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Να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις

Σήμερα

Αυτοδύναμοι!
Του Γιώργου Καραμπελιά

Μ
Κ. Σεβρής

∆ιαπλοκή σε κρίση;

ια αδιάψευστη ένδειξη της κρίσης και
της σαπίλας των ελληνικών ελίτ είναι η
απουσία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνοχής της κοινωνίας, από το σύνολο των πολιτικών, «πνευματικών» και οικο-

νομικών ελίτ της χώρας.
Σήμερα, οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν ακόμα ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο, και οι
ετήσιες παραγγελίες τους είναι
πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια.
Έλληνες επιχειρηματίες, τραπεζίτες, πολιτικοί και άλλοι χρυσοκάνθαροι διαθέτουν καταθέσεις
εκατοντάδων δισεκατομμυρίων
στο εξωτερικό. Μερικές εκατο-

ντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν
ένα σημαντικό ύψος καταθέσεων και σημαντικά περιουσιακά
στοιχεία.
Αν όλοι οι Έλληνες, με πρωτοστάτες τους υπουργούς, τους
βουλευτές, τους συνδέσμους των
εφοπλιστών, των βιομηχάνων,
τους τραπεζίτες, τους κατασκευαστές, τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ,
«συνδικαλιστές» τύπου Παναγόπουλου, με αμοιβές δεκάδες χι-

λιάδες ευρώ τον μήνα, και μεγαλοδημοσιογράφους, εννοούσαν στα σοβαρά αυτό που λένε,
ότι «όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουμε για το ξεπέρασμα της κρίσης», θα είχαν ήδη ξεκινήσει μια
εκστρατεία για ένα εσωτερικό
ομολογιακό δάνειο, με χαμηλό
επιτόκιο, για να δανείσουν το ελληνικό κράτος.
Συνέχεια στην 3η σελίδα

Σελίδα 7
100 χρόνια από την απελευθέρωση

Θεσσαλονίκη: Επέτειος ή
εγκαίνια υποδούλωσης;
Σελίδα 9
Γιώργος Κελέσης

∆ραχμή, το ψευτοδίλημμα

Το σίριαλ των
σχολικών
συσσιτίων Σελίδα 4

Σελίδα 13
Κώστας Γεώρμας

Οι επιθανάτιοι σπασμοί της
ελληνικής οικονομίας

Σελίδα 17

Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στη Λιβύη

Σελίδες 14-15
Γιάννης Ξένος

Νεοθωμανικοί τριγμοί;
Σελίδα 21

εκ ΡΗΞΗΣ
Κατήντησα σχεδόν ανέστιος και πένης.
Aυτή η μοιραία πόλις, η Aντιόχεια
όλα τα χρήματά μου τάφαγε:
αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό της
βίο.
Aλλά είμαι νέος και με υγείαν αρίστην.
Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος
(ξέρω και παραξέρω Aριστοτέλη,
Πλάτωνα·
τι ρήτορας, τι ποιητάς, τι ό,τι κι αν
πεις).

Σελίδα 22
Σ. Χριστακόπουλος: Το “κούρεμα” και η προπαρασκευή του γενικευμένου ξεπουλήματος με την
υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο
Σελίδα 12

»

Σχήματα και
προσχήματα

Ας φρόντιζαν
Aπό στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα,
κ’ έχω φιλίες με αρχηγούς των μισθοφόρων.
Είμαι μπασμένος κάμποσο και στα
διοικητικά.
Στην Aλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες,
πέρσι·
κάπως γνωρίζω (κ’ είναι τούτο χρήσιμον) τα εκεί:
του Κακεργέτη βλέψεις, και παληανθρωπιές, και τα λοιπά.
Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα
ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω

αυτήν την χώρα,
την προσφιλή πατρίδα μου Συρία.
Σ’ ό,τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω
να είμαι στην χώρα ωφέλιμος. Aυτή
είν’ η πρόθεσίς μου.
Aν πάλι μ’ εμποδίσουνε με τα συστήματά τους—
τους ξέρουμε τους προκομένους:
να τα λέμε τώρα;
αν μ’ εμποδίσουνε, τι φταίω εγώ.
Θ’ απευθυνθώ προς τον Ζαβίνα
πρώτα,

κι αν ο μωρός αυτός δεν μ’ εκτιμήσει,
θα πάγω στον αντίπαλό του, τον
Γρυπό.
Κι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει,
πηγαίνω παρευθύς στον Υρκανό.
Θα με θελήσει πάντως ένας απ’ τους
τρεις.
Κ’ είν’ η συνείδησίς μου ήσυχη
για το αψήφιστο της εκλογής.
Βλάπτουν κ’ οι τρεις τους την Συρία
το ίδιο.

Aλλά, κατεστραμένος άνθρωπος, τι
φταίω εγώ.
Ζητώ ο ταλαίπωρος να μπαλωθώ.
Aς φρόντιζαν οι κραταιοί θεοί
να δημιουργήσουν έναν τέταρτο
καλό.
Μετά χαράς θα πήγαινα μ’ αυτόν.

Κ.Π. Καβάφης
Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984
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Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2012
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
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΜΠΑΡΛΑΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ορφέως 13, Κορωπί, 19400,
τηλ:2106620734

Συνδρομές
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 περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (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 συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, 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 ηλεκτρονική διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή
κοστίζει 30 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Στο παρά πέντε
Λόρδος
Γιακουμάτος
Είναι αλήθεια πως μας είχε
πιάσει όλους ανατριχίλα, στη
θέα εκείνου του γερμανικού
σκίτσου, που στην Ακρόπολη
κυμάτιζε η τουρκική σημαία.
∆εν θα μπορούσαμε να
φανταστούμε πως, λίγους
μήνες, μετά εκλεγμένος
βουλευτής θα πρότεινε
με κάθε επισημότητα την
ενοικίασή της, μαζί με το
σύνολο των αρχαιολογικών
χώρων της ελληνικής
επικράτειας, για να μην
κοπούν συντάξεις και μισθοί!
Σε αυτές τις δηλώσεις
προχώρησε ο Γεράσιμος
Γιακουμάτος, υπονομεύοντας
ακόμη περισσότερο την
ήδη θιγμένη αξιοπρέπεια
της πατρίδας μας διεθνώς.
Και όχι μόνο δεν βγήκε
δημόσια να απολογηθεί για το
περιεχόμενο των δηλώσεών
του, αλλά συνεχίζει να
παραμένει βουλευτής!
Κύριοι, υπάρχουν μεγέθη και
έννοιες που ήταν, είναι και
θα παραμείνουν περιουσία
του ελληνικού λαού. Μια
περιουσία πνευματική, ηθική
και πολιτιστική, που ενέπνεε
και εμπνέει το διεθνή
σεβασμό για το λαό μας και
κυρίως δίνει ουσία, ήθος,
περιεχόμενο και ταυτότητα
στις υπάρξεις μας. Μπορεί για
τον ίδιο και για τους ομοίους
του, η Ακρόπολη να είναι
μια τουριστική ατραξιόν της
πρωτεύουσας ή ένα αισθητικό
κομψοτέχνημα που ανήκει
στους κοσμοπολίτες όλου
του κόσμου. Λησμονεί όμως
πως, για τους περισσότερους
μας, έχει συνδεθεί με τη
βαθιά αντιστασιακή μας
παράδοση, τόσο στα χρόνια
της εθνικοαπελευθερωτικής
μας επανάστασης, όσο και
στις μέρες της γερμανικής
κατοχής! Ας τολμήσετε!
Κώστας Βαρούλκος

στοιχεία που ανακοίνωσε
την Πέμπτη η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Από το 2009 έως και τη 10η
∆εκεμβρίου 2011, σε όλη
την Ελλάδα έχουν σημειωθεί
1.727 αυτοκτονίες. Το 2009
ο αριθμός τους ανήλθε σε
507, το 2010 παρουσίασαν
αύξηση κατά 22,5% και
ανήλθαν σε 622, ενώ
τους 11 μήνες του 2011 οι
αυτοκτονίες ανήλθαν σε 598.
Η συμμετοχή στα συσσίτια της
«Αποστολής» της Εκκλησίας
της Ελλάδας αυξήθηκαν τους
τελευταίους μήνες κατά 40%,
με τους Έλληνες πια να είναι
συντριπτικά περισσότεροι από
τους μετανάστες! Επιπλέον,
αυξάνονται συνεχώς οι
άνθρωποι ηλικίας από 31
έως 50 ετών που ζητούν να
πάρουν συσσίτιο από την
Αποστολή. Οι αριθμοί μιλούν
από μόνοι τους,
Γιάννης Λόκκας

Ανέκδοτο...
Ρωτάει ο Ιρλανδός τον Θεό,
«Θεέ μου, σε πόσα χρόνια
θα εξοφλήσει η χώρα μου τα
χρέη;» Και ο Θεός απαντάει:
«Σε 30!»
«Ουουου, μέχρι τότε θα έχω
πεθάνει», λέει ο Ιρλανδός.
Ρωτάει ο Πορτογάλος τον Θεό,
«Θεέ μου, σε πόσα χρόνια
θα εξοφλήσει η χώρα μου τα
χρέη»;
Και ο Θεός απαντάει: «σε
60!»
«Ουουου, μέχρι τότε θα έχω
πεθάνει», λέει ο Πορτογάλος.
Ρωτάει και ο Έλληνας τον
Θεό: «Θεέ μου, σε πόσα
χρόνια θα εξοφλήσει η χώρα
μου τα χρέη;»
Και ο Θεός απαντάει:
«Ουουου, μέχρι τότε θα έχω
πεθάνει»….
Γ. Λ.

Μπράβο σας! Ασχολίαστο...
Στο 18,2% σκαρφάλωσε
το ποσοστό ανεργίας τον
Οκτώβριο, έναντι 17,5% τον
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα

Σας το παραθέτουμε
ασχολίαστο, για να προσθέστε
εσείς ό,τι κοσμητικό επίθετο
επιθυμείτε: «Για την Ελλάδα,
τώρα!

[..] Στην αίθουσα της Παλαιάς
Βουλής, οδός Σταδίου 13, την
Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012
και ώρα 12.00-14.00

Τους αμέσως προσεχείς
μήνες, η χώρα μας κινδυνεύει
να χάσει ό,τι κέρδισε με
κόπο και θυσίες όλων των
μεταπολεμικών γενιών. Σε
τέτοιες στιγμές δεν είναι
ώρα για απολογισμούς
ούτε για απόδοση ευθυνών.
Φρονούμε, αντίθετα, ότι
πρέπει να βλέπουμε μπροστά.
Αν και προέρχονται από
διαφορετικούς χώρους, οι
προσκεκλημένοι ομιλητές
της παρούσας εκδήλωσης
έχουν δώσει δείγματα
ευθύνης και ανεξαρτησίας. Γι’
αυτό, οι υπογράφοντες τους
ζητήσαμε, παραμερίζοντας
για λίγο όσα τους χωρίζουν,
να αναδείξουν κυρίως αυτά
που τους ενώνουν και έχει
ανάγκη ο τόπος. Για την
Ελλάδα, τώρα!
Την εκδήλωση θα προλογίσει
και θα συντονίσει ο Ν.Κ.
Αλιβιζάτος, καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ομιλητές θα είναι η
Άννα ∆ιαμαντοπούλου,

!

υπουργός Παιδείας, Γιάννης
Μπουτάρης, ∆ήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Λουκάς
Τσούκαλης, καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
και Κωστής Χατζηδάκης,
βουλευτής Β’Αθηνών.
Νίκος Αλιβιζάτος, νομικός,
Νάσος Βαγενάς, φιλόλογος/
ποιητής, Αρίστος ∆οξιάδης,
οικονομολόγος, Τάκης
Θεοδωρόπουλος, λογοτέχνης,
Νίκος Καλογεράς,
αρχιτέκτων, Ορέστης
Καλογήρου, φυσικός,
Βάσω Κιντή, φιλόσοφος,
Αντώνης Μανιτάκης,
νομικός, Πέτρος Μάρκαρης,
συγγραφέας, ∆ημήτρης
Μαρωνίτης, φιλόλογος,
Μάνος Ματσαγγάνης,
οικονομολόγος, Νίκος
Μουζέλης, κοινωνιολόγος,
Ανδρέας Παππάς, επιμελητής
εκδόσεων/μεταφραστής, Κων.
Παπαγεωργίου, νομικός,
Παύλος Σούρλας, νομικός,
Σταύρος Τσακυράκης,
νομικός, Λουκάς Τσούκαλης,
οικονομολόγος, Κίμων
Χατζημπίρος, οικολόγος».
Α. Π. Έλπιδος

Κολλημένος με την καρέκλα

Όλες οι πολιτικές κινήσεις του Γιώργου Παπανδρέου τους τελευταίους, τουλάχιστον,
τρεις μήνες, παραπέμπουν σε έναν πολιτικό
που ζητά εναγωνίως να κερδίσει χρόνο. Ξεκινώντας στα τέλη Οκτωβρίου με την αναγγελία του δημοψηφίσματος, που ήλπιζε ότι θα επιμηκύνει για κάνα χρόνο την πρωθυπουργία του, στη συνέχεια έθετε προαπαιτούμενο, για να παραιτηθεί η κυβέρνησή του, να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, προκειμένου να διατηρηθεί κάποιους μήνες στην ηγεσία του
Πασόκ.
Μετά τα Χριστούγεννα, βλέποντας τις αντιδράσεις στο κόμμα
του, έκανε την ντρίμπλα της διαρχίας, δηλαδή ο ίδιος να παραμείνει σε διακοσμητικό ρόλο, πρόεδρος του Πασόκ. Και τώρα που
βλέπει ότι και αυτό το σενάριο προκαλεί αντιδράσεις, προτείνει
εκλογή νέου προέδρου από τη βάση, όταν εξασφαλιστεί η νέα δανειακή σύμβαση και ολοκληρωθεί η διαδικασία «κουρέματος»
του χρέους, δηλαδή ζητά το ελάχιστο, να μείνει πρόεδρος του Πασόκ για ένα δύο μήνες.
Η προσκόλληση του Γ. Παπανδρέου στην εξουσία δεν μπορεί
να εξηγηθεί μόνο με την εξουσιομανία του. Ο άνθρωπος κρατιέται στην καρέκλα του, και ας τον χλευάζει όλη η κοινωνία και όλο
το κόμμα του, γιατί φοβάται πως, αν δεν έχει ρόλο στο πολιτικό
σύστημα, θα τον ξεχάσουν ολότελα οι ∆υτικοί φίλοι του και δεν
θα του δώσουν στο μέλλον κάποια διεθνή θέση. Κυρίως φοβάται
ότι, χωρίς πολιτική κάλυψη, σύντομα θα βρεθεί στον Κορυδαλλό,
όπου του ετοιμάζουν μια μεγαλοπρεπή σουίτα.
Σάκης Ραμπιόσας
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Αυτοδύναμοι!
Να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Α

ν οι ποικίλοι σύνδεσμοι των ομογενών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την
Αυστραλία, κινητοποιούνταν προς την ίδια κατεύθυνση,
τότε άλλη θα ήταν σήμερα η κατάσταση της χώρας.
Θα μπορούσε να υπάρξει μια
σοβαρή χρηματοδότηση του ελληνικού κράτους, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων, και θα αποκτούσε
νόημα η αδιάκοπη λογοδιάρροια
περί «θυσιών» όλων των Ελλήνων
[...] και προπαντός, θα ενισχυόταν
όντως η περιβόητη εθνική συνοχή
και οι Έλληνες θα μπορούσαν να
αντιμετωπίσουν ενωμένοι την κρίση.
Οι Έλληνες, κάποτε, διεξήγαγαν
μεγάλους εθνικούς αγώνες, στηριγμένοι κατ’ εξοχήν στην οικονομική
συμπαράσταση των συμπατριωτών
τους. Οι Ζωσιμάδες, ο Βαρβάκης,
ο Σίνας, ακόμα και ο Συγγρός, ο
Αβέρωφ, μοναστήρια και μητροπολίτες, οι χιλιάδες των μικρών και μεγάλων ευεργετών, όλοι οι Έλληνες,
στήριξαν την εκπαίδευση στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, χρηματοδότησαν τη Φιλική Εταιρεία και
την Επανάσταση, ενίσχυσαν ακόμα και τον ελληνικό στόλο στους
Βαλκανικούς Πολέμους. Συχνά, αυτοί οι εθνικοί ευεργέτες ήταν στυγνοί καπιταλιστές, όπως ο Συγγρός.
Και όμως, παράλληλα, ήταν διατεθειμένοι να ξοδέψουν απλόχερα για
τις ανάγκες της πατρίδας, επιστρέφοντας έτσι ένα μέρος από αυτά
που είχαν καρπωθεί.
Σήμερα, δεν βρέθηκε ούτε ένας
–αριθμός ένας– πολιτικός, επιχειρηματίας, μεγαλοδημοσιογράφος, που να βάλει το χέρι στην τσέπη, δεν βρέθηκε ούτε ένας να κάνει
έστω αυτό που έκαναν οι Ιταλοί καπιταλιστές.
Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν την
κρίση, ο καθένας μόνος του, και οι
μόνες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
έρχονται από τα κάτω, από ομάδες
πολιτών και από την Εκκλησία.
Και γι’ αυτή την κατάντια δεν ευθύνεται μόνο το «πνεύμα της εποχής», ο ατομικισμός, ο καταναλωτισμός, ευθύνονται, πριν απ’ όλα, όλοι
εκείνοι που, εδώ και δεκαετίες, κάνουν ό,τι μπορούν για να διαλύσουν την αίσθηση του συνανήκειν
των Ελλήνων, όλοι εκείνοι που πασχίζουν να αποδομήσουν την ιστορία μας, να κόψουν τις ρίζες μας, να
μας μεταβάλουν σε μια αγέλη χωρίς

...Το αίτημα του ομολογιακού δανείου, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις ευθύνες των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και τάξεων, έπρεπε ήδη να αποτελεί βασικό αίτημα του κινήματος των αγανακτισμένων...
ταυτότητα.
Αυτή η ηροστράτεια λογική,
στην οποία πρωτοστάτησαν οι ψευδοπροοδευτικοί
διανοούμενοι,
έπαιξε τελικά το παιγνίδι των τραπεζιτών, των νεοφιλελεύθερων, της
Μέρκελ.
Και έρχονται σήμερα να τα ζητήσουν όλα από τους μισθωτούς,
τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους αγρότες, του μικρέμπορους, τους «μικρομεσαίους», με περικοπές, χαράτσια, φοροεπιδρομές,
απολύσεις. Οι ίδιοι δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τίποτε!
Ο περιβόητος Πρόεδρος της
∆ημοκρατίας, που κινδυνεύει να
γίνει πιο αναξιόπιστος από όλους
τους άλλους, ξέρει μόνο να διαμαρτύρεται επειδή τον κράζουν οι πολίτες.
Είναι καιρός, λοιπόν, να αναλάβει μια πρωτοβουλία, αν θέλει να
μειωθεί η λαϊκή κατακραυγή εναντίον του. Να δημιουργήσει μια
ανεξάρτητη και υπεράνω υποψίας επιτροπή ελέγχου, που θα αναλάβει τη διαχείριση ενός ομολογιακού δανείου, στο οποίο, πρώτος αυτός, θα συνεισφέρει ένα σημαντικό
ποσό, και αμέσως μετά από αυτόν, ο

πρωθυπουργός, όλοι οι υπουργοί
και οι βουλευτές, με ένα υποχρεωτικό μίνιμουμ συμμετοχής, που να
ανέρχεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αμέσως μετά, θα πρέπει
να ακολουθήσουν οι εφοπλιστές,
οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι, οι

“

Κάτι τέτοιο εξ άλλου
θα μείωνε κατά
πολύ και τις δυνατότητες των
ξένων να μας
εκβιάζουν, θα
έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να τους
αντιμετωπίσει
με θάρρος και
υπερηφάνεια.

κατασκευαστές, οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Και μετά μπορούν να ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι
Έλληνες πρέπει να στηριχτούν στις
δικές τους δυνάμεις και πρέπει να
υποχρεώσουν τους υπεύθυνους να
αναλάβουν τουλάχιστον ένα μέρος
των βαρών.
Και επειδή το αυτί αυτών των
παχυδέρμων δεν πρόκειται εύκολα
να ιδρώσει, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνημα καταγγελίας τους
και προώθησης ενός τέτοιου δανείου, που θα τους υποχρεώσει να
κινηθούν έστω και διά της βίας. Εν
ανάγκη, την πρωτοβουλία θα έπρεπε και θα μπορούσαν να την πάρουν οι ίδιοι οι πολίτες.
Είναι καιρός, πέρα από τις καταγγελίες και την άρνηση πληρωμής των χαρατσιών, πέρα από τις
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στα
θύματα της κρίσης, πέρα από την
οργάνωση εναλλακτικών μορφών
οικονομίας, να παρέμβουμε και
στο ίδιο το ζήτημα του χρέους. Θα
πρέπει να πάψουμε να αναζητούμε δανεικά από τους ξένους, αλλά
να υποχρεώσουμε τους «ξένους»
που βρίσκονται στον τόπο μας, αυ-

τούς που μας οδήγησαν σε αυτή την
άθλια κατάσταση, να συμβάλουν,
επί τέλους, όχι μόνο στο ξεπέρασμα
της κρίσης, αλλά και στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας την οποία
διέλυσαν.
Κάτι τέτοιο εξ άλλου θα μείωνε
κατά πολύ και τις δυνατότητες των
ξένων, της Μέρκελ και του ∆ΝΤ, να
μας εκβιάζουν από δόση σε δόση,
από μνημόνιο σε μνημόνιο, θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική
κοινωνία να τους αντιμετωπίσει με
θάρρος και υπερηφάνεια.
Κάποιοι θα βρουν πολλά επιχειρήματα να αντιτάξουν, όπως το
ποιον να εμπιστευτούμε για τη διαχείριση ενός τέτοιου δανείου κ.λπ..
Ωστόσο, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…, δέκα μέρες κοσκινάει.
Το αίτημα του ομολογιακού δανείου, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις ευθύνες των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων
και τάξεων, έπρεπε ήδη να αποτελεί βασικό αίτημα του κινήματος
των αγανακτισμένων. Όμως, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είναι καιρός
σήμερα να αρχίσουμε μια μεγάλη
εκστρατεία για να το προωθήσουμε.
Γ.Κ.
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Το σίριαλ των σχολικών συσσιτίων
Η εξουσία μας έχει εθίσει ήδη στην κατάσταση του υπόδουλου και του χρεοκοπημένου
Του Οικολόγου

Αμήχανη η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μπροστά στις καθημερινές αποκαλύψεις για κρούσματα μαθητών που προσέρχονται στην τάξη με άδειο στομάχι.
Το φαινόμενο επεκτείνεται συνεχώς με νέα κρούσματα, καθιστώντας την πείνα το βασικότερο
πρόβλημα σε πολλά σχολικά συγκροτήματα, επιπρόσθετο αυτών
της έλλειψης βιβλίων, πετρελαίου θέρμανσης, λεωφορείων για
τη μεταφορά των μαθητών κοκ.

Ο

ι τριτοκοσμικές εικόνες του «Νέου Σχολείου», κυρίως στις υποβαθμισμένες περιοχές
των αστικών κέντρων (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης), συνάδει απόλυτα με
την ταχεία μετατροπή γεωγραφικών
ενοτήτων σε σύγχρονα γκέτο –θυλάκων εγκληματικότητας, παράνομων
δραστηριοτήτων και εθνοτικών συγκρούσεων– σε συνθήκες γενικευμένου χάους.
Παρά τα οξύτατα κοινωνικά
προβλήματα που έχουν προκαλέσει
οι υπερ-νεοφιλελεύθερες συνταγές
περικοπών, απολύσεων και υπερφορολόγησης της τρόικας, το δουλικό εγχώριο πολιτικό προσωπικό
σε συνθήκες διάλυσης δεν κατάφερε να σχεδιάσει έστω και τα στοιχειώδη μέτρα για την ελάφρυνση των
επιπτώσεων σε όσους πλήττονται
βάναυσα. Επί δυο χρόνια δεν κατατέθηκε ούτε ένα στοιχειώδες αναπτυξιακό πρόγραμμα με δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας,
αντιθέτως μπουχτίσαμε από τα φληναφήματα περί αύξησης της ανταγωνιστικότητας, που θα φέρουν τους
μεγάλους ξένους επενδυτικούς ομίλους για να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
Για κοινωνικές παρεμβάσεις σε
όσους χρήζουν άμεση βοήθεια ούτε
λόγος, αφού είναι δεδομένη η παντελής έλλειψη μηχανισμών προσδιορισμού των κοινωνικών και χωροταξικών διαστάσεων της φτώχειας –πολύ πριν το ξέσπασμα της
κρίσης–, προκειμένου να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής στήριξης. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως αποτελούμε εξαίρεση
ως προς τη μη εφαρμογή πολιτικών
«ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος» ενώ ακόμα και σήμερα ουδείς
γνωρίζει σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό) τα νοικοκυριά ή
τα φυσικά πρόσωπα που θα έπρε-

πε να ήταν δικαιούχοι άμεσης βοήθειας για την κάλυψη των βασικών
τους αναγκών. Αποτέλεσμα, η όποια
κοινωνική παρέμβαση να γίνεται με
εμπειρικά και κυρίως με πελατειακά
δεδομένα, και στηριζόμενη σε ατομικές μαρτυρίες, αφού ακόμα και
τα στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται η εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών είναι αυτά της απογραφής του
2001! Απόρροια αυτών είναι η πλήρης αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να δώσει στοιχεία βελτίωσης
των κοινωνικών δεικτών π.χ. αριθμός ατόμων που βρήκαν σταθερή
εργασία, ή πλήθος ατόμων που ξεπέρασαν το πρόβλημα της φτώχειας
κ.ο.κ. από τα διάφορα προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταμεία, σε τέσσερα κατά
σειρά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
Άλλωστε, ουδέποτε κάτι τέτοιο ήταν
ζητούμενο, αφού η ουσία των προγραμμάτων αυτών ήταν η μισθοδοσία κρατικοδίαιτων οργανισμών και
φορέων και ο πλουτισμός ημετέρων
συγγενικών προσώπων της «ιδιωτικής οικονομίας».
∆εδομένης αυτής της παθογένειας δεκαετιών, επόμενη είναι και
η αδυναμία σχεδιασμού ενός στοχευμένου προγράμματος για την
αντιμετώπιση του υποσιτισμού στα
σχολεία, ακόμα και σήμερα που ξεπεράσαμε το όριο κοινωνικής αντοχής. Σημείο τριβής των ιθυνόντων
του υπουργείου αποτελεί η στοχευμένη εφαρμογή της παροχής τροφής σε μαθητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακραίας φτώχειας, ή
η γενικευμένη εφαρμογή της παρο-

χής στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Η πρώτη εκδοχή κρίνεται
αντιπαιδαγωγική, αφού θα οδηγούσε σε στιγματισμό τους μαθητές που
θα υποδεικνύονταν από τους δ/ντές
των σχολείων ως δικαιούχοι. Στη γενικευμένη εφαρμογή του το πρόγραμμα θα οδηγούσε σε σπατάλη
πόρων με αμφίβολα αποτελέσματα,
αφού ένα μικρογεύμα με σάντουιτς, γάλα ή φρούτο δεν θα έλυνε το
πρόβλημα της πείνας για τους μαθητές που έχουν πραγματική ανάγκη,
ενώ δεν θα έβρισκε ανταπόκριση
από τους μαθητές που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, δεδομένων των διαφορετικών διατροφικών τους συνηθειών. Επιπροσθέτως, η προμήθεια τροφίμων από τα
κυλικεία των σχολείων θα οδηγήσει
σε κεντρικούς διαγωνισμούς, στους
οποίους κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν
οι μεγάλες αλυσίδες διάθεσης τροφίμων και όχι τοπικοί παραγωγοί ή οι
συνεταιρισμοί με εγχώρια προϊόντα.
Η έως τώρα προσέγγιση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι να ξεκινήσει αμέσως η οριζόντια εφαρμογή (σε όλους τους μαθητές) του προγράμματος σε δεκαοχτώ
σχολεία των Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας, αφού οι περιοχές
αυτές θεωρούνται άκρως υποβαθμισμένες και προβληματικές. Στη
συνέχεια, η στοχευμένη εφαρμογή
του (μόνο στους μαθητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα) με βάση δεδομένα από έρευνες και στοιχεία
από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης σε αστικές περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη,

η Πάτρα κ.ο.κ. Επιπλέον, ενδεικτικό
στοιχείο διάλυσης του κράτους αποτελεί το γεγονός ότι η σημερινή ηγεσία αγνοεί πρόγραμμα που υλοποιείται πιλοτικά, σε συνεργασία των
υπουργείων Υγείας και Εργασίας,
για χορήγηση άμεσης βοήθειας σε
φτωχές οικογένειες, στο πλαίσιο της
καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας, με πόρους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου!
Η ολιγωρία της κρατικής παρέμβασης έως σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, καλύπτεται ευτυχώς από αυθόρμητες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και διευθυντών
σχολείων, που καλύπτουν με δικά
τους έξοδα τις στοιχειώδεις ανάγκες
των μαθητών τους. Αν και το ζητούμενο είναι η αλλαγή των υφιστάμενων χρεοκοπημένων πολιτικών των
μνημονίων, για την όποια στοιχειώδη αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί
απαιτείται η διασφάλιση πόρων με

“

...Το κράτος,
όντας υπό διάλυση, αδυνατεί
να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να
φέρει εις πέρας
το πρόγραμμα.

ανακατανομή κονδυλίων από τρέχοντα έργα χαμηλής απορροφητικότητας και αμφίβολης ή μηδενικής σημασίας ακόμα και με καμπάνιες για
εύρεση χορηγών, αλλά και από το
υστέρημα των συμπολιτών μας, αν
διασφαλιζόταν η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.
Κρίσιμη παράμετρο αποτελεί ο
προσδιορισμός των νοικοκυριών
που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, ο
προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνει από εμπειρικά δεδομένα δασκάλων και καθηγητών, ενοριών και
δημοτικών αρχών π.χ. πολιτών που
δήλωσαν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το χαράτσι στο ρεύμα, σε
συνδυασμό με οικονομικά στοιχεία
δηλώσεων από τις κατά τόπους εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η εξασφάλιση των τροφίμων θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί με
τη δημιουργία ανταλλακτηρίων τροφίμων ή κοινωνικών παντοπωλείων
σε κάθε μικροπεριφέρεια, επιδοτούμενων για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών προκειμένου
να διασφαλιστεί η αγορά τροφίμων
από μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς σε «τιμές χωραφιού».
Η αξιοποίηση επίσης δημοτικών
εκτάσεων, ή ελεύθερων αστικών
χώρων για την καλλιέργεια τροφής,
θα μπορούσε επιπλέον να συμβάλει
στην αντιμετώπιση της πείνας και
της ανέχειας, ενεργοποιώντας τους
ίδιους που την υφίστανται.
Το κάθε νοικοκυριό ή πολίτης
θα μπορούσε στη συνέχεια να προμηθευτεί ορισμένη ποσότητα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης:
ρούχα, σχολικά είδη κ.λπ., εξαργυρώνοντας κουπόνια που θα προμηθεύονταν από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου του. Η οργάνωση χώρων εστίασης, σε υποβαθμισμένες
γειτονιές, αξιοποιώντας δημοτικά
κτήρια υπό την μορφή κοινωνικών
επιχειρήσεων, με συμμετοχή ανέργων και εθελοντών, θα αποτελούσε επιπλέον διέξοδο κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας αυτών που
βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και
θα ενθάρρυνε μορφές αλληλοβοήθειας και συνεργασίας.
Η αδυναμία του υπό διάλυση
κράτους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εξασφαλίζοντας το στοιχειώδες, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα επιβίωσης στους πολίτες του, θα
πρέπει να καλυφθεί άμεσα, ενισχύοντας τις όποιες λαϊκές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και αναβιώνοντας
στην πράξη την κοινοτική και αντιστασιακή μας παράδοση.
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ΕλλάδαΙταλία: Βίοι
παράλληλοι
Είναι γνωστό ότι, στα τέλη της δεκαετίας του 60,
η Ελλάδα έγινε πειραματόζωο για άλλη μια
φορά. Οι Αμερικάνοι, που στο όνομα του κοινοβουλευτισμού ίδρυσαν το ΝΑΤΟ, επέβαλαν
στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα και μέλος του μια σκληρή δικτατορία με επικεφαλής ένα γνωστό πράκτορά τους, τον πρώην
ταγματασφαλίτη συν/χη Παπαδόπουλο. Από
εκείνη τη στιγμή και μετά, στη γειτονική Ιταλία μπορούσε άφοβα να ξεδιπλωθεί η στρατηγική της έντασης που προωθούσε μεγάλο
τμήμα του ιταλικού κατεστημένου, με την οργάνωση και τη συνδρομή των Αμερικανών
και απολήξεις στις μυστικές υπηρεσίες, στις
ένοπλες δυνάμεις, στο Βατικανό και τη μασονία.
Μακρύ χέρι αυτής της ιστορίας αποτέλεσε η μαύρη τρομοκρατία, που με τις νεοφασιστικές οργανώσεις πολιτικών και φυσικών γόνων του
μουσολινικού φασισμού αιματοκύλισαν τη
γειτονική μας χώρα. Ο Άλντο Μόρο, επικεφαλής της χριστιανοδημοκρατίας και δη της αριστερής της πτέρυγας, προσπάθησε να εξουδετερώσει τη στρατηγική της έντασης
με δύο κινήσεις. Πρώτον να αποβάλει τη Χούντα του Παπαδόπουλου από το ΝΑΤΟ με τη βοήθεια της Νορβηγίας και δεύτερον να μπάσει το πανίσχυρο PCI, δηλαδή το ΚΚ Ιταλίας,
στην κυβέρνηση. Είναι γνωστό πως ο δεύτερος στόχος ματαιώθηκε με τη δολοφονία του,
αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό πως ματαιώθηκε ο πρώτος. Την εποχή εκείνη ο Μόρο
ήταν υπουργός Εξωτερικών και η απόφαση αποπομπής της χούντας από το ΝΑΤΟ θα λαμβανόταν σε επίπεδο ολομέλειας των υπουργών
Εξωτερικών. Καθόλου τυχαία, λίγες μέρες
πριν, στα πλαίσια μιας κυβερνητικής κρίσης
ο Μόρο έφυγε, και η αποπομπή της χούντας
δεν έγινε για μια ψήφο, αυτήν του «μπουμπουκιού» που αντικατέστησε τον Μόρο.
Λησμονημένες ιστορίες θα μου πείτε. Κι όμως,
αν δείτε ότι τον ημέτερο εντεταλμένο της Τριλατεράλ Παπαδήμο ακολούθησε ο αντίστοιχος Ιταλός Μόντι, οι ομοιότητες είναι ανατριχιαστικές. Και κάτι τελευταίο για τα καθ’ ημάς.
Η Εισαγγελία της Μπολόνιας ακόμα ερευνά
τον ρόλο γνωστότατου και γηραλέου πλέον
ιδεολόγου της ακροδεξιάς, που ταξίδευε τακτικά
στη γειτονική χώρα υπό την ιδιότητα του κρατικού υπαλλήλου της χούντας, για πολλά κρίσιμα διαστήματα.
Το τραγικό είναι ότι οι πολιτικοί γόνοι του τελευταίου, και παρ’ ολίγον και οι φυσικοί, μετέχουν σήμερα στη δεύτερη κατοχική κυβέρνηση υπό την προεδρία του κ. Λογοθετόπουλου
-συγγνώμην, Παπαδήμου ήθελα να πω.

