
Η 
κρισιμότητα του επό-
μενου διμήνου για την 
πορεία της χώρας εί-
ναι δεδομένη, όπως 

φαίνεται από τις κατά καιρούς δη-

λώσεις περί χρεοκοπίας, αξιωμα-
τούχων των δυτικών οικονομικών 
κέντρων. Πολύ πρόσφατα, ο διευ-
θύνων  σύμβουλος της Φιτς, αλλά 
και πολλά διεθνή έντυπα, όπως 
π.χ. οι Τάιμς, προβλέπουν πιστω-
τικό γεγονός τον Μάρτιο, δεδομέ-
νης της αδυναμίας της χώρας να 

αποπληρώσει ομόλογο ύψους 15 
δισ. € που λήγει αυτόν το μήνα 
και δεδομένης της αμφίβολης κα-
ταβολής της επόμενης δόσης. 

Την αμέσως προηγούμενη 
περίοδο, στο υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας έλαβε χώρα έκτακτη 
άσκηση λειτουργίας του κρατικού 

μηχανισμού σε καθεστώς ελεγχό-
μενης χρεοκοπίας, με ενημέρωση 
υψηλόβαθμων στελεχών δημόσι-
ων οργανισμών –όπως το ΙΚΑ και 
άλλοι ασφαλιστικοί φορείς– για τη 
λειτουργία των οργανισμών αυ-
τών σε συνθήκες χρεοκοπίας. 
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» Σελίδα 14-15,  Εσωτερικό ομολογιακό δάνειο

Κώστας Γεώρμας

Κατακαημένη χώρα

Σελίδα 10

Να δώσουμε τέλος στους
στυγνούς εκβιασμούς !

Ε 
δώ και τρεις μήνες, το κί-
νημα των «Αγανακτισμέ-
νων» μοιάζει να έχει σι-

γήσει, τη στιγμή που, αντίθετα, θα 
έπρεπε να εντείνει τις κινητοποι-
ήσεις ενάντια στη νέα «ντρίπλα» 
των καθεστωτικών δυνάμεων, 
με την κυβέρνηση Παπαδήμου 
και την προσχώρηση/εγκλωβι-
σμό του Σαμαρά στο μνημονιακό 
στρατόπεδο. 

Την ώρα που έρχονται τα χει-
ρότερα, με το νέο μνημόνιο και το 
οριστικό ξεπούλημα της χώρας, 
λείπει η ισχυρή λαϊκή πίεση που 
θα μπορούσε να τα αποτρέψει και 
να στριμώξει το πολιτικό σύστημα. 
Και αυτό είναι εφικτό, διότι η συ-
ναίνεση των κομμάτων και η εσω-
τερική συνοχή τους κρέμεται από 
μία κλωστή, όπως φάνηκε και στις 
πρόσφατες ψηφοφορίες στη Βου-
λή. Θα αρκούσε μια ισχυρή λαϊκή 
πίεση για να σπάσει. 

Και όμως, αυτή η λαϊκή πίεση 
απουσιάζει την κρισιμότερη στιγ-
μή. Γιατί άραγε; Μήπως έπαψε ο 
λαός να είναι αγανακτισμένος και 
αηδιασμένος; Όχι βέβαια! Αντί-
θετα, όπως καταγράφεται σε όλες 
τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και στη 
στροφή των καθεστωτικών ΜΜΕ, 
που έχουν γίνει  όψιμα και με το 
αζημίωτο «αντιμνημονιακά», η 
αντίθεση του λαού έχει γίνει κα-
θολική. 

Πρέπει λοιπόν αλλού να ανα-

ζητήσουμε τις αιτίες αυτής της 
λαϊκής απουσίας, την ώρα που 
κινδυνεύουμε να μας περάσουν 
οριστικά τη θηλιά στο λαιμό. 

Ανασύνταξη του συστήμα-
τος από τα «αριστερά».

Τ ο σύστημα αμύνεται με νύ-
χια και με δόντια απέναντι 

στη διαφαινόμενη κατάρρευσή 
του και όλο και περισσότερο κι-
νητοποιεί τους θεσμοποιημένους 
αντιπάλους του, την αντιπολίτευση 

της αυτού Μεγαλειότητας.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, 

που προσωποποιούσε ανοικτά 
το κόμμα των σοσιαληστών, την 
προδοσία και την παράδοση της 
χώρας, απομακρύνθηκε, και στη 
θέση του μπήκε ένας «αόρατος» 
τραπεζίτης. Ταυτόχρονα σύρθηκε 
ο Σαμαράς  να βρεθεί στο τραπέ-
ζι των κούισλιγκ, συνυπεύθυνος 
για τη συνέχεια.

Του Νίκου Ντάσιου

Σ ε λ ί δ α  2 1
Αποπαγκοσμιοποί-
ηση

Κείμενα για την κοινωνική αλληλεγγύη                                                                          Σελίδα 16-17 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

∆ιαδίκτυο: Μάχη 
για τη δημοκρατία   
Σελίδα 19

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

Σήμερα

Τι απέγιναν οι «Αγανακτισμένοι»;

Ιωάννα Τσιβάκου

Το θαύμα του συναισθή-
ματος

Σελίδα 11

Σ ε λ ί δ α  2 3

Ο Ν. Ψυρούκης για 
το Κυπριακό

Σταύρος Χριστακόπουλος

Όλοι ζητούν την πτώχευ-
σή μας

Σελίδα 12

Συνέχεια στην 14η σελίδα

Γιάννης Ξένος

Ποντάροντας στη χρεοκο-
πία της χώρας

Σελίδα 13

Τζέιμς Πέτρας

Το 2012 με όρους 
αποκάλυψης

Σελίδα 18

Να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Μόνη λύση, ένα εσωτερικό ομολογιακό δάνειο

Συνέχεια στην 3η σελίδα

Του Γιώργου Καραμπελιά

PSI, η ταφόπλακα της Ελλάδας
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ  

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς, 

Ελένη Σαββάκη, Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας 
∆ημητριάδης, 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
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ορφέως 13, Κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 
από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 
Σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το 
πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 
των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-
νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστο-
κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βι-
βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 
Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

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

Στο παρά πέντε

Αγαπούλα; Τη 
θεσούλα... 
Όταν ξεκινούσε την πολιτική του κα-
ριέρα ο Κυριάκος Βελόπουλος, αρ-
κετοί νεαροί είχαν τη συνήθεια να 
κάθονται ώρες μπροστά στους τη-
λεοπτικούς δέκτες για να παρακο-
λουθήσουν τους πύρινους εθνικούς 
του λόγους. Απολάμβανε βλέπε-
τε το προνόμιο να είναι το μόνο τη-
λεοπτικό πρόσωπο που αναδείκνυε 
τα εθνικά μας θέματα, σε ένα βαθιά 
εθνομηδενιστικό τηλεοπτικό περι-
βάλλον. Και η ανταμοιβή γι’  αυτόν 
δεν άργησε να έρθει, καταρχήν από 
το κανάλι και στη συνέχεια από το 
κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη. Κι 
όμως, ο κύριος Βελόπουλος δε στά-
θηκε μόνο εκεί.
Ανέπτυξε ειδικές σχέσεις με τη νυ-
κτόβια επιχειρηματικότητα της Θεσ-
σαλονίκης, δίνοντάς τους πολιτικό 
άλλοθι, ώστε να συνεχίσουν τις σά-
πιες δραστηριότητές τους. Και προ-
χώρησε ένα βήμα παραπέρα, δίνο-
ντας στον ∆ον Κορλεόνε, τη θέση του 
υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Ημα-
θίας. Με τη δημοσίευση των στοι-
χείων αυτών σε σελίδες του διαδι-
κτύου, το μέχρι πρότινος λαλίστατο 
κοκόρι του κυρίου Καρατζαφέρη σί-
γησε και κρύφτηκε. Μήπως άραγε 
υπήρχαν και άλλες απολαβές, ή κά-
ποιες υπόγειες σχέσεις διαπλοκής; 
Μα πώς θα μπορούσε να λειτουρ-
γήσει αλλιώς, όταν η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα του κόμματος του απο-
πνέει σαπίλα από χιλιόμετρα! Και, 
φυσικά, ούτε λόγος για παραίτηση, 
δεν είναι καιρός να χάνει το μνημο-
νιακό στρατόπεδο πρόθυμα χέρια!
Βέβαια, ο Βελόπουλος δεν θα πρέ-
πει να αισθάνεται μοναξιά. Καθώς, 
ήδη, μια πιο εκσυγχρονισμένη τηλε-
οπτική περσόνα της Θεσσαλονίκης, 
που κι αυτός στις μέρες μας βροντο-
φωνάζει άναρχα κατά του μνημονί-
ου, είχε ζητήσει την προστασία για τα 
μπαράκια του…
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε. Με κάτι 
τέτοιους, σαν τους φίλους σας, η Ελ-
λάδα αιμορραγεί…

Κώστας Βαρούλκοπς

Όσα δεν φτά-
νει η αλεπού, τα 
φτάνει η... αρ-
κούδα!

Πολλοί από μας, κατά βάθος, θα  θέ-
λαμε να βλέπαμε τον Σόρος να δικά-
ζεται πλάι στον Παπανδρέου και τον 
Παπαδήμο…

Γιατί αν οι δυο πρώτοι υποθήκευσαν 
και ξεπούλησαν την περιουσία του 
τόπου μας, ο Σόρος, με τα δίκτυα της 
«ανοιχτής κοινωνίας», υποθήκευε 
και αποδομούσε την αυτοσυνειδησία 
και την ιστορική μνήμη των Ελλή-
νων. Αλλά, όσα δε φτάνει η αλεπού, 
τα φτάνει η Αρκούδα! 

Με έκπληξη είδαμε την πρωτοβου-
λία του Πούτιν να εκδώσει διεθνές 
ένταλμα σύλληψης για τον Σόρος. 
Βλέπετε, αρκετές φορές στις γειτο-
νικές του χώρες είδε τα δίκτυα του 
μάγου επενδυτή να οργανώνουν 
«πορτοκαλί» ή «κίτρινες» επανα-
στάσεις. Και στις εσωτερικές της Ρω-
σίας αναταραχές, μόνο απέξω δεν 
είναι. Και να τα λέμε τα πράγματα 
με το όνομά τους. Καλά έκανε! Από 
πότε, δηλαδή, ένας δηλωμένος τζο-
γαδόρος, που χρεοκοπεί λαούς και 
χώρες για τα ιδιωτικά του συμφέρο-
ντα δεν πρέπει να καταζητείται για το 
έγκλημά του; 

Και ο Πούτιν προχώρησε ένα βήμα 
παραπέρα στην υποστήριξη των ελ-
ληνικών δικαίων. «Η Ελλάδα στε-
ρήθηκε με τεχνητό τρόπο τη δυνα-
τότητα να εξυγιάνει την οικονομία 
της» δήλωσε ο Πούτιν στα πλαί-
σια του οικονομικού φόρουμ «Ρω-
σία 2012». «Μη έχοντας ρευστότη-
τα, αφού δεν έκοβαν νόμισμα, απέ-
μεινε μόνο ένας διαθέσιμος τρόπος, 
η απευθείας μείωση των κοινωνι-
κών δαπανών, που οδήγησε στην 
εξαθλίωση. […] Πρώτα της στέρη-
σαν τη βιομηχανική βάση και μετά 
την καλούν να παράγει από ανύπαρ-
κτες βιομηχανίες και χωρίς να έχει 
λεφτά. […] Ποιος θα επενδύσει σε 
μία οικονομία χωρίς εσωτερική αγο-
ρά; Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε 
φτηνά κάποιες δημόσιες εταιρείες, 
αλλά αυτό θα ήταν λεηλασία, ανά-
λογη με εκείνη που έκαναν στη Ρω-
σία». 

Γιάννης Λόκκας

Όψεις καθεστώ-
τος ΠΑΣΟΚ
Είναι στιγμές που βλέπεις πράγμα-
τα στο ελληνικό κοινοβούλιο που σε 
πιάνουν ταυτόχρονα τα γέλια και τα 
κλάματα. Κατά τη διάρκεια της ψη-
φοφορίας σειράς μέτρων-εντολών 
της τρόικας, ο πολύς κύριος Λοβέρ-
δος ήρθε αντιμέτωπος με τις αρνη-
τικές ψήφους βουλευτών της οικου-

!
Θόδωρος Αγγελόπουλος
Μια στιγμή αφηρημάδας, ένα διερχόμενο 
μηχανάκι, ένα ασθενοφόρο που άργησε 45 λεπτά. 
Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, από τους ελάχιστους 
άξιους Έλληνες που έχουν απομείνει σε αυτόν τον 
τόπο, μας άφησε. Είναι λες και χώρα και περιστάσεις 

κάνουν πογκρόμ σε κάθε τι που αξίζει εδώ, για να βασιλεύσουν δίχως 
κόμπλεξ τα ποικίλα μηδενικά που μας περιτριγυρίζουν. 

Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ο σκηνοθέτης που μίλησε στην 
ψυχή της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Και που έπιασε όχι μόνο τους 
κοινωνικούς σπασμούς μιας περιόδου που χώνευε την τελευταία 
πράξη της εμφυλιακής τραγωδίας, αλλά πήγε και βαθύτερα, 
συλλαμβάνοντας το εθνικό μας αδιέξοδο, την κρίση της ταυτότητας 
που περάσαμε στο μεταίχμιο του 20ου αιώνα, και που έμελλε να μας 
οδηγήσει στην περιπέτεια που ζούμε τώρα.

Πέρα από τα χίλια μύρια αρνητικά που μπορεί κανείς να του κατα-
λογίσει, πέραν του γεγονότος ότι τον τελευταίο καιρό είχε επηρεαστεί 
από το καθολικό χαμήλωμα της κοινωνίας και ίσως είχε χάσει την 
οξυδέρκεια που τον χαρακτήριζε άλλοτε, ο χαμός του Αγγελόπουλου 
αφήνει μια αίσθηση ότι πλέον μείναμε μόνοι. Συμβολίζει την αποψί-
λωση της κοινωνίας από οποιαδήποτε βαθύτερη πνευματική ευαι-
σθησία, την καταδίκη σε μια ξερή κι αφόρητη μνημονιακή επιβίωση. 

Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος ανήκε πολιτικά στην «ανανεωτική 
Αριστερά» και κοινωνικά στην κατεστημένη διανόηση και κάποτε οι 
πολιτικές αποφάνσεις του εγκλωβίζονταν στον συρμό του χώρου του. 
Όμως το καλλιτεχνικό του έργο υπερακόντιζε τα ιδεολογήματα και 
τα κοινωνικά στερεότυπα του ίδιου αυτού χώρου. Τα τελευταία του 
έργα ιδιαίτερα, από το «Τοπίο στην Ομίχλη» και μετά, είναι μια μακρά 
ελεγεία για τον πολιτισμό ενός ελληνισμού που χαροπαλεύει, την ίδια 
ώρα που οι κολλητοί του κορυβαντιούσαν για την «ισχυρή Ελλάδα» 
του εκσυγχρονισμού. Το έργο του αντιπροσωπεύει τον καημό της 
ρωμιοσύνης.                                                                            

μενικής κυβέρνησης! Μιλάμε για 
ένα πραγματικό Βατερλώ για τον Λο-
βέρδο, αν αναλογιστεί κανείς πως 
η κυβέρνηση που συμμετέχει απο-
λαμβάνει τη δεδηλωμένη υποστή-
ριξη των τριών τετάρτων του κοινο-
βουλίου.
Και αντί αυτή η αποτυχία να τον οδη-
γήσει στην παραίτηση ως όφει-
λε, προχώρησε, με το θράσος που 
αντλεί από την κατοχική τρόικα, βή-
ματα παραπέρα! «Σε λίγες μέρες θα 
το ξαναφέρω στη Βουλή!» βροντο-
φώναξε. Μα καλά, κανένας δεν του 
είπε πως το ελληνικό κοινοβούλιο 
δεν είναι φοιτητικός σύλλογος, που 
μπορείς με δυο τρεις συμμαχίες και 
με λίγο τσαμπουκά να περνάς ό,τι 
θες, όπως θες και όποτε το θέλεις;
 Κανείς δεν βρέθηκε να του πει πως 
είναι υπουργός ελληνικής κυβέρ-
νησης που έχει εκλέξει ο ελληνι-
κός λαός και όχι τα τοκογλυφικά 
κοράκια των διευθυντηρίων; Κα-
νείς δεν βρέθηκε να του πει, πως εί-
ναι υπουργός Υγείας για να συντονί-
ζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι για 
να κλείνει νοσοκομεία, να περιορί-
ζει τις φαρμακευτικές δαπάνες και 
να παγώνει ασθενείς; Ποιος όμως 
έχασε την αξιοπρέπειά του για να τη 

βρει ο Λοβέρδος;
Κι όμως, από την αλητεία του Λο-
βέρδου αποκαλύπτεται η ωμή φυσι-
ογνωμία του καθεστώτος Πα.Σο.Κ. 
∆ιότι μπορεί η αποτυχία του Λοβέρ-
δου σε επίπεδο κυβερνητικής πο-
λιτικής να είναι αδιάφορη για τον 
ίδιο και το κόμμα του, αλλά σε επί-
πεδο του κόμματος του μνημονίου, 
του στέρησε τις όποιες του φιλοδο-
ξίες να αναλάβει την ηγεσία του Πα-
σόκ. Έτσι ωστόσο λειτουργούν οι τυ-
χοδιώκτες! Μπορεί η αποτυχία σε 
επίπεδο πραγματικής πολιτικής να 
είναι αδιάφορη, αλλά στο εσωτερι-
κό του καθεστώτος μπορεί να βρε-
θείς, από δελφίνος, γατάκι. Τι κι αν 
όλο το προηγούμενο διάστημα εμ-
φανιζόταν από μακελάρης έως… 
και αντιμνημονιακός, για να λάβει 
το χρίσμα!
Και γι’ αυτό, λίγες μόνο μέρες μετά 
την αποτυχία του, αποχώρησε με 
ένα φιλί, σαν άλλος Ιούδας, από την 
κούρσα διαδοχής του Πα.Σο.Κ., παίρ-
νοντας και τη φανέλα με το νούμε-
ρο 2! 
«Όνειρο ζει, μη τον ξυπνάτε…»!

Α. Π. Έλπιδος 

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
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Ό 
μως αυτό δεν θα αρ-
κούσε για να σιγήσουν 
οι «αγανακτισμένοι». 
Ούτε αρκούσαν τα τάγ-

ματα εφόδου του Παπουτσή, που με 
δολοφονική μανία κτυπούσαν το κί-
νημα. Χρειαζόταν η συμβολή των 
καθεστωτικών δυνάμεων της «αντι-
πολίτευσης». Η κρίση του δικομμα-
τισμού θα έπρεπε να μεταφραστεί σε 
ενίσχυση των κομμάτων της θεσμι-
κής αντιπολίτευσης.  Και δεν πρόκει-
ται μόνο για το φούσκωμα του απο-
κόμματος του παλιού Συνασπισμού, 
της ∆ΗΜΑΡ με τον Φώτη Κουβέλη 
και τη Ρεπούση, αλλά και για τη δι-
οχέτευση της λαϊκής αγανάκτη-
σης στα ελεγχόμενα κανάλια της 
Αριστεράς.

Τωόντι, στην πρώτη φάση, όλες 
αυτές οι δυνάμεις, που επί τόσα 
χρόνια καλλιεργούσαν τον εθνομη-
δενισμό, την πολυπολιτισμικότη-
τα, τον ευρωπαϊσμό, μαζί με τις κυ-
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας 
∆ημοκρατίας, τρόμαξαν μπροστά 
σε ένα ακηδεμόνευτο μαζικό λαϊκό 
κίνημα, που εμφανίστηκε με μόνο 
σύμβολο την ελληνική σημαία.

Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για 
να το υπονομεύσουν. Το ΚΚΕ  το συ-
κοφάντησε από την αρχή. Ο Σύριζα 
στην αρχή το απέρριπτε, ενώ στη συ-
νέχεια προσπάθησε να το αλλοιώ-
σει και να το βάλει στα ακίνδυνα κα-
λούπια της ψευδοαριστερής αντιπο-
λίτευσης. Χαρακτηριστική υπήρξε η 
αντίθεση στην πλατεία Συντάγματος, 
ανάμεσα στη «επάνω» πλατεία, του 
λαού, την οποία θεωρούσαν εθνικι-
στική,  και την «κάτω» πλατεία, όπου 
ήταν μαζεμένα όλα τα γκρουπού-
σκουλα. Ας θυμηθούμε τι προσπά-
θειες έκαναν για να διωχθεί η ελ-
ληνική σημαία, σύμβολο της αντί-
στασης του ενιαίου ελληνικού λαού, 
από τις πλατείες. Τέλος, επιστρατεύ-
τηκαν και οι «ένοπλες» δυνάμεις του 
στρατοπέδου. Οι ψευδώνυμοι αντι-
εξουσιαστές, οι οποίοι στην πραγμα-
τικότητα παρασιτούν στη συγκεκρι-
μένη εξουσία, και είχαν ταχθεί από 
την αρχή ενάντια στο κίνημα. Εξ άλ-
λου συμμερίζονται τα ίδια ιδεολο-
γικά και πολιτισμικά πρότυπα με 
τους δήθεν αντιπάλους τους – το μί-
σος της πατρίδας, την ξενομανία, τον 
άκρατο ατομικισμό και τη λογική 
του πλιάτσικου. Και έκαναν ό,τι μπο-
ρούσαν για να προβοκάρουν και να 
διαλύσουν το κίνημα. 

Είναι χαρακτηριστική η τελευ-
ταία μεγαλειώδης συγκέντρωση 
στην πλατεία Συντάγματος,  στις 20 
Οκτωβρίου 2011, όταν κουκουλο-

φόροι και κνίτες, ο καθένας από την 
πλευρά του, διέλυσαν –με τη συμβο-
λή της αστυνομίας του Παπουτσή– 
την τελευταία μεγάλη συγκέντρωση 
του κινήματος. 

Οι ανεπάρκειες των «αγανακτι-
σμένων»

Ωστόσο υπάρχει και μια δεύτερη 
αιτία γι’ αυτήν τη σιγή, οι αδυ-

ναμίες του ίδιου του κινήματος το 
οποίο, απέναντι σε τόσες επιθέσεις, 
από τους κρανοφόρους  έως τους… 
κουκουλοφόρους, δεν κατόρθωσε 
να αντισταθεί αποτελεσματικά. ∆εν 
κατόρθωσε να αποκτήσει μια ενιαία 
κατεύθυνση και στόχευση. ∆εν δια-
τύπωσε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, 
δεν επιχείρησε έστω  να συγκροτή-
σει ένα ευρύ αντιμνημονιακό μέτω-
πο. Γι’ αυτό, και παρότι αντιστάθηκε  
με νύχια και με δόντια, οδηγήθηκε 
προσωρινά στη σιγή και μάλιστα τη 
χειρότερη στιγμή.

Στο επίπεδο της πλατείας, δεν 
μπόρεσε να αυτοοργανωθεί απο-
τελεσματικά για να αντιμετωπίσει τα 
Ματ και τους κουκουλοφόρους, με 
αποτέλεσμα να συρρικνωθεί η μαζι-
κή του έκφραση.

Στο επίπεδο της ιδεολογικής 
συνοχής, απέτυχε να διαμορφώσει 
ένα ρεαλιστικό και συνεκτικό πρό-
γραμμα άρνησης του μνημονίου και 

ταυτόχρονης σωτηρίας της πατρί-
δας. Αντίθετα, παρασύρθηκε πολύ 
συχνά από τυχοδιώκτες, εξημμέ-
νες κεφαλές, κάποτε και ψυχιατρι-
κές περιπτώσεις, σε δρόμους αδι-
έξοδους. Και το σύστημα έσπευσε 
να χρησιμοποιήσει τέτοιες περιπτώ-
σεις, όπως κάνουν τα λαμόγια- επι-
χειρηματίες, οι οποίοι χρησιμοποι-
ούν  τα κανάλια, τα ραδιόφωνα και 
τις εφημερίδες που ελέγχουν, για να 
επιταχύνουν τη χρεοκοπία της χώ-
ρας, το πέρασμα στη δραχμή σε συν-

θήκες κατάρρευσης, ώστε να μηδε-
νίσουν τα χρέη και τις ζημιές τους. Γι’ 
αυτό προβάλλουν τις πιο αδιέξοδες 
και ακίνδυνες για το σύστημα στρα-
τηγικές.  Και το κίνημα δεν αναλογί-
στηκε τι άραγε προκάλεσε το επανα-
στατικό μένος του Κοντομηνά, του 
Κουρή, του Κυριακού και των φε-
ρεφώνων τους;

Το ίδιο, δυστυχώς, συνέβη στο 
επίπεδο του «αντιμνημονιακού με-
τώπου». Ένα τέτοιο μέτωπο, σε μί-
νιμουμ βάση, αποτελούσε αίτημα 
και ζητούμενο του λαού για να μπο-
ρέσει να απαντήσει και σε ένα στοι-
χειώδες πολιτικό και εκλογικό επί-
πεδο. Και όμως, ενάμιση χρόνο μετά 
την έκφραση αυτού του αιτήματος 
από πολλές δυνάμεις, όχι μόνο δεν 
συγκροτήθηκε κάτι ανάλογο, αλλά 
αντίθετα ενισχύθηκαν και πάλι τα 
κόμματα της ξεπερασμένης αντιπο-
λίτευσης. 

Χαρακτηριστικός υπήρξε ο ρό-
λος του Μίκη Θεοδωράκη και των 
πρωτοβουλιών του, της «Σπίθας» 
και της «ΕΛΑ∆Ας», που φάνηκαν 
να σαρκώνουν την ελπίδα για τη 
συγκρότηση ενός τέτοιου μετώπου. 
Και όμως, αυτά τα σχήματα απέκλει-
σαν την πιθανότητα  πολιτικής με-
τεξέλιξής τους και συμμετοχής στις 
εκλογές, ώστε να εκφραστεί η λαϊ-
κή αγανάκτηση. Έτσι, με εσωστρέ-

φεια, αποχωρήσεις και διαγραφές, 
η «Σπίθα» αυτοσυρρικνώθηκε, ενώ 
η «ΕΛΑ∆Α» κατέληξε, πριν καν 
γεννηθεί, σε μετωπικό σχήμα του 
Συνασπισμού, το οποίο διαχειρίζο-
νται διάφοροι αιώνιοι μεταλλαγμέ-
νοι Κνίτες. 

Εν τέλει, όπως καταγράφεται και 
στις δημοσκοπήσεις, ένα μεγάλο 
μέρος των «αγανακτισμένων» ανα-
γκάζεται να καταφύγει στα γνωστά 
κόμματα, υπεύθυνα για την κατάντια 
της μεταπολίτευσης. Οι οργανωτικές 
πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν 
από τον Θεοδωράκη, αντί να δώ-
σουν πολιτική διέξοδο στους αγανα-
κτισμένους, μπλόκαραν στην πρά-
ξη –ηθελημένα ή αθέλητα, δεν έχει 
σημασία– τη δυνατότητα συγκρότη-
σης ενός τέτοιου μετώπου και λει-
τούργησαν  αρνητικά για την ανά-
πτυξη του κινήματος. 

Τι να κάνουμε

Αυτές οι αδυναμίες, απαντούν 
εκ του αντιθέτου, και στα αιτή-

ματα που τίθενται επιτακτικά σήμε-
ρα: Επανεμφάνιση του κινήματος, 
πιο οργανωμένου στις «πλατείες» 
της χώρας, ιδεολογική διαύγαση και 
διαμόρφωση μίνιμουμ θέσεων, συ-
γκρότηση ενός πολιτικού υποκει-
μένου, που θα αποτελέσει τη βάση 
για ένα αυθεντικό αντιμνημονια-
κό μέτωπο.  Και τώρα, άμεσα, κινη-
τοποίηση, για να αποφευχθεί η κα-
ταστροφή της υπογραφής του νέου 
μνημονίου. 

Οι αγανακτισμένοι πρέπει να με-
ταβληθούν σε ένα πατριωτικό, κοι-
νωνικό και αντιμνημονιακό κίνημα,  
διότι διαφορετικά παραμονεύουν 
και άλλοι – οι φαιοχίτωνες–  μνηστή-
ρες, που θα επιχειρήσουν να εκτρέ-
ψουν και να χρησιμοποιήσουν τη 
λαϊκή αγανάκτηση. Το σενάριο παί-
χτηκε και αλλού, στο παρελθόν. Αν 
αφήσουμε τους τυχοδιώκτες και την 
εθνομηδενιστική χαβιαροαριστερά 
να λυμαίνονται το κίνημα των αγα-
νακτισμένων, σε συνθήκες καθολι-
κής και καταλυτικής κρίσης της χώ-
ρας, τότε αναπόφευκτα θα προβά-
λουν και άλλες αυταρχικές, φαιές 
απαντήσεις στην κρίση. 

Και στο μεταξύ ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος, άμεσα, είναι  η διαιώνιση  
της κυβέρνησης Παπαδήμου, ή η 
ακυβερνησία, που θα επιτρέψει στις 
αντιδημοκρατικές λύσεις να επιβλη-
θούν. Γι’ αυτό εξάλλου πασχίζουν  τα 
εσχάτως «επαναστατικοποιημένα»  
κανάλια και ραδιόφωνα! 

Γιώργος Καραμπελιάς

Tο κίνημα των «αγανακτισμένων» μοιάζει να έχει σιγήσει, τη στιγμή που θα έπρεπε να εντείνει τις κινητοποιήσεις 

Τι απέγιναν οι «αγανακτισμένοι»;
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Η τελευταία μεγαλειώδης συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος  ήταν στις 20 Οκτωβρίου 2011, όταν 
κουκουλοφόροι και κνίτες, ο καθένας από την πλευρά του, διέλυσαν –με τη συμβολή της αστυνομίας του 
Παπουτσή– την τελευταία μεγάλη συγκέντρωση του κινήματος 

“ 

Οι αγανακτισμέ-

νοι πρέπει να 

μεταβληθούν σε 

ένα πατριωτικό, 

κοινωνικό και 

αντιμνημονια-

κό κίνημα,  δι-

ότι διαφορετικά 

παραμονεύουν  

οι φαιοχίτωνες  

μνηστήρες...
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Είναι αλήθεια πως, μια σύντομη βόλτα 
στις σελίδες του διαδικτύου αρκεί για 
να αντιληφθείς τα αδιέξοδα που γεν-
νά οι σταδιακή πορεία προς τη συντε-
ταγμένη ή ασύντακτη χρεοκοπία. Και 
αρκετοί είναι οι συμπολίτες μας που 
έχουν αναπτύξει μια τελολογική προ-
σέγγιση για τα ζητήματα που αφορούν 
τις προοπτικές του τόπου μας, χωρίς, σε 
μεγάλο βαθμό, να έχουν άδικο.

Α   ν κάτι όμως έχει να μας επιδείξει 
η πλούσια ιστορική μας παράδο-
ση είναι πως, σε στιγμές εθνικής 
κρίσης ή καταστροφής, ο ελληνι-

κός λαός βγάζει στην επιφάνεια εξαιρετικές 
πνευματικές και παραγωγικές δυνάμεις. 

Μια αντίστοιχη κίνηση συντελείται στις 
μέρες μας, δυστυχώς σε εμβρυακά ακό-
μη επίπεδα, που συνάγεται από ορισμένες 
στατιστικές εκτιμήσεις ή παραδείγματα.

Ρεκόρ δεκαετίας σημείωσαν οι ελληνι-
κές εξαγωγές το 2011, καθώς, χωρίς καν να 
συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του ∆ε-
κεμβρίου, έσπασαν το φράγμα των 20 δισ. 
ευρώ. Αιτία για την έκρηξη των εξαγωγών 
είναι η στροφή πολλών ελληνικών επιχει-
ρήσεων στις ξένες αγορές, ως αντιστάθμι-
σμα της μειωμένης ζήτησης στη χώρα. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανα-
κοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ), το ύψος των ελληνικών εξαγω-
γών κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Νο-
εμβρίου 2011 σημείωσε άνοδο 39,51% 
σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 
2010.

Παράλληλα, ενδεικτική του κλίματος εί-
ναι η πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών: 
«Ενδιαφέρουσα εξέλιξη στα αποτελέσμα-
τα είναι ότι, για πρώτη φορά, η ανεξαρτησία 
κινητοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό των επι-
χειρηματικών αρχικών σταδίων με κίνητρο 
την ευκαιρία (20,2%), ενώ η αύξηση του ει-
σοδήματος, που αποτελούσε παραδοσιακά 
τον κινητήριο μοχλό αυτών των επιχειρη-
ματιών στην Ελλάδα, αφορά στο 18,6% ένα-
ντι 26,8% το 2009. ∆εδομένης της υφιστά-
μενης κρίσης, θα μπορούσε να υποστηρι-
χθεί πως η αυτονομία αποτελεί ενδεχομέ-
νως την απάντηση αυτών των ατόμων στην 
αβεβαιότητα και τις δυσχέρειες που επι-
κρατούν στην αγορά εργασίας».

Την ίδια στιγμή που αλλάζει η κατεύ-
θυνση των μικρών επιχειρηματικών προ-
σπαθειών, προς ένα δρόμο αυτονομίας και 
εξαγωγικής δραστηριότητας, στην ύπαιθρο 
συντελείται μια νέα δημογραφική και οικο-
νομική ανάπτυξη. 

Ενδεικτική είναι η δήλωση του  προέ-
δρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδι-
οκτητών Φορτηγών ∆ημοσίας Χρήσεως: 

«Οι μετακομίσεις από την Αθήνα προς την 
επαρχία έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 80% 
σε σχέση με πέρυσι». Ενώ ο πρόεδρος της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στη Θεσ-
σαλονίκη,  επισημαίνει ότι: «Τα τελευταία 
δύο χρόνια έχουν τριπλασιαστεί οι αιτήσεις 
για μαθήματα όπως τυροκομία και οινο-
ποιία». Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα 
με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, 
μόνο το 2010 οι αγρότες αυξήθηκαν κατά 
8%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 60.000. 
Ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα δρομο-
λογείται η ενοικίαση σε νέους ανέργους 
1.100 αγροτεμαχίων που ανήκουν στο ελ-
ληνικό δημόσιο, με την ελπίδα πως, μέσα 
στο 2012, θα έχει ενοικιασθεί αγροτική γη 
συνολικού εμβαδού ενός εκατομμυρίου 
στρεμμάτων. Ήδη οι αιτήσεις έχουν αγγί-
ξει τις 2.300 και αυξάνονται με γεωμετρική 
πρόοδο μέρα τη μέρα.

Κι αν οι στατιστικές είναι απρόσωπες 
και απόμακρες, μέσα στον ασφυκτικό κα-
θημερινό βομβαρδισμό της οικονομικής 

διάλυσης, αξίζει να σημειώσουμε την πρω-
τοβουλία του δήμου Λάρισας, που υιοθέτη-
σε πρακτικές υποστήριξης των ανέργων τις 
οποίες μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο 
στην Κούβα!

Οι δημοτικές λοιπόν αρχές της Λάρι-
σας, διέθεσαν σε κατοίκους της περιοχής 
έκταση συνολικά 20.000 τ.μ. μέσα στον ιστό 
της πόλης, στη συνοικία της Νέας Πολιτεί-
ας. Συγκεκριμένα, δημιούργησαν αγροτε-
μάχια 50 τ.μ., τα οποία παραχώρησαν προς 
καλλιέργεια κυρίως σε νέους άνεργους, σε 
ηλικιωμένους, αλλά και σε ειδικές ομάδες, 
όπως μαθητών και προσκόπων. Ήδη έχουν 
δοθεί σε κατοίκους τα πρώτα 100 αγροτε-
μάχια ενώ καθημερινά δέχονται 10-15 αι-
τήσεις. Ο δήμος ανέλαβε έως και το αρδευ-
τικό σύστημα, καθώς η παροχή νερού είναι 
δωρεάν, ενώ οι νέοι καλλιεργητές έχουν τη 
δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν σπό-
ρους και μπορούν παράλληλα, όσοι δεν δι-
αθέτουν, να χρησιμοποιήσουν τα αγροτι-
κά εργαλεία του δήμου. Μόνη υποχρέωση 
των καλλιεργητών είναι να μη χρησιμοποι-
ούν φυτοφάρμακα ή λιπάσματα και να καλ-
λιεργούν λαχανικά με βιολογικό τρόπο.

Προφανώς όλα αυτά δεν τα σημειώ-
νουμε για να χρυσώσουμε το χάπι της χρε-
οκοπίας μας, αλλά για να δείξουμε πως η 
Ελλάδα της αντίστασης και της επιβίωσης, 
που καταπώς φαίνεται θα μας συντροφεύ-
σει για αρκετές δεκαετίες, ήδη έχει ξεκινή-
σει να εξοντώνει τα παρασιτικά γνωρίσμα-
τα της προηγούμενης περιόδου και να θέ-
τει τις βάσεις ενός νέου μοντέλου δραστη-
ριοτήτων. 

Κι όμως κάτι κινείται... 
Η Ελλάδα της επιβίωσης θέτει τις βάσεις ενός νέου μοντέλου δραστηριοτήτων

Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης είναι το κλασικό δείγμα 
των δημοσιογράφων που υπηρετούν με αξιώσεις 
την εξουσία, γιατί έχουν το προφίλ που αυτή χρει-
άζεται.

Ένα κάποιο αριστερό παρελθόν, προοδευτικός φι-
λελευθερισμός (με την έννοια του αμερικανι-
κού λίμπεραλ), ευφράδεια λόγου και άνεση προ-
σέγγισης σε θέματα που ίσως ενοχλούν τον μέσο 
συντηρητικό πολίτη. Από την εποχή που έκανε εκ-
πομπές στον Σταρ, τον θυμάμαι να προσπαθεί να 
θέσει θέμα μειονοτήτων στην Ελλάδα, αναπαρά-
γοντας τηλεοπτικά κάποιες τηλεφωνικές συνομι-
λίες συμπατριωτών μας στα βλάχικα και στα αρ-
βανίτικα. Εκείνη όμως τη μέρα ατύχησε. Έτυχε στο 
πάνελ να έχει κύριο καλεσμένο τον γνωστό συγ-
γραφέα ∆. Χαριτόπουλο, ο οποίος τον έβαλε στη 
θέση του μιλώντας για την προδοτική δράση της 
ολιγιστότατης κουτσοβλάχικης λεγεώνας καθώς 
και των Τσάμηδων. Του θύμισε επίσης, τους μαυ-
ροσκούφηδες του Άρη και τους αντάρτες του Ζέρ-
βα και το πώς αντιμετώπισαν τους παραπάνω δω-
σίλογους.

Έκτοτε οι εκπομπές του κ. Θεοδωράκη χαρακτηρίζο-
νται από μια υπόγεια μειλίχια προπαγάνδα περί 
της καθυστέρησης και του υφέρποντος ρατσισμού 
της ελληνικής κοινωνίας (π.χ. μετανάστες, υιοθε-
τημένα ελληνόπουλα από Ολλανδούς κ.λπ.).

Στις εκπομπές του έχει παρελάσει ο γνωστότατος 
βουλευτής του Πασ.. συγγνώμη, της ∆ημάρ κ. Ψα-
ριανός όταν δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του και 
πριν μάλιστα εκλεγεί. Καταλαβαίνοντας λοιπόν 
τον ρόλο του Θεοδωράκη, αποφεύγω να συγχύ-
ζομαι παρακολουθώντας τις εκπομπές του στο 
Μεγάλο Κανάλι. Να όμως που η τύχη το έφερε 
την περασμένη Κυριακή να τον παρακολουθήσω. 
Το θέμα του ήταν η οικονομική φούσκα της περα-
σμένης δεκαετίας, στην προ μνημονίου εποχή.

