι υπόλοιποι κα-
ταδιώχθηκαν. Ανάλογη ήταν η τύχη 
πολλών εκκλησιαστικών αξιωμα-
τούχων και προπαντός των πατρι-

αρχών» (σ.175).
Με ζωηρά χρώματα ζωγραφί-

ζονται όλα τα μέλη της ολιγάριθ-
μης, αλλά τόσο δραστήριας και 
σημαντικής ομάδας του Ρήγα –η 
πρώτη απόπειρα για τη διαμόρ-
φωση μιας «επαναστατικής πρω-
τοπορίας» στην Ελλάδα, σύμφω-
να με τον συγγραφέα. Σχεδόν όλοι 
θα θανατωθούν με φρικτό τρόπο ή 
θα καταδιωχθούν απηνώς. Ανάμε-
σα σε αυτούς τους φλογερούς νέ-
ους και οι αδελφοί Πούλιοι, εκδό-
τες του εντύπου «Εφημερίς», που 
κυκλοφορούσε για επτά χρόνια 
στη Βιέννη και στην οποία συνο-
ψίζονταν οι αρχές και οι στόχοι της 
ομάδας του Ρήγα. 

Πάντα επίκαιρο παραμένει το 
δημοκρατικό και εθνικό στοιχείο 
του έργου του Ρήγα, που θεωρού-
σε τη συνεργασία των βαλκανικών 
λαών ως την απαραίτητη προυπό-
θεση για την αποτίναξη του τουρ-
κικού ζυγού, επιλογή που υλοποι-
ήθηκε εν μέρει στο αρχικό στάδιο 

της Επανάστασης, στις παραδου-
νάβιες ηγεμονίες. 

Μια πρόσφατη ιστοριογρα-
φία, που θεωρεί το ελληνικό έθνος 
«κατασκευή», αποσιωπά τα έργα 
του Ρήγα που συνδυάζουν τη δη-
μοκρατική με την εθνική επανά-
σταση, όπως τον «Θούριο» και τον 
«Ύμνο πατριωτικό». Γι’ αυτό εί-
ναι πολύ διαφωτιστική η παραπο-
μπή που κάνει ο Γ. Καραμπελιάς 
στις απόψεις ορισμένων ιστορικών 
στελεχών του ΚΚΕ (Γ. Ζέβγος, Π. 
Ρούσσος, Λ. Στρίγκος) και ιστορι-
κών όπως ο Γκριγκόρι Άρς και ο 
Λ. Βρανούσης, που υποστηρίζουν 
ότι το αίτημα της εθνικής απελευ-
θέρωσης προηγείται του κοινωνι-
κού (σ.176).

Σύμφωνα με τον Λ. Βρανού-
ση «τρεις κυρίως πηγές αρδεύουν 
το έδαφος όπου βλάστησε ο ευγε-
νικός αυτός βλαστός της Ρωμιοσύ-
νης: η βυζαντινή παράδοση, η κλασ-
σική δόξα των προγόνων, και οι νε-
ωτερικές ιδέες της επαναστατικής 
Γαλλίας» (σελ.55). Ο Γ. Καραμπε-
λιάς θα προχωρήσει περισσότε-
ρο. Ο Ρήγας, ανάμεσα στον δυτι-
κό πόλο του ελληνισμού, που σχη-
ματικά εκπροσωπούσε ο Α. Κορα-
ής και στον πόλο της ανατολικής 
παράδοσης που εκπροσωπού-
σαν οι Κολλυβάδες και ο Αθανάσι-
ος Πάριος, αποτελεί, μαζί με τους 
Δ. Καταρτζή, Ν. Μαυροκορδάτο, 
Ε. Βούλγαρη, Ι. Καποδίστρια, έναν 
τρίτο συνθετικό πόλο. «Με αφετη-
ρία την ελληνική παράδοση – αρ-
χαιοελληνική, βυζαντινή και νεώτε-
ρη, προσπαθεί να εντάξει οργανικά 
και επιλεκτικά τη δυτική σκέψη και 
τον δυτικό πολιτισμό, δηλαδή να 
επιχειρήσει αυτό που έχουμε απο-
καλέσει “εκσυγχρονισμό της εγχώ-
ριας παράδοσης”» (σ.134). 

Ο Γ. Καραμπελιάς καταδεικνύ-
ει ότι ο Ρήγας δεν ήταν πιστό τέ-
κνο του δυτικού Διαφωτισμού, ο 
οποίος είχε αρκετά αντιχριστια-
νικά στοιχεία. Ο Βελεστινλής είχε 
μία ελληνορθόδοξη αντίληψη για 
τη Μεγάλη Ιδέα και για το μέλλον 
της ελληνικής κοινωνίας μετά την 
απελευθέρωση. 

«Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα»
Το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Γ. Καραμπελιάς καταδεικνύει ότι ο Ρήγας δεν ήταν πιστό τέκνο του 
δυτικού Διαφωτισμού, ο οποίος είχε αρκετά αντιχριστιανικά στοιχεία. 
Ο Βελεστινλής είχε μία ελληνορθόδοξη αντίληψη για τη Μεγάλη Ιδέα 
και για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας μετά την απελευθέρωση. 

Του Κώστα Α. Μοράρου

“ 

Ο Ρήγας αποτέ-

λεσε τη στιγμή 

μιας σύνθεσης 

χωρίς προηγού-

μενο, η οποία, 

δυστυχώς, δε θα 

επαναληφθεί στη 

συνέχεια, δε θα 

συγκεντρωθεί σε 

ένα πρόσωπο, σε 

ένα άτομο. 
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Ο Δ. Πικιώνης στέκεται ανά-
μεσα στη νεωτερικότητα, τον 
μοντερνισμό και την παρά-
δοση. Όπως και άλλοι στο-

χαστές  που ανήκαν στη γενιά  του 
’30, επέτυχε να αφομοιώσει ό,τι ζω-
ντανό και γνήσιο  μας έχει παραδοθεί 
από τις παλαιότερες γενιές  και ταυ-
τόχρονα να συνδιαλεχθεί με τα γονι-
μότερα στοιχεία του μοντερνισμού.

Ένας στοχαστής που η σκέψη του 
είναι απαραίτητη για να κατανοή-
σουμε τον Πικιώνη,  ο Ζήσιμος Λο-
ρεντζάτος, προσδιόρισε κατά σειρά 
τα στοιχεία  που τον επηρέασαν  κα-
ταλυτικά: το έργο και το παράδειγμα 
του Δ. Σολωμού,  ο Σικελιανός  και η  
αποκάλυψη της νεοπλατωνικής πα-
ράδοσης του Πλωτίνου και του Πρό-
κλου, το έργο του ίδιου του Πλάτω-
να και η Ορθοδοξία1. Μα ακόμη πιο 
εμφατικά θα ορίσει, ότι «η αρχιτεκτο-
νική του Πικιώνη βγαίνει κατευθεί-
αν μέσα από τη γη. Και μαζί ο αρχι-
τέκτονας»2. 

Στο αυτοβιογραφικό του σημείω-
μα, ο Δ. Πικιώνης γράφει ότι βρέθη-
κε τα ίδια περίπου χρόνια φοιτητής 
στο Πολυτεχνείο μαζί με τον Μπου-
ζιάνη και τον Ντε Κίρικο. Γνώρισε 
τον Καμπούρογλου και τον Π. Γιαν-
νόπουλο, ο οποίος «ενσάρκωνε το 
ευγενέστερο και πλέον υπερήφανο 
είδος του Έλληνα»3. Το 1906 γνώ-
ρισε τον Κ. Παρθένη. Με την υπό-
δειξη των δύο τελευταίων, ο πατέ-
ρας του τον έστειλε στο Μόναχο να 
σπουδάσει ζωγραφική, όπου συνέ-
πεσε για δύο μήνες με τον  Ντε Κίρι-
κο. Για τρία χρόνια, κατόπιν, θα ζήσει 
στο Παρίσι, όπου με «άρρητη χαρά»4 
βρέθηκε και πάλι με τον Κ. Παρθέ-
νη. Κάποια στιγμή, εντελώς συμπτω-
ματικά θα συναντηθεί  με τον Ντε Κί-
ρικο, ο οποίος θα του ομολογήσει τις 
επιρροές που έλαβε από τον Ηρά-
κλειτο και τον Νίτσε και τη μεταφυ-
σική ερμηνεία που τους απέδωσε. 
Προφανώς υπήρξε μια βαθιά φιλία 
και αλληλεκτίμηση, που  θα τους φέ-
ρει πολλές φορές κοντά.