Νεομαρξιστής
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Ολική κατάρρευση
Η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα την εποχή της νέας κατοχής
Του Τάσου Χατζηαναστασίου*
«Αλγεινοτέρα γαρ, ανδρί γε φρόνημα
έχοντι, ημμετά τουμμαλακισθήναι κάκωσις»
Θουκυδίδης
Έχουμε ήδη αναφερθεί επανειλημμένα
από τις σελίδες της Ρήξης στις συνέπειες από την εφαρμογή της κυβερνητικής
πολιτικής στο χώρο της Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, τώρα αρχίζουν να γίνονται φανερές οι επιπτώσεις από την περικοπή
των δημοσίων δαπανών. Μιλάμε για την
αδυναμία αντιμετώπισης βασικών λειτουργικών εξόδων των σχολείων, όπως
είναι η καθαριότητα, η θέρμανση, η μεταφορά των μαθητών, η φύλαξη, η ανανέωση των αναλώσιμων υλικών και του εξοπλισμού, η λειτουργία των βιβλιοθηκών
κ.λπ. Κι αυτό γιατί, με βάση τον «Καλλικράτη», η ευθύνη για τις δαπάνες αυτές
έχει περιέλθει εξ’ ολοκλήρου στους δήμους, πολλοί από τους οποίους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν.

Σ

ε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς,
από την αρχή της χρονιάς εφαρμόζεται το ενιαίο μισθολόγιο, που
δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως
«φτωχολόγιο», αφού η πλειοψηφία αμείβεται
με μισθούς που μετά βίας φτάνουν τα 1000
ευρώ, ενώ για τους νέους συναδέλφους η κατάσταση δεν είναι απλώς τραγική, είναι εξευτελιστική, με αμοιβές που ξεκινούν από τα
577 ευρώ!!! Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι
οι εκπαιδευτικοί είναι από τους λίγους κλάδους δημοσίων υπαλλήλων που, κατά κανόνα, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, υπηρετούν
μακριά από τα σπίτια τους σε απομακρυσμένες και συχνά δυσπρόσιτες περιοχές..
Πρόκειται ουσιαστικά για μία συστηματική και απόλυτα συνειδητή πολιτική διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης, ή έστω αυτού που έχει απομείνει από αυτήν. Γιατί, βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, η κυβερνητική πολιτική, εφαρμόζοντας επιλεκτικά
και αποσπασματικά, συνήθως αποτυχημένα, εκπαιδευτικά συστήματα και προγράμματα της Εσπερίας, είχε επιτύχει την απαξίωση και περιφρόνηση της γνώσης, που θεωρείται «χρήσιμη» μόνο εφόσον συμβάλλει
στην «κατάρτιση» του εκπαιδευόμενου, αλλά
και κάθε άλλης ηθικής αξίας, όπως η δημιουργικότητα, η προσφορά, η αυθεντικά δημοκρατική, εθνική και θρησκευτική συνείδηση. Το παγκόσμια μοναδικό φαινόμενο
της παραγωγής χιλιάδων αριστούχων κάθε
χρόνο από τα λύκεια, που δεν διαθέτουν ούτε
βασικές γνώσεις γενικής παιδείας, είναι πολύ
χαρακτηριστικό. Ανυπολόγιστη παραμένει
και η ηθική βλάβη από την εξίσου καταστροφική παιδαγωγική φιλοσοφία, που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, με βάση
την οποία ο μόχθος και η προσπάθεια για την
κατάκτηση της γνώσης θεωρούνται περιττά,
αφού ισχύει το σύστημα της ακώλυτης προαγωγής. Τέλος, στο επίπεδο της συμπεριφοράς, αντί για το σεβασμό και την αλληλεγγύη,

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να ταχθούν στην πρώτη γραμμή του παλλαϊκού κινήματος εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης...
καλλιεργείται ο ακραίος ατομισμός και εγωισμός, σε ένα περιβάλλον όπου, ακόμη και η
λογική αυστηρότητα προς το μαθητή κινδυνεύει να θεωρηθεί είτε «προσβολή της προσωπικότητας» είτε αποθάρρυνση για την
πρόοδό του.
Η παρούσα κατοχική κυβέρνηση επιχειρεί να ολοκληρώσει το έργο των προηγούμενων, κατεδαφίζοντας ό,τι έχει απομείνει όρθιο από μια παιδεία προ πολλού στερημένη
από το αυθεντικό της νόημα. Πολύ χαρακτηριστικά τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται στο
δημοτικό, όπου τα αγγλικά και η πληροφορική διδάσκονται πλέον εξ απαλών ονύχων,
από την... Α΄ τάξη, αλλά και στο γυμνάσιο και
το «νέο» λύκειο, όπου η διδασκαλία της αρχαίας, της νεοελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και της λογοτεχνίας έχουν περίπου τεθεί
εκτός προγράμματος. Και εάν κάποιοι θεωρούν τις επισημάνσεις αυτές υπερβολικές, ας
ανατρέξουν στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα
για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθητών
στην Α΄ Λυκείου, ειδικό άρθρο για το οποίο
θα δημοσιευτεί προσεχώς, στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Άρδην.
Αν αυτή είναι η κατάσταση που περιγράψαμε, ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών
σήμερα; Τα παλιότερα χρόνια, το συνδικαλιστικό κίνημα αναλωνόταν κυρίως στη διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων και θεσμικών
αλλαγών που ενίσχυαν έναν μάλλον αμφιλεγόμενο «εκσυγχρονισμό» της παιδείας, ενώ

“

Οι εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν
την ευθύνη μιας
ηθικής και πολιτισμικής επανάστασης.

το προηγούμενο διάστημα, αποδυναμωμένο
από την άποψη της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις και απαξιωμένο στη συνείδηση των
συναδέλφων περιορίστηκε αναγκαστικά σε
μία απέλπιδα προσπάθεια να αποκρουστούν
τα κυβερνητικά μέτρα. Τη χαμένη τιμή του
συνδικαλισμού των εκπαιδευτικών έσωσε η
επικράτηση της, αρχικά μειοψηφικής θέσης,
να συνταχθεί με το γενικότερο λαϊκό κίνημα
αντίστασης στο μνημόνιο και την κυβέρνηση.
Η υποχώρηση του αντιστασιακού κινήματος
σε επιμέρους πρωτοβουλίες και αντιδράσεις,
μετά την προσχώρηση και της Ν∆ στην κυβέρνηση, θέτει επί τάπητος το ζήτημα του τι
κάνουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί.
Οι εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία
χρόνια, την ευθύνη μιας ηθικής και πολιτισμικής επανάστασης. Έχουν την ευθύνη να
αποκαταστήσουν τη χαμένη τιμή του σχολείου, μαθαίνοντας στα παιδιά μας γράμματα, ήθος και αξίες, σεβασμό και αγάπη για τον
τόπο, τη φύση και τον πολιτισμό που γεννήθηκε σε αυτόν. Αυτοί οι περιφρονημένοι κοινωνικά, απαξιωμένοι οικονομικά και συκοφαντημένοι ηθικά εκπαιδευτικοί, δεν επιτρέπεται σήμερα να παραιτηθούν και να δουλεύουν «για όσο (δεν) πληρώνονται», όπως
πιθανόν να σκέφτονται και να πράττουν ορισμένοι κοντόθωρα σκεπτόμενοι στο χώρο
αυτό. Αντίθετα, οφείλουν να ορθώσουν το
ανάστημά τους και να ταχθούν στην πρώτη γραμμή του παλλαϊκού κινήματος εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, εφοδιάζοντας σήμερα τη νέα γενιά με όλα εκείνα τα στοιχεία που θα της επιτρέψει να ελπίζει
σε ένα καλύτερο μέλλον. Στην προηγούμενη
Κατοχή, οι δάσκαλοι έδωσαν το παρών στρατευόμενοι μαζικά στην Εθνική Αντίσταση. Τέτοιους δασκάλους έχουμε ανάγκη και σήμερα. ∆ιαφορετικά, θα δικαιωθεί για άλλη μια
φορά ο μεγάλος μας ιστορικός, τα λόγια του
οποίου συνοδεύουν τον τίτλο του σημειώματός μας.
*Μέλος ∆.Σ. ΕΛΜΕ Αργολίδας, φιλόλογος
στο ΕΠΑΛ Ναυπλίου
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγροτική παραγωγή και αυτάρκεια
Η ενασχόλησή μας με δραστηριότητες που είχαμε φτάσει να θεωρούμε ταπεινές...
Του Μανώλη Εγγλέζου ∆εληγιαννάκη ληψή μας για την οικονομία. Κοιμόμασταν στο χρηματιστήριο και στην
οικονομία του αέρα και ξυπνήσαμε
Φέτος, περισσότεροι από πέρ- στην αβεβαιότητα του τι θα μαγειρέσι μαζεύουν τις ελιές τους οι ψομε σήμερα. ∆ραστηριότητες που
ίδιοι, σημάδι κι αυτό του βαθέ- μας χαρακτήριζαν πάντα και τελευματος της κρίσης και των ανα- ταία περιφρονούσαμε, όπως η εναγκών που αυτή δημιουργεί. Κι σχόληση με τη γη μας, εμφανίστηακόμα, πολλοί βάζουνε περιβό- καν ξανά στη ζωή μας ως διέξολι όπου μπορούν, ενώ ο αριθμός δος επιβίωσης. Όπως παλιά, που
των επίσημα καταγεγραμμένων κάθε μέρα ήταν ένας καινούργιος
ως κατ’ επάγγελμα αγροτών έχει αγώνας, που η σπατάλη ήταν λέξη
αυξηθεί για πρώτη φορά μετά άγνωστη, που κάθε τι το χαρακτήριαπό χρόνια.
ζε μια ισορροπία και ένα μέτρο.
Τα χωράφια μας είναι μια διενασχόλησή μας ξανά έξοδος στο πρόβλημα της διατρομε
δραστηριότητες φής. Σε πρώτο στάδιο, να αποφύγοπου είχαμε φτάσει με την πείνα, καλλιεργώντας κάθε
να θεωρούμε ταπει- τι που μπορεί να μας προσφέρει
νές, που τις προσπερνούσαμε επι- η γη μας, μη αφήνοντας ούτε μια
κεντρώνοντας σε έναν καταναλωτι- σπιθαμή γη ανεκμετάλλευτη. Κι
κό τρόπο ζωής, δείχνει με δραμα- αυτό μπορεί να είναι η αρχή, κι όχι
τικό τρόπο ότι ένας κύκλος κλείνει. απλώς η στόχευση μιας προσπάΣτους λόγους και στους υπεύθυ- θειας.
νους έχομε αναφερθεί κι άλλες φοΤην ίδια στιγμή πρέπει να δούρές, και θ’ αναφερθούμε και στο με τι καλλιεργούμε και πώς: Καλλιμέλλον. Επειδή όμως η κάθε κρί- έργειες προσαρμοσμένες στο κλίμα
ση είναι και ευκαιρία για περισυλ- και τις συνθήκες της πατρίδας μας,
λογή και αυτοκριτική, μπορούμε να τις παλιές παραδοσιακές, αλλά και
κάνουμε μερικές σκέψεις με αφορ- καινούργιες που προσφέρονται, και
μή αυτή την τελευταία τάση που πα- στροφή στη βιολογική γεωργία και
ρατηρείται.
κτηνοτροφία. Καθώς η διατροφή
Η κρίση προσγείωσε την αντί- φαίνεται κάθε μέρα και περισσό-

Η

Η κρίση δημιούργησε ρεύμα επιστροφής στα χωράφια...

τερο πόσο ρόλο παίζει στην υγεία
μας και πόσο συνδέεται με ασθένειες που μαστίζουν τη ζωή μας, όπως
ο καρκίνος, η βιολογική καλλιέργεια είναι μονόδρομος. Κι όχι μόνο
για την υγεία μας: η ποιοτική παραγωγή που διαμορφώνει μια τέτοια καλλιέργεια, σε συνδυασμό με
τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες
της περιοχής μας, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό προϊόν, που θα μπορεί με την ποιότητά του να κατακτήσει ξένες αγορές,
αφού με την τιμή του έτσι κι αλλιώς

δεν μπορεί. Κι αυτό θα σημάνει μια
προοπτική ζωής στα χωριά μας.
Αυτό δεν έρχεται μόνο του.
Προϋποθέτει μιαν αλλαγή στη στάση ζωής μας, τον εθελούσιο περιορισμό των αναγκών που νομίζομε
ότι έχομε, την τάση για τοπική δημιουργία και παραγωγή κάθε χρειαζούμενου, της ενέργειας συμπεριλαμβανομένης. Προϋποθέτει ακόμα ότι ο παραγωγός θα προχωρήσει, μόνος του ή με περισσότερους,
στην προώθηση και συσκευασία
των προϊόντων του, στην απευθεί-

ας επαφή με τον καταναλωτή. Κι
ακόμα ότι το κράτος θα είναι δίπλα
στην προσπάθεια αυτή, όχι ενάντια,
όπως τώρα γίνεται, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, με την αντιμετώπιση
των πολιτών ως φοροπαραγωγικά ζώα, όσο και σε ατομικό, με την
άσκηση εξουσίας εις βάρος τους
από αυτούς που υποτίθεται ότι στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό.
Αυτά από μόνα τους αποτελούν
μιαν επανάσταση. Που δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα, όταν όλοι
λίγο πολύ βολευόμασταν με τα ψέματα και αφήναμε πίσω το κοινό
μεγάλο προς όφελος του ατομικού
μικρού συμφέροντος. Τώρα χρειάζεται να συνειδητοποιήσομε ότι
θα καταστραφούμε, οπότε θα πρέπει να αντιδράσομε. Κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνομε την αυτοκριτική μας, να δούμε πού φταίξαμε, πού εμείς πρέπει να βελτιωθούμε. Γιατί, αν τα ρίξομε όλα τα δεινά
μας στους άλλους, δε θα μπορέσομε ποτέ να ξεκινήσομε από κάπου
την αντιστροφή της κατάστασης, θα
συνεχίσομε την κατρακύλα μέχρι
τον πάτο. Θα είναι όμως πάτος απ’
όπου δε θα μπορέσομε να σηκωθούμε ποτέ…

Υφαρπάζουν ακόμα και τα ονόματα!
Προς την πλήρη εμπορευματοποίηση της υπαίθρου...
Του Γιάννη Σχίζα

Ο αγροτουρισμός, ως μορφή πολυαπασχόλησης των αγροτών
και ενδυνάμωσης του παραγωγικού και τουριστικού πλουραλισμού, αποτελεί ένα βασικό
στοιχείο στήριξης της αγροτικής
κοινωνίας. Όμως κάποιοι «εισοδιστές» επιχειρούν να εμφανιστούν ως αγρότες και να εισπράξουν τα όποια πλεονεκτήματα
συνεχίζει να πορίζεται ο συγκεκριμένος χώρος…

Ο

∆ημήτρης Μιχαηλίδης, από τους βασικούς συντελεστές της
ΠΕΝΑ (Πανελλήνια
Ένωση Νέων Αγροτών) σχολιάζει
το σχέδιο νόμου για τον «Τουρισμό
Υπαίθρου» και τα όσα ευτράπελα
αυτό περιλαμβάνει στα πλαίσια μιας

«γενετικής μηχανικής» -πολιτικής
και γλωσσικής- που αναδομεί την έννοια του «Αγροτουρισμού», ενώ παράλληλα εισάγει τους όρους «οινοτουρισμός» και «αλιευτικός τουρισμός»…
Σημειώνει ο ∆.Μ:
«Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η βίαια υπαγωγή του αγροτουρισμού (που είναι μόνο αγροτουριστικές δραστηριότητες και όχι αυτοτελής επιχείρηση) στο πλαίσιο της
οικονομίας της αγοράς και του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ… Οι αγροτουριστικές δραστηριότητες είναι τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται
από αγρότες, και όχι όπως αναφέρεται αόριστα στο προτεινόμενο άρθρο
2, παράγραφος 3 «συνδέονται με την
αγροτική παραγωγή σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις». ∆εν μπορούν να εννοηθούν αγροτουριστικές δραστηριότητες έξω από τον χώρο άσκησης του
αγροτικού επαγγέλματος. Όλα τα
άλλα είναι τουρισμός υπαίθρου από

επιχειρηματίες.»
Ο ∆Μ διερωτάται για το κατά
πόσο ο διαχωρισμός στο νομοσχέδιο του αγροτουρισμού από τον αλιευτικό τουρισμό, προδιαθέτει και για
άλλα καινοφανή μορφώματα – του
τύπου «δασοτουρισμός», «κτηνοτροφικός τουρισμός» κ.λπ. και υπογραμμίζει :
«Ο οινοτουρισμός όταν ασκείται από αγρότες-αμπελουργούς είναι καθαρός αγροτουρισμός. Όταν
ασκείται από επιχειρηματίες, ίσως
θα είναι τουρισμός υπαίθρου ή ακόμα και γαστρονομικός τουρισμός, πά-

ντως όχι αγροτουρισμός. Στο νομοσχέδιο επιχειρείται να υφαρπαχθεί
και ο οινοτουρισμός από τους αγρότες, ίσως επειδή τα τελευταία χρόνια
πολλοί επιχειρηματίες κάνουν μπίζνες με αυτό το «καλό» κομμάτι των
αγροτικών επαγγελμάτων… Η υφαρπαγή των ονομάτων προδιαθέτει και
για πιθανή υφαρπαγή των προνοιών που λαμβάνονται για να ασκηθεί
το αγροτικό επάγγελμα ΜΕΣΑ στην
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, και έτσι να
δοθούν αυτές οι πρόνοιες στην οικονομία της αγοράς και τους κεφαλαιούχους επιχειρηματίες, που τρέχουν
εκεί που παράγονται τα περισσότερα χρήματα, και όχι κατ’ ανάγκη εκεί
που οι άνθρωποι λειτουργούν μια
ανθρώπινη αγροτική κοινωνία… ∆ημιουργείται το ειδικό άρθρο 8, μόνο
και μόνο για να δοθούν σε μη αγρότες οι δυνατότητες των αγροτών.
Και καταλήγει ο Μιχαηλίδης:
«Κάποτε η πλειοψηφική λογική
όρισε τον αγρότη, μόνο από το εισόδημά του, με το 51%. Ήταν λάθος.

Η υπουργός Μπατζελή όρισε νομοθετικά ως αγρότη όποιον έχει εισόδημα 35% από αγροτικά εισοδήματα. Ήταν ακόμα μεγαλύτερο λάθος.
Τώρα το νομοσχέδιο προτείνει
συγκαλυμμένα το 17,5% … …
Υπάρχει πάτος στη διαδικασία
αφανισμού των αγροτών και των
αγροτικών επαγγελμάτων; Ή μήπως
υπάρχει κάποιος άτυπος διαγωνισμός μειοδοσίας;
Έχει κάποιος από τους μεγαλοσχήμονες αντιληφθεί ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι το μόνο που θα μπορούσε, αν ήθελε, εκτός από παραγωγικό
υπουργείο, να εκπροσωπεί μια ολόκληρη κοινωνία, την αγροτική κοινωνία, με δικό της οικονομικό σύστημα -την κοινωνική οικονομία και
δικές της πολιτιστικές αξίες; Και ότι οι
αγρότες είναι οι μόνοι φροντιστές του
περιβάλλοντος (καλοί ή κακοί) που
διαθέτουμε, όλοι, και κυρίως οι αστοί,
για να επιβιώσουμε ως ανθρώπινο
είδος;»
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Μήπως
ήλθε ξανά
η ώρα των
πλατειών;
ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ πλέον τον ετεροχρονισμό των εκλογών, τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και ΛΑΟΣ, φαίνεται να
εκχωρούν αυτοκρατορικές εξουσίες στον
εκλεκτό των αγορών και δοτό πρωθυπουργεύοντα Λουκά Παπαδήμο, προκειμένου
αυτός και η κυβέρνησή του να εφαρμόσουν
τις προσταγές της τρόικας και της διεθνούς
του μαύρου χρήματος.
ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ, για τους διοικούντες και τις
αγορές, την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας, Παπούλιας, Παπαδήμος και συγκυβέρνηση αποφάσισαν να επιβάλουν με πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου τα όποια μέτρα συναντούν αντιδράσεις στο κοινοβούλιο, ενέργεια που βέβαια παρακάμπτει και
<<αποενοχοποιεί>> τους βουλευτές, αλλά
είναι αντισυνταγματική και θυμίζει άλλες
γκρίζες εποχές του κοινοβουλευτικού βίου,
αφού παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα το
οποίο στο άρθρο 44, παρ. 1, ορίζει με σαφήνεια τα εξής:
ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑ∆ΑΣ - MEPOΣ TPITO - Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
<<Άρθρο 44, §1. Σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας
μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές
υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την
έκδοσή τους ....>>
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ η ανοχή της ελληνικής κοινωνίας, η αναποτελεσματικότητα της αριστεράς και η ανεπάρκεια των συνδικαλιστικών
φορέων ανοίγουν ορέξεις σε δανειστές
και κερδοσκόπους, οι οποίοι κανιβαλίζουν
επάνω το κουφάρι του ελληνικού λαού. Το
σαθρό πολιτικό σύστημα στο σύνολό του,
παραδομένο στην εξουσιαστική μέθη, παρακολουθεί άβουλο, αδιάφορο και ανίκανο να επέμβει, τον επιθανάτιο ρόγχο της πατρίδας.
Οι <<ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ>> στις πλατείες, που
πρόβαλαν το 2011 σαν ελπίδα και μοχλός
ανατροπής, θα πρέπει ίσως να πάρουν και
πάλι τις θέσεις τους στο μετερίζι μιας ακόμα προσπάθειας για την προάσπιση του Συντάγματος, την αποτροπή νέων εκτροπών,
την σωτηρία του λαού και της πατρίδας.
Το διακύβευμα είναι μεγάλο και ο χρόνος λίγος ...
Σπύρος Γκάνης
antikry.com
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∆ιαπλοκή σε κρίση;
Από τις αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής στα κατηλειμμένα ΜΜΕ
Του Κωνσταντή Σεβρή

Είναι αλήθεια πως, οι διάλογοι κατά τη
διάρκεια του πολιτικού συμβουλίου του
Πα.Σο.Κ., που είδαν το φως της δημοσιότητας, μας εντυπωσίασαν όλους μας.
Προφανώς και γνωρίζαμε την ωμότητα
των παραγόντων της διαπλοκής και τον
ανίερο χαρακτήρα της συμμαχίας τους.
Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ξεδιπλώνεται πολύ περισσότερο η ένταση
και η έκταση της κατάρρευσης του καθεστώτος Πα.Σο.Κ. και του μιντιακού περιβάλλοντος που εξέθρεψε.

Α

λλά, ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή. Το σύνολο των
εκδοτικών συγκροτημάτων, από
τις απαρχές της μεταπολίτευσης,
κληρονόμησε τον παρεμβατικό χαρακτήρα
της προηγούμενης περιόδου. Προχώρησαν
όμως αρκετά βήματα παραπέρα, έχοντας πια
στα χέρια τους τις άδειες των τηλεοπτικών ή
ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, κυρίως, πακτωλό χρημάτων, άλλοτε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε
και άλλοτε από τα «πάμπερς»! Έτσι η διαπλοκή εξελίχθηκε σε οργανικό κομμάτι της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι διαθέσεις των παραγόντων των
Μέσων να αποτελούν από μόνες τους «κοινωνικό» και εκλογικό ρεύμα.
Αυτή ωστόσο είναι η μία όψη του νομίσματος. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε τις
επαφές των παραγόντων αυτών με τα υψηλόβαθμα στελέχη των υπερεθνικών οργανισμών και πρεσβειών. Αλλά και τις διακηρυγμένες τους σχέσεις με την ντόπια κοσμοπολίτικη ελίτ, για την αναπαραγωγή των
δικών τους ιδεολογικών και πολιτικών εντολών. Μετατρέποντας έτσι τα Μέσα σε γρανάζια αναπαραγωγής των πλέον εθνοαποδομητικών ιδεών. Που άλλοτε, μέσω στηλών σε
εφημερίδες, λοιδορούσαν την ιστορική μας
μνήμη και άλλοτε, όπως στις μέρες μας, προβάλλουν τα τουρκικά σίριαλ, γυρισμένα στα
ματωμένα χώματα της Κύπρου.
Αυτή η διττή στάση των Μέσων αποτέλεσε και αποτελεί μία από τις κύριες ρίζες του
συστήματος και ο έντρομος, ενόψει δικαστηρίου, ΓΑΠ, φέρεται να προσπάθησε να κόψει
στο πολιτικό συμβούλιο του Πα.Σο.Κ. Προτού
όμως προβεί στο απειλητικό κύκνειο άσμα
του, θα όφειλε να αναλογιστεί τις συνέπειες
του προκατόχου του, όταν μέσα από τον «βασικό μέτοχο» προσπάθησε να ξεριζώσει τις
δυνάμεις της διαπλοκής.
Κι ενώ συνέβαιναν αυτά στους διαδρόμους των εκδοτικών οργανισμών, στις αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και
των πολιτικών γραφείων, η ελληνική κοινωνία μέρα με τη μέρα όλο και αηδίαζε από τον
«ενημερωτικό» χαρακτήρα των Μέσων, περιορίζοντας έτσι σταδιακά τις κυκλοφορίες

Η διαπλοκή εξελίχθηκε σε οργανικό κομμάτι της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος
των εφημερίδων ή κλείνοντας τις τηλεοράσεις στις οκτώ.
Περίμενε τη διεύρυνση της χρήσης του
διαδικτύου και την ανάπτυξη των ιστολογίων
των ανεξάρτητων δημοσιογράφων ή πολιτών, για να χειραφετηθεί από τα μιντιακά κοκτέιλ των «μεγάλων» των Μέσων.
Μολονότι στις μέρες μας, που τα αδιέξοδα της κρίσης, κλείνουν τη μια εφημερίδα μετά την άλλη, καταλαμβάνονται ακόμη
και κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, όπως
το ΑΛΤΕΡ, η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί
να αφουγκραστεί τις φωνές των απολυμένων
στα Μέσα.
Και εδώ οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Την ίδια στιγμή που τα κλιμάκια της διαπλοκής εφάρμοζαν τα σχέδιά τους, οι δημοσιογράφοι όχι μόνο δεν ασκούσαν κριτική
στις άνωθεν παρεμβάσεις, όχι μόνο δεν επιχειρούσαν τη δημιουργία νέων Μέσων, βασισμένων σε μικρότερα οικονομικά μεγέθη,

“

Οι δημοσιογράφοι όχι
μόνο δεν ασκούσαν
κριτική στις άνωθεν
παρεμβάσεις, αλλά
απολάμβαναν τα προνόμια της προβολής
τους

με μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας, αλλά απολάμβαναν τα προνόμια της προβολής τους
και της συμμετοχής τους στην εξουσία. Και
δεν μιλούμε μόνο για τους κάθε λογής «σταρ»
που προέβαλλε το σύστημα, αλλά για όλους
εκείνους που μπροστά στις προσωπικές τους
φιλοδοξίες έκλειναν τα μάτια στην οικονομική και ιδεολογική λεηλασία της ίδιας τους της
χώρας.
Παρά ταύτα, κανείς δεν μπορεί να μένει
ψυχρός ή αμέτοχος μπροστά στην απόλυση
ή τη χρεοκοπία των εργαζομένων στα Μέσα.
Όμως, την περίοδο αυτή, οι εργαζόμενοι
στους κλάδους της ενημέρωσης οφείλουν να
προβούν σε μια γενναία αυτοκριτική, ώστε να
αποκαταστήσουν τις διαρρηγμένες τους σχέσεις με την ελληνική κοινωνία.
Και πέραν τούτου, να αντιτάξουν ένα
πνευματικό και ηθικό κεφάλαιο, και να φροντίσουν να αφουγκραστούν τις αγωνίες της
ελληνική κοινωνίας. Αναδεικνύοντας, με την
πένα τους ή την κάμερά τους, εκείνες τις καλά
μέχρι πρότινος, κρυμμένες ειδήσεις, που θα
ενισχύσουν την αυτοσυνείδηση του ελληνικού λαού, βήμα απαραίτητο στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας για τον τόπο.
Για τα αφεντικά τους (χρεοκοπημένα ή
μη), μπορεί να εξασφαλίζεται, από τις μειοδοτικές μας ηγεσίες και τους κατακτητές μας,
η βραχυπρόθεσμη επιβίωσή τους. Μακροπρόθεσμα ωστόσο, η ελληνική κοινωνία και
η ιστορία, τους επιφυλάσσει μοίρα όμοια με
όλων εκείνων που μεθοδικά κατακρημνίζουν τον τόπο μας.
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Η νέα κομαντατούρ της Θεσσαλονίκης
Χανς-Γιοακίμ Φούχτελ, ο τοποτηρητής της Μέρκελ στη συμπρωτεύουσα
Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Χανς Γιόαχιμ Φούχτελ είναι το
όνομα του υφυπουργού του
υπεύθυνου για θέματα Ελλάδας
που όρισε η Μέρκελ. Έδρα του
κυρίου αυτού θα είναι, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανακοίνωσε,
το γερμανικό προξενείο Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, το
κύριό του έργο θα είναι το ξεπάγωμα όλων όσα σχετίζονται
με το πρόγραμμα Ήλιος. ∆ηλαδή το ξεπάγωμα 15 δισ. που λιμνάζουν στα αζήτητα από κοινοτικά κονδύλια. Κατά παράβαση,
λοιπόν, κάθε διπλωματικής και
πολιτικής δεοντολογίας, πέραν
κι αυτών των απαράδεκτων που
συμφώνησε η κυβέρνηση τον
Ιούνιο (την τασκ φορς του πολύ
κ. Ράιχενμπαχ), αποκτήσαμε
γκαουλάιτερ και στη Β. Ελλάδα.