Καλεσμένοι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, η γνωστή αοι-
δός Καίτη Γαρμπή, ο δημοσιογράφος Αντώνης Πα-
παγιαννίδης κι ο γνωστός ομορφάντρας ηθοποιός 
από τη γνωστή διαφήμιση. Μπορώ να πω ότι ο τε-
λευταίος είχε την πιο ψύχραιμη και αντικειμενική 
κρίση για τη φούσκα. Όσο για τους υπόλοιπους… 
εξυπνακισμοί της πλάκας, μελό αυτοκριτική κι 
ένα κλίμα που υποδόρια περνούσε την παγκά-
λειο ρήση «μαζί τα φάγαμε». Φυσικά, κουβέντα 
για το έγκλημα του χρηματιστηρίου, την αποβλα-
κωτική προπαγάνδα του λαιφστάιλ που λάνσαρε 
ο πασόκος Πέτρος Κωστόπουλος, γνωστό πολι-
τικό τέκνο του Λαλιώτη. Εννοείται, ούτε κουβέντα 
για τα ντιλ Σημίτη - Παπαδήμου, με τα σουαπς της 
Γκόλντμαν Σακς που μας τσουβάλιασαν στο ευρώ.

Τέτοιου είδους εκπομπές μπορούν άνετα να μπουν 
στη βιβλιογραφία περί της υποστηρικτικής προ-
παγάνδας του ∆όγματος του Σοκ.

∆εν θα πρέπει λοιπόν ο Σταύρος Θεοδωράκης να 
απορεί, όπως όταν, την προπερασμένη Κυριακή, 
σύντροφος τον στόλισε με δυο μεγαλοπρεπέστα-
τες μούντζες.

Πού έφαγε τις μούντζες ο Θεοδωράκης; Μα στην Πα-
λαιά Βουλή, όπου οι Στ. Μάνος, Κ. Χατζιδάκις, Άν. 
∆ιαμαντοπούλου, Γ. Μπουτάρης κι όλο το σημιτικό 
φασισταριό του νεοφιλελευθερισμού μαζεύτηκε 
για να μας πει ότι δεν χρειάζονται εκλογές.

Εδώ, στον κυρ Σταύρο αξίζει να του υπενθυμίσει κα-
νείς την παροιμία, «σαν τη μύγα στα σκ…».

Νεομαρξιστής

«Σαν τη μύγα 
στα σσσ…»

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, μόνο το 
2010 οι αγρότες αυξήθηκαν κατά 8%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 60.000.

“ 

Με δάκρυα και αίμα, 

τα κυρίαρχα παρασι-

τικά γνωρίσματα της 

κοινωνίας μας, 

αρχίζουν 

και υποχωρούν ...

Του Κωνσταντή Σεβρή
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Ακόμα κι αν οι εκλογές για τον επόμενο 
πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας γί-
νονται σε περισσότερο από ένα χρόνο, οι 
προεκλογικές εκστρατείες και διαμάχες 
έχουν αρχίσει για τα καλά στο πολιτικό 
σκηνικό του νησιού.  

Α 
πό τη μιά ο Νίκος Αναστασιάδης, 
πρόεδρος του ∆ημοκρατικού Συ-
ναγερμού (∆Η.ΣΥ.), επιδεικνύει τη 
σιγουριά ότι θα είναι ο επόμενος 

ηγέτης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ενώ από 
την άλλη ΑΚΕΛ και ∆ημήτρης Χριστόφιας 
σκοντάφτουν στην προσπάθεια να αποποιη-
θούν των ευθυνών τους για μια απ’ τις χειρό-
τερες ηγεσίες που είχε ποτέ ο τόπος. Το μόνο 
που σπάζει τη ρουτίνα του διπολισμού είναι η 
πιθανή δήλωση της υποψηφιότητας του ανε-
ξάρτητου Γιώργου Λιλλήκα, πρώην υπουρ-
γού Εξωτερικών.

Φυσικά, οι συμμαχίες δεν έχουν προλά-
βει να κλειδώσουν. Ο Μάριος Κάρογιαν, πρό-
εδρος του ∆ημοκρατικού Κόμματος (∆Η.ΚΟ.), 
έχει εκφράσει την άποψη ότι οι πολιτικές δυ-
νάμεις πρέπει να υποστηρίξουν κοινό πρό-
εδρο (σάμπως κι έχει γίνει ποτέ αυτό), ενώ ο 
Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος της Βουλής 
και της Ε.∆.Ε.Κ., δεν υποστηρίζει κανέναν, μη 
αποκλείοντας το γεγονός να κατέλθει ο ίδιος 
ως υποψήφιος. Το ίδιο και ο απορριπτικός 
πρόεδρος του ΕΥΡΩ.ΚΟ., ∆ημήτρης Συλλού-
ρης. Άρα δεν αποκλείεται να βρεθούμε τον 
Φεβρουάριο του 2013 ενώπιον πέντε με έξι 
υποψηφίων στην κάλπη. 

Χωρίς να έχει γίνει καμιά δημοσκόπηση, 
παρά μόνο εικασίες σε διάφορα ιστολόγια και 
εφημερίδες, είναι ξεκάθαρο ένα πράγμα: Ότι 
ο Νίκος Αναστασιάδης αποτελεί, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον, το φαβορί για τη θέση του 
προέδρου. Εφόσον δηλαδή ο Χριστόφιας έχει 
καταφέρει, με την ανικανότητα και την πολι-
τική του, να απομακρύνει το ∆ΗΚΟ και την 
Ε∆ΕΚ από την κυβέρνηση και να χάσει την 
υποστήριξη ακόμα και ακελικών, και ενώ οι 
προσπάθειες δημιουργίας τρίτου πόλου πέ-
φτουν στο κενό, ο γνωστός ανανικός και υπέρ-
μαχος της ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Ομοσπον-
δίας Ν. Αναστασιάδης οδεύει αργά, αλλά απο-
φασιστικά προς το προεδρικό μέγαρο. Βεβαί-
ως, υπάρχει και ο παράγοντας Εκκλησία. Ο 
αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β� είχε δηλώ-
σει πολλάκις την επιθυμία να δημιουργήσει ο 
ίδιος έναν τρίτο πόλο για τις προεδρικές εκλο-
γές, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να προ-
ωθεί την υποψηφιότητα Γιώργου Λιλλήκα.

Όλα είναι ανοιχτά. Οι υποψήφιοι των δύο 
μεγάλων κομμάτων, χωρίς ουσιαστικές δια-
φορές στην πολιτική του Κυπριακού, μάχο-
νται κι αντιμάχονται για να συσπειρώσουν 
τον κόσμο τους και εμείς μόνοι με τον εφιάλτη 
να μη βρούμε εκείνο το τρομακτικό δίλημμα 

Αναστασιάδης-Χριστόφιας, που θα οδηγήσει 
την Κύπρο στην καταστροφή. Η δημιουργία 
τρίτου πόλου είναι επιτακτική, αν επιθυμού-
με να αποτρέψουμε τουλάχιστον το ξεπούλη-
μα του νησιού…

***

Η «κοινή οχληρία» του «Βλάκα πρόεδρε, 
παραιτήσου»...

«...Ενώ οδηγούσε το όχημά του, έβγαλε το 
κεφάλι από το παράθυρο και απευθυνόμε-
νος προς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε 
ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, φώναξε, «βλά-
κα πρόεδρε, παραιτήσου» και συνεπεία αυ-
τού προκάλεσε ενόχληση στο κοινό κατά την 
άσκηση των κοινών δικαιωμάτων του», ανα-
φέρεται στο κατηγορητήριο που στέλνει τον 
35χρονο Ελληνοκύπριο στα δικαστήρια για 
κοινή οχληρία. Ο κατηγορούμενος παρουσι-
άστηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο, και πήρε 
αναβολή για τις 5 Ιουνίου. 

Πρόκειται για μια πρωτοφανή κίνηση του 

προέδρου. Ενώ τόσοι και τόσοι απλοί πολί-
τες τον έβρισαν και τον καλούσαν να παραιτη-
θεί, ο ∆ημήτρης Χριστόφιας επέλεξε να κατη-
γορήσει τον έναν, αυτόν που δεν άκουσε καν 
μέσα στο θωρακισμένο και κλιματιζόμενο αυ-
τοκίνητό του. Αυτές οι πράξεις, εκτός του ότι 
μας κάνουν διεθνώς ρεζίλι, αποδεικνύουν πε-
ρίτρανα πως το καθεστώς βρίσκεται εδώ και 
μήνες (αν όχι από την αρχή της θητείας Χρι-
στόφια) σε πλήρη αποσύνθεση, προβαίνο-
ντας σε ανούσιες ενέργειες εκδικητικότητας. 
Αντί να ασχολούνται οι κυβερνώντες με την 
οικονομική κρίση, με το φυσικό αέριο, ή να 
ψάξουν το γιατί οι διαπραγματεύσεις στο Κυ-
πριακό μας οδηγούν με γρήγορους ρυθμούς 
στην ολοκληρωτική τουρκοποίηση της νή-
σου, κάθονται και κατηγορούν έναν πολίτη, ο 
οποίος είχε όλα τα δίκαια να φωνάξει του Χρι-
στόφια να παραιτηθεί. 

Τη διασάλευση της ειρήνης και την κοι-
νή οχληρία φαίνεται να προκαλεί κάποιος 
που εκείνο το μεσημέρι ήταν στο απέναντι 
αμάξι. Χωρίς άλλη επιλογή, δηλαδή, ο πρόε-
δρος Χριστόφιας συντηρεί ένα εμφυλιοπολε-
μικό κλίμα, όπως έκανε και το καλοκαίρι με 
τις αντιδιαδηλώσεις των νεολαίων του ΑΚΕΛ 
και τις εμπρηστικές δηλώσεις του. Αυτό, όπως 
δείχνει η ιστορία, οδηγεί μονάχα στην κατα-
στροφή. Γι’ αυτό, τέτοια εμπρηστικά κατηγο-
ρητήρια, που γελοιοποιούν κάθε δημοκρατι-
κό θεσμό, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, την 
ολοένα και μεγαλύτερη απομάκρυνση της 
κυπριακής κοινωνίας από το σάπιο κατεστη-
μένο. 

Φάλτσα προέδρου και εκλογές
Κύπρος: Ξεκίνησε η προεκλογική συζήτηση•Στο δικαστήριο επειδή φώναξε «Παραιτήσου» 

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Από την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στα ΚΑΠΗ ελληνικής ∆ιοίκησης Λευκωσίας

Μανώλης Γλέζος

«Όταν ξεκίνησε η δουλειά αυτή και βρέθηκε 
ο λαός ότι οφείλει, πήγε στις τράπεζες και 
απέσυρε τις καταθέσεις του σε ένα πολύ με-
γάλο βαθμό. ∆εν τις έχει ξαναγυρίσει. Οι 
μεν πλούσιοι, 600 δισ. τα πήγαν στην Ελ-
βετία, ο δε φτωχός λαός, η γυναικούλα τα 
έβαλε στην κάλτσα της, ή μες στο στρώμα, 
ο γέροντας το ’βαλε σε μια κρύπτη στο μπα-
ούλο του.

Αν ο λαός πίστευε ότι μια κυβέρνηση του λέει 
την αλήθεια και υπηρετεί τα λαϊκά συμφέ-
ροντα -που σημαίνει να επανέλθουν οι συ-
ντάξεις, να επανέλθουν οι μισθοί κ.λπ.- τότε 
θα μπορούσε να κάνει ένα εσωτερικό ομο-
λογιακό δάνειο. Έχει ξαναγίνει στην Ελλά-
δα εσωτερικό δάνειο το 1922, αναγκαστικό, 
όμως. Εγώ λέω να είναι εθελοντικό προς το 
λαό και αναγκαστικό προς τους δημοσίους 
υπαλλήλους που έχουν πάνω από 12.000 
εισόδημα το χρόνο και σε όσους συναλλάσ-
σονται με το ∆ημόσιο».

Συνέντευξη στο περιοδικό Crash, Ιούνιος 2011

Γιάννης Βαρουφάκης 

«Πάμε τώρα στο σημαντικότερο, πρώτο, ερώ-
τημα: Στην εξασφάλιση αυτάρκειας του ελ-
ληνικού δημοσίου για αυτό το χρονικό διά-
στημα δώδεκα μηνών. Πως θα μπορέσει το 
δημόσιο να καλύψει τις ανάγκες του από τα 
πενιχρά του έσοδα τις επόμενες εβδομάδες 
και μήνες; Με τις εξής τρεις κινήσεις:

Εσωτερικός δανεισμός βάσει νέου ανταποδοτι-
κού φορο-ομολόγου του ελληνικού δημοσί-
ου το οποίο μόνο Έλληνες φορολογούμενοι 
θα μπορούν αγοράζουν. Η ιδέα εδώ είναι 
ότι ο φορολογούμενος δανείζει το δημό-
σιο αγοράζοντας μονοετή, διετή, πενταετή 
και δεκαετή φορο-ομόλογα τα οποία θα φέ-
ρουν μηδενικό επιτόκιο αλλά θα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται, την ώρα που λήγουν, 
για την αποπληρωμή φόρων στο δημόσιο 
με έκπτωση που θα καθορίζει η αγορά αυ-
τών των φορο-ομολόγων (που, βεβαίως, θα 
μεγαλώνει με την διάρκεια του φορο-ομό-
λογου). Έτσι, όσοι σκοπεύουμε να μείνου-
με στην Ελλάδα, θα έχουμε κίνητρο, ουσια-
στικά, να προκαταβάλουμε τους φόρους μας 
των επόμενων ετών με  σημαντική έκπτω-
ση. Προσέξτε ότι αυτά τα φορο-ομόλογα θα 
μπορούν να αγοράζονται και να μετα-πω-
λούνται αλλά μόνο από Έλληνες φορολο-
γούμενους (δηλαδή κατόχους ΑΦΜ), κα-
θώς οι υπόλοιποι δεν έχουν κανέναν λόγο 
να τα αγοράζουν (δεδομένου του ελληνι-
κού επιτοκίου). Για τον ίδιο λόγο ούτε και οι 
Οίκοι Αξιολόγησης έχουν λόγο να τα... αξιο-
λογούν. Θεωρώ ότι, στο πλαίσιο ενός καλά 
διατυπωμένου σχεδίου εθνικής αυτο-διά-
σωσης, το οποίο θα έχει ακολουθήσει ένα 
περήφανο ΟΧΙ, οι Έλληνες πολίτες θα θελή-
σουν να δανείσουν το κράτος εξαγοράζο-
ντας την μελλοντική φοροαπαλλαγή τους».

«Το Νέο όχι», 27.10.2011, protagon.gr 

Είπαν... για 
το εσωτερικό 
δάνειο... 

“ 

Το τρομακτικό δίλημμα 

Αναστασιάδης ή Χρι-

στόφιας, θα οδηγήσει 

στο ολοκληρωτικό ξε-

πούλημα του νησιού...
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Οι τοπικές οργανώσεις κλείνουν. 
Στις νομαρχιακές επιτροπές κό-
βεται το ρεύμα ή έρχονται κατα-
σχέσεις για απλήρωτα τιμολόγια. 

Σ τις πάλαι ποτέ ΠΑΣΚ 
των δημοσίων υπαλ-
λήλων, σε πρόσφατες 
συνδικαλιστικές ανα-

μετρήσεις  η πασοκική παράτα-
ξη περνάει σταθερά από την πρώ-
τη στην τρίτη θέση. Και σε κεντρικό 
επίπεδο, ο δόλιος βλαξ, γνωστότε-
ρος κι ως ΓΑΠ, έχει κολλήσει στην 
προεδρική καρέκλα και δεν λέει να 
κουνηθεί. Κι όμως, όσο κι αν φαίνε-
ται παράξενο, η επιμονή του βλάκα 
δεν είναι παράλογη. Φθείρει τους 
δελφίνους μέσα από μια κυβέρνη-
ση που συνεχίζει την ιδία και χειρό-
τερη πολιτική, χωρίς τυπικά ο ίδιος 
να χρεώνεται την ευθύνη. Ξαναπαί-
ζει το παιχνίδι του 2007, όταν κατήγ-
γειλε τα συμφέροντα των βαρόνων 

του Τύπου, που δεν τον ήθελαν στην 
προεδρία. Παίζοντας δε με τις καθυ-
στερήσεις, οδηγεί το κόμμα του σε 
ένα από τα χαμηλότερα δημοσκοπι-
κά ποσοστά του κι από την ίδρυσή 
του ακόμα. Επιμένει στην καταστα-
τική εκλογή από τη βάση. Κι όμως, 
αυτό το τελευταίο είναι και το κλει-
δί. Για ένα 15% που έχει απομείνει 
μετά από όλον αυτό τον κουρνιαχτό 
και τον τρόμο πάνω από τη χώρα, 
γιατί ο ΓΑΠ να είναι το πρόβλημα; 
Γιατί λοιπόν σε αυτό το ποσοστό ο 
ΓΑΠ να μη διεκδικήσει ένα μεγάλο 
ποσοστό, ή ακόμα και την πλειοψη-
φία σε μια εσωτερική αναμέτρηση;

Το πρόβλημα όμως για τον Λαό 
και το Έθνος δεν είναι αυτό καθαυ-
τό το ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ. Είναι το ευ-
ρύτερο Κόμμα του Μνημονίου, το 
οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο στό-
χο, καθώς και την αντίστοιχη μιντια-
κή δύναμη πυρός έναντι των πολυ-
διασπασμένων αντιπάλων του.

Στα πράσινα καφενεία των εκτός 
πραγματικότητας συνταξιούχων, στα 

σόσιαλ μίντια, οι παρεμβάσεις πρώ-
ην και νυν πασόκων δείχνουν ότι 
συνειδητά προσπαθούν να οδηγή-
σουν τους πρώην ψηφοφόρους στο 
δεκανίκι του Κουβέλη.

Ήδη τα σενάρια για δύο Πα.Σο.Κ., 
ένα κλασικό υπό τον ΓΑΠ (δεν εί-
ναι για γέλια) κι ένα εκσυγχρονιστι-
κό (με όποιον να είναι) ζυμώνονται 
έντονα στους κύκλους του τηλεοπτι-
κού πριγκιπάτου του Κολωνακίου.

Οι σχεδιασμοί του ΓΑΠ από την 
άλλη μεριά εμποδίζουν ενδεχομέ-

νως τους σχεδιασμούς του Κόμ-
ματος του Μνημονίου. Σε μια Βου-
λή απονομιμοποιημένη και εξευτε-
λισμένη στη λαϊκή και εθνική συ-
νείδηση, πόσο μπορεί να αντέξει η 
κοινοβουλευτική του ομάδα; Στην 
επαρχία ακόμα ο κόσμος γνωρίζε-
ται.

Ο κάθε ή η κάθε βουλευτής του 
Πα.Σο.Κ έχει ανοιχτά ρουσφέτια που 
δεν μπορεί να φέρει εις πέρας, σόγια 
που υποφέρουν όπως κι οι υπόλοι-
ποι απ’ την ανεργία και τη μιζέρια. 

Οι απειλές κι η βία είναι τυφλές, αυ-
τοί που κράζουν, βρίζουν και σφα-
λιαρίζουν είναι οι χθεσινοί ταλιμπάν 
του Πα.Σο.Κ.

Τώρα είναι ίσως απαραίτητη 
όσο ποτέ η μούντζα των αγανακτι-
σμένων: PSI με βρετανικό δίκαιο, 
υπονόμευση της χώρας για το μέλ-
λον δεκαετιών, κατοχή επ’ αόριστον 
ίσως είναι κάτι που δεν μπορούν να 
αντέξουν οι πασόκοι βουλευτές (κι 
όχι μόνο)… Ας τους πιέσουμε όσο 
μπορούμε.

Η τρόικα ξέρει ότι ένα πέρασμα 
των νέων μνημονίων με κάτω από 
180 ψήφους από τη Βουλή αποτελεί 
σοβαρό νομικοπολιτικό πρόβλημα..

Θα είναι η κορυφαία «πονηριά 
της Ιστορίας», που έλεγε κι ο Χέγκελ 
κι η αντίστοιχη της «φάρσας», που 
έλεγε κι ο Μαρξ, οι σχεδιασμοί του 
Κόμματος του Μνημονίου να ανα-
τραπούν από το εσωτερικό μπάχαλο 
του Πα.Σο.Κ κι από τις μικροφιλοδο-
ξίες του ΓΑΠ. Όσοι μπορούμε, λοι-
πόν, ας βοηθήσουμε.

     ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι πραγματικά απορίας άξιο 
το πώς έχει ξαφνικά ανατρα-
πεί η επικρατούσα άποψη για το 
μνημόνιο, την αποτελεσματικό-
τητά του και τις απαιτήσεις των 
δανειστών γενικότερα. Και, φυ-
σικά, αυτό δεν αφορά εκείνους 
(ανθρώπους και συλλογικότη-
τες) που ήδη από το 2009 υπο-
στηρίζαμε ότι τα μέτρα αυτά θα 
δώσουν τη χαριστική βολή στην 
ήδη προβληματική ελληνική οι-
κονομία. 

Ο λόγος γίνεται για τη 
μνημονιακή προπα-
γάνδα που είχε υπο-
στεί ο ελληνικός λαός 

εδώ και δύο χρόνια. Με άριστη 
ενορχήστρωση, η δωσίλογες ντό-
πιες πολιτικές, μιντιακές και γενικό-
τερα συστημικές ελίτ, υποστήριζαν 
με σθένος το μνημόνιο και τα μέτρα 
που έπαιρνε η δοτή κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ (και η συγκυβέρνηση με 
Ν∆-ΛΑΟΣ στη συνέχεια). 

Ακούγαμε λοιπόν τους ντόπιους 
εκπροσώπους της διεθνούς χρημα-
τοπιστωτικής τοκογλυφίας να υπο-

στηρίζουν ότι τα μέτρα του μνημο-
νίου θα σώσουν τη χώρα. Φράσεις 
όπως «το μνημόνιο είναι ευτυχία» 
και «ευλογία για τον τόπο», υπουρ-
γοί που αναρωτιόντουσαν, όταν 
τους ρωτούσαν οι διάφοροι δημο-
σιογράφοι, «πού απέτυχε το μνημό-
νιο», διάφοροι «αναλυτές» και «ακα-
δημαϊκοί» που υποστήριζαν τα «δι-
αρθρωτικά μέτρα» και ένα πλήθος 
καθεστωτικών μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης (με προεξάρχοντα MEGA 
και ΣΚΑΪ αποτελούσαν καθημερινό 
φαινόμενο. Ο λαός που υπέφερε και 
διαμαρτυρόταν με κάθε μέσο δύο 
χρόνια τώρα, στους δρόμους, στις 
πλατείες, στα κινήματα, ήταν «ακραί-
ος», «γραφικός», «μειοψηφίες» και 
«βολεμένος». 

Τα μέτρα ερχόταν το ένα μετά το 
άλλο, το πραγματικό και το ονομα-
στικό εισόδημα μειώνονταν συνε-
χώς, πραγματοποιούνταν νέες αυ-
ξήσεις στη φορολογία, καινούργια 
χαράτσια ερχόταν στο προσκήνιο, 
η πραγματική οικονομία κατέρρεε 
μέρα με τη μέρα και τα διάφορα πα-
παγαλάκια διακήρυτταν πως όλα 
αυτά ήταν προς το συμφέρον της 
χώρας.

Σήμερα λοιπόν, σχεδόν τρία 
χρόνια μετά, η αδιέξοδη πολιτι-
κή του ∆ΝΤ και της Ευρωπαϊκής 

«Ένωσης» (αφού μόνο κατ’ ευφη-
μισμόν μπορεί να θεωρηθεί ένωση 
αυτό το νεοφιλελεύθερο γερμανο-
κρατούμενο μόρφωμα), δείχνει πια 
σε όλη της την έκταση της καταστρο-
φικές της συνέπειες. Μόνο στη διε-
τία 2010-2011, 432.000 φορολο-
γούμενοι αποφάσισαν να βάλουν 
λουκέτα στις επιχειρήσεις τους, είτε 
λόγω της ύφεσης, είτε λόγω της υπέ-
ρογκης φορολόγησης. Η πραγματι-
κή ανεργία έχει ξεπεράσει το 23%, η 

ύφεση είναι στα χειρότερα επίπεδα 
μεταπολεμικά, ενώ τα συσσίτια και 
οι άστεγοι έχουν πολλαπλασιαστεί 
σε τέτοιο βαθμό που αποτελούν πια 
καθημερινότητα. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ο 
λαός έχει στην πλειοψηφία του αφυ-
πνιστεί. Οι πολιτικοί πλέον δεν μπο-
ρούν να κυκλοφορήσουν στον δρό-
μο, σε πολλές περιοχές μάλιστα 
έχουν «επικηρυχθεί» και «καταζη-
τούνται». Όλοι πια καταλαβαίνουν 

ότι τα ψέματα τελείωσαν, ότι ο κό-
σμος δεν τους πιστεύει, ότι έρχεται 
η ώρα τους. Γι’ αυτό και έχουν κατα-
ληφθεί από πανικό. Και πάνω στον 
πανικό τους δεν τηρούν ούτε τα προ-
σχήματα: βουλευτές του μνημονίου 
δηλώνουν πως δεν θα ψηφίσουν 
άλλα άδικα μέτρα, υπουργοί κάνουν 
στροφή 180 μοιρών λέγοντας πως η 
κυβέρνηση ουσιαστικά απέτυχε, άλ-
λοι παραδέχονται ότι δεν διάβασαν 
τι ψήφισαν. Ξαφνικά, είδαν το φως! 
Είδαν αυτά για τα οποία φωνάζαμε 
τρία χρόνια τώρα. Πλέον δημιουρ-
γείται αντιμνημονιακή πτέρυγα ακό-
μη και εντός του -παραπαίοντος πια- 
ΠΑΣΟΚ. Τα κανάλια έχουν αλλάξει 
στάση: «ασκούν κριτική» για τα μέ-
τρα, εξανίστανται με την καταπάτη-
ση της εθνικής μας κυριαρχίας και 
την ωμή παρέμβαση των ξένων στα 
εσωτερικά της χώρας, μεγαλοδημο-
σιογράφοι, ξαφνικά, ανησυχούν για 
τους μισθούς και τις συντάξεις, ξαφ-
νικά «εκρήγνυνται» και φωνάζουν 
για την κατάσταση της χώρας. Άλ-
λοι πάλι επέλεξαν να κρυφτούν, να 
σωπάσουν. Ξέρουν όμως ότι είναι 
πια πολύ αργά. ∆εν μπορούν να ξε-
γελάσουν κανέναν. Ο λαός θυμάται 
τον ρόλο που έπαιξαν και θα τους το 
ανταποδώσει όταν θα έρθει η ώρα. 
«Και αυτό είναι δέσμευση»….

Από το «είναι ευτυχία και ευλογία για τον τόπο», στην αντιμνημονιακή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ! 

Κωλοτούμπες για το μνημόνιο
Του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη

Οι τελευταίες πνοές της “σοσιαληστικής” αυτοκρατορίας

ΠΑΣΟΚ: Οι σπασμοί του ζόμπι

Ο λαός που υπέφερε και διαμαρτυρόταν, στις πλατείες, στα κινήματα, 
ήταν «ακραίος», «γραφικός», «μειοψηφίες» και «βολεμένος».

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Οι απειλές κι η βία είναι τυφλές, αυτοί που κράζουν, βρίζουν και σφα-
λιαρίζουν είναι οι χθεσινοί ταλιμπάν του Πα.Σο.Κ.
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Μεγάλη εντύπωση έκανε ένα άρθρο του 
Μάκη Μαΐλη στον Ριζοσπάστη, το οποίο 
υποστήριζε, λίγο έως πολύ, ότι η πάγια ζα-
χαριαδική θέση περί «προδοτικής αστι-
κής τάξης» είναι λαθεμένη, και δεν σημαί-
νει ότι σήμερα στην Ελλάδα ζούμε συνθή-
κες προδοσίας και εκχώρησης της εθνι-
κής κυριαρχίας από τις άρχουσες τάξεις. 

Μ έχρι και το Βήμα έκανε σχετι-
κή αναφορά, περιγράφοντας τη 
διαμάχη η οποία άνοιξε μετα-
ξύ ΚΚΕ και «λαφαζανικών» του 

ΣΥΡΙΖΑ γύρω από ένα κείμενο του Νίκου Ζα-
χαριάδη του 1946. Όντως, η επιχειρηματολο-
γία του είναι για γέλια, καθώς καταργεί κάθε 
έννοια κοινής λογικής, προκειμένου να δικαι-
ώσει τον σημερινό, μοναχικό και παρανοϊκό 
δρόμο που έχει πάρει το κόμμα: 

Η ανισότιμη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις 
διάφορες αστικές τάξεις και τα αντίστοιχα κρά-
τη αποτελεί την άλλη όψη της ανισόμετρης κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή κάθε 
αστικής τάξης στους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ∆ΝΤ κ.ά.) γίνεται οικειοθε-
λώς και με σκοπό να ισχυροποιήσει τη θέση 
της ενάντια στην εργατική τάξη της χώρας της, 
αλλά και ενάντια στην εργατική τάξη άλλων 
χωρών, αποσπώντας όσο είναι δυνατό μεγα-
λύτερο μέρος από τη λεία.

Τα αστικά κόμματα της Ελλάδας δεν ενερ-
γούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της τρόικας 
ή τη θέληση της Μέρκελ. Ενεργούν από κοι-
νού. Οι διαφωνίες ανάμεσα στις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις αφορούν τους χειρισμούς και τις 
επιλογές για το ποιο τμήμα του κεφαλαίου και 
πόσο θα καταστραφεί, δηλαδή ποιος θα πλη-
ρώσει τη ζημιά σε περίοδο καπιταλιστικής 
κρίσης. Μεταξύ τους επικρατεί ο νόμος της 
ζούγκλας, όμως στην επίθεση ενάντια στους 
λαούς είναι ενωμένοι και ομόθυμοι.

Τι κρύβεται πίσω από αυτό το μνημείο της 
παράνοιας; Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή προσπα-
θεί να αποφύγει ως ο διάολος το λιβάνι οποια-
δήποτε συζήτηση για συγκλίσεις και μέτωπα, 
μπροστά στο φάσμα της κατοχής και της εξα-
θλίωσης που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. 
Σ’ αυτή του την προσπάθεια, προτιμάει ακόμα 
και να δώσει άλλοθι στις προδοτικές άρχουσες 
τάξεις της χώρας μας, από το να εκτεθεί στους 
οργανωτικούς κινδύνους ενός ανοίγματος. Και 
βέβαια, όταν λέμε άνοιγμα, δεν εννοούμε μόνο 
τον ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά, όπως βλέπουν 
δηλαδή μια τέτοια διαδικασία ο Λαφαζάνης ή 
ακόμα και ένα κομμάτι της εξωκοινοβουλευτι-
κής αριστεράς. Για το ΚΚΕ, το ίδιο επικίνδυνο 
είναι ένα άνοιγμα στην ίδια την κοινωνία, στα 
υπό ριζοσπαστικοποίηση λαϊκά στρώματα, τα 
οποία υπερβαίνουν τις παραπλανητικές πλέον 
διαιρέσεις του παρελθόντος. Γι’ αυτό, όχι μόνο 
αρνείται συστηματικά να κάτσει σε οποιοδή-
ποτε τραπέζι διαπραγματεύσεων, αλλά απο-
φεύγει επίσης οποιαδήποτε κίνηση θα απέδι-

δε στο ίδιο το κόμμα την... ηγεμονία, στα πλαί-
σια του αντιμνημονιακού ρεύματος.

Το ΚΚΕ δεν θέλει να αναδειχθεί στον αγώ-
να ενάντια στη νέα κατοχή, ούτε μαζί με τους 
άλλους, αλλά ούτε και μόνο του. Απλούστατα 
γιατί οποιοδήποτε τέτοιο άνοιγμα σε άλλους 
ή μετασχηματισμό του ίδιου του κόμματος σε 
μαζικό κόμμα-μπροστάρη των λαϊκών κινητο-
ποιήσεων, θα προϋπέθετε την... αυτοκατάργη-
σή του! Γιατί, προφανώς, θα έπρεπε να παρα-
μερίσει τον ιδεολογικό και οργανωτικό σκο-
ταδισμό του, να πλήξει την εσωτερική γρα-
φειοκρατία (που είναι πιο δυσλειτουργική κι 
από έναν δημόσιο ημικατεδαφισμένο οργα-
νισμό!), να εγκαταλείψει το εγκεφαλικό κώμα 
στο οποίο έχει θέσει εαυτόν προκειμένου να 
επιβιώσει δίχως ν’ αλλάξει, σε μια εποχή όπου 
όλα καταρρέουν. Να βγει, δηλαδή, από την κα-
τάψυξη. 

Αυτά όμως δεν γίνονται στο σύμπαν της 
ΚΚέδικης παλαιοντολογίας. Ο μηχανισμός 
του κόμματος έχει τη δική του εσωτερική λο-
γική, που ορίζεται στη βάση ενός αμείλικτου 
ενστίκτου επιβίωσης. Κι αυτό το ένστικτο της 

επιβίωσης υπαγορεύει στο ΚΚΕ να μη μεγα-
λώσει ποτέ πέρα απ’ ένα ορισμένο σημείο, 5% 
ή 10%, προκειμένου να διατηρήσει ακλόνητη 
την ιεραρχία και την οργανωτική του συνοχή. 

Αυτός ο πρώτος, υπέρτατος κανόνας λει-
τουργίας, είναι που καθιστά το Κόμμα, «κόμ-
μα της τάξης και της ασφάλειας», ακόμα και σε 
αυτήν την εποχή της κρίσης. Γιατί ακριβώς η 
κρίση και άρα η αμφισβήτηση των κομματι-
κών στεγανών, η ανατροπή των πολιτικών δι-
αιρέσεων στους κόλπους των λαϊκών στρωμά-
των και η ανάδυση ενός νέου ρεύματος αντί-
στασης στις επιλογές των αρχουσών τάξεων 
και της τρόικας, βάζουν το κόμμα σε περιπέ-
τειες. Το ΚΚΕ πολύ θα επιθυμούσε να παρα-
μείνει στη χρυσή εποχή του δικομματισμού, 
όπου έπαιζε τον ρόλο του ασώτου υιού του πο-
λιτικού συστήματος και επωφελούνταν προ-
νομιακά από την κοινωνική διαμαρτυρία, δί-
χως να κάνει τίποτα. Και αισθάνεται υπερβο-
λικά αμήχανο, τώρα που το κομματικό σύστη-
μα της ύστερης μεταπολίτευσης διαλύεται σαν 
πύργος από τραπουλόχαρτα. Γι’ αυτό αρχικά 
υποστήριζε ότι «η κρίση είναι φτιαχτή», και γι’ 
αυτό και τώρα επιμένει να λέει «μάχη με την 
πλουτοκρατία», και βάζει στην πρώτη γραμ-
μή το ΠΑΜΕ, επιμένοντας σ’ έναν αυτιστικό 
εργατισμό, τη στιγμή που ακόμα και η επιβί-
ωση της χώρας παίζεται στο κεντρικό πολιτι-
κό σύστημα. 

Για όσους θυμούνται καλά, την ίδια αντα-
νακλαστική συμπεριφορά είχαν και τα ηγετικά 
στελέχη του ΚΚΕ πριν αρχίσει η εθνική αντί-
σταση, που επέμεναν στη γραμμή των «εργα-
τικών αγώνων στις μεγάλες πόλεις». Τότε βέ-
βαια τους έσωσε ο Βελουχιώτης, και η ακόμα 
ζωντανή στην ελληνική ύπαιθρο λαϊκή αντι-
στασιακή ταυτότητα του ελληνισμού.

Να ζει κανείς ή να μη ζει;
Η κομματική νομεγκλατούρα θέτει σε αμφισβήτηση τον λόγο ύπαρξης του ΚΚΕ...

Του Γιώργου Ρακκά

«Τα αστικά κόμματα της Ελλάδας δεν ενεργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της τρόικας»
απόσπασμα από άρθρο του Μάκη Μαΐλη στον Ριζοσπάστη...

ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΝ οι μέρες από τον σχηματισμό της 
κυβέρνησης του Παπαδήμ(ι)ου, φαίνεται πιο 
καθαρά ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα με-
ταμοντέρνο πραξικόπημα.

ΙΣΩΣ Η ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ αναλογία στη νεότερη ελ-
ληνική ιστορία είναι η κυβέρνηση Μεταξά, 
που, πριν από την κήρυξη της τεταρτοαυγου-
στιανής δικτατορίας, κυβερνούσε για πολύ 
καιρό με έγκριση-ανοχή της πλειοψηφίας της 
Βουλής. Για τον σχηματισμό της κυβέρνησης 
του μπατίρη του Λουκά, το Κόμμα του Μνημο-
νίου ήταν έτοιμο από καιρό. ∆ιόλου τυχαία, η 
βουλευτής επικρατείας του Πα.Σο.Κ κ. Πανα-
ρίτη, σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή, είπε 
το αμίμητο, «δυστυχώς, οι πολιτικές του ∆ΝΤ 
για να επιτύχουν χρειάζονται δικτατορίες», 
κι έτρεχε λίγο μετά να τα μαζέψει.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑ γνωρίζει ότι με μια 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΓΑΠ κινουμένη 
άμμο, με το σοκ που έπαθε η λαϊκή πατριω-
τική αντιμνημονιακή δεξιά, όλα είναι ανοιχτά 
εντός του παρόντος κοινοβουλίου. Πρέπει 
λοιπόν δύο πράγματα να συμβούν. Οι εκλο-
γές να αναβληθούν επ’ αόριστον και τα νέα 
μνημόνια να μην περάσουν με κάτω από 180 
ψήφους. Σε αυτή λοιπόν τη λογική το Κόμμα 
του Μνημονίου προέβη στην Παλαιά Βουλή 
την προπερασμένη εβδομάδα σε πρόβα τζε-
νεράλε. Ο ανύπαρκτος πολιτικά Μάνος, με 
την ανύπαρκτη ∆ράση του, μαζί με την αρ-
χοντοχωριάτα ∆ιαμαντοπούλου τον νεοφι-
λελεύθερο Χατζιδάκη και τον αναρχοδεξιό 
γέροντα, που για ολίγες ψήφους εξελέγη δή-
μαρχος, ξεσάλωσαν. Τι για παράταση της κυ-
βέρνησης του μπατίρη του Λουκά είπαν για 
μέχρι το 2013. Τι για αναγκαιότητα για ένα 
πρωθυπουργό Λουκά, ή σαν τον Λουκά μετά 
τις εκλογές, είπαν...

ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΙΝΙΧΘΗΚΑΝ ανοιχτά τη δημιουργία 
του μεγάλου εκσυγχρονιστικού κόμματος, 
στέλνοντας μήνυμα κυρίως στον ολίγιστο Σα-
μαρά. Όταν ένας σεβαστός αστός ακαδημα-
ϊκός διανοούμενος, σαν τον Βασίλειο Μαρ-
κεζίνη, προειδοποιεί με άρθρο του, σε 
κορυφαίο πολιτικό περιοδικό, ότι η εκτροπή 
μπορεί να ολοκληρωθεί με την επίκληση του 
άρθρου 48 του Συντάγματος, πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι να αντιτάξουμε έμπρακτα το 120, 
ή αλλιώς το 114, που έλεγαν οι παλαιότεροι.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ τελείωσε, δυστυχώς, οριστι-
κά. Εκτός από την αποτέφρωση των οικο-
νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του 
Λαού, τώρα έρχεται κι η αντίστοιχη των πολι-
τικών. Η σύλληψη των νεολαιών αφισοκολ-
λητών του Άρδην -δις- έδειξε πού οδηγούμα-
στε. Λίγο μετά ήρθαν οι διώξεις για την 28η 
Οκτωβρίου.

ΚΙ ΕΝΩ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ όλα αυτά τα τρομερά, οι 
χρήσιμοι ηλίθιοι, ή αλλιώς τα επιδοτούμενα 
τάγματα του εθνομηδενισμού, ξαναχτυπούν 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ, το Νοσότρος θυμάται με νοσταλγία 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην δεύτε-
ρη η Υφανέτ γεμίζει την πόλη με αφίσες κατά 
της ελληνικής σημαίας, της εθνικής ενότη-
τας και των Ελληναράδων. Τυχαίο; ∆εν νομί-
ζω...

