
Φ 
åýãåé, ìå ôï áíÜèåìá 
åíüò ëáïý íá ôïí óõ-
íïäåýåé, Ý÷ïíôáò åðé-
ôåëÝóåé ôçí ôåëåõôáßá 

ðñÜîç ôçò ðñïäïóßáò: Íá äÝóåé 
÷åéñïðüäáñá ôçí ÅëëÜäá, íá ôç 
ìåôáâÜëåé óå Ýíá äéåèíÝò óêïõ-
ðßäé, íá êÜíåé ó÷åäüí áäýíáôç ôç 
óõãêñüôçóç  ìéáò óôïé÷åéùäþò 
åèíéêÞò åíáëëáêôéêÞò ðïëéôéêÞò 
áðü ôéò õðáñêôÝò ðïëéôéêÝò äõíÜ-

ìåéò. Ìå ôçí ôåëåõôáßá ðñÜîç Ý÷åé 
íáñêïèåôÞóåé ôçí üðïéá èåóìé-
êÞ óõíÝ÷åéá èá ôïëìïýóå íá áì-
öéóâçôÞóåé ôç ìíçìïíéáêÞ ðï-
ëéôéêÞ. Êáé áõôüò Þôáí ï óôü÷ïò 
ôùí åíôïëÝùí ôïõ, ðñïöáíþò ôçò 
ÌÝñêåë, áëëÜ êáé ôïõ êïõôïðü-
íçñïõ íåõñüóðáóôïõ ôùí Çëõóß-
ùí, ðïõ ðáñßóôáíå ôïí áãáíáêôé-
óìÝíï åê ôùí õóôÝñùí.

Åêìåôáëëåõüìåíïé ìÝ÷ñé ôçí 
ôåëåõôáßá óôéãìÞ ôïí ðñáêôïñß-
óêï êáé ôç ëýóóá ôïõ ãéá åîïõóßá, 
åðé÷åßñçóáí íá äÝóïõí ÷åéñïðü-

äáñá ôïí åëëçíéêü ëáü óôéò áðï-
öÜóåéò ôïõò, íá ôïí ìåôáâÜëïõí 
óå Üèõñìá êáé óôï ôÝëïò, åÜí ìðï-
ñÝóïõí êáé ÷ñåéáóôåß, íá ôïí ðåôÜ-
îïõí áðü ôçí åõñùæþíç óôçí êü-
ëáóç ìéáò õðïôéìçìÝíçò ôïõëÜ-
÷éóôïí 60% Þ 70% äñá÷ìÞò. ¸ôóé 
èá ÷áñïýí êáé ïé êñåôßíïé ðïõ 
ìå ôï áæçìßùôï ðáñéóôÜíïõí ôïí 
åðáíáóôÜôç, êáé ôïõò ïðïßïõò èá 
ðáßñíïõí ìå ôéò ðÝôñåò áýñéï ïé 
åîáðáôçìÝíïé ïðáäïß ôïõò.

 Êáé ðùò ìåèïäåýïõí êÜôé 
áíÜëïãï, öÜíçêå êáèáñÜ áðü ôï 

üôé ìåôÝèåóáí ãéá ðñþôç öïñÜ ôç 
óõæÞôçóç óôï åÜí ïé ¸ëëçíåò èÝ-
ëïõí íá ìåßíïõí óôçí åõñùæþ-
íç, Ýôóé þóôå ôï äßëçììá íá åìöá-
íßæåôáé åßôå áðïäï÷Þ ôçò ïëïêëç-
ñùôéêÞò áðïéêéïðïßçóçò, åßôå åðé-
óôñïöÞ óôç äñá÷ìÞ. ÌÝóá óå äýï 
ìÞíåò, ôá ðñÜãìáôá åðéôá÷ýíèç-
êáí åêðëçêôéêÜ. ÐåñÜóáìå áðü 
ôïõò åêâéáóìïýò ãéá ôç äüóç óôç 
óõæÞôçóç ðåñß åîüäïõ.

Ôé äÝïí ãåíÝóèáé;
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» Σελίδα 11,  Το δημόσιο σχολείο μπροστά στην κατάρρευση!

Α. Κλάρας

∆ιαγραφή μέρους του 
ελληνικού χρέους

Σελίδα 10

Áí ü÷é åìåßò, ðïéïß;

Και τι περιμένεις από ανθρώπους
Που τους βιάσανε τις γυναίκες
μπροστά στα μάτια τους
Και δεν τραβήξανε το σουγιά τους.
Απαθώς τότε
Κι’ απαθώς
Σήμερα
Ζητάνε απλώς διαζύγιο
Τέτοιοι ρουφιάνοι
∆εν μπορούν να πολεμήσουν για τί-
ποτε.

Ο ποιητής Παντελής Μηχανικός 
για την… Κύπρο

Σήμερα το ανάθεμα είναι γενικό. Και 
όλοι φροντίζουν να ταχθούν ενάντια 
στον πράκτορα που αποχωρεί από το 
προσκήνιο. Άραγε όμως φταίει μόνο 
ο πράκτορας; Ποιοι τον έφεραν στην 
εξουσία; ∆εν τον έφερε ο αρχιαπα-
τεώνας πατέρας του; ∆εν τον έφερε 
ο μάγος της ένταξης στο ευρώ, Ση-
μίτης; ∆εν τον έφερε η συμμορία του 
κόμματος που νέμεται την εξουσία 
τόσα χρόνια; ∆εν τον έφεραν οι «ντα-
βατζήδες», ο Μπόμπολας, ο κουλ-
τουριάρης Λαμπράκης, και ο Κόκκα-

λης; ∆εν τον έφεραν οι Πρετεντέρη-
δες, οι Τσίμες, οι Παπαχελάδες και 
όλη η  κομπανία των ΜΜΕ; ∆εν τον 
έφεραν οι συνδικαλιστές και οι Πα-
ναγιωτακόπουλοι που σήμερα δια-
μαρτύρονται; ∆εν τον έφεραν άραγε 
όλοι εκείνοι που πήγαν και τον ψή-
φισαν για να εκλεγεί «δημοψηφιστι-
κά» ως ο μοναδικός αρχηγός, ανάμε-
σά τους και παλιοί φίλοι και σύντρο-
φοι, που εξαργύρωσαν με κάποια θε-
σούλα την προδοσία των ιδανικών 
τους; ∆εν τον έφεραν εκείνοι οι δη-

μοσιογράφοι του πατριωτικού χώρου, 
που μερικούς μήνες πριν τις μοιραίες 
εκλογές του 2009 τον στήριξαν, ορι-
σμένοι μάλιστα με απίθανες κωλο-
τούμπες και μεταγραφές; ∆εν τον έφε-
ραν οι ψευδοαριστεροί και οι ψευδο-
επαναστάτες της κακιάς ώρας, που η 
μοναδική τους λύσσα στρεφόταν κατά 
της «∆εξιάς» και οργάνωσαν μαζί με 
το Γιωργάκη την ψευδοεπανάσταση 
του ∆εκέμβρη του  2008;  Και η λίστα 
μπορεί να πάει πολύ μακριά. ∆εν τον 
έφερε η συγγενής μου που λυσσαλέα 

τον υποστήριζε μέχρι τελευταία στιγ-
μή; ∆εν τον έφερε ένα γενικευμένο 
πνεύμα αμοραλισμού, διάλυσης, ηθι-
κής έκπτωσης και εθνομηδενισμού; 
∆εν τον έφερε ο ελληνικός λαός, σε 
μια από τις πιο κακές στιγμές της ιστο-
ρίας του; 

Η κάθαρση από το άγος των Πα-
πανδρέου πρέπει να φτάσει πολύ μα-
κριά. ∆υστυχώς και σε σένα «υπο-
κριτή αναγνώστη, όμοιέ μου αδερφέ 
μου». Για να μπορούμε, για να μπο-
ρέσουμε, να ξανασηκωθούμε.       Γ.Κ. 

Άρθρο παρέμβαση της
Κίνησης Πολιτών Άρδην

Ó å ë ß ä á  1 9

Øõ÷éêÞ õãåßá:
ç áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò;

Η τελευταία παράσταση της δυναστείας

Ã. ÊáñáìðåëéÜò: Ôï êüëðï ãêñüóï ðïõ ìç÷áíåýôçêå ï ÃÁÐ ìáæß ìå ôïõò Ãåñìáíïýò Óåëßäåò 14-15
»

  εκ ΡΗΞΗΣ

Ôï ¼×É ôïõ 
åëëçíéêïý ëáïý!

Óåëßäá 16-18

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

Σήμερα

Ôéò ðôáßåé; 

Γιώργος Κοντογιώργης

Να συλληφθεί ο ΓΑΠ
Σελίδα 13

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Όλη η εξουσία στους 
Γερμανούς;

Σελίδα 12

Συνέντευξη με μέλη της κοινότητας

Κοινωνική κατάληψη 
«Επιβίωση»

Σελίδα 6

Ó å ë ß ä á  2 0 - 2 1

Ôï ÍÁÔÏ åãêáèß-
óôáôáé óôçí ÁöñéêÞ

Μάνος Στεφανίδης

Ρόλοι και μεταμορφώ-
σεις

Σελίδα 24

ÓõíÝ÷åéá óôçí 3ç óåëßäá
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται 
από μη κερδοσκοπικό σωματείο

Ιδιοκτήτης-Εκδότης 
Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας ∆ημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 
Οικονομικός υπεύθυνος 

Στράτος Ιωαννίδης
∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων

Ελένη Ζαχαροπούλου 
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com
Tυπογραφείο

Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε.
Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει στην 3 ∆εκεμβρίου 2011

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 

από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 

Σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το 

πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 

των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-

νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστο-

κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βι-

βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 

Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 

543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ:

• Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-

μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-

ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-

ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 

ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 

116/772277-01). 

• Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 

των συντακτών της. 

 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση efrixi@gmail.com

• Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-

φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-

κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 

κοστίζει 30 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Στο παρά πέντε

Ðþò áëëÜæïõí 
ïé êáéñïß

Θυμάμαι, πριν  από  λίγα 
χρόνια, πως  στις εορταστικές 
εκδηλώσεις  για  την  επέτειο 
του  ΟΧΙ, κυρίαρχη  θέση  είχαν 
οι κοτσάνες  ορισμένων 
μαθητών  στην  ερώτηση: «Τι 
γιορτάζουμε  σήμερα;» Ή, 
στην  πιο  σεξιστική  εκδοχή 
του  σάπιου  θεάματος, είχαμε 
φτάσει  στο  σημείο  τα κανάλια 
να  μας  παρουσιάζουν  την 
«Μις Παρέλαση» ή τα 
εκατοστά  από  τις φούστες  των 
μαθητριών! Κανείς  δεν  μπορεί 
να  ξεχάσει  τα κροκοδείλια 
δάκρυα  των  τηλεοπτικών 
αστέρων…για  το παρόν  ή και 
το μέλλον  των  παιδιών  μας! 
Και  τη μέρα  που… τους  γύρισαν 
την  πλάτη, τους  μούντζωσαν 
και τους  έφτυσαν, όρμησαν  να 
τους  κατασπαράξουν! Τη μέρα 
που  σύσσωμη  η ελληνική 
νεολαία  αντέταξε  ένα ιστορικό 
ΟΧΙ στη  νέα  κατοχή  και τους 
νέους  Τσολάκογλου, τα 
κουστουμαρισμένα  παγαλάκια 
οργίασαν  σε βάρος  τους.
Μπορεί  το πείραμά  σας  να 
ξεπατώσετε  την  εθνική 
συνείδηση  από  την  ελληνική 
νεολαία  να  είχε κάποια 
αποτελέσματα… Ξεχάσατε 
όμως  πως  κάθε  γωνιά  αυτού 
του  τόπου, μαρτυρά  μια 
ένδοξη  στιγμή  αντίστασης, μια 
πράξη  αυτοθυσίας  για  το κοινό 
καλό. Κύριοι, το παιχνίδι 
έληξε. Έχετε  πια  να  κάνετε  με 
λαό!

Λάμπης

ÌåôÜ ôïí ÃÁÐ, 
ç ÌÝñêåë

Καλά, με εμάς  η κυρία  Μέρκελ 
μπορεί  να  αυτοπαρουσιάζεται 
παντοδύναμη. Στα δικά  της 
μέρη  πάντως  φαίνεται  να  έχει 
χάσει  τον  μπούσουλα! 
 Στο ερώτημα  εάν  θέλουν 
η Άγκελα  Μέρκελ  και οι 
Χριστιανοδημοκράτες  να 
κερδίσουν  τρίτη  θητεία 
το 2013, ποσοστό  50% 
των  ψηφοφόρων  που 
ερωτήθηκαν  στο  πλαίσιο 
της δημοσκόπησης  του 
ινστιτούτου  Forsa για  το 
περιοδικό  Stern απάντησαν 
«όχι». Στην  δημοσκόπηση 
οι Χριστιανοδημοκράτες  και 
Χριστιανοκοινωνιστές  (CDU/
CSU) της Μέρκελ  φέρονται  να 

υπολείπονται  εννέα  μονάδων 
των  Σοσιαλδημοκρατών  (SPD) 
και των  Πρασίνων. Μόλις 
το 39% όσων  ερωτήθηκαν 
τάχθηκαν  υπέρ  της νίκης 
της Μέρκελ  και του  CDU. Οι 
ψηφοφόροι  εμφανίζονται 
διχασμένοι  για  τους 
χειρισμούς  της, με το 46% να 
εκτιμούν  ότι δεν  χειρίστηκε 
σωστά  την  κρίση…

Αντωνίου- Ποδοσφαιριστής

Óôï ÊáôÜñ ï 
Éåñþíõìïò

Στο Κατάρ  ο Ιερώνυμος
Την  δυσκολότερη  στιγμή  για 
τον  ελληνικό  λαό, αίσθηση 
προκαλεί  η παντελής 
απουσία  της ηγεσίας  της 
ελληνικής  Εκκλησίας. Ο 
αρχιεπίσκοπος  Ιερώνυμος, 
όχι  μόνο  δε θέλησε  να  γίνει 
ο εμπνευστής  της αντίστασης 
του  ελληνικού  λαού. Όχι μόνο 
δεν  μπόρεσε  να  συμβάλει 
στη  διαμόρφωση  δομών 
κοινωνικής  αλληλεγγύης. 
Αλλά  σαν  άλλος  σύμβουλος 
των  μνημονιακών  δυνάμεων, 
προσέτρεξε  στον  εμίρη  του 
Κατάρ, να  παρακαλέσει  για 
«ενεργειακές» επενδύσεις! 
Ευτυχώς  που  στην  ελλαδική 
Εκκλησία  υπάρχουν  και 
φωνές, όπως  του  μητροπολίτη 
Νικολάου, που  μετέχει  και 
υποστηρίζει  την  αντίσταση  της 
κοινωνίας. 

Κώστας Βαρούλκος

Ðïéïß ôï 
øÞöéóáí

Ποιοι  το ψήφισαν
Πέμπτη  βράδυ, και όλοι 
εκφράζουν  την  απορία, 
συνάμα  και την  αηδία  τους  για 
τα λεγόμενα  και τις πράξεις 
του  πρωθυπουργού  που 
δεν  λέει να  ξεκουμπιστεί. 
Ένα  μείγμα  ηλιθιότητας, 
αλαζονείας, δολιότητας, 
βλακείας  και οσφυοκαμψίας 
σπάνια  θα  συναντήσει 
κανείς, ωστόσο  στις μεγάλες 
δόσεις  που  το παίρνουμε  τον 
τελευταίο  καιρό, δημιουργεί 
αισθήματα  πανικού  και 
ασφυξίας. Πότε  επιτέλους  θα 
φύγει; Το ερώτημα  πλανιέται 
στα  μυαλά  όλων. Είναι  πλέον 
όρος  επιβίωσης. Ωστόσο 
μια  άλλη  αγωνία  λειτουργεί 
βαθύτερα, προσθέτοντας 

!
×ñåéÜæïíôáé êáé ïé 
óõììá÷ßåò 
Ôï ôåëåõôáßï åðåéóüäéï ôçò ðåñéðÝôåéÜò 
ìáò óôçí Åõñþðç êáôÝäåéîå ðüóï åíôá-
öéáóìÝíç åßíáé ïðïéáäÞðïôå Ýíäåé-
îç äçìïêñáôßáò ìÝóá óôçí Åõñùæþíç.  

ÐñáãìáôéêÜ, ïé Ôåýôïíåò êõñßáñ÷ïé, ïé óõíåñãÜôåò ôïõò 
êáé ïé áãïñÝò äåí ìáò áöÞíïõí íá êÜíïõìå ïýôå åêëïãÝò, 
êáé áí ðåñíïýóå áðü ôï ÷Ýñé ôïõò, èá êáôáñãïýóáí Üìåóá 
ôï ðïëßôåõìá, ãéá íá ìçí óêïôßæåé ç ëáúêÞ âïýëçóç ôïõò 
ó÷åäéáóìïýò ôïýôçò ôçò íåïöåïõäáñ÷ßáò. 
Åìåßò, äõóôõ÷þò, íéþèïõìå Þäç ùò ïé ðñþôïé Ýãêëåéóôïé 
áõôÞò ôçò öõëáêÞò, åíþ åßíáé âÝâáéï üôé óýíôïìá èá ìáò 
êÜíïõí ðáñÝá êáé Üëëïé ôñüöéìïé, ôçò ðåñéþíõìçò ëÝó÷çò 
ôùí  ‘ãïõñïõíéþí’  (PIGS - Ðïñôïãáëßá, Éóðáíßá, Éñëáí-
äßá, ÅëëÜäá). 
Ãé’ áõôü ôï ëüãï êáé åßìáóôå óå èÝóç, ùò êßíçìá âÝâáéá êáé 
ü÷é ùò êáôï÷éêü êñÜôïò, íá èÝóïõìå óôïõò Üëëïõò åõñù-
ðáúêïýò ëáïýò áõôÜ ôá æçôÞìáôá. 
Ïýôùò Þ Üëëùò, áí åßíáé íá ðñïêýøåé áíôßóôáóç óôçí áîß-
ùóç ôùí Ãåñìáíþí íá õðïôÜîïõí åê íÝïõ ôçí Åõñþðç, 
óôïí öáóéóìü ôùí ôñáðåæþí êáé óôïí óôñáããáëéóìü ôïõ 
åõñþ, ôþñá åßíáé ç þñá, ðïõ ôá áöåíôéêÜ ôçò Åõñþðçò 
äçìéïõñãïýí äõóáñÝóêåéá ìå ôç óõìðåñéöïñÜ ôïõò! 
ÅîÜëëïõ, ç óýìðôõîç óõììá÷éþí áðïôåëåß ðñïûðüèåóç 
ãéá íá âãåé ç ÷þñá áðü ôï áäéÝîïäï. Êáé èá Þôáí ðïëý 
ðéï áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôéò áíôéóôÜóåéò ôùí ÅëëÞíùí íá 
êáôáóôñþóïõìå âéþóéìåò óôñáôçãéêÝò, áðü ôï íá ðåôÜìå 
åýêïëåò ðáñüëåò êáé íá êáìùíüìáóôå ôïõò ìÜãêåò ôïõ 
êáöåíåßïõ... 

Ð.Ö. 

περισσότερο  άγχος. Τι θα 
γίνει  μ ’ όλους  αυτούς  που 
επί 35ετία ψηφίζουν  και 
ανέχονται  τούτην  τη βλακώδη 
καταστροφική  δύναμη  που 
μας  έχει συνθλίψει  σήμερα; 
Θα βάλουν  μυαλό  ή μήπως 
όλοι  αυτοί  που  σήμερα 
διαπομπεύουν  τους  τωρινούς 
ΠΑΣΟΚΟΥΣ, θα  αποθεώνουν 
τους  αυριανούς; Ό,τι και να 
γίνει, ό,τι και να  κάνουμε, 
ένα  είναι σίγουρο: Αν  είναι 
να  ξεκινήσουμε  μια  αλλαγή 
σ ’ αυτόν  τον  τόπο,  έστω  και 
στο  παρά  πέντε, θα  πρέπει 
να  είναι βαθιά  και επί της 
ουσίας. Οι εύκολες  και 
βιαστικές λύσεις, όπως  και τα 
αντιμνημονιακά  προσωπεία 
που  διακινούνται  ελεύθερα 
και σε αφθονία  αυτές  τις 
μέρες, θα  λειτουργήσουν  ως 
θηλιές  που  θα  μας  σφίξουν 
αύριο  το λαιμό. Γι ’ αυτό, αυτή 
τη φορά  ό,τι λέμε  θα  πρέπει 
να  το εννοούμε. Όχι όπως 
στην  πρώτη  μεταπολίτευση 
των  παπατζήδων  και των 
οπορτουνιστών. 

Α. Π. Έλπιδος

Äõü ÅëëÜäåò 
óõãêñïýïíôáé

∆υό  Ελλάδες  συγκρούονται
Η ιστορία  με το παλικάρι  που 
έριξε τη μούτζα  περνώντας 
μπροστά  από  τους  επίσημους 
στη  Λάρισα, δεν  είναι  αστεία. 
Το παιδί, γόνος  μιας 
οικογένειας  με 16 παιδιά, 
αριστούχος, δουλεύει  στην 
οικοδομή  για  το μεροκάματο. 
Εκεί όπου  και τον  βρήκαν  οι 
ειδήσεις  για  την  επικείμενη 
τιμωρία  του  (αποβολή  από 
όλα  τα σχολεία  της Λάρισας, 
έλεγαν). 
Ο μαθητής  εκφράζει  μιαν 
άλλη  Ελλάδα. Την  Ελλάδα  της 
αξιοπρέπειας  που  αναδύεται 
παλεύοντας  τις δυσκολίες  της 
ζωής. Η πράξη  του, καθώς  και 
οι αποτυχημένες  προσπάθειες 
δίωξής  της, συμβολίζουν  την 
σύγκρουση  ανάμεσα  στον  δικό 
του  κόσμο, και σ ’ εκείνο των 
επισήμων, ανθρώπων  που 
δεν  έχουν  δουλέψει  ποτέ στη 
ζωή  τους, και πέτυχαν  την 
κοινωνική  άνοδο  γλείφοντας 
και προσκυνώντας  όσους 
διέλυσαν  αυτή  τη χώρα. Τόσο 
απλά. Ο λαός  οφείλει  έναν 
έπαινο  σ ’ αυτό  το παλικάρι, 
γιατί  αποκατέστησε  την 
χαμένη  τιμή  και αξιοπρέπεια 
αυτού  του  λαού. 
 

 Ά. Λ. Ληλος 

Συνδρομές
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Ο 
åëëçíéêüò ëáüò ðñÝ-
ðåé ìå óïâáñüôç-
ôá êáé áðïöáóéóôé-
êüôçôá íá óõíå÷ß-

óåé íá áíôéôÜóóåôáé óôçí ðïëéôéêÞ 
ôïõ åîáíäñáðïäéóìïý ôçò ÷þñáò 
êáé åíüò êïõñÝìáôïò ôá âÜñç ôïõ 
ïðïßïõ èá ðÝóïõí áðïêëåéóôéêÜ 
ðÜíù óôéò ðëÜôåò ôïõ. ÐñÝðåé íá 
óõíå÷ßóåé íá áñíåßôáé ôçí õðïèÞ-
êåõóç ôçò ðåñéïõóßáò ôçò ÷þñáò 
êáé íá åðéìÝíåé ðåéóìáôéêÜ óôçí 
áíáäéáðñáãìÜôåõóç üëùí ôùí 
óõìöùíéþí ðïõ Ý÷åé õðïãñÜøåé ç 
êõâÝñíçóç ôùí Êïõßóëéíãê. 

Ï åëëçíéêüò ëáüò ìðïñåß êáé 
ðñÝðåé íá åðéìåßíåé óôïí äñü-
ìï ðïõ Üíïéîå óôéò ðëáôåßåò êáé 
óõíÝ÷éóå ôüóï õðÝñï÷á ôçí 28ç 
Ïêôùâñßïõ. ¸÷åé äåßîåé áðïöáóé-
óôéêüôçôá êáé áãùíéóôéêü öñüíç-
ìá. 

Óå ü,ôé áöïñÜ óôïí ÷þñï ìáò, 
åêåßíïí ôïõ áíôéìíçìïíéáêïý ðá-
ôñéùôéêïý êéíÞìáôïò, åßíáé êáéñüò 
íá åðéäåßîïõìå êáé üëç ôç óïâá-
ñüôçôá ðïõ áðáéôïýí ïé ðåñéóôÜ-
óåéò. ÐëÝïí äåí Ý÷ïõìå êáíÝíá 
ðåñéèþñéï ãéá õóôåñéêÝò áíôéäñÜ-
óåéò, ãéá áíï÷Þ óå ìéêñïêïììáôé-
êÝò óôñáôçãéêÝò, ãéá ìðÜ÷áëá ðïõ 
áêõñþíïõí ôéò ëáúêÝò êéíçôïðïé-
Þóåéò, ãéá ðåñéöåñüìåíïõò ôçëå-
åõáããåëéóôÝò, ðïõ êçñýôôïõí ôçí 
Ýëåõóç ôçò ÄåõôÝñáò Ðáñïõóßáò. 

ÐñÝðåé íá åðéìåßíïõìå óôç 
óõãêñüôçóç åíüò óïâáñïý, ðáôñé-
ùôéêïý ðñïïäåõôéêïý êéíÞìáôïò, 
ðïõ èá áñ÷ßóåé íá åêöñÜæåé êáé íá 
ó÷çìáôïðïéåß ôç ëáúêÞ áãáíÜêôç-
óç.

Pro domo

Êáé óå  áõôü èá óõìâÜëïõ-
ìå áðïöáóéóôéêÜ åìåßò. ¼÷é ìüíïé 
ìáò, âÝâáéá, áëëÜ èá âñéóêüìáóôå 
óôïí ðõñÞíá ôïõ êáé èá ðñïóðá-
èÞóïõìå íá ëåéôïõñãÞóïõìå ùò 
åããýçóç áõôïý ôïõ åã÷åéñÞìáôïò: 

Ãéáôß, åðß ôñéÜíôá ðÝíôå ÷ñüíéá 
áíôéóôáèÞêáìå óôçí áðÜôç ìéáò 
ìåôáðïëßôåõóçò ðïõ åêìáýëéóå ôá 
ïñÜìáôá ôïõ ëáïý êáé åðé÷åßñçóå 
ôç äéáöèïñÜ ôïõ ßäéïõ ôïõ êïéíù-
íéêïý óþìáôïò. 

Ãéáôß, áðü ôçí áñ÷Þ ôçò óïóéá-
ëéóôéêÞò áðÜôçò, ôçí êáôáããåßëá-
ìå ùò ìåãÜëï êßíäõíï ãéá ôç ÷þñá 
êáé áñíçèÞêáìå ïðïéáäÞðïôå 
óõíäéáëëáãÞ ìáæß ôçò, üðïéï êáé 

áí Þôáí ôï ôßìçìá.
Ãéáôß, áñíçèÞêáìå ôçí åãêáôÜ-

ëåéøç  ôïõ ðáôñéùôéóìïý, óå áíôß-
èåóç ìå ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøç-
ößá ôçò áñéóôåñÜò, êáé åðéìåßíáìå 
ðÜíôá óôï ôåôñÜðôõ÷ï ðïõ áðïôå-
ëåß ôçí ðñïìåôùðßäá ìáò: ðáôñéù-
ôéóìüò, ïéêïëïãßá, éóüôçôá, äçìï-
êñáôßá. 

Ãéáôß, ðñáãìáôïðïéÞóáìå êáé 
üëåò ôéò áíáãêáßåò éäåïëïãéêÝò êáé 
èåùñçôéêÝò åðåîåñãáóßåò, åãêáôá-
ëåßðïíôáò ôéò ðáñù÷çìÝíåò éäåï-
ëïãßåò êáé ôïõò –éóìïýò ðïõ äéáé-
ñïýí ôï ëáü. 

Ãéáôß, ðáëÝøáìå óå üëá ôá ìÝ-
ôùðá êáé óå üëá ôá ðåäßá, áðü ôï 
åñãïóôÜóéï êáé ôï ãéáðß, ìÝ÷ñé ôï 
õøçëüôåñï èåùñçôéêü ðåäßï, ìå 
ôçí ßäéá åðéìïíÞ êáé áõôáðÜñíç-
óç.

Ãéáôß, óõììåôåß÷áìå áðáñÝ-
ãêëéôá óå üëïõò ôïõò ìåãÜëïõò 
áãþíåò ôïõ ëáïý ìáò, áðü ôç äçìé-
ïõñãßá ôùí åñãïóôáóéáêþí óùìá-
ôåßùí ôï 1974-1975 Ýùò ôçí ðÜëç 

åíÜíôéá óôï ó÷Ýäéï ÁíÜí, ôç ñå-
ðïýóåéá ðáñá÷Üñáîç ôçò éóôïñß-
áò, ôï áíôéìíçìïíéáêü êßíçìá.

Ãéáôß, äåí õðïóôåßëáìå ðïôÝ 
ôç óçìáßá ôùí áðüøåþí ìáò ìå 
ïðïéïäÞðïôå ôßìçìá, ãéáôß äåí 
óõìâéâáóôÞêáìå ðïôÝ, ãéáôß âãÞ-
êáìå «üðùò ìáò ãÝííçóå ç ìÜíá 
ìáò Éóðáíßá» (Ìé÷Üëçò Êáôóáñüò).

Êáé, êõñßùò, ãéáôß äåí ðÜøáìå 
üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá íá êñïýïõìå 
ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôéò 
åðåñ÷üìåíåò êáôáóôñïöÝò. 

Ãéá ìáò ÷ùñßò åìÜò;

¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá âéþóáìå 
ôï «ðáñÜäïîï», ïé áðëïß ðïëßôåò, 
Üó÷åôá ìå ðïëéôéêÞ ðñïÝëåõóç, 
íá óõìöùíïýí êáé íá êáôáíïïýí 
áõôÜ ðïõ åîáããÝëëáìå êáé ðñï-
óðáèïýóáìå. Ùóôüóï, áíôéìåôùðß-
æáìå ôçí õãåéïíïìéêÞ æþíç êáé ôïí 
áðïêëåéóìü ôùí åëéô êÜèå åßäïõò, 
ðïëéôéêþí, ðíåõìáôéêþí, äçìïóéï-
ãñáöéêþí. ÓÞìåñá  âÝâáéá ðïëëïß 
êáé áíÜìåóá óôéò åëßô –ôïõò ðïëéôé-
êïýò, ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò, ôïõò 
äéáíïïõìÝíïõò– ðñïó÷ùñïýí Þ 
óõììåñßæïíôáé ôéò áðüøåéò ìáò, 

Ýóôù êáé êáôüðéí åïñôÞò êáé áöïý 
ç ÷þñá ìðÞêå óå ìéá öïâåñÞ ðå-
ñéäßíçóç. ÊÜëëéï áñãÜ ðáñÜ ðïôÝ. 

ÊÜðïéïé áíÜìåóÜ ôïõò ðéóôåý-
ïõí ðùò ìðïñïýí íá ðÜñïõí ôá 
ëüãéá ìáò êáé íá ôá ÷ñçóéìïðïé-
Þóïõí êáôÜ ôï äïêïýí, ðáñáêÜ-
ìðôïíôáò üóïõò üëá áõôÜ ôá ÷ñü-
íéá ðÜëåøáí êáé ìÜôùóáí ãé’ áõôÜ. 

¼ìùò äåí èá ôïõò áöÞóïõ-
ìå. Ãéáôß äåí ôïõò åìðéóôåõüìáóôå. 
Ãéáôß áýñéï ìðïñïýí íá öïñÝóïõí 
êáéíïýñãéï óáêÜêé. Ãé’ áõôü èá åß-
ìáóôå ðáñüíôåò, ü,ôé êáé áí íïìß-
æïõí, üóï êáé íá ðñïóðáèÞóïõí 
íá áðïêëåßóïõí ôç öùíÞ ìáò, ãéáôß 
áðïôåëïýìå ôç óõíåßäçóç êáé ôçí 
åããýçóç ãéá ôç óõíÝ÷åéá êáé ôç óï-
âáñüôçôá ôïõ ðáôñéùôéêïý ðñïï-
äåõôéêïý ÷þñïõ.

ÁíôÝîáìå äýóêïëåò ìÝñåò, ìü-
íïé ìáò êÜðïôå, Þ ó÷åäüí ìüíïé, 
ëÝôå íá åîáöáíéóôïýìå óÞìåñá 
ðïõ ïé áðüøåéò ìáò ãßíïíôáé êôÞìá 
åõñýôåñùí êéíÞóåùí, åõñýôåñùí 
ìáæþí; Äåí íïìßæïõìå. 

Ο ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να επιμείνει στον δρόμο που άνοιξε στις πλατείες 

Áí ü÷é åìåßò, ðïéïß;

                                                                                                                                          ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñþôç óåëßäá

ÁíôÝîáìå äýóêïëåò ìÝñåò, ìüíïé ìáò êÜðïôå, Þ ó÷åäüí ìüíïé, ëÝôå íá åîáöáíéóôïýìå óÞìåñá ðïõ ïé áðüøåéò ìáò ãßíïíôáé êôÞìá åõñýôåñùí 
êéíÞóåùí, åõñýôåñùí ìáæþí; Äåí íïìßæïõìå. 

“ 

∆εν υποστείλα-

με ποτέ τη ση-

μαία των από-

ψεών μας με 

οποιοδήποτε τί-

μημα, γιατί δεν 

συμβιβαστήκα-

με ποτέ, γιατί 

βγήκαμε «όπως 

μας γέννησε η 

μάνα μας Ισπα-

νία» (Μιχάλης 

Κατσαρός).
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Ç ôåëåõôáßá ôñéìåñÞò óõíÜíôç-
óç ìåôáîý Ìðáí Êé Ìïõí, Äç-
ìÞôñç ×ñéóôüöéá êáé Íôåñâßò 
¸ñïãëïõ, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå õðü ôçí áéãßäá ôùí Çí. Åèíþí 
óôç ÍÝá Õüñêç (30-31 Ïêôù-
âñßïõ), ìüíï ìå ìßá ëÝîç ìðïñåß 
íá ðåñéãñáöåß:  ìáôáéïðïíßá.  

Ο êïò ×ñéóôüöéáò, õðï-
âéâÜæïíôáò ãéá ìßá 
áêüìç öïñÜ ôïí åáõ-
ôü ôïõ êáôÜ ôï ìÝôñï 

ôçò èåóìéêÞò ôïõ éäéüôçôáò, óõì-
ìåôåß÷å óôçí åí ëüãù äéáäéêáóßá 
ü÷é ùò ðñüåäñïò êñÜôïõò, áëëÜ ùò 
«çãÝôçò êïéíüôçôáò» êáé ìÜëéóôá, 
ðáíôåëþò óôåñïýìåíïò ôçò åìðé-
óôïóýíçò, áõôÞò ôçò ßäéáò ôçò «êïé-
íüôçôáò» ðïõ åêðñïóùðåß:  Üðá-
íôåò ïé áñ÷çãïß ôùí êïììÜôùí ôçò 
áíôéðïëßôåõóçò áðïäïêéìÜæïõí 
ôïõò áõèáßñåôïõò ÷åéñéóìïýò ôïõ, 
äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôçí Ýëëåéøç 
åíçìÝñùóÞò ôïõò áðü ôïí Ðñüå-
äñï õðü ôï ðñüó÷çìá ôçò «ìõóôé-
êüôçôáò» ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí óõ-
íïìéëéþí  (!), åíþ ç êõðñéáêÞ êïé-
íùíßá, ìç Ý÷ïíôáò óõíÝëèåé áêü-

ìá áðü ôï óïê ôçò êáôáóôñïöÞò óôï 
Ìáñß, ðáñáêïëïõèåß áðïóâïëù-
ìÝíç ôïí Ðñüåäñü ôçò íá óõíå÷ßæåé 
ôéò äéáðñáãìáôåýóåéò, äéïëéóèáßíï-
íôáò óôçí åîõðçñÝôçóç ôùí ôïõñ-
êéêþí áðáéôÞóåùí, ìç ôïëìþíôáò 
íá åãåßñåé –áí ìç ôé Üëëï- ôï èÝìá 
ôùí ðñüóöáôùí ôïõñêéêþí áðåé-
ëþí ðïõ óôü÷åõáí óôçí áðïôñïðÞ 
ôùí åñåõíþí ãéá ôçí áíåýñåóç öõ-
óéêïý áåñßïõ óôï íüôéï õðïèáëÜó-
óéï ÷þñï ôçò êõðñéáêÞò ÁÏÆ.  

Êáé åíþ ï Ðñüåäñïò ×ñéóôü-
öéáò äçëþíåé óôïõò äçìïóéïãñÜ-
öïõò, ìåôÜ ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ áðü 
ôç ÍÝá Õüñêç, üôé «Äåí Ý÷ù êÜôé 
êáéíïýñãéï íá ðù», ï åéäéêüò óýì-
âïõëïò ôïõ Ã.Ã. ôïõ Ï.Ç.Å. åðß ôïõ 
Êõðñéáêïý, êïò ÍôÜïõíåñ, äçëþ-
íåé åðéóÞìùò üôé «áõôÝò ïé óõíï-
ìéëßåò õðÞñîáí åðáñêþò äõíáìé-
êÝò êáé óßãïõñá èåôéêÝò êáé ðáñá-
ãùãéêÝò», ôñïìïêñáôþíôáò –åýëï-
ãá– ôçí êõðñéáêÞ êïéíÞ ãíþìç, 
êáèþò ïõäåßò ãíùñßæåé ôé äéáìåßâå-
ôáé, ðïéåò õðï÷ùñÞóåéò ôçò ðëåõ-
ñÜò ìáò Ý÷ïõí «êëåéäþóåé» Ýíáíôé 
ôùí Ôïýñêùí êáé, ùò åê ôïýôïõ, ôé 
åðéöõëÜóóåôáé ùò ìáêÜâñéá ðáñá-
êáôáèÞêç óôïí åðüìåíï Ðñüåäñï 
ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò.  Ïõ-

äåìßá áíáöïñÜ, âÝâáéá, óôçí ôïõñ-
êéêÞ áäéáëëáîßá.  ÄéêáéïëïãçìÝíç 
áíçóõ÷ßá ðñïêáëåß åðßóçò ôï ãå-
ãïíüò üôé, ç äéáäéêáóßá óôï Êõðñé-
áêü öáßíåôáé íá Ý÷åé áëëÜîåé: ïé êý-
ñéïé ÍôÜïõíåñ êáé ÐÜóêï (âïçèüò 
Ã.Ã. åðß ôùí ðïëéôéêþí õðïèÝóåùí) 
áíáâáèìßóôçêáí, êáèþò õðïêá-
ôÝóôçóáí ôïí Ã.Ã. êáôÜ ôçí ðñþôç 
ìÝñá ôùí óõíïìéëéþí, åíþ üðùò äé-
áöáßíåôáé, åðßêåéôáé Ýíá åê ôïõ óý-
íåããõò «ðÜñå äþóå» óôïí åðüìåíï 
ãýñï óõíïìéëéþí ôïí åñ÷üìåíï Éá-
íïõÜñéï, ìå ôç äõíáôüôçôá ôùí åí 
ëüãù áîéùìáôïý÷ùí íá ãåöõñþ-
óïõí ôéò äéáöïñÝò ôùí äýï ðëåõ-
ñþí êáôÜ ôï äïêïýí, äåäïìÝíçò ìÜ-
ëéóôá (êáé áðïäåäåéãìÝíçò ðëÝïí) 
ôçò öéëïôïõñêéêÞò óôÜóçò ôùí åí 
ëüãù áîéùìáôïý÷ùí.  

Ùò åê ôïýôïõ, åßíáé Üìåóá ïñá-
ôüò ï êßíäõíïò íá âñåèïýìå åíþ-
ðéïí ôïõ áóöõêôéêïý äéëÞììá-
ôïò ôïõ ôåñìáôéóìïý ôùí óõíïìéëé-
þí, Þ ìéáò ðïëõìåñïýò äéÜóêåøçò, 
ìå ïëÝèñéá áðïôåëÝóìáôá ãéá ôçí 
ðëåõñÜ ìáò. Êáé åßíáé Üëëï íá åðé-
ëÝîïõìå, ùò ÊõðñéáêÞ Äçìïêñá-
ôßá, íá áðï÷ùñÞóïõìå áðü ôéò óõ-
íïìéëßåò ðïõ åðß 34 ÷ñüíéá ïõäÝí 
áðïôÝëåóìá áðÝäùóáí, ðáñÜ ìüíï 

ìáò åãêëþâéóáí óå ìéá äéáäéêáóßá 
íïìéìïðïßçóçò ôçò êáôï÷Þò, êáé 
Üëëï, ôï íá ïäçãçèïýí ïé óõíïìéëß-
åò óå «áäéÝîïäï», ôï ïðïßï èá áðï-
äßäåôáé éóïìåñþò óôá äýï åìðëåêü-
ìåíá ìÝñç, üðùò Üëëùóôå åðé÷åé-
ñÞèçêå íá ãßíåé êáé ôï 2004, ìåôÜ 
ôçí áðüññéøç ôïõ Ó÷åäßïõ ÁíÜí 
áðü ôïõò Åëëçíïêõðñßïõò.

Ôï åñ÷üìåíï êáëïêáßñé ç Êõ-
ðñéáêÞ Äçìïêñáôßá áíáëáìâÜ-
íåé ôçí ðñïåäñßá ôçò ÅÅ, ïðüôå êá-
èßóôáôáé áäýíáôç ïðïéáäÞðïôå äé-
áäéêáóßá äéáðñáãìÜôåõóçò õðü 
ôçí áéãßäá ôïõ Ï.Ç.Å. åêåßíï ôï äé-
Üóôçìá.  Ãé’ áõôü êáé ï Ã.Ã. ôïõ Ïñ-
ãáíéóìïý  æçôÜ áðü ôéò äýï ðëåõ-
ñÝò, ðáñÜ ôçí áäõíáìßá óýãêëé-
óçò óôá êñßóéìá æçôÞìáôá ôïõ åäá-
öéêïý, ðåñéïõóéáêïý, éèáãÝíåéáò 
êáé äéáêõâÝñíçóçò, ôçí –ðÜóç èõ-
óßá– åðßëõóç ôùí äéáöïñþí ìÝ÷ñé 
ôçí åðüìåíç óõíÜíôçóÞ ôïõò, óôá 
ìÝóá Éáíïõáñßïõ.  ¼ðùò Üëëùóôå 
äÞëùóå: «ÌÝ÷ñé ôüôå áíáìÝíù üôé 
ïé åóùôåñéêÝò ðôõ÷Ýò ôïõ êõðñéá-
êïý ðñïâëÞìáôïò èá Ý÷ïõí åðéëõ-
èåß, Ýôóé þóôå íá ìðïñÝóïõìå íá 
ðñï÷ùñÞóïõìå óå ðïëõìåñÞ äé-
Üóêåøç óôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜ-
óôçìá», íá ðñï÷ùñÞóïõìå, äçëá-

äÞ, óôï ôåëéêü óôÜäéï ôùí äéáðñáã-
ìáôåýóåùí.  

Ï ×ñéóôüöéáò, ðÝñá áðü ôçí 
åíçìÝñùóç ôùí áíôéðïëéôåõüìå-
íùí êïììÜôùí êáé ôçò êõðñéáêÞò 
êïéíÞò ãíþìçò, óôçí ïðïßá ïöåßëåé 
íá ðñïâåß Üìåóá, êáëåßôáé óôïé÷åé-
ùäþò íá äéêáéïëïãÞóåé ôéò êñáõãá-
ëÝåò áíôéöÜóåéò ìåôáîý ôùí äéêþí 
ôïõ éó÷õñéóìþí êáé áõôþí ôïõ Ã.Ã. 
ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí:  Ý÷åé üíôùò 
áëëÜîåé ç äéáäéêáóßá, ðñïò ôçí êá-
ôåýèõíóç ôçò åðéäéáéôçóßáò, Þ ü÷é;  
¸÷ïõìå áðïäå÷èåß ôï áóöõêôéêü 
÷ñïíïäéÜãñáììá ôùí äõüìéóé ìç-
íþí, Þ ü÷é; ÄåóìåõôÞêáìå ãéá ôçí 
åðßôåõîç –ðÜóç èõóßá– óõìöùíß-
áò, ðÝñá áðü ôéò «êüêêéíåò ãñáì-
ìÝò» ðïõ Ýèåóå ç ðëåõñÜ ìáò, Þ 
ü÷é;  ÅÜí ç áðÜíôçóç óôá áíùôÝñù 
åñùôÞìáôá åßíáé áñíçôéêÞ, ï Ðñü-
åäñïò ïöåßëåé íá äéáøåýóåé Üìå-
óá êáé åðßóçìá ôïí êýñéï Ìðáí 
Êé Ìïõí, åðéâåâáéþíïíôáò ôçí åí 
ëüãù äéÜøåõóç ìå ôçí Ýìðñáêôç 
ÜñíçóÞ ôïõ íá ðñïóÝëèåé óôéò óõ-
íïìéëßåò ôïõ Éáíïõáñßïõ, õðü ôï ôé-
èÝìåíï ÷ñïíéêü ðëáßóéï êáé ðåñéå-
÷üìåíï.  Áí ç áðÜíôçóç åßíáé èåôé-
êÞ, ïöåßëåé íá ôïðïèåôçèåß –ôïõëÜ-
÷éóôïí– ðáñáéôïýìåíïò.

Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη μπορεί να περιγραφεί μόνο με μια λέξη: ματαιοπονία

Ôé êñýâåé ï ðñüåäñïò; 
Της ∆ήμητρας Παπαλεοντίου  

Ôï áíáôïëéêü ôìÞìá ôçò Ôïõñêß-
áò óõíôáñÜóóåôáé áðü ôéò åðéèÝ-
óåéò ôùí Êïýñäùí áíôáñôþí êáé 
áðü ôá ñß÷ôåñ ôïõ åãêÝëáäïõ. 
Êé üìùò, ðáñÜ ôçí áíáôáñá÷Þ, 
ïé ãåßôïíåò óõíå÷ßæïõí ìå êÜèå 
ìÝóï êáé ôñüðï íá ãéãáíôþíïõí 
ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõò ìåãÝèç êáé 
ôáõôü÷ñïíá íá ðñïùèïýí ôçí 
ðïëéôéóôéêÞ ôáõôüôçôá êáé ðáñÜ-
äïóç ôçò ïèùìáíéêÞò áõôïêñá-
ôïñßáò.

Έ 
íáò áðü ôïõò ðõëþíåò 
ôçò ôïõñêéêÞò ïéêïíï-
ìßáò, ï êáôáóêåõáóôéêüò 
ôçò ôïìÝáò, áíáðôý÷èç-

êå êáôÜ 13,2% ôï äåýôåñï ôñßìçíï 
ôïõ 2011, äçìéïõñãþíôáò èÝóåéò 
áðáó÷üëçóçò ãéá ðåñßðïõ 1,8 åêá-
ôïììýñéá Üôïìá, óýìöùíá ìå óôïé-
÷åßá ðïõ äçìïóéåýèçêáí áðü ôïí 
Óýíäåóìï Åðåíäýóåùí óå Áêßíç-
ôåò Ðåñéïõóßåò, GYODER. 

Ôï åðßðåäï ôçò áðáó÷üëçóçò-

ñåêüñ ðïõ êáôáãñÜöçêå óôïí ôï-
ìÝá ôùí êáôáóêåõþí ôçò ÷þñáò 
Ýñ÷åôáé ùò áðïôÝëåóìá ôùí ðùëÞ-
óåùí áêéíÞôùí, ðïõ áíÞëèáí óå 
107.308 ãéá ôï áíôßóôïé÷ï ôñßìç-
íï, ðáñïõóéÜæïíôáò áýîçóç êáôÜ 
17,8% ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ ôñÝ÷ï-
íôïò Ýôïõò.

Ïé äáðÜíåò êáôáóêåõÞò ðá-
ñïõóßáóáí åðßóçò ìéá áýîçóç ôçò 
ôÜîçò ôïõ 19,7%, óå óýãêñéóç ìå ôï 
ðñïçãïýìåíï ôñßìçíï, öèÜíïíôáò 
ôéò 31 äéó. ôïõñêéêÝò ëßñåò, Ýíáíôé 
26 äéó. ôïõñêéêþí ëéñþí ðïõ Þôáí 
ðñéí.

ÐëÜé óôçí åîÝëéîç áõôÞ, åíäåé-
êôéêÞ ôçò ïéêïíïìéêÞò åõçìåñßáò 
ôùí ãåéôüíùí, åßíáé ç áýîçóç ôùí 
êåñäþí ôçò ôïõñêéêÞò áõôïêéíç-
ôïâéïìç÷áíßáò Tofas. Ç ïðïßá ðá-
ñïõóßáóå êáèáñÜ êÝñäç ýøïõò 
131 åêáô. ôïõñêéêþí ëéñþí ôï ôñß-
ôï ôñßìçíï ôïõ 2011 (Ýùò êáé 79% 
áõîçìÝíá óå ó÷Ýóç ìå ðÝñõóé, Ýùò 
êáé 1% áõîçìÝíá óå ó÷Ýóç ìå ôï 
ðñïçãïýìåíï ôñßìçíï).

ÔÝëïò, ìéëþíôáò ìéá éäéáßôåñç 

ãëþóóá óõìâïëéóìþí, âãáëìÝíç 
áðü ôá íôïõëÜðéá ôïõ Øõ÷ñïý Ðï-
ëÝìïõ, ç ôïõñêéêÞ áåñïäéáóôçìé-
êÞ âéïìç÷áíßá T.A.I., ç äåýôåñç ìå-
ãáëýôåñç åôáéñåßá ôçò ÷þñáò óôïí 
ôïìÝá ôçò Üìõíáò, ðñüôåéíå åðßóç-
ìá óôïí ãßãáíôá ôçò áåñïäéáóôçìé-
êÞò óôéò ÇÐÁ, Ìðüéíãê, íá óõììå-
ôÝ÷ïõí áðü êïéíïý óôçí áíÜðôõîç 
ó÷åäßùí, óýìöùíá ìå ôçí åöçìåñß-
äá ×ïõñéÝô ÍôÝéëé Íßïõæ.

Ìå áõôÝò ôéò âÜóåéò åîåëßóóå-
ôáé êáé ìéá ðïëéôéóôéêÞ áíáãÝííçóç 
ôùí ãåéôüíùí, ðïõ áíáêáëýðôïõí 
îáíÜ ôá äéáìÜíôéá ôïõ Ôïð Êáðß!  

Ôï ìáæéêü åíäéáöÝñïí óå ïôé-
äÞðïôå ôï ïèùìáíéêü Ý÷åé êáôáóôåß 
ç íÝá ôÜóç óôçí Ôïõñêßá ôá ôåëåõ-
ôáßá ÷ñüíéá. Ôï öáéíüìåíï äåí äéá-
ðéóôþíåôáé ìüíï óôç äçìïôéêüôçôá 
ôçëåïðôéêþí óåéñþí üðùò «Ï ìå-
ãáëåéþäçò áéþíáò», ðïõ ðáñïõóé-
Üæåé ôç æùÞ ôïõ ÓïõëåúìÜí ôïõ Ìå-
ãáëïðñåðÞ êáé ôïõ ÷áñåìéïý ôïõ. 
Áõôü áíôáíáêëÜôáé êáé óôéò áõîç-
ìÝíåò ðùëÞóåéò âéâëßùí ãéá ôçí 
ïèùìáíéêÞ éóôïñßá, óå êïóìÞìáôá 

ïèùìáíéêÞò ôå÷íïôñïðßáò, ìïõóåé-
áêÝò åêèÝóåéò, ôçí áíáêáßíéóç ïèù-
ìáíéêþí êôçñßùí êáé ôçí ïèùìáíé-
êÞ êáëëéãñáößá.. 

Óýìöùíá ìå ôïí ÆåúíÝð Åñ-
ôïýãê, ï ïðïßïò äéäÜóêåé ïèùìá-
íéêü ðïëéôéóìü êáé éóôïñßá óôï ðá-
íåðéóôÞìéï ôçò Êùíóôáíôéíïýðï-
ëçò, ïé êýñéïé ëüãïé áõôïý ôïõ áõ-
îçìÝíïõ åíäéáöÝñïíôïò åßíáé äýï: 
«Ï ðñþôïò ëüãïò åßíáé ç áíáæÞôç-
óç ôáõôüôçôáò áðü ìéá êïéíùíßá 
ç ïðïßá Ý÷åé óå ìåãÜëï âáèìü åí-
óùìáôùèåß óôïí åõñùðáúêü ðïëé-
ôéóìü, åíþ ï äåýôåñïò åßíáé ç üøé-
ìç ìåóáßá ôÜîç, ðïõ ãßíåôáé ïëïÝ-
íá ðëïõóéüôåñç êáé ðéï ðåñßåñãç 
ãéá ôïí áñéóôïêñáôéêü ôñüðï æùÞò». 

Âåâáßùò, ï êáèçãçôÞò îå-
÷íÜåé êé Ýíáí ôñßôï ëüãï: Ôï íåï-
èùìáíéêü ó÷Ýäéï ôùí ÅñíôïãÜí-
Íôáâïýôïãëïõ, ôï ïðïßï ðñïðá-
ãáíäßæåôáé óôï ðåäßï ôçò åêðáßäåõ-
óçò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý áðü ôïí ëå-
ãüìåíï êáé ùò «Ôïýñêï Óüñïò», ìå-
ãéóôÜíá ôïõ ðëïýôïõ êáé èñçóêåõ-
ôéêü çãÝôç ôùí íåïèùìáíþí, ðïõ 

æåé óôéò ÇÐÁ, ÖåôïõëÜ÷ ÃêéïõëÝí. 
Äõóôõ÷þò, áõôüò ï äõíáìéóìüò 

Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé êáé ôéò áíôßóôïé-
÷åò ôÜóåéò íåï-ñáãéáäéóìïý êáé 
óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Ïé êáôá-
óôçìáôÜñ÷åò ôçò ×ßïõ, ãéá íá åêìå-
ôáëëåõèïýí ôï ìðáúñÜìé îåêßíçóáí 
íá äçìïóéåýïõí áããåëßåò óôá ôïõñ-
êéêÜ óôéò åöçìåñßäåò ôçò ÷þñáò. 
Ìéá áðü ôéò äéáöçìßóåéò áõôÝò áíá-
öÝñåé: «ÅëÜôå áãïñÜóôå óðßôé». «ÐÝ-
íôå óðßôéá ìå õøçëÞ áéóèçôéêÞ êáé 
ìåãÜëåò êôéñéáêÝò ðñïäéáãñáöÝò 
Ýôïéìá êáé ðñïò ðþëçóç âñßóêï-
íôáé óôçí ðáíÝìïñöç êáé éóôïñéêÞ 
ðåñéï÷Þ ôïõ ÊÜìðïõ óôç ×ßï». Åíþ 
óôçí ðïëýðáèç ÈñÜêç êáíåßò äåí 
ìðïñåß íá îå÷Üóåé ôéò ôïðïèåôÞóåéò 
ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Áëåîáíäñïýðïëçò 
ãéá ôçí «áíåîáñôçôïðïßçóç»! 

Ï ÅñíôïãÜí åõ÷Þèçêå óôïí Ðá-
ðáíäñÝïõ íá âñåé óýíôïìá ëýóç 
óôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÅëëÜäáò. Êé áí 
äåí ôï êÜíåé, ìðïñåß íá ðñïóöåñèåß 
ùò «ößëïò» íá âÜëåé êé áõôüò Ýíá 
÷åñÜêé. 

Η οικονομική άνοδος, το πολιτιστικό κοκτέιλ του Νταβούτογλου και η ελληνική υποτέλεια

Óôá ìïíïðÜôéá ôïõ Ôïð Êáðß 

Του Κωνσταντή Σεβρή
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Ó÷åäüí áðü ôçí áñ÷Þ ôçò êñßóçò 
÷ñÝïõò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçí õðá-
ãùãÞ óôçí ôñüéêá åß÷áìå åðéóç-
ìÜíåé üôé áõôüò ï äñüìïò Ý÷åé 
óôï ôÝëïò ôïõ ìüíï Ýíá äßëçì-
ìá: ìÝóá Þ Ýîù áðü ôçí åõñù-
æþíç êáé ôï êïéíü íüìéóìá. Ôþñá 
ôï æÞôçìá åôÝèç ìå áäéáìöéóâÞ-
ôçôç åðéóçìüôçôá. ÌÝñêåë êáé 
Óáñêïæß, ÷ùñßò ôïí ÐáðáíäñÝ-
ïõ äßðëá ôïõò, ï ïðïßïò õðï÷ñå-
þèçêå óå ìéá äÞëùóç êáôÜ ìü-
íáò, Ýèåóáí ôï æÞôçìá ôïõ åëëç-
íéêïý äçìïøçößóìáôïò åðß ôçò 
ìüíçò... ñåáëéóôéêÞò âÜóçò:

Κ 
ανείς äåí ìðïñåß 
íá áìöéóâçôÞóåé Þ 
íá åðáíáäéáðñáã-
ìáôåõèåß ôéò óõëëï-

ãéêÝò áðïöÜóåéò ôçò åõñùæþíçò. 
¼ðïéïò ðéóôåýåé üôé ïé áðïöÜóåéò 
ôùí çãåôéêþí ïñãÜíùí ìðïñïýí íá 
ôåèïýí õðü ôçí Ýãêñéóç ôùí λαών 
åßíáé ãåëáóìÝíïò. Ç óõììåôï÷Þ óôï 
åõñþ Ý÷åé όρους, ðïëý óõãêåêñé-
ìÝíïõò êáé απαράβατους. Óõíå-
ðþò êÜíôå äçìïøÞöéóìá, áðïöáóß-
óôå áí èÝëåôå íá óçêþóåôå ôá âÜñç 
ôçò óõììåôï÷Þò óáò Þ, áí áõôü åß-
íáé áäýíáôïí ãéá åóÜò, ìðïñåßôå íá 
ðÜôå στο διάολο êáé íá ìáò áöÞóå-
ôå Þóõ÷ïõò.

ÁõôÞ üìùò Þôáí εξ αρχής ç 
ðñáãìáôéêüôçôá. ¼ôáí ç ÅëëÜäá 
ðñùôïìðÞêå óôçí ðåñéðÝôåéá ôïõ 
óýã÷ñïíïõ Äéåèíïýò Ïéêïíïìé-
êïý (êáé ðïëéôéêïý) ÅëÝã÷ïõ, óå ðåß-
óìá ôçò êõñßáñ÷çò ðïëéôéêÞò óõæÞ-
ôçóçò åðéìÝíáìå üôé óôï ôÝëïò ôïõ 
äñüìïõ ôï ìüíï äßëçììá ðïõ èá 
áðÝìåíå èá Þôáí «ðáñáìïíÞ óôï 
åõñþ Þ Ýîïäïò».

Áêüìç χειρότερα, ðñïåéäï-
ðïéïýóáìå üôé ôï äßëçììá «ìíçìü-
íéï - áíôéìíçìüíéï» Þôáí êáô’ ïõóß-
áí áíõðüóôáôï êáé áðëþò âüëåõå 
ìéá åóùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ áíôéðáñÜ-
èåóç äß÷ùò ðñáãìáôéêü áíôéêåßìå-
íï. ¹ôáí áðü ôçí áñ÷Þ Ýíá áäåéáíü 
ðïõêÜìéóï. Μόνη ÷ñçóéìüôçôÜ ôïõ 
Þôáí ßóùò ç óýãêëéóç óôçí áíôßèå-
óç åõñýôåñùí óôñùìÜôùí óôçí êõ-
âÝñíçóç ÐáðáíäñÝïõ. Ôáõôï÷ñü-
íùò üìùò áðïôåëïýóå ôçí ðëÝïí 
βολική áíôéðáñÜèåóç ãéá ôçí êõ-
âÝñíçóç, êáèþò áðïìÜêñõíå ôç 
óõæÞôçóç áðü ôï ðñáãìáôéêü ðïëé-
ôéêü åðßäéêï:
• Ôéò δεσμεύσεις ðïõ åß÷å áíáëÜâåé 
ç ÅëëÜäá äéÜ ôçò äáíåéáêÞò óýìâá-
óçò ìå ôçí ôñüéêá, ïé ïðïßåò ðáñÝìå-
íáí êáé ðáñáìÝíïõí êñõöÝò, áöïý 

ôï êåßìåíï áõôü ðáñáìÝíåé Üãíùóôï 
óôçí ïëüôçôÜ ôïõ. Ðáñáäüîùò, áêü-
ìç κανείς äåí Ý÷åé êÜíåé êåíôñéêü 
ôïõ áßôçìá ôçí åìöÜíéóÞ ôïõ. 
• Ôï ßäéï ôï ÷ñÝïò, ôçí áðüëõôç áäõ-
íáìßá åîõðçñÝôçóÞò ôïõ êáé ôçí 
αναπόδραστη åëëçíéêÞ ðôþ÷åõ-
óç. Ôçí ïðïßá, áí êáé áíáðüäñáóôç, 
üëïé ξόρκιζαν áëëçëïêáôçãïñïý-
ìåíïé ãéá ôï ðïéïò ôçí åðéèõìåß. 

ÖõóéêÜ, ç ðôþ÷åõóç åðÝñ÷åôáé 
ôþñá, äéüôé Þôáí αδύνατον íá óõì-
âåß ïôéäÞðïôå Üëëï. Ìå ôçí ÅëëÜäá 
êáé ôç ìåãÜëç ðëåéïíüôçôá ôùí Åë-
ëÞíùí áðñïåôïßìáóôïõò êáé ðáñá-
ðëçñïöïñçìÝíïõò êáé, êáôÜ óõíÝ-
ðåéá, áäýíáìïõò íá áíôéäñÜóïõí.

ÄçìïóéïíïìéêÞ öõëáêÞ

ÁõôÞ ç óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá 
Ýãéíå áêüìç ðéï óáöÞò üôáí ç óý-
íïäïò êïñõöÞò ôïõ Μαρτίου 2011 
áðïöÜóéæå ðùò ç äéáêõâÝñíçóç 
ôçò Åõñþðçò –êáé åéäéêüôåñá ôçò 
Åõñùæþíçò– èá åß÷å σιδηρά δη-
μοσιονομικά ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ìå 
ðïëéôéêÞ êïñùíßäá ôç óõíôáãìáôï-
ðïßçóç ôïõ «÷ñõóïý êáíüíá» ãéá 
üñéï ÷ñÝïõò êáé åëëåßììáôïò óôá 
åðßðåäá ôçò óõíèÞêçò ôïõ ÌÜá-
óôñé÷ô. Áêüìç ÷åéñüôåñá, ãéá ôéò ÷þ-
ñåò ðïõ äåí ðëçñïýí ôéò ðñïûðï-
èÝóåéò áõôïý ôïõ óéäçñïý êáíüíá, 
áðïöáóßóôçêå üôé ï ìüíéìïò ìç÷á-
íéóìüò «óôÞñéîçò» (ESM) èá ðñï-
âëÝðåé, ðñïêåéìÝíïõ íá óõììåôÜ-
ó÷åé óå áõôüí ìéá «ðñïâëçìáôéêÞ» 
÷þñá, ôçí ελεγχόμενη ðôþ÷åõóÞ 
ôçò. ÁõôÜ óõíïäåýèçêáí ýóôåñá 
áðü ôçí áðþëåéá ôçò äçìïóéïíïìé-
êÞò êõñéáñ÷ßáò êáé ôçí ðáñáðïìðÞ 
óôï Åõñùðáúêü ÄéêáóôÞñéï!

Ç áðëÞ êáé áõôïíüçôç áëÞèåéá, 
ðïõ óôçí ÅëëÜäá ουδέποτε óõæç-
ôÞèçêå óïâáñÜ êáé ïõäÝðïôå Ýãé-
íå áðïäåêôÞ, üôé äçëáäÞ ç áäõíá-
ìßá åîõðçñÝôçóçò ôïõ ÷ñÝïõò ìéáò 
÷þñáò ïäçãåß óôçí ðôþ÷åõóÞ ôçò, 
Þôáí ç θεμελιώδης áñ÷Þ åðß ôçò 
ïðïßáò ìå ðñïíïçôéêüôçôá êéíÞèç-
êå ç çãåóßá ôçò åõñùæþíçò: öñü-
íôéóå íá äçìéïõñãÞóåé ôï ðëáßóéï 
þóôå êÜèå ðôþ÷åõóç –êáé äåí èá åß-
íáé ëßãåò óôï ìÝëëïí, áöïý åí ôÝëåé 
áõôü ðïõ ÷ñåïêïðåß åßíáé... ôï ßäéï ôï 
ευρώ!– íá óõíôåëåóôåß õðü ôïí áðü-
ëõôï Ýëåã÷ü ôçò. Êáé êõñßùò χωρίς 
ôïí Ýëåã÷ï ôçò ÷þñáò ç ïðïßá èá 
ôçí õðïóôåß.

Ç προστασία ôïõ åõñþ áðü ôéò 
óõíÝðåéåò ôçò ÷ñüíéáò êáé ôåñáôþ-
äïõò ìåôáöïñÜò êåöáëáßùí áðü ôïí 
öôù÷ü «Íüôï» óôïí ðëïýóéï «Âïñ-
ñÜ» Ýãéíå ôï êýñéï êñéôÞñéï ëåéôïõñ-
ãßáò ôçò åõñùæþíçò. 

«Take it or leave it»

Êáé åðéóôñÝöïõìå åêåß áðü 
üðïõ áñ÷ßóáìå, äçëáäÞ óôçí êïéíÞ 
óõíÝíôåõîç ÌÝñêåë êáé Óáñêïæß, 
üðïõ, απόντος ôïõ ðñùèõðïõñãïý 
ôçò ÅëëÜäáò, ìÜèáìå üôé ôï êõñßáñ-
÷ï «æåýãïò» ôçò åõñùæþíçò áðïöÜ-
óéóå – åßôå óå óõìöùíßá ìå ôïí Ðá-
ðáíäñÝïõ åßôå ü÷é, áäéÜöïñï – áêü-
ìç êáé ôï περιεχόμενο ôïõ åñùôÞ-
ìáôïò ôï ïðïßï èá ôåèåß óôï õðü óõ-
æÞôçóç åëëçíéêü äçìïøÞöéóìá: 
«ðáñáìïíÞ Þ Ýîïäïò áðü ôï åõñþ», 
ìå üëåò ôéò επιβαρυντικές åðéóç-
ìÜíóåéò ðïõ ðáñáèÝóáìå óôïí ðñü-
ëïãï áõôïý ôïõ êåéìÝíïõ.