Β

έβαια, το πρόγραμμα Ήλιος
είναι ο φερετζές. Γιατί, με
αφορμή τα της φωτοβολταϊκής ενέργειας, καθώς και
τις άλλες υποδομές που χρειάζονται συμπληρωματικά για το πρόγραμμα, ο Φούχτελ θα ανακατευτεί και με δρόμους, εργολαβίες, αξιοποιώντας τις γνωριμίες που έκανε
το γερμανικό κράτος μέσω του Ελληνογερμανικού συνεδρίου που
έγινε δυο χρόνια πριν στην πόλη
μας και συμμετείχαν σ’ αυτό άνω
των διακοσίων πενήντα δημάρχων
και επιχειρηματιών. Έτσι λοιπόν ο
Φούχτελ θα χτίσει ένα νέο δίκτυο
τοπικών κουίσλιγκ, θα αναδιατάξει συσχετισμούς σε τοπικά ΜΜΕ
και επιχειρήσεις με έναν ευρύτερο
σκοπό: Να δημιουργήσει το τελικό έδαφος που θα πατήσουν πάνω
οι Ζώνες Οικονομικής Ευθύνης,
όπου με μισθούς Κίνας θα εγκατασταθούν οι νέοι Έλληνες «μακιλαδόρες», όπως αυτοί των συνόρων
ΗΠΑ και Μεξικού, τη φριχτή ζωή
των οποίων τόσο γλαφυρά περιγράφει ο μεγάλος λογοτέχνης Πάκο

Η διαπλοκή εξελίχθηκε σε οργανικό κομμάτι της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος
Ιγνάσιο Τάιμπο ΙΙ .
Είναι γνωστό ότι στη μνημονική
Ελλάδα των κ.κ. Παπανδρέου-Βενιζέλου κι εσχάτως και Σαμαρά, Καρατζαφύρερ και Παπαδήμου έχει
καταλυθεί και το Σύνταγμα και η
Εθνική Ανεξαρτησία. Αλλά επειδή
η πολίτικη ασκείται και στο επίπεδο των συμβολισμών, ας αναλογιστούμε όλοι τι σηματοδοτεί η κομα-

ντατούρα του Βερολίνου στην πόλη
μας, με έδρα το κτήριο της Νέας Παράλιας. Ένα κτήριο που, κατά παράβαση των διπλωματικών ειωθότων,
απέφυγε να ανεβάσει την ελληνική
σημαία τη μέρα της 28ης Οκτωβρίου. Ευτυχώς, βέβαια, που η λαϊκή
εξέγερση κατά τη μέρα της παρέλασης έδωσε στις ελληνικές Ένοπλες
∆υνάμεις τη δυνατότητα να αποφύ-

γουν το όνειδος του συντεταγμένου
περάσματος κάτω από τη γερμανική σημαία. Κάτι που ούτε οι ναζί
δεν το απαίτησαν από τους ηρωικούς υπερασπιστές του Ρούπελ και
των οχυρών το ’41.
Αυτό που εντυπωσιάζει όμως
είναι η σχετική απάθεια της Αριστεράς. Η οποία θα έπρεπε να είναι κυριολεκτικά στα κεραμίδια, με
αυτή την τελευταία πρόκληση του
4ου Ράιχ. Αλλά, δυστυχώς, μια χυδαία οικονομίστικη δήθεν μαρξιστική προσέγγιση, που θεωρεί την πατρίδα μας κάτι σαν το Λουξεμβούργο ή το Μονακό, συν τον εθνομηδενισμό της προηγουμένης περιόδου
που ιδεολογικά καταρρέει, συνετέλεσαν στο να μη βρίσκεται διαμαρτυρόμενη έξω από τα κάγκελα του
γερμανικού προξενείου Θεσσαλονίκης. Είμαι σίγουρος ότι στην πόλη
μας υπάρχουν δυνάμεις που κατανοούν την ανάγκη αντίδρασης ενάντια στη νέα κομαντατούρα, έστω
και σε συμβολικό επίπεδο. Ας συντονιστούν, λοιπόν. Κάλλιο αργά
παρά ποτέ.

Υποτελείς του στέμματος...
Η αστυνομία επιτέθηκε με αγριότητα στους διαδηλωτές που απλώς υπενθύμιζαν το αυτονόητο της ΕΟΚΑ
Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Ακόμα και αν η ύπαρξη βρετανικών βάσεων στην Κύπρο συμφωνήθηκε με το σάπιο Σύνταγμα του 1960, στο Λονδίνο, είναι
επιτακτική ανάγκη να κλείσουν
αμέσως. Πέραν του ότι αποτελούν κατεχόμενο ελληνικό έδαφος, η χρήση τους είναι κυρίως
στρατιωτική και, με όλα αυτά
που γίνονται στον αραβικό κόσμο και όχι μόνο, αποτελούν για
εμάς άμεσο κίνδυνο. Επιπλέον,
αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά
από τα παιδιά που γεννιούνται
μέσα στις βρετανικές βάσεις
πάσχουν από καρκίνο, εξαιτίας των ηλεκτρικών ραντάρ που
χρησιμοποιούνται από τους Άγγλους. Ανίκανοι όμως να αντιδράσουν, οι ηγέτες μας συνεχίζουν το βιολί της φιλίας με τις
Μεγάλες ∆υνάμεις, καθώς και
της συνεχούς υποχώρησης.

Μ

έσα σ’ όλον αυτό
τον παραλογισμό, η
«εθνική αντιαποικιοκρατική πλατφόρμα», που αποτελείται κυρίως από
αυτόνομους φοιτητές, αποφάσισε
να διενεργήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 2 Ιανουαρίου, έξω από
τις βάσεις, και με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Βρετανού
υπουργού Άμυνας, ότι οι βάσεις
στην Κύπρο βρίσκονται σε μια περιοχή γεωπολιτικής σημασίας και
υψηλής προτεραιότητας.
Η διαμαρτυρία έμελλε να προκαλέσει τη βίαιη καταστολή από
τους κατά τα άλλα συμπατριώτες
μας, αστυνομικούς των βάσεων.
Με πλήρη αντιδιαδηλωτική εξάρτυση, μας περίμεναν 3-4 διμοιρίες «αστακών» και απ’ την αρχή μύριζε μπαρούτι, καθώς είχαν προηγούμενα μαζί μας από άλλη διαδήλωση, πριν τέσσερα χρόνια. Οι
εντολοδόχοι του στέμματος έψαχναν μονάχα μια μικρή αφορμή
για να βγάλουν τα ρόπαλα απ’ τις
θήκες τους. Και, όπως ήταν λογικό, η αφορμή ήρθε. Λίγες σπρωξιές στο άκουσμα του «ΕΟ μωρέ

ΕΟΚΑ» και οι εντολές («Unit,
ATTACK»), μας έδωσαν να καταλάβουμε πως τα πράγματα ήταν
από εχθρικά έως πολύ εχθρικά
για εμάς. Λες και δεν ήμασταν στον
τόπο μας.
Φάνηκε, μάλιστα, πως, οι τραμπούκοι και οι παρακρατικοί, χαρακτηρισμοί που έκαναν για τους
διαδηλωτές τα ΜΜΕ, ήταν αυτοί
που μας επιτέθηκαν με ρόπαλα,
ασπίδες, σκύλους και σπρέι πιπεριού. Η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν πολύ διαφορετική,
από ό,τι πριν τέσσερα χρόνια: Επιτέθηκαν με προσωπικές επιθέσεις,
βρισιές και απειλές, και κατάφεραν να τραυματίσουν πολλούς δι-

αδηλωτές και να συλλάβουν δύο,
με αβάσιμες κατηγορίες, που θα
οδηγηθούν στο δικαστήριο των
βάσεων. Μήπως όλα αυτά έγιναν
επειδή ο κύριος Χριστόφιας μιλάει καλύτερα τα «αγγλικά», απ’ ό,τι ο
Τάσσος; Απλώς αναρωτιόμαστε…
Ποιος ξεχνάει άλλωστε τις δηλώσεις του Χριστόφια περί «children
and grandchildren»; Φαίνεται ότι
έχει καλές σχέσεις η ηγεσία «μας»
με το στέμμα.
Η καταστολή που υποστήκαμε
στις βάσεις μας θύμισε και τη 12η
Ιουλίου, έξω από το προεδρικό,
όταν διαμαρτυρόμασταν για την
καταστροφή στο Μαρί. Έχουν καλούς δασκάλους οι Κύπριοι αστυ-

νομικοί. Κατά τα άλλα, η δημοκρατία ξεχειλίζει απ’ τα παντελόνια και
των Άγγλων, αλλά και του προέδρου Χριστόφια. Μόνο δείπνα σε
ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά εστιατόρια ξέρει να κάνει
και να εξισώνει την Ε.Ο.Κ.Α. με την
τουρκοκυπριακή ΤΜΤ.
Τελικά, η κινητοποίηση δημιούργησε μεγάλο ζήτημα στο εσωτερικό της κυπριακής κοινωνίας.
Όλα τα ΜΜΕ, με εξαίρεση τους
«συνήθεις υπόπτους» που μας
υποστήριξαν, έπεσαν πάνω να
μας φάνε, διαδίδοντας ασύστολα
ψεύδη για μολότωφ, τα οποία συνόδευαν με την απαραίτητη σάλτσα περί ακροδεξιών. Ωστόσο, τα
εγκλήματα της κυβέρνησης Χριστόφια, έχουν δημιουργήσει και
ένα νέο ρεύμα αγανακτισμένων,
απογοητευμένων που δεν τρώνε πλέον αμάσητη την προπαγάνδα του ∆ΗΣΑΚΕΛ. Από αυτό τον
κόσμο η κινητοποίηση είχε θετική αποδοχή, και για άλλη μια
φορά αποδείχθηκε ότι ο συντονισμός αυτόνομων δράσεων μπορεί
να ταράξει τα στάσιμα νερά της κυπριακής κοινωνίας.
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Εγκαίνια υποδούλωσης
Οι οργουελιανοί εορτασμοί των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης
Του Γιώργου Ρακκά

Ο τρόπος με τον οποίο τόσο η
δημοτική εξουσία, δηλαδή ο
Γιάννης Μπουτάρης, αλλά και
διάφοροι διανοούμενοι καθεστωτικών ιδεολογημάτων, μεθοδεύουν τους εορτασμούς για
την επέτειο της απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης, είναι απολύτως χαρακτηριστικός της σαπίλας μιας ολόκληρης κοινωνίας –αλλά και των τεράστιων ευθυνών που φέρουν άρχουσες
τάξεις και πνευματικές ελίτ γι’
αυτή την κατάσταση.
ρώτον, ήλθαν οι δηλώσεις του Μπουτάρη: «Εκείνο που
ξέρω είναι ότι ο εορτασμός του 2012 πρέπει να ξεφύγει
από το κλασικό μοτίβο των εθνικοαπελευθερωτικών ιαχών και να κάνει την πόλη γνωστή ανά τον κόσμο.
Θεωρώ, δηλαδή, πιο σημαντικό το
ότι πήραμε τη διάκριση της πρωτεύουσας της νεολαίας της Ευρώπης
για το 2014, ή ότι θα γίνει το μουσικό φεστιβάλ Womex στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2012 από τις
όποιες εορταστικές εκδηλώσεις δεν
θα γίνουν, διότι δεν θα γίνουν, για
την απελευθέρωση».
Ακολούθησε η αναγγελία ενός
συνεδρίου για τη Θεσσαλονίκη, με
μια σύνθεση στην αρμόδια επιστημονική επιτροπή, η οποία κάλλιστα
θα μπορούσε να εκληφθεί ως ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων ως προς
τον χαρακτήρα των «εορτασμών».
Βλέπετε, οι περισσότεροι εκ των
συμμετεχόντων μοιράζονται ορισμένα κοινά, ως προς τον εθνοαποδομητικό ρόλο και την εμπλοκή ή
στήριξη αυτοκρατορικών ιδεολογικών μηχανισμών ποικίλων δυνάμεων. Ας τα κάνουμε όμως λιανά:
Ο ∆. Καιρίδης διδάσκει στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι
γνωστός για διάφορες εμπρηστικές
δηλώσεις του σε εφημερίδα της γειτονικής ΦΥΡΟΜ (Utrinski Vesnik«Ο Αλέξανδρος ο Μακεδών δεν είναι σημαντικότερος από ένα σωρό
σκουπιδιών μπροστά στην πολυκατοικία μας» και για τη συμμετοχή του σε νεοθωμανικά φόρουμ
«ελληνοτουρκικής συνεργασίας».

Π

Έχει υπηρετήσει ως επιστημονικός
διευθυντής του Ιδρύματος Κόκκαλη στην Αθήνα, ως διευθυντής του
Προγράμματος Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο John F.
Kennedy School of Government του
πανεπιστημίου Χάρβαρντ στη Βοστώνη και ως ερευνητής-συνεργάτης του Institute for Foreign Policy
Analysis (IFPA) των ΗΠΑ. Έχει αρθρογραφήσει σε πολλές εφημερίδες, κι επίσης είναι συνεργάτης του
Ιδρύματος Κ. Καραμανλής, για να
μη νομιστεί ότι τέτοια φυντάνια, αγαστοί συνεργάτες του Μπουτάρη, είναι μόνο ΠΑΣΟΚοι ή πρώην αριστεροί.
Βεβαίως, η «φίρμα», ο πολύς
(για τα δεδομένα και το επίπεδο της
Ελλάδας, βεβαίως, γιατί έξω θεωρείται πανεπιστημιακός β΄ διαλογής,
από εκείνους που συνηθίζουν να
στηρίζουν τα παρηκμασμένα αυτοκρατορικά ιδεολογικά δίκτυα της Μ.
Βρετανίας) Μ. Μαζάουερ, ο γνωστός συγγραφέας της Θεσσαλονίκης των Φαντασμάτων. Ενός προπαγανδιστικού έργου που γράφηκε
πριν μερικά χρόνια για να θρηνήσει
τον απολεσθέντα πολυπολιτισμικό
πλούτο της πόλης, εξωραΐζοντας την
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ακολουθούν δύο νέοι αστέρες του ΑΠΘ, οι Ι. Στεφανίδης και
Β. Γούναρης. Ο πρώτος είναι ένας
από κάθε άποψη απαράδεκτος για
καθηγητής τύπος, συγγραφέας του
βιβλίου Αντιαμερικανισμός, ο μεταμοντέρνος εθνικισμός. Ο κύριος αυτός έδωσε από τα πρώτα του
βήματα στο πανεπιστήμιο δείγματα
γραφής για το ποιόν του, ασκώντας
(εν έτει 2000!) πολιτικές διακρίσεις
στους φοιτητές του και χρησιμοποιώντας τα μαθήματα για να δίνει γελοίες παραστάσεις πολιτικού φανατισμού και προπαγάνδας (τις οποίες,
δυστυχώς, είχα την ατυχία να παρακολουθήσω). Ο δεύτερος, ο Β. Γούναρης, είναι καθηγητής στο Ιστορικό του ΑΠΘ (όπως κι ο πατέρας του,
σύνηθες φαινόμενο στο φεουδαλικό
ΑΠΘ). Απ’ το 2011 είναι μέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής και κοσμήτορας της σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και, επίσης, μέλος
του ∆.Σ. της Ελληνικής Ιστορικής
Εταιρείας, της Association for the
Study of Ethnicity and Nationalism

το εξώτερο του «εθνικισμού».
Τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή η πόλη βρίσκεται υπό την ιδεολογική και την
πολιτική, θεσμικά ή τάχα μου «από
τα κάτω» μικρή σημασία έχει, κυριαρχία ενός πολύ συγκεκριμένου
μπλοκ. Τροϊκανοί πολιτικοί, όπως
ο Μπουτάρης, αυτοκρατορικοί διανοούμενοι, όπως οι παραπάνω, αγγλοσαξωνικής, νεοθωμανικής ή/
και σιωνιστικής κοπής (γιατί η καπατσοσύνη του ραγιά μπορεί να γίνει γέφυρα των αντιθέτων). και, τέλος, διάφοροι επαρχιώτες μικροαστοί και μεσοαστοί μπαρμπα-θωμάδες, δήθεν αντιεξουσιαστές και
αριστεροί, οι οποίοι διακατέχονται
από ένα πρωτοφανές αίσθημα μειονεξίας γιατί δεν γεννήθηκαν ανώτεροι δυτικοί αποικιοκράτες, και που
είναι έτοιμοι να παίξουν τον ρόλο
των αλληλέγγυων στη διωκόμενη τοπική ιδεολογική και πολιτική
εξουσία, αν βέβαια χρειαστεί. Και,
βέβαια, το αντίπαλον δέος του ΆνθιΓ. Μπουτάρης: «Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο εορτασμός του 2012 πρέπει μου ή του Ψωμιάδη δεν κάνει τίπονα ξεφύγει από το κλασικό μοτίβο των εθνικοαπελευθερωτικών ιαχών τε άλλο παρά να λειτουργεί ως μπαμπούλας που τους ενισχύει.
και να κάνει την πόλη γνωστή ανά τον κόσμο...»
Απέναντί τους είναι μια σιωπη(Λονδίνο), της Ελληνικής Επιτροπής τι θα επακολουθήσει. Τοπική εξου- ρή πλειοψηφία, άνθρωποι αόρατοι
Σπουδών ΝΑ Ευρώπης, της Επι- σία και γραφειοκράτες κονδυλοφό- και ανώνυμοι. Είναι άνθρωποι εξόστημονικής Επιτροπής του ΚΕΜΙΤ, ροι των διαλυμένων πανεπιστημίων ριστοι από την αποικιακή πραγματης Εταιρείας Μακεδονικών Σπου- της πόλης καταστρώνουν έναν εντε- τικότητα της πόλης, που μάλλον δεν
δών και της συντακτικής επιτροπής λώς οργουελιανό επετειακό εορτα- ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές και
του περιοδικών Κλειώ και Journal σμό για τη Θεσσαλονίκη. Ιδού ο πά- που στιγμιαία συμμετείχαν στις κιof Byzantine and Modern Greek τος! Σε μια στιγμή όπου σχεδιάζε- νητοποιήσεις των δεκάδων χιλιάται ο κατακερματισμός της Βορείου δων του προηγούμενου Μαΐου, δίStudies.
…Και ακολουθούν οι Ι. Κολιό- Ελλάδας σε ειδικές οικονομικές ζώ- νοντας έναν άλλο χαρακτήρα, πραγπουλος και ∆. Λιβάνιος, αντίστοι- νες, σε μια στιγμή που το τουρκικό ματικά αυτόνομο και αντιστασιακό,
χων απόψεων ο δεύτερος, και κομ- κεφάλαιο εισβάλλει επιθετικά στους στους «αγανακτισμένους» της Θεσφορμιστής παντός καιρού ο πρώτος. υπό εκποίηση βόρειους νομούς της σαλονίκης.
Όλα τούτα είναι απολύτως χα- χώρας, εμείς θα ξεφτιλίσουμε κάθε
Είναι χρέος μας, όλων όσοι σέρακτηριστικά ως πρόγευση για το έννοια της λέξης απελευθέρωση, τι- βονται τον τόπο που γεννήθηκαν και
μώντας τις πρότερες αλυσίδες μας, αισθάνονται ακόμα ότι έχουν νόητις σπουδαίες.
μα οι λέξεις «ελευθερία», «αξιοπρέΠροφανώς αυτά μόνο στην τρο- πεια», «ιστορική μνήμη και δικαίωϊκανή Ελλάδα θα μπορούσαν να ση», να ενωθούμε και ν’ αξιώσουμε
Ο τρόπος με
συμβούν. Όπως μόνο σε μια τόσο μια επέτειο από και για τους πολίτες
τον οποίον
διαλυμένη χώρα θα μπορούσαν αυτής της πόλης –και όχι τα εγκαίνια
όλοι αυτοί να βρουν ανέλπιστους
μιας νέας υποδούλωσης…
ετοιμάζονται
συμπαραστάτες, στο πρόσωπο διάνα γιορτάσουν φορων επιφανών δήθεν αριστερών
και αντιεξουσιαστών της πόλης, οι
την επέτειο, εί- οποίοι ρητορεύουν μέσα από τα
ναι αντίστοιχος πολύ προχωρημένα μπαράκια και
τις καταλήψεις τους, ότι ο δήμαρχος
της γενικότερης και οι της Οξφόρδης είναι φορείς
της μοναδικής αλήθειας, ενώ κάθε
ξεφτίλας που
άλλη άποψη καταδικάζεται στο πυρ

“

κυριαρχεί

10

Αριθμός φύλλου 81

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΑ∆Α

“Βομβίδια”
Ζούμε τη συνωμοσία των ανύπαρκτων.
Παύλος Τσίμας: Ο πιο έξυπνος, ο πιο ενημερωμένος, ο πιο διακριτικός, ο πιο χαριτωμένος του σιναφιού του! Πάντως όχι κι ο πιο αθώος.
Τηλε-ονόματα που υπήρχαν κάποτε, αλλά δεν
υπάρχουν πια και γι’ αυτό είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ (η μεταφυσική δικαιοσύνη της εικόνας): Ανδρέας Μικρούτσικος, Νίκος Ευαγγελάτος, Τζούλια Αλεξανδράτου, Γιώργος Αυτιάς,
Άννα Παναγιωταρέα, κ.ά.
Ορισμός: ∆ημοσιογράφος είναι εκείνος ο ανθρωποειδής που, προκειμένου να κάνει όνομα και λεφτά, έκανε το όνομά του σκουπίδι.
Παπαδήμος λεγόταν ο ανώτατος εκείνος τραπεζίτης, ο οποίος νόμιζε ότι μπορεί να φτιάξει φρέσκια κακαβιά μ’ όλα τα μπαγιάτικα ψάρια που το
Σύστημα του επέβαλε (σαν να λέμε γαύρος Βρυξελλών και μαριδάκι Λίχτενσταϊν).
Τώρα Παπαδήμος λέγεται εκείνος ο κύριος που η
διεθνής τραπεζική μασονία ήθελε πάντοτε δεύτερο και που ο ίδιος θέλει ανασχηματισμό από
απελπισία.
Η απόλυτη ξεφτίλα της πολιτικής μας σκηνής είναι
πως βρίσκεται σε διαρκή ομηρία του Καρατζαφέρη (ο οποίος έχει βάλει στη κωλότσεπή του τη
μισή Ν∆!).
Παπαδήμος λέγεται επίσης εκείνος ο δοτός πρωθυπουργός, που ορκίστηκε επικεφαλής μιας
πενηνταριάς κομματόσκυλων ή γραφικών και
που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνήσει χωρίς την
αρωγή της κ. Φώφης Γενηματά.
Και που η αισθητική του δεν ενοχλείται από το δίδυμο Βενιζέλου-Πάγκαλου (τους οποίους κκ. Γενηματά, Βενιζέλο και Πάγκαλο, πάντως, έχουν
ψηφίσει χιλιάδες χιλιάδων πολίτες).
Πάντως παραμένει προσώρας σοβαρός και ψύχραιμος.
Ενώ οικονομίες μιας ζωής, αποταμιεύσεις από
σκληρή δουλειά χάνονται με την πιο εγκληματική ανευθυνότητα.
Το πράγμα ξεκίνησε με το «Τσοβόλα δώστα όλα»,
έπειτα με τη φούσκα του χρηματιστηρίου επί Σημίτη και συνεχίζεται με τις νέες φούσκες της παγκοσμιοποιημένης απάτης.
Και ουδείς τιμωρείται. Πουθενά. Καπιταλιστική δικαιοσύνη, κ. Αλέκα μου.
Μόνο κάποιοι ελάχιστοι αξιοπρεπείς πηδάνε από
ουρανοξύστες.
Έχει πάντως ενδιαφέρον ν’ ακούς αναλύσεις από
τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ή τον Τίτο Πατρίκιο
για τη σημερινή θλιβερή κατάσταση.
Οι οποίοι πάντως δεν έχουν κάνει ακόμη την αυτοκριτική τους για τις θέσεις τους επί σημιτισμού.
Επειδή δεν φταίνε πάντα μόνο οι άλλοι.
Είπαμε, στο τόπο μας, «Αριστερός» είναι πρωτίστως
κι αυτός ένας ρόλος.
Άλλη η Ευρώπη του Ντελόρ και άλλη η Ευρώπη της
Μέρκελ.
Άλλο πράγμα οι Τουπαμάρος και άλλο το πιπί της
Μάρως (Νίκος Παπαζόγλου)
Στην Ελλάδα, αν και υπάρχουν αμερικανόφιλοι,
ρωσόφιλοι ή κινεζόφιλοι, παιχνίδι κάνουν σταθερά οι κιναιδόφιλοι.
Οι τοίχοι των Εξαρχείων το λένε καλά: «Όποιος θέλει ασφάλεια, να γίνει ασφαλίτης».
Αδέλφια εμπρός, να θεαματικοποιήσουμε το θέαμα.
Μάνος Στεφανίδης

Η αλληλεγγύη στην Ελλάδα
Σελίδες για την οικονομία και την κοινωνία της αλληλεγγύης στο διαδίκτυο
«Το χειμώνα τούτο/άμα τον πηδήσουμε/γι’ άλλα δέκα χρόνια/άιντε καθαρίσαμε!». Ο στίχος του Σαββόπουλου φαντάζει επίκαιρος σήμερα, γιατί
πραγματικά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά στην Ελλάδα. Μαζί μ’
αυτό, όμως, ξεπαγώνουν και τα επί δεκαετίες σε χειμέρια νάρκη κοινοτιστικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Και γι’ αυτό οι πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης πολλαπλασιάζονται αυτή
την περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Εδώ
δημοσιεύουμε εκείνες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Τις παρουσιάζουμε μαζί με την υπόμνηση ότι δεν θα
πρέπει να βλέπουμε αυτές τις πρωτοβουλίες μοναχά ως τέκνα της ανάγκης,
αλλά ως στοιχεία μιας ανώτερης κοινωνικής συνείδησης, πέραν της δικτατορίας των αγορών και της εγωκρατίας, που πρέπει να ριζώσει ξανά στον
τόπο μας...
Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα, τράπεζες χρόνου και δίκτυα παραγωγώνκαταναλωτών
• ∆ίκτυο του Πελίτι
www.peliti.gr/pages/panelladiko_diktio.
htm
• ∆ίκτυο Φασούλι (Αττική)
www.fasouli.wordpress.com
• Τράπεζα Χρόνου Πλατείας Συντάγματος,
www.time-exchange.gr
• Τράπεζα Χρόνου Μοσχάτου
www.mesopotamia.gr/trapeza_xronou.
htm
• Σύστημα Λυκόβρυσης-Πεύκης
pelykoia.wordpress.com
• LETS NET (Ηράκλειο)
www.lets.net.gr
• ∆ίκτυο Ανταλλαγών Χανίων
www.diktyoantallagonxanion.gr
• Ομάδα Τσουκνίδα (Ρέθυμνο)
tsouknidarethymno.gr
• Καερέτι Ιεράπετρας, kaereti.gr
• Συριανό ∆ίκτυο
sanosyros.wordpress.com
• ∆ίκτυο Ανταλλαγής ∆ήμου Λαμιέων
lamia-city.gr/netexchange.php
• Ανταλλακτικό ∆ίκτυο Βέροιας,
antalaktikoveria.blogspot.com
• ∆ίκτυο Ν. Πιερίας,
noe.motherearth.gr
• Οβολός (Πάτρα)
www.ovolos.gr
• Ανταλλακτικό δίκτυο Κέρκυρας
boutsouni.blogspot.com
• Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (ΕΜΡΟ),
www.emro.gr
• ΤΕΜ Μαγνησίας
www.tem-magnisia.gr
• ΤΕΜ- Φθιώτιδας, tem-fthiotidas.gr
• ∆ίκτυο Ανταλλαγής Κέρκυρας
diktyodaep.wordpress.com
• Λόγω τιμής, logo-timis.gr
• Ηλιόχωρος, iliohoros.gr

• Ανταλλακτική Οικονομία, antallaktiki.gr
• Χρονοτράπεζα του ελληνικού δικτύου
γυναικών Ευρώπης, enow.gr
• Xariseto.gr “χωρίς ευρώ”,xariseto.gr/
viewforum.php?f=304
• ΣΠΑΜΕ
synparmes.gr http://spame.tumblr.com
• ∆ίκτυο Αγροτών – Καταναλωτών Αγροναύτες, http://agronaftes.blogspot.com
• ∆ώσε Πάρε
http://dwsepare.ning.com
• Ομοτράπεζοι
omotrapezoi.blogspot.com
• Κίνημα αλληλέγγυας συναλλαγής παραγωγού καταναλωτή «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» (Χανιά), www.inipirouni.gr
• Σύστημα Money Back,
moneybacksystem.gr/
Χαριστικά παζάρια
• Σκόρος, www.skoros.espiv.net
• Μην το πετάς, χάρισέ το, www.xariseto.gr
• Χαρίζω, www.xarizo.blogspot.com
• δίκτυο Freecycle
freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
• Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr
Αλληλέγγυο εμπόριο – Καταναλωτικοί
συνεταιρισμοί
• Αλληλέγγυον, allilegion.gr
• Πρότυπη Αγορά Βιολογικών ΑΠΘ,
eco.auth.gr/wordpress/?p=2501
• Ο Σπόρος, .sporos.org
• Ομάδα Αλληλέγγυου Εμπορίου
“Nosotros”, enallaktiko-emporio.blogspot.
com
• Εμείς και ο Κόσμος, www.
nuestromundo.gr
• Terra Verde, Χανιά,
terraverdexania.blogspot.com
• La Candona, lacandona.gr
Κοινωνικά Παντοπωλεία

• Αττικής
olafree.blogspot.com/2011/12/blogpost_5720.html
• Θεσσαλονίκης
olafree.blogspot.com/2011/12/blogpost_8539.html
• Υπόλοιπης Ελλάδας
olafree.blogspot.com/2011/12/blogpost_5286.html
Συσσίτια
• Τα συσσίτια σε όλη την Ελλάδα
helping.gr/8DE911D1.el.aspx
• Τα συσσίτια της Εκκλησίας
antinews.gr/2010/07/10/53145/
Φυσικές καλλιέργειες, σπορεία, αστικοί αγροί
• Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης,
votanikoskipos.blogspot.com
• Αγρός,eleftherosagros.blogspot.com
• Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού,
agroselliniko.blogspot.com
• Αστικός Αγρός Χαλανδρίου,
astikosagrosx.blogspot.com
• Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών, perka.oneirografos.net
• ∆ίκτυο Οικοκοινότητα,
oikodiktyo.espivblogs.net
• Σκαλιστήρι, skalistiri.wordpress.com
• Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας,
naturalfarming.eu
• Περμακουλτούρα,permaculture.gr/gr/
• Καγκουρό, kangouro.gr
Τράπεζες και ανταλλακτήρια σπόρων
• Το Πελίτι, peliti.gr
• Σπόροι Λήμνου, sporilimnou.blogspot.
com
• Αιγίλοπας, aegilops.gr
• Αρχιπέλαγος, archipelago.gr
• Ηλέσιον, helession.gr

Αριθμός φύλλου 81

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΛΛΑ∆Α

11

Στην παθητική φωνή...
Η εξουσία μας έχει εθίσει ήδη στην κατάσταση του υπόδουλου και του χρεοκοπημένου
Του Γρηγόρη Σπηλιόπουλου
Ο Ντάνιελ είναι γέννημα Αμερικανός. Εδώ και δέκα χρόνια Έλληνας με ταυτότητα. Πολυσπουδαγμένος και γεμάτος αρώματα
από όλες τις δεκαετίες μετά το
1950, ήρθε να ζήσει στην Ελλάδα, στα Εξάρχεια. Ένας από μας
πλέον, σε ασφαλή απόσταση παρατήρησης, εφοδιασμένος με τη
δυνατότητα μιας σαφούς, διορατικής και πνευματώδους κρίσης,
ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος να
ερωτηθεί τι στραβό βλέπει στους
νέους του συμπατριώτες. Η απάντησή του τρόπον τινά ξαφνιάζει: Εκπαιδεύεστε επί δώδεκα
χρόνια να γράφετε και να μιλάτε
στην παθητική φωνή.
προφανής
αυτή
αλή,θεια είναι τόσο
καλά κρυμμένη από
όλους μας, που σε αφήνει άναυδο! Αν μάλιστα συνειδητοποιήσεις ότι, επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις περισσότερες φορές τρίτο πρόσωπο στις αναφορές μας, ή
ακόμη αόριστο και υπερσυντέλικο,
που αφαιρούν τη δυνατότητα αντίδρασης στο τετελεσμένο, καταλαβαίνεις αμέσως μια από τις βασικές αιτίες της επικρατούσας μοιρολατρίας.
Αναφερόμαστε στον κόσμο, τον
λαό, το προλεταριάτο, τους πιστούς,
τους φτωχούς, τους εργάτες, τους
φοιτητές. Για τα βάσανά τους. Φιλοσοφούμε διαρκώς για τα αίτια των
παθών τους. Σπάνια στον λόγο μας
μπαίνει άμεσα ο εαυτός μας, παρά
μόνον σαν πιθανό μέλος κάποιου
συνόλου, ποτέ όμως σε πρώτο πρόσωπο και στον ενεστώτα. Πίσω
από πολλές πλάτες… «Μας μείωσαν τους μισθούς», ή «έχουν μειωθεί οι μισθοί»! Ποτέ «μας μειώνουν
τον μισθό». Ρωτάμε «πώς θα ζήσει
ο λαός» και όχι «πώς ζούμε». ∆ιαβεβαιώνουμε ότι «χάθηκε η εθνική μας ανεξαρτησία» και ποτέ ότι
εκχωρούμε αυτή τη στιγμή το δικαίωμα σε μερικούς γερμανοτσολιάδες να την ξεπουλούν. Γιατί οι
συγκεκριμένες διατυπώσεις προϋποθέτουν και αντίδραση… Εμείς
όμως φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι για τίποτα παραπάνω από
το να πιούμε ένα βαρύτερο ποτό, να
κουβεντιάσουμε, είτε, στην καλύτερη περίπτωση, να γράψουμε κανένα σύνθημα αντίστασης ή να συμμετάσχουμε σε κάποια ειρηνική…
διαδήλωση, που πλέον κι αυτή δείχνει παρελθόν! Φαντάζομαι τον Νικηταρά να διαβάζει άρθρα κατά του

Η

Θα αναρωτηθεί κανείς «και τι να κάνουμε;» Μας έχουν δέσει πισθάγκωνα.
∆ράμαλη στα ∆ερβενάκια ή τον Λεωνίδα να κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τους 300 στις Θερμοπύλες και αναγνωρίζω την αθλιότητα της κατάπτωσής μας. Ευνουχισμένοι, αμφίβολης πολιτιστικής
καταγωγής στην πλειοψηφία μας,
εμφορούμενοι από τα πλέον εθελόδουλα ένστικτα, τα οποία παρουσιάζουμε ως κοινή λογική, χριστιανική
ανεκτικότητα, πολιτισμένη συμπεριφορά, ειρηνική αντίδραση, φιλοκαλία, φροντίζουμε να απεμπολήσουμε και το τελευταίο ψήγμα αξιοπρέπειας για μηδαμινά ανταλλάγματα, έχοντας τη συνείδησή μας
ήσυχη...
Γι’ αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση όταν συλλαμβάνουμε τον
εαυτό μας να παρακολουθεί χωρίς
αντίδραση συνέδρια όπου άθλιοι
Πάγκαλοι και αθλιότεροι ΕΛΙΑΜΕΠηδες αποφασίζουν ότι έχουμε συνευθύνη που τους φέραμε να μας
διαφεντεύουν. Πως οι βιαστές προκλήθηκαν από τους βιασθέντες.
Παριστάνουμε ότι βλέπουμε τον
Μεσσία στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής
της κατάντιας μας. Ο οποίος ήρθε
να μας «σώσει» με μέτρα τα οποία
θα μας είχαν μεν γλιτώσει, αλλά
ξαφνικά οδηγούν στη χρεοκοπία…
Και πρέπει να πάρει και άλλα….
Μας αφαιρούν το δικαίωμα
να εκλέξουμε εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους, παραβιάζουν το
σύνταγμα εμπρός στα μάτια μας και
εμείς; Ψάχνουμε μάλιστα να βρούμε λογική πίσω από την απίστευτη

κοροϊδία που παρουσιάζεται σαν
επιχείρημα…
Και ερευνούμε, σαν τον Οιδίποδα, ποιος φταίει για το κακό ριζικό
μας. Και να ανακαλύπτουμε ότι είμαστε εμείς! Γιατί αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία… και όχι η ανομία
του έρωτα. Ο ελεγκτής να είναι ο
ένοχος! Μια ενοχή όμως διαφορετική απ’ αυτήν που μας επιρρίπτουν.
∆εν φταίμε που καθίσαμε και τους
λουστήκαμε. Φταίμε που συνεχίζουμε να τους λουζόμαστε…
Φταίμε που πιστεύουμε ότι μια
πολιτική διαχείρισης της χώρας,
με αυτό το εξουσιοδοτικό ανά τετραετία πολίτευμα, μπορεί να φέρει την αλλαγή, την κάθαρση, την
κοινωνική δικαιοσύνη. Με όσους
μας έχουν σύρει μέχρις εδώ. Αυτούς που το μόνο τους μέλημα είναι
πώς θα κάνουν βρομιές και πώς θα
τις καλύψουν! Που ανεχόμαστε σι-

“

Μας αφαιρούν
το δικαίωμα
να εκλέξουμε
εξουσιοδοτημένους παραβιάζουν το σύνταγμα εμπρός
στα μάτια μας
και εμείς;

ωπηρά μια δικαιοσύνη που σπανίως τιμά την συνταγματική αποστολή της όταν το διακύβευμα είναι μεγάλο! Που στρέφει το κεφάλι της
αλλού όταν χτίζεται η βάση πάνω
στην οποία στήνεται κάθε φορά ο
μηχανισμός εξαχρείωσης των πολιτών. Πότε αντέδρασαν, έστω και
με απλή προειδοποίηση του ελληνικού λαού, οι δικαστές, όταν τόσα
χρόνια χτιζόταν το νομικό προστατευτικό περίβλημα για όλα τα λαμόγια; Κι όταν ακόμα κάποιοι από αυτούς, μετρημένοι στα δάκτυλα, υψώνουν ανάστημα, φροντίζουν να το
κάνουν μέχρις εκεί που δεν θα ενοχληθεί πραγματικά η κυβερνώσα
αλητεία. ∆εν θα πουν ποτέ ονόματα, ούτε θα υποδείξουν το έγκλημα,
ούτε θα κινήσουν γη και ουρανό με
στόχο την κάθαρση και την τιμωρία.
Θα αρκεστούν σε μία παραίτηση με
υπονοούμενα. Για να μπορούν να
ξεχαστούν όλα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ανώδυνα!
Φταίμε που ανεχόμαστε οι
αστυνομεύοντες να συμμετέχουν
στις ανομίες που υποτίθεται αποτρέπουν και καταστέλλουν. Φταίμε
που ανεχόμαστε ένα στρατό κιοτή.
Που δέχεται να τον εξευτελίζουν, να
καταργούν την αποστολή του και,
αντί να θυμίσει με βροντερή φωνή
ότι παραβιάζεται η εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα και να υποδείξει στον ελληνικό λαό το γιατί,
προτιμά να σιωπά για ένα αστέρι
στην επωμίδα, μια κλάρα στο πηλίκιο και ένα τσίγκινο παράσημο γραφειοκρατικής επίδοσης στο στήθος.