Μ.Χατζ.

Το plan b του 
κόμματος του 
μνημονίου...

“ 

Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή 

προσπαθεί να αποφύγει 

όπως ο διάολος το λι-

βάνι οποιαδήποτε συ-

ζήτηση για συγκλίσεις 

και μέτωπα...
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Η πνευματική κίνηση στην Ελ-
λάδα περνάει, δυστυχώς, απα-
ρατήρητη, στον βαθμό που οι 
σειρήνες του λαϊκισμού στρέ-
φουν τα φώτα της δημοσιότη-
τας σε παντός είδους οχλαγωγίες 
και... «αγανακτήσεις», στερώντας 
από τον πνευματικό μας κόσμο 
την αναγνώριση που του πρέ-
πει. Παρ’ όλα αυτά, στην πατρί-
δα του Πλάτωνα και του Σωκρά-
τη, του Αριστοτέλη και του Ράμ-
φου, υπάρχουν ακόμη φωνές 
που αντιστέκονται. Ένας τέτοιος 
φάρος στον κυρίαρχο σκοταδι-
σμό είναι και η επιτροπή πρωτο-
βουλίας «Για την Ελλάδα τώρα», 
που διοργάνωσε την ομώνυμη 
εκδήλωση στον χώρο της Παλαι-
άς Βουλής, την Κυριακή, 22 Ια-
νουαρίου.

Ό λη η αφρόκρεμα της 
σύγχρονης διανόησης 
ήταν εκεί. Λαμπροί 
καθηγητές και ανήσυ-

χοι φιλόσοφοι, οξυδερκείς πολιτικοί 
και φερέλπιδες διανοούμενοι, μαχό-
μενες ιστορικοί και αγνοί αγωνιστές 
των Μ.Κ.Ο. (Μη Κοινωφελείς Ορ-
γανώσεις), εμβριθείς κοινωνιολό-
γοι και ασυμβίβαστοι δημοσιογρά-
φοι: εν ολίγοις, φίλεργοι σκαπανείς 
του πνεύματος, σε ένα πραγματικό 
μελίσσι δημοκρατίας και φιλελευ-
θερισμού.

Εκ μέρους της πρωτοβουλίας, 
προλόγισε την εκδήλωση ο Νέστο-
ρας της Νομικής Νίκος Αλιβιζάτος. 
Έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου για 
το ενδεχόμενο αποκοπής από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που 
ενδεχομένως να «θέσει τέρμα στον 
ιστορικό κύκλο που άνοιξε εδώ και 
200 χρόνια ο ελληνικός διαφωτι-
σμός». «Θα πρόκειται για μια κατα-
στροφή», συμπλήρωσε, «ισοδύναμη 
με την Μικρασιατική». Ζήτησε, λοι-
πόν, από τους παρευρισκόμενους, 
«Να τολμήσουν» και να «σπάσουν 
τον νόμο της σιωπής». Είναι και-
ρός είπε, «να βάλουμε για λίγο στην 
άκρη αυτά που μας χωρίζουν και να 
δουλέψουμε όλοι μαζί γι’ αυτό που 
μας ενώνει, δηλαδή τη σωτηρία της 
πατρίδας».

Για τη σωτηρία αυτή μίλησε και 
η υπουργός Άννα ∆ιαμαντοπού-
λου, εκπροσωπώντας το Πασόκ και 
την κυβέρνηση Εθνικής Ημών Σω-
τηρίας. «Να δώσουμε χρόνο στον 
Παπαδήμο», ήταν το μήνυμά της, 
καθώς το ενδεχόμενο εκλογών «θα 
είναι μια πρόσκαιρη νίκη του λαϊκι-
σμού». Ακόμη, όμως, κι αν επιβλη-

θεί, τελικώς, η «όχληση» των εκλο-
γών, δεν χωρούν πισωγυρίσματα: 
«Η επόμενη κυβέρνηση, και ανε-
ξαρτήτως του αποτελέσματος, θα 
πρέπει να είναι κυβέρνηση προ-
γραμματικής συμφωνίας και με 
πρωθυπουργό τύπου Παπαδήμου». 
Ζήτησε, λοιπόν, τη συσπείρωση των 
υγιών δυνάμεων του τόπου, όπως ο 
Αρίστος ∆οξιάδης, ο Στέφανος Μά-
νος, το ΙΟΒΕ, το ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οι-
κονομολόγοι του Λόντον Σκουλ οφ 
Εκονόμικς κ.ά. και υπενθύμισε την 
αλφαβήτα του δημοκρατικού πολι-
τεύματος: πως η σωτηρία χρειάζεται 
στιβαρή ηγεσία, η οποία «να κλείνει 
τα αυτιά της σε όλες αυτές τις βουε-
ρές, τις θορυβώδεις και βίαιες μει-
οψηφίες, που είναι μπροστά μας σε 
κάθε προσπάθεια αλλαγής».

Τον χώρο της σοβαρής αντιπο-
λίτευσης εκπροσώπησε ο Κωστής 
Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας εύ-
στοχα τον λαϊκισμό ως «τον μεγα-
λύτερο εχθρό». Επιχειρηματολόγη-
σε επιτυχώς υπέρ της διεξαγωγής 
εκλογών, καθώς: «Με την καθαρτή-
ριο δύναμη που περιέχουν, θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν τη βαλβίδα 
εκτόνωσης για τους Έλληνες πολί-
τες». «Η σωτηρία της Ελλάδας είναι 
εθνική υπόθεση», τόνισε με νόημα, 
καλώντας αφ’ ενός μεν «ικανούς και 
έμπειρους μάνατζερ να διοικήσουν 

αποτελεσματικά», και αφ’ ετέρου να 
σπάσουν «οι κρατικιστικές αγκυλώ-
σεις και οι ιδεολογικές προκαταλή-
ψεις του παρελθόντος».

Την ανάγκη επιστροφής σε 
μία «κουλτούρα συνεισφοράς στα 
κοινά» επισήμανε και ο «προο-
δευτικός» επιχειρηματίας Γιάν-
νης Μπουτάρης, χειροκροτούμε-
νος θερμά από το «προοδευτικό» 
κοινό. Ο γηραλέος δήμαρχος ανε-
φέρθηκε στους κεντρικούς στρα-
τηγικούς άξονες που θα βασίσει το 
άνοιγμα της Θεσσαλονίκης/Σελανίκ 
στις προκλήσεις του προοδευτικού 
21ου αιώνα: την πώληση του λιμέ-
να, τη συγχώνευση και το κλείσιμο 
νοσοκομείων, το άνοιγμα των ΑΕΙ 
στην αγορά και, τέλος, την εκμάθη-

ση ξένων γλωσσών από τους δημο-
τικούς υπαλλήλους. Μας υπενθύμι-
σε, άλλωστε, το προοδευτικό άνοιγ-
μα της πόλης στους Ισραηλίτες και 
τους Τούρκους, δύο κοινότητες που 
μας φέρνουν «δυσάρεστες μνήμες 
και ενοχές»...

Την σειρά των ομιλητών έκλεισε 
ο Λουκάς Τσούκαλης, πρόεδρος 
του ΕΛΙΑΜΕΠ (αυτής της σύγχρο-
νης «Φιλικής Εταιρείας»), αναλύο-
ντας την παρούσα πολιτική συγκυ-
ρία. «Η χώρα αντιμετωπίζει σήμε-
ρα πρόβλημα υπαρξιακό», δήλωσε 
με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Η δια-
φθορά των κομμάτων και της φοιτη-
τικής νεολαίας οδηγούν στην απα-
ξίωση της δημοκρατίας (την οποία, 
όπως ορθά υποθέτει ο αναγνώστης, 
διασώζει ο διορισμός τραπεζοϋπαλ-
λήλων στην πρωθυπουργία). Ο κος 
Τσούκαλης ήταν πραγματικός κα-
ταπέλτης: «Σε μια περίοδο βαθιάς 
κρίσης και απαξίωσης των πάντων, 
ο λαϊκισμός διογκώνεται, οι συνω-
μοτικές θεωρίες βρίσκουν πρόσφο-
ρο έδαφος, ενώ η ανοχή για τη δια-
φορετική άποψη εξασθενίζει ακόμη 
περισσότερο σε μια χώρα όπου δεν 
ήταν άλλωστε ποτέ ιδιαίτερα ισχυ-
ρή». Εξέφρασε την ελπίδα να απο-
γοητευθούν «οι αντιδραστικοί κάθε 
λογής, δεξιοί και αριστεροί», που μέ-
νουν «κολλημένοι στο δόγμα μιας 

στενά οριζόμενης και ιστορικά ξεπε-
ρασμένης εθνικής κυριαρχίας», και 
να μπορέσουν, επιτέλους, να ενω-
θούν οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις 
της χώρας που, ως τώρα, έμεναν στο 
περιθώριο, καθώς: «Οι κανόνες του 
παιγνιδιού καθιστούσαν την πρό-
σβαση στην πολιτική δυσχερή και 
επώδυνη. Το παιγνίδι ήταν βρόμι-
κο».

Κατόπιν, ήρθε η ώρα του κοι-
νού, για να συμμετάσχει στον γόνι-
μο τούτο διάλογο. «Πώς θα τα κάνε-
τε όλα αυτά, μένοντας στο Πασόκ και 
τη Νέα ∆ημοκρατία;» επετέθη ο βα-
θύνους Στέφανος Μάνος, ξεκινώ-
ντας μια οξεία και ριζοσπαστική κρι-
τική. «Κι εσείς που φύγατε, τι κατα-
φέρατε;» τον επανέφερε στην τάξη 
η μελίρρυτος υπουργός, υπενθυμί-
ζοντας  το πτωχό πλην τίμιο παρελ-
θόν της: «Γεννήθηκα σε ορυχείο και 
δουλεύω από δεκαεπτά ετών». Ο 
δαιμόνιος ρήτορας του φιλελευθερι-
σμού, όμως, είχε την απάντηση έτοι-
μη: «Αν δεν κατάφερα κάτι» είπε, 
απευθυνόμενος στο βαθιά προβλη-
ματισμένο κοινό, «φταίτε εσείς που 
δεν με ψηφίσατε». «Βγείτε απ’ το κα-
βούκι σας!» συμπλήρωσε με σοβα-
ρότητα, απογειώνοντας το πνευματι-
κό επίπεδο της αντιπαράθεσης.

Αυτή την ατολμία, των υγιών δυ-
νάμεων της κοινωνίας, να μετέχουν 
στα κοινά, στηλίτευσε και ο νομομα-
θής κος Αλιβιζάτος, φέρνοντας στον 
νου μας τις πρότερες εύστοχες επι-
σημάνσεις της κας υπουργού για τις 
επελαύνουσες «βουερές μειοψηφί-
ες». Τόσο εντός, όσο και εκτός της αί-
θουσας, ήταν διάχυτος ο προβλημα-
τισμός για την ευθεία απειλή εναντί-
ον του εκσυγχρονισμού και της προ-
όδου που συνιστά τούτος ο –ας μας 
επιτραπεί η έκφραση– χύδην όχλος. 
Εκείνη την ημέρα, όμως, πρυτάνευ-
σαν η κοινή λογική, ο ρεαλισμός, η 
υπευθυνότητα. Κάποια θλιβερά μι-
κροεπεισόδια (λίγες κωμικές, άναρ-
θρες κραυγές περί «προδοτών» και 
«χούντας») δεν μπόρεσαν να αμαυ-
ρώσουν την εκδήλωση και αντιμε-
τωπίστηκαν επιτυχώς από κάποιες 
τυχαίως διερχόμενες διμοιρίες των 
Σωμάτων Ασφαλείας, που έσπευ-
σαν να επαναφέρουν τη δημοκρα-
τία στον χώρο που γεννήθηκε. Αν, 
όμως, εκεί, στην Παλαιά Βουλή, 
μπόρεσε η δημοκρατία να υπερι-
σχύσει, λίγο πιο κάτω, στην Πλατεία 
Συντάγματος, κάποιοι άγνωστοι εί-
χαν στήσει ένα αυτοσχέδιο συσσίτιο 
υπέρ απόρων και αστέγων. Ο λαϊκι-
σμός, ως σύγχρονη λερναία ύδρα, 
αντιστέκεται...

Για την Ελλάδα, τώρα! 
Μία όαση υπευθυνότητας, σε εποχές τρικυμιώδεις...

Του Νικόλα ∆ημητριάδη

“ 

Τα Σώματα 

Ασφαλείας 

έσπευσαν να 

επαναφέρουν τη 

δημοκρατία στο 

χώρο που 

γεννήθηκε... 

Άννα ∆ιαμαντοπούλου: «Να δώσουμε χρόνο στον Παπαδήμο», καθώς το ενδεχόμενο εκλογών «θα είναι μια 
πρόσκαιρη νίκη του λαϊκισμού»
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Ένα μεγάλο μέρος των επιπτώσεων από 
τα μέτρα που εφαρμόζονται στη χώρα 
μας, κατ’ εντολήν των αρχών του ∆ΝΤ και 
της τρόικας, έχει υποστεί και ο τομέας της 
κοινωνικής πολιτικής. Έτσι, μετά το κόψι-
μο μισθών και συντάξεων, τον περιορι-
σμό των εργασιακών κεκτημένων μέσω 
της ελαστικοποίησης της εργασίας, κα-
θώς και της φτωχοποίησης ολοένα και  
μεγαλύτερων ομάδων πληθυσμού, πλήγ-
μα δέχονται τόσο ο τομέας της υγείας όσο 
και ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας.

Η εφαρμογή του νεοφιλελευθε-
ρισμού συνίσταται και στην ευ-
θεία αποδόμηση του κοινωνι-
κού κράτους, μέσω του οποίου 

ένα μέρος του κοινωνικού μισθού επανερχό-
ταν στους εργαζόμενους. Χαμηλά εισιτήρια 
μεταφορών, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβα-
ση στο σύστημα υγείας και παιδείας, παροχές 
υπηρεσιών σε εργαζόμενους και σε συνταξι-
ούχους και άλλα πολλά, έχουν μπει πλέον στο 
μάτι της τρόικας, όχι μόνο γιατί οι κοινωνικές 
δαπάνες δεν συνάδουν με το  νεοφιλελεύθε-
ρο  μοντέλο, αλλά γιατί επίσης πλέον τα «μη 
παραγωγικά υπουργεία» έχουν στοχοποιηθεί 
μέσω της μείωσης του προϋπολογισμού τους.  

Στα πλαίσια αυτά οι δήμοι, ως πρώτος 
βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, έρχονται 
αντιμέτωποι με την πραγματικότητα της το-
πικής κοινωνίας.  Η δραματική υποβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών, με 
τον έναν ή και τους δύο γονείς να είναι πλέον 
άνεργοι, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα κατά τα 
οποία έχει δυσκολευτεί η πρόσβαση σε είδη 
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρούχα), σε σοβαρά 
προβλήματα υποσιτισμού μικρών παιδιών 
(φαινόμενα έντονα πλέον στα σχολεία όλης 
της χώρας, όπου οι  μαθητές προσέρχονται με 
μόλις ένα γεύμα ημερησίως),  σε προβλήματα 
διατήρησης ακόμα και αυτής της οικογενεια-
κής στέγης. 

Σε αυτή την περίοδο, όπου  ολοένα και με-
γαλύτερες ομάδες πληθυσμού έρχονται αντι-
μέτωπες όχι απλώς με την  αποδόμηση,  αλλά 
την κατάρρευση του κοινωνικού και οικο-
γενειακού ιστού, οι οργανισμοί τοπικής αυ-
τοδιοίκησης καλούνται να αντιμετωπίσουν 
την επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσουν 
ως μηχανισμοί οι οποίοι θα αρθρώσουν θε-
σμούς αλληλεγγύης, ώστε να απορροφήσουν 
τα απόνερα που δημιουργούν αυτές οι πολι-
τικές. Οι δήμοι έχουν χρέος να ξεπεράσουν 
τις περιορισμένες ως ελάχιστες δυνατότητες 
που έχουν στα πλαίσια του Καλλικράτη και να 
αναλάβουν δυναμικές πρωτοβουλίες. 

Έτσι, τα διστακτικά βήματα που παρουσιά-
στηκαν στο χώρο των ΟΤΑ μετά το καλοκαίρι, 
τείνουν πλέον να πάρουν τη μορφή κύματος. 
Ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν να 
αντιλαμβάνονται το βάρος της ευθύνης που 
τους αναλογεί και ενεργούν. Σε όλο το μή-

κος και πλάτος της χώρας βλέπουμε να ανα-
πτύσσονται δημοτικοί θεσμοί αλληλεγγύης. 
Από τις παλιές και λίγο πολύ παραδοσιακές 
τράπεζες αίματος των δήμων, έχουμε αρχίσει 
πλέον και περνάμε στην ίδρυση κοινωνικών 
φαρμακείων και ιατρείων, κοινωνικών πα-
ντοπωλείων, αλλά και εστιών αλληλεγγύης με 
είδη πρώτης ανάγκης (ρούχα, οικιακός εξο-
πλισμός, παιχνίδια). Οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν 
έστω και κάτω από την πίεση των δημοτών 
να σηκώσουν το βάρος του αγώνα ενάντια στο 
χαράτσι της ∆ΕΗ, με κάποιους από αυτούς 
(βλέπε ∆. Κορδελιού -Ευόσμου ) να παίρνουν 
την ευθύνη ακόμη και της επανασύνδεσης με 
ίδια μέσα. Άλλοι προβαίνουν στην καταγρα-
φή του μαθητικού πληθυσμού που στερείται 
πρωινό και αναλαμβάνουν τη χορήγησή του. 
Τριάντα τρεις δήμοι από όλη τη χώρα έχουν 
μπει σε πρόγραμμα για τη δημιουργία ξενώ-
νων φιλοξενίας. Ακόμα περισσότερο, κάποιοι 
άλλοι προχωρούν στην ίδρυση κοινωνικών – 
δημοτικών φροντιστηρίων για τους άπορους 
μαθητές (βλέπε δήμος Μαραθώνα). Ακόμα 
πιο πρόσφατα, οι δήμοι ανέλαβαν την ευθύ-
νη προστασίας από το ψύχος των άστεγων συ-
μπολιτών μας, καταδεικνύοντας βέβαια την 
ανάγκη η προστασία αυτή να μονιμοποιη-

θεί. Τέλος, αλλά όχι ελάχιστο, η πολιτική αυτή 
δείχνει να διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό 
φάσμα της χώρας. Έτσι, βλέπουμε από τη μια 
άκρη την ΟΝΝΕ∆ να έχει ιδρύσει δεκαεπτά 
κοινωνικά παντοπωλεία και από την άλλη 
ολοένα και περισσότερα δημοτικά σχήματα 
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς να υιο-
θετούν και να αγωνίζονται για την εφαρμογή 
παρόμοιων θεσμών αλληλεγγύης (σχήματα 
της εξ. αριστεράς τα οποία μέχρι τώρα πάθαι-
ναν αλλεργία και μόνο στο άκουσμα του όρου 
θεσμοί αλληλεγγύης, θεωρώντας τους φιλαν-
θρωπικές δραστηριότητες).

Είναι όμως όλα αυτά τα οποία περιγρά-
ψαμε πιο πάνω πηγή αισιοδοξίας; Την ίδια 
ώρα που οι δήμοι αναλαμβάνουν κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, έστω και υπό την πίεση των 
δημοτών ή και για λόγους ψηφοθηρικούς, δυ-
στυχώς, την ίδια ώρα, αναδεικνύονται κοινω-
νικά ελλείμματα σε αρκετούς από αυτούς. Για-
τί δεν μπορεί από τη μια να κτίζεις θεσμούς 
αλληλεγγύης και από την άλλη να αφήνεις 
απλήρωτους τους εργαζόμενους στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση, να κλείνεις τα κέντρα δημι-
ουργικής απασχόλησης παιδιών ή να τερμα-
τίζεις προγράμματα όπως είναι το «Βοήθεια 
στο σπίτι». ∆εν μπορούν επίσης οι κοινωνικές 
ευαισθησίες  να είναι σε δυσαρμονία με τις οι-
κολογικές. 

Για το επόμενο χρονικό διάστημα οι πρω-
τοβουλίες αυτές, ως «τέκνο της ανάγκης και 
ώριμο τέκνο της οργής», θα  μετατραπούν 
από κύμα σε χιονοστιβάδα. Καθήκον των ορ-
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να υι-
οθετήσουν αυτές τις λογικές και να παλέψουν 
ενάντια στον αποστεωμένο ρόλο που τους 
επιφυλάσσει ο Καλλικράτης. Οι τοπικές κοι-
νωνίες είναι έτοιμες να αναλάβουν αυτό τον 
αγώνα. Οι ∆ήμοι είναι;

Οι δήμοι και η πρόνοια
Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι προκλήσεις που θέτει η κοινωνική κατάρρευση

Του Κώστα Σαμάντη

∆εν μπορεί από τη μία να κτίζεις θεσμούς αλληλεγγύης και από την άλλη να αφήνεις ερ-
γαζόμενους απλήρωτους... 

Βασίλης Βιλιάρδος

«Στα πλαίσια αυτά, η υιοθέτηση «Εθνικών 

Ομολόγων» εκ μέρους της Ελλάδας, 

όπως είχαμε προτείνει με άρθρο μας τον 

Οκτώβριο του 2009, θα είχε συμβάλλει 

σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος του δημοσίου χρέους της, 

εάν είχε ληφθεί η απόφαση τότε – όταν εί-

χαμε επισημάνει την κλιμάκωση της κρί-

σης, η οποία επισπεύσθηκε, μεταξύ άλ-

λων, από τους εσφαλμένους χειρισμούς 

της «νεαρής» τότε κυβέρνησης (άρθρο 

μας). Η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την 

οποία η αγορά ομολόγων εκ μέρους των 

Ελλήνων θα ήταν εις βάρος των καταθέ-

σεων και επομένως των τραπεζών, έχει 

πλέον αποδειχθεί λανθασμένη – αφού η 

μείωση των τραπεζικών καταθέσεων σή-

μερα έχει ξεπεράσει τα 70 δις €, με τις 

περισσότερες από αυτές να έχουν κατευ-

θυνθεί σε ιδρύματα άλλων κρατών, χω-

ρίς να ωφελούν ούτε την Ελλάδα, ούτε τις 

τράπεζες της»

«Η Λύση των ομολόγων», άρθρο στην ιστο-

σελίδα cass.gr (22/12)

Παναγιώτης Κορλίρας 

(καθηγητής στο ΟΠΑ, π. διοικητής ΤτΕ) 

«…είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η δυνα-

τότητα «εσωτερικού δανεισμού» του ελ-

ληνικού ∆ημοσίου, με την έκδοση τίτ-

λων που θα απευθύνονται κυρίως, αλλά 

όχι αποκλειστικά, στους Έλληνες αποτα-

μιευτές. Το ελληνικό τραπεζικό σύστη-

μα, τόσο στο παρελθόν (στις συνθήκες 

που ίσχυαν στα τέλη του 1993) όσο και 

πρόσφατα, έχει συμμετάσχει στην κάλυ-

ψη των δανειακών αναγκών του κράτους, 

και με τρόπους και όρους οι οποίοι ήσαν 

επωφελείς και για τις ίδιες τις τράπε-

ζες. Η προσφυγή, όμως, στο ευρύ αποτα-

μιευτικό κοινό, δεδομένου του μεγάλου 

όγκου των ιδιωτικών καταθέσεων στο 

τραπεζικό σύστημα, αποτελεί μια εναλ-

λακτική πηγή άντλησης δανειακών κε-

φαλαίων, με το πλεονέκτημα του χαμηλό-

τερου κόστους για το ελληνικό ∆ημόσιο 

συγκριτικά με το κόστος του δανεισμού 

από τους θεσμικούς επενδυτές και τις διε-

θνείς αγορές…»

«Η εναλλακτική λύση του εσωτερικού δα-

νεισμού», Καθημερινή 22-11-09

Είπαν... για 
το εσωτερικό 
δάνειο ΙΙ... 

“ 

Οι τοπικές κοινωνίες 

είναι έτοιμες να ανα-

λάβουν αυτό τον αγώ-

να. Οι δήμοι είναι; 
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Το ελληνικό έθνος, για μία ακό-
μα φορά, και θα παλέψουμε να 
μην είναι η τελευταία, βρίσκεται 
αντιμέτωπο με μία βαθιά αντίφα-
ση που το κατατρέχει ήδη από το 
1821: η διανόησή του, οι «Φανα-
ριώτες» του, το μεγάλο μέρος των 
ελίτ του, ακολουθούν τον δρόμο 
της υποδούλωσης και στρέφο-
νται ενάντια σε αυτό που αποκα-
λείται εθνικό συμφέρον, το οποίο 
εκπροσωπούσαν οι πολεμιστές 
του Εικοσιένα. Το ίδιο μοτίβο 
επαναλήφθηκε εν μέρει και το 
1941, όταν αυτοί που οργάνωσαν 
την αντίσταση το έκαναν σε αντί-
θεση με τις επίσημες κομματικές 
γραμμές, με συνέπεια να αποκα-
τασταθούν μόλις σήμερα.

Η 
έλευση του μνημονίου 
και της διάλυσης της ελ-
ληνικής κοινωνίας και 
οικονομίας ήρθε, με νέ-

ους όρους και διακυβεύματα, να 
αναδείξει για άλλη μία φορά αυτή 
την αντίθεση. Η επίλυσή της αποτε-
λεί ένα κρίσιμο στοιχείο για τη μελ-
λοντική πορεία του έθνους. 

Οι ναρκισσιστικές ελητείες

Το κύριο ερώτημα που αναδύε-
ται από τις πράξεις, τις παραλείψεις 
και τις δηλώσεις των πολιτικών μας 
ταγών είναι: μα έχουν συναίσθηση 
του τι λένε; Σε ποιον κόσμο ζούνε; Το 
γεγονός ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης βγαίνει 
και λέει, «εγώ είχα δουλειά, πού να 
διαβάζω το μνημόνιο», η κ. Κατσέλη 
δηλώνει ότι «ε! του έριξα μια ματιά», 
ο κ. Π. Οικονόμου δηλώνει «αφού 
δεν καταφέραμε να συγκεντρώσου-
με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περι-
ουσίας, είπαμε να ρίξουμε και ένα τέ-
λος ακίνητης περιουσίας», μπορεί να 
προκαλεί ανατριχίλες στον μέσο Έλ-
ληνα, αλλά είναι ένα σαφές χαρακτη-
ριολογικό χαρακτηριστικό του πα-
σοκικού, μεταπολιτευτικού, ναρκισ-
σιστικού ανθρώπου.

Τις προηγούμενες δεκαετίες δια-
μορφώθηκε η δομή ενός ανθρώπου 
που ανήκει στην ελίτ, ο οποίος είναι 
ταυτόχρονα αλαζόνας και ανασφα-
λής, ναρκισσιστής, χαλαρός ως προς 
συγκεκριμένα ηθικά στοιχεία για τον 
εαυτό του, αλλά αυστηρός έως απο-
λυταρχισμού απέναντι στους άλλους. 
Οι διανοούμενοι αυτής της ελητείας 
καλλιεργούσαν πολιτικές ιδεολογίες 
οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τις 
ανησυχίες του μέσου πολίτη (πολυ-
πολιτισμικότητα, ανοικτές κοινωνίες, 

νέο σχολείο, ανοχή, λυσσαλέα επίθε-
ση ενάντια στο έθνος, υποβάθμιση 
της αξίας της εγχώριας κουλτούρας, 
καλλιέργεια του ατομικισμού κ.λπ.).

Ο κυρίαρχος τρόπος ζωής αυτών 
των ελητειών είναι το να ζεις το σή-
μερα. Για να επιτευχθεί αυτό υπονό-
μευσαν συστηματικά κάθε αίσθηση 
ιστορικής συνέχειας, κάθε αίσθημα 
ότι αποτελείς μέρος μίας διαδοχής 
γενεών που εκκινούν στο βάθος του 
παρελθόντος και η ζωή τους εκτεί-
νεται και στο μέλλον. Η ναρκισσιστι-
κή προσωπικότητα, που καλλιεργή-
θηκε συστηματικά από διανοούμε-
νους, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
πολιτικούς, είχε ως κύριο στόχο τον 
μαρασμό του ιστορικού χρόνου και, 
πράγμα ακόμα πιο σημαντικό, την 
υπονόμευση και τη διάβρωση της 
ενεργούς μέριμνας για τις επερχόμε-
νες γενεές. Έτσι, αφού η κοινωνία ως 
τέτοια δεν έχει μέλλον, το νόημα της 
ζωής σου επικεντρώνεται στη δική 
σου ατομική επιτυχία και ανέλιξη. 

Αυτή η δομή σκέψης και ψυχο-
σύνθεσης καλλιεργήθηκε έντονα 
από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η συστημα-
τική πολιτική αυτού του κόμματος 
οδήγησε στο γεγονός ότι κρατικές 
δομές, κατεστημένες ομάδες συμ-
φερόντων και μέρος από τις αντίπα-
λες ομάδες, όλοι τους μιμούνται και 
αναπαραγάγουν τις ίδιες μορφές ορ-
γάνωσης και την ίδια στοχοθεσία. [1]

Από τις πολιτικές που ακολου-
θούνται καθίσταται σαφές ότι οι ελη-
τείες, οι οποίες ακριβώς λόγω της θέ-

σης είναι αυτές που διαμορφώνουν 
την ατζέντα της συζήτησης, έχουν 
χάσει την επαφή με τον μέσο άνθρω-
πο[2].

 Αυτή η πλασματική, τεχνητή 
υφή του πολιτικού λόγου, αντικατο-
πτρίζει την απομάκρυνση μεγάλου 
μέρους του πολιτικού κόσμου από 
την πραγματική ζωή, μαζί με μία 
λανθάνουσα πεποίθηση ότι τα πραγ-
ματικά προβλήματα είναι ανεπίλυ-
τα. Συνεπώς, δεν υπάρχει ιδιαίτερος 
λόγος ούτε καν να προσπαθήσεις γι’ 
αυτά.  Προσέτι, επειδή δεν διαθέτουν 
κάποια εύλογη λύση στα σοβαρά 
και ανίατα προβλήματα της χώρας, 
παρουσιάζουν ως πολιτικό διάλο-

γο φληναφήματα περί «λαϊκισμού», 
«μεγάλου δημόσιου τομέα», «μεγά-
λου μισθολογικού κόστους», «υπέρ-
μετρων κοινωνικών επιδομάτων»…

Επιπλέον, όλοι έχουμε ακούσει 
το επιχείρημα ότι «καλά που ήρθαν 
οι τροϊκανοί, γιατί όλα αυτά δεν θα 
μπορούσαμε να τα κάνουμε μόνοι 
μας»! Είχαμε γράψει και παλιότερα, 
στο βιβλίο μας Παγκοσμιοποίηση και 
Φτώχεια, ότι ο διεθνής χαρακτήρας 
θεσμών όπως η Παγκόσμια Τράπε-
ζα και το ∆ΝΤ βοηθά τις κυρίαρχες 
ελίτ, έτσι ώστε η εχθρότητα που δη-
μιουργούσαν οι αντιλαϊκές οικονο-
μικές συμβουλές και η ευχέρεια που 
διέθεταν να μην επηρεάζονται από 
τις ενδοεθνικές πολιτικές, να αποσο-
βείται. [3] 

Το μεγαλύτερο έγκλημα της πα-
σοκικής μεταπολιτευτικής κουλτού-
ρας εκφράζεται με τον πιο εύγλωττο 
τρόπο στη διόγκωση του δημοσίου 
ελλείμματος και στην ηθική διάλυση 
της ελληνικής κοινωνίας. Η καλλιέρ-
γεια της λογικής «ό,τι φάμε, ό,τι πιού-
με κι ό,τι αρπάξει ο κώλος μας» βασί-
στηκε σε μεγάλο βαθμό στην απάρ-
νηση του εθνικού συμφέροντος, της 
εθνικής ιστορίας, της αποστροφής 
του βλέμματος από τους υφιστάμε-
νους και επικείμενους εθνικούς κιν-
δύνους. Εάν ο Αντρέας Παπανδρέου 
έθεσε τα θεμέλια αυτού του μεταπο-
λιτευτικού ανθρώπου, ο Σημίτης και 
η κουστωδία διανοουμένων που τον 
περιστοίχιζε, καθώς και τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης με τα οποία ήταν 

απόλυτα διαπλεκόμενος, ήταν αυτοί 
που θεωρητικοποίησαν, εμβάθυναν 
και διέχυσαν, ως οργανικοί διανοού-
μενοι, τις λεπτότερες υφές αυτού του 
συστήματος. Όχι τυχαία, εκείνη ήταν 
η περίοδος όπου τα Ίμια συνέπλευ-
σαν με τα βιβλία της Ρεπούση, τα 
δόγματα της Παγκόσμιας Τράπεζας 
και του ∆ΝΤ για το ασφαλιστικό,  την 
παράδοση του Αιγαίου στους Τούρ-
κους, την εγκατάλειψη του Κυπρι-
ακού. Και, επίσης όχι τυχαία, το δα-
κτυλίδι παραδόθηκε σε έναν «ομοϊ-
δεάτη», τον κ. Παπανδρέου.

Υπάρχει ένας ακόμα λόγος που, 
αυτός ο εσμός ανάλγητων ανίκανων, 
έσυρε μία ολόκληρη χώρα στην κα-
ταστροφή του μνημονίου: Η πολιτι-
κή αφωνία. Και η πολιτική αφωνία 
προκύπτει από το γεγονός της ψυχι-
κής αδυναμίας ταύτισης με τις επερ-
χόμενες γενεές. Η πολιτική αφωνία 
προκύπτει από την αδυναμία να ταυ-
τιστείς και να έχεις την αίσθηση ότι 
αποτελείς μέρος ενός ιστορικού ρεύ-
ματος. Το παρελθόν και το μέλλον εί-
ναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του μετα-
πολιτευτικού πασοκικού ανθρώπου. 

Ο νέος εχθρός: ο λαϊκισμός

Όχι τυχαία, ένας εσμός σημιτι-
κών υπολειμμάτων οργάνωσε την 
κίνηση «Για την Ελλάδα τώρα»! Κατ’ 
αρχάς προκαλεί τουλάχιστον κατά-
πληξη που γνωστές αντεθνικές φι-
γούρες όπως οι κ.κ. Τσούκαλης, 
Μπουτάρης, Αλιβιζάτος κ.ά., συνα-
γελαζόμενοι με γνωστά λαμόγια των 
ΚΕΚ, μας μιλάνε τώρα για την Ελ-
λάδα. Χαρακτηριστικό του τι εννο-
ούν είναι η φράση: «Σε τέτοιες στιγ-
μές δεν είναι ώρα για απολογισμούς 
ούτε για απόδοση ευθυνών. Φρο-
νούμε, αντίθετα, ότι πρέπει να βλέ-
πουμε μπροστά», που εμπεριέχεται 
στη διακήρυξή τους. Ενώ παράλλη-
λα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον το ότι το πρόβλημα της Ελλάδας 
δεν είναι οι λαμογιές των πολιτικών, 
ο αλόγιστος δανεισμός, οι μίζες, οι το-
ποθετήσεις ημετέρων, το ξεπούλημα 
κρατικών εταιρειών για ένα κομμά-
τι ψωμί και το φόρτωμα του λογαρια-
σμού στις πλάτες των φορολογούμε-
νων, αλλά ο «λαϊκισμός»!

Και τι μας λέει το λεξικό του Κέι-
μπριτζ για τον λαϊκισμό, έτσι ώστε να 
καταλάβουμε τα βαθύτερα κίνητρα 
αυτών των σεπτών φάρων της σκέ-
ψης και της πολιτικής: Λαϊκισμός εί-
ναι μία μορφή κοινωνικοπολιτικής 
σκέψης, στρατηγικής και συμπερι-
φοράς, που αντιπαραβάλλει τα συμ-
φέροντα και τις επιθυμίες της μά-
ζας του λαού ενάντια στις ελίτ. Ο λα-
ϊκισμός ορίζεται ως «πολιτική 
ιδέα και δράση που στοχεύ-

Του Κωνσταντίνου ∆. Γεώρμα

Κατακαημένη χώρα...
Οι ναρκισσιστικές ελληνικές ελητείες, τα μνημόνια, ο «κίνδυνος» του λαϊκισμού και το έθνος

«Εγώ είχα δουλειά πού να διαβάζω το μνημόνιο», Μ. Χρυσοχοΐδης. / «Ε! του ’ριξα μια ματιά» Λ. Κατσέλη

“ 

Η ναρκισσιστική 
προσωπικότητα 
που καλλιεργή-
θηκε συστημα-
τικά από διανο-
ούμενους, μέσα 
μαζικής ενημέ-
ρωσης και πο-
λιτικούς είχε ως 
κύριο στόχο τον 
μαρασμό του 
ιστορικού χρό-
νου ... »
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Εκσυγχρονιστές πολιτικοί διαφόρων κομ-
ματικών αποχρώσεων, αλλά και αρκε-
τοί πανεπιστημιακοί ιστορικοί και κοι-
νωνιολόγοι, που ως επί το πλείστον θεω-
ρούν τους εαυτούς τους εκφραστές μιας 
«προοδευτικής» πολιτικής τοποθέτη-
σης, στην αρθρογραφία και στους λόγους 
τους έχουν επανειλημμένως επισημάνει 
το υστέρημα του Νεοέλληνα ως προς την 
ορθολογική σκέψη. Στην προσπάθειά τους 
να ερμηνεύσουν τον ανορθολογικό τρόπο 
αντιμετωπίσεως των πραγμάτων εκ μέ-
ρους του Νεοέλληνα, αναδιφούν συχνά 
στην ιστορία, προκειμένου να αντλήσουν 
από εκεί επιχειρήματα για την ήττα του δι-
αφωτισμού στο νεοαπελευθερωθέν ελλη-
νικό κράτος και την υπερίσχυση ενός προ-
νεωτερικού συναισθηματισμού, γεννημέ-
νου και συντηρούμενου στα στενά πλαίσια 
της οικογένειας, της κοινότητας και της ορ-
θοδοξίας.

∆ εν υπάρχει αμφιβολία πως η μο-
νομερής επικράτηση του συναι-
σθήματος, ως οδηγού κοινωνι-
κής δράσης, καταλήγει πράγματι 

στην μερική και αναποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των πολύπλοκων καταστάσεων που ανέ-
πτυξε η καπιταλιστική λογική και η τεχνολογι-
κή ανέλιξη τους τελευταίους αιώνες. Οι συνέ-
πειες μιας μονομερούς συναισθηματικής αντι-
δράσεως, όταν μάλιστα συνοδεύεται από την 
προσωποποίηση των συμφερόντων, έχει σο-
βαρές επιπτώσεις στους θεσμούς, ιδίως του 
πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοί-
κησης, όπου η ουδετερότητα των συναλλαγών 
θά ’πρεπε να είναι προαπαιτούμενο.

Εκείνο ωστόσο που η εκσυγχρονιστική 
ρητορική φαίνεται να αγνοεί, είναι η σημασία 
του συναισθήματος για την ίδια την ορθολογι-
κή σκέψη ώστε αυτή να ριζώνει στον ανθρώ-
πινο ψυχισμό. Άλλωστε, αυτή την αγνόηση του 
ορθολογικού λόγου κατήγγειλε το ρομαντικό 
κίνημα, προσφέροντας ως διέξοδο, στον συ-
ναισθηματισμό του δυτικού ανθρώπου, την έν-
δυση των ορθολογικών μορφών του εθνικού 
κράτους και της γραφειοκρατίας του με τον 
μανδύα του  ιερού και των συμβόλων του. 