Αυτό üìùò Þôáí ôï ðñáãìáôé-
êü åñþôçìá åî áñ÷Þò. Ç êõâÝñíç-
óç ÐáðáíäñÝïõ èÝëçóå íá ôï èÝóåé 
åììÝóùò, ðñïôÜóóïíôáò ôï äßëçììá 
«íáé Þ ü÷é óôçí åðüìåíç äáíåéáêÞ 
óýìâáóç». Èåùñþíôáò ðñïöáíþò 
üôé ìðïñïýóå áêüìç íá σπεκου-
λάρει ðÜíù óôïí Þäç îåðåñáóìÝ-
íï åêâéáóìü, «πτώχευση ή υπο-
ταγή». ¼ìùò ïé êáéñïß åßíáé ðïëý 
êñßóéìïé ãéá ôçí åõñùðáúêÞ êáé ôçí 
ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá êáé ôÝôïéïõ 
åßäïõò êáñáãêéïæéëßêéá, ðÜíù óôá 
ïðïßá Ýðáéæå χωρίς αντίσταση åðß 
ìéá äéåôßá, äåí áñêïýí.
• Ôï Ýíá êñßóéìï óôïé÷åßï åßíáé üôé 
ç åõñùæþíç, õðü ôçí áðåéëÞ êá-
ôÜññåõóçò ðïëý σοβαρότερων 
ãéá ôçí ýðáñîÞ ôçò ÷ùñþí, üðùò ç 
Éóðáíßá, ç Éôáëßá, áêüìç êáé ç Ãáë-
ëßá, åí áíÜãêç èá ðåôÜîåé áðü ðÜíù 
ôçò ôá âáñßäéá.
• Ôï Üëëï åßíáé üôé επισπεύδεται ç 
Ýíáñîç ôïõ ìç÷áíéóìïý ðôù÷åýóå-
ùí (ESM), ðïõ ðñïãñáììáôßóôçêå 
ãéá ôá ìÝóá ôïõ 2013, ìåôáöÝñèçêå 
ãéá ôá ìÝóá ôïõ 2012 êáé ôþñá óõ-
æçôåßôáé ç üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñç 
åíåñãïðïßçóÞ ôïõ.

Åóáåß åêâéáóìüò

Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôá îçìå-
ñþìáôá ôçò ÐÝìðôçò, 3 Íïåìâñßïõ 
2011, üôáí äçëáäÞ ãñáöüôáí áõôü 
ôï êåßìåíï, åëÜ÷éóôåò þñåò ìåôÜ ôéò 
áíáêïéíþóåéò ÌÝñêåë - Óáñêïæß, 
äåí Þôáí âÝâáéï üôé ôï äçìïøÞöé-
óìá áõôü èá ãßíåé. ¼ìùò Þäç åß÷å 

ðáñá÷èåß ìéá αδιαμφισβήτητη 
âåâáéüôçôá: ç çãåóßá ôçò åõñùæþ-
íçò åß÷å èÝóåé åðéóÞìùò ôïõò üñïõò 
ðáñáìïíÞò ôçò ÅëëÜäáò êáé üëùí 
ôùí ÷ùñþí ìå êñßóç ÷ñÝïõò óå áõ-
ôÞí. 

ºóùò ôï äçìïøÞöéóìá ãßíåé. 
ºóùò äåí ãßíåé. ¼ìùò áõôü äåõôå-
ñåýïõóá óçìáóßá Ý÷åé. Ç ðñïåé-
äïðïßçóç ÌÝñêåë êáé Óáñêïæß åß-
íáé óáöÝóôáôç êáé äåí ðåñéïñßæåôáé 
óôï áí èá ãßíåé Þ ü÷é äçìïøÞöéóìá, 
áêüìç êáé áí óôç äéáäéêáóßá áõôÞ 
øçößóïõìå «Ναι»:
•   Καμιά ðáñÜâáóç äåí èá åßíáé 
áíåêôÞ.
• Καμιά áíáäéáðñáãìÜôåõóç äåí 
íïåßôáé – ãéá êáíÝíáí.
• Ìå ôçí åîåëéóóüìåíç áíáäéá-
ðñáãìÜôåõóç ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò èá 
áëëÜîåé νομικό καθεστώς êáé èá 
åßíáé áðßóôåõôá äýóêïëï íá äéáãñá-
öåß óôï ìÝëëïí, õðü ôïí Ýëåã÷ï ôçò 
ÅëëÜäáò.
• Óå êÜèå áßôçìá ãéá ÷áëÜñùóç ôùí 
üñùí åêôÝëåóçò ôùí áíåéëçììÝíùí 
êáé õðïãåãñáììÝíùí õðï÷ñåþóå-
þí ìáò, üóï ôåëïýìå õðü ôï êáèå-
óôþò ôçò «äéáñêïýò ÷ñåïêïðßáò», 
ï ίδιος åêâéáóìüò èá ôßèåôáé óõíå-
÷þò: Áõôü åßíáé ôï åõñþ êáé äéáëÝî-
ôå áí èá åßóôå ìÝóá Þ Ýîù.

Ìáêñïðñüèåóìá, âåâáßùò, èá 
åßìáóôå êáé ðôù÷åõìÝíïé êáé... Ýîù.

Êáôüðéí üëùí áõôþí, ôßðïôå äåí 
ìáò åìðïäßæåé íá óôÞíïõìå êáôÜ 
êáéñïýò ôá öáíôáóéáêÜ ìáò ειδι-
κά δικαστήρια êáé ôéò åîßóïõ åé-
êïíéêÝò κρεμάλες, íá ðëáêùíüìá-
óôå åóáåß ãéá ôï ðïéïò èÝëåé Þ äåí èÝ-
ëåé ôçí «πτώχευση», íá áëëçëïêá-
ôáããåëëüìáóôå ãéá õðåñâÜëëïíôá Þ 
ìåéùìÝíï «ευρωπαϊσμό» êáé «πα-
τριωτισμό», ãéá õðåñâÜëëïõóá Þ 
ìåéùìÝíç áíôéìíçìïíéáêÞ «συνέ-
πεια» êáé íá åììÝíåé ï êáèÝíáò óôï 
μαγαζάκι ôïõ.

¼ëá üóá êÜíáìå ìÝ÷ñé óÞìåñá 
ìðïñïýìå ìå åõêïëßá êáé Üíåóç íá 
συνεχίσουμε íá ôá êÜíïõìå. ÌÝ÷ñé 
íá... ðåèÜíïõìå üëïé, íá îåâñïìßóåé 
ï ôüðïò êáé íá áöÞóïõìå óôá ðáé-
äéÜ ìáò ôï âáñýôáôï ÷ñÝïò íá Üñïõí 
ôïõò σχιζοειδείς äé÷áóìïýò ìáò êáé 
íá áíáêáëýøïõí åî áñ÷Þò ôïí βασι-
κό όρο ôçò åèíéêÞò ýðáñîÞò ìáò: ôç 
óõëëïãéêÞ õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñß-
äáò êáé ôçò äçìïêñáôßáò, ôçí ïðïßá 
åìåßò – Üëëïé óõíåéäçôÜ êáé Üëëïé 
áóõíåßäçôá – εγκαταλείψαμε óôá 
÷Ýñéá åã÷þñéùí êáé åîù÷þñéùí äé-
êôáôïñßóêùí, áëëÜ êáé ïõê ïëßãùí 
áíïÞôùí...

* ÄéåõèõíôÞò óýíôáîçò óôçí åöç-
ìåñßäá «Ôï Ðïíôßêé»   

Του Σταύρου Χριστακόπουλου*

“ 

Η πτώχευση 

έρχεται, διότι 

ήταν αδύνατον 

να συμβεί οτι-

δήποτε άλλο. 

Με την Ελλά-

δα και τη μεγά-

λη πλειονότη-

τα των Ελλή-

νων απροετοί-

μαστους...

Ôï äßëçììá ãéá ôï åõñþ èá åßíáé äéáñêÝò
Ο δρόμος έχει στο τέλος του μόνο ένα δίλημμα: μέσα ή έξω από την ευρωζώνη και το κοινό νόμισμα

ÌÝñêåë êáé Óáñêïæß, ÷ùñßò ôïí ÐáðáíäñÝïõ äßðëá ôïõò, ï ïðïßïò õðï-
÷ñåþèçêå óå ìéá äÞëùóç êáôÜ ìüíáò, Ýèåóáí ôï æÞôçìá ôïõ åëëçíéêïý 
äçìïøçößóìáôïò åðß ôçò ìüíçò... ñåáëéóôéêÞò âÜóçò

                                                                                                                                       ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ç óõíÝíôåõîç ðïõ áêïëïõèåß 
ðñïÝêõøå ìåôÜ áðü óõæÞôçóÞ 
ìáò ìå Üôïìá ôçò áíïé÷ôÞò êïé-
íùíéêÞò êáôÜëçøçò «ÅÐÉÂÉÙ-
ÓÇ». ÓôåãÜæåôáé óôïí åðáíáêôç-
ìÝíï ÷þñï ôïõ ðñþçí íïóïêï-
ìåßïõ «¢ãéïò Ðáýëïò» óôç Èåó-
óáëïíßêç, ãéá ôï ïðïßï óôï ðá-
ñåëèüí Ý÷ïõí áêïõóôåß ðïëëÜ: 
Êáôá÷ñÞóåéò  ð.÷. ÷ñçìÜôùí áðü 
ôçí êáèïëéêÞ Åêêëçóßá êáé äé-
êáóôéêÝò õðïèÝóåéò ðïõ êëåß-
íïõí ùò äéÜ ìáãåßáò…

Ο 
é Üíèñùðïé ôçò «Åðé-
âßùóçò» ìéëÜíå ãéá ôéò 
óêéÝò ðïõ Ý÷ïõí æù-
ãñáößóåé óôï åîùôåñéêü 

ôïõ êôçñßïõ êáé ìáò ëÝíå üôé : «Áõ-
ôÝò åßíáé ðïõ èá áëëÜîïõí ôçí êïé-
íùíéêÞ êáôÜóôáóç, ôç óôéãìÞ ðïõ ôï 
êñÜôïò ðñüíïéáò åßíáé áíýðáñêôï», 
êáé üëá áõôÜ ìå öüíôï ôçí Ðáíáãßá, 
ðñü÷åéñá æùãñáöéóìÝíç óôï ôæÜìé. 
Åßíáé ñåáëéóôÝò, áëëÜ êáé Ýôïéìïé íá 
ðñÜîïõí ôï «áäýíáôï». Ï ëÜúöóôÜéë  
áñéóôåñéóôÞò èá íôñáðåß ìðáßíïíôáò 
óôï ÷þñï, äéüôé ïé Üíèñùðïé êõñéï-
ëåêôïýí üôáí ëÝíå Åðéâßùóç!

Èá èÝëáôå íá ìáò åíçìåñþóå-
ôå ðüôå Üñ÷éóå ç êáôÜëçøç êáé 
ðïéïò åßíáé ï óôü÷ïò óáò;  

Ç áíÜêôçóç ôïõ êôçñßïõ óõìðëç-
ñþíåé ôéò ôñåéò åâäïìÜäåò êáé öéëï-
îåíåß ôñéÜíôá Üôïìá ìÝ÷ñé óôéãìÞò. 
Áðþôåñïò óôü÷ïò äåí åßíáé ìüíï ç 
åðéâßùóç, áëëÜ ìéá êïéíùíßá áõôü-
íïìç. ÕðÜñ÷åé óõóóßôéï, ðåñíÜìå ôï 
ìÞíõìá üôé êÜèå Üíèñùðïò ðïõ Ýñ-
÷åôáé åäþ ìðïñåß íá Ý÷åé Ýíá ðéÜ-
ôï öáÀ ÷ùñßò íá Ý÷åé ëåöôÜ, ìðïñåß 
íá öÜåé, ìðïñåß íá êïéìçèåß. Ìðï-
ñåß áõôïß íá åßíáé Üóôåãïé, ìåôáíÜ-
óôåò, Üíåñãïé, Üôïìá ìå ðñüâëçìá 
åðéâßùóçò. ¢ôïìá ðïõ ìÝ÷ñé ÷èåò 
ìðïñåß íá êïéìüíôáí óå êÜðïéï ðá-
ãêÜêé ôçò Ðáíáãßáò ôçò äåîéÜò. ¼ëïé 
åäþ åßìáóôå ìéá ïéêïãÝíåéá, ç ëÝîç-
êëåéäß. 

Ìðïñåß ïðïéïóäÞðïôå íá Ýñ-
èåé; ÕðÜñ÷ïõí ïéêïãÝíåéåò; 
Íáé, ìðïñåß íá Ýñèåé ï ïðïéïóäÞðï-
ôå Ý÷åé ðñüâëçìá åðéâßùóçò. ÊÜðï-
ôå ðñïóÝããéóå ôï ÷þñï Ýíáò Ýìðï-
ñïò íáñêùôéêþí, ôïí ïðïßï äéþîá-
ìå áìÝóùò, äåí ôïí äå÷ôÞêáìå. ¢ôï-
ìá ðïõ ðñïóðÜèçóáí íá áðåîáñ-
ôçèïýí, áëëÜ «îáíáÝðåóáí», ôá äéþ-
îáìå. ÏéêïãÝíåéåò åß÷áìå äýï, áëëÜ 

åãêáôáóôÜèçêáí áëëïý.  Óôçí «Åðé-
âßùóç» ðñÝðåé üëïé íá âïçèÜìå 
ðñïêåéìÝíïõ íá óõìâéþóïõìå. ¢ë-
ëïò ÷ôßæåé, Üëëïò êáèáñßæåé, ç ïõóßá 
åßíáé ç ßäéá: ðñïóöÝñåéò!

Ðþò ëåéôïõñãåß ç «Åðéâßùóç», 
ðþò ëáìâÜíïíôáé áðïöÜóåéò;

ÕðÜñ÷åé äéá÷åéñéóôéêÞ, áëëÜ êáé ãå-
íéêÞ óõíÝëåõóç, ç ïðïßá åßíáé áíïé-
÷ôÞ êáé ãßíåôáé êÜèå ÓÜââáôï. Ìðï-
ñåß íá Ýñèåé üðïéïò èÝëåé íá ðåé ôç 
ãíþìç ôïõ, íá âïçèÞóåé, áñêåß íá 
åßíáé ñåáëéóôÞò. 

Äåí ìðïñïýìå, ãéá ðáñÜäåéãìá, íá 
âãÜëïõìå Üðåéñåò áößóåò íá ãå-
ìßóåé ç ðüëç ãéá íá äéáöçìßóïõ-
ìå ôï ÷þñï, ãéáôß ðñïÝ÷ïõí  ôá ðñï-
âëÞìáôá óßôéóçò, âéùôéêÜ. Ìå ôç èÝ-
ëçóç üëùí ìðïñïýìå íá öôéÜîïõ-
ìå ìÝ÷ñé êáé ðéóßíá óôçí ôáñÜôóá 
êáé èá ãßíåé! (åäþ ãÝëéá üëùí ìáò). 
¼,ôé âëÝðåôå åäþ îåêßíçóå áðü ôï 
ìçäÝí êáé Ýãéíå ÷ùñßò ÷ñÞìáôá. Ôï 
ðñüâëçìá äåí åßíáé ôé ðñÝðåé íá ãß-
íåé, áëëÜ ôé êÜíïõìå. Ãéá ðáñÜäåéã-
ìá, Ýñ÷åôáé êÜðïéïò êáé ëÝåé: «…ðé-
óôåýù èá Þôáí êáëýôåñá áõôü íá 
ãéíüôáí Ýôóé…» êáé ôïõ ëÝìå, öôéÜî’ 
ôï, ïñßóôå, ðÜñå ôç óêÜëá êáé ðñÜ-
îå. ¼÷é Üëëá «èá». ÁõôÞ ç êïéíü-
ôçôá åßíáé êáèáñÜ áíèñùðéóôéêÞ, 
üëïé áíÞêïõìå êáé êÜðïõ ðïëéôéêÜ. 
Ìðïñåßò âãáßíïíôáò áðü ôçí ðüñôá 
íá ðáò óå ìéá ðïñåßá, óå óýãêñïõ-
óç ìå ôçí áóôõíïìßá Þ êáé åéñçíéêÜ, 
íá êÜíåéò ü,ôé èÝëåéò, áëëÜ åäþ ìðáß-
íåéò óáí Üíèñùðïò. 
Åãþ åßìáé êïìïõíéóôÞò, áëëÜ ÷ôß-
æù åêêëçóéÜ óôï ôüðï ìïõ. Åßìáé 
ðéóôüò ìå üëï ôï óåâáóìü. ¸ôóé ëåé-
ôïõñãïýìå. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôç 
äåýôåñç ðïñåßá åß÷å êáé ìáõñïêüê-
êéíåò óçìáßåò êáé åëëçíéêÝò. Åäþ 
óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷åé ðïëëÞ ðñï-
ðáãÜíäá, ìéëÜíå ãéá áñéóôåñÜ, áñé-

óôåñÜ äåí õðÜñ÷åé! Ôï Üôïìï, êÜèå 
Üôïìï, Ý÷åé ìéá ìïíáäéêÞ áîßá êáé 
áõôü äåí áëëÜæåé. Åäþ ðñÝðåé íá 
êáëõöèïýí ïé âáóéêÝò áíÜãêåò êáé 
ï êáèÝíáò áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò 
ôïõ èá ðñÝðåé êáé åêôüò ôçò êïéíü-
ôçôáò íá óõìâéþóåé ìå ôïõò Üëëïõò. 
Äåí ìðïñåßò íá öáò ôñåéò ìðñéæüëåò, 
èá öáò ìéá, áí åßóáé åõôñáöÞò äõï… 
Äåí ìðïñåßò íá Ý÷åéò ðïëëÜ óðßôéá, 
áëëÜ üóá ÷ñåéÜæåóáé ãéá óÝíá êáé 
ôçí ïéêïãÝíåéÜ óïõ. ¸ôóé óêÝöôïìáé 
óáí Üíèñùðïò, Ý÷ù êáôáðïëåìÞ-
óåé êáé ôï êïìïõíéóôéêü êáèåóôþò 
êáé áò Þìïõí óå ðñïíïìéïý÷ï èÝóç 
(óêçíïèÝôçò). Ôï ðþò äåí åßìáé öõ-
ëáêÞ… öáßíåôáé õðÜñ÷åé Èåüò.  Åäþ 
öôéÜ÷íïõìå ôç äéêÞ ìáò ðïëéôåßá êáé 
íïìïèåôïýìå åìåßò, åðïìÝíùò ìðï-
ñåßò íá Ýñèåéò, íá Ý÷åéò óôÝãç, ôñïöÞ, 
íá âïçèÞóåéò êáé íá åßóáé êáé äçìé-
ïõñãéêüò.               

ÕðÜñ÷åé êÜðïéá óêÝøç ãéá ôç 
ëåéôïõñãßá ó÷ïëåßïõ;                                           

Áõôü åßíáé ôï äåýôåñï åã÷åßñçìÜ 
ìáò. ¸÷ïõìå ðïëëÜ ðáéäéÜ, Ý÷åé îå-
êéíÞóåé ó÷ïëåßï ãéá ôçí åêìÜèçóç 
ãëùóóþí, åéêáóôéêÜ, èÝáôñï, ìïõóé-
êÞ, ü,ôé ÷ñåéÜæïíôáé. Êé üëá áõôÜ ìå 
êáèçãçôÝò ïé ïðïßïé ðñïóöÝñèç-
êáí íá âïçèÞóïõí. ̧ íáò ïëüêëçñïò 

üñïöïò èá ãßíåé ó÷ïëåßï. ¸÷ïõìå 
êáé öïéôçôÝò, ïé ïðïßïé äåí åßíáé óå 
èÝóç íá ðëçñþóïõí ïýôå ôá Ýîïäá 
ãéá ôçí åóôßá. ÌÝíïõí åäþ êáé âïç-
èïýí óôï åã÷åßñçìá. Ï ãéïò ìïõ ìå 
Üëëá ðéôóéñßêéá öôéÜ÷íïõí áßèïõóá 
ðñïóåõ÷Þò, èá äçìéïõñãçèåß êáé 
ìéá áßèïõóá ãéá ãÜìïõò. 

Áíôéìåôùðßóáôå ðñïâëÞìáôá 
ìå ôç ãåéôïíéÜ; Óáò åíü÷ëçóå ç 
áóôõíïìßá Þ ôï êáèïëéêü ðáñåê-
êëÞóé;

Íáé, óôçí áñ÷Þ åß÷áìå êÜðïéá ðñï-
âëÞìáôá. Ôéò ðñþôåò çìÝñåò ìáò 
ðñïóÝöåñáí ÷ñÞìáôá áðü ôçí êá-
èïëéêÞ Åêêëçóßá ãéá íá öýãïõìå 
áðü ôï ÷þñï, Ýöåñáí êáé äéêçãü-
ñïõò . Ç Åêêëçóßá Ý÷åé êáôá÷ñáóôåß 
ðÜñá ðïëëÜ ÷ñÞìáôá êáé Ý÷ïõí äé-
êáóôÞñéá ìå ôï êñÜôïò. Åìåßò èá ôï 
øÜîïõìå áõôü ôï èÝìá. Èá âñïý-
ìå ôá áñ÷åßá ôá ïðïßá ðåñéãñÜöïõí 
áêñéâþò ôï ðïéïò êáôá÷ñÜóôçêå 
êáé ðüóá ÷ñÞìáôá, ðñïêåéìÝíïõ íá 
åíçìåñùèåß ï êüóìïò ãéá ôï ôé ãßíå-
ôáé êáé íá áíïßîåé êáé ðÜëé  äéêáóôé-
êÜ ç õðüèåóç. ¸÷ïõìå öùôïãñáöß-
åò ôïõ êôçñßïõ üðùò Þôáí ðñéí. Äåí 
öïâüìáóôå ôçí åðÝìâáóç ôçò áóôõ-
íïìßáò, Ý÷ïõìå Þäç äçëþóåé ôá óôïé-
÷åßá ìáò êáé öáßíåôáé ç áîéïðïßçóç 
ôïõ ÷þñïõ, åäþ ìéëÜìå ãéá åðéâßù-
óç. Ç ãåéôïíéÜ âïçèÜåé ðïëý, Ý÷ïõ-
ìå êáèçìåñéíÜ ôç âïÞèåéÜ ôïõò áðü 
øùìéÜ, êïõëïýñéá êáé Üëëåò äùñå-
Ýò.  ¸íá êáëçìÝñá ìáò áñêåß...

Ðþò åðéâéþíåé ç êïéíüôçôá ïéêï-
íïìéêÜ;  

Áöïý ëýóïõìå ôéò âáóéêÝò âéïôé-
êÝò ìáò áíÜãêåò (ôïõáëÝôåò, êáèá-
ñéóìüò, èÝñìáíóç), èá äçìéïõñãÞ-
óïõìå ìéá êïëåêôßâá ìå ôá Üôïìá 
ðïõ óôåãÜæïíôáé åäþ, êáèþò ó÷åäüí 
üëïé åßíáé ôå÷íßôåò.
 ¸÷ïõìå Þäç åíçìåñþóåé ôç ãåéôï-
íéÜ  íá ðáßñíïõí Üôïìá áðü åäþ áí 
÷ñåéÜæïíôáé êÜðïéïí ãéá âáñéÜ äïõ-
ëåéÜ. ¸÷ïõìå êáé Ýíá êïõôß óôçí åß-
óïäï, þóôå üðïéïò èÝëåé íá ìðïñåß 
íá ìáò óôçñßîåé Üìåóá ïéêïíïìéêÜ. 
Ôï ðáñÜäïîï åßíáé üôé êÜèå ìÝñá ôï 
äñüìï äéáó÷ßæïõí äéêçãüñïé, ðá-
ðÜäåò, êáé ðïôÝ êáíåßò äåí Üöçóå 
êÜôé…
Ìéá êßíçóç ðïõ ðñáãìáôéêÜ ìáò 
óõãêßíçóå Ýãéíå áðü ôá êïñßôóéá 
ðïõ åñãÜæïíôáé óå êÜðïéá âéïôå-
÷íßá, ìå ìçíéÜôéêï ôñéáêüóéá åõñþ. 
Ïé ïðïßåò ìÜæåøáí ç êÜèå ìßá ü,ôé 
ìðïñïýóå êáé ìáò ôá Ýäùóáí. Áðü 
åêåßíç ôç ìÝñá ôñþìå êáé áðüãåõ-
ìá. Áëëçëåããýç.
¼ðïéïò èÝëåé íá ðñïóöÝñåé êÜôé, 
Ý÷ïõìå áíÜãêç áðü ôñüöéìá êáé 
âáóéêÜ åßäç.

Για τη συνέντευξη συνεργάστηκαν:
Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 
Ευθυμία ∆ούση
Αρσινόη Μπίλη 
Κωνσταντίνος Νεραντζάκης

“ 

Ότι βλέπε-

τε εδώ ξεκίνη-

σε από το μηδέν 

και έγινε χω-

ρίς χρήματα. Το 

πρόβλημα δεν 

είναι τι πρέπει 

να γίνει, αλλά 

τι κάνουμε.

«Åðéâßùóç»... óôç Èåóóáëïíßêç
Συνέντευξη από τους ανθρώπους της κοινωνικής κατάληψης στο παλιό νοσοκομείο του Αγίου Παύλου

Ïé óêéÝò ðïõ Ý÷ïõí æùãñáößóåé óôï åîùôåñéêü ôïõ êôçñßïõ êáé ìáò ëÝíå üôé : «ÁõôÝò åßíáé ðïõ èá áëëÜîïõí 
ôçí êïéíùíéêÞ êáôÜóôáóç, ôç óôéãìÞ ðïõ ôï êñÜôïò ðñüíïéáò åßíáé áíýðáñêôï»

     ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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¸íá áðü ôá ðñÜãìáôá ðïõ Ý÷åé ðñïêáëÝ-
óåé ç åëëçíéêÞ êñßóç, ìåôáîý Üëëùí, åß-
íáé êáé ç êáôáóôñïöÞ ôïõ íåïåëëçíéêïý 
ðáñáóéôéêïý ìïíôÝëïõ, âÜóåé ôïõ ïðïß-
ïõ æïýóáìå –õðïíïìåýïíôáò êÜèå ðñï-
ïðôéêÞ ãéá ôï ìÝëëïí– ôá ôåëåõôáßá ôñéÜ-
íôá ÷ñüíéá. Åäþ, ßóùò, íá åíôïðßæåôáé êáé 
Ýíá ñÞãìá óôïí ìáýñï ôïß÷ï ðïõ öñÜæåé 
ôï ìÝëëïí ìáò.

Η 
êñßóç åßíáé ôáõôü÷ñïíá êáé ìéá 
óôéãìÞ åõêáéñßáò. Ùóôüóï, ôá 
ðñÜãìáôá äåí åßíáé ôüóï áðëÜ. 
Äéüôé íáé ìåí, ìÝóá óôçí êñßóç 

êáôáóôñÝöåôáé ç åãùêñáôßá, ôá ôïîéêÜ êáôá-
íáëùôéêÜ Þèç êáé óõìðåñéöïñÝò, ðïõ éóï-
ðÝäùóáí ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá áðü êÜèå 
óõëëïãéêÞ ðïéüôçôá, áëëÜ ìáæß ôïõò êáôá-
óôñÝöïíôáé ðñáãìáôéêÝò æùÝò –êáé õðü áõôÞ 
ôçí Ýííïéá êáíåßò äåí ìðïñåß íá äéá÷ùñßóåé 
ôçí üøç ôçò åõêáéñßáò áðü åêåßíçí ôçò äõ-
óôõ÷ßáò êáé ôçò êáôáóôñïöÞò. 

Óå ïðïéáäÞðïôå ðåñßðôùóç, üìùò Ý÷ïõí 
Þäç êáôáãñáöåß ïñéóìÝíåò èåôéêÝò áëëá-
ãÝò. ¼ðùò ãéá ðáñÜäåéãìá åêåßíåò ðïõ êá-
ôáãñÜöïíôáé óôï äéáôñïöéêü ìïíôÝëï: Óýì-
öùíá ìå ôï ÊÝíôñï Ðñïóôáóßáò Êáôáíáëù-
ôþí, ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò Ý÷åé êáôáãñá-
öåß ìáæéêÞ óôñïöÞ óôç ìåóïãåéáêÞ äéáôñï-
öÞ êáé åãêáôÜëåéøç ôçò áêáôÜó÷åôçò êñåï-
öáãßáò êáé ôçò õðåñêáôáíÜëùóçò óôá ôá÷õ-
öáãåßá ðïõ ÷áñáêôÞñéóå ôçí ðñïçãïýìåíç 
ðåñßïäï. 

Ôï ßäéï ìðïñåß êáíåßò íá äéáðéóôþóåé 
ãéá ôçí óöáßñá ôçò êïéíùíéêÞò êáé áëëçëÝã-
ãõáò ïéêïíïìßáò. Ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá 
Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß óôç ÷þñá ìáò åêáôïíôÜ-
äåò ðñùôïâïõëßåò ðïëéôþí. Ç åõñåßá ãêÜìá 
ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ðåñéëáìâÜíåé åëåýèå-
ñåò áíôáëëáãÝò õðçñåóéþí, ôñÜðåæåò ÷ñü-
íïõ, êáôáíáëùôéêïýò óõíåôáéñéóìïýò, óõíå-
ôáéñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ôñÜðåæåò óðüñùí, 
áãñïôéêïýò êáé ðáñáãùãéêïýò óõíåôáéñé-
óìïýò ê.Ü. 
Ç Üíèéóç ôçò áëëçëÝããõáò ïéêïíïìßáò 

ÏñéóìÝíïé áðü áõôïýò åßíáé ç åíáëëá-
êôéêÞ êïéíüôçôá Ðåëßôé (ÄñÜìá), ç ÖôåëéÜ 
– ãõíáéêåßïò áãñïôïõñéóôéêüò óõíåôáéñé-
óìüò Ðôåëåïý, ôï ÔÅÌ (åíáëëáêôéêü íüìé-
óìá) Ìáãíçóßáò, ï Óêüñïò (ÁèÞíá - áíôáë-
ëáêôÞñéï ñïý÷ùí), ï Óðüñïò (êïëåêôßâá éóï-
äßêáéïõ åìðïñßïõ – ÁèÞíá), ôï Öáóüëé (Äß-
êôõï áíôáëëáãÞò õðçñåóéþí äß÷ùò ÷ñÞìá), 
ôï ÅÌÑÏ (ÅíáëëáêôéêÞ ÌïíÜäá Ñïäüðçò), 
ï Ïâïëüò (Åíáëëáêôéêü íüìéóìá – ÁèÞ-
íá), ôï ÓÐÁÌÅ (ÓõíåôáéñéóôéêÞ ÐáñÜêáì-
øç Ìåóáæüíôùí – Èåóóáëïíßêç)  êáé äåêÜ-
äåò Üëëåò ðñùôïâïõëßåò áðü ôçí ÊÝñêõñá, 
ôç Ìáêåäïíßá êáé ôç ÈñÜêç, ôç ÓôåñåÜ Åë-
ëÜäá, ôçí Ðåëïðüííçóï, ôá íçóéÜ ôïõ Áéãáß-
ïõ êáé ôçí ÊñÞôç. 

Ç áíÜðôõîç ôùí Üôõðùí äéêôýùí êïé-
íùíéêÞò êáé áëëçëÝããõáò ïéêïíïìßáò äåí åß-
íáé ìüíï ðïóïôéêÞ, Ý÷åé êáé ðïéïôéêÜ ÷áñá-
êôçñéóôéêÜ. Ôï êõñéüôåñï áðü áõôÜ åßíáé üôé 
ðëÝïí Ý÷ïõí ñéæþóåé óôçí åëëçíéêÞ êïéíù-
íßá, äåí åßíáé äçëáäÞ üðùò ìÝ÷ñé ðñéí áðü 

ëßãï ÷ñüíéá, ðåñéïñéóìÝíåò ðñùôïâïõëßåò 
óôá ðëáßóéá óõãêåêñéìÝíùí ðïëéôéêþí ÷þ-
ñùí, ðïõ ðåñéóóüôåñï ðñïóðáèïýóáí íá 
ìéìçèïýí êáé íá åéóÜãïõí åìðåéñßåò áðü ôï 
åîùôåñéêü. Ç ôïðéêïðïßçóç ôùí ðñùôïâïõ-
ëéþí, ðïõ ðÜåé ìáæß ÷Ýñé-÷Ýñé ìå ôçí åðÝêôá-
óÞ ôïõò ðÝñáí ôùí ïñßùí ôçò õäñïêÝöáëçò 
ðñùôåýïõóáò êáé ôùí êõñéüôåñùí áóôéêþí 
êÝíôñùí ôçò ÷þñáò åßíáé ìéá ðïëý óçìáíôé-
êÞ åîÝëéîç, ãéáôß ìáñôõñÜåé üôé ç êïéíùíéêÞ 
êáé áëëçëÝããõá ïéêïíïìßá áñ÷ßæåé êáé ãßíå-
ôáé êôÞìá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. 

Ôïýôï Ýñ÷åôáé íá áíáôñÝøåé ìéá ðïëý-
÷ñïíç ôÜóç åîáôïìßêåõóçò, äéÜññçîçò ôùí 
ó÷Ýóåùí óõíåñãáóßáò êáé áëëçëåããýçò êáé 
åíôáöéáóìïý ôùí êïéíïôéêþí ðáñáäüóåùí 
ðïõ êõñéáñ÷ïýóå åíôüò ôçò åëëçíéêÞò êïé-
íùíßáò. Åßíáé åðüìåíï. Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ 
ìðëüêáñå ï åêóõã÷ñïíéóôéêüò ïëåôÞñáò, êáé 
óôáìÜôçóáí íá ëåéôïõñãïýí üëá åêåßíá ðïõ 
ôñïöïäïôïýí ôçí åîáôïìßêåõóç êáé ôïí êá-
ôáíáëùôéêü ðáñïîõóìü, ïé õðüãåéåò, éóôïñé-
êÝò ôÜóåéò îáíáâãÞêáí óôçí åðéöÜíåéá.

Åäþ åíôïðßæåôáé êáé ôï åîÞò ðáñÜäï-
îï: ÔõðéêÜ, êáè’ üëç ôçí äéÜñêåéá ôïõ øåõ-
äåðßãñáöïõ, áðïéêéáêïý åêóõã÷ñïíéóìïý, 
ï ëåãüìåíïò «ôñßôïò ôïìÝáò», ôçò êïéíùíé-
êÞò ïéêïíïìßáò êáé ôçò áëëçëåããýçò ãíþ-
ñéæå ðñùôïöáíÞ Üíèéóç-áðüññïéá ôïõ ðïë-
ëáðëáóéáóìïý ôùí ÌÊÏ êáé ôïõ ðáêôùëïý 
ôùí åõñùðáúêþí êïíäõëßùí ðïõ óõíÝññå-
áí óôç ÷þñá. ÐáñÜëëçëá, üìùò, êáôáãñÜ-
öïíôáí óçìáíôéêÝò áðþëåéåò óôï ëåãüìå-
íï «êïéíùíéêü êåöÜëáéï» ôçò ÷þñáò, äçëá-
äÞ óôçí ýðáñîç äåóìþí, ó÷Ýóåùí áëëçëåã-
ãýçò êáé óõíåñãáôéêüôçôáò óôçí âÜóç ôçò 
êïéíùíßáò, ðñÜãìá ðïõ ïöåßëåôáé óôá êõ-
ñéüôåñá öáéíüìåíá ðïõ ðñïêÜëåóå ï ßäéïò 
ï «åêóõã÷ñïíéóìüò» óôçí åëëçíéêÞ êïéíù-
íßá: Ôçí êáôáíÜëùóç, ôçí åîáôïìßêåõóç, 
ôçí ðñïáóôéïðïßçóç êáé âÝâáéá ôéò ðåëáôåé-
áêÝò ó÷Ýóåéò . Ôþñá ðïõ ôï åðßóçìç óöáß-
ñá ôçò êïéíùíéêÞò ïéêïíïìßáò óõññéêíþíå-
ôáé ëüãù Ýëëåéøçò ðüñùí, áíèßæïõí ïé ðñáã-
ìáôéêÝò  ôÜóåéò áëëçëÝããõáò ïéêïíïìßáò, ïé 
ïðïßåò Ýñ÷ïíôáé íá óõíáíôÞóïõí ôçí ìáêñÜ 
åëëçíéêÞ êïéíïôéêÞ ðáñÜäïóç.

Ôï ðáñÜäïîï áõôü ìðïñåß íá åîçãçèåß 
ìüíï áí êáôáöýãïõìå óôï ãåíéêü ðïëéôéêü 
óõìðÝñáóìá ôçò óõãêõñßáò: Ãéá íá êáôáóôåß 
áõèåíôéêü Ýíá êßíçìá, èá ðñÝðåé íá áðïôå-

ëÝóåé æùíôáíü êïììÜôé ôçò áíôßóôáóçò ôïõ 
åëëçíéêïý ëáïý óôïí åîáíäñáðïäéóìü êáé 
ôçí õðïäïýëùóç ðïõ áíôéìåôùðßæåé. Äåí 
ìðïñåß äçëáäÞ íá óôáèåß ïýôå «åñãáëåéá-
êÜ», ùò ðñþôï âÞìá áíÜäõóçò ìéáò íÝáò ôå-
÷íïêñáôéêÞò ôÜîçò ðôõ÷éïý÷ùí –üðùò ðñïò 
óôéãìÞí öÜíçêå íá óõìâáßíåé ìå ôéò ÌÊÏ, 
áëëÜ ïýôå êáé ùò åîùôéêü óôïé÷åßï åíüò êï-
óìïðïëßôéêïõ ôñüðïõ æùÞò ðïõ ôñïöïäïôåß-
ôáé áðü ìåéïøçöéêÝò «öõëÝò» ôçò áèçíáúêÞò 
ìçôñüðïëçò. 

Ùò âáèý, åëëçíéêü êïéíùíéêü ñåýìá, 
áêüìá êáé åÜí ïé ßäéåò ïé ðñùôïâïõëßåò äåí 
åêëïãéêåýïõí ôï ñüëï ôïõò Þ äåí ôïí ïìïëï-
ãïýí, ç áíáâßùóç ôïõ êïéíïôéóìïý Ýñ÷åôáé 
íá óõíáíôÞóåé ìéá ðáãêüóìéá ôÜóç. Ìéá ðá-
ãêüóìéá ôÜóç ðïõ áðáíôÜåé ôüóï óôçí ïéêï-
íïìéêÞ êñßóç –êáé Üñá óå Üìåóá æçôÞìáôá 
åðéâßùóçò ôùí ëáþí, üóï êáé óå ðéï ðïëý-
ðëïêá ïñãáíùôéêÜ æçôÞìáôá ôùí óýã÷ñï-
íùí êïéíùíéþí, ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí 
åîÜíôëçóç üëùí ôùí ðáñáäåäïìÝíùí åñ-
ãáëåßùí ìå ôá ïðïßá ïé êïéíùíßåò ñýèìéæáí 
ôéò óõëëïãéêÝò ôïõò áíÜãêåò. Ãéáôß ïé åîåëß-
îåéò ôùí ôåëåõôáßùí 30 ÷ñüíùí, Ý÷ïõí áðï-
äåßîåé üôé ïýôå ôï êñÜôïò, ïýôå ç áãïñÜ ìðï-
ñïýí íá åîáóöáëßóïõí ôç óõíï÷Þ êáé ôç ìåß-
ùóç ôùí áíéóïôÞôùí ìÝóá óôéò êïéíùíßåò. 
Óõíåðþò, ç Üíïäïò ôçò êïéíùíéêÞò êáé áë-
ëçëÝããõáò ïéêïíïìßáò, Ýñ÷åôáé íá êáëýøåé 
áõôü ôï êåíü. Êáé ôï êÜíåé, ôüóï ìå ôï íá óõí-
äÝåôáé ìå ôéò ìåãÜëåò êïéíïôéóôéêÝò ðáñáäü-
óåéò ðïõ åîïõäåôÝñùóå ï êáðéôáëéóìüò, êáé 
ôéò êáôáäßêáóå óå õðüãåéåò äéáäñïìÝò åðß 
äåêáåôßåò Þ áêüìá êáé áéþíåò, üóï êáé ìå ôï 
íá áêïëïõèåß íÝåò ðñáêôéêÝò êáé êïéíùíéêÝò 
ìïñöÝò –üðùò ìáñôõñÜåé ç Ýêñçîç ôïõ óõ-
íåñãáôéóìïý êáé ôùí ìç åìðïñåõìáôéêþí 
áíôáëëáãþí óôï äéáäßêôõï, ôï åëåýèåñï ëï-
ãéóìéêü ê.á.

Ç áíÜðôõîç ôçò áëëçëÝããõáò ïéêïíïìß-
áò óôçí ÅëëÜäá åßíáé ìéá ðïëý óïâáñÞ õðü-
èåóç. Äåí åßíáé ìüíï üôé ï åëëçíéêüò ëáüò 
ðïéåß ôçí áíÜãêçí öéëïôéìßá, åßíáé üôé ðáñÜ-
ãåé «êïéíùíéêü êåöÜëáéï», Ýíá äßêôõï äçëá-
äÞ áëëçëåããýçò ðïõ Ý÷åé ôéò äõíáôüôçôåò –
ìáæß ìå Üëëïõò ïéêïíïìéêïýò ðõëþíåò, âÝ-
âáéá– íá áðïôåëÝóåé ôçí ðñþôç ýëç ãéá Ýíá 
ðåñéóóüôåñï äßêáéï êáé åîéóùôéêü åëëçíéêü 
êïéíùíéêü ìïíôÝëï. Ãé’ áõôü êáé èá ðñÝðåé íá 
ôçí ðáñáêïëïõèïýìå óôåíÜ.

Ç Üíèéóç ôïõ êïéíïôéóìïý
Η αναβίωση της αλληλέγγυας οικονομίας μέσα στην ελληνική κρίση 

Του Γιώργου Ρακκά

Φαίνεται πως η πίεση από την κρίση έχει γκρεμίσει 

πολλούς φούρνους. Και πολλοί έχουν αναγκα-

στεί να μαζευτούν ξεχνώντας τις τόσο ασύδοτες 

συμπεριφορές που άνθισαν επί κλεπτοκρατί-

ας και που διέλυσαν κάθε σοβαρή προσπάθεια 

παραγωγικής ανόρθωσης του τόπου μας. 

Σε αυτή τη σφαίρα εντάσσεται και η πρωτοφανής 

για την νεοελληνική πραγματικότητα  αγρο-

τοσυνεταιριστική προσπάθεια που ξεκίνησε 

στη Λάρισα. Λαμβάνοντας μια ιστορική απόφα-

ση, λοιπόν, η οποία αναμένεται να μεταβάλει 

πανελλαδικά τις ισορροπίες στην αγορά των 

αγροτικών προϊόντων θα δημιουργήσουν μια 

ενιαία μεγάλη αγροτική συνεταιριστική οργά-

νωση στη Θεσσαλία, που θα αριθμεί 50.000 

αγρότες, και θα προσεγγίζει τα επίπεδα οργά-

νωσης της ∆υτικής Ευρώπης.

Η απόφαση ελήφθη σε ευρεία σύσκεψη στα Αμπε-

λάκια, χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό. 

Εκεί αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας ερ-

γασίας με έναν εκπρόσωπο από κάθε Ένωση, 

που θα προχωρήσει στη διεκπεραίωση του σχε-

διασμού της ενιαίας οργάνωσης. Η πρώτη συ-

νάντηση της ομάδας εργασίας πραγματοποιή-

θηκε στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Η πρωτο-

βουλία για την ενοποίηση των ΕΑΣ της Θεσσα-

λίας ανήκει στον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτι-

κών Συνεταιρισμών Βόλου Νικήτα Πρίντζο, ο 

οποίος τονίζει ότι το εγχείρημα μπορεί να στε-

φθεί με επιτυχία υπό την προϋπόθεση ότι θα 

υπάρχει διαχωρισμός σε κλαδικούς τομείς και 

θα το υποστηρίξουν οι αγρότες.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για το 

αύριο του συνεταιριστικού κινήματος. Οι αγρό-

τες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από 

δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις. Σε κάθε 

περίπτωση μια ενιαία οργάνωση θα εξασφα-

λίσει για τους αγρότες χαμηλότερο κόστος στα 

αγροτικά εφόδια και καλύτερες τιμές στην πώ-

ληση των προϊόντων τους», σημείωσε ο κ.Πρί-

ντζος.

Ευελπιστούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα πάρει 

πραγματικές διαστάσεις, και θα είναι αυθεντι-

κό. ∆εν θα καταλήξουν δηλαδή, όπως οι προ-

ηγούμενοι συνεταιρισμοί, να τους κατασπαρά-

ξουν τα τρωκτικά της γραφειοκρατίας. Είναι, νο-

μίζουμε, η καλύτερη ευχή που μπορεί να κάνει 

κανείς για ένα τέτοιο εγχείρημα... 

Αλ. Μιχ. - Γ.Ρ. 

Èåóóáëßá: 
ÍÝïò óõíåôáé-
ñéóìüò;

                                                                                                                                                ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ôåëåõôáßá, Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß óôç ÷þñá ìáò åêáôïíôÜäåò ðñùôïâïõëßåò ðïëéôþí
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¸ëçîáí ôçí 21 Ïêôùâñßïõ ïé 
áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôçò 
ÐÏÅ ÏÔÁ, ïé ïðïßåò êñÜôçóáí 
ôñåéò åâäïìÜäåò, ìåôÜ ôç óõì-
öùíßá ðïõ åß÷å ç çãåóßá ôçò 
ÐÏÅ ÏÔÁ ìå ôïí õðïõñãü Åóù-
ôåñéêþí ×Üñç Êáóôáíßäç. Óôç 
äéÜñêåéá áõôþí ôùí êéíçôïðïéÞ-
óåùí, éäéáßôåñá äõíáìéêþí åßíáé 
ç áëÞèåéá, ïé åñãáæüìåíïé óôçí 
ôïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ÷ñçóéìï-
ðïßçóáí êÜèå ìïñöÞ ðÜëçò ðïõ 
åß÷áí óôç äéÜèåóÞ ôïõò: áðåñ-
ãßåò, óôÜóåéò åñãáóßáò, êáôáëÞ-
øåéò, áðï÷Þ, ðïñåßåò êáé óõãêå-
íôñþóåéò äéáìáñôõñßáò.

Γ 
éá ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõò 
ç êõâÝñíçóç ìåôá÷åéñß-
óôçêå ðëåßóôá üóá ìÝóá: 
ÁðåéëÝò ðåñß áðïëýóåùí, 

Üíïéãìá ôùí äéêáóôçñßùí, áêüìç 
êáé ÓÜââáôï, ðñïêåéìÝíïõ ç áðåñ-
ãßá íá âãåé ðáñÜíïìç êáé êáôá-
÷ñçóôéêÞ, éäéùôéêïðïßçóç Ýóôù êáé 
ðñïóùñéíÜ ôùí õðçñåóéþí êáèá-
ñéüôçôáò ôùí äÞìùí, åðÝìâáóç ôùí 
äõíÜìåùí êáôáóôïëÞò óôï ×ÕÔÁ. 
Ç ëÞîç, êáôüðéí åðéóôñÜôåõóçò, ôçò 
áðåñãßáò óçìáôïäïôÞèçêå ìå ôçí 
éêáíïðïßçóç ôñéþí áðü ôá ôÝóóåñá 
áéôÞìáôá ôùí áðåñãþí, (ïéêïíïìé-
êÞò öýóçò) áöÞíïíôáò üìùò óå åê-
êñåìüôçôá ôï æÞôçìá ôçò åöåäñåßáò.

Óôéò ôñåéò åâäïìÜäåò, üìùò, áõ-
ôþí ôùí êéíçôïðïéÞóåùí áíáäåß-
÷ôçêå Ýíá ðïëý óçìáíôéêü æÞôçìá, 
áõôü ôçò Üñóçò ôïõ äçìüóéïõ ÷áñá-
êôÞñá ôùí áíôáðïäïôéêþí õðçñå-
óéþí ôïõ äÞìïõ, ìå ôçí áðïêïìéäÞ 
ôùí áðïññéììÜôùí íá êáôÝ÷åé ôçí 
ðñþôç èÝóç. Ç Ýóôù áðïóðáóìáôé-
êÞ ÷ñçóéìïðïßçóç éäéùôéêþí åôáé-
ñåéþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò áðåñ-
ãßáò Ýâáëå ìðñïóôÜ Ýíá óåíÜñéï ôï 
ïðïßï Ý÷åé Þäç áñ÷ßóåé õðüãåéá íá 
åìöáíßæåôáé óå áñêåôïýò äÞìïõò 
ôçò ÷þñáò ìáò, åõêáéñßáò äïèåßóçò. 
Åßíáé Üëëùóôå ï ôïìÝáò ôçò äéá÷åß-
ñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí Ýíáò áðü 
ôïõò ðéï óçìáíôéêïýò êáé êåñäïöü-
ñïõò ôïìåßò, ãéá ôïí ïðïßï åíäéáöÝ-
ñïíôáé ìåãáëïåñãïëÜâïé óôçí ÅëëÜ-
äá êáé ìáöéüæïé óôçí Åõñþðç.
Ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ ÄÞìïõ Êé-
ìþëïõ 

×áñáêôçñéóôéêÞ åßíáé ç êáôÜ-
óôáóç óôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñéÝëèåé ï 
ÄÞìïò Êéìþëïõ, êõñßùò ëüãù Ýë-
ëåéøçò êïíäõëßùí êáé ðñïóùðéêïý. 
Ðáñüôé ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï ïñãá-
íüãñáììá ôïõ äÞìïõ çëåêôñïëüãïò 
êáé õäñáõëéêüò, äåí åãêñßíåôáé ðñü-

óëçøç áôüìùí ãéá ôéò èÝóåéò áõôÝò, 
ìå áðïôÝëåóìá ï äÞìáñ÷ïò íá ðñï-
óôñÝ÷åé óå éäéþôåò ãéá ôéò áíáãêáßåò 
åñãáóßåò êáé ìå êüóôïò ðïëý ìåãá-
ëýôåñï âÝâáéá óå óýãêñéóç ìå áõôü 
åíüò õðáëëÞëïõ. Áêüìç ÷åéñüôåñá, 
óôïí ôïìÝá ôçò êáèáñéüôçôáò Ý÷åé 
óôç äéÜèåóÞ ôïõ Ýíá áðïññéììáôï-
öüñï ìå Ýíáí ìüíï ïäçãü, êáé áõôüí 
óõìâáóéïý÷ï, ìå ôñßôç óõíå÷üìåíç 
óýìâáóç ìÜëéóôá. Ìå ôï äåäïìÝ-
íï üôé ìéá ôÝôáñôç èá óÞìáéíå Üìå-

óá ìïíéìïðïßçóç, äåí ôïõ áíáíåþ-
íåôáé ç óýìâáóç áðü ôïí åðßôñïðï, 
ìå áðïôÝëåóìá ï äÞìïò íá ïäçãåß-
ôáé óôçí ðáñá÷þñçóç ôçò áðïêï-
ìéäÞò óå éäéþôç. ÊáôáëÞãïíôáò áíá-
öÝñïõìå üôé óôï äçìáñ÷åßï õðÜñ-
÷åé ìßá êáé ìüíç äéïéêçôéêÞ õðÜë-
ëçëïò ç ïðïßá êÜíåé ãñáììáôåéáêÞ 
õðïóôÞñéîç, êñáôÜ ðñáêôéêÜ Äç-
ìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, êÜíåé åéóðñÜ-
îåéò áðü ôï íåñü, Ý÷åé ôï äçìïôïëü-
ãéï, åêôåëåß ÷ñÝç ôçëåöùíÞôñéáò êáé 
ðÜåé ëÝãïíôáò. Ïé óõíå÷åßò áñíÞóåéò 
ãéá êÜëõøç ôùí ïñãáíéêþí áõôþí 
èÝóåùí ïäçãåß óôáäéáêÜ ôïí ÄÞ-
ìáñ÷ï Êéìþëïõ óå óõíåñãáóßá ìå 
éäéþôç ëïãéóôÞ, ìå åôáéñåßá ãéá ôéò åé-
óðñÜîåéò óôï íåñü, áêüìç êáé óôçí 
ðáñá÷þñçóç ôïõ ÊÅÐ óå éäéþôç. 

¸ôóé åßôå ìå ôç ìÝèïäï ôïõ åîá-
íáãêáóìïý åßôå åíäßäïíôáò ïéêåé-
ïèåëþò, ôá äçìáñ÷åßá ïäçãïýíôáé 
óôçí éäéùôéêïðïßçóç. 

Ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ ÄÞìïõ Í. 
Óìýñíçò

Óå üëïõò áõôïýò ôïõò Ýíèåñ-
ìïõò õðïóôçñéêôÝò ôçò éäéùôéêï-
ðïßçóçò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò 
áîßæåé íá áíáöÝñïõìå ôé óõíÝâç åðß 
äçìáñ÷ßáò Óéüôñïðïõ óôç Í. Óìýñ-
íç. Ôüôå åß÷å åê÷ùñçèåß óå éäéþôç 
ç ìåôáêïìéäÞ ôùí áðïññéììÜôùí. 
Óôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò óõíåñ-
ãáóßáò áõôÞò, ôá ßäéá ìÝóá ôïõ äÞ-

ìïõ (áðïññéììáôïöüñá, öïñôçãÜ, 
ðñïóùðéêü), åßôå åãêáôáëåßöèçêáí 
åßôå áðáîéþèçêáí, ìå áðïôÝëåóìá, 
íá åêëåßøåé ç äõíáôüôçôá ôïõ äÞìïõ 
ìåôáêïìéäÞò áðü ôïí ßäéï. Ç éäéùôé-
êÞ åôáéñåßá, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá 
ëåéôïõñãÞóåé áíôáãùíéóôéêÜ, áíÝ-
ëáâå ôï Ýñãï óå êüóôïò ÷áìçëüôå-
ñï ôïõ äçìïóßïõ ìå áðïôÝëåóìá 
üôáí Üñ÷éóå íá  ìðáßíåé ìÝóá, íá ôá 
ðáñáôÞóåé. ¹äç üìùò ç áíôßóôïé÷ç 
õðçñåóßá ôïõ äÞìïõ äåí õðÞñ÷å ìå 
áðïôÝëåóìá áöïý ãéá åâäïìÜäåò ôá 
óêïõðßäéá óõóóùñåýïíôáí óôïõò 
äñüìïõò, íá áíáãêáóôåß ç äçìïôéêÞ 
áñ÷Þ íá æçôÞóåé âïÞèåéá áðü ôïõò 
ãåéôïíéêïýò äÞìïõò ìÝ÷ñé íá îáíá-
óôÞóåé ôç äéêÞ ôçò õðçñåóßá ìåôá-
êïìéäÞò. ¹ôáí ç ðñþôç áðïôõ÷ç-
ìÝíç ðñïóðÜèåéá éäéùôéêïðïßçóçò 
ìÝñïõò ôùí õðçñåóéþí êáèáñéüôç-
ôáò. 

Ïé åî ÁìåñéêÞò èåùñßåò 

Óôçí Åëåõèåñïôõðßá ôçò 13çò 
Óåðôåìâñßïõ ôïõ 2007 åß÷å äçìïóé-
åõèåß Ýíá Üñèñï ðÜíù óôçí éäéùôé-
êïðïßçóç ôùí äçìáñ÷åßùí. Óå áõôü 
áíáöÝñåôáé üôé: «Äýï íÝïé Áìåñéêá-
íïß åðéóôÞìïíåò, ï ÑÝé Ößóìáí áðü 
ôï Columbia Business School êáé 
ï ¸ñéê ÏõÝñêåñ, áðü ôï Harvard 
Business School áðü ôïí ÌÜñ-
ôéï ôïõ 2007, Ý÷ïõí áíÜøåé åóôß-
åò Ýíôïíùí ðïëéôéêþí óõæçôÞóåùí, 

ìå Ýíá Üñèñï ôïõò óôçí åðéèåþñç-
óç Capitalism and Society (äçëá-
äÞ Êáðéôáëéóìüò êáé Êïéíùíßá, õðü 
ôïí ôßôëï ÔïðéêÞ ÅôáéñéêÞ ÐïëéôéêÞ: 
Ìéá Ðñüôáóç.

»Ç ðñüôáóÞ ôïõò Þôáí íá åðé-
ôñáðåß óå ìåãÜëåò éäéùôéêÝò åôáéñåß-
åò íá ëáìâÜíïõí ìÝñïò óå åêëïãéêÞ 
áíáìÝôñçóç, äéåêäéêþíôáò äçìü-
óéï áîßùìá. Ãéá ðáñÜäåéãìá, üðùò 
ëÝåé ï  ¸ñéê ÏõÝñêåñ ó’ Ýíá Üëëï 
Üñèñï ôïõ óôï ôåý÷ïò 179 ôïõ ðåñé-
ïäéêïý Forbes, èá ìðïñïýóå ç ëï-
ãéóôéêÞ-åëåãêôéêÞ åôáéñåßá ÊÑÌÏ 
Þ ç PRICE WATERHOUSE íá äé-
åêäéêÞóåé ôç äçìáñ÷ßá ôçò Ðü-
ëçò ôïõ Ìåîéêïý. Äåí åßíáé áíÜ-
ãêç, óõìðëçñþíïõí ïé äýï åðéóôÞ-
ìïíåò, ç åôáéñåßá ðïõ èá ëÜâåé ìÝ-
ñïò óå åêëïãÝò íá åßíáé ðïëõåèíé-
êÞ. Ìðïñåß íá åßíáé ôïðéêÞ åôáéñåßá 
Þ áêüìá êáé êïíóüñôóéïõì äéáöï-
ñåôéêþí åôáéñåéþí. Áðü ôç óôéãìÞ, 
üìùò, ðïõ èá åêëåãåß äÞìáñ÷ïò ç 
ÊÑÌÏ, áò ðïýìå, ôüôå ç åôáéñåßá èá 
Ý÷åé «ôïí ßäéï ÷áñôïöýëáêá äéêáéù-
ìÜôùí êáé õðï÷ñåþóåùí» ðïõ Ý÷åé 
êÜèå ðïëéôéêüò, ðïõ êáôÝñ÷åôáé óôéò 
åêëïãÝò ùò öõóéêü ðñüóùðï. Äç-
ëáäÞ, «èá ìðïñåß íá ðñïóëáìâÜíåé 
êáé í’ áðïëýåé, íá óõãêåíôñþíåé öü-
ñïõò, íá áîéïëïãåß ôïõò åñãáæïìÝ-
íïõò êáé áíáëüãùò íá ôïõò áîéïðïé-
åß êáé, ðÜíù áð’ üëá, íá öñïíôßæåé íá 
õëïðïéåß êáôÜ ãñÜììá üëåò ôéò ðñï-
åêëïãéêÝò äåóìåýóåéò ôçò». Ïé äýï 
óõããñáöåßò äéåõêñéíßæïõí ðùò ïé 
åôáéñåßåò ðïõ èá åðéëÝîïõí íá èÝ-
óïõí õðïøçöéüôçôá óå åêëïãÝò, óß-
ãïõñá äåí èá Ýñèïõí íá áíôéêáôá-
óôÞóïõí ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá. «Èá 
åßíáé, áðëþò, Ýíáò áêüìá õðïøÞöé-
ïò». ÄçëáäÞ, ãéá íá êÜíïõìå ìéáí 
áíáãùãÞ óôá äéêÜ ìáò, ìáæß ìå ôç 
Í.Ä., ôï ÐÁÓÏÊ, ôï ÊÊÅ êáé ôïí ÓÕ-
ÑÉÆÁ, áò ðïýìå ðùò ôçí øÞöï ôïõ 
ëáïý èá äéåêäéêïýí ç VODAFONE, 
ï ÁÊÔÙÑ êáé ç COSMOTE.

 ÃÉÁÔÉ, üìùò, èá èåëÞóåé ìéá éäé-
ùôéêÞ åôáéñåßá íá âÜëåé õðïøçöéü-
ôçôá ãéá íá áíáëÜâåé, áò ðïýìå, ôç 
äçìáñ÷ßá ôçò Ðüëçò ôïõ Ìåîéêïý; 
Áðëü, áðáíôïýí ïé 2 åðéóôÞìïíåò: 
«Ãéá ôï êÝñäïò». Ç ÜðïøÞ ôïõò åßíáé 
üôé ôï äçìáñ÷åßï èá ðñÝðåé íá áðï-
âåß êåñäïöüñï - «Ýíá ìïíôÝëï ðïõ 
ïé õãéåßò åôáéñåßåò, Ýôóé êé áëëéþò, 
åöáñìüæïõí ãéá ôïõò ðåëÜôåò ôïõò».

Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ôïíßóïõìå  üôé 
üôáí åðéëÝãåôáé ç êåñäïöïñßá, ç 
êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ ðÜåé ðåñßðá-
ôï. Ôï åðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ïé 
Ïñãáíéóìïß ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêç-
óçò èá Ýñèïõí áíôéìÝôùðïé ìå ôïõò 
÷åéñüôåñïõò åöéÜëôåò ôïõò».

Του Κώστα Σαμάντη

“ 

Η έστω απο-

σπασματική 

χρησιμοποίη-

ση ιδιωτικών 

εταιρειών κατά 

τη διάρκεια της 

απεργίας έβα-

λε μπροστά 

ένα σενάριο το 

οποίο έχει ήδη 

αρχίσει υπόγεια 

να εμφανίζεται

Éäéùôéêïðïéþíôáò ôá Äçìáñ÷åßá!
Το επόμενο χρονικό διάστημα οι ΟΤΑ θα έρθουν αντιμέτωποι με τους χειρότερους εφιάλτες τους

Óôç äéÜñêåéá áõôþí ôùí êéíçôïðïéÞóåùí, éäéáßôåñá äõíáìéêþí åßíáé ç áëÞèåéá, ïé åñãáæüìåíïé óôçí ôïðéêÞ 
áõôïäéïßêçóç ÷ñçóéìïðïßçóáí êÜèå ìïñöÞ ðÜëçò ðïõ åß÷áí óôç äéÜèåóÞ ôïõò
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«Äþóôå ìáò áýîçóç óôï ìéóèü» öù-
íÜæïõí ïé óõíäéêáëéóôÝò ôçò Áñéóôå-
ñÜò, ìå ôï ÊÊÅ íá ðëåéïäïôåß: «Êá-
ôþôáôïò ìéóèüò 1.400 åõñþ». «ÌðÜ-
ôóïé, ãïõñïýíéá, äïëïöüíïé» óõìðëç-
ñþíïõí ïé «ìáýñïé», óõíèÝôïíôáò ôïí 
êáìâÜ ôùí áéôçìÜôùí ôïõ… ðñùôïðü-
ñïõ êïììáôéïý ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. 
Ôçí þñá ðïõ ç ÷þñá êáôáóôñÝöåôáé, 
êÜèå óõíôå÷íßá, ðïëéôéêüò ÷þñïò, ìá-
ãáæß êáé ðáñáìÜãáæï åîáêïëïõèåß íá 
áó÷ïëåßôáé ìå ôéò öáíôáóéþóåéò êáé ôá 
öåôß÷ ðïõ êáëëéÝñãçóå óå üëç ôç äé-
Üñêåéá ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò, äßíïíôáò 
ëßãç Þ êáèüëïõ óçìáóßá óôï ôé ãßíåôáé 
åäþ êÜôù, óôïí ðëáíÞôç Ãç. ÌÝóá óå 
üëïí áõôü ôïí ïñõìáãäü óõíèçìÜôùí, 
óôç ìÝóç ôçò ðëáôåßáò ÓõíôÜãìáôïò, 
Ýíá ìïíá÷éêü ðëáêÜô (õðïèÝôù êÜ-
ðïéïõ «êïéìéóìÝíïõ, ÅëëçíÜñá, áðï-
ëßôéêïõ ðñüâáôïõ») âñéóêüôáí åêáôü 
÷ñüíéá ìðñïóôÜ áðü üëá ôá õðüëïéðá 
ðáíü, óõíèÞìáôá êáé áéôÞìáôá: «ÈåÝ 
ìïõ, âïÞèçóå íá ìçí öáãùèïýìå ìå-
ôáîý ìáò».

Έ 
îé ìÞíåò ðñéí, ôïí ÌÜéï, ï ðü-
ëåìïò üëùí åíáíôßïí üëùí 
Þôáí ðñï ôùí ðõëþí. Åðåéóü-
äéá óôç ðïñåßá, áíïéãìÝíá êå-

öÜëéá áðü ôá ÌÁÔ, äïëïöïíßá ïéêïãåíåé-
Üñ÷ç ãéá ìßá êÜìåñá, ðïãêñüì ×ñõóáõ-
ãéôþí, ìïëüôïö óôï Á.Ô. Åîáñ÷åßùí êáé ôç 
ëáúêÞ áãïñÜ. Ïé äéÜöïñïé ðïëéôéêïß ÷þ-
ñïé åß÷áí êáôáëÞîåé: åìöýëéïò. ¸íáí ìÞíá 
ìåôÜ, óôéò ðëáôåßåò ôçò ÷þñáò, ï åëëçíéêüò 
ëáüò áðïöÜóéóå ôï áíÜðïäï. Ïé åñáóéôÝ-
÷íåò áãáíáêôéóìÝíïé åß÷áí äéáöïñåôéêÞ 
Üðïøç áðü ôïõò åðáããåëìáôßåò. Ãé’ áõôü 
êáé ïé ôåëåõôáßïé, óå ìåãÜëï âáèìü, óíï-
ìðÜñáíå êáé åéñùíåýôçêáí ôï êßíçìá ôï 
ðëáôåéþí Þ óõììåôåß÷áí ìå… âáñéÜ êáñ-
äéÜ. Ïé áãáíáêôéóìÝíïé äåí åðÝìåíáí óôïí 
åéñçíéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ êéíÞìáôüò ôïõò 
åðåéäÞ Ý÷ïõí ëïõëïõäÜôåò áõôáðÜôåò Þ 
åðåéäÞ åßíáé öïâéôóéÜñçäåò (üðùò áõôÜ-
ñåóêá ðéóôåýïõí ïñéóìÝíïé ìáôóü Óôáëü-
íå ôçò ÁñéóôåñÜò). Áðëþò ï ëáüò óõíåéäç-
ôïðïéåß üôé ôï ôåëåõôáßï ï÷õñü ôïõ óõóôÞ-
ìáôïò åßíáé íá îåóðÜóåé Ýíáò êïéíùíéêüò 
ðüëåìïò üëùí åíáíôßïí üëùí. Êáé áðï-
öÜóéóå ãéá ðñþôç öïñÜ íá äéáäçëþóåé 
ìå ôïí äéêü ôïõ ôñüðï, ÷ùñßò íá áöÞóåé –
üðùò óôï ðáñåëèüí– ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëï 
åñãïëÜâï ôçò åðáíÜóôáóçò íá ÷áíôáêþ-
óåé ôï êßíçìÜ ôïõ.

ÓÞìåñá, êáèþò ôï êáèåóôþò Ðáóüê 
êáôáññÝåé, êáôáóôñÝöïíôáò ðáñÜëëçëá 
ïëüêëçñç ôç ÷þñá, ôï êßíçìá ôùí ðëáôåé-
þí Ý÷åé êëåßóåé ôïí êýêëï ôïõ. Ç êáôÜèëé-
øç Ý÷åé åðéóôñÝøåé êáé ï êüóìïò áíáæçôåß 

êáé ðÜëé ìïñöÝò êáé ôñüðïõò ïñãÜíùóçò 
ôçò ïñãÞò ôïõ. Äýóêïëï, êáèþò âáäßæåé 
óôá ôõöëÜ: Ïé Üíèñùðïé ðïõ èá ìðïñïý-
óáí íá âïçèÞóïõí óôçí ïñãÜíùóç ôïõ 
ëáïý –äéáíïïýìåíïé, ðïëéôéêïß, êüììá-
ôá, óõíäéêÜôá, «ðñùôïðïñßåò»– ôïí Ý÷ïõí 
êáô’ åðáíÜëçøç ðñïäþóåé êáé åîáðáôÞóåé. 
¼óï ðåñíÜåé ï êáéñüò êáé ï ëáüò óõíåéäç-
ôïðïéåß üôé äåí õðÜñ÷ïõí ìáãéêÜ êïõìðéÜ 
êáé áðü ìç÷áíÞò Èåïß, êáôáëÞãåé óôçí 
ìüíç ðñüôáóç ãéá ìéá êáëýôåñç êïéíù-
íßá: ÐñÝðåé íá ôï ðÜñåé ðÜíù ôïõ. ÐñÝðåé 
íá áöÞóåé ôéò áõôáðÜôåò ôçò ìåóïëÜâçóçò 
êáé íá ÷ôßóåé ï ßäéïò ôï (üðïéï) êáéíïýñéï. 
Êáé ðÜëé åìöáíßæïíôáé ùò áõôüêëçôïé óù-
ôÞñåò ïé åðáããåëìáôßåò, ìå ôçí äéêÞ ôïõò 
áíôéðñüôáóç – ôçí ìüíç ðïõ Ý÷ïõí: åìöý-
ëéïò.

