
Η περίοδος χάριτος 
τελείωσε !

 Έτος 6ο • Αριθμός φύλλου 88                                                     Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012                                                www.ardin-rixi.gr • Τιμή: 2€

» Υπογράψτε στο διαδίκτυο για να αποσυρθεί ο «Σουλεϊμάν»: http://ardin-rixi.gr

 Α  υτή την περίοδο, τόσο 
με την έκδοση του Άρ-
δην όσο και με ένα σύ-

νολο παρεμβάσεων, προσπαθού-
με να κρούσουμε τον κώδωνα 
του κινδύνου για τη Χρυσή Αυγή. 
Ένα μεγάλο μέρος του λεγόμενου 
αντιμνημονιακού χώρου μάς επι-
κρίνει, διότι θεωρούν πως η Χ.Α. 
εκφράζει απλώς την αγανάκτηση 
των πολιτών απέναντι στο διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα και 
την καταλήστευση των εισοδη-
μάτων τους. Για άλλη μια φορά, 
αποδεικνύεται η θεμελιώδης 
ανωριμότητα και η αποβλάκωση 
στην οποία έχουν βυθίσει τους 
Έλληνες τα τριάντα πέντε χρόνια 
της Μεταπολίτευσης.

Επιτρέποντας σε  μια ναζιστι-

κή παρακρατική ομάδα να εμ-
φανιστεί ως ο υπερασπιστής των 
δικαίων του ελληνικού λαού, δεν 
κατανοούν ότι η εδραίωση αυ-
τού του φαινομένου οδηγεί, ανα-
πόφευκτα, σε βάθος ελάχιστων 
χρόνων, σε πιθανή ανατροπή των 
ίδιων των δημοκρατικών ελευθε-
ριών και σε νέες, εμφυλιοπολε-
μικού χαρακτήρα, συγκρούσεις. 
∆εν βλέπουν πως η Χ.Α. είναι 
πρακτορείο του συστήματος, το 
οποίο προσπαθεί να στρέψει την 
λαϊκή αγανάκτηση από το σύ-
στημα και τους νταβατζήδες, που 
γέμισαν λαθρομετανάστες την Ελ-
λάδα για να κτίσουν το μετρό και 
τα ολυμπιακά έργα, ενάντια στους 
ίδιους τους μετανάστες. 

Έτσι κάνανε οι ναζί με τους 

Εβραίους, όταν διέστρεψαν τα 
αντικαπιταλιστικά αισθήματα των 
Γερμανών ενάντια στους Εβραί-
ους μπακάληδες, χρηματοδο-
τούμενοι από τον Κρουπ και τον 
ναζιστή Φορντ. 

Γι’ αυτό, δεν καλούνε, βέβαια, 
τους «αντιρατσιστές» να πάρουν 
στην Εκάλη και την Κηφισιά, 
όπου διαμένουν, τους μετανά-
στες, αλλά μαχαιρώνουν άνανδρα 
τον πρώτο φτωχοδιάβολο που θα 
πέσει στα χέρια τους.  Γι’ αυτό και 
δεν θέλουν ούτε κέντρα φύλαξης, 
ούτε προστασία των συνόρων 
από τους λαθρομετανάστες. Γιατί 
η ύπαρξη των λαθρομεταναστών 
είναι το ψωμί τους. Παράλληλα 
επιχειρούν και πάλι να διχά-
σουν τον ελληνικό λαό με τους 

Μελιγαλάδες, τις γιορτές στου 
Μακρυγιάννη, τις γιορτές για τον 
Παπαδόπουλο, έτσι ώστε, αυτό 
που είχε επιτευχθεί τα τελευταία 
χρόνια, η ενότητα του λαού, άσχε-
τα με πολιτική προέλευση, να γί-
νει και πάλι κομμάτια. 

Η Χ.Α., για όλους αυτούς τους 
λόγους, είναι το μακρύ χέρι του 
συστήματος, που στην κρίση 
του, προτιμάει να ενισχύει τις να-
ζιστικές συμμορίες παρά να κιν-
δυνέψει το τομάρι και τα κέρδη 
του. 

Για όλα αυτά, λοιπόν, δεν εί-
μαστε διατεθειμένοι να δείξουμε 
καμιά ανοχή όχι μόνο απέναντι 
στη Χ.Α., αλλά και σε όλους εκεί-
νους που με τόση ευκολία λένε, 
«δεν πειράζει, αφού δεν υπάρ-

χει κανένας άλλος να εκφράσει 
την αγανάκτηση του κόσμου, ας 
το κάνει η Χ.Α.». Και σε ορισμέ-
νους κύκλους των πρεσβειών, 
των υψηλά ιστάμενων κύκλων 
του κεφαλαίου και των μυστικών 
υπηρεσιών καλλιεργείται η ιδέα 
πως, αντί να κινδυνεύσουν από  
ένα πραγματικά λαϊκό αντισυστη-
μικό κίνημα, γιατί να μην προω-
θήσουν τη Χ.Α.; Μόνο που τα ίδια 
κάνανε οι Γερμανοί με τον Χίτλερ 
στον μεσοπόλεμο, η Βλάχου της 
Καθημερινής, το ελληνικό κα-
τεστημένο και το παλάτι με τον 
Παπαδόπουλο, και γνωρίζουμε 
τη συνέχεια. 

* Σύνθημα της περιόδου 1973-
1975  για τον δικτάτορα Ιωαννίδη
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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

Γεωπολιτικά της 
γειτονιάς μας 
«Σουλτάνο» αποκάλεσε ο Ταρίκ 
Αλή τον  Eρντογάν, για τον ρόλο του 
στην περιοχή και ιδιαίτερα στη Συ-
ρία. Έγραψε πάλι ο τροτσκιστικής 
προελεύσεως Πακιστανοβρετανός 
μαρξιστής. Όπως είχε καταγγείλει 
και το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο. 
Τι λένε αλήθεια για όλα αυτά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ –το κόμμα που είχε στηρίξει 
προεκλογικά ο Ταρίκ Αλή, σε εκδή-
λωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μάλιστα; Και 
τι να πούνε: Μ’ έναν αγοραίο μαρ-
ξισμό του 19ου αιώνα, και τον εθνο-
μηδενισμό στo DNA τους, έχουν άλ-
λες ασχολίες: Να περιοδεύουν εις 
τας Ευρώπας και να αγωνίζονται να 
ταξικοποιήσουν τα συνδικάτα. Βε-
βαίως, καμία άξια λόγου γεωπολιτι-
κή ανάλυση για τα συμβαίνοντα στην 
περιοχή μας. 
Και μια συμβουλή στον κ.Τσίπρα: 
Ας προγραμματίσει κανένα ταξιδά-
κι προς Μόσχα και Πεκίνο. Γιατί ο 
κ. Σουλτς, πρόεδρος του Ευρωκοι-
νοβουλίου, ήταν σαφής: «Στη σύ-
γκρουση Σούπερμαν και Μπάτμαν, 
ο πρώτος πάντα θα νικά τον περίερ-
γο τύπο με τη μάσκα», είπε απευ-
θυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τώρα ποιος είναι ποιος, όλοι 
καταλάβαμε. Ας φροντίσει, λοιπόν, 
ο Μπάτμαν να αγοράσει κρυπτονίτη, 
ξέρει πού θα τον βρει, θα του τον δώ-
σουν και με καλή πίστωση. 

Νεομαρξιστής

Παστίτσιος, 
Ισλάμ και Ομό-
νοια
Τώρα τελευταία, πολλοί αναρωτιού-
νται εύλογα σε ιστοσελίδες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της πέραν αυτού αριστεράς 
γιατί οι μετανάστες δεν συμμετέχουν 
στις αντιφασιστικές πορείες που ορ-
γανώνουν το ∆ίκτυο, οι Αντίφα κ.λπ. 
Και νά ’σου η απάντηση: Χίλιοι φανα-
τικοί ισλαμιστές στην Ομόνοια, να τα 
σπάνε για τη γνωστή ταινία, και δώσ’ 
του τα Αλλά χου Ακμπάρ, και πικέ-
το που έγραφε: «Η δημοκρατία και η 
ελευθερία στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα, το Ισλάμ έρχεται». 
Θα συμφωνούσα με όλους τους δή-
θεν προοδευτικούς, ότι η σύλληψη 
του Παστίτσιου είναι μισαλλόδοξο 
και αντιδημοκρατικό γεγονός. Όμως 
τα αντίστοιχα στην Ομόνοια τι είναι; 
Ελεύθερη έκφραση; ∆ύο μέτρα και 

δύο σταθμά, λοιπόν, και άσε τους 
χρυσαυγίτες να αλωνίζουν. 
Όμως η εξίσωση ανοιχτά σύνο-
ρα=αντιφασισμός ξεφτάει ταχύτα-
τα. Συνέλθετε, σύντροφοι, πριν πάτε 
άκλαυτοι από τα ρόπαλα της Χ.Α. 
και τους σουγιάδες των φανατικών 
ισλαμιστών. Ξαναδιαβάστε λίγο και 
τον αείμνηστο Π. Κονδύλη, όταν μι-
λούσε για τους χρήσιμους ηλίθιους 
της αριστεράς. Θα μου πει κάποιος 
πονηρούλης ότι ο Παστίτσιος εκφρά-
ζεται στη σφαίρα του δημοσίου, ενώ 
το άλλο είναι ιδιωτική εκδήλωση… 
Μπα; Κι από πότε η αριστερά κά-
νει τέτοιους διαχωρισμούς σε θέμα-
τα ιδεολογίας και πολιτικής; Απορία 
ψάλτου και δη αριστερού, μούγκα, 
ούτε καν βηξ. 

Νεοθωμανισμός 
και Σουλεϊμάν
Τον Ιούλιο που μας πέρασε, Τούρκος 
βουλευτής των Γκρίζων Λύκων (το 
αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής στη γεί-
τονα) αμφισβήτησε ευθέως, με επε-
ρώτηση στην τουρκική βουλή, την 
ελληνικότητα των νησιών του Αιγαί-
ου. ∆εν βαριέσαι, θα πείτε, σάμπως 
πρώτη φορά είναι; Το νέο όμως ποι-
οτικό στοιχείο είναι η αιτιολογία που 
έδωσε: «Αυτά τα νησιά ανήκαν στην 
Τουρκία από την εποχή του Σουλεϊ-
μάν του Μεγαλοπρεπούς». ∆ιόλου 
τυχαία, λοιπόν, ο ΑΝΤ1 πρόσθεσε, 
ένα μήνα μετά, στο πρόγραμμά του 
τον εν λόγω Μεγαλοπρεπή. 
Κατά τα άλλα, το μοντελάκι υπουρ-
γός της Τρόικας Εσωτερικού, κ. Κε-
φαλογιάννη, δηλώνει άνετα σε 
τουρκικά ΜΜΕ ότι τα εν λόγω σήρι-
αλ είναι τρέντι; Για ποιον όμως και 
από πού; Ψιλά γράμματα για την 
υπουργό. 

Λογοτεχνία και 
νεοθωμανισμός 
Βέβαια, για να λέμε και του στραβού 
το δίκιο, η νεοθωμανική επίθεση γο-
ητείας ξεκίνησε από μεταφραζόμε-
να λογοτεχνικά έργα, όπου πρω-
ταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν μερικοί 
εκδοτικοί οίκοι όπως ο Καστανιώ-
της κι ο Λιβάνης. Σε έκδοση του δευ-
τέρου, και συγκεκριμένα στο βιβλίο 
της Αμερικανορουμάνας Ε. Κόστοβα, 
με τον τίτλο, Ο Ιστορικός, ο ∆ράκου-
λας παρουσιάζεται ως αθάνατος και 
παρών πίσω από κάθε μεγάλη ιστο-

!
Η κυβέρνηση κλατάρει

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, το 
σκάνδαλο με τις λίστες Λαγκάρντ αλλά και η 
βάρβαρη επίθεση των ΜΑΤ εναντίον των εργα-
ζόμενων του Σκαραμαγκά στο Πεντάγωνο, απο-
δεικνύουν ότι η κυβέρνηση της «τρόικας εσω-
τερικού» αρχίζει και παραπατάει.

Σε μια κομβική στιγμή που υπήρχε αντικει-
μενικά η δυνατότητα να ορθώσει το ανάστημά της στην πραγμα-
τική πηγή του προβλήματος, δηλαδή την συμμορία του Τόμσεν 
η κυβέρνηση κάνει το αντίθετο: Όσο πιο παράλογα είναι τα μέ-
τρα, τόσο πιο βαθιά υποκλίνονται, ενώ από την άλλη εντείνουν 
την καταστολή και το κυνηγητό όσων τολμούν να διαμαρτυρη-
θούν για την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Κι όλα αυτά, μάλι-
στα, εκτελώντας διαταγές ενός ευρωπαϊκού διευθυντηρίου που 
κλυδωνίζεται και έχει συγκεντρώσει την διεθνή κατακραυγή για 
την εμμονή του σε μια αυτοκτονική αυταρχική λιτότητα.  

Ο κύριος ∆ένδιας, εξαιρετικά ικανός στο να καταστέλλει τις 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλά με πενιχρά αποτελέσματα σε 
ό,τι αφορά στις διώξεις εναντίον της Χρυσής Αυγής που εκκρε-
μούν αυτήν την στιγμή, επιστράτευσε τη θεωρία των δύο άκρων 
και την κατάλυση των θεσμών για να δικαιολογήσει την βία απέ-
ναντι στους απλήρωτους εργαζόμενους των ναυπηγείων, η ιστο-
ρία των οποίων κουβαλάει μέσα της πολλές μεγάλες αμαρτίες 
των ιθυνόντων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ που σήμερα συγκυβερ-
νούν.

Θα πρέπει να γνωρίζει όμως, ότι το υπέρτατο άκρο που κα-
ταδυναστεύει την ελληνική δημοκρατία σήμερα είναι ένα, και εκ-
πορεύεται από την τρόικα, τη γερμανική Ευρώπη και τους εδώ 
εκφραστές των συμφερόντων τους. Αυτοί υπονομεύουν το μέλ-
λον ενός ολόκληρου λαού, αυτοί καταστρέφουν τη χώρα και κου-
ρελιάζουν κάθε έννοια θεσμικής αυτοτέλειας.

Ας μην κάνει τον έξυπνο, λοιπόν, αυτός και οι υπόλοιποι άρ-
χοντες του ρημαγμένου τόπου. Όσες φορές κι αν κτυπούν οι 
πραιτωριανοί τους, με ανάποδα τα γκλομπ, στην ιστορία θα μεί-
νουν ως οι γελοίοι θλιβεροί που συγκατένευσαν για το τελειωτι-
κό χτύπημα εναντίον της ίδιας τους της χώρας. Κι έτσι θα βρουν 
τη θέση που τους αξίζει, μέσα στην ολοκληρωτική κατακραυγή 
και την ανυποληψία.

Υ.Γ. Βέβαια, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και την λαν-
θασμένη στάση των διαδηλωτών να εμπλέξουν στην διαμαρ-
τυρία τους στο Πεντάγωνο, να γιουχάρουν τον Α’ ΓΕΕΘΑ (που 
λανθασμένα στάλθηκε από την κυβέρνηση να μεσολαβήσει). Τα 
πράγματα είναι πολύ κρίσιμα, και πολύ εύκολα με τέτοιες κινή-
σεις να χάσει κανείς όλο του το δίκιο. Και βέβαια, αυτό που μας 
λείπει σήμερα είναι να εμπλακεί ο στρατός στις διαδηλώσεις.

ρική αναταραχή, όπως η Γαλλική 
Επανάσταση, ο κομμουνισμός κ.ο.κ. 
Στο στόρι του βιβλίου, η εξόντωση 
του ∆ράκουλα γίνεται χάρη στη δρά-
ση μιας ομάδας ιστορικών αμερικά-
νικων και αγγλικών πανεπιστημί-
ων, με τη συνεργασία ενός μυστικού 
τουρκικού τάγματος, που είχε ιδρύ-
σει ο Μωάμεθ ο Πορθητής. 
Σε έκδοση του Καστανιώτη, με τίτλο 
Το Χαρέμι, υποτίθεται πως εξετάζε-
ται η σχέση της Χιουρέμ σουλτάνας 
με τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. 
Σύμφωνα με το στόρι του βιβλίου, 
αλλά και τον επίλογο του συγγρα-
φέα, η Χιουρέμ βάζει τον Σουλεϊ-

μάν να εξοντώσει τους δύο άξιους 
γιους του, Μουσταφά και Βαγιαζήτ, 
για να περάσει ο θρόνος στον Σε-
λίμ, ο οποίος στην πραγματικότητα 
είναι νόθος γιος του αρχιευνούχου 
με τη Χιουρέμ. Κι έτσι, κατά τον αυτο-
σχέδιο ιστορικό συγγραφέα, έσπα-
σε η εξ αίματος διαδοχή και η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία πέρασε στην 
παρακμή.
Ειδικά για το Χαρέμι, ο αείμνηστος Ν. 
Σαρρής είχε προειδοποιήσει ότι πρό-
κειται για μεγάλη επιχείρηση διείσ-
δυσης της τουρκοϊσλαμικής προπα-
γάνδας. 

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012
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Πολλές φορές τους τελευταίους 
μήνες έχουμε τονίσει πως, αυτή η 
φαινομενική ηρεμία στο εσωτερι-
κό κοινωνικό μέτωπο, που διακό-
πτεται μόνο από τις κραυγές των 
χρυσαυγιτών, είναι πρόσκαιρη 
και μοιάζει σαν τη στιγμιαία ηρε-
μία που προηγείται της θύελλας. 
Οι Έλληνες έχουν μείνει άφωνοι 
από όλα αυτά που διαδραματίζο-
νται εμπρός τους, δεν διαθέτουν 
πνευματική και πολιτική ηγεσία, 
και έδωσαν μερικούς μήνες χά-
ριτος στην κυβέρνηση και τον Σα-
μαρά. Παράλληλα, οι δήθεν θετι-
κές εξελίξεις για την Ελλάδα στην 
Ευρώπη αποτέλεσαν έναν ακό-
μα παράγοντα που τους έκανε 
να βρίσκονται σε αναμονή. Τώρα 
όμως, το μακρύ κουβάρι της υπο-
μονής μοιάζει να έχει ξετυλιχθεί 
σχεδόν στο σύνολό του. Το πολι-
τικό σύστημα και η κυβέρνηση 
διαθέτουν μία και μόνη επιλογή, 
προτού η χώρα βυθιστεί σε μια 
χωρίς προηγούμενο καταστρο-
φική κρίση. Είτε εδώ και τώρα 
θα απορρίψουν τους ιταμούς εκ-
βιασμούς των τροϊκανών αλητή-
ριων, δηλώνοντας ανοιχτά πως η 
Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί άλλη 
αφαίμαξη, είτε θα ανοίξουν οι πύ-
λες της κολάσεως. Αυτό είναι το 
μόνο και ισχυρό όπλο το οποίο δι-
αθέτει η χώρα μας. 

Τ 
ώρα είναι όντως η ώρα 
για μια ανυποχώρητη δι-
απραγμάτευση. Η Κίνα 
διεμήνυσε στους Ευρω-

παίους, διά της Μέρκελ, πως δεν θα 
ανεχθεί καμία διατάραξη του ευρώ, 
διαφορετικά θα αποσύρει τις εκα-
τοντάδες δισεκατομμύρια που έχει 
επενδύσει σε αυτό. Η Τουρκία, σε 
συμφωνία με τους Αμερικανούς, 
προκαλεί για επέμβαση στη Συρία. 
Το Ισραήλ ετοιμάζεται να βομβαρ-
δίσει το Ιράν. Και οι μισές χώρες 
της ευρωζώνης είναι έτοιμες να κα-
ταρρεύσουν. Ταυτόχρονα οι Έλλη-
νες έχουν πάρει ήδη μέτρα για σα-
ράντα εννέα δισεκατομμύρια ευρώ, 
ποσό που, σε σχέση με το εθνικό ει-
σόδημα της χώρας μας, είναι χω-
ρίς ιστορικό προηγούμενο. Επομέ-
νως, έχουν συγκεντρωθεί οι όροι, 
μια ακόμα φορά –την τελευταία– 
για μια σοβαρή διαπραγμάτευση. 
Η Ελλάδα πρέπει αμέσως να θέσει 

ένα τέρμα στους εκβιασμούς της 
τρόικας. Να στείλει τους τροϊκανούς 
στο σπίτι τους και να απαιτήσει μια 
άμεση και αυθεντική πολιτική δια-
πραγμάτευση. Αντ’ αυτού, οι δειλοί 
και μοιραίοι πολιτικοί της σέρνο-
νται από υποχώρηση σε ταπείνω-
ση, και από αθλιότητα σε εγκλημα-
τικές παραχωρήσεις. 

Ταυτόχρονα, το πολιτικό σύστη-
μα καταρρέει μέσα από μια απί-
στευτη αποφορά σαπίλας και οι 
μόνοι που ευνοούνται είναι τα λα-
μόγια, που περιμένουν σαν κορά-
κια την κατάρρευση για να γλιτώ-
σουν τα χρέη τους και ν’ αγοράσουν 
τη χώρα σε τιμή ευκαιρίας καθώς 
και οι καραδοκούντες νεοθωμα-

νοί, που έχουν μεταβάλει την περι- οχή της Θράκης σε χώρο μειωμέ-
νης κυριαρχίας της Ελλάδας, όπως 
και οι κανίβαλοι της Χ.Α. 

Αποφασιστική και ιστορικής 
σημασίας είναι η ευθύνη του Σαμα-
ρά. Πλέον το ΠΑΣΟΚ έχει βυθιστεί 
μέχρι το λαιμό στο βόθρο των σκαν-
δάλων του και αποσυντίθεται ταχύ-
τατα. Ο πρωθυπουργός της χώρας 
είναι σήμερα ο Σαμαράς. Έδειξε ένα 
χρόνο πριν δείγματα γραφής μι-
κρού και άβουλου πολιτικού, όταν 
διέσωσε τον Γιωργάκη, δίνοντάς 
του χείρα βοηθείας μετά τις Κάννες 
και ανοίγοντας το δρόμο για το δεύ-
τερο εγκληματικό Μνημόνιο. Σή-
μερα η Ιστορία τού προσφέρει μια 
δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Ποτέ άλ-

λοτε, τα τρία τελευταία χρόνια, δεν 
υπήρχαν τόσες και τέτοιες συνθή-
κες που να απαιτούν μια αποφασι-
στική έξοδο. 

Ή τώρα ή ποτέ. 
Στο μεταξύ, οι λαϊκές και δημο-

κρατικές δυνάμεις έχουμε δύο βα-
σικά καθήκοντα: Το πρώτο είναι 
να αναλάβουμε εμείς την εκδίωξη 
της τρόικας από την Ελλάδα, όπως 
έχει ήδη καταφανεί από τις τελευ-
ταίες κινητοποιήσεις εργαζομένων 
και θυμάτων της λιτότητας. Πρέπει 
να καταδιώξουμε τους τροϊκανούς 
σε όλη την Ελλάδα, από τα σπίτια 
που μένουν, τις συναντήσεις που 
έχουν, τα υπουργεία που περνο-
διαβαίνουν ως ανθύπατοι. 

∆εν έχει νόημα πλέον να γίνο-
νται μόνο συγκεντρώσεις στο Σύ-
νταγμα, ή ανούσιες συνδικαλιστι-
κές λιτανείες στο Πεδίο του Άρεως. 
Πρέπει συστηματικά και επίμονα 
να καταδιώξουμε την τρόικα και να 
τους υποχρεώσουμε να φύγουν 
από την Ελλάδα, αφού η κυβέρνη-
ση και το πολιτικό σύστημα εξακο-
λουθούν να τους κάνουν τεμενάδες. 

Το δεύτερο αποφασιστικής 
σημασίας εγχείρημα είναι η οργά-
νωση των δικτύων της εθνικής αλ-
ληλεγγύης από την παραγωγή ως 
την κατανάλωση. Στην Κατοχή, η 
δύναμη του ΕΑΜ δεν στηρίχθηκε 
μόνο ή κυρίως στις στρατιωτικές 
συγκρούσεις με τον εχθρό, αλλά 
και στην οργάνωση της επιβίωσης 
του ελληνικού λαού. 

Σήμερα έχουμε πόλεμο και, 
αν το πρώτο καθήκον είναι να πε-
τάξουμε έξω από τη χώρα τις δυνά-
μεις κατοχής με τις γραβάτες, αυτό 
απαιτεί ταυτόχρονα την αλληλεγ-
γύη και τη σύμπνοια του ελληνι-
κού λαού. 

Η περίοδος της αναμονής του 
ελληνικού λαού έχει τελειώσει. 
Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν 
μέρες οργής, τέτοιες που μπροστά 
τους οι προηγούμενες κινητοποιή-
σεις θα μοιάζουν σαν παιδικός πε-
τροπόλεμος. Το πολιτικό σύστημα 
και ο Σαμαράς δεν διαθέτουν πλέ-
ον άλλο χρόνο. Ή τώρα ή ποτέ πια 
γι’ αυτούς.

Έξω τώρα η τρόικα από την Ελλάδα
Η περίοδος χάριτος τελείωσε!

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Οι λαϊκές και 
δημοκρατικές 
δυνάμεις έχου-
με δύο βασι-
κά καθήκοντα: 
Το πρώτο είναι 
να αναλάβου-
με εμείς την εκ-
δίωξη της τρόι-
κας από την Ελ-
λάδα

Φωτό: Από διαδήλωση στο Παρίσι. Στο φόντο, η ελληνική σημαία... 
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Οι ελληνικές ελίτ, σε κατάστα-
ση πρωτοφανούς σύγχυσης που 
προκάλεσε το κραχ του μεταπο-
λιτευτικού οικοδομήματος, πιά-
στηκαν εξ απήνης από την εκρη-
κτική είσοδο της Χρυσής Αυγής 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Κάθε συντονισμένη αντίδραση 
των ΜΜΕ, στις προεκλογικές πε-
ριόδους, κάθε κύμα υπερπροβο-
λής των εξτρεμιστικών συμπερι-
φορών των μελών της οργάνω-
σης, πετύχαινε το αντίθετο από 
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Αποκαλύφθηκε πως σημαντικό 
τμήμα της κοινωνίας ήταν έτοιμο 
από καιρό να αποδεχθεί και να 
επικροτήσει τις συγκεκριμένες 
θέσεις και πράξεις· ίσως ακόμη 
περισσότερο, να τις υιοθετήσει… 

Α ναμφίβολα, η εκρηκτι-
κή αύξηση της λαθρο-
μετανάστευσης και της 
εγκληματικότητας, σε 

συνδυασμό με την οικονομική κρί-
ση και την απαξίωση του πολιτικού 
συστήματος, αποτέλεσαν το κατάλ-
ληλο περιβάλλον για την ισχυροποί-
ηση της άκρας δεξιάς. Οι γενεσιουρ-
γές της, όμως, αιτίες ανιχνεύονται 
πολύ πιο πριν και αρκετοί απ’ όσους 
σήμερα φρίττουν και αναρωτιούνται 
για το φαινόμενο είναι οι ίδιοι οι ηθι-
κοί αυτουργοί της εμφάνισής του.

Τη δεκαετία του 1990, κατά τη 
δεύτερη φάση της μεταπολίτευσης, 
κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα στη 
χώρα κατέστη ο «εκσυγχρονισμός». 
Στόχος των ηγεμονικών στρωμάτων 
έγινε η τάχιστη και χωρίς αναστολές 
διαδικασία προσαρμογής μας στην 
παγκοσμιοποίηση. Η θεωρία του 
«παγκόσμιου χωριού», που υπο-
νοούσε ουσιαστικά την κατάργηση 
των εθνών-κρατών, αναδεικνύεται 
σε ανεπίσημο κρατικό δόγμα. Που-
θενά αλλού το ιδεολόγημα αυτό δεν 
εφαρμόστηκε με τέτοια ένταση όπως 
στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος 
είχε επιλέξει να «αυτοκτονήσει» χά-
ριν της παγκοσμιοποιητικής νομο-
τέλειας! Το ευαγγέλιο του εκσυγ-
χρονισμού προέβλεπε και επεδίω-
κε την καταστροφή κάθε παραδοσι-
ακής δομής, πρωτίστως της εθνικής 
ταυτότητας, ώστε να γίνει δυνατή η 
επιδιωκόμενη διάλυση του έθνους-
κράτους. Ο πολυπολιτισμός θα ερ-
χόταν μεμιάς, να αλλάξει ριζικά και 

αμετάκλητα την πραγματικότητα 
μιας συμπαγούς εθνικής ομοιογέ-
νειας. Γι’ αυτόν το λόγο, παράλλη-
λα με τη μείωση του εργατικού κό-
στους, η εισροή εκατοντάδων χιλιά-
δων μεταναστών συνιστούσε, παρά 
τις ενίοτε περί του αντιθέτου εξαγγε-
λίες, μια επιθυμητή διαδικασία.

Αυτό το «όραμα», όμως, δεν θα 
μπορούσε σε καμία περίπτωση να 
γίνει αποδεκτό, αν δεν εξυπηρε-
τούσε καίρια συμφέροντα πλατιών 
κοινωνικών στρωμάτων, που ευ-
νοούνταν από τη διαμορφούμενη 
κατάσταση. Οι εκσυγχρονιστές δι-
ανοούμενοι, οι περισσότεροι προ-
ερχόμενοι από την αριστερά, και οι 
ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, 
δεν επαρκούσαν γι’ αυτόν τον γιγα-
ντιαίο μετασχηματισμό. Για την επί-
τευξή του προωθήθηκε μια πλατιά 
συμμαχία, κυρίως με τους εκπρο-
σώπους της αεριτζίδικης οικονομί-
ας, που εξαπλωνόταν ραγδαία, αλλά 
και με σημαντικό τμήμα εργαζόμε-
νων στον δημόσιο τομέα. Το δέλε-

αρ ήταν η συμμετοχή τους στον κα-
ταμερισμό των κερδών που δημι-
ουργούσε η νέου τύπου οικονομία: 
το χρηματιστήριο, τα νέα ευρωπαϊκά 
πακέτα και προγράμματα, τα τραπε-
ζικά δάνεια. Ο δρόμος για κάθε εί-
δους συμβιβασμούς είχε λειανθεί 
από την αναξιοκρατία, τη διαφθο-
ρά και την αντικοινωνική συμπερι-

φορά που επικράτησαν τη δεκαε-
τία του 1980 στο όνομα του εκδημο-
κρατισμού, και είχαν αλώσει πολλές 
συνειδήσεις. 

Η συμμαχία σφραγίσθηκε τυ-
πικά με την εκλογή του Σημί-
τη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ και 
στην πρωθυπουργία. Το αντίτιμο 
της εκλογής του υπήρξε η απόλυ-
τη ασυλία προς το «βαθύ ΠΑΣΟΚ» 
για την καταλήστευση του δημόσιου 
πλούτου.

Παράλληλα, καθώς ήταν φανε-
ρό ότι η αντίθεση ∆εξιά-∆ημοκρατι-
κή Παράταξη είχε φθαρεί, ή σχεδόν 
πεθάνει, μαζί με τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου, προβλήθηκε το σχήμα Πρό-
οδος-Συντήρηση. Σχήμα που επέ-
τρεπε την υπέρβαση των όποιων 
πατριωτικών καταβολών του ΠΑ-
ΣΟΚ και τη διεύρυνση του κόμμα-
τος προς την αριστερά, αλλά και τη 
δεξιά.  

Ο Σημίτης, ευφυώς, τις παρα-
μονές της εισόδου της χώρας στην 
ΟΝΕ, θα επέλεγε ως επικοινωνιακό 

πεδίο αντιπαράθεσης το θέμα των 
ταυτοτήτων και ως αντίπαλο την Εκ-
κλησία και τον Χριστόδουλο. Αντί-
παλος θορυβώδης, αλλά κατ’ ουσί-
αν ιδανικός, λόγω και της ροπής του 
προς την αμετροέπεια και την πο-
μπώδη ρητορική. Οι οικονομικές 
και πνευματικές ελίτ -εκτός ελαχί-
στων εξαιρέσεων από διανοούμε-
νους, που τόλμησαν να βρεθούν με 
τα γραΐδια των συλλαλητηρίων, αντι-
λαμβανόμενοι το βαθύτερο διακύ-
βευμα της αντιπαράθεσης- θα συ-
νταχθούν με το στρατόπεδο του εκ-
συγχρονισμού. 

Μια γιγαντιαία, για τα δεδομέ-
να της Ελλάδας, ιδεολογική μηχανή, 
άρχισε να κτυπά ανελέητα οποια-
δήποτε φωνή δεν συντασσόταν με 
το «πολιτικά ορθό» στα θέματα των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων, της με-
τανάστευσης, της αποδόμησης της 
ελληνικής ιστορίας. Πολύ γρήγορα 
επικράτησε κλίμα Ιεράς Εξέτασης, 
που απέκλειε τους διαύλους πλη-
ροφόρησης και έκφρασης και τις 
προοπτικές πανεπιστημιακής ανέλι-
ξης, εξοβέλιζε από τον δημόσιο λόγο 
κάθε τι που θεωρούσε αιρετικό. 

Με κρατικό χρήμα και με ευρω-
παϊκά προγράμματα δημιουργήθη-
κε ένας τεράστιος στρατός έμμισθης 
διανόησης, που υπεράσπιζε με πά-
θος τις ιδεολογικές αρχές του καθε-
στώτος. Η πρωτοφανής αύξηση των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης (από 42.000 εισακτέους το 
1995 φθάσαμε σε 85.000 το 2000), 
αλλά και των πτυχιούχων του εξωτε-
ρικού, πρόσφερε μια τεράστια δεξα-
μενή διαθέσιμου προσωπικού. Τα 
ΜΜΕ, τα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα και οι διδακτορικές διατριβές 
των πανεπιστημίων, τα προγράμ-
ματα και οι μελέτες των ερευνητι-
κών ινστιτούτων, οι Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις που χρηματοδο-
τούνταν από ειδική υπηρεσία του 
υπουργείου Εξωτερικών, θα αναπα-
ράγουν την επίσημη γραμμή, δημι-
ουργώντας συνθήκες ιδεολογικού 
ολοκληρωτισμού. 

Οι διανοούμενοι που αντιστέ-
κονταν στην επέλαση των οπαδών 
της παγκοσμιοποίησης (φιλελεύθε-
ρων ή διεθνιστών) ήταν μετρημένοι 
στα δάκτυλα. Και στην πραγματικό-
τητα περιθωριοποιούνταν συστημα-
τικά και επιμόνως. Στο πολιτικό σύ-
στημα δεν αρθρώθηκε συγκροτημέ-
νος λόγος-αντιπρόταση στον εκσυγ-
χρονιστικό οδοστρωτήρα. Στη δεξιά, 
οι νέοι θεωρητικοί της, στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία ήταν οπαδοί 
της συνεπέστερης «παγκοσμιοποί-
ησης» των αγορών. Μοναδι-

Του Σωτήρη ∆ημόπουλου

Οι ηθικοί αυτουργοί
Το χρονικό νομιμοποίησης μιας ακραίας ναζιστικής σέχτας

Το αντίτιμο της εκλογής του υπήρξε η απόλυτη ασυλία προς το «βαθύ ΠΑΣΟΚ» για την καταλήστευση του δη-
μόσιου πλούτου.

