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» Σελίδα 13,  ∆ημογραφικό: Μια αναγκαία επανάσταση

Γ.Α. 

Κρίση και τραπεζιτικά παι-
χνίδια

Σελίδα 7

Το 
θράσος του Κυρια-

κού  ξεπερνάει κάθε 

όριο.  Αφού πρώ-

τα εγκαινίασε την πλημμύρα των 

τουρκικών σήριαλ  που, ξεκινώντας 

από το άθλιο κανάλι του, επεκτάθη-

καν στο Μέγκα των νταβατζήδων και 

στον Άλφα του γνωστού Κοντομηνά, 

τώρα αποτολμάει ένα ακόμα βήμα: 

Να παρουσιάσει, με τυμπανοκρουσί-

ες, έναν σφαγέα του ελληνικού και 

των λοιπών βαλκανικών λαών, τον 

Σουλεϊμάν, ως ήρωα, στην ελληνι-

κή τηλεόραση.  

Ο Σουλεϊμάν υπήρξε ένας από 

τους απηνέστερους διώκτες του ελ-

ληνισμού, κατέλαβε τη Ρόδο, σφα-

γίασε και εξανδραπόδισε τον λαό 

της Κέρκυρας, μαζί δε με τον Σε-

λίμ Α΄, τον οποίον διαδέχτηκε, ήταν 

ένας από τους οργανωτές των με-

γάλων εκστρατειών του παιδομα-

ζώματος. 

Το 2011 ξεκίνησε ο Σκάι, με 

τη συκοφαντία του ελληνισμού και 

της Επανάστασης του 1821. Τώρα, 

αφού οι Έλληνες εθίστηκαν στα 

τουρκικά σήριαλ, ο Κυριακού πραγ-

ματοποιεί ένα νέο βήμα και προβάλ-

λει τον βασικό οργανωτή του οθω-

μανικού κράτους, ως το πρότυπο για 

το νεοθωμανικό μέλλον που μας 

προετοιμάζει η ευτελισμένη ελίτ-

αλήτ   της χώρας.  

Όλοι οι τζάμπα μάγκες, πολι-

τικοί, και άλλοι ψευδοδιανοούμε-

νοι  που συνήθως διαμαρτύρονται, 

δεν βγάζουν τσιμουδιά για το νέο 

έγκλημα που διαπράττεται όχι μόνο 

ενάντια στη ιστορία, αλλά στο πα-

ρόν και το μέλλον μας. Ακόμα και 

οι φασισταράδες της Χρυσής Αυ-

γής, που ξέρουν μόνο να εμέσσουν 

υλακές ενάντια στη δημοκρατία, δεν 

βγάζουν τσιμουδιά για το ανοσιούρ-

γημα του Κυριακού. Εξάλλου ο Πα-

παδόπουλος, τον οποίο εκθειάζουν, 

ήταν ο πρώτος ανοικτός υμνητής του 

νεοθωμανισμού που πρότεινε ομο-

σπονδία Ελλάδας και Τουρκίας. 

Βέβαια δεν περιμένουμε από τον 

Σύριζα να πάρει θέση για το ζήτημα, 

αλλά ο Καμμένος και οι Ανεξάρτητοι 

Έλληνες; Και τι κάνει η κυβέρνηση 

που ξέρει μόνο τα δώρα των συντα-

ξιούχων να πετσοκόβει; Πότε άρα-

γε θα πληρώσει τα χρέη του ο Κυ-

ριακού; 

Εναπόκειται στον πατριωτισμό 

των Ελλήνων να οργανώσουν μια 

εκστρατεία ενάντια στην προβολή 

αυτού του ανοσιουργήματος, και να 

υποχρεώσουν όλες τις πολιτικές και 

«πνευματικές» δυνάμεις της χώ-

ρας να πάρουν θέση, καθώς και να 

μποϋκοτάρουν τόσο τη συγκεκριμέ-

νη εκπομπή, όσο και τα τουρκοκά-

ναλα συνολικά... Αυτό άλλωστε φο-

βάται και ο Κυριακού και επέσπευσε 

κατά ένα μήνα την προβολή του σή-

ριαλ, για να μας πιάσει στον ύπνο. 

Εξάλλου, όπως διαφημίζει στα τρέ-

ιλερ του σήριαλ, ο Σουλεϊμάν πα-

ντρεύτηκε μια Ελληνίδα σκλάβα 

του. Αυτό ακριβώς είναι το όνειρό 

τους: να είναι τα γιουσουφάκια των 

Τούρκων και του Ερντογάν. Μήπως 

όμως έχουν λογαριάσει χωρίς τον 

ξενοδόχο;

Σ ε λ ί δ α  2 2

Αγρυπνία στον 
Άθωνα 

Ρίο:  Ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο                              Βασίλης Στοϊλόπουλος Σελίδες 18-19 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

Τουρκική απουσία 
από την Τεχεράνη 

Σελίδα 17

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

Σήμερα

Να αποσυρθεί αμέσως ο σφαγέας «Σουλεϊμάν»

Αθανάσιος Θεοδωράκης 

Ανασυγκρότηση: Σε ποιους 
τομείς θα στηριχθούμε;

Σελίδα 12

Σ ε λ ί δ α  2 3

Ηρακλειά, το νησί του 
Μύθου

Σταύρος Χριστακόπουλος

Ξέρουμε πώς θέλουμε την 
Ελλάδα;  

Σελίδα 14-15

Γιάννης Ξένος 

Η Τουρκία στην «συριακή 
παγίδα» 

Σελ. 16-17

Η έξοδος από το 
ευρώ και η έξοδος 
από την κατάθλιψη Νίκος Ντάσιος

Νέα μέτρα: Κοινωνικός 
Αρμαγεδδών              Σελ. 4-5 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ του 

Γιώργου Καραμπελιά, 
ΣΕΛ. 3

Οι τελευταίες
πράξεις

του δράματος;
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αγαπησιάρικους αντιεθνικισμούς, 
αγνοεί τους κινδύνους των ισλαμι-
κών φονταμενταλισμών κ.ο.κ. Πά-
ντως παρήγορο είναι ότι στο γνωστό 
Ιντιμήντια, καθώς και σε ιστοσελίδα 
κατά της Χ.Α., για πρώτη φορά μπαί-
νουν ερωτήματα όπως «ποιος ο ρό-
λος των επαγγελματιών αντιρατσι-
στών», όπως και «τι δουλειά έχουν 
αριστεροί και αντιεξουσιαστές με 
θρησκευτικούς φανατισμούς». 

Νεομαρξιστής

Έρευνα για τις 
καταγγελίες 
Ρουμελιώτη
Οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρ. Πε-
πόνης και Σπ. Μουζακίτης, μετά την 
πεντάωρη κατάθεση του Παν. Ρουμε-
λιώτη, καλούν πέντε πολιτικά πρό-
σωπα (Λ. Κατσέλη, Γερ. Αρσένη, Β. 
Παπανδρέου, Γ. Ζανιά, πρόεδρο του 
Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνω-
μόνων, και Π. Χριστοδούλου, πρώ-
ην πρόεδρο του Ο∆∆ΗΧ) να καταθέ-
σουν ως μάρτυρες για τις καταγγελί-
ες του πρ. εκπροσώπου της Ελλάδας 

στο ∆ΝΤ, ότι το πρόγραμμα δημοσιο-
νομικής εξυγίανσης που επέβαλε το 
∆ΝΤ στη χώρα μας ήταν εξαρχής κα-
ταδικασμένο σε αποτυχία. 

Αντικείμενο της έρευνας των δύο 
εισαγγελέων είναι η αναζήτηση τυ-
χόν ποινικών ευθυνών υπηρεσια-
κών παραγόντων για ενδεχόμενη δι-
άπραξη του αδικήματος της απιστίας 
εις βάρος του ∆ημοσίου. Υπενθυμί-
ζουμε ότι ο Π. Ρουμελιώτης, σε συ-
νέντευξή του, ζήτησε από τον πρώην 
πρωθυπουργό, Γ. Παπανδρέου, διευ-
κρινίσεις επί τριών κρίσιμων θεμά-
των: α) γιατί δεν επιδίωξε την άμεση 
αναδιάρθρωση του ελληνικού δημο-
σίου χρέους, όπως του υποδείκνυε 
ο Ντ. Στρος Καν, β) γιατί αποδέχτηκε 
τόσο υψηλό επιτόκιο δανεισμού από 
την Ευρωζώνη, και γ) γιατί συμφώ-
νησε σε τόσο μικρή χρονική περίοδο 
δημοσιονομικής προσαρμογής. Τις 
ίδιες αιτιάσεις επανέλαβε και ενώπι-
ον των εισαγγελέων.

Ο Παπανδρέου τη γλίτωσε από την 
εξεταστική της Βουλής που διερευ-
νούσε την διόγκωση του ελλείμμα-
τος την πρώτη χρονιά της πρωθυ-
πουργίας του, αλλά τώρα συγκε-
ντρώνονται στοιχεία για κάτι πιο 
σοβαρό, για το ότι συνειδητά και 
εσκεμμένα έβαλε τη χώρα στο Μνη-
μόνιο. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

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

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

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

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
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

...Ώριμο φρούτο...
Κορυφαίος Αμερικανός πολιτικός 
παράγων προειδοποίησε τον κ. Σα-
μαρά λέγοντας του «φροντίστε να 
μην είστε οι πρώτοι που θα βγείτε απ 
το ευρώ». Απ’ την άλλη ο σοβαρός κ. 
Σταθάκης, καθηγητής πολιτικής οι-
κονομίας και βουλευτής του Σύρι-
ζα, παραδέχτηκε πως δεν υπήρχε 
πλαν Β από τον Σύριζα σε περίπτω-
ση ολικής σύγκρουσης με την Τρόι-
κα, αν κι εφόσον ο τελευταίος γινό-
ταν κυβέρνηση. Κοντολογίς οι δυο 
ειδησούλες μας λένε ότι το πολιτι-
κό σύστημα δεν έχει εναλλακτικές 
σε περίπτωση που μας αναγκάσουν 
σε έξοδο απ το ευρώ. Παρόλα αυτά 
ο Σύριζα επαναπαύεται στην λογι-
κή του ώριμου φρούτου και τις δάφ-
νες της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Πλην όμως, το 2012 δεν είναι 
το 1981.

Νεομαρξιστής

Το παρατετα-
μένο καλοκαίρι 
της... ανεργίας
Φέτος ο Αύγουστος κράτησε περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά. Ξεκί-
νησε αμέσως μετά τις εκλογές του 
Ιουνίου και ακόμα τραβάει… στις 
παραλίες της χώρας. Παρ’ όλη την 
ανεργία, την ανέχεια, τα χαράτσια 
και τις κατασχέσεις της εφορίας, πα-
ρόλα τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις 
που κλείνουν καθημερινά. Από τον 
Ιούνιο ως τον Ιούλιο του τρέχοντος 
έτους η ανεργία ανέβηκε κατά 1,5%!  

Νεομαρξιστής

Χρυσής Αυγής 
έργα και ημέρες Ι 
Τάγματα Ασφαλείας κατά των λα-
θρομεταναστών δημιουργεί η Χρυσή 
Αυγή (Χ.Α.) στο δήμο Οιχαλίας στη 
Μεσσηνία. Κι όταν ο τοπικός διευθυ-
ντής δήλωσε ότι δεν θα ανεχτεί κάτι 
τέτοιο, ο τοπικός γκαουλάιττερ της 
Χ.Α. επετέθη ευθέως και προσωπικά 
στον αστυνομικό που είπε τα αυτονό-
ητα. Η Χ.Α. δεν παύει να δείχνει ωμά 
τους πολιτικούς της προγόνους δη-
λαδή, τους Ναζί και τα τάγματα των 
δωσίλογων συνεργατών τους. Μόνο 
τόσο ο τοπικός αστυνομικός διευθυ-
ντής, όσο και ο πολιτικός του προ-
ϊστάμενος και υπουργός Προ-πο, 
πρέπει να θυμηθούν και κάτι ακόμα. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ιστορικά 
από το φρικτό επεισόδιο Κατσαρέα.
Ο Κατσαρέας, παρακρατικός κομ-
μουνιστοφάγος και πρώην ταγμα-
τασφαλίτης, στις αρχές του εμφυλί-
ου κατέλυσε τις τοπικές αρχές στην 
πρωτεύουσα του νομού και στη συ-
νέχεια κατέσφαξε μέσα στις φυλα-
κές της πόλης, τους κρατούμενους 
αριστερούς, που βέβαια κρατούμε-
νοι ήταν μόνο για τις ιδέες τους, στα 
πλαίσια των εμφυλιοπολεμικών νο-
μοθετικών τερατουργημάτων. Μά-
λιστα, ο στρατηγός Ζαφειρόπουλος, 
πρωτεργάτης του εμφυλίου, αναφέ-
ρεται στα απομνημονεύματά του με 
τις χειρότερες εκφράσεις τον Κατσα-
ρέα και τις άλλες ακροδεξιές συμ-
μορίες της εποχής.

Νεομαρξιστής

Χρυσής Αυγής 
έργα και ημέρες 
ΙΙ
Στον δήμο Τοπείρου Ξάνθης, ο χρι-
στιανός δήμαρχος Σ. Χατζηευαγγέ-
λου κατήγγειλε ομάδα ακροδεξιών 
μηχανοκίνητων, που προπηλάκισαν 
και απείλησαν μουσουλμάνους συ-
μπολίτες μας που εόρταζαν το ρα-
μαζάνι σε τοπικό τζαμί. Κι όλως τυ-
χαίως, ο λαλίστατος κ. Κασιδιάρης 
δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα 
επιτρέψει να γίνει η Θράκη Κόσο-
βο. Βέβαια ο κ. Κασιδιάρης λησμο-
νεί τη χούντα του Ιωαννίδη, που με 
την αναίσχυντη καπηλεία του πατρι-
ωτισμού παρέδωσε άοπλη την Κύ-
προ στον Αττίλα το ’74. Λησμονεί ο 
κύριος εκπρόσωπος ότι οι χούντες 
Παπαδόπουλου και Ιωαννίδη ανή-
κουν στους πολιτικούς προπάτορες 
της Χ.Α.
Με όλα τούτα πείθομαι πως η Χ.Α., 
εν όψει της οικονομικής κατάρρευ-
σης και της τυπικής χρεοκοπίας, 
ακολουθεί τη στρατηγική της διά-
λυσης του κράτους και εν συνεχεία 
τον εμφύλιο πόλεμο. Άλλωστε ο μυ-
ώδης εκπρόσωπός της σε πρόσφα-
τη συνέντευξη είπε πως «ή σύντομα 
θα γίνουμε εξουσία, ή δεν θα γίνου-
με ποτέ».
Να κάνω και μια πρόβλεψη και μα-
κάρι να διαψευστώ. Η επόμενη κί-
νηση της Χ.Α. θα είναι να μπει σε κά-
ποιο κρατικό νηπιαγωγείο και να 
πετάξει τα μωρά των μεταναστών 
έξω. Από την άλλη, η γνωστή μας 
εθνομηδενιστική αριστερά εξακο-
λουθεί να αγνοεί κρίσιμες παραμέ-
τρους του λαθρομεταναστευτικού. 
Αρκείται σε διεθνιστικές φανφάρες, 

! ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ για 
την 3η Σεπτεμβρίου

Και, ξαφνικά, πόλεμος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για 
την 3η Σεπτεμβρίου. Φέτος, και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ 
ετοιμάζεται εκδήλωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. 
Κατόπιν της αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ ότι, μετά τα στελέχη τους 
παίρνουν και τους ψηφοφόρους, τα ιστορικά συνθήματα και 
την επέτειο ίδρυσής τους, ο ΣΥΡΙΖΑ, διά του εκπροσώπου του 
Π. Σκουρλέτη, απάντησε ότι την εκδήλωση τη διοργανώνει ο 
Νέος Αγωνιστής που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και άρα έχει 
το δικαίωμα να κάνει τέτοια εκδήλωση. Ο εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ όμως ξέχασε ότι η αφίσα της εκδήλωσης υπογράφεται 
από τον Νέο Αγωνιστή, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα σαν 
συνδιοργάνωση το είχαν αποφασίσει αρχικά. Ο Μενέλαος 
Γκίβαλος ένας από τους ομιλητές, όταν είδε την αφίσα αντέδρασε 
δηλώνοντας πως πίστευε ότι η εκδήλωση θα ήταν αποκλειστικά 
του Νέου Αγωνιστή και ότι ο Τσίπρας απλώς θα χαιρετούσε, και 
γι’ αυτό δεν θα παραστεί. Έχει γραφτεί πολλές φορές στο Άρδην 
και τη Ρήξη ότι ο Τσίπρας αντιγράφει σε ακραίο βαθμό τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, το περιεχόμενο των λόγων, το ύφος κ.λπ. γιατί έτσι 
σαγηνεύει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. 
Η ενόχλησή μας γι’ αυτή την αντιγραφή δεν είναι μόνο για 
αισθητικούς λόγους, βλέποντας να αναβιώνουν οι θεατρινισμοί 
του Ανδρέα μετά από 30 χρόνια, αλλά και ουσιαστική, αφού 
ο Ανδρέας ήταν ο θεμελιωτής της Μεταπολίτευσης και έχει 
τεράστιο μερίδιο ευθύνης για όσα συμβαίνουν στη χώρα, και ενώ 
ο Τσίπρας θέλει να αυτοπαρουσιαστεί ως το νέο, προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να συνδεθεί με αυτό το παρελθόν. 

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012
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Η συζήτηση για το ζήτημα της πα-
ραμονής ή της εξόδου της Ελλά-
δας από το ευρώ διεξάγεται με 
την εσφαλμένη προϋπόθεση ότι 
η απόφαση αποτελεί συνάρτηση 
δήθεν ορθολογικών οικονομικών 
συμφερόντων. Η μέχρι πριν από 
λίγο κυρίαρχη άποψη υποστήρι-
ζε πως δεν υπάρχει κίνδυνος εξό-
δου, διότι αυτή δεν συμφέρει οι-
κονομικά ούτε τους τραπεζίτες, 
ούτε εν τέλει τις κυβερνήσεις και 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που 
σ’ αυτή την περίπτωση θα έχα-
ναν πολύ περισσότερα απ’ όσα 
θα κέρδιζαν με την έξοδο της Ελ-
λάδας. Μια αντίθετη άποψη στην 
Ευρώπη επέμενε, πάλι επί τη βά-
σει οικονομικών υπολογισμών, 
ότι εν τέλει συμφέρει στους Γερ-
μανούς και τους βόρειους συμμά-
χους τους η έξοδος της Ελλάδας, 
διότι έτσι θα «έπαυαν να πληρώ-
νουν τους Έλληνες» και θα επέ-
βαλλαν τη λογική τους στην Ευρώ-
πη και την ευρωζώνη. Τέλος, στην 
ίδια την Ελλάδα υπήρχε μια μειο-
ψηφική, αλλά με σχετική απήχη-
ση άποψη, που υποστήριζε, πάλι 
επί τη βάσει «οικονομικών δεδο-
μένων», ότι μας συμφέρει η άμε-
ση έξοδος από το ευρώ και το πέ-
ρασμα στη δραχμή. Για δύο ή τρία 
χρόνια οι Έλληνες έγιναν μπαλά-
κι, με όσα οικονομικά γνωρίζουν, 
ανάμεσα σε «φωστήρες» της οι-
κονομίας που υποστήριζαν πότε 
το μεν και πότε το δε. 

Ε μείς επιμέναμε από την 
αρχή πως το ζήτημα των 
συμφερόντων δεν εί-
ναι απλά ένας οικονομι-

κός ισολογισμός κερδών και ζημιών, 
αλλά εμπλέκει (ή κινητοποιεί) πε-
ρισσότερους παράγοντες, γεωπολιτι-
κά και πολιτισμικά στοιχεία – εν τέλει 
συσχετισμούς δυνάμεων. Επιμέναμε 
πως είναι διαφορετική η αντιμετώπι-
ση της Ιρλανδίας και της Πορτογαλί-
ας από τους «εταίρους», όχι εξαιτίας 
και μόνον των διαφορετικών οικο-
νομικών προβλημάτων, αλλά διότι η 
Ελλάδα ανήκει σε μια διαφορετική –
ορθόδοξη και βαλκανική– πολιτισμι-
κή σφαίρα από τους υπόλοιπους δυ-
τικοευρωπαίους. Επιμέναμε πως η 
συστηματική καταδίωξη της Ελλάδας 
από τους Γερμανούς δεν συναρτάται 
μόνον με την πραγματική θέληση της 
Γερμανίας για μια Ευρώπη δύο ή πε-
ρισσότερων ταχυτήτων, αλλά και από 
την εθνική ψυχοσύνθεση, το «εθνικό 
DNA» των Γερμανών, που δεν μπο-

ρεί να δεχθεί εύκολα τη διαφορετι-
κότητα των Βαλκανίων «υπανθρώ-
πων». Εξάλλου, τι το ορθολογικό είχε 
στη διάρκεια του Βου Παγκόσμιου 
Πολέμου η ταυτόχρονη επίθεση των 
Γερμανών και προς τα ανατολικά και 
προς τα δυτικά; Τονίζαμε τέλος, πως 
το ζήτημα της εξόδου από τη ζώνη 
του ευρώ θα πρέπει να αντιμετωπι-
στεί σε συνάρτηση με τη γεωπολιτική 
θέση της χώρας και τον κίνδυνο να 
βρεθούμε σε ένα θανάσιμο τετ -α-τετ 
με τη νεοθωμανική Τουρκία.

Όμως, ο στενός οικονομισμός και 
η λογική του μπεζαχτά που κυριάρ-
χησε στη δημόσια συζήτηση για δυό-
μισι χρόνια, απαγόρευε να ληφθούν 
υπόψη τόσο οι πολιτισμικοί όσο και 
οι ακόμα σοβαρότεροι γεωπολιτικοί 
παράγοντες. Ακόμα και στο εσωτε-
ρικό των δυτικών κυβερνήσεων συ-
γκρούονται διαφορετικές γεωπολιτι-
κές στρατηγικές: Άραγε η Ελλάδα θα 
πρέπει να μείνει στο σκληρό πυρή-
να της δυτικής Ευρώπης, ή θα πρέπει 
να αφεθεί στα χέρια της ανερχόμενης 
νεοθωμανικής Τουρκίας; Ή μήπως, 
από την αντίθετη πλευρά, σε μια στιγ-
μή που κινδυνεύει με ανάφλεξη όλη 
η Μ. Ανατολή με τη Συρία και το Ιράν, 
θα έπρεπε αντίθετα η Ελλάδα να πα-
ραμείνει ως προκεχωρημένο φυλά-
κιο της ∆ύσης, άσχετα ή παρά το οι-
κονομικό κόστος; 

Επιπλέον, επειδή γύρω από αυτά 
τα ζητήματα δεν υπάρχει μία και 
μόνη στρατηγική των δυτικών κυ-
βερνήσεων, αλλά πολλά σενάρια και 
πολλά αντιμαχόμενα συμφέροντα, εί-
ναι δυνατό τη μία στιγμή να κερδίζει 
η μία στρατηγική και την άλλη η αντί-

θετή της. Όλα αυτά σημαίνουν πολύ 
απλά πως το ζήτημα της οικονομικής 
πορείας της Ελλάδας στο άμεσο μέλ-
λον και κατεξοχήν εκείνο της παρα-
μονής ή όχι στην ευρωζώνη, δεν εί-
ναι σε καμία περίπτωση στενά οικο-
νομικό. Κι όμως, η συζήτηση είτε από 
τους νεοφιλελεύθερους, που δεν βλέ-
πουν πέρα από τον ορίζοντα του πορ-
τοφολιού τους, είτε από «μαρξιστές» 
που ανάγουν τα πάντα σε στενά οικο-
νομικά συμφέροντα, επέμενε να την 
εγκλωβίζει σ’ ένα αποκλειστικά οικο-
νομίστικο πεδίο.  

Γι’ αυτό ακριβώς, όλη αυτή την 
περίοδο, δεν έγιναν καθόλου απόπει-
ρες για μια πολιτική διέξοδο από την 
κρίση και τα πάντα περιορίστηκαν 
στην οικονομική της πλευρά. Έτσι, 
η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν 
ανοίχτηκε καθόλου όπως θα έπρεπε, 
προς τη Ρωσία, την Κίνα και σημαντι-
κές χώρες του αναδυόμενου Τρίτου 

Κόσμου, όπως η Βραζιλία ή η Ινδία, ή 
προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική 
Ευρώπη, γεγονός που θα αναβάθμιζε 
τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας 
και επομένως θα δυσκόλευε και την 
οικονομική συντριβή της. ∆εν έγιναν 
καθόλου, οι αναγκαίες συστηματικές 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση 
των χωρών της Ν. Ευρώπης, ώστε να 
οικοδομηθεί ένα εσωτερικό ευρωπα-
ϊκό μέτωπο, ευνοϊκό για μας. ∆εν ανα-
λήφθηκαν πρωτοβουλίες στο χώρο 
του πολιτισμού και της προβολής του 
πολιτισμικού βάρους της χώρας.

Μια εναλλακτική κοινωνική 
πρακτική
Σε αυτή τη στρεβλή οικονομίστικη κα-
τεύθυνση επένδυσε κατεξοχήν και το 
αντιμνημονιακό μέτωπο, με κύριο εκ-
πρόσωπο το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί αυτή η 
στρατηγική να απέδωσε σε ένα εκλο-
γικό επίπεδο, αλλά είναι εντελώς κο-
ντόφθαλμη και ο  ΣΥΡΙΖΑ διεσώθη 
προς ώρας μόνο και μόνο γιατί δεν 
κέρδισε την πλειοψηφία και δεν βρέ-
θηκε στην κυβέρνηση! Ωστόσο, αμέ-
σως μετά τις εκλογές φάνηκε το κενό.

∆υστυχώς, η μόνη πολιτική δύνα-
μη που πραγματικά κέρδισε ήταν η… 
Χ.Α. Επιμένοντας σ’ ένα ζήτημα που 
συνδέει την οικονομία με την κοινω-
νική πραγματικότητα, δηλαδή το με-
ταναστευτικό, κατόρθωσε να εκτινα-
χθεί και να εκμεταλλευτεί το κενό που 
άφησαν από τις εκλογές μέχρι σήμε-
ρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν διακοπές, αυτή επέν-
δυσε και οργάνωσε τον φόβο και το 
μίσος των πιο απαίδευτων λαϊκών 
στρωμάτων. Γιατί έχει κατανοήσει 

πως, σήμερα, το πεδίο της αντιπαρά-
θεσης δεν είναι απλώς και μόνο το τι 
πρόκειται να συμβεί με το μνημόνιο, 
αλλά το πώς αυτό μεταφράζεται στην 
κοινωνική και πολιτική καθημερινό-
τητα των ανθρώπων. 

Αν οι δυνάμεις που επιδιώκουν 
μια ριζική ανασυγκρότηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας δεν κατανοήσουν 
πως πλέον δεν αρκεί, ούτε έχει κά-
ποιο νόημα μια μονοδιάστατη δια-
μαρτυρία, αλλά θα πρέπει να οργα-
νώνεται σε όλα τα πεδία μια εναλλα-
κτική κοινωνική πρακτική, που θα 
αφορά σε όλα τα ζητήματα της καθη-
μερινότητας των ανθρώπων, τότε ως 
μόνη πρακτική διέξοδος θα εμφα-
νίζεται η στρατηγική του μίσους και 
του ρατσισμού των ναζιστών, οι οποί-
οι και θα εκτοξευθούν στο προσκήνιο 
της πολιτικής σκηνής. 

Με βάση λοιπόν όσα προαναφέ-
ραμε, το ζήτημα της παραμονής ή όχι 
στην ευρωζώνη δεν έχει παιχτεί, διό-
τι δεν είναι απλώς οικονομικό, αλλά 
εμπλέκει τον πολιτισμό, την πολιτική, 
τη γεωπολιτική και τα βραχυπρόθε-
σμα ή μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Και 
στην  πραγματικότητα κανένας δεν 
γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί, ούτε 
η ίδια η Μέρκελ!

Γι’ αυτό και όταν έγινε αντιληπτό 
στην πλειοψηφία των Ελλήνων πως 
είναι πιθανή ακόμα και  μια ασύντα-
κτη έξοδος από το ευρώ, και παρά τα 
δρακόντεια και αντιλαϊκά μέτρα που 
παίρνει η τρικομματική κυβέρνηση, 
υπάρχει σιγή και γενικευμένη κα-
τάθλιψη, διότι η συζήτηση σ’ ένα μο-
νοδιάστατο οικονομικό πεδίο έχει 
εξαντληθεί. Οι Έλληνες μοιάζουν να 
έχουν παραδοθεί τουλάχιστον προς 
στιγμή στις βουλήσεις των ισχυρών 
και οι ίδιοι απλώς προσεύχονται ή 
φοροδιαφεύγουν, όσοι μπορούν. 

Σε μια επόμενη φάση, θα έρ-
θει μια νέα έκρηξη, άγνωστο με ποιά 
αφορμή. Και αυτό θα συμβεί όταν σε 
μερικούς μήνες ολοκληρωθεί η πα-
ρούσα φάση της απόλυτης αβεβαιό-
τητας. Θα συμβεί ένα από τα δύο, είτε 
η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ και 
θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, στο εσω-
τερικό κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, 
ποιες τάξεις θα πληρώσουν εν τέλει 
την κρίση, είτε στη περίπτωση που 
θα περάσουμε στη δραχμή, θα τεθεί 
και πάλι το ζήτημα της ηγεμονίας, σε 
μια ριζικά νέα οικονομική και πολιτι-
κή συγκυρία. 

Πάντως, η κατάσταση της αβεβαι-
ότητας και της αλαλίας δεν πρόκει-
ται να κρατήσει για πολύ, και γι’ αυτό 
πρέπει από τα σήμερα να ετοιμαζό-
μαστε γι’ αυτή τη νέα ιστορική περίο-
δο, που με τη μία ή την άλλη μορφή 
θα ανοίξει.

Τελευταίες πράξεις του δράματος; 
Η έξοδος από το ευρώ και η έξοδος από την κατάθλιψη

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Οι δυνάμεις 

που επιδιώ-
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κή ανασυγκρό-
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μια εναλλακτική 

κοινωνική πρα-

κτική
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«Ματώνει η καρδιά, όταν βλέ-
πει κανείς τις μειώσεις συντάξε-
ων για δημοσίους και ιδιωτικούς 
υπαλλήλους στην Ελλάδα», δή-
λωσε η Άγκελα Μέρκελ, κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο 
του προγράμματος «∆ιάλογος για 
το μέλλον της Γερμανίας». ∆ήλω-
ση καταφανώς υποκριτική, αφού 
δεν συνάδει με τον άτεγκτο και 
προκλητικό τρόπο που αντιμετώ-
πισε τον Σαμαρά κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στη Γερμα-
νία, όπου αρνήθηκε ακόμα και το 
έλασσον αίτημα της παράτασης 
της εφαρμογής του προγράμμα-
τος για τη χώρα μας... 

Ε ίναι προφανές προφα-
νές όμως ότι το όποιο 
κέρδος από τις δια-
πραγματεύσεις με την 

Ηγεμόνα δεν μπορεί να βασίζεται 
σε συναισθηματισμούς, γνωριμίες, 
ή στην ...καλή χημεία, αφού είναι δε-
δομένο πως για τους Γερμανούς η 
χώρα μας αποτελεί ένα βαλκανικό 
προτεκτοράτο που, αφού ολοκληρώ-
σει τον ρόλο του ως πειραματόζωο, 
θα πρέπει να εκδιωχθεί από την ενό-
τητα των ισχυρών της Εσπερίας. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, το ερώτημα εί-
ναι ποια είναι τα όπλα της ελληνι-
κής διπλωματίας στην όποια δια-
πραγμάτευση. Εδώ και δυόμισι χρό-
νια έχουμε εν πολλοίς εστιάσει στο 
γεγονός ότι η πολιτική και οικονο-
μική ελίτ της χώρας δεν εκμεταλ-
λεύτηκε –ούτε καν έθεσε – τη γεω-
πολιτική διάσταση της χώρας ως 
παράμετρο στις διαπραγματεύσεις, 
εστιαζόμενη αποκλειστικά σε μια 
«λογιστική διαχείριση» της κρίσης. 
Επιφανή στελέχη, όπως ο Μ. Μάι-
στερ, αντιπρόεδρος των Χριστιανο-
δημοκρατών στη Γερμανία, δήλωσε 
πρόσφατα στη γερμανική Βουλή, «...
πιστεύω πως πρέπει να διευρύνου-
με το διάλογο για την Ελλάδα, πέρα 
από τις καθαρά χρηματοοικονομι-
κές και οικονομικές διαστάσεις του 
θέματος. Απλώς ρίξτε μια ματιά στο 
χάρτη και δείτε πού βρίσκεται η Ελ-
λάδα….» επισημαίνοντας την εγγύτη-
τα της χώρας στη Μέση Ανατολή και 
στις ευάλωτες περιοχές των Βαλκα-
νίων. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Άρ-
μιν Λάσετ, δήλωσε στο Ρόιτερ ότι «…
μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας 
ίσως οδηγήσει σε αποσταθεροποίη-
ση χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Η Ρω-
σία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελ-

λάδα με δισεκατομμύρια σε ένα τέ-
τοιο σενάριο», καταλήγοντας, «δια-
κυβεύονται πολύ περισσότερα εδώ, 
από το αν η Ελλάδα τηρήσει τις δε-
σμεύσεις του Μνημονίου». Ψιλά 
γράμματα για την εγχώρια διπλω-
ματία, που νομίζει πως, αν τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις για την εκποίηση του 
δημόσιου πλούτου και τη δημοσι-
ονομική περιστολή, οι επικυρίαρ-
χοι θα μας δώσουν την πολυπόθη-
τη παράταση για να εφαρμόσουμε 
το ίδιο αδιέξοδο πρόγραμμα σε με-
γαλύτερο χρόνο. ∆εν είναι λοιπόν 
περίεργο που, στην ατζέντα του Σα-
μαρά και της συγκυβέρνησης, δεν 
υπάρχει καμία αναφορά σε ζητήμα-
τα όπως π.χ. οι γερμανικές αποζημι-
ώσεις, η Ζίμενς –την οποία φρόντι-
σαν να κλείσουν πριν την επίσκε-
ψη στη Γερμανία-, ούτε καν ένα κοι-
νό διεκδικητικό πλαίσιο με τις χώρες 
του Νότου, πόσο μάλλον μια δήλω-
ση στήριξης στο PKK, ή στο ενδεχό-
μενο διαφοροποίησης της στάσης 
της χώρας –από πιστό σύμμαχο του 
ΝΑΤΟ- σε επικείμενη γενίκευση 
του πολέμου στη Συρία, ή σε πιθανή 
επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Ψιλά 
γράμματα, που όμως αφήνουν πε-
ριθώρια για περαιτέρω εξευτελισμό 
της χώρας, όπως τα καραγκιοζιλίκια 
της Μπιλντ να υπογράψει ο Σαμαράς 
δήλωση για την αποπληρωμή όλων 
των χρεών μας.

Απέναντι σ’ όλα αυτά ακούγαμε 
τη σταθερή δέσμευση του πρωθυ-
πουργού ότι η χώρα μας θα τηρήσει 

απαρέγκλιτα όλα τα υπεσχημένα του 
2ου Μνημονίου, οδηγώντας το λαό 
–εξαιρουμένων της ελίτ- σε σίγου-
ρη εξόντωση, το δημόσιο πλούτο σε 
λεηλασία και τη χώρα σε χρεοκοπία. 

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα το 
σχεδιασμό για τις περικοπές των 
11,5 + 3 δισ. €, σύμφωνα με τα πο-
ρίσματα της μελέτης του ΚΕΠΕ, η 
οποία αποτελεί το βασικό οδηγό για 
τις επικείμενες περικοπές. 

Πρώτη στη λίστα είναι η τελι-
κά αποδόμηση των υπολειμμάτων 
του Κοινωνικού Κράτους με περι-
κοπές ύψους 3,1 δισ. € από τις κοι-
νωνικές μεταβιβάσεις, ήτοι από τα 
κοινωνικά επιδόματα στους ασθε-
νέστερους, που καταστρέφει κάθε 
εναπομένουσα έννοια κοινωνικής 

συνοχής. 
Ακολουθούν οι περικοπές των 

∆απανών της Γενικής Κυβέρνη-
σης ύψους 6,3 δισ. € που αφορούν 
σε επιχορηγήσεις σε ασφαλιστικά 
ταμεία, δημόσιους φορείς, λειτουρ-
γικές δαπάνες φορέων κοκ. Ειδική 
αναφορά θα πρέπει να γίνει για τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία οδη-
γούνται σε πλήρη κατάρρευση, δε-
δομένης και της προγενέστερης κα-
ταλήστευσης των αποθεματικών 
τους από το κούρεμα των ομόλογων 
τους αφού με τις επικείμενες περικο-
πές θα είναι αμφίβολο αν μπορούν 
να συνεχίσουν την καταβολή συντά-
ξεων -δεν είναι άλλωστε τυχαίο που 
συζητείται ακόμα και η μείωση των 
συντάξεων του ΟΓΑ!!