Σήμερα όμως, που οι επιστήμες της βιολο-
γίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και 
των γνωστικών επιστημών αναγνωρίζουν ως 
σημαντικό μηχανισμό γνώσης το ανθρώπι-
νο συναίσθημα, ενώ οι μεγάλες ιδεολογίες και 
οι φανατισμοί του 20ού αιώνα που εξέθρεψαν 
καταστροφικά πάθη έχουν αδρανοποιηθεί, η 
απογύμνωση της εκσυγχρονιστικής λογικής 
από το συναίσθημα είναι ολέθριο σφάλμα.

Το ότι ο ελληνικός λαός έχει στραφεί στην 
κατανάλωση ή στην φοροδιαφυγή, άρα μιλάμε 
για έναν παρηκμασμένο λαό, είναι άποψη κα-
φενειακή. Οι λαοί δεν κρίνονται από ατομικές 
συμπεριφορές, αλλά από συλλογικές, ούτε από 
συμπεριφορές προνομιούχων κοινωνικών 
ομάδων. Χωρίς να υποτιμάται η καλλιέργεια 

μιας ευτελούς ηδονοθηρίας που απλώθηκε 
σαν γάγγραινα στον κοινωνικό ιστό και η ανά-
γκη καυτηριάσεώς της, εν τούτοις η ηθική στά-
ση ενός λαού θα κριθεί από τη συλλογική δρά-
ση, όταν διακυβεύονται οι τύχες της χώρας του. 
Ο ελληνικός λαός, ως εθνική συλλογικότητα, 
θα κριθεί από την ιστορία του και από την αξι-
οπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζει την τρέ-
χουσα κρίση. Θα κριθεί από το φρόνημα που 
υπέδειξε κάθε φορά που η χώρα κινδύνεψε (το 
ιστορικό παράδειγμα της εθνικής αντίστασης 
δεν είναι μακρινό), όταν οι ηγεσίες του κατόρ-
θωσαν να του αναπτερώσουν το συναίσθημα 
της ελευθερίας,  όταν αποτάθηκαν στο συγκι-
νησιακό υπόστρωμα της συλλογικής μνήμης, 
ανακαλώντας ηρωικά γεγονότα του παρελθό-
ντος.

∆εν ανυψώνεται ένας λαός σε πράξεις κοι-
νωνικής ευθύνης όταν κατεδαφίζονται τα ιερά 
και τα όσιά του, όταν οι εθνικές καταστροφές 
απαλύνονται ή διαστρέφονται με ατυχείς εκ-
φράσεις, όπως του συνωστισμού στη Σμύρνη, 
ή όταν αμφισβητείται ο χορός του Ζαλόγγου 
και αποκαθηλώνονται μορφές σαν του Γέρου 
του Μωριά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάγκη 
για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλή-
θειας είναι πρόσχημα. Για ποια ιστορική αλή-

θεια πρόκειται, όταν ο ίδιος ιστορικός ή κοι-
νωνικός επιστήμονας υποστηρίζει μια μεθο-
δολογία που αρνείται εκ προοιμίου τη δυνα-
τότητα της αντικειμενικής ανάλυσης και όταν 
είναι προφανές πως, εκείνο που τον απασχο-
λεί μέσα από την ιστορική έρευνα, είναι η κα-
θοδήγηση του παρόντος; Από αυτό το παρόν 
ελαύνεται και από το πάθος για την κυριάρχη-
σή του. Το πάθος και όχι ο ορθολογισμός μάς 
κάνει τελικά να επιλέγουμε πολιτικά ρεύματα, 
είτε του φιλελεύθερου εκσυγχρονισμού, είτε 
της δημοκρατικής αριστεράς, είτε του δογματι-
κού κομμουνισμού.

Μια πρόκληση στο συναίσθημα και την 
ιστορική μνήμη δεν είναι εθνικιστική στά-
ση, όπως κάποιοι αριστεροί ενδεχομένως φο-
βούνται. Άλλωστε, και οι ίδιοι γνωρίζουν πως 
και η δική τους στάση ζωής υπέρ της κοινω-
νικής απελευθέρωσης, εφόσον είναι αυθεντι-
κή, αναβλύζει πρώτα από τα συναισθηματικά 
κοιτάσματα του εαυτού τους, και μόνο στη συ-
νέχεια οικοδομείται με ορθολογικά επιχειρή-
ματα ώστε να αποδειχθεί η ρεαλιστικότητά της.

Όσοι σήμερα ασκούν δημόσιο, κριτικό 
λόγο, ας τον εμπλουτίσουν με ένα υψηλής ποι-
ότητας συναισθηματικό ήθος. Σε ειρηνικές και 
ομαλές περιόδους ο νους μπορεί να αρκεί. Σε 
ακραίες περιόδους, χρειάζεται να συστρατευ-
θεί και η καρδιά και όχι να καταρρακώνεται 
η βούληση και περηφάνια του λαού. Χρειά-
ζεται το συναίσθημα για να ευαισθητοποιηθεί 
ο λαός και να αντισταθεί στις κακές του συνή-
θειες, αλλά και ν’ απορρίψει τα ψεύτικα τα λόγια 
τα μεγάλα με τα οποία συστηματικά τον πλα-
νέψανε.

*Η Ιωάννα Τσιβάκου είναι ομότιμη κα-
θηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου.

Της Ιωάννας Τσιβάκου*

“ 

∆εν ανυψώνεται ένας 

λαός σε πράξεις κοι-

νωνικής ευθύνης όταν 

κατεδαφίζονται τα ιερά 

και τα όσιά του

Το θαύμα του συναισθήματος
Οι εκσυγχρονιστές αγνοούν τη σημασία του συναισθήματος στην ορθολογική σκέψη

Ο ελληνικός λαός, ως εθνική συλλογικότητα, θα κριθεί από την ιστορία του και από την αξι-
οπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζει την τρέχουσα κρίση. 

ει στην αντιπροσώπευση των επιθυμι-
ών και των αναγκών του απλού λαού». 

Επειδή είναι μία φορτισμένη ιδεολογικά έννοια, 
πολλές φορές χρησιμοποιείται με εντελώς λαν-
θασμένο τρόπο στον δημόσιο λόγο. Ο λαϊκισμός 
είναι μία αξιολογικά ουδέτερη έννοια, δεν είναι 
δηλαδή «κακός» ή «καλός». 

Ο στόχος είναι σαφής: ο λαός. Ο λαϊκισμός 
καλλιεργείται ως ιδεολογία και πρόβλημα, την 
ίδια στιγμή που η κύρια απειλή απέναντι στην 
κοινωνία προέρχεται από αυτούς που βρίσκο-
νται στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, και 
όχι από τις μάζες.

Ακόμα πιο σαφής γίνεται ο στόχος μέσα από 
την εναγώνια έκκληση της κίνησης και των ομι-
λητών για μετριοπάθεια. Έτσι λοιπόν... Κατα-
στρέφεται μία ολόκληρη χώρα, καταστρέφονται 
τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων και αυτοί 
μας καλούν να είμαστε μετριοπαθείς….

Το έθνος και το μέλλον του

Χωρίς εθνικούς δεσμούς οι άνθρωποι δεν 
μπαίνουν στον κόπο να υποστούν θυσίες για 
κάτι. Επιπλέον, τέτοιοι ανεθνικοί άνθρωποι δεν 
αισθάνονται ευθύνη απέναντι στους άλλους, 
αφού δεν μοιράζονται με αυτούς ούτε κοινή 
ιστορία, ούτε κουλτούρα και μοίρα. 

Τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρίαρχες ελη-
τείες καλλιέργησαν μία κουλτούρα αδιαφορίας 
απέναντι στο παρελθόν, έτσι ώστε να καταστεί 
ευκολότερη η απόρριψη του παρελθόντος. Σή-
μερα πρέπει να ανατραπεί αυτή η κουλτούρα. 
Γιατί μία κοινωνία που προσδίδει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στο μέλλον των επόμενων γενεών είναι 
μία κοινωνία που πιστεύει βαθιά ότι έχει μέλ-
λον. Είναι μία κοινωνία που καλλιεργεί και σέ-
βεται το παρελθόν της.

[1]Theda Skocpol, Bringing the State Back 
In: Current Research, στο Peter B. Evans, 
Dietriech Rueschmeyer & Theda Skocpol, 
Bringing the State Back In, Cambridge 
University Press, 1985, σελ.25.
[2]Βλέπε γι’ αυτό το ζήτημα την εξαιρετική 
και τόσο επίκαιρη για τη χώρα μας συζήτηση 
του Κρίστοφερ Λας στο The Revolt of the Elites 
and the Betrayal of Democracy, W.W.Norton 
& Company, 1995, σελ. 3-49.
[3]Βλέπε Κωνσταντίνος ∆. Γεώρμας, Παγκο-
σμιοποίηση και Φτώχεια. Τα ιδεολογικά πλαί-
σια και οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών 
για την καταπολέμηση της φτώχειας, Εκδόσεις 
Μεταίχμιο, Αθήνα, 2006, σελ. 81.

»
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Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις ένα 
βήμα πριν από τη συμφωνία 
για την αναδιάρθρωση του χρέ-
ους της, με τους όρους που πε-
ριγράφαμε πριν από ένα μήνα 
στη Ρήξη. Από τότε μέχρι σήμε-
ρα σχεδόν τίποτε δεν έχει αλλά-
ξει ως προς τα διακυβεύματα. 
Αντιθέτως, η συγκυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ, Ν.∆., ΛΑΟΣ υπό τον Παπα-
δήμο πηγαίνει από υποχώρηση 
σε υποχώρηση, παρά τα επικοι-
νωνιακά τεχνάσματα περί «κόκ-
κινων γραμμών».

Σ 
την πραγματικότητα 
έχουν επιδεινωθεί δρα-
ματικά όλοι οι όροι αυτής 
της διαπραγμάτευσης με-

ταξύ ∆ΝΤ, ευρωζώνης και ιδιωτών 
κατόχων ελληνικού χρέους – από 
την οποία είναι σταθερά απούσα η 
συγκυβέρνηση, που έχει παραδώσει 
τα κλειδιά της χώρας σε Γερμανία και 
∆ΝΤ, με τον Παπαδήμο να μην απο-
τελεί τίποτε περισσότερο από κομι-
στή των εντολών και εκβιασμών της 
Μέρκελ.

Καθώς η αναδιάρθρωση (PSI) 
έχει σκαλώσει στην αδυναμία να 
συμφωνήσει το ζητούμενο ποσοστό 
κατόχων χρέους, ώστε να επιτευχθεί 
ο στόχος της καταρχήν περικοπής 
100 δισ. ευρώ, γίνεται όλο και πιο πι-
θανός ο αναγκαστικός χαρακτήρας 
του «κουρέματος», είτε με υποχρε-
ωτική συμμετοχή περισσότερων κα-
τόχων είτε με απομείωση της αξίας 
των ομολόγων άνω και του 70% είτε 
με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Και 
τα δύο ενδεχόμενα όμως συνιστούν... 
χρεοκοπία!.

Ποιος δεν γνώριζε;

Αυτό που κυριάρχησε τις τελευ-
ταίες μέρες ήταν η γερμανική απαί-
τηση για τον ορισμό υπερεπιτρό-
που επί του προϋπολογισμού, που 
θα φροντίζει ώστε καμιά δαπάνη, 
για κανέναν σκοπό, να μην εγκρίνε-
ται πριν διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση 
του χρέους. Πλήρης άρση της δημο-
σιονομικής κυριαρχίας!

Η απαίτηση αυτή πυροδότησε 
ολόκληρη συζήτηση, για απόπειρα 
της Γερμανίας να καταλύσει βιαίως 
την εθνική κυριαρχία, να μας βγάλει 
από το ευρώ κ.λπ. Και στην Ευρώπη 
έγινε φασαρία, κυρίως από χώρες 
που σύντομα θα βρεθούν στη θέση 
μας. Κι όμως, η υποκρισία χτυπάει 
κόκκινο. Πόσες φορές έχουμε επιση-
μάνει ότι:
• Η άρση της δημοσιονομικής κυρι-
αρχίας είναι απόφαση, στο πλαίσιο 

του συμφώνου για το ευρώ, για όλες 
τις χώρες με προβλήματα χρέους.
• Η συμμετοχή στον μόνιμο χρημα-
τοδοτικό μηχανισμό της ευρωζώνης 
(ESM) προϋποθέτει την ελεγχόμενη 
πτώχευση των αδύναμων χωρών, 
με την Ελλάδα πρώτη.
• Η ευρωζώνη γίνεται δημοσιονο-
μικό Νταχάου.
• Οι χώρες με μη διαχειρίσιμο χρέ-
ος και ανεξέλεγκτα ελλείμματα, στο 
πλαίσιο της προστασίας του ευρώ, θα 
απολέσουν κυριαρχικά δικαιώμα-
τα και θα υποστούν εξοντωτικές ποι-
νές.
• Ο Σόιμπλε έχει δηλώσει πως, τους 
όρους που θα επιβληθούν στην Ελ-
λάδα για να κάνει αναδιάρθρωση 
χρέους, δεν θα θέλει να τους υποστεί 
καμιά άλλη χώρα της ευρωζώνης.
• Αυτοί θα είναι στο εξής οι όροι συμ-
μετοχής στην ευρωζώνη για τις αδύ-
ναμες περιφερειακές χώρες.

∆εν πρόκειται λοιπόν για ειδι-
κή μεταχείριση της Ελλάδας, αλλά 
για την εφαρμογή άτεγκτων δημο-
σιονομικών κανόνων, οι οποίοι, με 
πρώτη την Ελλάδα, θα εφαρμοστούν 
και σε όσες άλλες χώρες βρεθούν 
στη θέση της. Αυτοί είναι επισήμως 
οι όροι συμμετοχής στην ευρω-
ζώνη, τους οποίους συνυπέγραψαν 
όλοι. Ας πάψει επιτέλους η προσποι-
ητή έκπληξη. Όλα είναι γνωστά, επι-
σήμως συμφωνημένα και, κυρίως, 
υπογεγραμμένα από την κυβέρνηση 
Παπανδρέου το 2011.

Καβγάς πάνω από το πτώμα

Όσο για την επιθυμία της Γερ-
μανίας να μας πτωχεύσει και να μας 
διώξει από το ευρώ, ας δούμε, πριν 
απ’ όλα, τα δεδομένα. Πράγματι 
πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία 
– αλλά όχι μόνο εκεί – που λένε ότι 
πλέον ο συστημικός κίνδυνος για την 
ευρωζώνη, σε περίπτωση ελληνικής 
ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, είναι αι-
σθητά μειωμένος. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι, αντί 
να δοθούν στο «βαρέλι δίχως πάτο», 
όπως ο Σόιμπλε χαρακτήρισε τη 
χώρα μας προ ημερών, 130 δισ. 
ευρώ, είναι προτιμότερο να δοθεί το 
ένα τρίτο αυτού του ποσού για να 
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στις 
ευρωπαϊκές τράπεζες – και η Ελλάδα 
ας πάει στην ευχή του Θεού...

Αν όμως ο λογιστικός κίνδυνος 
έχει σχεδόν εκλείψει και σε καθαρές 
τιμές η ελληνική χρεοκοπία κοστίζει 
όντως λιγότερο από τη συνέχιση της 
φάρσας περί «σωτηρίας» της, φαίνε-
ται να μην ισχύει το ίδιο με τον πολι-
τικό κίνδυνο: κατά πολλούς η τύχη 
της Ελλάδας θα αποτελέσει μοντέλο 
και για άλλες χώρες της ευρωζώνης. 

Έτσι, προς το παρόν, προκρίνεται ως 
επιθυμητό σενάριο η ελεγχόμενη 
χρεοκοπία εντός ευρώ.

Είναι όμως ξεκάθαρο, από την 
άλλη, ότι η Ελλάδα πάει σε χρεοκο-
πία, η οποία είναι αναπότρεπτη ανε-
ξαρτήτως του μοντέλου που θα υιο-
θετηθεί. Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι εν-
διαφερόμενοι προσπαθούν να μη 
βρεθούν μεταξύ των χαμένων – ή, 
ακόμη καλύτερα, να συγκαταλέγο-
νται στους κερδισμένους. Έχουμε και 
λέμε:
• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, παρότι έχει αγοράσει ελληνι-
κά ομόλογα δεκάδων δισ. κοψοχρο-
νιά στη δευτερογενή αγορά, αρνείται 
μέχρι στιγμής να τα «κουρέψει», κερ-
δοσκοπώντας ασυστόλως σε πρώ-
τη ανάγνωση. Παράλληλα όμως προ-
στατεύει τα 100 δισ. ευρώ και πλέον 
που έχει παράσχει σε ρευστό στις ελ-
ληνικές τράπεζες, οι οποίες είναι στο 

σύνολό τους μπατιρημένες και δεν 
αντέχουν μια επίσημη χρεοκοπία.
• Οι κατ’ εξοχήν κερδοσκόποι (hedge 
funds), έχοντας επίσης αγοράσει κο-
ψοχρονιά είτε ελληνικά ομόλογα σε 
εξευτελιστικές τιμές είτε ειδικές σει-
ρές ομολόγων υπαγόμενων στο βρε-
τανικό δίκαιο (Euro2day, 30.1.12), 
που δεν μπορούν να «κουρευτούν» 
χωρίς συνέπειες για την Ελλάδα, εν-
δέχεται να κατέχουν ποσά τα οποία 
μπλοκάρουν τη δυνατότητα συμ-
φωνίας για υποχρεωτικό «κούρεμα». 
Έτσι φιλοδοξούν είτε να παραμείνουν 
εκτός «κουρέματος», είτε να αποκο-
μίσουν κέρδη ανεξαρτήτως της κατά-
ληξης του PSI.
• Η Γερμανία και άλλες χώρες της 
ευρωζώνης επιθυμούν να παραμεί-
νει ανέγγιχτος ο «επίσημος» τομέας, 
δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες, τα δι-
εθνή αποθετήρια και τα κράτη. Συνε-
πώς πιέζουν ώστε να «κουρευτούν» 
στον μέγιστο βαθμό οι «ιδιώτες», 
έστω και αν αυτό σημαίνει ότι το κό-
στος θα είναι κυρίως ελληνικό.

Ο στόχος του ∆ΝΤ

Το ∆ΝΤ πιέζει ώστε να συμμετά-
σχει στο «κούρεμα» και η ΕΚΤ, κα-
θώς είναι πάγια επιδίωξή του η Ευ-
ρωτράπεζα να αποτελεί όχι μόνο τον 
σταθερό χρηματοδότη και στυλοβάτη 
των τραπεζών, αλλά και τον «ύστατο 
δανειστή» των κρατών, διατηρώντας 
το ταμείο αποκλειστικά για τον εαυτό 
του τον ρόλο του «προτιμώμενου» 
(και άρα μη θιγόμενου από χρεοκο-
πίες) δανειστή.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε μια 
παρατήρηση του Ντέρεκ Σκοτ, οι-
κονομικού συμβούλου του Τόνι 

Μπλερ, ο οποίος έγραψε προ ημε-
ρών στους Φαϊνάσιαλ Τάιμς:

«Όταν το ∆ΝΤ καλείται να σώσει 
μια χώρα που έχει προβλήματα, τρία 
βασικά στοιχεία περιλαμβάνει το πα-
κέτο διάσωσης. Μείωση των δημοσί-
ων δαπανών, αύξηση των φόρων και 
υποτίμηση του νομίσματος. Χωρίς το 
τελευταίο στοιχείο (κάτι το οποίο εί-
ναι αδύνατο σε μια νομισματική ένω-
ση) δεν υπάρχει η παραμικρή πι-
θανότητα η Ελλάδα, η Πορτογαλία, 
η Ισπανία, η Ιταλία και πιθανόν η Ιρ-
λανδία να καταφέρουν να βγουν από 
τη σημερινή τους κατάσταση. (...) Εάν 
δεν υπάρξουν έξοδοι χωρών από την 
ευρωζώνη, το ∆ιεθνές Νομισματικό 
Ταμείο δεν πρόκειται να πάρει τα 
λεφτά του πίσω».

Το συμπέρασμα από όλα τα πα-
ραπάνω είναι, δυστυχώς, απλό: Πα-
ρότι άπαντες μιλούν για αναπόφευ-
κτη ελληνική χρεοκοπία, παρότι 
όλοι ετοιμάζονται γι’ αυτή και πολ-
λοί την προετοιμάζουν, όλοι οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι ξορκίζουν μόνο την 
ανεξέλεγκτη (χωρίς τον έλεγχό τους), 
ακριβώς επειδή είναι ο μόνος τρό-
πος να χάσουν.

Όσο για το ευρώ, είναι πλέον 
προφανές ότι δεν μας αντέχει και 
δεν το αντέχουμε. Μόνο τυφλοί δεν 
το βλέπουν. Ακριβώς γι’ αυτό, τε-
λευταία, σημειώνουμε κατ’ επανά-
ληψη ότι είναι έγκλημα η ανυπαρ-
ξία ενός συνολικού σχεδίου επι-
βίωσης της χώρας εκτός του ευρώ. 
Όσο κι αν εθελοτυφλούμε πιστεύ-
οντας ότι το παραμύθι της παραμο-
νής μας στο ευρωνόμισμα θα διαρ-
κέσει, η πραγματικότητα θα αποδει-
χθεί πολύ σκληρή.

Τότε ίσως συνειδητοποιήσου-
με ότι οφείλαμε να έχουμε βγει πολύ 
νωρίτερα: όταν μπορούσαμε να δια-
χειριστούμε οι ίδιοι μια πραγματική 
διαγραφή του χρέους, όταν η Ελλά-
δα ήταν ικανότερη να σταθεί στα πό-
δια της, όταν τα χρέη της υπάγονταν 
σχεδόν στο σύνολό τους στο ελληνι-
κό δίκαιο.

∆υστυχώς, η κυβέρνηση Παπαν-
δρέου και η συγκυβέρνηση υπό τον 
Παπαδήμο έκαναν και κάνουν... τα 
πάντα ώστε, όταν συμβεί το αναπό-
φευκτο, να είναι πραγματικά οδυνη-
ρό για την Ελλάδα και τον ελληνικό 
λαό, αλλά και πλήρως ελεγχόμενο 
από τους τοκογλύφους.

Τώρα μπαίνουμε σε μια περιπέ-
τεια με άγνωστη διάρκεια, αλλά με 
ήδη διαπιστωμένες τις συνέπειες του 
αυτοκαταστροφικού μας «μονό-
δρομου».

* ∆ιευθυντής σύνταξης της  
  εφημερίδας «Το Ποντίκι»

     ΕΛΛΑ∆Α

Του Σταύρου Χριστακόπολου*

“ 

∆εν πρόκειται 

λοιπόν για 

«ειδική 

μεταχείριση» της 

Ελλάδας, αλλά 

για την εφαρμο-

γή άτεγκτων 

δημοσιονομικών 

κανόνων

Όλοι ζητούν την πτώχευσή μας!
Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Ν.∆., ΛΑΟΣ υπό τον Παπαδήμο πηγαίνει από υποχώρηση σε υποχώρηση...

Η κυβέρνηση Παπανδρέου και η συγκυβέρνηση υπό τον Παπαδήμο 
έκαναν και κάνουν... τα πάντα ώστε, όταν συμβεί το αναπόφευκτο...
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Κάθε οικονομική καταστροφή 
στο παρελθόν της χώρας μας 
ήταν και μια ευκαιρία για κά-
ποιους να αναδειχθούν σε νέα 
οικονομικά τζάκια. Στην απελευ-
θέρωση του 1944, για παράδειγ-
μα, οι μαυραγορίτες, τα νέα οικο-
νομικά στρώματα που πλούτισαν 
στη διάρκεια της Κατοχής, εκ-
μεταλλεύτηκαν την παρατεταμέ-
νη πολιτική αστάθεια που ακο-
λούθησε για νομιμοποιήσουν τα 
παράνομα κέρδη τους, ενώ με 
τη νομισματική μεταρρύθμιση 
του Νοεμβρίου του 1944 (η νέα 
δραχμή αντικατέστησε την κατο-
χική δραχμή με βάση τη σχέση 
1/50 δισεκατομμύρια), τα χρέη 
που είχαν στο παρελθόν ουσια-
στικά παραγράφηκαν.

Ά 
λλο ένα παράδειγμα, το 
1953 η κυβέρνηση Πα-
πάγου υποτιμά τη δραχ-
μή κατά 50%, η αντιπο-

λίτευση της εποχής, Κέντρο και Αρι-
στερά επιτίθενται στην κυβέρνηση 
ότι οι μόνοι κερδισμένοι από το μέ-
τρο ήταν αυτοί που είχαν αποθη-
σαυρίσει χρυσές λίρες, οι οφειλέτες 
μεγάλων ποσών και οι ισχυροί κα-
πνέμποροι που είχαν μεγάλα χρέη 
σε δραχμές.

Οι παραπάνω περιπτώσεις από 
την πρόσφατη ιστορία μας δεν είναι 
καθόλου άσχετες με όσα διαδραμα-
τίζονται στην Ελλάδα τα τελευταία 
δύο χρόνια. Οι πρόσφατες δηλώσεις 
του Κ. Σημίτη από τη Γερμανία, ότι 
τη χρεοκοπία της χώρας και το πέ-
ρασμα στη δραχμή την επιδιώκει 
συγκεκριμένη μερίδα επιχειρη-
ματιών, που βρίσκονται στα πρό-
θυρα της χρεοκοπίας και με την επι-
στροφή στη δραχμή θα αποπληρώ-
σουν τα χρέη τους, που σε δραχμές 
θα είναι κατά πολύ μειωμένα, από τα 
ευρώ που έχουν βγάλει στο εξωτερι-
κό, δεν πρέπει να περάσουν απαρα-
τήρητες, όπως έγινε από το σύνο-
λο των μεγάλων ΜΜΕ. Ο Σημίτης 
είπε και κάτι ακόμα, ότι αυτή η μερί-
δα επιχειρηματιών έβγαλε χρήματα 
με απάτες που διέπραξαν τα προη-
γούμενα χρόνια, κυρίως στα χρόνια 
που αυτός κυβερνούσε, γι’ αυτό και 
τους ξέρει καλά. Η αποκάλυψη των 
απατεωνιών τους -οι περισσότεροι 
έχουν δικαστικές υποθέσεις που εκ-
κρεμούν- τους κάνει να επιθυμούν 
σφόδρα την κατάρρευση του υπάρ-
χοντος συστήματος. 

Η περίπτωση του ∆. Κοντομηνά

Κεντρικό ρόλο σε αυτό το υπό 
διαμόρφωση λόμπι επιχειρηματι-
ών φαίνεται ότι παίζει ο ∆. Κοντο-
μηνάς, του οποίου το ραδιόφωνο, το 
Ράδιο 9, ολημερίς πασχίζει για δύο 
πράγματα: να πείσει τους ακροατές 
του ότι η άρνηση των χρεών της χώ-
ρας και η επιστροφή στη δραχμή 
είναι η «μαγική λύση» για τα προ-
βλήματα της χώρας, και να απονομι-
μοποιεί το υπάρχον πολιτικό σύστη-
μα, χτυπώντας το με κάθε τρόπο.

Αλλά ας πιάσουμε την ιστορία 
του ∆. Κοντομηνά από την αρχή, 
για να κατανοήσουμε καλύτερα 
όσα πράττει σήμερα. Ο Κοντομηνάς 
ίδρυσε την Ιντεραμέρικαν (το όνο-
μα που επέλεξε έχει τη σημασία του) 
το 1969 και ήταν ο πρώτος που έφε-
ρε τις ασφάλειες ζωής στην Ελλάδα. 
Πολλά χρήματα έβγαλε το 1999 με 
την είσοδο της Ιντεραμέρικαν στο 
Χρηματιστήριο – λέγεται ότι άντλη-
σε γύρω στα 20 δισ. δραχμές ρευστό 
από την πώληση μετοχών της. Το 
επόμενο μεγάλο βήμα του ήταν να 
πουλήσει, το 2001, το 55% της Ιντε-
ραμέρικαν στην ολλανδική Eureko 
έναντι 977 εκ. ευρώ. 

Αλλά από τα μέσα της προη-
γούμενης δεκαετίας αρχίζουν οι δι-
καστικές περιπέτειες. Το 2005, δια-
κόσιοι ομογενείς από την Αφρική, 
αλλά αργότερα και άλλοι από Βέλ-
γιο, Γερμανία και Ολλανδία τον μη-
νύουν επειδή, στα χρόνια που είχε 
αυτός τον έλεγχο της Ιντεραμέρι-
καν, συνήψαν με την εταιρεία συμ-
βόλαια που είτε δεν τηρήθηκαν, είτε 
ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στα τέλη του 
2006, ο εισαγγελέας που είχε ανα-
λάβει την υπόθεση την έστειλε στο 
αρχείο με το αιτιολογικό ότι «δεν 
προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις», 
ώστε να είναι δυνατή η άσκηση ποι-
νικής δίωξης εναντίον στελεχών της 
Ιντεραμέρικαν. Στις αρχές του 2008, 
ηεισαγγελέας Εφετών Ξένη ∆ημη-
τρίου, διαφώνησε με την αρχειοθέ-
τηση της υπόθεσης και παρήγγειλε 
την άσκηση κακουργηματικής ποι-
νικής δίωξης εις βάρος του Κοντο-
μηνά. Παράλληλα, την ίδια εποχή 
προκύπτει άλλη μια δικαστική υπό-
θεση για τον Κοντομηνά, αυτή τη 
φορά για το ότι την περίοδο 1996-
98 παρουσίαζε την Ιντεραμέρικαν 
με πλασματικά αποθεματικά πολ-
λών εκατομμυρίων ευρώ και του 
ασκείται κακουργηματική δίωξη για 
υπεξαίρεση από κοινού κατ’ εξακο-
λούθηση. 

Για την πρώτη δικαστική δίω-
ξή του, τον Απρίλιο του 2010, μετά 
την κλήση του να απολογηθεί ανα-
κριτής και εισαγγελέας τον άφησαν 

ελεύθερο με εγγύηση 300.000 
ευρώ και με περιοριστικό όρο την 
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. 
Μετά τις δικαστικές διώξεις για την 
Ιντεραμέρικαν, ο Κοντομηνάς πέρα-
σε στην αντεπίθεση μέσω του Άλφα:  
Ήταν αυτός που κατεξοχήν σήκωσε 
το θέμα του Βατοπεδίου με τα γνω-
στά επακόλουθα, την αποσταθερο-
ποίηση της κυβέρνησης της Νέας 
∆ημοκρατίας και το σπρώξιμο του 
ΓΑΠ στην πρωθυπουργία.   

Από τον Άλφα στο Ράδιο 9 και 
πάλι στον Άλφα

Στα τέλη του 2008 αποφασίζει 
να αποτραβηχτεί για λίγο και πουλά 

τον Άλφα στο γερμανικό δίκτυο RTL 
έναντι 120  εκ. ευρώ, ενώ οι Γερ-
μανοί ανέλαβαν και 90 εκ. ευρώ σε 
χρέη του σταθμού. Του μένει μόνο 
το ραδιόφωνο του Άλφα, που μετά 
από μια άδοξη συνεργασία με τον 
Θέμο Αναστασιάδη, το μετονομά-
ζει σε Ράδιο 9. Ο Κοντομηνάς από 
το 2008, δηλαδή από τη στιγμή που 
άρχισε να διώκεται ποινικά για δι-
άφορες υποθέσεις, άρχισε να προ-
σλαμβάνει για συνεργάτες και συμ-
βούλους δημοσιογράφους όπως ο 
μακαρίτης ο Σωκράτης Γκιόλιας, 
ο Μάνος Κακλαμάνος, που είναι 
τώρα διευθυντής στο ραδιόφωνο, ο 
Γιάννης Παπαγιάννης και άλλοι 
αποφοιτήσαντες της σχολής δημο-
σιογραφίας των Θ. Αναστασιάδη και 
Μ. Τριανταφυλλόπουλου. 

Τον άνθρωπο που χρειαζόταν 
για να δίνει το ιδεολογικό στίγμα στο 
ραδιόφωνό του τον βρήκε τον τελευ-
ταίο χρόνο στο πρόσωπο του ∆. Κα-
ζάκη, που η καθημερινή μεσημε-
ριανή εκπομπή του με τον Μ. Κα-
κλαμάνο, μεταδίδεται και σε επα-
νάληψη άλλες δύο φορές μέσα στη 
μέρα (!), το απόγευμα και τα χαρά-
ματα. Φτιάχνει λοιπόν με ελάχιστα 
χρήματα, αφού το ραδιόφωνό του 
δεν έχει κανέναν επώνυμο και ακρι-
βό παραγωγό, ένα σταθμό που δια-
κρίνεται για το αντιμνημονιακό στίγ-
μα του και για τη «μάχιμη», γεμάτη 

«αποκαλύψεις» δημοσιογραφία του. 
Επειδή όμως η στιγμή που η εκ-

δίκαση των υποθέσεων για τις οποί-
ες κατηγορείται πλησιάζει, θέλει να 
έχει στα χέρια του όλα τα δυνατά 
όπλα, και λίγο πριν τα Χριστούγεν-
να έρχεται σε επαφή με τους Γερμα-
νούς του Άλφα να αγοράσει το κανά-
λι άνευ αντιτίμου! Οι Γερμανοί φαί-
νεται να προχωρούν σε μια κίνηση 
χωρίς καμιά επιχειρηματική λογική, 
γιατί αφενός έχουν εξυγιάνει οικο-
νομικά σε μεγάλο βαθμό τον σταθ-
μό, αφενός μεσοπρόθεσμα η τηλε-
οπτική αγορά, υπολογίζοντας και το 
κλείσιμο του Άλτερ, αποκλείεται να 
πάει χειρότερα και μάλλον θα υπάρ-
ξει κάποια ανάταση στα διαφημιστι-
κά κέρδη. Ο Κοντομηνάς ετοιμάζε-
ται να κάνει τον Άλφα ένα Ράδιο 9 
με πανελλαδική εμβέλεια. Ο Πα-
παγιάννης θα αναλάβει το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του καναλιού, που 
θα έχει και αυξημένη διάρκεια κατά 
μισή ώρα, και μέχρι τότε ζεσταίνεται 
ως σχολιαστής του Παπαδάκη, ο Μ. 
Κακλαμάνος για τη διεύθυνση ειδή-
σεων και ο ∆. Καζάκης ετοιμάζεται 
να πιάσει στασίδι ως κεντρικός τηλε-
σχολιαστής του καναλιού. 

Ο Κοντομηνάς περνά στην αντε-
πίθεση, γνωρίζοντας ότι όσο έχει 
στα χέρια όπλα όπως ραδιόφωνα 
και κανάλια με τέτοιο πολιτικό στίγ-
μα, το σάπιο πολιτικό σύστημα δεν 
πρόκειται να τραβήξει στα άκρα τις 
δικαστικές υποθέσεις του. ∆ιακρί-
νει την ευκαιρία όχι μόνο να ξεγλι-
στρήσει από τις αμαρτίες του παρελ-
θόντος του, αλλά και να εξασφαλίσει 
ισχυρή θέση στο νέο οικονομικό το-
πίο που θα διαμορφωθεί σε μερι-
κά χρόνια και η στρατηγική του εί-
ναι απλή, να χτυπά με κάθε τρόπο το 
πολιτικό σύστημα προκειμένου να 
μην του επιτρέψει κάποια στιγμή να 
σταθεροποιηθεί. Τέτοια σχέδια έχει 
ένα τμήμα επιχειρηματιών, που θε-
ωρούν ότι έμειναν στην απέξω τα τε-
λευταία χρόνια και φυσικά δεν νοιά-
ζονται καθόλου για τις καταστροφι-
κές επιπτώσεις που θα έχει για τον 
λαό η χρεοκοπία της Ελλάδας και η 
επιστροφή στη δραχμή, αλλά πώς 
αυτοί θα είναι τα νέα τζάκια που θα 
ηγούνται της χώρας τις επόμενες δε-
καετίες. 

Υ.Γ. Για να κατανοήσουμε λίγο τα 
παιγνίδια που παίζουν κανάλια και 
τηλεπαρουσιαστές, αρκεί να δούμε 
τη μετεξέλιξη του σφοδρού «αντι-
μνημονιακού» Αυτιά σε άκακο μνη-
μονιακό αρνάκι, από τη στιγμή και 
πέρα που μεταπήδησε από το Άλ-
τερ στους «γερμανοτσολιάδες» του 
Σκάι!

Ποντάροντας στη χρεοκοπία της χώρας
Τα «αντιμνημονιακά» λαμόγια της κρίσης ακονίζουν τα μαχαίρια τους...

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Ο Κοντομη-

νάς περνά στην 

αντεπίθεση 

γνωρίζοντας ότι 

τα όπλα, όπως 

ραδιόφωνα και 

κανάλια που 

έχει στα χέρια 

του...

Ο ∆ημήτρης Κοντομηνάς βρήκε τον άνθρωπο που χρειαζόταν για να δί-
νει το ιδεολογικό στίγμα στο ραδιόφωνό του στο πρόσωπο του ∆. Καζά-
κη...
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     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ

Τ
ο σενάριο προβλέπει την 
άμεση κάλυψη των ανα-
γκών με την χρήση κου-
πονιών, τα οποία θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν 

μόνο για την κάλυψη των υποχρεώ-
σεων των πολιτών έναντι του δημο-
σίου (π.χ. έκτακτη εισφορά, φόρος 
ακινήτων κ.λπ.). Το ύψος της μηνιαί-
ας καταβολής κουπονιών θα ανέρ-
χεται –σύμφωνα με το σενάριο– στο 
50% του μισθού και το άλλο 50% θα 
καταβάλλεται σε € (αν βεβαίως δεν 
οδηγηθούμε σε δραχμή με ενεργο-
ποίηση των CDS ).

Πέραν των πρακτικών προτάσε-
ων για τη συμπεριφορά των πολιτών 
–τις οποίες θα αναφέρουμε σε επό-
μενα φύλλα–, θα πρέπει σήμερα να 
προσδιορίσουμε τις πολιτικές ενέρ-
γειες που οφείλουν να γίνουν  άμε-
σα ώστε να αποτρέψουμε μια συνο-
λική κατάρρευση της χώρας. 

Κρίσιμες παράμετροι θα είναι:
Α) Η μη απώλεια του εθνικού μας 
πλούτου (πλουτοπαραγωγικές πη-
γές, πόροι) και η παρεμπόδιση του 
πλήρους ξεπουλήματος της δημό-
σιας περιουσίας με ευτελές τίμημα 
στους ξένους δανειστές –τοκογλύ-
φους.
Β) Η μη υπαγωγή του χρέους μας 
στο αγγλικό δίκαιο, που θα σημάνει 
οριστική εκχώρηση της εθνικής μας 
κυριαρχίας και διατήρηση του υπο-
λογισμού του σε ευρώ ακόμα και 
εάν η χώρα επιστρέψει στη δραχμή 
–κάτι που σήμερα ισχύει για τα δά-
νεια που μας έχουν εκχωρηθεί από 
την τρόικα.

Οι δύο παραπάνω παράμετροι 
θα διασφαλιστούν μόνο στην πε-
ρίπτωση της μη ψήφισης της νέας 
δανειακής σύμβασης με αυξημέ-
νη πλειοψηφία –άνω των 2/3 της 
υπάρχουσας Βουλής. Να θυμίσου-
με ότι η τρέχουσα δανειακή σύμ-
βαση του πρώτου μνημονίου, που 
ήταν σε εκκρεμότητα από τον Ιούνιο 
του 2010, τελικά κυρώθηκε με τον 
Νόμο 4021/11 που αφορά στο ει-
δικό τέλος ακινήτων της ∆ΕΗ (χα-
ράτσι). Η ψήφιση της νέας δανεια-
κής σύμβασης με αυξημένη πλειο-
ψηφία από τη Βουλή θα σημάνει τη 
δυνατότητα των δανειστών –τοκο-
γλύφων– να ιδιοποιούνται, είτε οι 
ίδιοι είτε τρίτοι, τον δημόσιο, αλλά 
και τον ιδιωτικό πλούτο μας, π.χ. 
αγροτική γη ή ιδιοκτησίες, καθώς 
θα περιέρχεται άμεσα στο Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του ∆ημοσίου Α.Ε.