Ôéò ðñïÜëëåò, ìÝëç ôçò ðñùôïðïñßáò 
ôïõ Ðåñéóóïý êáé ìÝëç ôçò ðñùôïðïñßáò 
ôùí Åîáñ÷åßùí óõãêñïýóôçêáí, äéåêäé-
êþíôáò áìöüôåñïé ôï äéêáßùìá óôï… íôá-
âáôæçëßêé ôçò ëáúêÞò áãáíÜêôçóçò. Êáé ïé 
ìåí êáé ïé äå áðÝäåéîáí ãéá Üëëç ìéá öïñÜ 
üôé âñßóêïíôáé óå Üëëï êüóìï. Áðïëéèþ-
ìáôá ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò ðïõ äåí óõíåé-
äçôïðïéïýí üôé ôï ðïôÜìé ôïõò Ý÷åé ðñï-
óðåñÜóåé. ¼ðùò èá’ ëåãå êáé ï ÃéùñãÜêçò, 
ç ÁñéóôåñÜ óôçí ÅëëÜäá «Þ èá áëëÜîåé Þ 
èá âïõëéÜîåé». Êáé ôï êáèáñü ìõáëü äåí 
åßíáé óõ÷íü ðñïóüí áõôþí ôùí ÷þñùí. 
Êáé ç öýóç áðå÷èÜíåôáé ôï êåíü…

Ôï äßëçììá åßíáé áðëü: Þ ëáüò, Þ ïëï-
êëçñùôéóìüò. Ç âßá êáé ôï ÷Üïò, áí äåí 
Ý÷åé ôçí ëáúêÞ íïìéìïðïßçóç (üðùò ð.÷. 
åß÷å óôçí ÊåñáôÝá) èá Ý÷åé ìßá êáé ìüíç 
êáôÜëçîç. ÁíåîáñôÞôùò ðñïèÝóåùí êáé 
ðñïóäïêéþí, ïðïéáäÞðïôå ðïëéôéêÞ åîÝ-
ëéîç-äñÜóç-áíôßäñáóç ãßíåé åñÞìçí ôïõ 
ëáïý (Þ åíÜíôéá óôçí èÝëçóÞ ôïõ) èá ïäç-
ãÞóåé óå ðåñéóóüôåñï ïëïêëçñùôéóìü, ðå-
ñéóóüôåñç ÷ïýíôá, ðåñéóóüôåñï öáóéóìü. 
¹ ï ëáüò èá ðÜñåé ôï ðñÜãìá ðÜíù ôïõ, Þ 
èá ìáò ðÜñåé üëïõò ï ÄéÜïëïò. Ìå ôïí Ýíá 
Þ ôïí Üëëï ôñüðï.

¹ ëáüò Þ ïëïêëçñùôéóìüò
Οι ποικιλόχρωμοι ολοκληρωτισμοί απειλούν να ενταφιάσουν τις λαϊκές αντιστάσεις

Του Νικόλα ∆ημητριάδηTo Ίδρυμα Μαραγκοπούλου διοργανώνει ημερί-

δα με θέμα: Η εκμετάλλευση πετρελαίων και 

αερίων Ελλάδος και Κύπρου, ζήτημα ζωτι-

κό και οικονομικό. Η ημερίδα θα πραγματο-

ποιηθεί στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημί-

ας 20), την Τρίτη 8.11.11. Στην ημερίδα συμ-

μετέχουν οι: Βάσος Λυσσαρίδης, Γιώργος Λιλ-

λήκας, Σταύρος Λυγερός, Γεράσιμος Αρσέ-

νης, Ανδρέας Αγγελίδης, Αντώνης Μπερεδή-

μας, και η πρόεδρος του ιδρύματος Αλίκη Μα-

ραγκοπούλου. 

***

Ο Π. Κονδύλης και το λίπος των λέξεων:

«Αγαπούσε την πυκνή διατύπωση, τις σχοινοτε-

νείς παραγράφους που καλύπτουν σελίδες 

ολόκληρες, τον υποτακτικό λόγο με τις πυ-

ραμιδωτές δευτερεύουσες προτάσεις – αλλά 

και τους κοφτούς αφορισμούς, και τις δραμα-

τικές κορυφώσεις. Ο αγώνας του ήταν πάντα 

με το λίπος των λέξεων» γράφει ο Κ. Κου-

τσουρέλης για το ύφος του Κονδύλη.

Θέλοντας να αναδείξουν τις γλωσσικές πτυχές 

του έργου του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενι-

κή ∆ιεύθυνση Μετάφρασης) και το Ινστιτού-

το Γκαίτε διοργανώνουν την 21η Νοεμβρί-

ου στην Αθήνα εκδήλωση για τον Παναγιώτη 

Κονδύλη (1943-1998): τον ιστορικό των ιδε-

ών αλλά και τον μεταφραστή και επιμελητή 

της έκδοσης σημαντικών κειμένων της δυτι-

κής παράδοσης στα ελληνικά.

Από μεταφραστικής πλευράς: ο Λ. Αναγνώστου 

θα παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες της μετά-

φρασης του έργου του από τα γερμανικά στα 

ελληνικά, ο Κ. Κουτσουρέλης θα αναφερθεί 

στη μεταφραστική πολιτική του συγγραφέα 

και ο Μ. Παπανικολάου θα μιλήσει για τον 

Κονδύλη ως μεταφραστή του εαυτού του.

Σε μία ευρύτερη γλωσσική προοπτική: ο Φ. ∆η-

μητρίου θα αναπτύξει ορισμένες θέσεις για 

την κοινωνική οντολογία, ο Φ. Χορστ θα εξε-

τάσει τη γλώσσα σε συνδυασμό με την αντί-

ληψη περί πραγματικότητας ενώ ο Π. Χρι-

στιάς θα αναλύσει τη γραφή σε συνάρτηση 

με το υποκειμενικό αίσθημα ισχύος του  συγ-

γραφέα.

Συντονίζει ο καθηγητής Α. Καϊσης.  

Χώρος: Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14, Αθήνα 

Ημερομηνία: ∆ευτέρα 21 Νοεμβρίου, 7 μ.μ.

***

Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και οι Εναλλα-

κτικές Εκδόσεις σας προσκαλούν την Παρα-

σκευή 11 Νοεμβρίου, ώρα 19:30 στην πα-

ρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Χατζηανα-

στασίου: Το σχολείο είναι γυρισμένο ανά-

ποδα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Χρήστος 

Μπουλώτης (αρχαιολόγος, συγγραφέας), 

Κώστας Τσεφαλάς (εκπαιδευτικός, γραμμ. 

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) και ο Τάσος Χα-

τζηανστασίου

Åêäçëþóåéò 
óôçí ÁèÞíá

“ 

Ή ο λαός θα πάρει το 

πράγμα πάνω του, ή 

θα μας πάρει όλους ο 

διάολος. Με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο.

...Ç âßá, áí äåí Ý÷åé ëáúêÞ íïìéìïðïßçóç (üðùò ð.÷. óôçí ÊåñáôÝá) èá Ý÷åé ìéá êáé ìüíç 
êáôÜëçîç...
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Óýìöùíá ìå ôçí ÅËÓÔÁÔ (Åëëç-
íéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Áñ÷Þ), ôï ÁÅÐ 
ôçò ÷þñáò ìáò óå ôñÝ÷ïõóåò ôé-
ìÝò ãéá ôá Ýôç 2007-2010 äé-
áìïñöþèçêå üðùò ðáñáêÜ-
ôù, åíþ ïé åêôéìÞóåéò (âÜóåé ôïõ 
ðñïó÷åäßïõ ôïõ Ðñïûðïëïãé-
óìïý ãéá ôï 2012) ãéá ôï ÁÅÐ 
ðñïâëÝðïõí áñíçôéêïýò ñõè-
ìïýò áíÜðôõîçò ôüóï ãéá ôï 
2011 üóï êáé ãéá ôï 2012.

Ω 
óôüóï ç êáôï÷éêÞ êõ-
âÝñíçóç åðéìÝíåé ãéá 
èåôéêü ðëåüíáóìá ôï 
1ï ôñßìçíï ôïõ 2012, 

üôáí ôï ßäéï ôï ÄÍÔ óå ðñüóöáôç 
ÝêèåóÞ ôïõ áíáèåþñçóå ðñïò ôï 
÷åéñüôåñï ôçí åêôßìçóÞ ôïõ ãéá ýöå-
óç 3,5% ôï 2011 êáé 2,5% ôï 2012.

Áò Ýñèïõìå ôþñá óôçí óõì-
öùíßá áðïìåßùóçò åíüò ìÝñïõò 
ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò ðïõ óõì-
öùíÞèçêå óôçí óýíïäï ôçò Åõñù-
æþíçò ðïõ Ýëáâå ÷þñá ôï äéÞìåñï 
26-27 Ïêôùâñßïõ. ÁõôÞí ôç óôéã-
ìÞ ôï äçìüóéï ÷ñÝïò áíÝñ÷åôáé óå 
360,2 äéó. €. ÓõìöùíÞèçêå ç áðï-
ìåßùóç êáôÜ 50% óå ôìÞìá ÷ñÝïõò 
ýøïõò 203,5 äéó. € ôï ïðïßï áíôé-
óôïé÷åß óå äéáãñáöÞ ýøïõò 103,10 
äéó. €. Ùóôüóï ôï áíôÜëëáãìá ãéá 
áõôÞí ôçí äéáãñáöÞ åßíáé Ýíá äÜ-
íåéï ýøïõò 130 äéó. €. Ôá 100 äéó. € 
èá åßíáé Ýíá áíôÜëëáãìá ôüóï óå ìå-
ôñçôÜ, üóï êáé óå ôßôëïõò ôïõ Åëëç-
íéêïý Äçìïóßïõ (ìå üñïõò ðïõ èá 
äéÝðïíôáé áðü ôï áããëéêü äßêáéï, ôï 
ïðïßï åõíïåß ôïí ðéóôùôÞ), ïé ïðïß-
ïé èá áíôéêáôáóôÞóïõí áíôßóôïé-
÷ïõò ôßôëïõò, ðïõ ëÞãïõí ôï 2035, 
ìå óôü÷ï ôï äçìüóéï ÷ñÝïò óå ó÷Ý-
óç ìå ôï ÁÅÐ ôï 2020 íá âñßóêåôáé 
óôï 120%. ¢ëëá 30 äéó. € èá ÷ñçóé-
ìïðïéçèïýí ãéá ôçí êÜëõøç ôùí æç-
ìéþí êáé ôçí åðáíáêåöáëáéïðïßç-
óç ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí ðïõ 
Ý÷ïõí óôçí êáôï÷Þ ôïõò åëëçíéêÜ 
ïìüëïãá.

Áí ëÜâïõìå õðüøç ìáò ôïí ðá-
ñáðÜíù ðßíáêá êáé áèñïßóïõìå 
óôï õöéóôÜìåíï äçìüóéï ÷ñÝïò ôïí 
íÝï äáíåéóìü, ï ïðïßïò åêôéìÜìå üôé 
èá åêôáìéåõèåß åíôüò ôïõ Éáíïõá-
ñßïõ ôïõ 2012, ôüôå ìéëÜìå ãéá Ýíá 
÷ñÝïò ýøïõò 490,2 äéó. € êáé ç ó÷Ý-
óç ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò ðñïò ôï 
ÁÅÐ äéáìïñöþíåôáé óå 228%.

Áò Ýñèïõìå óôçí åðáíáêåöá-
ëáéïðïßçóç ôùí åëëçíéêþí ôñáðå-
æþí ëüãù ôïõ ãåãïíüôïò üôé êáôÝ-
÷ïõí óôá ÷áñôïöõëÜêéá ôïõò ïìü-
ëïãá ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ.

¸îé ôñÜðåæåò ÅÈÍÉÊÇ (15 äéó. € 
÷áñôïöõëÜêéï ïìïëüãùí), ÐÅÉÑÁÉ-
ÙÓ (8 äéó. € ÷áñôïöõëÜêéï ïìïëü-
ãùí), ÁÃÑÏÔÉÊÇ (5,2 äéó. € ÷áñ-
ôïöõëÜêéï ïìïëüãùí), ÔÁ×ÕÄÑÏ-
ÌÉÊÏ ÔÁÌÉÅÕÔÇÑÉÏ (5,4 äéó. € 
÷áñôïöõëÜêéï ïìïëüãùí), ALPHA 
BANK (5,4 äéó. € ÷áñôïöõëÜêéï 
ïìïëüãùí) êáé EUROBANK (8,7 
äéó. € ÷áñôïöõëÜêéï ïìïëüãùí) êá-
ôÝ÷ïõí ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîß-
áò 47,7 äéó. €.  Ç áðïìåßùóç êáôÜ 
50% èá ïäçãÞóåé óôçí êáôáãñá-
öÞ æçìéþí ýøïõò 20 äéó. €, åíþ èá 
ðñÝðåé íá ëÜâïõìå õðüøç üôé ïé ðá-
ñáðÜíù ôñÜðåæåò èá õðï÷ñåùèïýí 
óôçí êáôáãñáöÞ åðéðëÝïí æçìéþí 
ýøïõò 10 äéó. € ëüãù ôùí åëÝã-
÷ùí ðïõ äéåíåñãåß ï ïßêïò ÌðëÜ-
êñïê óôá äáíåéáêÜ ôïõò ÷áñôïöõ-
ëÜêéá êáôüðéí áðáßôçóçò ôüóï ôçò 
ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò üóï êáé ôçò 
Ôñüéêáò. Óôï 1ï åîÜìçíï ôïõ 2011 
ïé ðáñáðÜíù ôñÜðåæåò êáôÝãñáøáí 
æçìéÝò ýøïõò 6,1 äéó. € êáèþò ðñï-
÷þñçóáí óå áðïìåßùóç êáôÜ 21% 
ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõò óå åëëçíé-
êÜ ïìüëïãá. ÅðïìÝíùò ïé Åëëçíé-
êÝò ÔñÜðåæåò ãéá íá äéáèÝôïõí äåß-
êôç êåöáëáéáêÞò åðÜñêåéáò 9% 
(ßäéá êåöÜëáéá ðñïò óôáèìéóìÝíï 
ìÝóï åíåñãçôéêü) êáôüðéí áðáßôç-
óçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò Ôñá-
ðåæþí ùò ôï 1ï åîÜìçíï ôïõ 2012 
èá ÷ñåéáóèïýí êåöÜëáéá ýøïõò 
20-24 äéó. €. ÂÜóåé ôçò ðñüóöáôçò 
óõìöùíßáò ôçò Åõñùæþíçò 26-27 
Ïêôùâñßïõ 2011, ïé ôñÜðåæåò èá 
ðñÝðåé ðñþôá íá óôñáöïýí óôïõò 
ìåôü÷ïõò ôïõò äéåíåñãþíôáò áýîç-
óç ôïõ ìåôï÷éêïý ôïõò êåöáëáßïõ, 
êáé áí äåí êáôáóôåß åöéêôü íá åíôá-
÷èïýí óôï Åëëçíéêü Ôáìåßï ×ñçìá-
ôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò. Åíáë-
ëáêôéêÜ áí ðÜëé äåí êáôáöÝñïõí 
íá åíéó÷õèïýí êåöáëáéáêÜ, ôüôå èá 
ðñïóöýãïõí óôïí Åõñùðáúêü Ìç-
÷áíéóìü ÓôÞñéîçò.

Ç Ýíôáîç óôï Ôáìåßï ×ñçìáôï-
ðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò êáé ôï 
ïëïêëçñùôéêü îåðïýëçìá ôçò 
åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.

Ôïí Éïýíéï ôïõ 2010, ç êáôï-
÷éêÞ êõâÝñíçóç ðñï÷þñçóå óôçí 
ßäñõóç ôïõ Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðé-
óôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò, óôá ðëáß-
óéá ôçò äáíåéáêÞò óýìâáóçò ýøïõò 
110 äéó. € (ÌÍÇÌÏÍÉÏ). Ôïí 
Éïýëéï ôïõ 2011 äüèçêáí óçìáíôé-
êÝò áñìïäéüôçôåò óôçí ÔñÜðåæá ôçò 
ÅëëÜäïò êáé ôáõôü÷ñïíá, åíþ ðñéí, 
áí êÜðïéá ôñÜðåæá åëÜìâáíå åíß-
ó÷õóç áðü ôï ôáìåßï ùò áíôÜëëáã-

ìá  èá åêäßäïíôáí ðñïíïìéïý÷åò 
ìåôï÷Ýò ïé ïðïßåò èá áíÞêáí óôï äç-
ìüóéï êáé ïé ìÝôï÷ïé èá ôéò åðÝóôñå-
öáí ðßóù åíôüò äýï åôþí, Üëëáîå ç 
åí ëüãù äéÜôáîç, ç ïðïßá ôþñá ðñï-
âëÝðåé ôçí Ýêäïóç êïéíþí ìåôï÷þí, 
ïé ïðïßåò èá áíÞêïõí óôï äçìüóéï. 
Áí ìéá ôñÜðåæá ðñïóöýãåé óôï ôá-
ìåßï ãéá åíßó÷õóç ôùí êåöáëáßùí 

ôçò, ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò áíá-
ëáìâÜíåé íá ïñßóåé ôï Ä.Ó. Åêäßäï-
íôáé êïéíÝò ìåôï÷Ýò ðïõ ðåñéÝñ÷ï-
íôáé óôï ôáìåßï, ôï ïðïßï ìå ôçí óåé-
ñÜ ôïõ åëÝã÷åé ìåôï÷éêÜ ôçí ôñÜðåæá 

ãéá äéÜóôçìá äýï åôþí. Ç ÔñÜðåæá 
ôçò ÅëëÜäïò Ý÷åé ôï äéêáßùìá, êáôÜ 
ôçí õðáãùãÞ ìéáò ôñÜðåæáò óôï ôá-
ìåßï, íá ðñïâåß óå óçìáíôéêÞ áíáäé-
Üñèñùóç üðùò: Íá ðñï÷ùñÞóåé óå 
åêêáèÜñéóç ôïõ äáíåéáêïý ÷áñôï-
öõëáêßïõ, ôåìá÷ßæïíôáò ôçí ôñÜðåæá 
óå äýï êïììÜôéá. Ôï Ýíá êïììÜôé íá 
Ý÷åé äÜíåéá ðñïâëçìáôéêÜ ÷áìçëÞò 

åîáóöÜëéóçò êáé ôï Üëëï êïììÜôé 
íá ðåñéëáìâÜíåé äáíåéáêü ÷áñôï-
öõëÜêéï õøçëÞò åîáóöÜëéóçò. Ôüôå 
ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìðïñåß íá 
ïäçãÞóåé ôï ÷áìçëÞò ðïéüôçôáò äá-
íåéáêü ÷áñôïöõëÜêéï óå ìéá ôñÜðå-
æá õðü êáèåóôþò åêêáèÜñéóçò, åíþ 
ôï õøçëÞò ðïéüôçôáò äáíåéáêü ÷áñ-
ôïöõëÜêéï ìåôáâéâÜæåôáé óå ìéá íÝá 
ôñÜðåæá ç ïðïßá ëáìâÜíåé Üäåéá 
ëåéôïõñãßáò áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò 
ÅëëÜäïò õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé 
ìåôÜ áðü äýï Ýôç èá ìðïñåß íá ñåõ-
óôïðïéçèåß ìÝóù ðëåéïäïôéêïý äé-
áãùíéóìïý óå êÜðïéïí éäéþôç. Óç-
ìåéþíïõìå åäþ üôé ôá óôïé÷åßá ôïõ 
åíåñãçôéêïý (êõñßùò ïé êáôáèÝóåéò) 
åßíáé ðëÞñùò äéáóöáëéóìÝíåò. Åðß-
óçò ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìðï-

ñåß íá ðñï÷ùñÞóåé êáé óôçí óõã÷þ-
íåõóç ôñáðåæþí ðïõ Ý÷ïõí åíôá-
÷èåß óôï ôáìåßï. 

ÌÝóá áðü ôçí äéáäéêáóßá áõôÞ, 
ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ïäçãïýíôáé 
óôïí áöåëëçíéóìü ôïõò, åíþ áíïß-
ãåé ìéá ôåñÜóôéá êåñêüðïñôá ãéá ôéò 
åã÷þñéåò åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò 
(ÄÅÇ, ÔÉÔÁÍ, ÏÓÅ, ÁËÏÕÌÕË, 
ÅËÐÅ, ÂÁÑÕÔÉÍÇ, ÓÉÄÅÍÏÑ, 
×ÁËÊÏÑ, ÅËËÁÊÔÙÑ, ÁÂÁÎ, 
JUMBO, EVEREST, ÓÊËÁÂÅÍÉ-
ÔÇÓ, ÉÏÍ, ÌÁÓÏÕÔÇÓ) ðïõ Ý÷ïõí 
óçìáíôéêü äáíåéóìü áðü ôéò åã÷þ-
ñéåò ôñÜðåæåò, íá âñåèïýí áýñéï ìå-
èáýñéï ìå ðéóôùôÝò äéáöïñåôéêïýò, 
åßôå ìéá ãåñìáíéêÞ åßôå ìéá ãáëëéêÞ 
ôñÜðåæá. ÅðéðëÝïí, ïé üðïéåò áíáäé-
áñèñþóåéò èá ðåñéëáìâÜíïõí óç-
ìáíôéêÝò ðåñéêïðÝò óôï ëåéôïõñ-
ãéêü êüóôïò, ìå ðåñéêïðÝò óôá äß-
êôõá ìÝóù äéáêïðÞò ëåéôïõñãßáò 
óçìåßùí ðþëçóçò (åêôéìÜôáé üôé óå 
ðñþôç öÜóç ïé åëëçíéêÝò ôñÜðå-
æåò èá ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõí óå 
êëåßóéìï 150-200 êáôáóôçìÜôùí 
ç êÜèå ìéá ðåñßðïõ 1.500 óçìåßá 
ðþëçóçò) åíþ ùò ðñïò ôïí áñéèìü 
ôùí åñãáæïìÝíùí, áðü ôéò 65.000 
ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé óôïí êëÜäï, óå 
ðñþôç öÜóç èá ìðïñïýóáí ïé åë-
ëçíéêÝò ôñÜðåæåò íá ðñï÷ùñÞóïõí 
óå ìåßùóç ôïõ ðáñáðÜíù áñéèìïý 
êáôÜ 10.000. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôé-
êü üôé óå êÜèå åðéêáéñïðïßçóç ôïõ 
Ìíçìïíßïõ, ç ôñüéêá ðéÝæåé ãéá ìåß-
ùóç ôïõ ëåéôïõñãéêïý êüóôïõò óôéò 
ôñÜðåæåò êáôÜ 10%-20%. Óôçí ïõ-
óßá, ç éäéüôõðç êñáôéêïðïßçóç ôùí 
åã÷þñéùí ôñáðåæþí ìÝóù ôïõ Ôá-
ìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèå-
ñüôçôáò Ý÷åé óáí óôü÷ï ôçí äçìé-
ïõñãßá öéëÝôùí ðïõ èá ðùëçèïýí 
óå áêüìç ðéï åîåõôåëéóôéêÝò ôéìÝò 
óå éäéþôåò áðáëëáãìÝíåò áðü ðëå-
ïíÜæïí ðñïóùðéêü êáé ðñïâëçìá-
ôéêÜ äáíåéáêÜ ÷áñôïöõëÜêéá. Åðé-
ðëÝïí, êáèþò ïé åã÷þñéåò ôñÜðåæåò 
Ý÷ïõí ÷ñçìáôïäïôÞóåé óçìáíôéêÝò 
åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ìå åã÷þñéá 
êáé äéåèíÞ ðáñïõóßá, ìÝóù ôïõ Ôá-
ìåßïõ äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óå áëëï-
äáðÜ ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá íá êáôá-
óôïýí ïé ìåëëïíôéêïß ðéóôùôÝò ôïõò, 
ìå ü,ôé áõôü óõíåðÜãåôáé ôüóï ãéá 
ôïí ìåôï÷éêü ôïõò Ýëåã÷ï üóï êáé 
ãéá ôçí öõóéïãíùìßá ôïõò. ¸ôóé ïé 
äáíåéóôÝò ìáò, ìÝóù ôïõ ðáñáðÜ-
íù Ôáìåßïõ Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
íá áëþóïõí åðé÷åéñçìáôéêÜ êÜèå 
êëÜäï ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, 
êÜíïíôáò ðñáãìáôéêüôçôá ôï üñáìá 
ôïõ íÝïõ ÔóïëÜêïãëïõ, íá êáôáóôåß 
ç ðáôñßäá ìáò ç ÉÍÄÉÁ ôïõ Íüôïõ 
ôçò Åõñþðçò.

Του Αθανάσιου Κλάρα

Ç äéáãñáöÞ ìÝñïõò ôïõ ÷ñÝïõò!
Οι επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία

ÄéÜñèñùóç Äçìïóßïõ ÷ñÝïõò: ðïý ÷ñùóôÜåé ôï åëëçíéêü äçìüóéï

 2007 2008 2009 2010 2011 

(εκτιμ.) 

2012 

(εκτιμ.) 

ΑΕΠ (σε δισ. € και σε 

τρ. Τιμές) 

222,7 232,9 231,6 227,3 220,3 215,3 

Ετ. Ρυθμός Μεταβ. (%) 3% -0,2% -3,2% -3,5% -3,08% -2,27% 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ σε 

δισ. € και σε τρ. Τιμές) 

239,3 263,1 299,5 329,3 356,5 371,9 

Σχέση Χρέους/ΑΕΠ 107,4% 113,0% 129,3% 144,9% 161,8% 172,7% 

 

ΔΙΜΕΡΗ ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

(ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΑΙΟΣ 2010) 

53 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΔΝΤ (ΜΕ ΤΗΝ 6Η ΔΟΣΗ) 20 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤ 50 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

13 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΛΟΓΑ 18 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 47,7 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

23,85 δισ. € 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 24 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

12 δισ. € 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2,5 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

1,25 δισ. € 

ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

132 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

66 δισ. € 

ΣΥΝΟΛΟ 360,2 δισ. €  103,10 δισ. € 

 

“ 

Συμφωνήθη-

κε η απομείω-

ση κατά 50% το 

οποίο αντιστοι-

χεί σε διαγραφή 

ύψους 103,10 

δισ. €

     ΕΛΛΑ∆Α
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Ôï êåíü ðñüóùðï ôçò õðïõñãïý 
Ðáéäåßáò óôï âÜèñï ôùí åðéóÞ-
ìùí ôçí çìÝñá ôçò åèíéêÞò åðå-
ôåßïõ –üðùò êáé ôùí õðïëïßðùí 
âïõëåõôþí êáé õðïõñãþí ðïõ 
åêäéþ÷èçêáí– óçìáôïäüôçóå 
ôçí Üñíçóç ôïõ ëáúêïý óþìáôïò 
óôïõò öïñåßò ôïõ ÍÁÉ óôç íÝá 
ãåñìáíéêÞ êáôï÷Þ.

Η 
áðáîßùóç ôïõ äçìüóé-
ïõ ó÷ïëåßïõ –üðùò êáé 
êÜèå åßäïõò äçìüóéïõ 
áãáèïý– áðü ôç íåïöé-

ëåëåýèåñç ó÷ïëÞ óêÝøçò  óõíôåëåß-
ôáé ìÝóá áðü ìéá äéðëÞ åðßèåóç:
Á) Áðü ôçí ðôþ÷åõóç ôïõ äçìüóé-
ïõ óõóôÞìáôïò åêðáßäåõóçò õðü 
ôï ðñüó÷çìá ôïõ äçìïóéïíïìéêïý 
åëÝã÷ïõ  êáé ôçò áíÜãêçò ðåñéïñé-
óìïý ôùí êïéíùíéêþí äáðáíþí.

Â)  Áðü ôçí áðïäüìçóç ôçò ðáñå-
÷üìåíçò ãíþóçò êáé ôïí  õðïâéâá-
óìü ôçò óå èñõììáôéóìÝíç ðëçñï-
öïñßá ãéá ìáèçôÝò-êáôáíáëùôÝò.

Ç ôñÝ÷ïõóá «óïóéáëéóôéêÞ» 
çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, 
ðéóôÞ óôéò õðåñ-íåïöéëåëåýèåñåò 
óõíôáãÝò ôçò ôñüéêáò, åêðëçñþíåé 
êáé ôéò äýï êáôåõèýíóåéò.

Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò 
ÏËÌÅ êáé ìå âÜóç ôéò äåóìåýóåéò 
ôïõ Ìåóïðñüèåóìïõ ÐñïãñÜì-
ìáôïò, ïé äáðÜíåò ãéá ôçí ðáéäåßá 
ðïõ áöïñïýí ÷ñÞìáôá ôïõ ôáêôéêïý 
ðñïûðïëïãéóìïý ìåéþíïíôáé óôáäé-
áêÜ êáôÜ 1,44 äéó. € ìÝ÷ñé ôï 2015. 

ÅðéðëÝïí, ôá ÷ñÞìáôá ðïõ åß÷áí 
ðñïâëåöèåß íá äïèïýí ìÝóù ôïõ 
ÅÓÐÁ (ÅÊÔ êáé Åèíéêïß Ðüñïé) èá 
ìåéùèïýí áðü 2,058 äéó. € óå 1,69 
äéó. €, ëüãù ôçò ìåßùóçò ôïõ ðïóï-
óôïý ôçò åèíéêÞò óõììåôï÷Þò  áðü 
25% óôï 5%. 

Ç åðßôåõîç ôùí ðáñáðÜíù óôü-
÷ùí èá ãßíåé:

Á) Ìå êáôáêüñõöç ìåßùóç ôùí 
ðñïóëÞøåùí äáóêÜëùí êáé êá-
èçãçôþí. ¹äç, êáôÜ ôçí ðåñßïäï 
2010-11 ôá ó÷ïëåßá ôçò ðñùôïâÜè-
ìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõ-
óçò èá ëåéôïõñãÞóïõí ìå 14.000 
ëéãüôåñïõò ìüíéìïõò åêðáéäåõôé-
êïýò,  áöïý ïé íÝåò ðñïóëÞøåéò äåí 
îåðÝñáóáí ôéò 3.400 åíþ ïé óõíôáîé-
ïäïôÞóåéò Ýöôáóáí ôéò 17.500. 
Â) Ìå Üìåóåò ìåéþóåéò ìéóèþí,  
üðùò áõôÝò áðïôõðþíïíôáé óôï 
åíéáßï ìéóèïëüãéï, óýìöùíá ìå ôï 
ïðïßï ï ìéóèüò ôùí åêðáéäåõôéêþí 
èá êõìáßíåôáé êáèáñÜ áðü 577-
680 € (1ïò ÷ñüíïò), ìÝ÷ñé 1.371 € 

óôá 35 ÷ñüíéá äéäáóêáëßáò.
Ã) Ìå ôï êáèåóôþò åöåäñåßáò óôï 
ïðïßï ðñüêåéôáé íá ðåñéÝëèïõí áðü 
ôï êáëïêáßñé ôïõ 2012 üëïé ïé åê-
ðáéäåõôéêïß ðïõ Ý÷ïõí óõìðëçñþ-
óåé 33 ÷ñüíéá ðñïûðçñåóßáò êáé 
åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí ðåíÞíôá ôñéþí 
åôþí. 
Ä) Ìå ôéò áõîÞóåéò ôùí ïñßùí óõ-
íôáîéïäüôçóçò áðü ôá 35 óôá 40 óõ-

íôÜîéìá ÷ñüíéá, ìå êáôÜñãçóç ôçò 
åéäéêÞò äéÜôáîçò ãéá ôïõò åêðáéäåõ-
ôéêïýò ðïõ ðñïÝâëåðå ÷ïñÞãçóç 
ìåéùìÝíçò óýíôáîçò ìå 30 ÷ñüíéá 
õðçñåóßáò óôá 60 ÷ñüíéá, óå ðëÞñç 
áíôéäéáóôïëÞ ìå ôï ìÝôñï ôçò åöå-
äñåßáò . 

Óôï ðíåýìá  ôùí ðáñáðÜíù 
ñõèìßóåùí îåêßíçóáí ïé ðñþôåò 
óõã÷ùíåýóåéò –èá áêïëïõèÞóåé êáé 
íÝïò êýêëïò– ÷éëßùí åííéáêïóßùí 
ôñéÜíôá ôñéþí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí, 
áðü ôéò ïðïßåò 1.523 óôçí ðñùôï-
âÜèìéá êáé 410 óôç äåõôåñïâÜè-
ìéá åêðáßäåõóç, ìå áðïôÝëåóìá ôï 
ïñéóôéêü êëåßóéìï 1.056 ó÷ïëåßùí 
ðáíåëëáäéêÜ. Ç áýîçóç ôïõ áñéè-
ìïý ôùí ìáèçôþí áíÜ ôÜîç, üðïõ 
óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò õðåñâáßíåé 
ôïõò 25, äçìéïõñãåß æÞôçìá õðï-
âÜèìéóçò ôçò ó÷ïëéêÞò æùÞò êáé 
áýîçóç ôçò åíäïó÷ïëéêÞò âßáò – éäé-
áßôåñá óå áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò. ÅðéðëÝ-
ïí ðñüâëçìá ãéá äåêÜäåò ìáèçôÝò, 
ðïõ áíáãêÜæïíôáé íá ìåôáêéíïýíôáé 
óå ìåãáëýôåñåò áðïóôÜóåéò, êõñßùò 
óôçí åðáñ÷ßá, åßíáé ôï óôáìÜôçìá 
ôçò ìåôáöïñÜò ôùí ìáèçôþí áðü ôá 
éäéùôéêÜ ÊÔÅË ëüãù Ýëëåéøçò êïí-
äõëßùí áðü ôï õðïõñãåßï Åóùôå-
ñéêþí. Ôá åðßóçò ìåéùìÝíá êïí-
äýëéá ðïõ äßíåé ôï õðïõñãåßï áõôü 
óôïõò äÞìïõò, ãéá ôçí êÜëõøç ôùí 
áíáãêþí ôùí ó÷ïëéêþí åðéôñïðþí 

(äýï áíÜ äÞìï âÜóåé ôïõ ÊáëëéêñÜ-
ôç), äçìéïõñãåß êáèçìåñéíÜ ðñï-
âëÞìáôá åëëåßøåùí óôçí õëéêïôå-
÷íéêÞ õðïäïìÞ, óôç èÝñìáíóç, óôéò 
êôéñéáêÝò áíÜãêåò, õðïâáèìßæïíôáò 
ôçí ðïéüôçôá ôçò ó÷ïëéêÞò æùÞò êáé 
áíáãêÜæïíôáò, óå ðïëëÝò ðåñéðôþ-
óåéò, óõëëüãïõò ãïíÝùí êáé êçäå-
ìüíùí íá êáëýðôïõí ôéò ôñÝ÷ïõóåò 
áíÜãêåò ôùí ðáéäéþí ìå åñÜíïõò.

Óôá ðáñáðÜíù äåäïìÝíá õðï-
âÜèìéóçò ôïõ äçìüóéïõ ó÷ïëåßïõ 
èá ðñÝðåé íá óõìðåñéëçöèåß ôï ìå-
ãÜëï öéÜóêï ôùí ó÷ïëéêþí âéâëß-
ùí, ãéá ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá áíá-
æçôçèïýí ðïëéôéêÝò êáé ðïéíéêÝò åõ-
èýíåò áðü ôçí õðïõñãü êáé ôïí ãå-
íéêü ãñáììáôÝá ôïõ õðïõñãåßïõ. Ïé 
ðïëéôéêÝò åõèýíåò óõíßóôáíôáé óôçí 
êáôÜñãçóç ôïõ äçìüóéïõ Ïñãáíé-
óìïý Åêäüóåùò Äéäáêôéêþí Âéâëß-
ùí êáé óôç ìåôáöïñÜ ôùí åêäüóå-
ùí ôùí ó÷ïëéêþí âéâëßùí óôïí éäé-
ùôéêü ïñãáíéóìü «ÄÉÏÖÁÍÔÏÓ», 
óôï ðëáßóéï ôïõ áìáñôùëïý  Éíóôé-
ôïýôïõ Ôå÷íïëïãßáò Õðïëïãéóôþí, 
âÜóç ôïõ íüìïõ 3966/11. Ïé ðïé-
íéêÝò ðñïêýðôïõí áðü ôçí ðñï-
óðÜèåéá áðåõèåßáò áíÜèåóçò ðñï-
ìÞèåéáò 9.915 ôüíùí ÷áñôéïý, ðï-
óïý ãéá ôçí ïðïßá áðáéôïýíôáí äéå-
èíÞò äéáãùíéóìüò êáé áöïý ï öÜêå-
ëïò êáèõóôÝñçóå Ýîé ìÞíåò íá öôÜ-
óåé óôï Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï ðñïêåé-

ìÝíïõ íá åêâéáóôåß áõôü ãéá èåôéêÞ 
ãíùìïäüôçóç. Íá åðéóçìÜíïõìå 
åðßóçò üôé ï ßäéïò ïñãáíéóìüò (ÉÔÕ) 
Ý÷åé áíáëÜâåé ôçí õëïðïßçóç üëùí 
ôùí Ýñãùí ðïõ áöïñïýí óôï «øç-
öéáêü ó÷ïëåßï», êÜíïíôáò áèñüåò 
ðñïóëÞøåéò çìåôÝñùí ôïõ êïììáôé-
êïý ìç÷áíéóìïý ìå éäéáßôåñá ðñï-
êëçôéêïýò ìéóèïýò, ôçí þñá ðïõ ç 
÷þñá ïäçãåßôáé óôç ÷ñåïêïðßá.

Äõóôõ÷þò, ïé ôåëåõôáßïé åíáðï-
ìåßíáíôåò ðüñïé ôùí Åõñùðáúêþí 
Ôáìåßùí äéáóðáèßæïíôáé áíÜëïãá 
óå äåêÜäåò áóõíÜñôçôá Ýñãá áìöß-
âïëçò óçìáóßáò, ãéá ôïí ðëïõôéóìü 
õðáëëÞëùí ôïõ ìç÷áíéóìïý, ðá-
íåðéóôçìéáêþí êáé éäéùôéêþí óõì-
âïýëùí, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ðá-
ñïõóéÜæïíôáé ôá ðñþôá êñïýóìáôá 
ìáèçôþí ðïõ ëéðïèõìïýí ôçí þñá 
ôïõ ìáèÞìáôïò áðü áóéôßá! 

Óôï äåýôåñï åðßðåäï, ç áðïäü-
ìçóç ôçò ãíþóçò óõíôåëåßôáé ìå óõ-
óôçìáôéêü ôñüðï ìå ôç óõíÝñãéá ôïõ 
ôÝùò Ðáéäáãùãéêïý Éíóôéôïýôïõ – 
íõí Éíóôéôïýôïõ ÅêðáéäåõôéêÞò Ðï-
ëéôéêÞò, ôüóï ìå ôá íÝá áíáëõôéêÜ 
ðñïãñÜììáôá óðïõäþí üóï êáé ìå 
ôï íÝï ìïíôÝëï åêðáßäåõóçò ðïõ 
ðñïùèåßôáé ìÝóù ôùí ðñïãñáììÜ-
ôùí åðéìüñöùóçò ôùí åêðáéäåõ-
ôéêþí. Óýìöùíá ì’ áõôÜ êáé ìå ôï 
ðñüó÷çìá ôçò êáôáðïëÝìçóçò  ôçò 
ðáðáãáëßáò êáé ôçò ìç÷áíéêÞò áðï-
óôÞèéóçò, ôï ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï  
ìåôáôñÝðåôáé óå ...Projects (!) åíþ ï 
äÜóêáëïò êáëåßôáé íá åðéëÝîåé áðü 
ðïéêßëåò ðçãÝò ðÝñáí  ôïõ åíüò óõã-
ãñÜììáôïò, óõíèÝôïíôáò «ðëçñïöï-
ñßåò» áðü ôï äéáäßêôõï Þ áðü Üëëåò 
ðçãÝò. Óçìåßï ôñéâÞò óôá ðáñáäï-
ôÝá ôùí ïìÜäùí åñãáóßáò áðïôåëåß 
ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ãéá ôï ìÜ-
èçìá ôçò éóôïñßáò.

Ç áðïêáèÞëùóç ôïõ äáóêÜëïõ, 
ç ìåôáôñïðÞ ôçò ãíþóçò óå ðëçñï-
öïñßá, ç ó÷åôéêïðïßçóç ôçò éóôïñé-
êÞò áëÞèåéáò, ç ìåôáôñïðÞ ôùí ìá-
èçôþí óå êáëïýò ÷åéñéóôÝò õðïëïãé-
óôþí êáé ãíþóôåò îÝíùí ãëùóóþí, 
åßíáé ìÝèïäïé ðïõ ïäçãïýí  óôç ìå-
ôáôñïðÞ  ôçò ãíþóçò óå åìðüñåõìá, 
óôç ëåêôéêÞ ðåíßá, óôç ÷ñçóéìïèç-
ñéêÞ âåâáßùóç ãíùóôéêþí áíôéêåé-
ìÝíùí ìå ôç ìïñöÞ ðéóôïðïßçóçò 
óå ìéá áêáèüñéóôç áãïñÜ åñãáóßáò. 

Åßíáé ôï ó÷ïëåßï ìéáò ÷þñáò-
áðïéêßáò êáé õðïôáêôéêÞò, ðïõ ôá 
ðáéäéÜ ôùí å÷üíôùí èá áíáæçôïýí 
ôçí åîåéäßêåõóç óå éäéùôéêÜ ó÷ï-
ëåßá îÝíùí êõñßùò óõìöåñüíôùí, 
ôá ïðïßá, ìå ôçí ðáñÝìâáóç óõì-
ìá÷éêþí ðñåóâåéþí, æçôïýí Þäç 
ôçí Üìåóç êáé éóüôéìç áíáãíþñéóç 
ôùí ôßôëùí óðïõäþí ðïõ ðáñÝ÷ïõí

Του Οικολόγου

“ 

Είναι το σχο-

λείο μιας χώ-

ρας-αποικίας 

και υποτακτι-

κής, που τα παι-

διά των εχό-

ντων θα αναζη-

τούν την εξει-

δίκευση σε ιδι-

ωτικά σχολεία 

ξένων συμφε-

ρόντων...

Ôï ó÷ïëåßï ìðñïóôÜ óôçí êáôÜññåõóç
Η απαξίωση του δημόσιου σχολείου από τη νεοφιλελεύθερη σχολή σκέψης ολοκληρώνεται...

Ôï êåíü ðñüóùðï ôçò õðïõñãïý Ðáéäåßáò óôï âÜèñï ôùí åðéóÞìùí ôçí çìÝñá ôçò åèíéêÞò åðåôåßïõ –üðùò 
êáé ôùí õðïëïßðùí âïõëåõôþí êáé õðïõñãþí ðïõ åêäéþ÷èçêáí– óçìáôïäüôçóå ôçí Üñíçóç ôïõ ëáúêïý 
óþìáôïò óôïõò öïñåßò ôïõ ÍÁÉ óôç íÝá ãåñìáíéêÞ êáôï÷Þ.

                                                                                                                                                      ΕΛΛΑ∆Α
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Ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ç êïõóôù-
äßá ôùí èñáóýôáôùí åêâéáóôþí 
ðïõ ðáñéóôÜíåé ôïõò êõâåñíÞ-
ôåò ôçò ÅëëÜäáò åðÝóôñåøå ðå-
ñé÷áñÞò áðü ôç Óýíïäï Êïñõ-
öÞò ôùí Âñõîåëëþí, éó÷õñéæüìå-
íç áõôÞ ôç öïñÜ üôé ôï êáôÜ 50% 
«êïýñåìá» åíüò ìÝñïõò ôïõ åë-
ëçíéêïý ÷ñÝïõò, ðïõ ìüëéò ðñéí 
ëßãïõò ìÞíåò ìåôÜ âäåëõãìßáò 
Þèåëå íá áðïöýãåé, ìáò Ýóùóå 
áðü ôç ÷ñåïêïðßá.

Γ 
éá ìéá áêüìç öïñÜ, ôá êá-
èåóôùôéêÜ ôçëå-ÌÌÅ ôçò 
êñáôéêïäßáéôçò ïëéãáñ-
÷ßáò, Ý÷ïíôáò óõììÜ÷ïõò 

ìéá êÜóôá áðü ïñãáíéêïýò äéáíïïý-
ìåíïõò, óõíäáéôõìüíåò ôçò åã÷þñé-
áò âñïìïåëßô, áíÝëáâáí åñãïëáâé-
êÜ ôçí Üèëéá «ðåñß óùôçñßáò» êõ-
âåñíçôéêÞ ðñïðáãÜíäá, ôñïìïêñá-
ôþíôáò, øåõäïëïãþíôáò êáé áðåé-
ëþíôáò. ÁõôÞ ôç öïñÜ üìùò ôï Ýñãï 
ôïõ èëéâåñïý ðáðáíäñåúêïý èéÜ-
óïõ åßíáé áðü ôçí áñ÷Þ êáôáäéêá-
óìÝíï óå áðïôõ÷ßá, êáèþò áíôéìå-
ôùðßæåé ôçí ïñãÞ êáé ôç ÷ëåýç üëçò 
ôçò õðü áðïóýíèåóç åëëçíéêÞò 
êïéíùíßáò, ç ïðïßá áíôéëáìâÜíåôáé 
üôé áõôü ðïõ êáôáñ÷Üò «êïõñåýå-
ôáé», óå ðïóïóôü 100%, åßíáé ôï ìÝë-
ëïí, ç áíåîáñôçóßá, ç ôéìÞ êáé ç áîé-
ïðñÝðåéÜ ôçò..

Åêåßíï üìùò ðïõ åßíáé ïñáôü óå 
üëïõò ôïõò ̧ ëëçíåò, áëëÜ áñíïýíôáé 
íá ôï ðáñáäå÷ôïýí äçìïóßùò ï äü-
ëéïò åêâéáóôÞò ÃÁÐ êáé ïé áíåêäéÞ-
ãçôïé óõíåñãÜôåò ôïõ, ôï ïìïëïãïýí 
áðåñßöñáóôá, ìéá ìÝñá ìåôÜ ôç Óý-
íïäï ÊïñõöÞò, ôá ãåñìáíéêÜ ÌÌÅ: 
Ç Ελλάδα είναι χώρα υπό κατο-
χή και η Γερμανία ο ηγεμόνας 
της Ευρώπης.    

Ãéá ôçí êåíôñïáñéóôåñÞ die Zeit 
åßíáé ðëÝïí óáöÝò üôé, áðü ôüôå ðïõ 
ï ðáëéüò ãáëëïãåñìáíéêüò Üîïíáò 
äåí áðïôåëåß ðáñÜ ìéá «åõ÷Üñéóôç 
Fiktion» êáé «ï ÃÜëëïò ÷ñåéÜæåôáé 
ôç Ãåñìáíßäá ìå ìåãáëýôåñç áðü-
ãíùóç áð’ ü,ôé áíôéóôñüöùò», áõôÞ 
ðïõ «êáôÝ÷åé íôå öÜêôï ôïí çãåôé-
êü ñüëï óôçí Åõñþðç åßíáé ç Ãåñ-
ìáíßá». ¼ìùò ç Ýãêñéôç åâäïìáäé-
áßá åöçìåñßäá äéáðéóôþíåé ìå Ýê-
äçëç äéÜèåóç êñéôéêÞò ðùò ç Ãåñ-
ìáíßá áäõíáôåß íá óõìðåñéöåñèåß 
óáí êáëüò çãåìüíáò, áöïý «Ýíáò 
êáëüò çãåìüíáò äåí ãßíåôáé åêåß-
íïò ðïõ óôï ôÝëïò ìáêñþí êáé åðß-
ðïíùí äéáðñáãìáôåýóåùí åðéâÜë-
ëåé ìå êÜðïéï ôñüðï ôç äéêÞ ôïõ 
èÝóç». Áíôßèåôá, Ýíáò êáëüò çãå-

ìüíáò «èá äñÜóåé ãñÞãïñá êáé íù-
ñßò – äçëáäÞ üôáí ïé Üëëïé èá ðñÝ-
ðåé íá ðñïóôáôåýïíôáé êáé ü÷é ìüíï 
üôáí õðÜñ÷åé êßíäõíïò ãéá ôïí ßäéï». 
Ï óõíôÜêôçò ôïõ Üñèñïõ áíáöÝñå-
ôáé åéäéêÜ óôç êáôÜóôáóç ôçò ÅëëÜ-
äáò êáé áöïý äéáðéóôþíåé ðùò «äåí 
åßíáé ìüíï ç ãåñìáíéêÞ áêñßâåéá 
ðïõ åêíåõñßæåé ôïõò Üëëïõò Åõñù-
ðáßïõò, áëëÜ êáé ç õðïøßá üôé áõôÞ 
ç áêñßâåéá êáé üëá ôá ðëåïíåêôÞìá-
ôá ôçò Ãåñìáíßáò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé 
ðÜíôá ãéá ôï äéêü ôçò óõìöÝñïí», äé-
åñùôÜôáé «ôé Ý÷ïõí íá êÜíïõí áõôÜ 
ìå ôçí åëëçíéêÞ äçìïêñáôßá» êáé 
«ãéá ðüóï áêüìç èá áðïäÝ÷ïíôáé 
ïé ¸ëëçíåò üôé ïé Üíèñùðïé ðïõ åîÝ-
ëåîáí óå êõâåñíçôéêÜ áîéþìáôá äåí 
ìðïñïýí êáé äåí ôïõò åðéôñÝðåôáé 
íá áðïöáóßæïõí».     

Óôï èÝìá ôçò çãåìïíßáò óôçí Åõ-
ñþðç åóôéÜæåé ôç ðñïóï÷Þ ôçò êáé 
ç êåíôñïáñéóôåñÞ Sueddeutsche 
Zeitung, óôï Üñèñï: «Ðïéïò, áí ü÷é 
ç Ãåñìáíßá»: «Ç óõìöùíßá óôç Óý-
íïäï ÊïñõöÞò óôéò ÂñõîÝëëåò Ý÷åé 
Ýíá õøçëü ôßìçìá: Ç äïìÞ åîïõóßáò 
Ý÷åé ìüíéìá ìåôáôïðéóôåß. Ïé êáôá-
÷ñåùìÝíåò ÷þñåò ôçò Íüôéáò Åõñþ-
ðçò ðñÝðåé íá õðïêýøïõí óôï íôé-
êôÜô ôùí äáíåéóôþí, åðßóçò ç Ãáë-
ëßá èá ãßíåé ðéï áóÞìáíôç. Ôï äñü-
ìï ôïõ ìÝëëïíôïò äåß÷íïõí ïé Ãåñ-
ìáíïß». Ç åöçìåñßäá ðáñáäÝ÷åôáé 
üôé õðÜñ÷åé ðëÝïí ìéá «äéêôáôïñßá 
ôùí äáíåéóôþí» êáé ðùò Ý÷åé äéá-
ìïñöùèåß ìéá éåñáñ÷ßá üðïõ ÷þñåò 
üðùò ç Éôáëßá Þ ç Áããëßá äåí Ý÷ïõí 

ðëÝïí óðïõäáßï ñüëï. Ðáñüôé ï áñ-
èñïãñÜöïò ðéóôåýåé üôé «ç Ãåñìá-
íßá äåí ìðïñåß ìüíç ôçò íá ïäçãÞ-
óåé ôçí Åõñþðç óå íÝïõò äñüìïõò», 
åíôïýôïéò èåùñåß ðùò «ç äýíáìÞ 
ôçò äåß÷íåé ðùò äßíåé óôçí åõñù-
ðáúêÞ åíüôçôá íÝá äõíáìéêÞ». Óôï 
ßäéï ðëáßóéï êéíåßôáé êáé ç êåíôñï-
áñéóôåñÞ Tagesspiegel, üðïõ óôï 
Üñèñï, «Ï ãßãáíôáò âãáßíåé áðü ôç 
óêéÜ», åðéóçìáßíåôáé üôé óôçí êñßóé-
ìç Óýíïäï ôùí Âñõîåëëþí «ïé Ãåñ-
ìáíïß åãêáôÝëåéøáí ôçí Þðéá åîùôå-
ñéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõò. Ç ÊáãêåëÜñéïò 
MÝñêåë åðÝâáëå ôïõò óôü÷ïõò ôçò 
êáé ìåôáôüðéóå ôéò éóïññïðßåò ôçò 
Åõñþðçò» ìå áðïôÝëåóìá «ôï Âå-
ñïëßíï íá åßíáé ðëÝïí ôï åðßêåíôñï 
ôçò Åõñþðçò».  

Óå áíôßèåóç ìå ôéò êåíôñïáñé-

óôåñÝò, ïé óõíôçñçôéêÝò åöçìåñß-
äåò áíáäåéêíýïõí êõñßùò ôïí çãå-
ôéêü ñüëï ôçò MÝñêåë. «Ôá äõíá-
ôÜ íåýñá ôçò MÝñêåë åßíáé åõëïãßá 
ãéá ôç ¹ðåéñï», åßíáé ï ÷áñáêôçñé-
óôéêüò ôßôëïò ôçò die Welt, ðïõ åðé-
óçìáßíåé üôé «üëç ó÷åäüí ç Ãåñìá-
íßá óõã÷áßñåé ôç MÝñêåë, åíþ áêü-
ìç êáé ïé ÓïóéáëäçìïêñÜôåò âñß-
óêïõí ôï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò óù-
óôü». Ç óõíôçñçôéêÞ Frankfurter 
Allgemeine Zeitung äåí êÜíåé ëüãï 
ãéá ãåñìáíéêÞ çãåìïíßá, ðáñáäÝ÷å-
ôáé üìùò üôé ç Å.Å. Ý÷åé «ìåôáôñáðåß 
ðëÝïí óå ìéá êïéíüôçôá äýï ôá÷õôÞ-
ôùí êáé üôé ç êñßóç ôïõ åõñþ Ýöôá-
óå óå ôÝôïéï óçìåßï ðïõ äåí õðÞñ-
÷áí åíáëëáêôéêÝò ðñïôÜóåéò óôéò 
áðïöÜóåéò ðïõ åëÞöèçóáí óôç óý-
íïäï», åíþ îåêáèáñßæåé üôé «áðáôÜ-
ôáé üðïéïò ðéóôåýåé üôé ç áðïêïñý-
öùóç ôçò êñßóçò Ý÷åé îåðåñáóôåß». 

Åíôåëþò Üëëç èåìáôéêÞ, ìßá 
ìÝñá ìåôÜ ôç Óýíïäï ÊïñõöÞò, åðé-
ëÝãåé ôï ðåñéïäéêü Stern, ðïõ óå 
áíáëõôéêü ñåðïñôÜæ áðü ôç ÅëëÜäá 
áíáöÝñåôáé óôçí Ýíôïíá áíôéãåñìá-
íéêÞ óôÜóç ôïõ åëëçíéêïý Ôýðïõ, 
ðïõ ôç âñßóêåé áäéêáéïëüãçôç, ÷ù-
ñßò íá êñýâåé êáé ôçí Ýíôïíç åíü-
÷ëçóÞ ôïõ ãéá ôï üôé óôç ÷þñá ìáò 
ãßíïíôáé ðáñáëëçëéóìïß ôçò Ãåñìá-
íßáò ìå ôï 3ï ÑÜé÷. Ôï Spiegel ðÜëé 
åðéêåíôñþíåôáé êõñßùò óôéò áðþ-
ëåéåò ðïõ èá Ý÷ïõí ôá ãåñìáíéêÜ 
ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá áðü ôï åëëçíé-
êü «êïýñåìá» êáé ðáñüôé ï ôßôëïò 
ôçò, «Ôþñá èá ðñÝðåé íá ìáôþóïõí 

ïé ÔñÜðåæåò», ðñïäéáèÝôåé ôïí áíá-
ãíþóôç ãéá êÜôé ôï öïâåñü ðïõ èá 
õðïóôïýí ïé Ãåñìáíïß ôñáðåæßôåò, 
ôåëéêÜ ìáèáßíïõìå ðùò ïé áðþëåéåò 
áõôÝò èåùñïýíôáé óõãêñéôéêÜ ðïëý 
Þðéåò áöïý ïé ãåñìáíéêÝò ôñÜðåæåò 
êáôÝ÷ïõí ðëÝïí åëëçíéêÜ ïìüëïãá 
óõíïëéêÞò áîßáò ìüíï 5,2 äéó. åõñþ.

  Îåöåýãïíôáò áðü ôçí Üêñùò 
áíèåëëçíéêÞ óôÜóç ðïõ äéáêñßíåé 
åöçìåñßäåò üðùò ç Âild Zeitung, 
ï äéåõèõíôÞò óýíôáîçò ôçò Ýãêõ-
ñçò ïéêïíïìéêÞò åöçìåñßäáò  
Handelsblatt, Ãêáìðüñ ÓôÜéíãêáñô, 
óôï Üñèñï ôïõ, «Áí Þìïõí ¸ëëç-
íáò», áöïý ðáñáäÝ÷åôáé üôé «ç Åë-
ëÜäá Ý÷åé ëÜâåé ôá óêëçñüôåñá ìÝ-
ôñá ðïõ Ý÷åé ðÜñåé äõôéêÞ ÷þñá 
åêôüò ðïëÝìïõ» êáé üôé «ç óõìöù-
íßá ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò èá åðé-
âñáäýíåé ôçí áðïóýíèåóç ôçò ÷þ-
ñáò, áëëÜ äåí èá ôç óôáìáôÞóåé», 
åðéññßðôåé åõèýíåò ãéá ôçí ôùñéíÞ 
ýöåóç óôç ÅëëÜäá óôéò ÂñõîÝëëåò, 
óôï Âåñïëßíï êáé ôï Ðáñßóé, êáèþò 
üëá Üñãçóáí «êáôÜ åíÜìéóç ÷ñü-
íï». Ï åí ëüãù äçìïóéïãñÜöïò äåí 
äéóôÜæåé ìÜëéóôá íá õðïóôçñßîåé üôé 
«áí åß÷áìå öåñèåß óôïõò Ãåñìáíïýò 
áäåëöïýò ìáò ôçò ÁíáôïëéêÞò Ãåñ-
ìáíßáò üðùò öåñüìáóôå ôþñá óôïõò 
¸ëëçíåò, áõôïß èá æïýóáí áêüìç 
óôç öôþ÷åéá», åíþ, óõììåñéæüìåíïò 
ôïõò áãþíåò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý 
åíÜíôéá óôçí êáôï÷éêÞ êõâÝñíç-
óÞ ôïõ, äçëþíåé åõèáñóþò üôé «èá 
åß÷á ìçíýóåé ôïõò äáíåéóôÝò ìïõ 
êáé ôï âñÜäõ èá êáôÝâáéíá óôï Óý-
íôáãìá ãéá íá äéáäçëþóù ìðñïóôÜ 
óôï Êïéíïâïýëéï, þóôå íá åêöñÜóù 
ôç äéáìáñôõñßá ìïõ ãéá ìéá ðïëéôé-
êÞ êáôÜ ôçò êñßóçò ðïõ ôï ìüíï ðïõ 
êÜíåé åßíáé íá ôçí åðéäåéíþíåé».  

ºóùò åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ôá ôå-
ëåõôáßá äýï ÷ñüíéá ðïõ êÜðïéá áñé-
óôåñÜ êáé êåíôñïáñéóôåñÜ MMÅ ôçò 
Ãåñìáíßáò áñ÷ßæïõí íá äéáöïñï-
ðïéïýíôáé áðü ôçí ðÜãéá áíèåëëç-
íéêÞ õóôåñßá ðïõ äéáêáôÝ÷åé ìå-
ãÜëï ìÝñïò ôçò ãåñìáíéêÞò êïéíÞò 
ãíþìçò, áëëÜ êáé íá áíáöÝñïíôáé 
ìå êñéôéêÞ äéÜèåóç óôç ãåñìáíéêÞ 
çãåìïíßá. Ç Ãåñìáíßá âãáßíåé ðñÜã-
ìáôé éó÷õñüôåñç áðü ôçí êñßóç, ãåé-
ôïíåýåé ìå ÷þñåò ðïõ ìðïñïýí íá 
÷áñáêôçñéóôïýí ðëÝïí äïñõöüñïé 
ôçò êáé Ý÷åé çãåôéêÝò ôÜóåéò ðïõ äåí 
ôéò êñýâåé. ÐáñÜëëçëá üìùò Ý÷åé 
êáé ðïëëÝò åóùôåñéêÝò áíôéöÜóåéò 
êáé áíôéðáëüôçôåò, ðïõ äåí åßíáé ðÜ-
íôá ïñáôÝò. Êáé ãéá üóïí êáéñü èá 
õðÜñ÷ïõí áõôÝò ïé áíôéöÜóåéò èá 
õðÜñ÷åé Ýíá áêüìç áíÜ÷ùìá óôïí 
êßíäõíï Üìåóçò ãåñìáíéêÞò åðéêõ-
ñéáñ÷ßáò óôç Åõñþðç.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

“ 

Η Ελλάδα είναι 

χώρα υπό κατο-

χή και η Γερμα-

νία ο ηγεμόνας 

της Ευρώπης.

¼ëç ç åîïõóßá óôïõò Ãåñìáíïýò;
Ο γερμανικός Τύπος μετά το ελληνικό «κούρεμα»

«Ôá äõíáôÜ íåýñá ôçò MÝñêåë åßíáé åõëïãßá ãéá ôç ¹ðåéñï» åßíáé ï ÷áñáêôçñéóôéêüò ôßôëïò ôçò die Welt ðïõ 
åðéóçìáßíåé üôé «üëç ó÷åäüí ç Ãåñìáíßá óõã÷áßñåé ôç MÝñêåë, åíþ áêüìç êáé ïé ÓïóéáëäçìïêñÜôåò âñß-
óêïõí ôï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò óùóôü...

     ΕΛΛΑ∆Α
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Ç áðüöáóç ôïõ Ã.ÐáðáíäñÝïõ íá äéå-
îáãÜãåé äçìïøÞöéóìá äåí õðáãïñåý-
èçêå áðü äçìïêñáôéêÞ åõáéóèçóßá. 
ÁðïâëÝðåé óôïí åêâéáóìü ôçò êïéíù-
íßáò. Ôçí ïðïßá áöïý Ýóôçóå óôï ÷åß-
ëïò ôïõ ãêñåìïý ôçí áðåéëåß üôé èá ôçí 
ðõñïâïëÞóåé åÜí äåí áõôïêôïíÞóåé. 
Ï Ã.ÐáðáíäñÝïõ êÝñäéóå ôéò åêëïãÝò 
ìå áðÜôç äéáêçñýóóïíôáò üôé “ëåöôÜ 
õðÜñ÷ïõí”, åíþ ãíþñéæå üôé ç ÷þñá 
åõñßóêåôï Ýíá âÞìá ðñéí áðü ôï áäé-
Ýîïäï, Ý÷ïíôáò åðß ìáêñüí, ìå óõóôç-
ìáôéêü ôñüðï, ëåçëáôçèåß ï äçìüóéïò 
ðëïýôïò êáé ôï êñÜôïò äéáöèáñåß áðü 
ôçí ðïëéôéêÞ ôÜîç. Ùò ðñùèõðïõñãüò, 
ãéá ðïëëïýò ìÞíåò, äåí Ýðñáîå ôï ðá-
ñáìéêñü ãéá íá ðñïëÜâåé ôç óõìöïñÜ, 
êÜíïíôáò Ýôóé áíáðüöåõêôç ôçí õðá-
ãùãÞ ôçò óôç äéåèíÞ åðéôñïðåßá õðü 
ôçí ôñüéêá.

Α 
ëëÜ êáé êáèüëç ôç ìåôÝðåé-
ôá ðåñßïäï Ýùò óÞìåñá, ðïëé-
ôåýèçêå ùò êáôáêôçôÞò åðß ôçò 
êïéíùíßáò, ìåôáêõëßïíôáò ó’ 

áõôÞí ôï óýíïëï ôùí âáñþí ðïõ óõóóþ-
ñåõóå ç ðïëéôéêÞ ôÜîç. ÌïíáäéêÞ ôïõ ìÝ-
ñéìíá Þôáí íá äéáôçñÞóåé áôüöéïõò ôïõò 
ðõëþíåò ôïõ äõíáóôéêïý êáé äéåöèáñìÝ-
íïõ êñÜôïõò, ôá ðñïíüìéá ôçò ðïëéôéêÞò 
ôÜîçò êáé ôùí óõììÜ÷ùí ôçò.

Ç ðïëéôéêÞ Åõñþðç åðÝëåîå äõóôõ-
÷þò íá óôçñé÷èåß êáé íá óôçñßîåé ôçí çãå-
óßá áõôÞ ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò êñßóçò, 
âëÜðôïíôáò ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ÷ùñßò 
íá áíáëïãéóèåß üôé áñãÜ Þ ãñÞãïñá èá åê-
êáëåßôï íá êáôáâÜëåé ôï ôßìçìá. Ç åëëçíé-
êÞ êïéíùíßá, áíôéìÝôùðç ìå ôéò êáôáóôñï-
öéêÝò óõíÝðåéåò ôçò êñßóçò, óå êáôÜóôá-
óç áóöõîßáò, ìå ôç âåâáéüôçôá üôé äåí äéá-
ãñÜöåôáé óôïí ïñßæïíôá êáìßá ðñïïðôéêÞ 
åîüäïõ áðü ôçí êñßóç, ðáñÜ ôéò ðñùôïöá-
íåßò èõóßåò óôéò ïðïßåò õðåâëÞèç, ïäçãÞ-
èçêå óôç äéáìüñöùóç åíüò åêñçêôéêïý 
ìßãìáôïò åðéèåôéêÞò óõìðåñéöïñÜò êáôÜ 
ôçò ðïëéôéêÞò ôÜîçò, éäßùò êáôÜ ôçò êõâÝñ-
íçóçò. Ç ôåëåõôáßá, åðÝëåîå ìå ðñïêëçôé-
êü ôñüðï ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò ÷þñáò, áðü 
ôçí áðáëëïôñßùóç ôïõ ðñïíïìßïõ ôçò éäé-
ïðïßçóçò ôïõ äçìüóéïõ áãáèïý, ôï ïðïßï 
åììÝíåé íá äéáôçñåß áôüöéï ìÝ÷ñé êáé óÞ-
ìåñá. Ôï áäéÝîïäï áõôü Ýãéíå ðáóéöá-
íÝò üôáí êáôÜ ôçí åèíéêÞ åïñôÞ ôçò 28çò 
Ïêôùâñßïõ, ç êïéíùíßá êáôÝâáóå áðü ôéò 
åîÝäñåò ôùí åðéóÞìùí ôïõò ðïëéôéêïýò, 
óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé åêåßíïõ ôïõ 
ìéêñïý áíèñþðïõ ðïõ Ýóôçóå ç ðïëéôéêÞ 
ôÜîç óôçí ðñïåäñßá ôçò ðïëéôåßáò.