Όταν ο Πικιώνης θα ξαναγυρί-
σει στην Ελλάδα, θα γνωρίσει όλη 
τη νέα, τότε, διανόηση: τον Κόντο-
γλου, τον Παπαλουκά, τον Μητσά-
κη, τον Στρατή Δούκα, τον Βέλμο, τον 
Χατζηκυριάκο- Γκίκα, τον Τσαρού-
χη, τον Εγγονόπουλο, τον Διαμαντό-
πουλο, αλλά και τον Γιάννη Αποστο-
λάκη. Όπως γράφει με τόνο εξομο-
λογητικό και καταληκτικό: «Η άσκη-
ση της πρακτικής του Σεζάν με ήγαγε 

μακριά απ’ τα ιδεώδη της Δύσης. Η 
Ανατολή και το Βυζάντιο μου αποκά-
λυψαν πως η δημιουργία μιας ανηγ-
μένης απ’ τη φύση και απ’ την ύλη 
της μίμησης συμβολικής γλώσσας, 
είναι ο δρόμος ο μόνος έγκυρος και 
άξιος του πνεύματος για να εκφράσει 
τις ιδέες και τα συναισθήματά μας απ’ 
τη Ζωή. Κάποιος είπε σωστά πως απ’ 
την υπεύθυνη στάση μας ανάμεσα 
Ανατολής και Δύσης θα εξαρτηθεί 
η πορεία του Ελληνισμού. Θα προ-
σθέσω: κι από την αρμόδια σύνθε-
ση των αντιθετικών ρευμάτων σε μια 
νέα μορφή. Θα μπορούσα ν’ αναλύ-
σω πώς παρουσιάζεται το πρόβλημα 
τούτο στην Αρχιτεκτονική. Μα θ’ αρ-
κούσε εδώ να πω πως είμαι ανατο-
λίτης»5. 

Βεβαίως ο Πικιώνης δεν εγκλω-
βίζεται, ούτε περιορίζεται στο τοπικό 
και στο εθνικό. Το χρησιμοποιεί ως 
απαραίτητο εφαλτήριο για να ανα-
χθεί στο οικουμενικό. Χαρακτηριστι-
κά για αυτό είναι όσα γράφει για ένα 
από τα γνωστότερα έργο του, τον Παι-
δικό Κήπο της Φιλοθέης: «Θα ήθε-
λα να πω δύο λόγια για τον Παιδι-
κό Κήπο της Φιλοθέης…Η κυρίαρχη 
μέσα μου αίσθηση ήταν να αναχθώ 
εις την μία και αδιαίρετη παράδοση 
του κόσμου. Είχα πρώιμα διίδει την 
παγκόσμια ενότητά της τη  μία και 
αδιαίρετη σ’ όλο τον πλανήτη. Ήθε-
λα ν’ αναχθώ σ’ αυτήν, εις τον ρουν 
της, να την αναπλεύσω, όπως η πέ-
στροφα. Οι επιμέρους διαφορές δεν 

είναι βέβαια αμελητέες, αλλά κάτω 
απ’ αυτές διακρίνεις μίαν ισχύουσα 
θεμελιώδη… Ανάμεσα απ’ τη Φρυ-
γία και την Περσία, την Καρία, ανά-
μεσα στην Κίνα και την Ινδία ξανοί-
γεις τη λανθάνουσαν  ενότητα όπως 
και τη λανθάνουσα διαφορά. Ανάμε-
σα Ανατολής και Δύσης, Βορρά και 
Μεσημβρίας  διακρίνεις τη διαφορά 
και τη μυστική ταυτότητα. Αυτό το αΐ-
διο ήταν το θεμελιακό. Οι διαφορές 
είναι επουσιώδεις, η βαθιά και εσω-
τερική ταυτότητα το ουσιώδες»6. 

Σε επιστολή του από την Ελβετία, 
ο Πικιώνης, μεταξύ των άλλων, ανα-
φέρει ότι, «παρότι όλος τούτος ο κό-
σμος ο γοτθικός μου είναι ξένος, ξέ-
νος κι αντίθετος προς ό,τι εννοούμε 
ελληνικό, κι όμως τον θαυμάζω για 
την τύχη μιας αδιατάραχτης εξέλι-
ξης»7,  ενώ σε άλλη από το Μόναχο 
γράφει «είμαστε απαίδευτοι, μιμού-
μαστε τα ξένα. Ας είναι καλά ο λαός 

μας που κρατάει τη μνήμη, χωρίς να 
το ξέρει – ακριβώς γιατί δεν το ξέ-
ρει- τη μνήμη της ουσίας της ελλη-
νικής. Όσο για τις δυνάμεις τις αρ-
νητικές, αυτές από κανέναν λαό και 
κανέναν τόπο δεν λείπουν… Ο Θεός 
να μας βοηθήσει  να βρούμε το δρό-
μο μας…Το φως το ελληνικό μας 
τον δείχνει, οι μεγάλοι μας, οι ήρω-
ες μας. Ο λαός. Αλλά μας έλειψε πε-
ντακοσίων χρόνων δουλειά…είμα-
στε πίσω…»8

Στο δοκίμιό του «Η λαϊκή μας τέ-
χνη κι εμείς», που είναι το τρίτο μέ-
ρος μίας εκτενέστερης μελέτης, τα 
υπόλοιπα δύο μέρη της οποίας δεν 
βρέθηκαν ποτέ, επιχειρεί να αναδεί-
ξει τον δυναμισμό, την αγνότητα, την 
απλότητα και τις πολλαπλές σημα-
σίες της λαϊκής τέχνης. Θα δείξει ότι 
προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο τύπο 
ανθρώπου και έναν τρόπο να ερμη-
νεύεις τον κόσμο, δηλαδή, «η αγνό-
της κι η αλήθεια που αναγνωρίζου-
με στην τέχνη του λαού, προϋποθέ-
τει ένα σύνολο ανθρώπου, ένα σύ-
νολο ζωής αγνής και φυσικής. Και 
πώς τούτες οι μερικές αλήθειες, στη 
γλώσσα, στο ήθος, στους τρόπους, 
μ’ ένα λόγο στην κάθε έκφανση  της 
ζωής και της τέχνης του λαού, εί-
ναι αλληλένδετες και πηγάζουν όλες 
από το βάθος, από την ουσία αυτού 
του συνόλου»9. Από τη λαϊκή τέχνη, 
θεωρεί ο Πικιώνης, δεν μπορούμε 
να αποδεχθούμε  κάποια κομμάτια, 
απορρίπτοντας με ευκολία τα υπό-

λοιπα. Θα πρέπει να τη δεξιωθού-
με ως σύνολο, αφού πρώτα πετάξου-
με «ό,τι ψεύτικο και περιττό φωλιά-
ζει» μέσα μας10. Ο μεγάλος της δά-
σκαλος είναι η «φύση η ίδια, πότε με 
τα εμπόδια που του ’χει στήσει, πότε 
με τις ευκολίες που του παρουσιάζει, 
είναι σαν να του δείχνει το δρόμο»11. 
Ο άνθρωπος του χωριού, που έζησε 
από τη φύση και μέσα από αυτή, κα-
τανόησε πως εκείνη  «είναι που έβα-
λε τις βάσεις και ρύθμισε τη ζωή του. 
Το αναγκαίο, το χρήσιμο, τη γεμίζουν 
τόσο, όσο που να μην περισσεύει χώ-
ρος για το αυθαίρετο και το περιττό. 
Ας δούμε αίφνης πώς χτίζει το σπίτι 
του ο χωρικός. Το φυσικό δρόμο που 
ακολουθεί γι’ αυτό. Δεν του χρειάζε-
ται κανένα γραφείο, ούτε μολύβι, για 
ν’ αραδιάσει μάταιες γραμμές της 
φαντασίας του. Κανένα βιβλίο αρ-
χιτεκτονικής δε διάβασε. Από ρυθ-
μούς και χαρακτήρα δε νιώθει. Μα 
τα πραγματώνει ασυνείδητα, ακο-
λουθώντας τη φύση. Ξέρει πλέρια τις 
ανάγκες του. Στο έδαφος επάνω θα 
χαράξει το χώρο το χρήσιμο για την 
κατοικία του…Ακανόνιστο χωρίς να 
το ζητήσει ξεπίτηδες, κανονικό όσο 
είναι βολετό, συμμετρικό ή ασύμμε-
τρο, τι ωραία ενώνεται με τη φύση 
γύρω! Από τα ίδια της υλικά πλα-
σμένο, παίρνει κάτι από την ίδια, στις 
γραμμές και στο χρώμα του. Θαυμα-
στή συνεργασία φύσης και ανθρώ-
που…Και δεν έχω δει τίποτε πιο αρ-
μονικό και γραφικό από αυτή τη διά-
ταξη των μαζών που πηγάζει μ’ αυτό 
το φυσικό τρόπο και που, ενώ ούτε 
οφείλεται σε καμιά σύλληψη ενός 
συνόλου αρχιτεκτονικού  ούτε φαί-
νεται να πηγάζει από καμιάν αφηρη-
μένη αρχιτεκτονική αρχή, μολαταύτα 
κρύβει τόση φυσική αρμονία»12.     
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Μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας

Δημήτρης Πικιώνης

Όταν ο Πικιώνης θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα θα γνωρίσει όλη την νέα, τότε, διανόηση: τη δικαιολόγηση αυ-
τού που κυριαρχεί,  με τη μορφή της παγκοσμιοποίησης

“ 

Βεβαίως ο Πι-

κιώνης δεν 

εγκλωβίζεται, 

ούτε περιορίζε-

ται στο τοπικό 

και στο εθνικό. 
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Η οικονομική κρίση που βιώνει 
η χώρα μας, μαζί με άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης, κυρίως του 
Νότου, δεν είναι η μοναδική 
στην παγκόσμια ιστορία. Η Ελ-
λάδα, κάνοντας μια αναδρομή 
στο παρελθόν, είναι μια χώρα 
η οποία έχει βρεθεί κατά και-
ρούς σε πληθώρα καταστάσεων 
οικονομικής κρίσης, όπως κα-
ταστροφές και πολέμους. Όπως 
σε κάθε κρίση της οικονομίας 
κατά το παρελθόν, έτσι και στις 
μέρες μας, ο άνθρωπος, για να 
αντιμετωπίσει τις καθημερι-
νές δυσκολίες της ζωής, αναμο-
χλεύει αξίες, οι οποίες σε περι-
όδους μερικής κοινωνικής ευ-
ημερίας, επισκιάζονται από την 
εμμονή της ανάπτυξης του ατο-
μικού οφέλους. Βέβαια, όπως 
αναφέρει ο Κάρολος Μαρξ, 
αλλά και Μαξ Βέμπερ, η συσ-
σώρευση του ατομικού κεφα-
λαίου είναι το κατεξοχήν γνώ-
ρισμα της «καπιταλιστικής οι-
κονομίας». Οι αξίες που προ-
αναφέρονται αντιστοιχούν σε 
δύο λέξεις, όπου τουλάχιστον 
τα τελευταία χρόνια βρίσκονται 
συνέχεια στο λεξιλόγιο όλων, 
αυτές οι αξίες προσδιορίζονται 
από τις λέξεις συνεργασία και 
αλληλεγγύη. Και οι δύο ήταν οι 
βασικότεροι παράγοντες ανά-
πτυξης της κοινωνίας κατά τα 
χρόνια της προβιομηχανικής 
επανάστασης.

Κ 

άνοντας μία μικρή ανα-
δρομή στο παρελθόν, η 
συνεργασία είναι τόσο 
παλιά όσο και ο άνθρω-

πος. Στην περίοδο της αρχαιότη-
τας και, συγκεκριμένα, στην αρχαία 
Ελλάδα, συναντάμε πολλές μορ-
φές συνεργασίας. Επίσης, στα χρό-
νια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
υπήρχαν πολλές μορφές συνεργα-
σίας, αλλά και των Ινδιάνων επίσης 
στην χώρα του Μεξικού. Επιπρό-
σθετα, μορφές συνεργασίας συνα-
ντάμε στο Ισραήλ και στην Αφρική. 
Στα χρόνια της Βιομηχανικής Επα-
νάστασης συναντάμε μία έκρηξη 
ιδεών που αφορούν τη συνεργασία 
και την αλληλεγγύη, λόγω της βιαι-
ότητας του κεφαλαίου απέναντι στον 
άνθρωπο. Οι άνθρωποι που προώ-
θησαν και εφάρμοσαν αυτές τις ιδέ-
ες είναι οι λεγόμενοι ουτοπιστές-σο-
σιαλιστές, οι οποίοι πίστευαν σε συ-
νεργατικές κοινωνίες οριζόντιων 

σχέσεων και αυτοδιαχείρισης στην 
παραγωγή προϊόντων. Μερικοί 
από τους προαναφερθέντες είναι ο 
Ρόμπερτ Όουεν, ο Κάρολος Φουριέ, 
ο Σαιντ-Σιμόν, ο Λουί Μπλαν κ.α. Ο 
καθένας τους έβαλε το δικό του κομ-
μάτι ώστε να δημιουργηθεί το παζλ 
της συνεταιριστικής οικονομίας και 
να θεωρείται μέχρι και στις μέρες 
μας το θεμέλιο της Κοινωνικής Οι-
κονομίας.

Στη δεκαετία του ’70 με ’80, εμ-
φανίζεται η σύγχρονη όψη της κοι-
νωνικής οικονομίας, η λεγόμενη αλ-
ληλέγγυα. Η αλληλέγγυα οικονομία 
προτείνει μια εναλλακτική πρότα-
ση στον καπιταλιστικό τρόπο ανά-
πτυξης της οικονομίας, ενώ βασίζε-
ται σε ένα μεγαλύτερο φάσμα αξιών, 
που περιστρέφονται γύρω από την 
ικανοποίηση των κοινωνικών και 
πολιτιστικών αναγκών. Η αλληλέγ-
γυα οικονομία δεν διαφέρει από την 
κοινωνική οικονομία, αλλά απαντά-
ει σε νέα κοινωνικά προβλήματα, 
όπως η οικολογία, η στέγαση, η κοι-
νωνική ενσωμάτωση κ.ά.

Φτάνοντας στο σήμερα, παρατη-
ρείται μία προσπάθεια ανάπτυξης 
και προώθησης της κοινωνικής οι-
κονομίας. Βέβαια, τη δεδομένη πε-
ρίοδο στη χώρα μας η κοινωνική οι-
κονομία είναι διπολική. Από τη μία 
πλευρά υπάρχει το κράτος, με τη θέ-
σπιση του νόμου 4019/11 περί κοι-

νωνικής οικονομίας και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και την προώ-
θηση επιδοτήσεων μέσω του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο-
χεύοντας στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Ενώ, από την άλλη μεριά, 
παρατηρείται μία άνθηση των κι-

νημάτων λαϊκής βάσης, που προω-
θούν ένα διαφορετικό μοντέλο ανά-
πτυξης, συνυφασμένο με την αλλη-
λέγγυα οικονομία. Δηλαδή, υπάρχει 
η κοινωνική οικονομία της αγοράς 
και η μετά την αγορά εποχή. Για πα-
ράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώ-
ρες που διαθέτουν ισχυρό κράτος 
πρόνοιας, αυτό οφείλεται κατά πολύ 
στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχει-
ρήσεων, με παρόμοια παραδείγμα-
τα στις αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά 
και στην Ολλανδία. Στον αντίποδα, 
σε πολλές χώρες τις Λατινικής Αμε-
ρικής, αλλά και στην Ισπανία και 
Ιταλία, η έλλειψη κράτους πρόνοι-
ας σήμανε την ανάγκη για αλλαγή. 
Στις παραπάνω χώρες στα πλαίσια 
της αλληλέγγυας οικονομίας ανα-
πτύχθηκαν πολλά δίκτυα αλληλεγ-
γύης, αλληλοβοήθειας, αυτοδιαχεί-
ρισης και αυτοοργάνωσης.