Να διευκρινίσουμε πως, με την 
υπαγωγή του χρέους στο αγγλικό δί-

καιο, η αδυναμία αποπληρωμής κά-
ποιας δόσης του ενυπόθηκου δανεί-
ου, βάσει της νέας δανειακής σύμ-
βασης, θα σημάνει την άνευ όρων 
παραίτησή μας τόσο από τη δημό-
σια όσο και από την ιδιωτική περι-
ουσία, ενώ μόνο τα δικαστήρια των 
δανειστών μας θα είναι σε θέση να 
επιλύουν τις όποιες νομικές διαφο-
ρές προκύψουν. Με απλά λόγια, η 
αδυναμία καταβολής του φόρου ή 
των εν γένει υποχρεώσεων του πο-
λίτη, μπορεί να οδηγεί με συνοπτι-
κές διαδικασίες στην απώλεια κυρι-
ότητας περιουσιακών του στοιχείων 
(ακινήτων, κτημάτων κ.λπ.)!

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρί-
ζουμε ότι αποτελεί θέση της τρόι-
κας η χρησιμοποίηση του συνόλου 
του ενυπόθηκου δανείου –όσο κι αν 
μας δοθεί από 1/1/2012– αποκλει-
στικά για την αποπληρωμή των δα-
νειστών (ξένα πιστωτικά ιδρύμα-
τα και ασφαλιστικά ταμεία) και όχι 
για τις εσωτερικές ανάγκες της χώ-
ρας! Άλλωστε αυτό που έχει συμβεί 
με τα έως σήμερα παρεχόμενα χρή-
ματα του πρώτου δανείου, δηλαδή 
τα 73 δισ. € (από τα 110 δισ.) είναι η 
χρήση των 62,4 δισ. € αποκλειστικά 
για την αναχρηματοδότηση του υφι-
στάμενου χρέους, ενώ τα υπόλοιπα 
10,6 χρησιμοποιήθηκαν από την 

κυβέρνηση κυρίως για την κάλυψη 
υποχρεώσεων σε τρίτους, π.χ. πολυ-
εθνικές εταιρείες φαρμάκων, κατα-
σκευαστές, εργολάβοι κ.λπ. και ελά-
χιστα για μισθούς και συντάξεις – το 
μηνιαίο κόστος των οποίων ανέρχε-
ται στα 1,6 δισ. €.

Εσωτερικό δάνειο τώρα

Προκειμένου η χώρα να απο-
φύγει αυτή την οδυνηρή εξέλιξη, 
με πλήρη απώλεια της εθνικής κυ-
ριαρχίας, απαιτείται τώρα ένα εσω-
τερικό δάνειο, με προτεραιότητα 
την κάλυψη του πρωτογενούς ελ-
λείμματος (περίπου 20 δισ. € ετη-
σίως). Η κάλυψη αυτού του δανείου 
θα πρέπει να γίνει με την υποχρεω-
τική λήψη ομολόγων 10ετούς ή πα-
ραπάνω διάρκειας από την οικονο-
μική ελίτ και τον πολιτικό κόσμο της 

χώρας. Με βάση τα τεκμήρια διαβί-
ωσης και άλλα αποδεικτικά περιου-
σιακά στοιχεία (καταθέσεις, ακίνητη 
και κινητή περιουσία κ.λπ.), θα πρέ-
πει πρώτα όλοι αυτοί, ξεκινώντας 
από τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο 
της ∆ημοκρατίας, τον αρχιεπίσκοπο, 
τους πολιτικούς αρχηγούς, τους με-
γαλοεπιχειρηματίες και τους τρα-
πεζίτες, να λάβουν αναγκαστικά μέ-
ρος, έμπρακτα, στη διάσωση της χώ-
ρας. Στη συνέχεια να συμβάλει και ο 
υπόλοιπος λαός, ανάλογα με την οι-
κονομική του δυνατότητα –αποκλεί-
οντας τους ανέργους και τους φτω-
χούς–, προκειμένου να διαμορφω-
θούν οι όροι μιας συντεταγμένης 
κοινωνίας, η οποία κάνει το πρώτο 
βήμα για την επιβίωσή της. 

Η πρόταση αυτή αποτελεί σή-
μερα τη μόνη δυνατότητα σωτηρί-
ας και θα αποκαταστήσει το αίσθημα 
δικαίου σε μια κοινωνία που υπέ-
στη μονομερώς και αποκλειστικά 
επί δύο χρόνια το βάρος όλων των 
μέτρων της τρόικας και της κυβέρ-
νησης. Μια κοινωνία που, σε όλη 
τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, βί-
ωσε την πλήρη ασυλία της ελίτ ένα-
ντι οποιασδήποτε οικονομικής υπο-
χρέωσης στη χώρα και η οποία, όταν 
φτάσαμε στα έσχατα, φρόντισε να 
εξάγει τον πλούτο της στις τράπεζες 

της Ελβετίας, περιμένοντας να επα-
νακάμψει με ισχυρό νόμισμα για το 
τελικό πλιάτσικο, όταν επιστρέψου-
με στη δραχμή. Με τον ίδιο αμορα-
λισμό, η πολιτική ελίτ περιμένει να 
πλουτίσει από την ενεργοποίηση 
των CDS σε συνθήκες κατάρρευσης 
–βλέπε οικογένεια του πρώην πρω-
θυπουργού Παπανδρέου– όταν  η 
Αριστερά έκανε προμετωπίδα της το 
αίτημα του «∆εν πληρώνω» και την 
παράταση της αποπληρωμής των 
δόσεων για τρία χρόνια ή –στην πιο 
επαναστατική της εκδοχή– την επι-
στροφή μας στη δραχμή.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να 
απαντήσουμε έμπρακτα στις διάφο-
ρες φλυαρίες περί ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής οικονομίας, που 
συναρτάται αποκλειστικά από την 
μεγαλύτερη πτώση του κατώτατου 
μισθού, τη στιγμή που θα έπρεπε η 
ατζέντα να επικεντρωθεί στον ανώ-
τατο πλούτο, για τον οποίο θα έπρε-
πε να τεθεί πλαφόν, στην έλλειψη 
επενδυτικού ενδιαφέροντος από την 
εγχώρια ελίτ, αλλά και στο περιβάλ-
λον αστάθειας και κατάρρευσης που 
έχει προκαλέσει η 3ετής ύφεση, με 
επικείμενη χρεοκοπία. Το εσωτερι-
κό δάνειο είναι το μόνο που μπορεί 
να δώσει την απαιτούμενη ρευστό-
τητα για την περίφημη παραγωγική 
αναδιάρθρωση της χώρας από τους 
συνεταιρισμένους πολίτες, να κάνει 
πράξη τη λαϊκή οικονομία, να δώ-
σει τη δυνατότητα λειτουργίας του 
υπό κατάρρευση κοινωνικού κρά-
τους και να εξασφαλίσει ένα στοι-
χειώδες επίπεδο διαβίωσης για τα 
εκατομμύρια ανέργους και φτωχούς 
που δημιουργεί η τρέχουσα πολιτι-
κή των μνημονίων. 

Στην περίοδο της μεταπολίτευ-
σης μεγαλώσαμε με μια στρεβλή 
άποψη περί προοδευτικότητας, η 
οποία συναρτούνταν με την ιδεολη-
ψία της ελευθερίας του ατόμου στο 
πλαίσιο της κατεδάφισης κάθε συλ-
λογικής ταυτότητας. Μια ελευθερία 
που κατέτεινε εν τέλει στην απόλυ-
τη κυριαρχία του ατομικού δικαι-
ώματος έναντι κάθε έννοιας συλ-
λογικού συμφέροντος. Η επικείμε-
νη καταστροφή απαιτεί μια ανατρο-
πή σ’ αυτό το εποικοδόμημα ιδεών, 
το οποίο είναι εν πολλοίς αριστε-
ρής και εθνομηδενιστικής προέλευ-
σης. Η σωτηρία του τόπου θα γίνει 
–αν γίνει– μόνο από έναν λαό που 
έχει ταυτότητα και ρίζες, και απαι-
τεί όλοι οι πολίτες να θέσουν, τώρα, 
σε πρώτη προτεραιότητα του βίου 
τους, την υποχρέωση της σωτηρίας 
της Πατρίδας μας. Τα υπόλοιπα έπο-
νται…

Πρώτη προτεραιότητα, η υποχρέωση σωτηρίας της Πατρίδας μας

Ανάγκη, να αρνηθούμε τους εκβιασμούς
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Με την υπαγωγή του χρέους στο αγγλικό δίκαιο, η αδυναμία αποπληρωμής κάποιας δόσης του ενυπόθηκου 
δανείου, βάσει της νέας δανειακής σύμβασης, θα σημάνει την άνευ όρων παραίτηση...

“ 

Η σωτηρία του 

τόπου θα γίνει –

αν γίνει– μόνο 

από έναν λαό 

που έχει ταυτό-

τητα και ρίζες...
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1. Ποιος θα το κάνει; Η δωσίλογη 
κυβέρνηση ή μήπως το τελειω-
μένο πολιτικό σύστημα; 

Η επιτυχία του εσωτερικού ομο-
λογιακού δανείου εξαρτάται μόνο 
από την καθολική λαϊκή κινητοποί-
ηση. Γιατί μόνο αυτή δημιουργεί 
τις απαραίτητες συνθήκες εμπιστο-
σύνης. Συνεπώς, το αίτημα για ένα 
εσωτερικό ομολογιακό δάνειο είναι 
ένα αίτημα που θα πρέπει να σαρώ-
σει τη χώρα πόρτα πόρτα, γειτονιά 
με γειτονιά.

Μια επιτροπή με προσωπικότη-
τες μεγάλου κύρους και καθολικής 
αποδοχής θα αναλάβει να συντο-
νίσει την προσπάθεια, να διαφυλά-
ξει τους όρους σύναψης του δανεί-
ου και να διασφαλίσει ότι οι πόροι 
θα διοχετευθούν προς τους διακη-
ρυγμένους αναπτυξιακούς και κοι-
νωνικούς του σκοπούς. Σ’ αυτήν, θα 
πρέπει να συμμετέχουν άνθρωποι 
απ’ όλους τους μαζικούς χώρους της 
ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητοι 
βουλευτές,  και όσοι άνθρωποι με 
κύρος έχουν απομείνει στην πολιτι-
κή και την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
συνδικάτα, την Εκκλησία, το πανεπι-
στήμιο, τις τέχνες και τα γράμματα.

2. Μήπως με αυτό τον τρόπο δί-
νουμε άλλοθι στην άθλια συμμο-
ρία των κυβερνώντων που μας 
έφτασαν μέχρι εδώ; 

Το αίτημα για ένα εσωτερικό 
ομολογιακό δάνειο έρχεται σε αντί-
θεση με την παθογένεια που χαρα-
κτηρίζει διαχρονικά τις ελλαδικές 
άρχουσες τάξεις και η οποία μας 
έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Προωθεί 
τη λογική να στηριχτούμε στις δι-
κές μας δυνάμεις, κόντρα στην εξω-
στρέφεια των ελίτ και τη διαχρονική 
εξάρτησή τους από τους ξένους πα-
ράγοντες. Απαιτεί από τους υπαίτι-
ους της μεγάλης τραγωδίας να ανα-
λάβουν το μεγαλύτερο βάρος του 
δανεισμού, και ως εκ τούτου θέτει 
τέλος στη διαχρονική ατιμωρησία 
των ισχυρών που κυβερνούν επί δε-
καετίες αυτή τη χώρα. Τέλος, η σύ-
ναψη του δανείου προϋποθέτει την 
κινητοποίηση όλου του λαού, κι έτσι 
θέτει τέρμα στην εγωκρατία και την 
παθητικοποίηση που επικρατού-
σε όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνι-
κή κοινωνία. Βάσει όλων αυτών, εί-
ναι σαφές ότι ένα τέτοιο αίτημα βρί-
σκεται στον αντίποδα όσων έχει κα-
θιερώσει το σάπιο καθεστώς –και 
γι’ αυτό αποτελεί το πρώτο μεγάλο 
βήμα για να το υπερβούμε. 

3. Μήπως με αυτό τον τρόπο δι-

ασώζεται η κατάπτυστη πολιτική 
που μας έχει οδηγήσει στην κα-
ταστροφή; 

Το εσωτερικό ομολογιακό δάνειο 
πάει πακέτο με την άρνηση ψήφι-
σης των επονείδιστων μέτρων που 
απαιτεί η Μέρκελ και η τρόικα, και 
αποσκοπεί να θέσει τέλος στον εκ-
βιασμό των δόσεων. Η δε εξασφά-
λιση διαθέσιμων από το ίδιο το χέρι 
του ελληνικού λαού δίνει πολύτιμες 
ανάσες στη χώρα, ώστε να μπορέσει 
να μεταβάλει την πολιτική της. Εί-
ναι, δηλαδή, απαραίτητη για οποια-
δήποτε αλλαγή στρατηγικής –ακό-
μα και για έναν σοβαρό σχεδιασμό 
για την ασφαλή και ομαλή έξοδο της 
χώρας μας από το ευρώ.  

4. Μήπως με αυτό το αίτημα με-
τατοπίζουμε τη δημόσια συζήτη-
ση μακριά από την κύρια αντίθε-
ση με τον νεοδωσιλογισμό του 
μνημονίου;  

Το αίτημα για ένα ομολογιακό δά-
νειο υπονομεύει την επιχειρηματο-
λογία του νεοδωσιλογισμού στα θε-
μέλιά της. Αντιστρέφει όλη τη φι-
λολογία περί θυσιών και τους επι-
στρέφει το άλλοθι της «κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης» πάνω στο οποίο 
ζητούν να δικαιολογήσουν τα αντι-

δημοκρατικά και τα αντικοινωνικά 
μέτρα που παίρνουν. Επειδή ακρι-
βώς ζούμε σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης, και επειδή απαιτούνται 
οι θυσίες όλων για να βγούμε από 
αυτή την τρομακτική κρίση, γι’ αυτό 
θα πρέπει να πληρώσουν κυρίως 
οι κατέχοντες χρήμα και εξουσία. Εν 
ολίγοις, το αίτημα για ένα εσωτερικό 
ομολογιακό δάνειο στριμώχνει στη 
γωνία όλους τους επαγγελματίες αυ-
τόκλητους σωτήρες και αφαιρεί όλα 
τα επιχειρήματα από τα κέντρα που 
έχουν βρει ευκαιρία, μέσα στην κρί-
ση, να διαλύσουν την ελληνική κοι-
νωνία. 

Επίσης, ένα τέτοιο αίτημα είναι 

μια ευκαιρία για όλους μας να ξεφύ-
γουμε από τον μεμψίμοιρο –και ανα-
ποτελεσματικό– καταγγελτικό λόγο 
ενάντια στο κράτος και τις πολιτικές 
ηγεσίες και να αναλάβουμε εμείς οι 
ίδιοι τη σωτηρία της χώρας μας. 

Μέχρι τώρα, όλες οι προτά-
σεις του λεγόμενου αντιμνημονια-
κού χώρου διακατέχονταν από έλ-
λειψη ρεαλισμού, ενώ δεν έδειχναν 
εμπιστοσύνη στις ίδιες της δυνά-
μεις του λαού. Επρόκειτο για ασκή-
σεις επί χάρτου, και πάντοτε προϋ-
πέθεταν ότι θα μας έσωζαν κάποιοι 
άλλοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, τα πετρέ-
λαια που έχουμε στο υπέδαφος, ή 
κάποια ανύπαρκτη και ανέφικτη στο 
άμεσο μέλλον επαναστατική κυβέρ-
νηση, που θα διώξει μέσα σε μια νύ-
χτα το κακό.

 Το αίτημα για ένα εσωτερικό 
ομολογιακό δάνειο, δηλαδή, δίνει 
μια δημιουργική διέξοδο στο αδι-
έξοδο πρότασης στο οποίο έχει πε-
ριέλθει το λαϊκό κίνημα αντίστασης. 

5. Μήπως με αυτό τον τρόπο θα 
συμβάλουμε στην περαιτέρω 
αφαίμαξη της χώρας από τους 
τοκογλύφους;

 Όχι, εξαρχής καθίσταται σαφές ότι 

το δάνειο συνάπτεται για αναπτυ-
ξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς. 
Για να έχει η χώρα διαθέσιμα ώστε 
να μπορεί να ανθίσταται στους εκ-
βιασμούς της διεθνούς τοκογλυφί-
ας, αλλά και να μπορεί να διασφα-
λίζει τους πολίτες της έναντι του φά-
σματος της εξαθλίωσης. Επίσης, οι 
πόροι είναι απαραίτητοι αν θέλου-
με να ξεκινήσουμε μια νέα πολιτι-
κή ανασυγκρότησης – ανασύστασης 
του παραγωγικού ιστού της χώρας, 
η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την 
ανεξαρτησία και την αυτάρκειά της. 

6. Είναι εφικτό ένα τέτοιο δάνειο 
ή θα ενισχύσει την ήδη τεράστια 
φυγή κεφαλαίων από τη χώρα 
και τις τραγικές της συνέπειες; 

Η πρόσφατη διεθνής εμπειρία 
δείχνει ότι τα δάνεια που προϋποθέ-
τουν μαζική κοινωνική κινητοποί-
ηση είναι αποτελεσματικότερα ερ-
γαλεία εξεύρεσης πόρων απ’ ό,τι οι 
αγορές. Γιατί οι αγορές στηρίζονται 
στο συμφέρον, ενώ τα εσωτερικά 
δάνεια στην αλληλεγγύη. Έτσι, στο 
Βέλγιο ή στην Ιταλία, που πρόσφα-
τα συνέβη κάτι τέτοιο, οι πόροι που 
συγκεντρώθηκαν ήταν πολλαπλάσι-
οι του αναμενόμενου. 

∆εύτερον, μια τέτοια καμπάνια 
αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και το 
κύρος της χώρας, και ως εκ τούτου 
αποτελεί παράγοντα που συμβάλ-
λει στην επιστροφή των κεφαλαίων 
και όχι στην περαιτέρω φυγή τους. 
Εξάλλου, ένα τέτοιο δάνειο θα βγάλει 
τα λεφτά από τα σεντούκια, τα στρώ-
ματα και τους καταψύκτες. 

7. Μήπως το δάνειο θα συμβάλει 
στην περαιτέρω απομύζηση του 
λαού, θα γίνει δηλαδή ένα «χα-
ράτσι με ανθρώπινο πρόσωπο»;

Όχι, γιατί το χαράτσι είναι λη-
στρικό, ενώ το εσωτερικό ομολο-
γιακό δάνειο είναι μια πράξη ύψι-
στης εθνικής αλληλεγγύης, που θέ-
τει τέλος στον φαύλο κύκλο της άδι-
κης φορολόγησης. Μιλάμε για ένα 
εσωτερικό ομολογιακό δάνειο προ-
οδευτικό και αναλογικό, στο οποίο 
πρώτοι θα κληθούν να πληρώσουν 
οι έχοντες. Ύστερα, οι πόροι του θα 
επιστρέψουν στην ίδια την κοινωνία, 
μέσα από δημόσιες επενδύσεις και 
την κοινωνική πρόνοια –δεν θα γί-
νουν βορά στα χέρια των τοκογλύ-
φων. Τέλος, μιλάμε για δάνειο και 
όχι για φόρο. Μπορεί δηλαδή να 
συνδεθεί με μελλοντικές φορολο-
γικές ελαφρύνσεις, ή τη χρήση των 
ομολόγων για τη μελλοντική απο-
πληρωμή υποχρεώσεων προς το 
δημόσιο.

To αίτημα, αποτελεί ένα πολύ καλό πρώτο βήμα για μια νέα αρχή για τη χώρα

Συχνά ερωτήματα για το ομολογιακό δάνειο

                                                                                                                               ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ

...μέχρι τώρα όλες οι προτάσεις του λεγόμενου αντιμνημονιακού χώρου διακατέχονταν από έλλειψη ρεαλι-
σμού, ενώ δεν έδειχναν εμπιστοσύνη στις ίδιες τις δυνάμεις του λαού... 

“ 

...Το εσωτερι-

κό ομολογιακό 

δάνειο δίνει μια 

δημιουργική δι-

έξοδο στο κίνη-

μα της λαϊκής 

αντίστασης...
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     ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το πρώτο εναλλακτικό δίκτυο ανταλλαγής 
υπηρεσιών και προϊόντων χωρίς χρήματα 
στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός!

Η 
πρώτη –ιδρυτική– γενική συνέλευ-
ση πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή 29/01 και το δίκτυο αναμένεται 
να ξεκινήσει πλήρως τη λειτουργία 

του εντός του Φεβρουαρίου, καθώς το μόνο 
που απομένει είναι οι τελική μορφοποίηση 
της ιστοσελίδας που θα το φιλοξενήσει. Εμείς 
ρωτήσαμε την Ελένη Παπαθεοδοσίου, μια 
από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του 
και αναπληρωματικό –πλέον– μέλος της δια-
χειριστικής επιτροπής του δικτύου.

Τι είναι το δίκτυο ανταλλαγής και τι προ-
σφέρει;

Το δίκτυο είναι μία συνεργασία ανθρώ-
πων, μία ανταλλαγή των υπηρεσιών τους  ή 
των προϊόντων τους,  με όρους όμως που οι 
ίδιοι συναποφασίζουν και θέτουν. Μία συνερ-
γασία που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη στην 
αλληλεγγύη, στην ισοτιμία. Ανταλλαγές που 
αποκλείουν την αγοραία λογική του υπερκέρ-
δους και της συσσώρευσης πλούτου, που  αμ-
φισβητούν την ύπαρξη του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος και της παρασιτικής του λει-
τουργίας. 

Η συνεισφορά του δικτύου ιδιαίτερα σε 
αυτή τη συγκυρία είναι πολυεπίπεδη. Όταν 
άνθρωποι συνθλίβονται, εξαθλιώνονται, πε-
τιούνται στο δρόμο η πρώτη προτεραιότη-
τα δεν μπορεί παρά να είναι η επιβίωση και 
εκεί το δίκτυο μπορεί να συμβάλει αφού ανει-
δίκευτη εργασία μπορεί να ανταλλαχθεί με 
αγαθά πρώτης ανάγκης, υπηρεσίες γιατρών 
κ.λπ. ∆ιαβρώνει την κυριαρχία του «χρήμα-
τος- εμπόρευμα».  ∆ίνει ελπίδα ότι κάτι και-
νούργιο μπορεί να γεννηθεί μέσα από έννοι-
ες που είχαμε θάψει, εκόντες, άκοντες, ζώντας 
περιόδους πλαστής ευμάρειας που τις διαπερ-
νούσε όμως πάντα το ανεκπλήρωτο της δημο-
κρατίας. 

Πώς λειτουργεί το δίκτυο;

Η λειτουργία είναι απλή. Για παράδειγμα 
ένας καθηγητής που συμμετέχει στο δίκτυο 
μπορεί να αναρτήσει την ανακοίνωσή του 
στην ιστοσελίδα του δικτύου,  στην οποία θα 
αναφέρει τη διαθεσιμότητα του και τον αριθμό 
των ΚοιΝΟ που ζητάει για τις υπηρεσίες του. 
Αν λοιπόν κάποιο άλλο μέλος του δικτύου εν-
διαφέρεται θα έρθει σε επικοινωνία συμφω-
νώντας τις λεπτομέρειες. Όταν η συναλλαγή 
πραγματοποιηθεί τότε θα πρέπει να πιστώσει 
το λογαριασμό του προσώπου από το οποίο 
έλαβε υπηρεσίες με τόσα ΚοιΝΟ όσα έχει 
συμφωνήσει, είτε απ’ ευθείας μέσα από τον 
προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα 
είτε, αν δεν έχει πρόσβαση σε υπολογιστή, να 
απευθυνθεί στο Σημείο ∆ράσης Αλληλεγγύης 
Καλαμαριάς υπογράφοντας μία εντολή πλη-
ρωμής. Ο καθηγητής στη συνέχεια μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τα ΚοιΝο που έχει πιστωθεί 
, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποια-
δήποτε υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο. 
Στο δίκτυο μπορεί να συμμετέχει μέλος προ-
σφέροντας ανειδίκευτη εργασία και να αναζη-
τά αντίστοιχες αγγελίες ζήτησης. Για παράδειγ-
μα ζήτηση από καλλιεργητές (συγκομιδή, κλά-
δεμα κ.λπ.), έκτακτων αναγκών (μετακομίσεις, 
μεταφορές, καθαριότητα κ.λπ.)

Τι είναι το ΚοιΝο;

Είναι ένα κοινωνικό νόμισμα, ένα εναλλα-
κτικό νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιεί το δί-
κτυο για να αποτιμά αξίες και να διευκολύνει 
τις ανταλλαγές. Το ΚοιΝο δεν έχει τα χαρακτη-

ριστικά του χρήματος καθώς δεν συσσωρεύ-
εται, δεν αναπαράγεται, δεν δημιουργεί υπε-
ραξία.

Πώς μπορεί κανείς να συμμετέχει;

Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του δικτύ-
ου δηλώνει αρχικά τη πρόθεσή του στην ιστο-
σελίδα του δικτύου είτε από τον προσωπικό 
του υπολογιστή μέσα από μια απλή διαδικα-
σία εγγραφής, είτε αν δεν έχει τη δυνατότητα 
απευθυνόμενος στο Σημείο ∆ράσης Αλλη-
λεγγύης Καλαμαριάς ( Σάντας 7) που φιλοξε-
νεί το δίκτυο. Μετά ακολουθεί ταυτοποίηση 
των στοιχείων του με την υπογραφή των όρων 
συμμετοχής. Το δίκτυο οργανώνουν, διαχειρί-
ζονται και ελέγχουν τα ίδια τα μέλη του μέσα 
από τις συνελεύσεις τους. Αυτές οι συνελεύ-
σεις εκλέγουν δύο ομάδες που βοηθούν στη 
λειτουργία του, τη συντονιστική και τη διαχει-
ριστική, οι οποίες έχουν εκτελεστικές και μόνο 
αρμοδιότητες.

Το δίκτυο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από 
τις επόμενες μέρες στη σελίδα 
http://koino.com.gr/

Το Κοινωνικό Νόμισμα
Εναλλακτικό δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων στην Καλαμαριά

Του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη

Με πρωτοβουλία του βουλευτή κ. Παναγιώτη 
Κουρουμπλή και την ακόλουθη συνυπογρα-
φή 27 βουλευτών, κατετέθη σήμερα πρότα-
ση προς τους κ.κ. Προέδρους των Επιτροπών 
Οικονομικών Υποθέσεων, Εθνικής Άμυνας 
και ∆ημόσιας ∆ιοίκησης με την οποία ζη-
τούν να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής το ζήτημα του γερμανικού κατο-
χικού δανείου, των γερμανικών επανορθώ-
σεων για τις υποδομές, των αποζημιώσεων 
που αφορούν τα θύματα και τους ελληνικούς 
θησαυρούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κατατεθείσας 
επιστολής.

«Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,
Με τη Συνδιάσκεψη της Ρώμης το 1942, οι Γερ-

μανοί και οι Ιταλοί αυθαίρετα αποφάσισαν ότι 
η Ελλάδα όφειλε να δανείζει τις δύο χώρες 
τόσο με σκοπό τη συντήρηση των στρατευμά-
των τους, όσο και με επιπλέον ποσά για άλ-
λους σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα 
δάνεισε τις χώρες που την είχαν ουσιαστικά 
υποδουλώσει. Η χώρα μας από δανειζόμε-
νος μετατράπηκε σε δανειστή την χειρότερη 
περίοδο της ιστορίας της.

Ενώ, όμως, η Ιταλία αποπλήρωσε το δάνειό της 
προς την Ελλάδα και ο Χίτλερ είχε ξεκινήσει 
τις διαδικασίες αποπληρωμής του αντίστοι-
χου γερμανικού δανείου, οι ενέργειες αυτές 
σταμάτησαν. Η Γερμανία σήμερα οφείλει στη 
χώρα μας περίπου 54 δις ευρώ (χωρίς τους 
τόκους) προκειμένου να αποπληρώσει το 
δάνειο το οποίο μας επέβαλε.

Η καταστροφή, υλική και ανθρώπινη, που προ-
κάλεσε η Γερμανία στην Ελλάδα, ήταν απα-
ράμιλλης σκληρότητας. Εκτός από το ανα-
γκαστικό δάνειο, η Γερμανία χρωστάει στην 
Ελλάδα τόσο τις επανορθώσεις που σχετίζο-
νται με την, κατά τη διάρκεια της κατοχής, κα-
ταστροφή της ελληνικής οικονομίας, όσο και 
με τις αποζημιώσεις που συνδέονται με τους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς και τα πολιτιστι-
κά αγαθά που έκλεψαν ή λεηλάτησαν οι Γερ-
μανοί. Το ποσό για την καταστροφή των υπο-
δομών της ελληνικής οικονομίας που μας 
οφείλει η Γερμανία ανέρχεται στα 108 δις 
ευρώ (χωρίς τους τόκους).

Σημειωτέον δε ότι η Γερμανία έχει αποπληρώ-
σει όλες τις χώρες τις οποίες κατέκτησε και 
πολέμησε, στη βάση των επανορθώσεων 
που όρισε η διασυμμαχική επιτροπή των Πα-
ρισίων το 1946, πλην της Ελλάδας. Η αδικία 
είναι προφανής.

Σήμερα αθροίζονται, το λιγότερο, 65 ψηφίσμα-
τα προς την ελληνική κυβέρνηση, από ποικί-
λους φορείς, με θέμα τη διεκδίκηση των γερ-
μανικών οφειλών.

Ζητάμε να συζητηθεί το ζήτημα του γερμανικού 
κατοχικού δανείου, των γερμανικών επα-
νορθώσεων και των αποζημιώσεων που 
αφορούν τα θύματα και τους ελληνικούς θη-
σαυρούς.

Αξίζει να σημειώσουμε πως δεν έχει υπογρά-
ψει κανένας γερμανοτσολιάς βουλευτής του 
Λα.Ο.Σ.

Κίνηση 
βουλευτών 
για τις 
αποζημιώσεις

Το δίκτυο είναι μία συνεργασία ανθρώπων, μία ανταλλαγή των υπηρεσιών τους  ή των προ-
ϊόντων τους,  με όρους όμως που οι ίδιοι συναποφασίζουν και θέτουν.

“ 

Το ΚοιΝο δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά του 

χρήματος καθώς δεν 

συσσωρεύεται, δεν 

αναπαράγεται, δεν δη-

μιουργεί υπεραξία.
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Η εικόνα των ανθρώπων που ψά-
χνουν στα σκουπίδια για φαγητό 
είναι πλέον συνηθισμένη σχεδόν 
σε κάθε γειτονιά. ∆εκάδες οικο-
γένειες έρχονται αντιμέτωποι με 
καταστάσεις ανέχειας. Έτσι είναι 
αναγκασμένες να στραφούν σε 
ανεξάρτητους κοινωνικούς φο-
ρείς για να επιβιώσουν.

Μ προστά σ’ αυτή την ει-
κόνα, η Εκκλησία δεν  
θα μπορούσε να μεί-
νει αμέτοχη. Όσο τα 

οικονομικά προβλήματα οξύνονται 
όλο και περισσότερο στις ελληνικές 
οικογένειες, τόσο το κοινωνικό έργο 
της Εκκλησίας αυξάνεται. Εμπνέεται 
άλλωστε από τη μακρά της ιστορική 
παράδοση και έχει αποδείξει αρκε-
τές φορές ότι ήταν πάντα δίπλα στον 
ελληνικό λαό, σε περιόδους όπως 
αυτή που διανύουμε σήμερα.

Καθημερινά λοιπόν, διανέμονται 

πάνω από 200.000 μερίδες φαγητού 
σ’ όλη την Ελλάδα. Πολλές μητροπό-
λεις μαγείρευαν και μοίραζαν φαγη-
τό, ακόμα και πριν την κρίση. Την πε-
ρίοδο αυτή όμως, οι εθελοντές των 
φιλόπτωχων ταμείων δουλεύουν κα-
θημερινά όλο και περισσότερο. Χα-
ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως, στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου σε 14 ενορίες σιτίζονται  
περίπου 80-100 άνθρωποι ημερη-
σίως, ενώ στους Άγιους Πάντες Ξη-
ροκρήνης και στον Άγιο Αθανάσιου 
Ευόσμου μοιράζονται πάνω από 250 
μερίδες καθημερινά.

Οι πιο πολλοί πιστεύουν πως σι-
τίζονται άνθρωποι ηλικιωμένοι, χα-
μηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι δεν 
έχουν οικογένεια και δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα 
προς το ζην. Πολλά από αυτά εί-
ναι αλήθεια. Υπάρχουν όμως αρκε-
τοί που είναι κάτω από εξήντα πέ-
ντε ετών και δεν έχουν μόνο οικονο-
μικά προβλήματα, αλλά και ψυχολο-
γικά, και προβλήματα υγείας. Για τον 

λόγο αυτό οι ενορίες των περισσότε-
ρων γειτονιών, από τον Έβρο ως την 
Κρήτη, δεν περιορίζονται απλώς στα 
συσσίτια. Μοιράζουν ρούχα, συνερ-
γάζονται με κοινωνικά φαρμακεία 
και ιατρεία που έχουν δημιουργηθεί 
σε πολλούς δήμους .

Πολλές φορές η διαδικασία κα-
ταγραφής των δικαιούχων είναι δύ-
σκολη, διότι αρκετοί από τους σιτιζό-
μενους δεν κατέχουν νόμιμα έγγρα-
φα, άλλοι είναι υπόδικοι και άλλοι 
απλώς ντρέπονται να δηλώσουν τα 
ονόματά τους.

Καθημερινά, από τις 12 μέχρι τις 
3, συγκεντρώνονται στους προαύλι-
ους χώρους των εκκλησιών δεκάδες 
και κατά τόπους εκατοντάδες άνθρω-
ποι, οι οποίοι δεν έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα να καλύψουν βασι-
κές ανάγκες. Ακόμα και τα Σαββατο-
κύριακα, αν δεν μοιράζονται μερίδες 
φαγητού, αποστέλλονται δέματα ξη-
ράς τροφής, ώστε να μπορέσουν οι 
νεόπτωχοι Έλληνες να επιβιώσουν.

Το φιλανθρωπικό-κοινωνικό 
έργο της Εκκλησίας όμως δεν τε-

λειώνει εδώ. Σε πολλές μητροπό-
λεις λειτουργούν κέντρα προστασί-
ας ανηλίκων, φοιτητικοί ξενώνες, κα-
θώς και σπίτια στα οποία στεγάζονται 
όσοι έχουν ανάγκη. ∆ίνονται διάφο-
ρες φοιτητικές υποτροφίες και εξο-
φλούνται λογαριασμοί άπορων οικο-
γενειών.

Ο αριθμός των αιτήσεων με σκο-
πό να γίνουν δικαιούχοι, στα διάφο-
ρα κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμα-
κεία, ιατρεία, όπως προφανώς και 
στα συσσίτια, αυξάνεται γεωμετρικά 
από μέρα σε μέρα.

Και είναι αλήθεια πως η ένταση 
και η έκταση των δικτύων της εκκλη-
σιαστικής μέριμνας δεν λειτουργεί 
μόνο λυτρωτικά ως προς τους «χρε-
οκοπημένους» συμπολίτες μας. Λει-
τουργεί καθαρτήρια και για την ίδια 

την Εκκλησία, που εντασσόμενη στη 
σφαίρα των δομών αλληλεγγύης και 
επιβίωσης, καθαρίζεται από τη μέχρι 
και πρότινος επενδυτική και αγοραία 
συμπεριφορά της.

Από την άλλη δε, τα αντανακλα-
στικά του κλήρου έρχονται να απα-
ντήσουν σε όλους εκείνους τους ορ-
γανικούς διανοούμενους της προ-
όδου και του εκσυγχρονισμού, που 
έβλεπαν στην Εκκλησία τον αστισμό 
και τη συντήρηση, ξεχνώντας το ζω-
τικό ρόλο της ορθόδοξης παράδοσης 
στην οικοδόμηση της φυσιογνωμί-
ας της. Ας στηρίξουμε έμπρακτα λοι-
πόν της ενοριακές μας κοινότητες με 
κάθε μέσο ή τρόπο, ώστε να συμβά-
λουμε κι εμείς από τη μεριά μας στην 
οικοδόμηση ενός κοινοτικού δικτύ-
ου αλληλεγγύης.

Τη ∆ευτέρα (30-1-12) το απόγευ-
μα, στις 6.30 μ.μ., παρά τη χιονό-
πτωση και το τσουχτερό κρύο, 
εκατοντάδες πολίτες της Χαλκί-
δας, ανταποκρινόμενοι στο κάλε-
σμα της Πρωτοβουλίας μας, μαζί 
με εκπροσώπους συλλογικοτή-
των από την Αθήνα (από το «∆εν 
πληρώνω», τη Λαϊκή Συνέλευ-
ση ∆άφνης-Υμηττού, την πρωτο-
βουλία εκπαιδευτικών Αμαρου-
σίου κ.ά.), πραγματοποιήσαμε 
παράσταση στα γραφεία (οδ. Φα-
βιέρου 9) της εταιρείας Provision 
Omsse ΕΞ.Υ.Π.Π., που είναι συμ-
βεβλημένη με τη ∆ΕΗ για τις δι-
ακοπές ηλεκτροδότησης στην 
πόλη μας και σε περιοχές της Ατ-
τικής (Μαρούσι, Πεύκη, Κηφι-
σιά, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό κ.ά.). 

E 
πιδεικνύοντας μάλιστα ιδι-
αίτερο ζήλο, αφού οι άν-
θρωποί της, σπάζοντας 
παράνομα τις κλειδαριές, 

έκοψαν το ρεύμα σε σπίτι ζεύγους 
ανήμπορων γερόντων. 

Εκτός από τα διάφορα ευτράπε-
λα που ακολούθησαν τον εντοπισμό 

του υπευθύνου, ο οποίος, κυνηγημέ-
νος, εν μέσω της γενικευμένης κατα-
κραυγής και χλεύης, κατέφυγε τρέ-
χοντας στην αστυνομική διεύθυνση 
της πόλης μας, ανακαλύψαμε και ορι-
σμένα άλλα ενδιαφέροντα. Ο κατ’ ου-
σία υπεύθυνος της επιχείρησης είναι 
ο γιατρός, με ειδικότητα ειδικού πα-
θολόγου –τρομάρα του– που εργάζε-
ται με καθεστώς αποκλειστικής απα-
σχόλησης ιατρού εργασίας και με πα-
χυλότατη αμοιβή αρκετών χιλιάδων 
ευρώ, στη δημοσίου ενδιαφέροντος 
πολεμική βιομηχανία Ε.Α.Β., «κύρι-
ος» Ι. Φ.*

Ο ίδιος τύπος, από το 1996, αρχι-
κά με έδρα τη Θήβα και στη συνέχεια 
τη Χαλκίδα, ιδρύει την OMSSE Ltd, η 
οποία στο εξής θα γνωρίσει μεγάλες 
δόξες, που απεικονίζονται ανάγλυφα 
στις πολλές και ενδιαφέρουσες προ-
σθήκες-τροποποιήσεις της επωνυ-
μίας της, αλλά και της δραστηριότη-
τάς της. Σήμερα, μέσα από διαδρο-
μές που εύκολα μπορεί να συμπερά-
νει κανείς, έχει απλώσει την «ευαγή» 
επιχειρηματική του δράση μέσα από 
μια εταιρική ομπρέλα υπό τον τίτ-
λο Provision S.A. η οποία ασχολεί-
ται κυριολεκτικά με τα πάντα: από κέ-
ντρα αδυνατίσματος και ομορφιάς μέ-
χρι ιατρικούς εξοπλισμούς και ιδιω-
τικές υπηρεσίες υγείας. Από παροχή 

εξωτερικών υπηρεσιών υγιεινής και 
ασφάλειας σε ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις, μέχρι υπηρεσίες προ-
στασίας (βλ. ενοικίαση γιατρών και τε-
χνικών ασφαλείας, κοινώς νταβατζη-
λίκι). Φυσικά, η εταιρεία του συμπε-
ριλαμβάνεται διαχρονικά στον κατά-
λογο των αδειοδοτημένων ΕΞ.Υ.Π.Π. 
(εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας 
και πρόληψης). Ενός «θεσμού» κα-
τάπτυστου, που προωθεί την ακραία 
εμπορευματοποίηση της υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων και 
ενοχοποιείται για μια σειρά σκανδά-
λων, ενός «θεσμού» που έχει εκτρα-
φεί μέσα από το γνωστό πλαίσιο της 
«απελευθέρωσης» και της «ευελιξί-
ας» στην αγορά εργασίας. Πρόσφα-
τα δε, τον Αύγουστο του 2010, αυτός 
και η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Κα-
ρυοπούλη, ίδρυσαν δύο εταιρείες με 
έδρα την πόλη μας και αντικείμενο τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Σ’ αυτό το σύμπλεγμα της λαμο-
γιάς αναθέτει η ∆.Ε.Η. εργολαβικά το 
κόψιμο του ρεύματος, τις οίδε μέσα 
από ποιες διαδικασίες και ποιες συμ-
βάσεις ανάθεσης. 