“ 

Μια γιγαντιαία, 

ιδεολογική μη-

χανή άρχισε να 

κτυπά ανελέη-

τα οποιαδήποτε 

φωνή δεν συ-

ντασσόταν με το 

«πολιτικά ορθό» »
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κό μέλημα των στελεχών της, το με-
ρίδιο της εξουσίας. Στην αριστερά, 

όσοι δεν εντάχθηκαν άμεσα στους μηχα-
νισμούς της εξουσίας, έδιναν τη μάχη τους 
υπέρ της «καλής» παγκοσμιοποίησης, ενι-
σχύοντας ιδεολογικά τη σημιτική διακυβέρ-
νηση.     

Σ’ αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, οι δι-
αφωνούντες με την κρατούσα άποψη ένιω-
θαν να υφίστανται επίθεση από το ίδιο το 
ελληνικό κράτος. Ένα σημαντικό τμήμα της 
μεσαίας τάξης αντιλαμβανόταν την εξουσία 
να ξηλώνει, με αυθαιρεσία δυνάστη, ό,τι θε-
ωρούσε ως σταθερά στη ζωή του. Να σημει-
ωθεί ότι σε κοινωνικό επίπεδο, ήδη από τη 
δεκαετία του ’90, παρά την πρωτοφανή κι-
νητικότητα λόγω της έλευσης των μετανα-
στών, διαμορφώνεται μια κατηγορία «χα-
μένων». Ο αριθμός τους, βέβαια, θα αυξη-
θεί δραματικά την επόμενη δεκαετία, ακό-
μη και πριν την εκδήλωση της κρίσης. Στην 
Αθήνα του μισού πληθυσμού της χώρας, το 
χάσμα των βορείων προαστίων με τα νότια 
και δυτικά διευρύνεται συνεχώς. 

Εν τω μεταξύ, ένα άρρητο αίσθημα ήτ-
τας ανατροφοδοτούνταν και γιγαντώνονταν 
κάθε φορά από συγκεκριμένα γεγονότα: 
Ίμια, S-300, Ισαάκ-Σολωμός, Γιουγκοσλα-
βία, Οτσαλάν, ταυτότητες, χρηματιστήριο. 

Το συλλογικό φαντασιακό θα καταφύ-
γει, σε κατάσταση απελπισίας, στα προϊό-
ντα μιας λαϊκής παραφιλολογίας, που ανα-
παράγονταν με ταχύτητα από τηλεκήρυκες. 
Συνωμοσιολογία, προφητείες,  υπερφυσι-
κές φιλελληνικές δυνάμεις και η, εκ νέου, 
προσμονή για το «ξανθό γένος» έδιναν ανα-
κουφιστικές απαντήσεις σε πολλούς, καθώς 

γύρω ο κόσμος κατέρρεε. 
Η αναντιστοιχία μεταξύ των εθνικών 

επιθυμιών της πλειοψηφίας της κοινωνί-
ας, και της επίσημης πολιτικής, έφθανε σε 
πρωτόγνωρο, ακόμη και για την Ελλάδα, 
επίπεδο. Ήταν πλέον θέμα χρόνου η συστη-
ματική συμπίεση του συστήματος να ωθή-
σει μέρος του πληθυσμού σε ακραίου τύ-
που αντιδράσεις. Βέβαια, για αρκετό διάστη-
μα ακόμη, αυτές θα παρέμεναν σε «λελογι-
σμένα» επίπεδα, καθώς έβρισκαν διέξοδο 
αλλού, όπως σε αρχαιολατρικές ομάδες, 
στον Καρατζαφέρη, σε μικρότερες, λιγότε-
ρο ή περισσότερο σοβαρές, δραστηριότητες. 

Εν τω μεταξύ, όμως, η κατάσταση θα 
επιδεινώνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
τομείς. Η αναλαμπή του 2004 - Όχι στο 
σχέδιο Ανάν, EURO, Ολυμπιακοί της Αθή-
νας(;), ακόμη και η …νίκη του Καραμανλή- 
θα αποδειχθούν ότι ήταν απλώς η αρχή της 
πορείας προς το τέλος. 

Η Νέα ∆ημοκρατία έδειξε ότι ήταν πα-
ντελώς ανίκανη, αλλά και απρόθυμη να 
ανασυγκροτήσει στο ελάχιστο το κράτος 

και να αποκαταστήσει τις χαμένες ισορρο-
πίες. Αντίθετα, επιδόθηκε στον εξευμενισμό 
των ελίτ, για να παραμείνει στην εξουσία –ο 
όρος «μεσαίος χώρος» σήμαινε απλώς την 
υποταγή στα ιδεολογικά προτάγματα του 
εκσυγχρονισμού-, ενώ παράλληλα η δια-
φθορά οργίαζε, οι μετανάστες και οι νησίδες 
ανομίας  πολλαπλασιάζονταν, απογοητεύο-
ντας βαθύτατα όσους πίστεψαν ότι θα μπο-
ρούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. 

Επιπλέον, παρά τα διεθνή ανοίγματα 
του Κ. Καραμανλή, που του στοίχισαν την 
εξουσία, η περίπτωση Ρεπούση και η εμμο-
νή στήριξης του τότε πρωθυπουργού στην 
προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας, θα 
εμπεδώσουν την αίσθηση μιας γενικευμέ-
νης επίθεσης στην εθνική ταυτότητα. Κορυ-
φαίο γεγονός, όμως, στην περίοδο αυτή, θα 
είναι τα «∆εκεμβριανά» του 2008, όπου το 
κράτος απαξιώθηκε πλήρως από τη «μαύ-
ρη εξέγερση». Η ελληνική κοινωνία θα πα-
γώσει από την αποκάλυψη της απόλυτης 
γύμνιας του κράτους και των μηχανισμών 
του. Η ανασφάλεια των μεσαίων και χαμη-
λών στρωμάτων εκτοξεύθηκε, δημιουργώ-
ντας ένα εκρηκτικό μείγμα με την οικονομι-
κή κρίση που ερχόταν αλματωδώς. Μέσα 
στη μέθη της εκτεταμένης καταστροφής, ο 
αριστερισμός, οι αντεξουσιαστές και όσοι, 
φανερά ή υπογείως, τους στήριξαν, δεν αντι-
λήφθηκαν ότι άνοιγαν διάπλατα τον δρόμο 
στις δυνάμεις του άλλου πόλου, που ως τότε 
ήταν ένα άνευ σημασίας γκρουπούσκουλο. 

του δεξιού εξτρεμισμού

Το συλλογικό φαντασιακό θα καταφύγει, σε κατάσταση απελπισίας, στα προϊόντα μιας λαϊκής παραφιλολογίας, που αναπαράγο-
νταν με ταχύτητα από τηλεκήρυκες. 

“ 

Οι διανοούμενοι που 

αντιστέκονταν ήταν 

μετρημένοι στα δά-

κτυλα

Η τελική 
ευθεία...  

Από το 2009 οι αλλαγές θα εί-
ναι καταιγιστικές: οικονομι-
κή κατάρρευση που λαμβά-
νει χώρα υπό την εξουσία του 
πλέον «διεθνιστή» και κοσμο-
πολίτη πρωθυπουργού, νέα 
κύματα μουσουλμάνων μετα-

ναστών, απαξίωση εν γένει του πολιτικού προ-
σωπικού, μεγάλες συγκεντρώσεις των «αγανα-
κτισμένων» με την πάνω και κάτω πλατεία. 

Η Ελλάδα αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και 
οι συνειδήσεις. Τα έως τότε αδιάφορα για την 
πολιτική πλήθη των νέων των μικροαστικών συ-
νοικιών ασφυκτιούν, ψάχνουν, συζητούν˙ δη-
λαδή πολιτικοποιούνται. Και, στη διαμόρφωση 
των απόψεων, όλες οι ιδέες έχουν θέση. Από τις 
πιο επεξεργασμένες έως τις πιο απλοϊκές, επι-
θετικές ή παράλογες. Το ιδεολογικό μονοπώ-
λιο του εκσυγχρονισμού γίνεται μπούμερανγκ 
για το σύστημα. Ούτε τα ΜΜΕ, απαξιωμένα ως 
μέσα πληροφόρησης, δεν μπορούν να σταματή-
σουν το ρεύμα. Το διαδίκτυο παίρνει φωτιά. Οι 
κοινωνικές αντιλήψεις αναδιαμορφώνονται εκ 
βάθρων. Το ευρωπαϊκό όραμα ξεφτίζει και, για 
πρώτη φορά από το 1974, αμφισβητείται από 
τόσους πολλούς η μεταπολιτευτική μας δημο-
κρατία. ∆ιαπιστώνεται το χάσμα με τη γενιά του 
Πολυτεχνείου, που με απληστία συγκέντρωσε 
πλούτο και ισχύ. ∆ημιουργούνται ιδεολογικο-
πολιτικά στρατόπεδα, εκατέρωθεν των δύο κομ-
μάτων εξουσίας. Στις λαϊκές περιοχές, αλλά και 
στις επαρχιακές πόλεις, που η ανεργία καλπάζει, 
η εγκληματικότητα τρομάζει και οι γειτονιές γε-
μίζουν μετανάστες, το πεδίο δράσης είναι πλέον 
ελεύθερο για τη Χρυσή Αυγή. Εμφανίζονται ανά-
γλυφα οι προϋποθέσεις για έναν βαθύ και επι-
κίνδυνο διχασμό. Το κουτί της Πανδώρας έχει 
ανοίξει.

Μπροστά σε αυτόν το χείμαρρο των αλλα-
γών, η εκσυγχρονιστική ιδεολογία, απόλυτα 
αποτυχημένη, καταρρέει. Εξάλλου, η αίγλη της 
ίδιας της παγκοσμιοποίησης θα βουλιάζει πα-
ντού μέσα στον βάλτο της διογκούμενης κρίσης. 
Είναι ελάχιστοι όσοι, αμετανόητοι, θα συνεχίσουν 
να την υπερασπίζονται στην καθαρή της μορφή. 
Οι περισσότεροι οπαδοί της αναγκάζονται σε με-
τάλλαξη. Κάποιοι προσχωρούν βαθύτερα στο νε-
οθωμανικό άρμα. Ταυτόχρονα, όμως, στον πο-
λιτικό λόγο ξαναμπαίνουν οι λέξεις, ανεξάρτητα 
από την ειλικρίνεια όσων τις προφέρουν, «πατρι-
ωτισμός» και «εθνική κυριαρχία». 

Το οικονομικό και πολιτικό σύστημα προ-
σπαθεί αγωνιωδώς να σώσει ό,τι μπορεί. Να δι-
ατηρήσει τη χώρα μέσα στην ευρωζώνη, να κρα-
τήσει μια υποτυπώδη κοινωνική συνοχή. Το αί-
τημα για ανασύνταξη και ανασυγκρότηση του 
διαλυμένου κράτους γίνεται καθολικό, παρά τις 
αντιδράσεις ανά επαγγελματική κατηγορία. Η 
αξιοπιστία, όμως, έχει πια χαθεί, οι πολίτες έχα-
σαν την ελπίδα και οι ψυχές έχουν αγριέψει. Το 
μόνο βέβαιο είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει τι θα 
συμβεί μέχρι να μπούμε, αν θεωρήσουμε δεδο-
μένο ότι θα μπούμε, σε μια νέα φάση σταθερό-
τητας. 

!

»
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Ο επί της Ανάπτυξης αρμόδι-
ος υπουργός Κωνσταντίνος Χα-
τζηδάκης είπε προ ημερών, με 
απόλυτη φυσικότητα, ότι οι Ει-
δικές Οικονομικές Ζώνες δεν 
είναι μια γερμανική απαίτηση, 
όπως μέχρι τώρα γνωρίζαμε, 
αλλά ένας στόχος της κυβέρνη-
σης Σαμαρά, για τον οποίο μά-
λιστα... παρακαλάει τους δανει-
στές στο όνομα των επενδύσεων 
και της ανάπτυξης.

E ίναι άξιον απορίας: 
Τι αντιλαμβάνονται 
ακριβώς από το «ελ-
ληνικό πρόβλημα» 

όλα αυτά τα παλικάρια που απο-
τελούν τον «αφρό» του ελληνι-
κού πολιτικού συστήματος; Ακό-
μη περισσότερο, τι αντιλαμβάνο-
νται τα παλικάρια που συγκροτούν 
το σημερινό κυβερνητικό σχήμα; 
Όταν αναγγέλλουν τις γερμανικής 
έμπνευσης Ειδικές Οικονομικές 
Ζώνες, προφανώς γνωρίζουν ότι – 
σύμφωνα με τα στοιχεία δεκατριών 
Εργατικών Κέντρων της Μακεδο-
νίας και της Θράκης – η πραγματι-
κή ανεργία έχει φτάσει

• στη Θεσσαλονίκη στο 33%, 
• στον Έβρο και την Ορεστιάδα στο 
30%, 
• στην Κομοτηνή στο 38%, 
• στην Ξάνθη στο 35%,
• στη ∆ράμα ένας στους δύο εργα-
ζόμενους είναι άνεργος, 
• στην Κοζάνη στο 35%, 
• στην Πτολεμαΐδα στο 30%, 
• στην Έδεσσα στο 35%, 
• στην Καστοριά στο 35%
• στη Φλώρινα και το Κιλκίς στο 
40% 
• και στην τουριστική Χαλκιδική 
στο 30%.

Προφανώς επίσης γνωρίζουν 
ότι στη βόρεια Ελλάδα το 40% των 
εργαζομένων δουλεύουν ανασφά-
λιστοι, χωρίς οι εργοδότες να υφί-
στανται καμιά επίπτωση, επειδή οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν... 
προσωπικό λόγω περικοπών.

Κι αν ακόμη δεν γνωρίζουν, 
εύκολα μπορούν να... υποθέσουν 
ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αδυ-
νατούν να φάνε κανονικά, να ντυ-
θούν, να θερμάνουν τα σπίτια τους, 
να σπουδάσουν παιδιά, να πληρώ-

σουν λογαριασμούς και να συνει-
σφέρουν έσοδα στο δημόσιο τα-
μείο.

 
Εφιαλτική ανεργία
Ειδικότερα στη Θράκη, ανά νομό, 
στις 9.9.2012 (εφημερίδα Αυγή), 
καταγράφεται μια λεπτομερέστερη 
εφιαλτική εικόνα.

1. Στον Νομό Ροδόπης, σύμ-
φωνα με τον Τάκη Μουμτζίδη, μέ-
λος της διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου Κομοτηνής, το 39% της 
ανεργίας αντιστοιχεί σε κάτι λιγότε-
ρο από 50% στους νέους. «Σήμερα, 
από τα 100 εργοστάσια που είχε 
κάποτε η ΒΙΠΕ Κομοτηνής δου-
λεύουν κάτω από 10 και αυτά κυ-
ρίως είναι μονάδες εταιρειών που 
ελέγχονται από το κράτος, όπως η 
∆ΕΗ και η DIAXON, θυγατρική 
των ΕΛΠΕ». Επιπλέον:

•  Η οικοδομή έχει πέσει κατακό-
ρυφα και η ανεργία στον κλάδο αυ-
τόν αγγίζει ποσοστά της τάξης του 
85%-90%. Πλήττονται κυρίως ερ-
γαζόμενοι από τη μειονότητα και 
τους πρόσφυγες από τις χώρες της 
πρώην ΕΣΣ∆.

• Μόνο το κλείσιμο των Ενωμένων 
Κλωστηρίων άφησε στον δρόμο 
πάνω από 400 ανθρώπους.

• Στην υπόλοιπη – εκτός ΒΙΠΕ – 
αγορά, οι εμποροϋπάλληλοι δου-
λεύουν με μισθούς εξευτελιστικούς 
και με υπερωρίες που δεν πληρώ-
νονται, ενώ τα μικρά μαγαζιά κλεί-
νουν το ένα πίσω από το άλλο.

2. Στον Νομό Ξάνθης, όπου 
κάποτε ευημερούσαν τα συνεται-
ριστικά εργοστάσια, σήμερα έχει 
μείνει μόνο η ΣΕΚΑΠ, που κι αυτή 
υπολειτουργεί. Με 14.000 εργαζό-
μενους να έχουν χάσει τις δουλειές 
τους και την ανεργία να ξεπερνά 
το 30% (στους νέους το 50%) και 
εξευτελιστικούς μισθούς, η φτώ-
χεια καλπάζει.

3. Στον Νομό Έβρου, το κυρί-
αρχο στοιχείο είναι η ανεργία 95% 
στην οικοδομή. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου 
Αλεξανδρούπολης Απόστολο Γκο-
γκίδη, τα εργοστάσια κλείνουν το 
ένα μετά το άλλο και οι νέοι μετα-
ναστεύουν στα θερμοκήπια της 
Ολλανδίας και τη Γερμανία. Πρώτη 
φορά, μετά τη μαζική μετανάστευ-
ση της δεκαετίας του 1950, τα χω-
ριά αδειάζουν και θα γίνουν πάλι 

χωριά και πόλεις γερόντων και συ-
νταξιούχων. Άλλωστε η μετανά-
στευση είναι το κύριο κοινό στοι-
χείο και των τριών νομών της Θρά-
κης και αφορά τόσο τη μουσουλ-
μανική μειονότητα όσο και τους 
Έλληνες.

 
Αφελληνισμός
Υποτίθεται, λοιπόν, ότι το οικονομι-
κό και κοινωνικό περιβάλλον ατο-
μικής και οικογενειακής εξαθλί-
ωσης είναι ήδη απολύτως έτοιμο 
να υποδεχθεί τις Ειδικές Οικονο-
μικές Ζώνες με τους μηδαμινούς 
μισθούς και τα μηδενικά εργασια-
κά δικαιώματα, με το ειδικό φορο-
λογικό καθεστώς υπέρ των «επεν-
δυτών» και εναντίον των κρατικών 
εσόδων. 

Όπως άλλωστε γράφει ο ξέ-
νος Τύπος, η τρόικα απαιτεί οι Έλ-
ληνες να εργάζονται έξι μέρες την 
εβδομάδα και 13 ώρες την ημέρα. 
Προφανώς και αυτό το γνωρίζουν, 
αφού άλλωστε γι’ αυτό εργάστηκαν 
συστηματικά κατά την εφαρμογή 
των μνημονίων.

Αυτό όμως που παραβλέπουν 
– διότι πάντα το παραβλέπουν – εί-
ναι πως η βόρεια Ελλάδα, και ειδι-
κά η Θράκη, την οποία ετοιμάζο-
νται να μετατρέψουν σε νεκρές ζώ-
νες για τους εγχώριους και ξένους 
χρυσωρύχους, αλλά και για όποια 
άλλη δραστηριότητα τους υποδεί-
ξουν οι Γερμανοί φίλοι και αφέντες 
τους, τελεί υπό τις συνεχείς – και 
συνήθως επιτυχείς – απόπειρες δι-
είσδυσης του τουρκικού επεκτατι-
σμού.

Όσο η κοινωνία αποδυναμώνε-
ται, τόσο πιο ευάλωτη γίνεται, ενώ 
η κατάσταση, κρίσιμη στο κοινωνι-
κό πεδίο για τη μειονότητα, αποκτά 
διαστάσεις εθνικής απειλής με δε-
δομένη την εξελισσόμενη τουρκι-
κή διείσδυση:

• Σπίτια Ελλήνων χριστιανών που-
λιούνται «μπιρ παρά» στους εύκο-
λα δανειοδοτούμενους από τουρκι-
κές τράπεζες μουσουλμάνους.

• Η έλλειψη ρευστότητας εκ μέ-
ρους των ελληνικών τραπεζών σύ-

ντομα θα ωθήσει σε δανειοδότη-
ση των Ελλήνων – και υποθήκευ-
ση των ακινήτων τους – από τουρ-
κικές τράπεζες.

• Τα προϊόντα που καταναλώνουν 
είναι όλο και περισσότερο τουρκι-
κά.

• Ο κάμπος του Νομού Ροδόπης 
είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου τουρκι-
κός. Ήδη τις τελευταίες δύο δεκαε-
τίες η εσωτερική μετανάστευση και 
η αναζήτηση του καταναλωτικού 
ονείρου, ή απλώς η αναζήτηση ερ-
γασίας, οδήγησε στην εγκατάλειψη 
και πώληση τεράστιων αγροτικών 
γαιών στα χέρια όσων διέθεταν ζε-
στό τουρκικό χρήμα. 

• Μπορούν οι άνοες του συστήμα-
τος εξουσίας να συλλάβουν τι θα 
συμβεί σε περίπτωση που προκύ-
ψει τώρα ένα μεγάλο κύμα εξωτερι-
κής μετανάστευσης για λόγους οι-
κονομικής επιβίωσης;

• Η ακατάπαυστη δουλειά του 
τουρκικού προξενείου στην Κο-
μοτηνή γίνεται ακόμη ευκολότε-
ρη την ώρα που το ελληνικό κρά-
τος αδυνατεί να εφαρμόσει κοινω-
νική πολιτική, εγκαταλείποντας 
τουρκογενείς, Πομάκους και Τσιγ-
γάνους στην αγκαλιά της Άγκυρας 
και των μηχανισμών που μπορούν, 
με περισσή ευκολία, να υποκαθι-
στούν την απουσία της επίσημης 
Ελλάδας από τη Θράκη.

Όσοι ανιστόρητοι θεωρούν 
ότι οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες 
της γενικής φτωχοποίησης είναι 
η απάντηση στην ανεργία και την 
ανέχεια οδηγούν τη χώρα όχι μόνο 
σε μονιμοποίηση της εξαθλίω-
σης και σε καθεστώς οικονομικού 
προτεκτοράτου, αλλά και σε εθνι-
κή περιπέτεια, πολύ βαριά μάλι-
στα για να την αντέξουν οι ασθενείς 
πολιτικοί τους ώμοι.

Πολύ βαριά επίσης για να την 
αντέξει μια πτωχευμένη χώρα 
με εξαθλιωμένους κατοίκους, των 
οποίων η εθνική συνείδηση έχει 
σε μεγάλο βαθμό ρευστοποιηθεί 
στον βωμό των κοινοτικών επιδο-
τήσεων. Πόσω μάλλον όταν και η 
αντιπολίτευση απέχει από τέτοιους 
προβληματισμούς, αφήνοντας ορ-
θάνοιχτο το πεδίο στα πατριδοκά-
πηλα φασιστοειδή, των οποίων η 
επικίνδυνη δράση στη Θράκη αγ-
γίζει τα όρια του συναγερμού...

Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Οι ανιστόρητοι και η Θράκη 
Κυβέρνηση και τρόικα προωθούν πολιτική ενταφιασμού της ακριτικής περιοχής 

Όπως άλλωστε γράφει ο ξένος Τύπος, η τρόικα απαιτεί οι Έλληνες να ερ-
γάζονται 6 μέρες την εβδομάδα και 13 ώρες την ημέρα

“ 

Τι αντιλαμβά-
νονται ακριβώς 
από το «ελλη-
νικό πρόβλη-
μα» όλα αυτά τα 
παλικάρια που 
αποτελούν τον 
«αφρό» του ελ-
ληνικού πολιτι-
κού συστήματος;
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Ξέφραγο αμπέλι 

Π εριοδεία σε Κομοτη-
νή, Ξάνθη, αλλά και 
σε άλλες πόλεις, των 
εκπροσώπων του 

«Συλλόγου Πολιτισμού και Αλ-
ληλεγγύης Τούρκων Ελλάδας» 
(YUNTÜRK), μιας ακόμη οργάνω-
σης που δρα διεθνώς ως συκοφά-
ντης του ελληνικού κράτους και 
ως υπερασπιστής της… καταπιε-
ζόμενης «Τουρκικής Μειονότητας 
της ∆υτικής Θράκης»…
     Είναι γνωστή η δράση των με-
γάλων και παχυλά χρηματοδοτού-
μενων από το τουρκικό κράτος 
αλυτρωτικών σωματείων, όπως ο 
BTTDD («Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği», ή «Σύλ-
λογος Αλληλεγγύης Τούρκων ∆υ-
τικής Θράκης», που δραστηριο-
ποιείται σε πολλές τουρκικές πό-
λεις), και η ΑΒTTF («Avrupa Batý 
Trakya Türk Federasyonu» ή «Ευ-
ρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων 
∆υτικής Θράκης», που δραστη-
ριοποιείται στη Γερμανία, την Ολ-
λανδία και άλλες περιοχές της ∆υ-
τικής Ευρώπης). Στόχος των ορ-
γανώσεων αυτών είναι η προπα-
γάνδιση, τόσο εντός Τουρκίας, όσο 
και στον διεθνή χώρο, των… τερά-
στιων προβλημάτων που έχουν οι 
δύστυχοι «Τούρκοι της Θράκης» 
εξαιτίας της αυταρχικής και αντι-
δημοκρατικής Ελλάδας και, βε-
βαίως, η διάδοση ξεκάθαρων αλυ-
τρωτικών μηνυμάτων με απώτε-
ρο στόχο τη διεθνή προώθηση της 
ιδέας της θρακικής αυτονόμησης.
     Είναι γνωστή όμως από την 
άλλη και η… ευχέρεια με την οποία 
το ανύπαρκτο ελληνικό κράτος όχι 
μόνο δεν αντιδρά στην κλιμάκωση 
της τουρκικής προπαγάνδας, αλλά 
και επιτρέπει στους εκπροσώπους 
αυτών των σωματείων, που δρουν 
με τον πλέον ξεκάθαρο υπονομευ-
τικό τρόπο για την εθνική ασφά-
λεια και την ελληνική κυριαρχία 
στη Θράκη, να μπαινοβγαίνουν 
συνεχώς και να περιοδεύουν ανε-
νόχλητοι μέσα σε ελληνικό έδα-
φος, πραγματοποιώντας τις επα-
φές τους και αφοδεύοντας κυριο-
λεκτικά μες στα μούτρα μας τις κε-
μαλικές και (εσχάτως) νεοθωμανι-
κές αυτονομιστικές τους βρωμιές!
     Μετά λοιπόν από τα άπειρα 
«πηγαινέλα» στη Θράκη του γνω-
στού φασιστοειδούς Χαλήτ Χα-
μπίμπογλου, που παριστάνει τον 
πρόεδρο της ΑΒTTF, ή του προέ-

δρου του BTTDD Μπουρχανε-
τίν Χακγκιουντέρ και πλείστων 
ακόμη συνεργατών τους, μας προ-
έκυψαν πλέον και νέοι… μουσαφί-
ρηδες, αυτή τη φορά από ένα άλλο 
αλυτρωτικό σωματείο, τον «Σύλλο-
γο Πολιτισμού και Αλληλεγγύης 
Τούρκων Ελλάδας» (YUNTÜRK), 
του οποίου πρόεδρος είναι ο γνω-
στός μεγαλοκοπρίτης Φερρούχ 
Οζκάν – γνωστός μας και από τότε 
που ήταν πρόεδρος του BTTDD, 
αλλά βέβαια και από τις πρόσφα-
τες προκλητικές του δηλώσεις ότι 
«θα γίνει χαμός, αν η Ελλάδα δεν 
κατοχυρώσει τα δικαιώματα των 
Τούρκων της ∆υτικής Θράκης». 
(Βλ. το σχετικό δημοσίευμα του 
«Προξενείο-Στοπ» στις 13 Αυγού-
στου 2012: «Θα γίνει χαμός, αν 
δεν αναγνωριστούν τα δικαιώματα 
των Τούρκων της Θράκης»!).
     Ο εν λόγω κύριος λοιπόν, μαζί 
και με αντιπροσωπεία της οργά-
νωσής του, βρέθηκε προ ολίγων 
ημερών στην Κομοτηνή, όπου εί-
χαν επαφές με όλον τον… ανθό της 
τουρκόψυχης πέμπτης φάλαγγας 
του τόπου. Για την ακρίβεια, την 

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου επισκέφτη-
καν την (παράνομη) «Τουρκική 
Νεολαία Κομοτηνής» (όπου συ-
νάντησαν τον πρόεδρό της Κοράι 

Χασάν και τα μέλη του ∆ιοικητι-
κού Συμβουλίου – βλ. την 1η φω-
τογραφία), το κόμμα DEB, τον ψευ-
δομουφτή Κομοτηνής Ιμπραήμ 
Σερήφ, την ΠΕΚΕΜ και αργότερα 
φυσικά και τον πρόξενο της Τουρ-
κίας στην Κομοτηνή, Ιλχάν Σενέρ. 
Πολύ ενδιαφέρουσα όμως η επί-
σκεψη και στον (επίσης παράνο-
μο) «Σύλλογο Τούρκων ∆ασκά-
λων ∆υτικής Θράκης» (2η φω-
τογραφία), όπου ο –εξίσου γνω-
στός και ομοϊδεάτης του Οζκάν– 
πρόεδρος Σαμή Τοραμάν, όπως 
μας ενημερώνει το τουρκο-περι-
οδικό «Ρόντοπ Ρουζγκαρί» (μετά-
φραση tourkikanea.gr), «παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με την ιστο-
ρία του συλλόγου και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η Τουρκι-
κή Μειονότητα στο πεδίο της εκ-
παίδευσης. Στη συνέχεια ο πρό-
εδρος του YUNTÜRK και ταυτό-
χρονα μέλος της «Επιτροπής Βαλ-
κανίων του Παγκόσμιου Τουρκι-
κού Επιχειρηματικού Συμβουλί-
ου» και εκπρόσωπός του στην Ελ-
λάδα Φερρούχ Οζκάν (σ.σ. φαντα-
στείτε τώρα!), στην εκεί ομιλία του 

ανέφερε πως “μετά και από το δι-
οργανωθέν στην Κωνσταντινούπο-
λη συνέδριο συνεχίζεται η βούλη-
ση για τον σχηματισμό μιας ισχυ-
ρής τουρκικής διασποράς και στην 
βάση των ληφθέντων αποφάσεων 
θα ιδρυθούνε σε πολλές χώρες και 
πόλεις αντιπροσωπείες”, ενώ επί-
σης τόνισε πως ο ίδιος είναι έτοι-
μος να βοηθήσει στην επίλυση 
κάθε θέματος της Τουρκικής Μει-
ονότητας»
     Μετά την αποπεράτωση αυτών 
των επαφών και επισκέψεων στην 
Κομοτηνή, τις οποίες μάλιστα κα-
τέγραψε το εκ Τουρκίας τηλεοπτι-
κό κανάλι Rumeli TV, η ομάδα 
του συλλόγου YUNTURK αναχώ-
ρησε για Ξάνθη (για τις απαραίτη-
τες και εκεί επαφές με Μέτε, ΤΕΞ, 
κ.λπ.), ενώ στη συνέχεια το πρό-
γραμμα έχει στάσεις σε Θεσσα-
λονίκη, Αθήνα, Πειραιά και Ρόδο. 
Κανονικότατη περιοδεία δηλαδή, 
όπως καταλάβατε, μέσα σε… ξέ-
φραγο αμπέλι! Πιο ξέφραγο ∆ΕΝ 
γίνεται!

Από το ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΟΠ

Αλωνίζουν οι αλυτρωτικές οργανώσεις της Τουρκίας στη Θράκη!

Στιγμιότυπα, από την περιοδεία των «Συλλόγων» των ελεγχόμενων από το προξενείο

“ 

Είναι γνωστή η 

ευχέρεια με την 

οποία το ανύ-

παρκτο ελληνικό 

κράτος επιτρέπει 

στους εκπροσώ-

πους αυτών των 

σωματείων να 

μπαινοβγαίνουν 

συνεχώς και 

να περιοδεύ-

ουν ανενόχλητοι 

μέσα σε ελληνι-

κό έδαφος
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα απά-
ντηση από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στο WWF αποκαλύπτει 
τον τρόπο με τον οποίο βλέ-
πουν στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή την κατάσταση στην Ελλάδα. 
Το WWF, με επιστολή του γενι-
κού διευθυντή του, που έστειλε 
τον Ιανουάριο στον Μπαρόζο 
και παρόμοιες στην Λαγκάρντ 
και σε άλλους διεθνείς παρά-
γοντες, εξέφραζε τις ενστάσεις 
για το πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής που εποπτεύεται 
από την τρόικα. 

Η    επιστολή, αφού εκθει-
άζει της προσπάθειες 
που έγιναν στην Ελλά-
δα τα τελευταία χρόνια 

για τη διατήρηση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, επισημαίνει τους κιν-
δύνους λόγω του μνημονίου. Σε 
μια ασυνήθιστη γι’ αυτή την οργά-
νωση κίνηση, διατυπώνεται ευθέ-
ως η άποψη ότι το πρόγραμμα εί-
ναι υπεύθυνο για την επέκταση 
της περιβαλλοντικής κρίσης: «… 
Καθώς οι σχετικές με το πρόγραμ-
μα προσαρμογής πιέσεις στο πε-
ριβάλλον συσσωρεύονται, εξελίσ-
σεται στην Ελλάδα μια αδήλωτη, 
αλλά απολύτως πραγματική πε-
ριβαλλοντική κρίση. ∆υστυχώς, 
αυτή η περιβαλλοντική κρίση επι-
τείνεται σοβαρά από τις πολιτικές 
που έχουν υιοθετηθεί για την αντι-
μετώπιση της οικονομικής κρί-
σης.»

Ως βασικότερα ζητήματα, το 
WWF έθεσε αναλυτικά τα όσα που 
έχουν θέσει οι ελληνικές περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις: 

• Εξαφάνιση του Πράσινου Ταμεί-
ου και απορρόφησή του από τον 
κεντρικό προϋπολογισμό 

• Κούρεμα των διαδικασιών περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης

• Έμφαση σε περιβαλλοντικά αμ-
φίβολες μεγάλες επενδύσεις

• Εκ των υστέρων νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων σε προστατευόμενες 
περιοχές

• Βεβιασμένη και ανεξέλεγκτη πώ-
ληση δημόσιας γης

• Μείωση της περιβαλλοντικής 

στελέχωσης των δημόσιων υπη-
ρεσιών

• Αποδόμηση των θεσμών περι-
βαλλοντικής διακυβέρνησης

Η επιστολή ζητάει τον σεβα-
σμό στους περιβαλλοντικούς κα-
νόνες της Ε.Ε., καθώς οι αγορές και 
τα ντόπια λαμόγια ζητούν την κα-
τάργηση όλων των περιβαλλοντι-
κών κανόνων. Με πρόσχημα την 
καταπολέμηση της γραφειοκρα-
τίας και το χρονοβόρο της περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης, ζητούν 
πλήρη κατάργηση της διαδικασί-
ας. Πίσω από το πραγματικό ζήτη-
μα της γραφειοκρατίας κρύβεται 
η προσπάθεια ξεπουλήματος γης 
και επιχειρήσεων και η ανάπτυ-
ξη έργων και δραστηριοτήτων χω-
ρίς κανόνες χωροθέτησης σε προ-
στατευόμενες περιοχές, NATURA 
κ.λπ.

∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
περιβαλλοντική νομοθεσία της 
Ε.Ε. είναι μακράν η θετικότερη πα-
γκοσμίως για το φυσικό περιβάλ-
λον. Τι γίνεται όμως όταν έρχεται η 
ώρα του ∆ΝΤ; Τι θα κάνει η «πρά-
σινη» Γερμανία και η Ε.Ε.; 

Η απάντηση είναι σαφής: Η 
πρωτοκαθεδρία της σταθερότητας 

του ευρώ και της ελεύθερης κίνη-
σης των κεφαλαίων, όπως διατυ-
πώνεται στη συνθήκη του Μάα-
στριχτ και σε άλλα βασικά κείμενα 
της Ε.Ε., επιβεβαιώνονται ως κυρί-
αρχες αρχές έναντι των πολιτικών 
για το περιβάλλον και της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης. 