Ç áðüöáóç ôïõ Ã.ÐáðáíäñÝïõ íá äéå-
îáãÜãåé äçìïøÞöéóìá äåí õðáãïñåýèçêå 
áðü äçìïêñáôéêÞ åõáéóèçóßá. ÁðïâëÝðåé 
óôïí åêâéáóìü ôçò êïéíùíßáò. Ôçí ïðïßá 
áöïý Ýóôçóå óôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý ôçí 

áðåéëåß üôé èá ôçí ðõñïâïëÞóåé åÜí äåí 
áõôïêôïíÞóåé.

Ç ðïëéôéêÞ Åõñþðç ïöåßëåé íá áíáëÜ-
âåé ôéò åõèýíåò ôçò, íá óõìðÞîåé óõììá-
÷ßá ìå ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, íá ôçí âï-
çèÞóåé -âïçèþíôáò Ýôóé ôïí åáõôü ôçò- 
íá áðáëëáãåß áðü ôç äõíáóôéêÞ êïììá-
ôïêñáôßá, ç ïðïßá åßíáé óå äõóáñìïíßá 
ìå ôï åèíéêü – êáé ôï åõñùðáúêü- óõìöÝ-
ñïí. Íá áíôéëçöèåß üôé ç åëëçíéêÞ ðïëéôé-
êÞ ôÜîç áðïôåëåß ôçí ðñùôïãåíÞ áéôßá ôçò 
åëëçíéêÞò êñßóçò êáé, êáôÜ ôïýôï, óõíéóôÜ 
“óõóôçìéêÞ áðåéëÞ” åöåîÞò êáé ãéá ôï åõ-
ñùðáúêü ïéêïäüìçìá êáé, üðùò üëá äåß-
÷íïõí, ãéá ôïí êüóìï.

¼óï êáé áí ãéá ôá åõñùðáúêÜ Þèç öá-
íôÜæåé õðåñâïëéêü, åßíáé åðåßãïí íá óõí-
äñÜìåé ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá: (á) ìå ôçí 
Ýêäïóç äéåèíïýò åíôÜëìáôïò ãéá ôçí óýë-

ëçøç ôïõ ðñùèõðïõñãïý êáé ôçí ðñïóá-
ãùãÞ ôïõ óôç äéêáéïóýíç, ãéá ôï åíóõíåß-
äçôï Ýãêëçìá ðïõ äéÝðñáîå óå âÜñïò ôçò 
åëëçíéêÞò êïéíùíßáò êáé, ðåñáéôÝñù, åíá-
íôßïí ôçò Åõñþðçò. Ç åõñùðáúêÞ êïéíü-
ôçôá êáëåßôáé íá ðñÜîåé áõôü ðïõ ôï åë-
ëçíéêü Óýíôáãìá áðáãïñåýåé. Ç óýëëç-
øÞ ôïõ èá ëåéôïõñãÞóåé ðáñáäåéãìáôéêÜ, 
ùò êáôáëýôçò, ãéá íá óõíåôéóèåß ôï óýíïëï 
ôçò ðïëéôéêÞò ôÜîçò ôçò ÷þñáò, ðïõ äéáêá-
ôÝ÷åôáé áðü ôçí ßäéá ëåçëáôéêÞ ëïãéêÞ. (â) 
åðéëÝãïíôáò íá óôçñßîåé ôç óõãêñüôçóç 
ìåôáâáôéêÞò êõâÝñíçóçò óôç ÷þñá, áðï-
êëåéóôéêÜ áðü åîùðïëéôéêïýò ðáñÜãïíôåò, 
ìå óõãêåêñéìÝíç åíôïëÞ ôçí õðÝñâáóç 
ôïõ äõíáóôéêïý êñÜôïõò êáé ôçí áðïêÜ-
èáñóç ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò áðü ôéò 
ðïëéôéêÝò óõììïñßåò ðïõ ôï ëõìáßíïíôáé.

Ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ìéá êáôÜ ðáñÜ-
äïóç êáé öýóåé åõñùðáúêÞ êïéíùíßá, áîß-
æåé ôç óõìðáñÜóôáóç áõôÞ. Ãéá ôï óõì-
öÝñïí ôçò ßäéáò ôçò ðïëéôéêÞò Åõñþðçò. 
Ðïëëþ ìÜëëïí, áöïý ç åíáíôßùóç ôçò 
êïéíùíßáò óôçí ðïëéôéêÞ ôÜîç êáé, åéäéêÜ, 
óôçí êõâÝñíçóç ôçò ÷þñáò, äåí óôïé÷åé-
ïèåôåß ôçí åðéëïãÞ ôçò õðÝñ ôçò ÷ñåùêï-
ðßáò, ôçò åîüäïõ áðü ôï åõñþ êáé öõóéêÜ 
áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Óôï äßëçììá 
áõôü óðñþ÷íåé ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá ï 
ôõ÷ïäéùêôéóìüò ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ, äåí 
ôçí áíôéðñïóùðåýåé.

[1] ÌåôÜöñáóç áðü ôá ãáëëéêÜ.

Íá óõëëçöèåß ï ÃÁÐ
Ο πρωθυπουργός λειτούργησε ως πολιτικός εγκληματίας

Του Γιώργου Κοντογιώργη 

 
Εδώ και καιρό χιλιάδες λαού αντιστέκονται στην πο-

λιτική ξεπουλήματος της χώρας και εξαθλίω-
σης του λαού, σε γενικές απεργίες, παρελάσεις, 
πλατείες και αλλού. Τον τελευταίο μήνα, η οργή 
του λαού εκφράστηκε και στους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες! Χωρίς βέβαια την έντονη πολιτικοποί-
ηση, οπαδοί πολλών ομάδων της Σούπερ Λίγκα, 
επέλεξαν στρατόπεδο και τάχθηκαν, όπως ήταν 
λογικό, με το μέρος του αγωνιζόμενου λαού.

 
Στο Ηράκλειο αναρτήθηκε πανό με σύνθημα «Πάρ’ 

την τρόικα και μπρος δεν σε θέλει ο λαός», στη 
Νέα Σμύρνη με σύνθημα «Κάτω η χούντα του 
Μπατσόκ» ενώ στο ΟΑΚΑ, όπου ακολούθησαν 
επεισόδια και συλλήψεις, οπαδοί του Παναθη-
ναϊκού ανάρτησαν πανό που έλεγε «Πολιτικοί 
λαμόγια, βουλή των βολεμένων, θα σας πνίξει 
η οργή των εξεγερμένων». Επιπλέον, στο Πα-
γκρήτειο στάδιο ευρηματικοί οπαδοί, σήκωσαν 
πανό με τον γνωστό στίχο του Καζαντζάκη «∆εν 
ξενοδουλεύουμε, εμείς είμαστε αφέντες, τούτο 
το αμπέλι της γης είναι δικό μας», ενώ στη Θεσ-
σαλονίκη με χιούμορ οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ απαί-
τησαν να σταματήσουν οι μετακινήσεις πολιτι-
κών γιατί προκαλούν βία. Εν τω μεταξύ ακούστη-
καν και συνθήματα εναντίον του πρωθυπουργού, 
της Μέρκελ, των βουλευτών και διάφορα άλλα 
για την κρίση. Η αγανάκτηση βέβαια, έφτασε μέ-
χρι και την Κύπρο αφού πρώτα, οπαδοί του Απόλ-
λωνα Λεμεσού, προς τιμήν τους, ανάρτησαν το 
πανό «Λαμόγια πολιτικοί, τι φταίνε οι οπαδοί; Έλ-
ληνες πολεμάτε! Αδέλφια μη λυγάτε!»

 
Το τραγικό της όλης υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι 

οι αγώνες διακόπηκαν από τους διαιτητές, με 
εντολή δήθεν σχετικής οδηγίας της ΟΥΕΦΑ, για 
να κατεβούν τα πολιτικά πανό. Τρανό παράδειγ-
μα η περίπτωση του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, όπου σε 
αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ, δεν επετράπη στους 
οπαδούς, από την επίσημη εταιρεία της ομάδας 
και την ΟΥΕΦΑ, να σχηματίσουν την ελληνική ση-
μαία με την Κύπρο στο κέντρο, δήθεν γιατί ήταν 
πολιτικού περιεχομένου. Τις διακοπές των αγώ-
νων, ακολούθησαν, όπως αναφέραμε, έρευνες 
σε αυτοκίνητα, ξυλοδαρμοί και συλλήψεις. Εν τέ-
λει η καταστολή, που χρησιμοποιεί η δοσίλογη 
κυβέρνηση στις πλατείες της χώρας και εναντί-
ον των λαϊκών κινητοποιήσεων, δεν θα μπορού-
σε να λείψει από τα γήπεδα. Όπως όμως δεν λεί-
πει η καταστολή, δεν θα σταματήσει και η οργή 
του λαού, η οποία μεγαλώνει ραγδαία, ειδικά 
μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Η πολιτικοποί-
ηση των οπαδών, δείχνει ότι το ποτήρι ξεχείλι-
σε κι ο λαός θα δείχνει παντού την αντίθεσή του 
στις πολιτικές τύπου Τσολάκογλου… ακόμα και 
στις κερκίδες.

Αλέκος Μιχαηλίδης

Ç áíôßóôáóç 
öïõíôþíåé óôá 
ãÞðåäá

Ç áðüöáóç ôïõ Ã.ÐáðáíäñÝïõ íá äéåîáãÜãåé äçìïøÞöéóìá äåí õðáãïñåýèçêå 
áðü äçìïêñáôéêÞ åõáéóèçóßá. ÁðïâëÝðåé óôïí åêâéáóìü ôçò êïéíùíßáò.

“ 

Ο Γ. Παπανδρέου 

πολιτεύθηκε ως κα-

τακτητής επί της κοι-

νωνίας
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¼ðùò Ý÷åé Þäç äéáöáíåß, ÷ùñßò 
êáìßá áìöéâïëßá ðëÝïí, ç ðñüôá-
óç äçìïøçößóìáôïò ôïõ Ðáðáí-
äñÝïõ áðïôÝëåóå ôï colpo grosso 
ðïõ ìç÷áíåýôçêå áðü êïéíïý 
ìå ôïõò Ãåñìáíïýò –ôïõëÜ÷é-
óôïí, ÷ùñßò áêüìá íá ãíùñßæïõ-
ìå åÜí õðÞñ÷å åìðëïêÞ êáé ôùí 
ÃÜëëùí, üðùò åßíáé ðéèáíüôáôï. 
Colpo grosso ãéá íá áðïöýãåé ôç 
âÝâáéç êáôáøÞöéóç ôçò óõìöù-
íßáò, áêüìá êáé áðü ôïí ßäéï ôïí 
ëü÷ï ôùí ðáóïêéêþí âïõëåõôþí. 
Äéüôé Þôáí âÝâáéï üôé ç êõâÝñíç-
óç, åßôå óôçí øÞöéóç ôçò óõìöù-
íßáò, åßôå óôïí ðñïûðïëïãéóìü, 
åßôå ìå ïðïéáäÞðïôå Üëëç åõêáé-
ñßá, èá êáôÝññåå. Áêüìá êáé ï 
ßäéïò ï Ðáðïýëéáò, ìåôÜ ôá ôåëåõ-
ôáßá ãåãïíüôá ôçò 28çò Ïêôùâñß-
ïõ, èá ðéåæüôáí áöüñçôá íá ðá-
ñáéôçèåß, ðñïêáëþíôáò åêëïãÝò. 
Ôï ôÝëïò ôçò êõâÝñíçóçò Þôáí 
æÞôçìá åâäïìÜäùí, óôçí êáëýôå-
ñç ãé’ áõôÞí ðåñßðôùóç.

A 
ðÝíáíôé óå áõôü ôï áäéÝ-
îïäï, ôï ðáóïêéêü âáèý 
êñÜôïò ðïõ óõìðáñá-
ôÜóóåôáé ìå ôïí ÃÁÐ äï-

êßìáóå ôïí ôåëåõôáßï(;) åêâéáóìü ôïõ 
–Êáóôáíßäçò, ÐáðïõôóÞò, ÑÝððáò, 
Ìðåãëßôçò êáé üëç ç óõììïñßá–, äé-
üôé ãíùñßæåé üôé ïé åêëïãÝò èá óÞìáé-
íáí ôï ïñéóôéêü ôÝëïò ôïõ ÐÁÓÏÊ. 
Ãé’ áõôü êáé óõìðáñáôÜ÷èçêáí ðßóù 
áðü ôïí êïõßóëéíãê, óå ìéá ôåëåõôáßá 
áðüðåéñá íá óþóïõí ôï ôïìÜñé ôïõò. 

¸ôóé ëïéðüí, åßôå èá ôïí Ýñé÷íáí, 
üðùò êáé óõìâáßíåé, üóïé ôïí óôÞñé-
æáí –ÌÌÅ, «åêóõã÷ñïíéóôÝò», óçìé-
ôéêïß, Þ üóïé âïõëåõôÝò äåí áíôÝ÷ïõí 
ôçí êáôáêñáõãÞ ôïõ êüóìïõ– êáé 
áõôïß èá ìðïñïýí íá øåëëßóïõí êÜ-
ðïéá ëüãéá ãéá óõíùìïóßá êáé «áðï-
óôáóßá», êáé íá âñïõí ôçí åõêáéñßá 
íá áðï÷ùñÞóïõí åõó÷Þìùò, åßôå èá 
åðéâßùíáí áðü ôçí øÞöï åìðéóôïóý-
íçò êáé èá äïêßìáæáí íá åðéôý÷ïõí 
ôïí ìåãÜëï ôïõò åêâéáóìü: ¸÷ïíôáò 
ìåôáôñÝøåé ôï äçìïøÞöéóìá óå êñé-
ôÞñéï ãéá ôçí ðáñáìïíÞ Þ ü÷é óôçí 
åõñùæþíç, íá óôñéìþîïõí ôïí ßäéï 
ôïí ëáü, ðïõ óôç óõíôñéðôéêÞ ôïõ 
ðëåéïøçößá –70%, 80%– åßíáé õðÝñ 
ôçò ðáñáìïíÞò óôçí åõñùæþíç. 

Ç óôñáôçãéêÞ ôùí ÌÝñêåë-
Óáñêïæß, êáé ôùí åã÷ùñßùí óöïõã-
ãïêùëÜñéùí,  óôü÷åõå íá öÝñåé óå 
áäéÝîïäï ôçí áíôéðïëßôåõóç –êáô’ 
åîï÷Þí ôç ÍÝá Äçìïêñáôßá–, ðïõ èá 
âñåèåß ìðñïóôÜ óå Ýíá ôåñÜóôéï äß-
ëçììá: åßôå íá áðïëÝóåé ôç ëáúêÞ ôçò 

âÜóç, óõñüìåíç óå Ýíá «Íáé» óôï 
ìåóïðñüèåóìï, åßôå íá äéáóðáóôåß! 
ÁíÜëïãá ðñïâëÞìáôá èá Ý÷åé êáé 
ç åõñùðáúóôéêÞ ÁñéóôåñÜ, êáô’ åîï-
÷Þí ï ÊïõâÝëçò, áëëÜ êáé åí ìÝñåé ï 
Óõíáóðéóìüò. Ãé’ áõôü êáé åîþèçóáí 
ôïí Ãéþñãï íá ðáßîåé ôá ñÝóôá ôïõ ìå 
áõôü ôï colpo grosso: 

Áí ðáñ’ åëðßäá êáôüñèùíáí íá 
öèÜóïõí óå äçìïøÞöéóìá êáé íá 
õðåñøçöéóôåß ôï «Íáé», èá åß÷áí 
èñéáìâåýóåé áðÝíáíôé óå ïëüêëçñï 
ôïí ëáü êáé ôçí áíôéðïëßôåõóç. Óôçí 
ðåñßðôùóç ðïõ äåí èá êáôüñèùíáí 
íá óõãêåíôñþóïõí ôéò 151 øÞöïõò 
ãéá ôçí ðñïóöõãÞ óôï äçìïøÞöé-
óìá, ôüôå èá ìðïñïýóáí êáé ðÜëé íá 
íßðôïõí ôáò ÷åßñáò ôïõò êáé íá öïñ-
ôþíïõí ôçí åõèýíç ãéá ôéò ïðïéåó-
äÞðïôå óõíÝðåéåò óôïõò áíôéðÜëïõò 
ôïõò êáé ôïí ßäéï ôïí ëáü. 

Ðñüêåéôáé ãéá ìéá óáôáíéêÞ êß-
íçóç ôùí áíäñåéêÝëùí ðïõ «êõâåñ-
íïýí» óå óõìðáéãíßá ìå ôïõò åíôï-
ëåßò ôïõò.

Ôï üôé áõôÞ ç êßíçóç ðñáãìá-
ôïðïéÞèçêå óå Üìåóç óõìöùíßá ìå 
ôïõò Ãåñìáíïýò –ôïõëÜ÷éóôïí– êáôá-
äåéêíýåôáé áðü ìéá ðëåéÜäá óôïé÷åß-
ùí. Åî áñ÷Þò öÜíçêå ðïëý ðáñÜäï-
îç ç ÷ëéáñÞ áíôßäñáóç ôçò ÌÝñêåë 
êáé ôùí ãåñìáíéêþí ÌÌÅ ôùí ßäéùí 
ðïõ, êÜôù áðü Üëëåò óõíèÞêåò êáé 
ãéá ðïëý ìéêñüôåñá èÝìáôá, êáôáêå-
ñáýíùíáí êáé óõêïöáíôïýóáí ôïõò 
¸ëëçíåò. Ðñþôï ôïðïèåôÞèçêå ôï 
ÓðÞãêåë, ç íáõáñ÷ßäá ôïõ ãåñìáíé-
êïý Ôýðïõ, ðïõ Ýãñáöå ôçí 1ç Íï-
åìâñßïõ, õðü ôïí ôßôëï, «ÌðñÜâï, 
êýñéå ÐáðáíäñÝïõ!»:

«Ç Åõñþðç óÜóôéóå. Ï ¸ëëç-
íáò ðñùèõðïõñãüò èÝëåé ï ëáüò íá 
áðïöáóßóåé ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÷þ-
ñáò. Ï ÐáðáíäñÝïõ ðïíôÜñåé óå Ýíá 
êáé ìïíáäéêü ÷áñôß. Ç áðüöáóÞ ôïõ 
åßíáé óùóôÞ», ãñÜöåé óå ðñùôïóÝëé-
äï Üñèñï êáé åîçãåß ôï ãéáôß:

«Ï êßíäõíïò íá ðïõí ïé ¸ëëçíåò 
«¼÷é» óôéò áðïöÜóåéò ôçò Óõíüäïõ 
ÊïñõöÞò õðÜñ÷åé, ðáñ’ üëá áõôÜ 
ç áðüöáóç åßíáé ïñèÞ ãéá ôñåéò ëü-
ãïõò: 

á) Ï ðñùèõðïõñãüò ÷ñåéÜæåôáé 
íùðÞ ëáúêÞ åíôïëÞ. ÅîåëÝãç ðñéí 
ôçí êïñýöùóç ôçò êñßóçò. Ç ðïëé-
ôéêÞ ðïõ áêïëïõèåß áðáéôåß äýóêï-
ëåò áðïöÜóåéò. Óå êáìßá áíáðôõãìÝ-
íç ÷þñá äåí Ý÷ïõí åðéâëçèåß ôüóï 
óêëçñÜ ìÝôñá ðåñéêïðþí êáé ëéôü-
ôçôáò.

â) Ç áíôéðïëßôåõóç êùëõóéåñ-
ãåß. ÌåôÜ áðü åíÜìéóç ÷ñüíï äåí 
Ý÷åé áêüìá óõíåéäçôïðïéÞóåé üôé ç 
÷þñá äåí Ý÷åé áíÜãêç áðü ìéêñï-
ðïëéôéêÜ ðáé÷íßäéá. ÌÝóù ôïõ äçìï-
øçößóìáôïò õðÜñ÷åé ç åëðßäá üôé ç 

áíôéðïëßôåõóç èá ëÜâåé óáöþò èÝóç 
ãéá ôï ðþò âëÝðåé ôï ìÝëëïí ôçò ÷þ-
ñáò, êáé...

ã) Ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óôç äßíç 
ôçò êñßóçò. Ó÷åäüí üëïé ïé ðïëßôåò 
åßíáé èýìáôá ôçò ïéêïíïìéêÞò ðïëé-
ôéêÞò, ðïëëïß äåí óõíåéäçôïðïéïýí ôé 
óõìâáßíåé ãýñù ôïõò êáé êáôáöåý-
ãïõí óôçí áðåñãßá. Óå ðåñßðôùóç 
ðïõ ç ðëåéïøçößá ôùí ðïëéôþí ôá-
÷èåß õðÝñ ôïõ äñüìïõ ðïõ ÷áñÜóóåé 
ç êõâÝñíçóç, ßóùò ç ÷þñá åîÝëèåé 
ìéá þñá áñ÷ýôåñá áðü ôçí êñßóç. 
Ùò óõíÝðåéá, ïé áðåñãéáêÝò êéíçôï-
ðïéÞóåéò èá Ý÷áíáí ïðïéáäÞðïôå íï-
ìéìïðïßçóÞ ôïõò.»

ÁíÜëïãç óôÜóç êñÜôçóå êáé ç 
íáõáñ÷ßäá ôïõ ïéêïíïìéêïý Ôýðïõ 
ôçò Ãåñìáíßáò, ïé ÖáúíÜíóéáë ÔÜ-
éìò, ðïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôçí êßíçóç 
«ôñåëÞ, áëëÜ óùóôÞ», êáé õðïóôçñß-
æïõí ðùò «åÜí ï ÐáðáíäñÝïõ êá-
ôáöÝñåé íá ðåßóåé ìå åðé÷åéñÞìáôá 
ôïõò ¸ëëçíåò, ôï óôÞñéãìá ôçò åõñù-
äéÜóùóçò èá åßíáé ðïëý ðéï óôáèå-

ñü áðü ü,ôé óÞìåñá». Ôçí ßäéá óôéãìÞ, 
ç ëõóóáëÝá áíèåëëçíéêÞ Ìðéëíô 
ÔóÜéôïõíãê, äéáâåâáßùíå ðùò ç 
Ýêôç äüóç èá äïèåß êáíïíéêÜ! 

Êáé áí Ýìåíå êáìéÜ áìöéâïëßá 
óå êÜðïéïõò, áíÝëáâå  íá ôçí äéá-
óêåäÜóåé ï…  Âüëöãêáíãê Óüéìðëå, 
ðïõ äéáðßóôùóå üôé «ç ÅëëÜäá Ý÷åé 
óõíáßóèçóç ôùí åõèõíþí ôçò êáé 
üôé èá óõììïñöùèåß ìå ôéò áðïöÜ-
óåéò ïé ïðïßåò åëÞöèçóáí áðü êïé-
íïý êáé ïìïöþíùò», óå óõíÝíôåõîÞ 
ôïõ óôçí ãåñìáíéêÞ åöçìåñßäá ×Ü-
ìðïõñãêåñ ¢ìðåíôìðëáô, óôéò 2 Íï-
åìâñßïõ [¼ëá ôá áðïóðÜóìáôá áðü 
ôçí çëåêôñïíéêÞ óåëßäá in.gr.]

Ùóôüóï, ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ èý-
åëëá ðïõ ðñïêÜëåóå ç åîáããåëßá 
ôïõ äçìïøçößóìáôïò, ç ïðïßá ïäÞ-
ãçóå ôéò ãáëëéêÝò ôñÜðåæåò óå áðþ-
ëåéåò ðïõ îåðÝñáóáí  ôï 14%, êáé ï 
îåóçêùìüò ôùí Éôáëþí, ôùí Éóðá-
íþí êáé Üëëùí óõììÜ÷ùí ôïõ Óáñ-
êïæß óôç Íüôéá Åõñþðç, õðï÷ñÝ-
ùóå áêüìá êáé ôïõò Ãåñìáíïýò íá 
ðåñÜóïõí óôï ó÷Ýäéï Â´ ôïõ åã÷åé-
ñÞìáôïò. ÄçëáäÞ íá áäåéÜóïõí ôïí 
Giorgos, ðïõ åß÷å ðëÝïí ïëïêëçñþ-
óåé ôï Ýñãï ôïõ, êáé íá óößîïõí áêü-
ìá ðåñéóóüôåñï ôç èçëéÜ óôïí ëáé-
ìü ôùí ÅëëÞíùí, ìå ôçí Üñíçóç ðá-
ñï÷Þò ôçò Â´ äüóçò, êáé ìå áíïé-
êôÞ õðïêáôÜóôáóç ôïõ ÐáðáíäñÝ-
ïõ áðü ôïõò åíôïëåßò ôïõ. Ôáõôü÷ñï-
íá Ýäùóáí ôï ðñÜóéíï öùò  óôï åõ-
ôñáöÝò áíäñåßêåëï, ðïõ ìüëéò åß÷å 
óçêùèåß áðü ôï êñåâÜôé ôïõ ðüíïõ, 
íá ïëïêëçñþóåé ôï ó÷Ýäéï Â´, ôÝëïò 
ôçò ðáðáíäñåúêÞò ìíçìïíéáêÞò ðï-
ñåßáò êáé ðÝñáóìá óå ìéá íÝá öÜóç, 
«ïéêïõìåíéêÞò» ìå ôç èçëéÜ óôï ëáé-

ìü.
Ïé Ãåñìáíïß, êáé óùóôÜ, õðï-

ëïãßæïõí üôé óå êÜèå ðåñßðôùóç èá 
âãïõí êåñäéóìÝíïé. Åßôå ïé ¸ëëçíåò 
èá áðïäå÷ôïýí ìïéñïëáôñéêÜ ôçí 
õðïôáãÞ ôïõò óôçí ãåñìáíéêÞ ôÜîç 
ôïõ Ä´ ÑÜé÷, ðïõ áíáäýåôáé óôçí Åõ-
ñþðç, åßôå, áí óõíå÷ßóïõí íá ðáñïõ-
óéÜæïõí áíôéóôáóéáêÜ áíôáíáêëáóôé-
êÜ,  íá ìðïñïýí ðéï åýêïëá íá ïëï-
êëçñþóïõí  ôï ó÷Ýäéï ðïõ áêïëïõ-
èïýí áðü ôçí áñ÷Þ ôçò êñßóçò, äç-
ëáäÞ ôçí Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò áðü ôï 
åõñþ êáé ôçí ÅÅ.

Íá áðïäå÷ôïýìå ôçí ðñüêëçóç 
ÐáðáíäñÝïõ;

ÁðÝíáíôé óå áõôÞ ôç íÝá ðñáîé-
êïðçìáôéêÞ êßíçóç ôïõ ÃÁÐ, õðÞñ-
îáí êáé ïñéóìÝíïé, åßôå åõÞèåéò, åßôå 
ìéêñïêïììáôÜñ÷åò, åßôå ßóùò êáé 
âáëôïß, ðïõ åðéèõìïýóáí íá áðá-
íôÞóïõìå θετικά óôçí ðñüêëçóç 
ôïõ ÐáðáíäñÝïõ êáé ôùí Ãåñìáíþí 
åíôïëÝùí ôïõ, êáé íá óõììåôÜó÷ïõ-
ìå óôï «äçìïøÞöéóìá»–ðáãßäá. Êáé 
åðåéäÞ ç ðëåéïäïóßá óå «åðáíáóôá-
ôéêÞ» öñáóåïëïãßá åßíáé ìüíéìï ÷á-
ñáêôçñéóôéêü åíüò ÷þñïõ ðïõ äåí 
Ý÷åé óôçí ïõóßá óõíåéäçôïðïéÞóåé ôç 
öýóç êáé ôá äéáêõâåýìáôá ôçò êñß-
óçò, ìðïñåß íá óõìðáñáóýñåé êáé 
Ýíá ìÝñïò åéëéêñéíþí, áëëÜ Üó÷åôùí 
áíèñþðùí. Êáèüëïõ ôõ÷áßá ï ãíù-
óôüò  ÁëáâÜíïò, ï ìïéñáßïò Üíèñù-
ðïò ôïõ ÄåêÝìâñç ôïõ 2008, óôéò 3 
Íïåìâñßïõ ïëïöýñåôáé äéüôé áöáé-
ñÝèçêå ç äõíáôüôçôá íá ðÜìå óå äç-
ìïøÞöéóìá! Ãé’ áõôü åßíáé áíÜãêç íá 
õðåíèõìßóïõìå ïñéóìÝíá ðñÜãìá-
ôá:

Á. Óôçí êñßóç áõôÞ äåí äéáêéíäõ-
íåýïõìå ìüíï ôçí ïéêïíïìéêÞ ìáò 
åõçìåñßá êáé éóïññïðßá, äåí äéá-
êéíäõíåýïõìå ìüíï íá ðôù÷åýóïõ-
ìå, áëëÜ êáé íá ìåôáâëçèïýìå óå 
ìéá ÷þñá áíßó÷õñç íá áíôéìåôùðß-
óåé ôéò ðïëëáðëÝò ðñïêëÞóåéò ðïõ 
áíôéìåôùðßæïõìå. ÐñïêëÞóåéò óôï 
ðåäßï ôçò åèíéêÞò óõíï÷Þò –ìåôá-
íáóôåõôéêü, Ýîïäïò êáé ìåôáíÜóôåõ-
óç ÅëëÞíùí, äçìïãñáöéêü, áðïìÜ-
êñõíóç ðåñéöåñåéþí, êáé éäéáßôåñá 
ôùí ðåñéóóüôåñï åõáßóèçôùí ðñï-
êëÞóåéò óôï ðåäßï ôùí åèíéêþí èå-
ìÜôùí ìáò –Óêüðéá, Êýðñïò, ôïõñ-
êéêüò åðåêôáôéóìüò êáé íåïèùìáíé-
óìüò.  Ç ðôþ÷åõóç ôçò ÅëëÜäáò êáé 
ç Ýîïäüò ôçò áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ 
¸íùóç êáé ôï åõñþ, õðü ôéò óçìåñé-
íÝò óõíèÞêåò, åêôüò áðü ôçí ïéêïíï-
ìéêÞ êáôáóôñïöÞ, èá åß÷å êáôáéãéóôé-
êÝò óõíÝðåéåò ãéá ôá åèíéêÜ ìáò èÝ-
ìáôá, èá Üíïéãå ôçí üñåîç óå üëïõò 
ôïõò êáñáäïêïýíôåò áíôéðÜ-
ëïõò êáé Üóðïíäïõò ößëïõò 

Του Γιώργου Καραμπελιά
3/11/2011

“ 

Πρόκειται για 

μια σατανική κί-

νηση των αν-

δρεικέλων που 

«κυβερνούν» 

σε συμπαιγνία 

με τους εντο-

λείς τους

Ç ôåëåõôáßá ðáñÜóôáóç 
Η πρόταση δημοψηφίσματος του ΓΑΠ αποτέλεσε το colpo

Ç óôñáôçãéêÞ ôùí ÌÝñêåë-Óáñêïæß, êáé ôùí åã÷þñéùí óöïõããïêùëÜñé-
ùí,  óôü÷åõå íá öÝñåé óå áäéÝîïäï ôçí áíôéðïëßôåõóç...

»
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται 
από μη κερδοσκοπικό σωματείο

Ιδιοκτήτης-Εκδότης 
Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας ∆ημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 
Οικονομικός υπεύθυνος 

Στράτος Ιωαννίδης
∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων

Ελένη Ζαχαροπούλου 
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com
Tυπογραφείο

Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε.
Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει στην 3 ∆εκεμβρίου 2011

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 

από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 

Σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το 

πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 

των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-

νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστο-

κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βι-

βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 

Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 

543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ:

• Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-

μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-

ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-

ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 

ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 

116/772277-01). 

• Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 

των συντακτών της. 

 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση efrixi@gmail.com

• Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-

φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-

κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 

κοστίζει 30 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Στο παρά πέντε

Πώς αλλάζουν 
οι καιροί

Θυμάμαι, πριν  από  λίγα 
χρόνια, πως  στις εορταστικές 
εκδηλώσεις  για  την  επέτειο 
του  ΟΧΙ, κυρίαρχη  θέση  είχαν 
οι κοτσάνες  ορισμένων 
μαθητών  στην  ερώτηση: «Τι 
γιορτάζουμε  σήμερα;» Ή, 
στην  πιο  σεξιστική  εκδοχή 
του  σάπιου  θεάματος, είχαμε 
φτάσει  στο  σημείο  τα κανάλια 
να  μας  παρουσιάζουν  την 
«Μις Παρέλαση» ή τα 
εκατοστά  από  τις φούστες  των 
μαθητριών! Κανείς  δεν  μπορεί 
να  ξεχάσει  τα κροκοδείλια 
δάκρυα  των  τηλεοπτικών 
αστέρων…για  το παρόν  ή και 
το μέλλον  των  παιδιών  μας! 
Και  τη μέρα  που… τους  γύρισαν 
την  πλάτη, τους  μούντζωσαν 
και τους  έφτυσαν, όρμησαν  να 
τους  κατασπαράξουν! Τη μέρα 
που  σύσσωμη  η ελληνική 
νεολαία  αντέταξε  ένα ιστορικό 
ΟΧΙ στη  νέα  κατοχή  και τους 
νέους  Τσολάκογλου, τα 
κουστουμαρισμένα  παγαλάκια 
οργίασαν  σε βάρος  τους.
Μπορεί  το πείραμά  σας  να 
ξεπατώσετε  την  εθνική 
συνείδηση  από  την  ελληνική 
νεολαία  να  είχε κάποια 
αποτελέσματα… Ξεχάσατε 
όμως  πως  κάθε  γωνιά  αυτού 
του  τόπου, μαρτυρά  μια 
ένδοξη  στιγμή  αντίστασης, μια 
πράξη  αυτοθυσίας  για  το κοινό 
καλό. Κύριοι, το παιχνίδι 
έληξε. Έχετε  πια  να  κάνετε  με 
λαό!

Λάμπης

Μετά τον ΓΑΠ, 
η Μέρκελ

Καλά, με εμάς  η κυρία  Μέρκελ 
μπορεί  να  αυτοπαρουσιάζεται 
παντοδύναμη. Στα δικά  της 
μέρη  πάντως  φαίνεται  να  έχει 
χάσει  τον  μπούσουλα! 
 Στο ερώτημα  εάν  θέλουν 
η Άγκελα  Μέρκελ  και οι 
Χριστιανοδημοκράτες  να 
κερδίσουν  τρίτη  θητεία 
το 2013, ποσοστό  50% 
των  ψηφοφόρων  που 
ερωτήθηκαν  στο  πλαίσιο 
της δημοσκόπησης  του 
ινστιτούτου  Forsa για  το 
περιοδικό  Stern απάντησαν 
«όχι». Στην  δημοσκόπηση 
οι Χριστιανοδημοκράτες  και 
Χριστιανοκοινωνιστές  (CDU/
CSU) της Μέρκελ  φέρονται  να 

υπολείπονται  εννέα  μονάδων 
των  Σοσιαλδημοκρατών  (SPD) 
και των  Πρασίνων. Μόλις 
το 39% όσων  ερωτήθηκαν 
τάχθηκαν  υπέρ  της νίκης 
της Μέρκελ  και του  CDU. Οι 
ψηφοφόροι  εμφανίζονται 
διχασμένοι  για  τους 
χειρισμούς  της, με το 46% να 
εκτιμούν  ότι δεν  χειρίστηκε 
σωστά  την  κρίση…

Αντωνίου- Ποδοσφαιριστής

Στο Κατάρ ο 
Ιερώνυμος

Στο Κατάρ  ο Ιερώνυμος
Την  δυσκολότερη  στιγμή  για 
τον  ελληνικό  λαό, αίσθηση 
προκαλεί  η παντελής 
απουσία  της ηγεσίας  της 
ελληνικής  Εκκλησίας. Ο 
αρχιεπίσκοπος  Ιερώνυμος, 
όχι  μόνο  δε θέλησε  να  γίνει 
ο εμπνευστής  της αντίστασης 
του  ελληνικού  λαού. Όχι μόνο 
δεν  μπόρεσε  να  συμβάλει 
στη  διαμόρφωση  δομών 
κοινωνικής  αλληλεγγύης. 
Αλλά  σαν  άλλος  σύμβουλος 
των  μνημονιακών  δυνάμεων, 
προσέτρεξε  στον  εμίρη  του 
Κατάρ, να  παρακαλέσει  για 
«ενεργειακές» επενδύσεις! 
Ευτυχώς  που  στην  ελλαδική 
Εκκλησία  υπάρχουν  και 
φωνές, όπως  του  μητροπολίτη 
Νικολάου, που  μετέχει  και 
υποστηρίζει  την  αντίσταση  της 
κοινωνίας. 

Κώστας Βαρούλκος

Ποιοί το 
ψήφισαν

Ποιοι  το ψήφισαν
Πέμπτη  βράδυ, και όλοι 
εκφράζουν  την  απορία, 
συνάμα  και την  αηδία  τους  για 
τα λεγόμενα  και τις πράξεις 
του  πρωθυπουργού  που 
δεν  λέει να  ξεκουμπιστεί. 
Ένα  μείγμα  ηλιθιότητας, 
αλαζονείας, δολιότητας, 
βλακείας  και οσφυοκαμψίας 
σπάνια  θα  συναντήσει 
κανείς, ωστόσο  στις μεγάλες 
δόσεις  που  το παίρνουμε  τον 
τελευταίο  καιρό, δημιουργεί 
αισθήματα  πανικού  και 
ασφυξίας. Πότε  επιτέλους  θα 
φύγει; Το ερώτημα  πλανιέται 
στα  μυαλά  όλων. Είναι  πλέον 
όρος  επιβίωσης. Ωστόσο 
μια  άλλη  αγωνία  λειτουργεί 
βαθύτερα, προσθέτοντας 

!
Χρειάζονται και οι 
συμμαχίες 
Το τελευταίο επεισόδιο της περιπέτειάς 
μας στην Ευρώπη κατέδειξε πόσο εντα-
φιασμένη είναι οποιαδήποτε ένδει-
ξη δημοκρατίας μέσα στην Ευρωζώνη .  

Πραγματικά , οι Τεύτονες κυρίαρχοι , οι συνεργάτες τους 
και οι αγορές δεν μας αφήνουν να κάνουμε ούτε εκλογές , 
και αν περνούσε από το χέρι τους , θα καταργούσαν άμεσα 
το πολίτευμα , για να μην σκοτίζει η λαϊκή βούληση τους 
σχεδιασμούς τούτης της νεοφεουδαρχίας . 
Εμείς , δυστυχώς , νιώθουμε ήδη ως οι πρώτοι έγκλειστοι 
αυτής της φυλακής , ενώ είναι βέβαιο ότι σύντομα θα μας 
κάνουν παρέα και άλλοι τρόφιμοι , της περιώνυμης λέσχης 
των  ‘γουρουνιών ’  (PIGS - Πορτογαλία , Ισπανία , Ιρλαν-
δία , Ελλάδα). 
Γι ’ αυτό το λόγο και είμαστε σε θέση , ως κίνημα βέβαια και 
όχι ως κατοχικό κράτος , να θέσουμε στους άλλους ευρω-
παϊκούς λαούς αυτά τα ζητήματα . 
Ούτως ή άλλως , αν είναι να προκύψει αντίσταση στην αξί-
ωση των Γερμανών να υποτάξουν εκ νέου την Ευρώπη , 
στον φασισμό των τραπεζών και στον στραγγαλισμό του 
ευρώ , τώρα είναι η ώρα , που τα αφεντικά της Ευρώπης 
δημιουργούν δυσαρέσκεια με τη συμπεριφορά τους! 
Εξάλλου , η σύμπτυξη συμμαχιών αποτελεί προϋπόθεση 
για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο . Και θα ήταν πολύ 
πιο αποτελεσματικό για τις αντιστάσεις των Ελλήνων να 
καταστρώσουμε βιώσιμες στρατηγικές , από το να πετάμε 
εύκολες παρόλες και να καμωνόμαστε τους μάγκες του 
καφενείου . . . 

Π .Φ . 

περισσότερο  άγχος. Τι θα 
γίνει  μ ’ όλους  αυτούς  που 
επί 35ετία ψηφίζουν  και 
ανέχονται  τούτην  τη βλακώδη 
καταστροφική  δύναμη  που 
μας  έχει συνθλίψει  σήμερα; 
Θα βάλουν  μυαλό  ή μήπως 
όλοι  αυτοί  που  σήμερα 
διαπομπεύουν  τους  τωρινούς 
ΠΑΣΟΚΟΥΣ, θα  αποθεώνουν 
τους  αυριανούς; Ό,τι και να 
γίνει, ό,τι και να  κάνουμε, 
ένα  είναι σίγουρο: Αν  είναι 
να  ξεκινήσουμε  μια  αλλαγή 
σ ’ αυτόν  τον  τόπο,  έστω  και 
στο  παρά  πέντε, θα  πρέπει 
να  είναι βαθιά  και επί της 
ουσίας. Οι εύκολες  και 
βιαστικές λύσεις, όπως  και τα 
αντιμνημονιακά  προσωπεία 
που  διακινούνται  ελεύθερα 
και σε αφθονία  αυτές  τις 
μέρες, θα  λειτουργήσουν  ως 
θηλιές  που  θα  μας  σφίξουν 
αύριο  το λαιμό. Γι ’ αυτό, αυτή 
τη φορά  ό,τι λέμε  θα  πρέπει 
να  το εννοούμε. Όχι όπως 
στην  πρώτη  μεταπολίτευση 
των  παπατζήδων  και των 
οπορτουνιστών. 

Α. Π. Έλπιδος

∆υό Ελλάδες 
συγκρούονται

∆υό  Ελλάδες  συγκρούονται
Η ιστορία  με το παλικάρι  που 
έριξε τη μούτζα  περνώντας 
μπροστά  από  τους  επίσημους 
στη  Λάρισα, δεν  είναι  αστεία. 
Το παιδί, γόνος  μιας 
οικογένειας  με 16 παιδιά, 
αριστούχος, δουλεύει  στην 
οικοδομή  για  το μεροκάματο. 
Εκεί όπου  και τον  βρήκαν  οι 
ειδήσεις  για  την  επικείμενη 
τιμωρία  του  (αποβολή  από 
όλα  τα σχολεία  της Λάρισας, 
έλεγαν). 
Ο μαθητής  εκφράζει  μιαν 
άλλη  Ελλάδα. Την  Ελλάδα  της 
αξιοπρέπειας  που  αναδύεται 
παλεύοντας  τις δυσκολίες  της 
ζωής. Η πράξη  του, καθώς  και 
οι αποτυχημένες  προσπάθειες 
δίωξής  της, συμβολίζουν  την 
σύγκρουση  ανάμεσα  στον  δικό 
του  κόσμο, και σ ’ εκείνο των 
επισήμων, ανθρώπων  που 
δεν  έχουν  δουλέψει  ποτέ στη 
ζωή  τους, και πέτυχαν  την 
κοινωνική  άνοδο  γλείφοντας 
και προσκυνώντας  όσους 
διέλυσαν  αυτή  τη χώρα. Τόσο 
απλά. Ο λαός  οφείλει  έναν 
έπαινο  σ ’ αυτό  το παλικάρι, 
γιατί  αποκατέστησε  την 
χαμένη  τιμή  και αξιοπρέπεια 
αυτού  του  λαού. 
 

 Ά. Λ. Ληλος 

Συνδρομές
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Ο 
ελληνικός λαός πρέ-
πει με σοβαρότη-
τα και αποφασιστι-
κότητα να συνεχί-

σει να αντιτάσσεται στην πολιτική 
του εξανδραποδισμού της χώρας 
και ενός κουρέματος τα βάρη του 
οποίου θα πέσουν αποκλειστικά 
πάνω στις πλάτες του. Πρέπει να 
συνεχίσει να αρνείται την υποθή-
κευση της περιουσίας της χώρας 
και να επιμένει πεισματικά στην 
αναδιαπραγμάτευση όλων των 
συμφωνιών που έχει υπογράψει η 
κυβέρνηση των Κουίσλινγκ. 

Ο ελληνικός λαός μπορεί και 
πρέπει να επιμείνει στον δρό-
μο που άνοιξε στις πλατείες και 
συνέχισε τόσο υπέροχα την 28η 
Οκτωβρίου. Έχει δείξει αποφασι-
στικότητα και αγωνιστικό φρόνη-
μα. 

Σε ό,τι αφορά στον χώρο μας, 
εκείνον του αντιμνημονιακού πα-
τριωτικού κινήματος, είναι καιρός 
να επιδείξουμε και όλη τη σοβα-
ρότητα που απαιτούν οι περιστά-
σεις. Πλέον δεν έχουμε κανένα 
περιθώριο για υστερικές αντιδρά-
σεις, για ανοχή σε μικροκομματι-
κές στρατηγικές, για μπάχαλα που 
ακυρώνουν τις λαϊκές κινητοποι-
ήσεις, για περιφερόμενους τηλε-
ευαγγελιστές, που κηρύττουν την 
έλευση της ∆ευτέρας Παρουσίας. 

Πρέπει να επιμείνουμε στη 
συγκρότηση ενός σοβαρού, πατρι-
ωτικού προοδευτικού κινήματος, 
που θα αρχίσει να εκφράζει και να 
σχηματοποιεί τη λαϊκή αγανάκτη-
ση.

Pro domo

Και σε  αυτό θα συμβάλου-
με αποφασιστικά εμείς. Όχι μόνοι 
μας, βέβαια, αλλά θα βρισκόμαστε 
στον πυρήνα του και θα προσπα-
θήσουμε να λειτουργήσουμε ως 
εγγύηση αυτού του εγχειρήματος: 

Γιατί, επί τριάντα πέντε χρόνια 
αντισταθήκαμε στην απάτη μιας 
μεταπολίτευσης που εκμαύλισε τα 
οράματα του λαού και επιχείρησε 
τη διαφθορά του ίδιου του κοινω-
νικού σώματος. 

Γιατί, από την αρχή της σοσια-
λιστικής απάτης, την καταγγείλα-
με ως μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα 
και αρνηθήκαμε οποιαδήποτε 
συνδιαλλαγή μαζί της, όποιο και 

αν ήταν το τίμημα.
Γιατί, αρνηθήκαμε την εγκατά-

λειψη  του πατριωτισμού, σε αντί-
θεση με τη συντριπτική πλειοψη-
φία της αριστεράς, και επιμείναμε 
πάντα στο τετράπτυχο που αποτε-
λεί την προμετωπίδα μας: πατριω-
τισμός, οικολογία, ισότητα, δημο-
κρατία. 

Γιατί, πραγματοποιήσαμε και 
όλες τις αναγκαίες ιδεολογικές και 
θεωρητικές επεξεργασίες, εγκατα-
λείποντας τις παρωχημένες ιδεο-
λογίες και τους –ισμούς που διαι-
ρούν το λαό. 

Γιατί, παλέψαμε σε όλα τα μέ-
τωπα και σε όλα τα πεδία, από το 
εργοστάσιο και το γιαπί, μέχρι το 
υψηλότερο θεωρητικό πεδίο, με 
την ίδια επιμονή και αυταπάρνη-
ση.

Γιατί, συμμετείχαμε απαρέ-
γκλιτα σε όλους τους μεγάλους 
αγώνες του λαού μας, από τη δημι-
ουργία των εργοστασιακών σωμα-
τείων το 1974-1975 έως την πάλη 

ενάντια στο σχέδιο Ανάν, τη ρε-
πούσεια παραχάραξη της ιστορί-
ας, το αντιμνημονιακό κίνημα.

Γιατί, δεν υποστείλαμε ποτέ 
τη σημαία των απόψεών μας με 
οποιοδήποτε τίμημα, γιατί δεν 
συμβιβαστήκαμε ποτέ, γιατί βγή-
καμε «όπως μας γέννησε η μάνα 
μας Ισπανία» (Μιχάλης Κατσαρός).

Και, κυρίως, γιατί δεν πάψαμε 
όλα αυτά τα χρόνια να κρούουμε 
τον κώδωνα του κινδύνου για τις 
επερχόμενες καταστροφές. 

Για μας χωρίς εμάς;

Όλα αυτά τα χρόνια βιώσαμε 
το «παράδοξο», οι απλοί πολίτες, 
άσχετα με πολιτική προέλευση, 
να συμφωνούν και να κατανοούν 
αυτά που εξαγγέλλαμε και προ-
σπαθούσαμε. Ωστόσο, αντιμετωπί-
ζαμε την υγειονομική ζώνη και τον 
αποκλεισμό των ελιτ κάθε είδους, 
πολιτικών, πνευματικών, δημοσιο-
γραφικών. Σήμερα  βέβαια πολλοί 
και ανάμεσα στις ελίτ –τους πολιτι-
κούς, τους δημοσιογράφους, τους 
διανοουμένους– προσχωρούν ή 
συμμερίζονται τις απόψεις μας, 

έστω και κατόπιν εορτής και αφού 
η χώρα μπήκε σε μια φοβερή πε-
ριδίνηση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. 

Κάποιοι ανάμεσά τους πιστεύ-
ουν πως μπορούν να πάρουν τα 
λόγια μας και να τα χρησιμοποι-
ήσουν κατά το δοκούν, παρακά-
μπτοντας όσους όλα αυτά τα χρό-
νια πάλεψαν και μάτωσαν γι’ αυτά. 

Όμως δεν θα τους αφήσου-
με. Γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε. 
Γιατί αύριο μπορούν να φορέσουν 
καινούργιο σακάκι. Γι’ αυτό θα εί-
μαστε παρόντες, ό,τι και αν νομί-
ζουν, όσο και να προσπαθήσουν 
να αποκλείσουν τη φωνή μας, γιατί 
αποτελούμε τη συνείδηση και την 
εγγύηση για τη συνέχεια και τη σο-
βαρότητα του πατριωτικού προο-
δευτικού χώρου.

Αντέξαμε δύσκολες μέρες, μό-
νοι μας κάποτε, ή σχεδόν μόνοι, 
λέτε να εξαφανιστούμε σήμερα 
που οι απόψεις μας γίνονται κτήμα 
ευρύτερων κινήσεων, ευρύτερων 
μαζών; ∆εν νομίζουμε. 

Ο ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να επιμείνει στον δρόμο που άνοιξε στις πλατείες 

Αν όχι εμείς, ποιοί;

                                                                                                                                          ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Αντέξαμε δύσκολες μέρες, μόνοι μας κάποτε, ή σχεδόν μόνοι, λέτε να εξαφανιστούμε σήμερα που οι απόψεις μας γίνονται κτήμα ευρύτερων 
κινήσεων, ευρύτερων μαζών; ∆εν νομίζουμε. 

“ 

∆εν υποστείλα-

με ποτέ τη ση-

μαία των από-

ψεών μας με 

οποιοδήποτε τί-

μημα, γιατί δεν 

συμβιβαστήκα-

με ποτέ, γιατί 

βγήκαμε «όπως 

μας γέννησε η 

μάνα μας Ισπα-

νία» (Μιχάλης 

Κατσαρός).
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Η τελευταία τριμερής συνάντη-
ση μεταξύ Μπαν Κι Μουν, ∆η-
μήτρη Χριστόφια και Ντερβίς 
Έρογλου, που πραγματοποιήθη-
κε υπό την αιγίδα των Ην. Εθνών 
στη Νέα Υόρκη (30-31 Οκτω-
βρίου), μόνο με μία λέξη μπορεί 
να περιγραφεί:  ματαιοπονία.  

Ο κος Χριστόφιας, υπο-
βιβάζοντας για μία 
ακόμη φορά τον εαυ-
τό του κατά το μέτρο 

της θεσμικής του ιδιότητας, συμ-
μετείχε στην εν λόγω διαδικασία 
όχι ως πρόεδρος κράτους, αλλά ως 
«ηγέτης κοινότητας» και μάλιστα, 
παντελώς στερούμενος της εμπι-
στοσύνης, αυτής της ίδιας της «κοι-
νότητας» που εκπροσωπεί:  άπα-
ντες οι αρχηγοί των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης αποδοκιμάζουν 
τους αυθαίρετους χειρισμούς του, 
διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη 
ενημέρωσής τους από τον Πρόε-
δρο υπό το πρόσχημα της «μυστι-
κότητας» του περιεχομένου των συ-
νομιλιών  (!), ενώ η κυπριακή κοι-
νωνία, μη έχοντας συνέλθει ακό-

μα από το σοκ της καταστροφής στο 
Μαρί, παρακολουθεί αποσβολω-
μένη τον Πρόεδρό της να συνεχίζει 
τις διαπραγματεύσεις, διολισθαίνο-
ντας στην εξυπηρέτηση των τουρ-
κικών απαιτήσεων, μη τολμώντας 
να εγείρει –αν μη τι άλλο- το θέμα 
των πρόσφατων τουρκικών απει-
λών που στόχευαν στην αποτροπή 
των ερευνών για την ανεύρεση φυ-
σικού αερίου στο νότιο υποθαλάσ-
σιο χώρο της κυπριακής ΑΟΖ.  

Και ενώ ο Πρόεδρος Χριστό-
φιας δηλώνει στους δημοσιογρά-
φους, μετά την επιστροφή του από 
τη Νέα Υόρκη, ότι «∆εν έχω κάτι 
καινούργιο να πω», ο ειδικός σύμ-
βουλος του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. επί του 
Κυπριακού, κος Ντάουνερ, δηλώ-
νει επισήμως ότι «αυτές οι συνο-
μιλίες υπήρξαν επαρκώς δυναμι-
κές και σίγουρα θετικές και παρα-
γωγικές», τρομοκρατώντας –εύλο-
γα– την κυπριακή κοινή γνώμη, 
καθώς ουδείς γνωρίζει τι διαμείβε-
ται, ποιες υποχωρήσεις της πλευ-
ράς μας έχουν «κλειδώσει» έναντι 
των Τούρκων και, ως εκ τούτου, τι 
επιφυλάσσεται ως μακάβρια παρα-
καταθήκη στον επόμενο Πρόεδρο 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.  Ου-

δεμία αναφορά, βέβαια, στην τουρ-
κική αδιαλλαξία.  ∆ικαιολογημένη 
ανησυχία προκαλεί επίσης το γε-
γονός ότι, η διαδικασία στο Κυπρι-
ακό φαίνεται να έχει αλλάξει: οι κύ-
ριοι Ντάουνερ και Πάσκο (βοηθός 
Γ.Γ. επί των πολιτικών υποθέσεων) 
αναβαθμίστηκαν, καθώς υποκα-
τέστησαν τον Γ.Γ. κατά την πρώτη 
μέρα των συνομιλιών, ενώ όπως δι-
αφαίνεται, επίκειται ένα εκ του σύ-
νεγγυς «πάρε δώσε» στον επόμενο 
γύρο συνομιλιών τον ερχόμενο Ια-
νουάριο, με τη δυνατότητα των εν 
λόγω αξιωματούχων να γεφυρώ-
σουν τις διαφορές των δύο πλευ-
ρών κατά το δοκούν, δεδομένης μά-
λιστα (και αποδεδειγμένης πλέον) 
της φιλοτουρκικής στάσης των εν 
λόγω αξιωματούχων.  

Ως εκ τούτου, είναι άμεσα ορα-
τός ο κίνδυνος να βρεθούμε ενώ-
πιον του ασφυκτικού διλήμμα-
τος του τερματισμού των συνομιλι-
ών, ή μιας πολυμερούς διάσκεψης, 
με ολέθρια αποτελέσματα για την 
πλευρά μας. Και είναι άλλο να επι-
λέξουμε, ως Κυπριακή ∆ημοκρα-
τία, να αποχωρήσουμε από τις συ-
νομιλίες που επί 34 χρόνια ουδέν 
αποτέλεσμα απέδωσαν, παρά μόνο 

μας εγκλώβισαν σε μια διαδικασία 
νομιμοποίησης της κατοχής, και 
άλλο, το να οδηγηθούν οι συνομιλί-
ες σε «αδιέξοδο», το οποίο θα απο-
δίδεται ισομερώς στα δύο εμπλεκό-
μενα μέρη, όπως άλλωστε επιχει-
ρήθηκε να γίνει και το 2004, μετά 
την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν 
από τους Ελληνοκυπρίους.

Το ερχόμενο καλοκαίρι η Κυ-
πριακή ∆ημοκρατία αναλαμβά-
νει την προεδρία της ΕΕ, οπότε κα-
θίσταται αδύνατη οποιαδήποτε δι-
αδικασία διαπραγμάτευσης υπό 
την αιγίδα του Ο.Η.Ε. εκείνο το δι-
άστημα.  Γι’ αυτό και ο Γ.Γ. του Ορ-
γανισμού  ζητά από τις δύο πλευ-
ρές, παρά την αδυναμία σύγκλι-
σης στα κρίσιμα ζητήματα του εδα-
φικού, περιουσιακού, ιθαγένειας 
και διακυβέρνησης, την –πάση θυ-
σία– επίλυση των διαφορών μέχρι 
την επόμενη συνάντησή τους, στα 
μέσα Ιανουαρίου.  Όπως άλλωστε 
δήλωσε: «Μέχρι τότε αναμένω ότι 
οι εσωτερικές πτυχές του κυπρια-
κού προβλήματος θα έχουν επιλυ-
θεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε σε πολυμερή δι-
άσκεψη στο αμέσως επόμενο διά-
στημα», να προχωρήσουμε, δηλα-

δή, στο τελικό στάδιο των διαπραγ-
ματεύσεων.  

Ο Χριστόφιας, πέρα από την 
ενημέρωση των αντιπολιτευόμε-
νων κομμάτων και της κυπριακής 
κοινής γνώμης, στην οποία οφείλει 
να προβεί άμεσα, καλείται στοιχει-
ωδώς να δικαιολογήσει τις κραυγα-
λέες αντιφάσεις μεταξύ των δικών 
του ισχυρισμών και αυτών του Γ.Γ. 
των Ηνωμένων Εθνών:  έχει όντως 
αλλάξει η διαδικασία, προς την κα-
τεύθυνση της επιδιαιτησίας, ή όχι;  
Έχουμε αποδεχθεί το ασφυκτικό 
χρονοδιάγραμμα των δυόμισι μη-
νών, ή όχι; ∆εσμευτήκαμε για την 
επίτευξη –πάση θυσία– συμφωνί-
ας, πέρα από τις «κόκκινες γραμ-
μές» που έθεσε η πλευρά μας, ή 
όχι;  Εάν η απάντηση στα ανωτέρω 
ερωτήματα είναι αρνητική, ο Πρό-
εδρος οφείλει να διαψεύσει άμε-
σα και επίσημα τον κύριο Μπαν 
Κι Μουν, επιβεβαιώνοντας την εν 
λόγω διάψευση με την έμπρακτη 
άρνησή του να προσέλθει στις συ-
νομιλίες του Ιανουαρίου, υπό το τι-
θέμενο χρονικό πλαίσιο και περιε-
χόμενο.  Αν η απάντηση είναι θετι-
κή, οφείλει να τοποθετηθεί –τουλά-
χιστον– παραιτούμενος.

Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη μπορεί να περιγραφεί μόνο με μια λέξη: ματαιοπονία

Τι κρύβει ο πρόεδρος; 
Της ∆ήμητρας Παπαλεοντίου  

Το ανατολικό τμήμα της Τουρκί-
ας συνταράσσεται από τις επιθέ-
σεις των Κούρδων ανταρτών και 
από τα ρίχτερ του εγκέλαδου. 
Κι όμως, παρά την αναταραχή, 
οι γείτονες συνεχίζουν με κάθε 
μέσο και τρόπο να γιγαντώνουν 
τα οικονομικά τους μεγέθη και 
ταυτόχρονα να προωθούν την 
πολιτιστική ταυτότητα και παρά-
δοση της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας.

Έ 
νας από τους πυλώνες 
της τουρκικής οικονο-
μίας, ο κατασκευαστικός 
της τομέας, αναπτύχθη-

κε κατά 13,2% το δεύτερο τρίμηνο 
του 2011, δημιουργώντας θέσεις 
απασχόλησης για περίπου 1,8 εκα-
τομμύρια άτομα, σύμφωνα με στοι-
χεία που δημοσιεύθηκαν από τον 
Σύνδεσμο Επενδύσεων σε Ακίνη-
τες Περιουσίες, GYODER. 

Το επίπεδο της απασχόλησης-

ρεκόρ που καταγράφηκε στον το-
μέα των κατασκευών της χώρας 
έρχεται ως αποτέλεσμα των πωλή-
σεων ακινήτων, που ανήλθαν σε 
107.308 για το αντίστοιχο τρίμη-
νο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
17,8% το πρώτο τρίμηνο του τρέχο-
ντος έτους.

Οι δαπάνες κατασκευής πα-
ρουσίασαν επίσης μια αύξηση της 
τάξης του 19,7%, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας 
τις 31 δισ. τουρκικές λίρες, έναντι 
26 δισ. τουρκικών λιρών που ήταν 
πριν.

Πλάι στην εξέλιξη αυτή, ενδει-
κτική της οικονομικής ευημερίας 
των γειτόνων, είναι η αύξηση των 
κερδών της τουρκικής αυτοκινη-
τοβιομηχανίας Tofas. Η οποία πα-
ρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 
131 εκατ. τουρκικών λιρών το τρί-
το τρίμηνο του 2011 (έως και 79% 
αυξημένα σε σχέση με πέρυσι, έως 
και 1% αυξημένα σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο).

Τέλος, μιλώντας μια ιδιαίτερη 

γλώσσα συμβολισμών, βγαλμένη 
από τα ντουλάπια του Ψυχρού Πο-
λέμου, η τουρκική αεροδιαστημι-
κή βιομηχανία T.A.I., η δεύτερη με-
γαλύτερη εταιρεία της χώρας στον 
τομέα της άμυνας, πρότεινε επίση-
μα στον γίγαντα της αεροδιαστημι-
κής στις ΗΠΑ, Μπόινγκ, να συμμε-
τέχουν από κοινού στην ανάπτυξη 
σχεδίων, σύμφωνα με την εφημερί-
δα Χουριέτ Ντέιλι Νίουζ.

Με αυτές τις βάσεις εξελίσσε-
ται και μια πολιτιστική αναγέννηση 
των γειτόνων, που ανακαλύπτουν 
ξανά τα διαμάντια του Τοπ Καπί!  

Το μαζικό ενδιαφέρον σε οτι-
δήποτε το οθωμανικό έχει καταστεί 
η νέα τάση στην Τουρκία τα τελευ-
ταία χρόνια. Το φαινόμενο δεν δια-
πιστώνεται μόνο στη δημοτικότητα 
τηλεοπτικών σειρών όπως «Ο με-
γαλειώδης αιώνας», που παρουσι-
άζει τη ζωή του Σουλεϊμάν του Με-
γαλοπρεπή και του χαρεμιού του. 
Αυτό αντανακλάται και στις αυξη-
μένες πωλήσεις βιβλίων για την 
οθωμανική ιστορία, σε κοσμήματα 

οθωμανικής τεχνοτροπίας, μουσει-
ακές εκθέσεις, την ανακαίνιση οθω-
μανικών κτηρίων και την οθωμανι-
κή καλλιγραφία.. 

Σύμφωνα με τον Ζεϊνέπ Ερ-
τούγκ, ο οποίος διδάσκει οθωμα-
νικό πολιτισμό και ιστορία στο πα-
νεπιστήμιο της Κωνσταντινούπο-
λης, οι κύριοι λόγοι αυτού του αυ-
ξημένου ενδιαφέροντος είναι δύο: 
«Ο πρώτος λόγος είναι η αναζήτη-
ση ταυτότητας από μια κοινωνία 
η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό εν-
σωματωθεί στον ευρωπαϊκό πολι-
τισμό, ενώ ο δεύτερος είναι η όψι-
μη μεσαία τάξη, που γίνεται ολοέ-
να πλουσιότερη και πιο περίεργη 
για τον αριστοκρατικό τρόπο ζωής». 

Βεβαίως, ο καθηγητής ξε-
χνάει κι έναν τρίτο λόγο: Το νεο-
θωμανικό σχέδιο των Ερντογάν-
Νταβούτογλου, το οποίο προπα-
γανδίζεται στο πεδίο της εκπαίδευ-
σης και του πολιτισμού από τον λε-
γόμενο και ως «Τούρκο Σόρος», με-
γιστάνα του πλούτου και θρησκευ-
τικό ηγέτη των νεοθωμανών, που 

ζει στις ΗΠΑ, Φετουλάχ Γκιουλέν. 
∆υστυχώς, αυτός ο δυναμισμός 

έχει δημιουργήσει και τις αντίστοι-
χες τάσεις νεο-ραγιαδισμού και 
στην ελληνική κοινωνία. Οι κατα-
στηματάρχες της Χίου, για να εκμε-
ταλλευθούν το μπαϊράμι ξεκίνησαν 
να δημοσιεύουν αγγελίες στα τουρ-
κικά στις εφημερίδες της χώρας. 
Μια από τις διαφημίσεις αυτές ανα-
φέρει: «Ελάτε αγοράστε σπίτι». «Πέ-
ντε σπίτια με υψηλή αισθητική και 
μεγάλες κτιριακές προδιαγραφές 
έτοιμα και προς πώληση βρίσκο-
νται στην πανέμορφη και ιστορική 
περιοχή του Κάμπου στη Χίο». Ενώ 
στην πολύπαθη Θράκη κανείς δεν 
μπορεί να ξεχάσει τις τοποθετήσεις 
του ∆ημάρχου Αλεξανδρούπολης 
για την «ανεξαρτητοποίηση»! 

Ο Ερντογάν ευχήθηκε στον Πα-
πανδρέου να βρει σύντομα λύση 
στα προβλήματα της Ελλάδας. Κι αν 
δεν το κάνει, μπορεί να προσφερθεί 
ως «φίλος» να βάλει κι αυτός ένα 
χεράκι. 

Η οικονομική άνοδος, το πολιτιστικό κοκτέιλ του Νταβούτογλου και η ελληνική υποτέλεια

Στα μονοπάτια του Τοπ Καπί 

Του Κωνσταντή Σεβρή
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Σχεδόν από την αρχή της κρίσης 
χρέους της Ελλάδας και την υπα-
γωγή στην τρόικα είχαμε επιση-
μάνει ότι αυτός ο δρόμος έχει 
στο τέλος του μόνο ένα δίλημ-
μα: μέσα ή έξω από την ευρω-
ζώνη και το κοινό νόμισμα. Τώρα 
το ζήτημα ετέθη με αδιαμφισβή-
τητη επισημότητα. Μέρκελ και 
Σαρκοζί, χωρίς τον Παπανδρέ-
ου δίπλα τους, ο οποίος υποχρε-
ώθηκε σε μια δήλωση κατά μό-
νας, έθεσαν το ζήτημα του ελλη-
νικού δημοψηφίσματος επί της 
μόνης... ρεαλιστικής βάσης:

Κ 
ανείς δεν μπορεί 
να αμφισβητήσει ή 
να επαναδιαπραγ-
ματευθεί τις συλλο-

γικές αποφάσεις της ευρωζώνης. 
Όποιος πιστεύει ότι οι αποφάσεις 
των ηγετικών οργάνων μπορούν να 
τεθούν υπό την έγκριση των λαών 
είναι γελασμένος. Η συμμετοχή στο 
ευρώ έχει όρους, πολύ συγκεκρι-
μένους και απαράβατους. Συνε-
πώς κάντε δημοψήφισμα, αποφασί-
στε αν θέλετε να σηκώσετε τα βάρη 
της συμμετοχής σας ή, αν αυτό εί-
ναι αδύνατον για εσάς, μπορείτε να 
πάτε στο διάολο και να μας αφήσε-
τε ήσυχους.