Φταίμε που ανεχόμαστε μια
επίσημη εκκλησία που ασχολείται
με το ελάχιστο της αποστολής της.
Κι όμως, δεν έχουμε φωνάξει ποτέ
ένα «ανάξιος»…
Φταίμε που ανεχόμαστε μέσα
ενημέρωσης αυτού του επιπέδου
και αυτής της αποστολής… Που τα
ίδια παραδέχονται ότι η πληροφόρησή τους είναι απλή προπαγάνδα και χειραγώγηση. Ότι δεν ελέγχουν… Όχι μόνο δεν αντιδράσαμε,
αλλά τους επιβραβεύουμε κι από
πάνω. Και κάνουμε τηλεθεάσεις στα
τούρκικα σίριαλ…
Φταίμε που ανεχτήκαμε ανοιχτά σύνορα για να περιθάλψουμε δήθεν πρόσφυγες και γεμίσαμε
εγκληματίες. Που περιμέναμε ταξικούς συμμάχους και μας προέκυψαν μουλάδες φανατικοί. Γιατί όλοι
μας ξέραμε ότι αυτό θα γινόταν. Και
μας μυκτηρίζουν κι από πάνω, ενώ
εμείς ψάχνουμε ανθρωπιστικές δικαιολογίες…
Ήρθε λοιπόν η ώρα να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Θα αναρωτηθεί κανείς «και τι να κάνουμε;» Μας
έχουν δέσει πισθάγκωνα. Κάθε
αντίδραση δείχνει μάταιη και αυτοκτονική. Κι όμως! Η αντίδραση είναι καθήκον.
Σίγουρα δεν μπορούμε πλέον
να ακολουθήσουμε κανενός είδους
πρωτοπορία. Γιατί έχουμε κατανοήσει και το ποιόν και τον ρόλο τους.
∆εν μπορούμε ακόμα να εμπιστευθούμε τον διπλανό μας, γιατί δεν τον
ξέρουμε και ούτε έχουμε συνολικά κοινές επιδιώξεις. Μας ενώνει
όμως, τη μεγάλη πλειοψηφία, η επιβιωτική ανάγκη της ανατροπής της
εξουσίας και της παλιάς τάξης πραγμάτων. Και πρέπει να την αρχίσουμε με αποβολή κάθε μιάσματος, με
τον διαχωρισμό τους από μας. Κάθε
στιγμή, κάθε λεπτό, σε κάθε περίπτωση. Στη δουλειά, στο πεζοδρόμιο, στη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία. ∆εν πρέπει πια να δείχνουμε
καμία ανοχή. ∆εν πρέπει να απαλλάσσουμε κανέναν λόγω αμφιβολιών. Ούτε ακόμη κι αυτούς που παριστάνουν τους ανανήψαντες ή τους
παραπλανημένους. ∆ιότι η κάθαρση είναι το απαραίτητο βήμα για να
δούμε ποιοι και πόσοι μένουμε, να
κοιταχτούμε και να αποφασίσουμε
πώς προχωράμε. Χωρίς το βήμα
αυτό δεν μπορεί να γίνει κανένα
επόμενο. Πρώτα θα καθαρίσουμε
τη γλίτσα σε καθημερινή βάση, θα
ξεχορταριάσουμε από τα παράσιτα τη γη μας και μετά θα βρούμε τη
λύση. Θα βρούμε τι και πώς να το
καλλιεργήσουμε.
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Πτωχεύοντας με τον Παπαδήμ(ι)ο
Το «κούρεμα» και η προπαρασκευή του γενικευμένου ξεπουλήματος με την υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο
Του Σταύρου Χριστακόπολου*
Σε ασταμάτητη πορεία εσωτερικής πτώχευσης βρίσκεται πλέον η Ελλάδα. Μια πορεία η οποία
δρομολογείται με ταχύτατους
ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες, στη διάρκεια των
οποίων θα δρομολογηθεί, οριστικοποιηθεί και υπογραφεί
η περιγραφόμενη ως «τελική
λύση» στο ζήτημα του δημόσιου
χρέους της. Ωστόσο τίποτε δεν
δείχνει ότι αυτή θα είναι όντως η
«τελική λύση». Το αντίθετο...

Τ

ο τελευταίο διάστημα η δημόσια «ατζέντα» έχει καλυφθεί πλήρως από την
επικοινωνιακή αχλή που
δημιουργούν τα συνεχώς επανερχόμενα διλήμματα: «σωτηρία ή χρεοκοπία», «ευρώ ή δραχμή» και άλλα
παρόμοια. Το «ευρώ ή δραχμή» μάλιστα είναι το κεντρικό δίλημμα με
το οποίο κυβέρνηση Παπαδήμου
και δανειστές επιχειρούν να ελέγξουν κάθε πιθανή κοινωνική αντίδραση, αλλά και να χειραγωγήσουν
κάθε πιθανότητα πολιτικής παραφωνίας, ακόμη και σε ρητορικό επίπεδο.
Όπως όμως είχαμε γράψει στη
Ρήξη προ καιρού, αυτό θα είναι το
κεντρικό πολιτικό επιχείρημα όλης
της επόμενης περιόδου – και όσο...
αντέξει. Προς το παρόν λειτουργεί
άψογα, επιφέροντας τη σιγή νεκροταφείου που επικράτησε μετά την
ανάληψη της κυβερνητικής λειτουργίας από τον Παπαδήμο. Τόσο στο
πολιτικό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.
Η χώρα λοιπόν βρίσκεται στο
μέσο μιας αναδιάρθρωσης χρέους –
για την ακρίβεια μέρους του χρέους
της, ύψους 200 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει τεθεί, όσων δηλαδή βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών.
∆ιαρκώς νέοι νόμοι
Η διαδικασία, μέχρι στιγμής,
παρά τα κυβερνητικά... «ενθαρρυντικά» μηνύματα, δείχνει να έχει κολλήσει. Τα ανοιχτά και ανεπίλυτα ζητήματα είναι πολλά.
Κατ’ αρχάς τίθενται προς την Ελλάδα διαρκώς νέοι όροι:
Πρώτα, το καλοκαίρι, ετέθη ο
όρος να υπογραφεί το Μεσοπρόθεσμο, ώστε οι «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» να διασφαλίσουν τη «βιωσιμότητα» της ελληνικής οικονομίας και την έξοδό της από την ύφεση.

Από τη μια η ύφεση θα πιάσει, σύμφωνα με τα επίσημα τελικά στοιχεία,
το 7% για το 2011, ενώ η όποια κοινωνική αντίδραση στη φορολογική,
μισθολογική, ασφαλιστική κ.λπ. λεηλασία έσβησε μετά την ψήφιση του
Μεσοπρόθεσμου από τη Βουλή.
Το δεύτερο σχετικό στοιχείο λέει
ότι, ενώ στον προϋπολογισμό αναγράφεται πρόβλεψη ύφεσης 2,8%
για το 2012, από ανεξάρτητους αναλυτές (Economist) υπολογίζεται επίσης στο 7%.
Το ίδιο συμβαίνει με το εκτροχιασμένο έλλειμμα, για το οποίο η κυβέρνηση δίνει 9,6% στο εντεκάμηνο,
με την Τράπεζα της Ελλάδος να μιλάει για 10,6%.
Ύστερα ετέθη ο δεύτερος όρος,
να μη γίνει κανενός είδους εκλογή
ή δημοψήφισμα για την κύρωση ή
μη της νέας δανειακής σύμβασης με
την τρόικα και τη θεσμοθέτηση της
λιτότητας ακόμη και με συνταγματικό τρόπο.
Η εκπαραθύρωση του Παπανδρέου και η –με το στανιό– διαδοχή του από τον Παπαδήμο φαίνεται πως λειτούργησε ακόμη περισσότερο εκτονωτικά για την όποια Το «ευρώ ή δραχμή» είναι το κεντρικό δίλημμα με το οποίο η κυβέρκοινωνική «αγανάκτηση». Τη θέση νηση Παπαδήμου και δανειστές επιχειρούν να ελέγξουν κάθε πιθανή
της πήρε η απογοήτευση και, σε ένα κοινωνική αντίδραση.
άλλο επίπεδο, η αγωνία για ό,τι έχει
των ομολόγων που κατέχουν Έλληαπομείνει όρθιο σε επίπεδο δυνατό- Εσωτερική πτώχευση
Η άμεση συνέπεια της δραματικής νες «ιδιώτες» και θα αναδιαρθρωτητας επιβίωσης.
απόκλισης από τους ονομαστικούς θούν. Κάτι παραπάνω από 26 δισ.
δημοσιονομικούς στόχους, η οποία κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και
«Κουρεύουν» τους Έλληνες
Άλλωστε, όπως δείχνουν οι είναι κυρίως αποτέλεσμα της μνη- περισσότερα από 5 δισ. τα ελληνιαριθμοί, ο στόχος της μείωσης κατά μονιακής ύφεσης, όπως άλλωστε κά νοικοκυριά. Μαζί με τα ομόλο100 δισ., ο οποίος δεν θα επέφερε ομολογούν ακόμη και Γερμανοί οι- γα τραπεζών και άλλων ελληνικών
πραγματική μείωση χρέους, αφού κονομικοί παράγοντες, αλλά και επιχειρήσεων – οι οποίες... δεν θα
θα συνοδευόταν από ισόποσα δά- το ∆ΝΤ, είναι η απαίτηση για νέο, χρηματοδοτηθούν για τις απώλειές
νεια, είναι μάλλον ανέφικτος. Για τον μικρής διάρκειας «μνημόνιο», το τους όπως οι τράπεζες – περισσότελόγο αυτόν, τόσο η Γερμανία όσο και οποίο θα συμπεριλάβει τη διευκό- ρο από το ένα τρίτο του στόχου του
το ∆ΝΤ μιλούν για μεγαλύτερη πε- λυνση του ξεπουλήματος, τον αφα- PSI επιχειρείται να καλυφθεί από
ρικοπή της αξίας των υπό αναδιάρ- νισμό ασφαλίστρων, μισθών και συ- ομόλογα Ελλήνων κατόχων.
Αν μάλιστα η απομείωση της
θρωση ομολόγων, ενώ η Λαγκάρντ ντάξεων και όλα όσα θα δούμε τις
μιλάει για την «ανάγκη» η Ελλάδα προσεχείς ημέρες. Το «μνημόνιο» αξίας φτάσει στα συζητούμενα πονα δανειστεί δεκάδες δισεκατομμύ- αυτό είναι ο νέος όρος για τη συνέ- σοστά του 70% και πλέον, τότε η
εσωτερική πτώχευση θα είναι το
ρια περισσότερα από τα 130 που εί- χιση της αναδιάρθρωσης.
Το δεύτερο στοιχείο που προ- αποτέλεσμα. ∆εδομένου μάλιστα
χαν αποφασιστεί τον Οκτώβριο.
Τώρα λοιπόν οι δανειστές κλο- καλεί ανατριχίλα είναι το μέγεθος του αναγκαστικού χαρακτήρα του
«κουρέματος», οι πιθανότητες Ελτσάνε –και επειδή η συμφωνία ήταν
λήνων κατόχων να διασωθούν είναι
εξ αρχής στον αέρα και επειδή πολμηδαμινές.
λοί εξ αυτών προτιμούν είτε τη χρεΣτον βαθμό λοιπόν που ο στόΟύτε ευημερία
οκοπία είτε την πληρωμή του συχος της επιτήρησης ήταν εξ αρχής η
νόλου της αξίας των ομολόγων.
λοιπόν ούτε κύ- εσωτερική υποτίμηση, και μάλιστα
Επιπλέον, λόγω των πολλών εξαιρέσε ποσοστό κατά 40% έως 50%, η
σεων από τη συμφωνία, το σύνολο
ρος ούτε ασφά- εικόνα που σχηματίζεται με τα υφετων διαθέσιμων προς αναδιάρθρωση ξένων κεφαλαίων είναι πολύ μιλεια διασφαλί- σιακά μέτρα, που θα ληφθούν ως
απάντηση στην ύφεση, την εσωτερικρότερο του στόχου. Εδώ αρχίζει το
ζει τελικά η ευ- κή πτώχευση με την αναδιάρθρωελληνικό δράμα της αναδιάρθρωση, το ξεπούλημα της ελληνικής
σης...
ρωζώνη στα
περιουσίας και την καθιέρωση οικονομικών δραστηριοτήτων σε Ει-
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μέλη της.

δικές Οικονομικές Ζώνες, οι οποίες
κινούνται εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι απλώς ζοφερή.
Το αγγλικό δίκαιο
Όμως η πιο σκοτεινή παράμετρος
της αναδιάρθρωσης, όπως άλλωστε
και της πρώτης δανειακής σύμβασης με την τρόικα, είναι η υπαγωγή
των νέων ομόλογων, που θα προκύψουν το «κούρεμα», στο αγγλικό δίκαιο, στο οποίο άλλωστε θα υπάγεται και το νέο δάνειο – αν αυτό προχωρήσει.
Αυτή την παραχώρηση ήδη η
κυβέρνηση Παπαδήμου την έχει
κάνει, με αποτέλεσμα το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους να υπάγεται στο δίκαιο
των δανειστών. Και, για όσους δεν
έχουν τυχόν παρακολουθήσει αυτή
τη διάσταση του θέματος, να σημειώσουμε ότι πρόκειται για αποικιοκρατικού χαρακτήρα δίκαιο, το
οποίο, μεταξύ άλλων, δεν αναγνωρίζει την έννοια της καταχρηστικότητας των όρων σε μια σύμβαση.
Συνεπώς, όταν η ελληνική πλευρά υπογράφει δανειακές συμβάσεις
ή εκδίδει ομόλογα στη βάση του αγγλικού δικαίου, με εμπράγματες εγγυήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, αναγνωρίζοντας
στους δανειστές δικαιώματα κατάσχεσης, δεν μπορεί να επικαλεστεί
καταχρηστικότητα των όρων.
Αν, εν τέλει, ύστερα από κάποιο
χρονικό διάστημα, κριθεί πάλι – που
θα... κριθεί! – ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, τότε η Ελλάδα δεν θα
έχει την ευχέρεια, έχοντας παραχωρήσει τον παράγοντα του δικαίου,
να προχωρήσει σε νέα μείωσή του
χωρίς να βρεθεί υπό κατάσχεση.
Αυτή όμως είναι η σημαντικότερη διασφάλιση που μπορεί να δοθεί σε έναν δανειστή και η απώλεια
κάθε διαπραγματευτικού δικαιώματος για την Ελλάδα. Αν λοιπόν
υποθέσουμε ότι μέχρι τώρα ο λεγόμενος «συστημικός κίνδυνος» είναι αυτός που απέτρεπε μια ελληνική επίσημη πτώχευση, τότε η πλήρης διασφάλιση των δανειστών, και
μάλιστα με δικαιώματα επί της εθνικής περιουσίας, είναι ο ασφαλέστερος δρόμος προς την πτώχευση της
χώρας. Πλέον θα εκλείψουν όλοι οι
ενδοιασμοί όσων επιδιώκουν αυτή
την εξέλιξη... Κάπως έτσι η συγκυβέρνηση Παπαδήμου ολοκληρώνει το «έργο» της κυβέρνηση Παπανδρέου...
* ∆ιευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Το Ποντίκι»
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∆ραχμή: Το ψευτοδίλημμα
Η επιστροφή στη δραχμή είναι μη-ρεαλιστική λύση για τον οποιονδήποτε...
Του Γιώργου Κελέση

Μέσα στον ορυμαγδό της ολικής
κατάρρευσης και τον συνακόλουθο ζόφο, καθημερινά ακούμε το ψευτοδίλημμα «ευρώ ή
δραχμή», με όρους αληθινής
τρομοκρατίας. Είναι λοιπόν απολύτως καίριο να διαπιστώσουμε αν πράγματι επικρέμαται
μία απειλή θανάτου πάνω από
την Ελλάδα ή όχι, ώστε να γνωρίζουμε και τα περιθώρια κινήσεων που διαθέτει η κοινωνία
και η πατρίδα μμας. Πιστεύω
ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε την συλλογιστική
μας προσπαθώντας να δούμε,
σε πρακτικό επίπεδο, τι σημαίνει (πάντα με τις παρούσες κυβερνήσεις) επιστροφή της χώρας στην δραχμή.

Ε

κείνο το οποίο δεν λέγεται καθόλου, ή λέγεται
έμμεσα και σπάνια, από
όσους συζητούν αυτό
το ενδεχόμενο, είναι ότι την ημέρα
της επιστροφής στο εθνικό μας νόμισμα, η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει
στη δραχμή, αλλά θα είναι η πρώτη στην σύγχρονη παγκόσμια ιστορία χώρα που, απλώς ...δεν θα έχει
νόμισμα! Εννοώ νόμισμα σε υλική
μορφή, δηλαδή κέρματα και χαρτονομίσματα. Το να δημιουργηθεί και
να διανεμηθεί σε όλη την επικράτεια ένα νόμισμα σε υλική μορφή
δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία. Απαιτεί πολλούς μήνες, σε κανονικές συνθήκες, ίσως πάνω από
είκοσι τέσσερις. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι το νόμισμα του νέου
Ιράκ ολοκληρώθηκε με εξαιρετικά
σύντομες διαδικασίες και παρήχθη
ένα άθλιας ποιότητας προϊόν (δηλαδή πολύ εύκολα παραχαράξιμο)
σε δώδεκα μήνες, κάτι που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, στο οποίο η χώρα
θα κληθεί να ζει χωρίς νόμισμα, δηλαδή να επιβιώνει με ανταλλακτική οικονομία, όπως άλλωστε περιέγραψε και ο Προβόπουλος στη συνέντευξή του στην Καθημερινή της
Πρωτοχρονιάς.
Αυτό, καθώς και όλα τα υπόλοιπα που έχουν λεχθεί πολλές φορές, δηλαδή η αδυναμία εισαγωγής, τον πρώτο τουλάχιστον καιρό,
βασικών αγαθών (τροφίμων, ενέργειας, φαρμάκων κ.λπ.), δεν παραπέμπει σε φτώχεια και απομείωση
του πλούτου των κατοίκων της χώ-

ρας, αλλά σε ένα αληθινό ολοκαύτωμα. Μου είναι εντελώς αδύνατο
π.χ. να φανταστώ πώς μπορούν να
επιβιώσουν οι κάτοικοι μίας μεγαλούπολης, όπως η Αθήνα, χωρίς
βασικές υποδομές και αγαθά, αλλά
και χωρίς νόμισμα, και μάλιστα για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι φανερό ότι σε τέτοιες κτηνώδεις
συνθήκες, όπου θα μετράει μόνο η
επιβίωση (κάτι σαν ταινίες … Μαντ
Μαξ!), είναι αδύνατον να μιλάμε για
ομαλή και σταθερή πολιτική κατάσταση στη χώρα, και τα πολιτικά μορφώματα που θα προκύψουν
είναι αδύνατον να προβλεφθούν
και, πιθανότατα, να ελεγχθούν, από
οποιονδήποτε.
Στα αφεντικά ανεπιθύμητη
Ας δούμε τώρα ποιους, με βάση
γεωπολιτικές, πολιτικές, αλλά και
οικονομικές συνθήκες, συμφέρει
μία τέτοιου είδους …εξαΰλωση της
χώρας μας. Πρωτίστως δεν συμφέρει στο Ισραήλ. ∆εν συμφέρει δηλαδή στη χώρα των αφεντικών, η
οποία για πρώτη φορά έχει αποδεδειγμένα έναν θησαυρό στα χέρια
της, και ο μόνος χώρος μέσω του
οποίου μπορεί να τον διοχετεύσει
στην Ευρώπη, να τον αποθησαυρίσει και να τον εκμεταλλευτεί, είναι
ο ελλαδικός (κυπριακός και ελληνικός). Εκτός κι αν θέλει να τον περάσει μέσω ...Χεζμπολάχ, Λιβάνου,
Συρίας και Τουρκίας, επίσημης συνομιλήτριας – εκτός των άλλων της μισητής (για τους Εβραίους πάντα μιλάμε) Χαμάς, ή μέσω …Αιγύπτου και Λιβύης. Αρκεί να δει κανείς τον χάρτη για να καταλάβει ότι,
απλώς, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Και, νομίζω, ότι το μόνο που δεν διαπραγματεύονται οι κυρίαρχοι του
Ισραήλ είναι η περιουσία, το χρήμα τους. Συνακόλουθα, τα αφεντικά
ετοιμάζουν μία νέα κτηνώδη επιδρομή, στο Ιράν αυτή τη φορά, και
δυστυχώς και αυτή τη φορά (όπως
άλλωστε και σ’ εκείνην της Λιβύης),
η συνδρομή της Ελλάδας και ο ελλαδικός χώρος είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της βάρβαρης
αποστολής. Νομίζω ότι έχει αναλυθεί πολλές φορές το γιατί, ας μην
επεκταθούμε και σ’ αυτό.
Πάμε στα ευρωπαϊκά. Όσοι μίλησαν σοβαρά για την επιστροφή
της Ελλάδας στη δραχμή, ελάχιστα
κρύβουν τη βεβαιότητά τους ότι,
πιθανότατα, αυτό θα συμβεί αμέσως και σε άλλες χώρες, όπως π.χ.
στην Ιταλία. Πόσοι Ιταλοί, π.χ., δεν
θα στηθούν την ίδια μέρα στις ουρές για να πάρουν τις καταθέσεις

...Το να δημιουργηθεί και να διανεμηθεί σε όλη την επικράτεια ένα νόμισμα δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία. Απαιτεί πολλούς μήνες, σε κανονικές συνθήκες, ίσως πάνω από είκοσι τέσσερις...
τους; Προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και οι ...κατάκοιτοι Ιταλοί δεν θα
λείπουν απ’ αυτές τις ουρές. Και, βεβαίως, αναμένεται το ντόμινο για το
οποίο μίλησαν οι σοβαρότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Θα μιλάμε για πιθανότατα άμεση κατάρρευση της
ευρωζώνης, με πρώτο θύμα την
ίδια τη Γερμανία, αφού κι αυτή δεν
θα έχει νόμισμα (όπως και μεις, άλλωστε), αλλά και για αμιγώς οικονομικούς λόγους. ∆ηλαδή, θα χάσει
άμεσα τη μεγαλύτερη εξαγωγική
της αγορά, την Ευρωζώνη. Κατά τη
γνώμη μου θα χάσει και την Κίνα,
διότι το νέο μάρκο, στην αρχή τουλάχιστον, αυτονόητα θα είναι πολύ
πιο υπερτιμημένο από το ευρώ. Και
μάλλον η Γερμανία δεν μπορεί να
ζήσει τρώγοντας μηχανές και πατάτες...
Ο πραγματικός σχεδιασμός
Θεωρώ λοιπόν αδύνατη την
επιστροφή της χώρας μας στη
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Η έξοδος της
Ελλάδας από
το ευρώ θα
πρέπει να είναι το φόβητρο
που θα κραδαίνει η ελληνική
κυβέρνηση στις
Βρυξέλλες

δραχμή, για τον απλούστατο λόγο
ότι αυτό θα ήταν μία πιθανότατη καταστροφή και για τους κρατούντες.
Που ναι μεν θέλουν μία υποταγμένη, φτωχή, απομειωμένη χώρα,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν μία χώρα που να μπορεί να
τους ξεφύγει από τον έλεγχο, κάτι
πολύ πιθανό στις συνθήκες διάλυσης που περιγράψαμε πιο πριν. Πιστεύω λοιπόν ότι το επιχείρημα της
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ
θα πρέπει να είναι το φόβητρο που
θα κραδαίνει η ελληνική κυβέρνηση στις Βρυξέλλες και θα προκαλεί
αληθινό τρόμο στους Ευρωπαίους
κρατούντες, και όχι που θα το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα κατατρομοκράτησης των πολιτών της. Βέβαια αυτή η δεύτερη χρήση είναι
«λογική» και «αναμενόμενη» από
την ποιότητα αυτών των κυβερνήσεων και των εγχώριων ελίτ που
εκφράζουν...
Συμπερασματικά, η πρόθεση των αφεντικών είναι μία Ελλάδα απόλυτο προτεκτοράτο. Απόλυτα υποταγμένη, με ανθρώπους στα
όρια της επιβίωσης. Με μισθούς επιδόματα, με συντάξεις θανάτου,
με συστήματα Υγείας, Πρόνοιας
και Παιδείας αφρικανικού τύπου,
με μία πλούσια ελίτ μαφιόζικου τύπου (βουλγαρικού, κολομβιανού…),
με όλο τον πλούτο της χώρας -ανθρώπινο και μη- να ανήκει απόλυτα σ’ αυτούς. Σ’ αυτές τις επιδιώξεις
δεν ταιριάζει ένα ολοκαύτωμα, ένας
ξαφνικός θάνατος, για τον πολύ
απλό λόγο ότι σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορείς να ελέγξεις και
να καθορίσεις τις εξελίξεις κατά το
δοκούν. Κινδυνεύεις, από το πουθενά, να τα χάσεις όλα. Γι’ αυτό, πι-

στεύω, η «επιστροφή στη δραχμή»
είναι φόβητρο για τον ελληνικό λαό,
φόβητρο για να υποταχθεί στις διαθέσεις τους, τόσο σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όσο και σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Όσο λοιπόν τους ανεχόμαστε και υποχωρούμε, τόσο το χρησιμοποιούν.
Όπως πάντα στην ιστορία, έτσι
και σήμερα η μοίρα του λαού είναι στα χέρια του. Το αν θα δεχτούμε την εξαθλίωση, τον εξευτελισμό,
την υποταγή, τη μιζέρια, επιτρέποντας στην όποια κυβέρνηση να μας
απειλεί με το όπλο που πρέπει να
στρέφει κατά των άλλων, εξαρτάται
αποκλειστικά από εμάς. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η νέα δανειακή σύμβαση...
Υ.Γ. Αλήθεια, αφού η έξοδος
από το ευρώ και η συνακόλουθη
επιστροφή στη δεκαετία του ‘50,
όπως οι ίδιοι λένε (ή ακόμα και στη
…νεολιθική εποχή), είναι ένα πιθανό σενάριο -πάντα σύμφωνα με
τους ποικίλους κυβερνώντες-, τι μέτρα έχουν πάρει αυτοί οι τελευταίοι για το ενδεχόμενο αυτό; Τι πολιτικές σχεδίασαν αλλά και ποιες πρακτικές ετοιμασίες έχουν κάνει ώστε
να μην διαλυθεί το έθνος; Τι συμμαχίες συνέστησαν; Τι προϊόντα εισήγαγαν; Πώς οργανώνουν τη διατήρηση της τάξης σε ένα φόντο εξαθλίωσης; Έχουν σχέδιο ή το σχέδιό
τους είναι απλό και δοκιμασμένο
από το παρελθόν; Πετάμε δηλαδή τα κλειδιά, κλείνουμε την πόρτα
και μπρος για το ….Κάιρο των καιρών μας; Παρέα μάλιστα με τη μυθώδη λεία (400, 500, 600, ποιος ξέρει πόσα δισ….) των τελευταίων 30
χρόνων.
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Οι επιθανάτιοι σπασμοί της
Η κατάρρευση του εμπορίου της μεταποίησης, της οικοδομής,
Του Κώστα Γεώρμα
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα
καταδίκασε την ελληνική οικονομία σε θάνατο. Οι ελληνικές
ελίτ, ακολουθώντας μία προδοτική-ξενόδουλη λογική, καλλιεργώντας την κλεπτοκρατία, τον
κομματικό σφετερισμό των κρατικών πόρων, τη μίζα, την παπανδρεϊκο-σημιτικής λογικής
διαφθορά του συνόλου της κοινωνίας, καταφέρουν σήμερα τα
τελειωτικά χτυπήματα κατά της
οικονομικής υπόστασης του ελληνικού έθνους.

Η

συστηματική εξόντωση της Ελλάδας από
τον ΓΑΠ και τους αυλοκόλακές του καταδεικνύεται πλέον από τους αριθμούς σε όλη της την τραγική έκταση.
Οι αλλεπάλληλες επιδρομές και τα
χαράτσια, μνημείο της οικονομικής
ανικανότητας τροϊκανών και ελληνικού οικονομικού επιτελείου (Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος, Σαχινίδης,
Πλασκοβίτης, Χρυσοχοΐδης, έτσι
για να μην ξεχνάμε και ποιοι φέρουν την ευθύνη), διέλυσαν τη ζήτηση, κατέστρεψαν τη μεταποίηση και
θα σακατέψουν την οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.
Οι επιπτώσεις της δραστικής
μείωσης του εισοδήματος των Ελλήνων έχει ήδη αρχίσει να «δαγκώνει» το εμπόριο. Η μείωση κατά
8,8% του γενικού δείκτη όγκου των
πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο
σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο του
2011, όταν η αντίστοιχη πτώση στην
ίδια περίοδο ήταν πέρυσι 4,5%, δείχνει αυτά που θα ακολουθήσουν. Οι
Έλληνες περικόπτουν πλέον ακόμα
και αυτά που θεωρούνται αναγκαία,
ενώ για είδη υποτίθεται πολυτελείας, όπως η ένδυση-υπόδηση, ούτε
λόγος να γίνεται. Στην αγορά αυτοκινήτου η πτώση αγγίζει το 32%,
στις μοτοσικλέτες το 22%, στην ένδυση-υπόδηση το 18,9%, στα έπιπλα-ηλεκτρικά είδη το 16%, ενώ οι
πολιτικές του υπουργείου Υγείας –
προς τέρψη των τροϊκανών– έχουν...
αποτέλεσμα: η κατηγορία φαρμακευτικά-καλλυντικά είδη παρουσιάζει πτώση γύρω στο 10%.
Οι προβλέψεις για τα καταστήματα λιανικής πώλησης για το επόμενο οκτάμηνο είναι δραματικές.
Σήμερα, πάνω από 60.000 επιχειρήσεις είναι αδρανείς. ∆εν λειτουργούν, αλλά δεν μπορούν και
να κλείσουν, γιατί χρωστούν. Πάνω
από 400.000 είναι αυτές που δεν

Το τρέχον έτος υπολογίζονται σε 53.000 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα κλείσουν, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον 125.000 άνεργους
έχουν ασφαλιστική κάλυψη, καθώς
αδυνατούν, ή βρίσκουν ευκαιρία να
μην πληρώσουν τον ΟΑΕΕ. Το τρέχον έτος υπολογίζονται σε 53.000 οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα
κλείσουν, γεγονός που συνεπάγεται
επιπλέον 125.000 άνεργους.
∆ύο είναι οι επιπλέον παράγοντες που θα οδηγήσουν σε σύνθλιψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
παράγοντες που η δυναμική τους
είναι χρόνια. Πρώτον, το παρεμπόριο. Την ίδια ώρα που οι επιχειρήσεις κλείνουν, την ίδια ώρα που καταδιώκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι
από τις εγχώριες και ξένες ελιτείες
για να περικοπούν περί τα δύο δισ.,
τα διαφυγόντα έσοδα από το παρεμπόριο υπολογίζονται σε 25 δισ.
ευρώ, ενώ 6 δισ. είναι τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου . Αναρωτιόμαστε τι θα λένε τώρα όσοι πιπίλιζαν τη συμβολή των μεταναστών
στην …άνοδο του ΑΕΠ τόσα χρόνια,
μέσα από πλουσιοπάροχα χρηματοδοτούμενες μελέτες.
Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με μία γενικότερη παρατήρηση
και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός
της ανάπτυξης των εμπορικών κέντρων, των σούπερ μάρκετ, πολυκαταστημάτων, ξένων αλυσίδων κ.λπ.