Και αυτό έρχεται από την απά-
ντηση του Σλοβένου Επίτροπου 
Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ 
και του επίτροπου για τα Οικονο-
μικά Όλι Ρεν. Στην απάντηση, που 
το WWF δεν δημοσιοποίησε στην 
Ελλάδα, ουσιαστικά νίπτουν τας 
χείρας τους. Για τη διαδικασία τα-
χείας αδειοδότησης (φαστ τρακ) οι 
επίτροποι αναφέρουν ότι «εμπει-
ρία από την διαδικασία της απλο-
ποίησης και επιτάχυνσης της αδει-

οδότησης σε άλλα κράτη μέλη δεί-
χνει ότι αυτή δεν είναι ασύμβατη 
με τον περιβαλλοντικό έλεγχο». 

Ποια είναι η πραγματική κατά-
σταση;

Σύμφωνα με το μνημόνιο: «Υι-
οθετείται νομοθεσία για την απλο-
ποίηση και τη σύντμηση των δια-
δικασιών για την ολοκλήρωση των 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και για την έγκριση περιβαλ-
λοντικών όρων με στόχο τον πε-
ριορισμό του αριθμού των έργων 
που υπόκεινται σε περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση, αλλά και του χρό-
νου για τις διαδικασίες έγκρισης 
στα επίπεδα του μέσου όρου της 
Ε.Ε. Η επιτάχυνση της περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης διασφαλίζε-
ται από την υποχρέωση της εκδί-
δουσας αρχής να προχωρήσει στη 
διαδικασία έγκρισης μετά από ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.»

Όντως, στην Ελλάδα υπήρχε 
μια κατάσταση όπου διυλίζαμε τον 
κώνωπα και καταπίναμε την κά-
μηλο. Πολλές Μελέτες Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν 
πρόσθεταν καμία πληροφορία και 
δεν εισηγούταν ουδεμία τροπο-
ποίηση για το έργο που εξέταζαν. 

Η διαδικασία έως την έκδοση Πε-
ριβαλλοντικών Όρων διαρκού-
σε έναν τουλάχιστον χρόνο και το 
σύστημα ήταν ανοικτό σε εκβια-
σμούς και μίζες. Για τον λόγο αυτό 
θεωρούμε θετική την αντικατάστα-
ση των ΜΠΕ με τις Πρότυπες Πε-
ριβαλλοντικές ∆εσμεύσεις (ΠΠ∆) 
ανά τύπο έργου, για μικρής εμβέ-
λειας παρεμβάσεις. Οι ΠΠ∆ προσ-
διορίζουν τους κανόνες για την 
ανάπτυξη μιας δραστηριότητας 
χωρίς να χρειάζεται ειδική μελέτη, 
αφού αρκεί να εφαρμοστούν με-
ρικές βασικές αρχές. Ενώ όμως το 
φαστ τρακ προχωράει για τα μεγά-
λα έργα, οι ΠΠ∆ για τα μικρά δεν 
έχουν ακόμη συνταχθεί.  

Μέσα στο κλίμα της οικονομι-
κής κρίσης, αυτό που επιχειρείται 
είναι κυρίως η επιτάχυνση των δι-
αδικασιών για τη διευκόλυνση με-
γάλων έργων με πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις. Η αρχή της προλη-
πτικής αποφυγής αίρεται και στην 
πράξη επιχειρείται μια συνοπτική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων για 
τους τύπους. Η ΜΠΕ πραγματεύε-
ται περισσότερο το νομικό πλαίσιο 
και λιγότερο τα ζητήματα ουσίας. 
Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες για την 
εξέταση των ΜΠΕ και την έκδοση 
των Περιβαλλοντικών Όρων είναι 
υποστελεχομένες ή χαμηλού επι-
πέδου και δεν μπορούν ή δεν προ-
λαβαίνουν να κρίνουν ουσιαστικά. 
Έτσι οι πολιτικοί προϊστάμενοι δί-
νουν τον τόνο. 

Αυτά που αποτελούν την ιδι-
αιτερότητα και τη βάση για μια βι-
ώσιμη οικονομία στην Ελλάδα, η 
μεγάλη βιοποικιλότητα, η φυσι-
κότητα και η ποικιλία του τοπίου, 
θεωρούνται σήμερα μόνο ως υπό-
βαθρο για τη χωρίς περιορισμούς 
ανάπτυξη επενδύσεων. Οι περιο-
χές NATURA, κατά μεγάλο ποσο-
στό δημόσιες εκτάσεις, είναι πιο 
εύκολα διαθέσιμες για επενδύσεις. 
Αν και οι επενδύσεις μπορούν να 
χωροθετηθούν σε άλλους χώρους, 
οι ζώνες αυτές είναι προτιμότερες 
καθώς είναι παρθένες, η τιμή της 
γης πολύ μικρή ή δωρεάν και επι-
πλέον δεν υπάρχουν αντιθέσεις 
και συγκρούσεις συμφερόντων. 
Το πρόγραμμα Ήλιος, που προ-
βλέπει εγκατάσταση ηλιακών συλ-
λεκτών σε εκτάσεις ακόμη και 5 
τετρ. χλμ., οι Αιολικοί Σταθμοί Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
κάθε απρόσιτη κορυφή, η ανάπτυ-
ξη δόμησης και μεγάλων 
τουριστικών εγκαταστάσε-

Του ∆ημήτρη Μπούσμπουρα 
βιολόγου

Φαστ τρακ = Περιβαλλοντικό κραχ 
Η υπονόμευση της βιοποικιλότητας είναι υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας 

Στην Ελλάδα εξελίσσεται μια αδήλωτη, αλλά απολύτως πραγματική, περιβαλλοντική κρίση!

»“ 

Ο αγώνας για 
τη διατήρηση 
του περιβάλλο-
ντος είναι απα-
ραίτητος για τη 
διατήρηση της 
ταυτότητας μας.
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» ων σε προστατευόμενες περι-
οχές κ.λπ. μπορούν να πάρουν 

άδεια πολύ πιο εύκολα, στο όνομα της 
καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. 
Την ίδια στιγμή, στις ίδιες περιοχές, 
η άδεια για έναν στάβλο απαιτεί πολύ 
χρόνο και χρήμα και δεν υπάρχει κα-
νένας μηχανισμός διευκόλυνσης της 
επένδυσής του. Όσο για τις διαδικασί-
ες θεσμοθέτησης των προστατευόμε-
νων περιοχών, παραμένουν βαλτωμέ-
νες εδώ και 25 χρόνια. 

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε 
τελικά;

[…] Οι πολίτες έχουν θεωρητικά 
τη δυνατότητα να παρέμβουν στη δι-
αδικασία δημοσιοποίησης των ΜΠΕ. 
Αυτό όμως απαιτεί χρόνο και γνώσεις. 
Στην περίπτωση του φαστ τρακ χρόνος 
δεν υπάρχει. Η δημοσιοποίηση και 
η έκφραση γνώμης σε κείμενα εκα-
τοντάδων σελίδων και δεκάδων χαρ-
τών ολοκληρώνεται σε μια, δύο εβδο-
μάδες. Η συμβολή των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων είναι καθοριστική, 
καθώς έχουν το ενδιαφέρον, την ευαι-
σθησία και συχνά τη γνώση και μπο-
ρούν να κρίνουν και να παρέμβουν 
τεκμηριωμένα. Όπου συναντήθηκαν 
με τον κόσμο και βρήκαν κοινό λόγο, 
δημιουργήθηκαν σοβαρές πρωτοβου-
λίες. Καθώς σήμερα οι περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα με τη μειωμένη συμμετο-
χή των πολιτών και τα περιορισμένα 
οικονομικά, δεν μπορούν να αντιτα-
χθούν στην επέλαση των μεγάλων έρ-
γων. Οι προσφυγές στο ΣτΕ κοστίζουν 
τουλάχιστον 2.500€ και η λύση της 
καταγγελίας στην Ε.Ε. φαίνεται να είναι 
πλέον ατελέσφορη. Όπου όμως υπάρ-
χει μαζική αντίδραση, τα καταστροφι-
κά σχέδια μπορούν να ανατραπούν 
στην πράξη. Αυτό δεν είναι εύκολο 
στην περιφέρεια, όπου οι διαθέσιμοι 
να αγωνιστούν πολίτες είναι μετρημέ-
νοι. Η λύση είναι να υπάρχει συντο-
νισμός και ο καθένας να κοιτάζει και 
πέρα από το χωριό του. 

Επιβάλλεται σήμερα η συνάντη-
ση όλων των ευαισθησιών και η συ-
νεργασία. Μπορεί να είναι δύσκολο 
μέσα στην κρίση και στη λογική του 
«ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Ο αγώνας 
όμως για τη διατήρηση της φύσης και 
του τοπίου, όπως και η διατήρηση και 
καλλιέργεια του πολιτισμού μας και η 
παραγωγική ανασυγκρότηση σε λο-
γική βιώσιμης ανάπτυξης είναι σή-
μερα απαραίτητα για την διατήρηση 
της ταυτότητας και ιδιαιτερότητάς μας. 
Ο άλλος δρόμος είναι η αποδοχή των 
λογικών του φαστ τρακ και η μετανά-
στευση σε άλλους τόπους … 

Μια ελπιδοφόρα προσπάθεια έχει ξεκινή-
σει εδώ και κάτι μήνες στη Θεσσαλονίκη. 
Ο καταναλωτικός συνεταιρισμός Bίος Coop 
προσπαθεί να συγκεντρώσει τα απαιτούμε-
να μέλη και κεφάλαια προκειμένου να ξε-
κινήσει ένα σούπερ μάρκετ υψηλής ποιό-
τητας προϊόντων, που θα διατίθενται απευ-
θείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή. 
Στα πλαίσια του τριημέρου που διοργάνωσε 
το Άρδην στη Θεσσαλονίκη, για τον κοινο-
τισμό και την εναλλακτική οικονομία, προ-
σκλήθηκε και μίλησε στην εκδήλωσή μας ο 
αντιπρόεδρος του προσωρινού ∆.Σ. του συ-
νεταιρισμού, Κώστας Νικολάου. Η παρέμ-
βασή του συγκέντρωσε το μεγαλύτερο εν-
διαφέρον από όλους όσοι συμμετείχαν στη 
συζήτηση, κι έτσι αποφασίσαμε να πραγμα-
τοποιήσουμε μια ειδική συνάντηση, όπου 
θα μας εξηγήσει λεπτομερέστερα τα της 
πρωτοβουλίας, καθώς πολλοί έδειξαν την 
πρόθεση να αναμειχθούν πιο ενεργά. Η συ-
νάντηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
Πέμπτη, στις 8 μ.μ. στο Στέκι του Άρδην και 
της Ρήξης στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 
1 & ∆ωδεκανήσου) και καλούμε όποια και 
όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει. ∆η-
μοσιεύουμε εδώ αυτούσιο το κείμενο πα-
ρουσίασης, από το ενημερωτικό φυλλάδιο 
του συνεταιρισμού.   

Ο 
σκοπός του συνεταιρισμού. Σκοπός 
του «βιος coop» είναι η δημιουργία 
ενός συνεταιρισμού σούπερ μάρκετ με 
ποιοτικά, αλλά και φθηνά προϊόντα, 

όσο το δυνατόν περισσότερο προερχόμενα από συ-
νεταιρισμούς αγροτών, αλλά και μεμονωμένους πα-
ραγωγούς.

Η ποιότητα θα διασφαλίζεται από την έμφα-
ση που δίνουμε στην ποιοτική τροφή, με στόχευ-
ση την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιλογή προ-
ϊόντων που δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα 
και γενικά τροποποιημένους σπόρους, ευελπι-
στώντας στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του ρεύ-
ματος παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Η χαμηλή τιμή θα διασφαλίζεται από την 
παράκαμψη των μεσαζόντων, στον βαθμό που 
τα προϊόντα θα έρχονται στο ράφι μέσα από την 
άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγω-
γούς.

Αυτοί οι δύο σκοποί, σε συνδυασμό με τον 
συνεταιρικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 
του σούπερ μάρκετ, που θα ανήκει ολοκληρω-
τικά στα μέλη του, καθιστούν το εγχείρημα ση-
μαντικό, πρωτότυπο και ελπιδοφόρο, αλλά και 
πρώτης προτεραιότητας..

Το να θέλει κανείς να παρέμβει στην ποιό-
τητα της τροφής του, μια ποιότητα που έχει υπο-
βαθμιστεί εντελώς εξαιτίας της κερδοσκοπίας, εί-
ναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γί-
νουν από πολίτες πραγματικά ενεργούς.

∆ομή και λειτουργία
Η γενική συνέλευση των μελών είναι το ανώτα-
το όργανο του «βιος coop», αυτό που αποφασίζει 
για όλα τα θέματα που τον αφορούν, η συμμετο-
χή αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για 
τη λειτουργία της συνέλευσης και τη λήψη απο-

φάσεων.
Τα ενεργά μέλη είναι η βάση του όλου εγ-

χειρήματος. Η δομή και η λειτουργία του εφαρ-
μόζει τις διεθνείς συνεταιριστικές αξίες και αρ-
χές, με πρώτη τη συνεργατική-συνεταιριστική 
δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος» 
στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από τις συνε-
ταιριστικές μερίδες που κατέχει το μέλος. Η διοί-
κηση και ο έλεγχος του συνεταιρισμού είναι στα 
χέρια των μελών του. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
και το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται συνεχώς 
και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται 
πάνω στις συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Λει-
τουργούμε δημοκρατικά, εκπαιδευόμαστε, ελέγ-
χουμε συνεχώς τα εκλεγμένα όργανα.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλής 
τιμής
Ο συνεταιρισμός θα συνεργάζεται αφενός με 

την «Ελληνική ∆ιατροφή Coop» (συνεταιριστική 
εταιρεία εφοδιασμού προϊόντων, που συγκρό-
τησαν συνεταιρισμοί αγροτών και παντοπωλών 
απ’ όλη την Ελλάδα) για τον εφοδιασμό με προ-
ϊόντα που παράγονται από τους συμμετέχοντες 
αγροτικούς συνεταιρισμούς και μεμονωμένους 
παραγωγούς, που θα τους δοθεί χώρος στα ρά-
φια του σούπερ μάρκετ στηρίζοντας και ενισχύ-
οντας την προσπάθειά τους.

Τα προϊόντα θα είναι υψηλότερης ποιότητας 
και σε χαμηλότερες τιμές, αφού δεν θα παρεμ-
βάλλονται οι χονδρέμποροι μεσάζοντες ούτε και 
τα ακριβοπληρωμένα ράφια των πολυεθνικών ή 
εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετς.

Το ιστορικό της ίδρυσης του συνεταιρισμού
Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 
Θεσσαλονίκης «βιος coop» ιδρύθηκε το 2012, 
έπειτα από πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο 
(Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία, www.proskalo.net).

Στη συνέχεια πλαισιώθηκε από μια ευρύτε-
ρη ομάδα πρωτοβουλίας, με αρχικό σκοπό τη 
δημιουργία ενός συνεταιριστικού σούπερ μάρ-
κετ στη Θεσσαλονίκη. Η εγγραφή νέων μελών 
συνεχίζεται, καθώς το κεφάλαιο δημιουργίας 
του συνεταιριστικού σούπερ μαρκετ θα είναι οι 
ίδιες οι «μερίδες» των μελών, που θα είναι και οι 
συνεταιριστές-ιδιοκτήτες.

Επιχειρησιακό Σχέδιο
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, πέρα από 
το χαμηλότερο κόστος του «καλαθιού» των τρο-
φίμων και την υψηλή ποιότητα, σημαντική και 
δυναμική παράμετρος είναι η επιστροφή των 
όποιων κερδών  του «βιος coop»  στα μέλη του 
και την τοπική κοινωνία, με τρόπο που προβλέ-
πει το καταστατικό και αποφασίζει η Γενική Συ-
νέλευση.

Άμεσος στόχος μας είναι να φθάσουμε τον 
αριθμό των 1.000 μερίδων των 150 ευρώ, ώστε 
να ανοίξουμε σύντομα το πρώτο κατάστημα του 
«βιος coop» στη Θεσσαλονίκη.

Εγγραφείτε στον «βιος coop».
Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να γίνει 
όποιος-α θέλει να στηρίξει το εγχείρημα και θε-
ωρεί σημαντική την ύπαρξή του και το στόχο του.

Για να εγγραφείτε μέλος στον Κοινωνικό Κα-
ταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης “βιος 
coop” θα πρέπει:
α) Να αποδεχτείτε το καταστατικό.
β) Να συμπληρώσετε το έντυπο συμμετοχής/ εγ-
γραφής με τα απαιτούμενα στοιχεία.
γ) Να καταβάλετε το ποσό της μερίδας μέλους 
του συνεταιρισμού, που είναι 150,00 ευρώ.

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
Το συνεταιριστικό παντοπωλείο «βιος coop» θα 
λειτουργεί με βάση τις ιδέες, τις αξίες και τις αρ-
χές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
και της άμεσης δημοκρατίας. Η προμήθεια τοπι-
κών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων 
και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμη-
λής τιμής, προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυ-
ξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παρα-
γωγής. Παράλληλα επιδιώκει την κάλυψη των 
αναγκών των μελών του, αλλά και όλων των πο-
λιτών ως προς αγαθά και υπηρεσίες, με όρους 
κοινωνικής δικαιοσύνης, σε τιμές όσο γίνεται πιο 
χαμηλές αλλά και πιο δίκαιες για τους παραγω-
γούς.

Της Σύνταξης

Μια ελπιδοφόρα πρωτοβουλία από τη Θεσσαλονίκη 

Βιος coop 

“ 

Περισσότερες πληροφο-

ρίες στην σελίδα 

www.bioscoop.gr 

και στο ηλεκτρονικό  τα-

χυδρομείο: 

coopbios@gmail.com
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Ένας μήνας κλείνει σχεδόν από 
τότε που, με πρωτοβουλία του 
Άρδην, διοργανώθηκε η διαδι-
κτυακή καμπάνια καταγγελίας 
του «Σουλεϊμάν», τουρκικού σή-
ριαλ που παίζεται στο κανάλι του 
Αντέννα.

Α πό την πρώτη στιγ-
μή ο κόσμος αγκάλια-
σε την πρωτοβουλία, 
που συγκέντρωσε χι-

λιάδες υπογραφές μέσα σε λίγες μό-
νον ώρες. Πλέον έχει φτάσει περί τις 
11.000, αριθμό πολύ μεγάλο αν ανα-
λογιστούμε ότι, η αντίστοιχη πρωτο-
βουλία ενάντια στο κατάπτυστο βιβλίο 
της ΣΤ΄ ∆ημοτικού είχε ήδη ξεσηκώ-
σει σάλο με πολύ λιγότερες υπογρα-
φές, για να μαζικοποιηθεί στη συνέ-
χεια από τη διαμάχη που ξέσπασε και 
άγγιξε όλη την κοινωνία. 

Στην προκειμένη περίπτωση, 
οι ελίτ, οι καναλάρχες και οι εφημε-
ριδάρχες, καθώς και η συντριπτική 
πλειοψηφία του πολιτικού και πνευ-
ματικού κόσμου, με ελάχιστες, αλλά 
φωτεινές εξαιρέσεις, έχουν επιλέξει 

να μας αντιμετωπίσουν διά της απο-
σιώπησης. 

Παρά τη μαζική ανταπόκριση και 
τα πολύ σημαντικά τεκμήρια που ήρ-
θαν στο φώς της δημοσιότητας τον τε-
λευταίο αυτό μήνα, για την πολιτική 
μεθόδευση των νεοθωμανών, που 
κρύβεται πίσω από την επέλαση των 
σήριαλ, κανείς δεν μιλάει. Είναι, όμως, 
γνωστό, ότι η μορφή της «τηλεοπτι-
κής», δήθεν «πολιτιστικής» συνεργα-
σίας, περιλαμβάνεται ρητά στη συμ-
φωνία Τζεμ-Παπανδρέου του 1999, 
για τη «χαμηλή πολιτική» ελληνο-
τουρκικής φιλίας. Και επίσης, ο δημο-
σιογράφος Νίκος Χειλαδάκης, έβγα-
λε στο φως μια άκρως ενδιαφέρουσα 
ιστορία, όπου μια Αγγλίδα βουλευτί-
να του συντηρητικού κόμματος κα-
τήγγειλε ότι οι Τούρκοι διοχετεύουν, 
τα χρήματα που λαμβάνουν ως βο-
ήθεια από την Ευρώπη, στη δημι-
ουργία του «ιμπεριαλισμού των σή-
ριαλ». Και, βέβαια, δεκάδες άλλες εί-
ναι οι ρητές αναφορές αναλυτών ανά 
τον κόσμο, όπου αναγνωρίζουν ανοι-
χτά ότι αυτή τη στιγμή ο νεοθωμανι-
σμός πραγματοποιεί ένα πείραμα πο-
λιτιστικής αποικιοποίησης, με τη διά-
θεση των τηλεοπτικών του προϊόντων 

από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα Βαλ-
κάνια.

Ας είναι, όμως. Εδώ, στον ομφαλό 
της εθελοδουλίας, όσοι ασχολήθηκαν 
με την κινητοποίηση για να τη συκο-
φαντήσουν, επιμένουν συστηματι-
κά να αγνοούν αυτό που εκτός Ελλά-
δος είναι αυτονόητο και να υποβιβά-
ζουν το ζήτημα σε απλή «τηλε-κριτι-
κή», υποστηρίζοντας ότι είναι απλώς 
«ένα σήριαλ» που επιλέγουν τα κα-
νάλια για λόγους «φθήνιας» και κα-
λών επιχειρηματικών συμφωνιών. 
Ωστόσο, τα στατιστικά που παρουσία-

σε ο Μάκης Κουρής στην εκπομπή 
Επί του Πιεστηρίου, όπου συζήτη-
σαν πάνω στο ζήτημα οι κύριοι Καρα-
μπελιάς, Κοντογιώργης και Κουμά-
κης ήταν άκρως αποκαλυπτικά για το 
μέγεθος της προπαγάνδας που ασκεί-
ται μέσω των τηλεοράσεων: Αυτή τη 
στιγμή τα τουρκικά σήριαλ παίζονται 
συνολικά οχτώ ώρες την ημέρα και 
τα παρακολουθούν κάποια εκατομ-
μύρια άνθρωποι! Ψιλά πράγματα δη-
λαδή, ζούμε μια νεοθωμανική εκδοχή 
του οργουελιανισμού και δεν το έχου-
με καταλάβει ακόμα!   

Από την πλευρά της αντίδρασης, 
βέβαια, δεν θα έλειπε και μια πιο «αρ-
μόδια» φωνή, αυτή της Χουριέτ, η 
οποία έγραψε μέσω του ανταποκρι-
τή της στην Αθήνα, για τη «φασιστική 
ιστοσελίδα Άρδην», που διαμαρτύρε-
ται για το σήριαλ που προβάλλει τη 
«λαμπρή εκατονταετία». Αποδείχθη-
κε έτσι και διά του αντιπάλου ότι δεν 
πρόκειται για «ένα απλό σήριαλ» και 
ότι υπάρχει πολύ ψωμί πίσω από την 
ιστορία με τον Σουλεϊμάν. 

Αυτό έχει καταλάβει κι ο κόσμος, 
γι’ αυτό και στηρίζει μαζικά την πρω-
τοβουλία που καταγγέλλει το σήριαλ 
και τον Αντέννα. Και δεν είναι μόνο 

αυτό. Τις εβδομάδες που προηγήθη-
καν, εκατοντάδες υπήρξαν τα μηνύ-
ματα διαμαρτυρίας που κατέφθαναν 
στα γραφεία των εταιρειών που δια-
φημίζονταν στη σειρά, με αποτέλεσμα 
αρκετές να αναγκαστούν να αποσυρ-
θούν. Σταχυολογούμε εδώ μερικές: Η 
Vodafone, o Βερόπουλος, η Nestle, η 
Media Markt και η L’oreal και οι εφη-
μερίδες ∆ημοκρατία και Real News 
κ.α. 

Ό,τι και να λένε τα παπαγαλάκια 
της εθελόδουλης εξουσίας, ο κόσμος 
θα συνεχίσει να αντιδρά στο προφα-
νές ξεσάλωμα των νέων εξ Ανατολών 
ηγεμόνων και των εν Ελλάδι ακολού-
θων τους. Η κινητοποίηση θα συνεχι-
στεί και μέσω άλλων πρωτοβουλιών, 
μέχρι τελικής πτώσεως του… Σουλεϊ-
μάν και των λοιπών προπαγανδιστι-
κών σήριαλ… 

Υ.Γ. Είναι απαράδεκτο με αυτά και μ’ 
εκείνα που γίνονται η υπουργός Κε-
φαλλογιάννη να δηλώνει στη Σμύρνη 
ότι τα τούρκικα σήριαλ είναι «τρέντυ». 
Πρέπει να καταλάβει ότι εκπροσω-
πεί μια χώρα που απειλείται, και ότι 
δεν είναι πια στη ∆ΑΠ να κάνει κάθε 
μέρα πάρτι.  

Έργα και ημέρες της μαζικής διαδικτυακής κινητοποίησης ενάντια στο άθλιο σήριαλ του Αντέννα 

Σουλεϊμάν: Ένοχες σιωπές και αποσιωπήσεις

Της Σύνταξης

Μεγάλο κύκλο συνεδρίων προ-
ετοιμάζει η Εκκλησία της Ελ-
λάρτάσει τα 200 χρόνια από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Το πρώτο, θα πραγματοποι-
ηθεί το τριήμερο 12-15 Οκτω-
βρίου 2010, στο ∆ιορθόδοξο Κέ-
ντρο της Ι.Μ. Πεντέλης. Ακολου-
θεί το πρόγραμμα 

Παρασκευὴ 12 Ὀκτωβρίου
17.30: Ἔναρξη
Χαιρετισμὸς Ἀρχιεπισκόπου
Χαιρετ. Μητροπ. Δημητριάδος
Α΄ Συνεδρία: Εὐρωπαϊκὲς 
Πηγὲς γιὰ τὴν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821
Πρόεδρος: Ὄλγα Κατσιαρδῆ-
Hering, Καθηγήτρια Ἱστορίας, 
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
18.00: Κωνσταντῖνος Σβολό-
πουλος, Ὁ Γαλλικὸς Φιλελλη-
νισμὸς ὡς πηγὴ τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως
Γκρέγκορυ Ἄρς, Στοιχεῖα γιὰ 
τοὺς Ἱδρυτὲς τῆς Φιλικῆς Ἑται-
ρείας καὶ λοιποὺς σημαντικοὺς 

ἑταιρικοὺς βάσει τῶν ρωσικῶν 
ἀρχείων 
Παῦλος Τζερμιᾶς, Tὸ ἀθάνα-
το κρασὶ τοῦ ’21 – Διαλογισμοὶ 
γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ διάστα-
ση τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας
Γερ. Ζώρας -Ἰωάν. Τσόλκας, 
Κρίσεις γιὰ τὴν Ἐπανάσταση 
λογίων καὶ πολιτικῶν τῆς Ἰτα-
λίας καὶ τοῦ Βατικανοῦ
Πάρης Κονόρτας, Οἱ ὀθωμα-
νικές πηγὲς γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ἐπανάσταση
π. Γεώρ. Μεταλληνός, Εἰδήσεις 
καὶ κρίσεις σὲ Ἀρχεῖα Βρεταν-
νικῶν Μισσιοναριστι-κῶν Ἑται-
ρειῶν γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑλλη-
νικὴ Ἐπανάσταση
20.30:  Συζήτηση
 
Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου 2012
09.00: Συνέχεια Α΄ Συνεδρίας
Ἑλένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκα-
ράκη, Ἀγγλόφωνες πηγὲς καὶ 
πρώιμη ἱστοριογραφία γιὰ τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση
Ἀθανάσιος Καραθανάσης, 

Ἐπιλεκτικὴ Βιβλιογραφία τῶν
Δυτικοευρωπαϊκῶν πηγῶν
09.45: Συζήτηση
 
Β΄ Συνεδρία: Ἑλληνικὲς πηγὲς 
γιὰ τὴν Ἐπανάσταση
Πρόεδρ.: Κωνστ. Σβολόπου-
λος, Ἀκαδημαϊκὸς
10.00: Μαρία Μαντουβάλου, 
Οἱ ἐγκωμιαστὲς τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανά-
στασης, δεινοὶ τιμητὲς καὶ πλα-

στογράφοι τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, Πρωτα-
γωνιστικὴ συμμετοχὴ τῶν Βλά-
χων,
Μαρία-Ἐλευθ. Γ. Γιατράκου, 
Ἡ Ἐπανάσταση καὶ ἡ κατα-
στροφὴ τῆς Χίου μὲ βάση τὶς 
ἱστορικὲς πηγὲς καὶ τὴν παγκό-
σμια βιβλιογραφία
Γιώργος Γεωργῆς, Ἡ κυπριακὴ 
συμμετοχὴ στὴν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821: Πηγὲς καὶ βιβλιογρα-
φικὲς ἀναφορὲς

11.30: Συζήτηση
 
Γ΄ Συνεδρία: Ἱστοριογραφία 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821
Πρόεδρος: Μητρ. Δημητριάδος 
κ. Ἰγνάτιος
12.30: Μαρία Εὐθυμίου, Ἡ ὁμά-
δα τῆς Παντείου καὶ ἡ συμβολή 
της στὴν ἀναπροσέγγιση τῶν 
φαινομένων τῆς Ἐπανάστασης 
τοῦ 1821
Ἀπόστ. Διαμαντῆς, Ἐμπορι-κὴ 
ἀλληλογραφία τοῦ ἔτους 1821: 
Μία ἀπόπειρα ἑρμηνείας τοῦ 
κυρίαρχου μεταπολεμικὰ ἱστο-
ριογραφικοῦ σχήματος γιὰ τὸ 
‘21
Γεώργιος Καραμπελιᾶς, Ἡ 
ἀποδόμηση τῆς Ἱστορίας καί ἡ 
Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση 
Χαράλαμπος Μηνάογλου, 
Σπυρίδων Τρικούπης καὶ Ἀπό-
στολος Βακαλόπουλος: Ἀπὸ 
τὴν προσωπικὴ στὴν ἐπιστημο-
νικὴ ἱστορία 

14.00: Συζήτηση 

«1821-2021: 10 Συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως»

Κύκλος συνεδρίων για το 1821  
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«∆εν παρελθοντολογώ. Όμως, αν για να 
βρει κάποιος δουλειά πρέπει να παρου-
σιάσει το βιογραφικό του με όλη την 
προϋπηρεσία του, σκεφτείτε πόση ση-
μασία έχει το βιογραφικό και η προϋ-
πηρεσία του κ. Αναστασιάδη στην περί-
πτωση των προεδρικών εκλογών, όπου 
καλούμαστε να επιλέξουμε το πρόσω-
πο που θα κυβερνήσει την πατρίδα μας 
τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτή λοιπόν 
η προϋπηρεσία του κ. Αναστασιάδη δεν 
με πείθει. Όπως δεν με πείθει η κρίση 
του κ. Αναστασιάδη, που ήταν πάντα δι-
αφορετική από τη δική μας, τουλάχι-
στον στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγ-
χρονης ιστορίας του τόπου». Αυτό εί-
ναι μέρος της ομιλίας του Νικόλα Πα-
παδόπουλου, αντιπροέδρου του ∆ΗΚΟ 
και υιού του Τάσσου Παπαδόπουλου, 
στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ∆ημοκρατικού Κόμματος για 
την απόφαση της στήριξης Νίκου Ανα-
στασιάδη στις επικείμενες προεδρικές 
εκλογές του Φεβρουαρίου στην Κύπρο.   

Τ ην επομένη όμως, ο ίδιος άν-
θρωπος, σε τηλεοπτικό κα-
νάλι της Λευκωσίας, έλεγε το 
εξής: «∆εν είναι κάτι που ισχύ-

ει, αλλά έχω καλέσει τα στελέχη του εκτε-
λεστικού γραφείου και τους βουλευτές του 
κόμματος να δεσμευτούν ότι δεν θα απο-
δεχτούν οποιοδήποτε διορισμό στην κυ-
βέρνηση του κυρίου Αναστασιάδη. Έτσι θα 
αποδειχθεί ότι η στήριξη δεν είναι για τις 
καρέκλες». Ουσιαστικά ακολουθούσε τη 
γραμμή του προέδρου του κόμματος, Μά-
ριου Κάρογιαν, και ξεκινούσε μαζί με πολ-
λούς άλλους τον προεκλογικό αγώνα για 
τον Νίκο Αναστασιάδη, πρόεδρο του ∆ημο-
κρατικού Συναγερμού. 

Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς την πο-
ρεία του ∆ΗΚΟ απέναντι στα εκάστοτε κυ-
πριακά κυβερνητικά σχήματα. Ανέκαθεν 
χρησιμοποιούσε τη συγκυβέρνηση για να 
κατέχει διάφορες θέσεις και καρέκλες. Είτε 
αυτές είναι της δεξιάς, του ∆ΗΣΥ, είτε της 
αριστεράς, του ΑΚΕΛ, είτε του Τάσσου Πα-
παδόπουλου. 

Σημείο τομής αποτέλεσε η ήττα και 
έπειτα ο θάνατος του Τάσσου Παπαδόπου-
λου. Όλοι θυμόμαστε εκείνον το Φεβρου-
άριο του 2008, όπου σταθερή πολιτική 
όλων, του ∆ημήτρη Χριστόφια, του ΑΚΕΛ, 
του ∆ΗΣΥ και των ξένων ήταν να ηττηθεί 
ο Παπαδόπουλος. Έτσι κι έγινε. Το ∆ΗΚΟ 
έπαιξε σαφώς τον ρόλο του. Τη δεύτερη Κυ-
ριακή των εκλογών όχι μόνο υποστήριξαν 

τον Χριστόφια, ενώ ο Τάσσος υποστήριζε 
ότι ο κόσμος του ∆ΗΚΟ έπρεπε να ψηφίσει 
κατά βούληση, αλλά και βρέθηκαν συγκυ-
βερνώντες μετά την εκλογή του Χριστόφια. 
Το αλησμόνητο «Στο ∆ΗΚΟ ανήκει αυτή η 
μεγάλη νίκη», το οποίο όπως φαίνεται θέ-
λουν να επαναλάβουν με τον ∆ΗΣΥ, ήταν το 
κερασάκι στην τούρτα του οπορτουνισμού 
που εφαρμόζουν στο κόμμα του κέντρου 
εδώ και χρόνια.

Γιατί χρησιμοποιήσαμε τα αποσπάσμα-
τα των δηλώσεων του Νικόλα Παπαδό-
πουλου; ∆ιότι, ενώ υπάρχουν ριζοσπαστι-
κές φωνές και τάσεις στις τάξεις του ∆ημο-
κρατικού Κόμματος, φαίνεται πως δεν μπο-
ρούν και δεν θέλουν να συγκρουστούν με 
τον πρόεδρο Μάριο Κάρογιαν και την πα-
ρέα του, οι οποίοι επιθυμούν απλώς να δι-

ατρανώνουν την πολιτική του λεγόμενου 
∆ΗΣΑΚΕΛ και να αποτελούν ένα ακόμα 
μέλος του κυπριακού κατεστημένου που 
καλά κρατεί. Αντί, ας πούμε, να προσπα-
θούν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό, 
ίσως με την στήριξη του Γιώργου Λιλλήκα 
για την προεδρία της Κυπριακής ∆ημοκρα-
τίας, προτιμούν σήμερα τη «σίγουρη λύση» 
του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος απλώς 
θα συνεχίσει την πολιτική της ∆ιζωνικής 
∆ικοινοτικής Ομοσπονδίας στο Κυπριακό 
και τη μνημονιακή και δωσίλογη οδό στην 
οικονομία. Για πέντε-έξι υπουργεία οι κε-
ντρώοι γίνονται κεντροδεξιοί ή κεντροαρι-
στεροί... αναλόγως. 