Αυτή όμως ήταν εξ αρχής η 
πραγματικότητα. Όταν η Ελλάδα 
πρωτομπήκε στην περιπέτεια του 
σύγχρονου ∆ιεθνούς Οικονομι-
κού (και πολιτικού) Ελέγχου, σε πεί-
σμα της κυρίαρχης πολιτικής συζή-
τησης επιμέναμε ότι στο τέλος του 
δρόμου το μόνο δίλημμα που θα 
απέμενε θα ήταν «παραμονή στο 
ευρώ ή έξοδος».

Ακόμη χειρότερα, προειδο-
ποιούσαμε ότι το δίλημμα «μνημό-
νιο - αντιμνημόνιο» ήταν κατ’ ουσί-
αν ανυπόστατο και απλώς βόλευε 
μια εσωτερική πολιτική αντιπαρά-
θεση δίχως πραγματικό αντικείμε-
νο. Ήταν από την αρχή ένα αδειανό 
πουκάμισο. Μόνη χρησιμότητά του 
ήταν ίσως η σύγκλιση στην αντίθε-
ση ευρύτερων στρωμάτων στην κυ-
βέρνηση Παπανδρέου. Ταυτοχρό-
νως όμως αποτελούσε την πλέον 
βολική αντιπαράθεση για την κυ-
βέρνηση, καθώς απομάκρυνε τη 
συζήτηση από το πραγματικό πολι-
τικό επίδικο:
• Τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει 
η Ελλάδα διά της δανειακής σύμβα-
σης με την τρόικα, οι οποίες παρέμε-
ναν και παραμένουν κρυφές, αφού 

το κείμενο αυτό παραμένει άγνωστο 
στην ολότητά του. Παραδόξως, ακό-
μη κανείς δεν έχει κάνει κεντρικό 
του αίτημα την εμφάνισή του. 
• Το ίδιο το χρέος, την απόλυτη αδυ-
ναμία εξυπηρέτησής του και την 
αναπόδραστη ελληνική πτώχευ-
ση. Την οποία, αν και αναπόδραστη, 
όλοι ξόρκιζαν αλληλοκατηγορού-
μενοι για το ποιος την επιθυμεί. 

Φυσικά, η πτώχευση επέρχεται 
τώρα, διότι ήταν αδύνατον να συμ-
βεί οτιδήποτε άλλο. Με την Ελλάδα 
και τη μεγάλη πλειονότητα των Ελ-
λήνων απροετοίμαστους και παρα-
πληροφορημένους και, κατά συνέ-
πεια, αδύναμους να αντιδράσουν.

∆ημοσιονομική φυλακή

Αυτή η σκληρή πραγματικότητα 
έγινε ακόμη πιο σαφής όταν η σύ-
νοδος κορυφής του Μαρτίου 2011 
αποφάσιζε πως η διακυβέρνηση 
της Ευρώπης –και ειδικότερα της 
Ευρωζώνης– θα είχε σιδηρά δη-
μοσιονομικά χαρακτηριστικά, με 
πολιτική κορωνίδα τη συνταγματο-
ποίηση του «χρυσού κανόνα» για 
όριο χρέους και ελλείμματος στα 
επίπεδα της συνθήκης του Μάα-
στριχτ. Ακόμη χειρότερα, για τις χώ-
ρες που δεν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις αυτού του σιδηρού κανόνα, 
αποφασίστηκε ότι ο μόνιμος μηχα-
νισμός «στήριξης» (ESM) θα προ-
βλέπει, προκειμένου να συμμετά-
σχει σε αυτόν μια «προβληματική» 
χώρα, την ελεγχόμενη πτώχευσή 
της. Αυτά συνοδεύθηκαν ύστερα 
από την απώλεια της δημοσιονομι-
κής κυριαρχίας και την παραπομπή 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο!

Η απλή και αυτονόητη αλήθεια, 
που στην Ελλάδα ουδέποτε συζη-
τήθηκε σοβαρά και ουδέποτε έγι-
νε αποδεκτή, ότι δηλαδή η αδυνα-
μία εξυπηρέτησης του χρέους μιας 
χώρας οδηγεί στην πτώχευσή της, 
ήταν η θεμελιώδης αρχή επί της 
οποίας με προνοητικότητα κινήθη-
κε η ηγεσία της ευρωζώνης: φρό-
ντισε να δημιουργήσει το πλαίσιο 
ώστε κάθε πτώχευση –και δεν θα εί-
ναι λίγες στο μέλλον, αφού εν τέλει 
αυτό που χρεοκοπεί είναι... το ίδιο το 
ευρώ!– να συντελεστεί υπό τον από-
λυτο έλεγχό της. Και κυρίως χωρίς 
τον έλεγχο της χώρας η οποία θα 
την υποστεί.

Η προστασία του ευρώ από τις 
συνέπειες της χρόνιας και τερατώ-
δους μεταφοράς κεφαλαίων από τον 
φτωχό «Νότο» στον πλούσιο «Βορ-
ρά» έγινε το κύριο κριτήριο λειτουρ-
γίας της ευρωζώνης. 

«Take it or leave it»

Και επιστρέφουμε εκεί από 
όπου αρχίσαμε, δηλαδή στην κοινή 
συνέντευξη Μέρκελ και Σαρκοζί, 
όπου, απόντος του πρωθυπουργού 
της Ελλάδας, μάθαμε ότι το κυρίαρ-
χο «ζεύγος» της ευρωζώνης αποφά-
σισε – είτε σε συμφωνία με τον Πα-
πανδρέου είτε όχι, αδιάφορο – ακό-
μη και το περιεχόμενο του ερωτή-
ματος το οποίο θα τεθεί στο υπό συ-
ζήτηση ελληνικό δημοψήφισμα: 
«παραμονή ή έξοδος από το ευρώ», 
με όλες τις επιβαρυντικές επιση-
μάνσεις που παραθέσαμε στον πρό-
λογο αυτού του κειμένου.

Αυτό όμως ήταν το πραγματι-
κό ερώτημα εξ αρχής. Η κυβέρνη-
ση Παπανδρέου θέλησε να το θέσει 
εμμέσως, προτάσσοντας το δίλημμα 
«ναι ή όχι στην επόμενη δανειακή 
σύμβαση». Θεωρώντας προφανώς 
ότι μπορούσε ακόμη να σπεκου-
λάρει πάνω στον ήδη ξεπερασμέ-
νο εκβιασμό, «πτώχευση ή υπο-
ταγή». Όμως οι καιροί είναι πολύ 
κρίσιμοι για την ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια οικονομία και τέτοιου 
είδους καραγκιοζιλίκια, πάνω στα 
οποία έπαιζε χωρίς αντίσταση επί 
μια διετία, δεν αρκούν.
• Το ένα κρίσιμο στοιχείο είναι ότι 
η ευρωζώνη, υπό την απειλή κα-
τάρρευσης πολύ σοβαρότερων 
για την ύπαρξή της χωρών, όπως η 
Ισπανία, η Ιταλία, ακόμη και η Γαλ-
λία, εν ανάγκη θα πετάξει από πάνω 
της τα βαρίδια.
• Το άλλο είναι ότι επισπεύδεται η 
έναρξη του μηχανισμού πτωχεύσε-
ων (ESM), που προγραμματίστηκε 
για τα μέσα του 2013, μεταφέρθηκε 
για τα μέσα του 2012 και τώρα συ-
ζητείται η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
ενεργοποίησή του.

Εσαεί εκβιασμός

Στην πραγματικότητα, τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης, 3 Νοεμβρίου 
2011, όταν δηλαδή γραφόταν αυτό 
το κείμενο, ελάχιστες ώρες μετά τις 
ανακοινώσεις Μέρκελ - Σαρκοζί, 
δεν ήταν βέβαιο ότι το δημοψήφι-
σμα αυτό θα γίνει. Όμως ήδη είχε 

παραχθεί μια αδιαμφισβήτητη 
βεβαιότητα: η ηγεσία της ευρωζώ-
νης είχε θέσει επισήμως τους όρους 
παραμονής της Ελλάδας και όλων 
των χωρών με κρίση χρέους σε αυ-
τήν. 

Ίσως το δημοψήφισμα γίνει. 
Ίσως δεν γίνει. Όμως αυτό δευτε-
ρεύουσα σημασία έχει. Η προει-
δοποίηση Μέρκελ και Σαρκοζί εί-
ναι σαφέστατη και δεν περιορίζεται 
στο αν θα γίνει ή όχι δημοψήφισμα, 
ακόμη και αν στη διαδικασία αυτή 
ψηφίσουμε «Ναι»:
•   Καμιά παράβαση δεν θα είναι 
ανεκτή.
• Καμιά αναδιαπραγμάτευση δεν 
νοείται – για κανέναν.
• Με την εξελισσόμενη αναδια-
πραγμάτευση το ελληνικό χρέος θα 
αλλάξει νομικό καθεστώς και θα 
είναι απίστευτα δύσκολο να διαγρα-
φεί στο μέλλον, υπό τον έλεγχο της 
Ελλάδας.
• Σε κάθε αίτημα για χαλάρωση των 
όρων εκτέλεσης των ανειλημμένων 
και υπογεγραμμένων υποχρεώσε-
ών μας, όσο τελούμε υπό το καθε-
στώς της «διαρκούς χρεοκοπίας», 
ο ίδιος εκβιασμός θα τίθεται συνε-
χώς: Αυτό είναι το ευρώ και διαλέξ-
τε αν θα είστε μέσα ή έξω.

Μακροπρόθεσμα, βεβαίως, θα 
είμαστε και πτωχευμένοι και... έξω.

Κατόπιν όλων αυτών, τίποτε δεν 
μας εμποδίζει να στήνουμε κατά 
καιρούς τα φαντασιακά μας ειδι-
κά δικαστήρια και τις εξίσου ει-
κονικές κρεμάλες, να πλακωνόμα-
στε εσαεί για το ποιος θέλει ή δεν θέ-
λει την «πτώχευση», να αλληλοκα-
ταγγελλόμαστε για υπερβάλλοντα ή 
μειωμένο «ευρωπαϊσμό» και «πα-
τριωτισμό», για υπερβάλλουσα ή 
μειωμένη αντιμνημονιακή «συνέ-
πεια» και να εμμένει ο καθένας στο 
μαγαζάκι του.

Όλα όσα κάναμε μέχρι σήμερα 
μπορούμε με ευκολία και άνεση να 
συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Μέχρι 
να... πεθάνουμε όλοι, να ξεβρομίσει 
ο τόπος και να αφήσουμε στα παι-
διά μας το βαρύτατο χρέος να άρουν 
τους σχιζοειδείς διχασμούς μας και 
να ανακαλύψουν εξ αρχής τον βασι-
κό όρο της εθνικής ύπαρξής μας: τη 
συλλογική υπεράσπιση της πατρί-
δας και της δημοκρατίας, την οποία 
εμείς – άλλοι συνειδητά και άλλοι 
ασυνείδητα – εγκαταλείψαμε στα 
χέρια εγχώριων και εξωχώριων δι-
κτατορίσκων, αλλά και ουκ ολίγων 
ανοήτων...

* ∆ιευθυντής σύνταξης στην εφη-
μερίδα «Το Ποντίκι»   

Του Σταύρου Χριστακόπουλου*

“ 

Η πτώχευση 

έρχεται, διότι 

ήταν αδύνατον 

να συμβεί οτι-

δήποτε άλλο. 

Με την Ελλά-

δα και τη μεγά-

λη πλειονότη-

τα των Ελλή-

νων απροετοί-

μαστους...

Το δίλημμα για το ευρώ θα είναι διαρκές
Ο δρόμος έχει στο τέλος του μόνο ένα δίλημμα: μέσα ή έξω από την ευρωζώνη και το κοινό νόμισμα

Μέρκελ και Σαρκοζί, χωρίς τον Παπανδρέου δίπλα τους, ο οποίος υπο-
χρεώθηκε σε μια δήλωση κατά μόνας, έθεσαν το ζήτημα του ελληνικού 
δημοψηφίσματος επί της μόνης... ρεαλιστικής βάσης

                                                                                                                                       ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η συνέντευξη που ακολουθεί 
προέκυψε μετά από συζήτησή 
μας με άτομα της ανοιχτής κοι-
νωνικής κατάληψης «ΕΠΙΒΙΩ-
ΣΗ». Στεγάζεται στον επανακτη-
μένο χώρο του πρώην νοσοκο-
μείου «Άγιος Παύλος» στη Θεσ-
σαλονίκη, για το οποίο στο πα-
ρελθόν έχουν ακουστεί πολλά: 
Καταχρήσεις  π.χ. χρημάτων από 
την καθολική Εκκλησία και δι-
καστικές υποθέσεις που κλεί-
νουν ως διά μαγείας…

Ο 
ι άνθρωποι της «Επι-
βίωσης» μιλάνε για τις 
σκιές που έχουν ζω-
γραφίσει στο εξωτερικό 

του κτηρίου και μας λένε ότι : «Αυ-
τές είναι που θα αλλάξουν την κοι-
νωνική κατάσταση, τη στιγμή που το 
κράτος πρόνοιας είναι ανύπαρκτο», 
και όλα αυτά με φόντο την Παναγία, 
πρόχειρα ζωγραφισμένη στο τζάμι. 
Είναι ρεαλιστές, αλλά και έτοιμοι να 
πράξουν το «αδύνατο». Ο λάϊφστάιλ  
αριστεριστής θα ντραπεί μπαίνοντας 
στο χώρο, διότι οι άνθρωποι κυριο-
λεκτούν όταν λένε Επιβίωση!

Θα θέλατε να μας ενημερώσε-
τε πότε άρχισε η κατάληψη και 
ποιος είναι ο στόχος σας;  

Η ανάκτηση του κτηρίου συμπλη-
ρώνει τις τρεις εβδομάδες και φιλο-
ξενεί τριάντα άτομα μέχρι στιγμής. 
Απώτερος στόχος δεν είναι μόνο η 
επιβίωση, αλλά μια κοινωνία αυτό-
νομη. Υπάρχει συσσίτιο, περνάμε το 
μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος που έρ-
χεται εδώ μπορεί να έχει ένα πιά-
το φαΐ χωρίς να έχει λεφτά, μπορεί 
να φάει, μπορεί να κοιμηθεί. Μπο-
ρεί αυτοί να είναι άστεγοι, μετανά-
στες, άνεργοι, άτομα με πρόβλημα 
επιβίωσης. Άτομα που μέχρι χθες 
μπορεί να κοιμόνταν σε κάποιο πα-
γκάκι της Παναγίας της δεξιάς. Όλοι 
εδώ είμαστε μια οικογένεια, η λέξη-
κλειδί. 

Μπορεί οποιοσδήποτε να έρ-
θει; Υπάρχουν οικογένειες; 
Ναι, μπορεί να έρθει ο οποιοσδήπο-
τε έχει πρόβλημα επιβίωσης. Κάπο-
τε προσέγγισε το χώρο ένας έμπο-
ρος ναρκωτικών, τον οποίο διώξα-
με αμέσως, δεν τον δεχτήκαμε. Άτο-
μα που προσπάθησαν να απεξαρ-
τηθούν, αλλά «ξαναέπεσαν», τα διώ-
ξαμε. Οικογένειες είχαμε δύο, αλλά 

εγκαταστάθηκαν αλλού.  Στην «Επι-
βίωση» πρέπει όλοι να βοηθάμε 
προκειμένου να συμβιώσουμε. Άλ-
λος χτίζει, άλλος καθαρίζει, η ουσία 
είναι η ίδια: προσφέρεις!

Πώς λειτουργεί η «Επιβίωση», 
πώς λαμβάνονται αποφάσεις;

Υπάρχει διαχειριστική, αλλά και γε-
νική συνέλευση, η οποία είναι ανοι-
χτή και γίνεται κάθε Σάββατο. Μπο-
ρεί να έρθει όποιος θέλει να πει τη 
γνώμη του, να βοηθήσει, αρκεί να 
είναι ρεαλιστής. 

∆εν μπορούμε, για παράδειγμα, να 
βγάλουμε άπειρες αφίσες να γε-
μίσει η πόλη για να διαφημίσου-
με το χώρο, γιατί προέχουν  τα προ-
βλήματα σίτισης, βιωτικά. Με τη θέ-
ληση όλων μπορούμε να φτιάξου-
με μέχρι και πισίνα στην ταράτσα 
και θα γίνει! (εδώ γέλια όλων μας). 
Ό,τι βλέπετε εδώ ξεκίνησε από το 
μηδέν και έγινε χωρίς χρήματα. Το 
πρόβλημα δεν είναι τι πρέπει να γί-
νει, αλλά τι κάνουμε. Για παράδειγ-
μα, έρχεται κάποιος και λέει: «…πι-
στεύω θα ήταν καλύτερα αυτό να 
γινόταν έτσι…» και του λέμε, φτιάξ’ 
το, ορίστε, πάρε τη σκάλα και πρά-
ξε. Όχι άλλα «θα». Αυτή η κοινό-
τητα είναι καθαρά ανθρωπιστική, 
όλοι ανήκουμε και κάπου πολιτικά. 
Μπορείς βγαίνοντας από την πόρτα 
να πας σε μια πορεία, σε σύγκρου-
ση με την αστυνομία ή και ειρηνικά, 
να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά εδώ μπαί-
νεις σαν άνθρωπος. 
Εγώ είμαι κομουνιστής, αλλά χτί-
ζω εκκλησιά στο τόπο μου. Είμαι 
πιστός με όλο το σεβασμό. Έτσι λει-
τουργούμε. Για παράδειγμα, στη 
δεύτερη πορεία είχε και μαυροκόκ-
κινες σημαίες και ελληνικές. Εδώ 
στην Ελλάδα υπάρχει πολλή προ-
παγάνδα, μιλάνε για αριστερά, αρι-

στερά δεν υπάρχει! Το άτομο, κάθε 
άτομο, έχει μια μοναδική αξία και 
αυτό δεν αλλάζει. Εδώ πρέπει να 
καλυφθούν οι βασικές ανάγκες και 
ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες 
του θα πρέπει και εκτός της κοινό-
τητας να συμβιώσει με τους άλλους. 
∆εν μπορείς να φας τρεις μπριζόλες, 
θα φας μια, αν είσαι ευτραφής δυο… 
∆εν μπορείς να έχεις πολλά σπίτια, 
αλλά όσα χρειάζεσαι για σένα και 
την οικογένειά σου. Έτσι σκέφτομαι 
σαν άνθρωπος, έχω καταπολεμή-
σει και το κομουνιστικό καθεστώς 
και ας ήμουν σε προνομιούχο θέση 
(σκηνοθέτης). Το πώς δεν είμαι φυ-
λακή… φαίνεται υπάρχει Θεός.  Εδώ 
φτιάχνουμε τη δική μας πολιτεία και 
νομοθετούμε εμείς, επομένως μπο-
ρείς να έρθεις, να έχεις στέγη, τροφή, 
να βοηθήσεις και να είσαι και δημι-
ουργικός.               

Υπάρχει κάποια σκέψη για τη 
λειτουργία σχολείου;                                           

Αυτό είναι το δεύτερο εγχείρημά 
μας. Έχουμε πολλά παιδιά, έχει ξε-
κινήσει σχολείο για την εκμάθηση 
γλωσσών, εικαστικά, θέατρο, μουσι-
κή, ό,τι χρειάζονται. Κι όλα αυτά με 
καθηγητές οι οποίοι προσφέρθη-
καν να βοηθήσουν. Ένας ολόκληρος 

όροφος θα γίνει σχολείο. Έχουμε 
και φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι σε 
θέση να πληρώσουν ούτε τα έξοδα 
για την εστία. Μένουν εδώ και βοη-
θούν στο εγχείρημα. Ο γιος μου με 
άλλα πιτσιρίκια φτιάχνουν αίθουσα 
προσευχής, θα δημιουργηθεί και 
μια αίθουσα για γάμους. 

Αντιμετωπίσατε προβλήματα 
με τη γειτονιά; Σας ενόχλησε η 
αστυνομία ή το καθολικό παρεκ-
κλήσι;

Ναι, στην αρχή είχαμε κάποια προ-
βλήματα. Τις πρώτες ημέρες μας 
προσέφεραν χρήματα από την κα-
θολική Εκκλησία για να φύγουμε 
από το χώρο, έφεραν και δικηγό-
ρους . Η Εκκλησία έχει καταχραστεί 
πάρα πολλά χρήματα και έχουν δι-
καστήρια με το κράτος. Εμείς θα το 
ψάξουμε αυτό το θέμα. Θα βρού-
με τα αρχεία τα οποία περιγράφουν 
ακριβώς το ποιος καταχράστηκε 
και πόσα χρήματα, προκειμένου να 
ενημερωθεί ο κόσμος για το τι γίνε-
ται και να ανοίξει και πάλι  δικαστι-
κά η υπόθεση. Έχουμε φωτογραφί-
ες του κτηρίου όπως ήταν πριν. ∆εν 
φοβόμαστε την επέμβαση της αστυ-
νομίας, έχουμε ήδη δηλώσει τα στοι-
χεία μας και φαίνεται η αξιοποίηση 
του χώρου, εδώ μιλάμε για επιβίω-
ση. Η γειτονιά βοηθάει πολύ, έχου-
με καθημερινά τη βοήθειά τους από 
ψωμιά, κουλούρια και άλλες δωρε-
ές.  Ένα καλημέρα μας αρκεί...

Πώς επιβιώνει η κοινότητα οικο-
νομικά;  

Αφού λύσουμε τις βασικές βιοτι-
κές μας ανάγκες (τουαλέτες, καθα-
ρισμός, θέρμανση), θα δημιουργή-
σουμε μια κολεκτίβα με τα άτομα 
που στεγάζονται εδώ, καθώς σχεδόν 
όλοι είναι τεχνίτες.
 Έχουμε ήδη ενημερώσει τη γειτο-
νιά  να παίρνουν άτομα από εδώ αν 
χρειάζονται κάποιον για βαριά δου-
λειά. Έχουμε και ένα κουτί στην εί-
σοδο, ώστε όποιος θέλει να μπορεί 
να μας στηρίξει άμεσα οικονομικά. 
Το παράδοξο είναι ότι κάθε μέρα το 
δρόμο διασχίζουν δικηγόροι, πα-
πάδες, και ποτέ κανείς δεν άφησε 
κάτι…
Μια κίνηση που πραγματικά μας 
συγκίνησε έγινε από τα κορίτσια 
που εργάζονται σε κάποια βιοτε-
χνία, με μηνιάτικο τριακόσια ευρώ. 
Οι οποίες μάζεψαν η κάθε μία ό,τι 
μπορούσε και μας τα έδωσαν. Από 
εκείνη τη μέρα τρώμε και απόγευ-
μα. Αλληλεγγύη.
Όποιος θέλει να προσφέρει κάτι, 
έχουμε ανάγκη από τρόφιμα και 
βασικά είδη.

Για τη συνέντευξη συνεργάστηκαν:
Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 
Ευθυμία ∆ούση
Αρσινόη Μπίλη 
Κωνσταντίνος Νεραντζάκης

“ 

Ότι βλέπε-

τε εδώ ξεκίνη-

σε από το μηδέν 

και έγινε χω-

ρίς χρήματα. Το 

πρόβλημα δεν 

είναι τι πρέπει 

να γίνει, αλλά 

τι κάνουμε.

«Επιβίωση»... στη Θεσσαλονίκη
Συνέντευξη από τους ανθρώπους της κοινωνικής κατάληψης στο παλιό νοσοκομείο του Αγίου Παύλου

Οι σκιές που έχουν ζωγραφίσει στο εξωτερικό του κτηρίου και μας λένε ότι : «Αυτές είναι που θα αλλάξουν 
την κοινωνική κατάσταση, τη στιγμή που το κράτος πρόνοιας είναι ανύπαρκτο»

     ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ένα από τα πράγματα που έχει προκαλέ-
σει η ελληνική κρίση, μεταξύ άλλων, εί-
ναι και η καταστροφή του νεοελληνικού 
παρασιτικού μοντέλου, βάσει του οποί-
ου ζούσαμε –υπονομεύοντας κάθε προ-
οπτική για το μέλλον– τα τελευταία τριά-
ντα χρόνια. Εδώ, ίσως, να εντοπίζεται και 
ένα ρήγμα στον μαύρο τοίχο που φράζει 
το μέλλον μας.

Η 
κρίση είναι ταυτόχρονα και μια 
στιγμή ευκαιρίας. Ωστόσο, τα 
πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 
∆ιότι ναι μεν, μέσα στην κρίση 

καταστρέφεται η εγωκρατία, τα τοξικά κατα-
ναλωτικά ήθη και συμπεριφορές, που ισο-
πέδωσαν την ελληνική κοινωνία από κάθε 
συλλογική ποιότητα, αλλά μαζί τους κατα-
στρέφονται πραγματικές ζωές –και υπό αυτή 
την έννοια κανείς δεν μπορεί να διαχωρίσει 
την όψη της ευκαιρίας από εκείνην της δυ-
στυχίας και της καταστροφής. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όμως έχουν 
ήδη καταγραφεί ορισμένες θετικές αλλα-
γές. Όπως για παράδειγμα εκείνες που κα-
ταγράφονται στο διατροφικό μοντέλο: Σύμ-
φωνα με το Κέντρο Προστασίας Καταναλω-
τών, τους τελευταίους μήνες έχει καταγρα-
φεί μαζική στροφή στη μεσογειακή διατρο-
φή και εγκατάλειψη της ακατάσχετης κρεο-
φαγίας και της υπερκατανάλωσης στα ταχυ-
φαγεία που χαρακτήρισε την προηγούμενη 
περίοδο. 

Το ίδιο μπορεί κανείς να διαπιστώσει 
για την σφαίρα της κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονομίας. Τα τελευταία δύο χρόνια 
έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας εκατοντά-
δες πρωτοβουλίες πολιτών. Η ευρεία γκάμα 
των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ελεύθε-
ρες ανταλλαγές υπηρεσιών, τράπεζες χρό-
νου, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, συνε-
ταιριστικές επιχειρήσεις, τράπεζες σπόρων, 
αγροτικούς και παραγωγικούς συνεταιρι-
σμούς κ.ά. 
Η άνθιση της αλληλέγγυας οικονομίας 

Ορισμένοι από αυτούς είναι η εναλλα-
κτική κοινότητα Πελίτι (∆ράμα), η Φτελιά 
– γυναικείος αγροτουριστικός συνεταιρι-
σμός Πτελεού, το ΤΕΜ (εναλλακτικό νόμι-
σμα) Μαγνησίας, ο Σκόρος (Αθήνα - ανταλ-
λακτήριο ρούχων), ο Σπόρος (κολεκτίβα ισο-
δίκαιου εμπορίου – Αθήνα), το Φασόλι (∆ί-
κτυο ανταλλαγής υπηρεσιών δίχως χρήμα), 
το ΕΜΡΟ (Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης), 
ο Οβολός (Εναλλακτικό νόμισμα – Αθή-
να), το ΣΠΑΜΕ (Συνεταιριστική Παράκαμ-
ψη Μεσαζόντων – Θεσσαλονίκη)  και δεκά-
δες άλλες πρωτοβουλίες από την Κέρκυρα, 
τη Μακεδονία και τη Θράκη, τη Στερεά Ελ-
λάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαί-
ου και την Κρήτη. 

Η ανάπτυξη των άτυπων δικτύων κοι-
νωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας δεν εί-
ναι μόνο ποσοτική, έχει και ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι 
πλέον έχουν ριζώσει στην ελληνική κοινω-
νία, δεν είναι δηλαδή όπως μέχρι πριν από 

λίγο χρόνια, περιορισμένες πρωτοβουλίες 
στα πλαίσια συγκεκριμένων πολιτικών χώ-
ρων, που περισσότερο προσπαθούσαν να 
μιμηθούν και να εισάγουν εμπειρίες από το 
εξωτερικό. Η τοπικοποίηση των πρωτοβου-
λιών, που πάει μαζί χέρι-χέρι με την επέκτα-
σή τους πέραν των ορίων της υδροκέφαλης 
πρωτεύουσας και των κυριότερων αστικών 
κέντρων της χώρας είναι μια πολύ σημαντι-
κή εξέλιξη, γιατί μαρτυράει ότι η κοινωνική 
και αλληλέγγυα οικονομία αρχίζει και γίνε-
ται κτήμα του ελληνικού λαού. 

Τούτο έρχεται να ανατρέψει μια πολύ-
χρονη τάση εξατομίκευσης, διάρρηξης των 
σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης και 
ενταφιασμού των κοινοτικών παραδόσεων 
που κυριαρχούσε εντός της ελληνικής κοι-
νωνίας. Είναι επόμενο. Από τη στιγμή που 
μπλόκαρε ο εκσυγχρονιστικός ολετήρας, και 
σταμάτησαν να λειτουργούν όλα εκείνα που 
τροφοδοτούν την εξατομίκευση και τον κα-
ταναλωτικό παροξυσμό, οι υπόγειες, ιστορι-
κές τάσεις ξαναβγήκαν στην επιφάνεια.

Εδώ εντοπίζεται και το εξής παράδο-
ξο: Τυπικά, καθ’ όλη την διάρκεια του ψευ-
δεπίγραφου, αποικιακού εκσυγχρονισμού, 
ο λεγόμενος «τρίτος τομέας», της κοινωνι-
κής οικονομίας και της αλληλεγγύης γνώ-
ριζε πρωτοφανή άνθιση-απόρροια του πολ-
λαπλασιασμού των ΜΚΟ και του πακτωλού 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνέρρε-
αν στη χώρα. Παράλληλα, όμως, καταγρά-
φονταν σημαντικές απώλειες στο λεγόμε-
νο «κοινωνικό κεφάλαιο» της χώρας, δηλα-
δή στην ύπαρξη δεσμών, σχέσεων αλληλεγ-
γύης και συνεργατικότητας στην βάση της 
κοινωνίας, πράγμα που οφείλεται στα κυ-
ριότερα φαινόμενα που προκάλεσε ο ίδιος 
ο «εκσυγχρονισμός» στην ελληνική κοινω-
νία: Την κατανάλωση, την εξατομίκευση, 
την προαστιοποίηση και βέβαια τις πελατει-
ακές σχέσεις . Τώρα που το επίσημη σφαί-
ρα της κοινωνικής οικονομίας συρρικνώνε-
ται λόγω έλλειψης πόρων, ανθίζουν οι πραγ-
ματικές  τάσεις αλληλέγγυας οικονομίας, οι 
οποίες έρχονται να συναντήσουν την μακρά 
ελληνική κοινοτική παράδοση.

Το παράδοξο αυτό μπορεί να εξηγηθεί 
μόνο αν καταφύγουμε στο γενικό πολιτικό 
συμπέρασμα της συγκυρίας: Για να καταστεί 
αυθεντικό ένα κίνημα, θα πρέπει να αποτε-

λέσει ζωντανό κομμάτι της αντίστασης του 
ελληνικού λαού στον εξανδραποδισμό και 
την υποδούλωση που αντιμετωπίζει. ∆εν 
μπορεί δηλαδή να σταθεί ούτε «εργαλεια-
κά», ως πρώτο βήμα ανάδυσης μιας νέας τε-
χνοκρατικής τάξης πτυχιούχων –όπως προς 
στιγμήν φάνηκε να συμβαίνει με τις ΜΚΟ, 
αλλά ούτε και ως εξωτικό στοιχείο ενός κο-
σμοπολίτικου τρόπου ζωής που τροφοδοτεί-
ται από μειοψηφικές «φυλές» της αθηναϊκής 
μητρόπολης. 

Ως βαθύ, ελληνικό κοινωνικό ρεύμα, 
ακόμα και εάν οι ίδιες οι πρωτοβουλίες δεν 
εκλογικεύουν το ρόλο τους ή δεν τον ομολο-
γούν, η αναβίωση του κοινοτισμού έρχεται 
να συναντήσει μια παγκόσμια τάση. Μια πα-
γκόσμια τάση που απαντάει τόσο στην οικο-
νομική κρίση –και άρα σε άμεσα ζητήματα 
επιβίωσης των λαών, όσο και σε πιο πολύ-
πλοκα οργανωτικά ζητήματα των σύγχρο-
νων κοινωνιών, που έχουν να κάνουν με την 
εξάντληση όλων των παραδεδομένων ερ-
γαλείων με τα οποία οι κοινωνίες ρύθμιζαν 
τις συλλογικές τους ανάγκες. Γιατί οι εξελί-
ξεις των τελευταίων 30 χρόνων, έχουν απο-
δείξει ότι ούτε το κράτος, ούτε η αγορά μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν τη συνοχή και τη μεί-
ωση των ανισοτήτων μέσα στις κοινωνίες. 
Συνεπώς, η άνοδος της κοινωνικής και αλ-
ληλέγγυας οικονομίας, έρχεται να καλύψει 
αυτό το κενό. Και το κάνει, τόσο με το να συν-
δέεται με τις μεγάλες κοινοτιστικές παραδό-
σεις που εξουδετέρωσε ο καπιταλισμός, και 
τις καταδίκασε σε υπόγειες διαδρομές επί 
δεκαετίες ή ακόμα και αιώνες, όσο και με το 
να ακολουθεί νέες πρακτικές και κοινωνικές 
μορφές –όπως μαρτυράει η έκρηξη του συ-
νεργατισμού και των μη εμπορευματικών 
ανταλλαγών στο διαδίκτυο, το ελεύθερο λο-
γισμικό κ.α.

Η ανάπτυξη της αλληλέγγυας οικονομί-
ας στην Ελλάδα είναι μια πολύ σοβαρή υπό-
θεση. ∆εν είναι μόνο ότι ο ελληνικός λαός 
ποιεί την ανάγκην φιλοτιμία, είναι ότι παρά-
γει «κοινωνικό κεφάλαιο», ένα δίκτυο δηλα-
δή αλληλεγγύης που έχει τις δυνατότητες –
μαζί με άλλους οικονομικούς πυλώνες, βέ-
βαια– να αποτελέσει την πρώτη ύλη για ένα 
περισσότερο δίκαιο και εξισωτικό ελληνικό 
κοινωνικό μοντέλο. Γι’ αυτό και θα πρέπει να 
την παρακολουθούμε στενά.

Η άνθιση του κοινοτισμού
Η αναβίωση της αλληλέγγυας οικονομίας μέσα στην ελληνική κρίση 

Του Γιώργου Ρακκά

Φαίνεται πως η πίεση από την κρίση έχει γκρεμίσει 

πολλούς φούρνους. Και πολλοί έχουν αναγκα-

στεί να μαζευτούν ξεχνώντας τις τόσο ασύδοτες 

συμπεριφορές που άνθισαν επί κλεπτοκρατί-

ας και που διέλυσαν κάθε σοβαρή προσπάθεια 

παραγωγικής ανόρθωσης του τόπου μας. 

Σε αυτή τη σφαίρα εντάσσεται και η πρωτοφανής 

για την νεοελληνική πραγματικότητα  αγρο-

τοσυνεταιριστική προσπάθεια που ξεκίνησε 

στη Λάρισα. Λαμβάνοντας μια ιστορική απόφα-

ση, λοιπόν, η οποία αναμένεται να μεταβάλει 

πανελλαδικά τις ισορροπίες στην αγορά των 

αγροτικών προϊόντων θα δημιουργήσουν μια 

ενιαία μεγάλη αγροτική συνεταιριστική οργά-

νωση στη Θεσσαλία, που θα αριθμεί 50.000 

αγρότες, και θα προσεγγίζει τα επίπεδα οργά-

νωσης της ∆υτικής Ευρώπης.

Η απόφαση ελήφθη σε ευρεία σύσκεψη στα Αμπε-

λάκια, χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό. 

Εκεί αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας ερ-

γασίας με έναν εκπρόσωπο από κάθε Ένωση, 

που θα προχωρήσει στη διεκπεραίωση του σχε-

διασμού της ενιαίας οργάνωσης. Η πρώτη συ-

νάντηση της ομάδας εργασίας πραγματοποιή-

θηκε στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Η πρωτο-

βουλία για την ενοποίηση των ΕΑΣ της Θεσσα-

λίας ανήκει στον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτι-

κών Συνεταιρισμών Βόλου Νικήτα Πρίντζο, ο 

οποίος τονίζει ότι το εγχείρημα μπορεί να στε-

φθεί με επιτυχία υπό την προϋπόθεση ότι θα 

υπάρχει διαχωρισμός σε κλαδικούς τομείς και 

θα το υποστηρίξουν οι αγρότες.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για το 

αύριο του συνεταιριστικού κινήματος. Οι αγρό-

τες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι εκτός από 

δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις. Σε κάθε 

περίπτωση μια ενιαία οργάνωση θα εξασφα-

λίσει για τους αγρότες χαμηλότερο κόστος στα 

αγροτικά εφόδια και καλύτερες τιμές στην πώ-

ληση των προϊόντων τους», σημείωσε ο κ.Πρί-

ντζος.

Ευελπιστούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα πάρει 

πραγματικές διαστάσεις, και θα είναι αυθεντι-

κό. ∆εν θα καταλήξουν δηλαδή, όπως οι προ-

ηγούμενοι συνεταιρισμοί, να τους κατασπαρά-

ξουν τα τρωκτικά της γραφειοκρατίας. Είναι, νο-

μίζουμε, η καλύτερη ευχή που μπορεί να κάνει 

κανείς για ένα τέτοιο εγχείρημα... 

Αλ. Μιχ. - Γ.Ρ. 

Θεσσαλία: 
Νέος συνεται-
ρισμός;

                                                                                                                                                ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τελευταία, έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας εκατοντάδες πρωτοβουλίες πολιτών
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Έληξαν την 21 Οκτωβρίου οι 
απεργιακές κινητοποιήσεις της 
ΠΟΕ ΟΤΑ, οι οποίες κράτησαν 
τρεις εβδομάδες, μετά τη συμ-
φωνία που είχε η ηγεσία της 
ΠΟΕ ΟΤΑ με τον υπουργό Εσω-
τερικών Χάρη Καστανίδη. Στη 
διάρκεια αυτών των κινητοποιή-
σεων, ιδιαίτερα δυναμικών είναι 
η αλήθεια, οι εργαζόμενοι στην 
τοπική Αυτοδιοίκηση χρησιμο-
ποίησαν κάθε μορφή πάλης που 
είχαν στη διάθεσή τους: απερ-
γίες, στάσεις εργασίας, καταλή-
ψεις, αποχή, πορείες και συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας.

Γ 
ια την αντιμετώπισή τους 
η κυβέρνηση μεταχειρί-
στηκε πλείστα όσα μέσα: 
Απειλές περί απολύσεων, 

άνοιγμα των δικαστηρίων, ακόμη 
και Σάββατο, προκειμένου η απερ-
γία να βγει παράνομη και κατα-
χρηστική, ιδιωτικοποίηση έστω και 
προσωρινά των υπηρεσιών καθα-
ριότητας των δήμων, επέμβαση των 
δυνάμεων καταστολής στο ΧΥΤΑ. 
Η λήξη, κατόπιν επιστράτευσης, της 
απεργίας σηματοδοτήθηκε με την 
ικανοποίηση τριών από τα τέσσερα 
αιτήματα των απεργών, (οικονομι-
κής φύσης) αφήνοντας όμως σε εκ-
κρεμότητα το ζήτημα της εφεδρείας.

Στις τρεις εβδομάδες, όμως, αυ-
τών των κινητοποιήσεων αναδεί-
χτηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, 
αυτό της άρσης του δημόσιου χαρα-
κτήρα των ανταποδοτικών υπηρε-
σιών του δήμου, με την αποκομιδή 
των απορριμμάτων να κατέχει την 
πρώτη θέση. Η έστω αποσπασματι-
κή χρησιμοποίηση ιδιωτικών εται-
ρειών κατά τη διάρκεια της απερ-
γίας έβαλε μπροστά ένα σενάριο το 
οποίο έχει ήδη αρχίσει υπόγεια να 
εμφανίζεται σε αρκετούς δήμους 
της χώρας μας, ευκαιρίας δοθείσης. 
Είναι άλλωστε ο τομέας της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων ένας από 
τους πιο σημαντικούς και κερδοφό-
ρους τομείς, για τον οποίο ενδιαφέ-
ρονται μεγαλοεργολάβοι στην Ελλά-
δα και μαφιόζοι στην Ευρώπη.
Το παράδειγμα του ∆ήμου Κι-
μώλου 

Χαρακτηριστική είναι η κατά-
σταση στην οποία έχει περιέλθει ο 
∆ήμος Κιμώλου, κυρίως λόγω έλ-
λειψης κονδυλίων και προσωπικού. 
Παρότι προβλέπονται από το οργα-
νόγραμμα του δήμου ηλεκτρολόγος 
και υδραυλικός, δεν εγκρίνεται πρό-

σληψη ατόμων για τις θέσεις αυτές, 
με αποτέλεσμα ο δήμαρχος να προ-
στρέχει σε ιδιώτες για τις αναγκαίες 
εργασίες και με κόστος πολύ μεγα-
λύτερο βέβαια σε σύγκριση με αυτό 
ενός υπαλλήλου. Ακόμη χειρότερα, 
στον τομέα της καθαριότητας έχει 
στη διάθεσή του ένα απορριμματο-
φόρο με έναν μόνο οδηγό, και αυτόν 
συμβασιούχο, με τρίτη συνεχόμενη 
σύμβαση μάλιστα. Με το δεδομέ-
νο ότι μια τέταρτη θα σήμαινε άμε-

σα μονιμοποίηση, δεν του ανανεώ-
νεται η σύμβαση από τον επίτροπο, 
με αποτέλεσμα ο δήμος να οδηγεί-
ται στην παραχώρηση της αποκο-
μιδής σε ιδιώτη. Καταλήγοντας ανα-
φέρουμε ότι στο δημαρχείο υπάρ-
χει μία και μόνη διοικητική υπάλ-
ληλος η οποία κάνει γραμματειακή 
υποστήριξη, κρατά πρακτικά ∆η-
μοτικού Συμβουλίου, κάνει εισπρά-
ξεις από το νερό, έχει το δημοτολό-
γιο, εκτελεί χρέη τηλεφωνήτριας και 
πάει λέγοντας. Οι συνεχείς αρνήσεις 
για κάλυψη των οργανικών αυτών 
θέσεων οδηγεί σταδιακά τον ∆ή-
μαρχο Κιμώλου σε συνεργασία με 
ιδιώτη λογιστή, με εταιρεία για τις ει-
σπράξεις στο νερό, ακόμη και στην 
παραχώρηση του ΚΕΠ σε ιδιώτη. 

Έτσι είτε με τη μέθοδο του εξα-
ναγκασμού είτε ενδίδοντας οικει-
οθελώς, τα δημαρχεία οδηγούνται 
στην ιδιωτικοποίηση. 

Το παράδειγμα του ∆ήμου Ν. 
Σμύρνης

Σε όλους αυτούς τους ένθερ-
μους υποστηρικτές της ιδιωτικο-
ποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
αξίζει να αναφέρουμε τι συνέβη επί 
δημαρχίας Σιότροπου στη Ν. Σμύρ-
νη. Τότε είχε εκχωρηθεί σε ιδιώτη 
η μετακομιδή των απορριμμάτων. 
Στο χρονικό διάστημα της συνερ-
γασίας αυτής, τα ίδια μέσα του δή-

μου (απορριμματοφόρα, φορτηγά, 
προσωπικό), είτε εγκαταλείφθηκαν 
είτε απαξιώθηκαν, με αποτέλεσμα, 
να εκλείψει η δυνατότητα του δήμου 
μετακομιδής από τον ίδιο. Η ιδιωτι-
κή εταιρεία, σε μια προσπάθεια να 
λειτουργήσει ανταγωνιστικά, ανέ-
λαβε το έργο σε κόστος χαμηλότε-
ρο του δημοσίου με αποτέλεσμα 
όταν άρχισε να  μπαίνει μέσα, να τα 
παρατήσει. Ήδη όμως η αντίστοιχη 
υπηρεσία του δήμου δεν υπήρχε με 
αποτέλεσμα αφού για εβδομάδες τα 
σκουπίδια συσσωρεύονταν στους 
δρόμους, να αναγκαστεί η δημοτική 
αρχή να ζητήσει βοήθεια από τους 
γειτονικούς δήμους μέχρι να ξανα-
στήσει τη δική της υπηρεσία μετα-
κομιδής. Ήταν η πρώτη αποτυχη-
μένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης 
μέρους των υπηρεσιών καθαριότη-
τας. 

Οι εξ Αμερικής θεωρίες 

Στην Ελευθεροτυπία της 13ης 
Σεπτεμβρίου του 2007 είχε δημοσι-
ευθεί ένα άρθρο πάνω στην ιδιωτι-
κοποίηση των δημαρχείων. Σε αυτό 
αναφέρεται ότι: «∆ύο νέοι Αμερικα-
νοί επιστήμονες, ο Ρέι Φίσμαν από 
το Columbia Business School και 
ο Έρικ Ουέρκερ, από το Harvard 
Business School από τον Μάρ-
τιο του 2007, έχουν ανάψει εστί-
ες έντονων πολιτικών συζητήσεων, 

με ένα άρθρο τους στην επιθεώρη-
ση Capitalism and Society (δηλα-
δή Καπιταλισμός και Κοινωνία, υπό 
τον τίτλο Τοπική Εταιρική Πολιτική: 
Μια Πρόταση.

»Η πρότασή τους ήταν να επι-
τραπεί σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρεί-
ες να λαμβάνουν μέρος σε εκλογική 
αναμέτρηση, διεκδικώντας δημό-
σιο αξίωμα. Για παράδειγμα, όπως 
λέει ο  Έρικ Ουέρκερ σ’ ένα άλλο 
άρθρο του στο τεύχος 179 του περι-
οδικού Forbes, θα μπορούσε η λο-
γιστική-ελεγκτική εταιρεία ΚΡΜΟ 
ή η PRICE WATERHOUSE να δι-
εκδικήσει τη δημαρχία της Πό-
λης του Μεξικού. ∆εν είναι ανά-
γκη, συμπληρώνουν οι δύο επιστή-
μονες, η εταιρεία που θα λάβει μέ-
ρος σε εκλογές να είναι πολυεθνι-
κή. Μπορεί να είναι τοπική εταιρεία 
ή ακόμα και κονσόρτσιουμ διαφο-
ρετικών εταιρειών. Από τη στιγμή, 
όμως, που θα εκλεγεί δήμαρχος η 
ΚΡΜΟ, ας πούμε, τότε η εταιρεία θα 
έχει «τον ίδιο χαρτοφύλακα δικαιω-
μάτων και υποχρεώσεων» που έχει 
κάθε πολιτικός, που κατέρχεται στις 
εκλογές ως φυσικό πρόσωπο. ∆η-
λαδή, «θα μπορεί να προσλαμβάνει 
και ν’ απολύει, να συγκεντρώνει φό-
ρους, να αξιολογεί τους εργαζομέ-
νους και αναλόγως να τους αξιοποι-
εί και, πάνω απ’ όλα, να φροντίζει να 
υλοποιεί κατά γράμμα όλες τις προ-
εκλογικές δεσμεύσεις της». Οι δύο 
συγγραφείς διευκρινίζουν πως οι 
εταιρείες που θα επιλέξουν να θέ-
σουν υποψηφιότητα σε εκλογές, σί-
γουρα δεν θα έρθουν να αντικατα-
στήσουν τα πολιτικά κόμματα. «Θα 
είναι, απλώς, ένας ακόμα υποψήφι-
ος». ∆ηλαδή, για να κάνουμε μιαν 
αναγωγή στα δικά μας, μαζί με τη 
Ν.∆., το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ας πούμε πως την ψήφο του 
λαού θα διεκδικούν η VODAFONE, 
ο ΑΚΤΩΡ και η COSMOTE.

 ΓΙΑΤΙ, όμως, θα θελήσει μια ιδι-
ωτική εταιρεία να βάλει υποψηφιό-
τητα για να αναλάβει, ας πούμε, τη 
δημαρχία της Πόλης του Μεξικού; 
Απλό, απαντούν οι 2 επιστήμονες: 
«Για το κέρδος». Η άποψή τους είναι 
ότι το δημαρχείο θα πρέπει να απο-
βεί κερδοφόρο - «ένα μοντέλο που 
οι υγιείς εταιρείες, έτσι κι αλλιώς, 
εφαρμόζουν για τους πελάτες τους».

∆εν χρειάζεται να τονίσουμε  ότι 
όταν επιλέγεται η κερδοφορία, η 
κοινωνική πολιτική πάει περίπα-
το. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης θα έρθουν αντιμέτωποι με τους 
χειρότερους εφιάλτες τους».

Του Κώστα Σαμάντη

“ 

Η έστω απο-

σπασματική 

χρησιμοποίη-

ση ιδιωτικών 

εταιρειών κατά 

τη διάρκεια της 

απεργίας έβα-

λε μπροστά 

ένα σενάριο το 

οποίο έχει ήδη 

αρχίσει υπόγεια 

να εμφανίζεται

Ιδιωτικοποιώντας τα ∆ημαρχεία!
Το επόμενο χρονικό διάστημα οι ΟΤΑ θα έρθουν αντιμέτωποι με τους χειρότερους εφιάλτες τους

Στη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων, ιδιαίτερα δυναμικών είναι η αλήθεια, οι εργαζόμενοι στην τοπική 
αυτοδιοίκηση χρησιμοποίησαν κάθε μορφή πάλης που είχαν στη διάθεσή τους
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«∆ώστε μας αύξηση στο μισθό» φω-
νάζουν οι συνδικαλιστές της Αριστε-
ράς, με το ΚΚΕ να πλειοδοτεί: «Κα-
τώτατος μισθός 1.400 ευρώ». «Μπά-
τσοι, γουρούνια, δολοφόνοι» συμπλη-
ρώνουν οι «μαύροι», συνθέτοντας τον 
καμβά των αιτημάτων του… πρωτοπό-
ρου κομματιού του ελληνικού λαού. 
Την ώρα που η χώρα καταστρέφεται, 
κάθε συντεχνία, πολιτικός χώρος, μα-
γαζί και παραμάγαζο εξακολουθεί να 
ασχολείται με τις φαντασιώσεις και τα 
φετίχ που καλλιέργησε σε όλη τη δι-
άρκεια της Μεταπολίτευσης, δίνοντας 
λίγη ή καθόλου σημασία στο τι γίνεται 
εδώ κάτω, στον πλανήτη Γη. Μέσα σε 
όλον αυτό τον ορυμαγδό συνθημάτων, 
στη μέση της πλατείας Συντάγματος, 
ένα μοναχικό πλακάτ (υποθέτω κά-
ποιου «κοιμισμένου, Ελληνάρα, απο-
λίτικου πρόβατου») βρισκόταν εκατό 
χρόνια μπροστά από όλα τα υπόλοιπα 
πανό, συνθήματα και αιτήματα: «Θεέ 
μου, βοήθησε να μην φαγωθούμε με-
ταξύ μας».

Έ 
ξι μήνες πριν, τον Μάιο, ο πό-
λεμος όλων εναντίον όλων 
ήταν προ των πυλών. Επεισό-
δια στη πορεία, ανοιγμένα κε-

φάλια από τα ΜΑΤ, δολοφονία οικογενει-
άρχη για μία κάμερα, πογκρόμ Χρυσαυ-
γιτών, μολότοφ στο Α.Τ. Εξαρχείων και τη 
λαϊκή αγορά. Οι διάφοροι πολιτικοί χώ-
ροι είχαν καταλήξει: εμφύλιος. Έναν μήνα 
μετά, στις πλατείες της χώρας, ο ελληνικός 
λαός αποφάσισε το ανάποδο. Οι ερασιτέ-
χνες αγανακτισμένοι είχαν διαφορετική 
άποψη από τους επαγγελματίες. Γι’ αυτό 
και οι τελευταίοι, σε μεγάλο βαθμό, σνο-
μπάρανε και ειρωνεύτηκαν το κίνημα το 
πλατειών ή συμμετείχαν με… βαριά καρ-
διά. Οι αγανακτισμένοι δεν επέμεναν στον 
ειρηνικό χαρακτήρα του κινήματός τους 
επειδή έχουν λουλουδάτες αυταπάτες ή 
επειδή είναι φοβιτσιάρηδες (όπως αυτά-
ρεσκα πιστεύουν ορισμένοι ματσό Σταλό-
νε της Αριστεράς). Απλώς ο λαός συνειδη-
τοποιεί ότι το τελευταίο οχυρό του συστή-
ματος είναι να ξεσπάσει ένας κοινωνικός 
πόλεμος όλων εναντίον όλων. Και απο-
φάσισε για πρώτη φορά να διαδηλώσει 
με τον δικό του τρόπο, χωρίς να αφήσει –
όπως στο παρελθόν– τον έναν ή τον άλλο 
εργολάβο της επανάστασης να χαντακώ-
σει το κίνημά του.

Σήμερα, καθώς το καθεστώς Πασόκ 
καταρρέει, καταστρέφοντας παράλληλα 
ολόκληρη τη χώρα, το κίνημα των πλατει-
ών έχει κλείσει τον κύκλο του. Η κατάθλι-
ψη έχει επιστρέψει και ο κόσμος αναζητεί 

και πάλι μορφές και τρόπους οργάνωσης 
της οργής του. ∆ύσκολο, καθώς βαδίζει 
στα τυφλά: Οι άνθρωποι που θα μπορού-
σαν να βοηθήσουν στην οργάνωση του 
λαού –διανοούμενοι, πολιτικοί, κόμμα-
τα, συνδικάτα, «πρωτοπορίες»– τον έχουν 
κατ’ επανάληψη προδώσει και εξαπατήσει. 
Όσο περνάει ο καιρός και ο λαός συνειδη-
τοποιεί ότι δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά 
και από μηχανής Θεοί, καταλήγει στην 
μόνη πρόταση για μια καλύτερη κοινω-
νία: Πρέπει να το πάρει πάνω του. Πρέπει 
να αφήσει τις αυταπάτες της μεσολάβησης 
και να χτίσει ο ίδιος το (όποιο) καινούριο. 
Και πάλι εμφανίζονται ως αυτόκλητοι σω-
τήρες οι επαγγελματίες, με την δική τους 
αντιπρόταση – την μόνη που έχουν: εμφύ-
λιος.

Τις προάλλες, μέλη της πρωτοπορίας 
του Περισσού και μέλη της πρωτοπορίας 
των Εξαρχείων συγκρούστηκαν, διεκδι-
κώντας αμφότεροι το δικαίωμα στο… ντα-
βατζηλίκι της λαϊκής αγανάκτησης. Και οι 
μεν και οι δε απέδειξαν για άλλη μια φορά 
ότι βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Απολιθώ-
ματα της Μεταπολίτευσης που δεν συνει-
δητοποιούν ότι το ποτάμι τους έχει προ-
σπεράσει. Όπως θα’ λεγε και ο Γιωργάκης, 
η Αριστερά στην Ελλάδα «ή θα αλλάξει ή 
θα βουλιάξει». Και το καθαρό μυαλό δεν 
είναι συχνό προσόν αυτών των χώρων. 
Και η φύση απεχθάνεται το κενό…

Το δίλημμα είναι απλό: ή λαός, ή ολο-
κληρωτισμός. Η βία και το χάος, αν δεν 
έχει την λαϊκή νομιμοποίηση (όπως π.χ. 
είχε στην Κερατέα) θα έχει μία και μόνη 
κατάληξη. Ανεξαρτήτως προθέσεων και 
προσδοκιών, οποιαδήποτε πολιτική εξέ-
λιξη-δράση-αντίδραση γίνει ερήμην του 
λαού (ή ενάντια στην θέλησή του) θα οδη-
γήσει σε περισσότερο ολοκληρωτισμό, πε-
ρισσότερη χούντα, περισσότερο φασισμό. 
Ή ο λαός θα πάρει το πράγμα πάνω του, ή 
θα μας πάρει όλους ο ∆ιάολος. Με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο.

Ή λαός ή ολοκληρωτισμός
Οι ποικιλόχρωμοι ολοκληρωτισμοί απειλούν να ενταφιάσουν τις λαϊκές αντιστάσεις

Του Νικόλα ∆ημητριάδηTo Ίδρυμα Μαραγκοπούλου διοργανώνει ημερί-

δα με θέμα: Η εκμετάλλευση πετρελαίων και 

αερίων Ελλάδος και Κύπρου, ζήτημα ζωτι-

κό και οικονομικό. Η ημερίδα θα πραγματο-

ποιηθεί στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημί-

ας 20), την Τρίτη 8.11.11. Στην ημερίδα συμ-

μετέχουν οι: Βάσος Λυσσαρίδης, Γιώργος Λιλ-

λήκας, Σταύρος Λυγερός, Γεράσιμος Αρσέ-

νης, Ανδρέας Αγγελίδης, Αντώνης Μπερεδή-

μας, και η πρόεδρος του ιδρύματος Αλίκη Μα-

ραγκοπούλου. 

***

Ο Π. Κονδύλης και το λίπος των λέξεων:

«Αγαπούσε την πυκνή διατύπωση, τις σχοινοτε-

νείς παραγράφους που καλύπτουν σελίδες 

ολόκληρες, τον υποτακτικό λόγο με τις πυ-

ραμιδωτές δευτερεύουσες προτάσεις – αλλά 

και τους κοφτούς αφορισμούς, και τις δραμα-

τικές κορυφώσεις. Ο αγώνας του ήταν πάντα 

με το λίπος των λέξεων» γράφει ο Κ. Κου-

τσουρέλης για το ύφος του Κονδύλη.

Θέλοντας να αναδείξουν τις γλωσσικές πτυχές 

του έργου του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενι-

κή ∆ιεύθυνση Μετάφρασης) και το Ινστιτού-

το Γκαίτε διοργανώνουν την 21η Νοεμβρί-

ου στην Αθήνα εκδήλωση για τον Παναγιώτη 

Κονδύλη (1943-1998): τον ιστορικό των ιδε-

ών αλλά και τον μεταφραστή και επιμελητή 

της έκδοσης σημαντικών κειμένων της δυτι-

κής παράδοσης στα ελληνικά.

Από μεταφραστικής πλευράς: ο Λ. Αναγνώστου 

θα παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες της μετά-

φρασης του έργου του από τα γερμανικά στα 

ελληνικά, ο Κ. Κουτσουρέλης θα αναφερθεί 

στη μεταφραστική πολιτική του συγγραφέα 

και ο Μ. Παπανικολάου θα μιλήσει για τον 

Κονδύλη ως μεταφραστή του εαυτού του.

Σε μία ευρύτερη γλωσσική προοπτική: ο Φ. ∆η-

μητρίου θα αναπτύξει ορισμένες θέσεις για 

την κοινωνική οντολογία, ο Φ. Χορστ θα εξε-

τάσει τη γλώσσα σε συνδυασμό με την αντί-

ληψη περί πραγματικότητας ενώ ο Π. Χρι-

στιάς θα αναλύσει τη γραφή σε συνάρτηση 

με το υποκειμενικό αίσθημα ισχύος του  συγ-

γραφέα.

Συντονίζει ο καθηγητής Α. Καϊσης.  

Χώρος: Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14, Αθήνα 

Ημερομηνία: ∆ευτέρα 21 Νοεμβρίου, 7 μ.μ.

***

Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και οι Εναλλα-

κτικές Εκδόσεις σας προσκαλούν την Παρα-

σκευή 11 Νοεμβρίου, ώρα 19:30 στην πα-

ρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Χατζηανα-

στασίου: Το σχολείο είναι γυρισμένο ανά-

ποδα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Χρήστος 

Μπουλώτης (αρχαιολόγος, συγγραφέας), 

Κώστας Τσεφαλάς (εκπαιδευτικός, γραμμ. 

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) και ο Τάσος Χα-

τζηανστασίου

Εκδηλώσεις 
στην Αθήνα

“ 

Ή ο λαός θα πάρει το 

πράγμα πάνω του, ή 

θα μας πάρει όλους ο 

διάολος. Με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο.

...Η βία, αν δεν έχει λαϊκή νομιμοποίηση (όπως π.χ. στην Κερατέα) θα έχει μια και μόνη 
κατάληξη...
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Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή), το ΑΕΠ 
της χώρας μας σε τρέχουσες τι-
μές για τα έτη 2007-2010 δι-
αμορφώθηκε όπως παρακά-
τω, ενώ οι εκτιμήσεις (βάσει του 
προσχεδίου του Προϋπολογι-
σμού για το 2012) για το ΑΕΠ 
προβλέπουν αρνητικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης τόσο για το 
2011 όσο και για το 2012.

Ω 
στόσο η κατοχική κυ-
βέρνηση επιμένει για 
θετικό πλεόνασμα το 
1ο τρίμηνο του 2012, 

όταν το ίδιο το ∆ΝΤ σε πρόσφατη 
έκθεσή του αναθεώρησε προς το 
χειρότερο την εκτίμησή του για ύφε-
ση 3,5% το 2011 και 2,5% το 2012.

Ας έρθουμε τώρα στην συμ-
φωνία απομείωσης ενός μέρους 
του ∆ημοσίου Χρέους που συμ-
φωνήθηκε στην σύνοδο της Ευρω-
ζώνης που έλαβε χώρα το διήμερο 
26-27 Οκτωβρίου. Αυτήν τη στιγ-
μή το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 
360,2 δισ. €. Συμφωνήθηκε η απο-
μείωση κατά 50% σε τμήμα χρέους 
ύψους 203,5 δισ. € το οποίο αντι-
στοιχεί σε διαγραφή ύψους 103,10 
δισ. €. Ωστόσο το αντάλλαγμα για 
αυτήν την διαγραφή είναι ένα δά-
νειο ύψους 130 δισ. €. Τα 100 δισ. € 
θα είναι ένα αντάλλαγμα τόσο σε με-
τρητά, όσο και σε τίτλους του Ελλη-
νικού ∆ημοσίου (με όρους που θα 
διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, το 
οποίο ευνοεί τον πιστωτή), οι οποί-
οι θα αντικαταστήσουν αντίστοι-
χους τίτλους, που λήγουν το 2035, 
με στόχο το δημόσιο χρέος σε σχέ-
ση με το ΑΕΠ το 2020 να βρίσκεται 
στο 120%. Άλλα 30 δισ. € θα χρησι-
μοποιηθούν για την κάλυψη των ζη-
μιών και την επανακεφαλαιοποίη-
ση των πιστωτικών ιδρυμάτων που 
έχουν στην κατοχή τους ελληνικά 
ομόλογα.

Αν λάβουμε υπόψη μας τον πα-
ραπάνω πίνακα και αθροίσουμε 
στο υφιστάμενο δημόσιο χρέος τον 
νέο δανεισμό, ο οποίος εκτιμάμε ότι 
θα εκταμιευθεί εντός του Ιανουα-
ρίου του 2012, τότε μιλάμε για ένα 
χρέος ύψους 490,2 δισ. € και η σχέ-
ση του δημοσίου χρέους προς το 
ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 228%.

Ας έρθουμε στην επανακεφα-
λαιοποίηση των ελληνικών τραπε-
ζών λόγω του γεγονότος ότι κατέ-
χουν στα χαρτοφυλάκια τους ομό-
λογα του ελληνικού δημοσίου.

Έξι τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ (15 δισ. € 
χαρτοφυλάκιο ομολόγων), ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ (8 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολό-
γων), ΑΓΡΟΤΙΚΗ (5,2 δισ. € χαρ-
τοφυλάκιο ομολόγων), ΤΑΧΥ∆ΡΟ-
ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (5,4 δισ. € 
χαρτοφυλάκιο ομολόγων), ALPHA 
BANK (5,4 δισ. € χαρτοφυλάκιο 
ομολόγων) και EUROBANK (8,7 
δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων) κα-
τέχουν ομόλογα του Ελληνικού ∆η-
μοσίου συνολικής ονομαστικής αξί-
ας 47,7 δισ. €.  Η απομείωση κατά 
50% θα οδηγήσει στην καταγρα-
φή ζημιών ύψους 20 δισ. €, ενώ θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι πα-
ραπάνω τράπεζες θα υποχρεωθούν 
στην καταγραφή επιπλέον ζημιών 
ύψους 10 δισ. € λόγω των ελέγ-
χων που διενεργεί ο οίκος Μπλά-
κροκ στα δανειακά τους χαρτοφυ-
λάκια κατόπιν απαίτησης τόσο της 
Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της 
Τρόικας. Στο 1ο εξάμηνο του 2011 
οι παραπάνω τράπεζες κατέγραψαν 
ζημιές ύψους 6,1 δισ. € καθώς προ-
χώρησαν σε απομείωση κατά 21% 
του χαρτοφυλακίου τους σε ελληνι-
κά ομόλογα. Επομένως οι Ελληνι-
κές Τράπεζες για να διαθέτουν δεί-
κτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% 
(ίδια κεφάλαια προς σταθμισμένο 
μέσο ενεργητικό) κατόπιν απαίτη-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρα-
πεζών ως το 1ο εξάμηνο του 2012 
θα χρειασθούν κεφάλαια ύψους 
20-24 δισ. €. Βάσει της πρόσφατης 
συμφωνίας της Ευρωζώνης 26-27 
Οκτωβρίου 2011, οι τράπεζες θα 
πρέπει πρώτα να στραφούν στους 
μετόχους τους διενεργώντας αύξη-
ση του μετοχικού τους κεφαλαίου, 
και αν δεν καταστεί εφικτό να εντα-
χθούν στο Ελληνικό Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας. Εναλ-
λακτικά αν πάλι δεν καταφέρουν 
να ενισχυθούν κεφαλαιακά, τότε θα 
προσφύγουν στον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Στήριξης.

Η ένταξη στο Ταμείο Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας και το 
ολοκληρωτικό ξεπούλημα της 
ελληνικής οικονομίας.