Άλλα 2,1 δισ. € θα περικοπούν 
από τη διοικητική μεταρρύθμιση 
που θα περιλαμβάνει:

• Αναδιάρθρωση της δημόσιας διοί-
κησης με καταργήσεις διευθύνσεων, 
τμημάτων και υπηρεσιών στο δημό-
σιο

• Περιορισμό νέων προσλήψεων σε 
αναλογία μεγαλύτερη του 1/5 

• Κλείσιμο και συγχωνεύσεις πολ-
λών από τους εναπομείναντες φο-
ρείς ΝΠ∆∆ - ΝΠΙ∆ 

• Μείωση του αριθμού των υπαλ-
λήλων του δημοσίου κατά 150.000 
άτομα μέχρι το 2015 

• Επέκταση του ενιαίου μισθολογίου 
και στις ∆ΕΚΟ, με συνέχεια μείωσης 

των μισθών πέραν του 35% των μει-
ώσεων που έχουν υποστεί έως σή-
μερα σε σχέση με τους  αντίστοιχους 
μισθούς στις 31-12-2009. 

Επιπρόσθετα ο Στουρνάρας δε-
σμεύτηκε στο Γιούρογκρουπ για 
επιπλέον περικοπές ύψους 3 δισ. € 
που αφορούν σε μέτρα που είχε δε-
σμευτεί η κυβέρνηση Παπαδήμου 
να λάβει τον Μάρτιο και δεν τα υλο-
ποίησε λόγω εκλογών. Το πακέτο 
αυτό περιλαμβάνει: 

Περικοπές σε συνταξιοδοτικά 
ταμεία με υψηλές κατά μέσο όρο συ-
ντάξεις, περικοπές στα εδικά μισθο-
λόγια –με κάποιες εξαιρέσεις- και 
στις επιχορηγήσεις των υπουργεί-
ων, τη μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης και της υπερωριακής απα-
σχόλησης σε νοσοκομεία, τη μείω-
ση του εισοδηματικού πλαφόν για 
τη χορήγηση επιδόματος πολύτε-
κνου, την επιπλέον μείωση του Προ-
γράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) κατά 400 εκατ. €, μειώσεις 
στην προμήθεια στρατιωτικού υλι-
κού, ελάττωση του αριθμού των αντι-
δημάρχων. 

Είναι προφανές πως η εφαρμο-
γή και ο τρόπος λήψης αυτών των 
μέτρων θα καταστήσουν απολύτως 
προβληματική τη λειτουργία όλων 
των υποδομών του κοινωνικού κρά-
τους, ήτοι: σχολείων, νοσοκομείων, 
δημοσίων φορέων κ.λπ. Τα προεόρ-
τια φαίνονται ήδη από τις κι-
νητοποιήσεις της τοπικής αυ-

Του Νίκου Ντάσιου

Το νέο πακέτο μέτρων: 
Τα μέτρα θα καταστήσουν απολύτως προβληματική την λειτουργία του κράτους 

Τη στιγμή που ο λαός μας οδηγείται στην εξόντωση με μέτρα 15 δισ. το κράτος έχει 182.000 φορολογικές υποθέσεις ύψους 30 δισ. εκ των οποίων 
τα 12.5 θα μπορούσαν να είναι άμεσα εισπρακτέα.

“ 

Πρώτη στη λί-

στα είναι η απο-

δόμηση του κοι-

νωνικού κρά-

τους, με περι-

κοπές ύψους 

3,1 δισ. € από 

τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις »
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τοδιοίκησης, η οποία με τις νέες 
περικοπές αδυνατεί να πληρώσει 

μισθούς ή να υλοποιήσει κοινωνικά προ-
γράμματα όπως π.χ. το «Βοήθεια στο σπί-
τι» ή να εξυπηρετεί τους πολίτες με στοι-
χειώδεις υπηρεσίες. Το ίδιο τραγικό δι-
αγράφεται το μέλλον χιλιάδων καρκινο-
παθών ή ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 
που εξαιτίας της διακοπής των πιστώσε-
ων στον ΕΟΠΥ αναγκάζονται να πληρώ-
νουν οι ίδιοι φάρμακα –π.χ. της εταιρείας 
Novartis- που φτάνουν έως και τα 3,5 χι-
λιάδες €! 

Τη στιγμή που ο λαός μας οδηγείται 
στην εξόντωση με μέτρα 15 δισ., το κρά-
τος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σ∆ΟΕ, 
έχει 182.000 φορολογικές υποθέσεις 
ύψους 30 δισ. € εκ των οποίων τα 12,5 θα 
μπορούσαν να είναι αμέσως εισπρακτέα 
εφόσον επιταχυνόταν ο χρόνος εκδίκα-
σης των υποθέσεων αυτών και έκλειναν 
τα παραθυράκια παραγραφής. Την ώρα 
δε που τα νοικοκυριά καλούνται να πλη-
ρώσουν τα εκκαθαριστικά της εφορίας, 
το νέο χαράτσι της ∆ΕΗ, και ετοιμάζεται 
ο φόρος ιδιοκατοίκησης, ενώ υπολογίζο-
νται στις 100.000 οι πλειστηριασμοί σπι-
τιών για χρέη προς το δημόσιο, οι καταθέ-
τες στις τράπεζες της Ελβετίας, δηλαδή η 
παρασιτική ελίτ αυτής της χώρας δεν έχει 
πληρώσει ούτε ένα € από την αρχή αυτής 
της κρίσης και διατηρεί την ασυλία της. 

Αποκρατικοποιήσεις
Ως αντίδοτο στα οριζόντια μέτρα και στις 
περικοπές, τα τρία συγκυβερνώντα κόμ-
ματα επέμεναν προεκλογικά στην επα-
ναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου και 

στην περίφημη ανάπτυξη. Επειδή το 
πρώτο σκέλος δεν φαίνεται να έχει τύχη, 
ας δούμε πώς προσεγγίζεται το δεύτερο. 
Οι οπαδοί του ακραίου νεοφιλελευθερι-
σμού επενδύουν απόλυτα στις αποκρατι-
κοποιήσεις και στην εκποίηση του δημο-
σίου πλούτου. Για τον λόγο αυτό, με επι-
κείμενο νομοσχέδιο καταργούνται όλα τα 
αντικίνητρα για την αξιοποίηση της δημό-
σιας περιουσίας και προωθούνται 77 μέ-
τρα για το άμεσο πέρασμά της σε ιδιώτες. 
Ως αναφορά τις ∆ΕΚΟ στρατηγικού χα-
ρακτήρα προωθείται η δυνατότητα συμ-
μετοχής ιδιωτών σε ποσοστό άνω του 
20%. Από τις αποκρατικοποιήσεις υπο-
λογίζονται άμεσα έσοδα 3 δισ. αρχής γε-
νομένης από την αξιοποίηση του Ελλη-
νικού, τις αποκρατικοποιήσεις στα Κρα-
τικά Λαχεία, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ και ΟΠΑΠ, 
την εκμετάλλευση 48 ακινήτων του δη-
μοσίου και του συμπλέγματος του Γκόλ-
ντεν Χολ. Ακολουθούν 37 περιφερειακά 
λιμάνια και αεροδρόμια, όλο το παραλι-
ακό μέτωπο της Αττικής –από Φάληρο 
έως Σούνιο- για τον οποίο προετοιμάζε-
ται επενδυτικός φορέας. Χειρότερη πε-

ρίπτωση θα είναι αυτή της ιδιωτικοποίη-
σης της ύδρευσης, με άμεσες επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία, στο κόστος ζωής, αλλά 
και στην αγροτική παραγωγή. Η ολοκλή-
ρωση δε της λεηλασίας θα επιχειρηθεί 
με την εφαρμογή των Ζωνών Οικονομι-
κού Ελέγχου, που κατά τα αντίστοιχα τρι-
τοκοσμικά πρότυπα θα λειτουργούν με 
πλήρη δικαιώματα στις εταιρείες κατα-
στρατηγώντας κάθε έννοια εργατικού δι-
καίου (μισθών- ωραρίων εργασίας κοκ), 
προστασίας περιβάλλοντος, εμπορικών 
όρων κ.λπ. με το πρόσχημα της αντιμετώ-
πισης της ανεργίας και της ακραίας φτώ-
χειας. Ένα από τα σενάρια που ακούγο-
νται είναι αυτό της χρησιμοποίησης λα-
θρομεταναστών από τα κέντρα κράτησης 
–υποδοχής για την έναρξη της λειτουργί-
ας τους! Είναι προφανές πως το κύμα ιδι-
ωτικοποιήσεων και απολύσεων, σε συν-
δυασμό με τη συνεχιζόμενη ύφεση, θα 
εκτινάξει την ανεργία στο 30% έως το τέ-
λος του χρόνου, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία του ΙΝΕ –ΓΣΕΕ. Μόνο τα ασφα-
λιστικά ταμεία, θα χάσουν κατ’ ελάχιστον 
πόρους 3,14 δισ., ενώ το επίδομα ανεργί-
ας του ΟΑΕ∆ φτάνει στα 0,8 δισ. (ούτε λό-
γος βέβαια για παράταση στην απόδοσή 
του για δύο χρόνια σύμφωνα με τις προ-
εκλογικές εξαγγελίες, αφού ο Όλι Ρεν ξε-
καθάρισε πως δεν θα είναι επιλέξιμοι οι 
ευρωπαϊκοί πόροι για την καταβολή επι-
δομάτων). Το χειρότερο είναι πως η χώρα 
θα παραμείνει, εξαιτίας της συνεχιζόμε-
νης μετανάστευσης νέων επιστημόνων, 
χώρα μεσαίας και ανειδίκευτης εργασίας, 
χωρίς προοπτικές αξιοποίησης του ενδο-
γενούς δυναμικού της. 

Κοινωνικός Αρμαγεδδών

∆εν είναι λοιπόν περίεργο που στην ατζέντα του Σαμαρά και της συγκυβέρνησης δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ζητήματα 
όπως π.χ. οι γερμανικές αποζημιώσεις ή η Ζίμενς. 

“ 

Οι οπαδοί του νεο-

φιλελευθερισμού, 

επενδύουν απόλυτα 

στην εκποίηση του 

δημοσίου πλούτου

Μια διαφορετική 
εκδοχή...  

Μια διαφορετική εκδοχή, που θα 

απέτρεπε την άμεση εκποίηση των 

δημόσιων περιουσιακών στοιχεί-

ων, θα ήταν αυτή που αναφέρει ο 

καθηγητής του ΑΠΘ Κ. Χρυσόγο-

νος. Σύμφωνα με την πρόταση, το δημόσιο θα μπο-

ρούσε να εισφέρει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδι-

ωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕ∆) ακίνητα ή και μετο-

χές δημοσίων επιχειρήσεων λογιστικής αξίας περί-

που 50 δισ. Το νέο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΙΠΕ∆ 

να διαιρεθεί σε προνομιούχες μετοχές (άνευ ψήφου 

για τους μετόχους) και σε μια κοινή, που θα παραμεί-

νει στην κατοχή του ελληνικού δημοσίου, με συνο-

λικό ποσό εγγραφής στα 25 δισ. €. Τα χρήματα αυτά 

θα μπορούσαν να εισπραχτούν α) από ένα εσωτερι-

κό ομολογιακό δάνειο, υποχρεωτικό ανάλογα με τα 

περιουσιακά στοιχεία, αλλά και από όσους έβγαλαν 

τα χρήματά τους στο εξωτερικό και δεν μπορούν να 

δικαιολογήσουν το «πόθεν έσχες» από τις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος και β) από επενδυτές που 

θα τους δινόταν ως κίνητρο υψηλό ετήσιο μέρισμα 

π.χ. 10% του καταβληθέντος κεφαλαίου, το οποίο θα 

μπορούσε να διασφαλιστεί από έναν ανταποδοτικό 

φόρο π.χ. στα πετρελαιοειδή ή στην πολυτελή κατα-

νάλωση, ή ακόμα και από την ρύπανση του περιβάλ-

λοντος. 

Το ποσό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 

αγορά ομολόγων του ελληνικού χρέους ονοματικής 

αξίας 100 δισ. από τη δευτερογενή αγορά, όπου η δι-

απραγμάτευση κυμαίνεται μεταξύ 15-18% της ονο-

μαστικής αξίας. Τα περιουσιακά στοιχεία που θα έχει 

εισφέρει το δημόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆ θα μπορούσαν να 

εκποιούνται σταδιακά σε δίκαιη τιμή, με δεδομένη 

τη βελτίωση του μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος 

από τη μείωση του ελληνικού χρέους. Με το τίμημα 

της εκποίησης θα εξοφληθούν οι προνομιούχοι μέτο-

χοι, ενώ όσα περιουσιακά στοιχεία δεν εκποιηθούν, 

θα επιστρέφουν αυτοτελή στο δημόσιο. Αυτό θα έδι-

νε επιπρόσθετα τον απαιτούμενο χρόνο ούτως ώστε η 

χώρα να παραμείνει μέρος του ευρωπαϊκού προβλή-

ματος χρέους και έως ότου αναγκαστεί η Γερμανία σε 

αλλαγή της μακροοικονομικής πολιτικής π.χ. ευρωο-

μόλογο. Βασική προτεραιότητα θα έπρεπε επιπλέον 

να ήταν η αγορά των ελληνικών ομολόγων της ΕΚΤ 

όχι στην ονομαστική αξία, αλλά στην τιμή που τα αγό-

ρασε η ίδια, αλλά και η ανα-κεφαλαιοποίηση των ελ-

ληνικών τραπεζών από την ίδια την ΕΚΤ και όχι από 

τα κράτος μειώνοντας έτσι το δημοσιονομικό έλλειμ-

μα και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για 

την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

!

»
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Καθώς το καλοκαίρι σταδιακά 
μας αποχαιρετάει, ολοένα και 
περισσότεροι αντιλαμβάνονται 
ότι ζούμε τις τελευταίες πράξεις 
του ελληνικού δράματος. Η αί-
σθηση του αναπόφευκτου έχει 
παραλύσει τους πάντες –ακόμα 
και την αντιμνημονιακή αντι-
πολίτευση, αξιωματική ή μη, η 
οποία αρκείται στο να εκδίδει 
καταγγελτικά δελτία Τύπου σε 
ρυθμούς πολυβόλου… μόνο και 
μόνο για να ακολουθήσουν τα 
επόμενα. Η κόπωση, καθώς και 
το πραγματικό αδιέξοδο, απο-
δεικνύονται περίτρανα από το 
γεγονός ότι ακόμα και αυτή η 
μείζων αντιπολίτευση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει τακτική 
ώριμου φρούτου, μη έχοντας 
τίποτε καλύτερο να κάνει ή να 
προτείνει.

Σ ήμερα ξεδιπλώνεται 
σε όλη του την έκτα-
ση το αποφασιστικό 
για την ελληνική κρί-

ση στοιχείο, το οποίο αγνοήθηκε 
επιδεικτικά από όλες τις αντιμνη-
μονιακές δυνάμεις, ιδιαίτερα τα τε-
λευταία τρία χρόνια: Ότι η έξοδος 
της χώρας από την κρίση δεν είναι 
μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης 
και τοποθέτησης και, πολύ περισ-
σότερο, πως η ανυπαρξία αυτών 
των στοιχείων καταδεικνύει έλλει-
ψη κοινωνικών υποκειμένων και 
κοινωνικής δυναμικής ικανών να 
μας βγάλουν από αυτό το θανάσι-
μο σπιράλ.

Σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και 
οι πιο ακραίοι «αντιμνημονιακοί», 
όσοι υποστήριξαν την άμεση έξοδο 
της χώρας από το ευρώ και την Ε.Ε., 
ως βασικό αίτημα για την υπέρβα-
ση της κρίσης, υπήρξαν αθεράπευ-
τα «μεταμοντέρνοι», αφού έμειναν 
στα συνθήματα, μην προχωρώντας 
ούτε μισό βήμα στη συγκεκριμε-
νοποίηση: δηλαδή, να τα βάλουν 
κάτω, να δουν πιο κοινωνικό υπο-
κείμενο θα μπορούσε να πραγμα-
τώσει αυτή την υπέρβαση, με ποιο 
τρόπο κ.ο.κ. –λες και οι λέξεις μπο-
ρούσαν από μόνες τους να πλά-

σουν πραγματικότητες. Με άλλα 
λόγια, είχαμε και έχουμε να κάνου-
με μ’ έναν πολιτικό λόγο ο οποί-
ος κατ’ ουσίαν είναι οραματικά και 
στρατηγικά κενός, αρκούμενος σε 
επικλήσεις και ευχολόγια. Πάντα, 
δε, με τη συνοδεία της αυταπάτης 
ότι η κρίση δεν είναι δομική –και 
άρα μπορεί να αντιστραφεί άμεσα, 
ταχυδακτυλουργικά, επιστρέφο-
ντας στις παλιές καλές ημέρες. 

Αυταπάτες που όχι μόνο καλλι-
εργούνται, αλλά βρίσκουν και απο-
δέκτες, και οι οποίες καταμαρτυ-
ρούν την ύπαρξη κοινωνικών τά-
ξεων με μεγάλο βαθμό εξάρτη-
σης από τους παρασιτικούς όρους 
του συστήματος και δεν μπορούν 
να το υπερβούν. Χαρακτηριστική 
περίπτωση η δημοσιοϋπαλληλι-
κή βάση του ΣΥΡΙΖΑ: Με ηγεσίες 
βουτηγμένες στις αμαρτίες παρελ-
θόντος και παρόντος, όντας στο επί-
κεντρο του ελληνικού κλεπτοκρα-
τικού συστήματος επί δεκαετίες, 
αδυνατεί να υπερβεί τους ασφυκτι-
κούς ορίζοντες του συντεχνιασμού, 
αποτυγχάνει να συμπτύξει ευρύτε-
ρες κοινωνικές συμμαχίες, να δι-
ασώσει τα δημόσια αγαθά και να 

υπερασπιστεί εν τέλει τον ίδιο της 
τον εαυτό. 

(Χαρακτηριστική στιγμή, όταν ο 
Σαμαράς σηκώνει το γάντι της πρό-
κλησης, λέγοντας ότι η άμεση έξο-
δος της χώρας από το ευρώ στις 
παρούσες συνθήκες θα σημάνει 
πτώση του βιοτικού επιπέδου κατά 
70%, κι αν υπάρχει κάποιος που 
να διαχειριστεί επιτυχώς αυτήν τη 
μετάβαση, ας αναλάβει τις ευθύ-
νες του. Την κρίσιμη εκείνη στιγ-

μή επικρατεί αμήχανη σιωπή στο 
απέναντι στρατόπεδο.)

Η επιμονή όλων αυτών στη ρη-
τορική είναι πολύ χαρακτηριστι-
κή της πρακτικής τους αδυναμίας. 
Κοντολογίς, υπάρχει έλλειψη ρεα-
λισμού στη συζήτηση και στις δια-
μάχες που λαμβάνουν χώρα σήμε-
ρα στην Ελλάδα. Ρεαλισμού όχι με 
τη γιάπικη, φτηνή έννοια της «εξύ-
μνησης του υπάρχοντος». Ενός πο-
λιτικού ρεαλισμού, που αναζητά-
ει τις κρυμμένες κοινωνικές δυ-
νάμεις, οι οποίες δυνητικά φέρουν 
μέσα τους το σπέρμα της μεγάλης 
υπέρβασης. Που μπορούν να δη-
μιουργήσουν την «κίνηση που κα-
ταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγ-
μάτων».   

Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στην 
Ελλάδα σήμερα; Εδώ πρέπει να 
είμαστε ειλικρινείς. Τέτοιου τύ-
που δυναμική υφίσταται μόνο 
στα ισχνά παραγωγικά στρώματα, 
όποια μας έχουν απομείνει πια. Και 
η μόνη κίνηση που την τροφοδοτεί 
είναι η «στροφή προς την περιφέ-
ρεια», αυτό το μικρό, αλλά υπολο-
γίσιμο και κοινωνικά επιδραστικό 
ρεύμα που εγκαταλείπει τη σάπια 

Αθήνα και επιδίδεται σε έναν αγώ-
να ανασυγκρότησης της τελματω-
μένης επαρχίας, για να καταφέρει 
να επιβιώσει. Αυτό το ρεύμα φέρει 
μέσα του νέες αντιλήψεις, πιο υγι-
είς, κυοφορεί νέες πρακτικές, ανα-
ζωογονεί την αγροτική παραγωγή, 
μιλάει για μικρή, οικολογική και 
«έξυπνη» μεταποίηση, είναι πολύ 
αποστασιοποιημένο από το τρέχον 
«πολιτικό πόκερ», εντούτοις είναι 
ριζοσπαστικό, καθώς γνωρίζει ότι 
η ελπίδα και η επιβίωση θα προ-
κύψει μόνο με τη ριζική αναγέν-
νηση των θεσμών και των συλλο-
γικών πρακτικών. Αυτός ο κόσμος 
είναι ο μόνος που μπορεί να μετα-
σχηματίσει, μπορεί να κατασκευά-
σει το «αρχιμήδειο σημείο» πάνω 
στο οποίο μπορούμε να σταθούμε 
για να μεταβάλουμε τη δεινή μας 
θέση. Αυτοί και οι δίχως μέλλον 
νέες γενιές –αν και εφόσον ξεφύ-
γουν από το ελληνικό εμφυλιακό 
σύνδρομο, που μας καλεί επιτακτι-
κά να φαγωθούμε μεταξύ μας όπο-
τε σκοτεινιάζουν τα πράγματα. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Μα, 
βέβαια, ότι αυτό που –κακώς, για-
τί υποδηλώνει μερικότητα– ονο-
μάστηκε αντιμνημονιακό κίνημα 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια, μπο-
ρεί να αποκτήσει κοινωνικά ερεί-
σματα μόνο με μια λογική παρα-
τεταμένης συγκρότησης σε στά-
δια. Θέλει χρόνο για να δυναμώ-
σει η τάση της επιστροφής στην 
περιφέρεια, να οργανωθούν αυτά 
τα στρώματα, να ωριμάσει η συνεί-
δησή τους. Το κίνημα θα μπορού-
σε να βοηθήσει αυτούς τους μετα-
σχηματισμούς, να τους επιταχύνει 
και να τους βαθύνει. Αυτή είναι μια 
λογική «παρατεταμένου πολέμου» 
ριζικά αντίθετη με το κλίμα της «με-
γάλης νύχτας» και της «εφόδου στα 
ανάκτορα του παρασιτισμού» που 
καλλιεργούσαν οι περισσότεροι 
πόλοι του αντιμνημονιακού στρα-
τοπέδου, από τον Μίκη, τον Καζά-
κη, μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Υπό αυτή την έννοια, κάποια 
πράγματα στο παρελθόν τα αντιμε-
τωπίσαμε πιο ελαφρά απ’ ό,τι έπρε-
πε: Το «κίνημα της πατάτας» δεν εί-
ναι μόνο ένα προσωρινό παυσίπο-
νο έναντι της ακρίβειας. Είναι μια 
πρακτική, που μπορεί να εξαπλω-
θεί στην περιφέρεια, μαζί με συνε-
ταιρισμούς, άμεσες ανταλλα-
γές, εναλλακτική γεωργία, 

Του Γιώργου Ρακκά

Μακρά πορεία μέσα από τα ερείπια
Οι αντιστάσεις πρέπει να αποκτήσουν ερείσματα μέσα στην κοινωνία

Αυτό που –κακώς, γιατί υποδηλώνει μερικότητα– ονομάστηκε αντιμνημονιακό κίνημα, μπορεί να αποκτήσει 
κοινωνικά ερείσματα μόνο με μια λογική παρατεταμένης συγκρότησης σε στάδια

“ 

Η δυναμική 
υφίσταται μόνο 
στα ισχνά παρα-
γωγικά στρώ-
ματα, όποια μας 
έχουν απομείνει 
πια. Και η μόνη 
κίνηση που την 
τροφοδοτεί, εί-
ναι η «στροφή 
προς την περι-
φέρεια»

»
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και είναι σε θέση να παρέχει τη 
βάση για να οργανωθεί η ελληνι-

κή αντίσταση. Ως προς αυτό, υπάρχει 
μια ιδεολογικοπολιτική διχοτόμηση 
που εισήγαγε στη συζήτηση το ΚΚΕ, 
που διαχωρίζει τέτοιου τύπου πρωτο-
βουλίες από τα «κεντρικά πολιτικά ζη-
τήματα». Αντιπαρέβαλε τα μαρούλια, 
τις πατάτες, με την εξάρτηση. Το ίδιο 
κάνει σιωπηρά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, 
«τα μαρούλια και οι πατάτες», δηλαδή 
η  ‘επιστροφή στην επαρχία’, είναι προ-
ϋποθέσεις ώστε να οργανωθεί ένα κί-
νημα απελευθέρωσης. 

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα 
πρέπει να κατασκευάσουμε την κοι-
νωνική βάση πάνω στην οποία θα 
στηριχτεί. Πολλοί αντιμετωπίζουν αφ’ 
υψηλού τέτοιους προβληματισμούς: 
«Εδώ χανόμαστε, λένε». Θέλουν να 
κόψουνε δρόμο, ν’ αναδυθούν αίφνης 
σαν την Αθηνά από το κεφάλι του ∆ία 
στο επίκεντρο της κεντρικής πολιτικής 
σκηνής. Αυτά δεν γίνονται –το απέδει-
ξαν και οι άδοξες καταλήξεις των νέων 
αντιμνημονιακών σχημάτων της πρώ-
της περιόδου. Είμαστε αναγκασμένοι 
να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για 
την αλλαγή μέσα από μια «μακρά πο-
ρεία μέσα στα ερείπια». Μέσα από αυ-
τήν υπάρχει η δυνατότητα να συγκρο-
τηθεί ένα αυθεντικό ελληνικό κίνημα 
απελευθέρωσης. Ένα κίνημα μεταπα-
ρασιτικό, που θα συνδυάζει την απο-
κέντρωση με τη διαμόρφωση μιας 
νέας εθνικής συνοχής, την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση της υπαίθρου και 
της μικρής παραγωγής με την οικολο-
γία, τη δημογραφική και πνευματική 
αναγέννηση.     

Τραπεζιτικά παιχνίδια της κρίσης

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου που 
μας πέρασε, η τρόικα εσωτερικού ξεκίνησε την 
εκποίηση του δημόσιου πλούτου της πατρίδας 
μας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ο μοναδικός μέ-
τοχος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας, μεταβίβασε στην Τράπεζα Πειραιώς Αξία 
Ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας της τά-
ξης των  25 δισ. ευρώ έναντι 95 εκ. ευρώ. Επι-
πλέον, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το δίκτυο 
της Αγροτικής Τράπεζας (περίπου 450 καταστή-
ματα), ενώ οι 5.500 εργαζόμενοι της Αγροτικής 
εντάχθηκαν στο εργασιακό καθεστώς της Τράπε-
ζας Πειραιώς. Όλως τυχαίως, από τις αρχές Αυ-
γούστου, οι πρώην εργαζόμενοι της Αγροτικής 
υπέγραψαν με τη διοίκηση της Τράπεζας Πει-
ραιώς συμβάσεις διάρκειας 6μηνών, ως τις αρ-
χές Μαρτίου του 2013. Η τρόικα εσωτερικού 
θριαμβολογούσε για την παραπάνω εξέλιξη, δι-
ατεινόμενη ότι διασφαλίζονται τόσο οι καταθέτες 
της Αγροτικής όσο και οι εργαζόμενοι της πρώ-
ην Αγροτικής. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αγροτική Τρά-
πεζα έσπασε σε δυο κομμάτια: στην «καλή», που 
μεταβιβάσθηκε έναντι ευτελούς τιμήματος στην 
Πειραιώς και στην «κακή», που περιλαμβάνει 
δανειακό χαρτοφυλάκιο με καθυστέρηση στην 
εξυπηρέτησή του πάνω από 3μήνες (το χαρτο-
φυλάκιο αυτό κρύβει προσημειώσεις και υπο-
θήκες αγροτικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων 
σε όλη την ελληνική επικράτεια), καθώς και τις 
θυγατρικές ∆Ω∆ΩΝΗ, ΕΒΖ και ΕΛΒΙΖ, η οποί-
ες θα ρευστοποιηθούν ξεχωριστά. Επίσης, στα 
πλαίσια της 2ης δανειακής σύμβασης με την τρό-
ικα εξωτερικού, η οποία κυρώθηκε (τον Μάρτιο 
του 2012) από τα κόμματα που στήριζαν την κυ-
βέρνηση Παπαδήμου, προβλέπεται χρηματο-
δότηση της Ελλάδας ως το 2014 με ποσό ύψους 
130 δισ., από τα οποία 50 δισ. αφορούν ανακε-
φαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών ελλη-
νικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha και 
Eurobank) ενώ, από τα υπόλοιπα 80 δισ. ευρώ, 6 
δισ. θα καλύψουν οφειλές του δημοσίου σε προ-
μηθευτές και τα υπόλοιπα 74 δισ. θα καλύψουν 
λήξεις ομολόγων ως τα τέλη του 2014. Όπως δι-
απιστώνει κανείς, το ξεπούλημα της Αγροτικής 
ήταν προδιαγεγραμμένο εδώ και έξι μήνες. 

Εύλογα γεννιούνται τα ακόλουθα ερωτήματα: 
1) Ποιος καθόρισε ότι το ενεργητικό μιας δημόσι-
ας τράπεζας, το οποίο αποτιμάται αυτή την στιγμή 
στα 25 δισ. ευρώ πρέπει να μεταβιβασθεί έναντι 
95 εκ. ευρώ; 2) Είναι σύννομο μια χρεοκοπημέ-
νη ιδιωτική τράπεζα, όπως η Πειραιώς, να απο-
κτά δημόσιο πλούτο έναντι πινακίου φακής, την 
ίδια στιγμή που οι τρύπες της καλύπτονται με δη-
μόσιο χρήμα; (τον Απρίλιο του 2012, οι τέσσερις 
παραπάνω τράπεζες ενισχύθηκαν με κεφάλαια 
ύψους 18 δισ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και προ-
σμετρούνται στο ελληνικό δημόσιο χρέος, ενώ αν 
εκταμιευθεί η δόση των 31 δισ. ευρώ τον Οκτώ-
βριο του 2012, άλλα 25 δισ. ευρώ θα κατευθυν-
θούν στην κεφαλαιακή ενίσχυση των παραπάνω 

τεσσάρων τραπεζών). 3) Θα παρέμβει η δικαιο-
σύνη για την διερεύνηση της παραπάνω συναλ-
λαγής; 4) Τα εν υπνώσει κόμματα της αντιπολί-
τευσης όπως ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και 
ΚΚΕ, θα τολμήσουν να ασκήσουν κοινοβουλευ-
τικό έλεγχο στο παραπάνω ξεπούλημα, ή θα αρ-
κεσθούν στα συνήθη ∆ελτία Τύπου Καταγγελίας, 
τα οποία θα μεταδοθούν από τα κανάλια στα δελ-
τία ειδήσεων;

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η υλοποίηση του 
λεγόμενου PSI (το κούρεμα κατά 50% ονομα-
στικής αξίας δημοσίου χρέους ύψους 100 δισ. 
ευρώ) προϋποθέτει την βίαιη αναδιάρθρωση 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με στόχο 
την παρουσία τεσσάρων τραπεζικών ιδρυμάτων 
που έχουν κριθεί από την τρόικα εξωτερικού ως 
συστημικά (Εθνική,  Πειραιώς, Alpha, Eurobank) 
την αναγκαστική απορρόφηση-συγχώνευση 
των υπόλοιπων μη συστημικών τραπεζών (όπως 
Εμπορική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Γενική, 
Αττικής, Millenium) από τις συστημικές και την 
απόλυση 28.000 εργαζομένων στον κλάδο ως το 
2014, από τους 56.000 που απασχολούνται αυτή 
την στιγμή.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η Credit 
Agricole που ελέγχει την Εμπορική, η Societe 
Generale που ελέγχει την Γενική, όσο και η πορ-
τογαλική-ολλανδική Millenium έχουν εκφράσει 

ζωηρά το ενδιαφέρον τους να αποσυρθούν από 
την ελληνική αγορά ως τα τέλη του 2012. 

Σημαντική εξέλιξη, που σηματοδοτεί πώς 
αντιλαμβάνονται τόσο οι αλλοδαποί όσο και οι 
εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι το μέλλον της 
πατρίδας μας, είναι απόφαση του ομίλου Λάτση 
(Ιούλιος 2012) να αποσύρει την παρουσία του 
ομίλου EFG (με έδρα το Λουξεμβούργο) από τον 
τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, μεταβιβάζοντας το 
45% των μετοχών της Eurobank στα εννέα εγγό-
νια του Ιωάννη Λάτση.

Επειδή λεφτά δεν υπάρχουν, παρά μόνο τα 50 
δισ. ευρώ που προβλέπονται από τη 2η δανειακή 
σύμβαση και τα οποία θα κατευθυνθούν στην κε-
φαλαιακή ενίσχυση των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών (Εθνική,  Πειραιώς, Alpha, Eurobank), 
η αναδιάρθρωση του κλάδου θα λάβει χώρα με 
ανταλλαγή στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού.

Και ενώ οι τρύπες των τεσσάρων παραπά-
νω τραπεζών θα καλυφθούν από τους Έλληνες 
φορολογούμενους, οι εν λόγω τράπεζες δεν δεί-
χνουν τη διάθεση να προχωρήσουν σε ένα γεν-
ναίο κούρεμα τόσο των στεγαστικών όσο και των 
επαγγελματικών δανείων. Σημειώνω ότι, από τα 
250 δισ. ευρώ δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, 
τα 50 δισ. ευρώ είναι σε καθυστέρηση πάνω από 
3μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συ-
γκυρία – ύφεση 7%, 1.200.000 άνεργοι (εκτι-
μώμενη ύφεση 5% το 2013, εκτίμηση της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για 
66.000 λουκέτα ως το 2013 καθώς και το γεγο-
νός ότι το υπό συζήτηση πακέτο μέτρων περικο-
πής 11,5 δισ. ευρώ θα οδηγήσει σε πρώτη φάση 
σε απώλεια αγοραστικής δύναμης ύψους 7 δισ. 
ευρώ), θα πρέπει οι λεγόμενες τέσσερις συστημι-
κές τράπεζες είτε να προχωρήσουν σε σημαντι-
κή επιμήκυνση των στεγαστικών και επαγγελμα-
τικών δανείων, ή να προχωρήσουν σε κούρεμα 
του άληκτου κεφαλαίου κατά 35% με 50%, ως 
αντιστάθμισμα της κεφαλαιακής τους ενίσχυσης 
με δημόσιο χρήμα.

29/8/2012

Του Γ.Α. 

Το ξεπούλημα της Αγροτικής και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με δημόσιο χρήμα

Το ξεπούλημα της Αγροτικής ήταν προδιαγεγραμμένο εδώ και έξι μήνες!

“ 

οι τρύπες των 4 τραπε-

ζών θα καλυφθούν από 

τους φορολογούμενους, 

αλλά οι τράπεζες δεν δεί-

χνουν τη διάθεση να προ-

χωρήσουν σε ένα γεν-

ναίο κούρεμα των στεγα-

στικών και των επαγγελ-

ματικών δανείων

»
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∆ε συνηθίζω να εγκωμιάζω την 
ιδιωτική επιχειρηματικότητα, ως 
χρόνιος υποστηρικτής της συλ-
λογικής, κοινωνικής ή δημόσι-
ας επιχειρηματικότητας. Όμως 
αυτή τη φορά η περίπτωση των 
ελληνικών αυτοκινήτων Πόνυ 
αξίζει μια εξαίρεση.  