Μία καινοτομία της κοινωνι-
κής οικονομίας, ευρέως διαδεδο-
μένη στο εξωτερικό, είναι του το-
πικού νομίσματος, λειτουργώντας 
στη βάση της ανταλλαγής. Το ένα εί-
δος τοπικού νομίσματος ονομάζεται 
τράπεζα χρόνου και δραστηριοποι-
είται κυρίως σε αστικές κοινωνίες, 
ενώ το δεύτερο ονομάζεται τοπικό 
σύστημα ανταλλακτικού εμπορίου, 
που συναντάται κυρίως σε αγροτι-
κές και ημιαγροτικές κοινωνίες. Οι 
τράπεζες χρόνου βασίζονται στην 

αμοιβαία ανταλλαγή χρόνου- υπη-
ρεσιών μεταξύ των ανθρώπων, ενώ 
τα τοπικά συστήματα ανταλλακτι-
κού εμπορίου στην ανταλλαγή προ-
ϊόντων. Παγκοσμίως αριθμούνται 
γύρω στα 5.000 τοπικά νομίσμα-
τα, με ιδιαίτερο παράδειγμα τη Λα-
τινική Αμερική, όπου η Βενεζουέλα, 
το Μεξικό και η Βραζιλία διαθέτουν 
δεκάδες, ενώ στην Αργεντινή δημι-
ουργήθηκε ένα εθνικό δίκτυο αλ-
ληλεγγύης όπου διέθετε 2.000.000 
χρήστες. Τα τοπικά νομίσματα χρη-
σιμοποιήθηκαν για να αποφύγουν 
αυτές οι χώρες την οικονομική εξα-
θλίωση και παράλληλα να αντιστα-
θούν στην παγκοσμιοποίηση του 
καπιταλισμού. Από την άλλη μεριά, 
τα τοπικά νομίσματα που συναντά-
με στην Ευρώπη, λειτουργούν πε-
ρισσότερο συμπληρωματικά, κα-
λύπτοντας μερικές από τις ανάγκες 
των ανθρώπων και λειτουργώντας 
ως μέσο κοινωνικοποίησης. Η φι-
λοσοφία των τοπικών νομισμάτων 
στη χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερα δι-
αδεδομένη, όμως τα πρώτα βήμα-
τα τοπικών νομισμάτων και παράλ-
ληλης οικονομίας έχουν γίνει. Τρά-
πεζες ανταλλαγής παραδοσιακών 
σπόρων, δίκτυα ανταλλαγής προϊό-
ντων, τράπεζες χρόνου, συμπληρω-
ματικά νομίσματα, αλληλοχαριστικά 
παζάρια εμφανίζονται σε γειτονιές 
και πόλεις.    

Κλείνοντας, η παγκόσμια ιστο-
ρία έχει αποδείξει ότι, σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης, ο άνθρωπος 
δημιουργεί συλλογικά εγχειρήματα 
αντίστασης. Όμως η μετέπειτα ανά-
πτυξη της οικονομίας σε πολλές πε-
ριπτώσεις τα εξαλείφει. Στα πλαίσια 
της αστικής δημοκρατίας, η χρησι-
μοποίηση των νόμων περί συνεται-
ρισμών και κοινωνικών συνεταιρι-
σμών μπορεί να βοηθήσει τους αν-
θρώπους να αποφύγουν την εξα-
θλίωση, χρησιμοποιώντας τους ως 
ένα μέσο εξασφάλισης ελάχιστου ει-
σοδήματος. Από την άλλη μεριά, οι 
επιδοτήσεις που μπορούν να εξα-
σφαλίσουν οι συνεταιρισμοί στην 
ουσία λειτουργούν ως μηχανισμός 
στήριξης του καπιταλισμού, υπο-
βιβάζοντας το ιδεολογικό υπόβα-
θρο της συνεργατικής οικονομίας. 
Το στοίχημα, λοιπόν, είναι κατά πό-
σον ο άνθρωπος θα αδράξει την ευ-
καιρία που του δίνεται, να δημιουρ-
γήσει μία νέα κοινωνία, που θα βα-
σίζεται στη συνεργασία, στην αμοι-
βαιότητα, στην αλληλοβοήθεια και 
στην αυτοοργάνωση, αποσκοπώ-
ντας στον εκδημοκρατισμό της.  

 

Η συνεργασία ως παράγοντας εξέλιξης
Κοινωνική Οικονομία, ο υπολειμματικός τομέας της οικονομίας ή η απαρχή ενός καινούργιου κόσμου;

Παγκοσμίως αριθμούνται γύρω στα 5.000 τοπικά νομίσματα με ιδιαίτερο παράδειγμα την Λατινική Αμερική, 
όπου η Βενεζουέλα, το Μεξικό και η Βραζιλία διαθέτουν δεκάδες, ενώ στην Αργεντινή δημιουργήθηκε ένα εθνι-
κό δίκτυο αλληλεγγύης όπου διέθετε 2.000.000 χρήστες. 

Του Αλέξανδρου Κόρπα-Πρελορέντζου
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θρωπος δημι-
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     ΙΔΕΕΣ
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Ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος την 
30η Ιανουαρίου του 1933. Είχαν 
προηγηθεί δύο διαδοχικές εκλο-
γικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα 
χρόνο (τον Ιούλιο και τον Νοέμ-
βριο του 1932), στη δεύτερη από 
τις οποίες οι ναζί είχαν απολέσει 
περίπου δύο εκατομμύρια ψή-
φους και δύο αποτυχημένες συ-
ντηρητικές κυβερνήσεις συνερ-
γασίας (του φον Πάπεν και του 
Σλάιχερ) και οι προοπτικές της 
κυβέρνησης του Χίτλερ φαίνο-
νταν άκρως δυσοίωνες. 

Κ 

ατ’ αρχάς η Γερμανία βρι-
σκόταν στο χείλος της πο-
λιτικής αναρχίας. Έξι εκα-
τομμύρια Γερμανοί ήταν 

άνεργοι και άλλοι τόσοι κομμουνι-
στές δεν έδειχναν διατεθειμένοι να 
το βάλουν κάτω και αμφισβητούσαν 
την εξουσία της νέας υπερσυντηρη-
τικής κυβέρνησης με κάθε τρόπο. 
Όσο για το ναζιστικό κόμμα, αποτε-
λούσε μειοψηφία στην ίδια την κυ-
βέρνηση της οποίας ηγούνταν ο 
αρχηγός του με δύο μόνο υπουρ-
γούς, τον Βίλχελμ Φρικ στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών και τον Χέρμαν 
Γκαίρινγκ ως υπουργό άνευ χαρ-
τοφυλακίου. Οι ναζί γνώριζαν ότι 
οι μέρες μιας τόσο αδύναμης κυ-
βέρνησης ήταν μετρημένες. Ο στό-
χος ήταν η προκήρυξη νέων εκλο-
γών τον Μάρτιο του ‘33 και η πλει-
οψηφία των 2/3 που θα τους έδινε 
το συνταγματικό δικαίωμα να περά-
σουν έκτακτες εξουσίες στον καγκε-
λάριο κι έτσι να κάνουν τον Χίτλερ 
απόλυτο δικτάτορα. Βέβαια, σε πεί-
σμα των ευσεβών τους πόθων, ένα 
τέτοιο σενάριο φαινόταν αρκετά μα-
κρινό τον Ιανουάριο του ‘33. Κατά 
τον Γκαίμπελς, αυτό που χρειαζόταν 
ήταν «τίποτε λιγότερο από ένα θαύ-
μα» και θα ερχόταν με τη μορφή της 
πυρκαγιάς του Ράιχσταγκ.

Η πρώτη κίνηση του Χίτλερ 
με την ανάληψη των καθηκόντων 
του ήταν να διορίσει τον Γκαίρινγκ 
υπουργό Εσωτερικών της Πρωσί-
ας, δίνοντάς του έτσι την άμεση δι-
οίκηση των αστυνομικών και κατα-
σταλτικών δυνάμεων της ευρύτερης 
περιφέρειας του Βερολίνου. Ο Γκαί-
ρινγκ, ουσιαστικά, μετακόμισε στο 
υπουργείο Εσωτερικών αφού δή-
λωσε ότι «καμία δύναμη δεν πρό-
κειται να με βγάλει από εδώ μέσα 
ζωντανό» και άρχισε έναν ανελέ-

ητο διωγμό των αντιφρονούντων 
από το υπουργείο και την αντικα-
τάστασή τους με στελέχη από τα Ες 
Α και τα Ες Ες. Πλέον, ομάδες πλη-
ρωμένων τραμπούκων διέλυαν διά 
της βίας τις προεκλογικές συγκε-
ντρώσεις των αντίπαλων κομμάτων, 
με την πλήρη ανοχή της αστυνομί-
ας. Στις 24/2 ο Γκαίρινγκ πήγε ένα 
βήμα παραπέρα με μια, άνευ προ-
ηγουμένου, αστυνομική επιδρομή 
στα κεντρικά γραφεία του ΚΚ Γερ-
μανίας. Με το πέρας της επιδρομής 
και το περισσό θράσος που τον διέ-
κρινε, ανακοίνωσε ότι τα λαγωνικά 
του είχαν ανακαλύψει άφθονα ενο-
χοποιητικά στοιχεία στις «κατακόμ-
βες» των κομμουνιστών, που απο-
δείκνυαν ότι προετοίμαζαν επανα-
στατική εξέγερση. Με την ευκαι-
ρία, συντάχθηκαν λίστες με στελέχη 
του ΚΚΓ αλλά μπήκαν, προσωρι-
νά, στον πάγο, καθώς ο πρόεδρος 
Χίντενμπουργκ είχε απορρίψει τις 
μαζικές συλλήψεις, μαζί με μια σει-
ρά από ακραία αιτήματα των ναζί, 
όπως αυτό της αντικατάστασης της 
εθνικής σημαίας της Γερμανίας από 
τη σβάστικα.