Τον Ιούνιο του 2010, η κατο-
χική κυβέρνηση προχώρησε στην 
ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας, στα πλαί-
σια της δανειακής σύμβασης ύψους 
110 δισ. € (ΜΝΗΜΟΝΙΟ). Τον 
Ιούλιο του 2011 δόθηκαν σημαντι-
κές αρμοδιότητες στην Τράπεζα της 
Ελλάδος και ταυτόχρονα, ενώ πριν, 
αν κάποια τράπεζα ελάμβανε ενί-
σχυση από το ταμείο ως αντάλλαγ-

μα  θα εκδίδονταν προνομιούχες 
μετοχές οι οποίες θα ανήκαν στο δη-
μόσιο και οι μέτοχοι θα τις επέστρε-
φαν πίσω εντός δύο ετών, άλλαξε η 
εν λόγω διάταξη, η οποία τώρα προ-
βλέπει την έκδοση κοινών μετοχών, 
οι οποίες θα ανήκουν στο δημόσιο. 
Αν μια τράπεζα προσφύγει στο τα-
μείο για ενίσχυση των κεφαλαίων 

της, η Τράπεζα της Ελλάδος ανα-
λαμβάνει να ορίσει το ∆.Σ. Εκδίδο-
νται κοινές μετοχές που περιέρχο-
νται στο ταμείο, το οποίο με την σει-
ρά του ελέγχει μετοχικά την τράπεζα 

για διάστημα δύο ετών. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος έχει το δικαίωμα, κατά 
την υπαγωγή μιας τράπεζας στο τα-
μείο, να προβεί σε σημαντική αναδι-
άρθρωση όπως: Να προχωρήσει σε 
εκκαθάριση του δανειακού χαρτο-
φυλακίου, τεμαχίζοντας την τράπεζα 
σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι να 
έχει δάνεια προβληματικά χαμηλής 

εξασφάλισης και το άλλο κομμάτι 
να περιλαμβάνει δανειακό χαρτο-
φυλάκιο υψηλής εξασφάλισης. Τότε 
η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να 
οδηγήσει το χαμηλής ποιότητας δα-
νειακό χαρτοφυλάκιο σε μια τράπε-
ζα υπό καθεστώς εκκαθάρισης, ενώ 
το υψηλής ποιότητας δανειακό χαρ-
τοφυλάκιο μεταβιβάζεται σε μια νέα 
τράπεζα η οποία λαμβάνει άδεια 
λειτουργίας από την Τράπεζα της 
Ελλάδος υπό την προϋπόθεση ότι 
μετά από δύο έτη θα μπορεί να ρευ-
στοποιηθεί μέσω πλειοδοτικού δι-
αγωνισμού σε κάποιον ιδιώτη. Ση-
μειώνουμε εδώ ότι τα στοιχεία του 
ενεργητικού (κυρίως οι καταθέσεις) 
είναι πλήρως διασφαλισμένες. Επί-
σης η Τράπεζα της Ελλάδος μπο-

ρεί να προχωρήσει και στην συγχώ-
νευση τραπεζών που έχουν εντα-
χθεί στο ταμείο. 

Μέσα από την διαδικασία αυτή, 
οι ελληνικές τράπεζες οδηγούνται 
στον αφελληνισμό τους, ενώ ανοί-
γει μια τεράστια κερκόπορτα για τις 
εγχώριες ελληνικές επιχειρήσεις 
(∆ΕΗ, ΤΙΤΑΝ, ΟΣΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ, 
ΕΛΠΕ, ΒΑΡΥΤΙΝΗ, ΣΙ∆ΕΝΟΡ, 
ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, 
JUMBO, EVEREST, ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗΣ, ΙΟΝ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ) που έχουν 
σημαντικό δανεισμό από τις εγχώ-
ριες τράπεζες, να βρεθούν αύριο με-
θαύριο με πιστωτές διαφορετικούς, 
είτε μια γερμανική είτε μια γαλλική 
τράπεζα. Επιπλέον, οι όποιες αναδι-
αρθρώσεις θα περιλαμβάνουν ση-
μαντικές περικοπές στο λειτουρ-
γικό κόστος, με περικοπές στα δί-
κτυα μέσω διακοπής λειτουργίας 
σημείων πώλησης (εκτιμάται ότι σε 
πρώτη φάση οι ελληνικές τράπε-
ζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε 
κλείσιμο 150-200 καταστημάτων 
η κάθε μια περίπου 1.500 σημεία 
πώλησης) ενώ ως προς τον αριθμό 
των εργαζομένων, από τις 65.000 
που απασχολούνται στον κλάδο, σε 
πρώτη φάση θα μπορούσαν οι ελ-
ληνικές τράπεζες να προχωρήσουν 
σε μείωση του παραπάνω αριθμού 
κατά 10.000. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι σε κάθε επικαιροποίηση του 
Μνημονίου, η τρόικα πιέζει για μεί-
ωση του λειτουργικού κόστους στις 
τράπεζες κατά 10%-20%. Στην ου-
σία, η ιδιότυπη κρατικοποίηση των 
εγχώριων τραπεζών μέσω του Τα-
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας έχει σαν στόχο την δημι-
ουργία φιλέτων που θα πωληθούν 
σε ακόμη πιο εξευτελιστικές τιμές 
σε ιδιώτες απαλλαγμένες από πλε-
ονάζον προσωπικό και προβλημα-
τικά δανειακά χαρτοφυλάκια. Επι-
πλέον, καθώς οι εγχώριες τράπεζες 
έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικές 
ελληνικές επιχειρήσεις με εγχώρια 
και διεθνή παρουσία, μέσω του Τα-
μείου δίνεται η δυνατότητα σε αλλο-
δαπά πιστωτικά ιδρύματα να κατα-
στούν οι μελλοντικοί πιστωτές τους, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για 
τον μετοχικό τους έλεγχο όσο και 
για την φυσιογνωμία τους. Έτσι οι 
δανειστές μας, μέσω του παραπά-
νω Ταμείου έχουν την δυνατότητα 
να αλώσουν επιχειρηματικά κάθε 
κλάδο της ελληνικής οικονομίας, 
κάνοντας πραγματικότητα το όραμα 
του νέου Τσολάκογλου, να καταστεί 
η πατρίδα μας η ΙΝ∆ΙΑ του Νότου 
της Ευρώπης.

Του Αθανάσιου Κλάρα

Η διαγραφή μέρους του χρέους!
Οι επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία

∆ιάρθρωση ∆ημοσίου χρέους: πού χρωστάει το ελληνικό δημόσιο

 2007 2008 2009 2010 2011 

(εκτιμ.) 

2012 

(εκτιμ.) 

ΑΕΠ (σε δισ. € και σε 

τρ. Τιμές) 

222,7 232,9 231,6 227,3 220,3 215,3 

Ετ. Ρυθμός Μεταβ. (%) 3% -0,2% -3,2% -3,5% -3,08% -2,27% 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ σε 

δισ. € και σε τρ. Τιμές) 

239,3 263,1 299,5 329,3 356,5 371,9 

Σχέση Χρέους/ΑΕΠ 107,4% 113,0% 129,3% 144,9% 161,8% 172,7% 

 

ΔΙΜΕΡΗ ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

(ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΑΙΟΣ 2010) 

53 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΔΝΤ (ΜΕ ΤΗΝ 6Η ΔΟΣΗ) 20 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤ 50 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

13 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΛΟΓΑ 18 δισ. € ΟΧΙ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 47,7 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

23,85 δισ. € 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 24 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

12 δισ. € 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2,5 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

1,25 δισ. € 

ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

132 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 50% 

66 δισ. € 

ΣΥΝΟΛΟ 360,2 δισ. €  103,10 δισ. € 

 

“ 

Συμφωνήθη-

κε η απομείω-

ση κατά 50% το 

οποίο αντιστοι-

χεί σε διαγραφή 

ύψους 103,10 

δισ. €

     ΕΛΛΑ∆Α
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     ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ὅσα διαδραματίσθηκαν 
στὴν Θεσσαλονίκη, κατὰ 
τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐθνικῆς 
ἐπετείου, σήμαναν τὴν ἀρχὴ 
τῆς εἰρηνικῆς ἐπανάστα-
σης τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ 
Μνημονίου, τῆς τρόικα καὶ 
τῆς κυβέρνησης• ὁ ἁπλὸς 
κόσμος στὴ συμπρωτεύου-
σα ἔκανε τὸ ἑπόμενο βῆμα 
ἀπ’ τὴν ἐξέγερση στὴν ἐπα-
νάσταση καὶ συνάντησε πο-
λιτικὰ καὶ ἐθνικὰ τοὺς δη-
μοσίους ὑπαλλήλους στὴν 
κατάληψη τῶν ὑπουργείων 
τους, ἂν καὶ ἦταν μᾶλλον οἱ 
ἴδιοι ἄνθρωποι πολιτικά.

Ὅ 
ταν ἄνδρες, 
γυναῖκες, μὲ 
τὰ παιδιά τους 
καὶ τοὺς γο-

νεῖς τους, ἀποκλείουν τοὺς 
δρόμους, αὐτοὶ εἶναι ἡ πλει-
οψηφία τοῦ λαοῦ κι ἦταν, ὄχι 
μόνο στὴ Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ 
καὶ στὶς ἄλλες πόλεις, ὅπου 
κατέβηκαν πολλοὶ περισσό-
τεροι ἀπ’ τὰ ἄλλα χρόνια, μὲ 
τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες νὰ γεμί-
ζουν τὸν χῶρο καὶ τὸν ἐθνικὸ 
ὕμνο στὰ χείλη. εἶπαν τὸ δεύ-
τερο «ΟΧΙ», τὸ ἴδιο βροντό-
φωνα μὲ τὸ πρῶτο καὶ τὸ ἴδιο 
ἀποφασιστικά. Ὅσοι κατέ-
γραψαν τὸ γεγονὸς εἶναι μὲ 
τὸ μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, 
οἱ ἄλλοι παραπαίουν στὸ πε-
ριθώριο, μὲ μοναδικὴ διέξο-
δό τους τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρ-
τήσεις, ὅπου ἀποδεικνύεται 
ὅτι βρίσκεται ὁ Πρόεδρος τῆς 
Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος τώρα 
θυμήθηκε ὅτι οἱ ἐκλογὲς πρέ-
πει νὰ γίνονται κάθε τέσσερα 
χρόνια. Πρὸ διετίας φαίνεται 
ὅτι ἦταν σὲ ἄλλη χώρα, ὅπου 
καὶ παραμένει, διότι διαφορε-
τικὰ θὰ ἔβλεπε τὴν ἐξαθλί-
ωση τοῦ κόσμου καὶ θὰ ἀντι-
λαμβανόταν τοὺς κινδύνους 
καὶ γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα.
Τὸ χάσμα τῶν μνημονι-

ακῶν ἀπ’ τὶς ἀντιμνημονι-
ακὲς δυνάμεις κατέστη πλέ-
ον ἀγεφύρωτο, μετὰ καὶ τὴν 
περικοπὴ τοῦ δημοσίου χρέ-
ους μας, ἐρήμην τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ καὶ τοῦ ἀντιπροέ-
δρου, οἱ ὁποῖοι καὶ ρόλο κο-
μπάρσου ἀδυνατοῦν νά ἐκτε-
λέσουν.ὅπως λέγεται πλέον 
εὐρύτατα, ὁ ρόλος τῆς λογοδο-

σίας τοὺς ταιριάζει ἀπόλυτα, 
ὁπότε ἀπομένει νά δοῦμε τὸ 
πῶς θὰ τὸν παίξουν καὶ ποῦ 
θὰ καταλήξουν. Ἔρχεται ἐπι-
τροχάδην αὐτὴ ἡ μέρα. Οἱ πα-
ρεμβάσεις διαφόρων μικρῶν 
ὁμάδων μὲ ἀκραῖα συνθήμα-
τα εἶναι ἀναμενόμενο καὶ θε-
μιτὸ στὴ δημοκρατία. οἱ πε-
ριθωριακὲς ὁμάδες ἔχουν τὰ 
ἴδια δικαιώματα μὲ τὶς ἄλλες, 
διότι «δημοκρατία εἶναι ὁ σε-
βασμὸς τῶν δικαιωμάτων 
τῆς μειοψηφίας», ἀλλὰ καὶ 
προβληματίζουν τοὺς πολ-
λούς, διότι θέτουν εὐθέως τὰ 
ὅρια τῶν διακυμάνσεών τους. 
Ὅποιος δὲν ἀναγνωρίζει τὰ 
δικαιώματα τῆς μειοψηφίας ἢ 
ἀντιδρᾶ ὑπεροπτικὰ στὶς περι-
θωριακὲς δυνάμεις, αὐτὸς ἔχει 
ἐλάχιστη πραγματικὴ σχέ-
ση μὲ τὴν δημοκρατία καὶ τὴν 
ἑλληνικὴ ἱστορία. ὁπωσδήπο-
τε τὸ ΠΑΣΟΚ δὲν ἔχει ἀποδεί-
ξεις σεβασμοῦ τῶν δημοκρα-
τικῶν θεσμῶν ἀπ’ τὸν ἱδρυτή 
του, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, τὴν 
ὠμὴ καταπάτησή τους ἐπέ-
βαλε, ἐν πλήρῃ συγχορδία μὲ 
τὴν προσωπολατρία στὸ ἐσω-
τερικό του. Τώρα οἱ έκλεγέ-
ντες στοὺς θεσμοὺς τῆς δημο-
κρατίας μᾶς μεταφέρουν τὴν 
προσωπολατρία στὸν διάδο-
χο. Ὑπερβαίνουν πλέον κάθε 
ὅριο ἀνοχῆς.
Ἡ ἐπανάσταση τῆς Θεσ-

σαλονίκης ἔρχεται ὡς γνήσια 
συνέχεια τῆς κατάληψης τῶν 
ὑπουργείων ἀπ’ τοὺς ὑπαλ-
λήλους τους, ὁπότε ἡ κρα-
τικὴ μηχανὴ δὲν δουλεύει κι 
οὔτε πρόκειται νὰ δουλέψει 
μὲ αὐτὴ τὴν κυβέρνηση. ἂς 
μὴν τὸ ξεχνᾶμε, κράτος εἶναι 
ἡ δημοσία διοίκηση, μὲ τὴν ἱε-
ραρχία της καὶ τοὺς κανόνες 
λειτουργίας της. οἱ ὑπουργοὶ 
εἶναι παροδικοὶ καὶ μόνο, δί-
δουν τὶς πολιτικὲς κατευθύν-
σεις, ἀλλὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν 
νόμων καὶ τὴν διεκπεραίωση 
τῶν ὑποθέσεων τοῦ δημοσίου 
καὶ τῶν ἰδιωτῶν τὶς κάνουν οἱ 
ὑπάλληλοι. Οἱ δημόσιοι ὑπάλ-
ληλοι, ὅπως συμβαίνει πά-
ντα στὴν ἱστορία, κινοῦνται 
μὲ ἀφορμὴ σήμερα τὶς ἀπότο-
μες μειώσεις τῶν ἀποδοχῶν 
τους καὶ τὴν ἀδυναμία τους 
νά ἀντεπέξλθουν στίς ὑπο-
χρεώσεις τους, ἀλλὰ ἡ αἰτία 
εἶναι ἡ προάσπισις τοῦ δημο-
σίου συμφέροντος καὶ τῆς λει-
τουργίας τοῦ κράτους. γνωρί-
ζουν ἄριστα ὅτι ἡ προπαγάν-

δα γιὰ διεφθαρμένη δημό-
σια διοίκηση εἶναι ξενόφερτη 
καὶ καλλιεργεῖται εἰς βάρος 
τῶν συμφερόντων τῆς χώρα 
ἀπὸ γνωστὲς ὁμάδες.  πολλοὶ 
ἔχουν ἁπτὲς ἀποδείξεις στὰ 
χέρια τους ἀπ’ τὴν διαχείρι-
ση τῶν δημοσίων ὑποθέσεων, 
ὅπως ἡ ἀνοχὴ φοροδιαφυγῆς, 
ὕψους 650 ἑκατομμυρίων 
εὐρώ, ἀπ’ τὸν πεθερὸ ὑπουρ-
γοῦ, ἀλλὰ οἱ φυλακίσεις τῶν 
φτωχῶν. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ δη-
μόσιοι ὑπάλληλοι διεφθαρμέ-
νοι, ἐλάχιστοι μόνο εἶναι, ὅσοι 
ἔχουν στενές σχέσεις μὲ τοὺς 
κομματικοὺς μηχανισμοὺς κι 
ἔχουν προωθηθεῖ στὶς θέσεις 
τους, παρὰ τὴν ἀξία τους• οἱ 
πολλοί, οἱ πάρα πολλοὶ εἶναι 

ἔντιμοι στὴ δουλειά τους καὶ 
ὑπεύθυνοι στὴν ἀποστολή 
τους, ὅπως καὶ καλοὶ οἰκο-
γενειάρχες, φίλοι καὶ γείτο-
νες. Τὴν πονοῦν τὴν Ἑλλά-
δα καὶ αἰσθάνονται ὅτι, παρὰ 
τὶς οἰκονομικές τους δυσχέρει-
ες, ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ 
τὴν κρίση βαρύνει καὶ τὸν κα-
θένα τους. Τὰ συναντᾶς αὐτὰ 
στὶς καθημερινὲς συνομιλίες 
μαζί τους.
Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ 

τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, 
μετὰ τὴν ὠμὴ περιφρόνηση 
τῶν μνημονιακῶν δυνάμεων, 
εἶναι ἡ σαφέστατη διάκριση 
τῶν ἐξαρτήσεων τῆς κυβέρνη-
σης ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ 
τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν Ἑλλή-
νων στὴν Εὐρωπη. Παρὰ τὴν 
προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς 
καὶ τὴν ἀκατάσχετη πολεμική 
της κατὰ τῶν Εὐρωπαίων καὶ 
τῶν Γερμανῶν, ὁ κόσμος ἀντι-
λαμβάνεται καὶ ἔχει χωνέψει 
δύο πράγματα: Πρῶτον, ὅτι 
ἦταν ἐσκεμμένη καὶ προμε-
λετημένη ἡ ὑπαγωγὴ τῆς χώ-
ρας στὸ Μνημόνιο καὶ ἡ οἰκο-
νομικὴ χρεωκοπία της ἀπ’ τὸν 
πρωθυπουργὸ καὶ τὴν ὁμάδα 
του. εἶναι γνωστὲς οἱ μεθοδεύ-
σεις καὶ ἡ συμμετοχὴ μελῶν 
τῆς οἰκογενείας του στὰ κερ-
δοσκοπικὰ παιχνίδια, οἱ συνα-
ντήσεις μὲ τοὺς Ἀμερικανοε-
βραίους τραπεζίτες, οἱ μυστι-
κοὶ δεῖπνοι τοῦ «Πεντελικοῦ», 

ἡ ὑπονόμευση τῶν σχέσεων μὲ 
τὴν Κίνα καὶ τὴν Ρωσία, ὁ πό-
λεμος κατὰ τῶν ἐφοπλιστῶν, 
ἡ παράδοση στὸ Μνημόνιο, ἡ 
παράλυση τοῦ κράτους. Τώρα 
ὑπόσχεται ὅτι τὸ 2020 θὰ εἴμα-
στε στὴν ἴδια κατάσταση μὲ 
ἐκείνη τοῦ 2009. Τότε, γιατὶ 
ὅλη ἡ περιπέτεια; Δεύτερον, 
τὴν πλήρη ἀπομόνωση τοῦ 
πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ἀντι-
προέδρου στὰ κοινοτικὰ ὄργα-
να, οὔτε γιὰ ἁπλῆ ἐνημέρω-
ση δὲν τοὺς θεωροῦν ἀξίους. 
βλέπει ὁ λαὸς τὴν ταπείνω-
σή μας καὶ ὀργίζεται ἀπ’ τὴν 
δουλικότητά τους, ἀλλὰ καὶ 
ἐξαγριώνεται γιὰ τὴν καται-
σχύνη τῆς χώρας. Τὸ περίεργο 
εἶναι ὅτι δὲν στρέφονται κατὰ 
τῆς Μέρκελ καὶ τοῦ Σαρκο-
ζύ, ἀλλὰ κατὰ τοῦ ὑποτιθεμέ-
νου πρωθυπουργοῦ μας. ἀντι-
λαμβάνονται ὅτι οἱ Γερμα-
νοὶ καὶ οἱ Γάλλοι ἐνδιαφέρο-
νται γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προ-
βλημάτων τῆς χώρας –γιά δι-
κούς τους βέβαια λόγους- ἀπὸ 
ὅ,τι ἡ θλιβερὴ κυβέρνησή μας. 
Αὐτὰ καταγράφονται ἀπ’ τὸν 
κόσμο ὡς διαίσθηση περισ-
σότερο κι λιγότερο ὡς λογικὴ 
σκέψη.
Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν χώρα, 

ἀλλὰ ἄξιο τῶν πράξεών της 
γιὰ τὴν κυβέρνηση, εἶναι 
ἄλλο. τίποτε ἀπὸ ὅ,τι ἀποφα-
σίσθηκε στὶς Βρυξέλλες δὲν 
πρόκειται νὰ ἐφαρμοσθεῖ, 
ὅπως δὲν ἐφαρμόσθηκαν καὶ 
τὰ προηγούμενα, γιὰ ἕναν καὶ 
ἁπλούστατο λόγο. ἡ δημόσια 
διοίκηση ἔχει παραλύσει καὶ 
δὲν ὑπακούει στὶς κυβερνη-
τικὲς ἐντολές. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, 
ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νά κι-
νητοποιήσει τὴν κρατικὴ μη-
χανὴ καὶ πρὶν ἀπ’ τὶς μειώσεις 
τῶν μισθῶν καὶ τὶς καταλή-
ψεις τῶν ὑπουργείων, ὁπότε 
μόνο μὲ θαῦμα μπορεῖ νὰ πε-
τύχει κάτι. Ἀλλὰ θαύματα δὲν 
γίνονται στὴν ἐποχή μας. Κυ-
βέρνηση καὶ κρατικὴ μηχανὴ 
δὲν ἔχουν πλέον κανέναν δί-
αυλο ἐπικοινωνίας. Δηλαδὴ ἡ 
ἔκδοση τῶν διοικητικῶν πρά-
ξεων εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι 
καὶ ἀδύνατη πολλὲς φορές. 
αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς δυ-
σλειτουργίας τῆς δημόσιας δι-
οίκησης, πέραν ἀπ’ τὸν κύριο, 
τὴν πλήρη ἀνικανότητα τῶν 
ὑπουργῶν καὶ τὸν δεύτερο, 
τὴν ἐνασχόλησή τους πρωτί-
στως μὲ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν 
ἀτλαντικῶν ἐπιταγῶν.

Του Κ. Μ. Βολιώτη

“ 

Τὸ χάσμα 
τῶν μνημο-
νιακῶν ἀπ’ 
τὶς ἀντι-
μνημονι-
ακὲς δυνά-
μεις κατέ-
στη πλέον 
ἀγεφύρωτο

Ç Èåóóáëïíßêç ïäçãåß!
Ό ἁπλὸς κόσμος στὴ συμπρωτεύουσα ἔκανε τὸ ἑπόμενο βῆμα ἀπ’ τὴν ἐξέγερση

Ἡ ἐðáíÜóôáóç ôῆò Èåóóáëïíßêçò ἔñ÷åôáé ὡò ãíÞóéá óõíÝ÷åéá ôῆò êáôÜ-
ëçøçò ôῶí ὑðïõñãåßùí ἀð’ ôïὺò ὑðáëëÞëïõò ôïõò
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Ïëïöýñåôáé êáé áëõ÷ôÜ ï äù-
óéëïãéêüò åóìüò ôïõ Ìíçìïíß-
ïõ ãéá ôï öåôéíü «âÝâçëï» åïñ-
ôáóìü ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ! Ãéá 
ôçí «ðñïóâïëÞ» ôïõ ÐñïÝäñïõ 
ôçò Äçìïêñáôßáò, ôùí óõìâüëùí 
ôïõ Ýèíïõò, ôçò ìíÞìçò ôùí áãù-
íéóôþí, ôçò åèíéêÞò ïìïøõ÷ßáò. 
Ãéá ôéò ðáñåëÜóåéò ðïõ «ìáôáé-
þèçêáí», ãéá ôïõò «åðéóÞìïõò» 
ðïõ åêäéþ÷èçêáí, ãéá ôïõò êõ-
ñßïõò áíäñåßêåëá êáé ôéò åñßôé-
ìåò êõñßåò  ðïõ ôïõò äéáëýóáìå 
ôç öéÝóôá, ìÝñá ôÝôïéá, éåñÞ êáé 
çëéüëïõóôç!

Α 
íÝìåíáí áíôéäñÜóåéò, 
áëëÜ ü÷é ôÝôïéáò ðñù-
ôüãíùñçò Ýêôáóçò êáé 
Ýíôáóçò. ÊáôáíïçôÞ ç 

ÝêðëçîÞ ôïõò, áëëéþò ìáò åß÷áí ìÜ-
èåé… Ç êñßóç «èá ìáò áëëÜîåé», ìáò 
Ýëåãáí êáéñü ôþñá, õðáéíéêôéêÜ, 
ó÷åäüí áðåéëçôéêÜ. ¼íôùò, îå÷Üóôå 
ü,ôé îÝñáôå!

ÖïâÞèçêáí, Ý÷áóáí ôïí Ýëåã÷ï, 
ôñïìïêñáôÞèçêáí. Óôá ìÜôéá, ôá ëü-
ãéá êáé ôéò ÷åéñïíïìßåò ôïõò äéÝêñé-
íåò ôïí ðáíéêü, ôïí áëçèéíü åáõôü 
ôïõò. Äß÷ùò ðñïó÷Þìáôá, ñçôïñé-
êïýò åëéãìïýò êáé åõãÝíåéá ðïõ èá 
åðÝâáëå ç èåóìéêÞ ôïõò éäéüôçôá, ç 
áãùãÞ áðü «êáëü óðßôé». ¸ôóé åîç-
ãåßôáé ç Ýêñçîç èõìïý ðïõ áêïëïý-
èçóå, ïé ïñãßëåò áíôéäñÜóåéò, ç áñ-
ãõñþíçôç êáôáóõêïöÜíôçóç ôùí 
äçìïóéïëïãïýíôùí, ç êïììáôéêÞ 
ïìïâñïíôßá êáôáããåëôéêþí áíáêïé-
íþóåùí ãéá ôçí ðÜíäçìç áíôáñóßá, 
ôï áõèüñìçôï îÝóðáóìá ôïõ ëáïý 
ìáò óå üëç ôç ÷þñá!

Áßöíçò, ìåôÜ ôï ðñþôï óïê, ôéò 
áìÞ÷áíåò áíôéäñÜóåéò êáé ôá åðé-
ðüëáéá ó÷üëéá, ï êõñßáñ÷ïò áóôé-
óìüò óõíÞëèå. ÐáñÝêáìøå ðñïóþ-
ñáò ôéò åðéìÝñïõò äéáöïñÝò ðïõ ôïí 
äéáôñÝ÷ïõí. Îå÷åßëéóå ç åõáéóèç-
óßá ôïõ  ãéá ôïõò èåóìïýò, ôï Ýèíïò, 
ôç ìÝñá… Óå åëÜ÷éóôï ÷ñüíï, üëï 
ôï öÜóìá ôùí åã÷þñéùí åëßô óõíá-
óðßóôçêå, áíáóõãêñïôÞèçêå óå åíé-
áßï ìÝôùðï. ÅðÝâáëå ôçí áíáãêáßá 
«åèíéêÞ ïìïöùíßá»,  ôïí «åèíéêü 
êáíüíá» ðïõ èá ìåôñïýóå óôï åîÞò 
ôç öéëïðáôñßá êáé ôç äçìïêñáôéêü-
ôçôÜ ìáò…

Ðñþôïò ôç ôÜîåé ï Ðñüåäñïò 
ôçò Äçìïêñáôßáò• óôçí áíáéäÞ êáé 
ðñïêëçôéêÞ åîýâñéóç ìéáò äñÜêáò 
ðïëéôþí åðÝäåéîå áóõã÷þñçôç ãéá 
ôï êýñïò ôïõ èåóìïý êáé ôçí ðñï-
óùðéêüôçôÜ ôïõ ðáñüñìçóç. Óåâá-
óôÝ ìáò Ðñüåäñå, ï åëëçíéêüò ëáüò 

ôéìÜ ôï áíôéóôáóéáêü óáò ðáñåëèüí, 
áõôü ôçò çëéêßáò ôùí… «äåêáðÝíôå» 
óáò ÷ñüíùí. Äåí áðïôåëåß üìùò 
áõôü ôåêìÞñéï êáé Üëëïèé ôåëåóßäé-
êçò éóôïñéêÞò êáôáîßùóçò. Ôá óôåñ-
íÜ ôéìïýí ôá ðñþôá! Êáé óå êÜèå ðå-
ñßðôùóç, ï ëáüò ìáò, îÝñåôå, äõóêï-
ëåýåôáé íá îå÷Üóåé ôçí ðëïýóéá ðï-
ëõåôÞ êïììáôéêÞ óáò ðñïûðçñåóßá. 
Ïýôå âåâáßùò ðñïôßèåôáé íá áìíç-
óôåýóåé ôç óéùðÞ êáé ôéò õðïãñá-
öÝò óáò ôùí ôåëåõôáßùí äýï ÷ñü-
íùí. Ôï «äÜêñõ» óáò, ãéá ôï ïðïßï 
ôüóá õðåñößáëá êáé ôçëåäñáìáôéêÜ 
åéðþèçêáí (áëëÜ ðïôÝ äåí åßäáìå), 
èá ìáò óõãêëüíéæå óðáñáêôéêÜ, áí 
Ýôñå÷å ãéá ôçí åîáèëßùóç ôïõ ëáïý, 
ãéá ôï îåðïýëçìá ôçò ðáôñßäáò. ¼÷é 
ìüíï ãéá ôçí ðñïóâïëÞ ôïõ ðñïóþ-
ðïõ óáò…

Ï êáô’ åõöçìéóìüí ðñùèõ-
ðïõñãüò ôçò ÷þñáò – ðñïôåêôïñÜ-
ôïõ åîÝöñáóå ôç ëýðç ôïõ ãéá ôá ãå-
ãïíüôá. Äåí ìáò óõãêßíçóå êáèü-
ëïõ. ÅðåóÞìáíå ôïí «êßíäõíï õðï-
íüìåõóçò ôùí äçìïêñáôéêþí èå-
óìþí». Äåí ìáò Ýðåéóå, áëëÜ äå öáß-
íåôáé íá ôïí åíäéáöÝñåé. Ôï êïõñå-
ëéáóìÝíï Óýíôáãìá, ç êñáõãáëÝá 
áíáíôéóôïé÷ßá êïéíïâïõëåõôéêÞò 
áíôéðñïóþðåõóçò êáé ëáúêïý áé-
óèÞìáôïò, ôï áâõóóáëÝï Ýëëåéììá 
ðïëéôéêÞò íïìéìïðïßçóçò, …áóÞìá-
íôåò ëåðôïìÝñåéåò ãé’ áõôüí ðïõ, áí 
äåí ïëïêëçñþóåé ôï ó÷Ýäéï «óùôç-
ñßáò» ôçò ðáôñßäáò, äåí ðñüêåéôáé íá 
ôçí åãêáôáëåßøåé. Äåí èá ðñïëÜâåé!

Óå ðëÞñç óôïß÷éóç êáé ï åí áíá-
ìïíÞ ðñùèõðïõñãüò, ç åíáëëáêôé-
êÞ åöåäñåßá ôïõ ßäéïõ öáýëïõ óõ-
óôÞìáôïò, ç áóõìâßâáóôç «ðáôñéù-
ôéêÞ» åêäï÷Þ  åíáëëáãÞò êáé äéáéþ-
íéóçò ôïõ êáôåóôçìÝíïõ ôçò åîïõóß-
áò. ÈïñõâÞèçêå áðü ôéò «ïëÝèñéåò 
áíôéäñÜóåéò» ôïõ êüóìïõ ðáñáãíù-
ñßæïíôáò ôï áõôïíüçôï: ïé «ïëÝèñéåò 
ðïëéôéêÝò» ïëÝèñéá áíáôñÝðïíôáé! Ç 
áíôéìíçìïíéáêÞ ñçôïñåßá åîáíôëÞ-
èçêå Üäïîá êáé ìáæß ôçò êáé ïé øåõ-
äáéóèÞóåéò. Ðïéïò ôïí ðéóôåýåé;

Åëååéíüôåñç áðü êÜèå Üðïøç 
ç ìïßñá êáé ç ôáêôéêÞ ôùí õðïëïß-
ðùí «ìéêñþí», ôùí ðáñáðëçñùìÜ-
ôùí ôçò åîïõóßáò  êáé ôçò óõíáëëá-
ãÞò. ÄåîéÜ êáé áñéóôåñÜ õðïæýãéá, 
äåîáìåíÝò êïéíùíéêÞò áðïãïÞôåõ-
óçò ðïõ  áñäåýïõí ìéêñïìåãáëé-
óìïýò öéëüäïîùí áôüìùí. Åêëéðá-
ñïýí ïé áîéïèñÞíçôïé ãéá óõíäéá÷åß-
ñéóç. ×áìáéëåïíôéóìüò,  äéãëùóóßá 
êáé ìéóüëïãá. ÏéêôñÜ êáôáãÝëáóôïé!

Ðñùôïðüñïò ï äåîéïôÝ÷íçò ôïõ 
ðïëéôéêïý áñéâéóìïý êáé ôá ðíåõ-
ìáôéêÜ Ýêãïíá ôïõ äùóéëïãéóìïý 
êáé ôçò óõíèçêïëüãçóçò (ðïõ øÞ-
öéóáí áíáöáíäüí ôï Ìíçìüíéï) 

Ýóðåõóáí áìÝóùò íá äçëþóïõí 
ôçí áãáíÜêôçóÞ ôïõò ãéá ôá «Ýêôñï-
ðá», ôçí õðáêïÞ êáé ôç íïìéìïöñï-
óýíç ôïõò. ÁäéêáéïëïãÞôùò áðü-
íôåò(!) áðü ôéò öåôéíÝò ðáñåëÜóåéò 
ïé áôæÝíôçäåò ôïõ «åëëáäåìðïñß-
ïõ», êéíäõíïëïãïýí êáé áðåéëïýí. 
Óôéò ÷éëéÜäåò ÷éëéÜäùí ¸ëëçíåò ðïõ 
óÞêùóáí áíÜóôçìá, âëÝðïõí «áñé-
óôåñéóôÝò», «áíôéåîïõóéáóôÝò», êáé 
«ðñüâåò ôæåíåñÜëå ãéá ôá ÷åéñüôå-
ñá». Ôá öïâïýíôáé ðïëý êáé ü÷é Üäé-
êá…

Ç Üëëç, ç åðßóçìç áãáðçìÝíç 
ôùí åêäïôéêþí óõãêñïôçìÜôùí êáé 
áäçìïíïýóá éÝñåéá ôçò Óõììá÷ßáò 
ôùí «ðñïèýìùí», äéÜëåîå ôç … ìÝñá 
íá ìáò äéäÜîåé áîéïðñÝðåéá ðáñá-
öñÜæïíôáò ôïí ðïéçôÞ. Åõôåëßæïíôáò 
ôçí ôéìÞ ôçò ÷þñáò êáé ôùí êáôïß-
êùí ôçò. Áðïôéìþíôáò ôçí áîßá ôïõò 
óå óõíèÞêåò åðéâáëëüìåíïõ îåðïõ-
ëÞìáôïò, óêáíäáëþäïõò åêðïßçóçò 
ôùí ðÜíôùí óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Äåí 
ãíùñßæåé Üëëïí ôñüðï…

ÁðïêáëõðôéêÞ ìÝóá óôçí õðï-
êñéóßá ôçò, ôÝëïò, ç äçìïêñáôéêÞ 
ÁñéóôåñÜ ôçò êïìøüôçôáò êáé ôùí 
êáëþí ôñüðùí. ÅããñÜììáôç êáé äé-
áöùôéóìÝíç, ìåôñéïðáèÞò êáé êáë-
ëéåñãçìÝíç, ÷ñüíéá ôþñá êáëëéåñ-
ãïýóå ôïí ðéï ýðïõëï åèíïìçäåíé-
óìü. Ëïéäïñïýóå åñãïëáâéêÜ êáèå-
ôß ðïõ èýìéæå ðáôñßäá, ëáúêÞ ôáõôü-

ôçôá, ðáñÜäïóç, éäéïðñïóùðßá åë-
ëçíéêÞ. ÅõñùðáÀæïõóá áäéáêñß-
ôùò, ðïëõðïëéôéóìéêÜ ÷áñïýìåíç 
êáé áíôéìéëéôáñéóôéêÞ áðü Üðïøç, 
öÝôïò… åíï÷ëÞèçêå áðü ôçí ðáñå-
ìðüäéóç ôùí ðáñåëÜóåùí (sic) ïé 
ïðïßåò ìÝ÷ñé ÷èåò ôçò ðñïêáëïýóáí 
áöüñçôç áðÝ÷èåéá. Áðü ôüôå ðïõ 
ôïõò èõìÜìáé áðáéôïýóáí ìáíéù-
äþò ôçí êáôÜñãçóÞ ôïõò. ¼óï ãéá 
ôï Ýðïò ôïõ ’40, åßíáé ÷áñáêôçñéóôé-
êü üôé ôïõò Ýèåëãå êõñßùò ôï «áíôé-
ðïëåìéêü»(!) ìÞíõìá ôçò èõóßáò 
ôùí áãùíéóôþí ìáò, óôéò ðáãùìÝ-
íåò áêñþñåéåò ôçò Ðßíäïõ. Áí, ðÜ-
íôùò, ìå ôüóç Üíåóç ðáñáêÜìðôåéò 
ôéò áñ÷Ýò óïõ ãéá ìåñéêÜ ðåéóôÞñéá 
èåóìéêÞò åðéâåâáßùóçò, ôüôå êáëý-
ôåñá íá ðåñÜóåéò áðåõèåßáò áðÝíá-
íôé, ìå ôïõò Üëëïõò…

Ôï áíÜëïãï éó÷ýåé êáé ãéá ôïõò 
ðåñéþíõìïõò äçìÜñ÷ïõò ôçò «ìå-
ãÜëçò áíáôñïðÞò»: áõôüí ôçò ÁèÞ-
íáò, ðïõ åðéóåßåé ôçí áðåéëÞ áðüëõ-
óçò óôá ìÝëç ôçò ìðÜíôáò ôïõ ÄÞ-
ìïõ åðåéäÞ öüñåóáí ìáýñá ðåñé-
âñá÷éüíéá. Êáé ôïí Üëëïí, ôçò Èåó-
óáëïíßêçò, ôïõ ïðïßïõ ï áäÜðáíïò 
áíôéêïìöïñìéóìüò åêöõëßæåôáé ðá-
ôáãùäþò. «Ç äéêôáôïñßá ôçò ìåéïøç-
ößáò áìáýñùóå ôçí çìÝñá», áðï-
öÜíèçêå óõãêëïíéóìÝíïò!

ÁðÝíáíôé ó’ üëïõò áõôïýò, ï 
ëáüò ìáò ôüëìçóå! ÁøÞöçóå ôõðï-
ëáôñéêÜ ðñùôüêïëëá, åèéìïôõðé-
êïýò êáèùóðñåðéóìïýò êáé çëßèé-
åò åíóôÜóåéò. Íßêçóå êáôÜ êñÜôïò ôç 
ìïéñïëáôñßá êáé ôï öüâï ðïõ óêïñ-
ðÜôå óå ôüíïõò êÜèå âñÜäõ á÷ñåßá 
ðáðáãáëÜêéá! Ïé «öáóßæïõóåò ìåé-
ïøçößåò», ðïõ óôéãìáôßæáôå üëç ôç 
ìÝñá ìå ôï áæçìßùôï, Þôáí ïé ÷éëéÜ-
äåò ôùí ÷éëéÜäùí ¸ëëçíåò êáé Åëëç-
íßäåò ðïõ îå÷ýèçêáí áõèüñìçôá óå 
äñüìïõò êáé ðëáôåßåò ôçò õðüäïõ-
ëçò ðáôñßäáò ãéá íá ãéïñôÜóïõí ôçí 
åðÝôåéï ôïõ «Ï×É» ìå ôïí ôñüðï ðïõ 
ôïõ Üîéæå.

«ÁðïêáôáóôÜèçêå ôï ðñáãìáôé-
êü íüçìá ôçò ãéïñôÞò», óáò âñïíôï-
öþíáæå áðü íùñßò ôï áåéèáëÝò óýì-
âïëï Áíôßóôáóçò, ï Ìáíþëçò ÃëÝ-
æïò. ÅèíéêÞ áîéïðñÝðåéá êáé êïéíù-
íéêÞ ÷åéñáöÝôçóç áäéá÷þñéóôá óõ-
íáñèñùìÝíåò, óôï ýøïò ôùí ðåñé-
óôÜóåùí. Åóåßò üìùò êëáõèìõñß-
æáôå õðïêñéôéêÜ, ìåìøéìïéñïýóá-
ôå ãéá ôçí «êçëßäùóç» ôïõ èåóìïý 
ôùí ðáñåëÜóåùí, ðïõ ìüíï çäï-
íïâëåðôéêÜ óáò áðáó÷ïëïýóáí ìÝ-
÷ñé ðñüôéíïò… ¸ôóé, ïé åêöõëéóìÝíåò  
ðáñåëÜóåéò îáíáãåííÞèçêáí áðü 
ôïí ßäéï ôï ëáü, êáôÜ ôñüðï õðïäåéã-
ìáôéêü, ìå óõììåôï÷Þ ìáæéêÞ, ðÜ-
èïò êáé ðáëìü. Åíèïõóéáóìü ðñù-
ôüöáíôï. ÐáñáëÞñçìá ÷áñÜò êáé 
áíáêïýöéóçò äß÷ùò ðñïçãïýìåíï.  
Áõôü ðïõ ðïôÝ äåí ðåñéìÝíáôå íá 
ãßíåé, Ýãéíå! Íéþèåôå ôçí áíÜóá ìáò;

ÕðÜñ÷ïõí óôéãìÝò óôçí éóôïñßá 
ïñéáêÝò. ÓôéãìÝò áðïëýôùò ôñáãé-
êÝò. Óáí áõôÝò ðïõ æïýìå, êñßóéìåò. 
Ôüôå, ôá õðïêåßìåíá ôçò éóôïñßáò, ïé 
ëáïß, êáëïýíôáé íá åðéëÝîïõí áíÜ-
ìåóá óôïí åîáíäñáðïäéóìü êáé ôçí 
åëåõèåñßá ôïõò. Ç äéáêéíäýíåõóç 
áêñáßá, ôá äéëÞììáôá áìåßëéêôá. Ç 
äéáéñåôéêÞ ôïìÞ áíáðüäñáóôá äé÷á-
óôéêÞ. Äß÷ùò áóôåñßóêïõò, õóôåñü-
ãñáöá êáé åðéöõëÜîåéò. Ðïëý ìåôá-
ãåíÝóôåñá, ç éóôïñßá êáé ïé åðéãåíü-
ìåíïé èá áðïöáíèïýí ãéá ôçí áëÞ-
èåéá ôùí åðéëïãþí, ãéá ôçí áîßá ôùí 
Ýñãùí. ¸ôóé ãéíüôáí ðÜíôïôå.

¸íáò ìáèçôÞò  óôç ËÜñéóá  áðï-
öÜóéóå Þäç, ÷ùñßò åíäïéáóìïýò. 
Óôï öùò ôçò ìÝñáò, äß÷ùò êïõêïý-
ëá, ìðñïóôÜ óôïõò «åðéóÞìïõò». 
Ìå ìéá ìïýíôæá ôïëìçñÞ êáé ìåãá-
ëåéþäç, óôç äéÜñêåéá ôçò ðáñÝëá-
óçò, ìáò Ýäåéîå êÜôé, áëëÜ äåí ìáò 
åîÞãçóå ôï ãéáôß… Ìáò Üöçóå, ìÜë-
ëïí, íá ôï êáôáëÜâïõìå, êáôÜ ôï ìÝ-
ôñï ôùí äõíáôïôÞôùí êáé ôùí áíôï-
÷þí ìáò. Áãüñé ìïõ, óå æçëåýù! 
ÊÜèå öïñÜ ðïõ ìéëþ óôçí ôÜîç ãéá 
÷ïýíôá, êáôï÷Þ êé áíôßóôáóç, öïâÜ-
ìáé ôçí áðüëõóç…

Ôçí ßäéá þñá, ç Õðïõñãüò Ðáé-
äåßáò, áèåñÜðåõôá åãêëùâéóìÝ-
íç óå ìéá áøåãÜäéáóôç êáé ößëáõ-
ôç êïìøüôçôá, ìå ãõñéóìÝíá ôá íþôá 
ôçò óôï êáíôÞëé ôïõ ¢ãíùóôïõ Óôñá-
ôéþôç, ôñáãéêÜ ìüíç ðÜíù óå ìéá 
åîÝäñá êáé ðåñéóôïé÷éóìÝíç áðü äé-
ìïéñßåò ôùí ÌÁÔ, «ôéìïýóå» ìå ôïí 
ôñüðï ôçò ôçí Áíôßóôáóç. Áñíïý-
íôáí ðåéóìáôéêÜ ôçí ðñáãìáôéêüôç-
ôá ðïõ îåäéðëùíüôáí ìðñïóôÜ ôçò. 
Ôá äåêáðåíôÜ÷ñïíá ðáéäéÜ ìáò ðïõ 
ôçò ãýñéæáí ôçí ðëÜôç… ÁíôéëáìâÜ-
íïíôáí ôá ðÜíôá… ¸êáíå ôçí åðéëï-
ãÞ ôçò!

Êáé ’ìåéò ôç äéêÞ ìáò.

Του Γιώργου Μάλφα

“ 

Στα μάτια, τα 

λόγια και τις 

χειρονομίες 

τους, διέκρινες 

τον πανικό, τον 

αληθινό εαυτό 

τους...

ÏñãÞ êáé ìïýôæá ðïõ óáò Ýëá÷å!
Η κρίση «θα μας αλλάξει» μας έλεγαν καιρό τώρα, υπαινικτικά, σχεδόν απειλητικά. Όντως, ξεχάστε ό,τι ξέρατε

Óôï öùò ôçò ìÝñáò, äß÷ùò êïõêïýëá, ìðñïóôÜ óôïõò «åðéóÞìïõò». Ìå 
ìéá ìïýôæá ôïëìçñÞ êáé ìåãáëåéþäç...
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ÄéÝó÷éæá ôï äñüìï áíôßèåôá óôï 
ñåýìá äåêÜäùí ðïëéôþí, åíüò 
ëáïý, ðïõ ìåôÜ ôçí êáôáðüíçóç 
ìéáò ìåãÜëçò óå äéÜñêåéá åíôá-
ôéêÞò «èåñáðåßáò» åê ìÝñïõò 
ôùí áõôïáðïêáëïýìåíùí óùôÞ-
ñùí ôïõ, ôñáâïýóå îáíáììÝíïò 
óå ìéá ñïÞ üëï Ýíôáóç, Ýíáò ÷åß-
ìáññïò ðïõ êáôåâÜæåé Üíáñ÷á 
ôá íåñÜ ôïõ, êáôÜ ôá êÝöéá ôïõ, 
ðþò ôá öÝñíåé ï Üôéìïò êáéñüò, 
âñÝîåé-÷éïíßóåé.

∆ 
éÝó÷éæá ôï äñüìï óéùðç-
ëÞ. Áöïõãêñáæüìïõí. 
ÊÜðïéïé öùíÜæïõí, ìá-
ëþíïõí, ôé ëÝíå; ¸íáò 

âñßæåé: «Ðáóüê åßóáé;…», ç êïðÝëá 
áðÝíáíôß ôïõ êëáßåé êáé ç öùíÞ ôçò 
Ý÷åé óðÜóåé áðü ôçí Ýíôáóç: «íôñï-

ðÞ óáò, óÞìåñá ôéìÜìå ôïõò íå-
êñïýò ôïõ ’40… êáôáóôñÝøáôå ôçí 
ðáñÝëáóç!», êÜðïéïò äéáôõðþíåé ôï 
éäåïëüãçìá: «ïé ðáñåëÜóåéò åßíáé 
åèíéêéóìüò!» ï äéðëáíüò ôïõ ôïí äé-
ïñèþíåé: «óÞìåñá ï ëáüò îáíáëÝåé 
ôï Ï×É! Íá öýãïõí ïé äùóßëïãïé!».

Äå óôáìÜôçóá. Äåí Üíôå÷á íá 
ìéëÞóù. Äåí ìðïñïýóá íá åîçãÞ-
óù ìÝóá óå ôüóç öáóáñßá áõôü, 
ðïõ ìüíïí ï çóõ÷áóìüò êé ç ðåñé-
óõëëïãÞ ìðïñïýí íá äéáôõðþóïõí 
ìå áêñßâåéá ëÝîåùí êáé íïçìÜôùí. 
Äåí Þîåñá ðïéïé Þôáí áõôïß ðïõ ìé-
ëïýóáí áðÝíáíôß ìïõ. Äåí Þîåñá 
ôá üíåéñÜ ôïõò. Êé áõôïß óôåêüíôïõ-
óáí ï Ýíáò áðÝíáíôé óôïí Üëëïí ÷ù-
ñßò ôï «÷áßñå» êáé ôï «åßìáé», ÷ùñßò 
ðñüóùðï êáé üíïìá, ÷ùñßò íá êïé-
íùíïýí, ÷ùñßò íá ìïéñÜæïíôáé ôï 
÷þìá êÜôù áð’ ôá ðüäéá ôïõò. Áñ-
ðÜæáí ôïí áÝñá ï Ýíáò ôïõ Üëëïõ, 
ìïõ ’êüøáí ùò êáé ôï äéêü ìïõ, åêåß, 

ðïõ âñÝèçêá ôõ÷áßá äßðëá ôïõò 
ãéáôß Þôáí êé ï äéêüò ìïõ äñüìïò íá 
ðåñíÜåé áðü êåé óôá ÷áìÝíá, åíôå-

ëþò, üðùò ôá Ýñçìá ÷ñüíéá ìáò, ëáÝ 
ìïõ, ðïõ äå óå îÝñù ðéá ðïéïò Ýãé-
íåò, ðïéïò åßóáé….

 ÄéÝó÷éæá ôï äñüìï óéùðçëÞ. 
Áöïõãêñáæüìïõí ôéò áíÜóåò êáé 
ôéò öùíÝò ãýñù ìïõ. Áõôüò ï áðñü-
âëåðôïò ÷åßìáññïò ôïõ ëáïý ìïõ. ¹ 
ìÞðùò ü÷é; Ôá óçìÜäéá ôçò åðï÷Þò 
ôá äéäÜóêåóáé ìå ôçí ðáñáôÞñçóç 
ôùí öáéíïìÝíùí, ôüóï áðëÜ êé áóõ-
íáßóèçôá, ðïõ åêðëÞóóåóáé üôáí 
êÜðïôå äéáðéóôþíåéò ôç óïößá ðïõ 
óõóóùñåýåéò, ìéá áÝíáç ãñáììÞ 
ðëçñïöïñéþí áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ, 
ìéá ðáíÜñ÷áéá ãíþóç. Óôçí ðñáã-
ìáôéêüôçôá îÝñåéò ðüôå ïé îåñïðü-
ôáìïé èá êáôåâÜóïõí ôá ïñìçôéêÜ 
íåñÜ ôïõò, ðüôå èá åõåñãåôÞóïõí, 
ðüôå èá êáôáóôñÝøïõí… ôï âëÝðåéò, 
ôï ãíùñßæåéò áðü Ýíóôéêôï… áõôü 
áêñéâþò ôï Ýíóôéêôï åßíáé ç åìðåé-
ñßá ôçò éóôïñßáò. Ôçò ìéêñÞò äéêÞò 
óïõ ðñïóùðéêÞò éóôïñßáò êáé ôçò 
ìåãÜëçò áõôÞò ðïõ ìïéñáæüìáóôå, 
èÝëïõìå äå èÝëïõìå…

Τα σημάδια της εποχής τα διδάσκεσαι με την παρατήρηση των φαινομένων, τόσο απλά κι ασυναίσθητα 

Ðïéïò åßóáé ËáÝ ìïõ;

Της Κερασίας Γερογιάννη  

¼ôáí ï Ìé÷Üëçò ×áñáëáìðßäçò, 
éóôïñéêü óôÝëå÷ïò (êáé ðÜíôá 
êáôáäéùêüìåíï åíôüò) ôïõ ÐÁ-
ÓÏÊ Ýëåãå, ôçí åðï÷Þ ôçò ðá-
íôïäõíáìßáò ôïõ Óçìßôç, üôé ç 
Éôáëßá ôïõ Ìðåñëïõóêüíé åßíáé 
áðåßñùò äçìïêñáôéêüôåñç áðü 
ôçí ÅëëÜäá ôïõ ÐÁÓÏÊ, ðïëëïß 
åê ôùí äéáíïïõìÝíùí ôçò áíá-
íåùôéêÞò áñéóôåñÜò ìßëçóáí ãéá 
ëáúêéóìïýò êáé õðåñâïëÝò. 

Έ 
ôóé êé áëëéþò óéôéæüìåíïé 
Þôáí áðü ôï ðñõôáíåßï 
ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý. 
¸íá ðñõôáíåßï ðïõ 

áðáñôéæüôáí áðü êïéíïôéêÜ ðñï-
ãñÜììáôá, äéáðëåêüìåíá ÌÌÅ, 
ðåñéïäéêÜ ëáúöóôÜéë êáé êñáôéêÝò 
áñãïìéóèßåò. Êé áðü ôçí Üëëç, ìéá 
êïéíùíßá ìðëïêáñéóìÝíç áðü ìá-
æéêïýò äéïñéóìïýò óôï äçìüóéï êáé 
ôï üíåéñï ôçò ïëïÝíá ìåãáëýôåñçò 
êáôáíÜëùóçò, óôçñéãìÝíçò óôï åý-
êïëï äáíåéêü ÷ñÞìá. Ôáõôü÷ñïíá 
êáôåäáößæïíôáí, áñãÜ êáé óôáèåñÜ, 
ìå õðïìïíÞ ìõñìçãêéïý, äéêáéþ-
ìáôá êáé êáôáêôÞóåéò äåêáåôéþí 
óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, åíþ óôï Äçìü-
óéï åîÝëéðáí ðáíôåëþò ôá ôåëåõôáßá 
øÞãìáôá áîéïêñáôßáò êáé ÷ñçóôÞò 
äéïßêçóçò..

Ç Æßìåíò, êáé ïé áðüãïíïé äù-

óßëïãùí äéá÷åéñéóôÝò ôçò, öñü-
íôéóáí íá áðïìåßíåé óôïí åëëçíé-
êü ëáü ìüíï ç åíáëëáãÞ áíÜìåóá 
óôçí ÐÝðóé êáé ôçí Êüêá. Ðáôñß-
äá, öéëüôéìï, ðáñÜäïóç, áíôéóôáóé-
áêü ðíåýìá, áëëçëåããýç, áíÝëá-
âáí íá ôá êáôåäáößóïõí áñéóôåñïß 
äéáíïïýìåíïé ôùí ÌÊÏ ôïõ Óüñïò, 
ãéá íá óõìðëçñùèåß ç ìåãáëýôå-
ñç ëåçëáóßá áõôïý ôïõ ôüðïõ ìåôÜ 
ôá ×ñçìáôéóôÞñéá, ôá åîïðëéóôéêÜ, 
ôï äéáãïýìéóìá ôùí áóöáëéóôéêþí 
ôáìåßùí, ôá ðÜñôé ôçò ÏëõìðéÜäáò 
êáé ôùí ëïéðþí åñãïëÜâùí ôçò äé-
áðëïêÞò.

Ï ðïëéôéêüò åíïñ÷çóôñùôÞò 
áõôïý ôïõ æüöïõ Þôáí, ìå üñïõò 
êïéíùíéïëïãßáò ðéá, ôï êïéíùíéêü 
óôñþìá ÐÁÓÏÊ. Áõôü ôï óôñþìá 
ëåéôïõñãþíôáò ùò ðáñáêñáôéêüò 
ìç÷áíéóìüò õðïíüìåõå ôéò ðïëéôé-
êÝò ôùí áíôéðÜëùí, ôñïìïêñáôïý-
óå, áðåéëïýóå, Ýôáæå êáé êÝñäéæå ìå 
ôïí Ýíá Þ ìå ôïí Üëëï ôñüðï åêëïãé-
êÝò ìÜ÷åò.

¼,ôé äåí ìðïñïýóáí íá êÜíïõí 
ïé íåêñÝò ôïðéêÝò ôïõ ïñãáíþóåéò, 
ôï áíáëÜìâáíáí ïé ðåíôï÷éëéáñÜôïé 
÷éëéÜäåò âïëåìÝíïé óôï ðñõôáíåßï 
ðïõ ðåñéãñÜøáìå ðáñáðÜíù.

Óôçí åöéáëôéêÞ åðï÷Þ ôïõ Ìíç-
ìïíßïõ êáé ôçò ÍÝáò Êáôï÷Þò, ôï 
ìüñöùìá ÐÁÓÏÊ öôÜíåé óôï ïé-
êôñü ôïõ ôÝëïò. Ìå ôçí åöåäñåßá êáé 
ôï ðñüãñáììá áðüëõóçò 30.000 
ôïõëÜ÷éóôïí äçìïóßùí õðáëëÞëùí 

÷Üíåôáé êáé ôï ôåëåõôáßï ôìÞìá ôïõ 
êïììáôéêïý «ðåæéêïý». 

Åêðáéäåõôéêïß áíáêáëýðôïõí 
îáíÜ ôïí åèíïìçäåíéóôéêü ÷áñá-
êôÞñá ôçò Ðáéäåßáò, óõíäéêáëéóôÝò 
ôïõ åõñýôåñïõ äçìïóßïõ áíáêáëý-
ðôïõí ðùò ôï êñÜôïò áðáîßùóå ôç 
äçìüóéá ðåñéïõóßá ãéá íá ôçí ðïõ-

ëÞóåé ìðéñ-ðáñÜ. ÔïõëÜ÷éóôïí äýï 
Þ ôñßá ðáóïêïãåíÞ ó÷Þìáôá áêïý-
ãåôáé íá óõãêñïôïýíôáé åßôå ãéá áõ-
ôüíïìç êÜèïäï, åßôå ãéá íá êáôáëÞ-
îïõí óôçí èåñìÞ áãêáëéÜ ôùí ê.ê. 
Ôóßðñá êáé ÊïõâÝëç.

Ïé ìéêñïâïëåìÝíïé îõðíÜíå 
áðü ôá ÷áñÜôóéá, ôéò Ýêôáêôåò åé-
óöïñÝò êáé ôïõò ðåôóïêïììÝíïõò 
ìéóèïýò. ¼ôáí ï ðñïåñ÷üìåíïò åê 
ôïõ ÐÁÓÏÊ áíþôáôïò Üñ÷ùí ôçò 
÷þñáò âñßóêåé êáé «èåôéêÜ óôçí ôå-
ëåõôáßá áðüöáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò 
¸íùóçò» ôçí þñá ðïõ ï ëáüò åßíáé 
óôá êåñáìßäéá, ðáôñéùôéêü ÐÁÓÏÊ, 
ðáëéü ÐÁÓÏÊ, áíäñåúêü ÐÁÓÏÊ, 
áñéóôåñü ÐÁÓÏÊ, áêïýãïíôáé óáí 
êñýï êáé ìáýñï áíÝêäïôï. Ôé áðï-
ìÝíåé ðéá;

Ôá ÷ñåïêïðçìÝíá êáíÜëéá ôçò 
äéáðëïêÞò, ôá ðåíôï÷ßëéáñá êáé ôá 
ôñé÷ßëéáñá ôùí óõìâïýëùí ôùí ðï-
ëéôéêÜ äéïñéóìÝíùí Ýêôáêôá êáé ìå-
ôáêëçôÜ óôçí äçìüóéá äéïßêçóç.

Áõôïß äåí öôÜíïõí ðéá ãéá íá 
óõíôçñÞóïõí ôï êáôáññÝïí óýóôç-
ìá åîïõóßáò. ÊÜèå êïéíùíéêÞ, ðïëé-
ôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ íïìéìïðïßçóç 
Ý÷åé ÷áèåß ïñéóôéêÜ.

ÁðïìïíùìÝíïé óôïí ðýñãï ôçò 
åîïõóßáò åñßæïõí ãéá ôï óáðéóìÝ-
íï ðôþìá. ÏÉ ôñåéò óùìáôïöýëá-
êåò êáé ç êáêéÜ ìõëáßäç (õðïõñ-
ãïß), ï êïéíùíéêüò óýíäåóìïò ôùí 
ñåôáëéþí ôïõ Óçìßôç áíôáãùíßæï-
íôáé «ãéá Ýíá ðïõêÜìéóï áäåéáíü 

ãéá ìéáí ÅëÝíç».
Êé üìùò ç Éóôïñßá Ý÷åé áðïäåß-

îåé üôé ôï ößäé, üôáí óðáñôáñÜ, ôüôå 
åßíáé êáé ðéï åðéêßíäõíï íá ôóéìðÞ-
óåé. Ìå ü,ôé ôïõò Ý÷åé áðïìåßíåé óôéò 
ôïðéêÝò êïéíùíßåò óõêïöáíôïýí ôéò 
ìáèçôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò, óõíåñ-
ãÜæïíôáé áíáßó÷õíôá ìå ôï ËÁÏÓ, 
öôéÜ÷íïõí ìðëïãê ðïõ ìéìïýíôáé 
ôá áíôéìíçìïíéáêÜ, ñß÷íïõí ôéò ôå-
ëåõôáßåò ôïõò åöåäñåßåò õðü ôçí 
êÜëõøç ôçò ÄÇÌÁÑ, áðåéëïýí üóá 
ôÝùò ìéêñïäéáðëåêüìåíá óôåëÝ÷ç 
ôïõò äåß÷íïõí ôÜóåéò öõãÞò áð’ ôï 
ìáíôñß. ¼ðùò ôïõò åßðå êé Ýíáò óõí-
äéêáëéóôÞò äéêüò ôïõò, «óôï ôÝëïò 
èá ìåßíåôå ìüíï ç êõâÝñíçóç êáé 
ôï Þìéóé ôùí ÌÁÔ».

Áò êáôáëÜâïõí üôé ôåëåßùóáí êé 
áò öýãïõí ôþñá, Ýóôù êáé ìå ðñï-
ó÷çìáôéêÝò åêëïãÝò, ðñéí ÷õèåß êé 
Üëëï áèþï áßìá.

¼óï ãéá üóïõò áíçóõ÷ïýí ðñï-
ó÷çìáôéêÜ ãéá ôïí åñ÷ïìü ôçò ÍÄ, 
áò èõìçèïýí ôï ëå÷èÝí õðü ðáëáé-
ïý áñéóôåñïý, «Ç äåîéÜ ðÝöôåé åý-
êïëá, ôï ÐÁÓÏÊ åßíáé ðïõ äåí êïõ-
íéÝôáé ìå ôßðïôá».

Ïýôùò Þ Üëëùò êáô’ áíáëïãßá, 
êé ç ÁñãåíôéíÞ, ðñéí âñåé ôç ëýôñù-
óç, ôñåéò êõâåñíÞóåéò Ýöáãå. Êáô’ 
áíáëïãßá, áò öýãåé ÷ôåò ôï øüöéï 
ÐÁÓÏÊ êáé ôá Üëëá, óôï Óýíôáã-
ìá êáé óôçí åðÝôåéï ôïõ Ï×É,  èá ôá 
âñåé ï îåóçêùìÝíïò ëáüò. Ï ëáüò 
ðïõ åßðå ôï íÝï éóôïñéêü Ï×É.

Ας καταλάβουν ότι τελείωσαν κι ας φύγουν τώρα...

Ðá.Óï.Ê: ÅðéôÝëïõò, ôÝëïò!
Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Áò êáôáëÜâïõí üôé ôåëåßùóáí êé 
áò öýãïõí ôþñá...

«...Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá îÝñåéò ðüôå ïé îåñïðüôáìïé èá êáôåâÜóïõí ôá 
ïñìçôéêÜ íåñÜ ôïõò, ðüôå èá åõåñãåôÞóïõí, ðüôå èá êáôáóôñÝøïõí...»
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Ç íåïöéëåëåýèåñç «ìåôáññýèìéóç» 
óôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò ðñï÷ùñÜ ãïñãÜ 
ðñïò ôç óõíåéäçôÞ ðïëéôéêÞ áíåìðüäé-
óôçò åìðïñåõìáôéêÞò êõêëïöïñßáò ôùí 
èåñáðåõôéêþí õðçñåóéþí. Ç ìåôáôñï-
ðÞ ôùí äçìüóéùí íïóïêïìåßùí óå «áõ-
ôïôñïöïäïôïýìåíåò ïéêïíïìéêÝò ìïíÜ-
äåò» áðïôåëåß ôï ðñïïßìéï ãéá ôçí ðéï 
Üãñéá ëåçëáóßá ôùí êåñäïöüñùí ôïìÝ-
ùí ôçò õãåßáò áðü ôïí éäéùôéêü ôïìÝá.

Ο 
é óõã÷ùíåýóåéò êëéíéêþí, ôï 
öèçíü êáé áíáëþóéìï åñãáôé-
êü äõíáìéêü («ìðëïêÜêé»,  êÜ-
ëõøç åöçìåñéþí Þ õðåñùñé-

þí ìÝóù åóüäùí-åîüäùí ê.Ü.), ç ìåôáôñïðÞ 
ôïõ áóèåíÞ óå ðåëÜôç (ìåßùóç äáðáíþí ãéá 
ôçí õãåßá, ðëçñùìÞ äéáãíùóôéêþí åîåôÜóå-
ùí, åðéâïëÞ ôñïöåßùí ê.Ü.), ïé «åñãïëáâßåò» 
õðçñåóéþí (éäéùôéêÜ óõíåñãåßá ãéá öýëá-
îç, óßôéóç, ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò, êáèáñéüôçôá, 
ê.Ü.), áðïêáëýðôïõí ðùò ìðáßíåé óå åöáñ-
ìïãÞ ç «ôåëéêÞ ëýóç» ãéá ôçí õãåßá.

Ç Üñóç ðñïûðïèÝóåùí ðïõ áöïñïýí 
óôéò éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò õãåßáò êáé ç Ýì-
ìåóç åìðëïêÞ ôùí ôñáðåæþí óôç äçìüóéá 
õãåßá (ðëçñùìÞ ôùí ðñïìçèåõôþí, ðéóôù-
ôéêÝò êÜñôåò ãéá íïóçëåßá, ê.Ü.), óõìðëçñþ-
íïõí ôï ó÷Ýäéï ôçò ðëÞñïõò åîáöÜíéóçò ôïõ 
êïéíùíéêïý áãáèïý ôçò õãåßáò. 

ÅöéáëôéêÝò åìöáíßæïíôáé ïé óõíÝðåéåò 
óôïí ôïìÝá ôçò øõ÷éêÞò õãåßáò, ôïìÝá  óôïí 
ïðïßï áíôéêáôïðôñßæåôáé ç åðéâÜñõíóç ôùí 
âßáéùí åðéðôþóåùí ðïõ åðéöÝñåé ç ïéêï-
íïìéêÞ êñßóç. Áýîçóç ôùí áõôïêôïíéþí, 
ôùí êáôáèëßøåùí êáé Üëëùí áã÷ùäþí äéá-
ôáñá÷þí, áóõëïðïßçóç åõÜëùôùí ïìÜäùí, 
åãêáôÜëåéøç çëéêéùìÝíùí óå ÊÝíôñá Øõ÷é-
êÞò Õãåßáò, áõîáíüìåíï áßóèçìá áíáóöÜ-
ëåéáò êáé äéåýñõíóç ðáñáâáôéêþí óõìðåñé-
öïñþí, áðïäéÜñèñùóç ôùí ïéêïãåíåéáêþí 
ó÷Ýóåùí, åðéäåßíùóç ðåñéóôáôéêþí âßáò êáé 
áýîçóç ôçò ÷ñÞóçò áëêïüë êáé åîáñôçóéï-
ãüíùí ïõóéþí Þ ðñïâëÞìáôá ôæüãïõ, ê.Ü., åß-
íáé áðïôåëÝóìáôá ðïõ åðéôåßíïõí ôçí áíÜ-
ãêç êïéíùíéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí åðéðôþóå-
ùí áõôþí. Ïé ðñïôåéíüìåíåò ðïëéôéêÝò êÜèå 
Üëëï üìùò ðáñÜ ïäçãïýí ðñïò ôçí êáôåý-
èõíóç áõôÞ.  