Εντέλει, αφού ζήσαμε την κοροϊδία 
από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, τα 
οποία δήθεν πάλεψαν για μια άλλη πρότα-
ση για τις προεδρικές εκλογές, δεν φαίνε-
ται να άλλαξε κάτι στην ουσία των πραγμά-
των, πέρα από τη στήριξη Γιώργου Λιλλή-
κα από την Ε∆ΕΚ. Φανερώθηκε, δηλαδή, 
πως το ∆ΗΚΟ, που απ’ το 18% του Τάσ-
σου πήγε στο 9% και θέλει να πάει ακόμα 
πιο κάτω, συγκρατεί μια βάση των ψηφοφό-
ρων του με ψευδείς ιδεολογίες και θέσεις. 
Επί 3,5 χρόνια παρουσίαζαν μια πολιτική 
πλάι στο ΑΚΕΛ, μετά τη φυγή από την κυ-
βέρνηση αποφάσισαν να αντιπολιτευτούν 
και σήμερα επαγγέλλονται «Υπάλληλοι του 
Νίκου Αναστασιάδη» ελέω οσμής της εξου-
σίας. Άλλωστε, όσον αφορά αυτό, τα λαγω-
νικά του ∆ημοκρατικού Κόμματος δεν ξε-
περνιούνται…

Κύπρος: Παιγνίδια εξουσίας
Τα τερτίπια του ∆ΗΚΟ για μια θέση στον ήλιο 

Του ΑΛέκου Μιχαηλίδη

Οι ριζοσπαστικές τάσεις του ∆ΗΚΟ προτιμούν τη «σίγουρη λύση» του Αναστασιάδη, ο 
οποίος θα συνεχίσει την ίδια αυτοκτονική  πολιτική στο κυπριακό και στην οικονομία

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, τρεις αστυνομι-
κοί του τμήματος τροχαίας της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας, απήχθησαν από τις κατοχι-
κές δυνάμεις, ενώ καταδίωκαν ημιφορτη-
γό με πινακίδες του ψευδοκράτους στη νε-
κρά ζώνη στην περιοχή ∆αλίου, λίγο έξω 
απ’ τη Λευκωσία. Το ημιφορτηγό οδηγού-
σε Τουρκοκύπριος, ο οποίος σύμφωνα με 
πληροφορίες, διακινούσε ναρκωτικά, γι’ 
αυτό άλλωστε δεν χρησιμοποίησε κάποιο 
από τα οδοφράγματα για να περάσει στα κα-
τεχόμενα. 

Οι τρεις αστυνομικοί κρίθηκαν ένοχοι για πα-
ραβίαση στρατιωτικής περιοχής καταδικά-
στηκαν από το τουρκοκυπριακό «στρατο-
δικείο» και τους επιβλήθηκε χρηματικό 
πρόστιμο 10.000 τουρκικών λιρών (πε-
ρίπου 4.700 ευρώ) στον καθένα. Φυσι-
κά οι αρχές του ψευδοκράτους κατάσχε-
σαν το αστυνομικό αυτοκίνητο, τον οπλισμό 
των αστυνομικών, ασύρματους και άλλα 
αντικείμενα που βρίσκονταν στο όχημα. Οι 
αστυνομικοί μετά την καταβολή του ποσού 
αφέθηκαν ελεύθεροι.

Βέβαια το πρόβλημα με τις αυθαιρεσίες του 
ψευδοκράτους δεν άρχισε και δεν σταμα-
τά στους τρεις αστυνομικούς και στο συγκε-
κριμένο περιστατικό. Αξίζει να δούμε πόσο 
άλλαξε η κατάσταση των πραγμάτων από 
το 2003, από τη μέρα δηλαδή που με πρω-
τοβουλία του Ραούφ Ντενκτάς άνοιξαν τα 
οδοφράγματα από και προς τα κατεχόμε-
να εδάφη μας. Η αποδοχή από τη δική μας 
πλευράς, του τότε προέδρου Τάσσου Πα-
παδόπουλου, έδωσε το ελεύθερο στο ψευ-
δοκράτος και στην Τουρκία να ξεκινήσουν 
ένα παιχνίδι που μόνο σ’ αυτούς επιφέρει 
κέρδος. 

∆ιακίνηση ναρκωτικών, διευκολύνονται σε δι-
άφορες παρανομίες, διαφυγή εγκληματιών 
στα κατεχόμενα , αλλά και έμμεση αναγνώ-
ριση της λεγόμενης «Τουρκικής ∆ημοκρα-
τίας της Βόρειας Κύπρου», είναι μόνο λίγες 
από τις επιπτώσεις του ανοίγματος των οδο-
φραγμάτων. Στο αχανές κομμάτι που λέ-
γεται νεκρά ζώνη, κανείς δεν ξέρει τι συμ-
βαίνει. Πέραν αυτών μόνο και μόνο που οι 
Ελληνοκύπριοι προτιμούν τα φτηνά κατε-
χόμενα, τα καζίνα, τις πόρνες προσφέρουν 
τεράστιο κέρδος στις παράνομες κατοχικές 
«υπηρεσίες». 

Εννιά χρόνια μετά το άνοιγμα των οδοφραγμά-
των είναι καιρός να μιλήσουμε ευθέως. Εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να κλείσουν ΤΩΡΑ 
τα οδοφράγματα πριν να είναι αργά. Πριν 
οι τρεις αστυνομικοί γίνουν στρατιώτες και 
πριν διαλύσουμε εντελώς αυτό που λέγε-
ται εδαφική κυριαρχία. Αν συνεχίσουμε τις 
μπούρδες περί επαναπροσέγγισης θα βρε-
θούμε χαμένοι ανάμεσα σε Οηέδες και κα-
τοχικές αρχές. Η Κυπριακή ∆ημοκρατία θα 
οδηγηθεί στο στρατοδικείο του ψευδοκρά-
τους, όπως τυχαία βρέθηκαν τα τρία όργα-
νά της.

Αλ. Μιχ.

Για τις 
συλλήψεις του 
ψευδοκράτους

“ 

Αποκαλύφθηκε πως το 

∆ΗΚΟ συγκρατεί μια 

βάση των ψηφοφόρων 

του με ψευδείς ιδεο-

λογίες και θέσεις
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Κοινωνική και επιχειρηματική 
ερήμωση χαρακτηρίζει την τρι-
ετία 2009-2012. Τα όσα προκύ-
πτουν από: α) Την ετήσια έκθε-
ση για την Ελληνική Οικονομία 
και την Απασχόληση του ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ β) την έρευνα του ΙΜΕ της 
ΓΣΕΒΕΕ και από γ) τη μελέτη της 
ICAP  σε δείγμα 22.500 επιχει-
ρήσεων, αποδεικνύουν την τάση 
«βουλγαροποίησης» της ελλη-
νικής οικονομίας και την απαρ-
χή της δημιουργίας μιας ζώνης 
φτηνού εργατικού δυναμικού 
στον ευρωπαϊκό Νότο, με αφε-
τηρία το «πειραματόζωο Ελλά-
δα». Επιπρόσθετα, τα όσα δια-
δραματίστηκαν αποτελούν αδιά-
σειστα στοιχεία για τις πολιτικές 
και ποινικές ευθύνες πρωτίστως 
του Παπανδρέου, του Παπα-
κωσταντίνου και όλων εκείνων 
που υπέγραψαν και πρόκειται 
να υπογράψουν τους όρους της 
οριστικής λεηλασίας του πλού-
του της χώρας, στο πλαίσιο των 
μνημονίων. 

Τ ο πρώτο και βασικό 
στοιχείο της έκθεσης 
της ΓΣΕΕ είναι η ύφε-
ση, η οποία, σε σχέ-

ση με το 2007 θα φτάσει στο 22%, 
αναιρώντας ότι επιτεύχθηκε στη 
χώρα μας από το 1995 και ύστερα. 
Η εγχώρια ζήτηση το 2012 έφτασε 
στα επίπεδα του 2000, καταγράφο-
ντας πτώση 25% έναντι του 2009. 
Η πτώση αυτή είναι αποτέλεσμα  
της αύξησης της  άμεσης και έμμε-
σης φορολογίας, της αύξησης της 
τιμής των προϊόντων λαϊκής κατα-
νάλωσης, σε συνδυασμό με τη θε-
αματική μείωση του κόστους ερ-
γασίας ανά μονάδα προϊόντος που 
ξεπέρασε το 8% και  που οδήγησε 
σε 30% μείωση των μέσων αποδο-
χών του μισθωτών έναντι του 2009. 
Με μέσο ετήσιο όρο αποδοχών στα 
25.400 € η χώρα μας πλησιάζει τις 
μέσες αποδοχές της Μάλτας και της 
Πορτογαλίας, ενώ η ψήφιση των 
νέων μέτρων θα οδηγήσει στα μι-
σθολογικά επίπεδα της Τσεχίας και 
της Εσθονίας. 

Η μείωση του κατώτατου μι-
σθού κατά 22% και του μισθολο-
γικού κόστους αιτιολογήθηκε από 
την τρόικα ως ανάγκη για τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας, παρ’ 

όλα αυτά, ήδη από το 2010 νομο-
θετείται η διευκόλυνση των απολύ-
σεων, αφού οι σχετικές αποζημιώ-
σεις μειώθηκαν από 45-60% και 
με ελεύθερο όριο για τις επιχειρή-
σεις έως 20 εργαζόμενους. Αποτέ-
λεσμα: η εκτίναξη της ανεργίας 
στο 24%, με προοπτική να φθάσει 
στο 28% το 2013 1,4 εκατ, δηλα-
δή. Παράλληλα η έρευνα καταδει-
κνύει πτώση της παραγωγικό-
τητας της εργασίας κατά 5,6% με-
ταξύ 2008 και 2011, ενώ οι επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου στο τέλος 
του 2012 θα έχουν επανέλθει στο 
επίπεδο αυτών του 2007 και οι συ-
νολικές επενδύσεις θα βαίνουν μει-
ούμενες. Θετική εξέλιξη παρου-
σίασε μόνο το εξωτερικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών, το έλλειμ-
μα του οποίου μειώθηκε στο 5,8% 
λόγω της κατάρρευσης των εισαγω-
γών. Η μείωση κατά 7,8 δισ. € του 
προϋπολογισμού για το 2013 προ-
οιωνίζεται την επόμενη χρονιά ως 
τη δυσκολότερη των τελευταίων 

χρόνων, ενώ παρά τις συνεχείς πε-
ρικοπές,  λόγω της ύφεσης το δη-
μόσιο χρέος θα φτάσει στο 176% το 
2013 (Fitch). 

Με βάση το μοντέλο πρόβλε-
ψης του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, περί-
που 190.000 νέες επιχειρήσεις δη-

λώνουν ότι αντιμετωπίζουν κίνδυ-
νο κλεισίματος μέσα στο 2013, με 
κίνδυνο απώλειας ακόμα 260.000 
θέσεων εργασίας, ενώ για τρί-
τη συνεχόμενη χρονιά η αναλογία 
προσλήψεων προς απολύσεις στον 
ιδιωτικό τομέα είναι 1:7. Τουλάχι-
στον οι μισές από τις επιχειρήσεις 
δηλώνουν αδυναμία έγκαιρης κα-
ταβολής των μισθών, ενώ το 40% 
προχώρησε σε μείωση ωρών και 
ημερών εργασίας και το 33,2% σε 
μειώσεις αποδοχών. Οι εργοδότες, 
σε συνθήκες έλλειψης ρευστότητας, 
εστιάστηκαν μονομερώς στο εργα-
τικό κόστος, αφού τα λειτουργικά 
έξοδα, οι φορολογικές επιβαρύν-
σεις και οι ασφαλιστικές εισφορές 
συνεχώς αυξάνονται. Σε μια διετία 
το κόστος του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος αυξήθηκε κατά 25%. Η τιμή 
των καυσίμων σχεδόν διπλασιά-
στηκε –αφού οι φόροι έφτασαν στο 
65% της τελικής τιμής τους–, αυξά-
νοντας την τιμή των εμπορευμάτων 
και των πρώτων υλών, ενώ τέλος οι 

συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ εξανέ-
μισαν την κερδοφορία των επιχει-
ρήσεων. Οι τιμές των ενοικίων και 
ο «αέρας» των καταστημάτων δεν 
συμβαδίζουν με την κατάρρευση 
της αξίας των ακινήτων και παρα-
μένουν πολύ υψηλές. Τέλος, σημα-
ντικό  πρόβλημα αποτελεί η αλμα-
τώδης αύξηση της εγκληματικότη-
τας, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, αφού 
το 36% δηλώνουν ότι έχουν πέσει 
θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Στους κλάδους των επιχειρή-
σεων, σύμφωνα με τη μελέτη της 
ICAP, τη μεγαλύτερη επιδείνωση 
παρουσίασε  ο κλάδος των φαρ-
μάκων, αφού η φαρμακευτική δα-
πάνη μειώθηκε από 5,5 δισ. € το  
2009 στα 2,88 δισ. € το 2012 (εκτί-
μηση κλεισίματος). Η μείωση φτά-
νει το 45%. Της συρρίκνωσης του 
κλάδου των φαρμάκων έπεται ο κα-
τασκευαστικός τομέας, με συνολική 
πτώση των πωλήσεων κατά 18,6% 
και μείωση των μεικτών κερδών 
κατά 14,3 %. Στην  ίδια τροχιά και 
ο βιομηχανικός τομέας, με ζημιές 
που υπερδιπλασιάστηκαν το 2012 
και αντίστοιχη μείωση των μει-
κτών κερδών κατά 8,4% λόγω αύ-
ξησης των λειτουργικών εξόδων. 
Στο εμπόριο προέκυψε μείωση 
των πωλήσεων κατά 4,5% και ει-
δικά στο λιανικό εμπόριο η ετήσια 
ύφεση φτάνει στο 14 % τα δύο τε-
λευταία χρόνια. Άνοδο των πωλή-
σεων κατά 5,4% αντίθετα παρου-
σίασε ο κλάδος του τουρισμού, κυ-
ρίως λόγο αύξησης των τουριστών 
από Βαλκάνια, Ρωσία και Τουρκία. 

 Η οδυνηρή αυτή πραγματικό-
τητα εκφράστηκε κατά κάποιο τρό-
πο στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ –
Α∆Ε∆Υ στις 26 Σεπτεμβρίου, η 
οποία όμως δεν ήταν σε καμία πε-
ρίπτωση αντιπροσωπευτική του 
θυμού και της απόγνωσης στην 
οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός 
λαός. Η λήψη των νέων μέτρων, σε 
συνδυασμό με την οριστικοποίηση 
της θέσης της χώρας -εντός ή εκτός 
ευρώ- που θα δώσει τέλος στην 
αναμονή, είναι σίγουρο πως θα 
δημιουργήσει τεράστιες αναταρά-
ξεις, αμφισβητώντας εκ βάθρων το 
αστικό σύστημα και την παρασιτι-
κή ελίτ της χώρας. Οι ογκώδεις δια-
δηλώσεις σε Πορτογαλία και Ισπα-
νία προκαλούν τριγμούς στο πολι-
τικό οικοδόμημα -στην Πορτογαλία 
η κυβέρνηση συνασπισμού κλυ-
δωνίζεται και ο στρατός, διά 
της ηγεσίας του, δηλώνει ότι 

Του Νίκου Ντάσιου

Κοινωνικές συνέπειες των μνημονίων
Η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο, που, δυστυχώς, κανείς δεν της παρέχει

Η εγχώρια ζήτηση το 2012 έφτασε στα επίπεδα του 2000 καταγράφοντας πτώση 25% έναντι του 2009

“ 

 Η Κίνα δι-
εμήνυσε πρό-
σφατα στην Κα-
γκελαρία ότι 
δεν θα δεχτεί 
τη συνέχεια της 
απώλειας χρη-
μάτων από την 
κρίση του ευρώ

»
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Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός λαού 
κι ενός έθνους που, προσωρινά, οι δυνά-
μεις του φαίνονται να εξαντλούνται. Στη με-
ταμοντέρνα Κατοχή που ζούμε, με μεγάλες 
ομοιότητες με αυτήν του ’41-’44, μια εύ-
στοχη αντιστοιχία έδωσε ο σ. Θανάσης απ’ 
τη Θεσσαλονίκη: «Ζούμε τη φάση μετά τη 
μάχη των Οχυρών, όπου οι νικητές της Αλ-
βανίας πετάν τα όπλα κι όπως όπως κοιτάνε 
να γυρίσουν στα σπίτια τους, για να αποφύ-
γουν την αιχμαλωσία». Ας πάρουμε, λοιπόν, 
τις σύγχρονες αναλογίες. Αγανακτισμένοι, 
αιματηρή καταστολή στο Σύνταγμα, εξέγερ-
ση στις 28 Οκτωβρίου, πτώση της κυβέρ-
νησης του πράκτορα, κυβέρνηση Παπαδή-
μιου, αναγκαστικά δίδυμες εκλογές, αποτέ-
φρωση ΠΑΣΟΚ, διάσπαση Ν.∆., εμφάνιση 
των ναζί της Χ.Α.  

Γ 
ια όσους εντρυφούν στη λενινιστική 
οπτική, είναι γνωστό το απόφθεγμα 
ότι «ένα βήμα μπροστά του πραγμα-
τικού κινήματος είναι σημαντικότερο 

από δέκα σοφές αποφάσεις της Κεντρικής Επι-
τροπής». Ως γνωστόν, στη Ρήξη και στο Άρδην 
ποτέ δεν υπήρξαμε θιασώτες του μαρξισμού-
λενινισμού. Όμως, μετά τη θερινή ραστώνη σε 
συζητήσεις με στελέχη απ’ τον κόσμο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ όσο και των ΑΝ.ΕΛ., η μόνιμη επωδός που 
ακούμε είναι ότι «ο κόσμος το καλοκαίρι εξα-
φανίστηκε στις παραλίες, απογοητεύτηκε απ’ το 
εκλογικό αποτέλεσμα, δεν τραβάνε οι κινητοποι-
ήσεις, κ.ο.κ. Ως προς αυτό, ένας από τους πιο σο-
βαρούς εναπομείναντες διανοούμενους της αρι-
στεράς, ο Λαοκράτης Βάσσης, σε κείμενό του βα-
σισμένο στη λαμπρή γραμμή του μεγάλου μας 
ιστορικού Νίκου Σβορώνου, περί του αέναου 
αντιστασιακού ήθους των νεοελλήνων, είπε το 
αυτονόητο: «Ένας λαός σε αγώνα επιβίωσης θα 
πρέπει να πατήσει πάνω σε όλες εκείνες τις εθνι-
κές παραδόσεις που τον γλίτωσαν στο παρελθόν 
από παρόμοιες καταστάσεις». 

Η πιο κοντινή και ανάλογη είναι η μεγάλη 
δυναμική της ΕΑΜικής μας παράδοσης: «Το 
ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει κι 
από τη σκλαβιά». 

Αν για τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝ. ΕΛ. 
η δυναμική αυτής της παράδοσης σταματάει 
στον Γοργοπόταμο και στην ανάγκη να μην ξα-
ναδούμε εμφύλιες διενέξεις, για τον Αλέξη Τσί-
πρα, που υποτίθεται ότι είναι και κοινωνός της, 
τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα. Σε φεστι-
βάλ που οργάνωσε αρχές του καλοκαιριού συ-
νιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε επί λέξει: «Πολλοί σύ-
ντροφοι μάς λένε για την παράδοση του ΕΑΜ, 
να τη δούμε, είναι θετική, αλλά νομίζω ότι στην 
παρούσα συγκυρία το θέμα είναι περισσότερο 
ταξικό». 

∆εν θέλω να μπω στη χιλιοειπωμένη ανάλυ-
ση που κάνουμε στα πλαίσια της Ρήξης, για τη 
συνάφεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 
και του ταξικού ζητήματος. Το ζήτημα που τίθε-
ται εδώ είναι περισσότερο πρακτικό και αφορά 
στο τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα ένα κόμμα 

που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ή ένα άλλο, 
που έχει επαρκή αριθμό βουλευτών ώστε να 
απαντήσει άμεσα στην κυβέρνηση της τρόικας 
εσωτερικού. Το τι θα κάνανε, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ 
και οι ΑΝ. Ελ., αν ήταν σοβαροί και αξιοποιού-
σαν στ’ αλήθεια τις αγωνιστικές μας παραδόσεις.

Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να διάλε-
γαν έναν μεσαίο περιφερειακό νομό, ή μια λαϊ-
κή συνοικία μεγάλης πόλης. Θα συγκροτούσαν 
μια διευρυμένη ομάδα από ψυχολόγους, νομι-
κούς, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες 
και οικονομολόγους. Αμέσως μετά, με τη βοή-
θεια των όποιων οργανώσεών τους, θα προχω-
ρούσαν σε αναλυτική καταγραφή ανέργων, κα-
ταπιεσμένων μισθωτών, μικροαγροτών και κα-
τεστραμμένων, ή υπό καταστροφή, ελεύθερων 
επαγγελματιών και μικρομεσαίων.

Βάσει αυτών, θα προχωρούσαν στην εγκα-
θίδρυση θεσμών λαϊκής αλληλεγγύης (ανταλ-
λαγής αγαθών κ.ο.κ.), ενώ θα οργάνωναν μαζική 
λαϊκή αυτοάμυνα, για να προστατέψουν τα νοι-
κοκυριά που απειλούνται με κατασχέσεις κ.ο.κ. 
Θα πίεζαν αφόρητα δημάρχους για την παρα-
χώρηση των όποιων δημοτικών εκτάσεων και 
χώρων υπάρχουν για αστικές καλλιέργειες, θα 
έστηναν ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά 
και συσσίτια και κουζίνες σε συνεργασία με τις 
ενορίες. Κι επίσης, κοινωνικό ιατρείο και νομι-

κή κάλυψη αναφορικά με τα εργασιακά ζητήμα-
τα, ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη. Και, βέ-
βαια, λαϊκές συναυλίες και κινηματογράφους, 
φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Θα οικοδομούσαν, δηλαδή, ένα δίκτυο αντιθε-
σμών, που θα ξεκινούσε από την καταπολέμη-
ση της φτώχειας και θα κατέληγε στην προώθη-
ση της καινοτόμου συνεταιριστικής επιχειρημα-
τικότητας.  

Θα δημιουργούσαν άρα, μια Ελεύθερη Ελ-
λάδα μέσα στην κατεχόμενη. Κι αν το σχέδιο επι-
τύγχανε, θα μετέφεραν ταχύτατα το παράδειγμά 
του στην υπόλοιπη χώρα.

Όσο κι αν φαίνεται βουνό, αυτά έγιναν, και 
μπορούν να γίνουν, πόσο μάλλον από μηχανι-
σμούς που έχουν τη δυνατότητα να κινητοποι-
ήσουν πολύ κόσμο. Ωστόσο, αυτό που λείπει εί-
ναι η λογική. ∆ύο κύρια στοιχεία της δηλαδή. 
Πρώτον, το γεγονός ότι το μυαλό των κοινοβου-
λευτικών παραγόντων, δυστυχώς, δεν φτάνει μέ-
χρι εκεί. Το ΕΑΜ έλεγε, «εθνική ενότητα από τον 
Ζέβγο μέχρι το βασιλιά». Αυτοί, όντας τέκνα της 
μεταπολιτευτικής μικροπολιτικής, ούτε ξέρουν 
τι είναι αυτό, ούτε πώς να το επιτύχουν. ∆εύτε-
ρον, είναι θέμα βούλησης. ∆ιότι και οι δύο είναι 
εθισμένοι σε τακτικές ώριμου φρούτου και μιας 
παλιάς πολιτικάντικης αντίληψης, που λέει ότι 
«το κίνημα πράττει, το κόμμα εκφράζει κι οδη-
γεί».  

Γι’ αυτό μέχρι στιγμής αρκούνται σε σκιαμα-
χίες που πολλές φορές θυμίζουν διαμάχες των 
σχολαστικών για το φύλο των αγγέλων, ενώ η 
Χρυσή Αυγή έχει φτάσει σε σημείο να προ-
ωθεί διάφορους θεσμούς υποαπασχόλησης 
με εξευτελιστικούς μισθούς ως «ελληνικούς 
ΟΑΕ∆», οι οποίοι όμως πιάνουν τόπο μέσα 
στην έρημο που έχει εγκαθιδρυθεί στην κοι-
νωνία μας. 

Μικρές αμαρτίες, θα μου πείτε, τον μεγά-
λων παραγόντων του αντιμνημονιακού χώρου, 
οι οποίες όμως δύνανται να οδηγήσουν σε τρα-
γικά και ασυγχώρητα σφάλματα.  

Αν ήταν σοβαροί...
Το έλλειμμα πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων 

Του Mιχάλη Χατζηπέτρου

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις αγωνι-
στικές μας παραδόσεις...

“ 

Θα δημιουργούσαν μια 

Ελεύθερη Ελλάδα μέσα 

στην κατεχόμενη κι αν 

το σχέδιο επιτύγχανε θα 

μεταφερόταν στην υπό-

λοιπη χώρα!  

συστρατεύεται με τους διαδηλωτές, ενώ 
στην Ισπανία ο Ραχόι βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με την αναζωπύρωση των απο-
σχιστικών τάσεων στην Καταλονία-,  και 
είναι θέμα χρόνου να επεκταθούν και 
στη χώρα μας. Ο καθοριστικότερος πα-
ράγοντας μιας επικείμενης εξέγερσης 
είναι το αίσθημα αδικίας και αδιεξόδου 
που βιώνουν επί τρία χρόνια τα μεσαία 
και κατώτερα στρώματα της χώρας, που 
σηκώνουν μονομερώς το βάρος της κρί-
σης, την ίδια στιγμή που 3.000 εκπρό-
σωποι της παρασιτικής ελίτ έσπευσαν 
να αγοράσουν πολυτελείς κατοικίες στο 
Σίτι του Λονδίνου, ενώ  50.000 έβγαλαν 
τα εισοδήματά τους σε ελβετικές τράπε-
ζες. Όλοι αυτοί, μαζί με τους πολιτικούς 
που ενέχονται σε οικονομικά σκάνδαλα, 
θα πρέπει να λογοδοτήσουν στον ελληνι-
κό λαό και ένα μέρος των περιουσιακών 
τους στοιχείων να δημευτεί, ως ελάχι-
στη συμβολή στο χρέος που αυτοί πρω-
τίστως δημιούργησαν.

Σε κάθε περίπτωση, οι επικείμενες 
αμερικανικές εκλογές αποτελούν ορό-
σημο για την εξέλιξη της ελληνικής υπό-
θεσης και κάθε παράταση της καταβολής 
δόσης των 32 δισ. πέραν αυτών – ολό-
κληρης ή τμηματικά καταβληθείσας- θα 
σηματοδοτήσει το οριστικό διαζύγιο της 
χώρας με τη ∆υτική Ευρώπη. Είτε όμως 
αυτό συμβεί, είτε ανασταλεί λόγω των γε-
ωπολιτικών παραγόντων, το σίγουρο εί-
ναι πως η κρίση αυτή και η θλιβερή αντι-
μετώπιση της χώρας από τα δυτικά κέ-
ντρα ισχύος, -Βερολίνο και Βρυξέλλες- 
και τους εγχώριους παρατρεχάμενους 
και πρακτορίσκους τους, θα σηματοδο-
τήσει την οριστική τομή στο μεταπολεμι-
κό δόγμα του «ανήκομεν εις την ∆ύση» 
και στην πλήρη πολιτιστική και οικονο-
μική επικυριαρχία του, από το 1990 και 
μετά, σε επίπεδο συλλογικής συνείδη-
σης. 

Μια βασική γεωπολιτική παράμε-
τρος πέραν της ισλαμικής έκρηξης και 
των εξελίξεων στη Συρία  είναι και η σθε-
ναρή παρέμβαση της Κίνας, η οποία δι-
εμήνυσε πρόσφατα στην Καγκελαρία ότι 
δεν θα δεχτεί τη συνέχεια της απώλειας 
χρημάτων από την κρίση του ευρώ.

 Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν ιδιαί-
τερη σημασία, αφού επιβεβαιώνουν την 
αρχική μας θέση ότι η Ελλάδα χρειάζεται 
χρόνο προκειμένου να παραμείνει μέ-
ρος της κρίσης της ευρωζώνης και προ-
κειμένου να ωριμάσουν οι κοινωνικές 
συνθήκες και οι πολιτικοί όροι, ώστε με 
τις λιγότερες απώλειες να κάνει τη μετά-
βαση. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπι-
ση της κρίσης χρέους και ο απεγκλωβι-
σμός από τη γερμανική επικυριαρχία θα 
πρέπει να γίνει με όρους απαγκίστρω-
σης από την παγκοσμιοποίηση και τη ρι-
ζική αλλαγή του παραγωγικού και κατα-
ναλωτικού υποδείγματος της χώρας, εάν 
θέλουμε να διαγράψουμε μια βιώσιμη 
πορεία στα όρια των κόσμων ως κρατική 
οντότητα και να μην υπαχθούμε στη νεο-
θωμανική σφαίρα επιρροής. 
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Το παγκόσμιο οικονομικό σύ-
στημα είναι απολύτως διασυν-
δεδεμένο. Έτσι, προβλήματα σε 
ένα μέρος του  κόσμου δύνα-
νται να δημιουργήσουν ανατα-
ράξεις  σε ολόκληρο τον πλανή-
τη –προκαλώντας μια καταιγίδα 
πτωχεύσεων, περιορισμού  των 
πιστώσεων και αιφνίδιας παύ-
σης κάθε οικονομικής δραστη-
ριότητας. Το γράφημα Α αναπα-
ριστά την πιστωτική κρίση στην 
Ευρώπη.

Ο ι ηγέτες της Ε.Ε. θα 
συναντηθούν  αυτή 
την εβδομάδα για να 
ασχοληθούν, επιτέ-

λους, με την πιστωτική κρίση  που 
έχει σοκάρει πλήθος επενδυτών, 
παγκοσμίως, οι οποίοι πίστεψαν 
ότι  ο δανεισμός σε χώρες της ευ-
ρωζώνης  ήταν μια ακίνδυνη επέν-
δυση. Το γράφημα  βοηθά στην 
κατανόηση της πολυπλοκότητας 
της κατάστασης.

1. Το ευρώ
Το 1999, οι περισσότερες χώ-

ρες  της Ε.Ε. υιοθέτησαν το ευρώ 
ως κοινό  νόμισμα. Η συγκεκριμέ-
νη κίνηση επέτρεψε στις φτωχότε-
ρες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η 
Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία  και η 
Ιρλανδία, να δανείζονται  χρήμα-
τα με το ίδιο επιτόκιο με τις  πλου-
σιότερες χώρες όπως η Γερμανία, 
αν και τα ποσοστά πληθωρισμού  
τους ήταν πολύ υψηλά. Το γεγονός 
αυτό τους έδινε ένα επιπλέον κίνη-
τρο  για δανεισμό. 

2. Το ελληνικό παράδειγμα
Η Ελλάδα χρηματοδότησε, έτσι, 

ένα υπερμεγέθες κράτος, και δημι-
ούργησε ένα τόσο μεγάλο εξωτερι-
κό χρέος για το μέγεθός της, που 
έχει ελάχιστες πιθανότητες να το 
αποπληρώσει τώρα. (Η Ιρλανδία 
και η Πορτογαλία ακολούθησαν 
το παράδειγμά της λίγο αργότερα.) 
Έτσι, οι πιστωτές εξαναγκάστηκαν 
σε συμφωνίες για μικρές διαγρα-
φές του χρέους, το λεγόμενο «κού-
ρεμα».

Το πρόβλημα είναι, όμως, ότι 
η Ελλάδα χρειάζεται κι άλλο χρή-
μα. Το ελληνικό χρέος μεγαλώνει, 
καθώς οι πιστωτές έχουν αυξήσει 
τα επιτόκια και απαιτούν μειώσεις 
μισθών, συντάξεων και κρατικών 
δαπανών, οι οποίες, με τη σειρά 
τους, προκαλούν τη δικαιολογημέ-

νη αντίδραση του ελληνικού λαού. 
Το πρόβλημα είναι ότι, μια χα-

οτική ελληνική πτώχευση μπορεί 
να έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις 
σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες 
και  τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα 
οποία  παρείχαν πίστωση στην Ελ-
λάδα όλα  αυτά τα χρόνια, και είναι 
πιθανό να προκαλέσει έναν ευρύ-
τερο τραπεζικό πανικό. Έτσι, τα πα-
κέτα διάσωσης συνεχίζονται, του-
λάχιστον, προς το παρόν.  

Το καλύτερο σενάριο 
Η διάσωση με τη μορφή  νέας 

ευρωπαϊκής πίστωσης πετυχαίνει. 
Η Ελλάδα εξοφλεί το τεράστιο χρέ-
ος  της με ένα συνδυασμό ανάπτυ-
ξης  και συνεχιζόμενης εσωτερι-
κής λιτότητας  για χρόνια. 

Το πιο πιθανό σενάριο
Η διάσωση αποτυγχάνει. Το 

ελληνικό χρέος μεγαλώνει κι άλλο 
σε μια αναιμική και ολοένα συρ-
ρικνούμενη οικονομία. Η χώρα 
πτωχεύει, είτε με έναν προγραμ-
ματισμένο, συντεταγμένο τρόπο, 
είτε χαοτικά, αναγκάζοντας τους 
πιστωτές να αποδεχθούν τεράστι-
ες απώλειες. Η ζημιά μπορεί, βέ-
βαια, να περιορισθεί, αν οι υπό-
λοιπες χώρες της ευρωζώνης κα-
ταφέρουν να συγκροτήσουν έναν 
πραγματικό μηχανισμό ασφαλείας 
για να αντιμετωπίσουν τις πιστω-
τικές ανάγκες των άλλων τεσσά-
ρων, υπό άμεσο κίνδυνο, χωρών, 
δηλ. της Ιταλίας, της Ισπανίας, της 
Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. 
Αυτό ακριβώς προτίθενται να πρά-
ξουν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. αυτή 
την εβδομάδα, καθώς η Γαλλία πι-
έζει την απρόθυμη Γερμανία προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Το χειρότερο  σενάριο.
Βλέπε παρακάτω.
3. Απειλή μετάδοσης της κρί-

σης
Αν ο μηχανισμός ασφαλείας  

δεν συγκροτηθεί τελικά, δεν κα-
ταφέρει  να εμπνεύσει εμπιστο-
σύνη στους  επενδυτές, ή αποδει-
χθεί ανεπαρκής, τότε είναι εύκο-
λο να φανταστούμε  τους πάντες 
να τρέχουν στις τράπεζες να σηκώ-
σουν τις καταθέσεις τους ή  να τις 
μεταφέρουν σε άλλες χώρες. Έτσι 
κι αλλιώς, το ενιαίο νόμισμα διευ-
κολύνει  τη μεταφορά χρημάτων, 
από τις επισφαλείς οικονομίες στις 
ασφαλείς. Αν στο παραπάνω προ-
σθέσουμε και το γεγονός ότι  δεν 
υπάρχουν, πλέον, κεντρικές κρα-
τικές τράπεζες στις χώρες της ευ-
ρωζώνης  –καθώς καταργήθηκαν 
με τη δημιουργία του ενιαίου νο-

μίσματος– τότε, κατά τον Κένεθ Ρό-
γκοφ, καθηγητή οικονομικών του 
πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, «η 
ευρωζώνη αποτελεί την απόλυτη 
μηχανή μετάδοσης κρίσεων». 