Λίγες μέρες αργότερα, οι όποιες 
ενστάσεις του προέδρου θα ακυρώ-
νονταν με τον πλέον δραματικό τρό-
πο. Στις 9.30 το βράδυ της 24ης Φε-
βρουαρίου, το Ράιχσταγκ φλεγόταν 
ήδη όταν ο Γκαίρινγκ έφτασε μπρο-
στά στο κτήριο. Φανατικός συλλέ-
κτης έργων τέχνης, η πρώτη εντο-
λή που έδωσε ήταν «σώστε τα χα-
λιά» αναφερόμενος στους πολύτι-
μους τάπητες που βρίσκονταν στο 
γραφείο του προέδρου της βουλής. 
Παρ’ ολίγο να καεί και ο ίδιος αφού, 
τρέχοντας προς το βάθος της αίθου-
σας συνεδριάσεων τον ρούφηξε 
προς στιγμή το πύρινο ρεύμα, παρά 
τον διόλου ευκαταφρόνητο όγκο 
του. Σώθηκε την τελευταία στιγμή 
από κάποιον αστυνομικό για να με-
ταφερθεί στο γραφείο του, όπου εί-
χαν ήδη καταφθάσει ο Χίτλερ με τον 
Γκαίμπελς και τον επίτροπο της πο-
λιτικής αστυνομίας, Ντίελς. «Εντάξει 
τα χαλιά, Γκαίρινγκ;» ήταν το πρώ-
το πράγμα που τον ρώτησε σαρκα-
στικά ο Χίτλερ, για να τον ενημε-
ρώσει ότι είχε ήδη συλληφθεί κά-
ποιος αλλόκοτος Ολλανδός εργάτης 
καθώς προσπαθούσε να διαφύγει 
ημίγυμνος και κάθιδρος από τη νό-
τια πύλη του κτηρίου. Ο εν λόγω νε-
αρός Ολλανδός, ονόματι Μαρίνους 

Βαν ντερ Λούμπε, ήταν πρώην μέ-
λος του ΚΚ Ολλανδίας και είχε πα-
ραδεχτεί αμέσως ότι ο εμπρησμός 
ήταν αποκλειστικά δικό του έργο. 
Είχε, επίσης, δηλώσει, ότι προσπά-
θησε να κάψει ανεπιτυχώς το δη-
μαρχείο του Βερολίνου και ένα κά-
στρο και πως η πράξη του ήταν μια 
διαμαρτυρία «κατά της καταπίεσης 
της εργατικής τάξης». Για τον Γκαί-
ρινγκ, που ήθελε αποδείξεις για μια 
γενικευμένη κομμουνιστική συνω-
μοσία, ο ημίτρελος πυρομανής Βαν 
ντερ Λούμπε ήταν πολύ μικρό ψάρι, 
αλλά ο Χίτλερ είχε άλλη άποψη. Ο 
εμπρησμός, τους είπε, «είναι θεό-
σταλτο δώρο και αν εκμεταλλευτού-
με σωστά τη δημοσιότητα του γεγο-

νότος, οι εκλογές του Μαρτίου θα 
είναι περίπατος». Ταυτόχρονα, διέ-
ταξε τον Γκαίρινγκ να ενεργοποιη-
θούν οι λίστες συλλήψεων που εί-
χαν συνταχθεί στις 24/2. Επίσης, 
στάλθηκε πάραυτα προς υπογραφή 
στον Χίντενμπουργκ ένα έκτακτο 
διάταγμα αναστολής των πολιτικών 
ελευθεριών. Από κει και πέρα ο ζή-
λος, αλλά και η φαντασία του Γκαί-
ρινγκ, απογειώθηκαν. Ενώ η αστυ-
νομική αναφορά έκανε λόγο για 
έναν εμπρηστικό μηχανισμό, αυ-
τός έγραψε με μπλε μελάνι πρώτα 
δέκα και μετά εκατό και όταν ο Ντί-
ελς του είπε ότι δεν γίνεται να μετα-
φέρθηκαν από ένα άτομο, ο Γκαί-
ρινγκ γρύλισε ότι «όλα είναι δυνα-
τά, υπήρχαν 10 ή ακόμα καλύτερα 
20 εμπρηστές». Ανερυθρίαστα, δή-
λωσε πως είδε ο ίδιος τον κομμου-
νιστή βουλευτή Τόργκλερ να περι-
φέρεται στο κτήριο με μια τεράστια 
βαλίτσα τη στιγμή που η ασφάλεια 
της βουλής ανέφερε ότι ο Τόρ-
γκλερ είχε αποχωρήσει από το κτί-
ριο μία ώρα πριν τη φωτιά. Μέσα 
στην παραζάλη του να προκαλέσει 
όσο περισσότερο θόρυβο μπορού-
σε, ο Γκαίρινγκ ανακοίνωσε στις 2 
Μαρτίου ότι, κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, η κρατική ασφάλεια είχε 

ανακαλύψει γιάφκες των κομμου-
νιστών με χάρτες και άλλα ενοχο-
ποιητικά στοιχεία που αποδείκνυ-
αν περίτρανα ότι υπήρχε σατανι-
κό σοβιετικό σχέδιο που έδινε στο 
ΚΚΓ διορία ως τα μέσα Μάρτη να 
προβεί σε καταστροφές αλλιώς «τα 
ρούβλια θα στέρευαν». Η υποτιθέ-
μενη συνωμοσία προέβλεπε ανατι-
νάξεις δημοσίων κτηρίων, δολοφο-
νίες, απαγωγές παιδιών γνωστών 
βουλευτών, αλλά και το απίστευτα 
διαβολικό σχέδιο των δηλητηριά-
σεων κοινοτικών συσσιτίων. Η πυρ-
καγιά του Ράιχσταγκ ήταν η πρώτη 
φορά που ο Γκαίρινγκ χρησιμοποί-
ησε τόσο τερατώδη ψεύδη για να πε-
τύχει τον σκοπό του, αλλά όχι και η 
τελευταία. Κανένα από τα περίφη-
μα ενοχοποιητικά στοιχεία δεν πα-
ρουσιάστηκε ποτέ, αλλά ούτε και ο 
ίδιος έκανε ξανά μνεία αυτών στη 
ζωή του.

Παρά ταύτα, τα ψέματα εξυπη-
ρέτησαν τον σκοπό τους, διότι επέ-
τρεψαν στους ναζί να φυλακίσουν 
πάνω από τρεις χιλιάδες πολιτικούς 
τους αντιπάλους πριν τη μέρα των 
εκλογών και να ανοίξουν τον δρό-
μο για την επερχόμενη δικτατορία. 
Ανάμεσα στους κομμουνιστές που 
συνελήφθηκαν ήταν και τρεις Βούλ-
γαροι πολίτες, οι Μπλαγκόι Ποπόβ, 
Βασίλ Τάνεβ και ο εκπρόσωπος της 
κομμουνιστικής διεθνούς και προ-
σωπικός συνεργάτης του Στάλιν, 
Γκεόργκι Δημητρόφ, που προσά-
χθησαν σε δίκη για την πυρκαγιά 
του Ράιχσταγκ μαζί με τον Τόργκλερ 
και τον Βαν ντερ Λούμπε. Στη δίκη 
θα αθωώνονταν όλοι εκτός από τον 
άτυχο Ολλανδό, που θα καταδικαζό-
ταν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού και 
ο Γκαίρινγκ και οι «αποδείξεις» του 
θα γελοιοποιούνταν από την υπε-
ρασπιστική γραμμή του Δημητρόφ. 
Σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των 
ιστορικών πιστεύει ότι ο Βαν ντερ 
Λούμπε έδρασε, όντως, μόνος, όπως 
και μόνος παρέμεινε και στη δίκη, 
αποκλεισμένος από τους κομμου-
νιστές πρώην συντρόφους του ως 
όργανο των ναζί. Χρόνια αργότερα, 
όταν και ο ίδιος ο Γκαίρινγκ θα βρι-
σκόταν στο κελί του μελλοθανάτου, 
έδειξε πως βασανιζόταν από τύψεις 
για την τύχη του νεαρού Ολλανδού. 
«Ήταν πολύ σκληρή η ποινή για τον 
Βαν ντερ Λούμπε», είπε σε κάποιον 
Αμερικανό δημοσιογράφο, «δεν του 
άξιζε τέτοια τιμωρία».

Η πρώτη κίνηση του Χίτλερ με την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν 
να διορίσει τον Γκαίρινγκ υπουργό Εσωτερικών της Πρωσίας, δίνοντάς 
του έτσι την άμεση διοίκηση των αστυνομικών και κατασταλτικών δυ-
νάμεων της ευρύτερης περιφέρειας του Βερολίνου. 