Τα στοιχεία δείχνουν ό,τι η μείωση
του τζίρου ήταν πολύ μεγαλύτερη
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ’
ότι στα πολυκαταστήματα. Ένας παράγοντας είναι πιθανόν και η αύξηση της φοροδιαφυγής, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι το IKEA αντικατέστησε τον επιπλοποιό της γειτονιάς,
και το Mall τον μαγαζάτορα της συνοικίας, παίζει τον ρόλο του. Σήμερα, όπως φαίνεται, θα είναι βαρύς ο
φόρος αίματος από τις άφρονες καταναλωτικές συμπεριφορές των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων τα
προηγούμενα χρόνια.
Πέρα από το λιανικό εμπόριο,
το 2012 θα σημάνει την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Η πτώση

“

Η εξόντωση της
Ελλάδας από
τον ΓΑΠ και
τους λοιπούς,
φαίνεται πλέον στους αριθμούς...

στον τομέα αυτό είναι κατακόρυφη, με συνέπειες, λόγω και του συνεχούς χαρατσώματος του εισοδήματος των Ελλήνων, πιθανότατα καταστροφικές για τις τράπεζες. Στον
τομέα αυτό τα επόμενα χρόνια θα
δούμε να ξαναγεννιέται η συμπαθής τάξη των μαυραγοριτών, αφού
οι αξίες γης θα καταρρακωθούν και
συνεπώς, όσοι διαθέτουν ρευστό, θα
έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς της
σε εξευτελιστικές τιμές.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η κρίση ρευστότητας που βιώνουν οι επιχειρήσεις. Η τακτική των
τραπεζών να περιορίσουν δραστικά τη ροή χρήματος, έχει ως συνέπεια να πνίξει ακόμα και όσες από
τις επιχειρήσεις είναι υγιείς, και θα
επιδράσει αρνητικά ως και στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Κατά συνέπεια, η πολιτική
των Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου-Βενιζέλου κατόρθωσε να καταστρέψει μέχρι και επιχειρήσεις που
έχουν δυναμική. Για όσους αναρωτιούνται τι ακριβώς επιδίωκε ο Παπανδρέου, η περίπτωση της Μακεδονικής Xαρτοποιίας είναι χαρακτηριστική: μία επιχείρηση με υγιή
χαρακτηριστικά, τζίρο και εξαγωγική δραστηριότητα, περνάει, προς

μεγάλη χαρά του Γιώργου, στα χέρια των Τούρκων, λόγω έλλειψης
ρευστότητας.
Ακόμα και τομείς που επέδειξαν επιτυχίες το 2011, όπως ο τουρισμός, αναμένεται να βιώσουν ένα
δύσκολο 2012. Κατ’ αρχάς, παρ’
όλες τις ευνοϊκές συνθήκες το 2011,
λόγω της αραβικής επανάστασης, τα
πραγματικά έσοδα μετά βίας θα αγγίξουν τα επίπεδα του …2004! Έτσι,
με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν
ότι οι θετικοί παράγοντες θα εκλείψουν (εκλογές στις αραβικές χώρες), αλλά και τη μείωση των εισοδημάτων των Ευρωπαίων πολιτών,
που αποτελούν τους κύριους πελάτες της τουριστικής βιομηχανίας
μας, καθώς και με την κατάρρευση
του εσωτερικού τουρισμού, το 2012
αναμένεται να είναι μία ιδιαίτερα
δύσκολη χρονιά.
Στον τομέα της οικοδομής και
της μεταποίησης, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά. Η οικοδομική δραστηριότητα, έπειτα από μία
κάμψη κατά 26,5% που παρουσίασε το 2009, συνέχισε με μία μείωση κατά 23,7% το 2010, ενώ το
2011 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 30%. Παρόμοια είναι η εικό-
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ελληνικής οικονομίας
οι δρόμοι θλιβερά έρημοι και οι καταστηματάρχες σε κατάθλιψη
να στη μεταποίηση, όπου το 11,2%
του 2009, ακολούθησε το 5,1 του
2010 και φέτος η μείωση θα ξεπεράσει το 8%!

Β

έβαια και οι ίδιες οι
επιχειρήσεις δεν είναι
άμοιρες ευθυνών. Το
γεγονός ότι προσέφυγαν σε άκρατο δανεισμό όλη την
προηγούμενη περίοδο το πληρώνουν σήμερα πολύ ακριβά, αφού
το κόστος του χρήματος έχει τουλάχιστον υπερδιπλασιαστεί (επιτόκια
πάνω από 10% όταν αυτά κυμαίνονταν στο 4%). Μάλιστα, το ακριβό
χρήμα φαίνεται ότι εκμηδενίζει την
όποια ανταγωνιστικότητα υποτίθεται ότι κερδίζει η επιχειρηματικότητα από την καταβαράθρωση των μισθών, αναδεικνύοντας την ηλιθιότητα των «επιτελικών» σχεδιασμών
τροϊκανών και Ελλήνων υποτακτικών τους. Όχι τυχαία, οι τροϊκανοί
μας υπόσχονται ότι το χάσμα στην
ανταγωνιστικότητα θα καλυφθεί σε
μία δεκαετία!
Από την άλλη, τα 69 δισ. ευρώ
εκροών το 2011 από τις ελληνικές
τράπεζες δείχνει ότι οι ελληνικές
ελίτ έχουν επιλέξει τον δρόμο της
…Ελβετίας, αντί της επένδυσης των
χρημάτων στις επιχειρήσεις τους.
Και ως κερασάκι στην τούρτα,
η κυβέρνηση, που θέλει να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, αυξάνει δραματικά και το κόστος της
ενέργειας. Ο καθηγητής κ. Αρθούρος Ζερβός, επικεφαλής της ∆ΕΗ,
ακολουθεί και αυτός την πεπατημένη: απολαμβάνει τον παχυλό μισθό του και στέλνει τον λογαριασμό
στην κοινωνία: στους καταναλωτές
και τις επιχειρήσεις, με τις αυξήσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες ειδικές επιβαρύνσεις που φέτος θα
ξεπεράσουν το 12%, ενώ στη διετία
έχουν φθάσει το 25%.
Η αδυναμία προώθησης ακόμα και στοιχειωδών μέτρων, για τις
οποίες ως και οι τροϊκανοί (αλλά και
ο ΟΟΣΑ) τους επικρίνουν, όπως η
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
προσκρούει στην αδυναμία τους να
έρθουν σε σύγκρουση με …το φιλικό τους περιβάλλον! Μήπως δεν
είναι αυτοί που καλλιέργησαν τη
φοροδιαφυγή για να αποκτήσουν
κομματική πελατεία; ∆εν έχει κανείς παρά να καταμετρήσει τις δεκάδες χαριστικές ρυθμίσεις τόσο

...το ακριβό χρήμα φαίνεται ότι εκμηδενίζει την όποια ανταγωνιστικότητα υποτίθεται ότι κερδίζει η επιχειρηματικότητα από την καταβαράθρωση των μισθών, αναδεικνύοντας την ηλιθιότητα των σχεδιασμών...
στον τομέα της φοροδιαφυγής όσο
και στον τομέα της εισφοροδιαφυγής, ρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει στην αδυναμία είσπραξης φο-

ρολογικών εσόδων (πάνω από 30
δισ. μόνο οι ανείσπρακτες οφειλές
λένε οι εκπρόσωποι του ∆ΝΤ). Παράλληλα, τα ταμεία στενάζουν κάτω

από τη διεύρυνση της εισφοροδιαφυγής, που ξεπερνά τα 5 δισ. Η τελευταία αντιμετωπίζεται με τη γνωστή «σοβαρότητα» που αντιμετω-

πίστηκε το ζήτημα των βαρέων και
ανθυγιεινών, με τη γνωστή ένταξη
των παιδοφίλων και των σαδομαζοχιστών στην κατηγορία των αναπήρων!
Το 2012 θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά. Οι εξελίξεις φαίνεται
να επισωρεύονται, δημιουργώντας
τις συνθήκες για την πλήρη διάλυση της οικονομίας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, ενώ σήμερα αναδεικνύεται η ανάγκη για την οριοθέτηση ενός νέου συνολικού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου,
οι ελληνικές ελίτ, εγκλωβισμένες
στην ευωχία του κλεπτοκρατικού
μοντέλου φαίνεται να έχουν παραδώσει τη χώρα στο έλεος των τροϊκανών, ενώ αυτές συνεχίζουν το
γνωστό τους μοτίβο: διορισμοί ημετέρων, ενίοτε και με αστρονομικούς
μισθούς, μίζες, μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, συνεντεύξεις στα
κανάλια, δολοπλοκίες για το ποιος
θα διαδεχθεί ποιον στην αρχηγία
του κόμματος.
Σήμερα η χώρα έχει την ανάγκη αποφασιστικών κινήσεων στον
τομέα της οικονομίας. Έτσι, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις προχώρησαν στη μερική κρατικοποίηση του τραπεζικού
τομέα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
ρευστότητα του επιχειρηματικού
τομέα. Αυτό ως απάντηση στην τακτική των τραπεζών, οι οποίες δανείζονται με επιτόκια κάτω του
1,5% και δανείζουν με 10%! Παρομοίως, σήμερα πρέπει να στηριχτεί
με οποιοδήποτε κόστος η εγχώρια
παραγωγή. Σε αυτό το ζήτημα, η συζήτηση περί «ενίσχυσης του εξαγωγικού τομέα» δεν είναι αρκετή. Σήμερα είναι ανάγκη να υποκατασταθούν στον ευρύτερο δυνατό βαθμό
οι εισαγωγές, που αποτελούν και τη
χρόνια αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Καμία χώρα στον κόσμο δεν αναπτύχθηκε επικεντρώνοντας μόνο στον
εξαγωγικό της τομέα. Σήμερα είναι
αναγκαία η όσο το δυνατόν ευρύτερη παραγωγική διαφοροποίηση
της χώρας. Και επειδή, όπως τονίζει και η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο ιδιωτικός τομέας στην κρίση αποδείχθηκε πολύ ασθενικός,
το κράτος πρέπει να διαδραματίσει
αποφασιστικό ρόλο στην επανασύσταση της παραγωγικής δομής της
χώρας.
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

Το τέλος της αθωότητας
Η σαρωτική μεταβολή των συσχετισμών στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή
Του Θανάση Τζιούμπα

Όταν τον Μάιο του 2010 ο Στολίσκος της Ελευθερίας δεχόταν της
επίθεση των φονιάδων της ισραηλινής SHAYETTET 13, τα πράγματα έμοιαζαν να έχουν μια κρυστάλλινη καθαρότητα: Η πολιορκημένη Γάζα ως σύμβολο του
αγώνα για δικαιοσύνη, το επιθετικό Ισραήλ, ο προσκυνημένος
Μουμπάρακ, οι κυβερνήσεις σε
Ελλάδα και Κύπρο, που ξεκινούσαν τη διαδρομή που θα τους
έφερνε στο πλευρό των Ισραηλινών, η Τουρκία που εξέπεμπε
μηνύματα αντιιμπεριαλισμού.

Β

έβαια και τότε μπορούσε κανείς να διακρίνει τις
γεωπολιτικές σκοπιμότητες που παραμόνευαν
στην αθέατη πλευρά της σελήνης,
τον ηγεμονισμό του τουρκικού ΙΗΗ
και τη μέχρι αφέλειας εμμονή πολλών από τους ακτιβιστές σε μια μονοδιάστατη ανάγνωση του παλαιστινιακού, ως να εξελισσόταν σε κενό
χωροχρόνου, μακριά από τα θολά
νερά των διεθνών σχέσεων. Τότε
πολλοί φίλοι είχαν εκφράσει επιφυλάξεις και κριτικές, που έφτασαν
μέχρι την πολεμική στην επιλογή
μας να υποστηρίξουμε ενεργά την
πρωτοβουλία «Ένα καράβι για την
Γάζα», υιοθετώντας μια εξίσου μονοσήμαντη οπτική, που αναγόρευε
τον εχθρό της Τουρκίας σε φίλο της
Ελλάδας. Ήταν η «κινηματική» διάσταση αυτού που αποτέλεσε κεντρική πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Χριστόφια,
την ανατροπή μιας πραγματικότητας αιώνων σχέσεων με τους λαούς
της περιοχής και την άνευ όρων συμπαράταξη με το Ισραήλ. Αυτό που
δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν ήταν
η ανάγκη να υπάρχει ενεργός ελληνική παρουσία σε μια περιοχή με
την οποία μας συνδέουν ζώσες μνήμες και που στο κάτω κάτω αποτελούν τη γειτονιά του ελληνισμού στο
νότιο μέρος του, σπάζοντας το τουρκικό μονοπώλιο. Η επανάληψη της
ιστορίας, όπου ο Οθωμανός αναγορεύεται σε σπαθί του Ισλάμ και
ηγεμονεύει σε έναν σπαρασσόμενο αραβικό κόσμο, ήταν κάτι που
έπρεπε να αποτραπεί κι όχι να αποτελέσει αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία, με «έπαθλο» την πρόσδεση
της Ελλάδας σε μια ηγεμονία (ΗΠΑ
– Ισραήλ) που ιστορικά βρίσκεται σε
αποδρομή. Άλλωστε, η εμπειρία διδάσκει ότι οι συσχετισμοί που δεν

...Η Τουρκία από τη μεριά της εξαργυρώνει στο χρηματιστήριο της νεοθωμανικής στρατηγικής το αίμα του
Μαβί Μαρμαρά...
εδράζονται στην πραγματική ισχύ
είναι εφήμεροι, και μια επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ, με
βάση τις γεωστρατηγικές αναγκαιότητες, μπορεί αύριο να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της ∆ύσης, όπως προτείνει ο αειθαλής Κίσινγκερ.
Σήμερα η κατάσταση του ματωμένου εκείνου Μάη δείχνει να έχει
ανατραπεί ριζικά. Η αραβική άνοιξη γκρέμισε τη σταθερότητα των δικτατόρων στη Βόρειο Αφρική, δημιουργώντας ένα κενό που επιχειρούν να καλύψουν οι δυνάμεις του
(μετριοπαθούς ή φανατικού) Ισλάμ.
Το Ισραήλ, θορυβημένο, υπολογίζει τις επιπτώσεις της αντικατάστασης του καθεστώτος του άσπονδου
εχθρού του Άσαντ από μια ομάδα
που υποθάλπεται από την Τουρκία,
ενώ αφήνει πλέον στους Αμερικάνους το χτύπημα του Ιράν.
Η απόπειρα της Άγκυρας να
αποκτήσει προνομιακό μερίδιο
στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου έχει οδηγήσει την κυβέρνηση
Χριστόφια στο να αντικαταστήσει,
πρακτικά, την Ελλάδα με το …Ισραήλ στον ρόλο της εγγυήτριας δύναμης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Η

Αθήνα με τη σειρά της δένεται όλο
και πιο πολύ με το Τελ Αβίβ σε διπλωματικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, απεμπολώντας τη
σχέση με τους Άραβες και μάλιστα άνευ ανταλλάγματος, ως υποτελής γραικύλος. Και, βέβαια, από μια
εξωνημένη κυβέρνηση, που δεν
μπορεί να υπερασπιστεί την πατρίδα της απέναντι σε μια οικονομική
κατοχή, θα ήταν μάταιο να περιμένει κανείς κάτι διαφορετικό από την
οσφυοκαμψία στον ισχυρό της ημέρας.
Η Τουρκία από τη μεριά της

“

Το Ισραήλ αποτελεί επιθετική
και αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή, όμως στον
ρόλο αυτό διαγκωνίζεται και
με την νεοθωμανική Τουρκία.

εξαργυρώνει στο χρηματιστήριο της
νεοθωμανικής στρατηγικής το αίμα
του Μαβί Μαρμαρά, όπως επιδίωξε (και πέτυχε) με την επίσκεψη του
ηγέτη της Χαμάς, Χανίγιε. Κι όλα
αυτά βέβαια τη στιγμή που η στήριξη των δυνάμεων, που επιχειρούν
να ανατρέψουν τον Άσαντ στη Συρία
(αναπτύσσοντας παράλληλα και τις
σχέσεις με το βασικό στήριγμά του,
το Ιράν), δίνει δείγματα γραφής τόσο
των προθέσεων, όσο και της δυνατότητας να αποκαθηλώνει τους φίλους της εν μια νυκτί, όταν έτσι επιτάσσει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται
το συμφέρον της. Ή ακόμη, όταν η
ρητορική για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των Παλαιστίνιων δεν
βρίσκει πεδίο εφαρμογής στο εσωτερικό της, όπως στο Σιρνάκ, που
γέμισε πτώματα Κούρδων αμάχων
από τα τουρκικά F-16.
Αυτήν τη στιγμή δεν είναι τα καράβια για τη Γάζα που πλέουν στην
Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο 6ος
Αμερικανικός Στόλος, η ομάδα μάχης του ρώσικου αεροπλανοφόρου
Αντμιράλ Κουζνιέτσοφ, τα πολεμικά
του Ισραήλ και της Τουρκίας που
συνωστίζονται γύρω και μέσα στο
κυπριακό «οικόπεδο 12», τα πλοία
στα ανοιχτά της Λιβύης. Οι άνεμοι

των καιρών προμηνύουν νέες θύελλες.
Στις συνθήκες αυτές, το καθήκον της διεθνιστικής αλληλεγγύης καθίσταται περίπλοκο. Υποστηρίζουμε τη Χαμάς και τους Παλαιστίνους που διεξάγουν έναν δίκαιο
αγώνα. Την ίδια στιγμή όμως, αυτοί
προστρέχουν για βοήθεια σε αυτόν
που της παρουσιάζεται ως σύμμαχος, την Τουρκία, την ίδια Τουρκία
που δολοφονεί πολίτες της ή «αποκαλύπτει» ότι χρησιμοποιούσε τη
ΜΙΤ για εμπρησμούς ελληνικών
δασών. Υποστηρίζουμε το κουρδικό αντάρτικο, που διεξάγει έναν εξίσου δίκαιο αγώνα, τη στιγμή που
προστρέχει στους Αμερικάνους και
τους Ισραηλινούς για βοήθεια κι
αυτοί το χρησιμοποιούν ως κυματοθραύστη στις υπερβολές του Ερντογάν; Το Ισραήλ αποτελεί επιθετική
και αποσταθεροποιητική δύναμη
στην περιοχή, όμως στον ρόλο αυτό
διαγκωνίζεται και με τη νεοθωμανική Τουρκία. Συνεχίζοντας, ποιο είναι το αύριο που εκκολάπτεται στο
Κάιρο, την Τύνιδα, την Τρίπολη, τη
∆αμασκό; Είναι κάποια ερωτήματα
που θέλουν απάντηση και η απλή
επίκληση του διεθνισμού, του ανθρωπισμού και του ∆ικαίου δεν
μοιάζουν να είναι τα ακαταμάχητα ασφαλή κριτήρια. Ο διεθνισμός,
όπως τον αντιλαμβανόμασταν άλλοτε, η ανεπιφύλακτη υποστήριξη
σε επαναστατικά κινήματα που λίγο
πολύ αναφερόταν, φραστικά έστω,
σε κοινές αξίες, συναντά προβλήματα εφαρμογής σε ένα τέτοιο πολύπλοκο τοπίο. ∆εν μπορούμε να
συγχέουμε τον Χο Τσι Μινχ με τον
Αχμαντινετζάντ, ούτε τον Τσε με τον
Χανίγιε. Όταν όλοι οι τροχοί κινούνται με κινητήρια δύναμη το εθνικό συμφέρον, όταν το δίκαιο και το
άδικο διαπλέκονται σε μια πραγματικότητα στην οποία εγκολπώνονται
παράλληλα από τον «νέο αμερικάνικο αιώνα» και τον «πόλεμο των πολιτισμών» ως την «τζιχάντ για την
επικράτηση της σαρίας», χρειάζεται
να γίνουμε λίγο πιο υποψιασμένοι.
Το ελληνικό κίνημα πρέπει να
επιχειρήσει να απαντήσει σ’ όλα
αυτά, χωρίς να ξεχνάει ότι στόχος
είναι να κερδηθεί η καρδιά του ελληνικού λαού, ώστε να νιώσει ότι
η υπόθεση των Παλαιστίνιων τον
αφορά. Κι αυτό σε συνθήκες όπου
η εσωτερική κατάσταση, όπως εξελίσσεται, δεν θα αφήνει πολλά περιθώρια για αλληλεγγύη σε άλλους
λαούς, καθώς ο ελληνικός λαός θα
χρειάζεται όλο και πιο πολύ την αλληλεγγύη των άλλων. Το πε-

»
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ρασμένο καλοκαίρι όλα αυτά τα
κενά ήρθαν στην επιφάνεια με τα
γνωστά αποτελέσματα της Φλοτίλα 2. Οι
αλήθειες του χτες μεταβάλλονται σε δόγματα αν μεταφερθούν σε ένα ριζικά αλλοιωμένο πλαίσιο. Η αθωότητα έχει πλέον απολεσθεί, η επίκλησή της μάλλον ως
αφέλεια μοιάζει, αυτή του ελαφρυντικού
για τον απολογούμενο. Η κεκτημένη ταχύτητα κάποιων από τους φίλους που μοιραστήκαμε την εμπειρία του πλου προς
τη Γάζα, τείνει να καταλήξει σε μια μονοθεματική και εκτός πραγματικότητας καρικατούρα, που επιχειρεί μάταια να συνεχίσει το ταξίδι που διακόπηκε τόσο βίαια.
Όμως το ταξίδι, αν θα ξαναγίνει, δεν μπορεί παρά να είναι τόσο διαφορετικό όσο κι
οι καιροί. Πρέπει να θυμόμαστε πως αυτό
που μετέβαλε, τόσες και τόσες οργανώσεις
αλληλεγγύης, σε προσαρτήματα γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων, δεν ήταν τα άρθρα
του καταστατικού τους ούτε οι προθέσεις
των ανθρώπων που τις στελέχωσαν, αλλά
οι πολιτικές τους αδυναμίες, αποτέλεσμα
του μονοθεματικού, εν πολλοίς, ρεπερτορίου τους. Και αντίστροφα, η πιο αποτελεσματική άμυνα είναι η κατανόηση του πολύπλοκου της πραγματικότητας και η χάραξη μιας γραμμής που θα σέβεται τις διαφορές, αλλά δεν θα διστάζει να κάνει και
τομές. Η συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους πρέπει να γίνει με όρους ελληνικού
κινήματος, κι όχι φιλέλληνα Παλαιστίνιου. Η συμπόρευση να γίνεται στα σημεία
που συγκλίνουμε κι όχι βέβαια σε κάθε
συμμαχία που οι Παλαιστίνιοι (έχοντας
βέβαια κάθε δικαίωμα στην απομόνωσή τους, αλλά όχι τη δέουσα οξυδέρκεια
στην επιλογή των φίλων) αποφασίζουν. Είναι έργο σισύφειο, όπως αποδείχτηκε κάποτε στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας,
όπως αποδεικνύεται και πάλι με το παλαιστινιακό.
Αν δεν το κατορθώσουμε, πάντως, η
ανελέητη θάλασσα θα συνεχίσει να τρώει τα σωθικά του Ελεύθερη Μεσόγειος,
του Σφενδόνη και των άλλων πλοίων μας
που σαπίζουν στις ισραηλινές προβλήτες, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι συνταξιδιώτες θα γυρίζουν ταινίες εξολοθρευτών
(όπως η «Κοιλάδα των Λύκων – Παλαιστίνη»), στο, μουσειακό πλέον έκθεμα, Μαβί
Μαρμαρά.
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Χαλιφάτο στη Μεσόγειο;
Η απήχηση των Αδελφών Μουσουλμάνων στη Λιβύη
Του Φράνκλιν Λαμπ
από το counterpuinch.org
Απ’ ό,τι φαίνεται από συνεντεύξεις και
συζητήσεις με μια ευρεία γκάμα Λίβυων πολιτών, από φοιτητές, δικηγόρους
και δικαστές στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης μέχρι καταστηματάρχες και εργάτες,
οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι χαίρουν μικρής υποστήριξης ανάμεσα στα μέλη της
θεοσεβούμενης, συντηρητικής, σουνιτικής κοινωνίας. Οι επικρατέστερες απόψεις είναι πως: «Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι δεν βλέπουν το Ισλάμ όπως οι Λίβυοι», «Εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα
και αναμειγνύονται στη χώρα μας», και
«Η επανάστασή μας δεν έγινε για να αντικαταστήσουμε ένα αυταρχικό καθεστώς
με ένα άλλο».

Π

αρ’ όλ’ αυτά οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι είναι πιθανό να επικρατήσουν στις εκλογές του Ιουνίου, σύμφωνα με πολιτικούς
αναλυτές στη Λιβύη. Ο λόγος που οι ΑΜ βρίσκονται σε τόσο πλεονεκτική θέση είναι ότι
έχουν την υποστήριξη του Κατάρ και βοήθεια από τις οργανώσεις των ΑΜ της Αιγύπτου, της Τυνησίας, του Μαρόκου, της Αλγερίας και της Τουρκίας. Οι ΑΜ είναι πιο οργανωμένοι από τα υπόλοιπα κόμματα της Λιβύης και έχουν δραστηριοποιηθεί στις γειτονιές
των κύριων λιβυκών πόλεων, στρατολογώντας μέλη και οργανώνοντας την προεκλογική εκστρατεία τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν, κατά το δυνατόν, χαμηλό προφίλ. Έχει ήδη ζητηθεί από τα μέλη να
ξυρίσουν τα γένια τους, να μιλούν για «καθαρή κυβέρνηση», να αποφεύγουν τους καβγάδες και να υπενθυμίζουν στους ανήσυχους
Λίβυους ότι η Λιβύη δεν είναι Αφγανιστάν
και ότι το μόνο που θέλουν είναι ασφάλεια,
κοινωνική ειρήνη και εθνική ανεξαρτησία.
Βέβαια, το πρόσφατο διάταγμα που εξέδωσε ο ηγέτης της οργάνωσης των ΑΜ της
Αιγύπτου, δρ Μοχάμαντ Μπαντίχ, για την
επιβολή ισλαμικού χαλιφάτου στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τις αρχές που θεμελίωσε ο
ιδρυτής των ΑΜ, ιμάμης Χασάν Αλ Μπάνα,
προκάλεσε πολιτικές δονήσεις στη Λιβύη και
στην Αίγυπτο.
Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία φαίνεται πως αυτή την περίοδο απλώς παρακολουθούν και προσπαθούν να μαντέψουν τις εξελίξεις. Ειδικά οι ΗΠΑ δεν έχουν αποφασίσει
ακόμη ποια θα είναι η πολιτική τους, γιατί τρέφουν ανάμεικτα συναισθήματα για τους ΑΜ,
καθώς προβλέπουν ένα τόξο από ελεγχόμενες από τους ΑΜ κυβερνήσεις από τις χώρες
του Μαγκρέμπ ως την Τουρκία και πολύ πιθανόν τη Συρία, μετά την απομάκρυνση του
Άσαντ. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η χρησιμότητα των ΑΜ για τις ΗΠΑ είναι πολύ πιθανή και δεν σταματά εκεί. Κάποιοι παράγοντες στο κογκρέσο και την κυβέρνηση Ομπάμα, αλλά και το σιωνιστικό λόμπι, ελπίζουν

...οι ένοπλες ομάδες ανταρτών συνεχίζουν τις μάχες με αποκορύφωμα τη σφαγή στη Σύρτη ανάμεσα στις πολιτοφυλακές ∆ύσης και Ανατολής...
πως μετά τις αποτυχίες των ΗΠΑ, στο παρελθόν, να προκαλέσουν έναν πόλεμο ανάμεσα
στους σιίτες και τους σουνίτες, οι ΑΜ μπορεί
να αποδειχτούν ένα ανέλπιστο όπλο για την
επίτευξη, αυτού του πολέμου, που αποτελεί
αμερικανική επιδίωξη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Οι ίδιες δυνάμεις ευελπιστούν ότι, αφού
οι ΑΜ επικρατήσουν στη Συρία, θα επεκταθούν και στον Λίβανο, όπου θα δώσουν στην
εκεί σουνιτική κοινότητα την απαραίτητη δύναμη για να αντιπαρατεθεί στη σιιτική Χεζμπολά.
Έτσι, το πιο πιθανό είναι το ΝΑΤΟ να μείνει απλός παρατηρητής και να αφήσει τους
ΑΜ να γίνουν η επόμενη κυβέρνηση της Λιβύης.
Μία ακόμη εξέλιξη που θα ευνοήσει τους
ΑΜ είναι και το εκλογικό νομοσχέδιο που
ψηφίστηκε από το προσωρινό συμβούλιο
την περασμένη ∆ευτέρα και αποκλείει από
τις εκλογές πολλούς από τους ισχυρότερους
αντιπάλους τους. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποκλείει κάθε πρώην μέλος του καθεστώτος Καντάφι, αλλά και κάθε Λίβυο που
έχει λάβει πανεπιστημιακό πτυχίο πάνω στο
«πράσινο βιβλίο» του πρώην Λίβυου ηγέτη,
από την εκλογική διαδικασία. Με αυτόν τον
τρόπο, χιλιάδες μορφωμένοι άνθρωποι που
μελέτησαν το βιβλίο, ή πανεπιστημιακοί που
έγραψαν κάποια εργασία σχετικά, χάνουν αυτομάτως κάθε δικαίωμα να είναι υποψήφιοι,
ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για τους υποψηφίους
των ΑΜ. Επιπρόσθετα, ο νέος νόμος προβλέπει συμμετοχή των γυναικών στο νέο κοινοβούλιο σε ποσοστό μόνο 10%.

“

Οι Αδελφοί
Μουσουλμάνοι
προσπαθούν με κάθε
τρόπο να δείξουν πως
μόνο αυτοί μπορεί να
βάλουν τάξη στο χάος
της Λιβύης...

Aυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από
ζητήματα που θα απασχολήσουν σοβαρά
τους Λίβυους ψηφοφόρους στην πορεία προς
τις εκλογές.
Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η έλλειψη ασφάλειας, καθώς οι διάφορες ένοπλες
ομάδες ατάκτων αρνούνται να διαλυθούν και
μάχονται μεταξύ τους, με αποκορύφωμα τις
αιματηρές συγκρούσεις στη Σύρτη την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα στις πολιτοφυλακές της ∆ύσης και της Ανατολής.
Επίσης, το ζήτημα της εκτεταμένης διαφθοράς είναι από τα πλέον επείγοντα. Φημολογείται ότι απομένουν πλέον ελάχιστα χρήματα στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης κι έτσι δεν
υπάρχουν αποθεματικά για να εφοδιαστούν
με μετρητά οι τοπικές τράπεζες σ’ ολόκληρη
τη χώρα. Σύμφωνα με στέλεχος της Κεντρικής Τραπέζης, ενώ σήμερα το πετρέλαιο εξάγεται κανονικά προς τις χώρες του ΝΑΤΟ και
το Κατάρ (που διαθέτει άφθονο πετρέλαιο έτσι
κι αλλιώς), φαίνεται από την άλλη πως εξάγεται δωρεάν, σε αντιστάθμισμα για τις υπηρεσίες αλλαγής καθεστώτος που οι χώρες αυτές πρόσφεραν. Ταυτόχρονα, οι απλοί Λίβυοι
πολίτες επισκέπτονται καθημερινά τις τράπεζες για να αποσύρουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των 750 δηναρίων το μήνα, χωρίς
αποτέλεσμα, καθώς τα χρήματα, πολύ απλά,
δεν υπάρχουν. Όπως είναι φυσικό, η αγανάκτηση των ανθρώπων είναι έκδηλη. Στα παραπάνω προβλήματα πρέπει να προστεθούν
οι επιδιορθώσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων που επείγει να γίνουν, η αποκομιδή των
τόνων σκουπιδιών και ερειπίων που έχουν
συσσωρευθεί στις πόλεις και οι πάνω από
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που έχουν συρρεύσει στην πρωτεύουσα και δεν έχουν σκοπό να φύγουν. Είναι φανερό ότι, όποιο κόμμα φανεί πως έχει τη δύναμη να δώσει λύσεις στα παραπάνω, θα κερδίσει και τις εκλογές. Οι ΑΜ προσπαθούν με κάθε τρόπο να
δείξουν πως μόνο αυτοί μπορούν να βάλουν
τάξη στο χάος, και αυτό πιάνει στους απελπισμένους και ταλαιπωρημένους πολίτες της
Λιβύης.
Μετάφραση: Dean M.
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Η Γερμανία, η ∆ύση και η Ευρώπη
Η θέση των Γερμανών για τη ∆ύση άλλαξε μετά το τέλος του «μηδενιστικού» Τρίτου Ράιχ
Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Για μια ακόμη φορά στην ιστορία της η Ευρώπη βρίσκεται
μπροστά σε επικίνδυνο σταυροδρόμι και οι φωνές που ζητούν την «επανίδρυση και την
εκ νέου εφεύρεσή» της συνεχώς
πληθαίνουν. Οι μεταπτώσεις της
γερμανικής ευρωπαϊκής πολιτικής, το «ιστορικό λάθος» της
πρόταξης της επέκτασης εις βάρος της εμβάθυνσης, το δημοκρατικό έλλειμμα των Βρυξελλών, η κυριαρχία της οικονομίας
επί της πολιτικής και του πολιτισμού, η αποτυχία της ευρωπαϊκής σύγκλισης και η δημιουργία
ενός «ατελούς» κοινού νομίσματος, δεν αύξησαν μόνο τη καχυποψία μεταξύ των ευρωπαϊκών
λαών και αναζωπύρωσαν επιθετικούς εθνικισμούς, αλλά και
κατέδειξαν αυτό που προείδε ο
Καρλ Σμιτ: «Η πεποίθηση ότι οι
έννοιες “Ευρώπη” ή “ευρωπαϊκός” έχουν παντού την ίδια ή παραπλήσια σημασία, είναι απατηλή. Κάθε έθνος αντιλαμβάνεται
την Ευρώπη όπως ταιριάζει σε
αυτό και στις δικές του παραστάσεις».