4. Που μπορεί να εξελιχθεί 
αστραπιαία

Αν δεν παρθούν τα αναγκαία 
μέτρα, μια σειρά γεγονότων σαν  τα 
ακόλουθα μπορεί να έχουν βαθιές 
επιπτώσεις σε ολόκληρη την ευ-
ρωζώνη:  

H Ελλάδα πτωχεύει. Αυτομά-
τως κρούει ο κώδωνας του κινδύ-
νου για τους επενδυτές, οι οποίοι 
είναι εκτεθειμένοι σε επιπρόσθε-
τους κινδύνους στην περιοχή, ει-
δικά στις υπόλοιπες τέσσερις προ-
βληματικές οικονομίες. Το κόστος 
δανεισμού για την Ιρλανδία, την 
Πορτογαλία, την Ισπανία και την 
Ιταλία αυξάνει και επιδεινώνει τα 
χρέη τους. 

Τα λεφτά κάνουν φτερά. Οι 
επενδυτές, φοβούμενοι ότι τα 
πλουσιότερα κράτη-δανειστές δεν 
θα διασώσουν τις ασθενείς οικο-
νομίες του Νότου, και με δεδομέ-
νη την ευκολία με την οποία με-
ταφέρονται τα χρήματα από χώρα 
σε χώρα στην ευρωζώνη, μεταφέ-
ρουν τα χρήματά τους σε ασφαλείς 
χώρες, όπως η Γερμανία.  

Η σειρά της  Γαλλίας; Στο με-
ταξύ, η ιταλική κυβέρνηση, μετά 
βίας φερέγγυα η ίδια, αποδεικνύε-
ται ανίκανη να προστατεύσει τις το-
πικές τράπεζες. Οι γαλλικές τράπε-
ζες, βεβαρυμένες με κάθε είδους 
ιταλικό χρέος, κλυδωνίζονται. Η 
έκθεση στις γαλλικές τράπεζες 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες 
πέρα από την ευρωπαϊκή ήπειρο. 

5. Και φτάνει ως τις αμερι-
κανικές ακτές

Οι Αμερικανοί δανειστές και τα 
χρηματιστικά φαντς ήδη αποσύ-
ρουν τα χρήματά τους από τις προ-
βληματικές ευρωπαϊκές τράπεζες, 
που δανείζουν η μία στην άλλη, 
κατά τον οικονομικό αναλυτή Λό-
ρενς Κότλικοφ. «Αυτό ακριβώς συ-
νέβη λίγο πριν την κατάρρευση 
της τράπεζας Λίμαν Μπράδερς το 
2008». Οι αμερικανικές τράπεζες 
είναι εκτεθειμένες στην Ισπανία, 
την Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
(η έκθεση των αμερικανικών τρα-
πεζών στην Ελλάδα είναι μικρό-
τερη και λιγότερο άμεση). Επιπλέ-
ον, οι αμερικανικές εξαγωγές στην 
Ε.Ε. –που αποτελεί συλλογικά τον 
σημαντικότερο εμπορικό εταίρο 
των ΗΠΑ– θα μειωθούν σημαντι-
κά, αν η κρίση επηρεάσει την ευ-
ρωπαϊκή μεγέθυνση και το ευρώ 
υποτιμηθεί σε σχέση με το δολά-
ριο. 

6. Εκτός αν τα πακέτα διά-
σωσης είναι τεράστια

Η ευρωζώνη θα απαιτήσει, 
κατά προσέγγιση, περίπου 1.3 με 
2.6 τρισ. δολάρια  σε πακέτα διά-
σωσης – ένα ποσό μεγαλύτερο από 
το ισπανικό ΑΕΠ, ή πάνω από το 
μισό του μεγέθους της γερμανι-
κής οικονομίας. Το ταμείο διάσω-
σης, που θεσμοθετήθηκε πέρυσι 
από τις χώρες της ευρωζώνης, φέ-
ρει τον άχαρο τίτλο του Eυρωπαϊ-
κού Ταμείου Οικονομικής Σταθε-
ρότητας (EFSF). Το ταμείο διαθέ-
τει, προς το παρόν, μόνο 600 δισ. 
δολάρια. Ακολούθως παρατίθε-
ται ένας πίνακας που περιλαμβά-
νει τη συνολική έκθεση των ευρω-
παϊκών τραπεζών στις πέντε προ-
βληματικότερες ευρωπαϊκές οικο-
νομίες, σε σχέση με το μέγεθος της 
κάθε οικονομίας. 

7. Μία από πολλές άγνωστες 
κρίσεις

Η τραπεζική μυστικοπάθεια, 
η κρατική μυστικότητα και  η έλ-
λειψη διεθνών οικονομικών  στατι-
στικών στοιχείων, έχουν  οδηγήσει 
σε μεγάλα κενά πληροφόρησης, τα 
οποία με τη σειρά τους εντείνουν  
την αβεβαιότητα, ακόμη και ανά-
μεσα  στους ειδικούς. Για παρά-
δειγμα:

Ποιος είναι εκτεθειμένος σε 
κακό χρέος; Κάποιες τράπεζες εί-
ναι προθυμότερες από άλλες να 
δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που 
τις αφορούν. Πιστεύεται, πάντως, 
ότι τα αμερικανικά φαντς της χρη-

ματιστικής αγοράς έχουν σημα-
ντικές επενδύσεις σε ευρωπαϊ-
κές τράπεζες. Τα αποκαλούμενα 
τεστ αντοχής των ισχυρών τραπε-
ζών στις αρχές του χρόνου φαίνε-
ται πως υποτίμησαν, κατά πολύ, το 
επίπεδο του τραπεζικού ρίσκου. Εν 
τω μεταξύ, οι τράπεζες δηλώνουν 
σε όλους τους τόνους πως δεν φεί-
δονται προσπαθειών να μειώσουν 
την έκθεσή τους στο κακό χρέος.  

Ποιος ασφάλισε το κακό χρέ-
ος; Οι τράπεζες και τα χρηματιστι-
κά φαντς πουλάνε ασφάλεια για 
την περίπτωση απωλειών των πι-
στωτών αν οι χρεώστες, τελικά, 
χρεοκοπήσουν. Αυτού του τύπου 
τα «στοιχήματα», ότι δεν θα υπάρ-
ξουν απώλειες, ονομάζονται σου-
άπς πιστωτικού κινδύνου. Με την 
υπαρκτή πιθανότητα των πτωχεύ-
σεων στην Ελλάδα και αλλού, οι 
εκδότες αυτών των σουάπς βρί-
σκονται εκτεθειμένοι σε απώλει-
ες που κάποτε φάνταζαν απίθανες. 
Το πώς θα καλυφθούν όλα αυτά 
τα εκατομμύρια είναι άγνωστο. Το 
ίδιο άγνωστη είναι και η ταυτότη-
τα εκείνου που ασφάλισε το ελλη-
νικό χρέος. 

Πού οδεύουν οι προβληματι-
κές οικονομίες; Οι οιωνοί δεν εί-
ναι καλοί. Κάποιοι οικονομολόγοι 
πιστεύουν ότι τα μέτρα λιτότητας, 
που παίρνουν οι κυβερνήσεις στη 
Νότια Ευρώπη για να μειώσουν 
τις δημόσιες δαπάνες, θα ματαιώ-
σουν κάθε πιθανότητα ανάπτυξης. 
Ο ασθενικός ιδιωτικός τομέας έχει 
σταματήσει να προσλαμβάνει ερ-
γαζομένους και το ίδιο έχει κάνει 
και ο δημόσιος. Το αποτέλεσμα εί-
ναι η εκτόξευση της ανεργίας στα 
ύψη.

Μια χωλαίνουσα οικονομία  
δεν παράγει φόρους. Το χρέος –το  
οποίο δεν φεύγει αν δεν υπάρξει  
πτώχευση– δεν μπορεί να εξυπη-
ρετηθεί. «Όταν έχεις οικονομική 
κρίση, η ανάπτυξη θα παραμείνει 
αργή για πολύ καιρό», τονίζει ο οι-
κονομολόγος Ρόγκοφ.

Ποιο είναι  το χρέος προς την 
Κίνα; Το ποσοστό έκθεσης της Κί-
νας είναι θέμα εικασιών, όπως και 
το κατά πόσο η Κίνα θα συμμετά-
σχει σε διασώσεις. Το ίδιο ισχύει 
και για άλλους ισχυρούς παγκό-
σμιους πιστωτές, όπως η Σαουδι-
κή Αραβία.

*Αναδημοσίευση από τους 
Νιου Γίορκ Τάιμς.
Μετάφραση: Dean M.

    Η ΑΛΛΗΛΟ∆ΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

Πολύπλοκη κατάσταση
Η διασύνδεση: ένας οπτικός οδηγός της κρίσης της ευρωζώνης

Του Μπιλ Μαρς*

“ 

Με την υπαρ-

κτή πιθανότη-

τα των πτωχεύ-

σεων στην Ελ-

λάδα και αλλού, 

οι εκδότες των 

σουάπς βρίσκο-

νται εκτεθειμέ-

νοι σε απώλειες 

που κάποτε φά-

νταζαν απίθα-

νες.
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     ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ξέσπασε η κρίση το 2008, 
προς στιγμήν φάνηκε ότι ο «μεγά-
λος ασθενής» είναι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, λόγω της 
υπερέκθεσής τους σ’ ένα τοξικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, που 
είχε λάβει τις διαστάσεις μιας τε-
ράστιας φούσκας. Τούτο επιβεβαι-
ώθηκε σε μια πρώτη φάση, ωστό-
σο δεν συνέχισε να ισχύει σε μια 
δεύτερη, όπου η κρίση διεθνοποι-
ήθηκε, το πρόβλημα έγινε κοινό 
για όλους, και σημασία πλέον δεν 
είχε τόσο το πόσο έχεις εκτεθεί σε 
αυτό, αλλά το τι δυνατότητες έχεις 
για να το αντιμετωπίσεις. 

Ε 
κεί, αίφνης, η κατάσταση 
αντιστράφηκε και ο «μεγά-
λος ασθενής» έγινε η Ε.Ε. 
Εξ αφορμής της χρηματο-

πιστωτικής κρίσης, βγήκαν στην επι-
φάνεια και πολλαπλασιάστηκαν όλες 
οι αντιφάσεις και οι αντιθέσεις του ευ-
ρωπαϊκού εγχειρήματος.  

Πρώτον, φάνηκε ότι ο ευρωπαϊ-
κός καταμερισμός μεταξύ του παρα-
σιτικού Νότου και του παραγωγικού 
Βορρά δεν είναι βιώσιμος. 

∆εύτερον, φάνηκε ότι η Ε.Ε. είναι 
ένα τεχνοκρατικό οικοδόμημα δίχως 
«πολιτική ψυχή». ∆ηλαδή της απαι-
τούμενης συναίσθησης της «κοινής 
μοίρας», που θα μετασχημάτιζε τους 
Ευρωπαϊκούς λαούς σε ευρωπαίους 
πολίτες. ∆ίχως αυτήν, αποδεικνύεται 
ότι η Ε.Ε. δεν μπορεί να προχωρήσει 
έστω και σ’ αυτές τις κινήσεις που έκα-
ναν οι ΗΠΑ για να οχυρωθούν από 
την κρίση, δηλαδή να μεταφέρουν πό-
ρους από τα ισχυρότερα κράτη προς 
τα πιο αδύναμα. 

Τρίτον, φάνηκε η πραγματική οι-
κονομική δυναμική της Ε.Ε. Το γεγο-
νός που την αποκάλυψε ήταν η άνο-
δος της Κίνας και της Νοτιοανατο-
λικής Ασίας. ∆ιότι είναι στον μεταξύ 
τους ανταγωνισμό που αναδεικνύο-
νται οι αδυναμίες της Ευρώπης. Η κυ-
ριότερη είναι η δημογραφική. Η Ευ-

ρώπη γερνάει ταχύτατα και το εργα-
τικό δυναμικό της συνέχεια μειώνε-
ται. Υπολογίζεται από τα Ηνωμένα 
Έθνη ότι, αν η Ευρώπη θέλει να δια-
τηρήσει την παρούσα σχέση μετα-
ξύ εργαζόμενων και συνταξιοδοτού-
μενων, θα χρειαζόταν μέχρι το 2050 
άλλα 70 εκατομμύρια μετανάστες! Οι 
συνέπειες ενός πληθυσμού που γερ-
νάει ολοένα και περισσότερο, αντικα-
τοπτρίζονται στην πληθυσμιακή μεί-
ωση, αλλά και στη μείωση του μεριδί-
ου της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ, 
όπως φαίνεται από τους δύο ακόλου-
θους πίνακες. 

Τέταρτον, φάνηκε η γεωπολιτι-
κή αδυναμία συγκρότησης της Ε.Ε. ως 
ανεξάρτητης περιφερειακής οντότη-
τας. Η γεωπολιτική αδυναμία προκύ-
πτει κυρίως από τη σχέση της Ευρώ-
πης με τη Μ. Ανατολή. Η Ευρώπη δεν 
διαθέτει την απαραίτητη ισχύ προκει-
μένου να παίξει αυτόνομο ρόλο στις 
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 
ευρύτερη περιοχή, όπως φάνηκε, 
και ενώ υπήρχε ο διχασμός στο ζήτη-
μα της Λιβύης, όπου οι Γάλλοι και οι 
Βρετανοί χρειάστηκαν το ΝΑΤΟ. Αυ-
τές οι αδυναμίες γίνονται πιο έντονες 
αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχει ση-
μαντική μετατόπιση του γεωπολιτι-
κού κέντρου βάρους προς τον Ειρηνι-
κό, λόγω της ανόδου της Ανατολικής 
Ασίας, γεγονός που στρέφει τις ΗΠΑ 
προς τα εκεί, καθιστώντας τις ολοένα 
και πιο επιφυλακτικές σε πιθανή ανά-
μιξή τους στη Μ. Ανατολή. 

Τέλος, επειδή το μοντέλο πολυ-
πολιτιστικής διαχείρισης των μετα-
ναστευτικών ρευμάτων έχει μεταβά-
λει τις σχέσεις της ∆ύσης με τον μου-
σουλμανικό κόσμο σε εσωτερικό 
πρόβλημα της Ευρώπης, όπου διαμέ-
νουν ήδη είκοσι και πλέον εκατομμύ-
ρια μουσουλμάνων. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν σήμερα, 
εν τέλει, το εντελώς αβάσιμο των μεγά-
λων προσδοκιών που καλλιεργούσαν 
συστηματικά οι ευρωπαϊστές. Η ανά-
δυση ενός πολυπολικού κόσμου, μας 
έλεγαν, θα θέσει στο επίκεντρο την πιο 
ολοκληρωμένη περιφερειακή δύνα-
μη, την Ε.Ε., ως σημείο αναφοράς και 
πόλο «μαλακής ισχύος» του νέου δι-
εθνούς συστήματος. Το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα, στηριγμένο στις αρχές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
κράτους πρόνοιας και της δημοκρα-
τίας, θα μπορούσε να ασκεί ιδεολογι-
κή ηγεμονία στο νέο πολυπολικό σύ-
στημα. 

Στην πράξη, μόλις έσπασε η μονο-
πολική παγκοσμιοποίηση των ΗΠΑ 
και η άνοδος της Κίνας έβαλε το διε-
θνές σύστημα σε πολυπολική φάση, 
η Ευρώπη γονάτισε. Αποδείχθηκε ότι 
επρόκειτο για μια οικονομική ένω-
ση με υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης, 

αλλά χαμηλή πολιτική και κοινωνι-
κή συνοχή και αναλογικά μικρότερη 
στρατιωτική ισχύ. Ένα μόρφωμα, δη-
λαδή, που μπορούσε να σταθεί μό-
νον δίπλα στις ΗΠΑ, που ρύθμιζαν τις 
καθοριστικές παραμέτρους για τη λει-
τουργία του «συστήματος Ε.Ε.», κρα-
τώντας τη Μέση Ανατολή «από κάτω», 
την Κίνα και τη Ρωσία «μακριά». 

Έτσι, σύντομα, οι φυγόκεντρες δυ-
νάμεις πήραν το πάνω χέρι. Ο συν-
δυασμός των παραμέτρων οδηγεί σε 
ταυτόχρονη απώλεια ισχύος και εισο-
δημάτων, γεγονός που τροφοδοτεί μια 
γενικευμένη αναδίπλωση και εσω-
στρέφεια. 

Πολύ χαρακτηριστική είναι μια 
συστηματική έρευνα που διενήργη-
σε το Pew Research Center τον Απρί-
λιο του 2012 για τις τάσεις, τις στάσεις 
και τις συμπεριφορές στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Σύμφωνα με αυτή, υπάρ-
χει πλέον ένα τεράστιο χάσμα στην 

εικόνα που έχει το κάθε ευρωπαϊ-
κό έθνος για την Ε.Ε.– κυρίως μετα-
ξύ της Γερμανίας και των υπολοίπων. 
Έτσι, στη Γερμανία, ένα 53% είναι ικα-
νοποιημένο με την πορεία της χώρας, 
ένα 73% θεωρεί ότι η οικονομία πη-
γαίνει καλά, και το 59% ότι η χώρα ενι-
σχύθηκε με την ευρωπαϊκή ενοποίη-
ση, ενώ το 68% είναι υπέρ της ΕΕ. Οι 
αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι εί-
ναι 14%, 15%, 31% και 59%.

Όσο για το 59% που είναι υπέρ 
της ΕΕ, αφορά στο ευρώ, και οι λόγοι 
είναι εθνικοί και όχι φεντεραλιστικοί: 
Οι ευρωπαϊκοί λαοί διαισθάνονται 
ότι μόνο ένα κοινό νόμισμα μπορεί να 
προστατέψει την κάθε χώρα από τον 
παγκόσμιο λυσσαλέο ανταγωνισμό. 
Κι έτσι «λουφάζουν» μέσα στο ευρώ, 
ώσπου να υπάρξει καλύτερη συγκυ-
ρία για την αλλαγή, που θα προκύψει 
ίσως από την εκ νέου εγκαθίδρυση δι-
εθνών προστατευτικών δικλείδων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;  Αυτή 
η στιγμή η Ενωμένη Ευρώπη αντι-
μετωπίζει κρίση προσανατολισμού. 
∆εν ξέρει, ούτε καν μπορεί να μάθει 
σύντομα, το τι θέλει να κάνει. Μπρο-
στά, δηλαδή προς μια ομοσπονδια-
κή ολοκλήρωση, δεν μπορεί να προ-
χωρήσει, καθώς κάθε λαός βιώνει μια 
φάση εσωστρέφειας. Πίσω, δηλαδή 
στις αποκλειστικά εθνικές στρατηγι-
κές δεν μπορεί να πάει, γιατί πλέον ο 
κόσμος είναι πολύ μεγάλος, και οι λέ-
οντες του 19ου και του 20ού αιώνα φα-
ντάζουν σήμερα αθώα κατοικίδια από 
την αφύπνιση του μεγαλύτερου μέ-
ρους του πάλαι ποτέ Τρίτου Κόσμου. 
Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα του γερμανικού σχεδίου. Από τη 
μία, η Γερμανία είναι πολύ αδύναμη 
για να τα βάλει μόνη της με την Κίνα, ή 
ακόμα τις ΗΠΑ, και έχει ανάγκη από 
δορυφόρους και ακολούθους, ενώ 
από την άλλη αυτοί είναι πολύ εγωπα-
θείς για να τους πείσει να την ακολου-
θήσουν εθελοντικά.   

Έτσι, η Ευρώπη αναδεικνύεται 
ως ο μεγάλος ασθενής της παγκόσμι-
ας κρίσης (κι εμείς το πιο ασθενές όρ-
γανο του μεγάλου ασθενή). Αντιμε-
τωπίζει όχι απλώς οικονομικά ή πο-
λιτικά προβλήματα, αλλά προβλή-
ματα υπαρξιακά, δομικά, όπως είναι 
το δημογραφικό ή το γεωπολιτικό, ή 
την αδυναμία να διατηρήσουν οι ευ-
ρωπαϊκοί λαοί ένα βιοτικό επίπεδο 
ασύμβατο με τη σημερινή συγκρότη-
ση του διεθνούς συστήματος. 

Αυτή η πραγματικότητα της Ευ-
ρώπης, ως μεγάλου (και μόνιμου) 
ασθενή της παγκόσμιας κρίσης, υπο-
νομεύει τα θεμέλια και των δύο συ-
γκρουόμενων στρατηγικών που υφί-
στανται σήμερα στην Ελλάδα (αν υφί-
στανται). Αμφότεροι, Τσίπρας και Σα-
μαράς, απαντούν «η Ευρώπη», στο 
ερώτημα «ποια είναι η λύση». Ο ένας 
τη βλέπει στη νεοφιλελεύθερη εκδο-
χή των κοινών διαρθρωτικών αλλα-
γών και ο άλλος ως μια περιφερεια-
κή κεϋνσιανή ένωση της «Ευρώπης 
με ανθρώπινο πρόσωπο». Ωστόσο, η 
συγκυρία θέτει το ερώτημα διαφορετι-
κά: Ποια «Ευρώπη» θα επιβιώσει από 
μια τόσο σοβαρή κρίση;

Σ’ αυτή την ερώτηση πρέπει να 
απαντήσει κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν 
οποιαδήποτε ελληνική στρατηγική. 
Και να επεξεργαστεί ένα σχέδιο κά-
λυψης του περιφερειακού κενού που 
ανοίγεται από τον κλυδωνισμό της Ευ-
ρώπης. Το δίλημμα δραχμή ή ευρώ 
βρίσκεται στο τέλος αυτής της στρατη-
γικής τοποθέτησης, όχι στην αρχή, και 
με τον τρόπο που το συζητάμε εδώ. 
και μάλλον, αυτός ο τρόπος με τον 
οποίο το θέμα «Ευρώπη» τίθεται στην 
Ελλάδα, δείχνει την ιδεολογική φτώ-
χεια που ταλανίζει την κοινωνία μας…

Του Γιώργου Ρακκά

Το προβληματικό ευρωπαϊκό εγχείρημα
Ευρώπη, ο μεγάλος ασθενής της παγκόσμιας κρίσης

“ 

 Βγήκαν στην 

επιφάνεια και 

πολλαπλασιά-

στηκαν όλες οι 

αντιφάσεις του 

ευρωπαϊκού εγ-

χειρήματος.
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Οι διαδηλώσεις για την διαβόητη ταινία και ο κίνδυνος ενός νέου αυταρχισμού

Επέστρεψε άραγε ο περιβόητος «στρατός 
του Μωάμεθ» στην Ευρώπη, όπως κραύ-
γαζαν πρόσφατα εξαγριωμένοι μουσουλ-
μάνοι διαδηλωτές, απειλώντας με πόλε-
μο στους δρόμους της ∆ύσης; Βρισκό-
μαστε μήπως μπροστά σε έναν ακήρυ-
χτο «ιερό πόλεμο», όπως προτρέπει τους 
πιστούς του ο Προφήτης; Μάλλον ακόμα 
όχι, αν δει κανείς και τις μικρές τελικά σε 
όγκο διαδηλώσεις φανατικών μουσουλ-
μάνων στην Ευρώπη και τη σχετικά γρή-
γορη εκτόνωση της κατάστασης. 

Ό 
μως οι πρόσφατες υστερικές και 
βίαιες αντιδράσεις μιας μερίδας 
του ισλαμικού κόσμου, με αφορ-
μή αυτή τη φορά ένα αμφιλεγό-

μενο φιλμ δεκατεσσάρων λεπτών στο διαδί-
κτυο για τον «τρυφηλό» προφήτη Μωάμεθ, 
έκαναν πολλούς να υποστηρίξουν ότι βρι-
σκόμαστε ήδη εν μέσω μιας σύγκρουσης πο-
λιτισμών, όπως το έθεσε πριν σχεδόν μια ει-
κοσαετία ο Χάντιγκτον, στη προσπάθειά του 
να «νομιμοποιήσει» τη μεταψυχροπολεμική 
αμερικανική ηγεμονία. 

Αναμφίβολα, η ευκολία με την οποία κάθε 
τόσο γίνεται λόγος για «προσβολή», «βλασφη-
μία», «ρατσισμό» και «χλευασμό» εις βάρος 
του Μωάμεθ –και κατ’  επέκταση των οπαδών 
του– δίνει την ευκαιρία, σε όσους βλέπουν 
κριτικά το Ισλάμ ή ανησυχούν για την ακατά-
παυστη μαζική είσοδο μουσουλμάνων στην 
Ευρώπη και τον «επικείμενο εξισλαμισμό της 
∆ύσης», να θεωρούν ότι η αντιπαράθεση με-
ταξύ των δύο κοσμοσυστημάτων (∆ύσης και 
Ανατολής) οξύνεται όλο και περισσότερο και 
ότι μέσα από τη θρησκευτική της διάσταση 
αναδύεται μια σύγκρουση όχι μόνο σε γεω-
πολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο, αλλά 
και σε αξιακό και πολιτισμικό. Το συμπέρα-
σμά τους είναι σαφές: «Ο ισλαμικός κόσμος 
έμεινε πίσω πολιτικά, οικονομικά και πολιτι-
σμικά. Και επειδή αυτό είναι η πραγματικότη-
τα, θα πρέπει η δυτική νεωτερικότητα να επι-
στρέψει βιαίως πίσω στο παρελθόν, σε εποχές 
όπου η θρησκεία ασκούσε απερίσπαστη και 
υπερήφανα την εξουσία της»  (1). Αρκετοί μά-
λιστα προχωρούν ακόμη παραπέρα, εκτιμώ-
ντας ότι «ο σκοπός του ισλαμικού κινήματος 
αφύπνισης δεν είναι μόνο η «απελευθέρω-
ση» ισλαμικού εδάφους από ξένους εισβο-
λείς, αλλά η παγκόσμια κυριαρχία του Ισλάμ, 
όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται : σαν απολυ-
ταρχική, θρησκευτική δικτατορία»  (2). 

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε φτάσει σε 
τέτοιες καταστάσεις, όμως είναι σαφές ότι με 
τέτοιου είδους «ασήμαντα» γεγονότα, όπως 
ένα φιλμάκι ή μια κακόγουστη καρικατού-
ρα, που σίγουρα δεν αντίκεινται στο δυτικό 
δίκαιο και νομοθεσία, δίνεται η ευκαιρία σε 
μουσουλμάνους φανατικούς, από τους σα-
λαφιστές και τους αδελφούς μουσουλμά-
νους, μέχρι τους σκοταδιστές της Σαουδικής 

Αραβίας και τους Ιρανούς σιίτες, να αποδει-
κνύουν πόσο απέχουν ακόμη από τη δυτική 
τάξη πραγμάτων. Γι’ αυτό και πληθαίνουν οι 
φωνές που υποστηρίζουν ότι «η πραγματι-
κή πρόκληση για τον (μουσουλμανικό) κόσμο 
δεν είναι ένα χλευαστικό φιλμ, αλλά ο τρόπος 
ζωής, η επιτυχία και η ελευθερία της ∆ύσης 
–σε συνδυασμό με την έλλειψη προοπτικής 
του ισλαμικού κόσμου» (Νέκλα Κέλεκ), ή που 
αναγορεύουν το Ισλάμ σε «σέχτα βαρβαρό-
τητας» και προτρέπουν τη ∆ύση, «αν δεν θέ-
λει να διαλυθεί (αφού πρώτα ματώσει), να επι-
στρέψει στις χριστιανικές ρίζες και αξίες»  (3). 
Και είναι βέβαιο ότι ανάλογες απόψεις τις εν-
στερνίζονται εκατομμύρια Ευρωπαίων πολι-
τών, οι οποίοι απορρίπτουν απόψεις όπως αυ-
τές της Μέρκελ, που θεωρεί ότι το Ισλάμ είναι 
μέρος της Γερμανίας.  

Είναι όμως μόνο η τυφλή βία των μου-
σουλμάνων και οι «αιτίες» που την προκα-
λούν, που πρέπει να μας προβληματίζουν; Εί-
ναι σαφές ότι μόνο όσοι εθελοτυφλούν αφε-
λέστατα, ή επιδιώκουν οι ίδιοι την αναταραχή 
και τον πόλεμο για τα δικά τους συμφέροντα, 
δεν αντιλαμβάνονται ότι ο ισλαμικός κόσμος, 
ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής, κοχλάζει επι-
κίνδυνα. Οι συντελούμενες μεγάλες ανακατα-
τάξεις σε ισλαμικές χώρες μπορεί να ξεκίνη-
σαν –με αμερικανική υποστήριξη– σαν «Αρα-
βική Άνοιξη», όμως αυτό που παρατηρούμε 
είναι τα ανατραπέντα αυταρχικά καθεστώτα 
να κινδυνεύουν να μετατραπούν σε θεοκρα-
τικά και ισλαμοφασιστικά, τα οποία στρέφο-

νται ανοιχτά και βίαια ενάντια σε άλλα δόγμα-
τα, εχθρεύονται τη δημοκρατία και αποστρέ-
φονται τον φιλελευθερισμό. Και είναι γνωστό 
ποιοι ήταν αυτοί που υποστήριζαν τους φανα-
τικούς μουσουλμάνους αναγορεύοντάς τους 
σε «μαχητές της ελευθερίας» στο Αφγανιστάν, 
στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και τώρα στη Συρία. 
Είναι γνωστό επίσης ποιοι συνέκριναν την 
«Αραβική Άνοιξη» με την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου το 1989 και προσπαθούσαν 
στα δυτικά ΜΜΕ να μας πείσουν ότι επίκειται 
η «δημοκρατική άνοιξη» στον μουσουλμανι-
κό κόσμο.

Πρόκειται άραγε για ένα ακόμη «λάθος» 
της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως πιστεύ-
ουν πολλοί δυτικοί αναλυτές; Μάλλον όχι. Η 
πολιτική των ΗΠΑ είναι, τις τελευταίες τουλά-
χιστον δεκαετίες, συνεπής και σταθερή: ∆ημι-
ουργία ευνοϊκών συνθηκών για έναν διαρκή 
και αέναο πόλεμο μικρής ή και μεσαίας έντα-
σης, στη βάση μιας ξεκάθαρης στρατηγικής 
και τακτικής. Κατ’ αρχάς παρέχεται κάθε εί-
δους βοήθεια σε φονταμενταλιστές μουσουλ-
μάνους, με στόχο την ανατροπή αντιδημο-
κρατικών ή και αυταρχικών (αλλά με κοσμι-
κά χαρακτηριστικά) καθεστώτων, και κατόπιν 
πόλεμος ενάντια στους επικίνδυνους πλέον 
φονταμενταλιστές, για την εγκαθίδρυση της 
δημοκρατίας και την επιβολή της τάξης. 

Μόνο που συνήθως ο πόλεμος αυτός δεν 
τελειώνει ποτέ, όπως βλέπουμε στο Αφγα-
νιστάν, το Ιράκ και αλλού, ενώ μερικές φο-
ρές έχει και «παράπλευρες απώλειες», όπως 
αυτή του Αμερικανού πρέσβη στη Βεγγάζη.

Σημειώσεις: 
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Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Από τον αυταρχισμό στη θεοκρατία;

“ 

Ο πόλεμος αυτός δεν 

τελειώνει ποτέ, όπως 

βλέπουμε στο Αφγανι-

στάν, το Ιράκ και αλ-

λού... 

Είναι όμως μόνο η τυφλή βία των μουσουλμάνων και οι «αιτίες» που την προκαλούν, που 
πρέπει να μας προβληματίζουν;

Στη Γερμανία αυξάνονται οι επικρίσεις των 
ΜΜΕ κατά της λεγόμενης «πανηγυριώτικης 
νοοτροπίας» των Ισπανών. 

Στην Ισπανία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εί-
ναι όλο και πιο αρνητικά προς την πολιτική 
σκληρότητα της καγκελαρίου Μέρκελ.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας 
ανήλθε φέτος τον Ιούλιο στο 4,62% του ΑΕΠ, 
σε σύγκριση με ένα έλλειμμα 3,5% για το 
οποίο δεσμεύτηκε στην ΕΕ για όλο το 2012 
(από το θεωρητικό 6,3% του 2011, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι αυτόνομες περιφέ-
ρειες και οι δήμοι).

Όμως, το πρωτάκουστο είναι ότι η Ισπανία δα-
πανά το διπλάσιο των εσόδων της: τον Ιού-
λιο είχε δαπάνες 101.000 εκατομμυρίων σε 
σύγκριση με έσοδα 52.000 εκατ. ευρώ για 
τη χρηματοδότηση της σπατάλης των περι-
φερειών και των δήμων, οι οποίοι όφειλαν 
να είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, επενδύ-
οντας και εισπράττοντας τους φόρους τους.

Το ζήτημα του κρατικού δημοσίου ελλείμμα-
τος αγγίζει τα όρια επιστημονικής φαντασί-
ας και απεικονίζει στην εντέλεια την αναξι-
οπιστία των δύο τελευταίων κυβερνήσεων 
της χώρας:

Τον Νοέμβριο του 2011, η κυβέρνηση είπε ότι 
το δημόσιο έλλειμμα ήταν 6% του ΑΕΠ. Στο 
τέλος ∆εκεμβρίου, η νέα κυβέρνηση είπε 
ότι είχε εξαπατηθεί και ότι το έλλειμμα ήταν 
πάνω από 8%. Χρειάστηκαν, μάλιστα, τρεις 
μήνες για να το υπολογίσει με… ακρίβεια: 
Στα τέλη Μαρτίου, είπε ότι ήταν ακριβώς 
8,5% και αυτό ήταν το ποσοστό που στάλθη-
κε στις Βρυξέλλες.

∆ύο εβδομάδες αργότερα, η Μαδρίτη, καθώς 
επίσης και το δημαρχείο της πόλης(!;), δή-
λωσε ότι τα στοιχεία για το σύνολο της χώ-
ρας ήταν λάθος, και ότι το έλλειμμα ήταν 
8,7%.

Ωστόσο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα 
Εθνικής Οικονομίας δήλωσε ότι το ΑΕΠ του 
2011 ήταν υπερτιμημένο και, με τα νέα στοι-
χεία, το έλλειμμα ήταν 9,1%. ∆ύο ημέρες αρ-
γότερα, η αυτόνομη περιοχή της Βαλένθι-
ας αποφάσισε… ότι το έλλειμμα ήταν κατά 
3.000 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο, δηλαδή 
ήμασταν στο 9,4% και οι υπόλοιπες αυτόνο-
μες περιφέρειες δεν είχαν διορθώσει ακό-
μη τα στοιχεία για το 2011.

Το μόνο που με βεβαιότητα διαπιστώνουν οι πά-
ντες είναι ότι η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά 
ύφεση και ότι η πρώην ισχυρή ισπανική με-
σαία τάξη σμπαραλιάζεται κυριολεκτικά. Το 
πραγματικό έλλειμμα για το 2011 μπορεί να 
είναι και πάνω από το 11%, και το 2012 ξο-
δεύεται το διπλάσιο των εσόδων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ραχόι: «Είμα-
στε στον δρόμο της σύγκλισης».