Κι αναρωτιέται ο κάθε απλός άν-
θρωπος πώς μπορούν αυτά τα αν-
θρωποειδή να δείχνουν τόση αναλ-
γησία μπροστά στον πόνο των χειμα-
ζόμενων συμπολιτών μας. Μα τέτοιοι 

ακριβώς «άνθρωποι» συναρθρώ-
νουν αυτό το σύστημα, που από κάθε 
ρωγμή του αναβλύζει σαπίλα και 
αποφορά που δεν κρύβεται. 

Οι άνθρωποι αυτοί, της «πράσι-
νης» ανάπτυξης και της κατάμαυρης 
επιχειρηματικότητας, δεν ντρέπο-
νται κιόλας να διαφημίζουν μέσω της 
ιστοσελίδας τους (www.provision-sa.
gr) την προσήλωσή τους στη στρα-
τηγική και την ταυτότητα του «επιχει-
ρηματικού πολιτισμού». Που, όπως 
λένε οι ίδιοι ανενδοίαστα: «αναδει-
κνύει την ευαισθησία και το ενδιαφέ-
ρον, τη μέριμνα και την αλληλεγγύη 
[…]  απομακρύνονται από τις παρα-
δοσιακές αντιλήψεις που περιορίζουν 
τους κοινωφελείς σκοπούς. Η παρα-
γωγή κοινωνικής αξίας είναι τρόπος 
λειτουργίας και τρόπος ζωής της επι-
χείρησης». Είναι τόσο ψεύτες ή μή-
πως τόσο θρασύτατα ειλικρινείς; Γιατί 
ακριβώς αυτή η «ηθική» και ο «πολι-
τισμός» τους είναι η ηθική και ο πολι-
τισμός της επιχειρηματικότητας που 
διατυμπανίζουν νυχθημερόν όλα τα 
παπαγαλάκια του συστήματος. ∆οξά-
στε τους…

Καλούμε το Σωματείο Εργαζο-
μένων στην Ε.Α.Β., τον Ιατρικό Σύλ-
λογο και το Εμπορικό Επιμελητήριο 
της πόλης μας να πάρουν θέση, να 
προχωρήσουν στις δέουσες κυρώ-

σεις, στην ηθική τουλάχιστον αποβο-
λή του εν λόγω «επιστήμονα»-επιχει-
ρηματία-έμπορου του ανθρώπινου 
πόνου. Καλούμε σε συντονισμό δρά-
σης τις συλλογικότητες και τις λαϊκές 
συνελεύσεις των περιοχών της Ατ-
τικής που πλήττονται άμεσα από τη 
δράση του εν λόγω κυκλώματος, δί-
νοντας ραντεβού στη συνάντηση των 
λαϊκών συνελεύσεων στην Πάντειο, 
στις 11/2/2012. Καλούμε κάθε πο-
λίτη να πυκνώσει τις γραμμές, τις συ-
νελεύσεις μας (κάθε ∆ευτέρα βράδυ 
8.00 μ.μ. στην αίθουσα του Ε.Κ.), τις 
δράσεις του κινήματος ενάντια στα 
χαράτσια, να πλαισιώσει τις ομάδες 
περιφρούρησης και αλληλεγγύης σε 
κάθε γειτονιά. 

Χθες το βράδυ ξεσκεπάσαμε την 
κουκούλα ενός μαυραγορίτη δωσί-
λογου. 

Όλοι μαζί μπορούμε να τους νι-
κήσουμε, να τους πετάξουμε μια και 
καλή στη θάλασσα.

Να τους ανατρέψουμε. Και αυ-
τούς και όλο το σύστημα που τους δη-
μιουργεί και τους εκτρέφει.

Χαλκίδα, 31/1/2012

* Τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση 
της εφημερίδας.

Τι κρύβεται πίσω από την κουκούλα του μαυραγορίτη

∆ράσεις στη Χαλκίδα για τα χαράτσια!
Από τη Λαϊκή Συνέλευση Χαλκίδας

Αρωγός στους αγώνες για την επιβίωση ο κλήρος.

Τα συσσίτια της εκκλησίας

Του Κωνσταντίνου ∆ιαλεκτόπουλου

Καθημερινά διανέμονται πάνω από 200.000 μερίδες φαγητού...

                                                                                                                                              ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
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Υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι να 
πιστέψουμε ότι, αρχής γενομένης 
το 2012, η παγκόσμια οικονομία 
οδεύει προς μια δεινότερη κρί-
ση σε σχέση με τη μεγάλη ύφεση 
του 2008-2009. Με λιγότερους 
διαθέσιμους πόρους, μεγαλύτερο 
χρέος και ολοένα αυξανόμενη λα-
ϊκή αντίσταση στην ανάληψη του 
βάρους της σωτηρίας του καπιτα-
λισμού, φαίνεται πως οι κυβερ-
νήσεις δεν μπορούν πια να δια-
σώσουν το σύστημα.

Ο ι ΗΠΑ και η ΕΕ, οι 
πρώην οικονομι-
κές μηχανές παγκό-
σμιας επέκτασης, 

έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές 
τους και βρίσκονται πλέον σε ξεκά-
θαρη παρακμή. Τα νέα κέντρα ανά-
πτυξης, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία, 
τα οποία, για μια «σύντομη δεκαε-
τία», έδωσαν μια νέα ώθηση στην 
παγκόσμια μεγέθυνση, έχουν ήδη 
επιβραδύνει απότομα και θα συνε-
χίσουν την επιβράδυνσή τους μέσα 
στο 2012. 

Η κατάρρευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Η ΕΕ., έχοντας ήδη πληγεί από την 
οικονομική κρίση, θα διασπαστεί, 
και η πολυεπίπεδη δομή της θα με-
τατραπεί σε μια σειρά από διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες εμπορί-
ου και επενδύσεων. Η Γερμανία, η 
Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και οι Σκαν-
διναβία θα προσπαθήσουν να αντέ-
ξουν τη νέα ύφεση και η Μ. Βρετανία 
θα βουλιάξει σε αρνητική ανάπτυξη, 
με τους χρηματιστές της να προσπα-
θούν μάταια να βρουν νέες επικερ-
δείς ευκαιρίες στις χώρες του Περσι-
κού Κόλπου. Οι χώρες της ανατολι-
κής και κεντρικής Ευρώπης, ειδικά 
η Τσεχία και η Πολωνία, θα βαθύ-
νουν την εξάρτησή τους απ’ τη Γερ-
μανία, αλλά θα υποφέρουν κι αυτές 
από τις συνέπειες της υποχώρησης 
των παγκοσμίων αγορών. Οι χώρες 
της νότιας Ευρώπης θα εισέλθουν σε  
βαθιά ύφεση, καθώς οι υπέρογκες 
δόσεις πληρωμών των δανείων των 
χωρών, σε συνδυασμό με τις άγριες 
επιθέσεις στους μισθούς και τα κοι-
νωνικά δικαιώματα, θα μειώσουν 
δραστικά την καταναλωτική ζήτηση. 
Συνολικά, η ανεργία και η υποαπα-
σχόληση θα πλήξει το 1/3 του εργα-
τικού δυναμικού των χωρών αυτών 
και θα πυροδοτήσει κοινωνικές συ-
γκρούσεις που μπορεί να μετατρα-
πούν σε γενικευμένες εξεγέρσεις.

Τελικά, η διάλυση της ΕΕ φαίνε-
ται σχεδόν αναπόφευκτη. Το ευρώ 
θα αντικατασταθεί από εθνικά νομί-
σματα και θα υπάρξουν φαινόμενα 
υποτιμήσεων και έντονου προστα-
τευτισμού, ενώ ο εθνικισμός θα βρί-
σκεται στην ημερησία διάταξη. Οι 
τράπεζες της Γερμανίας, της Γαλλί-
ας και της Ελβετίας θα πληγούν έντο-
να από τις επιπτώσεις των απωλειών 
από τα δάνειά τους προς τις χώρες 
του νότου της Ευρώπης. Σαν αποτέ-
λεσμα, μια σειρά από διασώσεις τρα-
πεζών θα καταστούν αναγκαίες, πο-
λώνοντας τις κοινωνίες της Γερμα-
νίας και της Γαλλίας ανάμεσα στους 
φορολογούμενους και τους τραπε-
ζίτες. Επιπλέον, η μαχητικότητα των 
συνδικάτων, σε συνδυασμό με την 
άνοδο των νεοφασιστικών κομμά-
των, θα εντείνει τους ταξικούς και 
εθνικούς αγώνες.

ΗΠΑ: η ύφεση επιστρέφει δριμύ-
τερη

Η αμερικανική οικονομία θα 
υποστεί τις συνέπειες του υπερμε-
γέθους δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος  και δε θα καταφέρει να ξεπερά-
σει την παγκόσμια ύφεση μέσω της 
αύξησης των δαπανών της. Ούτε 
και μπορεί πλέον να βασιστεί στην 
εξαγωγή της αρνητικής ανάπτυξης, 
στρεφόμενη προς την πρώην δυνα-

μική Ασία, διότι η Ινδία, η Κίνα και 
οι λοιπές χώρες της Ασίας έχουν 
πλέον χάσει την αναπτυξιακή τους 
ορμή. Φέτος η Κίνα θα παρουσιάσει 
ανάπτυξη αισθητά κάτω απ’ το μέσο 
όρο του 9% που εμφάνιζε σταθερά 
την περασμένη δεκαετία. Η ανάπτυ-
ξη της Ινδίας προβλέπεται να πέσει 
από το 8% στο 5% ή και χαμηλότε-
ρα. Επιπλέον, η στρατιωτική πολιτι-
κή περικύκλωσης και η οικονομική 

πολιτική προστατευτισμού της κυ-
βέρνησης Ομπάμα αποκλείει κάθε 
αναπτυξιακό κίνητρο από την πλευ-
ρά της Κίνας.

Ο μιλιταρισμός επιδεινώνει την 
οικονομική ύφεση

Οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία θα απο-
δειχθούν οι μεγάλοι χαμένοι της με-
ταπολεμικής οικονομικής ανοικοδό-
μησης του Ιράκ. Από τα κατασκευ-
αστικά προγράμματα υποδομών, 
συνολικού ύψους 186 δισ. δολαρί-
ων, οι αμερικανικές και βρετανικές 
εταιρείες θα αναλάβουν μόλις το 5%. 
Κάτι παρόμοιο αναμένεται να συμ-
βεί στη Λιβύη και αλλού. Ο αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός βουλιάζει στα 
χρέη για να καταστρέψει έναν αντί-
παλο και οι μη εμπόλεμοι δρέπουν 
τα οφέλη από τα επικερδή συμβό-
λαια της μεταπολεμικής οικονομι-
κής ανοικοδόμησης.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η οικονο-
μία των ΗΠΑ θα βυθιστεί στην κρί-
ση το 2012 και θα εμφανίσει απότο-
μη άνοδο της ανεργίας. Στην ουσία, 
το εργατικό δυναμικό της χώρας θα 
συρρικνωθεί, καθώς οι άνθρωποι 
που θα χάνουν το επίδομα ανεργί-
ας τους δε θα καταγράφονται πλέ-
ον. Επιπλέον, η εκμετάλλευση των 
εργατών (παραγωγικότητα) θα εντα-
θεί, διότι οι καπιταλιστές θα αναγκά-

σουν τους εργαζόμενους να παρά-
γουν πολύ περισσότερα για ολοένα 
λιγότερα χρήματα, διευρύνοντας το 
χάσμα ανάμεσα στους μισθούς και 
τα κέρδη.

Επιπρόσθετα, η αύξηση της 
ανεργίας θα συνοδευτεί από βάρβα-
ρες περικοπές στα κοινωνικά προ-
γράμματα, για να επιδοτηθούν οι 
τράπεζες και οι βιομηχανίες. Οι δια-
φωνίες των κομμάτων θα είναι πλέ-
ον σχετικά με το πόσο μεγάλες θα εί-
ναι οι μειώσεις των μισθών και των 
συντάξεων για να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη των κατόχων των ομο-
λόγων. Αντιμέτωπο με περιορισμέ-
νες πολιτικές επιλογές, το εκλογικό 
σώμα θα αντιδράσει καταψηφίζοντας 
τους εκπροσώπους του κατεστημέ-
νου, απέχοντας από τη διαδικασία 
και παίρνοντας μέρος σε οργανωμέ-
να μαζικά κινήματα, όπως στο κίνη-
μα «καταλάβετε τη Γουόλ Στριτ». Οι 
δημαγωγοί των ∆ημοκρατικών θα 
κατηγορήσουν την Κίνα, οι δημαγω-
γοί των Ρεπουμπλικάνων θα κατη-
γορήσουν τους μετανάστες και όλοι 
μαζί θα τα ρίξουν στους ισλαμοφασί-
στες και ειδικά στο Ιράν. 

Κίνα: αντισταθμιστικοί μηχανι-
σμοί για το 2012

Η Κίνα θα αντιμετωπίσει την πα-
γκόσμια ύφεση του 2012 με αρκε-
τές πιθανότητες αποσόβησης των 
συνεπειών της. Το Πεκίνο μπορεί 
να επιλέξει την παραγωγή αγαθών 
και υπηρεσιών για την εγχώρια αγο-
ρά των πάνω από 700 εκατ. κατανα-
λωτών. Αυξάνοντας τους μισθούς, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και την περι-
βαλλοντική ασφάλεια, η Κίνα μπορεί 
να αντισταθμίσει τις απώλειες από 
τις διεθνείς αγορές. Παρ’ όλα αυτά, 
επειδή η οικονομική μεγέθυνση της 
Κίνας βασίζεται ως επί το πλείστον 
στην κερδοσκοπία της αγοράς ακι-
νήτων, όταν η φούσκα σκάσει, οι επι-
πτώσεις θα είναι σοβαρές. Θα υπάρ-
ξει σίγουρα ύφεση, που θα οδηγήσει 
σε ανεργία, πτωχεύσεις δήμων και 
κοινωνικές και ταξικές συγκρούσεις. 
Η κατάσταση αυτή αντικειμενικά θα 
οδηγήσει είτε σε παραπέρα ύφεση ή 
σε σταδιακό εκδημοκρατισμό και το 
αποτέλεσμα θα επηρεάσει βαθύτα-
τα τις σχέσεις κράτους-αγορών στην 
Κίνα. Βέβαια, το πιο πιθανό είναι η 
οικονομική κρίση να δυναμώσει τον 
έλεγχο των αγορών από το κράτος.

Η κρίση και η Ρωσία

Η εκλογή Πούτιν θα οδηγήσει σε 
μικρότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, 
στην υποστήριξη, ενορχηστρωμέ-
νων από την Ουάσιγκτον, εξεγέρσε-
ων και κυρώσεων εναντίον 

     ΚΟΣΜΟΣ

Του Τζέιμς Πέτρας

Το 2012 με όρους αποκάλυψης
H παγκόσμια οικονομία οδεύει προς μια δεινότερη κρίση σε σχέση με τη μεγάλη ύφεση του 2008-2009

...Οι δημαγωγοί των ∆ημοκρατικών θα κατηγορήσουν την Κίνα, οι δημαγωγοί των Ρεπουμπλικάνων θα κατη-
γορήσουν τους μετανάστες και όλοι μαζί θα τα ρίξουν στους ισλαμοφασίστες και ειδικά στο Ιράν...

“ 

Το ευρώ θα 
αντικατασταθεί 
από εθνικά 
νομίσματα και 
θα υπάρξουν 
φαινόμενα 
υποτιμήσεων και 
έντονου προ-
στατευτισμού, 
ενώ ο εθνικι-
σμός θα 
βρίσκεται στην 
ημερησία 
διάταξη. »
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Στις 18 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες της βι-
κιπαίδειας, αντί για πληροφορίες σχετι-
κά με την αναζήτησή τους, έβλεπαν στην 
οθόνη τους ένα πένθιμο μήνυμα, που τους 
ενημέρωνε για δύο  νομοσχέδια που πή-
γαιναν ταυτόχρονα  προς ψήφιση στο  κο-
γκρέσο και τη γερουσία των ΗΠΑ, με τα 
αρχικά SOPA και PIPA αντίστοιχα.

Π αράλληλα, τους καλούσε να δι-
αμαρτυρηθούν με όποιο τρόπο 
μπορούσαν ενάντια σε αυτά τα 
νομοσχέδια, συμμετέχοντας στη 

διαμαρτυρία ως ιδιοκτήτες ιστοτόπων, υπο-
γράφοντας διαδικτυακά ενάντια σε αυτά, ή και 
επικοινωνώντας απευθείας με τους γερουσια-
στές της πολιτείας τους. Στη διαμαρτυρία συμ-
μετείχαν περίπου 7000 μικρότερης εμβέλειας 
ιστότοποι, αλλά και κολοσσοί, όπως η google, η 
wordpress, η mozilla foundation κ.α. Παράλ-
ληλα οι κεντρικοί διακομιστές πολλών υπο-
στηρικτών των νομοσχεδίων, όπως η RIAA 
(Recording Industry Association of America) 
και το CBS.com δέχτηκαν επιθέσεις από διαδι-
κτυακούς ακτιβιστές.

Το SOPA (Stop Online Piracy Act) υποτί-
θεται ότι κατατέθηκε με σκοπό να προστατεύ-
σει τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων 
από έκνομες δραστηριότητες που τους βλά-
πτουν σε ιστοτόπους της Αμερικής, αλλά (κυ-
ρίως) του εξωτερικού. Το νομοσχέδιο δίνει τη 
δυνατότητα σε θιγόμενες πλευρές να απαιτή-
σουν δικαστικά μέτρα, όχι μόνο εναντίον «ύπο-
πτων» ιστοτόπων, αλλά και εναντίον φορέων 
που συνεργάζονται με αυτούς, όπως διαφημι-
στικές εταιρείες και διάφορους άλλους οικονο-
μικούς οργανισμούς. Παράλληλα, δίνει τη δυ-
νατότητα λήψης μέτρων που απαγορεύουν σε 
μηχανές αναζήτησης να δείχνουν σε τέτοιους 
ιστότοπους και σε εταιρείες παροχής (internet 
service providers) να τους παρέχουν πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο. Κοντολογίς, το SOPA, μαζί 
με το αντίστοιχο νομοσχέδιο που κατατέθη-
κε στη γερουσία, το PIPA (Protect Intelectual 
Property Act), δίνουν τη δυνατότητα σε κάτο-
χους πνευματικών δικαιωμάτων να εξαφανί-
σουν από προσώπου γης ιστότοπους που πι-
στεύουν ότι τους θίγουν, μαζί με κάθε στοιχείο 
που υποδηλώνει ότι υπήρξαν ποτέ.

Οι φορείς και οι οργανισμοί που στήριξαν 
το πακέτο νομοσχεδίων είναι:

Καλλιτέχνες-βιομηχανίες, ή φορείς δια-
χείρισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων 
(με πολλά παραδείγματα στο Χόλιγουντ και τη 
μουσική βιομηχανία). Κάτοχοι πατενταρισμέ-
νων προϊόντων (ας σκεφτεί κανείς τη... Μον-
σάντο). Φαρμακοβιομηχανίες που επιθυμούν 
διακαώς να τερματιστεί η αντιγραφή των προ-
ϊόντων τους και η φτηνότερη πώληση μέσω 
ίντερνετ, με ηγέτη την Πφάιζερ. Μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης, που δεν βλέπουν με καθό-
λου καλό μάτι τη δυνατότητα ανεξάρτητης ενη-
μέρωσης που παρέχει το δίκτυο (CBS). Εκδο-
τικοί οίκοι που δραστηριοποιούνται στην αγο-

ρά της έρευνας (Elsevier). Τέλος, μια σειρά από 
μεγαθήρια, που θεωρούν ότι το λογότυπό τους 
δεν μπορεί να εμφανίζεται οπουδήποτε (Nike, 
Ford, L’Oreal, Sony κ.α).

Ωστόσο, αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η 
«μεγαλύτερη ονλάιν διαμαρτυρία όλων των 
εποχών», η διαμαρτυρία της 18ης Ιανουαρίου 
μάλλον πέτυχε μια... πολύ εύκολη νίκη. Το νο-
μοσχέδιο δεν πέρασε ποτέ και οι εισηγητές του 
το μάζεψαν άρoν άρoν, δεσμευόμενοι ωστό-
σο να καταθέσουν μια πιο ρεαλιστική πρότα-
ση στο μέλλον. Και πράγματι, μερικά πράγμα-
τα δεν γυρίζουν πίσω. 

Πρώτον, γιατί το ίδιο το νομοσχέδιο έφτα-
νε σε παραλογισμούς, αφού σύμφωνα με αυτό, 
ένας ιστότοπος θα μπορούσε να κριθεί ένο-
χος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμά-
των, επειδή, μέσα από μια τεράστια και δαιδα-
λώδη διαδρομή ενδιάμεσων συνδέσμων, ένας 
άλλος «ύποπτος» ιστότοπος θα κατέληγε σε 
αυτόν. Για κάποιον που έχει μια αίσθηση της 
ίδιας της έννοιας του δικτύου, και του μεγέθους 
του δικτύου που αποτελεί το ίντερνετ, αυτό θα 
μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στην κατάρ-
γηση του ίδιου του ίντερνετ, μέσω ξηλώματος 
απροσδιόριστα μεγάλων κομματιών του. 

∆εύτερον, γιατί εκτός από την αθώα πλευ-
ρά του, το ίντερνετ με τη σημερινή μορφή του 
είναι χρυσωρυχείο για γίγαντες της παγκό-
σμιας οικονομίας, όπως η γκουγκλ και το φέ-
ισμπουγκ, οι οποίοι έχουν εξίσου μεγάλες ικα-
νότητες για λόμπινγκ με τους οργανισμούς που 
συντάχθηκαν υπέρ των SOPA/PIPA. 

Τρίτον, γιατί μέσω του ίντερνετ με τη σημε-
ρινή του μορφή, προσφέρεται για πρώτη φορά 
στην ανθρώπινη ιστορία η δυνατότητα συγκέ-

ντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών για 
ανθρώπους και οργανισμούς, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από εταιρίες και κυβερ-
νήσεις κατά το δοκούν. Κοινώς, είναι πολλή η 
συσσωρρευμένη (καλή και κακή) γνώση και 
πολλά τα λεφτά, για να σιγήσει το ίντερνετ.

Ωστόσο, ενώ οι συμμετέχοντες στον διαδι-
κτυακό ακτιβισμό της 18ης Ιανουαρίου ευλο-
γούσαν τα γένια τους, επειδή πέτυχαν ένα τόσο 
ισχυρό χτύπημα στον σύγχρονο σκοταδισμό, 
υπογραφόταν μια άλλη, αμφιλεγόμενη συμ-
φωνία, αυτή τη φορά σε διεθνές επίπεδο. 

Η ACTA (Anti Counterfeiting Trade 
Agreement) είναι μια θεσμική πλατφόρμα, 
στην οποία χώρες προσχωρούν οικειοθελώς, 
που σκοπό έχει την καταπολέμηση πλαστών 
αγαθών και φαρμάκων και την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας στο ίντερνετ. Η συμ-
φωνία υπογράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2011 
από την Ιαπωνία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυ-
στραλία μεταξύ άλλων, ενώ μέσα στον Ιανουά-
ριο προσχώρησαν σε αυτή 22 κράτη-μέλη της 
ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα βα-
σικά σημεία που κάνουν τη συμφωνία αυτή 
ύποπτη είναι: Πρώτον, εξαιρέθηκαν από τις 
διαβουλεύσεις οι αναπτυσσόμενες χώρες, κα-
θώς και μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμέ-
νους οργανισμούς της λεγόμενης κοινωνίας 
των πολιτών. 

∆εύτερον, η παροιμιώδης αδιαφάνεια στις 
διαβουλεύσεις και στα συμφωνηθέντα. Υποτί-
θεται πως η συμφωνία έχει κυρίως σκοπό τη 
διασφάλιση του παγκόσμιου εμπορίου από 
πλαστά προϊόντα. Ωστόσο, κείμενα που διέρ-
ρευσαν μέσα από το γουίκιλικς μιλούν για δυ-
νατότητα αυξημένης παρακολούθησης ύπο-
πτων χρηστών του διαδικτύου και για εξα-
ναγκασμό εταιρειών παροχής ίντερνετ να δί-
νουν στοιχεία  χρηστών τους στις αρχές. Αυτά 
με πρόσχημα την καταπολέμηση του πλαστο-
γραφημένου λογισμικού και της πειρατείας 
στο θέαμα.

Φαίνεται πως, σε μια εποχή γενικευμένης 
υποχώρησης της κερδοφορίας στη ∆ύση, το 
κόστος της παραποίησης αγαθών και πνευμα-
τικών δικαιωμάτων αρχίζει να γίνεται δυσβά-
σταχτο και οι οργανισμοί, κυρίως στον χώρο 
του θεάματος, των φαρμάκων και της πλη-
ροφορικής, αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις. 
Ωστόσο, η κατεύθυνση προς την οποία κινού-
νται οι λύσεις αυτές (περιορισμός, απαγόρευ-
ση, αστυνόμευση) είναι ασύμβατες με την επο-
χή  και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκο-
λο να βάλεις φυλακή τρία δισ. χρηστών.

Αυτό φαίνεται να το έχουν καταλάβει μια 
σειρά από (λίγες ακόμη) επιχειρήσεις. Προω-
θούν ένα νέο τύπο επιχειρηματικού μοντέλου, 
που αποκαλείται open source (ανοιχτής πη-
γής), δανειζόμενο το όνομά του από την κουλ-
τούρα του ανοιχτού λογισμικού στην πληρο-
φορική. Είναι ένα μοντέλο που επιχειρεί να 
δείξει ότι η ελεύθερη διάθεση των σχεδίων με 
το οποία φτιάχνεις κάτι μπορεί να είναι απο-
δοτικότερη μέσα σε ένα συνεργαζόμενο δί-
κτυο παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση, πρόκει-
ται για ένα μοντέλο που είναι σίγουρα ρεαλι-
στικότερο και πιο βιώσιμο από τις υστερίες του 
SOPA/PIPA.

Του Νίκου Κατζούρη

Καταψηφίστηκαν τα νομοσχέδια με σκοπό τον περιορισμό των ελευθεριών στο ίντερνετ 

∆ιαδικτυακές μάχες!

Η διαμαρτυρία της 18ης Ιανουαρίου μάλλον 
πέτυχε μια... πολύ εύκολη νίκη

“ 

Η “μεγαλύτερη online 

διαμαρτυρία όλων των 

εποχών”, η διαμαρτυρία 

της 18ης Ιανουαρίου 

μάλλον πέτυχε μια... 

πολύ εύκολη νίκη. 

συμμάχων και εμπορικών πελα-
τών της Ρωσίας. Ο Πούτιν μάλλον 

θα στραφεί σε στενότερες σχέσεις με την 
Κίνα και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευ-
τεί τη διάλυση της ΕΕ και την αποδυνάμω-
ση του ΝΑΤΟ προς ίδιον όφελος.

Ταυτόχρονα, η υποστηριζόμενη από 
τη ∆ύση ρωσική αντιπολίτευση θα χρη-
σιμοποιήσει την οικονομική της επιρροή 
για να διαβρώσει την εικόνα του Πούτιν 
και να ενθαρρύνει ένα επενδυτικό μποϊ-
κοτάζ, αν και προβλέπεται να ηττηθεί κατά 
κράτος στις προεδρικές εκλογές. Βέβαια, η 
παγκόσμια ύφεση θα εξασθενήσει τη ρω-
σική οικονομία και θα την αναγκάσει να 
επιλέξει ανάμεσα στη μεγαλύτερη δημό-
σια ιδιοκτησία και στην ολοένα μεγαλύτε-
ρη εξάρτηση από τα κρατικά κονδύλια για 
την οικονομική διάσωση της ρωσικής ολι-
γαρχίας. 

Η πιθανότητα ενός νέου πολέμου

Οι επερχόμενοι πόλεμοι θα φέρουν το τέ-
λος της Αμερικής όπως τη γνωρίζουμε.
Στις ΗΠΑ, ο Ομπάμα έχει θέσει τις βάσεις 
για ένα νέο, μεγαλύτερο πόλεμο στη Μέση 
Ανατολή, μεταφέροντας στρατεύματα από 
το Ιράκ και το Αφγανιστάν και συγκεντρώ-
νοντάς τα γύρω από το Ιράν. Για να υπο-
νομεύσει το Ιράν, η Ουάσιγκτον επεκτεί-
νει τις μυστικές στρατιωτικές και πολιτικές 
επιχειρήσεις της εναντίον των συμμάχων 
του στη Συρία, το Πακιστάν, τη Βενεζουέ-
λα και την Κίνα. Το κύριο ζήτημα εδώ συ-
νεχίζει να είναι η πρόσδεση των Αμερικα-
νών στο σιωνιστικό άρμα. Η εισβολή στο 
Ιράκ ήταν ο πρώτος πόλεμος που η Ου-
άσιγκτον έκανε για το Ισραήλ. Ο πρόσφα-
τος πόλεμος στη Λιβύη ήταν ο δεύτερος. 
Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ αρκούνται σε μια 
τακτική στρατηγικής περικύκλωσης του 
Ιράν και επιβολής κυρώσεων, αν όμως η 
επίθεση τελικά πραγματοποιηθεί, οι οικο-
νομικές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, αλλά και 
για τον υπόλοιπο κόσμο, θα είναι δυσβά-
σταχτες. Έτσι, μια σιωνιστικής έμπνευσης, 
αεροναυτική πυραυλική επίθεση από τις 
δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και 
ένας νέος πόλεμος στην περιοχή, θα με-
τατρέψουν την ύφεση των πρώτων μηνών 
του 2012 σε μια πρωτόγνωρη και βαθιά 
κρίση, που πιθανόν να προκαλέσει μαζι-
κές, παγκόσμιες ανακατατάξεις.

Μετάφραση: Dean M.

»
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«Οι φιλοευρωπαϊκές διαδηλώ-
σεις στην Ουγγαρία είναι εντυ-
πωσιακές».

Χ 
ώρες που στιγματίστη-
καν σαν «μαύρο πρό-
βατο» δεν είναι κάτι το 
άγνωστο στην ιστορία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη 
και καλύτερη η Ελλάδα, που εξαιτί-
ας του Μακεδονικού κρατά διαχρο-
νικά τον τίτλο της «απροσάρμοστης» 
χώρας. Περιστασιακά, ρόλο αποσυ-
νάγωγου κατείχε και η Αυστρία, όταν 
στη διακυβέρνησή της συμμετείχε το 
δημοκρατικά εκλεγμένο Κόμμα της 
Ελευθερίας του Γκέοργκ Χάιντερ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δίπλα 
στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον και η 
Ουγγαρία, το νέο σύνταγμα της οποί-
ας στιγματίζεται ως «αντιδημοκρα-
τικό» και η συντηρητική κυβέρνη-
σή της ως  «εθνικιστική». Όπως στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν οι 
«κομπλεξικοί» Έλληνες καταλήφθη-
καν ξαφνικά από έναν «αυτοκατα-
στροφικό εθνικιστικό οίστρο», επει-
δή τόλμησαν να προβάλουν τα επι-
χειρήματά τους για το Μακεδονικό, 
έτσι και τώρα είναι ξανά οι «προο-
δευτικοί» απόστολοι της πολιτικής 
ορθότητας και οι ex officio φύλακες 
των «ευρωπαϊκών αξιών», που λοι-
δορούν τη δημοκρατικά και με συ-
ντριπτική πλειοψηφία εκλεγμένη 
κυβέρνηση του Βίκτωρα Ούρμπαν. 

Όπως σχεδόν πάντα σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο ανεκδιήγητος Κον 
Μπεντίτ ήταν ο πρώτος που ξεσπά-
θωσε κατά της Ουγγαρίας, χαρακτη-
ρίζοντας το νέο σύνταγμά της «σταλι-
νικό», συνεπικουρούμενος από τον 
υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμ-
βούργου, που ταύτισε τον Ούρμπαν 
με τον Λουκασένκο της Λευκορω-
σίας. Στην ίδια γραμμή και όλα σχε-
δόν τα ΜΜΕ της Ευρώπης: Την ημέ-
ρα που η αυστριακή Ντερ Στάνταρ 
εντόπιζε «ακροδεξιούς κώδικες» στο 
σύνταγμα της Ουγγαρίας, το Σπίγκελ 
έβλεπε στον Ούρμπαν ένα «μείγμα 
Τσάβες και Πούτιν» και η Λε Μοντ 
προέτρεπε την Ευρώπη «να βάλει το 
μαχαίρι στο στήθος» της Ουγγαρί-
ας, η Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ, απεφάν-
θη ότι η Ουγγαρία κινείται «στα όρια 
της χρεοκοπίας», όχι της οικονομίας 
της, αλλά «του κράτους δικαίου». Σί-
γουρη για το τι μέλλει γενέσθαι στην 
παραστρατημένη Ουγγαρία εμφανί-
στηκε η συναρχηγός των Πρασίνων 
στην Ευρωβουλή Ρεβέκκα Χαρμς, 
που διαβεβαίωσε όλους τους ανή-

συχους Ευρωπαίους δημοκράτες ότι 
«θα τεθεί δικλίδα ασφαλείας στον σο-
βινισμό της κυβέρνησης Ούρμπαν». 

Η ΕΕ, ως είθισται, δεν έμεινε απα-
θής μπροστά στον «εθνικιστικό» κα-
τήφορο της Ουγγαρίας, γι’ αυτό και 
πρόσθεσε στις εκατοντάδες υποθέ-
σεις καταπάτησης των ευρωπαϊκών 
συμβάσεων από τα κράτη-μέλη και 
άλλες τρεις για την Ουγγαρία, που 
αφορούσαν την ανεξαρτησία των 
δικαστών, της Κεντρικής Τράπεζας 
και της αρχής προστασίας προσω-
πικών δεδομένων. Για να γίνει μά-
λιστα πιο πιεστική, λίγες ημέρες αρ-
γότερα, έδωσε στην Ουγγαρία, εν εί-
δει τελεσίγραφου, διορία δύο μηνών 
να λάβει σοβαρά διαρθρωτικά μέτρα 
για τον περιορισμό του ελλείμματός 
της, που σύμφωνα με την ουγγρι-
κή κυβέρνηση βρίσκεται στο 3,5% 
του ΑΕΠ, αλλά η ΕΕ το ανεβάζει στο 
10%. Σε αντίθετη περίπτωση επικρέ-
μαται η γνωστή απειλή: Πάγωμα της 
οικονομικής βοήθειας και συνακό-
λουθη μείωση του ουγγρικού ΑΕΠ 
κατά 1,7%. 

Γιατί όμως επικρίνεται με τέτοια 
σφοδρότητα η σημερινή κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας, όταν η προηγούμε-
νη σοσιαλδημοκρατική, που οδήγη-
σε την Ουγγαρία στα νύχια του ∆ΝΤ, 
απολάμβανε ασυλίας από το ∆ιευθυ-
ντήριο των Βρυξελλών; Πόσο αντι-
δημοκρατικό είναι το αν, στο πλαί-
σιο μιας μεταρρύθμισης, ο δικαστής 
αντί να απονέμει δικαιοσύνη μέχρι 
τα βαθιά του γεράματα συνταξιοδο-
τείται στα 62 του χρόνια, όπως επι-
διώκει η ουγγρική κυβέρνηση; Είναι 
άραγε μόνο η κυβέρνηση Ούρμπαν 
που θέλει να διορίζει τον προϊστάμε-

νο της αρχής προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων; Για τον ίδιο λόγο 
δεν βρίσκεται και η Αυστρία εδώ και 
μερικά χρόνια στα ευρωπαϊκά δικα-
στήρια, χωρίς όμως να εκβιάζεται 
και να λοιδορείται; Υποφέρει άραγε 
από τον αυταρχικό «ιό του βοναπαρ-
τισμού» μόνο ο Ούρμπαν, όπως δι-
απιστώνει η  Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ 
και όχι η Μέρκελ ή ο Σαρκοζί;  

Αναμφίβολα, σε αρκετές από τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνη-
σης Ούρμπαν μπορεί να υπάρχουν 
προβλήματα, όπως άλλωστε και σε 
νομοθετήματα άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. Όμως αυτά αποτελούν εσω-
τερικές υποθέσεις κάθε χώρας που 
θέλει να είναι ανεξάρτητη και σε κα-
μιά περίπτωση δεν δικαιολογούν τις 
ομαδικές ομοβροντίες κατά της Ουγ-
γαρίας. Οι πραγματικές αιτίες που η 
Ουγγαρία βρέθηκε στο στόχαστρο 

της διεθνούς οικονομικής ολιγαρχί-
ας, του ευρωπαϊκού δημοσιογραφι-
κού όχλου και κύκλων της Ευρω-
βουλής δεν είναι τόσο θέματα αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων ή ελαττω-
ματικής λειτουργίας της ουγγρικής 
δημοκρατίας, όσο η αντίστασή της 
στις επιταγές του διεθνούς τοκογλυ-
φικού κεφαλαίου και του ∆ιευθυ-
ντηρίου των Βρυξελλών και κυρίως 
οι  αποφάσεις της σε οικονομικά ζη-
τήματα καθώς, σύμφωνα με τελευ-
ταίες μεταρρυθμίσεις:

Το ξένο κεφάλαιο και ιδιαίτερα 
το χρηματοπιστωτικό θα φορολο-
γείται περισσότερο απ’ ό,τι το εγχώ-
ριο, οι ξένες τράπεζες που δάνεισαν 
σε ξένο συνάλλαγμα Ούγγρους πο-
λίτες υποχρεούνται να παραιτηθούν 
από μέρος αυτών των επισφαλών 
πιστώσεων, έγινε προσπάθεια απε-
ξάρτησης της ουγγρικής Κεντρικής 
Τράπεζας από την ΕΚΤ, στο ουγγρι-
κό σύνταγμα καθιερώθηκε το φιορί-
νι ως εθνικό νόμισμα.     