Τ 
α συγκεκριμένα  αυτοκί-
νητα  προβλέπεται να αρ-
χίσουν να παράγονται από 
το 2014, να είναι δύο τύ-

πων και να είναι τόσο φτηνά, ώστε 
να προσφέρονται για «κατανάλωση» 
σε χώρες καθόλου διάσημες για το 
υψηλό ΑΕΠ τους… Κρατώντας τη δι-
αρκή «οικολογική» επιφύλαξη ένα-
ντι των ακριβών ή φτηνών ΙΧ – το ότι 
δηλαδή  δεν πρέπει να υπερέχουν 

των μαζικών μεταφορών και των 
ήπιων μορφών «αυτό-κίνησης» (πο-
δηλασία, πεζοπορία, μοτοσυκλέτα) 
στις περιοχές υψηλής πληθυσμια-
κής πυκνότητας - μπορούμε να πού-
με: η επανεμφάνιση των πόνυ δη-
λώνει ως ένα βαθμό την ικανότητα 
των περιφερειακών χωρών να ανα-
πτύξουν τις γηγενείς παραγωγικές 
δυνάμεις, παρά την εκσυγχρονιστι-
κή βαβουρολογία (της πάει πολύ να 
την προβιβάσουμε σε θεωρητικολο-
γία…) περί του  ότι οι χώρες της καπι-
ταλιστικής περιφέρειας είναι ικανές 
μόνο για την προσφορά τουριστικών 
υπηρεσιών και ορισμένων πρώτων 
υλών, στα πλαίσια ενός παγιωμένου 
διεθνούς καταμερισμού έργων…

Αντιγράφω λοιπόν από το ΠΡΩ-
ΤΟ ΘΕΜΑ τη δήλωση του κ. Πέτρου 
Τζανέτου Κοντογούρη, προέδρου 
του ∆.Σ της εταιρείας NAMCO, που 
έχει βάλει μπροστά την υπόθεση των 
αυτοκινήτων Πόνυ: 

«Η Ελλάδα, ισχυρίζονται ορι-

σμένοι καθηγητάδες και πάρα πολ-
λοί μανδαρίνοι, δεν είναι σε θέση να 
παράγει αυτοκίνητα, αλλά ούτε πο-
δήλατα. Όμως η General Motors, 
που ήταν σε θέση να παράγει χιλιά-
δες οχήματα, πτώχευσε και εισέπρα-

ξε 70 δισ. δολάρια από τους φορο-
λογούμενους των ΗΠΑ. Το ίδιο συ-
νέβη με σχεδόν όλες τις «μεγάλες» 
αυτοκινητοβιομηχανίες, που πλέον 
ξεπουλούν όσο - όσο τα μεγαλόπνοα 
εργοστάσια που είχαν κατασκευάσει. 

Άποψή μου είναι πως η χώρα μας 
δεν μπορεί να επιβιώνει μόνο από τη 
ναυτιλία και τον τουρισμό. Η Ελλάδα 
μπορεί να ζήσει αιώνια από τα δημι-
ουργικά μυαλά και τη δραστηριότη-
τα όλων των κλάδων όλων των Ελ-
λήνων και ιδιαίτερα των ταλαντού-
χων νέων της. Αυτό προσπαθούμε 
και εμείς στη NAMCO, στηρίζοντας 
κάθε νέα καινοτομία και τεχνολο-
γία, κάνοντας πράξη και τη λεγόμενη 
«πράσινη ανάπτυξη» με τα χαμηλής 
ρύπανσης οχήματα PONY αλλά και 
με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης».

Από όλα αυτά του κ. Κοντογού-
ρη, κρατάω την έμμεση αμφισβήτη-
ση των «οικονομιών κλίμακας», που 
υποτίθεται ότι πετύχαιναν οι μεγάλες 
βιομηχανικές μονάδες. Το μικρό μέ-
γεθος δεν είναι γενικά ανταγωνιστι-
κό, όμως και το μεγάλο μέγεθος συ-
χνά δεν αντιστοιχεί στο οικονομικό 
optimum, που μπορεί να έχει επιτυ-
χία….

Ελληνικό αυτοκίνητο ως το 2014;

Πόνυ Εγκώμιον 
Του Γιάννη Σχίζα

Η Ελλάδα μπορεί να ζήσει από τα δημιουργικά μυαλά και τη δραστηρι-
ότητα όλων των κλάδων όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των ταλαντού-
χων νέων της.

Έχουν αλλάξει πολλά από το τε-
λευταίο φύλλο της Ρήξης όσον 
αφορά την προεκλογική κατάστα-
ση στην Κύπρο. Μετά την εξαγ-
γελία της υποψηφιότητας του 
υπουργού Υγείας Σταύρου Μαλά, 
φάνηκε ότι το ΑΚΕΛ όντως δεν 
επιθυμεί νέα πενταετή θητεία – 
τουλάχιστον με πρόεδρο προερ-
χόμενο από τις τάξεις του κόμμα-
τος. Να σημειώσουμε πως ο Μα-
λάς προέρχεται από το κόμμα των 
Ενωμένων ∆ημοκρατών, γνωστό 
για την σθεναρή υποστήριξη του 
σχεδίου Ανάν. Στο ΑΚΕΛ έδειξαν 
επίσης ότι, αυτό που θέλουν για 
τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι να 
γίνουν αντιπολίτευση του Νίκου 
Αναστασιάδη και του ∆ΗΣΥ, μή-
πως και καταφέρουν να επανα-
κτήσουν το χαμένο έδαφος που 
«κέρδισε» ο ∆ημήτρης Χριστό-
φιας.

 

∆ ιάφορα συμβάντα της τε-
λευταίας στιγμής, όπως 
ας πούμε η απομάκρυν-
ση της κινέζικης επένδυ-

σης από το παλιό αεροδρόμιο Λάρνα-

κας, εξαιτίας της ανίκανης πολιτικής 
της κυβέρνησης και των αυλικών της, 
απλώς στρώνουν κόκκινο χαλί στον 
ανανικό Αναστασιάδη. Τα καταστρο-
φικά σφάλματα της ακελικής κυβέρ-
νησης στην οικονομία, στο εθνικό και 
στην κοινωνία, κατάφεραν να δώσουν 
στον Αναστασιάδη την αίγλη που είχε 
προ σχεδίου Ανάν, τουλάχιστον στους 
κόλπους των ψηφοφόρων του ∆ΗΣΥ. 
Το 34% της τελευταίας δημοσκόπη-
σης επαληθεύει πλήρως τη δουλειά 
που κάνει ο Χριστόφιας για λογαρια-
σμό του προέδρου του ∆ημοκρατικού 
Συναγερμού…

Από την άλλη μεριά, ο Νίκος Ανα-
στασιάδης παρουσιάζεται πανέτοι-
μος να αναλάβει αυτό που του χάρι-
σε ο πρόεδρος Χριστόφιας: Την πλειο-
ψηφία και την εξουσία της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας. Με διάφορες κινήσεις 
εντυπωσιασμού (όπως για παράδειγ-
μα η πενταμελής αποστολή στην Κίνα 
και η σύναψη σχέσεων με την κινεζική 
κυβέρνηση) θέλησε να αποδείξει πως 
δεν προτίθεται να συνεχίσει το κατα-
στροφικό έργο του Χριστόφια. Βέβαια, 
αυτές τις υποσχέσεις τις έχουμε ξανα-
κούσει. Με τη διαφαινόμενη υποστή-
ριξη του μισού, τουλάχιστον, ∆ΗΚΟ 
και της ηγεσίας του ΕΥΡΩΚΟ, ο Ανα-
στασιάδης τρέχει με γοργούς ρυθμούς 
προς το προεδρικό μέγαρο. 

Και εδώ εμφανίζεται επιτακτική η 

ανάγκη να μιλήσουμε για μια ριζοσπα-
στική υποψηφιότητα: αυτήν του Γιώρ-
γου Λιλλήκα. Και λέμε ριζοσπαστι-
κή, γιατί ακόμα κι αν υπήρξε στέλεχος 
του επιτελείου του Γιώργου Βασιλεί-
ου, βουλευτής του ΑΚΕΛ και υπουρ-
γός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τάσ-
σου Παπαδόπουλου, ο Λιλλήκας δεν 
χρησιμοποιεί την ίδια ξεπερασμένη 
γλώσσα με τους άλλους υποψηφίους. 
Η αντίθεσή του στη λύση διζωνικής-δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας αποτελεί ένα 
κομβικό σημείο διαφοροποίησης, ενώ 
η εναντίωσή του προς τη μνημονιακή 
πολιτική του ΑΚΕΛ και της Τρόικας 
είναι στα πλεονεκτήματά του. Η δυνα-
μική του πηγάζει από τον αδέσμευτο 

χαρακτήρα της υποψηφιότητάς του, ο 
οποίος: 

α) του επιτρέπει να χρησιμοποι-
εί πιο αυθεντική γλώσσα και να μι-
λάει για ζητήματα πάνω στα οποία το 
κυπριακό κατεστημένο είχε επιβάλει 
απαγόρευση,

β) τον φέρνει πιο κοντά στους αγα-
νακτισμένους και τους απογοητευμέ-
νους, δηλαδή στα κομμάτια εκείνα των 
ψηφοφόρων που έχουν αποδεσμευτεί 
από την κυπριακή παραδοσιακή κομ-
ματική προσήλωση και δεν βρίσκουν 
έκφραση στο κεντρικό πολιτικό σκη-
νικό. Τέλος, η υποστήριξη της Ε∆ΕΚ 
είναι σοβαρό βήμα για την εκστρα-
τεία του Γιώργου Λιλλήκα, ο οποίος 

στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πριν 
ακόμα την εξαγγελία της υποστήριξης 
της Ε∆ΕΚ, λάμβανε ποσοστό περίπου 
19%, όσο και ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ 
Μαλάς.

Έτσι, όλα τα φαινόμενα δείχνουν 
ότι είναι πολύ πιθανόν να δοθεί μια με-
γάλη μάχη στον πρώτο γύρο, ιδιαίτε-
ρα από το κατεστημένο, για να μην πε-
ράσει ο Λιλλήκας. ∆εν πρέπει να τους 
αφήσουμε να το πετύχουν. Όλος αυ-
τός ο κόσμος που συμμετείχε στις κι-
νητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων 
και, ιδιαίτερα, οι νέοι, μπορούν να ξε-
κινήσουν μια δημιουργική συζήτηση 
με το περιβάλλον της υποψηφιότητας 
του Λιλλήκα, προκειμένου να διαμορ-
φωθεί ένα πρόγραμμα και ένας λό-
γος που να βρίσκεται πιο κοντά στην 
πραγματικότητα της Κατοχής, του κυ-
πριακού παρασιτισμού, του πολιτιστι-
κού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιπέ-
σει ο κυπριακός ελληνισμός. Έτσι ώστε 
να οικοδομηθεί ένα θερμό, αγωνιστι-
κό και μαχητικό προφίλ που να σπά-
ει τα κυπριακά πολιτικά παραδεδομέ-
να, τα οποία θέλουν τους πολιτικούς να 
επιδεικνύουν μια κενή σοβαροφάνεια 
και έναν υπέρμετρο κομφορμισμό. Αν 
το πετύχουμε αυτό, τότε υπάρχει η πι-
θανότητα να συντελεστεί μια πολύ σο-
βαρή πολιτική αλλαγή στη Μεγαλόνη-
σο, που θα επηρεάσει σαφέστατα όλον 
τον Ελληνισμό.

Μεθοδεύσεις του κατεστημένου και η αδέσμευτη υποψηφιότητα Λιλλήκα...

Η Κύπρος πριν τις εκλογές 

Του Αλέκου Μιχαηλίδη
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Η “Euroclio” European Association of 
History Educators (δηλαδή, Ευρωπαϊ-
κή Εταιρεία ∆ιδασκόντων του μαθήμα-
τος της Ιστορίας) είναι μία τυπική περί-
πτωση «Μη Κυβερνητικής» οργάνωσης 
με την οποία ίσως και να μην άξιζε να 
ασχοληθεί κανείς, αν δεν παρενέβαινε σ’ 
έναν κατεξοχήν ευαίσθητο για την ιστο-
ρική μνήμη και συνείδηση τομέα, όπως 
είναι αυτός της διδασκαλίας της Ιστορί-
ας στα σχολεία.  

Ω 
ς ΜΚΟ που σέβεται τον εαυτό 
της, χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, 
έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από 

μόλις 15 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (Μ. Βρε-
τανία, Γερμανία, Ολλανδία, ∆ανία, Νορβη-
γία, Φινλανδία, Τσεχία, Σλοβενία, Εσθονία, 
Σκωτία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ελβετία, Πορ-
τογαλία, Μάλτα).  

Στη Euroclio συμμετέχουν οργανώσεις 
καθηγητών από πολλές χώρες, ανάμεσά τους 
η ΟΕΛΜΕΚ (το συνδικάτο των καθηγητών 
μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου) και κάποιοι 
Έλληνες ως μεμονωμένα πρόσωπα, αφού ως 
τώρα καμία ελληνική ένωση ή οργάνωση κα-
θηγητών δεν συμμετέχει επίσημα.

Η ιστοσελίδα της μας πληροφορεί επίσης 
για τα προγράμματα που εκπονεί η Ευρω-
μούσα της Ιστορίας μέσα από τα οποία μπο-
ρεί κανείς να αντιληφθεί την οπτική από την 
οποία αντιμετωπίζει τα ιστορικά γεγονότα, 
αλλά και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι, 
γίνεται αμέσως κατανοητό γιατί χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα και ιδιαίτερα όσα αφορούν εμάς 
τους Έλληνες. 1) Η Euroclio έχει ασχοληθεί 
συστηματικά με τη διδασκαλία της Ιστορίας 
στην Κύπρο, στοχεύοντας στην απάλειψη των 
ζητημάτων που χωρίζουν τους Έλληνες και 
τους Τούρκους, στο πλαίσιο της γενικότερης 
εκστρατείας για την αποδοχή των τετελεσμέ-
νων της κατοχής από τους Ελληνοκύπριους, 
όπως άλλωστε προέβλεπε σε πολιτικό επίπε-
δο το σχέδιο Ανάν. Σημειωτέον ότι το 2009, 
όταν κορυφώθηκε η συζήτηση για την εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο και επρό-
κειτο να προχωρήσει και η αλλαγή των βιβλί-
ων της Ιστορίας, η Euroclio οργάνωσε εκεί το 
ετήσιο συνέδριό της. Φέτος, η Euroclio διορ-
γανώνει έκθεση στην Κύπρο με τίτλο: «Το-
πογραφίες της Μνήμης», με θέμα την οδό 
Ερμού, του εμπορικού δρόμου που σήμερα 
βρίσκεται στη λεγόμενη νεκρή ζώνη της Λευ-
κωσίας. Όπως αναφέρεται εκεί: «Όλες οι κοι-
νότητες εμπορεύονταν στον ίδιο χώρο», αλλά 
ούτε μία λέξη για την κατοχή ή έστω για Έλλη-
νες και Τούρκους. Κάποιες κοινότητες σύχνα-
ζαν στην ίδια αγορά και μίαν ωραίαν πρωίαν 
κάποιοι έκοψαν το δρόμο στη μέση και έπα-

ψαν πλέον τα μέλη αυτών των άγνωστων κοι-
νοτήτων να εμπορεύονται από κοινού και στο 
εξής ψωνίζουν ξεχωριστά. 2) Κι ενώ αποσιω-
πάται η κατοχή στην Κύπρο, η Euroclio υιο-
θετεί και υποστηρίζει τις θέσεις των Σκοπίων, 
παρ’  όλο που δεν είναι διεθνώς επίσημα ανα-
γνωρισμένες. Έτσι, η ΠΓ∆Μ ονομάζεται «∆η-
μοκρατία της Μακεδονίας» και η γλώσσα της 
«μακεδονική», ακόμη και στα ελληνικά. 

Σε ό,τι αφορά άλλα θέματα, η Euroclio 
προωθεί ένα βίντεο με θέμα την Ιστορία της 
Σοβιετικής Ένωσης και της γερμανοσοβιετι-
κής συνεργασίας έως το 1941, ως παράδειγ-
μα «αντιφατικής» Ιστορίας. Είναι πολύ όψιμο 
το ενδιαφέρον της «δημοκρατικής» Ευρώ-
πης για τις αρνητικές πλευρές της Σοβιετικής 
Ένωσης, που προφανώς υπήρξαν, σε σημείο 
που να έχει γίνει πλέον της μόδας στη σύγ-
χρονη Ιστορία. Παράλληλα, μειωμένο εμφα-
νίζεται πλέον το ενδιαφέρον για τα εγκλήματα 
της αποικιοκρατίας, του ναζισμού, του φασι-
σμού στην Ευρώπη κ.λπ.

Γενικά, τα ενδιαφέροντα και οι παρεμβά-
σεις της Euroclio περιορίζονται στη Γιουγκο-
σλαβία, τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευ-
ρώπη γενικότερα, ανάμεσά τους κι ένα πρό-

γραμμα για την… πολυπολιτισμική, όπως 
χαρακτηρίζεται, Ουκρανία, ενώ στη ∆ύση πε-
ριορίζονται στην ταλαίπωρη Ιρλανδία. Εκεί 
δηλαδή που θεωρεί η οργάνωση ότι μπορεί 
να παρέμβει προκειμένου να πείσει τους λα-
ούς ότι έχουν εσφαλμένη ιστορική συνείδη-
ση και ότι πρέπει – αν θέλουν προφανώς να 
προκόψουν – να την αλλάξουν. Φαίνεται δη-
λαδή ότι προβλήματα στα περιεχόμενα των 
σχολικών βιβλίων και τη διδακτική μεθοδο-
λογία στο μάθημα της Ιστορίας αντιμετωπί-
ζουν μόνο οι Βαλκάνιοι, οι Ανατολικοευρω-
παίοι, οι Ελληνοκύπριοι και οι Ιρλανδοί στην 
Ευρώπη, διαφορετικά δεν εξηγείται αυτή η 
μονομέρεια. 

Σημειωτέον ότι στο διοικητικό συμβού-
λιο της Euroclio συμμετέχουν μία Γερμανίδα 
ως πρόεδρος, μία Ολλανδή κι ένας Ολλανδός, 
ένας ∆ανός, μία Ισλανδή καθώς κι ένας Τούρ-
κος, στις χώρες των οποίων δεν υλοποιούνται 
προγράμματα. ∆εν θα υπάρχουν προβλήμα-
τα εκεί φαίνεται.

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι το τι σκο-
πούς και τι επιδιώξεις έχει η κάθε ΜΚΟ και 
οι κυβερνήσεις που τη χρηματοδοτούν, αλλά 
το ποια στάση απέναντί της κρατάνε οι λαοί 
που αντιστέκονται στην εξάλειψη της ιστο-
ρικής μνήμης. Στην Ελλάδα και την Κύπρο 
αυτό αποτελεί ακόμη ένα από τα πολλά μέ-
τωπα στα οποία ο ελληνισμός δίνει τον υπέρ 
πάντων αγώνα. Στους ακαδημαϊκούς χώ-
ρους – στην Ελλάδα τουλάχιστον – φαίνεται 
πως οι απόψεις της Euroclio κυριαρχούν (σε 
πρόσφατη μάλιστα εκλογή για τη θέση λέκτο-
ρα στην ειδικότητα της ∆ιδακτικής της Ιστο-
ρίας, η υποψήφια που εξελέγη επικαλέστηκε 
τη συμμετοχή της στην Euroclio ως ακαδημα-
ϊκό προσόν). Για άλλη μια φορά, επομένως, η 
υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης επαφίεται 
στον πατριωτισμό των Ελλήνων.

Η περίπτωση της Euroclio
Έλεγχος και διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης μέσω της ∆ιδακτικής της Ιστορίας

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

Για άλλη μια φορά, επομένως, η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης επαφίεται στον πα-
τριωτισμό των Ελλήνων.

Το Άρδην και η Ρήξη, διοργανώνουν εκδήλω-

ση στη Θεσσαλονίκη με θέμα τις απόπει-

ρες και τις πρωτοβουλίες εναλλακτικής 

ανασυγκρότησης του διαλυμένου κοινω-

νικού και παραγωγικού ιστού της χώρας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 21 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., στο 

Κοινωνικό Κέντρο της εφημερίδας και του 

περιοδικού (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανή-

σου). Σκοπός μας είναι να γίνει μια πρώτη 

συζήτηση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 

ανθρώπων που συμμετέχουν στα εγχειρή-

ματα εναλλακτικής βιολογικής καλλιέρ-

γειας, το κίνημα για την παράκαμψη των 

μεσαζόντων, τις ανταλλαγές προϊόντων 

και υπηρεσιών δίχως χρήμα. Ιδιαίτερη έμ-

φαση θα δώσουμε στο ρεύμα της «επι-

στροφής στην περιφέρεια», και στο πώς 

μπορεί να συνδυαστεί με τα εναλλακτικά 

εγχειρήματα, στο πλαίσιο της οικοδόμη-

σης ενός εναλλακτικού μοντέλου ανασυ-

γκρότησης για τη χώρα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευ-

ρύτερης συζήτησης που σκοπεύουμε να 

ανοίξουμε στην πόλη σχετικά με τη διατύ-

πωση μιας εναλλακτικής πρότασης απέ-

ναντι στην κρίση. Η καμπάνια τιτλοφο-

ρείται «είμαστε ακόμα ζωντανοί» και θα 

συνεχίσει με εκδηλώσεις και δραστηριό-

τητες καθ’ όλη την διάρκεια του φθινοπώ-

ρου και του χειμώνα. 

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει γλέντι 

στον ίδιο χώρο. Την επόμενη μέρα, Κυρια-

κή 22 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί 

ποδηλατική εκδρομή-περιήγηση στο ∆έλ-

τα του Αξιού. Ώρα αναχώρησης 10.30 π.μ.

Θα υπάρξουν βεβαίως και αυτοκίνητα, για 

όσους και όσες δεν διαθέτουν ποδήλατο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

καλείτε στο 2310543751, ή να απευθυν-

θείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

στη διεύθυνση ardinthess@gmail.com.

Υ.Γ. Ενημερωτικά, το Άρδην και η Ρήξη ετοι-

μάζουν επίσης στη Θεσσαλονίκη μια ανοι-

χτή συζήτηση για τη θεαματική έκρηξη του 

κουρδικού κινήματος, στις αρχές Οκτώ-

βρη, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα 

100 χρόνια από την απελευθέρωση της 

πόλης –το οποίο θα γίνει το δεκαήμερο 

20-30 Οκτωβρίου. 

«Είμαστε 
ακόμα 
ζωντανοί 
1.0», στη 
Θεσσαλονίκη

“ 

Στην Euroclio συμ-

μετέχουν οργανώσεις 

από πολλές χώρες, 

ανάμεσά τους και η 

ΟΕΛΜΕΚ της Κύπρου, 

και μεμονωμένα άτομα 

από την Ελλάδα
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Τα τουρκικά σήριαλ και η Άγκυρα 

Με το θέμα των τουρκικών σίριαλ 
έχουμε ξανασχοληθεί (ΑΓΓΕΛΙΟ-
ΦΟΡΟΣ 4-1-12), αλλά επανερχό-
μαστε, γιατί το θέμα εξακολουθεί 
να απασχολεί την επικαιρότητα 
με μεγαλύτερη ένταση. Κι επειδή 
κάποιοι θα νομίσουν ότι στο όλο 
θέμα οι όποιες ανησυχίες είναι 
υπερβολικές, υπενθυμίζω ότι, αρ-
χές Ιανουαρίου του 2010, το αυ-
στριακό περιοδικό Der Standard 
έκανε λόγο για 70 τουρκικά σίρι-
αλ που μεταδίδονταν από τηλεο-
πτικούς σταθμούς των βαλκανι-
κών χωρών, ενώ από τότε έγινε 
αναφορά στο θέμα και σε ενημε-
ρωτική μελέτη του προέδρου της 
ΕΜΣ.

Α υτό που γίνεται στα δικά 
μας χωριά, όπου παραλύ-
ει κάθε ζωή την ώρα που 
μεταδίδονται τουρκικά σί-

ριαλ, που δείχνουν μια παραμυθένια - 
ψεύτικη εικόνα της Τουρκίας, γίνεται 
σχεδόν σε όλα τα Βαλκάνια. Ο στόχος 
της Τουρκίας, με την «εξαγωγή» τουρ-
κικών σίριαλ (τα προτιμούν τα κανά-
λια ως φτηνότερα…), είναι να απαλυν-
θούν οι μνήμες και να αλλάξει η αρ-
νητική εικόνα που είχαν οι βαλκανικοί 
λαοί για την οθωμανική αυτοκρατορία, 
με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας 
μορφής «κοινοπολιτείας», στην οποία 
θα συμμετέχουν οι χώρες που ήταν 
κάποτε τμήματα της οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας…

Οι πληροφορίες έμμεσα επι-
βεβαιώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο 
Τούρκων διπλωματών που έγινε στα 
τέλη του 2011 στην Αδριανούπολη, 
όπου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών Α. Νταβούτογλου, στην εναρκτή-
ρια ομιλία του, τόνισε ότι οι πολιτικές 

που θα εφαρμόσει στο μέλλον η Τουρ-
κία, μέχρι το 2023, στοχεύουν στην 
ενοποίηση του χώρου των Βαλκανί-
ων, του Καυκάσου και της Κεντρικής 
Ασίας, που, όπως είπε, θα γίνει με ει-
ρηνικό τρόπο και θα σημάνει επιστρο-
φή της Τουρκίας στα Βαλκάνια μετά 
από έναν αιώνα... με βασικά εργαλεία 

για την επίτευξη του στόχου την οικο-
νομία, την ιστορία και τον πολιτισμό…

Σίγουρα φαίνονται υπερβολικά 
όλα αυτά, αλλά για όσους παρακολου-
θούν τις βαλκανικές εξελίξεις υπάρ-
χουν ορατές ενδείξεις. Καταρχήν, σε 
οποιοδήποτε συνέδριο γίνεται στα 
Βαλκάνια συμμετέχουν οι Τούρκοι, 

λέγοντας ό,τι θέλει να ακούσει η κάθε 
χώρα, κι έτσι στα Σκόπια π.χ. δεν τους 
αποκαλούν μόνο «Μακεδόνες», αλλά 
τους λένε να αισθάνονται υπερήφανοι 
ως απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, ενώ 
στην Αλβανία έχουμε εμφανή επιρ-
ροή της Αγκυρας… με δυσάρεστες συ-
νέπειες για την Ελλάδα (π.χ. ακύρωση 
της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας - Αλ-
βανίας για οριοθέτηση των θαλάσσιων 
συνόρων).

Κι όμως η Ελλάδα μετά το 1990 
είχε το στρατηγικό πλεονέκτημα στην 
περιοχή και μπορούσε να είναι σημαι-
οφόρος της ευρωπαϊκής προοπτικής, 
αναβαθμίζοντας και τον ελληνικό ρόλο. 
∆υστυχώς ο πολιτικός μας κόσμος όχι 
μόνο δεν αξιοποίησε την ιστορική ευ-
καιρία, αλλά οδήγησε την Ελλάδα στην 
οικονομική και πολιτική χρεοκοπία, 
περιθωριοποιώντας την ακόμη και στα 
Βαλκάνια.

(Αναδημοσίευση από τον Αγγελιοφό-
ρο, 29/08/2012)

Η κυριαρχία των νεοθωμανικών πολιτιστικών προϊόντων στις βαλκανικές τηλεοράσεις 

Του ∆ημήτρη Γαρούφα
πρώην προέδρου ∆ΣΘ

Εν τέλει, ανακοινώθηκαν στο 
παρά πέντε οι εκδηλώσεις και 
τα συνέδρια για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων από την απε-
λευθέρωση της Θεσσαλονίκης. 
Και, βέβαια, η ανακοίνωση συ-
νοδεύτηκε από μια ακόμα πρό-
κληση: Η Θεσσαλονίκη δεν απε-
λευθερώθηκε, αλλά εντάχθη-
κε στον «ελληνικό ιστό» (sic). 
Τα επιστημονικά (και λουκούλ-
λεια φανταζόμαστε) συμπόσια 
που θα συνοδεύσουν τους εορ-
τασμούς είναι –όπως αναμενό-
ταν– στο ίδιο μήκος κύματος με 
την άποψη που έχει ο δήμαρ-
χος, και μια αισχρή μειοψη-
φία που συσπειρώνεται γύρω 
του, για την πόλη. Ότι δηλα-
δή δεν υπήρξε απελευθέρωση, 
αλλά προσάρτηση, και στο κάτω 
κάτω της γραφής, «πάλι με χρό-
νια και καιρούς πάλι δικά μας 
θα ‘ναι», που θα έλεγε και μια 
αυτοκρατορική πολυπολιτισμι-
κή διαστροφή της γνωστής έκ-
φρασης. 

Τ α ονόματα των συμμε-
τεχόντων στα συμπόσια 
ήταν εξίσου αναμενό-
μενα, ένας αστερισμός 

εθνομηδενιστών που ξεκινάει από 
τη νεοφιλελεύθερη δεξιά και κατα-
λήγει στην πάλαι ποτέ κραταιά χα-
βιαροαριστερά, συνοδευόμενος 
από τους αντίστοιχους Ευρωπαίους 
εταίρους: Λουκάς Τσούκαλης του 
ΕΛΙΑΜΕΠ, Ι. Στεφανίδης (ΑΠΘ), ∆. 
Καιρίδης (Πάντειο), Μαρκ Μαζάου-
ερ (γνωστός από το βιβλίο Θεσσα-
λονίκη, Η πόλη των φαντασμάτων), 
Τζόναθαν Σπενς (σινολόγος [!;;!]) και 
Τζέιμς Πισκατόρι (ισλαμολόγος). 

Η Ρήξη έχει αναφερθεί πά-
μπολλες φορές στην εθνομηδενι-
στική στρατηγική του Μπουτάρη, 
καθώς και –συγκεκριμένα– στον 
βίο και την πολιτεία των ανθρώ-
πων που τον πλαισιώνουν, καθορί-
ζοντας το πνεύμα και το πρόγραμ-
μα των «εορτασμών». ∆εν χρειάζε-
ται να τις επαναλάβουμε. Εξ άλλου, 
μια σύντομη ματιά στις δραστηρι-
ότητες του επιστημονικού συντο-
νιστή, ∆. Καιρίδη, αρκεί για να λά-
βει μια ιδέα και ο πιο άσχετος. Ο ∆. 
Καιρίδης, πέρα από το Πάντειο πα-
νεπιστήμιο, διευθύνει και το δια-
βόητο Navarino Network. Πρόκει-
ται για μια ΜΚΟ που ασχολείται με 

την ανάδειξη της «άλλης» πολυπο-
λιτισμικής Θεσσαλονίκης, μέσα από 
σεμινάρια ιστορικού αναθεωρητι-
σμού και άλλες εκδηλώσεις γενι-
κού ενδιαφέροντος και ειδικής εθε-
λοδουλείας του τύπου: «Μαρία Ρε-
πούση: Ιστορία ή εθνική ιστορία;» 
(22/03/2010) ή «Π. Ρουμελιώτης, 
Μ. Ξαφά, Π. Μανδραβέλης: Οικο-
νομική κρίση - Η Ελλάδα την επό-
μενη μέρα» (18/03/2011). Στο διοι-
κητικό του συμβούλιο συμμετέχουν 

ως σύμβουλοι διάφοροι πανεπιστη-
μιακοί όπως ο Στ. Καλύβας ή η Ελέ-
νη Παπούλια (διευθύντρια του προ-
γράμματος Κόκκαλη που εδρεύ-
ει στο Χάρβαρντ), πανεπιστημιακοί 
από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη 
Σερβία και την Αλβανία, και βέβαια 
ο πανταχού παρών Άλεξ Ρόντος.

Όλοι αυτοί έχουν διαμορφώ-
σει μια στρατηγική συμμαχία με τον 
Μπουτάρη, ο οποίος έχει ένα όραμα 
για την πόλη του τύπου ενός πτω-
χευμένου ιδιοκτήτη rooms to let 
που αναζητά μανατζερίστικους τρό-
πους ξεπουλήματος. Έτσι, και με τη 
βοήθεια αυτών των δικτύων χαμη-
λής αποικιακής πολιτικής, πλασά-
ρει ως υψηλή στρατηγική μια τα-
κτική πρόσδεσης της πόλης στους 
ισχυρούς της περιοχής, συνδυάζο-
ντας την τουρκική επιρροή με την 
ισραηλινή, και γενικά προσκυνώ-
ντας όποιον διατίθεται να του πετά-
ξει έστω και ένα πενηντάευρω στα 
πόδια.     

Αυτή η παρέα, λοιπόν, έχει δι-
αμορφώσει ένα πλαίσιο απελπιστι-
κών επιλογών για τα εκατό χρόνια 
εορτασμού από την απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης που βεβαί-
ως αποσκοπούν στο αντίθετό τους: 
Η τακτική τους θυμίζει εκείνη της 
ιταλικής μαφίας, που έκαναν γιορ-

τή σε όποιον ήθελαν να ξεκάνουν, 
και τον τιμούσαν μπήγοντάς του το 
μαχαίρι στην πλάτη μετά τις προπό-
σεις. Με αυτά τα αίσχη έχουμε ξε-
φτιλιστεί διεθνώς, διότι προφανώς 
όλοι αντιλαμβάνονται ότι πίσω από 
τους εορτασμούς κρύβεται η ζέση 
των ιθυνόντων να τελειώνουν όσο 
πιο γρήγορα γίνεται με την «ελλη-
νική Θεσσαλονίκη», και να αποκτή-
σει η πόλη τα ισχυρά αφεντικά των 
ονείρων τους. 

Στο σημείο που φτάσαμε σε 
αυτή την πόλη, με αυτόν τον άνθρω-
πο και με τις κουστουμάτες ρέγ-
γες που έχει μαζέψει γύρω του, δεν 
έχουμε τίποτε άλλο πέρα από το να 
καταγγείλουμε τους εορτασμούς ως 
δούρειο ίππο χειρότερης υποδού-
λωσης και να προσπαθήσουμε να 
κινητοποιήσουμε τον κόσμο να αυ-
τονομηθεί από το θεσσαλονικιώτικο 
πασαλίκι, οργανώνοντας τους εορ-
τασμούς των Θεσσαλονικέων. Ως 
Κίνηση Πολιτών Άρδην, σκοπεύ-
ουμε να συμβάλουμε προς αυτή την 
κατεύθυνση με εκδηλώσεις κατά τα 
τέλη Οκτωβρίου, οπότε και γιορτά-
ζεται η επέτειος της απελευθέρωσης 
της πόλης. 

Τα άθλια έργα του δημάρχου της πόλης Γ. Μπουτάρη «κορυφώνονται»

Θεσσαλονίκη: Εορτασμοί εθελοδουλίας 

Της Σύνταξης



Αριθμός φύλλου 87             ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Σεπτεμβρίου 2012 11
                                                                                                                          ΕΛΛΑ∆Α

Ήταν αρκετό ένα διάστημα μικρότερο 
από ένα μήνα και κάποιες συντονισμέ-
νες προσπάθειες για να περιοριστεί σε 
μεγάλο βαθμό η ροή εισόδου μετανα-
στών από τον Έβρο. Από τις αρχές Αυ-
γούστου που ξεκίνησε η μετακίνηση άλ-
λων 1881 συνοριοφυλάκων σε Έβρο, Ρο-
δόπη και Ξάνθη, ο αριθμός των μετανα-
στών που συλλαμβάνονται στα σύνορα, 
και κατά συνέπεια αυτών που προσπα-
θούν να εισέλθουν παράνομα, έχει μει-
ωθεί κατακόρυφα. Συγκεκριμένα, τέλη 
Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, κάθε 
μέρα συλλαμβάνονταν πάνω από 200-
300 άτομα στα σύνορα, και κάποιες μέ-
ρες οι συλλήψεις έφθαναν τα 400. Στις 5 
Αυγούστου οι συλλήψεις μειώθηκαν στα 
179 άτομα και τις επόμενες μέρες του 
Αυγούστου έπεσαν σε διψήφιο αριθμό. 
Οι δουλέμποροι από την Τουρκία έλα-
βαν το μήνυμα ότι η ελληνική πλευρά 
έχει αποφασίσει να καταστήσει τον Έβρο 
αδιαπέραστο και σταμάτησαν να επιχει-
ρούν να περάσουν μετανάστες από εκεί. 
Απόδειξη το διήμερο 25-26 Αυγούστου 
συνελήφθησαν μόνο δύο άτομα και στις 
22 Αυγούστου κανένα, νούμερα πρωτά-
κουστα για μια περιοχή που τα προη-
γούμενα χρόνια εκατοντάδες άτομα, κα-
θημερινά, περνούσαν τα σύνορα.   

Ο 
ι Τούρκοι δουλέμποροι όμως 
δεν σταματούν μπροστά στις 
ελληνικές προσπάθειες στον 
Έβρο, και τις τελευταίες μέ-

ρες ενεργοποίησαν τα παλιότερα περάσμα-
τά τους στο Αιγαίο. Μέσα στον Αύγουστο, σε 
Σύμη, Φαρμακονήσι, Σάμο και Λέσβο συ-
νελήφθηκαν συνολικά 146 άτομα, αριθμός 
σημαντικά μεγαλύτερος συγκρινόμενος π.χ. 
με τους 68 αλλοδαπούς που συνελήφθησαν 
στα ∆ωδεκάνησα το α’ εξάμηνο του έτους. 
Την προηγούμενη Τρίτη συνελήφθησαν 40 
άτομα στη Σύμη (κυρίως Αφγανοί, Σύροι και 
υπήκοοι Παλαιστίνης) και 39 στο Φαρμακο-
νήσι (κυρίως Αφγανοί) προερχόμενοι από τα 
απέναντι τουρκικά παράλια. Οι αριθμοί αυ-
τοί, φυσικά, είναι πολύ μικρότεροι από αυ-
τούς που διακινούνταν στον Έβρο, γιατί τα 
περάσματα από το Αιγαίο είναι πολύ πιο δύ-
σκολα από ό,τι στον Έβρο. 