Μ

πορεί η οικονομική
επιβίωση της ευρωζώνης και οι καταστροφικές συνέπειες από
τυχόν διάλυσή της να κυριαρχούν
στην επικαιρότητα, όμως στο προσκήνιο επανέρχονται και πάλι ερωτήματα για το αν τελικά η Ευρώπη
πρέπει να ταυτιστεί με τη ∆ύση ή
για το πού αρχίζει η ∆ύση και πού
τελειώνει η Ανατολή . Όσο και αν
φαίνεται παράξενο, τα ερωτήματα
αυτά δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα,
που για πολλούς Ευρωπαίους διανοητές παραμένει ανέκαθεν «μια
εφεύρεση του ευρωπαϊκού ρομαντισμού» και που φυσικά δεν ανήκει στη ∆ύση, αλλά και τη Γερμανία.
Είναι γεγονός ότι η Γερμανία
των «ειδικών δρόμων», της «κεντρικής θέσης» ή του «ατσάλινου πυρήνα» δεν ήταν πάντα ταυτισμένη
με τη ∆ύση (Abendland) που σήμερα συσχετίζεται με τον Ευρωατλαντισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ο προτεσταντισμός, που σε
θεολογικό επίπεδο ήταν μια γερμανική επανάσταση, σηματοδότησε μια «ανατολικοποίηση» της Γερμανίας, ο δε Πρώτος Παγκόσμιος
Πόλεμος θεωρήθηκε από πολλούς
Γερμανούς, σε ιδεολογικό επίπεδο,

διακατέχεται πλέον από μια καταστροφική «νοοτροπία λογιστή» νεομερκαντιλιστικών προδιαγραφών,
και ακολουθεί αποκλίνουσα πολιτική από τις άλλες δυτικές δυνάμεις
(βλέπε απόφαση για τη Λιβύη), επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο η
ιδέα της ∆ύσης, οι αξίες της και η γεωγραφική της διάσταση. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του διακεκριμένου Γερμανού καθηγητή ιστορίας Χάινριχ Άουγκουστ Βίνκλερ, που
ταυτίζει τη ∆ύση αποκλειστικά με
τη λατινική Ευρώπη, εκείνο το τμήμα δηλαδή της Ευρώπης που στη
διάρκεια του μεσαίωνα είχε πνευματικό της κέντρο τη Ρώμη. Επικαλούμενος μάλιστα τη Συνθήκη του
Βορμς (1122 μ.Χ.) και τη Μάγκνα
Κάρτα (1215 μ.Χ.), ο Γερμανός ιστορικός θεωρεί «λίκνο της δημοκρατίας» τη λατινική ∆ύση, εκεί όπου
ξεκινά κατά τον ύστερο μεσαίωνα
η «αρχαϊκή» ιστορία του διαχωρισμού των εξουσιών και της διάκρισης της πνευματικής από την κοσμική εξουσία που οδήγησαν στην
Αναγέννηση, στη Μεταρρύθμιση
και στον ∆ιαφωτισμό. Εκεί δηλαδή
όπου ακούστηκε για πρώτη φορά η
φράση
«ο αέρας της πόλης απελευΗ γερμανική και «μεταεθνική» ταυτότητα και αυτοσυνειδησία και η μεταφορά του γερμανικού ομοσπονδιθερώνει»
και αναπτύχτηκαν οι δυακού μοντέλου στην Ευρώπη αποδείχτηκαν ανεδαφικές...
τικές αξίες σαν αποτέλεσμα τριών
επαναστάσεων: της αγγλικής, τον
ένας αγώνας των γερμανικών ιδεών ρου μισού του εικοστού αιώνα το γκεν Χάμπερμας αναδείκνυε την
17ο αιώνα, της αμερικανικής, κατου 1914 (τάξη, πειθαρχία, εσωτερί- θέμα εξελίχτηκε σταδιακά σε υπό- αναγκαιότητα «να εξευρεθούν για
θώς
και της γαλλικής τον 18ο αιώνα.
κευση) ενάντια στις ιδέες του 1789 θεση και της Αριστεράς, με αποτέ- τη δημοκρατική διαδικασία κατάλ(ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη). λεσμα η έννοια της ∆ύσης να ταυτι- ληλες μορφές και πέρα από το εθνι- Ο δυτικός κόσμος
Το 1920, ο Μαξ Βέμπερ τοποθέτη- στεί με «κάτι κακό, κάτι το άσχημο» κό κράτος», θεωρώντας ότι η Ευ- Είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο της
σε στα μεγάλα επιτεύγματα της ∆ύ- και να υποκατασταθεί από το μοντέ- ρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ιδωθεί Γιουγκοσλαβίας τα σύνορα μεταξύ
σης τον εξορθολογισμό του δικαίου, λο της «μεταεθνικής Ευρώπης», των σαν «η πρώτη μορφή μιας μεταε- ∆ύσης και Ανατολής γίνονται και
την ορθολογική οικονομική σκέψη, ομοσπονδιακών οραμάτων και του θνικής δημοκρατίας». Στη βάση αυ- πάλι ορατά, με τον γερμανόφωνο
την ορθολογική μουσική αρμονία, υπό εκκόλαψη Ευρωπαίου πολίτη. τής της θέσης, ο Γιόσκα Φίσερ έθεσε κόσμο να μετατρέπεται και πάλι σε
όχι όμως τη διάκριση των εξουσιών, Το 1988, ο Όσκαρ Λαφοντέν σχε- το 2000 σε ομιλία στο πανεπιστή- χώρα συνόρων, αποκτώντας έναν
την αντιπροσωπευτική δημοκρατία δόν με θεολογικό τρόπο υποστήριζε μιο Χούμπολτ ως πολιτικό στόχο τη νέο «ειδικό ρόλο» σε μια γερμανοκαι την εθνική κυριαρχία -κάτι που ότι οι Γερμανοί, «χωρίς περιστροφές μετάβαση, από μια ένωση κρατών κρατούμενη Ευρώπη. Όσο για την
ασφαλώς δεν θα έκαναν ποτέ Γάλ- έχουν προκαθοριστεί να αναλάβουν στην κοινοβουλευτική Ευρωπαϊκή Ελλάδα, παρά τις κραυγές κάποιων
λοι ή Αγγλοσάξονες κοινωνιολόγοι. τον κινητήριο ρόλο στη διαδικασία Ένωση, με εκλεγμένη κυβέρνηση εγχώριων φερέφωνων της ∆ύσης
Βεβαίως, η θέση των Γερμα- της υπερεθνικής ένωσης της Ευρώ- και διάκριση εξουσιών στο πλαίσιο και της τρόικας, οι ∆υτικοί την κανών για τη ∆ύση άλλαξε μετά τη πης», ενώ δέκα χρόνια αργότερα, ο ενός ευρωπαϊκού συντάγματος.
τατάσσουν και πάλι στην Ανατολή.
Πολύ γρήγορα όμως η γερμανι- Όντας φορτωμένη με το άχθος «της
«γερμανική καταστροφή» και το «κρατικός διανοούμενος» Γιούρκή «μεταεθνική» ταυτότητα και αυ- βυζαντινής παράδοσης και τη δητέλος του «μηδενιστικού» Τρίτου
τοσυνειδησία και η μεταφορά του μαγωγία της αθηναϊκής δημοκραΡάιχ, που θεωρήθηκε η κορύφωγερμανικού ομοσπονδιακού μοντέ- τίας», δεν παρουσιάζει μόνο τεράση της «ανταρσίας» ενάντια στη
Μετά τον πόλου στην Ευρώπη αποδείχτηκαν στια οικονομικά προβλήματα, αλλά
∆ύση. Συντηρητικοί κύκλοι της καανεδαφικές
και το μόνο που προκά- και κραυγαλέες αδυναμίες σχετικά
θολικής Εκκλησίας, θορυβημένοι
λεμο της Γιουλεσε αυτή η εσχατολογική θεώρη- με τη διάκριση των εξουσιών, που
από τις επιπτώσεις του προελαύγκοσλαβίας τα ση των πραγμάτων ήταν να υπάρ- έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφθορά,
νοντα αμερικανικού μοντερνισμού,
χει σήμερα παντού στην Ευρώπη την κακοδιοίκηση κ.ο.κ. Γι’ αυτό και
σύνορα μετααλλά και του σοβιετικού ολοκληγενικευμένη καχυποψία εναντί- δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γερωτισμού, διατύπωσαν πρώτοι τη
ξύ Ανατολής και μια
ον της Γερμανίας, αλλά και η πεποί- γονός ότι κάποιες χώρες της ∆ύθέση ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση
∆ύσης γίνονται θηση ότι η ευρωπαϊκή ιστορία των σης λειτουργούν σαν να θέλουν να
ταιριάζει απόλυτα με τις «παλαιότεεθνών έχει μέλλον και ότι, από ιστο- τιμωρήσουν τον άτακτο και άναρχο
ρες και καλύτερες παραδόσεις» της
ορατά, σε μια
ρική άποψη, «το ότι υπάρχουν έθνη ελληνικό λαό, θυμίζοντάς μας και
Γερμανίας, υπονοώντας την υπερεγερμανοκραείναι το ευρωπαϊκό στην Ευρώπη». πάλι το μεσαιωνικό “contra errores
θνική κληρονομιά της Αγίας ΡωΣήμερα, που η κινητήριος δύ- grecorum”.
μαϊκής Αυτοκρατορίας Γερμανιτούμενη Ευρώναμη της Ευρώπης, η Γερμανία,
κό Έθνος. Στη διάρκεια του δεύτε-

“
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H βαθιά Αμερική
Οι ακροδεξιές οργανώσεις, οι ομάδες επιβίωσης και ο επερχόμενος Αρμαγεδδώνας
Του Dean M.

ΕΆΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΉΣ
ΣΤΑΘΕΡΆ ΣΗΜΕΊΑ ΠΏΛΗΣΗΣ:
ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ:
• Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο,
Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια
• Περίπτερα: Εξάρχεια
(έναντι Εθνικής)
• Κάνιγγος & Ακαδημίας.
• Περίπτερο: Βασ. 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 σταθμού Καλλιθέας
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ:
• καφέ «Ακροβάτης», 25ης
Μαρτίου 21 & Ομήρου

Το βιντεάκι στο γιουτιούμπ δείχνει έναν
μουστακαλή γεροδεμένο τύπο με καουμπόικο καπέλο, γυαλιά καθρέφτες και
μαύρη στολή εκστρατείας των ειδικών δυνάμεων, να περιγράφει τον εξοπλισμό του.
Στη ζώνη του ένα σαρανταπεντάρι διά παν
ενδεχόμενο, όπως λέει ο ίδιος, και γύρω
από το στρατιωτικό του σακίδιο απλωμένα
όλα τα χρειώδη για την ώρα μηδέν:

Έ

να όπλο ακριβείας ελεύθερου σκοπευτή με διόπτρα νυκτός μαζί με καμιά χιλιάδα σφαίρες, ναρκοπαγίδες,
ένα τόξο, φίλτρα νερού και ταμπλέτες χαλαζόνης, πριόνι, τσεκούρι, μαχαίρι επιβίωσης, παγούρια, αφυδατωμένη τροφή, αδιάβροχο καταφύγιο εκτάκτου ανάγκης και ένα
σωρό άλλα εφόδια για όταν θα γίνει η στραβή.
Η ώρα αυτή έχει ονομαστεί, κατά την ορολογία
των ομάδων επιβίωσης, W.S.H.T.F. (When Shit
Hits The Fan), δηλαδή η ώρα που το σκατό θα
χτυπήσει στον ανεμιστήρα και θα πρέπει απλά
να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις, ίσως για
μερικές μέρες, ίσως για πάντα.
Το πότε θα είναι αυτή η ώρα, κατά τους δημιουργούς του βίντεο, είναι άγνωστο. Μπορεί
σε ένα χρόνο ή και σε μία ώρα, το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι έρχεται και πρέπει να είναι
έτοιμοι να αντιδράσουν. Όπως λέει και ο καουμπόης, «οι εχθροί είναι πολλοί και είναι εξαιρετικά ύπουλοι γι’ αυτό δεν πρέπει να χαλαρώνεις και πολύ».
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οργανώσεις
όπως το Άρειο Έθνος, η Κου Κλουξ Κλαν και
οι παραφυάδες της, η Πολιτοφυλακή του Μίσιγκαν και πολλές άλλες, θρησκευτικού και
παραστρατιωτικού τύπου ομάδες, έχουν στην
κυριολεξία πάρει τα βουνά. Χρησιμοποιώντας
τις αχανείς εκτάσεις των τεραστίων και αραιοκατοικημένων δυτικών πολιτειών των ΗΠΑ,
όπως η Μοντάνα, το Άινταχο, το Γουαϊόμινγκ,
το Κολοράντο και το Νέο Μεξικό, έχουν επιδοθεί σε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο με την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία,
στους ιστοτόπους των εν λόγω ομάδων, χαρακτηρίζεται ως η πηγή όλων των κακών, ειδικά
από την αποφράδα ημέρα που αλώθηκε από
τους κομμουνιστές του Ομπάμα (sic). Λάδι στη
φωτιά ρίχνουν και τα ΜΜΕ τύπου Φοξ, με παρανοϊκούς παρουσιαστές, όπως ο Γκλεν Μπεκ,
να παρουσιάζουν σε καθημερινή βάση θεωρίες συνωμοσίας και χονδροειδή ψέματα για την
οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ και το επερχόμενο κακό που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή, από την Αλ Κάιντα και τους Κινέζους,
ως τις μέλισσες δολοφόνους και το σοσιαλισμό.
To 2010 σημειώθηκε μια άνευ προηγουμένου αύξηση, της τάξης του 250%, στη
στρατολόγηση νέων μελών, στις διάφορες πολιτειακές εθνοφρουρές, με το σύνολο των παραστρατιωτικών πατριωτικών ομάδων να ξεπερνά τις 500 σε ολόκληρη την αμερικανική
επικράτεια. Πρωταθλήτρια πολιτεία στη δραστηριοποίηση τέτοιων ομάδων είναι το Τέξας
με 52 ομάδες πατριωτών, με δεύτερο το Μίσι-

Όπως λέει κι ο καουμπόης, «οι εχθροί είναι πολλοί και είναι εξαιρετικά ύπουλοι γι’ αυτό δεν
πρέπει να χαλαρώνεις και πολύ»
γκαν με 47 και τρίτη η Καλιφόρνια με 22. Ακολουθούν η Ιντιάνα με 21, η Νέα Υόρκη με 17,
το Όρεγκον με 14 και το Κεντάκι με 13. Η ρητορική τους είναι ανοιχτά επιθετική, και οι ελάχιστες προσπάθειες της Ουάσιγκτον να επέμβει
στις περιοχές που δρουν, προκάλεσε ένοπλες
αναμετρήσεις με έξι νεκρούς αστυνομικούς
και τέσσερις εθνοφρουρούς μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς οι ομάδες αυτές φέρουν
βαρύ οπλισμό και ξέρουν να τον χρησιμοποιούν. Επιπρόσθετα, πολλοί βετεράνοι των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, έχοντας επιστρέψει απογοητευμένοι στις ΗΠΑ και όντας
αντιμέτωποι με την ανεργία και την οικονομική κρίση, βρίσκουν διέξοδο στην οργάνωση
σε παραστρατιωτικές ομάδες, που τουλάχιστον
τους διαθέτουν ένα μέρος για να ζήσουν και
άφθονα πυρομαχικά για εξάσκηση στη μόνη
δουλειά που ξέρουν να κάνουν. Σε πρόσφατη
επιδρομή του Εφ Μπι Άι στα όρη Κασκέιντ της
πολιτείας της Ουάσιγκτον, το προπορευόμενο τζιπ της αυτοκινητοπομπής έπεσε σε νάρκη
που σκότωσε τον οδηγό και τραυμάτισε όλους
τους επιβαίνοντες, κάνοντας τον επικεφαλής να
ματαιώσει την επιχείρηση, καθώς δέχονταν διασταυρούμενα πυρά από ελεύθερους σκοπευτές. Ο ηγέτης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Ίδρυμα των Αμερικανών Πατριωτών για
την Ελευθερία, από το Τέξας, έχει αθλοθετήσει
το κεφάλι του προέδρου των ΗΠΑ για 10 δολάρια και μια καινούρια καραμπίνα.
Ίσως την πιο επικίνδυνη εξέλιξη στην πορεία αυτών των οργανώσεων αποτελεί η σχέση

“

Η πιο επικίνδυνη εξέλιξη στην πορεία αυτών
των οργανώσεων είναι η η σχέση τους με το
Κόμμα του Τσαγιού.

τους με το νέο ακροδεξιό κίνημα του Κόμματος
του Τσαγιού. Κατά κάποιους πολιτικούς αναλυτές στις ΗΠΑ, το Κόμμα του Τσαγιού ποτέ
δεν έκρυψε το γεγονός ότι θέλει να λειτουργήσει ως η νόμιμη ομπρέλα για κάθε πικραμένο που οργίζεται με την κατάντια της Αμερικής
σήμερα και οι ακραίες θέσεις του απηχούν σίγουρα τα πιστεύω πολλών παρανόμων ακροδεξιών ομάδων αυτοοργάνωσης. Έτσι κι αλλιώς, στις ερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις
για τους υποψηφίους των δύο μεγάλων κομμάτων στις ΗΠΑ, οι υπερσυντηρητικοί υποψήφιοι είναι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά
και ήδη κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι κάνουν λόγο
για τη «χαμένη γενιά» με τις στολές παραλλαγής πάνω στα βουνά. Προφανώς με το χαμένη γενιά εννοούν τη «χαμένη ψήφο» που θα
ήθελαν πολύ να λάβουν, αν και φαίνεται να ξεχνούν το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελών
των ακροδεξιών ομάδων επιβίωσης έχουν θέσει εαυτόν εκτός νομιμότητας και όχι μόνο δεν
ψηφίζουν, αλλά ούτε έχουν ταυτότητες ή άλλα
έγγραφα, ούτε και καταθέσεις σε τράπεζες ή πιστωτικές κάρτες. Τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν
σχολείο, αλλά μορφώνονται στο σπίτι από τους
γονείς τους, τους συγγενείς ή τους πρεσβύτερους της κοινότητάς τους, και μαθαίνουν από
μικρή ηλικία να μην εμπιστεύονται τα πολιτικά
κόμματα και την κυβέρνηση και να εκπαιδεύονται στα όπλα και την επιβίωση στη φύση. Κανείς απ’ αυτούς δεν απογράφηκε στην τελευταία απογραφή των ΗΠΑ, αφού την ασφάλεια
των απογραφέων δεν μπορούσε να εγγυηθεί
ούτε καν ο στρατός. Μιλάμε για ανθρώπους
που κατοικούν σε καταυλισμούς που απαρτίζονται από σπίτια χωρίς έγγραφα ιδιοκτησίας
και που οι συναλλαγές γίνονται σε μετρητά ή
σε είδος. Η εφορία έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά,
καθώς τα μητρώα της για αυτούς τους ανθρώπους αποτελούν λευκές σελίδες. Είναι σαν να
μην υπάρχουν. Κατοικούν σε μια μαύρη τρύπα, κάπου στα σπλάχνα της βαθιάς Αμερικής,
περιμένοντας την ώρα μηδέν, και αυτή η ώρα
σίγουρα δεν είναι οι εκλογές.
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ΤΟΥΡΚΙΑ

To τoυρκικό μοντέλο κλονίζεται
Το «οικονομικό θαύμα» των γειτόνων έχει φτάσει στο τέλος του;
Του «Σπέγκλερ»
από την ιστοσελίδα atimes.com
Ίσως η μεγαλύτερη ανοησία,
ανάμεσα στις πολλές που ειπώθηκαν σχετικά με την αραβική
άνοιξη πέρυσι, ήταν η άποψη
ότι οι νέες δημοκρατίες του αραβικού κόσμου θα μιμηθούν το
τουρκικό μοντέλο.

Σ

την πραγματικότητα, αν
κάποιος είχε επενδύσει
στο τουρκικό μοντέλο
(δηλαδή στο τουρκικό
χρηματιστήριο) με το ξεκίνημα των
αραβικών εξεγέρσεων, θα είχε χάσει πάνω από τα μισά του χρήματα
ως σήμερα. Αν τώρα ο ίδιος άνθρωπος αποφασίσει να αφήσει τα χρήματά του στην Τουρκία, τότε θα χρεοκοπήσει παντελώς μέσα σε λίγους
μήνες. Η Τουρκία δεν είναι οικονομικό μοντέλο. Είναι απλώς μια φούσκα έτοιμη να σκάσει και η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει με το χρηματιστήριο και το εθνικό νόμισμα.
Επίσης, η Τουρκία απέχει πολύ
από το να γίνει μοντέλο δημοκρατίας. Ο εκρηκτικός Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν φρόντισε
να το υπενθυμίσει αυτό σ’ ολόκληρο
τον κόσμο, την περασμένη βδομάδα, συλλαμβάνοντας μερικούς ακόμη δημοσιογράφους με χαλκευμένες κατηγορίες για υπονόμευση του
καθεστώτος του. Σύμφωνα με την
ένωση δημοσιογράφων της Τουρκίας, πάνω από 97 συγγραφείς
έχουν οδηγηθεί στις τουρκικές φυλακές με κατηγορητήρια βασισμένα
αποκλειστικά και μόνο στις μη αρεστές απόψεις τους.
Παρ’όλα αυτά, ο Ερντογάν ανακηρύχθηκε «άνθρωπος της χρονιάς» για το 2011 από το περιοδικό Τάιμ. Ο τίτλος δεν αποτελεί βέβαια και πιστοποιητικό ποιότητας.
Το 1938, ο «άνθρωπος της χρονιάς» για το Τάιμ ήταν ο Αδόλφος
Χίτλερ και το 1939 ήταν ο Ιωσήφ
Στάλιν. Όπως στις περιπτώσεις του
Χίτλερ και του Στάλιν, η φήμη του
Ερντογάν έχει αποδειχτεί ανθεκτικότερη από το χρηματιστήριο της
χώρας του.
Η ∆ύση πιστεύει ακόμη στην
ικανότητά της να επιλύει τα προβλήματα του κόσμου με βάση τις δικές της επιδιώξεις και αδυνατεί να
συνειδητοποιήσει ότι πλέον δεν είναι παντοδύναμη και ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Προφανώς, στη συγκεκριμένη συγκυρία που η Αίγυπτος έχει βυθιστεί στο χάος, στη Συρία λαμβάνει
χώρα μια άνευ προηγουμένου σφα-

...Η άτακτη υποχώρηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σε συνδυασμό με μεγάλης κλίμακας χρεοκοπίες μεγάλων τουρκικών επιχειρήσεων και εκτεταμένη ανεργία, θα κάνουν το 2012 μια κακή χρονιά...
γή και το Ιράκ βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, η Τουρκία,
για τη ∆ύση, φαντάζει πυλώνας σταθερότητας.
Για παράδειγμα, στις 6 Γενάρη
ο Πίτερ Κένιον έπλεξε για μια ακόμη φορά το εγκώμιο του τουρκικού
«οικονομικού θαύματος» στο Εθνικό ∆ημόσιο Ραδιόφωνο των ΗΠΑ
ενώ οι προβλέψεις οικονομικών
παραγόντων κάνουν λόγο για υπονόμευση του τουρκικού κράτους
από την κρίση που ταλανίζει την
τουρκική οικονομία. Ενθαρρυμένες
από την Τουρκική Κεντρική Τράπεζα, οι τουρκικές τράπεζες αύξησαν την παροχή δανείων κατά 40%
ετησίως κατά τα έτη 2009 και 2010,
χρηματοδοτώντας έτσι μια μαζική
αύξηση των εισαγωγών. Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διογκώθηκε κατά το 10% της συνολικής παραγωγής της χώρας, περίπου όσο της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα, η Τουρκία
συνεχίζει να δανείζεται για να χρηματοδοτεί την εισαγωγική φούσκα.
Ο Ερντογάν έχει τις πιο παράδοξες οικονομικές απόψεις σε σχέση με κάθε αρχηγό κράτους. Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να δικαιολογήσει την πιστωτική φούσκα με
θρησκευτικούς όρους, ζητώντας
επανειλημμένα από τις τράπεζες
να μειώσουν το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού (δηλαδή το κόστος
του επιτοκίου μείον το ποσοστό του
πληθωρισμού) στο μηδέν. Τον πε-

ρασμένο Απρίλη δήλωσε ότι «Σκοπεύουμε να μειώσουμε μακροπρόθεσμα το ποσοστό των πραγματικών επιτοκίων έτσι ώστε ο λαός να
αυξάνει το εισόδημά του με την εργασία του και όχι μέσω των τόκων.
Τελικά, σκοπεύουμε να εξισώσουμε το ποσοστό των επιτοκίων με το
ποσοστό του πληθωρισμού».
O Ερντογάν πιστεύει ότι αυτή
η πολιτική εκπληρώνει την ισλαμική εντολή ενάντια στο δανεισμό
με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.
Προφανώς, νομίζει ότι αν το ποσοστό του επιτοκίου είναι μηδενικό, η
απαγόρευση της σαρίας για τα επιτόκια δανεισμού εφαρμόζεται ντε
φάκτο. Με άλλα λόγια, η Τουρκία
πρόσφερε τόσο καιρό δωρεάν χρήματα στους πελάτες των τραπεζών
της και το παρανοϊκό πρόγραμμα

“

Μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας τα
σύνορα μεταξύ Ανατολής και
∆ύσης γίνονται
ορατά, σε μια
γερμανοκρατούμενη Ευρώπη...

του Ερντογάν προκάλεσε μια σειρά από στρεβλές παρενέργειες. Μια
απ’ αυτές ήταν η κάθετη πτώση στη
συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος.
Η τουρκική λίρα βρίσκεται σε
πτώση εδώ και ένα χρόνο και τον
Αύγουστο και Σεπτέμβριο του ’11
έκανε πραγματική συναλλαγματική
βουτιά. Σαν αποτέλεσμα, η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα δεν είχε άλλη
επιλογή από το να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού, για να συγκρατήσει
τη λίρα από την επικείμενη ελεύθερη πτώση. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και με την κάθετη αύξηση των
επιτοκίων, το εθνικό νόμισμα της
Τουρκίας συνεχίζει να υποχωρεί διεθνώς και ο δείκτης του τουρκικού
χρηματιστηρίου συνεχίζει να χάνει
έδαφος. Επιπρόσθετα, τα νέα υψηλά
επιτόκια δανεισμού έχουν μοιραίες
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.
Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος, όπου η δημιουργία
υπερβολικής πίστωσης υποσκάπτει το εθνικό νόμισμα, αναγκάζοντας την Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια, τα υψηλά επιτόκια
με τη σειρά τους εκτοξεύουν το κόστος δανεισμού για τους Τούρκους
δανειολήπτες, οι τουρκικές τράπεζες δανείζουν περισσότερο χρήμα
στους πελάτες τους για να αντισταθμίσουν το κόστος των υψηλών επιτοκίων κι έτσι η πίστωση συνεχίζει
να αυξάνει και η λίρα συνεχίζει να
υποχωρεί.

Αυτή τη στιγμή οι τουρκικές
τράπεζες παρουσιάζουν ετήσια αύξηση παροχής δανείων της τάξης
του 40%, αλλά τα περισσότερα από
τα νέα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν
για την εξυπηρέτηση των τόκων των
παλαιότερων δανείων.
Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μία
ακόμη παρενέργεια καθώς οι τράπεζες αδυνατούν να μειώσουν τα
δάνεια που προσφέρουν. Μετά την
πιστωτική και εισαγωγική φούσκα
του 2010-2011, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας δεσμεύτηκε να περιορίσει τον τραπεζικό δανεισμό στη
χώρα, αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εφικτό, διότι οι
τράπεζες πρέπει αναγκαστικά να
δανείσουν κι άλλο χρήμα στους παλαιούς δανειολήπτες για να εξοφλήσουν τους οφειλόμενους τόκους, ως
γνωστόν, ότι στην οικονομία η κεφαλαιοποίηση των τόκων είναι επικίνδυνο πράγμα.
Η ουσία είναι ότι, άσχετα από τη
ρητορική της τουρκικής Κεντρικής
Τράπεζας, η μεγέθυνση της πιστωτικής φούσκας συνεχίζεται με ακατάσχετο ρυθμό, καθώς κεφαλαιοποιούνται τόκοι και τα δάνεια αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα το
τουρκικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να ανέρχεται, αισίως, στο
10% του ΑΕΠ της χώρας.
Ένα ερώτημα είναι πού βρίσκει η Τουρκία το απαραίτητο συνάλλαγμα για να εισάγει τα διπλά
απ’ όσα εξάγει. Είναι φανερό πως οι
τουρκικές τράπεζες δανείζονται τα
απαιτούμενα κεφάλαια από τη διατραπεζική αγορά, όπου ο δανεισμός
τους από ξένες τράπεζες εκτοξεύτηκε ενώ αντίστοιχα τα δάνειά τους
προς ξένες τράπεζες εκμηδενίστηκαν. Πρέπει να τονιστεί ότι τα δάνεια
αυτά είναι βραχυπρόθεσμα και η
οποιαδήποτε αναταραχή στην τουρκική οικονομία μπορεί, ανά πάσα
στιγμή, να θέσει τέρμα σ’ αυτή την
πηγή χρηματοδότησης.
Όλα δείχνουν ότι η οικονομική
καταστροφή είναι πιθανή, καθώς το
«τουρκικό οικονομικό θαύμα» έχει
φτάσει στο τέλος του και το οικονομικό σύστημα της χώρας είναι προβληματικό. Η άτακτη υποχώρηση
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σε συνδυασμό με μεγάλης κλίμακας χρεοκοπίες μεγάλων τουρκικών επιχειρήσεων και εκτεταμένη ανεργία, θα κάνουν το 2012 μια
κακή χρονιά για την τουρκική οικονομία και ακόμα χειρότερη για το
τουρκικό πολιτικό σύστημα.
Μετάφραση-επιμέλεια: Dean M.
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Τι θα κάνουν
με το Ιράν;
Τα ψέματα τελείωσαν για την νεοθωμανική Τουρκία. Ενώ η απειλή πολεμικής σύγκρουσης της
∆ύσης με το Ιράν πλησιάζει όλο και πιο απειλητικά, η Τεχεράνη επισημαίνει πως ήρθε η
ώρα για την Τουρκία να αποδείξει την «φιλία»
της προς αυτή! Η Τεχεράνη, σε «απάντηση»
της αμερικανική επίσκεψης στην Άγκυρα, σχεδιάζει να στείλει σήμερα (11 Ιανουαρίου) στην
Τουρκία τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Αλί
Λαριτζανί, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί την γείτονα στις 18 του
μηνός.
Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταστρέψει τις σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και της Τεχεράνης,
ισχυρίζονται διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η δήλωση του Ιρανού υψηλόβαθμου στελέχους της υπουργείου Εξωτερικών έγινε με αφορμή τις συνομιλίες του
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουίλιαμ
Μπερνς με Τούρκους αξιωματούχους.

Νεοθωμανικοί τριγμοί;
Η υγεία του Ερντογάν, οι Ισραηλινοί και η διαδοχολογία
Του Γιάννη Ξένου
Η φημολογία για την υγεία του Ερντογάν ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο,
όταν το γραφείο του ανακοίνωσε ότι
υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, με τα τουρκικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αφαίρεση πολύποδα. Η
παρατεταμένη απουσία του –με τη δικαιολογία ότι ξεκουράζεται από την εγχείρηση, δεν δικαιολογούνταν από τη
σοβαρότητα της επέμβασης στην οποία,
υποτίθεται, υποβλήθηκε, αλλά δεν ταίριαζε και με τη δραστήρια ιδιοσυγκρασία του, που από την αρχή της θητείας
δεν περνούσε μέρα χωρίς κάνει δηλώσεις, συναντήσεις ή επισκέψεις–, άρχισε
να γεννά υποψίες ότι υπάρχει σημαντικότερο θέμα υγείας.