Και είναι αλήθεια ... στον δρόμο της σύγκλισης 
με την Ελλάδα.

Σ. Ι.

Ισπανία: Στον 
δρόμο της 
σύγκλισης...
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Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης Τουρ-
κίας – Συρίας ήταν μια αναμενόμενη για 
κάθε προσεκτικό παρατηρητή της συ-
ριακής κρίσης, εξέλιξη. Ο θάνατος πέ-
ντε Τούρκων πολιτών στο Ακτσάκαλε από 
βλήμα όλμου, που κατά την τουρκική ηγε-
σία προήλθε από συριακό έδαφος, κλιμά-
κωσε τις αντιδράσεις και τα κανόνια πή-
ραν τον λόγο.

Η 
εμπλοκή της Τουρκίας είναι μέ-
ρος του προβλήματος από την 
αρχή της κρίσης. Πολιτική εμπλο-
κή, με την υποστήριξη της ισλαμι-

στικής – σαλαφιστικής συνιστώσας που έχει 
ως πολιτική βάση την Κωνσταντινούπολη, 
στρατιωτική εμπλοκή, με την παροχή εκπαί-
δευσης, εξοπλισμού και τη χρήση του τουρκι-
κού εδάφους ως βάσης εξόρμησης των ενό-
πλων (και ιδιαίτερα των «εθελοντών» που 
προέρχονται από άλλες χώρες) και, τέλος, με 
την άμεση παρουσία στρατιωτικού και παρα-
στρατιωτικού προσωπικού στα πεδία των συ-
γκρούσεων. 

Η κατάρριψη του τουρκικού Φάντομ από 
τη συριακή αεράμυνα τον περασμένο Ιούνη 
ήταν ένα μήνυμα της συριακής κυβέρνησης 
προς την Άγκυρα για τις κόκκινες γραμμές 
που θέτει στην τουρκική εμπλοκή. Το γάντι 
που ρίχτηκε δεν σηκώθηκε, καθώς οι νατοϊκοί 
δεν ενεργοποίησαν το άρθρο 4 του καταστα-
τικού του ΝΑΤΟ (κοινή δράση σε περίπτωση 
που μέλος του ΝΑΤΟ υποστεί επίθεση) και 
αρκέστηκαν σε φραστική καταδίκη του γεγο-
νότος. Την ίδια στάση φαίνεται να ακολουθεί 
το ΝΑΤΟ και στην κλιμάκωση που συντελεί-
ται στην τουρκοσυριακή μεθόριο.

Η Τουρκία δεν έχει κρύψει τις προθέσεις 
της, στα πλαίσια της εμπλοκής της, να δημι-
ουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» σε συρια-
κό έδαφος, με την «προστασία» των τουρκι-
κών ενόπλων δυνάμεων, με πρόσχημα την 
«προστασία των προσφύγων» που συρρέουν 
στα σύνορα. Στην πράξη, βέβαια, η πραγμα-
τική πρόθεσή της είναι να ασφαλίσει τις με-
θοριακές περιοχές της από τις επιθέσεις των 
Κούρδων. Οι αντάρτες του ΡΚΚ, ενισχυμένοι 
σε εξοπλισμό από το καθεστώς Άσαντ, έχουν 
αναβαθμίσει δραματικά την παρουσία τους 
στην Ν.Α. Τουρκία, ελέγχοντας ολόκληρες πε-
ριοχές και υποχρεώνοντας τις επίλεκτες δυνά-
μεις των αντιπάλων τους σε ταπεινωτικές ήττες 
(Şemdinl) και βαριές απώλειες (144 νεκροί 
Τούρκοι στρατιωτικοί το πρώτο οκτάμηνο του 
2012). Είναι χαρακτηριστικό ότι μια ζώνη 35 
χιλιομέτρων στο τουρκικό έδαφος, στα σύνο-
ρα με την Συρία, ελέγχεται από το ΡΚΚ.

Οι ασκοί του Αιόλου μοιάζουν να έχουν 
ανοίξει για τα καλά. Η αντιπαράθεση όχι μόνο 
κλιμακώνεται, αλλά καθίσταται και ολοένα 
πολυπλοκότερη. Στα συριακά πεδία διαγκω-
νίζονται ταυτόχρονα και οι Ιρανοί, οι Ισραηλι-
νοί, οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες, οι Ρώσοι, 
οι Κινέζοι, η Χεσμπολάχ, η Χαμάς, η Αλ Κά-

ιντα, οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι σε διάφορες 
φράξιες, Λίβυοι, Τσετσένοι, μέλη των ειδικών 
δυνάμεων δυτικών χωρών. Κάθε παίκτης με 
τις δικές του στοχεύσεις, τις δικές του τακτικές 
και συμμαχίες. Μια αντιπαράθεση, που ξεκί-
νησε όταν οι ελεύθεροι σκοπευτές του καθε-
στώτος Άσαντ αιματοκύλισαν τις διαδηλώσεις 
της αντιπολίτευσης, έχει εξελιχθεί σε αντιπα-
ράθεση εθνών, αντιπαράθεση θρησκειών και 
δογμάτων, αντιπαράθεση στρατηγικών για την 
επιρροή και τον έλεγχο της περιοχής. 

Είναι θαρρείς γραμμένο στη μοίρα αυ-
τής της χώρας να γίνεται πεδίο μάχης από την 
αυγή της ιστορίας ως τις μέρες μας, μιας χώ-
ρας γεμάτης από τα συντρίμμια τέτοιων συ-
γκρούσεων, μιας χώρας που η πολιτισμική 
και θρησκευτική συνύπαρξη, που έφερε η 
επικράτηση του μπααθικού κινήματος, δια-
λύθηκε μέσα σε λίγες μέρες, όπως συνέβη και 
στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας.

Στο τοπίο αυτό η πολιτική των «μηδενι-
κών προβλημάτων» του Αχμέτ Νταβούτογλου 
μοιάζει να ανατρέπεται, τουλάχιστον στην εκ-
δοχή που παρουσιάζει στο βιβλίο του, δηλα-
δή με την Τουρκία ως οργανωτή της ασφάλει-
ας της ευρύτερης περιοχής της μέσω της οικο-

νομικής, πολιτικής και διπλωματικής ισχύος. 
Οι βολές του τουρκικού πυροβολικού στα σύ-
νορα με τη Συρία του πάλαι ποτέ φίλου Άσαντ 
προκαλούν ως παράπλευρη απώλεια την κα-
τάρρευση της εικόνας αυτής. Ταυτόχρονα 
φέρνουν σε τροχιά σύγκρουσης την Τουρκία 
με το Ιράν, οδηγούν σε αναθεώρηση της πολι-
τικής απέναντι στο Ισραήλ, απογυμνώνοντας 
την αραβική πολιτική της Τουρκίας ως προ-
στάτιδος των Παλαιστινίων και των Αράβων 
απέναντι στον σιωνισμό. Οι σχέσεις με τη Ρω-
σία δεν μπορούν να μείνουν αλώβητες και δεν 
είναι καθόλου σίγουρο ότι οι δυτικοί, ιδιαίτερα 
μετά τις εξελίξεις στη Λιβύη, θα συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν άκριτα δυνάμεις που μπορούν 
να στραφούν εναντίον τους.

Θα ήταν ίσως πλεονασμός να σημειώ-
σουμε όχι απλώς την απουσία μιας ελληνι-
κής πολιτικής για κάτι που συμβαίνει τόσο κο-
ντά μας (και απειλεί καίρια το νοτιότερο κομ-
μάτι του ελληνισμού, την Κύπρο), αλλά, ακό-
μα περισσότερο, τη στάση του ανεκδιήγητου 
Αβραμόπουλου, που τάχθηκε αναφανδόν 
υπέρ της επικράτησης των «εξεγερμένων», 
σαν να μη γνωρίζει ότι όχι μόνο ελληνορθό-
δοξοι πληθυσμοί απειλούνται με εξαφάνιση 
από την δράση τους, αλλά και ότι, ως συνέπεια 
της «εξέγερσης», δεκάδες χιλιάδες μετανάστες 
και πρόσφυγες συνωθούνται απέναντι από τα 
∆ωδεκάνησα. 

Υ.Γ. Στις 4/10, η τουρκική εθνοσυνέλευση 
έδωσε εν λευκώ εξουσιοδότηση στον Ερντο-
γάν για στρατιωτική επέμβαση παρά τις αντιρ-
ρήσεις της συμπολίτευσης που αμφισβήτη-
σε ακόμα και την ‘πατρότητα’ του όλμου που 
αποτέλεσε την αφορμή για την κλιιμάκωση, 
και μίλησε για τον Νταβούτογλου ως τον χει-
ρότερο υπουργό εξωτερικών της σύγχρονης 
Τουρκίας... 

Οι άνεμοι του πολέμου 
Και τα μηδενικά προβλήματα Νταβούτογλου 

Του Θανάση Τζιούμπα

Η Τουρκία δεν έχει κρύψει τις προθέσεις της να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» σε 
συριακό έδαφος, με πρόσχημα την «προστασία των προσφύγων».

Αυτή την Κυριακή διεξάγονται οι κρισιμότερες 
εκλογές στη λατινοαμερικάνικη ήπειρο. Στη 
Βενεζουέλα, ο Ούγκο Τσάβες, γονατισμένος 
από τον καρκίνο που τον ταλαιπωρεί εδώ και 
ενάμισι  χρόνο, αντιμετωπίζει τον ανερχόμενο 
αστέρα της συσπειρωμένης αντιπολίτευσης, 
Ενρίκε Καπρίλες. 

Οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρη-
ση θα είναι αμφίρροπη. Κατά τον προηγού-
μενο μήνα διεξήχθησαν περί τις δεκαεννέα 
δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των οποί-
ων κυμαίνονταν από το να δίνουν προβάδι-
σμα είκοσι έξι μονάδων στον Τσάβες, μέχρι να 
προβλέπουν νίκη του Καπρίλες με έξι μονά-
δες διαφορά. 

Αιτίες για τη σχετική πτώση της απήχησης του Τσά-
βες, ο οποίος παραμένει αγαπητός ως ηγέτης, 
αλλά αποξενώνεται από τμήματα της παλιάς 
εκλογικής του βάσης, είναι η αδυναμία του 
να ελέγξει τη γραφειοκρατία, που αναδύθηκε 
με το καθεστώς (αδυναμία που επιδεινώθηκε 
με την ασθένειά του), αλλά και η διαρκώς αυ-
ξανόμενη εγκληματικότητα, που ταλαιπωρεί 
την Βενεζουέλα πιο πολύ από οποιαδήποτε 
χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η εγκληματικό-
τητα πλήττει κυρίως τις πιο φτωχές συνοικίες, 
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Βίας στη Βενε-
ζουέλα, καταγράφονται 67 δολοφονίες ανά 
100.000 κατοίκους, ενώ η κυβέρνηση υπο-
στηρίζει ότι η αναλογία είναι 50 ανά 100.000. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι η υψηλότε-
ρη στη Λ. Αμερική και απειλεί να υπονομεύσει 
τις κοινωνικές κατακτήσεις της βολιβαριανής 
επανάστασης του Τσάβες. 

Αυτές οι κατακτήσεις, γνωστές σε όλο  τον κόσμο, 
αφορούν κυρίως στη ριζική βελτίωση των 
όρων ζωής των φτωχότερων τάξεων, μέσα 
από την διαρκή αναβάθμιση των κοινωνικών 
αγαθών. Εξίσου γνωστά είναι και τα επιτεύγ-
ματα της τσαβικής διακυβέρνησης στο εξω-
τερικό μέτωπο, όπου ο Τσάβες κατάφερε να 
προχωρήσει πολλά βήματα μπροστά την ενό-
τητα των λαών του αμερικανικού νότου. Η 
λατινοαμερικανική ενότητα αποτέλεσε απο-
φασιστικό βήμα για την απαρχή σταδιακής χει-
ραφέτησης της ηπείρου από τον αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό. 

Αυτά ακριβώς τα επιτεύγματα είναι που τίθενται 
υπό αμφισβήτηση σε αυτή την εκλογική ανα-
μέτρηση. Ουσιαστικός αντίπαλος του Τσάβες 
είναι περισσότερο οι αδυναμίες του ίδιου του 
καθεστώτος του και λιγότερο ο υποψήφιος 
της αντιπολίτευσης, ο οποίος όμως τις εκμε-
ταλλεύεται καλύτερα από κάθε άλλον για να 
χτίσει το προφίλ του. Πάντως, προσπαθεί να 
φανεί ήπιος, λέγοντας ότι είναι υποστηρικτής 
του «βραζιλιάνικου δρόμου» και παίρνοντας 
αποστάσεις, τουλάχιστον λεκτικά, από τους 
Αμερικάνους. 

Ωστόσο, κανείς δεν πιστεύει ότι ενδεχόμενη ήττα 
του Τσάβες δεν θα προκαλέσει ρωγμές στο 
μέτωπο της Λατινικής Αμερικής, γεγονός που 
καθιστά αυτές τις εκλογές, τις πιο κρίσιμες για 
την ήπειρο... 

Η 
Βενεζουέλα 
σε καμπή

“ 

Με τα αντίποινα του 

τουρκικού στρατού στη 

Συρία, οι σχέσεις με το 

Ιράν, το Ισραήλ και τη 

Ρωσία αναθεωρούνται  
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Τουρκία: Συριακό, κουρδικό και 
στο βάθος ιρακινό, αυτή είναι 
η σειρά των κρίσιμων ζητημά-
των που αντιμετωπίζει η τουρ-
κική εξωτερική πολιτική το τε-
λευταίο διάστημα. Οι εξαγγελίες 
του Νταβούτογλου περί «μηδενι-
κών προβλημάτων», με τους γεί-
τονες που θα θέλγονταν από το 
τουρκικό παράδειγμα, διαψεύ-
δονται καθημερινά. Η εικόνα 
ήταν πολύ διαφορετική τον Ιού-
νιο του 2011, όταν το AKP κέρδι-
σε για τρίτη συνεχόμενη φορά τις 
εκλογές με ποσοστό 49,9%. Ο Ερ-
ντογάν, μέσω μυστικών συνομι-
λιών με τους Κούρδους και υπο-
σχέσεων ότι μετά τις εκλογές θα 
επίλυε το ζήτημα, είχε επιτύχει 
μια σχετική ηρεμία, το διάστημα 
πριν τις εκλογές, στο Κουρδικό. 
Αμέσως μετά τις εκλογές ξέχα-
σε τις υποσχέσεις του, εξαπέλυσε 
κύμα διώξεων κατά των Κούρ-
δων αντιστασιακών, και όχι μόνο, 
αλλά και σε χιλιάδες αριστερούς, 
ενώ απαγόρευσε κάθε επαφή 
του Οτσαλάν με τους δικηγόρους 
και τους οικείους του. Με την 
τουρκική οικονομία να καλπά-
ζει το 2011 με ρυθμό ανάπτυξης 
8,5%, με την κεμαλική αντιπολί-
τευση να μην μπορεί να σηκώσει 
κεφάλι, με την κόντρα με το Ισ-
ραήλ να αναβαθμίζει την Τουρ-
κία ως τη σημαντικότερη ισλαμι-
κή χώρα, αλλά και τις σχέσεις με 
το Ιράν να αποκτούν νέα βαρύ-
τητα και πολλοί να προεξοφλούν 
ιρανοτουρκικό άξονα, η Τουρκία 
φαινόταν να είναι η ανερχόμενη 
δύναμη στην ευρύτερη περιοχή 
και ο ίδιος ο Ερντογάν βρισκόταν 
στο ζενίθ της φήμης του. 

Ί 
σως η αιφνίδια εκτίναξη της 
Τουρκίας να ενεργοποίησε 
φοβικά αντανακλαστικά σε 
διάφορες χώρες. Έτσι, αυτό 

το καλοκαίρι, η ευκαιρία που ανοί-
χτηκε στην Τουρκία, με τη συρια-
κή κρίση, να επεκτείνει την επιρ-
ροή της σε μια γειτονική χώρα, απο-
δεικνύεται μέρα με τη μέρα ως η πιο 
άστοχη επιλογή του Ερντογάν από 
τότε που ανέλαβε την εξουσία. Στην 
Τουρκία πριν το συνέδριο του AKP 
δύο σενάρια υπήρχαν για το συρι-
ακό. Το ένα έλεγε ότι πρέπει να πα-
τήσουν λίγο φρένο στο Συριακό και 
να μειώσουν την πίεση για αποχώ-
ρηση του Άσαντ, αφού και οι Αμε-
ρικανοί αρχίζουν να κάνουν δεύτε-

ρες σκέψεις για το καθεστώς της Συ-
ρίας. Το δεύτερο έλεγε ότι, πριν τελ-
ματωθεί περαιτέρω η κατάσταση, να 
δράσουν άμεσα. Μετά την επίθεση 
που δέχτηκε η Τουρκία από συρια-
κό έδαφος, χωρίς να ξέρουν αν ήταν 
Κούρδοι, αντιστασιακοί ή καθεστω-
τικοί αυτοί που την έκαναν, ο Ερντο-
γάν έχει τη δικαιολογία που χρειά-
ζεται για να προχωρήσει το δεύτερο 
σενάριο. Αλλά και πάλι, παρόλο που 
πήρε το πράσινο φως από τη Βουλή, 
η τουρκική κυβέρνηση δεν φαίνεται 
έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα. Οι 
χειρισμοί Ερντογάν – Νταβούτογλου 
στο συριακό ξεσηκώνουν αντιδρά-
σεις και στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας. σε πρόσφατη δημοσκόπηση 
το 56% των πολιτών δεν εγκρίνει 
την ακολουθούμενη πολιτική, ενώ 
την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν έξω από τη τουρκική 
Βουλή αντιπολεμικές διαδηλώσεις. 

Το άλλο μεγάλο αγκάθι είναι το 
Κουρδικό, όπου κάθε εβδομάδα οι 

αντάρτες του PKK καταφέρουν αι-
ματηρά πλήγματα στον τουρκικό 
στρατό. Υπάρχει μάλιστα η καταγγε-
λία του Τούρκου βουλευτή του AKP, 
Σαμίλ Ταγιάρ, ότι Τούρκοι διοικητές 
συνδιαλέγονται με τους αντάρτες για 
να μη χτυπήσουν τα στρατόπεδα και 
τα φυλάκιά τους και σε αντάλλαγμα 
να τους επιτρέψουν τη διέλευση για 
να χτυπήσουν γειτονικά! Αν αυτή η 

καταγγελία αληθεύει, σημαίνει ότι 
οι αδιάκοπες επιθέσεις του PKK 
έχουν καταβάλει σε σημαντικό βαθ-
μό το ηθικό του τουρκικού στρατού. 
Κάτι που επίσης προβλημάτισε την 
τουρκική κυβέρνηση ήταν πρόσφα-
το δημοσίευμα των Νιου Γιορκ Τά-
ιμς, σχετικά με τα νέα κράτη που θα 
δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια. 
Ανάμεσα σε αυτά συμπεριέλαβαν 
και το Κουρδιστάν, μάλιστα σε χάρ-
τη που συνόδευε το κείμενο, παρου-
σιαζόταν το αυτόνομο Κουρδιστάν 
του Β. Ιράκ ως ήδη ανεξάρτητο κρά-
τος, ενώ οι περιοχές που κατέχουν 
η Τουρκία, η Συρία και το Ιράν, ως 
κουρδικά εδάφη. Ο Ερντογάν, υπο-
λογίζοντας όλα αυτά, την προηγού-
μενη εβδομάδα άνοιξε ένα παρά-
θυρο για έναρξη διαπραγματεύ-
σεων με τους Κούρδους. Φυσικά, 
ο όρος που έθεσε, να παραδώσουν 
πρώτα οι αντάρτες τα όπλα τους και 
μετά να ξεκινήσει διάλογος, δεν θα 
μπορούσε να γίνει δεκτός από το 

PKK, αλλά και μόνο ότι ανοίγει αυ-
τόν το δρόμο και δοκιμάζει τις σχέ-
σεις του με τους φασίστες Γκρίζους 
Λύκους, που θα τους χρειαστεί στο 
επόμενο διάστημα, είναι ενδεικτικό 
της κατάστασης που βρίσκεται. 

Και σαν μην έφταναν το Συρια-
κό και Κουρδικό,  στον ορίζοντα δια-
φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο με το 
Ιράκ. Ο Ιρακινός πρωθυπουργός, 
Νούρι αλ Μάλικι (σιίτης στο θρή-
σκευμα), αρνήθηκε την πρόσκλη-
ση του Ερντογάν να παραστεί στο 
συνέδριο του AKP. Οι σχέσεις των 
δύο χωρών είναι τεταμένες, επειδή 
η Τουρκία παρέχει άσυλο στον Ιρα-
κινό αντιπρόεδρο Τάρεκ αλ Χασεμί 
(σουνίτης), ο οποίος στο Ιράκ έχει κα-
ταδικαστεί ερήμην σε θάνατο με την 
κατηγορία ότι είχε δώσει εντολή για 
δύο δολοφονίες. Αυτή την εβδομά-
δα έσκασε νέα βόμβα από το Ιράκ: 
Η ιρακινή κυβέρνηση, μέσω του εκ-
προσώπου της, Αλί Νταμπάγκχ, κά-
λεσε την Τουρκία να σταματήσει να 
επιτίθεται στους Κούρδους αντάρ-
τες, από τις ημιαυτόνομες περιοχές 
του ιρακινού Κουρδιστάν, που τυπι-
κά είναι ιρακινή επικράτεια. Ζήτη-
σε επίσης να φύγουν οι ξένες βάσεις 
από το ιρακινό έδαφος. Η Τουρκία, 
ήδη από το 1995 είχε συμφωνήσει 
με τον Σαντάμ Χουσεΐν να δημιουρ-
γήσει στρατιωτική βάση στο Β. Ιράκ, 
για να διευκολύνει την αντιμετώ-
πιση του PKK. Τώρα η νέα ιρακινή 
κυβέρνηση ζητά από την Τουρκία 
να κλείσει τη βάση της στην οποία 
στρατοπεδεύουν 1.000 στρατιώτες, 
και ουσιαστικά θέλει να βοηθήσει 
το PKK σε μια περίοδο που πιέζεται 
στρατιωτικά από την Τουρκία, απε-
λευθερώνοντάς του διέξοδο προς το 
Ιράκ. 

Το κύρος της Τουρκίας στον 
μουσουλμανικό κόσμο παραμένει 
υψηλό, αλλά περιορίζεται σταδιακά 
στον σουνιτικό κόσμο, ενώ οξύνο-
νται οι αντιθέσεις με τον σιϊτικό. Από 
την άλλη πλευρά, ενώ προσπαθού-
σε να αποδεσμευθεί από τις ΗΠΑ, 
το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας του 
Συριακού, αγκιστρώνεται και πάλι 
σ’ αυτές. Ο νεοθωμανισμός συνα-
ντά τα όρια του· κάτι που το βλέπου-
με και στην τουρκική οικονομία, η 
οποία φέτος θα αναπτυχθεί κατά 3%, 
αντί 4% που ήταν οι προβλέψεις, και 
μέσα στο AKP υπάρχουν φωνές (π.χ. 
του υπ. Οικονομικών Μπαμπατσάν) 
που αναφέρουν ότι η ψαλίδα εισα-
γωγών-εξαγωγών ανοίγει ανησυχη-
τικά υπέρ των πρώτων και πρέπει 
να ακολουθηθεί μια πιο σφιχτή οι-
κονομική πολιτική. 

Του Γιάννη Ξένου 

Τουρκία: Πολλαπλασιάζονται τα μέτωπα 
Συριακό, κουρδικό και στο βάθος... ιρακινό

Η ιρακινή κυβέρνηση κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει να επιτίθεται στους Κούρδους αντάρτες από τις 
ημιαυτόνομες περιοχές του ιρακινού Κουρδιστάν... 

“ 

Ίσως η αιφνί-
δια εκτίναξη 
της Τουρκίας να 
ενεργοποίησε 
φοβικά αντανα-
κλαστικά σε δι-
άφορες χώρες
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Τρεις ηχηρές τοποθετήσεις, τέσσερα 
μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα σημα-
δεύουν την πορεία της Τουρκίας προς 
την «επόμενη μέρα», που ως κύριο χα-
ρακτηριστικό της θα έχει την προαναγ-
γελθείσα μεταπήδηση του Ταγίπ Ερντο-
γάν το 2014 στην Προεδρία της ∆ημο-
κρατίας, με βάση το νέο Σύνταγμα που 
εκπονείται και που ο ίδιος θα το προτι-
μούσε ημιπροεδρικό. 

Τ 
ην Παρασκευή ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ 
Νταβούτογλου απευθύνθηκε 
στη Γενική Συνέλευση των Ηνω-

μένων Εθνών απευθύνοντας, με αφορμή 
την κρίση της Συρίας, μια θερμή συνηγο-
ρία υπέρ της responsibility to protect (R2P) 
ήτοι της συλλογικής ευθύνης των διεθνών 
δυνάμεων να επεμβαίνουν σε κρίσεις όπου 
απειλούνται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να απαντή-
σει στο ερώτημα πώς η χώρα του θα απο-
φύγει τον κίνδυνο, αντί να συσπειρώσει ευ-
ρύτερες δυνάμεις, να συρθεί, μόνη της, βα-
θύτερα στο συριακό αδιέξοδο -κίνδυνο που 
εικονογράφησε πολύ χαρακτηριστικά ο 
ισχυρισμός του σαουδαραβικού τηλεοπτι-
κού δικτύου Αλ-Αραμπίγια ότι οι συριακές 
δυνάμεις εκτέλεσαν τους αιχμαλωτισθέντες 
εν ζωή πιλότους του τουρκικού αεροσκά-
φους που κατέρριψαν.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Τα-
γίπ Ερντογάν στο συνέδριο του κυβερνώ-
ντος Κόμματος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης, όπου «εστέφθη» για τρίτη φορά πρόε-
δρος, ξεδίπλωσε σε μία ομιλία-ποταμό, δι-
άρκειας δυόμισι ωρών, τις φιλοδοξίες του 
για την Τουρκία του 2023, οπότε θα συ-
μπληρωθούν εκατό χρόνια από την ίδρυ-
ση της Τουρκικής ∆ημοκρατίας -με τον 
ίδιο, κατά προτίμηση, να διανύει τη δεύτε-
ρη θητεία του στο ανώτατο πολιτειακό αξί-
ωμα. Περιέγραψε δε διεξοδικά το όραμά 
του για ένα «πλουραλιστικό Σύνταγμα» και 
μία «νέα αδελφοσύνη» η οποία θα τερματί-
σει το κουρδικό ζήτημα. Ωστόσο, απογοή-
τευσε όσους, βασισμένοι σε προηγούμενες 
σχετικές δηλώσεις του Σεντουλάχ Εργκίν, 
ανέμεναν έναν συγκεκριμένο «οδικό χάρ-
τη» για το Κουρδικό, ενδεχομένως με ανα-
γνώριση ρόλου στον κρατούμενο Αμπτου-
λάχ Οτζαλάν και με επανάληψη των συνο-
μιλιών με το ΡΚΚ, σαν αυτές που διεξήχθη-
σαν εμπιστευτικά στο Όσλο το 2010.

Κυρίως δε εντυπωσίασε όλους τους πα-
ρατηρητές, εντός και εκτός Τουρκίας, με 
την παράλειψη οποιασδήποτε μνείας στην 
Ε.Ε. -σε μία σιωπηρή παραδοχή του γεγο-

νότος ότι η αμοιβαία χλιαρότητα έχει ουσι-
αστικά «καταδικάσει» τις ευρωτουρκικές 
διαπραγματεύσεις. Από τους ξένους προ-
σκεκλημένους στο κομματικό συνέδριο, 
αυτός που χειροκροτήθηκε περισσότερο 
ήταν ο ηγέτης της Χαμάς Χαλέντ Μεσαάλ, 
ο οποίος εξήρε τον Ερντογάν ως πρότυπο 
για όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ ο πλέον επι-
φανής Ευρωπαίος δεν ήταν παρά ο πρώ-
ην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ 
Σρέντερ – ζωντανή ανάμνηση μιας εποχής 
που η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας 
είχε ακόμη θερμούς υποστηρικτές στις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Την ∆ευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος 
Αμπντουλάχ Γκιουλ κήρυξε την έναρξη 
της φετινής συνόδου της Εθνοσυνέλευσης, 
με μία ομιλία η οποία στάθηκε σε μεγάλο 
βαθμό σε όσα είχε αποσιωπήσει ο πρωθυ-
πουργός και επίδοξος αντικαταστάτης του. 

Κάλεσε το Κοινοβούλιο να δώσει προτεραι-
ότητα στην νομοθετική εναρμόνιση με το 
κοινοτικό κεκτημένο, ενώ εμφανίσθηκε αι-
σιόδοξος για το μέλλον της ευρωζώνης δη-
λώνοντας ότι πολλές κρίσεις έχουν ξεπερα-
σθεί διεθνώς μετά το Κραχ του 1929 και σε 
αρκετές περιπτώσεις τα πληττόμενα κρά-
τη αναδύθηκαν ισχυρότερα μέσα από μία 
διαδικασία «δημιουργικής καταστροφής». 
Επιπλέον, έδωσε έμφαση στην ανάγκη πε-
ριορισμού του τουρκικού ελλείμματος τρε-
χουσών συναλλαγών -ζήτημα για το οποίο 
υπάρχει ανοιχτή διαφωνία ανάμεσα στον 
Ερντογάν (θιασώτη της χαλαρής νομισματι-
κής πολιτικής) και τον αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης και «τσάρο της οικονομίας» Αλή 
Μπαμπατζάν, ο οποίος βλέπει την ανάγκη 
αύξησης των επιτοκίων.

Άλλωστε, στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών κρύβεται και η υλική βάση 
της έλλειψης ενθουσιασμού που επικρα-
τεί πλέον στην Άγκυρα για την ευρωπαϊ-
κή προοπτική της, εφόσον κατά το πρώτο 
οκτάμηνο του 2012 οι τουρκικές εξαγωγές 
προς την Ε.Ε. υποχώρησαν στο 33,6% του 
συνόλου (έναντι 43,8% το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα) και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα αντικατέστησαν τη Γερμανία από 
την πρώτη θέση των εξαγωγικών αγορών 
της Τουρκίας, με το Ιράκ να προωθείται 
στην τρίτη θέση.

                              
*Αναδημοσίευση: www.capital.gr

Αναπάντητα ερωτήματα 
Κρίσιμες αποσιωπήσεις για την «επόμενη μέρα» στην Τουρκία

Του Κώστα Ράπτη*

Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να ελέγχει τα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας για τα επόμε-
να  10 χρόνια

Η Καμπάνια της Ελευθερίας 2012 είναι μια μεγά-
λη μη βίαιη διαδήλωση που θα διατρέξει την 
ινδική υποήπειρο τον Οκτώβρη του 2012. Ξε-
κινάει την παγκόσμια ημέρα μηβίας, 2 Οκτω-
βρίου, και θα συνεχιστεί για ένα μήνα. Στην 
Ινδία, όπου θα πραγματοποιηθεί και το μεγα-
λύτερο μέρος της κινητοποίησης, 100.000 
άνθρωποι, που αντιπροσωπεύουν διαφορε-
τικές αγροτικές κοινότητες, ιδιαίτερα άκλη-
ρων, φτωχών και μικρών καλλιεργητών, θα 
πορευτούν επί 350 χιλιόμετρα από το Γκβαρ-
λιόρ (κοντά στο Ταζ Μαχάλ), στο Νέο ∆ελχί. 
Η διαδήλωση θα θέσει το ζήτημα της γης, ως 
κύριο πόρο για την ανάπτυξη και την μείωση 
της φτώχειας, και θα καταγγείλει την εξαθλί-
ωση και την απαλλοτρίωση της γης ως έναν 
από τους κύριους λόγους που αποτρέπουν 
την εθνική και την παγκόσμια ανάπτυξη. ∆ιότι, 
η γη και το βιός των ανθρώπων που ζουν από 
αυτή είναι στοιχεία θεμελιώδη για την ελευ-
θερία όλης της ανθρωπότητας. 

Η διαδήλωση «Jan Satyagraha 2011» βασίζεται 
στην μεγάλη διαδήλωση «Salt Satyagraha» 
που πραγματοποιήθηκε από τον Γκάντι το 
1930 […]. Είναι μια απόπειρα του λαού να ξε-
σηκωθεί για τα βασικά του δικαιώματα και να 
μιλήσει για την προοπτική οικοδόμησης πε-
ρισσότερο εξισωτικών δομών διακυβέρνη-
σης. Η διαδήλωση του 2012 θ’ αποτελείται 
από έναν πειθαρχημένο σχηματισμό πλήθους 
που θα εφαρμόζει τη μηβία, προκειμένου να 
επιδείξει την δύναμη της ινδικής υπαίθρου 
και να καταδείξει την σημασία της γεωργίας 
και της παραγωγής τροφίμων ως θεμέλιου 
ύπαρξης της αστικής Ινδίας. 

Η διαδήλωση του 2012 οργανώθηκε για πολ-
λούς λόγους. Αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού της ινδικής υποηπείρου 
τίθεται στο περιθώριο. Οι αυτοκτονίες των 
αγροτών βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. 
∆ιαδοχικές κυβερνήσεις προωθούν ως λύση 
στη φτώχεια την υποστήριξη των βιομηχανι-
ών και την πρόνοια, αλλά αυτές οι κινήσεις 
απέτυχαν να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώ-
πων. Οι ηγέτες της Ινδίας συχνά μιλούν για 
την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά δεν 
δρουν προς αυτή τη κατεύθυνση γιατί κάτι τέ-
τοιο προϋποθέτει την ριζική αναδιανομή της 
γης. […]

Η πορεία του 2012 βασίζεται στην ανάλογη 
εμπειρία που αποκομίσαμε το 2007. Τότε, υπό 
το βάρος ίσως της μεγαλύτερης μηβίαιης δια-
δήλωσης που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην 
Ινδία, η κυβέρνηση δέχθηκε και υποσχέθη-
κε να ικανοποιήσει πολλά από τα αιτήματά 
μας. Ωστόσο, μόλις το ζήτημα ξεχάστηκε από 
τα απογευματινά δελτία ειδήσεων, η κυβέρ-
νηση εγκατέλειψε της υποσχέσεις της και ερ-
γάστηκε περισσότερο για να καταπολεμήσει 
τα ίδια τα κοινωνικά κινήματα. Αυτή η επίθεση 
ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την τάση για να 
πραγματοποιηθεί μια νέα, πιο ισχυρή και πιο 
μαζική διαδήλωση, το 2012… 

από τη σελίδα των διοργανωτών 
http://www.ektaparishad.com

Ινδία: Η 
διαδήλωση 
των 100.000
αγροτών

“ 

Την Κυριακή, ο Ταγίπ 

Ερντογάν ξεδίπλωσε 

τις φιλοδοξίες του για 

την Τουρκία του 2023, 

οπότε θα συμπληρω-

θούν εκατό χρόνια από 

την ίδρυση της Τουρκι-

κής ∆ημοκρατίας
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Σχεδόν 17 εκατομμύρια Αμερικανοί, ή 
περίπου το 5,5% του πληθυσμού της χώ-
ρας, υποφέρουν από πείνα και έχουν πε-
ράσει τουλάχιστον μια ολόκληρη μέρα 
χωρίς τροφή τους τελευταίους τρεις μή-
νες, λόγω έλλειψης χρημάτων. Άλλα 33 
εκατομμύρια έχουν τη δυνατότητα να 
αγοράζουν μόνο τροφή χαμηλής ποιότη-
τας και αντιμετωπίζουν προβλήματα αβι-
ταμίνωσης. Αδιάφορη για τις ανάγκες αυ-
τών των ανθρώπων, η Ουάσιγκτον έχει 
στρέψει την οικονομία της προς την πα-
ραγωγή οπλικών συστημάτων. Αυτή η 
τάση προς μια πολεμική οικονομία, η 
οποία ξεκίνησε το 1995 με την κυβέρνη-
ση Κλίντον, επιταχύνθηκε απότομα μετά 
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με 
την κυβέρνηση του Μπους του νεώτερου, 
και συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό με την 
κυβέρνηση Ομπάμα. 