Και αν τα πράγματα, όσον αφορά στη συ-
γκράτηση των μεταναστευτικών ρευμάτων, 
δείχνουν ότι με λίγη θέληση από την ελληνι-
κή Πολιτεία το φαινόμενο μπορεί να ανασχε-
θεί, τα μηνύματα που έρχονται από την ανα-
θεώρηση της συνθήκης του ∆ουβλίνου δεν 
είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Ο υπουργός Ν. 
∆ένδιας ανέφερε στη Βουλή ότι στο ∆ουβλί-
νο III «διαμορφώνεται επί τα χείρω, καθώς 
διατηρεί αναλλοίωτο το στοιχείο της ευθύνης 
για την πρώτη χώρα εισδοχής, δίχως κανένα 

επωφελές για την Ελλάδα αντάλλαγμα». 
Η νέα κυβέρνηση επιλέγοντας να μη θέ-

σει ζήτημα αναδιαπραγμάτευσης του Μνη-
μονίου, ρίχνει όλο της το βάρος στα εσωτε-
ρικά ζητήματα, με αιχμή το μεταναστευτικό. 
Με τις επιχειρήσεις-σκούπα τύπου «Ξένιος 
Ζευς» που πραγματοποιήθηκαν στην Αθή-
να, σε συνδυασμό με τη δημιουργία στρατο-
πέδων φύλαξης και όσα πράττει στον Έβρο, 
στέλνει το μήνυμα στην κοινωνία ότι αυτή η 
κυβέρνηση, τουλάχιστον για το μεταναστευτι-
κό, δεν θα δείξει την εγκληματική αδιαφορία 
(για να μην πούμε τίποτα χειρότερο) της κυ-
βέρνησης Παπανδρέου. Το παράδοξο είναι 
ότι, στους σχεδιασμούς για το μεταναστευτικό, 
η κυβέρνηση δεν συναντά σοβαρά εμπόδια 
από την αριστερά, που περισσότερο έβγαλε 
κάποιες ανακοινώσεις για εσωτερική κατανά-
λωση, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι εδώ που 
έχουν φτάσει τα πράγματα με το μεταναστευ-
τικό δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μεταχείριση, 
αλλά από τη Χρυσή Αυγή. Το κόμμα που, εκ-

μεταλλευόμενο το μεταναστευτικό πρόβλη-

μα έφτασε το 7%, είναι εκείνο που πρωτοστα-

τεί στις αντιδράσεις απέναντι στα στρατόπεδα 

φύλαξης, όπως στην Κόρινθο, που ο τοπικός 

βουλευτής της, συνοδευόμενος από τα υπό 

εκκόλαψη τάγματα εφόδου, εμπόδιζε τη μετα-

φορά μεταναστών. Η συμπεριφορά της Χρυ-

σής Αυγής, με το να αντιδρά σε κάθε παρέμ-

βαση της κυβέρνησης, θεωρώντας την ημί-

μετρο, και με τα ρατσιστικά και απάνθρωπα 

(που δεν έχουν καμιά σχέση με τον ελληνικό 

πολιτισμό) κηρύγματά της στη Βουλή (δηλώ-

σεις Κασιδιάρη ότι οι «μετανάστες είναι σκου-

πίδια») δείχνει ότι στην ουσία δεν την απα-

σχολεί να επιλυθεί ή να μετριαστεί το πρό-

βλημα, που θα ανακουφίσει και τα κατώτε-

ρα κοινωνικά στρώματα. Σκοπός της είναι να 

σαμποτάρει κάθε προσπάθεια της πολιτείας. 

Επιδίωξή της είναι να ξεσηκώσει και την αρι-

στερά απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης 

και να δημιουργήσει συνθήκες χάους, ώστε  

να μην μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί φοβάται 

ότι αν η κυβέρνηση καταφέρει κάτι, η ίδια θα 

χάσει ψήφους και θα μειωθεί η επιρροή της. 

Η Χρυσή Αυγή, εκτός από φασιστική, αποδει-

κνύει ότι είναι και γνήσιο μεταπολιτευτικό τέ-

κνο, αφού πάνω από όλα βάζει το κομματικό 

της συμφέρον.  

Οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό
Υπάρχουν δυνατότητες περιορισμού;

Του Γιάννη Ξένου

Οι Τούρκοι δουλέμποροι ενεργοποίησαν εκ νέου τα θαλάσσια περάσματα στο Αιγαίο

Για τον Σουλεϊμάν, μια γρήγορη βόλτα στο 

ίντερνετ (http://el.wikipedia.org) αρκεί 

για να διαπιστώσουμε ότι, στα χρόνια του, 

ο Σουλεϊμάν υπήρξε ο μέγιστος κίνδυνος 

για τις ελληνικές περιοχές που είχαν μεί-

νει ελεύθερες, αλλά και για ολόκληρη 

την Ευρώπη, αφού δύο φορές έφτασε στα 

τείχη της Βιέννης, σπέρνοντας τον τρόμο σ’ 

όλη τη ∆ύση.

Ο Σουλεϊμάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής (1494 – 

1566) ήταν ο δέκατος σουλτάνος της Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, από το 1520 ως 

το 1566. Κατά τη βασιλεία του η Οθωμανι-

κή Αυτοκρατορία έφτασε στη μέγιστη γεω-

γραφική της επέκταση και στο απόγειο της 

δύναμής της.

∆ιεξήγαγε μια σειρά επιτυχημένων εκστρα-

τειών, ξεκινώντας με την κατάληψη του 

Βελιγραδίου το 1521. Το 1522 κατέλαβε τη 

Ρόδο και επέτρεψε στους Ιωαννίτες ιππό-

τες να εγκαταλείψουν το νησί και να εγκα-

τασταθούν στη Μάλτα, την οποία απέτυχε 

να καταλάβει μετά από μακρά πολιορκία 

(18 Μαΐου-8 Σεπτεμβρίου 1565). Από το 

1521 μέχρι το 1556 τα στρατεύματά του κα-

τέλαβαν την Ουγγαρία, την Τρανσυλβανία, 

τη Σλοβενία, τη Μολδαβία στην Ευρώπη, 

το Κουρδιστάν, τη Μεσοποταμία, τη Γεωρ-

γία στην Ασία, την Τριπολίτιδα, την Τύνιδα 

και το Αλγέρι στην Αφρική, ενώ ο στόλος 

του κυριαρχούσε, με επικεφαλής τον αρχι-

πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, στη Με-

σόγειο και στο Αιγαίο.

Στις 29 Αυγούστου 1526 νίκησε τον Λουδοβί-

κο Β’ της Ουγγαρίας στη μάχη του Μοχάτς, 

κατέλαβε μέρος της Ουγγαρίας και ανα-

γνώρισε ως βασιλιά της τον υποτελή του 

Ιωάννη Ζαπόλσκι της Τρανσυλβανίας. Κα-

θώς ο Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας Κάρολος Ε΄ και ο αδερφός 

του, αρχιδούκας της Αυστρίας Φερδινάν-

δος, ανακατέλαβαν την Ουγγαρία, ο Σου-

λεϊμάν εισέβαλε δύο φορές στην Αυστρία, 

το 1529 και το 1532, και προσπάθησε ανε-

πιτυχώς να καταλάβει τη Βιέννη, πολιορ-

κώντας την το 1529. Η αποτυχημένη αυτή 

απόπειρα θεωρείται ότι σηματοδοτεί το τέ-

λος των επεκτατικών πολέμων των Οθω-

μανών προς τη ∆υτική Ευρώπη.

Πέθανε το 1566 από αποπληξία, κατά την 

έναρξη νέας εκστρατείας κατά της Ουγγα-

ρίας.

Σουλεϊμάν, 
ένα μικρό 
ιστορικό 
σημείωμα

“ 

Επιδίωξη της Χ.Α. εί-

ναι να ξεσηκώσει και 

την αριστερά απέναντι 

στα μέτρα της κυβέρ-

νησης και να δημιουρ-

γήσει συνθήκες χάους.
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«Το κρισιμότερο ερώτημα που 
δεν έχει ακόμη απαντηθεί είναι 
τι μπορεί να παράγει η Ελλάδα 
τα επόμενα χρόνια για να ξανα-
μπεί σε θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης. Ποια είναι τα συγκριτι-
κά της πλεονεκτήματα σε σχέση 
με άλλες χώρες και ποιοι τομείς 
θα παίξουν τον ηγετικό ρόλο σε 
αυτήν τη διαδικασία;» 

Τ   α παραπάνω ερωτήμα-
τα του κ. Αλέξη Παπαχελά 
στην Καθημερινή (19.08.12) 
συσχετίζονται με την καρδιά 

του προβλήματος της χώρας κι όχι 
απλά με την τρέχουσα συγκυρία: 
έλλειμμα παραγωγής, υστέρηση 
στην παραγωγικότητα, μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα, υψηλό εμπορι-
κό έλλειμμα, δυσκολίες στις εξαγω-
γές. Ο καθορισμός όμως των τομέ-
ων προτεραιότητας, στους οποίους 
θα στηριχθεί η Ελλάδα για τα επό-
μενα δέκα χρόνια, δεν έχει γίνει. Οι 
αλλεπάλληλες κυβερνήσεις ζουν 
υπό το άγχος των μέτρων του Μνη-
μονίου, οι παραγωγικές τάξεις προ-
ωθούν τα συντεχνιακά τους συμ-
φέροντα, οι συνδιακαλιστικές ορ-
γανώσεις αγωνίζονται για τα πάλαι 
ποτέ κεκτημένα. 

Κι όμως πρέπει να καθορίσου-
με, ως κράτος, νέες προτεραιότη-
τες, εφικτούς στόχους, ρεαλιστι-
κό πρόγραμμα δράσης. Ο κόσμος 
που ζούμε είναι ασταθής, οι ισορ-
ροπίες που γνωρίζαμε έχουν αλλά-
ξει, τo μέλλον θα εξαρτηθεί εν πολ-
λοίς από τις δικές μας ενέργειες. Να 
δούμε άμεσα πού μπορούμε καλύ-
τερα, ποια είναι τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα, πώς θα δράσου-
με έξυπνα για να βελτιώσουμε διε-
θνώς τη θέση μας.

Αν διαβάσει κανείς τις πρόσφα-
τες μελέτες σχετικά με τις δυνατότη-
τες ανάπτυξης της χώρας και αντι-
μετώπισης της κρίσης, παρατη-
ρεί δύο κυρίως πράγματα: μια συ-
χνή αναφορά στον αγροτικό τομέα 
και, ταυτόχρονα, μια έλλειψη εξει-
δίκευσης των προτάσεων. Αναγνω-
ρίζονται, συχνά, οι μεγάλες δυνα-
τότητες του τομέα, αλλά όταν πάμε 
στην εξειδίκευση των προτάσεων, η 
αμηχανία είναι εμφανής. 

Γεγονός όμως είναι ότι οι πα-
θογένειες και τα προβλήματα του 
πρωτογενούς τομέα είναι γνωστά 

(βλ. π.χ. τις πρόσφατες ολοκληρω-
μένες αναλύσεις των κ.κ. Σταμά-
τη Σεκλιζιώτη και Στάθη Κλωνάρη, 
στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, της 21-
27 Ιουνίου 2012). Τόσο οι Έλλη-
νες ειδικοί όσο και οι εκπρόσωποι 
των επαγγελματικών αγροτικών 
οργανώσεων, σε εθνικό ή κλαδι-
κό επίπεδο, κάνουν σωστές εκτιμή-
σεις και προτάσεις. Τι λείπει τελικά; 
Λείπει ένα συνολικό εθνικό σχέδιο, 
μια στρατηγική για το τι θέλουμε, τι 
μπορούμε και πώς θα δράσουμε. Ο 
υπηρεσιακός υπουργός Γεωργικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ν. Μα-
ραβέγιας δήλωσε, μετά την αποχώ-
ρησή του από το υπουργείο, ότι δι-
απίστωσε την έλλειψη «ενός συνο-
λικού στρατηγικού σχεδίου για το 
πού θέλουμε να πάμε» (εφημερίδα 
ΤΑ ΝΕΑ της 25ης Ιουνίου 2012). 

∆εδομένης όμως της κατάστα-
σης της οικονομίας και των ζο-
φερών προβλέψεων για περαιτέ-
ρω ύφεση (ενδεχομένως μέχρι και 
9% για το 2012....), τίθεται ένα ζήτη-
μα επιλογών. Σε ποιους τομείς και 
ποιους κλάδους μπορεί να στηρι-
χθεί η ελληνική οικονομία; Ο το-
μέας των υπηρεσιών, συμπεριλαμ-
βανομένου και του τουρισμού, έχει 
σοβαρά προβλήματα, η βιομηχανία 
και η οικοδομή αντίστοιχα υποφέ-
ρουν, το εμπόριο πάσχει, ο δημό-
σιος τομέας είναι υπό συνεχή πίε-

ση και η ανεργία μέσα σε αυτές τις 
συνθήκες αυξάνει. Γι’ αυτό και επι-
βάλλεται επανεκτίμηση των δυνα-
τοτήτων και ιεράρχηση των τομέ-
ων που παρουσιάζουν πράγματι 
δυνατότητες επενδύσεων, ικανότη-
τες παραγωγής και απορρόφησης 
ανέργων με τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Ο βασικός τομέας που 
παρουσιάζει σήμερα αυτά τα χαρα-
κτηριστικά είναι ο αγροτικός, για-
τί αυτός ο τομέας ταυτίζεται με την 
πραγματική μας οικονομία. 

Ο αγροτικός τομέας από τη 
φύση του και την εκτεταμένη πα-
ρουσία του στην ενδοχώρα παρου-
σιάζει, επιπλέον, υψηλό δείκτη συ-
νέργειας με άλλους κλάδους και το-
μείς της πραγματικής οικονομίας: 
μεταποίηση, εξαγωγές, τουρισμός, 
εστίαση, τοπικό εμπόριο, κοκ. Όλοι 
αυτοί οι τομείς συνδέονται με τον 
αγροτικό χώρο, επηρεάζονται από 

τις δραστηριότητές του, εξαρτώνται 
από τις πρώτες ύλες του (δημητρι-
ακά, φρούτα, λαχανικά, μέλι, κρέ-
ας, γάλα, ξυλεία, αλιεύματα κοκ) και 
αποτελούν τη βάση για την ανάπτυ-
ξη συναφών υπηρεσιών (οικοδο-
μή, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλ-
λον, τοπικές επενδυτικές πρωτο-
βουλίες, δραστηριότητες υπέρ της 
κοινωνικής συνοχής, κοκ). Οι το-
μείς αυτοί συνολικά συνθέτουν 
έναν ευρύτερο κύκλο που αποκα-
λώ «σύστημα αγροσυνεργειών». 
Το σύνολο των θέσεων εργασίας 
αυτού του οικονομικού πλέγματος 
αφορά όλες τις οικογένειες, αφορά 
βεβαίως και την αυτοκατανάλωση 
και είναι διάσπαρτο σε ολόκληρη 
την επικράτεια. 

Θεωρώ ότι η μεγέθυνση και η 
ανασύνθεση του ελληνικού ΑΕΠ 
θα προέλθει μόνο μέσα από την αύ-
ξηση της παραγωγής προϊόντων 
και υπηρεσιών ποιότητας και κυρί-
ως από αυτά του αγροτικού τομέα. 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εμπε-
δωθεί μια διαφορετική αντίληψη 
σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυ-
ξη: μια ανάπτυξη βιώσιμη, με στρο-
φή στην ποιοτική παραγωγή, με 
προϊόντα φιλικά προς το περιβάλ-
λον όπως προδιαγράφει ήδη η νέα 
ΚΑΠ, με πραγματική αναζωογόνη-
ση της υπαίθρου, με ενίσχυση της 
κοινωνικής και οικονομικής συνο-

χής και αλληλεγγύης, με παραγω-
γούς εμφορούμενους από επιχει-
ρηματική λογική και από μια νέα 
σχέση παραγωγού-καταναλωτή. 

Η γενικευμένη οικονομική κρί-
ση και οι πολιτικές λιτότητας προ-
καλούν στη χώρα μας δραματι-
κή αύξηση της ανεργίας και κυρί-
ως ανεργία των νέων. Η μετεγκατά-
σταση των ανέργων στο χωριό, στην 
επαρχία και η ένταξή τους στην 
αγροτική παραγωγή και στο ευρύ-
τερο σύστημα των «αγροσυνεργει-
ών» με οργανωμένο τρόπο, με τε-
χνική και επιστημονική υποστήρι-
ξη, με διοικητική υποβοήθηση και 
παραγωγικά κίνητρα, θα δώσει διέ-
ξοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους 
και νέες και παράλληλα θα αυξήσει 
την εθνική μας παραγωγή, μειώνο-
ντας τις εισαγωγές και αυξάνοντας 
τις εξαγωγές. 

Η προώθηση του οικονομικού 
μοντέλου των αγροσυνεργειών συ-
νεπάγεται ριζική ανατροπή του ση-
μερινού υπερσυγκεντρωτικού κρά-
τους: θα επιφέρει ουσιαστική απο-
κέντρωση των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων, αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών με επίκεντρο την περι-
φέρεια, μεγάλης κλίμακας υποστη-
ριζόμενη μετεγκατάσταση ανέργων 
και νέων από την πρωτεύουσα και 
τις άλλες μεγάλες πόλεις στην ύπαι-
θρο, καθώς και διασφάλιση της επι-
βίωσης και βελτίωσης των συνθη-
κών διαβίωσης του πληθυσμού σε 
εποχή κρίσης. Η απάντηση στην 
κρίση είναι, συνεπώς, η αγροτική 
παραγωγή, αλλά με σχέδιο, ρεαλι-
σμό, τεχνική υποστήριξη και γνώ-
ση των δυσκολιών. 

Το μεγάλο άλμα και στοίχημα 
της ελληνικής οικονομίας σημαίνει 
κυρίως στροφή στην παραγωγή, 
συνειδητή επιλογή κατανάλωσης 
ντόπιων προϊόντων, συστηματική 
προβολή του made in Greece. Γι’ 
αυτό πρέπει επειγόντως να συζη-
τήσουμε για κίνητρα, μηχανισμούς 
στήριξης των νέων, μικροδάνεια με 
χαμηλό επιτόκιο, με δυο λόγια για 
ένα αποτελεσματικό σύστημα υπο-
στήριξης των παραγωγών έξω από 
την απογοητευτική σημερινή γρα-
φειοκρατία. Με δυο λόγια πρέπει 
να δούμε το όλο θέμα υπό το πρί-
σμα της νέας, μικρής αγροτικής 
επιχειρηματικότητας, όπου ακόμα 
υστερούμε: ο πρωτογενής τομέας 
παρά την κρίση και μέχρι το 2010 
βρισκόταν πολύ χαμηλά στις προ-
τιμήσεις των νέων επιχειρηματιών 
(2% περίπου στην Ελλάδα σε σχέ-
ση με 12% στο Βέλγιο, βλ. την πρό-
σφατη μελέτη του ΙΟΒΕ «Η 

Του Αθανασίου Θεοδωράκη
πολιτικού επιστήμονα

Σε ποιους τομείς θα στηριχθούμε; 
Ο βασικός τομέας με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο αγροτικός, γιατί ταυτίζεται με την πραγματική μας οικονομία

Επιστροφή στο χωριό λοιπόν, για επιβίωση και παραγωγή, αλλά με σχέδιο και γνώση κι όχι ως κούφιο σύν-
θημα ή παγίδα για αφελείς

»“ 

Η ανασύνθε-
ση του ΑΕΠ θα 
προέλθει μόνο 
μέσα από την 
παραγωγή προ-
ϊόντων ποιότη-
τας
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» μικρή επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα, 2010-2011, των Σταύ-

ρου Ιωαννίδη και Στελίνας Χατζηχρή-
στου). 

Κι όμως, ο τομέας αυτός δημιουρ-
γεί σχετικά εύκολα θέσεις εργασίας και 
αυτο-απασχόλησης. Για τις μικρές οι-
κογενειακές επιχειρήσεις τα πράγμα-
τα μιλούν από μόνα τους. Για τις μεσαί-
ες ή μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, 
όπου απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια, 
τα πράγματα είναι δύσκολα. Με βάση 
τη δραματική εμπειρία του παρελθό-
ντος (μεγάλα δάνεια, υψηλά επιτόκια, 
κόστος μελετών, κόστος των κτιριακών 
εγκαταστάσεων κοκ) γνώμη μου εί-
ναι ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και 
σωστή εκτίμηση των δεδομένων, ειδι-
κά στην εποχή της κρίσης. Επομένως, 
είτε μιλούμε για παραδοσιακές είτε για 
νέες καλλιέργειες, η στροφή στον αγρο-
τικό τομέα προϋποθέτει ρεαλισμό, προ-
σαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και 
όχι απομίμηση ξένων προτύπων, προ-
ϋποθέτει επίσης προσωπική εργασία, 
διάθεση συνεργασίας με ομοειδείς επι-
χειρήσεις για συνέργειες και οργάνω-
ση της εμπορικής διάθεσης του προϊ-
όντος. Σημαίνει κοινωνική αναβάθμι-
ση του αγρότη, του παραγωγού γενικό-
τερα, σημαίνει τελικά μια άλλη στάση 
ζωής, αφού οι σχέσεις παραγωγού και 
καταναλωτή μπαίνουν σε νέα φάση. 

Επιστροφή στο χωριό, λοιπόν, για 
επιβίωση και παραγωγή, αλλά με σχέ-
διο και γνώση κι όχι ως κούφιο σύν-
θημα ή παγίδα για αφελείς. Ένα χω-
ριό σύγχρονο, αφού η πρόσβαση είναι 
πλέον εύκολη, οι υποδομές λειτουργι-
κές και η ποιότητα ζωής ανθρώπινη, 
καλύτερη σε σχέση με αυτά που ζουν 
οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων. Ένα 
χωριό που παράγει, που αποτελεί μια 
οργανωμένη, δραστήρια και αλληλέγ-
γυα τοπική κοινότητα ανθρώπων, που 
κάνει χρήση των σύγχρονων τεχνολο-
γιών, που ζει μέσα από την ειλικρινή 
συνεργασία των παραγωγών, των βιο-
τεχνιών, του εμπορίου και των κατανα-
λωτών. Για την προώθηση του νέου συ-
στήματος των αγρο-συνεργειών απαι-
τείται ριζικός επανασχεδιασμός των 
δημοσίων πολιτικών, επανεξέταση των 
κοινοτικών και εθνικών επιδοτήσεων, 
αξιοποίηση των τάσεων της νέας ΚΑΠ, 
ριζική αναθεώρηση της τεχνικής εκ-
παίδευσης, σύνδεση της παραγωγής 
με την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, 
εθνική πολιτική γης. Το νέο οικονομι-
κό μοντέλο πρέπει να είναι δυναμικό, 
παραγωγικό, ποιοτικό και εξωστρεφές. 
Κι αυτό σημαίνει εργασία, συνεργασία, 
συνέργειες, ώστε να υπάρξει οικονο-
μική ανάκαμψη, αμοιβαίο όφελος και 
ανάδειξη του εθνικού δυναμικού μέσα 
από μια πραγματικά βιώσιμη ενδογενή 
ανάπτυξη.

*Συγγραφέας του βιβλίου Πίσω 
στο χωριό…Η απάντηση στην κρίση 
είναι η αγροτική παραγωγή, εκδό-
σεις Λιβάνη.

Τα πρώτα τελικά αποτελέσματα της απογρα-
φής του 2011 προκάλεσαν μεγάλη απογο-
ήτευση στο πανελλήνιο. Κατ’ αρχάς, εντοπί-
στηκε μια τεράστια απόκλιση από τις πρώτες 
εκτιμήσεις πριν από ένα χρόνο, τότε που η 
ΕΛΣΤΑΤ έδινε γενικό πληθυσμό 10.787.690. 
∆ώδεκα μήνες αργότερα, με τα οριστικά απο-
τελέσματα της καταγραφής, ανακοινώθηκε 
ότι ο πληθυσμός μας μόλις μετά βίας φτάνει 
τα 9.903.268! Βεβαίως, κανείς δεν εξήγησε 
πώς προέκυψε αυτή η διαφορά των 800.000 
μεταξύ της εκτίμησης και των τελικών απο-
τελεσμάτων. Επιπροσθέτως να σημειωθεί 
πως η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, βά-
σει των δημογραφικών δυναμικών της προη-
γούμενης δεκαετίας, εκτιμούσε ότι θα υπάρ-
ξει… αύξηση του πληθυσμού στην Ελλάδα 
της τάξης των 11.329.600! 

Τ ο σκηνικό που στήνεται είναι εφιαλτι-
κό. Όλοι, λίγο πολύ, γνωρίζουμε τι γί-
νεται. Πρώτον, υπάρχει μεγάλο ρεύμα 
φυγής νέων ανθρώπων στο εξωτερικό, 

το οποίο έχει αναλυθεί εξαντλητικά από τις σελί-
δες της Ρήξης. ∆εύτερον, οι ρυθμοί γεννητικότη-
τας καταρρέουν, μέσα στο κλίμα της γενικευμένης 
κρίσης που σοβεί. Τρίτον, υπάρχει μαζική υποκα-
τάσταση Ελλήνων από τους μετανάστες, που κατα-
φθάνουν και εγκλωβίζονται στη χώρα μας. 

Σε ό,τι αφορά στους ρυθμούς γεννητικότητας, 
η Ελλάδα διατηρεί τους χαμηλότερους δείκτες πα-
γκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας και του World Factbook της CIA, η 
Ελλάδα έχει περάσει σε φάση υπογεννητικότη-
τας από το 1981, καθώς ο ρυθμός μειώθηκε κάτω 
του 2.1, που θεωρείται το σημείο πληθυσμιακής 
ισορροπίας. Από εκεί και πέρα σημειώνεται μια 
δραστική πτώση, από το 2.09 του 1981 σε 1.68 
το 1985! …Και η πτώση συνεχίζεται αμείωτη, για 
να φτάσει στο ιστορικό χαμηλό, το 2001 (1.25), και 
να ακολουθήσει μια μικρή άνοδος μέχρι το 2008 
(1.5). Ωστόσο, μέσα στην κρίση, οι ρυθμοί και 
πάλι μειώνονται, κι έτσι η εκτίμηση της CIA για το 
2012 είναι 1.39.

Οι αριθμοί δεν μπορούν να αποτυπώσουν 
εντελώς τη δεινή πραγματικότητα. Γι’ αυτό χρειά-
ζεται να πούμε μερικά πράγματα παραπάνω: Οι 
δημογράφοι ξεχωρίζουν δύο διαφορετικές κατα-
στάσεις υπογεννητικότητας. Υπάρχει μια ασφαλής 
ζώνη άνω του 1.6, όπου η πτώση του πληθυσμού 
ελέγχεται και μπορεί να αντιστραφεί. Κάτω από 
αυτό το όριο υπάρχει πληθυσμιακή κατάρρευ-
ση. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: Μια κοινωνία 
που καταγράφει ρυθμούς γεννήσεων 1.8, θα έχει 
διατηρήσει το 80% του πληθυσμού της στο τέλος 
του τρέχοντος αιώνα. Κοινωνίες που, αντίστοιχα, 
έχουν ρυθμό 1.3, θα χάσουν τα 3/4 του πληθυ-
σμού τους κατά την ίδια περίοδο! 

Η δημογραφική κατάρρευση έχει πολλαπλές 
διαστάσεις. Ασφαλώς, δεν είναι μόνο ποσοτικές, 
είναι και ποιοτικές. Κατ’ αρχάς, υπάρχει θέμα με 
το συνταξιοδοτικό, καθώς μια γερασμένη κοινω-
νία δεν μπορεί να διατηρήσει βιώσιμα συστήμα-
τα πρόνοιας. Κάπως έτσι καταλήγουμε στην εξάρ-
τηση από τα μεταναστευτικά ρεύματα και τη μετα-
βολή των σύγχρονων κοινωνιών σε οιονεί δου-

λοκτητικές. ∆εύτερον, έχει καταγραφεί συσχέτιση 
των χαμηλών δεικτών δημογραφίας στις συμπε-
ριφορές των γενεών, καθώς είναι γνωστό ότι τα 
μοναχοπαίδια είναι πιο εύκολο να αναπτύξουν 
τάσεις ναρκισσισμού και αυτοαναφορικότητας. 
Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση στην Κίνα για το 
πώς η πολιτική του ενός τέκνου έχει οδηγήσει σε 
γενιές κακομαθημένων Κινέζων –και έχει ανα-
πτυχθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός γύρω από 
την επανεκπαίδευση των οικογενειών, ώστε να 
μη συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά στα δικά 
μας, σαφέστατα υπάρχει συσχέτιση με την αποφα-
σιστική στροφή της ελληνικής κοινωνίας στις οι-
κογένειες με ένα παιδί από το 1980 κι έπειτα, με 
τον παιδοκεντρισμό που κυριαρχεί στη χώρα και 
την εξύψωση ενός ακραίου καταναλωτικού εκτσο-
γλανισμού της αμάθειας ως ύψιστο παιδαγωγικό 
πρότυπο. 

Έπειτα απ’ όλα αυτά, και δίχως να πέφτουμε 
στην παγίδα των ντετερμινισμών, είναι πολύ ξεκά-
θαρο ότι ο δημογραφικός παράγοντας είναι απο-
φασιστικός, ποσοτικά και ποιοτικά, για την κα-
τάσταση μιας κοινωνίας. Στην Ελλάδα, εδώ και 
χρόνια, έχει κατασκευαστεί μια κυρίαρχη δήθεν 
προοδευτική ιδεολογία εξωραϊσμού της δημο-
γραφικής κατάρρευσης, που απαγορεύει κατ’ αρ-
χάς και κατ’ αρχήν οποιαδήποτε συζήτηση, ως 
τάχα απομεινάρι ενός δεξιού αυταρχισμού. Πρό-
κειται για την απόλυτη γελοιότητα, και στην ου-
σία του επιχειρήματος, καθώς μια κοινωνία ελεύ-
θερων ανθρώπων θα πρέπει σαφώς να είναι σε 
θέση να ελέγχει και να αποφασίζει για τη δημο-
γραφική της εξέλιξη, και να απολαμβάνει τις θε-

τικές συνέπειες μιας ισορροπημένης κατάστασης. 
Βρισκόμαστε πολύ πέραν αυτού. Εδώ, οι κυ-

βερνώντες και οι παραγωγοί της πολιτικής, ηλί-
θιοι και ασόβαροι, δεν έχουν σκεφτεί καν το δη-
μογραφικό πρόβλημα ως πολιτικό πρόβλημα. Γι’ 
αυτό και επεξεργάζονται διαρκώς πολιτικές που 
τιμωρούν φορολογικά τους πολύτεκνους, στερώ-
ντας τους σχεδόν από οποιαδήποτε πρόνοια, λες 
και θέλουν να ενισχύσουν, αντί να καταπολεμή-
σουν τη δημογραφική κατάρρευση. Ωστόσο, οι 
συνέπειες θα πέσουν πάνω από τα κεφάλια όλων 
μας, διότι, μια κοινωνία που γερνάει, είναι στα θε-
μέλιά της μια κοινωνία ανήμπορη ν’ αλλάξει, ανή-
μπορη ν’ αντισταθεί. Είναι στην ουσία της μια μοι-
ρολατρική κοινωνία. 

Εμείς, από την πλευρά μας, πρέπει να τσακί-
σουμε την ιδεολογία της μοιρολατρίας που έχουν 
επιβάλει οι πολιτικές και οι πνευματικές ελίτ. Το 
δημογραφικό πρόβλημα πρέπει να εκδημοκρα-
τιστεί, να ξεφύγει από την κυρίαρχη εθνομηδε-
νιστική λογοκρισία. Και αυτό δεν προϋποθέτει 
μόνο μέτρα κοινωνικής πολιτικής, γιατί εν τέλει 
το δημογραφικό δεν είναι ένα ψυχρό τεχνοκρα-
τικό πρόβλημα. Εξάλλου, για να μπορέσουμε να 
επιβάλουμε μέτρα σε μια στιγμή που οι Γερμα-
νοί και η Τρόικα στην πραγματικότητα θεωρούν 
άχρηστες τις γεννήσεις Ελλήνων, καθώς σκοπεύει 
να αξιοποιήσει, στις ειδικές οικονομικές ζώνες, τις 
εργατικές ρεζέρβες των μεταναστών, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουμε μια βαθύτερη αλλαγή στη 
συνείδηση της χώρας. Θα πρέπει να γίνει μια με-
γάλη πολιτιστική επανάσταση. Μόνον έτσι μπο-
ρεί να ανατραπεί η «δημογραφική παγίδα» στην 
οποία έχουμε πέσει, μέσω μιας μεγάλης κοινωνι-
κής κινητοποίησης. Κατά κάποιον τρόπο, θα πρέ-
πει να γίνουμε όλοι Παλαιστίνιοι, να δούμε δηλα-
δή το δημογραφικό με όρους εθνικής απελευθέ-
ρωσης, να το εντάξουμε οργανικά στη στρατηγι-
κή της. «Να κάνουμε έναν Έλληνα ακόμα», όπως 
λέει και το τραγούδι, αφού «η Ελλάδα μας πληγώ-
νει όσο κανείς».

Του Σωτήρη Τλούπα

Η δημογραφική κρίση απαντάται μόνο μ’ ένα «κίνημα γεννήσεων»

Μια αναγκαία επανάσταση

“ 

Σε ότι αφορά τους ρυθ-

μούς γεννητικότητας, η 

Ελλάδα διατηρεί τους 

χαμηλότερους δείκτες 

παγκοσμίως.

Το δημογραφικό πρόβλημα πρέπει να εκδημοκρατιστεί, να ξεφύγει από την κυρίαρχη εθνο-
μηδενιστική λογοκρισία.
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Τα μέτρα του νέου μεσοπρόθε-
σμου πλαισίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, ύψους 11,5 δισ. 
ευρώ, επιχειρείται να εμφανι-
στούν με δύο τρόπους: ως «τελευ-
ταία ευκαιρία» ώστε να αποκατα-
σταθεί η «αξιοπιστία» της Ελλάδας 
έναντι των δανειστών της, αλλά 
και ως η τελευταία μεγάλη επιβά-
ρυνση που θα υποστεί ο ελληνι-
κός λαός στην πορεία της αποκα-
τάστασης της χαμένης ανταγωνι-
στικότητας. Ύστερα από αυτό, η 
κυβέρνηση θα δώσει τη μεγάλη 
μάχη της... ανάκαμψης. Λαμπρά! 
Τόσο απλό ήταν, λοιπόν... 

Α υτή βεβαίως είναι η ει-
κόνα που επιχειρούν 
να εμπεδώσουν η συ-
γκυβέρνηση, μια ομά-

δα «εκσυγχρονιστών» (τους θυμάται 
άραγε κανείς;) οικονομολόγων και 
τα... συμβεβλημένα με την τρόικα 
ΜΜΕ. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς 
άλλος δεν συμφωνεί μαζί τους. ∆ιότι, 
απλούστατα, οι ίδιοι οι αριθμοί τους 
διαψεύδουν.

Οι σημαντικότεροι αφορούν το 
τελικό κόστος της «προσαρμογής» 
για τη διετία 3013 - 2014, το οποίο, 
παρότι ανεπισήμως ήδη γράφεται ότι 
θα ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ –τόσα 
τα υπολόγισε ο Γιούνκερ στη συνά-
ντησή του με τον Σαμαρά–, αν συνυ-
πολογιστούν όλα τα δημοσιονομικά 
δεδομένα και οι φορολογικές επιβα-
ρύνσεις των νοικοκυριών, θα αγγί-
ξουν τα 22,5 δισ. Θα είναι δηλαδή 
σχεδόν τα διπλάσια από τα αρχικώς 
προϋπολογισθέντα.

Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι 
αυτά τα χρήματα θα αφαιρεθούν 
πρωτίστως από το κοινωνικό κρά-
τος που έχει απομείνει. Η συνταγή εί-
ναι γνωστή: οριζόντια, υφεσιακή και 
καταστροφική για τα φτωχά και με-
σαία στρώματα, με σοβαρότατες επι-
πτώσεις στην υγεία, την πρόνοια, την 
ασφάλιση, την παιδεία κ.λπ.

Είναι πολλά τα λεφτά, Αντώνη.
Έως εδώ ουδεμία έκπληξη. Όπως 
δεν θα μας προξενήσει καμιά έκπλη-
ξη το ότι η τρόικα θα απορρίψει μια 
σειρά μέτρα ζητώντας άλλα, πιο «αξι-
όπιστα». Αν συνυπολογίσουμε πόσο 
περισσότερο πρόκειται να ανέβει ο 
τελικός λογαριασμός, τότε όλοι μπο-
ρούμε να καταλάβουμε ότι οι ανα-
κοινώσεις αυτών των ημερών δεν εί-
ναι τίποτε μπροστά σε ό,τι θα ανακοι-
νωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Ο Βενιζέλος άλλωστε, ως συνήθως, 
έσπευσε να προαναγγείλει ότι σύντο-
μα θα χρειαστούν και άλλα μέτρα...