Ο

Αυτό είναι προφανές πως θα οδηγήσει την Άγκυρα στη θέση που είχε βρεθεί τον Μάρτιο του
2003, εάν όχι σε χειρότερη, όταν είχε να διαλέξει μεταξύ της παροχής διευκολύνσεων
για την δημιουργία του Βορείου Μετώπου στο
Ιράκ από τους Αμερικανούς, ή θα τους κρέμαγε και θα έκανε αυτό που τελικά έκανε, να
τους αφήσει μόνους τους να «βγάλουν το φίδι
από τη τρύπα». Βέβαια το αποτέλεσμα το βλέπουν κάθε ημέρα πλέον στα σύνορά τους με
το… Ιρακινό Κουρδιστάν, στο οποίο η σημαία
των Κούρδων του κοιτάει απειλητικά, σαν κάτι
να περιμένει…

ι φήμες φούντωσαν, όταν ισραηλινά ΜΜΕ άρχισαν αποκαλύψεις για την υγεία του, ενώ η
εφημερίδα Τζερουσαλέμ Ποστ
φιλοξένησε αποκαλύψεις Τούρκου μπλόγκερ ότι ο Ερντογάν πάσχει από καρκίνο
του παχέως εντέρου και ότι αυτό αποτελεί
κοινό μυστικό στην ιατρική κοινότητα της
Τουρκίας, καθώς και ότι από τον ∆εκέμβριο
έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Η ιστοσελίδα «DEBKA file» έκανε την ίδια αποκάλυψη
επικαλούμενη «πηγές δυτικών υπηρεσιών
αντικατασκοπίας». Οι Ισραηλινοί, στα πλαίσια της τουρκοϊσραηλινής διαμάχης, φαίνεται να μεγαλοποιούν το πρόβλημα υγείας του Ερντογάν, αφού ο καρκίνος στο παχύ
έντερο, αν είναι αυτή πραγματική πάθησή
του, θεωρείται καρκινοπάθεια με καλή πρόγνωση, θέλοντας έτσι να συμβάλουν στο κλίμα εσωτερικής αστάθειας της Τουρκίας.
Και φαίνεται ότι κάτι καταφέρνουν, επειδή σενάρια περί διαδοχής του Ερντογάν ήδη
εμφανίζονται στα τουρκικά ΜΜΕ. Τέσσερα
στελέχη εμφανίζονται ως επίδοξοι διάδοχοι,
ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Αμπντουλάχ Γκιουλ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μπουλέντ Αρίντς και
ο υπουργός Οικονομίας Αλί Μπαμπατσάν.
Ο Νταβούτογλου, ως εισηγητής του νεοθωμανισμού και λόγω θέσης, φαίνεται να είναι πιο αρεστός στον αραβικό και ευρύτερο
μουσουλμανικό κόσμο, ενώ ο Γκιουλ είναι
ευνοούμενος του Φετουλάχ Γκιουλέν, αλλά
φυσικά κανένας από τους τέσσερις δεν έχει
τα ηγετικά προσόντα του Ερντογάν. Το πιθανότερο είναι η διαδοχολογία να είναι πρόωρη και να προωθείται από την αντιπολίτευση (ως αντεπίθεση για τις προφυλακίσεις
στρατηγών και δημοσιογράφων), αλλά και
εξωτερικούς παράγοντες, όπως το Ισραήλ
και ΗΠΑ, που θέλουν να αποδυναμώσουν
τον Ερντογάν.

Ένα είναι σίγουρο πλέον, το τι θα αποφασίσει ο νεοθωμανός Σουλτάνος αναφορικά με το Ιράν
και την Ανατολική Μεσόγειο θα καθορίσει την
μοίρα της χώρας του για τον 21ο αιώνα...
από το defence-point.gr

Η διαμάχη με τους στρατηγούς και ο ρόλος της δικαιοσύνης
Η διαμάχη με τον στρατό την περασμένη
εβδομάδα κορυφώθηκε με την προφυλάκιση του τέως επιτελάρχη του τουρκικού

Ο Ιρανός διπλωμάτης Μπαχμάν Χουσεϊνπούρ δήλωσε σχετικά, πως οι ΗΠΑ: «Προσπαθούν να
καταστρέψουν τις σχέσεις Τουρκίας-Ιράν…
Αλλά, από τη στιγμή που οι δύο χώρες έχουν
αναπτύξει τις σχέσεις τους, οι δεσμοί αυτοί δεν
μπορούν να διαρραγούν από κανέναν άνεμο», και συμπλήρωσε με νόημα, πως μέχρι
σήμερα οι δύο πλευρές «λέμε ωραία λόγια η
μία στην άλλη, αλλά είναι η ώρα να τα κάνουμε πράξη».
Όπως γίνεται άμεσα κατανοητό, η Τουρκία με τις
νεοθωμανικές πολιτικές της καθώς και με τα
παραμύθια περί «μηδενικών προβλημάτων»
βρίσκεται πλέον στο σημείο καμπής για την
ιστορία της αλλά και για τη μελλοντική της τοποθέτηση στην διεθνή κονίστρα. Το Ιράν αντιλαμβανόμενο την όλο και μεγαλύτερη πίεση
που δέχεται αλλά και πρόκειται να δεχθεί αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα της αλήθειας, τουλάχιστον αναφορικά με το να δει ποιος είναι μαζί
του και ποιος εναντίον του. Στην προσπάθειά
του λοιπόν να δημιουργήσει αρραγείς συμμαχίες αλλά και να διασπάσει την ∆ύση, είναι φυσικό πως θα αρχίσει να πιέζει την Άγκυρα να
πάρει ανοιχτά θέση.

Το 2012 φαίνεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Ερντογάν...
στρατού Ιλκέρ Μπασμπούγ. Ο Μπασμπούγ
προφυλακίστηκε με βαρύ κατηγορητήριο για «απόπειρα πραξικοπήματος για την
ανατροπή της κυβέρνησης και σύσταση
ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης», επειδή επέτρεψε τη λειτουργία 46 ιστοσελίδων
στο διαδίκτυο, με τις οποίες οι Ένοπλες ∆υνάμεις προπαγάνδιζαν υπέρ των τουρκικών θέσεων, πολεμούσαν την Ελλάδα και
την Αρμενία με κάθε τρόπο και επιτίθονταν
στην κυβέρνηση. Φυσικά, το να κατηγορείται για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης
ο πρώην επικεφαλής του στρατού αποτελεί γελοιότητα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την
ελεγχόμενη από την κυβέρνηση δικαιοσύνη να του ασκήσει δίωξη. Η προφυλάκιση
του Μπασμπούγ μπορεί να θεωρεί και ως
ένα μήνυμα προς Ισραηλινούς και Αμερικανούς, μιας και ο στρατηγός θεωρούνταν
άνθρωπός τους, ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης και ότι δεν θα διστάσει να εξοντώσει οποιονδήποτε τον αμφισβητεί ή μπορεί
να τον αμφισβητήσει, όσο ψηλά και αν βρίσκεται και όποιων τη στήριξη και αν έχει.
Ήδη, εισαγγελέας ζήτησε την άρση της δικαστικής ασυλίας και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με τη δικαιολογία ότι παρενέβη στο
έργο της δικαιοσύνης. Μια δήλωση του Κιλιτσντάρογλου έξω από τη φυλακή, όπου
κρατούνται για την υπόθεση Εργκένεκον
δύο βουλευτές του κόμματός του, ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να εμποδίζει εκλεγμένους βουλευτές να αναλάβουν το αξίωμά
τους, θεωρήθηκε ωμή παρέμβαση στο έργο
της δικαιοσύνης!
Τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια,
εντεινόμενα το τελευταίο δίμηνο, με τις διώξεις στρατιωτικών, πανεπιστημιακών και
δημοσιογράφων, δημιουργούν ένα κλίμα
παρόμοιο με αυτό των δικών της Μόσχας.
Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, βρίσκονται προφυλακισμένοι εξήντα εν ενεργεία
στρατιωτικοί και άλλοι τόσοι εν αποστρατεία και περίπου εκατό δημοσιογράφοι, εκ
των οποίων οι τριάντα συνελήφθησαν τον

περασμένο ∆εκέμβριο, όλοι με κατηγορίες ότι συνωμοτούσαν κατά της κυβέρνησης.
Με ένα σύστημα δικαιοσύνης που μπορεί
να σε προφυλακίσει* με τόσο βαριές κατηγορίες, με μοναδικά στοιχεία τη συγγραφή
ενός βιβλίου που στρέφεται κατά του Φετουλάχ Γκιουλέν και κάποια επικριτικά για
την κυβέρνηση άρθρα, όπως στην περίπτωση του δημοσιογράφου Αχμέτ Σικ, οι δικαστικές διώξεις είναι περισσότερο πολιτικές
διώξεις. Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση
Ερντογάν αποκτά χαρακτηριστικά αυταρχικού μονοκομματικού καθεστώτος και η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται για να φιμώνει
κάθε αντιπολιτευόμενη φωνή, είτε αυτή είναι των στρατηγών του «βαθέως κράτους»,
είτε φοιτητών που ζητούν δωρεάν παιδεία,
είτε Κούρδων αγωνιστών.
Το 2012 φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Ερντογάν, παρότι μέχρι τώρα έχει δείξει ότι ξεπερνά τις δυσκολίες βγαίνοντας ο ίδιος και το κόμμα του πιο
ισχυροί. Φέτος, όμως, έχει να αντιμετωπίσει
στο εσωτερικό την κόντρα με τους στρατηγούς που φτάνει στα άκρα, αλλά και τα σύννεφα του πολέμου να πληθαίνουν στη γειτονιά του, μια και η αντιπαράθεση Ισραήλ και
Ιράν φτάνει στα πρόθυρα της ένοπλης σύγκρουσης και η Τουρκία καλείται να αναπροσαρμόσει την πολιτική της. Αλλά, πάνω
από όλα το πρόβλημα με την υγεία του, και
κατά πόσο αυτό θα του επιτρέψει να έχει
στραμμένη την προσοχή του αποκλειστικά
στην πολιτική.
* Σύμφωνα με τουρκικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τους 120.000
ανθρώπους που κρατούνταν τον περασμένο Απρίλιο στις τουρκικές φυλακές, το 42%
ήταν υπόδικοι. Στην Τουρκία δεν υπάρχει
ανώτατο χρονικό όριο προφυλάκισης και
έχει καταγραφεί περίπτωση που υπόδικος
παραμένει δέκα χρόνια στη φυλακή περιμένοντας να δικαστεί. Το «Εξπρές του Μεσονυκτίου», αν και γυρίστηκε το 1978, παραμένει επίκαιρο στην Τουρκία.
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Σχήματα και προσχήματα
Κριτική πάνω στο κείμενο του Βλάση Αγτζίδη «Ποια Ελλάδα καταρρέει;»
Του Σωτήρη ∆ημόπουλου
Η εγχώρια αναθεωρητική ιστοριογραφία έχει έναν και μοναδικό στόχο: να κατεδαφίσει μέχρι
και τα θεμέλιά του το νεοελληνικό έθνος-κράτος. Περιέργως,
στην πλατιά χορεία όσων ασκούνται στην πρακτική αυτή, προστίθενται και φωνές οι οποίες, υποτίθεται, υπηρετούσαν την ελληνική ταυτότητα.

M

ια τέτοια περίπτωση
συνιστά και η άποψη
που διατυπώνεται από
τον ιστορικό Βλάση Αγτζίδη σε ένα κείμενό του με τον τίτλο,
«Ποια Ελλάδα καταρρέει;» (Καθημερινή, 18/12/2011). Στο εν λόγω άρθρο ο Αγτζίδης υποστηρίζει ότι η σημερινή κατάρρευση της χώρας δεν
οφείλεται στη «μεταπολιτευτική διαχείριση», αλλά στο ότι η Επανάσταση
του 1821 δημιούργησε κράτος στις
πιο καθυστερημένες περιοχές του
ελληνισμού που …«αποσχίστηκαν»
από την οθωμανική αυτοκρατορία.
Το θεωρητικό σχήμα του συγγραφέα είναι γνωστό, αφού κάνει
χρήση του σε όλες τις μέχρι σήμερα εργασίες του. Σύμφωνα με αυτό,
στην Ελλάδα συγκρούονται, από την
πρώτη φάση της δημιουργίας του
ελεύθερου ελληνικού κράτους, δύο
δυνάμεις: αυτές του συντηρητικού
παλαιοελλαδισμού (μήτρα της κομματοκρατίας, του κρατισμού και της
εσωστρέφειας), και των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων (του φιλελευθερισμού, της προόδου και της εξωστρέφειας) των εκτός παλαιάς Ελλάδος Ελλήνων. Ως κύρια αιτία κάθε
ιστορικής αποτυχίας του νεώτερου
ελληνισμού, σύμφωνα με αυτή την
αφήγηση, προβάλλεται σταθερά η
πολιτική ηγεμονία του αναχρονιστικού παλαιοελλαδιτισμού. Ενώ, αντιστρόφως, οι μεγάλες εθνικές κατακτήσεις προέρχονται από τα διαλείμματα της διακυβέρνησης των
«νεοελλαδιτών» μεταρρυθμιστών.
Πέρα από την επιστημονική αξιολόγηση αυτής της θεωρίας, που
ασφαλώς απαιτεί αρκετό χώρο για
να διατυπωθεί ενδελεχώς, το κύριο πρόβλημα συνιστούν τα πολιτικά συμπεράσματα που εξάγονται
από τη δόμησή της, και σε αυτά θα
επικεντρωθούμε. ∆ιότι αυτός ο, σχεδόν απλοϊκός, μηχανιστικός μανιχαϊσμός, μπορεί εντέλει να μεταβληθεί στο δικαιολογητικό υπόβαθρο
της ηθικής απαξίωσης του νεοελληνικού κράτους και της αποδοχής
της ξενοδουλείας και του νεοραγιαδισμού.

Χωρίς αμφιβολία, η ανάδειξη
από τον συγγραφέα του προβλήματος της έλλειψης ενός διακριτού
αστικού στρώματος, που θα αποτελούσε τον καταλυτικό παράγοντα
στη συγκρότηση ενός πιο λειτουργικού κράτους, είναι ορθή. Ταυτόχρονα, όμως, δεν δικαιολογείται, η όποια
ανάλυση για την οικονομική και κοινωνική καθυστέρηση του νεοελληνικού κράτους, να παραλείπει την
ξένη (δυτική) εξάρτησή του. Καθώς
επίσης, να μην υπάρχει στο κείμενο,
ούτε ως νύξη, ο μεταπρατικός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των Ελλήνων αστών της
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ένας
ρόλος, μάλιστα, ο οποίος δεν ήταν
αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής ή
νοοτροπίας, αλλά επιβλήθηκε στην
ουσία από τις δυτικές δυνάμεις –και
τους Οθωμανούς–, ακόμη και πριν
την επανάσταση. Η οικονομική ανάπτυξη με μη μεταπρατικά χαρακτηριστικά, σε πολλές ακμάζουσες κοινότητες σε περιοχές της Ελλάδας,
όπως και στη Μικρά Ασία, είχε, ως
γνωστόν, λάβει πρόωρο τέλος.[1]
Η παράβλεψη, επομένως, ενός
τόσο καθοριστικού παράγοντα,
όπως αυτού της ξενικής εξάρτησης,
για την κατανόηση της φύσης της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής δομής, έχει ουσιαστική σημασία. ∆ιότι
καθιστά παραπλανητική όχι μόνον
την όποια ερμηνεία για το ιστορικό υπόβαθρο της σημερινής κρίσης, αλλά, κυρίως, επειδή οδηγεί σε

λανθασμένα συμπεράσματα για την
υπέρβασή της.
Αποσιώπηση, επίσης, διαπιστώνεται και για τους αγωνιστές της
Επανάστασης - τον απλό λαό, τους
αγρότες, τους ναυτικούς, τον κλήρο. Προφανώς, διότι στο σχήμα του
οι κατώτερες τάξεις δεν νοούνται ως
πολιτικά υποκείμενα.
Αναφορά γίνεται μόνον στους
«προοδευτικούς διαφωτιστές». Το
σχέδιο των οποίων, όπως μας πληροφορεί, αποτυγχάνει, καθώς τα
εδάφη που «αποσχίστηκαν» (και όχι
απελευθερώθηκαν) από το οθωμανικό κράτος ήσαν οικονομικά και
κοινωνικά καθυστερημένα. Καθόλου τυχαία, επομένως, η Επανάσταση του 1821 χαρακτηρίζεται από

“

H επανάσταση
του 1821 εκτός
από αντιαπολυταρχική, ήταν
ταυτόχρονα,
και πρωτίστως,
εθνικοαπελευθερωτική.

τον συγγραφέα ως «η δεύτερη μεγάλη αντιαπολυταρχική ευρωπαϊκή
επανάσταση μετά τη γαλλική». Αληθής η διαπίστωση. Μόνο που είναι η
μισή αλήθεια. ∆ιότι, εκτός από αντιαπολυταρχική, ήταν ταυτόχρονα, και
πρωτίστως, εθνικοαπελευθερωτική.
Ο περιορισμός, λοιπόν, στον κοινωνικό χαρακτήρα της επανάστασης,
θεωρεί ότι του δίνει τη διεσταλμένη
δυνατότητα να τη χαρακτηρίσει, εκ
του αποτελέσματος, αποτυχημένη.
Ακολούθως, την επαύριο της
σύστασης του κράτους, ως μοναδικοί ένοχοι της οικονομικής καχεξίας και της κοινωνικής συντήρησης,
σύμφωνα με το άρθρο, εμφανίζονται αποκλειστικά οι προεπαναστατικοί προεστοί και «φεουδάρχες»(!).
Η κατάσταση παγιώνεται, όπως αναφέρει, ιδιαίτερα μετά την «καθιέρωση του Συντάγματος του 1844». Πιο
πριν, λοιπόν, κατά τον συγγραφέα,
φαίνεται ότι η ελέω θεού απολυταρχία και η βαυαροκρατία είχαν θετική συνεισφορά στον αστικό εκσυγχρονισμό της χώρας, που διέκοψε,
μάλλον ατυχώς, η επανάσταση του
1843…
Εν συνεχεία, εγκαλούνται οι
«νέες ελίτ» του ελληνικού κράτους,
γιατί απορροφήθηκαν με την «πολιτισμική ενοποίηση»(!) του πληθυσμού. Συνεπώς, σύμφωνα με τον
Αγτζίδη, οι κάτοικοι της μικρής Ελλάδας προέρχονταν από διαφορετικούς πολιτισμούς, που τους ομογενοποίησε ο κρατικός μηχανισμός.

Στο σημείο αυτό το σχήμα του συγγραφέα έρχεται να συναντήσει και
να ενισχύσει αναφανδόν την εθνοαποδομητική ιστοριογραφία.
Και η συνεισφορά αυτή εμπλουτίζεται με τη θέση ότι, «ως απόρροια
του Τανζιμάτ και του Χάτι Χουμαγιούν –δηλαδή της οθωμανικής περεστρόικας [!]–, οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα αναπτυχθούν ραγδαία». Η «άνθηση»,
συνεπώς, των Ελλήνων, ελάμβανε
χώρα μόνο στους κόλπους του, έστω
ύστερου, οθωμανικού κράτους. Κι
αυτό συνέβη, σύμφωνα με το άρθρο, διότι οι Έλληνες εκεί δρούσαν
σε περιβάλλον πολυπολιτισμικό και
όχι στενά εθνικό, όπως της Ελλάδας.
Τότε, πάντως, θα πήγαιναν όλα κατ’
ευχήν αν δεν εμφανιζόταν η μάστιγα των νεοτούρκων να διακόψει βίαια τη δημιουργική αυτή πολιτισμική συνύπαρξη. [ ]
Τελευταίο για σχολιασμό αφήσαμε τον τίτλο. «Ποια Ελλάδα καταρρέει;» ρωτά ο συγγραφέας. Η
απάντηση που δίνεται τελικά από
το άρθρο είναι ότι γκρεμίζεται όλη
η Ελλάδα, ως έθνος-κράτος. Αυτό
που προέκυψε, τέλος πάντων, από
το 1830 έως και το 1947. Την ικανοποίησή του για αυτό το οδυνηρό
τέλος, όπως προβλέπει, της ατελούς
προσπάθειας δύο αιώνων, δεν κάνει
καν προσπάθεια να την κρύψει.
∆εν απαντά, όμως, για το ποιο
θα είναι το μέλλον μας μετά την κατάρρευση. Μήπως έχει υπ’ όψιν του
κάποια άλλη Ελλάδα, που θ’ αντικαταστήσει την παλιά; Ή, απλώς, αναμένει τη διόρθωση της «αποτυχίας» του 1821, όταν τελικά οι «αποσχισθείσες» ελληνικές επαρχίες της
οθωμανικής αυτοκρατορίας βρεθούν και πάλι μέσα στους κόλπους
της τουρκικής επικράτειας; Εξάλλου, στη γείτονα επικρατεί ένας νεοθωμανικός «μεταρρυθμιστικός άνεμος», η «περεστρόικα» του Ερντογάν, που ταιριάζει καταπληκτικά στο
ιδανικό μοντέλο που προτείνει για
τον ελληνισμό.
Αν, πάντως, αυτή είναι η πρότασή του, θα βρει στα σίγουρα αρκετούς υποστηρικτές στα εξέχοντα
μέλη των ελίτ, που αναζητούν εναγωνίως νέους εγγυητές των προνομίων τους.
[1] Βλ. πχ. Κ. Μοσκώφ, «Η εθνική
και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα-Ιδεολογία του μεταπρατικού
χώρου στην Ελλάδα», και Γ. Καραμπελιάς, «Κοραής και Γρηγόριος
Ε΄- Κοινωνικές συγκρούσεις και διαφωτισμός στην προεπαναστατική
Σμύρνη (1788-1820)».
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30 ημέρες *

Του Σπύρου Κουτρούλη

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

(www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

«Μνημονεύετε Γιάννη Τσαρούχη ….»
Οι Έλληνες αγνοούν τους θησαυρούς της πατρίδας τους;

>

Ο Γιάννης Τσαρούχης με το έργο και τις
σκέψεις του μας απάντησε στα ερωτήματα: Πώς μπορείς να
αποδέχεσαι κριτικά και γόνιμα τον
μοντερνισμό και την πρωτοπορία
και συγχρόνως να έχεις χωνεύσει
κάθε ζωντανό στοιχείο της σύνθετης παράδοσής μας, πώς μπορείς
να διαλέγεσαι με την οικουμενικότητα και συγχρόνως να διασώζεις
τον εαυτό σου, πώς μπορεί να είσαι
Βαλκάνιος και συγχρόνως Ευρωπαίος, πώς να διακρίνεις την ξενολατρία από την ξενοφοβία.
Ως απάντηση σε ορισμένους
στοχαστές, σήμερα, που θεωρούν
ότι στον Γκρέκο βρήκαν εκείνο το
πρότυπο που δικαιολογεί τον μεταπρατισμό και τον ξενόδουλο μιμητισμό τους, να θυμίσουμε ότι ο
Γιάννης Τσαρούχης σε συνέντευξή
του στην Άννα Μιχαλιτσιάνου είχε
πει «ότι ο Γκρέκο θα ήταν πιο μεγάλος ζωγράφος αν έμενε, αν μπορούσε να μείνει, στην Κρήτη» .
Μας εξομολογείται ότι, επειδή
είναι λάτρης του Νίτσε, δεν συμμερίζεται τον λαϊκισμό, αλλά τον ενδιαφέρει ο «λαϊκός που δίνει τους
κορυφαίους» , όπως είναι ο Θεόφιλος. Θεωρεί μάλιστα «ο μόνος
δρόμος για να γίνει κάτι παγκόσμιο είναι να είναι εθνικό» ώστε
αν «η Ελλάς δεν έκανε καμιά προσπάθεια σοβαρή να βρει το ελληνικό της στοιχείο, όπως κάθε ενδιαφέρον λαός, είναι απαραίτητο να
το κάνει». Σε όλους αυτούς που διατυμπανίζουν ότι η Ελλάδα είναι η
∆ύση και η κοιτίδα του πνεύματός
της, αντιτείνει ότι «ένας αληθινός
καλλιτέχνης πρέπει να έχει συνείδηση της διαφοράς που μας χωρίζει από τους Ευρωπαίους».
Μαθητής του Κόντογλου, ο
Τσαρούχης, αλλά και πρόθυμος να
αφομοιώσει την νεωτερικότητα,
συμπεραίνει ότι «όλοι οι Έλληνες
είμαστε βυζαντινοί, για να μην πω
αρχαίοι Έλληνες, και αναγκαστικά
κάνουμε ό,τι θα έκαναν οι Βυζαντινοί, αν ζούσαν σήμερα. Ό,τι κάνουμε σήμερα, αν είμαστε ειλικρινείς,
είναι η εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης. Πάντως, πιστεύω βαθύτατα σ’
αυτό που έλεγε ο αρχιτέκτων Γκαουντί: «∆εν πρέπει να συνεχίσουμε να μιμούμεθα τη γοτθική τέχνη,
πρέπει να την τελειοποιήσουμε».
Με αυτή την έννοια προχωρούμε

με την παράδοση και, αν είμαστε
ικανοί, την ξεπερνάμε.
Ο έρωτας και μάλιστα ο «θείος έρωτας» κατά πως λέγει η μυστική μας παράδοση είναι η πηγή
της έμπνευσής του. Πρόκειται για
ένα χαρακτηριστικό του στοιχείο,
που η ισοπεδωτική πολιτική ορθοφροσύνη περιφρονεί ή αποσιωπά.
Ο Τσαρούχης εξηγεί ότι τις μορφές
του τις είδε μέσα από τον θείο έρωτα: «∆εν μ’ ενδιαφέρει η ύλη που
φθείρεται, αλλά το θεϊκό μέρος του
ανθρώπου. Αυτό που μπορεί να το
βρει κανείς σε κάθε άνθρωπο, αν
έχει την απαιτούμενη ευλάβεια»
, ενώ προσθέτει στο ίδιο πνεύμα «επειδή υπάρχουν Φαρισαίοι,
δεν υπάρχει λόγος να είναι κανείς
άθρησκος. Η εκκλησία όπως είναι,
μ’ όλα της τα ελαττώματα, είναι ένας
θησαυρός. Μας διδάσκει την ψυχική εγρήγορση, που είναι η βάση
κάθε πνευματικής δημιουργίας.
∆εν είμαστε πια στον 19ο αιώνα
και στις επαναστατικές του ιδέες.
Κάθε εποχή έχει τη δική της επαναστατικότητα».
Όμως, κατανοεί ότι θα πρέπει
να ανοιχτούμε στον κόσμο. Αν «ο
ελληνικός λαός έχει κρατήσει μέχρι
αηδίας πολλά γνωρίσματα της αρχαιότητας», ο κλασικισμός έκτισε
το «ψεύτικο κάστρο του εθνικισμού
μας» , που σε πολλές περιπτώσεις
–εκτός των άλλων αρνητικών που

έθρεψε– εμπόδισε την προσέγγισή
μας με τους βαλκανικούς λαούς.
∆υτική επιρροή είναι ο βλοσυρός
αρχαιοπρεπής πουριτανισμός του
Μιστριώτη όσο και η δημοτικιστική αδιαλλαξία. Επειδή έχει συνείδηση ότι ο δυτικός πολιτισμός
«είναι αντίθετος προς την αληθινή
μας παράδοση, όποιας καταγωγής και όποιου σχηματισμού και
αν είναι αυτή» είναι ιδιαίτερα καχύποπτος σε κάθε δυτική επιρροή.
Όπως λέγει «πρέπει να προσέχουμε να εισάγουμε ό,τι καλύτερο έχει
η ∆ύση και να τ’ αφομοιώνουμε με
ό,τι ανώτερο έχουμε εμείς».
Βεβαίως πολύ έγκαιρα είχε δει

“

Ο έρωτας
και μάλιστα ο
«θείος έρωτας» κατά πως
λέγει η μυστική μας παράδοση είναι η πηγή της
έμπνευσής του

να διαμορφώνεται μια εφιαλτική
κατάσταση: «∆εν αισθάνομαι καμία τύψη από καμία ξένη επίδραση, αν αυτή είναι καλή. Αλλά εδώ
πρόκειται για κάτι άλλο, πρόκειται
για την προσπάθεια μερικών φτηνών φανατικών να μετατρέψουν
ένα λαό σε μάζα, ζηλεύοντας ίσως
ειλικρινά όσους έπαθαν αυτό το
κακό. Είναι το αιώνιο “εφάμιλλο
των ευρωπαϊκών”, που σημαίνει
εφάμιλλο του κάθε κακού που έχει
η Ευρώπη. Έχοντας συνείδηση βαθιά πως πρέπει να κάνουμε πολλά
μπόλια δυτικά για να επιζήσουμε,
προσπαθώ αυτά τα μπολιάσματα
να γίνονται με άκρα προσοχή και
διαύγεια πνεύματος. Ό,τι καλό έχει
η ∆ύση είναι πολύ συχνά δημιουργικά επηρεασμένο απ’ ό,τι ψηλότερο δημιούργησε η ελληνική τέχνη.
Πρέπει να είσαι πολύ αγράμματος
για να το αγνοήσεις αυτό. Εν τούτοις, ο εξευρωπαϊσμός είναι μια
λεπτή εγχείρηση που πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή. Κάθε χοντροκοπιά και απλοποίηση είναι
κίνδυνος-θάνατος.»
Σήμερα βέβαια η πορεία που
ακολούθησε η χώρα μας επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους
του Τσαρούχη. Ο υποτιθέμενος
εξευρωπαϊσμός μας ταυτίστηκε με
τον εκχυδαϊσμό του πολιτισμού,
τον εκτοπισμό του λαού στο περιθώριο μέσω της νάρκωσής του, την

μετατροπή του σε μάζα που εύκολα χειραγωγείται και την αναρρίχηση μιας μαφιόζικης τάξης που
μοναδικό σκοπό είχε να λεηλατήσει το κράτος και τα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Πάντα «στην Ελλάδα συμβιώνει το κάλλιστο με το χείριστο»,
αλλά αυτό το κακό που συνέβη στις
μέρες μας δεν έχει προηγούμενο.
Ο Τσαρούχης θεωρεί ότι οι Έλληνες «αγνοούν τους θησαυρούς της
πατρίδας τους. Θα γίνουν θρήσκοι
όσο μορφώνονται. Αντίθετα με άλλους που όσο μορφώνονται παύουν να είναι θρήσκοι. Όταν περνάει ο Επιτάφιος και οι γυναίκες κάνουν το σταυρό τους, είναι ένα στοιχείο πολιτισμού» .
Η καταστροφή του πολιτισμού
μας έχει μια δραματική αισθητική και αρχιτεκτονική πλευρά, που
φαίνεται από την εικόνα της Αθήνας και σχεδόν κάθε άλλης ελληνικής πόλης. Γι’ αυτό οι πλούσιοι «θα
έπρεπε να δώσουν χρήματα και να
γκρεμίσουν ολόκληρα τετράγωνα
και να λέγεται: «Εγκρεμίσθη υπό
του Ωνάση. Εγκρεμίσθη υπό του
Νιάρχου…»
Ο Τσαρούχης θέτει την ολιγάρκεια ως προϋπόθεση του πολιτισμού: «Ο Έλληνας έχασε ένα
μεγάλο κίνητρο που είχε στη ζωή
του: Την πείνα. Τώρα τρώει και
όλοι έχουν κοιλιά και στομάχι. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουν τη δραστηριότητα που είχανε ως πεινασμένοι. Ό,τι μεγάλο έκανε η Ελλάς –είτε από φιλοσόφους είτε από
απλούς ανθρώπους– το έκανε από
την πείνα. Ο Έλληνας φαγωμένος
γίνεται ένα αποκτηνωμένο ζώο. Η
πείνα πρέπει να γίνει σήμερα δίαιτα» .
Εξ αιτίας του Μνημονίου όλο
και περισσότεροι θα γνωρίζουν
την έλλειψη, την οδύνη, την φτώχεια, την πείνα και όχι την δίαιτα απλώς. Αν θα υπάρξουν και τα
αποτελέσματα που ανέμενε ο Τσαρούχης στον χώρο του πολιτισμού
και της κοινωνίας θα το δείξει ο
χρόνος που θα περάσει.
Για το παρόν χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το βιβλίο του
Γ. Τσαρούχη, Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες,
(Εκδόσεις Καστανιώτη).
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Του Κώστα Σαμάντη

Η παρέλαση
Η αντιπαράθεση ιδιωτικού και συλλογικού κάνει το έργο σύγχρονο και επίκαιρο
Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου.
Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του
καιρού.
Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει
η αίθρια από μια σκοπιά ημέρα.
Σημαιοφόρα πράσινα φύλλα, σημειωτόν το έαρ.
Νικητήρια παιδάκια κρατούν
χάρτινες σημαιούλες κυματίζουν
υπερήφανες μάνες….
Κική ∆ημουλά
«Άφετε τα Παιδία Ήσυχα»

Έ

να από τα πιο σημαντικά πεδία αντιπαράθεσης στον ιδεολογικό τομέα (ίσως το σημαντικότερο μετά το βιβλίο της ΣΤ΄ ∆ημοτικού) ήταν οι παρελάσεις. Στο πεδίο
αυτό λοιπόν οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης, με τη συμβολή, δυστυχώς, ενός σημαντικού τμήματος
της αριστεράς, επιδίωκαν (στα πλαίσια της προσπάθειας εξαφάνισης
οποιαδήποτε αναφοράς στην εθνική ιδιοπροσωπία) την κατάργηση
των παρελάσεων. Όσο η αντιπαράθεση αυτή λάμβανε χώρα στα πεδία
των τηλεοπτικών παραθύρων, ίσως
και με τη βοήθεια αυτών, αλλά και
πρόθυμων πανεπιστημιακών, φαινόταν να παίρνουν το πάνω χέρι. Τη
στιγμή όμως που προσπάθησαν να
την περάσουν στην κοινωνία, μέσω
των παρεμβάσεών τους στις εθνικές
επετείους, η ίδια η κοινωνία τους
απέρριψε. Η μάχη γι’ αυτούς είχε χαθεί οριστικά.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι ακριβώς είναι
η παρέλαση; Πέρασμα, διέλευση
συντεταγμένων τμημάτων, σχηματισμών (ανθρώπων, οχημάτων κτλ.) μπροστά από κάποιο
χώρο, από επίσημο πρόσωπο
κτλ. κυρίως σε εθνικές γιορτές,
επετείους κτλ.
Την πομπή, την παρέλαση δηλαδή,
τη συναντούμε ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους στην αρχαία
Αθήνα, όταν η κορύφωση των Παναθηναίων εορταζόταν με την πομπή των Πέπλων. Στην πομπή, που
είχε τελετουργικό χαρακτήρα, μετείχαν μουσικοί που έδιναν το ρυθμό,
αξιωματούχοι, νέοι που οδηγούσαν
τα προς θυσία ζώα, νέες με κλαδιά

ελιάς και προσφορές μέσα σε καλάθια για τη θεά. Είναι αυτή ακριβώς
η παρέλαση η οποία αναπαρίσταται
στη ζωοφόρο του Παρθενώνα. Στα
Ανθεστήρια, άλλη σημαντική γιορτή, κεντρική σημασία είχε η πομπική είσοδος του ∆ιονύσου, ενώ στα
Ελευσίνια Μυστήρια, την έκτη και
σημαντικότερη ημέρα, τη μέρα του
Ίακχου, η κορύφωση ερχόταν με
τη συμμετοχή τριάντα χιλιάδων ανθρώπων (σύμφωνα με τον Ηρόδοτο) στην πορεία από τον Κεραμικό
μέχρι το Θριάσιο Πεδίο.
Αλλά ας μην πάμε μακριά. Στις
μέρες μας, ο εορτασμός του Πολυτεχνείου δεν είναι αυτό ακριβώς που
περιγράφει ο ορισμός; Πέρασμα,
διέλευση συντεταγμένων τμημάτων,
μπροστά από κάποιο χώρο , κυρίως
σε εθνικές γιορτές, επετείους κτλ!
Με τα συντεταγμένα κομματικά, νεολαιίστικα και συνδικαλιστικά
τμήματα, με στρατιωτικό βηματισμό
(βλέπε ΝΑΡ), μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, με την ελληνική
σημαία στην κεφαλή;
Στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης, κάθε απελευθέρωση μεγάλης
πόλης από τους Γερμανούς κατακτητές εορταζόταν με πλήρη παρέλαση, ενώ στα βουνά του νοτιανατολικού Μεξικού ο EZLN (Ζαπατίστικος Στρατός για την Εθνική Απελευθέρωση) υποδέχεται τους πάσης φύσεως διεθνείς αλληλέγγυους
με τον εθνικό ύμνο και παρελάσεις
παιδιών.