Ο Γκαίρινγκ και η πυρκαγιά του Ράιχσταγκ
Η δραματική πορεία της Γερμανίας προς τη δικτατορία

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Από κει και 

πέρα ο ζή-

λος, αλλά και 

η φαντασία 

του Γκαίρινγκ, 

απογειώθηκαν.
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Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευ-
σης, ένα από τα βασικά συνθήματα 
αντιπαράθεσης στους κόλπους της 
αριστεράς ήταν το, «Μαθητές, κα-
θηγητές είναι, συναγωνιστές». Το 
σύνθημα αυτό υιοθετούσε η θε-
σμική αριστερά έχοντας ως άπο-
ψη ότι οι καθηγητές είναι αφενός 
εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, 
αφετέρου ενεργά μέλη της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. Από την άλλη 
πλευρά, ο χώρος της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς διαφωνούσε, μιας 
και θεωρούσε την εκπαίδευση (όχι 
άδικα σε ένα βαθμό) έναν από τους 
βασικούς πυλώνες εμπέδωσης της 
ιδεολογικής κυριαρχίας της άρ-
χουσας  τάξης και τους καθηγη-
τές εντεταλμένα όργανα τα οποία 
ως αποστολή είχαν την εμπέδωση 
στους μαθητές/σπουδαστές αυτής 
της κυρίαρχης ιδεολογίας. 

Ω 

ς εκ τούτου στους εκπαι-
δευτικούς αγώνες τους 
ταύτιζε, μιας και τους θε-
ωρούσε εκπαιδευτικούς 

«μπάτσους», με την πλευρά της αστι-
κής τάξης. Αυτή η ακραία άποψη οδη-
γούσε στην απόρριψη του εκπαιδευτι-
κού συστήματος, αλλά και της εκπαί-
δευσης συνολικότερα. Δεν κρατού-
σε δηλαδή μια κριτική στάση απέναντι 
στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής δι-
δασκαλίας και άρα δεν ενέτασσε την 
αλλαγή αυτή του περιεχομένου στους 
αγώνες της. Προτιμούσε να απορρί-
πτει συλλήβδην την εκπαίδευση αυτή 
καθαυτή. Γι’ αυτό και ένα ακραίο τμή-
μα της έφτανε στο σημείο να υιοθετεί 
το σύνθημα, «Το μόνο κόκκινο πανε-
πιστήμιο είναι αυτό που καίγεται». Εί-
ναι όμως αυτή η άποψη η οποία, στα 
τέλη της δεκαετίας του ’80, οδήγησε 
μερίδα του ριζοσπαστικού εκπαιδευτι-
κού κινήματος στη διεκδίκηση του αι-
τήματος για το πολιτικό 5 (όλοι ανεξαι-
ρέτως έπρεπε να παίρνουν τη βάση, 
δηλαδή τον βαθμό 5), αλλά και στα συ-
νεργεία μαζικής αντιγραφής. Το περι-
εχόμενο της διδασκαλίας, η εκπαίδευ-
ση του μαθητή/φοιτητή, δεν είχε καμία 
απολύτως σημασία, το μόνο σημαντι-
κό ήταν το απολυτήριο και το πτυχίο. 
Ήταν αυτή η λογική η οποία έχει το 
μερίδιο της ευθύνης που της αναλο-
γεί για το ότι μερίδα των μαθητών απο-
φοιτούσε μη γνωρίζοντας ούτε στοιχει-
ώδη ορθογραφία ή το ότι είχαμε πτυ-
χιούχους φοιτητές σε ελάχιστη επαφή 

με τη γνώση που πρέπει να συνοδεύ-
ει ένα πτυχίο. 

Η συγγραφέας Λουντμίλα Ρα-
ζουμόφσκαγια σπούδασε στο Ινστι-
τούτο Θεάτρου, Μουσικής και Κινη-
ματογράφου της Αγίας Πετρούπολης 
και ξεκίνησε την καριέρα της ως θεα-
τρική συγγραφέας στα μέσα της δεκα-
ετίας του 1970. Ήταν στα τέλη της συ-
γκεκριμένης δεκαετίας όταν της ανα-
τέθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού 
της Σοβιετικής Ένωσης η συγγραφή 
ενός θεατρικού έργου με θέμα την «τα-
ραγμένη εφηβεία». Καρπός αυτής της 
ανάθεσης ήταν το έργο Αγαπητή Ελέ-
να, ένα έργο αρκετά προφητικό (;) για 
την εποχή του, το οποίο ξεχώριζε για 
την καίρια ανάδειξη των εσωτερικών 
αντιθέσεων που υπήρχαν μέσα στην 
εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία 
κατ’ επέκταση. Σε αυτό γινόμαστε μάρ-
τυρες μιας αντιπαράθεσης, ήπιας στην 
αρχή, η οποία κορυφώνεται βίαια στο 
τέλος, ανάμεσα σε δύο μέρη. 

Το ένα μέρος αντιπροσωπεύει η 
καθηγήτρια Ελένα, η οποία συμπυ-
κνώνει με την παρουσία της τη μεγα-
λύτερη γενιά και η οποία κουβαλά αδι-
απραγμάτευτες αξίες όπως είναι η ηθι-
κή, η εντιμότητα, η εργατικότητα, αλλά 
κυρίως η πίστη της στο εκπαιδευτικό 
έργο στο οποίο έχει ταχθεί ως υπηρέ-
της του. 

Στην άλλη πλευρά βρίσκουμε 
τέσσερις μαθητές της οι οποίοι, με 
αφορμή τη γιορτή της καθηγήτριάς 
τους, την επισκέπτονται έχοντας όμως 
στο μυαλό τους να την πείσουν, να την 
πιέσουν και στο τέλος να την εξανα-
γκάσουν, ακόμα και βίαια, να τους δώ-
σει πρόσβαση στις γραπτές εξετάσεις 
τους ώστε να τα διορθώσουν και να 
κατορθώσουν να πάρουν το πολυπό-
θητο πτυχίο. 

Η σκιαγράφηση των τεσσάρων 
φοιτητών από τη συγγραφέα παρου-
σιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι 
αυτή που το κάνει σημαντικό. Οι τρεις 
ήρωες και η μια ηρωίδα του έργου 
αποτελούν μια ακτινογραφία των αξι-
ών που έχει ήδη από τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1970 υιοθετήσει η νεολαία, 
αλλά και μια καταγραφή των ανθρώ-
πων οι οποίοι, με την κατάρρευση του 
λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού 
δέκα χρόνια αργότερα, θα διαδραμα-
τίσουν ενεργό ρόλο στο κοινωνικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι στη, μετά την πτώ-
ση του τείχους, εποχή. Είναι η αποτύ-
πωση των υπαρκτών σχέσεων μέσα 
στο σοβιετικό μοντέλο. Το κοινό νήμα 
που συνδέει και τους τέσσερις είναι ο 

αριβισμός και ο ατομικισμός. Ο Βαλό-
ντια, ηγέτης της παρέας, γιος διπλωμά-
τη, βλέπει τον εξαναγκασμό της καθη-
γήτριας ως πρόβα των ικανοτήτων του 
στη διπλωματική καριέρα που θέλει 
να ακολουθήσει. Ο Βίτια, αλκοολικός 
και ουσιαστικά απόκληρος της «σο-
σιαλιστικής κοινωνίας», θέλει απλώς 
να τη βγάλει καθαρή μέχρι το επόμε-
νο μεθύσι του. Είναι ο μοναδικός στον 
οποίο μπορείς να βρεις κάποια ίχνη 
ευαισθησίας. Η Λιάλια, μοναδική κο-
πέλα της παρέας, είναι αυτή η οποία 
φυλάει την παρθενιά της για να πετύ-
χει μια καλή τιμή σε πλειστηριασμό τα 
επόμενα χρόνια. Και ο τέταρτος Πά-
βελ, χαμένος, άβουλος, πειθήνιο όργα-
νο των άλλων, είναι ο μέσος σοβιετικός 

πολίτης. Η κριτική που ασκεί η συγ-
γραφέας στη «σοσιαλιστική κοινωνία» 
είναι καίρια, διορατική και καθοριστι-
κή. Το έργο της θα απορριφθεί από το 
υπουργείο Πολιτισμού, αλλά θα ανέ-
βει μετά το 1981 σε πάνω από είκοσι 
θέατρα της χώρας, μέχρι που το 1983 
η σοβιετική λογοκρισία το απαγόρευ-
σε και το υπουργείο αποφάσισε την 
πλήρη αφαίρεσή του από το ρεπερ-
τόριο. Έπρεπε να έρθει το 1985 η πε-
ρεστρόικα του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ 
και να αρθεί η απαγόρευση στα πλαί-
σια της διαφάνειας (γκλάσνοστ) που 
εφάρμοσε. 