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προ-
σθέσουμε και ένα ίσου ύψους «πα-
κέτο», το οποίο συνδέεται ευθέως με 
το... αίτημα της συγκυβέρνησης για 
διετή «επιμήκυνση» της εφαρμογής 
των ανειλημμένων έναντι των δα-
νειστών δεσμεύσεων της χώρας. Η 
«επιμήκυνση», βεβαίως, δεν είναι τί-
ποτε άλλο από ομολογία αποτυχί-
ας στην εφαρμογή τους και σε καμιά 
περίπτωση δεν συνεπάγεται «επιμε-
ρισμό» των βαρών, όπως συνήθως 
υποστηρίζεται από τους υποστηρι-
κτές της. Αντιθέτως, η χρονική αυτή 
μετάθεση θα στοιχίσει επιπλέον 18 
δισ. ευρώ – κατά τους μετριοπαθείς 
υπολογισμούς της κυβέρνησης. Κατ’ 
άλλους υπολογισμούς η «επιμήκυν-
ση» θα κοστίσει πολύ περισσότερα, 
με πολλές δημοσιευμένες προσεγγί-
σεις να φέρνουν τον λογαριασμό στο 
διπλάσιο ποσόν.

Όσα όμως κι αν είναι, η Ελλάδα 
θα αναλάβει να καλύψει αυτό το χρη-
ματοδοτικό κενό... μόνη της. Αυτό επι-
θυμεί η ευρωζώνη, η οποία δεν δια-
νοείται να καταβάλει αυτά τα χρήμα-
τα, και αυτό έχει ήδη αποδεχθεί η συ-
γκυβέρνηση, σύμφωνα με πρόσφατο 
ρεπορτάζ των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, το 
οποίο επικαλείται κυβερνητικό έγ-
γραφο που φέρεται να έχει διοχετευ-
θεί στη βρετανική εφημερίδα από το 
επιτελείο του Σαμαρά.

Πηγές χρηματοδότησης θα εί-
ναι, κατά βάση, τα έντοκα γραμμάτια 

–ο πιο επαχθής τρόπος δημόσιου δα-
νεισμού–, το δάνειο του ∆ΝΤ, αλλά 
και προσδοκώμενη εξοικονόμηση 
από μια υποτιθέμενη, αλλά όχι συμ-
φωνημένη, τετραετή μετάθεση της 
έναρξης αποπληρωμής του πρώτου 
δανείου της τρόικας. Με απλά λόγια, 
η συγκυβέρνηση επιλέγει μια ρύθμι-
ση η οποία απεμπλέκει –άγνωστο σε 
ποιον βαθμό και για πόσο– την ευρω-
ζώνη από την ευθύνη για την πορεία 
της Ελλάδας, φορτώνοντας στις πλά-
τες όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά 
και του ελληνικού λαού, το σύνολο 
της ευθύνης, ύστερα μάλιστα από μια 
τριετία καταστροφής της οικονομίας.

Πίσω όμως από την αναζήτη-
ση αδιεξόδων επιμέρους ρυθμίσε-
ων, παραμονεύει η μόνη λογικά ανα-
μενόμενη: μια ακόμη χρεοκοπία 
μέσω νέου «κουρέματος» του χρέους, 
η οποία δεν θα είναι η τελευταία...
Εφιαλτική προοπτική
Πέρα από τις προφανείς πολιτικές 

συνέπειες από μια –έστω προσωρι-
νή– απαλλαγή της ευρωζώνης από τη 
χρηματοδοτική και ίσως την πολιτική 
ευθύνη για την Ελλάδα και την ακό-
μη μεγαλύτερη πρόσδεση της χώ-
ρας μας στο ∆ΝΤ, για τη συγκυβέρ-
νηση εγείρονται πλέον πολλά θέμα-
τα, τα οποία δεν αφορούν τη συνή-
θη αντιπολιτευτική σούπα. Αντιθέτως 
συγκλίνουν όλα προς το κύριο ερώ-
τημα: Ποια Ελλάδα ονειρεύεται αυτή 
η κυβέρνηση; Τα σημερινά δεδομένα 
προϊδεάζουν για μια εφιαλτική προο-
πτική:
1. Η υποτιθέμενη επιδίωξη για μια 
στοχευμένη εσωτερική υποτίμηση, 
αναγκαστική, επειδή δεν μπορούσε 
να επιτευχθεί ομαλά μέσω νομισμα-
τικής υποτίμησης λόγω της συμμε-
τοχής μας στο ευρώ, έχει εξελιχθεί σε 
μια άναρχη και διαρκώς επιταχυνό-
μενη καταστροφή οικονομίας, παρα-
γωγικών υποδομών και κοινωνίας.

2. Το επιχείρημα περί διαφθοράς, 
χάριν της οποίας θα έπρεπε να ξηλω-
θεί ολόκληρο το κράτος, είναι έωλο 
από πολλές πλευρές, αφού μετά βίας 
συγκαλύπτει τη μεθοδευμένη διάλυ-
ση και ιδιωτικοποίηση των ήδη ασθε-
νών δομών του, η οποία απλώς θα 
επιταχύνει τη συνολική κατάρρευσή 
του με τραγικές συνέπειες. Η... «επι-
στροφή στη δραχμή» από το 2010 
σύντομα θα μοιάζει –από αμιγώς οι-
κονομική σκοπιά– ένα ήπιο σενά-
ριο ακόμη και για τους εχθρούς της, 
αν συνεχιστεί η σημερινή πορεία.

3. Αν πάλι υποθέσουμε ότι ο μοναδι-
κός εθνικός στόχος είναι η παραμονή 

στο ευρώ, τότε θα πρέπει να αναρω-
τηθούμε ποια Ελλάδα θα συμμετέχει 
στο ευρωπαϊκό νόμισμα και με ποιον 
ρόλο, με ποια θέση στον καταμερι-
σμό εργασίας. Μήπως η επίσημη 
εξαγγελία, από τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης Κ. Χατζηδάκη, των γερμανικής 
απαίτησης Ειδικών Οικονομικών 
Ζωνών –πρώτη φορά σε χώρα της 
ευρωζώνης– περιγράφει επαρκώς τη 
θέση που προορίζεται για μας στο ευ-
ρωνομισματικό σύστημα;

4. Η Ελλάδα, πολύ πιο εύρωστη, πιο 
ικανή να αντεπεξέλθει στους κρα-
δασμούς πριν από την είσοδό της 
στο ευρώ, έχασε τεράστιο μέρος από 
την ανταγωνιστικότητά της στο πλαί-
σιο ενός νομίσματος το οποίο λει-
τούργησε ως μεταφορέας πόρων 
προς το ευρωπαϊκό κέντρο, καθιστώ-
ντας τη Γερμανία απόλυτη κυρίαρχο 
και απομυζώντας ολόκληρη τη ζώνη 
του ευρώ. Σήμερα, κατά τους ισχυρι-
σμούς των μνημονιακών καθηγητά-
δων, έχει ανακτήσει έως και τα τέσσε-
ρα πέμπτα της χαμένης ανταγωνιστι-
κότητας. Κι όμως, η μόνη προοπτική 
που διαγράφεται μπροστά της είναι 
να γίνει ολόκληρη μια κινεζικού τύ-
που Ειδική Οικονομική Ζώνη.

5. Τέλος, αυτές τις μέρες, με αφορμή 
και την περιοδεία Σαμαρά, αλλά κυ-
ρίως τη φασαρία για τον μελλοντι-
κό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας στη διαχείριση της κρί-
σης του ευρώ, συζητείται εκ νέου το 
ήδη γνωστό σχέδιο της Γερμανίας για 
«αμοιβαιοποίηση» ενός μέ-
ρους του συνολικού ευρωπα-

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Ξέρουμε πώς θέλουμε
Τελευταία ευκαιρία ή χαριστική βολή; 

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποια Ελλάδα θα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό νόμισμα και με ποιον ρόλο, ποια θέση στον καταμερισμό εργασίας.

“ 

Το νέο «κούρε-

μα» του χρέους 

δε θα είναι τί-

ποτα λιγότερο 

από μια λογι-

κά αναμενόμενη 

χρεοκοπία» »
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ϊκού χρέους με αντάλλαγμα την 
παραχώρηση –κατ’ ουσίαν στους 

Γερμανούς– της πλήρους δημοσιονομι-
κής και πολιτικής κυριαρχίας των χω-
ρών-μελών της ευρωζώνης.

Μεταξύ των διαφόρων παραλλαγών 
που προτείνονται από πολλές πλευρές, ξε-
χωρίζει η «πρόταση» για παραπομπή στο 
ευρωδικαστήριο των χωρών που παρα-
βιάζουν τους δημοσιονομικούς «χρυσούς 
κανόνες». Κι αυτό παρότι είναι γνωστό ότι 
η Γερμανία και η Γαλλία ήταν οι πρώτοι 
παραβάτες και ότι νομιμοποίησαν, αν δεν 
ενθάρρυναν, την παραποίηση των δημο-
σιονομικών μεγεθών πολλών χωρών, με-
ταξύ των οποίων και της Ελλάδας, προκει-
μένου να διευρυνθεί και να συντηρηθεί η 
ευρωζώνη...

Η παράθεση ακόμη περισσότερων, 
γνωστών εν πολλοίς, δεδομένων, δεν πρό-
κειται να προσθέσει πολλά στη διερεύνη-
ση του βασικού ερωτήματος. Απλώς επι-
σημαίνει την αναγκαιότητα μιας απάντη-
σης.

Ποιο σχέδιο;
Η Ελλάδα, λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων 
των παραμέτρων της κρίσης, δεν είναι μια 
χώρα που μπορεί να κάνει εύκολες επι-
λογές. ∆εν έχει την πολυτέλεια να επιλέ-
ξει τον δρόμο της βασισμένη μόνο σε οι-
κονομικά ή μόνο σε γεωπολιτικά δεδομέ-
να. Απαιτείται σύνθεση και μάλιστα πολυ-
επίπεδη, για πολλούς λόγους. 
• Η θέση της ως ευρωπαϊκού –και εν γέ-
νει δυτικού– συνόρου, με όλες τις συνέπει-
ες (από τα εθνικά της ζητήματα έως το με-
ταναστευτικό), η σύνθετη ελληνική, ευρω-
παϊκή και βαλκανική της ταυτότητα, αλλά 

και ο σύνθετος γεωπολιτικός ρόλος της 
είναι στοιχεία που κανείς δεν μπορεί να 
αγνοήσει επιχειρώντας να ορίσει τη μοί-
ρα της. 
• Είναι μια χώρα η οποία επί δεκαετίες 
έτρωγε από τις σάρκες της για να συ-
ντηρήσει ένα άθλιο καταναλωτικό μοντέ-
λο. Αφού κατανάλωσε τη βιομηχανία της, 
τη γεωργία της, την περιφέρειά της, τον λιτό 
τρόπο ζωής της, βρέθηκε χρεωμένη στους 
εγχώριους (λιγότερο) και τους διεθνείς (πε-
ρισσότερο) τοκογλύφους και κερδο-
σκόπους. Ύστερα, με καταλύτη τη συμμε-
τοχή της στο ευρώ, πτώχευσε.
• Η πολιτική, οικονομική και πνευματι-
κή της ελίτ είδε πάντα το κράτος –δηλα-
δή τους φόρους και τις συνταξιοδοτικές ει-
σφορές των Ελλήνων– ως ένα μεγάλο και 
ανεξάντλητο πορτοφόλι, το οποίο θα 
χρηματοδοτούσε εσαεί τον παρασιτισμό 
της. Τώρα, για να παρατείνει όσο μπορεί 
την επιβίωσή της, σπεύδει να ξεπουλήσει 
ολόκληρο το κράτος, όλες τις κοινωφελείς, 
επιστημονικές και παραγωγικές υποδο-
μές του, όλα τα μελλοντικά έσοδά του, όλες 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του.

Μια και σε αυτή τη διαδικασία δεν 

πρέπει να υπάρχουν άλλοι... δικαιούχοι 

πλην τοκογλύφων και ανθύπατων, θεω-

ρείται συνεπώς... «ευχής έργον» η ολοέ-

να διογκούμενη τάση εγκατάλειψης της 

χώρας από τους πιο ικανούς και μορφω-

μένους νέους της. Οι φτωχοί, οι ανήμπο-

ροι, οι ηλικιωμένοι, οι διαθέσιμοι για κάθε 

είδους και κάθε αμοιβής εργασία, όσοι 

με επιλογή τους μείνουν για να αντιστα-

θούν, καθώς και οι... μετανάστες, δύσκο-

λα θα μπορούν να διεκδικήσουν μερίδιο 

από την περιορισμένη πίτα. Εξ άλλου για 

την αστυνόμευση και τον έλεγχό τους θα 

υπάρχει η... Χρυσή Αυγή. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ποιο είναι το 

εθνικό σχέδιο που μπορούν να αντιπαρα-

θέσουν οι τρεις... καμπαλέρος της συγκυ-

βέρνησης; Ποιο είναι το σχέδιο της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ; Μέ-

χρι τώρα, κανένα. ∆υστυχώς, το μοναδι-

κό συγκροτημένο το έχει η... τρόικα. Για να 

διαμορφωθεί όμως ένα τέτοιο σχέδιο, η 

πρώτη προϋπόθεση είναι η «ακτινογρά-

φηση» του ελληνικού ζητήματος. Τέτοια, 

μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει καμιά πολιτι-

κή δύναμη. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η λα-

ϊκή οργή θα βρίσκει διέξοδο σε επιλογές 

απελπισίας, οι οποίες πάντα είναι οι χει-

ρότερες...

την Ελλάδα;  

Η Ελλάδα, λαμβανόμενων υπ’ όψιν όλων των παραμέτρων της κρίσης, δεν είναι μια χώρα που μπορεί να κάνει εύκολες επι-
λογές. ∆εν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει τον δρόμο της βασισμένη μόνο σε οικονομικά ή μόνο σε γεωπολιτικά δεδομένα.

“ 

Τα εθνικά οράματα-

σχέδια χτίζονται με 

υλικά τον πόνο και 

τη συντριπτική αυτο-

γνωσία

Όχι μια νέα 
κουρελού...  

Και κάτι τελευταίο: Όποιος αποτολ-

μήσει να ισχυριστεί ότι... διαθέτει 

εθνικό σχέδιο και όραμα, όποιος 

διανοηθεί να ισχυριστεί ότι μιλά-

ει για «παραγωγική ανασυγκρότη-

ση» και άλλα τέτοια εύηχα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι 

οι συνέπειες από τη σημερινή εξελισσόμενη κατάρ-

ρευση θα είναι μακροχρόνιες – αυτό το τελευταίο θα 

πρέπει να το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος 

θα κάνει τεράστιο λάθος αν πιστέψει ότι υπάρχει «μα-

γική λύση».

Η τεράστια ζημία από την εξελισσόμενη κατεδάφιση 

βασικών θεσμών και δομών του ελληνικού κράτους 

και της κοινωνίας δεν θα αποκατασταθεί παρά μόνον 

ύστερα από σκληρούς αγώνες –όχι μόνο διεκδίκη-

σης αυτονόητων δικαιωμάτων, αλλά και προσφο-

ράς– ανιδιοτελούς και ενίοτε χωρίς άμεση ανταπόδο-

ση. Αρκεί αυτή η προσφορά να ωφελεί την πατρίδα 

και όχι τους κατακτητές και τα εντεταλμένα παράσι-

τά τους.

Το ανθρωποφαγικό κατασκεύασμα που είχαμε χτί-

σει επί δεκαετίες καταρρέει, όχι μόνο εξαιτίας της κα-

ταστροφικής πολιτικής διαχείρισης, αλλά και λόγω 

της ανεπάρκειας –ή αδυναμίας ή απροθυμίας– της 

κοινωνίας να οραματιστεί και να διεκδικήσει ένα βι-

ώσιμο εθνικό μέλλον. Η κατάρρευση του παλαιού 

τρόπου ζωής και κατανόησης του εαυτού μας δεν 

έχει ολοκληρωθεί και πιθανότατα, θα λάβει συντρι-

πτικό τέλος, εξαιτίας της ανεπάρκειας της ελλαδικής 

ελίτ –σε όλες τις μορφές της– να ανοίξει, τουλάχιστον, 

το αλεξίπτωτο. Αλλά και λόγω της αδυναμίας της κοι-

νωνίας –δηλαδή, όλων μας– να δει, εν μέσω πανικού, 

τον εαυτό της στον καθρέφτη.

Τα εθνικά οράματα και σχέδια δεν χτίζονται με συ-

γκόλληση διαχειριστικών κουρελιών, σαν αυτά που 

γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αντιθέτως χτί-

ζονται με υλικά τον πόνο και τη συντριπτική αυτο-

γνωσία. Αν καταφέρουμε τουλάχιστον ως κοινωνία 

και ως έθνος να σταματήσουμε σε ένα στοιχειωδώς 

ανεκτό επίπεδο, από το οποίο θα γίνει η νέα εκκίνη-

ση, ας μην υφάνουμε μια νέα ιδεολογική και πολι-

τική κουρελού χωρίς αρχές και στόχους. Αυτό ήδη 

το πληρώσαμε ακριβά και θα το πληρώσουμε πολύ 

ακριβότερα. Τουλάχιστον ας μάθουμε από τα λάθη 

μας..

!

»
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Εδώ και δεκαεπτά μήνες η Συρία 
συγκλονίζεται, από μαχητικές δι-
αδηλώσεις αρχικά, ενάντια στο 
ανελεύθερο καθεστώς του Άσαντ 
και, τους τελευταίους μήνες από 
έναν αιματηρό εμφύλιο πόλε-
μο. Οι Αμερικανο-ισραηλινοί δι-
αψεύστηκαν στις εκτιμήσεις ότι 
το καθεστώς Άσαντ θα κατέρρεε 
τόσο εύκολα, όπως στις άλλες 
χώρες της «Αραβικής Άνοιξης». 

Σ 
τη Συρία ο στρατός εί-
ναι πολύ πιο οργανω-
μένος, ενώ υπάρχει μια 
μεγάλη ποικιλία θρη-

σκευτικών και εθνοτικών ομάδων. 
Η ισχυρή θρησκευτική μειονότη-
τα των αλαουιτών (12%), παρακλά-
δι του σιιτικού Ισλάμ, που κυβερνά 
τη Συρία εδώ και μισό αιώνα μέσω 
του Μπάαθ, συνεπικουρείται από 
την εξίσου ισχυρή θρησκευτική μει-
ονότητα των χριστιανών (10%), οι 
οποίοι τάσσονται με τον Άσαντ επει-
δή τους παρέχει θρησκευτικές ελευ-
θερίες, αλλά και από το φόβο ότι, αν 
κυριαρχήσουν οι αντιπολιτευόμενοι 
σουνίτες, οι χριστιανικοί πληθυσμοί 
θα υποστούν διώξεις αντίστοιχες με 
αυτές της Αιγύπτου. Από την άλλη, η 
πλειοψηφία των σουνιτών (75%) δεν 
είναι τόσο ενιαία, γιατί μεταξύ αυ-
τών βρίσκονται οι Κούρδοι (9% του 
συνολικού πληθυσμού), που ενώ 
τα προηγούμενα χρόνια διώκονταν 
απηνώς από το καθεστώς, τους τε-
λευταίους μήνες ο Άσαντ, προκειμέ-
νου να μην τους έχει απέναντί του, 
τους παραχώρησε αυτονομία στις 
βόρειες επαρχίες της χώρας. Τέλος, 
σημαντική είναι η δρούζικη μειονό-
τητα (3%), η αρμενική κ.ά.

Όπως στο εσωτερικό το μωσα-
ϊκό των αντιμαχόμενων δυνάμε-
ων δεν επιτρέπει να γείρει οριστι-
κά η πλάστιγγα υπέρ κάποιας πλευ-
ράς, έτσι και στο εξωτερικό οι συνα-
σπισμοί κρατών είναι αμφίρροποι. 
Από τη μια Αμερικανοί και Ισρα-
ηλινοί εκμεταλλεύονται την «Αρα-
βική Άνοιξη» για να βγάλουν από 
τη μέση τον πιο πιστό σύμμαχο του 
Ιράν στην περιοχή, ώστε για να διευ-
κολυνθεί στη συνέχεια η ανάληψη 
δράσης κατά του Ιράν, από  την άλλη 
οι Ρώσοι δεν είναι διατεθειμένοι να 
κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια 

και να χάσουν τη μοναδική σύμμα-
χο χώρα στην περιοχή, που τους δι-
αθέτει εδάφη της για ναυτική βάση 
(στην πόλη Ταρσό). Γι’ αυτό, Ρώσοι 
και Κινέζοι, στις αρχές Φεβρουαρί-
ου του 2012, έθεσαν βέτο στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας στην πρόταση 
για ανάληψη στρατιωτικής δράσης 
στη Συρία.

Η εμπλοκή της Τουρκίας

Η Τουρκία, από την εποχή που η 
Συρία σταμάτησε να παρέχει άσυ-
λο στον Οτσαλάν και στο PKK, είχε 
οικοδομήσει, για περίπου μια δε-
καετία, πολύ καλές σχέσεις μαζί της. 
Απέβλεπε με τον τρόπο αυτό στο να 
την απομακρύνει από την αποκλει-
στική επιρροή του Ιράν. Με βάση 
και τη νεοθωμανική της ιδεολογία, 
μετά τη σύγκρουσή της με το Ισρα-
ήλ, η Τουρκία στράφηκε ακόμα πιο 
έντονα προς τις γειτονικές ισλαμι-
κές χώρες, και πρώτα και κύρια στο 
Ιράν. Η Τουρκία, το καλοκαίρι του 
2010, ψήφισε εναντίον της αμερι-
κανικής πρότασης στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας για περαιτέρω κυρώ-
σεις  κατά του Ιράν, ενώ οι εμπορι-
κές σχέσεις των δύο χωρών μέσα 
σε ένα χρόνο, από το 2010 έως το 

2011, αυξήθηκαν από το 1 δισ. στα 
16 δισ. δολάρια (!), ενώ αγαστή ήταν 
και η συνεργασία τους για την κα-
ταστολή του κουρδικού αντάρτικου. 
Όλα έδειχναν ότι ένας τουρκο-ιρα-
νικός άξονας έτεινε να διαμορφω-
θεί στην περιοχή. Όμως, εντέλει, η 
Τουρκία επέλεξε να στραφεί κατά 
του Άσαντ, στροφή που μπορεί να 
συντελέστηκε για διάφορους λόγους 
όπως: οι αμερικανικές πιέσεις για 
να τα ξαναβρεί με το Ισραήλ, ο φό-
βος ότι ο άξονας με το Ιράν μπορεί 
να καταστεί ανισοβαρής μια και το 

Ιράν κατέχει πυρηνικά, ενώ η Τουρ-
κία όχι, αλλά και για  λόγους θρη-
σκευτικούς – η συριακή αντιπολί-
τευση ασπάζεται το σουνιτικό δόγμα 
όπως και οι Τούρκοι. 

Η Τουρκία στηρίζει με κάθε 
μέσο τη συριακή αντιπολίτευση, 
αφού στην Κωνσταντινούπολη είναι 
η έδρα της, στις γειτονικές με τη Συ-
ρία τουρκικές περιοχές βρίσκονται 
τα στρατόπεδα του αντιπολιτευόμε-
νου συριακού στρατού, ενώ η κοι-
νή αμερικανοτουρκική «Ομάδα Ερ-
γασίας επί Θεμάτων Πληροφοριών, 
Πολιτικής και Στρατού», που ασχο-
λείται με το συριακό, στις 23 Αυγού-
στου, έθεσε τους βασικούς άξονες 
για το πώς θα συνεχίσουν Αμερικα-
νοί και Τούρκοι να υποστηρίζουν 
την αντιπολίτευση και να πιέζουν 
για να καμφθούν οι αντιστάσεις για 
επέμβαση στη Συρία. 

Αυτή η στροφή όμως άνοιξε και 
τον ασκό του Αιόλου για την Τουρ-
κία. Όσα οικοδομούσε τόσα χρόνια 
στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν να 
ανατραπούν. Η συμμαχία με το Ιράν 
έλαβε τέλος, αφού πήρε το μέρος της 
αντιπολίτευσης, ενώ και με το Ιράκ 
οι σχέσεις δεν πάνε καλά, γιατί στον 
εκεί αναζωπυρούμενο ανταγωνισμό 

σιιτών-σουνιτών πήρε το μέρος των 
σουνιτών και οι σχέσεις με τους κυ-
βερνώντες σιίτες πάγωσαν. Επιπρο-
σθέτως, οι Αμερικανοί που ξανα-
πλησιάζουν την Τουρκία, θεωρούν 
ότι η πρόσκαιρη απομάκρυνσή τους 
οφείλεται στα μικρομέγαλα δόγ-
ματα του Νταβούτογλου και βάλ-
λουν προσωπικά κατά του υπουρ-
γού Εξωτερικών, υποσκάπτοντας 
την επιρροή του. 

Το κυριότερο πρόβλημά τους 
όμως είναι πάντα το κουρδικό, το 
οποίο τον τελευταίο ενάμιση μήνα 
πήρε νέες διαστάσεις. Οι Κούρδοι 
εμφανίζονται ως οι πλέον κερδισμέ-
νοι με τα όσα συμβαίνουν στη Συρία. 
Μετά το βόρειο Ιράκ κέρδισαν την 
αυτονομία τους και στη Συρία, στη 
Συρία που τα τελευταία χρόνια είχε 
γίνει ο πιο σκληρός διώκτης τους. 
Στις συριακές περιοχές κυριαρχεί 
η κουρδική οργάνωση PYD που 
έχει πολύ στενές σχέσεις με το PKK 
(τα τελευταία χρόνια πολλά υψηλό-
βαθμα στελέχη του PKK προέρχο-
νται από το συριακό Κουρδιστάν). 
Οι Κούρδοι, ενθαρρυμένοι, ακολου-
θούν πιο επιθετική τακτική απένα-
ντι στον τουρκικό στρατό και από τα 
τέλη Ιουλίου πολιορκούν την 
επαρχία Χακάρι, την πιο νο-

Του Γιάννη Ξένου

Συριακό και Τουρκία
Ο αλαζονικός νεοθωμανισμός εγκλωβίστηκε, ενώ το συριακό ζήτημα εξελίσσεται από ευκαιρία σε παγίδα 

Το κυριότερο πρόβλημα τους όμως είναι πάντα το κουρδικό, το οποίο τον τελευταίο ενάμιση μήνα πήρε νέες διαστάσεις

»

“ 

...Οι Κούρ-
δοι εμφανίζο-
νται πλέον κερ-
δισμένοι. Μετά 
το Ιράκ κέρδι-
σαν την αυτονο-
μία τους και στη 
Συρία, που τα 
τελευταία χρό-
νια ήταν ο πιο 
σκληρός τους 
διώκτης...
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τιοανατολική επαρχία της Τουρκί-
ας, που μοιάζει σαν σφήνα μεταξύ 

Ιράκ-Ιράν. Στόχος τους δεν είναι να κυρι-
αρχούν μόνο στην ύπαιθρο, αλλά και στις 
πόλεις της επαρχίας, ενώ επιτίθενται διαρ-
κώς και στα τουρκικά στρατόπεδα. Αυτή η 
εξέλιξη προβληματίζει την τουρκική κοι-
νωνία, που βλέπει ότι εδώ και ενάμιση 
μήνα ο θεωρητικά πανίσχυρος στρατός 
της δεν μπορεί να ελέγξει μια ολόκληρη 
επαρχία. Οι Κούρδοι, όμως, παίζουν πολύ 
καλά και στο επίπεδο της επικοινωνίας. 
Οι εικόνες με τους Κούρδους βουλευτές, 
που περιόδευαν στη συγκεκριμένη επαρ-
χία, και πέφτοντας σε ένα δήθεν τυχαίο 
μπλόκο των ανταρτών να τους ασπάζο-
νται και χαριτολογούν μαζί τους, συγκλό-
νισαν την Τουρκία. Τέλος, οι βομβιστικές 
επιθέσεις σε πόλεις της νότιας Τουρκίας 
με μεικτό πληθυσμό (τουρκικό-κουρδι-
κό) προβληματίζουν τους Τούρκους αξιω-
ματούχους για το κατά πόσον οι Κούρδοι 
θέτουν σε εφαρμογή σχέδιο για ανταλλα-
γή τουρκικού και κουρδικού πληθυσμού 
στο εσωτερικό της Τουρκίας. Σύμφωνα με 
το υποτιθέμενο σχέδιο, το κουρδικό αυτο-
νομιστικό κίνημα με τέτοιες επιθέσεις επι-
χειρεί να αυξήσει την ένταση μεταξύ 
Κούρδων και Τούρκων, σε τέτοιο βαθ-
μό που να αρχίσουν να φεύγουν Τούρκοι 
από τις κουρδικές επαρχίες και να εκδιω-
χθούν οι Κούρδοι από τις τουρκικές πε-
ριοχές που είναι μειοψηφία. Πολλοί λένε 
ότι μετά το Ιράκ και τη Συρία, η επόμενη 
χώρα που οι Κούρδοι έχουν πολλές πιθα-
νότητες να πετύχουν την αυτονομία τους 
είναι η Τουρκία. 

Η νεοθωμανική αίγλη των σχεδια-
σμών του Ερντογάν στη Μέση Ανατολή 
αυτό το καλοκαίρι, λόγω της πολυπλο-
κότητας της περιοχής και του ότι σε αυτή 
δρουν πολλοί παράγοντες που δεν θέλουν 
να δουν την Τουρκία να έχει την πρωτο-
καθεδρία, μοιάζει να θολώνει. Η Τουρκία 
προσκρούει και σε κάτι ακόμα: ενώ είναι 
μια χώρα που κυριαρχούν οι σουνίτες, 
έχει έναν περίγυρο κρατών όπου οι σιίτες, 
αν δεν είναι πλειοψηφία, όπως στο Ιράν 
και το Ιράκ, είναι ισχυρές μειοψηφίες και 
κατέχουν κεντρική θέση, όπως στη Συρία 
και τον Λίβανο. Καθώς φουντώνει η δια-
μάχη σιιτών – σουνιτών, προστίθεται ένας 
ακόμα  ανασχετικός παράγοντας ως προς 
τις επιδιώξεις της. Και, εξάλλου, στο εσω-
τερικό της ίδιας της Τουρκίας, οι αλεβί-
δες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% 
του πληθυσμού, και αν αναζωπυρωθεί 
και αυτή η αντίθεση δίπλα στο κουρδικό, 
τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα

* Ο χάρτης προέρχεται από το βιβλίο του Μου-
ράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο 
Κουρδιστάν, εκ. Ινφογνώμων

Η Τουρκία αποφάσισε τελικά να μποϋκο-
τάρει τη συνάντηση κορυφής του κινήμα-
τος των Aδεσμεύτων Χωρών (ΝΑΜ) που 
πραγματοποιείται στην Τεχεράνη το δι-
άστημα 26-31 Αυγούστου, συνάντηση η 
οποία λοιδορείται επαρκώς από τα δυτι-
κά ΜΜΕ, παρά τη δυνατότητα που δίνε-
ται να συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσης 
όσον αφορά το ζήτημα της Συρίας. Όλες 
οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι η τουρκι-
κή απόφαση αντανακλά το προφανές αδιέ-
ξοδο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Π 
αρά το γεγονός ότι ο Τούρκος πρό-
εδρος Αμπντουλάχ Γκιούλ προ-
σκλήθηκε προσωπικά από τον 
Ιρανό ομόλογό του Μαχμούντ Αχ-

μαντινετζάντ, ο πρώτος δικαιολόγησε άκομψα 
την απουσία του, προφασιζόμενος προβλή-
ματα υγείας και, εκ των προτέρων, ανειλημμέ-
νες υποχρεώσεις. Ακόμη και ο πονηρός, κατά 
τα άλλα, υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 
Αχμέτ Νταβούτογλου αρνήθηκε τη συμμετοχή 
του στη συνάντηση κορυφής, η οποία θα φέ-
ρει σε επαφή δεκάδες ηγέτες του Νότου για να 
συζητήσουν φλέγοντα ζητήματα των περιοχών 
τους, ανάμεσα στα οποία είναι και το θέμα των 
περιφερειακών συγκρούσεων, όπως αυτή της 
Συρίας.

Η Τεχεράνη από την άλλη, στα πλαίσια 
των επί μέρους συναντήσεων που θα πραγμα-
τοποιηθούν παράλληλα με τη συνάντηση κο-
ρυφής και με την ευκαιρία της συμμετοχής 
του νέου προέδρου της Αιγύπτου Μοχάμεντ 
Μόρσι, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε μια συ-
ζήτηση προς επίλυση της συριακής σύγκρου-
σης. Σημειωτέον ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος έχει 
ήδη προτείνει μια ομάδα επαφής για το ζήτη-
μα της Συρίας, η οποία θα αποτελείται από την 
Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ιράν και τη Σαουδική 
Αραβία. Η τουρκική ηγεσία, λοιπόν, αντί να εκ-
μεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, επιλέγει να την 
αγνοήσει και να επικεντρωθεί σε μια στρατη-
γική «αλλαγής καθεστώτος» στη ∆αμασκό, η 
οποία δεν διαφέρει πολύ από την επιβολή μιας 
ζώνης απαγόρευσης πτήσεων από το ΝΑΤΟ.

Η απόφαση της Άγκυρας θα εκληφθεί αρ-
νητικά τόσο από την Τεχεράνη, όσο και από το 
Κάιρο το οποίο, αντίθετα με την απόφαση της 
Άγκυρας να συμμορφωθεί με την πολιτική του 
ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή, επιθυμεί να παί-
ξει έναν ανεξάρτητο ρόλο στη επίλυση της σύ-
γκρουσης σε μια αδελφή αραβική χώρα. Οι τε-
λευταίες αναφορές από την Αίγυπτο κάνουν 
λόγο για προσπάθειες επίτευξης μιας συνάντη-
σης του κουαρτέτου (Ιράν, Τουρκία, Σαουδική 
Αραβία και Αίγυπτος) για το συριακό, προσπά-
θειες που πέφτουν στο κενό λαμβάνοντας υπό-
ψη την άρνηση συνεργασίας  της Τουρκίας.

Το πρόβλημα με την τουρκική πολιτική 
σε σχέση με τη Συρία είναι πως είναι εξαιρε-
τικά κοντόφθαλμη και ανίκανη να αντιληφθεί 
τις πιθανές επιπτώσεις της επιβολής μιας ζώ-
νης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη Συ-
ρία, που θα οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέ-
σεων με το καθεστώς της ∆αμασκού και τους 
περιφερειακούς συμμάχους της, όπως η Ρω-

σία και το Ιράν. Για παράδειγμα, η Τουρκία με 
τη στάση της ρισκάρει την εκτός ελέγχου ανά-
φλεξη του κουρδικού προβλήματος, ειδικά με 
την πρόσφατη απόφαση της Συρίας να παίξει 
το «κουρδικό χαρτί» εναντίον της Άγκυρας.

Μια συνετή τουρκική προσέγγιση θα ήταν 
να προσυπογράψει το σχέδιο του Μόρσι, το 
οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα στη συνά-
ντηση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασί-
ας (OIC) στη Μέκκα και να συμφωνήσει έτσι 
να συνεργαστεί με το Ιράν, υποστηρίζοντας τη 
νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τη δημιουργία 
καναλιών διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση της Συρίας.

Συμμετέχοντας στη συνάντηση κορυφής 
της Τεχεράνης, η Τουρκία θα μπορούσε να 
είχε κάνει ένα ενεργό βήμα προς μια περιφε-
ρειακή προσέγγιση λύσης της συριακής σύ-
γκρουσης. Αντίθετα, η απόφασή της να επιλέξει 
τη διαφαινόμενη στρατιωτική λύση του ΝΑΤΟ, 
ανάμεσα στις πολλαπλές επιπτώσεις της μεγα-
λώνει και την απόσταση ανάμεσα στην τουρκι-
κή κυβέρνηση και αντιπολίτευση, η οποία θα 
προτιμούσε μια πιο ανεξάρτητη τουρκική εξω-
τερική πολιτική.

Αν η σημερινή τουρκική πολιτική συνεχι-
στεί, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνουμε μάρτυ-
ρες μιας ποιοτικής επιδείνωσης των προβλη-
μάτων της Τουρκίας με τους γείτονές της (και 
μάλιστα τους κοντινούς της γείτονες, όπως η 
Ρωσία, το Ιράν και το Ιράκ) στο άμεσο μέλλον. 
Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο κρίνεται ιδιαιτέ-
ρως ατυχές για τον Νταβούτογλου, ο οποίος τον 
περασμένο χρόνο διαβεβαίωνε σε όλους τους 
τόνους ότι ήταν «εξαιρετικά αισιόδοξος» σχετι-

κά με το μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας και 
του Ιράν.

Αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών βρίσκονται σε οριακό σημείο, ειδικά 
μετά την επιμονή της Άγκυρας να αρνηθεί ένα 
ρόλο στο Ιράν, στις διπλωματικές προσπάθειες 
επί του συριακού. Η απλή υπόνοια ότι ο πρό-
εδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ, υπήρ-
χε περίπτωση να συμμετάσχει στη συνάντηση 
κορυφής της Τεχεράνης, υπήρξε καταλυτική 
στην απόφαση των Τούρκων να μην πάρουν 
μέρος σ’ αυτή, για τον πολύ απλό λόγο ότι τον 
έχουν ξεγράψει κι έτσι δεν μπορούν να συμβι-
βαστούν με το γεγονός ότι ο Άσαντ έχει επιβιώ-
σει και εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκή-
νιο.

Οι Ιρανοί, από την άλλη, δεν κάνουν δηλώ-
σεις σχετικά με τη συμμετοχή του Άσαντ στη 
συνάντηση της Τεχεράνης και έχουν αρκεστεί 
να ανακοινώσουν ότι ένας Σύριος «πιο υψη-
λόβαθμος από τον υπουργό Εξωτερικών» θα 
παραστεί στη συνάντηση μαζί με τον υπουργό 
των Εξωτερικών Γουαλίντ Μουαλέμ. 

Σε κάθε περίπτωση, το καθεστώς της ∆α-
μασκού δεν φαίνεται να πέφτει, και όλα δεί-
χνουν ότι η κατάσταση στη χώρα οδηγείται σε 
ένα πολιτικό αδιέξοδο που χρήζει διαμεσο-
λαβητικών προσπαθειών από περιφερειακούς 
παίκτες.

Η άρνηση της Άγκυρας να αποδεχθεί αυτό 
το απλό γεγονός σίγουρα θα της κοστίσει ακρι-
βά, αφού αντανακλά την υποκατάσταση του 
πολιτικού ρεαλισμού, εκ μέρους της πολιτικής 
της ηγεσίας, από τους ευσεβείς της πόθους για 
τη Συρία. Η ιδιόμορφη αυτή κατάσταση απο-
καλύπτει ένα βαθύ κενό ταυτότητας στο τουρ-
κικό πολιτικό σύστημα και την αντιφατική του 
ύπαρξη ως κομβικού σημείου ανάμεσα στη 
∆ύση και την Ανατολή.

Εντούτοις, η Τουρκία είναι ακόμη μια ανα-
πτυσσόμενη χώρα της Μέσης Ανατολής και 
όχι μια αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα κι 
αυτό, κανονικά, θα έπρεπε να λειτουργήσει ως 
κίνητρο για ένταξη της Τουρκίας στον Οργανι-
σμό Αδεσμεύτων Χωρών (ΝΑΜ). Ίσως, τότε, 
οι ηγέτες αυτής της χώρας θα εκτιμούσαν πε-
ρισσότερο  τις βασικές αρχές των Αδεσμεύτων 
Χωρών ως προς το τι σημαίνει μια ανεξάρτητη 
εξωτερική πολιτική.

Του Καβέχ Λ. Αφρασιαμπί 
Μετάφραση: Dean M.

Τουρκική απουσία από την Τεχεράνη

“ 

Το καθεστώς της ∆α-

μασκού δεν φαίνεται 

να πέφτει και όλα δεί-

χνουν ότι οδηγούμα-

στε σ’ ένα φρικτό αδιέ-

ξοδο...

»

Αυτή τη στιγμή, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται σε οριακό σημείο
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Μπορεί η Γερμανίδα «σιδηρά 
κυρία» να αναδείχτηκε ξανά σε 
«ισχυρότερη γυναίκα του πλα-
νήτη», παρά τις ενστάσεις των 
αντιπάλων της, που τελευταία 
της αποδίδουν «μαφιόζικες» 
μεθοδεύσεις και προσόντα θη-
λυκού «νονού». Μπορεί να χα-
ρακτηρίζεται σαν η αριστοτέ-
χνης διαμορφωτής μιας σχεδόν 
τέλειας συμβίωσης της Γερμα-
νίας με την Κίνα και τη Ρωσία, 
και να αντιστέκεται σθεναρά σε 
Γάλλους, Αγγλοαμερικάνους, 
Έλληνες, Ισπανούς, ∆ΝΤ, πά-
σης φύσεως αντιευρωπαίους, 
νομπελίστες της οικονομίας, 
Γερμανούς τραπεζίτες και αντι-
πολιτευόμενους, έχοντας σαν 
ασπίδα μια ασυνήθιστη δημο-
τικότητα στην πατρίδα της, μια 
ζηλευτή εθνική οικονομία, αλλά 
και μια ακατανόητη σε πολλούς 
προτεσταντική ηθική. 

Μ 
πορεί η νομενκλα-
τούρα του χριστια-
ν ο δ ημ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ 
κόμματός της να την 

ακολουθεί με θρησκευτική πίστη 
στην επερχόμενη «εκλογική νίκη 
ή στον καταποντισμό» και η ίδια, 
σαν γνήσιο τέκνο του πνεύματος 
της «μεταδημοκρατικής» εποχής 
μας, να προετοιμάζει συστηματι-
κά μια γερμανική ηγεμονία στην 
Ευρώπη, «κονσερβοποιώντας το 
ευρώ», και μαζί με αυτό και ολό-
κληρους λαούς. 

Και όμως, μέσα στις τόσες επι-
τυχίες της, η κυρία Μέρκελ έχα-
σε έναν πολύ σημαντικό τίτλο, που 
τόσο την κολάκευε τα τελευταία 
χρόνια και που με τόσο κόπο και 
απίστευτο οπορτουνισμό είχε κα-
τακτήσει. Τον τίτλο της προσφι-
λούς «καγκελαρίου της οικολο-
γίας», η οποία με την πολιτική της 
θα συνέβαλε στην άμβλυνση των 
παγκόσμιων ανισοτήτων, θα έβα-
ζε φρένο στην κλιμακούμενη οι-
κολογική και ανθρωπιστική κρί-
ση, θα έδινε στις αναπτυσσόμενες 
χώρες προοπτικές για δικαιοσύ-
νη όσον αναφορά τις εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου, θα προω-
θούσε την ενεργειακή αλλαγή και 
θα αναδείκνυε τη Γερμανία σε χώ-
ρα-πρότυπο σε θέματα περιβάλλο-
ντος. Όμως, το αργότερο από την 
κατάρρευση της Λίμαν Μπράδερς 

το 2007, όλα ξεχάστηκαν, αφού 
επισκιάζονται πλέον από την οι-
κονομική και νομισματική κρί-
ση, η αντιμετώπιση της οποίας δεν 
αφήνει χρόνο, διάθεση και ενέρ-
γεια για ενασχόληση με «πολυ-
τελή» θέματα όπως η αειφορία, η 
βιωσιμότητα και η οικολογία. Κι 
αυτό παρότι οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου αντί να μειώνο-
νται ξεπέρασαν κάθε προηγούμε-
νο, το ευρωπαϊκό εμπόριο αέρι-

ων ρύπων καταρρέει, η βιοποικι-
λότητα  συρρικνώνεται ακατάπαυ-
στα και οι πάγοι εξακολουθούν να 
λιώνουν.

Γι’ αυτό και η απουσία της κα-
γκελαρίου ήταν περισσότερο από 
ηχηρή, στη πρόσφατη συνδιάσκε-
ψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον 
και την ανάπτυξη στο Ρίο, είκοσι 
χρόνια μετά από αυτήν του 1992, 
όταν, πάλι στην ίδια πόλη της Βρα-
ζιλίας καθιερώθηκε ο πολλά υπο-

σχόμενος όρος της «βιώσιμης ανά-
πτυξης». Τότε που στον απόηχο 
της κατάρρευσης του Ανατολικού 
Μπλοκ και την ανάδυση ενός μο-
νοπολικού κόσμου σχεδόν απρό-
σμενα η οικολογία αναβαθμίστη-
κε σε «Media-Star» - και για κά-
ποιους σε πολιτικό όρο ανατρο-
πής του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής και ανάπτυξης. Τότε 
που, κατά το πρακτορείο Ρόιτερ, 
100 και πλέον αρχηγοί κρατών 
και 178 εθνικές αντιπροσωπείες 
«παρέλασαν σαν φίλοι του περι-
βάλλοντος και γιόρτασαν μια πλα-
νητική αίσθηση ευθύνης», προσ-
δοκώντας τη σωτηρία του πλανή-
τη «με περισσότερη, αέναη και δι-
αρκή ανάπτυξη» για όλους, σαν να 
μη γνώριζαν ότι σε έναν πεπερα-
σμένο και ανταγωνιστικό κόσμο η 
διαρκής ανάπτυξη είναι αδύνατη. 
Αυτό που δεν χωρούσε στη λογι-
κή ενός παιδιού έγινε για σχεδόν 
δύο δεκαετίες πεδίο αντιπαράθε-
σης οικονομολόγων, πολιτικών, 
οικολόγων, κινημάτων βάσης, τρα-
πεζιτών, επιχειρηματιών, ΜΚΟ, 
με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε 
ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο στην τε-
λευταία συνδιάσκεψη του Ρίου. 

Σήμερα, με την ανθρω-
πότητα να βρίσκεται μέσα 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

«Ρίο+20»: Ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο
Eίκοσι χρόνια μετά, πάλι στην ίδια πόλη καθιερώθηκε ο πολλά υποσχόμενος όρος της «βιώσιμης ανάπτυξης»

Οι διαδηλώσεις ενάντια στο Ρίο+20 ήταν δυναμικές όσο και πρωτότυπες. Γλυπτό στην παραλία Ιπανέμα στο Ρίο.

“ 

Σε ένα πεπερα-

σμένο και αντα-

γωνιστικό κό-

σμο η διαρκής 

ανάπτυξη είναι 

αδύνατη.

»
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σε ένα ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον πολλαπλών κρί-

σεων και με δεδομένο ότι κανείς 
δεν αμφιβάλει στα σοβαρά πως 
υπάρχει μια σειρά από πεπερα-
σμένα μεγέθη (ορισμένες πρώτες 
ύλες, βιολογικό απόθεμα, ενεργει-
ακοί πόροι κ.λπ.) είναι πλέον σα-
φές ότι το σχέδιο της «βιώσιμης 
ανάπτυξης» απέτυχε, το αίτημα της 
αειφορίας ξεχάστηκε, όπως άλλω-
στε και η αναγκαιότητα για μια πα-
γκόσμια οικονομία που θα μειώ-
νει την παραγωγή ρύπων. Αντίθε-
τα, αυτό που παρατηρούμε είναι 
ότι - παρά τη μεγάλη ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας - σε 
πολλά από τα αναπτυγμένα ή υπό 
ανάπτυξη κράτη η αύξηση των ρύ-
πων είναι πλέον μεγαλύτερη από 
την αύξηση του ακαθάριστου εθνι-
κού προϊόντος (βλ. πίνακα, αφορά 
το 2010).   

Μια ριζική αλλαγή, ιδιαίτερα 
στην ενεργειακή και κλιματική πο-
λιτική, που θα περιόριζε την αύξη-
ση της θερμοκρασίας στον πλανή-
τη μόνο σε δύο βαθμούς μέχρι το 
2050, δεν φαίνεται πουθενά, και 
η όλη προσπάθεια που έγινε στη 
πρόσφατη τριήμερη σύνοδο στο 
Ρίο ήταν η «βιώσιμη ανάπτυξη» 
να αντικατασταθεί από την «πρά-
σινη οικονομία» και την «πράσι-
νη ανάπτυξη», όπως την οραματί-
ζεται ο πρώην πρόεδρος της Ντό-
ιτσε Μπανκ Γιόσεφ Άκερμαν και 
ο Άλαν Γκορ. Οι αντιφάσεις όμως 
μιας τέτοιας οικονομίας είναι ορα-
τές στον καθένα, ιδιαίτερα σε μια 
περίοδο των «απελευθερωμένων» 
αγορών, της οικονομικής κρί-
σης και του αχαλίνωτου χρηματο-
πιστωτικού κεφαλαίου, δεν μπο-
ρεί να αποτελέσει το μέσον για να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
η πείνα, η φτώχεια, η περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση, η ερημοποίη-
ση, η έλλειψη νερού κ.α. Έτσι, για 
παράδειγμα, στο θέμα της παρα-
γωγής βιοντίζελ βλέπουμε ότι το 
άδειο τραπέζι του φτωχού ανθρώ-
που βρίσκεται σε σύγκρουση με 
το γεμάτο ντεπόζιτο του αυτοκι-
νήτου του πλούσιου, την ώρα μά-
λιστα που η καθαρή «πράσινη οι-
κονομία» στο βόρειο ημισφαίριο 
προϋποθέτει μια «βρόμικη οικο-
νομία» στο Νότο, όπου μεταφέρο-
νται οι ρυπογόνες βιομηχανίες του 
Βορρά. Με τα σημερινά δεδομένα 
και παρά τα όποια θετικά στοιχεία 
της, η «πράσινη οικονομία» δεν 
μπορεί να γίνει υπόθεση μιας δι-

ευρυμένης κοινωνικής βάσης και 
θα εμπεριέχει πάντα συγκρουσι-
ακά και αντιφατικά στοιχεία που 
αποκλείουν την κοινωνική και οι-
κολογική αναγέννηση. 

Γι’ αυτό και το «νεφελώδες» τε-
λικό ανακοινωθέν στο «Ρίο+20» 
με τον τίτλο «το μέλλον που θέ-
λουμε» δεν θα έχει κανένα απο-
τέλεσμα, αφού δεν περιλαμβάνει 
κανένα συγκεκριμένο στόχο ούτε 
χρονοδιαγράμματα, αλλά κάποια 
ευχολόγια και προτροπές για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. Σε αντί-
θεση με το Ρίο, πριν είκοσι χρό-
νια, το λόγο πλέον δεν τον έχουν 
οι πολιτικοί, αλλά οι εκπρόσωποι 
της οικονομίας και των επιχειρή-
σεων, των ασφαλιστικών εταιρει-
ών και οι τραπεζίτες. Κάποιοι πρό-
σεξαν πως, αν δεν ήταν ο τροπικός 
ήλιος του Ρίου, θα νόμιζε κανείς 
ότι βρίσκεται στο Νταβός. Η περι-
βαλλοντική πολιτική με τη ριζο-
σπαστική της διάσταση έπαψε να 
έχει υποστηριχτές, όχι μόνο στα 

κοινοβούλια και στα επιστημονικά 
συμπόσια, αλλά και σε αρκετά κοι-
νωνικά κινήματα. 

Την ώρα που η εξασθενισμέ-
νη ∆ύση ταλανίζεται από μια πρω-
τόγνωρη οικονομική κρίση, και οι 
αναδυόμενες οικονομικές δυνά-
μεις των BRIC διεκδικούν με με-
γάλη αυτοπεποίθηση ίσα δικαιώ-
ματα στην ανάπτυξη είναι σαφές 

ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλει 
τίποτα σε κανένα, τουλάχιστον σε 
θέματα περιβαλλοντικής πολιτι-
κής. Για τη ∆ύση αυτό που προέ-
χει είναι η σωτηρία του ευρώ και 
όχι του κλίματος ή της βιοποικιλό-
τητας, ενώ για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες απαρέγκλιτος στόχος παρα-
μένει η ανάπτυξη με καπιταλιστι-
κούς όρους και όχι περιβαλλοντι-
κούς. Κανείς, πλην του Γερμανών 
Πρασίνων, του Ευρωπαίου επι-
τρόπου για το περιβάλλον και του 
Μπαν κι Μουν, δεν έφυγε ικανο-
ποιημένος από το Ρίο και όλοι πε-
ριορίζονται πλέον στο να μετατοπί-
ζουν τις ευθύνες στους άλλους. Οι 
πιο αισιόδοξοι θεωρούν ότι επιτυ-
χία είναι που δεν υπήρξε οπισθο-
χώρηση και πιστεύουν ότι οι άν-
θρωποι της οικονομίας θα πετύ-
χουν εκεί που απέτυχε η πολιτική. 

Όμως ακόμη και η Μέρκελ, 
παρότι έχασε τον αγαπημένο της 
τίτλο, παραδέχτηκε ότι τα αποτε-
λέσματα της συνδιάσκεψης στο Ρίο 

βρίσκονται πίσω από τις αναγκαι-

ότητες για τη διάσωση του κλίμα-

τος, ομολογώντας ότι η ίδια αδυ-

νατεί να επιβάλει κάποια πράγμα-

τα και ιδιαίτερα την απαιτούμενη 

ενεργειακή αλλαγή, όπως την επέ-

βαλε στη χώρα της μετά την κατα-

στροφή της Φουκοσίμας. ∆εν είναι 

καθόλου βέβαιο όμως αν πιστεύ-

ει σε αυτό που δήλωσε πριν πέντε 

χρόνια, ότι δηλαδή «κανένας άν-

θρωπος δεν έχει per se το δικαίω-

μα να βλάπτει το κλίμα περισσότε-

ρο από τους άλλους». Μάλλον όχι, 

αν δούμε ότι ακόμη και η Γερμα-

νία δεν πετυχαίνει στόχους που 

κάποτε ήταν δεδομένοι. Άλλωστε, 

προέχει πλέον η σωτηρία της ευ-

ρωζώνης και ει δυνατόν η εγκαθί-

δρυση της γερμανικής ηγεμονίας 

στην Ευρώπη.

Η παρουσία των οργανώσεων αυτοχθόνων περιορίστηκε έξω από το μέγαρο της συνδιάσκεψης κορυφής.

“ 

Σε αντίθεση με 

το Ρίο, πριν εί-

κοσι χρόνια, το 

λόγο πλέον δεν 

τον έχουν οι 

πολιτικοί αλλά 

οι εκπρόσωποι 

της οικονομίας.

»
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Ο αριθμός των εργατικών κινητοποιήσε-
ων στην Κίνα, τον μήνα Ιούλιο του 2012, 
αυξήθηκε κατά 40% σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα China Labour Bulletin. Μέσα στο 
σκηνικό της αργής ανάκαμψης, αλλά και 
αβεβαιότητας της κινεζικής οικονομίας, οι 
εργαζόμενοι σε διαφόρους τομείς απαί-
τησαν αυξήσεις μισθών, πληρωμές καθυ-
στερούμενων, καθώς και καταβολές απο-
ζημιώσεων λόγω μετεγκατάστασης και 
κλεισίματος εργοστασίων.  

Α 
πό τις τριάντα εφτά απεργίες που 
καταγράφηκαν από την εφημε-
ρίδα τον Ιούλιο, περίπου οι μισές 
(18 συνολικά) έλαβαν χώρα στον 

τομέα της μεταποίησης και εφτά (όλες κινητο-
ποιήσεις για καταβολή δεδουλευμένων) στον 
κατασκευαστικό τομέα.

Αν και φέτος δεκαπέντε επαρχίες και δή-
μοι αύξησαν τον κατώτατο μισθό και ο πλη-
θωρισμός σταδιακά πέφτει, οι απαιτήσεις των 
εργαζομένων εξακολουθούν να εκφράζονται 
μέσω της συλλογικής δράσης. Οι εργάτες σε 
εφτά εργοστάσια στο Γκουαντόνγκ, το Χου-
μπέι, το Χεμπέι και το Λιαονίνγκ απαίτησαν 
μισθολογικές αυξήσεις με περίπου 1000 ερ-
γαζόμενους, σε μια βιομηχανία ιδιοκτησίας 
Χονγκ Κονγκ στο Φοσάν, να πετυχαίνουν ένα 
μηνιαίο μπόνους ύψους 200 γιουάν μετά από 
απεργία μισής μόνον ημέρας. Οι εν λόγω  
εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι ενώ ο κατώτα-
τος μισθός στο Φοσάν ήταν μόνο 1100 γιου-
άν (137,5 ευρώ), στο γειτονικό Σενζέν ήταν 
1500. Επίσης, εκατοντάδες εργάτες της, ιαπω-
νικών συμφερόντων, Χιρόσε Ελέκτρικ, απέ-
κλεισαν την κεντρική είσοδο του εργοστασίου, 
ενώ συνάδελφοί τους διαδήλωσαν στο δρό-
μο απαιτώντας αύξηση στο βασικό μισθό τους 
από 1160 σε 1300 γιουάν (από 140 σε 162,5 
ευρώ)

Οι περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής 
δεδουλευμένων συνεχίστηκαν μέσα στον Ιού-
λιο, παρά την κάποια καλυτέρευση στην αγο-
ρά ακινήτων και τον κατασκευαστικό τομέα. 
Πολλές κατασκευαστικές εταιρείες ανέβαλαν 
ή αποσύρθηκαν από ανειλημμένα προγράμ-
ματα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ή δι-
αφωνίες σε σχέση με την πρόοδο των σχεδί-
ων και το κόστος των υλικών. Μάλιστα, από τις 
εφτά περιπτώσεις μη πληρωμής δεδουλευμέ-
νων του Ιουλίου στον κατασκευαστικό τομέα, 
οι πέντε αφορούσαν κρατικές κατασκευαστι-
κές εταιρίες. Συγκεκριμένα, το 15ο Γραφείο 
των κινεζικών σιδηροδρόμων καταγγέλθηκε 
με δύο εργατικές κινητοποιήσεις για καθυ-
στερήσεις στις πληρωμές κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής ενός σιδηροδρομικού σταθμού 
στο Χενάν και ενός προγράμματος κατασκευ-
ής κατοικιών στο Σαανξί.

Τον περασμένο χρόνο, η κινεζική κυβέρ-

νηση ποινικοποίησε τη μη καταβολή των 
δεδουλευμένων, αλλά η καθυστέρηση των 
πληρωμών παραμένει συχνό πρόβλημα με 
ένα πολύ μικρό αριθμό στελεχών επιχειρήσε-
ων να έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ως 
τώρα. Μάλιστα, υπήρξαν τρεις χτυπητές πε-
ριπτώσεις στελεχών μικρών εργοστασίων στο 
Γκουανγκντόνγκ και το Σαντόνγκ, οι οποίοι 
εγκατέλειψαν τη χώρα χωρίς να πληρώσουν 

τους μισθούς αρκετών μηνών των υπαλλή-
λων τους.

Καθώς πολλές εταιρείες μετακομίζουν μέ-
ρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων τους 
στις επαρχίες της κινεζικής ενδοχώρας, οι συ-
γκρούσεις με τους εργάτες που προτιμούν να 
παραμείνουν στις παράκτιες περιοχές κλι-
μακώνονται σταθερά. Για παράδειγμα, περί-
που εκατό εργαζόμενες σε μια θυγατρική της 
αμερικανικής Άμφενολ, οι οποίες παρήγαγαν 
αντάπτορες για συσκευές αποθήκευσης δεδο-
μένων Η/Υ, απαίτησαν αποζημιώσεις όταν η 
εταιρεία ξεκίνησε τη μετεγκατάσταση της πα-
ραγωγής σε μια πόλη στο εσωτερικό της Κί-
νας.

Υπήρξαν επίσης κινητοποιήσεις στους το-
μείς των μεταφορών και της τροφοδοσίας, ει-
δικά σε σχέση με καθυστερούμενες πληρω-
μές και καταβολές συντάξεων. Περίπου το 
38% των εργατικών κινητοποιήσεων του Ιου-
λίου κατέληξε σε διαπραγματεύσεις με τις δι-
οικήσεις των εταιρειών, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις μετά την παρέμβαση τοπικών κρα-
τικών αξιωματούχων.

Απεργιακός Ιούλιος στην Κίνα
Πυκνώνουν οι εργατικοί αγώνες μπροστά στο φάσμα της ύφεσης 

Της Τζένιφερ Τσεγκ 

Εργατική κινητοποίηση έξω από το εργοστάσιο της Χιρόσε Ελέκτρικ στο Φουσάν 

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το 
ολλανδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα πρόκειται να 
κερδίσει τις εθνικές εκλογές της 12ης Σεπτεμ-
βρίου. Το κόμμα προβλέπεται ότι θα αποκτή-
σει 36 θέσεις από τις 150 της Κάτω Βουλής, 
ξεπερνώντας το Φιλελεύθερο Κόμμα του 
Μαρκ Ρούτε, το οποίο μέχρι σήμερα κυβερ-
νούσε με 31 έδρες. Το σοσιαλδημοκρατικό 
Εργατικό Κόμμα καταγράφει μεγάλες απώ-
λειες στις δημοσκοπήσεις (από 30 έδρες πέ-
φτει στις 16), ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες 
εμφανίζονται να λαμβάνουν 14 έδρες (προ-
ηγουμένως είχαν 21). Το ακροδεξιό Κόμμα 
της Ελευθερίας, του Γκερντ Γουΐλντερς, κα-
ταγράφει επίσης απώλειες της τάξης των 8 
εδρών. 

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, κάποτε μαοϊκό, σήμερα 
εμφανίζεται ως ευρωσκεπτικιστικό –αν και 
έχει μετριάσει πολύ τη θέση που άλλοτε προ-
ωθούσε περί της άμεσης εξόδου από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Έλαβε τη μεγάλη του ώθη-
ση κατά την καμπάνια για την απόρριψη του 
ευρωπαϊκού συντάγματος, το 2005, ενώ σή-
μερα εμφανίζεται ιδιαίτερα μαχητικό ενάντια 
στην επιβαλλόμενη λιτότητα

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δια-
φοροποιούν την περίπτωση του ολλανδικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος από την υπόλοιπη 
ευρωπαϊκή αριστερά. Πρώτον, εμφανίζεται 
ιδιαίτερα κριτικό απέναντι στην πολιτική των 
ανοιχτών συνόρων και της σκληρής εκμε-
τάλλευσης της ξένης εργασίας. Πάγια θέση 
του είναι ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση 
αποτελεί όπλο στα χέρια των καπιταλιστών, 
για τη μείωση των μισθών και την εφαρμογή 
της τακτικής του «διαίρει και βασίλευε» με-
ταξύ των εργαζομένων. 

Επίσης, αίσθηση κάνει η έμφαση που δίνει σε 
ζητήματα τα οποία συνήθως δεν θίγει η ευ-
ρωπαϊκή αριστερά, όπως είναι η εμπιστοσύ-
νη –γεγονός που έχει ωθήσει κάποιους κύ-
κλους της ευρωπαϊκής αριστεράς να τους 
καταγγείλουν για «εθνικισμό». Έτσι, ο επικε-
φαλής του κόμματος, Εμίλ Ρομέρ, που προα-
λείφεται για πρωθυπουργός, δήλωσε σχετι-
κά: «Η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει 
δίχως εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη μεταξύ 
του μαγαζάτορα και του καταναλωτή, μεταξύ 
του εργοδότη και του εργαζόμενου, μεταξύ 
του γιατρού και του ασθενή, μεταξύ του δικη-
γόρου και του πελάτη του. Τα τελευταία είκο-
σι χρόνια αυτή η εμπιστοσύνη περιέπεσε σε 
κρίση, λόγω των πολιτικών που υιοθέτησαν 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις»...

Ολλανδία: Το 
Σοσιαλιστικό 
Κόμμα 
προηγείται 
εν όψει των 
εκλογών!

“ 

Η καθυστέρηση των 

πληρωμών παραμένει 

συχνό πρόβλημα με 

ένα πολύ μικρό αριθμό 

στελεχών επιχειρήσε-

ων να έχει παραπεμ-

φθεί στη δικαιοσύνη.
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Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Μέ-
γκα και του Σκάι, ένα από τα ση-
μαντικότερα γεγονότα του καλο-
καιριού ήταν και οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του Λονδίνου. ∆υστυχώς 
η συγκομιδή της ελληνικής ολυ-
μπιακής ομάδας ήταν φτωχή – 
μόλις δύο μετάλλια. Στημένο το 
παιχνίδι από τις πολυεθνικές, βέ-
βαια, θα απαντήσει κάποιος, όπως 
και το έτερο σημαντικό γεγονός 
της χρονιάς (σύμφωνα με έρευνα 
της Ε.Ρ.Τ.), η Γιουροβίζιον, όπου τα 
γνωστά κέντρα, πιστά στα Πρωτό-
κολλα των Σοφών της Σκανδινα-
βίας, μας στερούν συνεχείς εθνι-
κούς θριάμβους. Κι όμως, υπήρ-
ξαν φορές που τα κέντρα αυτά μας 
δέχτηκαν κι εμάς στο τραπέζι, δί-
νοντάς μας κάνα κοκαλάκι, ένα 
μετάλλιο, μια διάκριση, έναν καλό 
λόγο. Έτσι στηρίχθηκε ο τρίτος ελ-
ληνικός πολιτισμός του σημιτικού 
θαύματος. Όταν υπάρχει κρίση, 
όμως, ο πολιτισμός και ο αθλητι-
σμός είναι πάντα τα πρώτα θύμα-
τα… Πάντα έτσι γίνεται. Πρώτα θα 
φαλίρει ο Κωστόπουλος και θα 
εξευτελιστεί ο Κεντέρης και μετά 
θα μπει φυλακή ο Άκης.  

Ο 
υδέν κακόν, όμως, αμι-
γές καλού. Τώρα πια οι 
αθλητές μας θα μπορούν 
να αγωνίζονται ελεύθε-

ρα, χωρίς μεν διακρίσεις και μετάλ-
λια και δημοσιότητα, και το κράτος να 
τους φτιάχνει ομάδες και στάδια, αλλά 
και χωρίς να του χρωστάνε τα ανάλο-
γα γραμμάτια. Λίγο πράγμα το ’χεις 
να ιδρώνεις μια ζωή για το άθλημα, 
να γίνεσαι  πρότυπο των συμπατριω-

τών σου, ίνδαλμα της νεολαίας, και μια 
ωραία πρωία να σου φέρνει ο ταχυ-
δρόμος το χαρτί της επιστράτευσης, και 
από τη μια στιγμή στην άλλη να βρί-
σκεσαι ξαφνικά στα γεράματα βουλευ-
τής επικρατείας του καταρρέοντος Πα-
σόκ; Να χάνεις τα αβγά και τα πασχά-
λια και από το υψηλότερο σκαλί του 
βάθρου να… καταβαραθρώνεσαι στην 
ανυποληψία και τη χλεύη; Μηδένα 
προ του τέλους μακάριζε, βέβαια, και 

όπως στρώσαμε θα… ξενυχτήσουμε.
Ο πάτος έχει ένα μεγάλο πλεονέ-

κτημα. Είναι αντιεμπορικός και αντιτη-
λεοπτικός. Σου επιτρέπει λοιπόν να λει-
τουργήσεις πιο ανεξάρτητα και ελεύθε-
ρα, μακριά από το θόρυβο, την εξάρτη-
ση και τον πιθηκισμό των... ρετιρέ. Αν 
καταφέρουμε να πατώσουμε σε όλα 
τα πανηγύρια της κατεστημένης τηλε-
οπτικής κουλτούρας, ίσως μας αφήσει 
κι αυτή λίγο ήσυχους, να μπορέσουμε 

να απολαύσουμε και τα δικά μας πα-
νηγύρια, τα ορίτζιναλ. ∆εν ήταν τόσο 
εντυπωσιακά βέβαια, αλλά ήταν δικά 
μας. ∆εν παρακολουθούσαμε από το 
σαλόνι μας, ήμασταν εκεί και συμμετεί-
χαμε. Και μη γελιόμαστε: το ένα πανη-
γύρι αποκλείει το άλλο. Και τα δυο δεν 
μπορείς να τα έχεις.

Αν πατώσουμε μερικές χρονιές 
στη σειρά και στο ανο(υ)σιούργημα 
της Γιουροβίζιον, ίσως ανακαλύψου-
με πάλι το ελληνικό τραγούδι. Κι αν 
οι ποδοσφαιρικές μας ομάδες συνε-
χίσουν την κατηφόρα, ίσως ξαναδού-
με κάποια στιγμή ντόπιους ποδοσφαι-
ριστές στα γήπεδα και φιλάθλους στις 
κερκίδες. Με την ελπίδα, κάποια στιγ-
μή, να πατώσουμε και στο πατροπαρά-
δοτο εθνικό μας σπορ, το «μιμητισμό 
των ισχυρών». Την αγωνιώδη, δηλα-
δή, προσπάθεια μίμησης του πολιτι-
σμού και των συνηθειών διαφόρων ξέ-
νων κρατών, της Αμερικής, της Ευρώ-
πης, της Εκάλης, της Μυκόνου κ.α. ∆ι-
αρκώς προσπαθούμε να μπούμε στα 
κλειστά αυτά κλαμπ. Μία που μπαί-
νουμε, και τσιμπάμε κανά ψωρομετάλ-
λιο (πότε χρυσό, πότε αργυρό, συνή-
θως τσίγκινο) και μία που βγαίνουμε 
– συνήθως κλοτσηδόν. Όπως, όμως, 
διερωτάται και ο αθλητής στο παλιό 
σκίτσο του Μποστ: «Και που μπαινο-
βγαίνουμε, τι καταλαβαίνουμε;».

Χαραμάδα ελπίδας από τις αθλητικές μας αποτυχίες

Ευτυχώς πατώσαμε σύντροφοι 

Του Νικόλα ∆ημητριάδη

Μετά την επιτυχία του 1ου ∆ια-
γωνισμού ο οποίος ολοκληρώ-
θηκε το 2011, το Ίδρυμα Ανά-
πτυξης του Μετσόβιου Κέντρου 
∆ιεπιστημονικής Έρευνας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (ΜΕ.Κ.∆.Ε του Ε.Μ.Π.) για 
την προστασία και ανάπτυξη του 
ορεινού περιβάλλοντος και των 
τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτι-
σμών,  αποφάσισε να διοργανώ-
σει τον 2ο ∆ιαγωνισμό Ταινιών 
Τεκμηρίωσης για το Περιβάλ-
λον και την Ολοκληρωμένη Ανά-
πτυξη των Ορεινών Περιοχών, 
με στόχο να συμβάλει ουσιαστι-
κά στην προσπάθεια ξαναζωντα-
νέματος της υπαίθρου και ιδιαί-
τερα των ορεινών περιοχών, στα 
χρόνια της πολυδιάστατης κρί-

σης.   

Ο 
ι ταινίες αυτές ταινίες 
οι οποίες θα βραβευ-
τούν, αλλά και ειδικά 
επιλεγμένες ταινίες, θα 

προβληθούν στην εκδήλωση πα-
ρουσίασης των αποτελεσμάτων του 
2ου ∆ιαγωνισμού που θα διεξαχθεί 
στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτε-
χνείου (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.), στην 
πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων 
Ευεργετών του, το Μέτσοβο. 

Οι ταινίες που θα υποβληθούν 
στο 2ο ∆ιαγωνισμό του Ιδρύμα-
τος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την 
Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών, πρέπει να πλη-
ρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Η ταινία τεκμηρίωσης να αφορά 

στις ορεινές περιοχές γενικότερα 
και/ή να διαδραματίζεται σε ορεινή 
περιοχή της Ελλάδας. 

1. Ολοκληρωμένη και Αποκεντρω-
μένη (οικονομική, κοινωνική, πο-
λιτική, πολιτισμική και τεχνική/τε-
χνολογική) Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών σε αρμονία και... με σεβα-
σμό στο περιβάλλον. Εναλλακτικές, 
συλλογικές, δημιουργικές πρωτο-
βουλίες και δράσεις.

2. Ξαναζωντάνεμα και βελτίωση της 
«ολικής» ποιότητας ζωής στις Ορει-
νές Περιοχές. Στρατηγικές και Πο-
λιτικές αντιμετώπισης του ∆ημο-
γραφικού Προβλήματος.

3. Συμβολή στην ανάπτυξη ντόπιας 
παραγωγής νέων χρήσιμων για τον 
άνθρωπο και φιλικών προς το περι-

βάλλον υλικών και προϊόντων στις 
Ορεινές Περιοχές. Η αξία της μετα-
ποίησης, τυποποίησης, προβολής 
και διάθεσης των προϊόντων αυτών 
από ελεύθερους συνεταιρισμούς 
παραγωγών. Ολοκληρωμένοι Ανα-
δασμοί.

4. Φυσικά και Ανθρώπινα ∆ιαθέσι-
μα των Ορεινών Περιοχών. Συνε-
ταιριστικές συλλογικές πρωτοβου-
λίες, ∆ιερεύνησης, Απογραφής και 
Αξιοποίησης των Ορυκτών, Υδατι-
κών και Γεωθερμικών πόρων τους, 
με τη συμβολή των κατοίκων και 
των επιστημόνων της διασποράς.

5. Προβλήματα των Ορεινών Περι-
οχών. Εγκατάλειψη, Πρόληψη και 
αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-
φών. Κατολισθήσεις. Επιπτώσεις 
από μεγάλα Τουριστικά και Τεχνι-

κά Έργα.