Π 
άνω από 50 εκατομμύρια άν-
θρωποι, στους οποίους συμπε-
ριλαμβάνονται 17 εκατομμύρια 
παιδιά, είναι «τροφικά ανασφα-

λείς», πράγμα που σημαίνει χωρίς επαρκές 
φαγητό «λόγω έλλειψης χρημάτων και άλ-
λων πόρων». Τα ανωτέρω στοιχεία δεν αφο-
ρούν κάποια φτωχή χώρα της Υποσαχάριας 
Αφρικής, αλλά τις ΗΠΑ, τη χώρα με τη μεγα-
λύτερη οικονομία στον κόσμο, σύμφωνα με το 
υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (στοιχεία του 
Σεπτεμβρίου του 2012).

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του 
Μπους του νεώτερου (2001-2008), ο αριθμός 
των Αμερικανών πολιτών, που δεν τρέφονται 
επαρκώς και βασίζονται σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και κουπόνια σίτισης για την επι-
βίωσή τους, αυξήθηκε από 33 σε 49 εκατομ-
μύρια. Στα χρόνια που τη χώρα κυβέρνησε ο 
Ομπάμα, ο αριθμός των υποσιτιζόμενων Αμε-
ρικανών ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια, αριθ-
μός που ισοδυναμεί με το 16,4% του πληθυ-
σμού, ενώ το 2001 ανερχόταν στο 12,2%. Από 
τα 50 αυτά εκατομμύρια, τα 17 βρίσκονται 
σε μια κατάσταση «πολύ χαμηλής τροφικής 
ασφάλειας», δηλαδή αντιμετωπίζουν καθημε-
ρινά το φάσμα της πείνας.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν την ικανοποίηση να 
ζουν σε μια χώρα της οποίας η «ασφάλεια» εί-
ναι εγγυημένη από στρατιωτικές δαπάνες που 
–σύμφωνα με το SIPRI– διπλασιάστηκαν κατά 
την 8ετία Μπους και αυξήθηκαν επί Ομπά-
μα από 621 δισ. δολάρια το 2008 σε 711 δισ. 
δολάρια το 2011. Υπολογιζόμενες σε μια στα-
θερή αξία του δολαρίου του 2010 (δηλ. άνευ 
πληθωρισμού), οι στρατιωτικές δαπάνες των 
ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 80% από το 2001 στο 
2011. Οι πραγματικές στρατιωτικές δαπά-
νες των ΗΠΑ, ισοδύναμες με το 41% των πα-
γκοσμίων στρατιωτικών δαπανών, είναι, στην 
πραγματικότητα, πολύ μεγαλύτερες και, αν 
συνυπολογίσουμε κι άλλα έξοδα στρατιωτι-

κής φύσης (όπως τα 125 δισ. δολάρια ετησί-
ως για πληρωμή συντάξεων των αποστρατευ-
θέντων μελών των ενόπλων δυνάμεων), τότε 
ξεπερνούν το ήμισυ των παγκοσμίων στρατι-
ωτικών δαπανών. Με αυτό τον τρόπο, όπως 
αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2012, 
το Πεντάγωνο μπορεί να διατηρεί «στρατιω-
τικές δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση 
είτε στους παρόντες πολέμους είτε σε πιθανές 
μελλοντικές συγκρούσεις». Ταυτόχρονα, έχει 
τη δυνατότητα να «επενδύει σε μακροπρόθε-
σμους επιστημονικούς και τεχνολογικούς νε-
ωτερισμούς για να εξασφαλίζει την πρόσβα-
ση του έθνους στα άριστα αμυντικά συστήμα-
τα παγκοσμίως».

Έτσι, περίπου 100 δισ. εκατομμύρια σε κα-
ταθέσεις «επανεπενδύονται σε τομείς υψηλής 
προτεραιότητας», ξεκινώντας με τα μη επαν-
δρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη, τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους με 
πυραύλους, ενώ τηλεκατευθύνονται από ένα 
ασφαλές κέντρο ελέγχου, δέκα χιλιάδες χιλιό-
μετρα μακριά από τις εμπόλεμες ζώνες.

Εδώ η πραγματικότητα ξεπερνά την επι-
στημονική φαντασία του Χόλιγουντ. Η Λόκχιντ 
Μάρτιν αναπτύσσει ένα νέο τύπο μη επανδρω-
μένου αεροσκάφους για τις ειδικές δυνάμεις. 
Για να αυξηθεί η αυτονομία του, το σκάφος 
θα επαναφορτίζεται εν πτήσει από ακτίνες λέ-
ιζερ στο έδαφος. Όσο για την Νόρθροπ Γκρού-
μαν, αναπτύσσει ένα υπερφιλόδοξο πρόγραμ-
μα, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα 
κινούνται με πυρηνική ενέργεια και θα έχουν 
τη δυνατότητα να παραμένουν σε συνεχή πτή-
ση, όχι για μέρες, αλλά για μήνες. Επίσης, η ίδια 
εταιρεία σχεδιάζει το X-47B, ένα ρομποτικό αε-
ροσκάφος, το οποίο χάρη στην προγραμμα-
τιζόμενη μνήμη του θα έχει τη δυνατότητα να 
απογειώνεται, να προσγειώνεται και να εκτελεί 
την αποστολή του αυτόνομα.

Με δεδομένα τα απίστευτα κόστη των πα-
ραπάνω προγραμμάτων, το Πεντάγωνο έχει 
ήδη συντάξει μια λίστα πιστών συμμάχων, 
στους οποίους μπορεί να πουλήσει τα σχεδια-
σμένα για ρομποτικό πόλεμο, μη επανδρωμέ-
να αεροσκάφη νέας γενιάς. Χωρίς αμφιβολία, 
η Ιταλία θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα 
σπεύσουν να αγοράσουν τα καινούρια «παι-
χνίδια». Σημειωτέον ότι έχει ήδη προμηθευτεί 
το MQ-9A Πρέντατορ Β, το τελευταίο μοντέ-
λο μη επανδρωμένου αεροσκάφους της αμε-
ρικανικής εταιρείας Τζένεραλ Ατόμικς. Στο 
μέλλον, η Ιταλία θα αγοράσει και το πυρηνι-
κό μοντέλο, το οποίο, αφού απογειωθεί πάνω 
από τα κεφάλια των 50 εκατομμυρίων Αμερι-
κανών σε συνθήκες «τροφικής ανασφάλειας», 
θα πετάξει πάνω από τους άνεργους Ιταλούς 
(και εκατομμύρια άλλους άνεργους Ευρωπαί-
ους), οι οποίοι καταλαμβάνουν τις βιομηχανί-
ες που έχουν επιλεγεί να κλείσουν.

Από το voltaire.net
Μετάφραση: Dean M.

Η οικονομία του θανάτου
Προτεραιότητες και οι καταστροφικές παραλείψεις του αμερικανικού καθεστώτος

Του Μάνλιο Ντινούτσι 

Πάνω από 50 εκατ. άνθρωποι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 17 εκατ. παιδιά, είναι 
«τροφικά ανασφαλείς», πράγμα που σημαίνει χωρίς επαρκές φαγητό 

Τη ∆ευτέρα, 1η Οκτωβρίου, το ανεξάρτητο κρα-

τίδιο του Γιβραλτάρ αναγνωρίστηκε από την 

UEFA ως προσωρινό μέλος, κάτι που λογικά 

θα προκαλέσει αντιδράσεις και ενδεχομένως 

μποϊκοτάζ από την Ισπανία. 

«Η επιτροπή αναγνώρισε το Γιβραλτάρ ως προ-

σωρινό μέλος της UEFA από την 1η Οκτωβρί-

ου του 2012, ύστερα από απόφαση του ∆ιε-

θνές ∆ικαστηρίου της Λοζάνης, τον Αύγουστο 

του 2011. Η απόφαση εάν το Γιβραλτάρ γίνει 

πλήρες μέλος της UEFA θα παρθεί στο ετή-

σιο συνέδριο που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο 

τον Μάιο του 2013», αναφέρεται στην ανακοί-

νωση της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομο-

σπονδίας.

Το Γιβραλτάρ, εάν αναγνωριστεί, θα γίνει το 54ο 

μέλος της UEFA και το μικρότερο που θα συμ-

μετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με 

πληθυσμό 28.000. Βέβαια, τα πράγματα δεν 

είναι τόσο απλά, ούτε και μόνο ποδοσφαιρι-

κά. Η Ισπανία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτη-

σία του Γιβραλτάρ, που ήταν αποικία της Με-

γάλης Βρετανίας από το 1713 και τη συνθήκη 

της Ουτρέχτης.

Οι Ισπανοί εναντιώνονται στο να αναγνωριστεί το 

Γιβραλτάρ ως μέλος της UEFA και έχουν απει-

λήσει στο παρελθόν πως θα μποϊκοτάρουν τις 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με διά-

ταγμα του Ανώτερου Αθλητικού ∆ικαστηρίου 

της Ισπανίας, όλες οι αθλητικές ομοσπονδί-

ες της χώρας είναι υποχρεωμένες να μπλο-

κάρουν πιθανές αιτήσεις από ομάδες του Γι-

βραλτάρ.

Βεβαίως, οι Ίβηρες φοβούνται πως εάν γίνει το 

Γιβραλτάρ πλήρες ανεξάρτητο μέλος της ευ-

ρωπαϊκής ποδοσφαιρικής οικογένειας, τότε η 

Καταλονία και η Χώρα των Βάσκων θα απαι-

τήσουν να πάρουν και τη δική τους αναγνώ-

ριση, αφού και οι δύο έχουν εθνικές ομάδες. 

Ειδικά μετά το τεράστιο συλλαλητήριο που 

έγινε τις προάλλες στη Βαρκελώνη και τις αυ-

ξανόμενες φωνές για ανεξαρτησία της Κατα-

λονίας, όλα είναι πιθανά και άκρως πολιτικά 

στην παρούσα συγκυρία. 

Αλ. Μίχ

Γιβραλτάρ: 
Ανάβουν 
φωτιές στην 
ΟΥΕΦΑ

“ 

Aναπτύσσoυν ένα υπερ-

φιλόδοξο πρόγραμμα, 

όπου τα μη επανδρω-

μένα αεροσκάφη θα κι-

νούνται με πυρηνική 

ενέργεια και θα έχουν 

τη δυνατότητα να παρα-

μένουν σε συνεχή πτή-

ση, όχι για μέρες, αλλά 

για μήνες. 
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Την προηγούμενη Κυριακή, ο 
οργανισμός «Τέλος στο Ελλη-
νικό Χρέος» παραχώρησε συ-
νέντευξη Τύπου στο ξενοδο-
χείο Πρέζιντεντ παρουσία πε-
ρισσότερων από 500 ατόμων 
και ενημέρωσε για τους σκο-
πούς της κίνησής του. Κεντρι-
κοί ομιλητές ήταν οι ομογενείς 
Αρτέμιος Σώρρας και ο επικε-
φαλής του Οργανισμού, Μανό-
λης Λαμπράκης. Ισχυρίστηκαν 
ότι έχουν ήδη καταθέσει 600 
δισ. δολάρια για την Ελλάδα και 
50 δισ. δολάρια για την Κύπρο, 
σε τράπεζες του Καναδά. Βασι-
κό όρο θέτουν να γίνει εξονυ-
χιστικός λογιστικός έλεγχος για 
το πού πήγαν τα λεφτά. Όταν 
τους ζητήθηκαν κάποιες εγγυ-
ήσεις ότι έχουν αυτά τα χρήμα-
τα, απάντησαν ότι τέτοιες εγγυ-
ήσεις θα δοθούν μόνο στην Κυ-
βέρνηση, όταν θα συναντηθούν 
μαζί της. Ο Σώρρας δήλωσε ότι 
θα διαθέσουν μεγαλύτερο ποσό 
από τα 320 δισ. που είναι το 
χρέος της χώρας, για να επανέλ-
θουν οι συντάξεις και οι μισθοί 
των στρατιωτικών στα επίπεδα 

προ μνημονίου, στην παιδεία 
και την ανάπτυξη.

Η 
υπόθεση έχει λάβει 
μεγάλη προβολή από 
τα ΜΜΕ. Ο «έγκυρος» 
Αντέννα μέσω της εκ-

πομπής του Παπαδάκη, έδωσε 
βήμα στα μέλη του οργανισμού την 
Τετάρτη 3 και  την Πέμπτη 4 Οκτω-
βρίου, ενώ η είδηση έχει προβληθεί 
και σε άλλα μεγάλα Μέσα.

Το φοβερό στην υπόθεση αυτή 
είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, και 
ανάμεσά τους και «σοβαροί» δημο-
σιογράφοι, που πιστεύουν ότι αυτή 
η υπόθεση μπορεί να έχει έστω και 
ψήγματα αλήθειας. 

Πρώτα από όλα, το ποσό που 
λένε ότι συγκέντρωσαν είναι δυό-
μισι φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας! Το 
ποσό που αναφέρουν ότι έχουν κα-
ταθέσει είναι αστρονομικό. Για να 
έχουμε μια κλίμακα σύγκρισης, ο 
Κάρλος Σλιμ ο πλουσιότερος άν-
θρωπος του κόσμου, κατά τη λίστα 
του Φορμπς έχει περιουσία αξίας 
69 δισ. δολαρίων και ο επόμενος 
στη λίστα, Μπιλ Γκέιτς, 61 δισ. Από 
έναν πρόχειρο υπολογισμό οι δέκα 
πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν πε-

ριουσία 395,4 δισ. και ανάμεσά τους 
δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. 

Και συνεχίζουν, λέγοντας και 
άλλα απίστευτα πράγματα, ότι δη-
λαδή υπάρχουν και άλλα διαθέσι-
μα κεφάλαια για την Ελλάδα αν δεν 
φτάσουν αυτά, ότι θα δώσουν και 
άλλα 48 δισ. στην Κύπρο με ΑΕΠ το 
2009 22 δισ., αλλά και ότι 24 κράτη 
τους έπιασαν στη σύνοδο του ΟΗΕ 
και τους ζήτησαν και αυτοί κεφά-

λαια. Ενώ θα φτιάξουν και τράπεζα 
(Τράπεζα Πατρώας Γης), για να αγο-
ράσουν γη Ελληνοκυπρίων στα Κα-
τεχόμενα.

Το να κυκλοφορούν απίστευτες 
ειδήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, 
είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. 
Πριν μερικά χρόνια ήταν η τρέλα με 
την Ομάδα Έψιλον, που αγωνιζό-
ταν για  να επικρατήσουν τα ελληνι-
κά ιδανικά σε όλο τον πλανήτη και 

τα μέλη της είχαν ασύλληπτες δυνά-
μεις. Τα τελευταία χρόνια, με την οι-
κονομική κρίση το ενδιαφέρον έχει 
μετατοπιστεί στην οικονομία, έτσι 
πριν κάνα χρόνο ήταν η περίπτωση 
της Τράπεζας της Ανατολής, που και 
πάλι αναφερόταν ένα αστρονομικό 
ποσό που θα έσωζε τη χώρα. Τώρα 
όμως τέτοιες ειδήσεις παρεισφρεί-
ουν και στα «σοβαρά» ΜΜΕ, απο-
κτούν μεγαλύτερη αληθοφάνεια και 
ευρύτερος κόσμος, και όχι μόνο αυ-
τοί που έχουν πρόσβαση στο ίντερ-
νετ, τις αντιμετωπίζουν ως «σοβα-
ρές». 

Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα 
φαινόμενα λειτουργούν ως ναρ-
κωτικές ουσίες αλλοιώνοντας την 
πραγματικότητα και σταδιακά τη 
συνείδηση των ανθρώπων που τις 
πιστεύουν. Τους κάνουν να πιστεύ-
ουν ότι «λύση» υπάρχει και μάλι-
στα είναι πολύ εύκολη, αλλά κάποια 
κέντρα δεν επιτρέπουν να εφαρμο-
στεί. Και επειδή οι ελπίδες στην εύ-
κολη «λύση» γρήγορα διαψεύδονται 
αυτοί που την πιστεύουν πέφτουν 
σε κατάθλιψη ότι τελικά τίποτα δεν 
μπορεί να γίνει. Και έτσι αναμένουν 
άπραγοι μέχρι την επόμενη «λύση» 
που θα τους ξεσηκώσει. 

Από τους Έψιλον στους δισεκατομμυριούχους Ομογενείς

Μια ακόμα «εύκολη λύση» στη χώρα των Καματερών

Της Σύνταξης

Έντονη ήταν η αντίδραση της 
ΠΟΕ ΟΤΑ κατά της προγραμ-
ματισμένης συνάντησης ΚΕ∆Ε-
ΤΡΟΙΚΑΣ στις 2 Οκτωβρίου. Σε 
μια αγωνιστική κινητοποίηση, 
ομάδα εργαζομένων έφραξε με 
σκουπίδια την είσοδο του κτηρί-
ου στην οδό Γενναδίου όπου στε-
γάζονται τα γραφεία της ΚΕ∆Ε. 
Αποτέλεσμα ήταν να μην μπορέ-
σει να περάσει το κλιμάκιο της 
Τρόικας που επρόκειτο να συνα-
ντηθεί με τις παρατάξεις (Ν. ∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΑΣΟΚ) του ∆.Σ. 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων. 
Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμε-
νοι αρχικά αποδοκίμασαν έντο-
να τους τροϊκανούς και κατόπιν 
τους κυνήγησαν με καφέδες και 
νερά, με συνέπεια η συνάντηση 
να μη γίνει. Όπως δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ 

στην ΚΕ∆Ε, Σπύρος Τσόκας: «Θε-
ωρούμε πως, εάν τα συλλογικά 
όργανα συναντώνται με την Τρό-
ικα και διαπραγματεύονται, τότε 
καταργείται όχι μόνο η κυβέρ-
νηση της χώρας, αλλά και αυτή η 
ίδια η εθνική ανεξαρτησία». 

Τα συγκεκριμένα επεισόδια εί-
ναι ένα μικρό μέρος μόνο τη ανα-
ταραχής που επικρατεί τους τελευ-
ταίους μήνες στην τοπική αυτοδιοί-
κηση. Τα τρία τελευταία χρόνια του 
μνημονίου η κρατική επιχορήγηση 
προς τους δήμους μειώθηκε κατά 
60%, με την κυβέρνηση να προα-
ναγγέλλει μέσα στον Αύγουστο επι-
πλέον περικοπές κατά 30%. Είναι 
αυτονόητο ότι οι μειώσεις αυτές οδη-
γούν με δραματικό τρόπο στην κα-
τάρρευση της λειτουργίας των δή-
μων και κατ’ επέκταση του κοινω-
νικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοί-
κησης με την ταυτόχρονη αδυναμία 
πληρωμής μισθών και υποχρεώσε-
ων  να είναι πλέον πραγματικότητα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο πρόεδρος της Οικονομικής Επι-
τροπής της ΚΕ∆Ε ∆. Τσιαντής, η ση-
μερινή υποχρηματοδότηση θα οδη-
γήσει από τον Οκτώβριο τους μισούς 
περίπου δήμους (περίπου 160) σε 
καθεστώς άμεσου προβλήματος 
ρευστότητας για το επόμενο χρονι-
κό διάστημα. Ανάμεσά τους, μάλιστα, 
τέσσερις από τους πέντε μεγάλους: 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και 
Λάρισας.

Ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι 
βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα 
χρεοκοπίας. Ήδη επτά δήμοι δεν κα-
τόρθωσαν να καταβάλουν μισθούς 
τον Σεπτέμβριο. Την αρχή έκανε ο 
δήμος Περάματος και ακολούθησαν 
οι δήμοι Τήλου, Αίγινας, Τρικκαίων, 
Καρδίτσας, Καισαριανής και Αχαρ-
νών. Ο τελευταίος μάλιστα έβαλε στις 
21 Σεπτεμβρίου επ’ αόριστον λουκέ-
το λόγω της δεινής οικονομικής του 
κατάστασης. Άσχετα αν λειτουργεί 
με το ελάχιστο προσωπικό ασφαλεί-

ας (απλήρωτο και αυτό), ουσιαστικά 
είναι το πρώτο επίσημο λουκέτο που 
μπαίνει σε δήμο της  χώρας.  

Οι εκτιμήσεις από όλες τις μεριές 
πλέον συμφωνούν. Την πορεία του 
δήμου Αχαρνών θα ακολουθήσει η 
συντριπτική πλειοψηφία των δήμων, 
μιας και μέρα με τη μέρα τα οικονο-
μικά προβλήματα αυξάνονται και οι 
δήμοι αδυνατούν να εκπληρώσουν 
τις στοιχειώδεις ανταποδοτικές υπη-
ρεσίες. Μήνα με το μήνα οι παιδικοί 
σταθμοί, η καθαριότητα, το πράσινο, 
η Βοήθεια στο Σπίτι, όλα  τα κοινω-
νικά προγράμματα καταρρέουν με 
την κυβέρνηση να αδιαφορεί ή πιο 
σωστά να μεθοδεύει το πέρασμα του 
συνόλου των ανταποδοτικών υπη-
ρεσιών σε εργολάβους, οι οποίοι 
ήδη καιροφυλακτούν. 

Το επόμενο χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον οι εργαζόμενοι σκοπεύ-
ουν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις 
τους στο χώρο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Οι κινητοποιήσεις όμως αυ-

τές δεν μπορούν παρά να είναι στα 
πλαίσια ενός κοινού μετώπου αυ-
τοδιοίκησης, εργαζομένων και κοι-
νωνίας. Ενός κοινού μετώπου ενά-
ντια στη μνημονιακή πολιτική της 
κυβέρνησης και τη νεοφιλελεύθερη 
λογική της τρόικας. Ενός μετώπου 
αντίστασης στον αυταρχισμό και την 
καταστολή, την οποία χρησιμοποιεί 
ολοένα και περισσότερο, ολοένα και 
εντονότερα η πρόθυμη κυβέρνηση 
του μνημονίου. 

Ήδη η ΠΟΕ ΟΤΑ έχει δηλώσει 
τη συμμετοχή της στην επόμενη συ-
νάντηση των εργαζομένων και των 
κινημάτων, που έχει οριστεί για τη 
∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 18:00 
στην Πλατεία Συντάγματος. 

Σε αυτό το ραντεβού θα είμαστε 
εκεί. 

Η προδιαγεγραμμένη κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΟΤΑ: Το μεγάλο κανόνι 
Του Κώστα Σαμάντη 
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πατρίδα Του Παρασκευά Καρασούλου

Ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα το πα-
ρόν δεν υπήρξε τόσο ατραγούδι-
στο όσο στις μέρες μας. Κι ας δί-
νουν «ήχο και υλικό» η απελπι-
σία και η οργή των Ελλήνων, κι 
ας εγκυμονεί η εποχή λόγους κι 
αφορμές να γεννηθούν καινούρ-
για τραγούδια, κι όμως… Τρα-
γούδια από το παρελθόν συνό-
δευαν κι εξακολουθούν να συ-
νοδεύουν την αγωνία μας• ό,τι 
ακούστηκε, ό,τι ακούγεται στις 
διαδηλώσεις τα τελευταία τρία 
χρόνια, αναφέρεται σταθερά στις 
πολύτιμες αποταμιεύσεις του 
παρελθόντος.  

Π 
ιο ένοχη σιωπή δεν 
έχει ζήσει η τέχνη του 
τραγουδιού στον τόπο 
μας. Παρότι η ελληνι-

κή κοινωνία πλήττεται όσο ποτέ άλ-
λοτε, παρότι την πυροβολούν εσω-
τερικοί και εξωτερικοί ιδεολογικοί, 
πολιτικοί και οικονομικοί αντίπαλοι 
στρατοί, οι δημιουργοί του ελληνι-
κού τραγουδιού παραμένουμε βου-
βοί και άφωνοι, σαν λοβοτομημένοι. 
Το τραγούδι, το πιο ισχυρό πολιτι-
στικό όπλο αντίστασης των Eλλή-
νων, παραμένει αυτή τη στιγμή σε 
αφλογιστία. Αν αναλογιστεί, κανείς, 
τώρα, πως η τέχνη του ελληνικού 
τραγουδιού υπήρξε για δεκαετίες 
ολόκληρες η βασική καλλιτεχνική 
λεωφόρος έκφρασης του λαϊκού αι-
σθήματος, ενώ αρκετές φορές διεκ-
δίκησε τον αφυπνιστικό και προφη-
τικό της ρόλο, καταλαβαίνει εύκολα 
γιατί αυτή η απουσία στην παρούσα 
περίοδο και μοιάζει και είναι εντυ-
πωσιακή.

Οι «αγορές» νίκησαν το ελλη-
νικό τραγούδι πολύ πρoτού επιτε-
θούν στην ελληνική κοινωνία. Αυτή 
είναι η αλήθεια. Το εξάντλησαν, το 
αφαίμαξαν, το μετέβαλαν σε ένα 
ακίνδυνο προϊόν, προορισμένο να 
συνοδεύσει διασκεδάζοντας τις αμ-
φιβολίες και τους φόβους των Ελλή-
νων, καθώς αυτοί προελαύναν στον 
δρόμο προς τον ευρωπαϊκό Παρά-
δεισο. Οι πολυεθνικές δισκογραφι-
κές εταιρείες με τα «budgets» και 
τα «promotions», μ’ αυτή την τεχνη-
τή γλώσσα που αντικατέστησε πολύ 

νωρίς την ελληνική στα γραφεία και 
στα κέντρα της δισκογραφικής πα-
ραγωγής, τα εκατομμύρια που δια-
κινήθηκαν μέσω μιας πολυπλόκα-
μης μεταμοντέρνας βιομηχανίας θε-
άματος, τα μέσα ενημέρωσης και ο 
διαφημιστικός μηχανισμός προώ-
θησης, που αντικατέστησαν μύθους 
με ψυχή και αυθεντικές σχέσεις 
επιρροής και επικοινωνίας, τοπο-
θετώντας στη θέση τους εικονικές 
και χάρτινες αξίες, όλα αυτά κι άλλα 
τόσα αφαίρεσαν το καλλιτεχνικό αί-
τημα από το τραγούδι και το γύμνω-
σαν από το βασικό του όπλο: την αυ-
τονομία και ευελιξία τού να βλέπει, 
να προβλέπει και να εκφράζει τη 
δυναμική μιας κοινωνικής πραγ-
ματικότητας, το τώρα και το αύριο 
σε άρρηκτη σχέση με το παρελθόν, 
το πρόσφατο και το απώτατο. Η με-
γάλη τέχνη βρίσκεται οπουδήπο-
τε ο άνθρωπος κατορθώνει να ανα-
γνωρίζει τον αληθινό εαυτό του και 
να τον εκφράζει με πληρότητα μεσ’ 
το ελάχιστο. Σε αντίθετη πορεία, το 
ελληνικό τραγούδι των τελευταί-
ων χρόνων επέλεξε να ταυτιστεί και 
να εκφράσει το ψέμα μιας κοινωνί-
ας που ήθελε να ξεχάσει τον εαυτό 
της, την ιδιοπροσωπία της, τον ολο-
ένα και πιο παρασιτικό προσανατο-
λισμό της, λες κι έτσι θα σταματού-
σαν να λειτουργούν οι αντιφάσεις 
που τη χαρακτήριζαν. Το ελληνι-
κό τραγούδι, μέσα στη μικρομεσαία 

θάλασσα που έπεσε, ξέχασε να κο-
λυμπά κι έτσι έμεινε για χρόνια 
στα ρηχά. Γι’ αυτό κι αποκαλύπτε-
ται τώρα ο βασιλιάς πιο γυμνός από 
ποτέ στα μάτια όλων μας.

Όλοι μας κοιτάμε αμήχανοι και 
μουδιασμένοι τις ζωές μας να αλλά-
ζουν, αλλά κανείς δεν μιλά γι’ αυτό. 
Για να μην παρεξηγηθώ, δεν επικα-
λούμαι ούτε αναφέρομαι στα επεί-
γοντα  καθήκοντα μιας τέχνης στρα-
τευμένης στις πολιτικές ανάγκες 
του καιρού, ενώ δεν χρειάζεται, νο-
μίζω, να επαναλάβω το πόσο κα-
ταστροφική θα ήταν μια δημαγω-
γική εκμετάλλευση –μέσω της τέ-
χνης- της κοινωνικής απόγνωσης 
και απελπισίας. Αναφέρομαι όμως 
στον απαραίτητο διάλογο που οφεί-

λει να αναπτύσσει ένας δημιουργός 
με την πραγματικότητα, αυτή την 
επικοινωνία που λογικά θα έπρεπε 
να καθορίζει την αλήθεια του –την 
προσωπική του αλήθεια – και να 
τη συναρτά με την εποχή του. Αυτό 
λείπει. Λείπει το τραγούδι που διεκ-
δικεί να μεταμορφωθεί σε λόγο συ-
γκίνησης, που περιγράφοντας μια 
ζωή περιγράφει με την αλήθεια του 
πολλές ακόμα.

Εκεί που η αμηχανία γίνεται πιο 
εμφανής και πολύσημη, η απουσία 
πιο εύγλωττη, είναι στον στίχο των 
τραγουδιών που κατατίθεται από 
παλιούς και νέους δημιουργούς. 
Είναι ίσως λογικό και αναμενόμε-
νο. Το ελληνικό τραγούδι, έτσι όπως 
το γνωρίσαμε τα τελευταία πενήντα 
χρόνια, ήταν κυρίως Λόγος. Ο στί-
χος υπήρξε η καρδιά της τέχνης του 
ελληνικού τραγουδιού, χαρακτήρι-
σε το περιεχόμενο, τη μουσική του 
φόρμα, το αισθητικό αποτέλεσμα, 
αλλά και την κοινωνική του εμβέ-
λεια. Κι αυτή η περίοδος, η τόσο με-
ταβατική, με τους κάθε λογής μύ-
θους τραυματισμένους, δεν είναι εύ-
κολο να περιγραφεί, δεν είναι απλό 
να ονοματιστεί. Ούτε στη χώρα μας, 
αλλά απ’ ό,τι φαίνεται ούτε και στην 
Ευρώπη, στην οποία τα πράγματα 
δεν είναι καλύτερα. Και παράλληλα 
μ’ αυτή την κρίση δημιουργίας σο-
βεί και η βιομηχανική-παραγωγική 
κρίση του ίδιου του προϊόντος, του 

ψηφιακού δίσκου, που πλέον έχει 
αυτοαπαξιωθεί μέσα από τις χιλιά-
δες προσφορές εφημερίδων και πε-
ριοδικών. 

 Η γεωμετρική αύξηση των αγ-
γλόφωνων τραγουδιών, που προ-
τείνονται πλέον στην Ελλάδα από 
νέους κυρίως, εκφράζουν ακριβώς 
αυτή την αμηχανία και αδυναμία. 
Να ειπωθούν, δηλαδή, τα πράγμα-
τα με το όνομά τους όσο κι αν πο-
νάνε. Κι όμως. Στη γραπτή ποίηση, 
έχει ήδη ξεκινήσει δειλά μια άλλη 
πορεία• αυτή η στροφή συντελείται 
αργά, αλλά με ευδιάκριτα βήματα. Η 
νέα γενιά μιλά και πάλι για τα τραύ-
ματα του κόσμου της, κι ας είναι 
ακόμη δειλή στα βήματά της. Έχου-
με νέους ποιητές που τολμούν να 
ονοματίσουν, να αναρωτηθούν, να 
πουν αλήθειες. Μετά από χρόνια, η 
«περιθωριοποιημένη» ποίηση ξα-
ναπερνά μπροστά. Η τραγουδοποι-
ιΐα ακόμη προσπαθεί να συνειδητο-
ποιήσει τι ακριβώς έφταιξε.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποθέ-
ματα είναι αρκετά και η διαχρονική 
τους αξία μπορεί να καλύψει άνε-
τα και αυτή και πολλές ακόμα πε-
ριόδους με τραγούδια που, έτσι κι 
αλλιώς, κουβαλούν από μόνα τους 
μεγάλα βάρη από μνήμες και ανα-
φορές. Κι άλλωστε υπάρχουν και 
πολλά τραγούδια που γεννήθηκαν 
«πρόωρα» στην εποχή τους, τρα-
γούδια που η πολυεθνική δισκο-
γραφία τα κράτησε στο ντουλάπι ως 
«αντιεμπορικά» και η κοινωνική 
συγκυρία τα αγνόησε ως αταίριαστα 
και μπορεί τώρα να είναι ο καιρός 
τους να ανακαλυφθούν από περισ-
σότερους ανθρώπους. Το να παρα-
μένει όμως ατραγούδιστο το παρόν 
αναδεικνύει ένα έλλειμμα δημιουρ-
γίας και πρέπει να μας απασχολή-
σει όλους. Και παραμένει επίσης 
ανοιχτό το ερώτημα αν το τραγού-
δι θα διεκδικήσει και πάλι τον καλ-
λιτεχνικό και κοινωνικό του ρόλο ή 
θα συνεχίσει να αναλώνεται σε ρόλο 
διασκεδαστή, και τώρα πια χαζοχα-
ρούμενου κλόουν, μιας κοινωνίας 
σε βαθύτατη κρίση…

Το ατραγούδιστο παρόν μας
Η καλλιτεχνική χρεοκοπία στο προσκήνιο

“ 

Οι «αγορές» 

νίκησαν το ελ-

ληνικό τραγού-

δι πολύ προτού 

επιτεθούν στην 

ελληνική κοι-

νωνία. Το εξά-

ντλησαν, το 

αφαίμαξαν... 
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> Η νέα ποιητική συλλο-
γή του Κυριάκου Χα-
ραλαμπίδη, που λέγε-
ται «Ίμερος», δηλαδή 
λαχτάρα, κυκλοφόρη-

σε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο τον 
Απρίλη του 2012. Περιέχει τριάντα 
δύο ποιήματα, εκ των οποίων τα πε-
ρισσότερα είναι εμπνευσμένα από 
την αρχαία τέχνη και ιστορία. Όπως 
και ο Κάλβος, ο Καβάφης και ο Σε-
φέρης, εσωτερικεύει την ιστορία με 
σκοπό να μας μιλήσει όχι μόνο για 
το παρόν, αλλά και τον ίδιο τον μέσα 
άνθρωπο, με ό,τι μπορεί αυτός να εί-
ναι και να σημαίνει. Το δυνατό στοι-
χείο της ποίησης του Κυριάκου Χα-
ραλαμπίδη είναι η γλώσσα. ∆ηλαδή, 
μπορούμε να δούμε ότι, κάθε λέξη  
που χρησιμοποιεί, δεν έχει μπει χω-
ρίς λόγο, δεν είναι περιττή. Συγχρό-
νως είναι μια μαρτυρία των δυνατο-
τήτων και της διαχρονίας της ελληνι-
κής γλώσσας.