Είναι αυτή η διορατικότητα της 
συγγραφέως η οποία καθιστά το έργο 
επίκαιρο μέχρι και σήμερα, ακόμη και 
στις δυτικές κοινωνίες, όπου η μηχα-
νοποίηση της εκπαίδευσης μέσα σε 
ένα πλαίσιο νεοφιλελευθερισμού ανα-
παράγει τις ίδιες παραμέτρους. Η εκ-
παίδευση επαφίεται στα χέρια κά-
ποιων καλοπροαίρετων καθηγητών 
ενώ η νεολαία, γέννημα θρέμμα δυ-
στυχώς του νεοφιλελευθερισμού και 
του παρασιτισμού που κυριάρχησε 
τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, 
δείχνει εγκλωβισμένη (σε ένα μεγάλο 
μέρος της) σε ατομικές επιλογές. 

Η «αγαπητή Ελένα» έχει ανέβει ως 
εναρκτήριο έργο του θεάτρου Επί Κο-
λωνώ το 2000 από την ομάδα «Νάμα 
ξανά» με τεράστια επιτυχία, αλλά και 
αρκετά βραβεία επίσης. Ανεβαίνει εκ 
νέου τη φετινή περίοδο 2014-2015 με 
την Αριέττα Μουτούση ως Ελένα (η 
δασκάλα που πεισματικά και για χάρη 
άλλων καιρών υπερασπίζεται ιδανικά 
και αξίες) να κουβαλά ήδη την πολύ-
τιμη πείρα από την πρώτη παράστα-
ση όπου έπαιζε τον ίδιο ρόλο και με 
την ερμηνεία της να είναι αψεγάδια-
στη. Πολλοί καλοί έως υποδειγματικοί 
οι Γ. Λεάκος (αποδίδει περίφημα τον 
στυγνό και χειραγωγό Βαλόντια) και 
Χρ. Κοντογεώργης (ως ο χαμένος και 
τραγικά ευάλωτος Βίτια), με την Ηρώ 
Πεκτέση και τον Δημήτρη Σαμόλη 
να έχουν μπει γερά στο ρόλο τους.

Στην επιτυχία της παράστασης 
σημαντικό μερίδιο έχουν τόσο οι με-
ταφραστές του κειμένου ( ο λόγος ρέει 
κρυστάλλινος) όσο και τα σκηνικά, 
τα κουστούμια, αλλά και οι φωτισμοί 
των άλλων συντελεστών. 

Η εμφύλια διαμάχη και μάλιστα 
σε άγρια μορφή, ανάμεσα στα μέλη 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι 
εδώ!

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ο ενδοεκπαιδευτικός εμφύλιος
Αγαπητή Ελένα, της Λουντμίλας Ραζουμόφσκαγια

Αγαπητή Ελένα
της Λουντμίλας Ραζουμόφ-
σκαγια
Θέατρο επί Κολωνώ 

Μετάφραση: Βικτώρια Χαραλα-
μπίδου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη 
Καλλιτεχνική διεύθυνση/σκηνι-
κά/κοστούμια/αφίσα: Γιώργος 
Χατζηνικολάου 
Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτό-
πουλος
Φωτογραφίες: Δημήτρης Στου-
πάκης
 Βοηθοί σκηνοθέτη: Χρυσόθεμις 
Αμανατίδη, Βάλεια Τζανέτου  
Διανομή 
Ελένα Σεργκέγιεβνα: Αριέττα 
Μουτούση
Βαλόντια: Γιάννης Λεάκος
Πάβελ: Δημήτρης Σαμόλης

Βίτια: Χρήστος Κοντογεώργης
Λιάλια: Ηρώ Πεκτέση  

Πρώτη παράσταση: Πέμπτη 16 
Οκτωβρίου 2014
Τελευταία παράσταση: Σάββατο 
31 Ιανουαρίου 2015
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη, Παρασκευή 9:15 μμ, 
Σάββατο 6:30 μμ και 9:15 μμ, 
Κυριακή 18:30
Θέατρο επί Κολωνώ: Ναυπλί-
ου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, 
Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 5138067 (κάθε 
μέρα -κατά κανόνα-1:00 μμ με 
10:00 μμ)
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«Μια πράξη υπαγορευμένη από 
το ένστικτο της ζωής», γράφει στον 
Αντίχριστο ο Νίτσε, «αποδεικνύε-
ται σωστή από τη χαρά που τη συ-
νοδεύει· κι όμως, αυτός ο μηδενι-
στής (εννοεί τον Καντ), με τα χρι-
στιανοδογματικά του σπλάχνα, 
θεώρησε τη χαρά  ε ν α ν τ ί ω - 
σ η...» στην αρετή, βέβαια. Η πα-
ραληρηματική φώτιση του Νίτσε, 
μέσα από μια ανελέητη επίθεση 
κατά της καντιανής ηθικής, είδε 
αίφνης καθαρά όλη τη «γερμανι-
κή décadence», όπως τη χαρακτη-
ρίζει. 

Κ 
ι είναι αλήθεια πως, 
μέσα στον εικοστό κυρί-
ως αιώνα, αυτή η βλο-
συρή «γερμανική» ηθι-

κή, που αντιμάχεται αφίλιωτα τη 
χαρά, μόλυνε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, της ανατολικής χριστιανοσύνης 
μη εξαιρουμένης. «Τι θα μπορού-
σε ποτέ να μας καταστρέψει γρηγο-
ρότερα από όσο η εργασία, η σκέψη, 
το συναίσθημα, αναγόμενα σε μη-
χανικά αυτόματα του «καθήκοντος», 
και πραγματούμενα δίχως εσωτε-
ρική αναγκαιότητα, δίχως μια βα-
θιά προσωπική επιλογή, δίχως  χ α 
ρ ά;  Τούτη είναι ακριβώς η  συντα-
γή  της décadence, ου μην αλλά και 
της ηλιθιότητας...»1. Ο ίδιος ο Νί-
τσε, που άφησε τον μάταιο αυτό κό-
σμο στα 1900, δεν έζησε να δει τα 
εγκληματικά αποτελέσματα αυτής 
της «ηλιθιότητας», που την πλήρω-
σε με πολύ αίμα ο εικοστός αιώνας 
σε Δύση και Ανατολή – είναι ο Σολ-
ζενίτσιν που έχει αγγίξει τη «μαθη-
τεία» του Λένιν στο ομοίως γερμα-
νικό καλβινιστικό περιβάλλον της 
Ζυρίχης2.

Βέβαια, η décadence, που ακο-
λούθησε η Δύση μετά τους δύο 
πνιγμένους στο αίμα παγκόσμιους 
πολέμους, έκανε στη συνέχεια την 
ηλιθιότητα να πετάξει το μωρό της 
αρετής μαζί με τα απόνερα της κα-
ταπίεσης της χαράς. Ενοχοποίησε 
συνολικά τον Χριστιανισμό και κή-
ρυξε «επιστροφή» σ’ έναν αρχαιο-
λατρικό ηδονισμό, παραβλέποντας 
ή και αποσιωπώντας ότι ίσα ίσα η 
αρετή υπήρξε κύριο ζητούμενο της 
αρχαίας σκέψης, ζητούμενο που ο 
Χριστιανισμός αναδιατύπωσε με 
τους δικούς του όρους. Και τώρα; 
Τώρα που μπήκε γερά ο εικοστός 
πρώτος; Βρισκόμαστε ίσως μπρο-
στά στη συνέχιση της ηλιθιότητας: 
η θρησκεία κατανοείται όχι ως μια 

εσωτερική αναγκαιότητα ή μια βα-
θιά προσωπική επιλογή, κατά το 
«ένδον σκάπτε» του αρχαίου σο-
φού που υιοθέτησε η χριστιανική 
ασκητική παράδοση, αλλά με τους 
μηδενιστικούς όρους του καθήκο-
ντος, όπως ευφυέστατα το περιγρά-
φει ο Νίτσε –Γερμανός σοφός, για 
να είμαστε δίκαιοι. Αυτή την ανελέ-
ητη επίθεση στη χαρά, δηλαδή στη 
ζωή την ίδια, θα τη συναντήσει κα-
νείς σήμερα σε όλο το φάσμα του 
Χριστιανισμού, στον Ρωμαιοκαθο-
λικισμό, στον Προτεσταντισμό, αλλά 
και στη φανατική Ορθοδοξία, στη 
σύγχρονη αυτή μετάλλαξη του πι-
ετιστικού ευσεβισμού των χριστια-
νικών οργανώσεων. Θα τη συνα-
ντήσει ομοίως στο φανατικό Ισλάμ 
οι αμερικανο-αγγλο-γαλλο- ή και 
αραβο-τραφείς τζιχαντιστές έχουν 
μεγαλώσει ποτισμένοι από την κα-
ντιανή ηθική νομοτέλεια του «κα-
θήκοντος».