 Ç ðñïúïýóá ðïëéôéêÞ óõññßêíùóçò ôùí 
ïñãáíéóìþí óõìðëçñþèçêå ìå ôçí áðüöá-
óç ôïõ Áõãïýóôïõ ãéá ðåñéêïðÞ, óå ðïóï-
óôü 50%, ôùí Þäç êáôáêñåïõñãçìÝíùí åðé-
÷ïñçãÞóåùí ãéá ôï 2011.  Ç áðüöáóç áõôÞ 
áöïñÜ óôï ÊÅÈÅÁ, ÏÊÁÍÁ, ÊÝíôñá Ðñü-
ëçøçò êáé óôéò äïìÝò Øõ÷éêÞò Õãåßáò óôï 
ðëáßóéï áðïáóõëïðïßçóçò Øõ÷áñãþ, åíþ 
êáé ôï 18 ÁÍÙ, ôï ØÍÈ, ê.ëð, áíôéìåôùðß-
æïõí áíÜëïãá ðñïâëÞìáôá, ðïõ ó÷åôßæïíôáé 
ìå ôç äñáóôéêÞ ìåßùóç ôùí êëéíþí êáé õðç-
ñåóéþí.

Ïé óõíÝðåéåò ôùí ìÝôñùí óõíïøßæïíôáé óå 
ôñåéò ðáñáìÝôñïõò: 
•×ñçìáôïäïôéêÞ áóöõîßá ìå ðñïïðôéêÞ 

åîáöÜíéóçò ïñãáíéóìþí.
•ÅñãáóéáêÞ åöåäñåßá 10% óôï ðñïóùðéêü, 
ìå äåäïìÝíï ôï ðñüâëçìá åëëåßøåùí ðñï-
óùðéêïý êáé áäõíáìßáò ðñïóëÞøåùí.
•¢íáñ÷ç êáé ãñáöåéïêñáôéêÞ áíáäéÜñèñù-
óç-êáôÜñãçóç äïìþí êáé õðçñåóéþí. 

Ïé åðéðôþóåéò èá åßíáé ç åðéóôñïöÞ øõ÷é-
áôñéêþí áóèåíþí, ìå ó÷åôéêÞ êïéíùíéêÞ åí-
óùìÜôùóç, óå óõíèÞêåò áóýëïõ, ìå ðáñÜë-
ëçëç áõîçìÝíç æÞôçóç êëéíþí, ëüãù êñß-
óçò, êáé ìåßùóç öñïíôßäáò êáé õðïäïìþí.   

 Ç … «åðáíßäñõóç» ôçò ËÝñïõ áðïôåëåß 
õðáñêôü åíäå÷üìåíï. 

Ïé èåñáðåõüìåíïé óôéò èåñáðåõôéêÝò êïé-
íüôçôåò áðåîÜñôçóçò êéíäõíåýïõí íá ìåß-
íïõí óôï äñüìï, êáèþò áõôÝò áðïôåëïýí 
ðëÞñç èåñáðåõôéêÜ êïéíüâéá äéáìïíÞò, ìå 
áõîçìÝíåò áðáéôÞóåéò õðïäïìþí êáé ðñï-
äéáãñáöÝò ëåéôïõñãßáò. 

Ç áýîçóç ôùí åîáñôçìÝíùí áðü ïõóß-
åò   (ðåñßðïõ 20% ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá) 
èá óõíáíôÜ ôçí êáôÜñãçóç äïìþí ðïõ ðñï-
óöÝñïõí èåñáðåõôéêÞ äéÝîïäï, ðïëëáðëá-
óéÜæïíôáò Ýíá ðëÞèïò åîáèëéùìÝíùí ðåñé-
ðëáíþìåíùí óõíáíèñþðùí ìáò, ìå óýíèå-
ôåò áíÜãêåò öñïíôßäáò.

Ç ÷ïñÞãçóç õðïêáôÜóôáôùí (ìåèáäüíç, 
âïõðñåíïñößíç, ê.Ü.) áðü ôá íïóïêïìåßá, ìå 
ôç ìåôáöïñÜ ôïõ ÏÊÁÍÁ, óå óõíèÞêåò ëå-
çëáôçìÝíïõ Å.Ó.Õ., åãêáéíéÜæåé ìéá åðßóçìç 
ðëÝïí ðïëéôéêÞ áðëÞò óõíôÞñçóçò. Ç ÷ï-
ñÞãçóç  ÷ùñßò ðñïäéáãñáöÝò êáé  øõ÷ïêïé-
íùíéêü ðëáßóéï ìåôáôñÝðåé ôï êñÜôïò óå äé-
áíïìÝá öáñìÜêùí êáé öèçíü äéá÷åéñéóôÞ 
ôçò áíèñþðéíçò áðüãíùóçò. ÐáñÜëëçëá, ôá 

ÊÝíôñá Ðñüëçøçò äåí õðÜñ÷ïõí èåóìéêÜ, 
óôï íÝï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôá íáñêùôéêÜ, áðï-
êáëýðôïíôáò ôç óõëëïãéóôéêÞ ôçò Ðïëéôåßáò 
ãéá ôç ìåßùóç ôçò êïéíùíéêÞò ðáèïãÝíåéáò. 

Ìå ôá ðáñáðÜíù, ôï ðñïò øÞöéóç íïìï-
ó÷Ýäéï, ðïõ êáôï÷õñþíåé íïìïèåôéêÜ ôï äé-
êáßùìá ôïõ åîáñôçìÝíïõ óôç èåñáðåßá, ôçí 
áðáëëáãÞ ãéá áäéêÞìáôá ðïõ Ýãéíáí ôçí ðå-
ñßïäï ôçò åîÜñôçóçò, êáèþò êáé ôç ìåñéêÞ 
áðïðïéíéêïðïßçóç ïõóéþí, äßíïõí ôï äé-
êáßùìá íá ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ðåñéóóüôåñï 
óõìâïëéêÞ êáé åðéêïéíùíéáêÞ êßíçóç «åê-
óõã÷ñïíéóìïý», ðáñÜ ùò ìéá óõíåéäçôÞ ðï-
ëéôéêÞ ðñÜîç. 

Ï êßíäõíïò íá õðÜñ÷åé Ýíá ðñïùèçìÝíï 
íïìïó÷Ýäéï, ÷ùñßò áíèñþðïõò êáé õðïäï-
ìÝò ãéá õëïðïßçóç, åßíáé Üìåóïò. 

Ç ðïëéôéêÞ ðïõ áêïëïõèåßôáé äåí åßíáé 
êáéíïöáíÞò êáé íåïìíçìïíéáêÞ. Óýìöùíá, 
ìå ôç συνθήκη της Λισσαβόνας (2007), ïé 
óôñáôçãéêÝò ãéá ôçí øõ÷éêÞ õãåßá áðïâëÝ-
ðïõí στη μείωση του κράτους ως βασι-
κού φορέα παροχής υπηρεσιών, στη με-
ταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική  αυ-
τοδιοίκηση, óôç μετακύλιση ôïõ êόστους 
στην οικογένεια και το άτομο (õðçñåóß-
åò, áóöáëéóôéêü, éäéùôéêÞ áóöÜëéóç, ê.ëð), 
óôçí ενίσχυση του εθελοντισμού êáé óôç 
μείωση των δαπανών  (õëéêïß ðüñïé-
áíèñþðéíï äõíáìéêü), ê.á. ÁëëÜ êáé ï Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας áðïöáß-
íåôáé: «Ïé åîåéäéêåõìÝíåò õðçñåóßåò êáëÞò 
ðïéüôçôáò åßíáé äáðáíçñÝò ëüãù ôùí μεγά-
λων åðåíäýóåùí  ðïõ áðáéôïýíôáé, êáèþò 
êáé ôïõ υψηλού κόστους ìéóèïäïóßáò… åß-
íáé óáöÝò ðùò ïé ðåñéóóüôåñåò ðñÝðåé íá 
åßíáé άτυπες êïéíïôéêÝò õðçñåóßåò õãåß-
áò». Êáé åðßóçò: «Ïé ðåñéóóüôåñïé Üíèñù-
ðïé áíôéìåôùðßæïõí ôá ðñïâëÞìáôá øõ÷éêÞò 
õãåßáò ìüíïé ôïõò, ìå ôç óôÞñéîç ôçò ïéêïãÝ-
íåéáò êáé ôùí ößëùí. Ãé’ áõôü ç αυτοφροντί-
δα ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé ôç âÜóç ôçò ðõñá-
ìßäáò ïñãÜíùóçò ôùí õðçñåóéþí øõ÷éêÞò 
õãåßáò». ÂÝâáéá, ç αυτοφροντίδα äåí ðñÝ-
ðåé íá óõã÷Ýåôáé ìå ôçí αυτοβοήθεια êáé 
ôç öñïíôßäá áðü ôï õðïóôçñéêôéêü ðåñéâÜë-
ëïí, Þ ìå ìéá êïéíùíéêïðïßçóç ôçò öñïíôß-
äáò ôïõ ðëçèõóìïý áðü ìéá αυτενεργού-
σα êïéíüôçôá, áëëÜ ùò ôï éäåïëïãéêü ü÷çìá 
ðïõ èá ìåôáöÝñåé ôçí õðïâÜèìéóç êáé ôçí 
õðï÷ñçìáôïäüôçóç óôéò õðçñåóßåò øõ÷é-
êÞò õãåßáò, ìå åðáêüëïõèï ôçí êåñäïóêï-
ðéêÞ éäéùôéêÞ äñÜóç. 

 Ï åíôáöéáóìüò ôïõ ÊñÜôïõò Ðñüíïéáò 
êáé Äéêáßïõ áðïôåëåß óõíåéäçôÞ ïéêïíïìéêÞ 
åðéëïãÞ ôùí åõñùðáúêþí åëßô êáé ðëçãþíåé 
ó÷åäüí ôï óýíïëï ôùí ÅëëÞíùí ðïëéôþí. Åß-
íáé Ýíá êáèïëéêü æÞôçìá áíôßóôáóçò êáé ùò 
ôÝôïéï ïé  åñãáæüìåíïé êáé ïé ÷ñÞóôåò õðçñå-
óéþí (Üôïìá, ïéêïãÝíåéåò) ôçò øõ÷éêÞò õãåßáò 
ïöåßëïõí êáé ðñÝðåé íá ôï áíôéìåôùðßóïõí 
óå óõììá÷ßá ìå ôçí åõñýôåñç êïéíùíßá êáé 
ìå óõíôïíéóìÝíç êáé áõôüíïìç äñÜóç óôïõò 
åñãáóéáêïýò ÷þñïõò.

*Áíôéðñüåäñïò Óõëëüãïõ ÅñãáæïìÝíùí 
ÊÅÈÅÁ

Ç áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò...
Εφιαλτικές οι συνέπειες στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις “μεταρρυθμίσεις”

Του ∆ημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

∆ευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 19:30: Οι Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν το βιβλίο του 
Γιώργου Καραμπελιά, Η ανολοκλήρωτη επα-
νάσταση του Ρήγα Βελεστινλή, στη Θεσσα-
λονίκη. 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 20:00: Ανοι-
χτή εκδήλωση για τις γερμανικές πολεμικές 
οφειλές, όπου πριν τη συζήτηση που θα ακο-
λουθήσει, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ Ένα 
τραγούδι για τον Αργύρη: Η συγκινητική ιστο-
ρία του Αργύρη Σφουντούρη, 4χρονου που 
επέζησε της κτηνώδους σφαγής των Γερμα-
νικών ∆υνάμεων κατοχής, την 10η Ιουνίου 
1994 στο ∆ίστομο, όταν σε λιγότερο από δύο 
ώρες σκοτώνονται 218 κάτοικοι του χωριού-
γυναίκες, άνδρες, γέροι, μωρά και βρέφη, 
μέσα από το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του 
Στέφαν Χάουπτ. 

Εξαιρετικά επίκαιρο εν όψει της γνωστής υπό-
θεσης των αποζημιώσεων του ∆ιστόμου που 
εκδικάσθηκε στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χά-
γης περί τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρί-
ου μετά από προσφυγή του Γερμανικού Κρά-
τους κατά των ιστορικών αποφάσεων της 
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (2000) και 
του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της 
Ρώμης (2008) και οι οποίες αποτελούν ση-
μαντική νίκη στη δικαίωση των Ελλήνων θυ-
μάτων του Ναζισμού και τις γερμανικές απο-
ζημιώσεις. 

Εξαιρετικά επίκαιρο καθώς θυμίζει στην ελληνι-
κή κυβέρνηση να πράξει επί τέλους το ιστο-
ρικό της χρέος και να διεκδικήσει τις απο-
ζημιώσεις από την Γερμανία, ως Ελλάδα, τη 
μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ∆ΕΝ έχει αποζη-
μιωθεί από την Γερμανία. 

Εξαιρετικά επίκαιρο για τους αναγκαίους συ-
νειρμούς που παράγονται από την δική μας 
κατάσταση ως λαού-βορά στην “εξυπηρέτη-
ση του χρέους” των δανειστών μας, Γερμα-
νών και λοιπών Ευρωπαίων-∆ΝΤών.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 19:00: Ανοιχτή συ-
ζήτηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου, το 
θέμα της οποίας θα ανακοινωθεί σύντομα. 
Επιπλέον, στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση 
αφίσας για το Πολυτεχνείο.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 20:00: Προβολή 
ταινίας: Το Μίσος (La Haine). Γαλλική ταινία 
σε σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με τους: Βαν-
σέν Κασέλ, Σαίντ Ταγκμαουί, Μπενουά Μα-
ζιμέλ. Υπόθεση: Τρεις νεαροί μετανάστες θα 
προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση για το 
φίλο τους που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας. 
Περιφερόμενοι άσκοπα στις φτωχογειτονιές 
του Παρισιού με ένα κλεμμένο περίστροφο 
στα χέρια τους θα ζήσουν ένα συνταρακτι-
κό 24ωρο, προσπαθώντας να πείσουν όσους 
δεν τους σέβονται ότι θα πρέπει να τους φο-
βούνται…

Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 22:00: Βραδιά 
έντεχνης και ροκ μουσικής στο στέκι του Άρ-
δην). 

Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου γωνία στον 8ο 
όροφο. Τηλ 2310 543751

www.ardinthess.wordpress.com

Ðñüãñáììá 
åêäçëþóåùí 
óôç Èåó/íßêç

Ïé èåñáðåõüìåíïé êéíäõíåýïõí íá ìåß-
íïõí óôï äñüìï...
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Ç åðÝìâáóç ôïõ ÍÁÔÏ óôç Ëé-
âýç áíïßãåé Ýíá íÝï êåöÜëáéï 
óôç äéåèíÞ áóöÜëåéá. Ç áðïêá-
ëïýìåíç «Åðé÷åßñçóç ÅíùìÝ-
íïò ÐñïóôÜôçò» ôïõ ÍÁÔÏ ðñï-
êÜëåóå ðïëëÝò áíôéäñÜóåéò ëüãù 
ôïõ üôé ç óõììá÷ßá åðÝìåíå ðùò 
ç åðÝìâáóç óôç Ëéâýç åß÷å ôçí 
Ýãêñéóç ôïõ ÏÇÅ, åíþ ç Êßíá 
êáé ç Ñùóßá ôï áíôÝêñïõáí ìå ôï 
åðé÷åßñçìá üôé ç áðüöáóç 1973 
ôïõ ïñãáíéóìïý äåí ðñïÝâëå-
ðå ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôéò ïðïß-
åò áíÝëáâå ôï ÍÁÔÏ óôç Ëéâýç.

O 
ôñüðïò åðßóçò ðïõ ôï 
ÍÁÔÏ ôåëåéþíåé ôçí 
åðé÷åßñçóç ðñïêáëåß 
áíôéäñÜóåéò. Ç áíáêïß-

íùóç ôïõ ã.ã. ôïõ ÍÁÔÏ, ÑÜóìïõ-
óåí, ôçí ÐáñáóêåõÞ, ãéá ôïí ôåñ-
ìáôéóìü ôçò åðé÷åßñçóçò, èÝôåé íÝá 
ðñïçãïýìåíá ãéá ôï ìÝëëïí ðåñéöå-
ñåéáêþí óõãêñïýóåùí üðùò áõôÞ 
ôçò Óõñßáò. 

Ï ÑÜóìïõóåí, åðÝìåéíå üôé ç 
åðé÷åßñçóç óôç Ëéâýç Þôáí óå ðëÞ-
ñç áñìïíßá ìå ôçí «éóôïñéêÞ åíôï-
ëÞ» ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò ãéá 
ôçí «ðñïóôáóßá ôïõ ëáïý ôçò Ëéâý-
çò». Ôå÷íçÝíôùò üìùò, áðÝöõãå íá 
áíáöåñèåß óôçí ïìüöùíç áðüöá-
óç 2016 ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåß-
áò ôçí ÐÝìðôç 31 Ïêôùâñßïõ, ãéá 
Üñóç ôçò æþíçò áðáãüñåõóçò ðôÞ-
óåùí ðÜíù áð’ ôç Ëéâýç. Ïõóéáóôé-
êÜ, ç áíáêïßíùóç ôïõ ÑÜóìïõóåí 
êáôÝäåéîå ðùò ôï ÍÁÔÏ áðïöÜóé-
óå, áðü ìüíï ôïõ, íá ôåñìáôßóåé ôçí 
åðé÷åßñçóç óôéò 31 Ïêôùâñßïõ.

¼íôùò, ìÝ÷ñé ôçí 31ç Ïêôùâñß-
ïõ, ôï ÍÁÔÏ åðÝìåíå üôé èá óõíÝ÷é-
æå íá åëÝã÷åé ôçí êáôÜóôáóç êáé óå 
ðåñßðôùóç áíÜãêçò èá áíôáðïêñé-
íüôáí óå áðåéëÝò åíáíôßïí ðïëéôþí.

Äéðëü ðáéãíßäé

Ç Ñùóßá ðéóôåýåé üôé ç áðáãü-
ñåõóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ ëéâõêïý åíá-
åñßïõ ÷þñïõ Ý÷åé åäþ êáé êáéñü êá-
ôáóôåß áíá÷ñïíéóìüò… êáé ðùò êÜèå 
ìïíïìåñÞò äñÜóç óôçí ðåñéï÷Þ åß-
íáé áðáñÜäåêôç êáé óå áíôßèåóç ìå 
ôçí áðüöáóç 1973 ôïõ ÏÇÅ. Ðáñ’ 
üëá áõôÜ üìùò, áöïý ç Êßíá êáé ç 
Ñùóßá óõíáßíåóáí óôçí áðüöáóç 
1973, Ýìåéíáí áðëïß ðáñáôçñçôÝò 
ôùí ãåãïíüôùí, äåß÷íïíôáò ôçí áäõ-
íáìßá Þ ôçí áðñïèõìßá ôïõò (Þ êáé 
ôá äýï) íá êÜíïõí ôï æÞôçìá ôçò Ëé-
âýçò êåíôñéêü èÝìá óôç ó÷Ýóç óõ-
íåñãáóßáò-áíôáãùíéóìïý ôïõò ìå 
ôéò ÇÐÁ. Ç ðåñßðôùóç ôçò Ëéâýçò 
Ýäåéîå üôé ç Ñùóßá (êáé óå êÜðïéï 

âáèìü ç Êßíá) ôï Ýðáéîáí äßðïñôï.
Êé üëá áõôÜ, åíþ ôç óôéãìÞ ëÞ-

øçò ôçò áðüöáóçò 1973 äéáöáé-
íüôáí üôé èá ìðïñïýóå íá õðÜñîåé 
ìéá åíéáßá óôÜóç ôùí BRICS óå ó÷Ý-
óç ìå ôç Ëéâýç, äåäïìÝíïõ üôé êáé ç 
Âñáæéëßá, ç Éíäßá êáé ç Íüôéá Áöñé-
êÞ åêðñïóùðïýíôáí óôï Óõìâïý-
ëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ.

Ìå áðëÜ ëüãéá, öáßíåôáé üôé ïé 
ÂRÉCS äéáóðþíôáé, ìå ôéò ôñåéò ÷þ-
ñåò «ÂÉS» íá èåùñïýí, ìå ôçí áðá-
ñáßôçôç äüóç áðïãïÞôåõóçò, üôé ôï 
DNA ôçò Ñùóßáò êáé ôçò Êßíáò óõ-
íÜäåé ðåñéóóüôåñï ìå ôá ìüíéìá ðÝ-
íôå ìÝëç ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåß-
áò, ðáñÜ ìå ôï äéêü ôïõò. 

¸ôóé ïé ÷þñåò ÂÉS Ý÷ïõí ðëÝ-
ïí áðïöáóßóåé íá ëåéôïõñãÞóïõí 
ìÝóù ôïõ öüñïõì ôïõò, ðïõ öÝñåé 
ôçí ïíïìáóßá ÉÂSA, óå ü,ôé áöïñÜ 
ôç Óõñßá, ðáñÜ íá ëåéôïõñãÞóïõí 
áêüìç ìéá öïñÜ óáí ôá óêõëÜêéá 
ôçò Êßíáò êáé ôçò Ñùóßáò. Ç ðåñß-

ðôùóç ôçò Ëéâýçò öáßíåôáé ðùò 
Ý÷åé õðïóêÜøåé ôçí áîéïðéóôßá ôùí 
ÂRICS ùò ìéáò äõíáôÞò ðïëéôéêÞò 
öùíÞò óôç äéåèíÞ óêçíÞ. Oé ÂRICS 
èá ÷ñåéáóôïýí êáéñü ìÝ÷ñé íá áíá-
óõãêñïôçèïýí, áí ôåëéêÜ ãßíåé áõôü, 
êáé ãéá ôï ðñïâëÝøéìï ìÝëëïí ìÜë-
ëïí èá ðáñáìåßíïõí ìéá áðëÞ «ëÝ-
ó÷ç óõæçôÞóåùí».

Ç Ñùóßá âÝâáéá åðÝäåéîå 
áêñáßï ðñáãìáôéóìü óôçí ðåñßðôù-
óç ôçò ëéâõêÞò êñßóçò, ëåéôïõñãþ-
íôáò ãéá ôï áðïêëåéóôéêü ôçò üöå-
ëïò. Åðéðñüóèåôá, áõôÞ ôç óôéãìÞ ç 
Ìüó÷á äåí èÝëåé íá ðåñéðëÝîåé ôá 
ðñÜãìáôá óôéò åðáöÝò ôçò ìå ôç íÝá 
ëéâõêÞ êõâÝñíçóç, ôç Äýóç, Þ ôéò 
áñáâéêÝò ìïíáñ÷ßåò ôïõ Ðåñóéêïý 
Êüëðïõ ðïõ óõììÜ÷çóáí ìå ôéò äõ-
ôéêÝò äõíÜìåéò. Õðü áõôü ôï ðíåý-
ìá, ç ñùóéêÞ êõâÝñíçóç áðÝññéøå 
ðñüóöáôá ìéá êßíçóç ôçò Äïýìáò 
íá åãêñßíåé Ýíá øÞöéóìá ðïõ êáôá-
äßêáæå ôïí áðïôñüðáéï èÜíáôï ôïõ 

ÌïõáìÜñ ÊáíôÜöé.
 

Ïìïéüôçôåò ìå ôçí Áâçóóõíßá
 
Ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôçò 

Ñùóßáò, ÓåñãêÝé Ëáâñüö, óõììå-
ôåß÷å óôçí ðñþôç óõíäéÜóêåøç 
õðïõñãþí ôïõ Óõìâïõëßïõ Óõíåñ-
ãáóßáò Óôñáôçãéêïý Äéáëüãïõ Ñù-
óßáò-Ðåñóéêïý Êüëðïõ (RUSSIA-
GCC), ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôá ÅíùìÝ-
íá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá.

Ç áíáêïßíùóç ôïõ ñùóéêïý 
õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí ðåñéÝãñá-
øå ôç óõíäéÜóêåøç ùò ìéá óõíåñãá-
óßá ðïõ «åîõðçñåôåß ôá ìáêñïðñü-
èåóìá óõìöÝñïíôá ôçò Ñùóßáò êáé 
âïçèÜ óôçí åíäõíÜìùóç ôçò ÷þñáò 
ìáò óôïí áñáâéêü-ìïõóïõëìáíéêü 
êüóìï» êáé «ðñïùèåß ôá ñùóéêÜ 
åðé÷åéñçìáôéêÜ óõìöÝñïíôá óôïí 
Êüëðï, áëëÜ êáé ðñïóåëêýåé ÷ñç-
ìáôéêïýò ðüñïõò áðü ôïí Êüëðï 
ðñïò ôç Ñùóßá».

Ïé Ñþóïé ìðïñåß íá åíäéáöÝñï-
íôáé ãéá åðåíäýóåéò, ôï ÍÁÔÏ üìùò 
Ý÷åé Üëëç áôæÝíôá êáé ôçí ðñïùèåß 
áíáëüãùò. Ï ÑÜóìïõóåí, ìå ðñü-
óöáôç äÞëùóÞ ôïõ, åðéâåâáßùóå ôï 
ãåãïíüò üôé ïé óçìáíôéêÝò áðïöÜ-
óåéò óå ó÷Ýóç ìå ôç Ëéâýç äåí èá 
ëçöèïýí áðü ôï Óõìâïýëéï Áóöá-
ëåßáò ôïõ ÏÇÅ, áëëÜ áðü êïéíïý 
áðü ôç «äçìïêñáôéêÞ Ëéâýç» êáé 
ôï ÍÁÔÏ. Åðßóçò äÞëùóå ìå êõ-
íéêü ôñüðï üôé «ôï ÍÁÔÏ âñßóêå-
ôáé êïíôÜ êáé åßíáé Ýôïéìï íá äñÜóåé, 
áí ÷ñåéáóôåß êáé ôïõ æçôçèåß, ãéá íá 
âïçèÞóåé ôïõò Ëßâõïõò íá äéáìïñ-
öþóïõí ôéò õðçñåóßåò áóöáëåßáò 
êáé Üìõíáò, ðïõ üëåò ïé äçìïêñá-
ôßåò ÷ñåéÜæïíôáé ãéá íá ðáñáìåßíïõí 
åëåýèåñåò êáé áóöáëåßò».

Óå ðáñüìïéï ôüíï, ï ðñüåäñïò 
ôïõ Åèíéêïý Ìåôáâáôéêïý Óõì-
âïõëßïõ óôçí Ôñßðïëç, Ìïõóôá-
öÜ Áìðíôïýë Ôæáëßë, æÞôçóå áðü 
ôï ÍÁÔÏ íá óõíå÷ßóåé ôéò äñáóôç-
ñéüôçôÝò ôïõ óôç Ëéâýç ôïõëÜ÷éóôïí 
ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ.

¸ôóé, ðáñÜ ôçí áðüöáóç 2016 
ôïõ ÏÇÅ, ôá áåñïóêÜöç ôïõ ÍÁÔÏ 
èá óõíå÷ßóïõí íá ðåñéðïëïýí 
óôïõò ëéâõêïýò ïõñáíïýò, åíþ íá-
ôïúêïß åêðáéäåõôÝò èá äçìéïõñãÞ-
óïõí áðü ôçí áñ÷Þ ôéò ëéâõêÝò Ýíï-
ðëåò äõíÜìåéò, ïé ïðïßåò èá õéïèå-
ôÞóïõí íáôïúêÜ ðñüôõðá åêðáßäåõ-
óçò êáé ìå ôá ëéâõêÜ ðåôñïäïëÜñéá 
èá áãïñÜóïõí üðëá ðïõ èá ôéò êÜ-
íïõí óõìâáôÝò ìå ôï ÍÁÔÏ. ¼ëá 
áõôÜ âÝâáéá èá óõìâïýí ôáõôü-
÷ñïíá ìå ôç äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ 
êáèåóôþôïò óôçí Ôñßðïëç, ãéá ôçí 
ðëÞñç ìåôáôñïðÞ ôçò Ëéâýçò óå 
íáôïúêü ðñïôåêôïñÜôï.

Του Μ.Κ.Μπαντρακουμάρ*

Ôï ÍÁÔÏ åãêáèßóôáôáé óôç Ëéâýç
Η επέμβαση της ατλαντικής συμμαχίας στη Λιβύη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή ασφάλεια

»

...«ôï ÍÁÔÏ åßíáé Ýôïéìï íá äñÜóåé, íá âïçèÞóåé ôïõò Ëßâõïõò íá äéáìïñöþóïõí ôéò õðçñåóßåò áóöáëåßáò 
êáé Üìõíáò ðïõ üëåò ïé äçìïêñáôßåò ÷ñåéÜæïíôáé ãéá íá ðáñáìåßíïõí åëåýèåñåò ...»

“ 

Η Λιβύη αποτέ-
λεσε το πρώτο 
τεστ του νέου 
στρατηγικού 
δόγματος του 
ΝΑΤΟ, το οποίο 
υιοθετήθηκε στη 
Λισσαβόνα πριν 
ένα χρόνο και 
το οποίο μετέ-
τρεψε τη συμ-
μαχία σε μια 
νέα δύναμη 
ασφαλείας στον 
21ο αιώνα...
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Ç ÏõÜóéãêôïí åðåêôåßíåé ôéò «áíèñùðé-
óôéêÝò» óôñáôéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ôçò 
óôçí ÁöñéêÞ.  Óå êÜðïéåò ÷þñåò ãéá íá 
ðåñéïñßóåé ôï åìðüñéï üðëùí êáé óå êÜ-
ðïéåò Üëëåò ãéá íá ôá âÜëåé ìå åãêëçìá-
ôéêÝò óõììïñßåò. ÊÜèå äéêáéïëïãßá åßíáé 
áñêåôÜ êáëÞ ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ åëÝã-
÷ïõ ôçò ìáýñçò çðåßñïõ êáé ôïõ åêðëç-
êôéêïý ôçò ðëïýôïõ. ¼ìùò, ìéá âáèýôå-
ñç áíÜëõóç, óýìöùíá ìå ôïí ãåùãñÜ-
öï ÌÜíëéï Íôéíïýôóé, äåß÷íåé ðùò ç äé-
åßóäõóç ôùí ÇÐÁ óôçí ÁöñéêÞ áíôéãñÜ-
öåé ðéóôÜ ôï ðáëéü åõñùðáúêü áðïéêéá-
êü ìïíôÝëï.

Μ 
åôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ëéâõ-
êïý êñÜôïõò áðü ôçí åðé÷åß-
ñçóç «ÅíùìÝíïò ÐñïóôÜôçò», 
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò ñß-

÷ôçêáí ðÜíù áðü 40.000 âüìâåò, óå ðÜíù 
áðü 10.000 áðïóôïëÝò âïìâáñäéóìïý, êáé 
äüèçêáí áöåéäþò üðëá óå éóëáìéêÝò ïìÜ-
äåò ðïõ ðáëáéüôåñá ÷áñáêôçñßæïíôáí åðé-
êßíäõíïé ôñïìïêñÜôåò, ç ÏõÜóéãêôïí åîÝ-
öñáóå ôçí áíçóõ÷ßá ôçò ãéá ôçí ðéèáíüôçôá 
ôá üðëá, ðïõ âñßóêïíôáé óå êñáôéêÝò áðïèÞ-
êåò, íá ðÝóïõí óå «ëÜèïò ÷Ýñéá». 

Ôï ÓôÝéô ÍôéðÜñôìåíô áíôÝäñáóå áìÝóùò, 
áðïóôÝëëïíôáò óôç Ëéâýç ïìÜäåò óôñáôéùôé-
êþí åñãïëÜâùí ðïõ, ìå ôç âïÞèåéá 30 åêá-
ôïììõñßùí äïëáñßùí, èá «áóöáëßóïõí» ôï 
ïðëïóôÜóéï ôçò ÷þñáò. Ðßóù üìùò áðü ôçí 
åðßóçìç áðïóôïëÞ, ìÜëëïí êñýâåôáé ôï ðéï 
ðéèáíü ó÷Ýäéï ôçò óéùðçñÞò áíÜëçøçò ôïõ 
åëÝã÷ïõ ôùí ëéâõêþí óôñáôéùôéêþí âÜóåùí. 
ÐáñÜ ôç äçëùìÝíç áðüöáóç ôïõ ÍÁÔÏ 
íá ìç óôåßëåé ÷åñóáßá óôñáôéùôéêÜ ôìÞìá-
ôá óôç Ëéâýç, ìõóôéêïß ðñÜêôïñåò êáé åéäé-
êÝò äõíÜìåéò áðü ôéò ÇÐÁ, ôç Ì. Âñåôáíßá, 
ôç Ãáëëßá, ôçí Éôáëßá, ôï ÊáôÜñ êáé Üëëåò ÷þ-
ñåò, Ý÷ïõí åäþ êáé êáéñü óôáëåß óôç ÷þñá 
üðïõ êáôçýèõíáí ôéò áåñïðïñéêÝò åðéèÝ-
óåéò êáé çãÞèçêáí ôùí ÷åñóáßùí åðé÷åéñÞ-
óåùí. Ôþñá ðéá, ç áðïóôïëÞ ôïõò åßíáé íá 
åîáóöáëßóïõí üôé ç «áðåëåõèåñùìÝíç» Ëé-
âýç èá ðáñáìåßíåé õðü ôïí Ýëåã÷ï ôùí äõ-
íÜìåùí ðïõ ôçí «áðåëåõèÝñùóáí».

Ôç 14ç Ïêôùâñßïõ, ôçí ßäéá ìÝñá ðïõ 
ç ÏõÜóéãêôïí áíáêïßíùóå ôçí áðïóôïëÞ 
ôùí óôñáôéùôéêþí õðåñãïëÜâùí óôç Ëéâýç, 
ï ðñüåäñïò ÏìðÜìá áíáêïßíùóå üôé óôÝë-
íåé ôéò áìåñéêáíéêÝò åéäéêÝò äõíÜìåéò óôçí 
ÊåíôñéêÞ ÁöñéêÞ, îåêéíþíôáò ìå Ýíá áðü-
óðáóìá 100 áíäñþí. Åðßóçìá èá ëåéôïõñ-
ãÞóïõí ùò «óýìâïõëïé» ôùí ôïðéêþí åíü-
ðëùí äõíÜìåùí ðïõ ðïëåìïýí åíáíôßïí 
ôïõ «Óôñáôïý Áíôßóôáóçò ôïõ Êõñßïõ». Ãéá 
ôç óõãêåêñéìÝíç áðïóôïëÞ, ïé Áìåñéêáíïß 
Ý÷ïõí Þäç äéáèÝóåé ôï ðïóü ôùí 40 åêáôïì-
ìõñßùí äïëáñßùí.

¼ìùò, ç ðñáãìáôéêÞ áðïóôïëÞ áõôïý 
ôïõ åéäéêïý áìåñéêáíéêïý åêóôñáôåõôéêïý 
áðïóðÜóìáôïò åßíáé íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá 

äßêôõï óôñáôéùôéêïý åëÝã÷ïõ óôçí ðåñéï÷Þ 
ðïõ êáëýðôåé ôçí ÏõãêÜíôá, ôï ÓïõäÜí, ôï 
Ìðïõñïýíôé, ôçí ÊåíôñïáöñéêáíéêÞ Äçìï-
êñáôßá êáé ôç ËáúêÞ Äçìïêñáôßá ôïõ Êïí-
ãêü. Ôáõôü÷ñïíá, åíþ ïé ÇÐÁ óôÝëíïõí ôéò 
åéäéêÝò äõíÜìåéò ôïõò óôçí ÏõãêÜíôá êáé ôï 
Ìðïõñïýíôé ãéá íá ðñïóôáôÝøïõí, êáôÜ ôá 
ëåãüìåíÜ ôïõò, ôéò äýï ÷þñåò áðü ôéò èçñé-
ùäßåò ôïõ «Óôñáôïý ôïõ Êõñßïõ» -ïé óôñáôé-
þôåò ôïõ ïðïßïõ õðïôßèåôáé üôé åìöïñïýíôáé 
áðü ÷ñéóôéáíéêü ìõóôéêéóìü-÷éëéÜäåò óôñáôé-
þôåò áðü ôçí ÏõãêÜíôá êáé ôï Ìðïõñïýíôé 
ðïëåìïýí óôç Óïìáëßá ãéá ëïãáñéáóìü ôùí 
ÇÐÁ åíáíôßïí ôçò éóëáìéêÞò ïìÜäáò Áë Óá-
÷Üìð.

Ïé óõãêåêñéìÝíïé áõôïß óôñáôéþôåò áðü 
ôéò äýï ÷þñåò õðïóôçñßæïíôáé áðü ôï Ðå-
íôÜãùíï, ôï ïðïßï ôïí Éïýíéï ôïõò åîüðëéóå 
ìå üðëá áîßáò 45 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí, 
üðùò ìéêñÜ ìç åðáíäñùìÝíá áåñïóêÜöç 

êáé äéüðôñåò íõ÷ôåñéíÞò üñáóçò.
Óôéò 16 Ïêôùâñßïõ, äýï ìÝñåò ìåôÜ ôçí 

Ýíáñîç ôçò áìåñéêáíéêÞò åðé÷åßñçóçò óôçí 
ÊåíôñéêÞ ÁöñéêÞ, ç ÊÝíõá Ýóôåéëå óôñá-
ôåýìáôá óôç Óïìáëßá. Ôï ðñüó÷çìá Þôáí ç 
ðñïóôáóßá ôçò åðéêñÜôåéáò ôçò ÊÝíõáò áðü 
Óïìáëïýò ëçóôÝò êáé ðåéñáôÝò, áëëÜ óôçí 
ðñáãìáôéêüôçôá ç åðé÷åßñçóç ôùí Êåíõá-
ôþí Ýãéíå ãéá ëïãáñéáóìü ôùí ÇÐÁ êáé óôï-
÷åýåé óôçí åðßôåõîç ôùí óôñáôçãéêþí ôïõò 
óôü÷ùí, åéäéêÜ ìåôÜ ôï  öéÜóêï ôçò åðÝì-
âáóçò óôçí Áéèéïðßá, ðïõ êáé áõôÞ õðïêé-
íÞèçêå áðü ôéò ÇÐÁ. Óôç Óïìáëßá, üðïõ ç 
«êõâÝñíçóç» õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ÏõÜ-
óéãêôïí êáé åëÝã÷åé ìüíï ìéá ðåñéöÝñåéá ôïõ 
Ìïãêáíôßóïõ, ç ÓÉÁ äñá åäþ êáé êáéñü ìå 
êáôÜëëçëá åêðáéäåõìÝíïõò êáé åîïðëéóìÝ-
íïõò ôïðéêïýò êïìÜíôï êáé éäéùôéêïýò óôñá-
ôéùôéêïýò åñãïëÜâïõò.

Ïé ÇÐÁ ðñïóðáèïýí Ýôóé íá åëÝã-
îïõí ôéò óôñáôçãéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò áöñéêá-
íéêÞò çðåßñïõ. Ôç Ëéâýç, óôï óôáõñïäñüìé 
áíÜìåóá óôç Ìåóüãåéï, ôçí ÁöñéêÞ êáé ôç 
ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ôçí ÁíáôïëéêÞ êáé Êå-
íôñéêÞ ÁöñéêÞ ðïõ äåóðüæïõí óôïí Éíäéêü 
êáé Áôëáíôéêü Ùêåáíü áíôßóôïé÷á. Åíþ áñ-
÷éêÜ ìïéÜæåé ðåñßðëïêï, ôï ðáéãíßäé îåêáèá-
ñßæåé áí êÜðïéïò êÜíåé ôïí êüðï íá êïéôÜîåé 
Ýíá ÷Üñôç ôçò ðåñéï÷Þò. ¸íáò éóôïñéêüò Üô-
ëáíôáò èá áðïêáëýøåé áêüìá êáëýôåñá óå 
ðïéï âáèìü ç íåï-áðïéêéïêñáôßá áíôéãñÜöåé 
ôï ðáëéü áðïéêéáêü ìïíôÝëï. 

ÌåôÜöñáóç: Dean M.

Του Μάνλιο Ντινούτσι

Ç Ëéâýç áðïôÝëåóå ôï ðñþôï ôåóô 
ôïõ íÝïõ óôñáôçãéêïý äüãìáôïò ôïõ 

ÍÁÔÏ, ôï ïðïßï õéïèåôÞèçêå óôç Ëéóóáâü-
íá ðñéí Ýíá ÷ñüíï êáé ôï ïðïßï ìåôÝôñåøå ôç 
óõììá÷ßá óå ìéá íÝá äýíáìç áóöáëåßáò óôïí 
21ï áéþíá, éêáíÞ êáé ðñüèõìç íá åðåìâáßíåé 
óå äéÜöïñá èåñìÜ óçìåßá ôïõ ðëáíÞôç, ìå Þ 
÷ùñßò ôçí Üäåéá ôïõ ÏÇÅ.

Ôï óßãïõñï åßíáé üôé ôï ÍÁÔÏ äåí ðñüêåé-
ôáé íá öýãåé áðü ôç Ëéâýç êáé áí ìåëåôÞóïõ-
ìå ðñïóåêôéêÜ ôçí ðåñßðôùóÞ ôçò,  èá äéáðé-
óôþóïõìå ðùò Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá ãéá ôï 
äéåèíÝò óýóôçìá. Ç Ñùóßá, ç Êßíá, ïé BRICS, 
ôï IBSA, Þ ïëüêëçñç ç äéåèíÞò êïéíüôçôá áõ-
ôïý ðïõ ïíïìÜæåôáé ðïëõðïëéêüò êüóìïò, 
äåí êáôÜöåñáí íá êÜíïõí ôßðïôå ãéá íá óôá-
ìáôÞóïõí ôï ÍÁÔÏ óôç ëéâõêÞ åêóôñáôåßá 
ôïõ êáé ôþñá Ý÷åé äçìéïõñãçèåß Ýíá éó÷õñü 
ðñïçãïýìåíï.

Ãéá ôïõò éóôïñéêïýò, ç ëéâõêÞ ðåñßðôùóç 
áðïôåëåß ìéá óõãêñéôéêÞ ìåëÝôç ôçò «äéðëù-
ìáôßáò ôùí ìåãÜëùí äõíÜìåùí» êáé Ýíáí êõ-
íéêü êáôåõíáóìü ôçò åðéèåôéêüôçôáò. Èõìß-
æåé óå ðïëëÜ ôçí êñßóç ôçò Áâçóóõíßáò ôï 
1934. ¼ðùò, üìùò, ï êáôåõíáóìüò ôçò åðéôé-
èÝìåíçò Éôáëßáò óôçí Áâçóóõíßá äåí ôç óôá-
ìÜôçóå áðü ìåëëïíôéêÝò åðéèåôéêÝò åíÝñãåéåò, 
ìðïñåß íá ãßíåé äéáöïñåôéêÜ ôþñá ðïõ ç ðñï-
óï÷Þ ôïõ ÍÁÔÏ óôñÝöåôáé Þäç óôç Óõñßá;

Áíáäçìïóßåõóç áðü ôçí éóôïóåëßäá: 
atimes.com

ÌåôÜöñáóç: Dean M

Οι Η.Π.Α. αντιγράφουν πιστά το παλιό ευρωπαϊκό αποικιακό μοντέλο

Ôï ìåãÜëï ðáéãíßäé ôçò ÁöñéêÞò»

Ôï óßãïõñï åßíáé üôé ôï ÍÁÔÏ äåí ðñüêåéôáé 
íá öýãåé áðü ôç Ëéâýç

Ç ðñáãìáôéêÞ áðïóôïëÞ áõôïý ôïõ åéäéêïý áìåñéêáíéêïý åêóôñáôåõôéêïý áðïóðÜóìá-
ôïò åßíáé íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá äßêôõï óôñáôéùôéêïý åëÝã÷ïõ óôçí êåíôñéêÞ ÁöñéêÞ

“ 

Ένας ιστορικός άτλα-

ντας θα αποκαλύψει 

ακόμα καλύτερα σε 

ποιο βαθμό η 

νεοαποικιοκρατία 

αντιγράφει το παλιό 

αποικιακό μοντέλο...

                                                                                                                                                    ΚΟΣΜΟΣ



Αριθμός φύλλου 79                       ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Νοεμβρίου 201122
     ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Μοράλες έκανε στροφή 180 μοιρών σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο στον Αμαζόνιο

Åäþ êáé äýï ìÞíåò, ðïëßôåò áðü ôéò éèá-
ãåíéêÝò êïéíüôçôåò Üíôåîáí ôçí ðåßíá, ôçí 
åîÜíôëçóç êáé ôçí áóôõíïìéêÞ âáñâáñü-
ôçôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìéáò ìåãÜëçò ðï-
ñåßáò áðü ôïí Áìáæüíéï ùò ôçí Ýäñá ôçò 
åîïõóßáò, óôç Ëá Ðáò, 500 ÷éëéüìåôñá 
ìáêñéÜ êáé 4.000 ìÝôñá øçëüôåñá.

Η 
áðïöáóéóôéêÞ êáé áðïôåëåóìá-
ôéêÞ êéíçôïðïßçóç Ý÷åé ïäçãÞ-
óåé óôçí áíáóôïëÞ ôçò êáôáóêåõ-
Þò ìéáò åèíéêÞò ïäïý, ç ïðïßá èá 

ðåñíïýóå áðü ôçí êáñäéÜ ôçò ðñïóôáôåõüìå-
íçò äáóéêÞò ôïõò ðåñéï÷Þò, ðïõ åßíáé ãíùóôÞ 
ùò TIPNIS –ôá éóðáíéêÜ áñ÷éêÜ ôïõ Éóéìðü-
ñï. Óôç ãëþóóá ôùí éèáãåíþí–, ç ïðïßá åßíáé 
ôáõôü÷ñïíá åèíéêü ðÜñêï êáé ðåñéï÷Þ ðïõ 
áíÞêåé óôïõò éèáãåíåßò. 
ÁíÜðôõîç Þ êáôáóôñïöÞ; 

Ç éóôïñßá Ý÷åé ùò åîÞò: Ç êõâÝñíçóç 
áíáêïßíùóå ãéá ðñþôç öïñÜ ôçí êáôáóêåõÞ 
åíüò áõôïêéíçôïäñüìïõ ìÝóá áðü ôï TIPNIS 
ôïí Áýãïõóôï. Ï äñüìïò áõôüò, ðïõ èá ÷ñç-
ìáôïäïôïýíôáí áðü ôç Âñáæéëßá, êáôáëáìâÜ-
íåé êåíôñéêü ñüëï óôçí «áëëáãÞ» ôïõ ÌïñÜ-
ëåò, ðïõ áðåéêïíßæåôáé óôï íÝï Óýíôáãìá ôïõ 
2009, ôï ïðïßï êáé áðïôåëåß ìéá íÝá ðñïóÝã-
ãéóç óôïí êáðéôáëéóìü, ìå Ýíá ìåßãìá åèíéêï-
ðïßçóåùí, åêâéïìç÷Üíéóçò êáé ðñïóôáóßáò 
ôñüðùí æùÞò, üðùò ï éèáãåíéêüò, ðïõ âáóß-
æåôáé óôç ÌçôÝñá Ãç Þ ÐáôóáìÜìá. 

Ç êõâÝñíçóç õðïóôÞñéæå üôé ï äñüìïò èá 
óõíÝâáëëå óôçí åèíéêÞ áíÜðôõîç ôçò Âïëéâß-
áò, óõíäÝïíôáò ôéò áãñïôéêÝò êáé ôéò åìðïñé-
êÝò ðåñéï÷Ýò, åíþ ôáõôü÷ñïíá èá âïçèïýóå 
óôçí áíáâÜèìéóç ôùí äçìïóßùí õðçñåóéþí 
ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôïõ åèíéêïý ðÜñêïõ. 

ÁëëÜ ïé êÜôïéêïé ôïõ ÔIPNIS óêÝöôçêáí 
äéáöïñåôéêÜ. ÖïâÞèçêáí üôé ï äñüìïò èá 
åíßó÷õå ôï åìðüñéï íáñêùôéêþí, ôçí áðïøß-
ëùóç ôùí äáóþí êáé ôç ìüëõíóç ôçò ÷ëù-
ñßäáò êáé ôçò ðáíßäáò. Óôá ìÝóá Áõãïýóôïõ, 
ðÜíù áðü 1000 ðïëßôåò îåêßíçóáí áðü ôï 
ðÜñêï ãéá íá õðåñáóðéóôïýí ôïí ôñüðï æùÞò 
ôïõò. 

Ç âßáéç êáôáóôïëÞ ôçò áóôõíïìßáò, êáôÜ 
ôá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ, óõíÝâáëå óôï íá åîá-
óöáëßóïõí ïé äéáäçëùôÝò äçìüóéá õðïóôÞ-
ñéîç. Óå Ýíäåéîç áëëçëåããýçò, ðÜíù áðü 
45% ôùí Âïëéâéáíþí áðåß÷áí áðü ôéò äéêá-
óôéêÝò åêëïãÝò óôá ìÝóá Ïêôùâñßïõ. 

ÊáôÜ ôçí Üöéîç ôùí äéáäçëùôþí óôç 
Ëá Ðáò, äåêÜäåò ÷éëéÜäåò ëáïý áðü üëá ôá 
óôñþìáôá ôçò êïéíùíßáò, îå÷ýèçêáí óôïõò 
äñüìïõò ãéá íá ôïõò õðïäå÷èïýí ùò Þñù-
åò. ÊáôÜ ôçí ôåëåôÞ õðïäï÷Þò, óôçí ðëáôåßá 
Óáí Öñáíóßóêï, ïé çãÝôåò ôïõò áíáöÝñèçêáí 
óôç ìåãÜëç ðïñåßá ôùí ÉíäéÜíùí ôïõ 1990, 
ç ïðïßá åðÝâáëå ãéá ðñþôç öïñÜ ôïí óåâá-
óìü ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõò. Êé áõôÞ Þôáí ìü-
ëéò ç äåýôåñÞ ôïõò ðïñåßá, êáé áõôÞ ôç öïñÜ 
æçôïýóáí íá ãßíïõí óåâáóôÜ ôá äéêáéþìáôá 
ðïõ êÝñäéóáí. 
Ç äé÷áóìÝíç ðñïóùðéêüôçôá ôïõ ÌïñÜ-
ëåò

Ï áõôïêéíçôüäñïìïò ôïõ TIPNIS ïäÞãç-

óå óå óýãêñïõóç ôá áíôéêñïõüìåíá óôïé÷åßá 
ôçò áôæÝíôáò ôïõ ÌïñÜëåò. 

Ùò ï ðñþôïò éèáãåíÞò ðñüåäñïò ôçò Âï-
ëéâßáò, ï ÌïñÜëåò åßíáé ìéá ðïëý åíäéáöÝ-
ñïõóá ðñïóùðéêüôçôá ôçò åã÷þñéáò êáé ôçò 
äéåèíïýò óêçíÞò, ðïõ ðñïêáëåß ôüóï ÷áìü-
ãåëá üóï êáé áíçóõ÷ßåò. Ç õðïóôÞñéîÞ ôïõ 
óôçí êáëëéÝñãåéá êáé ðáñáãùãÞ êüêáò, ç 
åèíéêïðïßçóç ôùí öõóéêþí ðüñùí êáé ç 
áíôßèåóÞ ôïõ ðñïò ôéò ðïëõåèíéêÝò Ý÷åé ðñï-
êáëÝóåé ôç ìÞíéí ôùí ÇÐÁ êáé ôùí åðé÷åéñç-
ìáôéêþí åëßô. 

ÁëëÜ ç éäéáßôåñç ðñïóÝããéóÞ ôïõ óôï 
èÝìá ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò êáé ôçò áíÜðôõ-
îçò, ôïõ Ý÷åé ðñïóäþóåé ôïí ôßôëï ôïõ «ðá-
ãêüóìéïõ Þñùá ôçò ÌçôÝñáò Ãçò» óôá Çíù-
ìÝíá ¸èíç, êáé ôïõ ìá÷çôéêïý õðåñáóðéóôÞ 
ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí éèáãåíþí óôï åóùôåñé-
êü ôçò ÷þñáò. 

Óôç âÜóç ôçò äéáìÜ÷çò ãýñù áðü ôïí 
TIPNIS âñßóêåôáé ç äé÷áóìÝíç ðñïóùðéêü-
ôçôá ôïõ ÌïñÜëåò –ðïõ áðü ôç ìéá åßíáé çãÝ-
ôçò ôùí éèáãåíþí êáé áðü ôçí Üëëç Ýíáò «óï-
óéáëéóôÞò êïêáëÝñï». 

Ç áíôßèåóç ôùí éèáãåíþí óôïí TIPNIS 
ùèåßôáé áðü ôïõò öüâïõò ôïõò ãéá ôçí «áðïé-
êéïðïßçóç» ôçò ðåñéï÷Þò áðü êáëëéåñãçôÝò 
êüêáò, ðïõ áðïôåëïýí ìéá óçìáíôéêÞ ìåñß-
äá ôçò âÜóçò ôïõ ÌïñÜëåò, êáé ãéá ôçí ýðáñ-
îç êïéôáóìÜôùí ðåôñåëáßïõ óôçí ðåñéï÷Þ, ôá 

ïðïßá èá åêìåôáëëåõôåß ç Âñáæéëßá. 
Ïé äýï ðëåõñÝò Ýöôáóáí êïíôÜ óôç óý-

ãêñïõóç óôç Ëá Ðáò, üôáí ïé õðåñáóðéóôÝò 
ôçò êõâÝñíçóçò âãÞêáí óôïõò äñüìïõò ãéá 
íá õðïóôçñßîïõí ôïí áõôïêéíçôüäñïìï êáé 
ôçí «áëëáãÞ», ìéá âäïìÜäá ðñéí öôÜóïõí ïé 
äéáäçëùôÝò óôçí ðüëç. 

ÁëëÜ, áíåîÜñôçôá áðü ôç óýãêñïõóç 
óõìöåñüíôùí ðïõ áðáó÷ïëïýóå ôïí Ìï-
ñÜëåò, ç êïéíÞ ãíþìç åðÝëåîå îåêÜèáñá 
ôï óôñáôüðåäï ôùí éèáãåíþí ôçò TIPNIS. Ï 
áãþíáò ôïõò ìåôáâëÞèçêå óå åèíéêü óýìâï-
ëï, áíáãêÜæïíôáò ôïí ÌïñÜëåò, åí ìÝóù ôçò 
êáôáêñáõãÞò, íá óåâáóôåß ôéò ðåñéâáëëïíôé-
êÝò ôïõ èÝóåéò. 
«Vivir bien»
«Åõ æçí» 

ÊáôÜ ôç óõãêÝíôñùóç ôçò ðëáôåßáò Óáí 
Öñáíóßóêï, Ýíáò äéáäçëùôÞò, ï ×ïóÝ Óá-
íôéíÜâ áðü ôçí éèáãåíéêÞ óõíïìïóðïíäßá 
CONAMAQ ñùôÞèçêå ãéá ôï íüçìá ôçò êé-
íçôïðïßçóçò. «Ôï TIPNIS åßíáé ç éóôïñßá 
ìáò», áðÜíôçóå. «Áðü ôçí åðï÷Þ ôùí ðñïãü-
íùí ìáò, äéáëÝîáìå íá æïýìå óå áñìïíßá ìå 
ôç ÌçôÝñá Ãç. Åßíáé ç ôáõôüôçôÜ ìáò». 

ÕðïóôÞñéîå üôé ôï êïõñÜãéï ôùí äéáäçëù-
ôþí èá åìðíåýóåé ôïõò ðåñéâáëëïíôéóôÝò êáé 
ôïõò õðåñáóðéóôÝò ôùí ìåéïíïôéêþí äéêáéù-
ìÜôùí óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï. «Ðéóôåýù üôé 
áðïôåëïýìå ðáñÜäåéãìá, üôé ðÜíôïôå áîßæåé ï 
áãþíáò», óõìðåñáßíåé. 

Êáèþò ï ðëáíÞôçò ãïíáôßæåé áðü ôéò êá-
ôá÷ñÞóåéò ôïõ ðáãêüóìéïõ êáðéôáëéóìïý, 
îåðçäïýí ìéêñÝò, áëëÜ êáèïñéóôéêÝò åóôßåò 
áíôßóôáóçò, ðïõ åðéâÜëëïõí ôçí áíáãíþñéóç 
äéáöïñåôéêþí ôñüðùí æùÞò. Ðñïùèïýí ôçí 
éäÝá ôïõ Vivir Bien, ôïõ ευ ζήν –ìéá áíôßëç-
øç ðïõ ï ßäéïò ï ÌïñÜëåò ðñïóðáèåß íá ðå-
ñÜóåé óôá ÇíùìÝíá ¸èíç êáé ðïõ Ýñ÷åôáé óå 
áíôßèåóç ìå ôïí êáôáóôñïöéêü, áíôáãùíéóôé-
êü êáé åêìåôáëëåõôéêü êáðéôáëéóìü. Êáèþò 
ïé äéáäçëùôÝò åðéóôñÝöïõí óôïí ôüðï ôïõò, ïé 
ðïëßôåò ôçò Ëá Ðáò ôïõò åõ÷áñéóôïýí ãéá ôï 
êïõñÜãéï êáé ôï èÜññïò ôïõò. ÁðÝäåéîáí üôé 
ïé Âïëéâéáíïß äéáèÝôïõí ôç äýíáìç íá áíá-
ôñÝðïõí ôéò éóïññïðßåò ðñïò üöåëüò ôïõò

Áíáäçìïóßåõóç áðü ôçí çëåêôñïíéêÞ óåëßäá: 
www.newint.org

Äé÷áóìÝíç ðñïóùðéêüôçôá!

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: 
• Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, 
 Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια
•  Περίπτερα: Εξάρχεια 
(έναντι Εθνικής) 
•  Κάνιγγος & Ακαδημίας. 
•  Περίπτερο: Βασιλίσσης 

Σοφίας1 
ΑΙΓΑΛΕΩ 
• Ιερά Οδός 245
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου
(Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 
• Περίπτερο: Αλεξάνδρας και 

Πανόρμου (Σούτσου) 
•  Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και 

Ερυθρού Σταυρού 96
ΒΥΡΩΝΑΣ: Καραολή-∆ημητρίου & 

Α. Φλέμινγκ
∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία 

∆άφνης,
  έναντι δημαρχείου 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: 
•  Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, 
 Βουλιαγμένης 214
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: 
• Περίπτερο: Αρτάκης 119-121
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 
•  Περίπτερο: Κύπρου 182
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 
•  Περίπτερο: Πλ. ∆ημαρχείου.
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: 
•  Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 

194  
 & Κηφισοδότου 
 (μπροστά από καφενείο 

Παρθενών) 
•  Ατρέως 11 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): 
•  Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 

4-6 
•  Τριών Ιεραρχών 113
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 
•  Περίπτερα: Λυκούργου και 

Μεγαλουπόλεως
•  Περίπτερο ηλεκτρικού σταθ-

μού Καλλιθέας

ΕΆΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊ-
ΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΉΣ 
ΣΤΑΘΕΡΆ ΣΗΜΕΊΑ ΠΏΛΗΣΗΣ:

“ 

Στη βάση της διαμάχης 

γύρω από τον TIPNIS 

βρίσκεται η διχασμένη 

προσωπικότητα του Μο-

ράλες –που από τη μια 

είναι ηγέτης των ιθαγε-

νών και από την άλλη 

ένας σοσιαλιστής κοκα-

λέρο

Ï ÌïñÜëåò åßíáé ìéá ðïëý åíäéáöÝñïõóá ðñïóùðéêüôçôá ôçò åã÷þñéáò êáé ôçò äéåèíïýò 
óêçíÞò, ðïõ ðñïêáëåß ôüóï ÷áìüãåëá üóï êáé áíçóõ÷ßåò.

Της Τζιωρτζιάνα Κητ
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Åßìáé ó÷åäüí åõôõ÷Þò, ìÝóá óôç 
ãåíéêåõìÝíç äõóáíåîßá êáé ó´ 
áõôÞí ôçí ðáéäáãùãéêÞ ôïõ ôñü-
ìïõ ðïõ áêïëïõèåßôáé áðü ôïõò 
íôüðéïõò êáé ôïõò åéóáãüìåíïõò 
áñìïóôÝò ôïõ ðñïôåêôïñÜôïõ 
ìáò. Ôï ÷ñÝïò, ìåôáöõóéêÞ Ýí-
íïéá ðëÝïí êáé ìï÷ëüò ãéá ìéá 
Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ ìåôáìüñ-
öùóç ôçò ÷þñáò áðü Äáíßá ôïõ 
Íüôïõ óå Éíäßá ôïõ ÂïññÜ, áðï-
êôÜ óôç óõíåßäçóÞ ìïõ ôá ÷á-
ñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ÄÝíôñïõ ôçò 
Ãíþóçò êáé åêåßíïõ ôïõ óõìâï-
ëéêïý êáñðïý ðïõ ìüíï ìÝóá 
áðü ôçí Ðôþóç ìáò ïäçãåß óôç 
Óùôçñßá.

Έ 
íá åßíáé âÝâáéï, ìåôá-
ìïñöùíüìáóôå. Åßôå 
ïâéäéáêÜ, åßôå áðü áíÜ-
ãêç. ¸ôóé äéáðéóôþíù 

üôé Üíèñùðïé ðïõ Üëëá áíô´ Üëëùí 
öèÝããïíôáí åðß ÷ñüíéá, ôþñá õðï-
óôçñßæïõí üóá ëÝãáìå åìåßò êáé ëïé-
äïñïýìáóôáí ùò ãñáöéêïß ôçò ìå-
ëáã÷ïëßáò. (äåò ôï âéâëßï ìïõ Ï ðï-
ëéôéóìüò óôçí åðï÷Þ ôçò ìåëáã÷ïëß-
áò, åêä. Ðïëýôõðï 2004 ìå Üñèñá 
ìáæåìÝíá áðü ôï ðåñéïäéêü Áíôß). 
Ôþñá ðëÝïí, Ýãéíáí üëïé åðáããåë-
ìáôßåò ìåëáã÷ïëéêïß êáé óõã÷ñü-
íùò, áíïñèüäïîá äéáìáñôõñüìåíïé. 

Óçìåßá ôùí êáéñþí. Ï Øõ÷Üñçò 
ãñÜöåé óáí ôïí ÐáðïõôóÜêç êáé 
ç Ìõñóßíç ÆïñìðÜ Þ ï ÁíäñÝáò 
ÐáððÜò óáí ôïí ÐáíôåëÞ Ìðïõ-
êÜëá êáé ôïí Êþóôá Êáíáâïýñç. 
Åðßóçò ç “ÅëëçíïöñÝíåéá” ìåôÜöå-
ñå ôçí åðáíÜóôáóç ôçò óôï ìáãáæß 
ôïõ êõñ ×áôæçíéêïëÜïõ. Ôá ýóôåñá 
ôïõ êüóìïõ!

Êé Üëëï èáýìá! Ôï Óýóôçìá ìå-
ôáìïñöïýìåíï êáôÝóôçóå ôá ìÝëç 
êáé ôéò ôñï÷áëßåò ôïõ áðü éÝñáêåò 
óå ðåñéóôåñÝò. Ôï ðéï óõãêéíçôéêü 
óõìâáßíåé üôáí ïé åðéêåöáëÞò ôçò 
ìéíôéáêÞò äéáðëïêÞò üðùò ð.÷. ï 
êõñ Óôáýñïò Þ ï Ìéóßñ ÐñåôåíôÝñé-
ïò, ìáãéüñäïìïò ôïõ ÄÏË áðåõèý-
íïõí áíçóõ÷ïýíôåò åêêëÞóåéò óôïí 
Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò (sic). – 
Ðáñáêáëþ óáò áäåñöïß ìç ôïí îõ-
ðíÜôå ôïí ãÝñïíôá. Äåí åßíáé sic. Ì’ 
üëï ôï óåâáóìü êÜíåôå óáí íá ìçí 
õðÜñ÷åé. Åßíáé ðéï óþöñïí. Ôé öôáß-
åé êé áõôüò; ¢ëëïé ôïí Ýâáëáí. Äåí 
åßíáé äá êáé ï ×Üëáê. ÈÝëù íá ðù 
üôé Üíèñùðïé ðïõ åëß÷èçêáí ùò 
áñéóôåñïß Þ áñéóôåñüóôñïöïé ìðá-
ëáíôÝñ ì´ üëåò ôéò êáôáóôÜóåéò, ðïõ 
Ýðáéîáí åí ïõ ðáéêôïßò ìå óçìéôé-
óìïýò êáé åêóõã÷ñïíéóìïýò êáé 
íåðïôéóìïýò êáé öáâïñéôéóìïýò, 
Ýñ÷ïíôáé ôþñá íá ìåôáìïñöùèïýí 
óå ôéìçôÝò ðéóôåýïíôáò ðùò Ýôóé èá 
áðïêáèÜñïõí ôï Óýóôçìá áðü ôéò 
ðïìðÝò ôïõ êáé èá óþóïõí ãéá ôçí 

ðÜñôç ôïõò ôçí ðáñôßäá – ðáôñßäá. 
Êõñßá Äñá÷ìáíÜêç ìïõ.

Áì äå üìùò! Ôï ìüíï ðïõ êáôá-
öÝñíïõí, äåí åßíáé íá ãßíïíôáé áðü 
Üíèñùðïé èçñßá üðùò óôïí Ïâß-
äéï, ðïõ èá Þôáí êáôáíïçôü áëëÜ íá 
áëëÜæïõí ìÜóêåò êáé ñüëïõò üðùò 
óõìâáßíåé óôá èÝáôñá êáé ôá ôóßñêá.

¸ôóé äåí Ý÷ïõìå ðéá ÐñïÝ-
äñïõò Äçìïêñáôßáò, Ðñùèõðïõñ-
ãïýò, ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò ê.ëð. 

Äåí Ý÷ïõìå ðíåõìáôéêÞ çãåóßá, 
óõíäéêáëéóôÝò Þ õðåýèõíïõò ðïëß-
ôåò áëëÜ êÜðïéïõò ðïõ õðïäýïíôáé 
ôïõò áíÜëïãïõò ñüëïõò. ÊÜðïéïõò 
ðïõ ëÝíå üóá ï ñüëïò åðéâÜëåé íá 
ðïõí (ë.÷. âñåßôå ôá ñå ðáéäéÜ êáé 
ìç ìáëþíåôå), êé Ýðåéôá áðïóýñï-
íôáé óôá ðáñáóêÞíéá ãéá íá åìöá-
íéóôïýí íÝïé çèïðïéïß óå íÝïõò ñü-
ëïõò ìå ôéò ìÜóêåò üìùò ßäéåò êáé 
áðáñÜëëáêôåò. Ôñïìåñü; Èëéâåñü; 

Áóôåßï;
Ïýôùò Þ Üëëùò åìåßò ïé áðï-

óâïëùìÝíïé õðüëïéðïé áò ìçí åôïé-
ìáóôïýìå íá ÷åéñïêñïôÞóïõìå áõ-
ôéóôéêÜ ôçí ðáñÜóôáóç. Áò ìçí ôï 
êÜíïõìå áõôÞ ôç öïñÜ.

¸óôù áðü èõìü, Ýóôù áðü áîéï-
ðñÝðåéá, Ýóôù áðü áçäßá…

*Áðü ôï éóôïëüãéï ôïõ óõããñáöÝá 
http://manosstefanidis.blogspot.
com/

Εμείς, οι αποσβολωμένοι, ας μην ετοιμαστούμε να χειροκροτήσουμε αυτιστικά την παράσταση...