Είναι σαφές ότι η Ουγγαρία, προ-
κειμένου να υποταχθεί στο αντιδη-
μοκρατικό ∆ιευθυντήριο των Βρυ-
ξελλών, δέχεται επιθέσεις εκεί που 
είναι ευάλωτη: στην οικονομία της. 
Μπορεί το χρέος της να φθάνει μό-
λις στο 82% του ΑΕΠ της και να εί-
ναι λίγο μεγαλύτερο της Γερμανίας 
(75%), αλλά πολύ χαμηλότερο από 
αυτό της Ιταλίας (125%) ή της Ελλά-
δας (150%). Μπορεί το επιτόκιο δα-
νεισμού της Ουγγαρίας να έχει πέσει 
τελευταία από το 10% στο 7,65% και 
να παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις 
εμπορικές της συναλλαγές, όμως, 
μετά την αποχώρηση του ∆ΝΤ, η 
Ουγγαρία χρειάζεται επειγόντως οι-

κονομική στήριξη ύψους περίπου 
20 δισεκατομμυρίων. Η ΕΚΤ αρνεί-
ται να το πράξει, ενώ δείχνει διατε-
θειμένη, μαζί με το ∆ΝΤ και την ΕΕ, 
να δανείσει στην Ελλάδα άλλα 130 
δισεκατομμύρια ευρώ, ακόμη και 
όταν πολλοί αναλυτές προεξοφλούν 
ήδη την ελληνική χρεοκοπία. 

Ο καθένας μπορεί να κατανοή-
σει τους λόγους αυτής της στάσης. Σε 
αντίθεση με την Ελλάδα, που η  τρόι-
κα επέβαλε όλους τους όρους τους, η 
προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της 
ουγγρικής εθνικής Κεντρικής Τρά-
πεζας συνιστά γι’ αυτούς «έγκλη-
μα», καθώς υποσκάπτει την κυριαρ-
χία της ΕΚΤ και στρέφεται κατά της 
παγκόσμιας κερδοσκοπικής μαφί-
ας. Για την ευρωπαϊκή νομενκλα-
τούρα δημοκρατικό και αποδεκτό 
είναι πλέον μόνο ό,τι προωθούν οι 
καθεστωτικές ελίτ, τα ανεξέλεγκτα 
λόμπι των Βρυξελλών, τα παντοδύ-
ναμα ΜΜΕ και οι μεγαλοτραπεζίτες 
σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Νέα 
Υόρκη. 

Αυτοί που αρνούνται βεβαίως 
να το καταλάβουν είναι οι ποικίλες 
«προοδευτικές» δυνάμεις της ευρω-
παϊκής Αριστεράς, που ο ομιχλώδης 
διεθνισμός τους και οι αντιεθνικές 
τους εμμονές τις κάνει να συνωστί-
ζονται δίπλα στους τραπεζίτες, στους 
κερδοσκόπους, στους πάσης φύσης 
νεοφιλελεύθερους και στους ευρω-
κράτες, για τους οποίους τα αποικι-
οκρατικά συμφέροντα ορισμένων 
ισχυρών κρατών, και η απληστία 
των τραπεζών, αξίζουν πολύ περισ-
σότερο από τα εθνικά συμφέροντα 
και την ευημερία των λαών. 

Το ελληνικό πείραμα των δύο τε-
λευταίων ετών δείχνει ξεκάθαρα πώς 
μπορεί να υποκύψει μια χώρα στους 
εκβιασμούς των ισχυρών, να ταπει-
νωθεί και να υποθηκευθεί το μέλ-
λον της –και μάλιστα από εγχώριες 
κυβερνήσεις δωσίλογων. Το ερώτη-
μα είναι αν υπάρχουν και άλλες υπο-
ψήφιες μικρές χώρες στην Ευρώπη 
όπου θα αξιοποιηθούν οι ελληνικές 
εμπειρίες. Πιθανόν μια από αυτές να 
είναι και η Ουγγαρία, κάτι που διαι-
σθάνονται ήδη οι Ούγγροι. Για αυτό 
και στη μεγαλύτερη, μετά το 1989, 
«Πορεία της Ειρήνης», οι 400.000 
Ούγγροι, που διαδήλωσαν πριν με-
ρικές ημέρες υπέρ της κυβέρνη-
σής τους, είχαν σαν κεντρικό σύνθη-
μα την εναντίωσή τους στην αποικι-
οποίηση της ιστορικής τους χώρας. 
Αρκεί όμως αυτό για να καταφέρει ο 
Ούρμπαν να αντισταθεί μέχρι τέλους 
στα ντικτάτ του Ευρωπαϊκού ∆ιευθυ-
ντηρίου;    

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Η Ουγγαρία και το Ευρωπαϊκό ∆ιευθυντήριο
Γιατί επικρίνεται με τέτοια σφοδρότητα η σημερινή κυβέρνηση της Ουγγαρίας;

∆ιαδήλωση ενάντια στην παράνομη απαγόρευση εκπομπής ραδιοφωνικού σταθμού της αντιπολίτευσης...

“ 

Είναι σαφές ότι 
η Ουγγαρία, 
προκειμένου να 
υποταχθεί στο 
αντιδημοκρατι-
κό ∆ιευθυντή-
ριο των Βρυ-
ξελλών, δέχεται 
επιθέσεις εκεί 
που είναι ευά-
λωτη: στην οι-
κονομία της.
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«Το δύσκολο δεν είναι να κατανοήσουμε τις 
καινούργιες ιδέες, αλλά να ξεφορτωθούμε 
τις παλιές», έγραφε ο Κέινς το 1936, ενώ μια 
ολόκληρη νέα γενιά διανοουμένων, οικο-
νομολόγων και πολιτικών, κατόρθωναν να 
επιβάλουν πρωτόγνωρες ιδέες για την έξο-
δο από τον φιλελευθερισμό που είχε οδη-
γήσει στο κραχ του ’29.

O γδόντα χρόνια μετά, ζούμε την ίδια 
τύφλωση: ηλίθια υποταγή της πο-
λιτικής στις αγορές, αναχρονιστική 
αντίληψη της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας, η οποία θα μπορούσε να ρυθμίσει 
ανώδυνα το πρόβλημα του χρέους, αλλά αρνείται 
δογματικά να το πράξει, αγελαίος και επικίνδυνος 
πολλαπλασιασμός των προγραμμάτων λιτότητας. 
Πώς να ξεφύγουμε από τις παλιές ιδέες που μας 
καταστρέφουν; 

Στη Γαλλία, έχουμε συνηθίσει να βλέπου-
με κάθε καινούργια ιδέα, όπως η αποπαγκο-
σμιοποίηση, να περνάει τον ίδιο Γολγοθά. Αρχι-
κά γελοιοποιείται, ποδοπατείται... Στη συνέχεια, οι 
παλιές βεβαιότητες αποκτούν ρωγμές και οι συ-
ντηρητικοί περνούν ξαφνικά πάνοπλοι στο αντί-
περα στρατόπεδο. Έτσι οι Μπρουνό Λεμαίρ, Κρι-
στιάν Εστροζί, Λωράν Βωκιέζ προσχώρησαν, με 
τη σειρά τους, στην άποψη για έναν «σύγχρονο» 
προστατευτισμό, ενώνοντας τις φωνές τους με 
εκείνη του Φρανσουά Μπαϊρού, που έκανε σύν-
θημα της εκστρατείας του το «made in France», 
και υιοθετώντας ταχύτατα τον «βιομηχανικό πα-
τριωτισμό» του Φρανσουά Ολλάντ.

Τόσο στη ∆εξιά όσο και στην Αριστερά, ο λε-
λογισμένος προστατευτισμός μεταβάλλεται σε 
αντικείμενο εθνικής συναίνεσης. Στηρίζεται στην 
ιδέα ότι το χωρίς κανόνες ελεύθερο εμπόριο συ-
νιστά μια αποτυχία για τις παλιές βιομηχανοποι-
ημένες οικονομίες και η πολιτική του σκληρού 
ευρώ μια βιομηχανική αυτοκτονία. Ο απολογι-
σμός αυτού του διπλού σφάλματος, που μόνη η 
Ευρώπη σε όλο τον κόσμο διέπραξε (να συνδυ-
άσει, δηλ., ένα μη ρυθμισμένο σκληρό νόμισμα 
με απολύτως ανοικτά σύνορα), είναι η απώλεια 
750.000 θέσεων εργασίας στη βιομηχανία της 
Γαλλίας, μέσα σε δέκα χρόνια, και η άνοδος των 
εξτρεμισμών. Και ενώ εμείς επιμένουμε πεισμα-
τικά στα λάθη μας, η αποπαγκοσμιοποίηση έχει 
αρχίσει να προχωρά αθόρυβα σε όλο τον υπόλοι-
πο κόσμο. 

Οι δύο προεδρίνες της Βραζιλίας και της Αρ-
γεντινής εξήγγειλαν τη βούλησή τους να προ-
στατεύσουν τη Μερκοσούρ (τη νοτιοαμερικανι-
κή κοινή αγορά) από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, 
γιατί το θεωρούν αυτονόητο. Ήδη, η Βραζιλία φο-
ρολογεί τις εισαγωγές κεφαλαίων στη επικρά-
τειά της και πρόσφατα επέβαλε έναν πρόσθετο 
δασμό 30% στα οχήματα των οποίων η παρα-
γωγή δεν πραγματοποιείται κατά 65% μέσα στη 
χώρα ή στη Μερκοσούρ. Όλοι οι κατασκευαστές, 
και μάλιστα οι Ευρωπαίοι, ανήγγειλαν την εγκα-
τάσταση εργοστασίων επί τόπου. Η αύξηση του 
κόστους μεταφοράς, που αντιπροσωπεύει πλέον 
μέχρι και 25% ή 30% των βιομηχανικών πρώ-
των υλών, συμβάλλει σε αυτή την επιλογή. Προ-
θεσμίες παράδοσης, κίνδυνος καθυστερήσεων, 

ανάγκη εξασφάλισης αποθεμάτων ή αμφίβολη 
ποιότητα κατασκευής, όλα αυτά ωθούν τους βιο-
μήχανους να επανατοπικοποιούν την παραγωγή. 
Παράλληλα, οι Κινέζοι υπερφορολογούν τις ει-
σαγωγές αυτοκινήτων, με σκοπό να επιταχύνουν 
τις αποτοπικοποιήσεις προς το συμφέρον τους. 
Γενικότερα, η Κίνα έχει αποφασίσει ότι δεν την 
ικανοποιεί πια ο ρόλος του παγκόσμιου εργα-
στηρίου, ειδικευμένου στην παραγωγή με χαμη-
λή προστιθέμενη αξία. Η Φοξκόν, ηλεκτρονικός 
γίγαντας της Ταϊβάν, υπεργολάβος της Απλ, της 
Νόκια ή της Σόνι, προσπαθεί να αναβαθμίσει την 
«ποιοτική αλυσίδα». Στην κατασκευή και τη συ-
ναρμολόγηση, προστίθενται τώρα το ντιζάιν και 
η έρευνα. Το φαινόμενο γίνεται ακόμα πιο έντο-
νο στις ΗΠΑ. Η Φορντ, η Κατέρπιλαρ και η Τζέ-
νεραλ Μότορς επέλεξαν να επενδύουν στο εξής 
στο αμερικανικό έδαφος. Η Γιου Ες Μπλοκ Γου-
ίντοους, που κατασκευάζει παράθυρα από πλε-
ξιγκλάς, επανατοπικοποίησε την παραγωγή της 
στις ΗΠΑ, εξαιτίας των προθεσμιών.

Στη Γαλλία, είναι οι ίδιοι οι βιομήχανοι που 
επανεκτιμούν τις αποτοπικοποιήσεις, παρά την 
αντίθετη γνώμη της πολιτικής εξουσίας: από τα 
οπτικά Ατόλ, τα είδη για σκι Ροσινιόλ και τα παι-
χνίδια Μεκανό, οι επανατοπικοποιήσεις πολλα-
πλασιάζονται. Στη Σον-ε-Λουάρ, η εταιρεία Qooq 

επανέφερε από την Κίνα μια μονάδα παραγωγής 
για τάμπλετ αφής, πιο καινοτόμα και δημιουργι-
κά, και φτηνότερα από τα άι-παντ της Απλ, που 
παράγονται από τη Φοξκόν, στην Κίνα.

Γιατί δεν μεταβάλλεται μόνο η οικονομία, αλ-
λάζει και η κοινωνία. Άντρες και γυναίκες θέλουν 
να ζουν «σε ανθρώπινη κλίμακα». ∆εν αποδέχο-
νται πλέον την υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
στο όνομα της παραγωγικότητας. Για όλους αυ-
τούς τους λόγους, η παγκοσμιοποίηση είναι ένα 
ξεπερασμένο σύστημα, ένα παλιό αναποδογυρι-
σμένο πτώμα, όπως θα έλεγε ο Σαρτρ. 

Ωστόσο, η παλιά τάξη πραγμάτων αντιστέκε-
ται. Οι χαρούμενοι φύλακες της παγκοσμιοποίη-
σης επαναλαμβάνουν, με πεισματική και αφελή 
πίστη, «δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς», χω-
ρίς να βλέπουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου, και 
κυρίως οι πιο ανοιχτές, έχουν αποφασίσει να επι-
κεντρώσουν και πάλι τις προσπάθειές τους στις 
δικές τους παραγωγικές δυνατότητες και να ανα-
λάβουν τη δική τους οικολογική ευθύνη. Η απο-
παγκοσμιοποίηση όχι μόνο δεν αποτελεί ένα 
σχέδιο εσωστρέφειας, αλλά είναι, αντίθετα, το σχέ-
διο μιας Γαλλίας και μιας Ευρώπης που επανα-
βιομηχανοποιούνται, και όχι μια επικράτεια που 
καταναλώνει προϊόντα κατασκευασμένα αλλού, 
κάτω από άγνωστες συνθήκες. Μια επικράτεια 
ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις που θα θελή-
σουν να παράγουν. Η Ευρώπη πρέπει να προ-
στατεύσει τις βιομηχανίες της με προστατευτικά 
μέτρα και να τις στηρίξει με μια ρωμαλέα βιομη-
χανική πολιτική. Τέλος, έχει τα μέσα να είναι συ-
γκεκριμένη και χρήσιμη στους λαούς. 

Αυτός ο βιομηχανικός πατριωτισμός συνιστά 
την επιστροφή της Αριστεράς σε αυτούς που έχει 
αποστολή να προστατεύει, τους εργάτες, τους τε-
χνικούς, τους υπαλλήλους, τους μηχανικούς… Η 
στήριξη της εργασίας και της τιμής της, του μερο-
κάματου, της δημιουργικότητας, της κοινωνικής 
προστασίας, της τεχνογνωσίας και της παραγωγι-
κής διάνοιας, ανήκει στην παράδοση της Αριστε-
ράς. Ο λελογισμένος προστατευτισμός πρέπει να 
αποτελεί το εργαλείο της. Περιλαμβάνει το δικαί-
ωμα στην ευημερία για όλους τους λαούς. Υπό 
αυτή την έννοια, η αποπαγκοσμιοποίηση συνι-
στά τον διεθνισμό του καινούργιου αιώνα.  

Από αυτή την αποπαγκοσμιοποίηση η Μα-
ρίν Λεπέν δεν έχει καταλάβει τίποτε. Ονειρεύεται 
φυλάκια κατά μήκος των συνόρων και κατηγορεί 
πότε τους Κινέζους «σκλάβους» ότι παίρνουν το 
ψωμί από το στόμα των Γάλλων, και πότε τους με-
τανάστες ότι τους παίρνουν τις δουλειές. Όσο για 
μας, οραματιζόμαστε τους κανόνες ενός κόσμου 
πιο δίκαιου για όλους, τόσο στον Βορρά όσο και 
στον Νότο. Την προειδοποιούμε λοιπόν ότι δεν 
θα εγκαταλείψουμε σε αυτήν τα θύματα της πα-
γκοσμιοποίησης, θα βρισκόμαστε πάντα μπρο-
στά στον δρόμο της, με τις αξίες μας για προστα-
σία της εργασίας και των εργαζομένων, η ζωή των 
οποίων εξαρτάται από αυτήν. 

*Ο Arnaud Μontembourg είναι στέλεχος 
του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, που 
έχει επανειλημμένα εκφραστεί εναντίον της 
οικονομικής πολιτικής της Γερμανίας, συ-
γκρίνοντας τη Μέρκελ με τον Βίσμαρκ.

Μετάφραση: Χριστίνα Σταματοπούλου

 Άντρες και γυναίκες θέλουν να ζουν «σε ανθρώπινη κλίμακα».

Αποπαγκοσμιοποίηση

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
•  Ψιλικατζίδικο: Περικλέους 23, 

Αγ. Ελεούσα
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ: 
•  καφέ «Ακροβάτης», 25ης 

Μαρτίου 21 & Ομήρου

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

...η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ξεπερασμένο 
σύστημα, ένα παλιό αναποδογυρισμένο πτώ-
μα, όπως θα έλεγε ο Σαρτρ.

Του Αρνώ Μοντεμπούργκ*

“ 

Στη Γαλλία, είναι οι ίδιοι 

οι βιομήχανοι που επα-

νεκτιμούν τις αποτοπικο-

ποιήσεις, παρά την αντί-

θετη γνώμη της πολιτικής 

εξουσίας
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Η εκ νέου κατάθεση του σχεδίου νόμου 
για τα ναρκωτικά αποτέλεσε αφορμή να 
εκδηλωθεί για μια ακόμη φορά η παθο-
γένεια του δημόσιου διαλόγου για το κρί-
σιμο αυτό κοινωνικό ζήτημα. Οι ασταθείς 
πολιτικές ισορροπίες της τρισυπόστατης 
κυβέρνησης δίνουν στη συζήτηση έναν 
δραματικό τόνο, καθιστώντας το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο πεδίο όπου χαράζο-
νται οι «κόκκινες γραμμές», που παρα-
λείπονται σε τόσα μείζονα κοινωνικά και 
εθνικά θέματα.

Η 
συζήτηση για την εξάρτηση επικε-
ντρώνεται όπως πάντα στην απο-
ποινικοποίηση της χρήσης ουσι-
ών, πυροδοτώντας μια αντιπαρά-

θεση ανάμεσα σε αυτούς που πανηγυρίζουν 
για το ελευθεριακό και εκσυγχρονιστικό πνεύ-
μα του νομοσχεδίου (αναγορεύοντας τη χρή-
ση και την εξάρτηση σε γεγονός ελευθερίας), 
και σε εκείνους που διακρίνουν μια κομπίνα 
της κυβέρνησης για να μαστουρώσει την κοι-
νή γνώμη σε καιρούς μνημονίου.

Το δίκτυο είναι μία συνεργασία ανθρώ-
πων, μία ανταλλαγή των υπηρεσιών τους  ή 
των προϊόντων τους,  με όρους όμως που οι 
ίδιοι συναποφασίζουν και θέτουν. Μία συνερ-
γασία που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην 
αλληλεγγύη, στην ισοτιμία. Ανταλλαγές που 
αποκλείουν την αγοραία λογική του υπερκέρ-
δους και της συσσώρευσης πλούτου, που  αμ-
φισβητούν την ύπαρξη του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος και της παρασιτικής του λει-
τουργίας. 

Η διαδρομή του σχεδίου είναι χαρακτηρι-
στική: Τον ∆εκέμβριο του 2010 κατατέθηκε 
στο υπουργείο Υγείας, ως προϊόν μιας επιτρο-
πής από έγκριτους νομικούς και γνώστες του 
θέματος. Η αναμόρφωση και κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για τις εξαρτήσεις, διάσπαρ-
της, αντιφατικής και σε μεγάλο βαθμό άδι-
κης, αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των οργα-
νισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο. 
Η πρόταση αυτή, παρ’ ότι είχε ζητηθεί εσπευ-
σμένα, μπήκε στη ναφθαλίνη για να αναδυ-
θεί τον περασμένο Αύγουστο, όταν η κυβέρ-
νηση ΠΑΣΟΚ αναζητούσε εναγωνίως κά-
ποια «καλά νέα» για να προσφέρει στους ιθα-
γενείς. Τελικά, τα καλά νέα που επέλεξε ήταν 
άλλα, η γενίκευση της αφειδούς και χωρίς κρι-
τήρια και προϋποθέσεις χορήγηση υποκατά-
στατων στους χρήστες. Οι εξελίξεις στην πολι-
τική σκηνή έθεσαν ξανά στο περιθώριο το σχέ-
διο νόμου, για να επανέλθει σήμερα και να κα-
τατεθεί για ψήφιση στη Βουλή. Στο μεταξύ, από 
το αρχικό κείμενο είχαν αφαιρεθεί τα άρθρα 
που όριζαν τα πλαίσια λειτουργίας των οργα-
νισμών απεξάρτησης και συντήρησης, όσο δε 
για την πρόληψη, αυτή έγινε ο μέγας αγνοού-
μενος. Και, βέβαια, η κατοχή ουσιών για προ-
σωπική χρήση, από πταίσμα που ήταν μέχρι 
πρότινος, νομιμοποιήθηκε πλήρως. 

Στα θετικά σημεία του σχεδίου περιλαμβά-
νεται η επαναδιατύπωση των ελαφρυντικών 
συνεπειών που απορρέουν από την ιδιότητα 

του εξαρτημένου στην ποινική αντιμετώπιση 
της εμπορίας για τα «βαποράκια», μπορεί να 
συμβάλει στον τερματισμό του σημερινού θεά-
τρου του παραλόγου, όπου μεγαλέμποροι πέ-
φτουν στα μαλακά εξασφαλίζοντας βεβαιώσεις 
ότι είναι χρήστες, ενώ εξαρτημένοι φορτώνο-
νται με εξοντωτικές ποινές κατά το δοκούν.

Η εναλλακτική δυνατότητα της θεραπεί-
ας, αντί της έκτισης ποινής, δημιουργεί κίνη-
τρα για μια πορεία απεξάρτησης και κοινωνι-
κής επανένταξης. Παράλληλα, η ευνοϊκή με-
ταχείριση των υπό απεξάρτηση ατόμων, προ-
κειμένου να ολοκληρώσουν την προσπάθειά 
τους, ενισχύει αντικειμενικά τη θεραπεία, εκ-
πέμπει επιπλέον ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυ-
μα ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκει αναγνώρι-
ση και αξία.

Ταυτοχρόνως όμως, με αφετηρία την αντι-
μετώπιση της χρήσης ως πράξης αυτοπρο-
σβολής, φτάνει στο άλλο άκρο: Η παραφωνία 
της πλήρους αποποινικοποίησης της κατοχής 
ναρκωτικών (χωρίς διάκριση ουσίας) και της 
ελάφρυνσης της ποινής για καλλιέργεια κάν-
ναβης (ποιος ξεχνά την προτροπή του ΓΑΠ 
για γλάστρες στο μπαλκόνι), περνά αντιφατι-
κά μηνύματα και αποενοχοποιεί συμβολικά 
την εξάρτηση, αναγορεύοντάς την σε «δικαίω-
μα στη χρήση».  

Η εισηγητική έκθεση αναφέρεται στη δι-
ασφάλιση του δικαιώματος στην απεξάρτηση, 

στην θεραπεία. Εδώ, δυστυχώς, η πραγματικό-
τητα απέχει πολύ από τις διακηρύξεις. Γιατί το 
δικαίωμα στη θεραπεία είναι συνάρτηση της 
φροντίδας της πολιτείας για την απεξάρτηση 
και τη δημόσια υγεία γενικότερα. Και η διαρ-
κής μείωση των προϋπολογισμών των οργα-
νισμών, η ασφυξία της θεσμοθετημένης πλέ-
ον συνεχούς μείωσης του προσωπικού όταν 
οι ανάγκες γιγαντώνονται, το φημολογούμε-
νο συν-χωνευτήρι με μόνο κριτήριο την μείω-
ση του  κόστους, η εγκατάλειψη του ποιοτικού 
κριτηρίου, η μονομερής αναζήτηση λύσεων 
στο «φτηνό» υποκατάστατο, είναι τουλάχιστον 
αντιφατικά προς τις καλές προθέσεις που δια-
τυπώνονται στο σχέδιο νόμου. Ο ενταφιασμός 
του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ναρκωτι-
κά, του σχεδίου, δηλαδή, που θα μετουσιώσει 
τις προθέσεις και τα νομοθετήματα σε εφαρ-
μόσιμη πολιτική, είναι μια ακόμη αξιοσημεί-
ωτη αντίφαση. Η απάλειψη τέλος των άρθρων 
του αρχικού σχεδίου, που έβαζαν μια τάξη 
στο θολό τοπίο του συντονισμού και των δια-
κριτών ρόλων των οργανισμών αντιμετώπι-
σης των εξαρτήσεων, αναπαράγει τη σύγχυση 
ανάμεσα στην απεξάρτηση και τη συντήρηση, 
διατηρώντας τον ΟΚΑΝΑ στον ρόλο του συ-
ντονιστή φορέα...

Είναι σχεδόν απίθανο, η συζήτηση που θα 
γίνει στη Βουλή, να αναδείξει την ουσία του 
κοινωνικού προβλήματος, καθώς θα περι-
στραφεί στο ναρκωτικό ως ουσία και τον χρή-
στη ως θύτη ή θύμα, αλλά ποτέ ως ένα ανθρώ-
πινο ον που χρειάζεται βοήθεια και στήριξη. 
Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές που μοιάζει να γί-
νονται αποδεκτές στο σχέδιο νόμου, ακυρώνο-
νται από την πολιτεία στο επίπεδο της καθη-
μερινής πράξης, εκπίπτουν σε κενή ρητορεία, 
χρήσιμη μόνο για να συγκαλύψει τον καιάδα 
των πολιτικών του μνημονίου, στον οποίο ρί-
χνονται καθημερινά οι εξαρτημένοι μαζί με τις 
οικογένειές τους, αλλά και τους εργαζόμενους 
στην απεξάρτηση.

«Κώδικας ναρκωτικών»
Οι ασταθείς ισορροπίες της κυβέρνησης δίνουν στη συζήτηση έναν δραματικό τόνο...

Του Θανάση Τζιούμπα

Καταλάβατε τώρα, Τήνιοι, τι εννοούσα λέγοντας 

πως ο Τσόκλης, ο Φυντανίδης και ο Ρουμε-

λιώτης -ο παραλίγο πρωθυπουργός ντε- κά-

νουν μεταφυσικό κακό στο νησί;

Επειδή πρόκειται για το κυρίαρχο δήθεν της 

avant-garde αισθητικής και του αριστερού 

φαίνεσθαι που έχει ξετινάξει την μπάνκα της 

πατρίδας.

«Πατριώτες» κατά δήλωση, συνεπείς μόνο με 

τις πλάτες των άλλων και βασικοί πυλώνες 

του συστήματος που μας έφερε ως εδώ.

Εκατομμυριούχοι μεν, αλλά υπεράνω πόθεν 

έσχες -δηλαδή πόθεν αίσχος.

Αχ, Μάγια, τι ψηφίζεις στη βουλή που δε θα ξα-

ναδείς. Τα πάντα όλα μια μωροφιλοδοξία.

Ευτυχώς που αυτή η κοινωνία της μούρης και η 

δημοκρατία των δήθεν κάπου εδώ τελειώ-

νει οριστικά.

Ένας ένας αποκαλύπτονται, ένας ένας εκπί-

πτουν οι τέως μύθοι, εκατοντάδες περιμέ-

νουν στη σειρά, δε θα πλήξουμε ούτε το 

2012!

Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλος, Κουλούρης, Χρυ-

σοχοΐδης, Forrest ΓΑΠ, Κωστάκης, Βουλγα-

ράκης, Αλογό, Αβραμό είναι πρώην κύρια 

ονόματα που σήμερα κατάντησαν τα πιο σύ-

ντομα πολιτικά ανέκδοτα.

Να γελάγαμε κιόλας! Σ’ αυτόν τον τόπο της δι-

αρκούς μελαγχολίας.

Ιδού οι γυναίκες του Γιωργάκη του Μεγαλο-

δύναμου, που κατασκεύασε υπάρξεις φτύ-

νοντας στο χώμα: Άντα, Φώφη, Μαριλίζα, 

Άντζελα, Άννα, Μάγια, Μιλένα, Μπιρμπί-

λη. Να μην ξεχάσω και την απίθανη τέως 

υπουργό Τζάκη (τζάκια και ξυλόσομπες 

τουρλού-τουρλού, η αισθητική των Πασό-

κων).

Τώρα όλος αυτός ο θίασος τι θα απογίνει; θα 

μπορούσε να ανεβάσει το έργο της Αγκάθα 

Κρίστι «Εννέα γυναίκες κατηγορούνται».

Και μάλιστα σε μετάφραση Νίκου, του αδελφού 

συγγραφέα -ελέω Θ. Ν.- που διευθύνει τον 

Forrest ΓΑΠ από τα παρασκήνια.

Τώρα όμως αυλαία, γέλια, χειροκροτήμα-

τα και... τον σκηνοθέτη! (τι κι αν για όλους 

εμάς το δράμα συνεχίζεται).

Μάνος Στεφανίδης

«Βομβίδια»

...η συζήτηση για την εξάρτηση επικεντρώνεται όπως πάντα στην αποποινικοποίηση της 
χρήσης ουσιών...

“ 

Η εναλλακτική δυνατό-

τητα της θεραπείας αντί 

της έκτισης ποινής δη-

μιουργεί κίνητρα για 

μια πορεία απεξάρτησης 

και κοινωνικής επανέ-

νταξης.
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> Το ∆ελτίο Φίλων Νέων 
Χωρών (Κίνηση Αντι-
αποικιακής Αλληλεγ-
γύης) δημιουργήθηκε 
από τον ιστορικό Νίκο 

Ψυρούκη και ορισμένους νέους που 
προέρχονταν από την πλέον ριζο-
σπαστική πτέρυγα της νεολαίας της 
Ε∆Α. Όλοι οι συνεργάτες, για ευνό-
ητους λόγους, έγραφαν με ψευδώνυ-
μα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 
ο μετέπειτα εκδότης του ΚΑΛΒΟΥ Γ. 
Χατζόπουλος, που παλαιότερα διηύ-
θυνε το περιοδικό ΠΑΝΣΠΟΥ∆ΑΣ-
ΤΙΚΗ, ο Μ. Παπούλιας, ο Λ. Ριζάς, ο 
∆. Ιατρόπουλος, ο Π. Σίμιτσεκ και άλ-
λοι.

Η έκδοση χωρίζεται σε δύο πε-
ριόδους, η πρώτη περιλαμβάνει το 
1964 και η δεύτερη τα έτη 1965–
1967. Στα τελευταία μάλιστα τεύχη 
μετονομάζεται σε Αντιιμπεριαλιστής. 
Τον Φεβρουάριο του 1967 εκδίδε-
ται το τελευταίο τεύχος.

Όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος 
της, η κίνηση ΦΝΧ, είναι επηρεα-
σμένη από τα εθνικοαπελευθερω-
τικά κινήματα της μεταπολεμικής 
περιόδου και ιδιαίτερα την κινέζι-
κη επανάσταση. Από το πρώτο τεύ-
χος της είναι σταθερή η αναφορά 
στον αγώνα του κυπριακού ελληνι-
σμού για Αυτοδιάθεση – Ένωση και 
στην ανάδειξή του ως του κορυφαί-
ου εθνικού μας ζητήματος. Στα πλαί-
σια αυτά δεν καταδικάζονται μόνο οι 
φιλοδυτικές ηγεσίες για εγκατάλειψη 
της Κύπρου, αλλά και οι ηγεσίες του 
ΑΚΕΛ και της Ε∆Α.

Το αρτιότερο κείμενο για το Κυ-
πριακό είναι του Νίκου Ψυρούκη 
–το οποίο υπογράφει ως Ε. Νικητά-
κος– και δημοσιεύεται τον Ιανουά-
ριο του 1965, στις σελίδες 5-20, με 
τον τίτλο «Το Κυπριακό: Tο οξύτε-
ρο εθνικό μας ζήτημα». Αφού ανα-
δεικνύεται η κορυφαία σημασία της 
Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο 
και στη διαμόρφωση του διεθνούς 
συσχετισμού δυνάμεων, καθορί-
ζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του: «Το Κυπριακό είναι πρώτα απ’ 
όλα πρόβλημα εθνικοαπελευθερω-
τικό. Προκλήθηκε από την αποικι-
ακή καταπίεση στο Νησί, καταπίε-
ση που νομοτελειακά έφερε και την 
εθνικοαπελευθερωτική πάλη των 
καταπιεζομένων. Ο ελληνικός εθνο-
λογικός χαρακτήρας της Κύπρου 
καθόρισε και την ιθαγένεια της εθνι-
κοαπελευθερωτικής της πάλης. Ο 

αγώνας στην Κύπρο είναι εθνικός 
αγώνας όλου του ελληνικού λαού. 
Και επειδή οι καταπιεστές υπήρξαν 
και είναι οι κηδεμόνες της οικονομι-
κής και πολιτικής ζωής της Ελλάδας, 
η πάλη για την συντριβή τους παίρ-
νει βαθύτερο και καθολικότερο χα-
ρακτήρα. Είναι αγώνας που κλονίζει 
τα θεμέλια της εθνικής υποτέλειας». 
Μάλιστα, για όσους μαρξιστές υποτι-
μούν το εθνικό ζήτημα, ο Ψυρούκης 
αντιτείνει τη συμβουλή του Ένγκελς 
προς τους Πολωνούς σοσιαλιστές: 
«Μέχρι να λυθεί το εθνικό πρόβλη-
μα της πατρίδας τους έχουν όχι μόνο 
δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να 
είναι πρώτα απ’ όλα εθνικιστές και 
ύστερα διεθνιστές».

Η αποικιοκρατία επιχείρησε να 
δημιουργήσει κοινωνικά στρώματα 
που να έχουν ταυτίσει την τύχη τους 
μαζί της και να έχουν, κατά συνέπεια, 
συνείδηση ανθενωτική, ενώ έντεχνα 
χρησιμοποιούσε τους Τουρκοκύ-
πριους κατά των Ελληνοκυπρίων.

Ο Ψυρούκης θεωρεί ότι η πο-
ρεία της εθνικής διαμόρφωσης του 
κυπριακού ελληνισμού ταυτίζεται 
με την εθνογενετική εξέλιξη όλων 
των Ελλήνων. Την πορεία αυτή δεν 
θα την αντιμετωπίσει στενά οικονο-
μίστικα, αλλά θα δει τον δραστικό 
ρόλο που έχουν παράγοντες όπως η 
κοινότητα του εδάφους, η γλωσσική 
ενότητα, η ψυχοσύνθεση. Γι’ αυτό, για 
να κατανοήσουμε το εθνικό ζήτημα, 
«δεν αρκεί να γνωρίζουμε πώς σχη-
ματίστηκε η οικονομική κοινότητά 
του. Πρέπει να γνωρίζουμε τον ρόλο 
που έπαιξαν όλες οι σχέσεις που συ-
γκροτούν ένα έθνος και που αντα-
νακλώνται στην εθνική συνείδηση». 
Η εθνογενετική εξέλιξη του ελληνι-
σμού θα ξεκινήσει από τους Πελα-
σγούς και του Κρήτες και θα συνε-
χίσει να συγκροτείται ως ιδιαίτερη 
ταυτότητα ως τους νεώτερους χρό-
νους. Οι διάφοροι κατακτητές, Ενετοί, 
Οθωμανοί, Άγγλοι, δεν θα καταφέ-
ρουν να καταστείλουν την ελληνική 
ταυτότητα, αλλά θα προκαλέσουν, ως 
αντίδραση, την ενίσχυσή της.

Ο Ν.Ψυρούκης μνημονεύει τη 
δήλωση του νομοθετικού σώματος 
της Κύπρου το 1903: «Τον κυπρια-
κό λαό ούτε τα πλούτη της Προστά-
τριας θαμβούσιν, ούτε η πενία της 
Ελλάδος τον φοβίζει. Ο μόνος πόθος, 
το μόνον αυτού όνειρον, είναι η μετά 
της μητρός Ελλάδος ένωσις». Θα δι-
απιστώσει ότι οι πολλαπλές εξαρτή-

σεις και κηδεμονίες του νεότευκτου 
ελληνικού κράτους θα εμποδίσουν 
τη λύση του εθνικού ζητήματος, ώστε 
«το κράτος αυτό ακολούθησε την πο-
λιτική των φιλικών σχέσεων με τον 
σουλτάνο και έφτασε να καταδιώκει 
και τους αγωνιστές της Κρήτης».

Σε κάθε ιστορική περίοδο, το κυ-
ρίαρχο αίτημα για την Κύπρο είναι 
η Ένωση. Η συμφωνία της Ζυρίχης 
είναι για τον Ν.Ψυρούκη προδοσία. 
Η εξήγηση είναι ότι ήδη από τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο η ελληνική άρ-
χουσα τάξη «είναι κοσμοπολίτικη 
και βρίσκεται σε άμεση σύνδεση και 
συνεργασία με τα παγκόσμια μονο-
πώλια των μεγάλων ιμπεριαλιστι-
κών δυνάμεων». Ιδιαίτερο ρόλο στη 
διαμόρφωση αυτών των χαρακτηρι-
στικών θα παίξει ο χρηματοοικονο-
μικός και εφοπλιστικός κλάδος, οπό-
τε ο ηρωικός αγώνας της ΕΟΚΑ το 
1955-1959 και οι θυσίες και τα μαρ-
τύρια των αγωνιστών δεν θα έχουν 
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της 
εθνικής ολοκλήρωσης. Επίσης, η 
προσπάθεια να αναδειχθεί ως κύριο 
πρόβλημα η σχέση ανάμεσα στους 
Έλληνες και Τούρκους της Κύπρου, 
απομειώνει και συγκαλύπτει την κύ-
ρια πλευρά του κυπριακού ζητήμα-
τος, το οποίο θα λυθεί μόνο με την 
«ένωση της Κύπρου με μια αντιμπε-

ριαλιστική Ελλάδα».
Βεβαίως, όπως επισημάναμε, 

αναφορές στον εθνικοαπελευθερω-
τικό αγώνα του κυπριακού ελληνι-
σμού υπάρχουν στα περισσότερα 
τεύχη. Στο τεύχος 2 του 1964 παρα-
τίθεται άρθρο των Νιου Γιόρκ Τά-
ιμς, όπου αναφέρεται ότι το σύνθη-
μα της Ένωσης της Κύπρου με την 
Ελλάδα είναι «δηλητήριο» που εκ-
θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και ότι 
«η απαγόρευση της Ένωσης έχει την 
ίδια θέση στο διεθνές δίκαιο, όπως η 
απαγόρευση ενός αυστριακού Άν-
σλους στη Γερμανία». Στο τεύχος 
3/1964 αναφέρονται δηλώσεις του 
Β. Λυσσαρίδη για την Ένωση. Στο 
τεύχος 4/1964 επισημαίνεται ότι η 
Ελλάδα ήταν «υποχρεωμένη να θυ-
σιάζει τα εθνικά μας συμφέροντα, την 
υπόθεση της Κύπρου, για να ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις και να εξυπηρε-
τεί τα αποικιακά στρατηγικά σχέδια 
των Αγγλοαμερικάνων». Στο τεύχος 
6/1964 αναφέρεται ψήφισμα από 
συγκέντρωση των Φ.Ν.Χ. για την 
Κύπρο, στις 12.8.1964, που τονίζε-
ται: «Μία είναι η λύση του κυπρια-
κού προβλήματος: η Ένωση με την 
Ελλάδα, και θ’ αγωνιστούμε μέχρι 
την τελική επιβολή της. ∆εν υπάρχει 
κυπριακός λαός και ανεξάρτητο κυ-
πριακό κράτος. Υπάρχει ελληνικός 
λαός, στην  Ελλάδα και την Κύπρο, 
ελληνικό έθνος και ελληνικό κρά-
τος. ∆εν μπορούν να υπάρχουν δύο 
Ελληνικά κράτη, το Ελληνικό έθνος 
κομματιασμένο, επειδή έτσι θέλουν 
οι οποιοιδήποτε μεγάλοι «Σύμμαχοι 
και Φίλοι» και οι οποιοιδήποτε αφε-
λείς συνθηκολόγοι», ενώ καλεί την 
ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσει 
ένοπλα τους Ελληνοκύπριους «στο 
ξεκαθάρισμα όλου του νησιού απ’ τις 
ένοπλες συμμορίες των Τουρκοκυ-
πρίων», και θα καταλήξει με το σύν-
θημα «Ζήτω η Κύπρος – πρωτοπο-
ρία του εθνικοαπελευθερωτικού μας 
αγώνα, Ζήτω η Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα, Ζήτω η αδέσμευτη 
αντιιμπεριαλιστική Ελλάδα».