Νομίζω ότι αυτή η ασύμμετρη 
εισαγωγή είναι μάλλον αναγκαία 
προκειμένου να μιλήσουμε για την 
ταινία του Ντίτριχ Μπρίγκερμαν 
Οι Σταθμοί του Σταυρού. Η 14χρο-
νη Μαρία πηγαίνει στο κατηχητι-
κό μαζί με μια ομάδα παιδιών της 
ηλικίας της, για να ετοιμαστεί για το 

Χρίσμα, που στους Ρωμαιοκαθολι-
κούς γίνεται στην εφηβεία και όχι 
μαζί με το Βάπτισμα. Από θρησκευ-
όμενη οικογένεια, η οποία σχετίζε-
ται με μια ιδιαίτερα αυστηρή καθο-
λική οργάνωση, η Μαρία έχει κλί-
ση προς τα θεία, προς την αγιότητα, 
όπως την περιγράφει –και την κα-
ταλαβαίνει– η ίδια, μέσα από όσα 
διδάσκεται στην οικογένεια και την 
Εκκλησία. Για να φτάσει στην αγιό-
τητα πρέπει να στερηθεί κάθε χαρά, 
ακόμα και το να φάει ένα μπισκό-
το, όπως της υποδεικνύει ο πά-
τερ Βέμπερ. Η Μαρία έχει έναν μι-
κρό αδελφό, τον Γιοχάνες, ο οποί-
ος πάσχει από έναν ιδιότυπο αυτι-
σμό, δεν μιλάει. Η Μαρία, λοιπόν, 
σκέφτεται πως εάν θυσιάσει κάθε 

χαρά, εάν θυσιαστεί η ίδια, ο μικρός 
της αδελφός θα γίνει καλά. Έτσι αρ-
χίζει η πορεία της προς τον Γολγο-
θά, ο δρόμος του Σταυρού, που έχει 
τα κότσια να τον βαδίσει έως τέλους. 
Η ταινία χωρίζεται σε δεκατέσσερα 
μέρη,  όσοι και οι Σταθμοί του Ιη-
σού στην πορεία του προς τον Γολ-
γοθά, σύμφωνα με τη ρωμαιοκα-
θολική θεολογία. Τη στιγμή που η 
Μαρία θα πεθαίνει από ασιτία, ο μι-
κρός Γιοχάνες λέει τις πρώτες του 
λέξεις...

Είναι ο Ντίτριχ Μπρίγκερ-
μαν και η αδελφή του Άννα, με την 
οποία έχουν γράψει μαζί το σενά-
ριο, θρήσκοι; Όχι, αν και έχουν με-
γαλώσει σε αυστηρό θρησκευτικό 
περιβάλλον. Ξέρουν ωστόσο από 
πρώτο χέρι την εσωτερική «κακο-
ποίηση»-καταπίεση που υφίσταται 
η μικρή Μαρία. Ο ίδιος ο σκηνο-
θέτης αναρωτιέται: «Όταν τα παιδιά 
μεγαλώνουνε με τέτοια διδάγματα, 
δεν είναι από μόνο του κακοποί-
ηση, παγκόσμια και πνευματική;» 
Ασφαλώς! Η ίδια, ωστόσο, η κλίση 
της Μαρίας προς τα θεία είναι πη-
γαία, αληθινή, όσο κι αν κακοποιεί-
ται από έναν Χριστιανισμό που δεν 
αρνείται απλώς τη χαρά, αλλά και 
τη σύγχρονη ζωή εν γένει. Το θαύ-
μα επίσης που δείχνει η ταινία εί-
ναι κι αυτό αληθινό. Ο σκηνοθέτης 
εδώ βουτά από την καταγγελία στην 
αμηχανία. Δεν στέκεται αμέτοχος ή 
με κατανόηση απέναντι στην ηρωί-
δα του και στην επιλογή της, όπως 
κάνει ο Παυλικόφσκι με την Ida. 
Τραβάει στα άκρα την ψυχική κα-
κοποίηση της Μαρίας, δείχνοντας 
με το δάχτυλο τους υπαίτιους, τον 
πάτερ Βέμπερ και τη μητέρα της. 
Και όταν η Μαρία αποφασίζει τε-
λικά να πεθάνει, πραγματοποιώ-
ντας το τάμα της, αποτραβιέται μη 
ξέροντας τι ακριβώς να κάνει που 
ο Γιοχάνες γίνεται καλά. Είναι, άλ-
λωστε, αυτό το μόνο πλάνο, μαζί με 
εκείνο του Χρίσματος, που η μηχα-
νή κινείται. Γιατί η ταινία είναι ορ-
γανωμένη σε δεκατέσσερα ακίνη-
τα πλάνα, όσοι και οι Σταθμοί του 
Σταυρού. Κίνηση επίσης υπάρχει 
και στο τελευταίο πλάνο της ταφής. 
Η μηχανή θα σηκωθεί ψηλά, σε μια 
αποθέωση της ηρωίδας, ενώ ακού-
γεται η φωνή της να λέει «Αμήν». 
Είναι κακοποιημένη η Μαρία, ή 
σταυρωμένη μάρτυρας της πίστης 
της; Η αμφιθυμία του σκηνοθέτη 
και της σεναριογράφου είναι φα-
νερή. Γιατί την άρνηση ή την αγνό-

ηση της θρησκείας πριν λίγο ακο-
λουθεί σήμερα η αμηχανία μπρος 
στη θρησκευτική στράτευση, που 
όσο κι αν γίνεται καταστροφική, εί-
ναι κάποτε μνημειώδης: Μπορεί 
να κατεδαφίσει δύο ουρανοξύστες 
με ένα μαχαίρι!

Στυλιστικά μνημειώδης είναι 
και η ταινία. Αποτελούμενη από 
δεκατέσσερα, τα περισσότερα ακί-
νητα, μονοπλάνα, όπως είπα, κα-
ταφέρνει να σηκώσει ψηλά τους 
δραματικούς της τόνους. Η ερμη-
νεία της Λίας Βαν Άκεν (γεννημέ-
νη το 1999!) στο ρόλο της Μαρίας 
είναι αξιοθαύμαστη. Σηκώνει επά-
ξια όλο το βάρος του έργου κι ενός 
πραγματικά δύσκολου ρόλου. Δί-
πλα της η Φραντσέσκα Βάις, που 
κάνει τη μητέρα και ο Φλόριαν 
Στέτερ, στον ρόλο του πατέρα Βέ-
μπερ, αν και πολύ καλοί και οι δύο, 
όπως και η Λουσί Αρόν, στον ρόλο 
της Μπερναντέτ, υστερούν σε λάμ-
ψη. Η ταινία βραβεύτηκε στο Φεστι-
βάλ του Βερολίνου για το σενάριό 
της, ενώ απέσπασε το Βραβείο της 
Οικουμενικής Επιτροπής, των χρι-
στιανών κριτικών δηλαδή.

Όσο για την ουσία του θέμα-
τος και για την αμηχανία που λέγα-
με πριν, καμιά φορά οι απαντήσεις 
είναι πολύ παλιές, γιατί και οι ερω-
τήσεις είναι αρχαίες. Φαίνεται πως 
εκείνο που στερείται η μικρή Μα-
ρία από έναν στενόκαρδο, αγέλαστο 
και νομικό Χριστιανισμό, το κερδί-
ζει με τη φλόγα της πίστης της στον 
ίδιο τον Χριστό μα το ίδιο παράδοξο 
συμβαίνει και στον Νίτσε, που κα-
ταγγέλλει τον Χριστιανισμό εν ονό-
ματι του Χριστού! Ακόμα ηχεί εκεί-
νο που λέει ο Παύλος προς τους 
Ρωμαίους, που φαίνεται πως είχαν 
από τον πρώτο κιόλας αιώνα εμμο-
νή στη νομική σκληρότητα: «Ο γαρ 
νόμος οργήν κατεργάζεται» (4:15) 
και η σωτηρία είναι χάρισμα, δώρο 
της πίστης.

Ο Ταρκόφσκι το ήξερε, κι ο 
Ντράγιερ το ίδιο. Ο Μπρίγκερμαν 
το διερευνά.
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