Ñüëïé êáé ìåôáìïñöþóåéò 

Η κρίση χρέους σηματοδοτεί την κα-
τάρρευση ενός μοντέλου πλασματι-
κής ανάπτυξης, το οποίο, όπως εξε-
λίχθηκε, είχε ως χαρακτηριστικά του 
την κλεπτοκρατία, τη σπατάλη, τον 
ανορθολογισμό, τον παρασιτισμό, την 
αυθαιρεσία και την ατιμωρησία. Μαζί 
μ’ αυτό το μοντέλο καταρρέει και το 
ανομολόγητο κοινωνικό συμβόλαιο 
ανάμεσα στην άρχουσα τάξη και στα 
μικρομεσαία στρώματα, το οποίο απο-
τέλεσε το υπόβαθρο αυτού του μοντέ-
λου. Εκτός από την ιθαγενή πτυχή της 
κρίσης, όμως, υπάρχει και η ευρω-
παϊκή.

Η     
Ελλάδα δεν είναι το μαύ-
ρο πρόβατο της Ευρωζώ-
νης, όπως ισχυριζόταν το 
ευρωπαϊκό ιερατείο. Είναι 

ο πιο αδύναμος κρίκος μιας όχι και 
τόσο στέρεας αλυσίδας. Το ευρώ απει-
λείται από τη συστημική κρίση του. Η 

Ελλάδα έχει σήμερα μετατραπεί σε 
πειραματόζωο. Είναι η πρώτη χώρα-
μέλος της ΕΕ όπου εφαρμόζεται η θε-
ραπεία-σοκ και επιχειρείται η απο-
δόμηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
κεκτημένου. Από την έκβαση του πει-
ράματος θα κριθεί το μέλλον όχι μόνο 
των κοινωνιών της ευρωπαϊκής περι-
φέρειας, αλλά και των κοινωνιών του 
ευρωπαϊκού πυρήνα.

Το βιβλίο έχει αρθρωθεί στα εξής 
επτά μέρη:

Ο κύκλος της μεταπολίτευσης
Η βαριά σκιά της κλεπτοκρατίας
Το ανομολόγητο κοινωνικό συμβό-
λαιο
Ο πρόδρομος ∆εκέμβρης
Το πορτρέτο του καπετάνιου
Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης
Μνημόνιο και χρεοκοπία

Σ’ αυτά, μεταξύ άλλων, ο συγ-
γραφέας ανιχνεύει τις ρίζες της 

κρίσης, αναλύει τα χαρακτηριστι-
κά και τις πτυχές της, απαντά σε καί-
ρια ερωτήματα (π.χ. εάν υπήρχε άλ-
λος δρόμος το 2009), αποδομεί το δί-
λημμα “Μνημόνιο ή χρεοκοπία”, αξιο-
λογεί με αριθμούς τη θεραπεία-σοκ, 
δίνει απαντήσεις για το “κούρεμα” του 
χρέους και εκτιμά τις επιπτώσεις από 
την απονομιμοποίηση της εξουσίας. 
Τέλος, διερευνά τα σενάρια για τη συ-
ντεταγμένη ή ανεξέλεγκτη χρεοκο-
πία, για την παραμονή ή έξοδο της Ελ-
λάδας από την Ευρωζώνη.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας,  
στόχος του ήταν να γράψει μια συνε-
κτική αφήγηση για τις ρίζες, τα χαρα-
κτηριστικά, τις πτυχές και τις προοπτι-
κές της κρίσης. Μια αφήγηση η οποία 
να είναι ταυτοχρόνως ακριβής, διεισ-
δυτική και ευκολοδιάβαστη. Μια αφή-
γηση η οποία να προσφέρει καθα-
ρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις 
στα μεγάλα ερωτήματα για τις αιτίες 

που ανατρέπουν τις σταθερές του βίου 
εκατομμυρίων Ελλήνων. 

Στο σημείο που έχουν φτάσει τα 
πράγματα, ο μόνος τρόπος για να αμ-
βλυνθεί η οξύτατη κρίση πολιτικής 
εμπιστοσύνης είναι η υπέρβαση του 
πολιτικού συστήματος που έφερε την 
Ελλάδα στον γκρεμό.

Λίγα λόγια για το συγγραφέα:

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1953. Πτυχίο Μαθημα-
τικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Μεταπτυχιακές σπουδές ∆ιεθνών Σχέ-
σεων και ∆ιεθνούς Oικονομίας στην 
École des Hautes Études (Παρίσι). Μέ-
λος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νο-
έμβριο 1973. Συνιδρυτής και μέλος 
της συντακτικής ομάδας του περιο-
δικού Τετράδια πολιτικού διαλόγου, 
έρευνας και κριτικής (κυκλοφορεί 
από το 1980).

 Πολυδιαβασμένος συγγραφέας 
και αρθρογράφος γύρω από θέματα 
διεθνών σχέσεων και ελληνικής εξω-
τερικής και εσωτερικής πολιτικής.

 Έχει εργαστεί σε εφημερί-
δες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Σήμερα, εργάζεται στην 
εφημερίδα Καθημερινή και συνεργά-
ζεται με την εφημερίδα Κόσμος του 
Επενδυτή και με το περιοδικό Επίκαι-
ρα.

Áðü ôçí êëåðôïêñáôßá óôç ÷ñåïêïðßá
Το νέο βιβλίο του Σταύρου Λυγερού, από τις εκδόσεις «Πατάκης»

Του Μάνου Στεφανίδη*
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Σ Þìåñá ç ìåãáëýôåñç 
áãáíÜêôçóÞ ìïõ áöï-
ñÜ ôçí Ðáëáéóôßíç, ôç 
Ëùñßäá ôçò ÃÜæáò,  ôç 

ÄõôéêÞ ¼÷èç. Ç áéôßá ôçò áãáíÜ-
êôçóÞò ìïõ åßíáé ç Ýêêëçóç ðïõ 
Ýêáíáí êÜðïéïé èáññáëÝïé Éóñáç-
ëßôåò ôçò äéáóðïñÜò: ÊïéôÜîôå ðïõ 
ïäÞãçóáí áõôÞ ôç ÷þñá ïé çãÝ-
ôåò ìáò, îå÷íþíôáò ôéò èåìåëéþäåéò 
áíèñþðéíåò áîßåò ôïõ éïõäáúóìïý. 
ÐñùôïðÞãá åêåß ôï 2002 -áðü ôüôå 
îáíáðÞãá Üëëåò ðÝíôå öïñÝò. ÐñÝ-
ðåé íá äéáâÜóåôå ïðùóäÞðïôå ôçí 
Ýêèåóç ôïõ Ñßôóáñíô Ãêüëíôóôïïõí 
ãéá ôç ÃÜæá (ÓåðôÝìâñéïò 2009), 
óôçí ïðïßá áõôüò ï Íïôéïáöñéêá-
íüò äéêáóôÞò- åâñáßïò êáé ìÜëéóôá 
óéùíéóôÞò- êáôçãïñåß ôïí éóñáçëé-
íü óôñáôü üôé ðñïÝâç «óå ðñÜîåéò 
ðïõ ìðïñïýí íá ÷áñáêôçñéóôïýí, 
õðü ïñéóìÝíåò óõíèÞêåò, åãêëÞ-
ìáôá êáôÜ ôçò áíèñùðüôçôáò» óôç 
äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò «Óõìðá-
ãÝò (Þ Âáñý) Ìïëýâé». Áðüóðáóìá 
áðü ôï âéâëßï ôïõ Stephan Hessel 
«ÁãáíáêôÞóôå!» (ìåôÜöñáóç: Óþôç 
Ôñéáíôáöýëëïõ), åêäüóåéò ÐáôÜêç, 
2011.

Óôéò 27 Äåêåìâñßïõ 2008 ïé 
éóñáçëéíÝò äõíÜìåéò åîáðÝëõóáí 
åðé÷åßñçóç åíáíôßïí ôçò Ëùñßäáò 
ôçò ÃÜæáò ç ïðïßá êáé óõíå÷ßóôç-
êå åðß ôñåéò åâäïìÜäåò. Óôç äéÜñ-
êåéá ôçò åðé÷åßñçóçò áõôÞò åíá-
íôßïí  ìéáò ðåñéï÷Þò ç ïðïßá Ý÷åé 
÷áñáêôçñéóôåß ùò ìéá áíïéêôÞ êáé 
õðáßèñéá öõëáêÞ ãéá ðÜíù áðü 
1.500.000 Ðáëáéóôéíßïõò, ç õðåñ-
óýã÷ñïíç óôñáôéùôéêÞ ìç÷áíÞ ôïõ 
ÉóñáÞë óôñÜöçêå åíÜíôéá óå Üï-
ðëïõò Ðáëáéóôéíßïõò. ¼ôáí óôï ôÝ-
ëïò áíáãêÜóôçêå íá áðïóõñèåß 
Ý÷ïíôáò õðïóôåß ìéá äåýôåñç ðï-
ëéôéêÞ Þôôá ìåôÜ ôçí Þôôá ôçí ïðïßá 
õðÝóôç áðü ôéò äõíÜìåéò ôçò ×åæ-
ìðïëÜ÷ óôï Ëßâáíï, Üöçóå ðßóù 
ôçò 1387 íåêñïýò, ðïëëÝò ÷éëéÜ-
äåò ôñáõìáôßåò, 20.000 éóïðåäù-
ìÝíá óðßôéá êáé êáôåóôñáììÝíåò 
õðïäïìÝò ôçò Ëùñßäáò ôçò ÃÜæáò. 
¼óï êáé áí ïé Ðáëáéóôßíéïé Ý÷ïõí 
«óõíçèßóåé» óôçí áíôßóôáóç êáôÜ 
ôïõ öáóéóôéêïý êñÜôïõò ôïõ Éóñá-
Þë, áõôÝò ïé åðéäñïìÝò ìÝíïõí áíå-
îßôçëåò êáé ÷áñÜóóïõí ôñáõìáôéêÜ 
ôéò ìíÞìåò ôùí ðáéäéþí. Ôïõò åðü-
ìåíïõò ìÞíåò ðïõ áêïëïýèçóáí 
ãñÜöôçêáí áðü ðáéäéÜ ôçò Ðáëáé-
óôßíçò, çëéêßáò 13 Ýùò 17 åôþí, ïé 
Ìïíüëïãïé ôçò ÃÜæáò. Óôá ãñáðôÜ 

áõôÜ ïé íåáñïß ìáèçôÝò êáôáãñÜ-
öïõí ôá ðÜíôá. Ôï öüâï áðÝíáíôé 
óôï èÜíáôï, ôéò áðþëåéåò ôçò ïéêï-
ãÝíåéáò ôïõò áëëÜ êáé ôùí óõììá-
èçôþí ôïõò, ôïõò åöéÜëôåò ïé ïðïßïé 
óôïé÷åéþíïõí ôïí ýðíï ôïõò. Ìáæß 
ìå áõôÜ üìùò êáôáãñÜöïõí êáé ôç 
äßøá ãéá ôç æùÞ, ôçí áãÜðç ôïõò ãéá 
ôçí ðáôñßäá, ôá íåáíéêÜ ôïõò üíåé-
ñá êáé ôïí ðüèï ôïõò ãéá äçìéïõñ-
ãßá. Åßíáé åíäåéêôéêü ôï áðüóðáóìá 
ôïõ êåéìÝíïõ: «Ìüíï ç èÜëáóóá ìå 
âïçèÜåé íá ïíåéñåýïìáé. ¼ôáí óôÝ-
êïìáé óôçí áêôÞ öáíôÜæïìáé ôçí 
Êýðñï, Ýíá ôáîßäé óôï Ðáñßóé, ìßá 
ðôÞóç óôç Ñþìç…»  Ìá÷ìïýô, Ýôïò 
ãÝííçóçò 1995

Êåßìåíá óõãêëïíéóôéêÜ ãéá ôï 
ðþò ç íÝá ãåíéÜ ôçò Ðáëáéóôßíçò 
ìåãáëþíåé áíÜìåóá óôç æùÞ êáé ôï 
èÜíáôï, áíÜìåóá óôçí ôñïìïêñáôßá 
êáé ôç ÷áñÜ. Ïé Ìïíüëïãïé áõôïß 
áðáó÷üëçóáí êáèçãçôÝò êáé ìá-
èçôÝò óå ðÜíù áðü 40 ÷þñåò ìÝ-
÷ñé ðïõ óôéò 29 Íïåìâñßïõ 2010 
ðáñïõóéÜóôçêáí óôç ÃåíéêÞ Óõ-
íÝëåõóç ôïõ ÏÇÅ óôç ÍÝá Õüñêç 
áðü ìáèçôÝò üëùí áõôþí ôùí ÷ù-
ñþí ìå óêïðü íá äïõí áõôïß ðïõ 
ïñßæïõí ôéò ôý÷åò ôùí ëáþí ôé óõì-
âáßíåé óôéò øõ÷Ýò ôùí ðáéäéþí üôáí 
êáôáðáôþíôáé üëá ôá Üñèñá ôùí 
óõíèçêþí ðïõ ïé ßäéïé Ý÷ïõí õðï-

ãñÜøåé. 
Ôïõò ìïíïëüãïõò áõôïýò ðÞñå 

ç ÌÜíéá Ðáðáäçìçôñßïõ, ãíùóôÞ 
ìáò êáé áðü ôçí ðáëáéüôåñç ðáñÜ-
óôáóç ãéá ôï Ðáëáéóôéíéáêü «Ôïü-

íïìÜ ìïõ åßíáé  Rachel Corrie » êáé 
áöïý ôïõò ðáñïõóßáóå óå áñêåôÝò 
ðüëåéò ôï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðÝñá-
óå, ôïõò áíåâÜæåé öÝôïò óôï èÝáôñï 
Åðß Êïëùíþ. Ç ðïëéôéêïðïéçìÝíç 

üóï êáé éäéáßôåñá åõáéóèçôïðïéç-
ìÝíç óôïí áãþíá ôùí Ðáëáéóôéíß-
ùí óêçíïèÝôçò, óýíèåóå ôá ãñÜì-
ìáôá ôùí ðáéäéþí êáé ðñüôåéíå ìéá 
áíÜãíùóÞ ôïõò êÜôù áðü  ôï ðñß-
óìá ôïõ óÞìåñá. Ðëáéóßùóå ôéò êá-
ôáèÝóåéò ôùí ðáéäéþí ìå ïðôéêïá-
êïõóôéêü õëéêü áðü ôïí Ðáëáéóôé-
íéáêü áãþíá áíáäåéêíýïíôáò Ýôóé 
ôï âÜñïò ôçò Ìáñôõñßáò.  ÐñïóðÜ-
èçóå íá óõíäÝóåé ôéò áíôéêáôï÷éêÝò 
áíôéóôÜóåéò ôçò Ðáëáéóôßíçò ìå ôéò 
áíôéêáôï÷éêÝò áíôéóôÜóåéò ôçò Ðëá-
ôåßáò ÓõíôÜãìáôïò. Áðü ôï óêçíï-
èåôéêü åýñçìá ôçò ÷ñÞóçò ôïõ Ìá-
ëüî ìÝ÷ñé ôçí ðáñÜèåóç ïðôéêïá-
êïõóôéêïý  õëéêïý áðü ôéò êéíçôï-
ðïéÞóåéò ôùí ÅëëÞíùí Áãáíáêôé-
óìÝíùí, ç ðñïóðÜèåéá ãéá åðéêáé-
ñïðïßçóç åßíáé åìöáíÞò. Áí üìùò 
ôï óþìá ôïõ êåéìÝíïõ ìðïñåß íá 
ðáñïõóéáóôåß ùò èåáôñéêü äñþìå-
íï Þ ùò ìéá ðñïóðÜèåéá ðåéñáìá-
ôéóìïý ðÜíù óå ìïíïëüãïõò,  áäõ-
íáôåß íá óôáèåß ùò èåáôñéêü êåßìå-
íï ãéá ôïí åáõôü ôïõ. ×ùñßò íá ÷Ü-
íåé âÝâáéá ïýôå åëÜ÷éóôï áðü ôçí 
áîßá ôçò áõèåíôéêÞò ìáñôõñßáò. 

ÐáñïõóéÜæïíôáò ôçí ðáñÜóôá-
óç óå Ýíá ðñþôï åðáããåëìáôéêü 
áíÝâáóìá (üóïí áöïñÜ ôïõò çèï-
ðïéïýò) äåß÷íåé íá áäõíáôåß íá ìå-
ôáöÝñåé ôéò ôñáãéêÝò åìðåéñßåò (âé-
ùìÝíåò ùò ôÝôïéåò êáé ü÷é ùò ëï-
ãïôå÷íéêÞ ìåôáöïñÜ) ôùí ðáéäéþí 
ðïõ ôéò êáôÝãñáøáí. Ôá ßäéá ôá êåß-
ìåíá ÷áñáêôçñéæüìåíá áðü ìéá éäé-
áßôåñç ÷áñìïëýðç êáñêéíïâáôïýí 
áíÜìåóá óôç öïâéêÞ êáèçìåñéíü-
ôçôá êáé óôçí üëï ëá÷ôÜñá äéÜèåóç 
îåðåñÜóìáôüò ôçò. Ùò ôÝôïéá ÷ñåé-
Üæïíôáé ìéá éäéáßôåñç ðñïóðÜèåéá 
ãéá íá áíáäåé÷ôïýí êáé êõñßùò ãéá 
íá «ëåéôïõñãÞóïõí» èåáôñéêÜ. Êáé 
ðáñüëç ôçí öéëüôéìç ðñïóðÜèåéá 
ôùí íåáñþí çèïðïéþí åßíáé åì-
öáíÝò üôé ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñþôç 
åðáããåëìáôéêÞ ôïõò ðñïóðÜèåéá. 
Ðáñüëá áõôÜ åßíáé ìéá ðáñÜóôáóç 
ôçí ïðïßá áîßæåé êÜðïéïò íá ðáñá-
êïëïõèÞóåé Ýóôù êáé ãéá ôï âÜñïò 
ôçò ìáñôõñßáò ðïõ êïõâáëÜ. 

Õ.Ã. 1 Ç ðáñÜóôáóç åßíáé áöéåñù-
ìÝíç óôç ìíÞìç ôïõ óêçíïèÝôç êáé 
áêôéâéóôÞ Juliano Mer- Khamis, 
ðïõ äïëïöïíÞèçêå ôïí Áðñßëéï 
ôïõ 2011óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ ðüëç 
Jenin. Ï Juliano Mer-Khamis ßäñõ-
óå óôçí Jenin ôï Freedom Theater, 
ðïõ ëåéôïõñãåß ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá

Áíôéêáôï÷éêÝò áíôéóôÜóåéò 
Γάζα είναι ... σε σκηνοθεσία Μάνιας Παπαδημητρίου

«Ç ÃÁÆÁ ÅÉÍÁÉ… 
ÌáèÞìáôá åðéâßùóçò»
ÌåôÜöñáóç: Ãéþñãïò ÌðëÜíáò 
ìå ôç óõíåñãáóßá ôïõ Ìé÷áÞë Ìáñóôç 
óêçíÞ Black Box ôïõ Åðß Êïëùíþ óå ðáñáãùãÞ ôçò ÏìÜäáò ÍÜìá.
Óêçíïèåóßá: ÌÜíéá Ðáäçìçôñßïõ
Çèïðïéïß: ÌÜñù Áãñßôç, ÌÜíïò Êáðåñþíçò, Áõãïõóôßíïò Êïýìïõ-
ëïò, ÄáíÜç ÐáðïõôóÞ, ÄÞìçôñá Óýñïõ. 
Ìïõóéêüò: ¢ííá Ôóéãêïýëç
ÌåôÜöñáóç: ÅéñÞíç Áìðïõìüãëé, ÁñéóôÝá Âáâïõãéïý, Áíôùíßá Âá-
óéëåéÜäïõ, Óßóõ ÃñçãïñéÜäïõ, ÔæÝíç Êáñáâßôç, Ìáñßá Êáñáìïý-
ôóéïõ, ÌÜñèá Êáôóáñßäïõ, ÅõÜããåëïò ÌáíéôÜêçò, Åõáããåëßïõ ÌÞ-
ôñïõ, ÄÜöíç Ìïõóôáêëßäïõ, ÉùÜííá Ôüôóéïõ, Ìáñßá Ôóéþíá,
ÓêçíéêÜ: ¢ñôåìéò Èåïäùñßäç 
Êïóôïýìéá : Åõèõìßá ÌïõôóéáíÜ-ÌáññÝ 
ÅðéìÝëåéá êßíçóçò: ÅéñÞíç ËáíÜñá 
Ó÷åäéáóìüò Öùôéóìïý: ÁëÝêïò Áíáóôáóßïõ 
Video/ÌïõóéêÞ åðéìÝëåéá: ÌÜôá Êáóôñçóßïõ 
Âïçèüò óêçíïèÝôç: Ìáñßá ÔæÜíç 
Öùôïãñáößåò: ÈÜíïò ×üíäñïò

¢ëóïò ÍÝáò Óìýñíçò

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Áðü ôï óêçíïèåôéêü åýñçìá ôçò ÷ñÞóçò ôïõ Ìáëüî ìÝ÷ñé ôçí ðáñÜèåóç ïðôéêïáêïõóôéêïý  õëéêïý áðü ôéò 
êéíçôïðïéÞóåéò ôùí ÅëëÞíùí ÁãáíáêôéóìÝíùí, ç ðñïóðÜèåéá ãéá åðéêáéñïðïßçóç åßíáé åìöáíÞò.
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Ôçí 5ç Íïåìâñßïõ 1944, ï ôå-
ëåõôáßïò Ãåñìáíüò óôñáôéþôçò 
áðï÷ùñïýóå áðü ôï åëëçíéêü 
Ýäáöïò ìåôÜ áðü ôñßá ÷ñüíéá 
êé Ýîé ìÞíåò êáôï÷Þò. Ôï üíïìÜ 
ôïõ Þôáí Áëüéò ÌðÝìå êáé ç ìï-
íÜäá ôïõ åß÷å óõìðôõ÷èåß óôçí 
çðåéñùôéêÞ ÅëëÜäá áðü ôá Äù-
äåêÜíçóá, ÷ùñßò ôçí ðáñáìé-
êñÞ ðáñåíü÷ëçóç áðü ôç óõì-
ìá÷éêÞ áåñïðïñßá ðïõ, ôï êá-
ëïêáßñé êáé öèéíüðùñï ôïõ ’44, 
åß÷å ðëÞñç áåñïðïñéêÞ õðåñï-
÷Þ ðÜíù áðü ôçí áíáôïëéêÞ Ìå-
óüãåéï.

Π 
ïëëáðëÝò ðáñüìïéåò 
áíáöïñÝò áðü ãåñ-
ìáíéêÜ ðëçñþìá-
ôá, ðëïßùí êáé áåñï-

óêáöþí, êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ 
Óåðôåìâñßïõ êáé Ïêôùâñßïõ ôïõ 
’44, êáôáäåéêíýïõí ðùò õðÞñîå 
ìéá äüëéá óõìöùíßá, óå åðßðåäï 
õøçëüôåñï ôïõ äéðëùìáôéêïý, áíÜ-
ìåóá óôç âñåôáíéêÞ êáé ôç ãåñìá-
íéêÞ áíþôáôç äéïßêçóç, ãéá áëëáãÞ 
öñïõñÜò óôïí åëëçíéêü ÷þñï.

¸ôóé êé áëëéþò, ç åðé÷åßñçóç 
«ÌÜííá», ç âñåôáíéêÞ áóôõíïìé-
êÞ åðé÷åßñçóç åëÝã÷ïõ ôçò ÅëëÜ-
äáò ôï 1944, äåí áðïôÝëåóå åðéèå-
ôéêÞ åðé÷åßñçóç åíáíôßïí ôùí áðï-
÷ùñïýíôùí áðü ôçí ÅëëÜäá ãåñ-
ìáíéêþí óôñáôåõìÜôùí, ïýôå åðé-
÷åßñçóç áðåëåõèÝñùóçò ôçò ÷þ-
ñáò. Ç ÅëëÜäá åß÷å Þäç, êáô’ ïõ-
óßá, áðåëåõèåñùèåß áðü ôá óôñá-
ôåýìáôá ôïõ ÅËÁÓ, êáé ç ãåñìáíé-
êÞ ðáñïõóßá åß÷å åêëåßøåé áðü ôçí 
ýðáéèñï êáé ðåñéïñéóôåß óôá ìåãÜ-
ëá áóôéêÜ êÝíôñá. ÅðïìÝíùò, äåí 
õðÞñ÷å áíÜãêç áðüâáóçò óõììá-
÷éêþí óôñáôåõìÜôùí óôçí ÅëëÜäá, 
ôç óôéãìÞ ðïõ ïé ãåñìáíéêÝò äõíÜ-
ìåéò óôçí Éôáëßá ðñïÝâáëëáí óèå-
íáñÞ áíôßóôáóç êáé ç ÂÝñìá÷ô äåí 
åß÷å áêüìç íéêçèåß óôï äõôéêü ìÝ-
ôùðï. Ï áíôéêåéìåíéêüò óêïðüò ôïõ 
ó÷åäßïõ «ÌÜííá» Þôáí ï Ýëåã÷ïò 
ôçò ÅëëÜäáò êáé ç Üìåóç áðïêá-
ôÜóôáóç ôçò âñåôáíéêÞò êõñéáñ÷ß-
áò óôç ÷þñá.

Ï Ôóüñôóéë ãíþñéæå üôé, óå ðå-
ñßðôùóç ðïõ ïé ìÜ÷åò óôïí åëëç-
íéêü ÷þñï êëéìáêþíïíôáí ðÝñáí 
ôïõ áíôáñôïðïëÝìïõ, ôá ðñÜãìá-
ôá èá îÝöåõãáí áðü ôïí Ýëåã÷ü ôïõ 
êáé õðÞñ÷å ç ðéèáíüôçôá, ï éó÷õ-
ñüò óôñáôüò ôïõ ÅËÁÓ íá êáôáëÜ-

âåé ôçí ÁèÞíá êáé Üëëá áóôéêÜ êÝ-
íôñá, êáé íá áðïôñÝøåé Üñá ôá âñå-
ôáíéêÜ ó÷Ýäéá åðéâïëÞò åëåã÷üìå-
íçò êõâåñíÞóåùò, ìå áðñüâëåðôåò 
óõíÝðåéåò.

Áðïöáóßóôçêå Ýôóé íá ãßíåé 
ìéá ðñïóÝããéóç óå åðßðåäï ìõ-
óôéêþí õðçñåóéþí ìåôáîý Ãåñìá-
íþí êáé Âñåôáíþí, ðïõ èá åðÝôñå-
ðå óôç ÂÝñìá÷ô íá áðáãêéóôñù-
èåß áðü ôïí åëëçíéêü ÷þñï êáé íá 
áíôéêáôáóôáèåß áìÝóùò áðü âñåôá-
íéêÜ óôñáôåýìáôá, áéöíéäéÜæïíôáò 
ôïõò áíôÜñôåò êáé áíáôñÝðïíôáò ôá 
üðïéá ó÷ÝäéÜ ôïõò. Ç óõìöùíßá, 
êáôÜ ôï äéåõèõíôÞ Ôýðïõ êáé ðñï-
ðáãÜíäáò ôïõ Ã´ ÑÜé÷, Âßëöñåíô 
öïí ¼âåí, êëåßóôçêå óôç Ëéóáâü-
íá êáé áíáöÝñåôáé óôï ðñïóùðéêü 
áñ÷åßï ôïõ Ãéüæåö ÃêÝìðåëò, áëëÜ 
êáé ôïõ ¢ëìðåñô ÓðÝåñ. Ïé Âñå-
ôáíïß ôçñïýí óéãÞ é÷èýïò åðß ôïõ 
èÝìáôïò, áêüìç êáé óÞìåñá, áëëÜ 
üëá ôá éóôïñéêÜ óôïé÷åßá äåß÷íïõí 
üôé ç åðáßó÷õíôç óõìöùíßá, ìï-
íáäéêÞ óôá ÷ñïíéêÜ ôïõ Â´ Ðáãêü-
óìéïõ ÐïëÝìïõ, üíôùò Ýãéíå êáé ôá 
áñ÷åßá ôçò áìåñéêáíéêÞò áíôéêáôá-
óêïðßáò, ðïõ áíÝêñéíå ìå ôï ôÝëïò 
ôïõ ðïëÝìïõ üëïõò ôïõò áîéùìá-
ôïý÷ïõò ôùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí 
ôïõ Ã´ ÑÜé÷, ôçí åðéâåâáéþíïõí.

Ç óõìöùíßá ôçò Ëéóáâüíáò 
áðïôåëåß ìïíáäéêÞ ðåñßðôùóç, 
äéüôé ï Áäüëöïò ×ßôëåñ åß÷å óáí 
áñ÷Þ íá áðïöåýãåôáé ïðïéáäÞðï-
ôå óõìöùíßá ìå ôïí áíôßðáëï, áêü-
ìç êáé ôïðéêïý åðéðÝäïõ Þ ãéá áí-
èñùðéóôéêïýò ëüãïõò, üðùò ãéá 
ðåñéóõëëïãÞ ôñáõìáôéþí Þ íå-
êñþí. Ðáñ’ üëá áõôÜ, óôçí ÅëëÜ-
äá õðÞñîå ðáñáâßáóç ôçò óõãêå-
êñéìÝíçò áñ÷Þò, ç ïðïßá ôçñÞèç-
êå åõëáâéêÜ áðü ôïõò Ãåñìáíïýò, 
óå üëá ôá õðüëïéðá èÝáôñá åðé÷åé-
ñÞóåùí ôïõ Â´ Ðáãêüóìéïõ ÐïëÝ-
ìïõ. Ï Ñüëáíô ×Üìðå, áîéùìáôéêüò 
ôçò ÂÝñìá÷ô, áíáöÝñåé óôï çìåñï-
ëüãéü ôïõ üôé, «êáôÜ ôçí áðï÷þñç-
óç áðü ôçí ÅëëÜäá, âñåôáíéêÜ áå-
ñïóêÜöç ðÝñáóáí ðïëëÝò öïñÝò 
ðÜíù áðü ôçí áñãÜ êéíïýìåíç öÜ-
ëáããá áðü âáñõöïñôùìÝíá êáìéü-
íéá ÷ùñßò íá áíïßîïõí ðõñ, åíþ ï 
äéïéêçôÞò ìÜò åß÷å äéáôÜîåé íá ìçí 
åîáðïëýóïõìå áíôéáåñïðïñéêÜ 
ðõñÜ óå êáìßá ðåñßðôùóç».

Ç ãåñìáíïâñåôáíéêÞ óõìöù-
íßá ðñïöáíþò ðåñéåëÜìâáíå êáé 
ôá åëåã÷üìåíá áðü ôïõò Âñåôáíïýò 

áíôÜñôéêá ôìÞìáôá, üðùò ï ÅÄÅÓ 
ôïõ «óôñáôçãïý» ÍáðïëÝïíôá ÆÝñ-
âá. Ç áëÞèåéá åßíáé ðùò ï ÆÝñâáò, 
ìå ôç «äéïñáôéêüôçôá» ðïõ ôïí äé-
Ýêñéíå, åß÷å ðñïëÜâåé ôïõò Âñå-
ôáíïýò êáôÜ Ýíáí ïëüêëçñï ÷ñü-
íï. Åß÷å Þäç Ýñèåé óå åðáöÞ ìå ôç 
ãåñìáíéêÞ äéïßêçóç óôá ÃéÜííåíá 
áðü ôïí ÍïÝìâñéï ôïõ 1943 êáé 
åß÷å ðñïâåß óå óõìöùíßá ü÷é ìüíï 
áíáêù÷Þò ìå ôá ãåñìáíéêÜ óôñá-
ôåýìáôá, áëëÜ êáé êïéíïý áãþíá 

åíáíôßïí ôïõ ÅËÁÓ. ÊáôÜ ôïí éóôï-
ñéêü Ìáñê ÌáæÜïõåñ, ï ÆÝñâáò 
«åß÷å ðñÜãìáôé Ýñèåé óå óõíåííüç-
óç ìå ôïõò Ãåñìáíïýò áðü ôï öèé-
íüðùñï ôïõ ’43 êáé åíçìÝñùíå ôá-
êôéêÜ ôïí Ãåñìáíü óôñáôçãü Ëáíôò 
ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ, ðñïò 
áðïöõãÞ ðáñáðëåýñùí áðù-
ëåéþí». Ï ¼ãêïõóô Âßíôåñ, åðéôå-
ëÜñ÷çò ôçò ïìÜäáò óôñáôéþí Å ôï 
1944, óå Ýíïñêç êáôÜèåóÞ ôïõ óôç 
Äßêç ôçò ÍõñåìâÝñãçò ôï ’47, êá-
ôÝèåóå üôé «ï óôñáôçãüò ×ïýìðåñô 
Ëáíôò ôïõ áðïêÜëõøå üôé åß÷å ðå-
ôý÷åé ìéá óéùðçñÞ óõìöùíßá ìå 
ôïõò åèíéêéóôÝò áíôÜñôåò ôïõ Íá-
ðïëÝïíôá ÆÝñâá, ç ïðïßá åß÷å ðñï-
÷ùñÞóåé ôüóï ðïëý, ðïõ ôçí Üíïé-
îç ôïõ ’44 ðñáãìáôïðïéÞèçêå êïé-
íÞ åðé÷åßñçóç ôïõ 22ïõ Ïñåéíïý 
Óþìáôïò Óôñáôïý ôçò ÂÝñìá÷ô êáé 
ôçò ïìÜäáò ÆÝñâá åíáíôßïí ôùí 
êïììïõíéóôþí áíôáñôþí. Óõãêå-
êñéìÝíá, ç 104ç Ìåñáñ÷ßá Êõíç-
ãþí êÜëõøå óôñáôéùôéêÜ ìéá ôáêôé-
êÞ åðéèåôéêÞ åíÝñãåéá ôïõ ÅÄÅÓ 
åíáíôßïí ôïõ ÅËÁÓ óôá âïñåéïá-
íáôïëéêÜ ôçò ¢ñôáò». Ïé Âñåôáíïß 
óýíäåóìïé, Êñéò Ãïýíô÷áïõæ, Ôïì 
Ìðáñíò êáé ÍôÝéâéíô ÏõÜëáò, ðïõ 
Ýëåã÷áí åî ïëïêëÞñïõ ôïí ÅÄÅÓ, 
åßíáé áðßèáíï íá ìç ãíþñéæáí êáé 

íá ìçí åíÝêñéíáí ôéò ôáêôéêÝò ôïõ 
ÆÝñâá. Ôï ðéï ðéèáíü åßíáé íá ôïí 
êáèïäçãïýóáí óôéò õðüãåéåò äéá-
äñïìÝò ôïõ. Åí ðÜóç ðåñéðôþóåé, 
ï ÅÄÅÓ, õðü Üìåóåò âñåôáíéêÝò äé-
áôáãÝò, áðåß÷å ðáíôåëþò áðü êÜèå 
åðéèåôéêÞ åíÝñãåéá åíáíôßïí ôùí 
Ãåñìáíþí êáôÜ ôçí áðï÷þñçóÞ 
ôïõò áðü ôï åëëçíéêü Ýäáöïò.

Ï ÅËÁÓ, ðÜíôùò, äåí Üöçóå 
ôïõò Ãåñìáíïýò íá öýãïõí áðü ôçí 
ÅëëÜäá áíåíü÷ëçôïé. Ïé ìïíÜäåò 
ôïõ êáôáäßùîáí ôéò óõìðôõóóüìå-
íåò ãåñìáíéêÝò äõíÜìåéò êáé êá-
ôÜöåñáí äõíáìéêÜ ðëÞãìáôá óôïí 
å÷èñü. Äßíïíôáò áõôÝò ôéò ôåëåõôáß-
åò ìÜ÷åò ôïõ áðåëåõèåñùôéêïý ðï-
ëÝìïõ, ïé áíôÜñôåò ôïõ ÅËÁÓ áðå-
ëåõèÝñùóáí äåêÜäåò ðüëåéò. Óõ-
íÞèùò, üðùò áíáöÝñåé ï Äéïíýóçò 
×áñéôüðïõëïò, ìéá Þ äýï ìÝñåò áñ-
ãüôåñá êáôÝöèáíå êáôáúäñùìÝíï 
êáé ôï âñåôáíéêü áðüóðáóìá êï-
ìÜíôï «ÔæÝëéêï» ìå Ýíáí áíôáðï-
êñéôÞ ôïõ ÂÂC, ãéá íá êáôáãñÜøåé 
ôçí «áðåëåõèÝñùóç» ìéáò áêüìç 
åëëçíéêÞò ðüëçò áðü ôá ãåñìáíé-
êÜ äåóìÜ.

ÔåëéêÜ, ïé Ãåñìáíïß êáôüñèù-
óáí íá âãÜëïõí Üèéêôï ôï ìåãá-
ëýôåñï ìÝñïò ôùí äõíÜìåþí ôïõò 
áðü ôçí ÅëëÜäá. Ôï êÝñäïò ãéá 
ôïõò Âñåôáíïýò Þôáí äéðëü, ãéáôß 
áðü ôç ìßá ïé Ñþóïé èá Ýâñéóêáí 
ìðñïóôÜ ôïõò áíÝðáöá ôá ãåñìáíé-
êÜ óôñáôåýìáôá ðïõ áðáãêéóôñþ-
èçêáí áðü ôï åëëçíéêü Ýäáöïò êáé 
áðü ôçí Üëëç, ïé ßäéïé, ìðïñïýóáí 
áìÝóùò íá èÝóïõí õðü ôïí Ýëåã÷ü 
ôïõò ôçí ðñùôåýïõóá ôçò ÷þñáò 
êáé íá åãêáôáóôÞóïõí ôçí ðëÞñùò 
åëåã÷üìåíç êõâÝñíçóç áíäñåéêÝ-
ëùí ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ. ¸íá ìüíï 
åìðüäéï õðÞñ÷å óôá âñåôáíéêÜ 
ó÷Ýäéá, ôá üðëá ôïõ ÅËÁÓ, êáé èá 
÷ñçóéìïðïéïýóáí êÜèå éôáìü ìÝóï 
ãéá íá ôá óõíôñßøïõí.

Åðé÷åßñçóç «ÌÜííá», 1944
Η αναίμακτη γερμανική αποχώρηση και η αλλαγή φρουράς στην Ελλάδα

Ï ÅËÁÓ, ðÜíôùò, äåí Üöçóå ôïõò Ãåñìáíïýò íá öýãïõí áðü ôçí Åë-
ëÜäá áíåíü÷ëçôïé.
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;

“ 

Η Ελλάδα είχε 

ήδη, κατ’ ου-

σία, απελευ-

θερωθεί από 

τα στρατεύμα-

τα του ΕΛΑΣ 

και η γερμα-

νική παρουσία 

είχε εκλείψει 

από την ύπαι-

θρο... 

           Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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CINEρήξη            Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Óïýñïõðï êÜðïõ óôç Ìéêñá-
óßá, ìå ôïõò ÷áìçëïýò ëüöïõò 
íá êõìáôßæïõí, óðáñìÝíá óôá-
ñï÷þñáöá, ìéá ðçãÞ óôçí Üêñç 
ôïõ äñüìïõ êáé äßðëá ôçò Ýíá 
äÝíäñï ìåãÜëï, ìïíá÷ü. 

Á 
ðü ôï âÜèïò ðëçóéÜ-
æïõí öþôá áõôïêéíÞ-
ôùí. Ôï óêçíéêü ôçò 
øõ÷éêÞò ðåñéðÝôåé-

áò ìéáò áêüìá ôáéíßáò ôïõ ÔóåúëÜí 
Ý÷åé óôçèåß. Óôçí áñ÷Þ èá óå ðáñá-
óýñåé ôï ôïðßï, ðåñßêëåéóôï, üóï êé 
áí ðåñéðëáíéÝôáé óôçí áíïé÷ôÞ óôÝ-
ðá, Ýðåéôá ç ìç÷áíïêßíçôç óõíï-
äåßá, äýï ãéùôá÷ß êé Ýíá óôñáôéù-
ôéêü ü÷çìá, ìå ìéá áëëüêïôç ïìÜ-
äá áíèñþðùí. ¸÷ïõí íõ÷ôùèåß óå 
êÜðïéáí åñçìéÜ ôçò Áíáôïëßáò, ôçò 
ÁíáôïëÞò, üðùò ôçí Ýëåãáí ïé Åë-
ëçíïñùìáßïé. Ôñåéò áóôõíïìéêïß, 
ï åéóáããåëÝáò, ï ïäçãüò ôïõ, Ýíáò 
ãéáôñüò, äõï óôñáôï÷ùñïöýëá-
êåò êáé äõï åñãÜôåò ï ìéêñüò üìé-
ëïò ðïõ ðåñéðëáíéÝôáé, íý÷ôá ðñï-
÷ùñçìÝíç ðéá, áíáæçôþíôáò Ýíá 
ðôþìá. ¸íáò áðü ôïõò äýï äÝóìé-
ïõò Ý÷åé ïìïëïãÞóåé ôï öüíï êáé 
ôï åñþôçìá, üðùò óå êÜèå êáëÞ 
áóôõíïìéêÞ ôáéíßá åßíáé ôé áêñéâþò 
Ý÷åé óõìâåß. Ç åêôáöÞ èá áðïêá-
ëýøåé ðïëëÜ. ¼÷é ìüíï ãéá ôï öüíï 
áëëÜ êáé ãéá ôçí áéíéãìáôéêÞ æùÞ 
ôïõ áóôõíüìïõ, ôïõ ãéáôñïý êáé 
ôïõ åéóáããåëÝá, ðïõ áðïêáëýðôï-
íôáé ùò ïé ðñáãìáôéêïß íôåóðåñÜ-
íôï ôçò ôáéíßáò. Áêüìá ðáñáðÝñá, 
ç ôáéíßá èá îåôõëßîåé Ýíá êïììÜ-
ôé ôçò øõ÷Þò ôçò óýã÷ñïíçò Ôïõñ-

êßáò ìå ôçí áêñßâåéá ÷åéñïõñãéêïý 
íõóôåñéïý.

Ãéá ôïí Íïõñß ÌðéëãêÝ Ôóå-
úëÜí Ý÷ïõìå îáíáãñÜøåé, èáõìÜ-
æïíôáò ôçí ðñïçãïýìåíç ôáéíßá 
ôïõ Ôñåéò ðßèçêïé (2008). Ôþñá, ï 
èáõìáóìüò ìáò ãéá ôçí éêáíüôçôÜ 
ôïõ íá äéåéóäýåé óôá óêïôåéíÜ ôçò 
øõ÷Þò ôùí çñþùí ôïõ, äéáôçñåß-
ôáé áìåßùôïò. Åäþ äåí åßíáé ìüíïí 
ç êÜìåñá ðïõ åñåõíÜ ïëüêëçñç ôç 
íý÷ôá, ìáæß ìå ôéò Áñ÷Ýò, åßíáé êáé 
ïé êïõâÝíôåò ìåôáîý ôïõ ãéáôñïý 
êáé ôïõ åéóáããåëÝá ðïõ îåôõëßãïõí 
ìéáí Üëëç ðáñÜëëçëç éóôïñßá áãÜ-
ðçò-ìßóïõò, üðùò êáé ç õðüèåóç 
ôçò äïëïöïíßáò. Åßíáé êé ï áóôõíü-
ìïò ìå ôç ãõíáßêá ôïõ êáé ôï Üññù-
óôï ðáéäß ôïõ, åßíáé êé ï äÞìáñ÷ïò 
ôïõ ÷ùñéïý üðïõ äéáíõêôåñåýïõí, 
ìå ôïõò áðüäçìïõò óõã÷ùñéáíïýò 
ôïõ êáé ôçí áíýðáíôñç êüñç, åßíáé 
ç ãõíáßêá êáé ôï ðáéäß (;) ôïõ èý-
ìáôïò, åßíáé... Ìéá ïëüêëçñç ôïé÷ï-
ãñáößá îåôõëßãåôáé ìå ôá ìáêñÜ êáé 
áíïé÷ôÜ ðëÜíá ôïõ ÔóåúëÜí, ìå ôçí, 
ëõñéêÞ óå ðïëëÜ ôçò óçìåßá, åéêü-
íá íá õðáéíßóóåôáé ôçí áíïìïëüãç-
ôç âßá êáé ôïí ëüãï íá áðïêáëýðôåé 
êñýâïíôáò ðëáêùìÝíá áéóèÞìáôá, 
÷ùñéóìü êáé èÜíáôï.

Åßíáé óßãïõñï üôé ï óêçíïèÝôçò 
Ý÷åé îåêïêáëßóåé ôïí ÍôïóôïãéÝâ-
óêé êáé ôïí ÔóÝ÷ùö êé Ý÷åé âõèéóôåß 
óôéò ôáéíßåò ôïõ Áíôïíéüíé êáé ôïõ 
Áããåëüðïõëïõ, Ý÷åé ãõñßóåé ï ßäéïò 
ìå ôç öùôïãñáöéêÞ ôïõ ìç÷áíÞ 
üëç ôçí Áíáôïëßá êé Ý÷åé øÜîåé ôá 
ðñüóùðá ðïõ äéáëÝãåé íá âãÜëåé 

óôç óêçíÞ Ýíá Ýíá. Ôï áðïôÝëåóìá 
åßíáé Ýíáò êáèáñüò äéêüò ôïõ êéíç-
ìáôïãñÜöïò õøçëÞò áíôï÷Þò êáé 
ðïéüôçôáò. ×ñçóéìïðïéþ áõôïýò 
ôïõò åìðïñéêïýò üñïõò áêñéâþò 
ãéá íá ôïí ðáéíÝøù, óå ìéá åðï÷Þ 
ðïõ ôï êéíÝæéêï êáé ôï öôçíéÜñéêï 
êõñéáñ÷ïýí êáé óôïí êéíçìáôïãñÜ-
öï. ÁëëÜ ï ÔóåúëÜí äåí åßíáé áðëüò 
êáôáóêåõáóôÞò ôáéíéþí –áí êáé ç 
ìáóôïñéÜ ôïõ åßíáé áîåðÝñáóôç– 
åßíáé ðñþô’ áð’ üëá Ýíáò ðïéçôÞò. 
¸íáò áëçèéíüò ôáîéäåõôÞò-ðïéçôÞò, 
óáí ôïõò ðáëéïýò Óïýöé, ðïõ ðåñ-
ðÜôçóáí óôçí ÁíáôïëÞ áðü ÷ßëéá 
÷ñüíéá ôþñá. ÁíáæçôÜ ôéò åéêüíåò 
ôïõ, üðùò êé åêåßíïé, ü÷é ôüóï Ýîù 
ìá ìÝóá óôéò á÷áíåßò óôÝðåò ôçò 
êáñäéÜò. Ãé’ áõôü êáé ï ëõñéóìüò 
ôïõò åßíáé õøçëüò, üðùò êáé ôïõ 
óêçíïèÝôç-ðïéçôÞ ìáò. Ï áÝñáò, ï 
êåñáõíüò, ôï óêïôÜäé, ç âñï÷Þ êáé 

ôï êñýï ðåñïíéÜæïõí ôéò åéêüíåò ùò 
ôï êüêáëï êáé ôï ôÝëïò äåí îÝñåéò 
áí åßíáé Ýíáò êñõöüò áíáóôåíáã-
ìüò Þ ìéá ìáôéÜ áð’ Ýíá ðáñÜèõñï 
óå ìéá ìÜíá ìå ôï ðáéäß ôçò ðïõ îå-
ìáêñáßíïõí.

Åßíáé ôüóï öõóéêïß êáé êáèç-
ìåñéíïß ïé çèïðïéïß óôïõò ñüëïõò 
ôïõò, ðïõ óßãïõñá èá ôïõò æÞëåõå 
ï ÔóÝ÷ùö. Ï Ìù÷Üìåô ÏõæïõíÝñ, 
ï ãéáôñüò ÊåìÜë, ìáæß ìå ôïí Ôá-
íÝñ ÌðéñóÝë, ôïí åéóáããåëÝá, êáé 
ôïí ÃéëìÜæ ÅñíôïãÜí, ôïí áóôõíü-
ìï, óõìðëçñþíïõí Ýíá ôñéþíõìï 
ëåðôþí åñìçíåõôéêþí áðï÷ñþóå-
ùí êáé áðïäåéêíýïíôáé çèïðïéïß 
ìåãÜëçò êëÜóåùò. Äßðëá ôïõò áí-
èßæïõí óôïõò äåýôåñïõò ñüëïõò ï 
ÖéñÜô Ôáíßò, óôï ñüëï ôïõ êáôçãï-
ñïýìåíïõ öïíéÜ ÊåíÜí, ï Á÷ìÝô 
ÌïõìôÜæ ÔáúëÜí, ï ïäçãüò ÁñÜìð-
Áëß, ï ÅñêÜí ÊåóÜë (ðïõ óõíåñãÜ-

óôçêå êáé óôï óåíÜñéï) óôï ñüëï 
ôïõ äÞìáñ÷ïõ, ìáæß ìå ôç äñïóå-
ñÞ êüñç ôïõ, ôçí Êáíæïý Íôåìéñóß.

Ôï ëåðôþí áðï÷ñþóåùí äñÜ-
ìá Ý÷åé äïõëÝøåé óôï óåíÜñéï ï 
ßäéïò ï ÔóåúëÜí ìáæß ìå ôç ãõíáß-
êá ôïõ, ôçí Åìðñïý ÔóåúëÜí, ìå ôçí 
ïðïßá óõíåñãÜæïíôáé ìüíéìá. Éóôï-
ñßåò êáé ìéêñÜ åðåéóüäéá, ðïõ åßôå 
îåôõëßãïíôáé ìðñïóôÜ ìáò åßôå ôá 
áêïýìå íá ôá äéçãïýíôáé ïé Þñù-
åò Þ áðëþò áðïóéùðþíôáé (íáé, 
Ý÷åé êáé ç åéêüíá áðïóéùðçôéêÜ!) 
óõññÜðôïõí Ýíá øõ÷éêü äñÜìá-
áðïêÜëõøç ðÜíù ó’ Ýíáí êáìâÜ 
áóôõíïìéêïý ãñßöïõ-áðïêÜëõøç. 
O Ãêïýê÷áí Ôéñéáêß óôç öùôïãñá-
ößá áêïëïýèçóå ôá ÷íÜñéá ôïõ öù-
ôïãñÜöïõ ÔóåúëÜí, ìå êÜðïéá ðëÜ-
íá íá èõìßæïõí ïëüéäéåò ôéò öùôï-
ãñáößåò ðïõ Ý÷åé ôñáâÞîåé ï óêç-
íïèÝôçò óôç Ìéêñáóßá. Ï Ôóåú-
ëÜí ìïéñÜóôçêå ôï ìåãÜëï âñá-
âåßï ìáæß ìå ôïõò áäåëöïýò Íôáñ-
íôÝí (Ôï ðáéäß ìå ôï ðïäÞëáôï) óôéò 
ÊÜííåò öÝôïò, áí êáé êÜðïéïé åßðáí 
ðùò ôïõ Üîéæå ï ×ñõóüò Öïßíéêáò. 
Óôïõò èåáôÝò ðïõ Ý÷ïõí ôçí üñåîç 
íá âãïõí êáé íá áöåèïýí óôï üíåé-
ñï, ðïõ åßíáé ï êéíçìáôïãñÜöïò, ôï 
ÊÜðïôå óôçí Áíáôïëßá èá ôïõò äþ-
óåé êáñðïýò, üðùò êÜèå ìåãÜëï 
ðïéçôéêü Ýñãï. Êé åßíáé äõóåýñå-
ôá ôÝôïéá Ýñãá óå ìéáí åðï÷Þ ðïõ ç 
ðïßçóç ëéãüóôåøå, ï óôï÷áóìüò èü-
ëùóå êáé ç âñáäýôçôá, áÝñáò êá-
èáñüò ôùí áéóèçìÜôùí, èåùñåßôáé 
êáèõóôÝñçóç.

ÊÜðïôå óôçí Áíáôïëßá
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- ÌÝóá óôïí øüãï áõôÜ.- 
Ðñüèåóç.
7) Äéáêïóìçôéêü öõôü ðïõ ïé 
ßíåò ôïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá 
ôçí êáôáóêåõÞ óêïéíéþí (êáè.). - 
ÃñÜììáôá áðï ôï íçóéþôç. 
8) Ï áñéèìüò 343 ìå ãñÜììáôá.- 
Áõôü Ý÷åé õðüóôáóç, æùÞ.- 
Óõíå÷üìåíá óôç óôïëÞ.
9) Óýæõãïò, óýíôñïöïò(áñ÷.). - 
ÏñãÞ, áãáíÜêôçóç(áéô.).
10) Ìéêñüò óå çëéêßá.- Ðïëëïß 
óôï ÷ñüíï, åäþ Ýíáò.

ÊÁÈÅÔÁ
1) Öõôü ðïõ ïé ïöèáëìïß ôïõ 
áíáðôýóóïíôáé êïíôÜ óôï 
Ýäáöïò(êáè.).
2) Ãõñßæù äéáñêþò óôï êñåââÜôé 
ìïõ áðü áíçóõ÷ßá êáé áûðíßá.
3) ÑåõóôÜ, íåñïõëÜ.- ÂñåãìÝíï.
4) Ôï ðáßñíïõìå ãéá 
ô´áõôïêßíçôÜ ìáò êÜèå ôÝëïò 
ôïõ ÷ñüíïõ.- ÎåíéêÞ óýíôïìç 
óõìöùíßá.
5) Ãíùóôü áíäñéêü Üñùìá.- 
Êáèüìáóôå Þ áêïõìðÜìå 

ó´áõôüí.

6) Ãéá ðïëëïýò åßíáé ç áñ÷Þ.- 

ÅêöñÜæåé õðüèåóç.

7) Êéíçóç ðñïò ôá åìðñüò, 

óðñþîéìï.-ÃåéôïíéêÜ óôï 

áëöÜâçôï.

8) Ëßãï ñýæé.-Áõôü äåí áíáðíÝåé.

9) ÁíôéóôÞñéãìá.

10) ÓêïñïöáãùìÝíïò, 

óáñáêïöáãùìåíïò.

Ç ëýóç âñßóêåôáé 
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Óôç ìáêñÜ ðïñåßá ôçò åëëçíé-
êÞò ðáëéããåíåóßáò, ï Âåëåóôéí-
ëÞò óçìáôïäïôåß ôï ôÝëïò ìéáò 
ðåñéüäïõ, êáôÜ ôçí ïðïßá ïé ¸ë-
ëçíåò áíáæçôïýóáí ôçí áíåîáñ-
ôçóßá ôïõò óôçñéæüìåíïé ðñùôß-
óôùò óôç óõíäñïìÞ ôùí îÝíùí, 
êáé ôçí áðáñ÷Þ ìéáò íÝáò, êáôÜ 
ôçí ïðïßá ôïëìïýí íá äéáíïïý-
íôáé êáé íá ðñïåôïéìÜæïõí ìéá 
íÝá áíåîÜñôçôç ðïëéôåéáêÞ ôÜîç. 

Σ 
ôç ìáêñÜ ðïñåßá ôçò åë-
ëçíéêÞò ðáëéããåíåóßáò, 
ï ÂåëåóôéíëÞò óçìáôï-
äïôåß ôï ôÝëïò ìéáò ðå-

ñéüäïõ, êáôÜ ôçí ïðïßá ïé ¸ëëçíåò 
áíáæçôïýóáí ôçí áíåîáñôçóßá ôïõò 
óôçñéæüìåíïé ðñùôßóôùò óôç óõí-
äñïìÞ ôùí îÝíùí, êáé ôçí áðáñ÷Þ 
ìéáò íÝáò, êáôÜ ôçí ïðïßá ôïëìïýí 
íá äéáíïïýíôáé êáé íá ðñïåôïéìÜ-
æïõí ìéá íÝá áíåîÜñôçôç ðïëéôåéá-
êÞ ôÜîç. 

Êáé åðåéäÞ êëåßíåé ìéá ðåñßïäï 
êáé áíïßãåé ìßá íÝá, óõíéóôÜ, ôçí åì-
âëçìáôéêüôåñç ìïñöÞ ôçò íåþôå-
ñçò åëëçíéêÞò éäåïëïãßáò, åî áéôß-
áò áêñéâþò ôçò ìïíáäéêÞò ôïõ óõí-
èåôéêüôçôáò: ÓõããñáöÝáò ñïìáíôé-
êþí äéçãçìÜôùí êáé óôé÷ïõñãçìÜ-
ôùí, Ýñãùí åðéóôçìïíéêÞò åêëáÀ-
êåõóçò êáé áñ÷áéïãíùóßáò, åêäü-
ôçò õðÝñï÷ùí ÷áñôþí, ÷ñçóìïëï-
ãéêþí êåéìÝíùí êáé âéâëßùí óôñáôé-
ùôéêÞò ôáêôéêÞò, óõããñáöÝáò åðá-
íáóôáôéêïý «ðñïãñÜììáôïò», ðïé-
çôÞò –ëüãéïò êáé ëáúêüò–, ôñáãïõ-
äéóôÞò êáé ìïõóéêüò, ðñïðáíôüò 
ïñãáíùôÞò êáé áäÜìáóôïò åðáíá-
óôÜôçò ìÝ÷ñé ôÝëïõò. Ç ìïñöÞ ôïõ 
Üóôñáøå ãéá ëßãï êáéñü êáé Üöçóå 
Ýêèáìâïõò ôïõò óõã÷ñüíïõò ôïõ – 

êáé öáßíåôáé ðùò ôýöëùóå ðïëëïýò 
áðü ôïõò ôïôéíïýò êáèþò êáé ôïõò 
óýã÷ñïíïõò ëïãßïõò ìáò. 

Ï ÑÞãáò ðñïóùðïðïéïýóå ôç 
óýíèåóç êáé ôçí Üñóç ôçò áíôßèå-
óçò áíÜìåóá óôá ñåýìáôá ðïõ äé-
áðåñíïýí ôïí óýã÷ñïíï åëëçíéóìü: 
óêÝøç êáé äñÜóç, óõíáßóèçìá êáé 
ïñèüò ëüãïò, ÁíáôïëÞ êáé Äýóç, 
áñ÷áéüôçôá êáé ÂõæÜíôéï, íåùôåñé-
êüôçôá êáé ðáñÜäïóç, ëüãéï êáé ëá-

úêü óôïé÷åßï. Ï ÑÞãáò Þôáí ç ðñï-
óùðïðïéçìÝíç Üñóç ôïõ «êáç-
ìïý ôçò ñùìéïóýíçò», ôçò äéáñêþò 
áíïëïêëÞñùôçò ôáõôüôçôÜò ìáò, ãé’ 
áõôü êáé ðÜíôá åðßêáéñïò, ôüóá ÷ñü-
íéá ìåôÜ:  äéüôé âñéóêüìáóôå áêüìá 
áíôéìÝôùðïé ìå ôï ßäéï áßôçìá, íá 
áðáíôÞóïõìå èåôéêÜ óôïí «êáçìü 
ôçò ñùìéïóýíçò», óôïí êáçìü ôùí 
ëáþí ôçò ÂáëêáíéêÞò.

Ï ÑÞãáò õðÞñîå ç ðñïóùðï-

ðïéçìÝíç Üñóç ôïõ «êáçìïý ôçò 
ñùìéïóýíçò», ôïõ äéáñêïýò áíï-
ëïêëÞñùôïõ ôçò ôáõôüôçôÜò ìáò, ãé’ 
áõôü êáé äéáñêþò åðßêáéñïò, ôüóá 
÷ñüíéá ìåôÜ, ãé’ áõôü êáé áíôéêåßìå-
íï äéáìÜ÷çò, äéüôé, áêüìá êáé óÞìå-
ñá –ßóùò óÞìåñá ðåñéóóüôåñï áðü 
ðïôÝ Üëëïôå–, âñéóêüìáóôå áíôéìÝ-
ôùðïé ìå ôï ßäéï áßôçìá.´

Ôï åðáíáóôáôéêü üñáìá ôïõ 
ÑÞãá ÂåëåóôéíëÞ èá ðáñáìåß-

íåé áíïëïêëÞñùôï êáé ï ßäéïò ï 
åìðíåõóôÞò ôïõ äåí èá ðñïëÜâåé 
Ýóôù íá äïêéìÜóåé íá ôï èÝóåé óå 
åöáñìïãÞ, ü÷é ãéáôß äåí äéÝèåôå ôç 
óõíèåôéêÞ êáé áãùíéóôéêÞ äõíá-
ôüôçôá êáé äéÜèåóç ãéá êÜôé ôÝôïéï, 
áëëÜ äéüôé ç ìïßñá ìáò, ãéá ïêôþ 
áéþíåò, Ýùò óÞìåñá, ïñßæåôáé áðü 
áõôÞ ôçí êáôôáñá ôïõ óõíüñïõ äýï 
êüóìùí, ÁíáôïëÞò êáé Äýóçò, áíÜ-
ìåóá óôïõò ïðïßïõò óõíèëéâüìá-
óôå. 

Ï ÂåëåóôéíëÞò êáé ç ÖéëéêÞ 
Åôáéñåßá äïêßìáóáí íá ìåôáâÜëïõí 
êáé ðÜëé áõôü ðïõ óÞìåñá Ýãéíå óý-
íïñï óå ïéêïõìÝíç, óå ü,ôé äçëáäÞ 
õðÞñîå ãéá ðÜíù áðü äýï ÷éëéÜ-
äåò ÷ñüíéá, ìÝ÷ñé êáé ôï ÂõæÜíôéï, 
ï åëëçíéêüò êüóìïò. Ãé’ áõôü óôï-
÷ïèÝôçóáí ôç óõìðåñßëçøç üëïõ 
ôïõ âáëêáíéêïý ÷þñïõ, óôï åðá-
íáóôáôéêü ôïõò ó÷Ýäéï. ¼ìùò áíï-
ëïêëÞñùôï èá ìåßíåé ôï üñáìÜ ôïõ, 
áíåêðëÞñùôï, ðñéí êáí áñ÷ßóåé íá 
ìðáßíåé óå åöáñìïãÞ, ôï äéÜâç-
ìÜ ôïõ. Ùò ìéá ðñüêëçóç åóáåß ãéá 
ôïõò ¸ëëçíåò –áëëÜ êáé ôïõò ëïé-
ðïýò ÂáëêÜíéïõò– íá áðáíôÞóïõí 
êÜðïôå èåôéêÜ óôïí «êáçìü ôçò ñù-
ìéïóýíçò», ôïí êáçìü ôùí ëáþí ôçò 
ÂáëêáíéêÞò. 

Ãé’ áõôü ï ÑÞãáò ÂåëåóôéíëÞò 
ðáñáìÝíåé áîåðÝñáóôïò, ôï åìâëç-
ìáôéêü êáé ôáõôü÷ñïíá áíïëïêëÞ-
ñùôï ðñüôáãìá ôïõ íåþôåñïõ åë-
ëçíéóìïý. Ãé’ áõôü ãõñíÜìå êáé îá-
íáãõñíÜìå êïíôÜ ôïõ, ãé’ áõôü ìáò 
ãïçôåýåé –ìå Ýíáí óõ÷íÜ äõóåîÞ-
ãçôï ôñüðï– ç öõóéïãíùìßá ôïõ, äé-
üôé áðïôåëåß ôï ðñüóùðï –äéá÷ñï-
íéêü êáé, óôéò ìÝñåò ìáò, ôñáãéêü– 
ôïõ åëëçíéóìïý, ¸ëëçíáò, ÂáëêÜíé-
ïò, ïéêïõìåíéêüò. 

     ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Μέσα στο Νοέμβριο, το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά παρουσιάζεται στην Πάτρα και την Θεσσαλονίκη

ÐáñïõóéÜóåéò ôïõ «ÑÞãá» 

Èá ãíùñßæåôå, öáíôáæüìáóôå, ôçí áößóá ðïõ 
áðåéêïíßæåôáé, áðü ôéò äéáäçëþóåéò êáé ôéò áðåñ-
ãßåò ôçò ôåëåõôáßáò ðåñéüäïõ, üðïõ êáé Ý÷åé ðñï-
êáëÝóåé ðÜôáãï. 
Ãé’ áõôü ôï ëüãï Ý÷ïõìå ôõðþóåé íÝåò áößóåò 
áëëÜ êáé áõôïêüëëçôá ôá ïðïßá äéáèÝôïõìå áðü 
ôá ãñáöåßá ôçò Êßíçóçò. ÅîÜëëïõ, èåùñïýìå üôé 
ôï ó÷Ýäéï, ìðïñåß íá öïñåèåß êáé êáôÜ ôçí äéÜñ-
êåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ, üðïôå ïé éèý-
íïíôåò ôçò êáôáóôñïöÞò èá êñýâïíôáé óôçí êõ-
ñéïëåîßá, üíôáò êáôáæçôïýìåíïé áðü ôïí åëëçíé-
êü ëáü. 
Ìðïñåßôå íá âñåßôå ôçí óõãêåêñéìÝíç áößóóá 
óôçí Êßíçóç. 
ÔçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò: 2103826319 
(ÁèÞíá), 2310543751 (Èåóóáëïíßêç), 
6977510730 (ÐÜôñá)
6948076477 (Âüëïò)

Ç Êßíçóç 
Ðïëéôþí ¢ñäçí 
ðñáãìáôïðïéåß 
ðïëéôéêÞ åêäÞëùóç 
óôï Âüëï. Ç 
åêäÞëùóç èá 
ðñáãìáôïðïéçèåß 
ôï ÓÜââáôï 5 
Íïåìâñßïõ, óôï 
âéâëéïðùëåßï ×ÁÑÔÁ 
(ÓêåíäåñÜíç 168), 
óôéò 12 ðì. 
ÏìéëçôÞò èá åßíáé ï 
Ãéþñãïò ÊáñáìðåëéÜò. 

• Óôçí Èåóóáëïíßêç, ôç ÄåõôÝñá 07/11/2011 
(7.30 ìì), óôï ÓôÝêé ôïõ ¢ñäçí (Âáëáùñßôïõ 1 & Äù-
äåêáíÞóïõ), ìå ïìéëçôÝò ôïõò: ÄçìÞôñç Ãáñïý-
öá (óõããñáöÝá), ÈáíÜóç ÊáñáèáíÜóç (êáèçãçôÞ 
ÁÐÈ), Ãéþñãï ÊáñáìðåëéÜ, ÉùÜííç ×áóéþôç (êáèç-
ãçôÞ ÁÐÈ) êáé óõíôïíéóôÞ ôïí ÓôÝëéï Êïýêï (äçìï-
óéïãñáöï) 

• Óôçí ÐÜôñá, ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Íïåìâñßïõ 
(8.30ì.ì.), óôï âéâëéïðùëåßï Ðñùôïðïñßá (Ãåñïêù-
óôïðïýëïõ 31-33), ìå ïìéëçôÝò ôïõò: Ã. Êáñáìðå-
ëéÜ, Å. ÊáøùìÝíï (êáèçãçôÞ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííß-
íùí), Ê. Íôßíï (åñåõíçôÞ) êáé óõíôïíéóôÞ ôïí Á. Ôóé-
ëÞñá (åêäüôç). 

Ôï âéâëßï èá ðáñïõóéáóôåß: 

Ç áößóá ôïõ ¢ñäçí êáé ôçò ÑÞîçò