6. Η ανάγκη αναθεώρησης του ανα-
πτυξιακού «δρόμου» των τελευταί-
ων δεκαετιών. Οι θεμελιακές αξί-
ες, πολιτικές και επιλογές της Αξι-
οβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης των ορεινών περιοχών και πώς 
αυτές επηρεάζουν και μπορούν να 
επηρεάσουν διαχρονικά, το ξανα-
ζωντάνεμά τους. 

Κάθε σκηνοθέτης/παραγωγός 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ∆ι-
αγωνισμό με περισσότερες από μία 
ταινίες.

7. Συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική 
μορφή η αίτηση συμμετοχής (δη-
μοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο 
του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.
ntua.gr/ΜΙRC). 

Για το περιβάλλον και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών•Αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο

2ος διαγωνισμός ταινιών τεκμηρίωσης
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     ΕΛΛΑ∆Α

Τι να απαντήσεις σ’ έναν ξένο φίλο, που 
σου ζητά να περιγράψεις τη χώρα σου με 
μερικές λέξεις; Ειδικά όταν ο συγκεκριμέ-
νος φίλος επισκέπτεται την Ελλάδα εν τω 
μέσω της χειρότερης πολιτικο-κοινωνικο-
οικονομικής κρίσης της νεώτερης ιστορί-
ας της και η ερώτησή του είναι ειλικρινής, 
στερείται σκοπιμοτήτων και προέρχεται 
από αγνή διάθεση κατανόησης.  

Σ 
ίγουρα το στερεότυπο μεσογειακό 
πακέτο του ήλιου, της θάλασσας, 
της ταβέρνας και των εξυπηρετι-
κών ντόπιων δεν επαρκεί, ακόμη 

και για κάποιον που περνά την πλειοψηφία 
του χρόνου του κάτω από γκρίζους ουρανούς, 
σε μια πόλη μισοθαμμένη στο χιόνι. Μάλλον 
θολώνει την εικόνα, αν, όπως είπαμε, ο φίλος 
μας έχει τη διάθεση να καταλάβει πραγματικά. 
Η περίσταση προφανώς και απαιτεί τη χρήση 
του βαρέως πυροβολικού της ελληνικής πα-
ράδοσης, μιας έννοιας που αρχίζει να γίνεται 
άγνωστη σε πολλούς συμπατριώτες μας, πόσο 
μάλλον στους περιστασιακούς επισκέπτες της 
χώρας. Μιας έννοιας που δε χωρά στα διαφη-
μιστικά φυλλάδια των τουριστικών γραφεί-
ων και τα πακέτα προσφορών των ξενοδοχεί-
ων. Παρ’ όλα αυτά, μιας έννοιας πραγματικής 
που βρίσκεται κάπου εκεί έξω, πέρα από την 
πεπατημένη, και χρειάζεται μια κάποια δόση 
αληθινής διάθεσης για γνώση και περιπέτεια 
για να την ανακαλύψει κανείς.

Έτσι, μια και όπως λένε, «τα πολλά λόγια 
είναι φτώχεια», ο δρόμος έβγαλε τον αλλοδα-
πό φίλο κι εμένα στο μονοπάτι για τη σκήτη 
της Αγίας Άννας στους πρόποδες του Άθωνα, 
προς αναζήτηση μιας λεκτικής ή μη απάντη-
σης στο ερώτημα. Το τριήμερο που θα ακο-
λουθούσε θα ήταν ένα ταξίδι στη βαθιά ελ-
ληνική παράδοση και μια αποκάλυψη της 
ασύλληπτης δυναμικής που αυτή κρύβει. Κά-
που εκεί θα βρισκόταν και η απάντηση.

Το απόγευμα στην τράπεζα του Κυριακού 
της σκήτης, με το κοινό δείπνο και τις πρώτες 
κουβέντες με τους μοναχούς, μάθαμε ότι την 
ίδια νύχτα θα τελούνταν αγρυπνία στο εκκλη-
σάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρα στην 
κορυφή του Άθωνα, σε υψόμετρο 2033 μ. Μια 
ομάδα πατέρων και προσκυνητών θα έκαναν 
νυχτερινή ανάβαση στο βουνό για να βρίσκο-
νται στην κορυφή τα μεσάνυχτα και αποφασί-
σαμε να ενωθούμε μαζί τους. Οι μέρες εκεί-
νες ήταν οι πιο θερμές του καλοκαιριού και σί-
γουρα ο αέρας θα ήταν δροσερότερος στα ψη-
λώματα. Σημειωτέον ότι ο Άθωνας είναι ένα 
αλπικό βουνό στην άκρη μιας μακριάς χερσο-
νήσου, συνδυασμός με παγκόσμια μοναδικό-
τητα, και η θέα των νησιών του βορείου Αιγαί-
ου από την κορυφή είναι μαγευτική.

Τελικά, μαζευτήκαμε πάνω από είκοσι 
άτομα στο τελευταίο κελί της σκήτης κι αρχί-
σαμε την ανάβαση κατά τις οκτώ. Το μονοπάτι 
περνούσε αρχικά μέσα από πυκνό δάσος από 
οξιές με αραιά και πού κανένα μικρό ξέφωτο. 

Το δάσος ήταν σιωπηλό και το ίδιο ήμασταν κι 
εμείς, λες και άνθρωποι και φύση σεβόμασταν 
από κοινού την ιερότητα της στιγμής. Με το 
που έπεσε το σκοτάδι για τα καλά είχαμε βγει 
σ’ ένα μεγάλο ξέφωτο και το φεγγάρι του Αυ-
γούστου έλουζε ολόκληρο το βουνό με το φως 
του. Έβλεπες καθαρά πού να πατήσεις κι έτσι 
κανείς δεν άναψε φακό ή φαναράκι. Η θάλασ-
σα άστραφτε στον ορίζοντα κι ένα παράξενο 
σύννεφο φαινόταν να κρέμεται από πάνω μας 
στην άκρη του δάσους. Με το που ζυγώσαμε 
το συννεφάκι σαν να πήρε φωτιά. Λάμψεις δι-
αδέχονταν η μία την άλλη σ’ έναν τρελό ενα-
έριο χορό. Είχαμε πέσει σ’ ένα τεράστιο σμή-
νος από πυγολαμπίδες, που πετούσαν ανάμε-
σά μας φωσφορίζοντας και βάφοντας τα πάντα 
πράσινα. Τα έντομα, τρελαμένα από το νυχτε-
ρινό τους ζευγάρωμα, έπεφταν πάνω μας, χτυ-
πούσαν στα φύλλα των δέντρων αλλά δεν στα-
ματούσαν την πτήση τους. Σε λίγο ήμασταν με-
ρικές δεκάδες μέτρα ψηλότερα απ’ αυτά και οι 
χιλιάδες μικρές λάμψεις έμοιαζαν με χαοτικά 
ηλεκτρόνια γύρω απ’ το σκοτεινό πυρήνα του 
βουνού. Είχαμε φτάσει στη βάση της ορθο-
πλαγιάς της τριπλής κορυφής του Άθωνα. Κά-
ποιος απ’ τους καλόγερους έπιασε ένα τροπά-

ριο για λίγο αλλά ήδη μπορούσαμε να ακού-
σουμε την ψαλμωδία από την κορυφή. Ομά-
δες ανθρώπων ανέβαιναν στο βουνό από τα 
Καυσοκαλύβια, την Κερασιά, και το κιγκαλω-
τό μονοπάτι ήταν γεμάτο από σκοτεινές φιγού-
ρες με αναμμένα κεριά, που σκαρφάλωναν 
στην κορυφή ψάλλοντας. Η στιγμή ήταν κατα-
νυκτική. Όταν φτάσαμε κι εμείς στην κορυφή, 
ένας παππούλης μας κέρασε τσίπουρο, λου-
κούμι και παγωμένο νερό. Ήταν λίγο πριν τα 
μεσάνυχτα και η αγρυπνία είχε ήδη αρχίσει 
εδώ και ώρα. Το φεγγάρι φώτιζε ολόκληρο το 
Αιγαίο από ψηλά και η Θάσος, η Λήμνος και 
η Σαμοθράκη αχνοφαίνονταν στα ανατολικά. 
Πιάσαμε μια γωνιά με το φίλο μου και αφεθή-
καμε στη μυσταγωγία της νυχτερινής λειτουρ-
γίας. ∆ε ζεις συχνά τέτοιες στιγμές.

Η αυγή ήρθε αναπάντεχα γρήγορα, με τις 
διάφορες ομάδες προσκυνητών να αναχω-
ρούν για τα μέρη απ’ όπου είχαν ανέβει στο 
βουνό. Εμείς μείναμε αρκετή ώρα στην κορυ-
φή συζητώντας με κάποιους καλόγερους που 
συμμάζευαν το εκκλησάκι. Η κουβέντα έφτα-
σε και στην κρίση. Ο γηραιότερος απ’ αυτούς, 
προς το τέλος μας είπε «Εμείς οι Έλληνες 
κάποτε ζούσαμε με ότι βγάζαμε, ήμασταν 
ικανοποιημένοι με τα λίγα κι όταν είχαμε 
ανάγκη μπορούσαμε να βασιστούμε στη βοή-
θεια του διπλανού μας, υπήρχε πόνος κι αγά-
πη για το συνάνθρωπο και μέσα μας νιώθα-
με πλούσιοι. Τώρα, πάνε όλα αυτά, χάθηκαν… 
Είτε είσαι μέσα (Άγιο Όρος), είτε έξω, μ’ αυτό 
πρέπει να ζεις. Αυτό είχαμε πάντα, σ’ αυτό 
πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Όλα τ’ άλλα είναι 
ξένα, δανεικά…». Μετέφρασα τα απλά αυτά λό-
για και κοίταξα το φίλο μου. Μπορούσα ήδη 
να το δω στο βλέμμα του. Η απάντηση ήταν, 
όντως, κάπου εκεί. 

Αγρυπνία στον Άθωνα 
Μια ιστορία για την πατρίδα 

Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Tην ίδια νύχτα θα τελούνταν αγρυπνία στο εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρα 
στην κορυφή του Άθωνα, σε υψόμετρο 2033 μ.

«…Η αδυναμία της αγοράς να απεικονίσει τα 

συνολικά κοστολόγια είναι ολοφάνερη 

στο θέμα της βενζίνης. Η πιο λεπτομερής 

ανάλυση που διαθέτουμε για τις έμμεσες 

δαπάνες της βενζίνης έγινε από το ∆ιε-

θνές Κέντρο Τεχνολογικής Αξιολόγησης. 

Αν δει κανείς τις πολλές έμμεσες δαπάνες 

για την κοινωνία -μεταξύ των οποίων η 

κλιματική αλλαγή, οι φοροαπαλλαγές στις 

βιομηχανίες πετρελαίου, η στρατιωτική 

προστασία των αποθεμάτων πετρελαίου, 

οι επιδοτήσεις στις βιομηχανίες πετρελαί-

ου, οι πετρελαιοκηλίδες και η θεραπεία 

αναπνευστικών ασθενειών που έχουν 

σχέση με τις αναθυμιάσεις των αυτοκινή-

των - το σύνολό τους φτάνει περίπου στα 

2.5 ευρώ/λίτρο. Αν αυτό το εξωτερικό κό-

στος προστεθεί στην τιμή της βενζίνης στις 

ΗΠΑ, που είναι περίπου 0.8 ευρώ/λίτρο, 

τότε η βενζίνη θα κόστιζε 3.1 ευρώ/λίτρο. 

Αυτά είναι τα πραγματικά κοστολόγια. Κά-

ποιος τα επωμίζεται. Αν όχι εμείς, τότε τα 

παιδιά μας…». Λέστερ Μπράουν: Ο πλανή-

της στα όριά του, εκδόσεις Χρονικό, σελ. 

211.

Το βιβλίο του Λ. Μπράουν για την επερχόμε-

νη οικολογική κρίση συστήνεται ανεπι-

φύλακτα. Ο Μπράουν υποστηρίζει ότι σε 

μερικά χρόνια θα βιώσουμε έναν «συντο-

νισμό» των κοινωνικών, οικονομικών και 

οικολογικών κρίσεων, που θα γονατίσει το 

ήδη ασθμαίνον παγκόσμιο καπιταλιστικό 

μοντέλο… Και δεν είναι κανένας ριζοσπά-

στης ο κύριος, μάλλον προς τον «πράσινο 

καπιταλισμό» ρέπει…

Το βιβλίο είναι εξαιρετικό. ∆ιαβάζοντάς το, 

καταλαβαίνει κανείς ότι το καπιταλιστικό 

μοντέλο ήταν βιώσιμο, επειδή διαμορφώ-

θηκε και εξελίχθηκε σ’ ένα μικρό μέρος 

του πλανήτη. Σε παγκόσμια κλίμακα εί-

ναι τελειωμένο και απειλεί να πάρει μαζί 

του την ανθρωπότητα και τα οικοσυστήμα-

τα. Να το έχουμε στο νου μας όταν επικα-

λούμαστε κάποιον «ρεαλισμό», ότι αυτός 

αποδεικνύει καταφανώς το δυστοπικό του 

μοντέλου που κυριαρχεί σήμερα σε πα-

γκόσμιο επίπεδο…

Σα. Τλου

«Η 
πραγματική 
τιμή της
βενζίνης» 

“ 

...Το τριήμερο που 

ακολούθησε ήταν ένα 

ταξίδι στην βαθιά ελ-

ληνική παράδοση και 

μια αποκάλυψη της 

ασύλληπτης δυναμικής 

που αυτή κρύβει... 
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Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ... ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ 
ΜΥΘΟΥ. Η θαλασσινή οπτασία 
του χώρου και του χρόνου, της 
απεραντοσύνης του πόντου και 
της ιστορίας των ανθρώπων. Η 
Ηρακλειά μέσα από την αχλύ του 
μύθου προβάλλει τη φυσιογνω-
μία της. Μια οπτασία που στρα-
φταλίζει στον ήλιο καθώς αντα-
νακλάται πάνω στο μαρμαρυγια-
κό σχιστόλιθο και στο αφρισμέ-
νο κύμα, στα ζαφειρένια κοχύλια 
και στα φτερά των γλάρων, στις 
ασμυριγλένιες φλέβες της γης 
και στις ανακλάσεις του φωτός 
του κρυσταλλωμένου ασβεστί-
τη (Μ. Γλέζος, Συνείδηση της Πε-
τραίας γης) 

Ε 
πιβιβαστήκαμε στο 
πλοίο της γραμμής έχο-
ντας στα σακίδιά μας, 
εκτός των άλλων, και 

αρκετή υπομονή για τη διαδρομή. 
Παρ’ όλα αυτά, ύστερα από επτά 
ώρες περίπου, ξημερώματα, πιάνα-
με το λιμάνι του Αγ. Γεωργίου της 
Ηρακλειάς. Είναι το δυτικότερο όσο 
και μεγαλύτερο νησάκι των μικρών 
ανατολικών Κυκλάδων. 

Κατοικείται μέχρι σήμερα διαρ-
κώς από τα χρόνια της Πρωτοκυ-
κλαδικής Εποχής (2800 έως 2220 
π.Χ.), μάλιστα το Μητροπολιτικό 
Μουσείο της Ν. Υόρκης εκθέτει κε-
φαλή 31 εκ. από τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο, που βρέθηκε στο νησί. 
Σύμφωνα με κάποιους ονομάστη-
κε έτσι γιατί εδώ κατοίκησε για κά-
ποιο χρονικό διάστημα ο Ηρακλής, 
ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι 
την ονομασία αυτή την οφείλει στο 
ότι οι κάτοικοί της ήταν πολύ δυνα-
τοί, όπως ο μυθολογικός ήρωας. 

Στο λιμάνι, το πρώτο που συνα-
ντήσαμε ήταν δύο βάρκες με τις ονο-
μασίες «Ιερομνήμη» και «Ηλιοφά-
νεια», δίνοντας άρωμα Ελύτη στην 
ατμόσφαιρα, καθώς και το Ηρώο 
του νησιού, όπου αναγράφονται οι 
προσφορές των κατοίκων στην πα-
τρίδα ανάμεσα στους οποίους και 
τέσσερις νησιώτες κατά τη διάρκεια 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 

Έχει έκταση 19 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα περίπου, τρεις οικισμούς 
(τον Αγ. Γεώργιο στο λιμάνι, την Πα-
ναγιά στα ορεινά και τον Αγ. Αθα-
νάσιο, που τον τελευταίο καιρό έχει 
ερημώσει) και μικρές παραλίες, οι 
περισσότερες προσβάσιμες μόνο 
με καΐκι, με καθαρά γαλαζοπράσι-

να νερά. Το συνολικό οδικό δίκτυο 
μετά βίας φτάνει τα 7 χιλιόμετρα, κα-
θιστώντας τη χρήση του από αυτοκί-
νητα περιττή, πέρα από τη μεταφορά 
αγαθών. 

Το νησί διατρέχουν έξι καλοδια-
τηρημένα και με ορθή σήμανση μο-
νοπάτια, τα οποία σου δίνουν τη δυ-
νατότητα να γνωρίσεις την ενδοχώ-
ρα του νησιού, αλλά και να επισκε-
φθείς τις πιο απόμακρες παραλίες 
του, στις οποίες συναντάς θαλάσσι-
ες χελώνες να παίζουν με τα κύμα-
τα. Στην παραλία της Αλιμιάς, ο κο-
λυμβητής μπορεί να συναντήσει το 
βυθισμένο σκελετό ενός γερμανικού 
υδροπλάνου από την περίοδο του Β’ 
Παγκόσμιου Πολέμου, ενώ στην 
παραλία Τουρκοπήγαδο θα βρει το 
κουφάρι του μηχανισμού που χρη-
σιμοποιούσαν τα ναρκαλιευτικά του 
συμμαχικού στόλου την ίδια χρονι-
κή περίοδο. Το νησί εξάλλου συμ-
μετείχε στον αντιστασιακό αγώνα 
κατά των Γερμανών, μιας και εδώ 
είχε στηθεί παράνομος ασύρματος, 
μέρος του δικτύου επικοινωνίας της 
Αντίστασης. 

Αυτό που εντυπωσιάζει τον επι-
σκέπτη καθ’ όλη την παραμονή του, 
είναι η ευγένεια των κατοίκων, όσο 
και η τήρηση του ανθρώπινου μέ-
τρου στη ζωή τους και τις δραστηρι-
ότητές τους. Η ενασχόλησή τους με 
τον τουρισμό είναι περιστασιακή και 
συμπληρωματική, μιας και οι ίδιοι 
ασχολούνται τόσο με τη γεωργία και 
την αλιεία, όσο και την κτηνοτροφία, 
συμπληρώνοντας έτσι το εισόδημά 
τους. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο τε-
λευταίος από τους τρεις ανεμόμυ-
λους σταμάτησε τη λειτουργία του 
μόλις το 1969, δίνοντας τη θέση του 

σε άλλον πετρελαιοκίνητο. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το νησί ηλεκτρο-
δοτήθηκε το 1985, δίνοντας ανάσα 
στους κατοίκους και ανακόπτοντας 
τα κύματα φυγής που μέχρι τότε εί-
χαν παρατηρηθεί. Έκτοτε ο πληθυ-
σμός σταθεροποιήθηκε και μάλιστα 
στην τελευταία απογραφή του 2011 
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 
23,30%. Από τους 95 κατοίκους το 
1981 (ήταν 189 το 1951), έφθασαν 
τους 180 στην τελευταία απογραφή. 
Ανάμεσά τους συναντάς το μονα-
δικό ξυλουργό του νησιού, ο οποί-
ος πριν 20 χρόνια, αφού εκπαιδεύ-
τηκε στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 
παράτησε την Αθήνα για να εγκατα-
σταθεί μόνιμα στο νησί, αλλά και τον 
∆ημητρό, τον οδηγό του μικρού δη-
μοτικού λεωφορείου, το οποίο με-
ταφέρει δωρεάν κατοίκους και επι-
σκέπτες (στο ενδιάμεσο των άλλων 
υπηρεσιών που προσφέρει /βλέ-
πε διατήρηση της καθαριότητας), 
τον πλέον πρόσφατα παλιννοστού-
ντα. Εδώ θα βρεις μόνιμους επισκέ-

πτες κάθε καλοκαίρι, όπως ο Μάν-
φρεντ, εκπαιδευτικός από τη Γερμα-
νία, ο οποίος επισκέπτεται το νησί 
από το 1981 ανελλιπώς, δηλαδή για 
31 χρόνια.

Στα αξιοθέατα του νησιού συ-
γκαταλέγονται το κάστρο-φρούριο 
της ελληνιστικής περιόδου, οι εκ-
κλησίες των Ταξιαρχών και του 
Αγ. Γεωργίου (1834), κυρίως όμως 
το σπήλαιο του Αγ. Ιωάννη. Τούτο 
είναι το μεγαλύτερο στις Κυκλάδες, 
με συνολική διαδρομή άνω των 220 
μέτρων και την κεντρική αίθουσα να 
έχει εμβαδόν γύρω στα 500 τετ. μέ-
τρα, με πολύ όμορφο σταλακτιτικό 
διάκοσμο, από τα πιο εντυπωσιακά 
του είδους του. Εδώ οι κάτοικοι, στις 
28 Αυγούστου, παραμονή της απο-
τομής του Ιωάννου του Προδρόμου, 
ξεκινούν χαράματα από τα σπίτια 
τους ακολουθώντας το μονοπάτι 2,5 
περίπου χιλιομέτρων μέσα από χω-
ράφια και παλαιούς  εγκαταλειμμέ-
νους οικισμούς για να φτάσουν στο 
σπήλαιο. Επικεφαλής εισέρχεται η 
εικόνα του Αγ. Ιωάννη στην πρώτη 
μεγάλη αίθουσα, όπου το απόγευ-
μα γίνεται ο εσπερινός για χάρη του 
Προδρόμου. Μέχρι εκείνη την ώρα 
κάποιοι εξερευνούν το σπήλαιο την 
ώρα που η κοινότητα στήνει λαϊκό 
γλέντι. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον 
όρμο του Α. Γεωργίου, τον Ιούνιο 
του 2007 εγκαταστάθηκε η πρώτη 
στον κόσμο αυτόματη πλωτή ανεμο-
γεννήτρια που σε συνδυασμό φωτο-
βολταϊκών αποτελεί ταυτόχρονα μο-
νάδα αφαλάτωσης. Η μονάδα αυτή, 
φέρει το ελληνικό όνομα «Υδριάδα», 
παράγει ενέργεια από ανανεώσιμη 
πηγή χωρίς να μολύνει το περιβάλ-
λον δίνοντας την ιδανικότερη λύση 

στη λειψυδρία που μαστίζει κυρίως 
τους θερινούς μήνες το νησί.

Η κοινότητα της Ηρακλειάς είναι 
μια δεμένη κοινωνία. Μια κοινω-
νία στην οποία λειτουργεί ο κανό-
νας του μέτρου. Για αυτό στους ντό-
πιους αρέσει η ζωή τους στο νησί το 
χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, μιας 
και οι ρυθμοί δουλειάς το καλοκαί-
ρι είναι εξαντλητικοί. ∆εν έχουν πλέ-
ον την ανάγκη να φύγουν και τους 
αρέσει η ήρεμη ζωή που μπορούν 
να έχουν το χειμώνα. Γι’ αυτό και θέ-
λουν τη διατήρηση μιας ήπιας μορ-
φής τουρισμού και φοβούνται τις 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. 

Και είναι αυτή ακριβώς η τή-
ρηση του μέτρου που κρατά το 
νησί ζωντανό, που το οδηγεί χρό-
νο με το χρόνο στο να αυξάνει τους 
κατοίκους του, σε μια λογική βιώσι-
μης ανάπτυξης. Όλα αυτά μας φέρ-
νουν στο νου τον τίτλο του βιβλίου 
που διαβάσαμε στα νιάτα μας, την 
ώρα που αποχαιρετάμε το νησί. Για-
τί, ναι, στην Ηρακλειά το μικρό είναι 
όμορφο.

Έρχονται οι ξένοι να θαυμάσουν 
την Ηρακλειά, τη σπηλιά του Κύ-
κλωπα, το Σπήλαιο των Σταλαχτι-
τών, τις διακοσμήσεις με τα χρωμα-
τιστά βότσαλα, τους απίθανους ιρι-
δισμούς της θάλασσας. Έρχονται να 
προσκυνήσουν τις οπτασίες της φύ-
σης και των ανθρώπων. Καλώς να 
’ρθουν. Καλοδεχούμενοι. Θα τους 
τα δείξουμε όλα. Και το Κάστρο του 
Ηρακλή και τη Σπηλιά του Πολύφη-
μου και το Σπήλαιο του Αι - Γιάννη. 
Όλα. Αν θέλουν τους καλούμε να χο-
ρέψουν μαζί μας τους πανάρχαιους 
κυκλαδίτικους χορούς και να πιού-
με ήλιο αποσταγμένο σε κεχριμπα-
ρένιο κρασί. Αντάμα μπορούμε να 
χαρούμε τη θαλασσινήν οπτασία. 
Προσοχή μονάχα καθώς θα ’ρχο-
νται να μην τρομάξουν την Ηχώ, να 
μη μαγαρίσουν τον αγέρα, να μην 
ταράξουν τα νερά, να μη βρομίσουν 
τη γης. Γιατί τότε θα χαθεί η θαλασ-
σινή οπτασία και γι’ αυτούς και για 
μας. Την κρατήσαμε αμόλυντη. σαν 
τη κόρη των ματιών μας. Και θέλου-
με να την κρατήσουμε.» (Μ. Γλέζος, 
Συνείδηση της Πετραίας γης).

Υ.Γ. Στο ταξίδι συντροφιά μας κρά-
τησαν τα βιβλία Κοινότητα, Κοινω-
νία και Ιδεολογία, συλλογικό, εκδ. 
Παπαζήση, Ιμαρέτ, Γ. Καλπούζου, 
εκδ. Μεταίχμιο και σε δεύτερη ανά-
γνωση Η Μικρασιατική Καταστροφή, 
Νικ. Ψυρούκη, (με τον πρόλογο του 
1992), εκδ. Κουκίδα και Κοινωνικές 
Συγκρούσεις στην προεπαναστατική 
Σμύρνη, Γ. Καραμπελιά, εκδ. Εναλ-
λακτικές Εκδόσεις. 

Ηρακλειά, το νησί του Μύθου
Οδοιπορικό στο μεγαλύτερο νησάκι των μικρών ανατολικών Κυκλάδων

του Κώστα Σαμάντη

Άλλαξαν, λοιπόν, οι προσανατολισμοί της οικονομίας στο νησί μας, με βάση τη γενική κυρίαρχη πολιτική

“ 

Είναι η τήρηση 

του μέτρου που 

κρατά ζωντα-

νό το νησί, και 

το οδηγεί στο 

να αυξάνει τους 

κατοίκους του, 

σε μια λογική 

βιώσιμης ανά-

πτυξης

                                                                                                                                 ΕΛΛΑ∆Α
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

«Ιτε παίδες Eλλήνων, ελευθε-
ρούτε πατρίδα»

Αισχύλος, Πέρσες 

Έ 
να από τα σημαντικότε-
ρα κέντρα του Αρχαίου 
Ελληνισμού ήταν αναμ-
φίβολα οι ∆ελφοί και πιο 

συγκεκριμένα το πανελλήνιο ιερό 
τους, με το πιο ξακουστό μαντείο της 
Αρχαίας Ελλάδας, αφιερωμένα στη 
λατρεία του Απόλλωνα. Ήταν τέτοια 
μάλιστα η σημασία τους ώστε ανα-
γνωριζόταν από όλους ως «ο Ομφα-
λός της Γης».

Το αρχαίο θέατρο των ∆ελφών 
βρίσκεται εντός του ιερού του Πυ-
θίου Απόλλωνος και συγκεκριμένα 
στο βορειοδυτικό άκρο του, σε επα-
φή με τον περίβολο του τεμένους. 
Το πρώτο λίθινο θέατρο κτίστηκε 
από ντόπιο ασβεστόλιθο τον 3ο αι. 
π.Χ. Το 160/159 π.Χ. ο Ευμένης 
ο Β’, βασιλιάς της Περγάμου, χρη-
ματοδότησε την επισκευή του θεά-
τρου, που απέκτησε πιο μνημειακή 
μορφή. Η σημερινή μορφή του θεά-
τρου ανάγεται στους πρώιμους ρω-
μαϊκούς χρόνους (1ος αι. μ.Χ.). Κατά 
την αρχαιότητα φιλοξενούσε μουσι-
κούς και δραματικούς αγώνες, στο 
πλαίσιο των θρησκευτικών εορτών 
των Πυθίων, των οποίων η σημασία 
προσέδωσε στο μνημείο πνευματι-
κή και καλλιτεχνική αίγλη. 

Το 1927, ο Άγγελος Σικελια-
νός και η Εύα Πάλμερ-Σικελιανού 
αναβίωσαν τις ∆ελφικές Εορτές, 
στο πλαίσιο των οποίων διδάχτηκε 
ο Προμηθέας ∆εσμώτης, η πρώτη 
μετά τους αρχαίους χρόνους παρά-
σταση στο αρχαίο θέατρο των ∆ελ-
φών. Το 1930, στις δεύτερες (και τε-
λευταίες) ∆ελφικές Εορτές, παρου-
σιάστηκε σε επανάληψη ο Προμη-
θέας ∆εσμώτης, μαζί με τις Ικέτιδες 
του Αισχύλου. Έκτοτε, στο αρχαίο 
θέατρο των ∆ελφών δόθηκε πε-
ριορισμένος αριθμός παραστάσε-
ων, από το Εθνικό Θέατρο (Οιδί-
πους Τύραννος, 1951, σκηνοθεσία 
Αλέξη Μινωτή), το Θέατρο Τέχνης 
(Πέρσες, 1967 και Όρνιθες, 1967, 
σκηνοθεσία Κάρολου Κουν) και άλ-
λους θιάσους. Η τελευταία παρά-
σταση (1992) ήταν μία εορταστική 
μουσική εκδήλωση για την επέτειο 
των εκατό χρόνων από την έναρξη 
της μεγάλης ανασκαφής της Γαλ-
λικής Αρχαιολογικής Σχολής στο 
χώρο των ∆ελφών

Ο χώρος αυτός το Σάββατο, 
21 Ιουλίου, έπειτα από 20 χρόνια 
κατά τα οποία το θέατρο παρέμενε, 
για λόγους προστασίας του, κλει-
στό, ζωντάνεψε ξανά στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ-
ρου, σε μια μοναδική εκδήλωση 
λόγου και μουσικής. Περίπου 800 
θεατές γέμισαν το θέατρο (με εξαί-
ρεση κάποια σημεία του στα οποία 
δεν επετράπη η πρόσβαση για λό-
γους ασφαλείας) και παρακολούθη-
σαν μία παράσταση μέθεξης και μυ-
σταγωγίας.

Σε αυτήν ακούστηκαν αποσπά-
σματα από έργα αρχαίου δράμα-
τος και ποίησης σε συνδυασμό με 
έργα κλασικής μουσικής ξένων και 
Ελλήνων συνθετών. Το όλον εγ-
χείρημα από μόνο του παρουσία-
σε τεράστιο ενδιαφέρον. Ο παράλ-
ληλος συνδυασμός του καθαρό-
αιμου αρχαιοελληνικού λόγου με 
κλασικά έργα των Ραβέλ, Μότσαρτ, 
Μπαχ, αλλά και του δικού μας Νί-
κου Σκαλκώτα σε έναν τόπο «ιερό 
και μαγεμένο» από μόνο του ξε-
περνούσε τα καθιερωμένα. Εμπε-
ριείχε έστω εν σπέρματι  το ξεπέ-
ρασμα του παραδοσιακού διπόλου 
σε μια προσπάθεια υπέρβασης και 
σύνθεσης. Σε αυτό ακριβώς το κλί-
μα εντάχθηκε και το καλωσόρισμα 
από τον σκηνοθέτη Βασίλη Παπα-
βασιλείου, ο οποίος μέσα σε ένα αρ-
χαίο θέατρο, λίγο πριν την απαγγε-
λία του αρχαίου ελληνικού λόγου, 
ανέφερε: «Το έργο που επιτελού-

με απόψε εδώ έχει στην εκκλησια-
στική ορολογία όνομα, λέγεται Θυ-
ρανοίξια», παντρεύοντας με τον τρό-
πο του την ορθοδοξία με την αρχαία 
Ελλάδα. Πέραν αυτού ήταν σαφής η 
προσπάθεια των συντελεστών, ο λό-
γος να παραπέμπει άλλοτε έμμεσα 
και άλλοτε άμεσα στη δυσχερή κα-
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
η χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω 
μνημονίου. Γι’ αυτό εξάλλου και η 
πιο συγκλονιστική στιγμή της πα-
ράστασης, η οποία καταχειροκρο-
τήθηκε με πάθος, ήταν η στιγμή που 

το τιμώμενο πρόσωπο, ο βετεράνος 
ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής, σε μια 
ερμηνεία κατάθεσης ψυχής, χωρίς 
μικρόφωνο, απήγγειλε το απόσπα-
σμα του αγγελιοφόρου από τους 
Πέρσες του Αισχύλου, «Ίτε παίδες 
Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα» και 
η φωνή του συγκλόνισε το αρχαίο 
θέατρο, τους ∆ελφούς, τον Παρνασ-
σό ολόκληρο. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αρχι-
κά είχε προγραμματιστεί ως εναρ-
κτήρια εκδήλωση μια συναυλία 
κλασικής μουσικής από το κουαρ-
τέτο Ντάνελ για τις 7 Ιουλίου. Όμως 
μια αιφνίδια κακοκαιρία εμπόδι-
σε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Σε 
σχετική συνέντευξη Τύπου, ο πρό-
εδρος και καλλιτεχνικός διευθυντής 
του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ-
ρου, Γιώργος Λούκος, δήλωσε χα-
ρακτηριστικά: «Αρχικά, είχα επι-
φυλάξεις, καθώς μου φάνηκε ότι το 
κίνητρο ήταν προεκλογικό, όμως, 
όταν πήγα στο θέατρο, ο χώρος με 
νίκησε. Στην παρούσα συγκυρία θα 
πρέπει να επενδύσουμε στο μονα-
δικό πλούτο που έχουμε, τον πολι-
τισμό». Το τελευταίο χειροκρότημα, 
ελάχιστος φόρος τιμής και μνήμης, 
ήχησε γι’ αυτόν «που μαζί με την 
Εύα ανέστησε τους ∆ελφούς μέσα 
στο χωροχρόνο της νεότερης Ελλά-
δας», ακούστηκε για τους στίχους 
του Άγγελου Σικελιανού με τους 
οποίους έκλεισε η εκδήλωση.

Παρ’ όλες όμως τις καλές προ-
θέσεις, οφείλουμε να επισημάνου-

με ότι η συγκεκριμένη παράσταση, 
ακριβώς λόγω του ιδιαίτερου χα-
ρακτήρα και βάρους που κουβαλά, 
όφειλε να αγγίζει τα όρια της αρτιό-
τητας. Αυτό γιατί σε κάποια σημεία 
λειτούργησε άνισα, καταδεικνύο-
ντας την ανάγκη μιας ενδεχομένως 
καλύτερης προετοιμασίας, καθώς 
και μιας πιο συμπυκνωμένης αντί-
ληψης. Η ανισότητα αυτή σε κάποια 
σημεία αδικούσε το όλο εγχείρημα. 

Στην εκδήλωση ο Γιάννης Βο-
γιατζής ερμήνευσε αποσπάσματα 
από τους Πέρσες του Αισχύλου, ο 
Νίκος Καραθάνος (που είναι και 
ο σκηνοθέτης της παράστασης μαζί 
με την Όλια Λαζαρίδου), από τον 
Ηρακλή μαινόμενο του Ευριπίδη, η 
Ελένη Κοκκίδου από την Αντιγό-
νη του Σοφοκλή, η Λυδία Κονιόρ-
δου ερμήνευσε το Μονόλογο της 
Ιφιγένειας και την εισαγωγή από 
τη Μήδεια, η Ρένη Πιττακή ερμή-
νευσε αποσπάσματα από τις Όρνι-
θες και η Μαρίσσα Τριανταφυλ-
λίδου από το χορό του Αγαμέμνονα 
του Αισχύλου. Η Όλια Λαζαρίδου 
απήγγειλε ορφικούς ύμνους συνο-
δεία του κλαρινέτου του ∆ιονύση 
Γραμμένου και ο Βασίλης Παπα-
βασιλείου διάβασε αποσπάσματα 
από το έργο Άρτος και οίνος.