Με την παρέλευση δεκαετιών 
και τη μεσολάβηση τραγικών ιστο-
ρικών γεγονότων, η απελευθέρω-
ση της Κύπρου και η ενοποίηση του 
γεωπολιτικού χώρου Ελλάδας- Κύ-
πρου είναι αναγκαία συνθήκη επι-
βίωσης του ελληνισμού, που προϋ-
ποθέτει όμως τη χειραφέτηση από 
τις διεθνείς του δεσμεύσεις και δου-
λείες.

“ 

Ο ελληνικός 

εθνολογικός 

χαρακτήρας της 

Κύπρου 

καθόρισε και 

την ιθαγένεια 

της εθνικοαπε-

λευθερωτικής 

της πάλης...

H εθνική διαμόρφωση του κυπριακού ελληνισμού ταυτίζεται με την εθνογενετική εξέλιξη όλων των Ελλήνων. 

O Νίκος Ψυρούκης και το Κυπριακό

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

Το ∆ελτίο Φίλων Νέων Χωρών (Κίνηση Αντιαποικιακής Αλληλεγγύης) 
δημιουργήθηκε από τον ιστορικό Νίκο Ψυρούκη
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Α ναμφίβολα τα τελευταία 
χρόνια η θεατρική σκη-
νή στη χώρα μας είναι 
η πιο εκτεταμένη σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν το πληθυσμιακό της μέγεθος. 
Πολύ σημαντικό μέρος της κατέχουν 
οι παραστάσεις οι οποίες απευθύνο-
νται αποκλειστικά στα παιδιά, ενώ 
εσχάτως αρχίζει να παρατηρείται μια 
άνθηση των θεατρικών σκηνών που 
απευθύνονται και σε εφήβους. Σε 
αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται 
το θεατρικό «Στην οθόνη φως» του 
Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, όπως και το 
«Μπέρντι» του Ουίλιαμ Γουόρτον, 
με το τελευταίο να έχει βέβαια πολύ 
ευρύτερη απεύθυνση. 

Ο Γουόρτον (1925-2008) έγρα-
ψε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα το 
1978 και μεταφέρθηκε στον κινημα-
τογράφο από τον σκηνοθέτη Άλαν 
Πάρκερ το 1984 με μεγάλη επιτυ-
χία, διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας. 
Ήταν το πρώτο έργο του συγγραφέα, 
το οποίο μάλιστα τον έκανε ευρέως 
γνωστό και στο οποίο εμπεριέχο-
νται πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, 
μιας και ο ίδιος υπήρξε τραυματίας 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Στην υπόθεση του έργου ο 
Αλφόνσο,  ένας ιταλικής καταγωγής 
τραυματίας πολέμου στο Βιετνάμ, με-
ταφέρεται σε στρατιωτικό ψυχιατρείο 
το οποίο λειτουργεί υπό την ολοκλη-
ρωτικής λογικής  διεύθυνση του αρ-
χίατρου Βάις. Σκοπός της μεταφο-
ράς είναι η πειραματική προσπά-
θεια του αρχίατρου να επαναφέρει 
στον κόσμο της λογικής τον έγκλει-
στο Μπέρντι μέσω της συναναστρο-
φής με τον παιδικό του φίλο Αλφόν-
σο. Ο νεαρός Αλ (μιας και αποστρέ-
φεται το Αλφόνσο, επειδή του θυμί-
ζει την ιταλική του καταγωγή) ενδι-
αφέρεται περισσότερο για τα γήινα. 
Λατρεύει τη γυμναστική, φαντασιώ-
νεται με τις συνομήλικές του, ενθου-
σιάζεται με τις γρήγορες μηχανές, δι-
ασκεδάζει με τις μουσικές επιτυχί-
ες της εποχής. Ο Μπέρντι από την 
άλλη, ως χαρακτηριστική ρομαντική 
φιγούρα, φαίνεται να αδιαφορεί για 
όλα αυτά δείχνοντας μια ιδιαίτερη 
προτίμηση στον κόσμο των πτηνών. 
Η ολοένα και περισσότερο ανάπτυξη 
αυτής της προτίμησης τον οδηγεί σε 
μια απομόνωση από τον κόσμο των 
ανθρώπινων σχέσεων και συμπερι-
φορών, κόσμο ο οποίος συχνά πυ-
κνά είναι συνδεδεμένος με τραυματι-

κές εμπειρίες. Η ολοένα και μεγαλύ-
τερη ταύτιση με τον κόσμο των φτε-
ρωτών φίλων του είναι αυτή η οποία 
καθοδηγεί τα όνειρά του. Μέρα με τη 
μέρα ονειρεύεται και ολοένα  περισ-
σότερο τη στιγμή που θα καταφέρει 
να πετάξει, πραγματικά  λυτρωμέ-
νος, σε ένα ταξίδι το οποίο καθορίζε-
ται από το απόλυτο πάθος του για την 
ελευθερία. 

Η συνάντηση των δύο φίλων, 
χρόνια μετά, είναι η συνάντηση δυο 
καταρρακωμένων ανθρώπων. Ο Αλ 
επιστρέφει τραυματίας από έναν πό-
λεμο ο οποίος του έχει δημιουργή-
σει σοβαρές ψυχικές πληγές, ενώ ο 
Μπέρντι είναι έγκλειστος σε στρατι-
ωτικό ψυχιατρείο, κλεισμένος στον 
εαυτό του. Και είναι αυτή η επανέ-
νωση των δύο ανδρών, που θα τους 
οδηγήσει στη λύτρωση. Η κοινωνι-
κοποίηση, η φιλία, η αλληλεγγύη θα 
αποκαταστήσουν τις εσωτερικές και 
συλλογικές ισορροπίες. 

Σε λίγους μήνες κλείνουν δύο 
χρόνια από τότε που ο ΓΑΠ ανακοί-
νωσε από το Καστελόριζο την υπα-
γωγή της χώρας σε καθεστώς μνη-
μονίου, δηλαδή σε καθεστώς οικο-
νομικής και πολιτικής υποτέλειας. 
Στους μήνες που ακολούθησαν τα 
πάντα, εργασιακές κατακτήσεις, μι-
σθοί και συντάξεις, κοινωνικά και 
πολιτικά δικαιώματα μπήκαν στη 
μέγκενη της τρόικας. Ακόμη χειρό-
τερα, ο κοινωνικός και οικογενεια-
κός ιστός αποδομήθηκε, η ανασφά-
λεια και ο φόβος άρχισαν να κυριαρ-
χούν. Όλα αυτά οδήγησαν την κοι-
νωνία σε μια μαζική ματαίωση και 

κατάθλιψη. Από την εθνική υπερη-
φάνεια του 2004, οδήγησαν μέσα 
σε έξι χρόνια στην εθνική ταπείνω-
ση και κατοχή της χώρας. Κι όμως, 
οι τρεις αυτές αξίες (κοινωνικοποί-
ηση, φιλία, αλληλεγγύη), οι οποίες 
οδήγησαν στην ανύψωση των δύο 
ηρώων του θεατρικού έργου, είναι οι 
ίδιες οι οποίες, ως επιλογή, μπορούν 
και πρέπει να οδηγήσουν την κοινω-
νία ολόκληρη στο δρόμο της ανάτα-
σης. Από μια κοινωνία η οποία βιώ-
νει την κρίση σε όλα τα επίπεδα (κρί-
ση αξιών, θεσμών, οραμάτων), μπο-
ρούμε και πρέπει να οδηγηθούμε 
στην κοινωνία όπου θα αναδυθούν 
αξίες όπως αυτή του συνανήκειν και 
του συνεργάζεσθαι. Μόνο η υιοθέτη-
ση ενός Υψηλού Οράματος θα οδη-

γήσει τη χώρα και την κοινωνία έξω 
από το σημερινό τέλμα, ακόμη και αν 
αυτή η υιοθέτηση θα πρέπει να συν-
δυαστεί με θυσίες, κόπο και δάκρυα. 
Γι’ αυτό άλλωστε, όταν αφήνεις την 
παράσταση πίσω σου νιώθεις ότι η 
φιγούρα του ασυμβίβαστου, οραμα-
τιστή και ρομαντικού Μπέρντι είναι 
αυτή που σε γεμίζει με την αισιοδο-
ξία της βούλησης. 

H θεατρική ομάδα του Altera 
Pars τα τελευταία χρόνια είναι σταθε-
ρά προσανατολισμένη σε έργα που 
αναδεικνύουν την πολιτική διάστα-
ση των πραγμάτων και, ακόμη πε-
ρισσότερο, τη δυνατότητα των επι-
λογών. Γι’ αυτό και πλέον έχει καθι-
ερώσει το στίγμα της μέσα στον θε-

ατρικό χώρο. Η τελευταία της επι-
λογή απευθύνεται στο εφηβικό κοι-
νό, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η γε-
νιά η οποία θα πρέπει, μέσω της υι-
οθέτησης  των οραμάτων, των αντι-
στάσεων και των αξιών που της ανα-
λογούν, να ηγηθεί την αυριανή μέρα 
σε μια κατεύθυνση αναβάθμισης της 
χώρας. Έξω και πέρα από τις λογικές 
προηγούμενων γενεών, οι οποίες εί-
χαν υιοθετήσει τον παρασιτισμό, την 
ευκολία και το εφήμερο, με τα γνω-
στά όσο και τραγικά αποτελέσματα.  

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Πέ-
τρος Νάκος, από τις ψυχές της θεα-
τρικής ομάδας, στήνει μια σημαντι-
κή παράσταση για όλους τους προ-
ηγούμενους λόγους που αναφέρα-
με. Οι απόψεις του, στις συνεντεύ-
ξεις που δίνει, ξεφεύγουν από τον 
αποκλειστικό χώρο του θεάτρου. 
Με αναφορές από τη σύλληψη του 
Οτσαλάν, την ηθική συνενοχή της 
κοινωνίας στο προηγούμενο χρονι-
κό διάστημα, μέχρι την ευθύνη των 
φωτεινών μυαλών της τέχνης, που 
συστρατεύθηκαν με το κατεστημένο, 
αναδεικνύει εύστοχα αρκετές από τις 
αιτίες της κρίσης. Αξιοποιώντας το 
μέγιστο των δυνατοτήτων που του 
παρέχει ο θεατρικός χώρος του Κε-
ραμεικού και παρά το δύσκολο των 
χρονικών παλινδρομήσεων του κει-
μένου, αναδεικνύει  τις δραματικές 
πλευρές του έργου ταυτόχρονα με 
το αισιόδοξο της κατάληξης, δίνο-
ντας μια ισορροπημένη παράστα-
ση. Στην επιτυχία του αποτελέσμα-
τος θα πρέπει να αναφέρουμε και τη 
συμβολή των ηθοποιών. Με τους νε-
αρούς Ασημακόπουλο και Τρίκα να 
δίνουν τους νεαρούς Αλ και Μπέρ-
ντι με φρεσκάδα, αισιοδοξία και ονει-
ροπόληση, τους μεγαλύτερους Νάκο 
και Πετικάρη να αποδίδουν τους 
εγκλωβισμένους ήρωες, καθώς και 
τους Σουξέ ως αρχίατρο Βάις και Κυ-
παρισσόπουλο ως νοσοκόμο Ρενάλ-
ντι να αποδίδουν ουσιαστικά τους 
ρόλους τους. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει 
η μουσική επιμέλεια του Π. Νάκου,  
η οποία λειτουργεί αποτελεσματικά 
ως γέφυρα, αλλά και αναδεικνύει τη 
φρεσκάδα των ηρώων.

•Η παράσταση «Μπέρντι» ανεβαίνει 
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 
στις 21.30 στο θέατρο Altera Pars (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός).
Πληροφορίες-Κρατήσεις:
 210-3410011

ΜΠΕΡΝΤΙ
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές 
Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος 
Σκηνικά: AlteraPars 
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης 
Κοστούμια: ∆έσποινα Χειμώνα 
Μουσική/Σύνθεση Ήχων: Νίκος Τσέκος 
Επιμέλεια Μουσικής: Πέτρος Νάκος 
Βίντεο: Νίκος Τσέκος 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σταυρούλα Μάκρα 
Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Λοχίας ΑΛ: Πέτρος Νάκος 
Νεαρός Αλ: Ορέστης Τρίκας 
Μπέρντι: Γεράσιμος Πετικάρης 
Νεαρός Μπέρντι: Παναγιώτης Ασημακόπουλος 
Ψυχίατρος Βάις: Γιώργος Σουξές 
Ρενάλντι: Σίμος Κυπαρισσόπουλος 

Πάθος για την ελευθερία
ΜΠΕΡΝΤΙ του Ουίλιαμ Γουόρτον

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη
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Το βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου 
1899, ο Αμερικανός πεζοναύτης 
Ρόμπερτ Γκρέισον άνοιξε πυρ 
εναντίον ενός πλήθους Φιλιπ-
πινέζων, που προσπαθούσαν να 
περάσουν τη γέφυρα Σαν Χου-
άν ντελ Μόντε της πρωτεύουσας 
Μανίλα, διαμαρτυρόμενοι για τη 
«διακήρυξη της ήπιας ενσωμά-
τωσης» της χώρας τους από τις 
ΗΠΑ. Χωρίς να το ξέρει, ο Γκρέ-
ισον έριχνε την πρώτη τουφεκιά 
ενός πολέμου που θα κρατούσε 
έντεκα ολόκληρα χρόνια, αφήνο-
ντας πίσω του πάνω από ένα εκα-
τομμύριο νεκρούς ιθαγενείς και 
θα άλλαζε το τοπίο των νησιών 
των Φιλιππίνων για πάντα. Με 
το τέλος του πολέμου, οι ΗΠΑ θα 
αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση 
των νησιών, τα αγγλικά θα επι-
βάλλονταν ως η επίσημη γλώσ-
σα και οι Φιλιππινέζοι θα παρέ-
μεναν πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας στην ίδια τους τη χώρα ως 
το 1946 και το τέλος του Β� ΠΠ.

Ο 
ι αγώνες των Φιλιπ-
πινέζων για ανεξαρ-
τησία είχαν ξεκινήσει 
τρία χρόνια νωρίτε-

ρα, το 1896, εναντίον των Ισπανών, 
οι οποίοι κατείχαν τα νησιά από το 
1565 που έφτασαν εκεί οι πρώ-
τοι Ισπανοί «εξερευνητές». Ηγέτης 
αυτής της επανάστασης κατά του 
ισπανικού στέμματος ήταν ο Εμί-
λιο Αγκουινάλντο, από την περιοχή 
του Καβίτ των Φιλιππίνων, ο οποί-
ος αρχικά οδήγησε το φιλιππινέζι-
κο στρατό των ξυπόλυτων χωρικών 
σε κάποιες επιτυχίες. Το 1897 όμως 
ο αγώνας είχε φτάσει σε αδιέξο-
δο, καθώς και οι δύο πλευρές απέ-
φευγαν τη μάχη και περιορίζονταν 
σε επιδρομές κατά των βάσεων του 
αντιπάλου. Τότε, προς έκπληξη φί-
λων και αντιπάλων, ο Αγκουινάλντο 
εγκατέλειψε τον αγώνα και αυτοεξο-
ρίστηκε στο Χονγκ Κονγκ, λαμβά-
νοντας μάλιστα και ένα δωράκι 800 
χιλιάδων ριαλίων από τον Ισπανό 
κυβερνήτη των Φιλιππίνων. Φεύ-
γοντας ο Αγκουινάλντο δεν παρέλει-
ψε να αποκηρύξει τον αγώνα, αν και 
ένας μεγάλος αριθμός επαναστατών 
συνέχισαν να μάχονται χωρίς αυτόν.

Μετά το ξέσπασμα του ισπανο-
αμερικανικού πολέμου το 1898, 
ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Χονγκ 

Κονγκ, Λ. Σπένσερ, ήρθε σε επαφή 
με τον Αγκουινάλντο με σκοπό να 
τον πείσει να επιστρέψει στις Φιλιπ-
πίνες και να συνεχίσει την επανά-
σταση κατά των Ισπανών, υποσχό-
μενος τη βοήθεια του αμερικανι-
κού ναυτικού και την ανεξαρτησία 
των νησιών με το πέρας του πολέ-
μου. Όντως, ο Αγκουινάλντο επέ-
στρεψε τον Μάιο του 1898 και μέσα 
σε λίγους μήνες οι φιλιππινέζικες 
δυνάμεις ατάκτων είχαν καταφέρει 
να απελευθερώσουν όλη την επι-
κράτεια των νησιών εκτός της Μα-
νίλας, που τον Αύγουστο του ’98 
ήταν περικυκλωμένη από 12 χι-
λιάδες Φιλιππινέζους αντάρτες και 
προσφάτως αφιχθέντα αμερικανι-
κά στρατεύματα. Την παραμονή της 
κατάληψης της Μανίλας, οι Φιλιππι-
νέζοι διοικητές των ανταρτών έλα-
βαν ένα σήμα από τους Αμερικα-
νούς να μην εισέλθουν στην πόλη, 
καθώς κάθε απόσπασμα ιθαγενών 
που θα επιχειρούσε να περάσει τον 
ποταμό Πάσιγκ θα πυροβολούνταν 
από τους πεζοναύτες που είχαν λά-
βει θέσεις μάχης γύρω από την 
πρωτεύουσα. Στις 13 Αυγούστου, η 
ισπανική φρουρά της Μανίλας πα-
ραδόθηκε στους Αμερικανούς αμα-
χητί και, όπως έχει αποδειχθεί ιστο-
ρικά, στις Φιλιππίνες υπήρξε μια 
σιωπηρή συμφωνία αλλαγής φρου-
ράς. Ουσιαστικά, στις 13 Αυγούστου 
του 1898 οι Φιλιππίνες προσαρτή-
θηκαν βίαια από τις ΗΠΑ, την ανε-
ξαρτησία των οποίων ουδέποτε εί-

χαν την πρόθεση να αναγνωρίσουν, 
άσχετα από τις περί του αντιθέτου 
υποσχέσεις. 

Οι Φιλιππινέζοι, από την πλευ-
ρά τους, απλώς άλλαξαν αντίπαλο, 
καθώς η χώρα καταλήφθηκε πολύ 
γρήγορα από τα αμερικανικά στρα-
τεύματα και τέθηκε υπό καθεστώς 
στρατιωτικού νόμου. Οι επικεφα-
λής των επαναστατών αναγκαστι-
κά στράφηκαν σε τακτικές ανταρ-
τοπολέμου, γιατί οι Αμερικανοί δι-
έθεταν συντριπτική υπεροχή σε 
δύναμη πυρός. Ο Αγκουινάλντο 
γρήγορα κατάλαβε ότι το αντάρτι-
κο σώμα έπρεπε απλώς να χτυπά-
ει και να χάνεται, προκαλώντας συ-
νεχείς ανθρώπινες και υλικές απώ-
λειες στον αμερικανικό στρατό, ώστε 
ο πόλεμος να καταστεί ασύμφο-
ρος για τις ΗΠΑ. Ας ληφθεί υπό-
ψη ότι η πλειοψηφία των ανταρτών 
ήταν οπλισμένοι με μακριά μαχαί-
ρια μπόλο, τόξα και ακόντια, και τα 
τουφέκια ήταν είδος πολυτελείας 
γι’ αυτούς. Οι Αμερικανοί από την 
άλλη, αντιμετώπισαν τους αντιπά-
λους τους σαν «καφέ Ινδιάνους», και 
οι τακτικές τους ήταν παρόμοιες με 
αυτές που χρησιμοποίησε το αμερι-

κανικό ιππικό στον πόλεμο εναντί-
ον των «ερυθρόδερμων Ινδιάνων» 
στις ΗΠΑ.

 Έτσι, οι Αμερικανοί έστησαν 
στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτών, 
προσπάθησαν να απομονώσουν 
τους αντάρτες από τις βάσεις στρα-
τολόγησης και επισιτισμού τους και 
επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία κατα-
τρομοκράτησης του ντόπιου πληθυ-
σμού. Επιπλέον, η στάση των Αμε-
ρικανών διοικητών και στρατιωτών 
απέναντι στους αντάρτες αλλά και 
τους πολίτες ήταν βαθιά ρατσιστι-
κή και συνήθως οι περίπολοι επέ-
στρεφαν στις βάσεις τους χωρίς αιχ-
μαλώτους. Ουσιαστικά, η υιοθέτηση 
από τις αμερικανικές δυνάμεις της 
τακτικής του «ολοκληρωτικού πο-
λέμου», σε συνδυασμό με την πλή-
ρη περιφρόνηση για την αξία της 
ζωής των Φιλιππινέζων, αποτέλε-
σε μια φονική συνταγή γενοκτονίας 
εις βάρος των κατοίκων των νησιών. 
Τον Νοέμβρη του 1901, ο απεσταλ-
μένος της εφημερίδας Κήρυκας της 
Φιλαδέλφειας έγραψε ότι «οι στρα-
τιώτες μας έχουν επιδοθεί σε μια 
άνευ προηγουμένου εξολόθρευση 
ανδρών, γυναικών, παιδιών, αιχμα-

λώτων, ανταρτών και υπόπτων, ακό-
μη και παιδιών άνω των 10 ετών. Η 
ιδέα που επικρατεί εδώ είναι ότι οι 
Φιλιππινέζοι είναι λίγο καλύτεροι 
από σκυλιά».

Ο Αγκουινάλντο συνελήφθη τε-
λικά τον Μάρτιο του 1901 μετά από 
προδοσία και πείστηκε από τους 
Αμερικανούς να διακηρύξει δημό-
σια την παύση της ανταρσίας ενα-
ντίον της αμερικανικής δύναμης κα-
τοχής, πράγμα που και έκανε. Την 
κρίσιμη εκείνη φάση του αγώνα, ο 
στρατηγός Μιγκέλ Μαλβάρ ανέλα-
βε την ηγεσία του φιλιππινέζικου 
στρατού, καλώντας τους αντάρτες να 
ανανεώσουν τις προσπάθειες κατά 
των Αμερικανών. Η έκκλησή του 
έγινε η αφετηρία πολλαπλών επι-
θέσεων εναντίον των αμερικανικών 
φρουρών στην επαρχία Μπαταν-
γκάς, και γενικής αναζωπύρωσης 
του αντάρτικου σε όλη τη χώρα. Ένα 
χρόνο αργότερα, ο Μαλβάρ πιάστη-
κε από τους πεζοναύτες του στρα-
τηγού Μπελ και η εξέγερση θεω-
ρήθηκε επισήμως λήξασα την 1η 
Ιουλίου του 1902. Παρ’ όλα αυτά, 
ομάδες ενόπλων, που ονομάστη-
καν «οι αδιάλλακτοι», συνέχισαν τον 
ανταρτοπόλεμο για μια ακόμη δε-
καετία μετά τον επίσημο τερματισμό 
των εχθροπραξιών του 1902.

O πόλεμος στις Φιλιππίνες και 
οι αμερικανικές ωμότητες προκάλε-
σαν έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. 
∆ιανοούμενοι όπως ο Μαρκ Τουέ-
ιν, ο Άντριου Κάρνεγκι και ο Γουίλ 
Μπράιαν δημιούργησαν την Αμε-
ρικανική Αντιιμπεριαλιστική Λίγκα, 
καλώντας κάθε ευσυνείδητο Αμερι-
κανό πολίτη να αντιταχθεί στον πό-
λεμο και την προσάρτηση των Φι-
λιππίνων. Κατά τον Τουέιν, «Αυτό 
που σημαίνει αυτή η εμπλοκή είναι 
η απώλεια της αθωότητας των ΗΠΑ 
ως έθνους και ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται. Είμαστε πλέον ό,τι οι ιδρυτές πα-
τέρες αυτού του έθνους πολέμησαν. 
Γίναμε ιμπεριαλιστές, όχι καλύτεροι 
από τους Βρετανούς και Ισπανούς».

ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
 1) ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ
  2) ΑΙ∆ΗΜΟΣΥΝΗ  
3) ΜΠΑΜ-ΓΙ-ΤΤ  

4)ΑΤΡΑΠΟΣ-ΕΟ  
5)ΙΑΗ-ΑΣ-ΑΡΒ  
6)ΦΖ-ΟΓ-ΥΠΕΡ  
7)ΥΟΥΚΚΑ-ΝΙΩ  
8)ΤΜΓ-ΟΝ-ΟΣΤ  

9) ΟΑΡ-ΘΥΜΟ  10) 
ΝΙΟΣ-ΜΗΝΑΣ

ΚΑΘΕΤΑ: 
1) ΧΑΜΑΙΦΥΤΟΝ

  2)ΡΙΠΤΑΖΟΜΑΙ 
 3)Υ∆ΑΡΗ-ΥΓΡΟ
  4)ΣΗΜΑ-ΟΚ 
 5)ΟΜ-ΠΑΓΚΟΣ 
  6)ΛΟΓΟΣ-ΑΝ

  7)ΩΣΙΣ-ΘΗ
  8)ΡΥ-ΑΠΝΟΥΝ
  9)ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ
  10)ΣΗΤΟΒΡΩΤΟΣ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ;

           Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Οι αγώνες των Φιλιππινέζων για ανεξαρτησία είχαν ξεκινήσει τρία χρόνια νωρίτερα, το 1896, εναντίον των 
Ισπανών, οι οποίοι κατείχαν τα νησιά από το 1565 

1899, η εξέγερση των Φιλιππίνων
…και ο άγνωστος ανταρτοπόλεμος εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων κατοχής.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1) Μανουήλ   . . . . . . .  (1350-
1415) , Βυζαντινός λόγιος 
από την Κωνσταντινούπολη, 
πρωτεργάτης της αναγέννησης 
των ελληνικών σπουδών στην 
Ιταλία.
2) Συστολή, σεμνότητα.
3)  Ήχος όπλου. - Μία πρόθεση 
πριν από φωνήεν. - Όμοια 
σύμφωνα.
4) Μονοπάτι κι αυτή. - 
Συνεχόμενα στην εορτή.
5) Όλα μαζί είναι επτά, εδώ 
τρία.- Παρακινεί. -Μισή αρβύλα.

6) Ο αριθμός 507 με γράμματα. 
- Μέσα στον ψόγο αυτά.- 
Πρόθεση.
7) ∆ιακοσμητικό φυτό που οι 
ίνες του χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή σκοινιών (καθ.). - 
Γράμματα από το νησιώτη. 
8) Ο αριθμός 343 με γράμματα.- 
Αυτό έχει υπόσταση, ζωή.- 
Συνεχόμενα στη στολή.
9) Σύζυγος, σύντροφος(αρχ.). - 
Οργή, αγανάκτηση(αιτ.).
10) Μικρός σε ηλικία.- Πολλοί 
στο χρόνο, εδώ ένας.

ΚΑΘΕΤΑ
1) Φυτό που οι οφθαλμοί του 
αναπτύσσονται κοντά στο 
έδαφος(καθ.).
2) Γυρίζω διαρκώς στο κρεβάτι 
μου από ανησυχία και αϋπνία.
3) Ρευστά, νερουλά.- Βρεγμένο.
4) Το παίρνουμε για τ’ 
αυτοκίνητά μας κάθε τέλος 
του χρόνου.- Ξενική σύντομη 
συμφωνία.
5) Γνωστό ανδρικό άρωμα.- 
Καθόμαστε ή ακουμπάμε 
σ�αυτόν.
6) Για πολλούς είναι η αρχή.- 

Εκφράζει υπόθεση.

7) Κίνηση προς τα εμπρός, 

σπρώξιμο.-Γειτονικά στο 

αλφάβητο.

8) Λίγο ρύζι.-Αυτό δεν αναπνέει.

9) Αντιστήριγμα.

10) Σκοροφαγωμένος, 

σαρακοφαγωμένος.

Η λύση βρίσκεται 

στη σελίδα 26

CINEρήξη            Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Τ ω όντι. Άδικος αυτός ο κό-
σμος. Αλλά και δίκαιος. 
Μήπως μπορεί να σώσει το 

δίκιο η αυτοδικία; Ο Φίλιππος Τσί-
τος επιστρέφει με την ταινία του αυτή 
στον κόσμο των περιθωριακών, που 
μας τον σύστησε με την προηγού-
μενή του, μια πικρή κωμωδία, την 
Ακαδημία Πλάτωνος (2009). Κω-
μωδία μας συστήνεται κι ετούτη, μα 
σε μια μελαγχολική χώρα το γέλιο 
μάλλον έδυσε. Ο Τσίτος επιστρέφει 
σ’ έναν περιθωριακό κόσμο βυθι-
σμένο στην κατάθλιψη.

Ο Σωτήρης Αυγερός, ένας μεσή-
λικας αστυνομικός, ανακριτής της 
προανάκρισης, τάσσεται υπέρ των 
αδυνάτων. Απαλλάσσει όλους τους 
φτωχοδιαβόλους παράνομους που 
φτάνουν στο ανακριτικό του γραφείο, 
προσπαθώντας να τους αποδώσει το 
δίκιο τους, όπως εκείνος το καταλα-
βαίνει. Όταν θα αποτύχει να απαλ-
λάξει κάποιον που κατηγορείται για 
ανθρωποεμπορία, ο οποίος πιστεύ-
ει πως είναι αθώος, θα τον συντρέ-
ξει ένας συνάδελφός του, που «τον 
επόμενο μήνα βγαίνει στη σύντα-
ξη». Εκείνος γνωρίζει κάποιον που 
πουλά πληροφορίες που μπορούν 
να απαλλάξουν τον «φίλο» του Σω-
τήρη. Μόνο που το πράγμα μπλέκει. 
Ένας –ακούσιος;– φόνος θα φέρει τον 
αστυνόμο στη θέση των προστατευό-
μενών του. Εν τω μεταξύ, η ∆ώρα Ρο-
μπολή, μια σαραντάρα καθαρίστρια, 
είναι η μοναδική μάρτυς, η οποία 
μπορεί να τον σώσει ή να τον κατα-
δικάσει. Το ερώτημα είναι, θα τον 
πιστέψει; Κι αν τον βοηθήσει, αυτό 

θα είναι γιατί 
τον πίστεψε, ή 
γιατί πήρε κι 
αυτή το αντάλ-
λαγμά της;

Στην πραγ-
ματ ικότητα , 
αυτό που ανα-
ζητά ο ήρωας 
είναι η αγά-
πη κι όχι η δι-
καιοσύνη. Η 
αγάπη που θα 
έβγαζε τους 
πρωταγωνι-
στές από τη 
βαθιά κατά-
θλιψη, στην 
οποία είναι 
βυθισμένοι . 
Παρένθεση: αυτή η κατάθλιψη, που 
σαν μαύρη σκόνη έχει κατακάτσει 
πάνω μας, είναι επίσης το υπόβαθρο 
της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου 
Άλπεις –δεν γράψαμε γι’ αυτή, ίσως 
μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία. Το 
(πνευματικό) κλίμα και στις δυο ται-
νίες είναι κοινό, άξιο ίσως για κοινω-
νιολογικές παρατηρήσεις στην Ελλά-
δα του 2011. Κλείνει η παρένθεση. 
Ο αστυνόμος, λοιπόν, αλκοολικός κι 
ανέστιος, εν τέλει, ψάχνει κάποιον να 
τον πιστέψει, όπως κι εκείνος πιστεύ-
ει όσους ανακρίνει. Η ∆ώρα πάλι, 
προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε τί-
μημα, ακόμα και με το άδικο. Κι οι 
δυο είναι δυστυχισμένοι, όπως εξο-
μολογούνται ο ένας στον άλλο.

Ο κινηματογράφος του Τσίτου 
έχει ενδιαφέρον. Το έχουμε ξανα-

γράψει. Ο κόσμος του είναι ένας κό-
σμος στο περιθώριο, που έχει αφεθεί 
στη μοίρα του, μέχρι που αποφασίζει 
να κάνει την επανάστασή του. Στυλι-
ζαρισμένα κάδρα και μετωπικές λή-
ψεις κάνουν το κινηματογραφικό του 
σύμπαν ενδιαφέρον. Την ίδια στιγ-
μή μοιάζει να χτίζεται γύρω από τους 
ήρωές του ένα περιβάλλον εχθρικό, 
έτοιμο να τους κατασπαράξει. Εκεί-
νοι μένουν πιστοί στις εμμονές τους 
και... η ζωή συνεχίζεται. Γερμανο-
σπουδαγμένος, με διακρίσεις στα δι-
εθνή φεστιβάλ, ο Τσίτος –ο Άδικος 
κόσμος κέρδισε το βραβείο σκηνο-
θεσίας και το βραβείο α’ ανδρικού 
ρόλου στο Σαν Σεμπαστιάν– οικοδο-
μεί και στην τρίτη του ταινία ένα προ-
σωπικό σύμπαν. Επηρεασμένος από 
το σινεμά του Καουρισμάκι, φτιάχνει 

μια ατμόσφαιρα κωμικοτραγική με 
μέσα απλά, σκιασμένη με αδρές πι-
νελιές, μέσα από την καθημερινό-
τητα των ηρώων. Το σενάριο, που 
υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τη 
∆ώρα Μασκλαβάνου, είναι κι αυτό 
μινιμαλιστικό, χωρίς βαριά πλοκή, 
που καταφέρνει όμως να κρατήσει 
αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, για 
μια ακόμα φορά με τον Τσίτο, αι-
σθάνεται στα νερά του. Καταφέρνει 
να δώσει με ιδιαίτερη δραματικότη-
τα τον ρόλο του Σωτήρη και κρατάει 
σχεδόν όλη την ταινία επάνω του. Ο 
Χρήστος Στεργιόγλου, στον ρόλο του 
συναδέλφου του Σωτήρη, είναι κα-
λός –αν και μοιάζει κάπως επηρεα-
σμένος από τη θητεία του στον Λάν-
θιμο. Η Θεοδώρα Τζίμου, η ∆ώρα 

της ταινίας, έχει τη στόφα της καλής 
κινηματογραφικής ηθοποιού, που 
δίνει κι εδώ ένα καλό δείγμα της ερ-
μηνείας της. Στους δεύτερους ρό-
λους, η Σοφία Σεϊρλή και ο Αχιλλέ-
ας Κυριακίδης, σκιτσάρουν φιλότι-
μα το ψηφιδωτό των μελαγχολικών 
ηρώων.

Χωρίς εξάρσεις και δίχως κατι-
τίς να σε συνεπαίρνει, ο Άδικος κό-
σμος τα καταφέρνει να ισορροπή-
σει, αφήνοντας στο τέλος μια μικρή, 
αν και εκκρεμή, δικαίωση. Το μα-
γικό νησί που αναζητούν οι ήρωες, 
ίσως δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι 
μια φανταστική μακέτα, σαν κι αυτές 
που κατασκευάζει ο Σωτήρης στον 
ελεύθερο χρόνο του. Τουλάχιστον θα 
βρεθούν οι ήρωες σ’ αυτόν τον έστω 
φανταστικό κόσμο της γνωριμίας, 
της αγάπης; Κανείς δεν ξέρει. Η ζωή 
μοιάζει να τους έχει καταπλακώσει. 
Και η ταινία παραμένει σε μια ασά-
φεια. Γιατί, εκείνος που τον πνίγει το 
δίκιο, βάζει στο τέλος τις φωνές. Έτσι 
τουλάχιστον γίνεται στη ζωή. Εκτός 
και αν η μελαγχολία είναι το κύριο, η 
«αναζήτηση της ευτυχίας», όπως το 
λέει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, και το δί-
κιο είναι μια έκφραση υποχονδρί-
ας. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε 
δεν είναι το δίκιο που κινεί τον ήρωα, 
αλλά η μελαγχολία που τον ακινη-
τοποιεί κι εκείνον και όσους τον πε-
ριβάλλουν, αφού με κατεβασμένα 
μούτρα αγώνας δεν γίνεται. Έτσι του-
λάχιστον συμβαίνει στη ζωή, σ’ αυτόν 
τον άδικο, μα δίκαιο, αν τον δεις αλ-
λιώς, κόσμο μας

Άδικος κόσμος

  Σταυρόλεξο
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Συνωστισμένες στο 
Ζάλογγο
Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Καραμπελιά

Θεσσαλονίκη 2/02/12 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

7, 30 μ.μ.

Ομιλητές: 

Γιώργος Καραμπελιάς 

Νικόλαος Μέρτζος

Ντίνος Χριστιανόπουλος

Εκδηλώσεις στην Κύπρο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ∆ευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012, 7 μ.μ.

Παρουσίαση βιβλίου: H ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗ ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, 
Αίθουσα του Ιδρύματος Αρχ. Μακαρίου Γ’ (περίβο-
λος Καθεδρικού Ναού, Αρχιεπισκοπή). Το βιβλίο θα 
παρουσιάσουν, ο επίτ. Πρόεδρος της Ε∆ΕΚ Βάσος 
Λυσσαρίδης, ο καθ. Παν/μίου Κύπρου Παντελής 
Βουτουρής, ο φιλόλογος Σάββας Παύλου και ο 
Γιώργος Καραμπελιάς.

ΛΕΜΕΣΟΣ, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012, 8 μ.μ.
Παρουσίαση βιβλίων: 
Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα Βελεστιν-
λή και Συνωστισμένες στο Ζάλογγο: Οι Σουλιώτες, 
ο Αλή πασάς, και η αποδόμηση της ιστορίας.  
Στην αίθουσα εκδηλώσεων της μπουάτ Ηχώ 75 
(οδός Αγίου Ανδρέου 259). 

Ομιλητές: Παντελής Βουτουρής (καθ. πανεπ. Κύ-
πρου), ο επίκουρος καθ. Παν/μίου Κύπρου Μάριος 
Κωνσταντίνου και ο Γιώργος Καραμπελιάς.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Παρασκευή 10.02.12
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 
ΟΡΑΜΑ
Ομιλητές: Γιώργος Λιλλήκας, πρ. Υπουργός Εξω-
τερικών, Νικόλας Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος 
∆ΗΚΟ, Γιώργος Καραμπελιάς,, Μάριος Κωνστα-
ντίνου, επίκ. καθ. Παν/μίου Κύπρου και Άριστος 
Μιχαηλίδης, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Φιλε-
λεύθερος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα του ιδρύματος Αρχ/που Μακαρίου Γ (περί-
βολος Καθ. Ναού, Αρχιεπισκοπή).

     ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, προβολές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας 

Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου 2012   

Το σχολείο 
είναι γυρισμένο ανάποδα
Η Κίνηση Πολιτών Άρδην και η Ενωτική Κίνηση Καθηγητών 
«Όλοι Μαζί» πραγματοποιούν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: 
«Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα, συζήτηση για την κατά-
σταση στην εκπαίδευση» την Παρασκευή 17 Φεβρουαρί-
ου, στις 19:30, στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου «Αχίλλει-
ον». Στην Εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Αντώνης Σμυρναίος, 
λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Τάσος Χατζηανα-
στασίου, φιλόλογος & μέλος ∆.Σ. ΕΛΜΕ Αργολίδας, Βίκυ Μα-
ντζιώρου, φιλόλογος, ∆ημήτρης Νατσιός, δάσκαλος, Γιώργος 
Μπύρος, φοιτητής. 

O ετήσιος χορός του  Άρδην
Η «Κίνηση Πολιτών Άρδην» σας προσκαλεί στον ετήσιο αποκρι-
άτικο χορό της που θα γίνει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρί-

ου 2012 στο μουσικό μεζεδοπωλείο – ουζερί «Το Ποδήλατο της 
Γεύσης», Αγίας Λαύρας 70, Άνω Πατήσια 

Τιμή πρόσκλησης: 25 Ευρώ
Περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό (κρασί & αναψυκτικά) & ζωντανή 
μουσική. Πληροφορίες και προσκλήσεις στα γραφεία της Κίνησης 

Πολιτών Άρδην, Θεμιστοκλέους 37, Αθήνα 
(τηλ. 210 3826319 – 210 3802644).

* Προσέλευση: 21.30 μ.μ.

Κίνηση Πολιτών Άρδην 