Η Παρέλαση γράφτηκε το
1964, κυριολεκτικά μέσα σε ένα
βράδυ (όπως έχει δηλώσει η συγγραφέας), και αποτελεί το τέλος της
τριλογίας της Πόλης, μαζί με τη «∆ιανυκτέρευση» και την «Πόλη», ανέβηκε μάλιστα στο Θέατρο Τέχνης
του αείμνηστου Καρόλου Κουν.
Στο έργο αυτό της Λούλας Αναγνωστάκη, οι βασικοί ήρωες είναι
δύο αδέλφια, η Ζωή και ο Άρης,
που ζουν απομονωμένοι από τον
έξω κόσμο σε ένα καταπιεστικό καθεστώς, «εξόριστοι» στην ασφάλεια
του δωματίου τους, ενώ η μόνη τους
επαφή με την πόλη και τους ανθρώπους είναι ένα «παράθυρο». Από
αυτό το παράθυρο περιμένουν μία
μέρα να δουν την έναρξη μίας παρέλασης εθνικής επετείου, που θα
λάβει χώρα στην πλατεία έξω από
το σπίτι τους. Η παρέλαση ωστόσο

δεν γίνεται, ενώ η όλη ιστορία παίρνει μία απρόσμενη τροπή.
Τα δύο αδέλφια παραπέμπουν
σε χαρακτήρες αποσυρμένους από
οποιαδήποτε συμμετοχή στα κοινά,
με κυρίαρχα στοιχεία αγοραφοβίας, έρμαια μιας αόρατης παρουσίας
ενός απόντος πατέρα. Ευνουχισμένες προσωπικότητες, λόγω της καταπίεσης την οποία έχουν υποστεί,
μικρά παιδιά αλλά και ενήλικες ταυτόχρονα, βιώνουν ένα δεσμό ανάμεσά τους, ο οποίος εύκολα περνά από
την ταύτιση στην ανθρωποφαγία. Είναι αυτό το πεδίο του έργου το οποίο
αξίζει να ιδωθεί κάτω από ένα ψυχαναλυτικό πρίσμα. Το άλλο, ίσως και
σημαντικότερο, είναι η αντιπαράθεση, η διελκυστίνδα δηλαδή ανάμεσα στο χώρο της ιδιώτευσης, τον περιχαρακωμένο προσωπικό χώρο
από τη μια και το δημόσιο χώρο, το

Η παρέλαση
Κείμενο: Λούλα Αναγνωστάκη
Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολάρι
Σκηνικά-κοστούμια: ∆άφνη Κούτρα
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάνθη Γραμματικού
Παίζουν: Μάνος Καρατζογιάννης, Βασιλική Τρουφάκου
Θέατρο του Νέου Κόσμου / Κάτω χώρος
Αντισθένους 7 & Θαρύπου /Νέος Κόσμος /Σταθμός μετρό FIX
Τηλέφωνο: +302109212900,
Παραστάσεις: ∆ευτέρα και Τρίτη, έως και 22 Φεβρουαρίου 2012
Ώρα έναρξης: 21.00
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό-κάρτες
ΟΑΕ∆), 10€ (ομαδικό)

χώρο του συλλογικού από την άλλη.
Όσο και αν κυριαρχούνται από την
απόσυρση στα άδυτα που έχουν
φτιάξει, η επαφή, έστω και οπτική,
μέσω του παραθύρου, με τον κοινωνικό χώρο, το χώρο της παρέλασης,
είναι αυτή που αντιπαλεύει την απομόνωση. Και είναι αυτή η αντιπαράθεση η οποία κάνει το έργο, στα αντιμνημονιακά χρόνια τα οποία περνάμε, σύγχρονο και επίκαιρο.
Το σκηνοθέτη Ένκε Φεζολάρι,
αλβανικής καταγωγής, τον είχαμε
συναντήσει πρώτη φορά πριν τέσσερα χρόνια ως ηθοποιό στο έργο
«Ένας στους δέκα». Στην παρθενική
του εμφάνιση ως σκηνοθέτης επιλέγει να αναμετρηθεί με ένα έργο βαθιά πολιτικό. Ένα έργο στο οποίο,
με βάση την ιδεολογική αντιπαράθεση των περασμένων χρόνων, οι
ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Έτσι,
μπορεί να διαβάσουμε στο σημείωμά του για την παράσταση «Σε εποχές όπου η κατάρρευση του νόμου
και του ήθους εκμηδενίζει την ανθρώπινη υπόσταση, η ιδιώτευση
έχει καταστροφικές συνέπειες για
το κοινωνικό σύνολο. Η μη συμμετοχή στα κοινά, η εκούσια απομόνωση, η αδιαφορία και προπαντός
ο φόβος αντιμετώπισης της πραγματικότητας παραλύει και αποδυναμώνει όχι μόνο το ίδιο το άτομο,
αλλά και τον περίγυρό του. Ιδιαίτερα
σε περιόδους κρίσης, γίνεται εμφανές πόσο οι ζωές μας είναι άρρηκτα
δεμένες, αφού οι πράξεις μας έχουν
«πολιτικό» αντίκτυπο στους συνανθρώπους μας. Η αδιαφορία λοιπόν,
ως μια καταστρεπτική πράξη..», από
την άλλη, όμως, δείχνει να μην είναι
ανεπηρέαστος από την ιδεολογική
σύγκρουση γύρω από το θέμα των
παρελάσεων.
Οι δύο ηθοποιοί υπηρετούν
τους ρόλους με καλές ερμηνείες, όμως φαίνεται σαν να υπάρχει
μία έλλειψη συνολικής σκηνοθετικής πρόσληψης του έργου, πράγμα
που το καθιστά άνισο στη προσέγγισή του. Έτσι, τα ευρήματα τα οποία
καλούνται να υπηρετήσουν δεν χαρακτηρίζονται πάντα ως εύστοχα.
Το έργο, γραμμένο στα μετεμφυλιακά χρόνια, όπου το συλλογικό είχε
να αντιμετωπίσει την κρατική τρομοκρατία, χρειάζεται μια συγκροτημένη οπτική γωνία για να αναδείξει
τη φρεσκάδα της επικαιρότητας την
οποία κουβαλάει.
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Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Η κατάκτηση του Νότιου Πόλου
Εκατό χρόνια πριν, οι Νορβηγοί φόρεσαν τα γυαλιά στη βρετανική αυτοκρατορία

Ο

Οι στολές της ομάδας βασίστηκαν στις φορεσιές των Εσκιμώων Νέτσιλικ και ήταν φτιαγμένες από δέρμα
φώκιας με επένδυση γούνα ταράνδου και κουκούλα από προβιά αρκτικού λύκου.
λή ήταν για ταξίδι στον βορρά και
όχι στον νότο. Έτσι, όταν οι εφημερίδες δημοσίευσαν την κατάκτηση
του Βορείου Πόλου από τον Κουκ,
το 1908, και τον Πίρι έναν χρόνο αργότερα, κάθε ενδιαφέρον για
τον Βόρειο Πόλο εξανεμίστηκε και
το νορβηγικό κοινοβούλιο ακύρωσε τα κονδύλια για την αποστολή. Ο
Αμούδσεν, απτόητος, έβαλε υποθήκη το σπίτι του και πούλησε τα πάντα για να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Ο στόχος πλέον ήταν ο Νότιος Πόλος και η κατάκτησή του και
τελικά το Φραμ απέπλευσε από τη
Νορβηγία για τον νότιο Ατλαντικό
τον Αύγουστο του 1910.
Πριν ο ήλιος δύσει για τέσσερις μήνες, τον Απρίλη του 1911,
οι Νορβηγοί είχαν αποθηκεύσει
εφόδια σε τρεις αποθήκες στις 80,
81 και 82 μοίρες νότια αντίστοιχα.
Οι διαδρομές με τα έλκηθρα για

;

την εναπόθεση των εφοδίων είχαν
αποδείξει ότι τα σκυλιά μπορούσαν να ταξιδεύουν σχετικά γρήγορα (την πρώτη μέρα είχαν καλύψει
απόσταση 28 χλμ.) και τα σκι επέτρεπαν στους άνδρες να ακολουθούν τα έλκηθρα χωρίς καθυστέρηση. Η κούραση των σκυλιών στο
τελευταίο ταξίδι, στην αποθήκη των
82 μοιρών, έκανε τον τελειομανή
Αμούδσεν να αποφασίσει να ζέψει
περισσότερα σκυλιά σε κάθε έλκηθρο και κατά τους τέσσερις μήνες της ανταρκτικής νύχτας, το ξύλο
των ελκήθρων τρίφτηκε έτσι ώστε
να ελαφρύνουν κατά ένα τρίτο.
Όταν ο ήλιος ανέτειλε ξανά τον
Αύγουστο του ’11, ο Αμούδσεν
ήθελε να ξεκινήσει αμέσως για τον
πόλο, αλλά το αφόρητο κρύο παραλίγο να οδηγήσει σε τραγωδία,
όταν στις 8 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν για να επιστρέψουν κακήν κα-

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
6)ΟΜΑΡ-ΖΗΛΩ
7)ΣΑΙ-ΙΩΛΚΟΣ
8)ΙΛΥΣ-ΙΩΝΑ
9)ΑΠΟΝΟ
10)ΚΟΨΟΝΟΥΡΗΣ

δυση γούνα ταράνδου, και κουκούλα από προβιά αρκτικού λύκου,
που δεν παγώνει στον ψυχρό αέρα.
Οι δε μπότες για τα σκι ήταν προϊόν πειραματισμών και βελτιώσεων επί δύο ολόκληρα χρόνια, μέχρι
να καταλήξουν στο βέλτιστο σχέδιο
από άποψη λειτουργικότητας και
μόνωσης από το κρύο. Ο Αμούδσεν, αδυνατώντας να καταλάβει
την απόρριψη των σκυλιών ως ελκυστήρες των ελκήθρων από τους
Άγγλους και της επιλογής των μηχανοκινήτων τρακτόρων, σχολίασε δηκτικά ότι, «αν πεθάνει κάποιο
σκυλί στο ταξίδι, μπορείς να το φας
ή να ταΐσεις τα υπόλοιπα σκυλιά μ’
αυτό, ενώ αν χαλάσει ένας τράκτορας, είναι απλώς ένας σωρός από
παλιοσίδερα στον πάγο».
Η αρχική επιδίωξη του Αμούδσεν, το 1908, ήταν να ταξιδέψει στον
Βερίγκειο Πορθμό, ανάμεσα στην
Αλάσκα και τη Σιβηρία όπου, αφού
οδηγούσε το πλοίο του μέσα στους
πάγους, θα το άφηνε να παρασυρθεί από τα παγωμένα ρεύματα, για
να φτάσει κάποτε στον Βόρειο Πόλο
ή κοντά σ’ αυτόν, ώστε να σταλεί μια
αποστολή απ’ το πλοίο για να τον
κατακτήσει. Όλες οι επιχορηγήσεις
και οι συνεισφορές για την αποστο-

ΚΑΘΕΤΑ :
1)ΤΡΥΦΗΛΟΤΗΣ
2)ΕΥ∆ΟΚΙΜΗΣΗ
3)ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ
4)ΑΖΟΝ-ΝΝ
5)ΓΟΛΕΤΑ-ΕΑΣ

ι Βρετανοί θα έφταναν
στον πόλο πέντε βδομάδες αργότερα και
δεν θα επιβίωναν στο
ταξίδι της επιστροφής προς τη βάση
τους. Πολλά έχουν γραφτεί για τον
ανταγωνισμό μεταξύ της νορβηγικής και της βρετανικής αποστολής, σχετικά με το ποιος θα έφτανε
πρώτος στον Νότιο Πόλο, και αυτή
η ιστορία, με την τραγωδία και τον
θρίαμβο που εμπεριέχει, αποτελεί
ένα ύψιστο παράδειγμα ανθρώπινου θάρρους, απίστευτης θέλησης,
αλλά και των τραγικών συνεπειών
των λάθος επιλογών στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες πάνω στον
πλανήτη.
Αρχηγός της νορβηγικής αποστολής ήταν ο Ρόαλντ Αμούδσεν,
ένας από τους πλέον σκληροτράχηλους εξερευνητές και των δύο πόλων της Γης. Με παροιμιώδη επιμονή και υπεράνθρωπη αντοχή, ο
Αμούδσεν ήταν ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για την αποστολή.
Αφού διάλεξε προσωπικά τα μέλη
της ομάδας του, ανέθεσε στον καθένα τους έναν τομέα και επέβλεπε τις
προετοιμασίες από κοντά. Με βάση
τις προηγούμενες εμπειρίες του στη
βόρεια Γροιλανδία, επέλεξε σχολαστικά τα ρούχα που θα φορούσαν
στο ταξίδι, καθώς και τον τρόπο ταξιδιού, που θα γινόταν αποκλειστικά με έλκηθρα, που τα έσερναν τα
ανθεκτικά στο ψύχος γροιλανδικά
χάσκι, και σκι. Οι στολές της ομάδας βασίστηκαν στις φορεσιές των
εσκιμώων Νέτσιλικ και ήταν φτιαγμένες από δέρμα φώκιας με επέν-

κώς μια βδομάδα αργότερα, αφού
άντεξαν σε θερμοκρασίες -56 βαθμών Κελσίου. Το ταξίδι των πέντε
Νορβηγών προς τον πόλο θα ξεκινούσε τελικά στις 19 Οκτωβρίου,
με τέσσερα έλκηθρα και πενήντα
δύο σκυλιά. Η πρόοδος της ομάδας
ήταν γρήγορη και στις 17 Νοέμβρη έφτασαν στους πρόποδες της
ανταρκτικής οροσειράς, την οποία
πέρασαν μέσω του απότομου παγετώνα Άξελ Χάιμπεργκ, που τους
έβγαλε σε υψόμετρο 3200 μ. Εκεί,
κράτησαν δεκαοχτώ σκυλιά και
σκότωσαν τα υπόλοιπα για να φάνε
οι ίδιοι, αλλά και τα εναπομείναντα
σκυλιά. Ο κάθε οδηγός ελκήθρου
σκότωσε τους σκύλους της ομάδας του, πράγμα που έριξε κάθετα
το ηθικό τους, καθώς άνθρωποι και
ζώα είχαν αγωνιστεί μαζί επί εβδομάδες. Την επομένη, αφού αποθήκευσαν το κρέας για την επιστροφή,
κίνησαν εκ νέου προς τα νότια.
Η πορεία τους διέσχισε μια περιοχή με βαθιές σχισμές και στις 8
∆εκέμβρη πέρασαν το νοτιότερο
σημείο που είχε περάσει ποτέ άνθρωπος, τις 88 μοίρες και 23 νότια
που είχε φτάσει ο Βρετανός Σάκλετον το 1909. Ο πάγος ήταν πλέον
πιο βατός και στις 14 ∆εκεμβρίου
έφτασαν στην περιοχή του πόλου.
Τις επόμενες τρεις μέρες υπολόγισαν με ακρίβεια τον γεωγραφικό
Νότιο Πόλο και έστησαν τη νορβηγική σημαία σε ένα αντίσκηνο,
αφήνοντας μέσα ένα γράμμα για τη
βρετανική αποστολή. Η επιστροφή
ολοκληρώθηκε στις 25 Γενάρη του
1913. Η ομάδα είχε ταξιδέψει 3440
χλμ σε 99 μέρες στο πιο αφιλόξενο μέρος της Γης, με θερμοκρασίες σταθερά κάτω από τους μείον 30
βαθμούς Κελσίου. Στο βιβλίο του
για την αποστολή, ο Αμούδσεν σημείωσε ότι «ο πόλος είναι ένα παγωμένο, σκοτεινό, τρομακτικό μέρος, αλλά ήταν η μικρή γωνιά του
πλανήτη που απέμενε απάτητη».

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ :
6)ΛΙΜΝΑΖΩ-ΝΟ
1)ΤΕΝΑΓΟΣ-ΨΚ
7)ΟΜΑΝ-ΗΛΙΟΥ
2)ΡΥΑΖΟΜΑΙ
8)ΤΗΝ-ΕΛΚΩ
3)Υ∆ΡΟΛΑΙΛΑΨ
9)ΗΣΗ-ΑΩΟΝ
4)ΦΟΚΝΕΡ-ΥΠΟ 5) 10)ΣΗΣΙΣ-ΣΑΟΣ
ΗΚΟ-ΙΣΟΝ

Τη 14η Ιανουαρίου του 1911, το
ειδικά διασκευασμένο ιστιοφόρο Φραμ της νορβηγικής ανταρκτικής αποστολής έριξε άγκυρα στον Κόλπο των Φαλαινών,
το νοτιότερο σημείο στο οποίο
ήταν δυνατόν να εισχωρήσει
πλοίο μέσα στο στενό άνοιγμα του φράγματος πάγου της
Θάλασσας του Ρος. Στο σημείο
εκείνο οι Νορβηγοί θα έστηναν
τον καταυλισμό τους και από κει
θα ξεκινούσαν το επικό ταξίδι
τους για την κατάκτηση του νότιου πόλου της Γης, που θα γινόταν πραγματικότητα ακριβώς
έντεκα μήνες αργότερα, στις 14
∆εκεμβρίου του 1911.
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CINE ρήξη

Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Το λιμάνι της Χάβρης
«Τι ωραίο πράγμα δυο άνθρωποι
που αγαπιούνται!» Ιδού η καρδιά
της καινούργιας ταινίας του Άκι Καουρισμάκι, που απ’ τη Φινλανδία,
την πατρίδα του, πέρασε απέναντι,
στη βόρειο ακτή της Γαλλίας, όπου
και το πολυσύχναστο λιμάνι της Χάβρης.
αι όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται, τα πάντα συνωμοτούν για να τους βοηθήσουν. Μέχρι και θαύματα
γίνονται! Αλλά δύο θαυμαστικά στη
σειρά; Πολύ δεν πάει; Ο Καουρισμάκι, ναι, μας έκανε να τον θαυμάσουμε για την εμμονή του στους ανθρώπους, που τους αγαπά απεριόριστα, και για τον παλιομοδίτικο ανθρωπισμό του, μέσα σε μια πλημυρίδα μηδενισμού της μόδας.
Ο Μαρσέλ Μαρξ είναι ένας
ηλικιωμένος ατόφιος μποέμ, συγγραφέας κάποτε στο Παρίσι, ο οποίος σήμερα ζει στη Χάβρη, με τη γυναίκα του Αρλετί, και κερδίζει τα
προς το ζειν ως λούστρος. Γνωστός
τζαμπατζής στα μαγαζάκια της γειτονιάς, «έχει ένα χρέος όσο του Κογκό», αλλά ζει ανεπηρέαστος από
την κρίση. Φίλος του, λούστρος κι
αυτός, ο Τσαγκ, από το Βιετνάμ, που
το ονομά του δεν είναι Τσαγκ, καθώς κυκλοφορεί για χρόνια χωρίς
χαρτιά, με την ταυτότητα κάποιου
άλλου. Ο Ιντρισά πάλι είναι ένα μικρό αγόρι από την Αφρική, που τον
«ξεβράζει» η θάλασσα μέσα σ’ ένα
κοντέινερ. Ο μικρός είναι ο μόνος
που διέφυγε τη σύλληψη, απ’ όσους

Κ

ταξίδευαν προς Λονδίνο μέσα στο
εμπορευματοκιβώτιο, όταν το πλοίο
τους άδειασε στη Χάβρη. Η αστυνομία τον κυνηγά κι εκείνος θέλει να
περάσει απέναντι, στις βρετανικές
ακτές, για να βρει τη μητέρα του. Ο
Μαρσέλ θα τον κρύψει και θα τον
βοηθήσει ξοδεύοντας όλες του της
οικονομίες, την ίδια στιγμή που η
γυναίκα του, η Αρλετί νοσηλεύεται
με καρκίνο. Μια πράγματι «ουράνια» συνωμοσία θα αποδώσει στον
Μαρσέλ τον «μισθό» των πράξεών του κι όλοι στο τέλος θα σωθούν.
Απλοϊκές, ρομαντικές χαζομάρες,
ίσως σκεφτείτε. Κι όμως όχι.
Μέσα σ’ ένα κλίμα παλαιοροκάδικου καθαρού ανθρωπισμού,
ο Καουρισμάκι καταγράφει τη λιτή
αυτή ιστορία των καθημερινών
πρωταγωνιστών του χωρίς στήσιμο και δίχως περιστοφές. Σχεδόν
με ευαγγελική απλότητα. «Η δουλειά μας [λούστροι δηλαδή] είναι
κοντά στην αληθινή ζωή, όπως των
ποιμένων. Είναι οι μόνοι που κατάλαβαν την Επί του Όρους ομιλία»,
λέει κάποια στιγμή ο Μαρσέλ στον
μικρό Ιντρισά, τον προστατευόμενό
του. «Πτωχοί τω πνεύματι» τω όντι
όλοι οι ήρωές του, μέχρι κι ο επικεφαλής αστυνομικός της δίωξης. Στο
περιθώριο της σύγχρονης τρέλλας
που ονομάζουμε ζωή, ζουν «κοντά
στην αληθινή ζωή», στον αντίποδα
του μηχανοποιημένου μετανθρώπου της κατανάλωσης, της πόζας,
του ολοστρόγγυλου μηδενός.
Κοντά σ’ έναν κινηματογράφο

κλασικό, που τον έχουμε σχεδόν ξεχάσει από τη δεκαετία του 1930, με
πλάνα «αμερικάνικα», που χωρούν
όλη τη σωματικότητα των ανθρώπων, χωρίς τα πολύ κοντινά της επιτηδευμένης λατρείας των σταρ, όλοι
μας γίνονται οικείοι. Σαν ένα οικογενειακό άλμπουμ με πρόσφατες φωτογραφίες. Με αρκετές δόσεις χιούμορ, μ’ ένα σενάριο μινιμαλιστικό,
χωρίς εξωπραγματικά ευρήματα, ο
Καουρισμάκι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί νεορρεαλιστής. Μόνο
που το στυλιζάρισμά του, τόσο που
μόλις να τα διαπερνά όλα μια εικονογραφική πατίνα, του δίνει περισσότερο έναν αέρα ποιητικού υπέρλογου ρεαλισμού, κοντινού στην
κωμωδία του Ζακ Τατί ή του Μπάστερ Κήτον, όπως εύστοχα έχει επι-

σημανθεί.
Ο Αντρέ Βιλμς είναι ένας υπέροχος Μαρσέλ Μαρξ, πολύ καλοί
και όλοι οι υπόλοιποι: η Κάτι Ουτίνεν στο ρόλο της Αρλετί, ο Μπλοντίν Μιγκέλ σαν Ιντρισά –μια υπέροχη, αρχαία φιγούρα, όπως και ο
παππούς του–, ο Κουόκ Ντανγκ
Νγκουέν σαν Τσαγκ κινούνται με
φυσικότητα μέσα σε μια πραγματικότητα, που μοιάζει με θαύμα, καθοδηγούμενοι από έναν θαυματοποιό σκηνοθέτη. Η φωτογραφία είναι κι αυτή κλασική, καθαρή, με
φωτισμούς που θυμίζουν την παλιά εβδομαδιαία φωτογραφία, η δε
μουσική κι αυτή στο χρώμα του μεσοπολέμου. Θά ’λεγε κανείς ότι εδώ
δεν έχουμε να κάνουμε με τη Χάβρη του 2011, μα με μια κωμόπο-

λη κάπου στην επαρχία, ανέπαφη
από τις σημερινές ταραχές της κρίσης. Σαν μέσα σ’ ένα όνειρο, πλην
όμως ζωγραφισμένο μ’ έναν λεπτοδουλεμένο ρεαλισμό της πιο απτής
πραγματικότητας, των ανθρώπων
δηλαδή, ο μικρόκοσμος του λιμανιού της Χάβρης, ένας κόσμος ηλικιωμένων παιδιών, μοιάζει μ’ έναν
παράδεισο αφημένον κάπου στη
γη, μιαν Εδέμ δυτικά του κατοικημένου κόσμου, όπου οι αντιφάσεις
της ιστορίας και της ανθρωπότητας
δεν λύνονται. Μένουν ένα αιώνιο
αίνιγμα, στο οποίο κάποτε αντηχεί η
λύση, η αγάπη.
Σ’ έναν χειμώνα βαρύ απ’ τα
σύννεφα των λυπηρών, βαρύ από
το νείκος της πλεονεξίας ενός ανθρωποβόρου συστήματος, η φιλότητα του Καουρισμάκι είναι ένα
καλοκαιρινό ξέφωτο ανέφελης ανθρωπιάς. Είναι σίγουρο ότι η ταινία θα αγαπηθεί, όπως αγαπήθηκε
ήδη, απ’ όταν προβλήθηκε στο 64ο
Φεστιβάλ των Καννών, μαγεύοντας
κοινό και κριτικούς. Εάν ο κινηματογράφος, η τέχνη ευρύτερα, μπορούν να πουν κάτι σήμερα, ο τρόπος του Καουρισμάκι είναι ο πιο γοητευτικός.
Αφού είναι, «ωραίο πράγμα δυο άνθρωποι που αγαπιούνται, γιατί θα πρέπει η κοινωνία να
τους υπαγορεύει τι είναι σωστό και
τι λάθος;» Από τα Οπωροφόρα της
Αθήνας, του Παναγιωτόπουλου, είχαμε να δούμε μιαν τόσο αισιόδοξη
ταινία

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1)Τμήμα ξηράς καλυμμένο
από αβαθή ύδατα αλλά και
τέλμα. - Ο αριθμός 720 με
γράμματα.
2)Ουρλιάζω, σκούζω.
3)Ψιλή βροχή με πολύ
δυνατό άνεμο(καθ.).
4)Ουίλιαμ . . . . . . . , Αμερικάνος
νομπελίστας συγγραφέας
(1897-1962).- Μια πρόθεση.
5)Γράμματα από τον Τηνιακό.Σημείο της αριθμητικής.

6)Αδρανώ, μένω σε
στασιμότητα. - Ξενική άρνηση.
7)Σουλτανάτο της νοτιοδυτικής
Ασίας.- Νομικός και πολιτικός
της αριστεράς από τη Λήμνο
(1904-1985).
8)Ένα άρθρο.- Τραβώ αλλά και
κατάγομαι.
9)Μισή άρνηση. - Ποταμός της
Βαλκανικής σε ελληνικό έδαφος
(αιτ. , καθ.).
10)Κοσκίνισμα (αρχ.).- Βουνό
της Σαμοθράκης.

ηθοποιός.-Προσπαθώ με ζέση
ΚΑΘΕΤΑ
1)Μαλθακότητα, ζωή γεμάτη
απολαύσεις.
2)Αίσια έκβαση , επιτυχία,
προκοπή.
3)Εθισμένος στη χρήση τοξικών
ουσιών.
4)Συνεχόμενα στον Αμαζόνιο.
-Όμοια σύμφωνα.
5)Είδος ιστιοφόρου σκάφους.Γράμματα από το κεράσι.
6) . . . . . . . Σαρίφ, γνωστός

να επιτύχω ή να αποκτήσω κάτι.
7)Μέσα στον Ησαΐα αυτά.Αρχαία πόλη της Θεσσαλίας στο
μυχό του Παγασητικού κόλπου,
πατρίδα του
Ιάσονα.
8)Λάσπη. - Ένας από τους
δώδεκα μικρούς προφήτες της
Π. ∆ιαθήκης (αιτ.).
9)Άσπλαχνο, σκληρόκαρδο.
10)Κόλουρος, κολοβός.
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Εκδηλώσεις, Ιανουάριος 2012
Παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, προβολές σε πόλεις της Ελλάδας
Ομιλητές:

Θεσσαλονίκη 20-21/01/12

∆. Τσιάμαλος, Γ. Μπανάτσας, Γ. Καραμπελιάς.

Μίνι αφιέρωμα στις νέες βαλκανικές ταινίες

Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού οι Εναλ-

Παρασκευή 20/01 - 8 μ.μ.
Ο κόσμος είναι μεγάλος και η σωτηρία της

λακτικές Εκδόσεις, ο ∆ήμος Καρδίτσας και ο Σύνδε-

ψυχής κρύβεται στην γωνία - του Στ. Κομαντά-

σμος Φιλολόγων Ν. Καρδίτσας..

ρεφ (Βουλγαρία)
Σάββατο 21/01 - 8 μ.μ.
Klopka (Η παγίδα) - του Σ. Γκολουμποβίτς
(Σερβία)

Θεσσαλονίκη 28/01, 9μ.μ.
Κοπή πίτας στο στέκι του Άρδην, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική
...Επίσης

Αθήνα 14/01
Η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού
διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Η Ελλάδα με
τις δικές της δυνάμεις μπορεί να εξέλθει της
κρίσης. Συμμετέχουν: Ν. Μαριάς, Π. Γεννηματάς, Ι. Σακκάς, Γ. Καισάριος, Α. Κιντής, Γ. Κατρούγκαλος, ∆. Μπουραντάς, Ν. Λυγερός, ∆.
Μάρδας.

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Καραμπελιά

«Συνωστισμένες στο Ζάλογγο»
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012
βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ 7 μ.μ.
Ομιλητές: Λαοκράτης Βάσσης, Γιώργος Κοντογιώργης, Γιώργος Καραμπελιάς, Κώστας Χατζηαντωνίου

Καρδίτσα 20 Ιανουαρίου 2012
Αίθουσα Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Ηρώων Πολυτεχνείου 3), 7 μ.μ.

Βόλος: Ευρώ ή ∆ραχμή;
21 Ιανουαρίου 2012 στις 12 μ.μ.
βιβλιοπωλείο Χάρτα
Το ευρώ, η δραχμή και η γεωπολιτική διάσταση
της κρίσης. ∆ιοργάνωση: Κίνηση Πολιτών Άρδην
Ομιλητές: Γιώργος Καραμπελιάς,
Γιάννης Ξένος.

15/01 Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα κ.α.:
Η Κίνηση Πολιτών Άρδην συμμετέχει στα καλέσματα ανεξάρτητων πολιτών για κινητοποιήσεις, στις κατά τόπους πλατείες. Να φύγει
τώρα ο Παπαδήμ(ι)ος και η συμμορία του!
Αθήνα (Καλλιθέα) 25.01: Η Ανεξάρτητη
Ομάδα Πολιτών Καλλιθέας και η ‘Ελεύθερη
Κυριακή’ διοργανώνουν προβολή της ταινίας
‘Φόρος Τιμής στην Καταλονία ΙΙ’, για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στο καφέ Τρυποκάρυδος, στις 6 μ.μ

Κυκλοφορεί
ο νέος Λόγιος Ερμής
> ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
> ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
> ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
> ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