Η παράσταση άρχισε με μελω-
δίες από το Νέο Ελληνικό Κουαρ-
τέτο που αποτελούν οι Γιώργος ∆ε-
μερτζής, ∆ημήτρης Xανδράκης, 
Ντέηβιντ Μπόγκοραντ και Άγγελος 
Λιακάκης. Οι μουσικοί παρουσί-
ασαν τα Πέντε Ελληνικά ∆ημοτικά 
Τραγούδια του Μωρίς Ραβέλ, με τη 
συμμετοχή της σοπράνο Λένιας Ζα-
φειροπούλου και το Κουιντέτο για 
κλαρινέτο του Μότσαρτ, με τη συμ-
μετοχή του ∆ιονύση Γραμμένου 
Ζαφειροπούλου. Ο ίδιος ερμήνευ-
σε κομμάτια από τους 36 Ελληνι-
κούς Χορούς του Νίκου Σκαλκώτα.

Υ.Γ. Το θέατρο των ∆ελφών εί-
ναι ένα από τα πιο σημαντικά αρ-
χαία ελληνικά θέατρα που βρίσκο-
νται σήμερα σε καλή κατάσταση. 
Το έργο της αναστήλωσης του Αρ-
χαίου Θεάτρου αναμένεται να ολο-
κληρωθεί ως το 2015, με τον προϋ-
πολογισμό να ανέρχεται σε 1,3 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Τα «Θυρανοίξια» του Ομφαλού της Γης
Το θέατρο των ∆ελφών είναι ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία ελληνικά θέατρα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση

“ 

Το 1927 ο Άγ-

γελος Σικελια-

νός και η Εύα 

Πάλμερ-Σικε-

λιανού αναβί-

ωσαν τις ∆ελ-

φικές Εορτές, 

στο πλαίσιο 

των οποίων δι-

δάχτηκε ο Προ-

μηθέας ∆εσμώ-

της
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> Μπροστά στις καλοκαι-
ρινές διακοπές οι εφη-
μερίδες συνηθίζουν να 
δημοσιεύουν αφιερώ-
ματα, στα οποία προτεί-

νουν διάφορα βιβλία, συνήθως αυτά 
που έχουν εκδοθεί πιο πρόσφα-
τα. Φυσικά, ο αναγνώστης δεν είναι 
απαραίτητο να τους ακολουθήσει, δι-
ότι σε πολλές περιπτώσεις έργα που 
έχουν εκδοθεί παλαιότερα μπορεί 
να διατηρούν τη σημασία τους και το 
ενδιαφέρον, παρά το χρόνο που έχει 
κυλήσει.

Στο τελευταίο καλοκαιρινό διά-
στημα, ανάμεσα στα έργα που διαβά-
σαμε, ξεχωρίσαμε τα ακόλουθα.

Ξεκινώ με το έργο του ψυχίατρου 
Ιωάννη Τσέγκου Ο Ψυχιατρικός 
Κοινοτισμός: Στάσεις και Αποστά-
σεις στο σύγχρονο ψυχοθεραπευτικό 
γίγνεσθαι (σελ.304), που εκδόθηκε 
από τον «Αρμό». Ο Ι. Τσέγκος είναι 
ευρύτερα γνωστός για τις προσπά-
θειες που κάνει για τη διάσωση της 
ελληνικής γλώσσας, με την ανάδει-
ξη της καίριας σημασίας που έχει η 
προσήλωση στην ιστορική ορθογρα-
φία και το πολυτονικό. Στα κοινά εί-
ναι από παλαιά δραστήριος και δείγ-
μα αυτού είναι ότι ένας άλλος ψυχί-
ατρος και συγγραφέας, ο Μ. Μαρκί-
δης, τον μνημονεύει ως αυτόν που 
γνώρισε τον Π. Κονδύλη στην παρέα 
που παλαιότερα εξέδιδε το περιοδι-
κό Μαρτυρίες και στην συνέχεια το 
περιοδικό Σημειώσεις.

 Το παρόν έργο, γραμμένο με 
επιστημονικό, αλλά και γλαφυρό 
ύφος, είναι καρπός των σημαντικών 
γνώσεων και της πλούσιας εμπειρί-
ας που διαθέτει ο συγγραφέας, από 
τον χώρο της ψυχιατρικής και της 
κοινωνικής δράσης ως πολίτης. Τον 
κοινοτισμό, που τον διακρίνει από 
τον ατομικισμό και τον κολεκτιβι-
σμό, τον αξιολογεί ως ένα μέρος της 
ελληνικής παράδοσης που μπορεί 
να δώσει απαντήσεις στα σημερινά 
ερωτήματα. Κατ’ αρχήν καταλήγει σε 
ένα συμπέρασμα για τον χαρακτήρα 
και τις δυνατότητες της «θεραπευτι-
κής κοινότητας» μάλλον απαισιόδο-
ξο, καθώς τη χαρακτηρίζει αντίγρα-
φο των προτεσταντικών σεκτών (σελ. 
89), που αντί να «εμβαθύνει στην με-
λέτη και την χρήση της κοινωνικής 
διαστάσεως, με την έννοια του κοι-
νωνείν, την οποία θα μπορούσε να 
καλλιεργήσει με τις μικρές ομάδες 
και ιδιαίτερα τις λεγόμενες αναλυτι-

κές, προτιμά την επίδοση σε ακτιβι-
σμούς, την εξιδανίκευση του αυθορ-
μητισμού και, κυρίως, την υποτίμη-
ση ή και την απόρριψη, για πολλούς 
και διάφορους λόγους, της αναγκαι-
ότητας εκπαιδευμένων κοινοτικών 
θεραπευτών» (σελ. 89). Η αναφορά 
που κάνει στον ελληνικό κοινοτι-
σμό –ως σύστημα πολιτικό και κοι-
νωνικό– εξαντλεί με μεθοδικότητα 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τελι-
κά τον τοποθετεί ως μια σημαντική 
προϋπόθεση ώστε να επιτύχουν το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα οι δρα-
στηριότητες των θεραπευτικών κοι-
νοτήτων. Κλείνοντας μάλιστα, στα 
συμπεράσματα του έργου του, επι-
σημαίνει: «Η κοινοτική ή προσωπι-
κή, ακριβέστερα θεραπεία, πρέπει 
να λαμβάνει σοβαρώς υπ’ όψιν τον 
εκάστοτε κοινωνικό παράγοντα, την 
κουλτούρα και την παράδοση κάθε 
τόπου και περιοχής και να αποφεύ-
γει ή να δυσπιστεί σε σχήματα εισα-
γόμενα από άλλους τόπους, πολιτι-
σμούς και παραδόσεις. Εάν θέλουμε 
να ισχύσουν πραγματικές κοινοτικές 
αρχές στην ψυχιατρική, τουλάχιστον 
για εδώ, στην Ελλάδα, οι προϋποθέ-
σεις είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, αρκεί 
να αποφασίσουμε να χρησιμοποι-
ήσουμε την πλούσια, μακραίωνη, 
αλλά δυστυχώς αγνοημένη και από 
εμάς, ελληνική κοινοτική παράδο-
ση.»(σελ. 275).

∆ύο βιβλία του Γ. Ανδρειωμέ-
νου, τα οποία εκδόθηκαν από το 
Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 
εμπλουτίζουν τη βιβλιογραφία μας 
για τη μεταξική δικτατορία με την 
εξαντλητική αποδελτίωση των δύο 
σημαντικότερων προπαγανδιστικών 
της εντύπων. Το πρώτο με το τίτλο Η 
πνευματική ζωή υπό επιτήρηση: Το 
παράδειγμα του περιοδικού το Νέον 
Κράτος (σελ. 350), εκτός από την ει-
σαγωγή του συγγραφέα, έχει πλήρη 
αναφορά στα περιεχόμενα και στην 
ύλη καθώς και καταλόγους με κρι-
τήρια το θέμα και τον συγγραφέα. 
Τη διεύθυνση του περιοδικού είχε 
ο Άριστος Καμπάνης, ενώ στη συ-
ντακτική επιτροπή συμμετείχαν οι 
καθηγητές της Νομικής, Γ. Ματζού-
φας (γαμπρός του Μεταξά) και ο Ν.    
Κούμαρος. Ο Καμπάνης, μετά την ει-
σβολή των Γερμανών θα συνεργα-
στεί μαζί τους, θα διευθύνει το περι-
οδικό των κατοχικών στρατευμάτων 
Ο Εικοστός Αιών, και θα τους ακο-
λουθήσει κατά την υποχώρησή τους. 

Μετά την απελευθέρωση θα κατα-
δικαστεί ως προδότης της πατρίδας 
και θα πεθάνει στο ψυχιατρείο του 
∆αφνίου. Ανάμεσα στους αρθρο-
γράφους του περιοδικού ήταν δια-
νοούμενοι όπως ο Γρυπάρης, ο Χα-
τζηκυριάκος-Γκίκας και άλλοι, που 
στη συνέχεια θα στρατευθούν με την 
αριστερά, όπως ο Α. Σικελιανός, ο Π. 
Λεκατσάς και η Ρίτα Μπούμπη-Πα-
πά, αποδεικνύοντας ότι τα σύνορα 
ανάμεσα στις παρατάξεις, στη χώρα 
μας, δεν είναι αδιαπέραστα, ενώ οι 
μετατοπίσεις που σημειώνονται δεν 
έχουν απαραίτητα υστερόβουλα κί-
νητρα. 

Το δεύτερο βιβλίο του Γ. Ανδρει-
ωμένου, με τον τίτλο Η νέα γενιά υπό 
καθοδήγηση: Το παράδειγμα του 
περιοδικού η Νεολαία (1938-1941) 
(σελ. 902), εκτός της εισαγωγής, πε-
ριέχει αναλυτική παρουσίαση περιε-
χομένων και ευρετήριο. Εδώ θα δού-
με ότι και οι ιδέες όπως και τα πρό-
σωπα, κυκλοφορούν ανάμεσα στις 
παρατάξεις. Έτσι διαβάζουμε δημο-
σίευμα όπου το μεταξικό καθεστώς 

προτείνει την κατάργηση των τόνων 
ως αναχρονισμό (σελ. 72), ενώ σε 
άλλο σημείο προτείνεται η καύση 
των νεκρών (σελ. 73). Οι συνεργά-
τες του περιοδικού χωρίζονται στους 
ιδεολόγους του καθεστώτος, όπως 
ήταν η Σίτσα Καραϊσκάκη, η οποία 
θα συνεργαστεί με τους κατακτητές, 
και σε όλους τους υπόλοιπους οι 
οποίοι, άλλοι, όπως ο Τ. Καΐμη, ήταν 
πολιτικά ουδέτεροι, άλλοι όπως ο Γ. 
Βερίτης, τον βρίσκουμε να διαπρέπει 
μεταπολεμικά ως ποιητής στις ευ-
σεβιστικές χριστιανικές οργανώσεις, 
ενώ τέλος μια μεγάλη μερίδα, όπως 
ήταν ο Ν. Καζαντζάκης, ο Στρατής 
∆ούκας, ο Μ. Αυγέρης, ο Α. Βεάκης 
και η Σ. Μαυροειδή-Παπαδάκη, η 
οποία θα γράψει τον ύμνο του ΕΛΑΣ., 
θα στρατευθεί τα επόμενα χρόνια δυ-
ναμικά με την αριστερά στις διάφο-
ρες κομματικές μορφές. 

Τέλος, το βιβλίο της Γκόλφως 
Μαγγίνη Για μια ερμηνευτική του 
Τεχνικού Κόσμου: από τον Χάϊντε-
γκερ στη σύγχρονη τεχνοεπιστήμη 
(Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 438) αποτε-
λεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 
των εντυπωσιακών επιρροών που 
άσκησε και των ευρύτατων προβλη-
ματισμών που δημιούργησε η κρι-
τική ερμηνεία του Χάιντεγκερ στην 
Τεχνική και στην κυριαρχία της 
πάνω στον κόσμο. Είναι ενδιαφέ-
ρον το ότι η ελληνική βιβλιογραφία 
σε μεγάλο βαθμό αγνοεί τη σοβαρή 
συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα 
σε αυτούς που υιοθετούν την χαϊ-
ντεγκεριανή ερμηνευτική και σε αυ-
τούς που την απορρίπτουν, και την 
οποία η συγγραφέας πρωτοποριακά 
και ευκρινώς μας παρουσιάζει. ∆ια-
βάζουμε λοιπόν ότι ένας σύγχρονος 

στοχαστής, ο X. Ντρέιφους, υποστη-
ρίζει ότι «ο Χάιντεγκερ δεν μιλά στο 
όνομα ενός αντιτεχνολογικού αντι-
δραστικού μοντερνισμού και δεν πε-
ριπίπτει στις συνήθεις συμβατικές 
κριτικές και τις ψευδοανθρωπιστι-
κές ανησυχίες που διατυπώνονται 
όσον αφορά την τεχνολογική πρόο-
δο» (σελ. 151), ενώ θα θεωρήσει ότι 
μια κατανόηση με νέους όρους «εί-
ναι που ο Χάϊντεγκερ αποκαλεί νέο 
θεό. Γι’ αυτό και διατείνεται ότι «μο-
νάχα ένα νέος θεός μπορεί να μας 
σώσει» (σελ. 155).

Στο έργο εξετάζονται αναλυτικά 
θέσεις όπως αυτή που συνδέει τη γε-
νεαλογία της κυριαρχίας της τεχνι-
κής με την κυριαρχία αυτού που ο 
Γερμανός φιλόσοφος ονομάζει επι-
γραμματικά «δυτική μεταφυσική», 
περιλαμβάνοντας σε αυτό τον όρο 
ένα μεγάλο ρεύμα του δυτικού στο-
χασμού, που ξεκινά από την αρχαία 
Ελλάδα και τη Ρώμη, φτάνει στον 
Καρτέσιο, στον Λάιμπνιτς, στον Καντ, 
στον Έγελο, και ολοκληρώνεται τελι-
κά στον Νίτσε. Μέσα σε αυτό το πλαί-
σιο είναι πολύ σημαντικό να διαβα-
στεί το έργο του Χάιντεγκερ Η προ-
έλευση του έργου τέχνης, αλλά και η 
Επιστολή για τον Ανθρωπισμό. Ενδι-
αφέρον είναι ότι η ερμηνευτική του 
θεμελιώνεται άμεσα σε κείμενα των 
Προσωκρατικών, του Πλάτωνα και 
του Αριστοτέλη, ώστε να μπορέσει 
να αντιπαραθέσει την αρχαιοελληνι-
κή τέχνη στη νεωτερική τεχνική (σελ. 
235). Η Μαγγίνη σημειώνει: «Είναι 
σαφές, αφενός, ότι η ενδότερη οντο-
λογικοϊστορική σχέση της νιτσεϊκής 
μεταφυσικής με την τεχνική συνιστά 
την απάντηση του Χάιντεγκερ στις 
απόπειρες πρόσληψής της από θε-
ωρητικούς του εθνικοσοσιαλισμού 
όπως ο Άλφρεντ Μπάουμλερ» (σελ. 
276) και θα συμπληρώσει ότι ο Χάι-
ντεγκερ καταλήγει πως «η κατεξο-
χήν φανέρωση της βούλησης για δύ-
ναμη δεν είναι άλλη από τη βούληση 
για τεχνική κυριαρχία» (σελ. 279) η 
οποία έχει ως ανθρωπολογικό τύπο, 
που απαντά στις απαιτήσεις της, τον 
νιτσεϊκό «υπεράνθρωπο»(σελ. 292) 
και τον «τελευταίο άνθρωπο» (σελ. 
327). Τέλος, εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα είναι η διαπραγμάτευση του δια-
λόγου για την Τεχνική που αναπτύ-
χθηκε ανάμεσα στον Χάιντεγκερ και 
τον συγγραφέα του Εργάτη και θαυ-
μαστή της τεχνικής κυριαρχίας Ε. 
Γιούνγκερ.

“ 

Ανάμεσα στους 

αρθρογράφους 

του περιοδι-

κού ήταν διανο-

ούμενοι όπως 

ο Γρυπάρης, ο 

Χατζηκυριάκος-

Γκίκας και άλλοι

Μια επιλογή από τις καλοκαιρινές βιβλιοπροτάσεις 

Τρεις συγγραφείς - τέσσερα βιβλία

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

Βιβλία που ξεχωρίσαμε στο διάστημα του καλοκαιριού 
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Την 1η Σεπτεμβρίου 1972 ο 
Μπόμπι Φίσερ, από τις ΗΠΑ, 
κέρδισε τον τίτλο του παγκοσμί-
ου πρωταθλητή σκακιού νικώ-
ντας τον Σοβιετικό Μπορίς Σπά-
σκυ, σε μια σκακιστική αναμέ-
τρηση που έμεινε στην ιστορία 
ως «το παιχνίδι του αιώνα». 

Σ 
την πραγματικότητα 
επρόκειτο για μια σει-
ρά 22 παιχνιδιών σκά-
κι, που έλαβαν χώρα 

από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο 
του ’72 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδί-
ας. Λόγω του ότι η αναμέτρηση των 
δύο σκακιστών συνέβη στο απο-
κορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, 
οι συγκεκριμένες παρτίδες έλα-
βαν εκτενή κάλυψη από τα παγκό-
σμια ΜΜΕ και η νίκη του Φίσερ, 
μετά από 25 συνεχή χρόνια σοβιε-
τικής επικράτησης στο άθλημα, τον 
εκτόξευσε στο στερέωμα των πλέον 
επιφανών Αμερικανικών διασημο-
τήτων. Χιλιάδες συμπατριώτες του 
τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο 
κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, 
ο δήμος της Νέας Υόρκης θέσπισε 
την 1/9 ως μέρα του Μπόμπι Φί-
σερ και δεκάδες εταιρείες τον προ-
σέγγισαν με συμβόλαια διαφήμισης 
των προϊόντων τους αξίας άνω των 
5 εκατ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, ο 
Φίσερ είχε άλλα σχέδια για τον εαυ-
τό του. Απέρριψε όλα τα διαφημι-
στικά συμβόλαια και ουσιαστικά 
αποσύρθηκε από το διαγωνιστικό 
σκάκι, αφήνοντας ένα μυστήριο να 
απλωθεί σχετικά με το τι τον ώθη-
σε σε μια τέτοια κίνηση στο απόγειο 
της καριέρας του. Το υπόλοιπο της 
ζωής του υπήρξε εξίσου μυστηρι-
ώδες με τον Φίσερ να εγκαταλείπει 
τις ΗΠΑ το ’92, να τάσσεται εναντίον 
της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ 
και του Ισραήλ και να ζει αυτοεξό-
ριστος σε διάφορες χώρες ως το θά-
νατό του.

Ο Μπόμπι Φίσερ γεννήθηκε 
στις 9/3/1943. Μητέρα του ήταν η 
Ρεγκίνα Γουέντερ, Αμερικανίδα ιδε-
αλίστρια, η οποία είχε ζήσει στην 
ΕΣΣ∆ τη 10ετία του ’30 σπουδάζο-
ντας ιατρική στη Μόσχα. Κατά τη δι-
άρκεια των σπουδών της εκεί είχε 
παντρευτεί το Γερμανό κομμου-
νιστή Χανς Φίσερ. Όταν η Ρεγκί-
να επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1942, οι 
αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν να 
χορηγήσουν βίζα στο σύζυγό της, 

λόγω των πεποιθήσεών του, κι έτσι 
η οικογένεια του Μπόμπι ήταν μο-
νογονεϊκή. Η μητέρα του φαίνεται 
πως δεν είχε εγκαταλείψει τις ιδέες 
της με την επάνοδό της στην Αμε-
ρική και άλλαζε συχνά τόπο δια-
μονής, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της δουλειάς και των πολιτικών της 
δραστηριοτήτων. Το Μάη του ’49 
η οικογένεια είχε μόλις μετακομί-
σει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρ-
κης, όπου ο 6χρονος Μπόμπι αγό-
ρασε ένα παιδικό βιβλίο με οδηγί-
ες για σκάκι από το ζαχαροπλαστείο 
της γειτονιάς του. Ήταν η αρχή μιας 
απίστευτης διαδρομής. 

Ο μικρός Μπόμπι παθιάστηκε 
με το σκάκι από την πρώτη στιγμή. 
Σε ηλικία 7 ετών έγινε μέλος της λέ-
σχης σκάκι του Μπρούκλιν και άρ-
χισε να κερδίζει τα πρώτα του τουρ-
νουά. Το 1956, σε ηλικία 13 ετών, 
είχε κερδίσει το αμερικανικό πρω-
τάθλημα παίδων, το 1957 ήταν ο νε-
ότερος μάστερ των ΗΠΑ όλων των 
εποχών και το ’58, στα 15 του, κέρ-
δισε το αμερικανικό πρωτάθλημα 
σκάκι (ρεκόρ που δεν έχει καταρ-
ριφθεί ακόμη). Ο Φίσερ είχε πλέ-
ον απογειωθεί και τα επόμενα 10 
χρόνια κέρδισε όλα τα πρωταθλή-
ματα των ΗΠΑ με απίστευτα σκορ. 
Ταυτόχρονα, είχε εντυπωσιακές δι-
εθνείς επιτυχίες και ήδη από τα 14 
του είχε δηλώσει ότι «ο απώτερος 

στόχος κάθε σκακιστή είναι το πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα. Στο τέλος 
υπάρχει μόνο ένας». Στα 16 του 
εγκατέλειψε το σχολείο δηλώνοντας 
στον Τύπο ότι «στο σχολείο δε μα-
θαίνεις τίποτε… είναι απλά μια σπα-
τάλη χρόνου». Τον ίδιο χρόνο η μη-
τέρα του έφυγε απ’ το σπίτι για να 
συνεχίσει τις σπουδές της στην ια-
τρική και ο Μπόμπι επικεντρώθη-
κε αποκλειστικά στο σκάκι και την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών, για να 
διαβάζει ξενόγλωσσα βιβλία και 
περιοδικά σχετικά μ’ αυτό. Η εμ-
μονή του με την 1η θέση στον κό-
σμο θα τον έφερνε τελικά, σε ηλι-

κία 29 ετών, πρωταθλητή κόσμου 
αλλά ακόμη και εκείνη την κορυ-
φαία στιγμή της καριέρας του έκα-
νε την απίστευτη δήλωση ότι «δύο 
μεγάλες τραγωδίες υπάρχουν στη 
ζωή. Η πρώτη είναι να μην πετύχεις 
το στόχο σου, η δεύτερη είναι να τον 
πετύχεις».

Όταν καταλάγιασαν οι επευφη-
μίες για την κατάκτηση του παγκο-
σμίου πρωταθλήματος, ο Φίσερ 
κράτησε εξαιρετικά χαμηλό προ-
φίλ. Το όνομά του ξανακούστηκε 
το 1977, όταν αναμετρήθηκε με τον 
υπερυπολογιστή Γκρίνμπλατ του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασ-
σαχουσέττης και τον νίκησε κατά 
κράτος 3-0. Ταυτόχρονα έκανε μια 
σειρά από προτάσεις στη διεθνή 
ομοσπονδία σκακιού για αλλαγές 
κανονισμών και όταν οι αλλαγές αυ-
τές, που σημειωτέον έγιναν δεκτές 
από την πλειοψηφία των παικτών, 
απορρίφθηκαν από τη FIDE, ο Φί-
σερ αρνήθηκε να υπερασπιστεί τον 
τίτλο του εναντίον του Ανατόλι Κάρ-
ποβ και για 20 χρόνια δεν ξαναπή-
ρε μέρος σε τουρνουά σκακιού.

Το 1992 έκανε ξανά την έκπλη-
ξη, όταν δέχτηκε να αντιμετωπίσει 
εκ νέου τον Μπόρις Σπάσκι σ’ ένα 
«παιχνίδι του αιώνα Νο2». Αυτή τη 
φορά ο αγώνας έγινε στο Βελιγρά-
δι της τότε ενιαίας Γιουγκοσλαβί-
ας, η οποία είχε υποστεί εμπάργκο 

από τον ΟΗΕ. Το υπουργείο Εξω-
τερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε 
τον Φίσερ να μην πάρει μέρος στο 
παιχνίδι, αλλά ο Μπόμπι δεν ήταν 
απ’ τους ανθρώπους που υπακούν 
σε διαταγές. Έτσι, κάλεσε το διεθνή 
Τύπο σε μια συνέντευξη στην οποία 
έφτυσε τη διαταγή απαγόρευσης, 
δηλώνοντας «αυτή είναι η απάντη-
σή μου».

Τελικά, κέρδισε ξανά τον Σπά-
σκι και εγκατέλειψε οριστικά τις 
ΗΠΑ. ∆ιέμεινε κατά καιρούς σε δι-
άφορες χώρες όπως η Ουγγαρία 
και οι Φιλιππίνες. Στις 12/9/2001, 
περίπου 4 ώρες μετά τις επιθέσεις 
στους δίδυμους πύργους, έδω-
σε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνι-
κό σταθμό των Φιλιππίνων, Μπό-
μπο Ράδιο, κατά την οποία δήλω-
σε τα εξής: «Επικροτώ την πράξη, οι 
ΗΠΑ και το Ισραήλ σφάζουν τους 
Παλαιστινίους εδώ και δεκαετίες. 
Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για πλη-
θώρα εγκλημάτων ανά τον κόσμο… 
μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λά-
βεις».

Όπως λένε όμως, οι αμερικανι-
κές μυστικές υπηρεσίες δεν ξεχνά-
νε ποτέ. Στις 13/7/2004 ο Μπό-
μπι Φίσερ συνελήφθη από τις ια-
πωνικές αρχές (μετά από εντολή 
του αμερικανικού ΥΠΕΞ) στο αε-
ροδρόμιο του Τόκυο γιατί χρησι-
μοποιούσε ληγμένο αμερικανικό 
διαβατήριο. Παρέμεινε υπό περιο-
ρισμό για 9 μήνες, υπό την απειλή 
της έκδοσης στις ΗΠΑ, μέχρι που το 
ισλανδικό κοινοβούλιο του απένει-
με ομόφωνα την ισλανδική υπηκο-
ότητα και μπόρεσε να εγκατασταθεί 
στο Ρέικιαβικ, όπου διέμεινε ως το 
τέλος της ζωής του, το 2008. Ποτέ δε 
σταμάτησε να καταγγέλλει τις επεμ-
βάσεις των ΗΠΑ σε Ιράκ και Αφγα-
νιστάν.

 Ίσως η ύψιστη θέση του Φίσερ 
ανάμεσα στους σκακιστές να φαίνε-
ται από τη δήλωση του Αμερικανού 
γκραντ-μάστερ Α. Μπισγκίερ, ότι «ο 
Μπόμπι Φίσερ είναι ένας από τους 
ελάχιστους ανθρώπους, σε οποια-
δήποτε σφαίρα δραστηριότητας, ο 
οποίος είχε την τιμή να χαρακτηρι-
στεί θρύλος στην εποχή του. Ήταν η 
μεγαλύτερη ιδιοφυΐα που κατέβη-
κε ποτέ απ’ τους σκακιστικούς ου-
ρανούς».

Ο Μπόμπι Φίσερ, στο «παιχνίδι του αιώνα», το 1972

Μπόμπι Φίσερ, ο θρύλος
Έργα και ημέρες ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Οι αμερικα-

νικές μυστι-

κές υπηρεσί-

ες δεν ξεχνά-

νε ποτέ. Στις 

13/7/2004, ο 

Μπόμπι Φίσερ 

συνελήφθη
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Π 
άνε χρόνια τώρα –άρα-
γε πόσα;– που πήγαμε, 
ανυποψίαστοι ομολο-
γώ, να δούμε μια ται-

νία με τον παράξενο τίτλο Το χρώ-
μα του ροδιού (Sayat nova 1968). 
Ήτανε τα χρόνια που κατέρρεε ο 
υπαρκτός, ο Ταρκόφσκι εξόρι-
στος στη ∆ύση έκανε τη Νοσταλ-
γία, κι εμείς ακούγαμε το άγνωστό 
μας όνομα Σεργκέι Παρατζάνωφ. 
Την ταινία την ονομάσαμε ποιητική 
τότε, ίσως για να περιγράψουμε την 
αμηχανία μας μπροστά σ’ ένα φιλμ 
δίχως τη συνηθισμένη (μυθιστορη-
ματική) δραματουργία, με εικόνες 
λυρικές, επίμονες και συνειρμικές, 
που θύμιζαν Μπονιουέλ και Αϊζεν-
στάιν συνάμα. Ποιος είναι, λοιπόν, 
αυτός ο Σεργκέι Παρατζάνωφ;

Σοβιετικός πολίτης, γεννημέ-
νος στις 9 Ιανουαρίου του 1924 
στην Τιφλίδα της Γεωργίας, Αρ-
μένιος στην καταγωγή, ο Σεργκέι 
Παρατζάνωφ εργάστηκε για με-
γάλο διάστημα της ζωής του στην 
Ουκρανία. Η ισχυρή καταγωγική 
του ταυτότητα, αλλά και η φυλακή, 
καθόρισαν τη ζωή και το έργο του, 
μέχρι το θάνατό του, στις 20 Ιουλί-
ου του 1990. Το τραγούδι, η μου-
σική και η ποίηση ήτανε οι πρώ-
τες του αγάπες, που νέος τις σπού-
δασε στο Ωδείο της Τιφλίδας από 
το 1942 ως το 1945. Ακολούθη-
σε ο κινηματογράφος. Σπούδα-
σε στο μυθικό Ινστιτούτο Κινημα-
τογραφίας της Μόσχας με δασκά-
λους τον Λεβ Κουλέσωφ και τον 
Αλεξάντερ Ντοβζένκο. Από την 
αποφοίτησή του, το 1951, βρέθη-
κε στην Ουκρανία, όπου ξεκίνησε 
την καριέρα του με κάμποσες ται-
νίες κοντά στη παράδοση του κοι-
νωνικού ρεαλισμού, που διδάχθη-
κε στη Μόσχα, μα με ανοίγματα 
στις μυθικές ποιητικές παραδόσεις 
από την πρώτη του κιόλας, μικρού 
μήκους ταινία, το Μολδαβικό πα-
ραμύθι (Moldovskaya skazka, 
1951). Σιγά-σιγά θα εδραιώσει ένα 
δικό του ποιητικό στυλ, με μεγάλη 
δύναμη στις εικόνες του, που τον 
συνδέουν ξανά με την αρμενική 
του ταυτότητα. Οι Θρύλοι της Ου-
κρανίας (1961), αλλά και το πρώ-
το του μεγάλο αριστούργημα, Σκιές 
των ξεχασμένων προγόνων (Τeni 
zabutykh predkov, 1964), τον φέρ-
νουν στην πρώτη γραμμή του πα-
γκόσμιου κινηματογράφου και τον 
κάνουν επίσης πρώτο στόχο της 
σοβιετικής αστυνομίας.

Οι περιπέτειες του Παρατζά-
νωφ με το νόμο ξεκινούν από πολύ 
νωρίς, το 1947, όταν συλλαμβάνε-
ται και περνά αρκετούς μήνες στις 
γεωργιανές φυλακές, με την κατη-
γορία της ομοφυλοφυλίας. Με τις 
Σκιές των ξεχασμένων προγόνων, 
μια ταινία στην ουκρανική διάλε-
κτο «γκούτσουλ», πέρασε –σχεδόν 
δια βίου– στη μαύρη λίστα των σο-
βιετικών Αρχών και τα γυρίσμα-
τα της επόμενης ταινίας του Οι 
τοιχογραφίες (τα φρέσκο) του Κι-
έβου σταμάτησαν. Τότε ο Παρα-
τζάνωφ καταφεύγει στην Αρμενία, 
όπου σκηνοθετεί ένα μικρού μή-
κους ντοκιμαντέρ για τον Αρμένιο 
ζωγράφο Γιακόμπ Χοβατανιάν 
(1967). Η ρήξη του με τη σοβιετική 
κουλτούρα του σοσιαλιστικού ρεα-
λισμού είναι πλέον οριστική. Ακο-
λουθεί η τολμηρή κινηματογραφι-
κή εικονογράφηση στίχων του Αρ-
μένη ποιητή Αρουθίν Σαγιαντιάν 
(1712-1795), του οποίου το παρα-
νόμι «Σαγιάτ Νοβά» έμελλε να ταυ-
τιστεί με μια από τις ωραιότερες ται-
νίες που μέχρι σήμερα έχει κατα-
φέρει το σινεμά. Το χρώμα του ρο-
διού (1968) υποχρεώνει μεγάλους 

συν-δημιουργούς του της έβδομης 
τέχνης (Μ. Αντονιόνι, Α. Ταρκόφ-
σκι, Ζ. Λ. Γκοντάρ) να τον υποδε-
χτούν μεταξύ τους.

Η μοίρα του δημιουργού, όμως, 
σε μια χώρα όπου η πνευματικότη-
τα κολάζονταν σχεδόν σαν έγκλημα 
εσχάτης προδοσίας ήταν προδιαγε-
γραμμένη: Στις 17 ∆εκεμβρίου του 
1973 συλλαμβάνεται στο Κίεβο και 
καταδικάζεται την επόμενη χρο-

νιά (!) σε πενταετή κάθειρξη. Από 
την πλήρη απόγνωση, στη φυλακή, 
τον γλιτώνει η δημιουργία: κατα-
σκευάζει κολάζ και ζωγραφίζει μέ-
χρι την προσωρινή αποφυλάκισή 
του, στις 31 ∆εκεμβρίου του 1977, 
μετά τη διεθνή κατακραυγή και τις 
συνεχείς προσπάθειες Ευρωπαί-
ων διανοητών με επικεφαλής τον 
Λουί Αραγκόν. Επιστρέφει στη γε-
νέτειρά του, την Τυφλίδα, χωρίς τη 
δυνατότητα να κάνει ταινίες, όπου 
απομονώνεται στα κολάζ και τις ζω-
γραφικές του. Το 1982 θα συλλη-
φθεί ξανά, για να περάσει άλλον ένα 
χρόνο στις φυλακές της Γεωργίας.

Μετά την οριστική απέλευθέ-
ρωσή του και μετά από 15 χρό-
νια απουσίας από τις οθόνες, ο Πα-
ρατζάνωφ θα επιστρέψει με τον 
Θρύλο του κάστρου του Σου-
ράμ (Ambavi Suramis Tsikhitsa, 
1984), μια ιδιότυπη κινηματογρά-
φηση του γεωργιανού ποιητικού 
θρύλου για το βασιλιά που έχτι-
ζε το κάστρο κι εκείνο γκρεμιζό-
ταν, ίσαμε να χτιστεί στα θεμέλιά 
του ένας νέος. Θα ακολουθήσει το 
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ Αρα-
μπέσκ πάνω σ’ ένα θέμα του Πιρο-

σμάνι (1986), του Γεωργιανού λαϊ-

κού ζωγράφου Νίκο Πιροσμανα-

σβίλι (1862-1918) και η τελευταία 

ταινία του, αφιερωμένη στον φίλο 

του Αντρέι Ταρκόφσκι, ο Ασίκ 

Κερίμπ (Ashugi Qaribi, 1988), βα-

σισμένη σ’ ένα διήγημα του Αλε-

ξάντρ Πούσκιν, για τον Ασίκη Κε-

ρίμπ, με στοιχεία από τη λαογρα-

φική παράδοση του Αζερμπαϊτζάν 

και αυτοβιογραφικές νύξεις.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο Παρατζά-

νωφ, που τις ταινίες του θα έχου-

με την ευκαιρία να δούμε αυτή την 

πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, 

σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον κι-

νηματογράφο «Τριανόν», της οδού 

Κοδριγκτώνος. Όσο για το Χρώμα 

του ροδιού, που το ξανάδαμε και 

το λατρέψαμε στο μεταξύ, φύτρω-

σε μέσα μας με κάτι χρώματα κόκ-

κινα και μαβιά... Ένα απ’ τα ωραιό-

τερα κινηματογραφικά λουλούδια.

Ο θρύλος του Σεργκέι Παρατζάνωφ

“ 

Σιγά-σιγά θα 
εδραιώσει ένα 
δικό του ποι-
ητικό στιλ, με 
μεγάλη δύνα-
μη στις εικόνες 
του, που τον 
συνδέουν ξανά 
με την αρμενι-
κή του ταυτό-
τητα 
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     ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Tμήμα που χαρίζεται
στην Τράπεζα Πειραιώς

Tμήμα που μένει στο Δη-
μόσιο και εκκαθαρίζεται

Με τη διάλυση της οικονομίας προσφέρουμε κί-
νητρο στους νέους ανθρώπους να αναζητήσουν 

εργασία (ή απλώς τροφή) στην ύπαιθρο.

νέα οικία
αγροτών

Ανεμογεννήτριες ποικιλίας Siemens 
Αrpachtae, μπολιασμένες με την ντόπια 

ποικιλία Ergolaviae Koubarae  

πολιτιστικό 
κέντρο  

παλαιά οικίαπαλαιά οικία
αγροτών - δι-αγροτών - δι-
ατηρητέα για ατηρητέα για 
αγροτουρισμόαγροτουρισμό

Παλαιαί και νέαι πατάται, μετά 
την εφαρμογή του προγράμματος 

Φαστ Πατατα-τράκ! 
  

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
Βιολογικό τσιμέντο υψηλής αντοχής σε ζιζάνια, παράσιτα 

και φυσικούς οργανισμούς εν γένει.