Στο πρώτο ποίημα, με τον τίτ-
λο «Στίγμα Θεάς», γράφει: «Χαμο-
γελώντας με ρόδι χαμόγελο – προ-
σηρμοσμένο στον αφρίζοντα πόντον 
–η Κυπρογένεια πλημμυροί τον αι-
θέρα.– Σφενδάμνινα φυλλώματα και 
όμβροι – ανέμων υπαιθρίων στροβι-
λίζονται – στον ασταθή ουρανό της. 
Εκεί τ’ άστρα ελαύνουν δεξιά, κατά 
τον πόλον» (σ. 13). Λέξεις παλαιότε-
ρες και νεότερες συνάσσονται σε ένα 
ενιαίο αρμονικό σύνολο με ρυθμό 
αρχαίου επιγράμματος .

Ο Έρωτας – με την πλατωνική 
του μάλλον περισσότερο ερμηνεία 
– δηλώνει έντονα την παρουσία του 
σε ποιήματα όπως «Μηλίτης Έρως», 
όπου γράφει: «Τούτο γιατί στα όρια 
των θεϊκών – δυνατοτήτων τους το 
Άπειρο μετατονίζονταν – σε ομορφιά, 
ωραιότητα και κάλλος-Το θείο Αι-
δοίο εχώνευε στην τέχνη του φωτός 
του – το μέγα πλεονέκτημα του μή-
λου-Για να το πούμε απλούστερα και 
με δικά τους – χρώματα, η θωριά συ-
ναπαντούσε – το σύνολο της ύλης, ξε-
μολύνοντας –ό,τι κακό και δύσμορ-
φο απ’ τον κόσμο» (σ. 15).

Οι τίτλοι των ποιημάτων «Αφρο-
δίτης Ευπάθεια», «Κυθέρεια», «Άδω-
νις», «Έγχειος Αφροδίτη», «Ιερά 
Πορνεία», «Ελένη», «Αχιλλεύς», 
«Μενέλαος», είναι χαρακτηριστι-
κοί των αφετηριών του ποιητή. Αλλά 
και η χρήση του σαπφικού στίχου 
«Όραννα Χελίδω», ως τίτλου, δηλώ-
νει τα σημεία της έμπνευσης. Στο συ-

γκεκριμένο ποίημα, δε, παρουσιάζε-
ται αριστοτεχνικά η διαχρονία της ελ-
ληνικής γλώσσας: «Ήταν σεμνή σαν 
όλες τις γυναίκες- που γίνονται θεές 
πριν απ’ το γιόμα.-Του ήλιου οι εκλα-
μπρότατες ακτίνες – διχάζονταν, θαρ-
ρείς, κι επιβουλεύονταν – την αστρι-
κή θηλή των οφθαλμών» (σ. 21).

Το τώρα της νεότερης Κύπρου 
υπάρχει κυρίως στο ποίημα «Για 
τη δωδεκάχρονη Ελένη που έσπαζε 
πέτρες στην κατασκευή του δρόμου 
προς το μοναστήρι του Απόστολου 
Ανδρέα, το 1928» (σ. 32-33). Αφορ-
μή είναι ένα πραγματικό περιστατι-
κό: η απαθανάτιση ενός μικρού κο-
ριτσιού, από τον φωτογράφο του πε-
ριοδικού Νάσιοναλ Τζεογκράφικ τον 
Ιούλιο του 1928. Γράφει ο Κ. Χαρα-
λαμπίδης, γεφυρώνοντας το χάσμα 
ανάμεσα στη μυθική και την πραγ-
ματική Ελένη, ανάμεσα στον ιστορι-
κό χρόνο, το παρόν και τον μέσα άν-
θρωπο: 

«Λέγαν λοιπόν πως ο καλός αρ-
γάτης – δεν είναι μόνο του χεριού του 
χρήστης – παρά κι ακονισμένο έχει 
το μυαλό – και της καρδιάς το πτέ-
ρωμα οιακίζει – ο έλικας της γνώσης. 
Τέτοια λέγαν - τα ριζοκαρπασίτικα 
πεζούλια.- Εκεί θα βρεις και την Ελέ-
νη, πρόσθεσε – ο πιο τρεμουλιαστός 
φτερουγιστής .-Αυτού η δόξα και η 
Ελένη χάρις.» (σ. 33).

–Το βιβλίο του Λάκη Αποστολό-
πουλου, ∆ημοκρατία: διάλογος 
ανάμεσα στον Κ. Καστοριάδη και 
τον Κ. Παπαϊωάννου (Εκδόσεις 
Κάκτος, σσ. 157) είναι ένα γλαφυρό 

και καλογραμμένο δοκίμιο, από έναν 
συγγραφέα που γνωρίζει καλά τη 
σκέψη των δύο στοχαστών. Αναφέ-
ρεται στον πρώτο τόμο του έργου του 
Καστοριάδη Η ελληνική ιδιαιτερό-
τητα (Εκδόσεις Κριτική) και στο έργο 
του Κ. Παπαϊωάννου Μάζα και Ιστο-
ρία (Εναλλακτικές Εκδόσεις), ενώ 
συγχρόνως διαλέγεται με την εξέλι-
ξη της νεότερης ευρωπαϊκής σκέ-
ψης, από τον Χάιντεγκερ μέχρι τον 
Λεβινάς. Θα άξιζε βέβαια, τώρα που 
έχουν κυκλοφορήσει και οι τρεις τό-
μοι του Καστοριάδη που αναφέρο-
νται στην αρχαία ελληνική σκέψη, 
να αποτιμηθεί συνολικά το εγχείρη-
μά του. Όμως, σαν μια παράλληλη 
προσέγγιση δύο σπουδαίων στοχα-
στών, σε μια καίρια πλευρά της σκέ-
ψης, τη δημοκρατία, αναδεικνύει μια 
αναμφισβήτητη σπουδαιότητα. Μά-
λιστα, σε μια εποχή που, ειδικά στη 
χώρα μας, αποκαλύπτεται δραματι-
κά η αθλιότητα της αντιπροσώπευ-

σης, οι προσπάθειες που δείχνουν 
τη σημασία της άμεσης δημοκρατίας 
αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Ο Καστοριάδης θέτει το ερώτη-
μα για ποιο λόγο η αρχαία δημοκρα-
τία, που γι’ αυτόν δεν αποτελεί πρό-
τυπο, αλλά «σπέρμα», δημιουργή-
θηκε στη συγκεκριμένη περίοδο και 
στον συγκεκριμένο τόπο και όχι αλ-
λού. Για ποιο λόγο στην αρχαία Αθή-
να γεννάται η τραγωδία και η φιλο-
σοφία γνωρίζει εξαιρετική άνθιση. 
∆ηλαδή, για ποιους λόγους η αρχαία 
πόλη αυτοθεσμίζεται, δηλαδή δημι-
ουργεί η ίδια τους θεσμούς της και 
δεν τους δέχεται απέξω, ή δεν τους 
επιβάλλει σε αυτή κάποιος τρίτος. Ο 
Παπαϊωάννου αναζητεί στην αρχαία 
τραγωδία τον χώρο όπου γεννάται η 
δημοκρατία και γι’ αυτό, ακολουθώ-
ντας τον Πλάτωνα, την ονομάζει θεα-
τροκρατία, συμφωνώντας δε με τον 
Νίτσε αποκαλύπτει στο διονυσιακό 
πνεύμα το βάθρο του κλασικού πο-
λιτισμού. Το τέλος της αθηναϊκής δη-
μοκρατίας έχει όμως τραγικά στοι-
χεία. Επειδή, με τη δολοφονία των 
κατοίκων της Μήλου, εξετράπη εις 
την Ύβριν, ήρθε το τέλος της. Ο συγ-
γραφέας θα θεωρήσει ότι, επειδή για 
τους ∆υτικούς είναι σχεδόν άγνωστη 
η συνύφανση τραγωδίας και δημο-
κρατίας, η ∆ύση στάθηκε ευάλωτη 
στους ολοκληρωτισμούς (σελ.147).

–Το έργο του Μάρτιν Χάιντε-
γκερ ΝΙΤΣΕ: Η βούληση για ισχύ 
ως τέχνη (Εισαγωγή Γ. Μαγγίνη, με-
τάφραση Γ. Ηλιόπουλος, επιστημο-
νική θεώρηση Γ. Ξηροπαϊδης σελ. 

376), που κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις Πλέθρον, αποτελεί κλασι-
κό και απαραίτητο έργο για τη με-
λέτη του Φ.Νίτσε, αλλά και αντιπρο-
σωπευτικό της εξέλιξης που έλαβε η 
σκέψη του Χάιντεγκερ από τα πρώ-
τα της βήματα μέχρι τη μεταπολεμι-
κή στροφή. Ο Νίτσε ερμηνεύεται ως 
μεταφυσικός στοχαστής και μάλιστα 
ως τελευταίος μεταφυσικός στοχα-
στής. Συγχρόνως ερευνάται η βιο-
γραφική και εργογραφική του εξέλι-
ξη, για να υποδειχθεί ο τρόπος που 
φτάνει στο τελευταίο χρονικά βιβλίο 
του, το «Βούληση για ισχύ», που ερ-
μηνεύεται ως βούληση για τέχνη. 
Συγχρόνως, θα απορρίψει την προ-
σέγγιση στον Νίτσε από τον θεωρη-
τικό του εθνικοσοσιαλισμού Α. Μπό-
ιμλερ, αλλά και αυτή που θα συν-
θέσει ο Κ. Γιάσπερς. Για τον Χάιντε-
γκερ, η νιτσεϊκή βούληση για ισχύ 
«δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ουσία 
της βούλησης. 

Η βούληση για ισχύ είναι επομέ-
νως βούληση για βούληση, δηλαδή 
το να βούλεσαι σημαίνει: να βούλε-
σαι τον ίδιο σου τον εαυτό» (σελ. 92), 
που όμως δεν σημαίνει έναν εγκλει-
σμό «του Εγώ στις δικές του κατα-
στάσεις» (σ. 106), αλλά «αποφασιστι-
κή ανοικτότητα» (σ. 106). Σε αυτό το 
σημείο ο Χάιντεγκερ θα προσεγγίσει 
τον στοχασμό του Νίτσε διά μέσου 
του Αριστοτέλη και της πραγματεί-
ας του «Περί Ψυχής», αλλά και του 
πλατωνικού Φαίδρου. Βεβαίως, για 
να συνδέσει τη βούληση για ισχύ με 
την Τέχνη, θα καταφύγει σε ένα από 
τα πρώτα έργα του Νίτσε, Η γέννη-
ση της τραγωδίας, όπου θεωρείται 
ότι η ύπαρξη διασώζεται ως τέχνη 
και γι’ αυτό «η τέχνη είναι η εξέχου-
σα αντίρροπη κίνηση κατά του μηδε-
νισμού» (σ. 141). ∆ιευκρινίζει μάλι-
στα ότι η νιτσεϊκή ισχύς δεν έχει σχέ-
ση με τα «μυώδη μπράτσα» (σ. 192), 
αλλά με την ικανότητα να πραγματω-
θεί ο ύψιστος προσδιορισμός της ου-
σίας του Είναι –εδώ. Επισημαίνει δε, 
ότι για τον Νίτσε «είναι αδύνατο να 
είναι κανείς καλλιτέχνης, χωρίς να εί-
ναι ασθενής» (σ. 194), ενώ προσπα-
θεί να συλλάβει τη διαφορά κλασι-
κού και ρομαντικού (σελ. 223).“ 

Χαμογελώντας 

με ρόδι χαμό-

γελο – προσηρ-

μοσμένο στον 

αφρίζοντα πό-

ντον –η Κυπρο-

γένεια πλημμυ-

ροί τον αιθέρα..

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Λάκης Αποστολόπουλος και Μάρτιν Χάιντεγκερ 

Βιβλιοαναγνώσεις Σεπτεμβρίου 

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

Το έργο του Μ. Χάιντεγκερ, Νίτσε: Η βούληση για ισχύ ως τέχνη κυκλοφόρησε από τις εκ. ΠΛΕΘΡΟΝ
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 Το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου 
του 1976, ένα αεροσκάφος DC8 
των κουβανικών αερογραμμών 
απογειώθηκε από το αεροδρό-
μιο των Μπαρμπάντος με προο-
ρισμό την Τζαμάικα. Έντεκα, μό-
λις, λεπτά μετά την απογείωση, 
δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνι-
σαν το σκάφος, το οποίο, φλεγό-
μενο, άρχισε να χάνει απότομα 
ύψος. Ο κυβερνήτης προσπάθη-
σε, χωρίς επιτυχία, να επιστρέψει 
στο αεροδρόμιο για προσγείωση, 
και τελικά το αεροπλάνο συνετρί-
βη στον ωκεανό, οχτώ χλμ από το 
αεροδρόμιο, χωρίς κανέναν επι-
ζώντα. Στο αεροσκάφος επέβαι-
ναν εβδομήντα οχτώ άτομα, και 
ανάμεσα τους είκοσι τέσσερις 
αθλητές της κουβανικής εθνικής 
ομάδας ξιφασκίας, που είχαν μό-
λις κερδίσει όλα τα χρυσά μετάλ-
λια στους Κεντροαμερικανικούς 
Αγώνες του ’76. Επρόκειτο για 
την πρώτη πράξη ενός διεθνούς 
δράματος το οποίο θα διαρκούσε 
πάνω από τριάντα χρόνια. Ακόμη 
και σήμερα, οι φυσικοί και ηθι-
κοί αυτουργοί αυτής της επονεί-
διστης πράξης –που έχει χαρα-
κτηριστεί από το ίδιο το FBI «η 
δολοφονικότερη τρομοκρατική 
επίθεση σε αεροσκάφος στο δυ-
τικό ημισφαίριο, πριν τις επιθέ-
σεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 
2001»– παραμένουν ελεύθεροι. 

Σ 
ύμφωνα με πρόσφατα 
αποχαρακτηρισμένα έγ-
γραφα της CIA, η αντί-
στροφη μέτρηση για την 

τρομοκρατική επίθεση στην πτήση 
455 άρχισε την 11η Ιουνίου του ‘76 
στον Άγιο ∆ομίνικο. Εκείνη την ημέ-
ρα, πέντε ακροδεξιές ομάδες Κουβα-
νών εξορίστων, όπως η Άλφα 66 και 
η Ωμέγα 7, σύστησαν το «Συντονιστι-
κό των Ενωμένων Επαναστατικών 
Οργανώσεων» (CORU), με σκοπό 
τη διενέργεια δολιοφθορών εναντί-
ον στόχων κουβανικών συμφερό-
ντων. Πράγματι, στους τρεις μήνες 
πριν την επίθεση στη πτήση 455, το 
CORU επιδόθηκε σε μία άνευ προ-
ηγουμένου εκστρατεία βίας και τρο-
μοκρατίας σε ολόκληρη τη Λατινι-
κή Αμερική. Τα γραφεία αεροπορι-
κών εταιρειών που συνεργάζονταν 
με την Κουμπάνα, τον εθνικό αερο-
μεταφορέα της Κούβας, όπως των 
αερογραμμών των ∆υτικών Ινδιών 
στα Μπαρμπάντος, της Αιρ Πάναμα 

στην Κολομβία και της Ιμπέρια στην 
Κόστα Ρίκα, τινάχτηκαν στον αέρα. 
Ταυτόχρονα, δύο Κουβανοί αξιω-
ματούχοι δολοφονήθηκαν στην Αρ-
γεντινή και ένας στο Μεξικό, ενώ 
τον Ιούλιο αποφεύχθηκε την τελευ-
ταία στιγμή η ανατίναξη ενός αερο-
πλάνου της Κουμπάνα στην Τζαμά-
ϊκα, με την ανακάλυψη ωρολογιακής 
βόμβας σε βαλίτσα. Ωστόσο, οι αντι-
καστρικοί αποφάσισαν να επαναλά-
βουν το εγχείρημα τον Οκτώβριο, με 
αφετηρία αυτήν τη φορά τη Βενεζου-
έλα.

Στη Βενεζουέλα υπήρχε, ήδη 
από το 1965, ένας πυρήνας ακροδε-
ξιών Κουβανών στις μυστικές υπη-
ρεσίες της χώρας (DISIP), ενώ ταυ-
τόχρονα δούλευαν και για την CIA, 
ανάμεσά τους ο Ορλάντο Μπος, ορ-
κισμένος αντικαστρικός, πληροφορι-
οδότης της CIA και μέλος του CORU, 
και ο Λουίς Ποσάδα. Ο δεύτερος 
είχε διατελέσει διευθυντής αντικατα-
σκοπίας της DISIP από το 1967 ως 
το 1974 και το όνομά του φιγουρά-
ρει στις λίστες πληρωμών της CIA 
μέχρι και τον Ιούνιο του ‘76, δηλαδή 
λίγους μήνες πριν την τρομοκρατι-
κή επίθεση στην πτήση 455. Σε ηχο-
γραφημένη, από το FBI, τηλεφωνι-
κή συνομιλία του Ποσάδα με στέλε-
χος του CORU στο Μαϊάμι, λίγο πριν 
το χτύπημα, ακούγεται ξεκάθαρα να 
λέει, «θα χτυπήσουμε κουβανικό αε-
ροπλάνο... ο Ορλάντο έχει όλες τις λε-
πτομέρειες».

Όντως, στις 5/10/76, δύο πολίτες 
με διαβατήρια Βενεζουέλας, οι Φρέ-
ντι Λούγκο, φωτογράφος, και Ερ-
νάν Λοσάνο, υπάλληλος του γρα-
φείου ιδιωτικών ερευνών του Πο-
σάδα, πέταξαν από το Καράκας στο 
Τρινιντάντ για να επιβιβαστούν στην 
πτήση 455, που θα έφτανε στο αερο-
δρόμιο του Πορτ οφ Σπέιν την επο-
μένη. Σημειωτέον ότι η πτήση ξε-
κινούσε από τη Γουιάνα, με σκάλα 
στα αεροδρόμια του Τρινιντάντ, των 
Μπαρμπάντος και της Τζαμάικας, 
πριν προσγειωθεί στην Αβάνα. Το 
σχέδιο των Λούγκο και Λοσάνο ήταν 
να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο στο 
Τρινιντάντ μαζί με δύο βόμβες, τις 
οποίες θα όπλιζαν ωρολογιακά, και 
να αποβιβαστούν στα Μπαρμπά-
ντος, πριν την έκρηξη. Τελικά, κα-
τάφεραν να επιβιβαστούν στην πτή-
ση 455, παρά το γεγονός ότι υπήρ-
χε νωρίτερα άλλη πτήση με τον ίδιο 
προορισμό, και όλα αυτά με την με-
ταφραστική βοήθεια ενός μέλους 

της κουβανικής ομάδας ξιφασκίας. 
Στο Μπαρμπάντος κατέβηκαν από 
το αεροπλάνο χωρίς τις αποσκευές 
τους και επέστρεψαν στο Τρινιντάντ 
με την επόμενη πτήση, όπου συνε-
λήφθησαν από τις αρχές του αερο-
δρομίου, διότι ο Λοσάνο ταξίδευε με 
πλαστό διαβατήριο. Την ίδια στιγμή, 
η πτήση 455 και οι επιβαίνοντες σ’ 
αυτή βρίσκονταν στο βυθό του Ατλα-
ντικού ωκεανού.

Ένα από τα παράξενα της υπό-
θεσης αυτής είναι ότι οι Λούγκο και 
Λοσάνο ομολόγησαν αμέσως την 
πράξη τους και δήλωσαν ότι εκτε-
λούσαν εντολές των Μπος και Ποσά-
δα, που βρίσκονταν στη Βενεζουέλα, 
με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψή 
τους. Στο γραφείο ιδιωτικών ερευ-
νών του Ποσάδα η αστυνομία βρή-
κε όπλα, εκρηκτικά και έναν ασύρ-
ματο μεγάλης εμβέλειας. Οι αρχές 
του Τρινιντάντ εξέδωσαν τους Λού-
γκο και Λοσάνο για να δικαστούν στο 

Καράκας από έκτακτο στρατοδικείο. 
Κάπου εκεί αρχίζουν και τα ευτρά-
πελα στην απόδοση δικαιοσύνης. 
Στο στρατοδικείο, τον Σεπτέμβριο 
του ‘80, παρά τις ομολογίες και τα 
συντριπτικά στοιχεία εναντίον τους, 
οι κατηγορούμενοι κηρύσσονται πα-
νηγυρικά αθώοι. Αμέσως η κατηγο-
ρούσα αρχή ασκεί έφεση στην αθω-
ωτική απόφαση και η υπόθεση πα-
ραπέμπεται σε πολιτικό δικαστήριο, 
όπου τον Αύγουστο του ’85 οι Λού-
γκο και Λοσάνο καταδικάζονται σε 
είκοσι χρόνια κάθειρξη (τελικά θα 
αποφυλακιστούν το 1995). Ο Μπος 
αθωώνεται για μια ακόμη φορά, δι-
ότι, στα εννιά χρόνια από τη σύλλη-
ψή του, τα στοιχεία που είχε συλλέ-
ξει εναντίον του η αστυνομία των 
Μπαρμπάντος, δεν είχαν μεταφρα-
στεί, ακόμη, στα ισπανικά. Όσο για 
τον Ποσάδα, δραπετεύει από τις φυ-
λακές υψίστης ασφαλείας, καταφεύ-
γει στον Παναμά, φιλοξενούμενος 

του δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα, 
και τελικά φτάνει στις ΗΠΑ, όπου 
βαφτίζεται «μαχητής της ελευθερί-
ας» και ζει ανενόχλητος.

Κάπου εκεί, και συγκεκριμέ-
να στο Μαϊάμι, θα συναντηθεί με 
τον παλιό του συνεργάτη Ορλάντο 
Μπος, ο οποίος, αφού απαλλάχθηκε 
από κάθε κατηγορία στη Βενεζουέ-
λα το 1987, μετανάστευσε στις ΗΠΑ, 
με τη βοήθεια του εκεί Αμερικα-
νού πρέσβη, Ότο Ράιχ. Στις ΗΠΑ, ο 
Μπος είχε την αμέριστη στήριξη της 
οικογένειας Μπους, με τον Μπους 
τον πρεσβύτερο να του παρέχει, στις 
18/7/1990, πλήρη αμνηστία για 
κάθε ζήτημά του με την αμερικανι-
κή δικαιοσύνη. Την ίδια περίοδο, το 
αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, με 
εσωτερικό έγγραφο, προειδοποιού-
σε τον πρόεδρο να μη δώσει χάρη 
στον «πιο επικίνδυνο τρομοκράτη 
του δυτικού ημισφαιρίου», αλλά ο 
Μπους, ως πρώην διευθυντής της 
CIA, είχε κάθε συμφέρον να κρατή-
σει τον Μπος μακριά από την αμερι-
κανική δικαιοσύνη, μέχρι τον θάνατο 
του τελευταίου, το 2011.

Ο Ποσάδα, από την άλλη, αισθά-
νεται τόσο ασφαλής στις ΗΠΑ, που 
εξέδωσε και τα απομνημονεύματά 
του, με τίτλο Ο δρόμος του πολεμι-
στή, όπου κάνει εκτενείς αναφορές 
στην επίθεση, αρνούμενος ωστόσο 
κάθε συμμετοχή σε αυτή. Η Ροζάν 
Νένιγκερ, ο αδελφός της οποίας 
έχασε τη ζωή του στην τρομοκρατι-
κή επίθεση, δήλωσε αγανακτισμέ-
νη, μετά την έκδοση του βιβλίου: «Οι 
πολεμιστές παίρνουν μέρος στον 
πόλεμο, δεν δολοφονούν ανυποψί-
αστους πολίτες από τα γραφειάκια 
τους στο Καράκας, στέλνοντας άλ-
λους να κάνουν τη βρομοδουλειά. Οι 
ΗΠΑ οφείλουν να στείλουν σιδηρο-
δέσμιο τον Ποσάδα στη Βενεζουέλα, 
για να λογοδοτήσει για τον πόνο και 
την απώλεια που έχει προκαλέσει σε 
τόσες οικογένειες». ∆ιά παν ενδεχό-
μενο, η κυβέρνηση του Ούγκο Τσά-
βες εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλ-
ληψης για τον Ποσάδα, το καλοκαί-
ρι του 2007.

Μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της επίθεσης 

Αιρ Κουμπάνα, πτήση 455
Το πιο αιματηρό επεισόδιο στον βρόμικο πόλεμο εναντίον της Κούβας 

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ :
 1)Υ∆ΑΤΟΒΑΦΗΣ   
2)ΠΕΡΙ∆ΙΝΗΤΑ   
3)ΕΛΑ-ΙΚΕΛΟΣ   
4)ΠΕ-ΣΚΑΡΟ

   5)ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΙ   
6)ΙΣ-ΙΥ-ΝΣ   
7)ΑΤΣΑΛΟΣ-ΑΜ  
8)ΛΙ-ΣΑΡΡΑ
9)ΟΚΝΙΑ   
10)ΣΟΥΣΟΥΡΑ∆Α

ΚΑΘΕΤΑ    :
1)ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΣ   
2)∆ΕΛΕΑΣΤΙΚΟ   
3)ΑΡΑ-ΝΥ  
 4)ΤΙ-ΣΦΡΑΓΙΣ 
 5)Ο∆ΙΚΑ-ΑΟ 

 6)ΒΙΚΑΡΙΟΣ   
7)ΑΝΕΡΟΥΣΑ  
 8)ΦΗΛΟΝ-ΡΕΑ   
9)ΗΤΟ-ΟΝΑΡ   
10)ΣΑΣΤΙΣΜΑΡΑ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

;
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Από τότε που ανακάλυψα την τέ-
χνη, αυτό το κελί έγινε φυλακή», 
μονολογεί στο τέλος της ταινίας 
ο Τζιοβάνι Αρκούρι, έγκλειστος 
στις φυλακές υψίστης ασφαλεί-
ας Ρεμπίμπια, στα προάστια της 
Ρώμης, ο οποίος υποδύεται τον 
Ιούλιο Καίσαρα, στην παράστα-
ση του έργου του Ουίλιαμ Σαίξ-
πηρ που ανεβάζουν οι φυλακι-
σμένοι. 

Ό ταν η παράσταση τε-
λειώσει με επιτυχία, 
ο Αρκούρι, μαζί με 
τους άλλους πρωτα-

γωνιστές, τον Σαλβατόρε Στριάνο, 
που υποδύεται εξαιρετικά τον Βρού-
το, τον Κόσιμο Ρέγγα, που κάνει τον 
Κάσσιο, τον Αντόνιο Φράσκα, Μάρ-
κο Αντώνιο της παράστασης, τον 
Χουάν Ντάριο Μπονέτι, τον Βιτσέ-
ντζο Γκάλλο, τον Ροζάριο Μαγιορά-
να, τον Φραντσέσκο ντε Μάσι, που 
παίζουν τον ∆έκιο, τον Λούκιο, τον 
Μέτελλο και τον Τρεμπώνιο αντί-
στοιχα στο έργο του Σαίξπηρ, όλοι 
τους γυρίζουν στα κελιά τους. Όλοι 
τους κρατούνται για σοβαρά εγκλή-
ματα.

Η παράσταση κρατουμένων ερα-
σιτεχνών ηθοποιών είναι η πρώτη 
κινηματογραφική ύλη για τους γη-
ραιούς, πλην ακμαίους, αδελφούς 
Ταβιάνι, οι οποίοι απέσπασαν με 
ενθουσιασμό στο Βερολίνο φέτος 
τη Χρυσή Άρκτο και είναι υποψή-
φιοι από την Ιταλία για το Όσκαρ 

ξενόγλωσης ταινίας. Κινηματογρα-
φώντας επί έξι μήνες τις πρόβες και 
την παράσταση του ερασιτεχνικού 
θιάσου των φυλακών, κατέγραψαν 
την ένταση και των δύο, και της φυ-
λακής και της παράστασης. Μαυ-
ρόασπρη η ταινία όσο διαρκούν οι 
πρόβες, που γίνονται κατά το πλεί-
στον στα κελιά και στο προαύλιο, 
έγχρωμη στην παράσταση, είναι 
ταυτόχρονα μία σαιξπηρική παρά-
σταση από ερασιτέχνες ηθοποιούς 
κι ένα ντοκιμαντέρ για τη φυλακή 
και τους κρατούμενους-πρωταγωνι-
στές. Η ζωή στα κελιά ανακατεύεται 
με τη ζωή των ηρώων του έργου και 
η ελευθερία, για την οποία μιλά στο 
έργο ο Σαίξπηρ, γίνεται όραμα βαθύ 
για τους «ταβανοσκόπους» κρατού-
μενους, που περνούν δηλαδή τις 
ώρες τους ξαπλωμένοι, κοιτάζοντας 
το ταβάνι του κελιού, όπου προβάλ-
λουν στη φαντασία τους, σαν σε οθό-
νη του σινεμά, τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα.

Πράγματι, η τέχνη φωτίζει αυτά 
τα σκληρά πρόσωπα και η μαεστρία 
των Ταβιάνι βγάζει από μέσα τους 
κομμάτια ατόφιας συγκίνησης, εξα-
γιάζοντας ληστές και φονιάδες.

Η μεταμόρφωσή τους ξεκινάει 
ήδη από την οντισιόν, όταν ο καθέ-
νας καλείται να πει όνομα, πατρώ-
νυμο, χρόνο και τόπο γέννησης και 
διαμονής, με δύο διαφορετικούς 
δραματικούς τρόπους: να τα πουν 
σαν να αποχωρίζονται τους αγα-
πημένους τους για να περάσουν τα 

σύνορα (είσοδος της φυλακής για 
τη δική τους κατάσταση) και σαν 
να φωνάζουν εκνευρισμένοι στους 
συνοριοφύλακες (στους δικούς τους 
δεσμώτες). Αυτή η αντιμετάδοση 
των καταστάσεων του σαιξπηρικού 
έργου και των δικών τους εμπειρι-
ών, ιδιαίτερο ιδίωμα, άλλωστε, της 
μεγάλης τέχνης, διαποτίζει όλη την 
ταινία. Γιατί ζωντανεύει απ´ τη ζωή 
του ηθοποιού ο ρόλος, ο οποίος στη 
συνέχεια ποτίζει την πραγματικότη-
τα με τους χυμούς της παράστασης. 
Κι όπως γράφτηκε, με την ευκαι-
ρία της προβολής της ταινίας στην 
Μπερλινάλε, «η οικουμενικότητα 
της γλώσσας του Σαίξπηρ βοηθά 
τους (φυλακισμένους) ηθοποιούς 
να κατανοήσουν τους ρόλους τους 
και να εμποτιστούν στην ποιητική 
συνδιαμόρφωση της φιλίας και της 
προδοσίας, της εξουσίας, της ανεντι-
μότητας και της βίας.»

Το να γράψουμε εμείς, μετά από 
όλες τις διακρίσεις της ταινίας, ότι οι 
αδελφοί Πάολο και Βιττόριο Ταβιά-
νι έχουν κάνει εδώ μια εξαιρετική 
δουλειά, περιττεύει. Επισημαίνω 
μόνο πως με πολύ μεγάλη συνέ-
πεια, τα περισσότερα πλάνα της ται-
νίας είναι μεσαία ή «αμερικάνικα». 
Κανείς δεν μπορεί να δει τον άλλο, 
στους στενούς χώρους της φυλακής, 
από μακριά. Το ίδιο και οι σκηνοθέ-
τες. Αυτή η στενότητα χώρου, που 
κάνει τις ματιές κοντινές, έφερε πιο 
κοντά και την κάμερα στον καθένα 
από τους ερασιτέχνες ερμηνευτές, 
αποσπώντας τους ένα παίξιμο τόσο 
αληθινό, όσο και η στενάχωρη ζωή 
τους. Τα πλάνα του πλήθους των 
κρατουμένων πίσω απ’ τα κάγκελα 
δημιουργούν ένα λαό, παρόμοια 
«φυλακισμένον» με τον ∆ήμο της 
Ρώμης στα χρόνια του Καίσαρα. Οι 
δε λίγες λήψεις του συγκροτήματος 

των φυλακών απ’ έξω κι από ψηλά 
μας θυμίζει πως όσο κι αν συμπά-
σχει, η κάμερα έχει έρθει απ´ έξω 
και κρατάει πάντοτε την απόστασή 
της. Απόσταση που της επιτρέπει 
να μεταδίδει εικόνες περισσότερο 
οικουμενικές, που ξεφεύγουν από 
την ιστορική συνάφεια του θεατρι-
κού έργου και από τις πύλες της φυ-
λακής. Η μοναξιά της Ιστορίας, αλλά 
κι η ερημιά της φυλακής, ωστόσο, 
παραμένουν.

Στους υπόλοιπους ρόλους του 
έργου εμφανίζονται ο Τζενάρο 
Σολίτο (Σίνας), ο Βιττόριο Παρέλα 
(Κάσκα), ο Πασκουάλε Κραπέτι (Λε-
γεωνάριος), ο Φραντσέσκο Καρου-
ζόνε (Μάντης), ο Φάμπιο Ριζούτο 
(Στράτων), ο Φάμπιο Καβάλι (Σκη-
νοθέτης του θεατρικού έργου) και 
ο Μαουρίλιο Γκιαφρέτα (Οκτάβιος). 
Απόλυτα πειστικά στην απλότητά 
τους -στην ουσία είναι σκέτα κομμά-
τια ύφασμα και ψεύτικα σπαθιά- τα 
κοστούμια επιτρέπουν στην ταινία 
να απαλλαγεί από το βάρος μιας ται-
νίας (ρωμαϊκής) εποχής. Η μπαρόκ 
μουσική των Τζουλιάνο Ταβιάνι και 
Καρμέλο Τράβια, η φωτογραφία 
(Σιμόν Ζαμπάνι), το μοντάζ (Ρομπέρ-
το Περπινιάνι) -που πήρε βραβείο 
Ντονατέλλο στην Ιταλία- και η σε-
ναριακή προσαρμογή του σαιξπη-
ρικού έργου από τους ίδιους τους 
Ταβιάνι, προσφέρουν μια δυνατή 
κινηματογραφική εμπειρία. Άνετα 
ξαναβλέπεις την ταινία.

Ο Καίσαρας πρέπει να πεθάνει

  Σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1)Χρωματισμένος με 
νερομπογιά.

2)Αυτά περιστρέφονται, 
στροβιλίζονται.

3)Λεξούλα που καλεί. - 

Όμοιος με κάποιον(αρχ.).

4)Μουσική νότα. - 

Νοστιμότατο ψάρι μας(αιτ.).

5)Κομπαστές, καυχησιάρηδες.

6)Κλωστούλα(αρχ.). - 

Ομόηχα φωνήεντα.-

Σύμφωνα επεξηγηματικά.

7)Ακατάστατος, απεριποίητος, 
απειρόκαλος.- 

Ακολουθούν βασιλιάδες.

8)Κινέζικο επίθετο. -Σωρός 
λίθων σε κοίτες χειμάρρων.

9)Οκνηρία, νωθρότητα.

10)Κι έτσι το πουλί σεισοπυγίς.

ΚΑΘΕΤΑ

1)Αλαζόνας, επηρμένος.

2)Ελκυστικό, γοητευτικό.

3)Εκφράζει συμπέρασμα. - 
Αρχικά πόλης των Η.Π.Α.

4)Ρωτάει. - Προσδίδει 
εγκυρότητα(καθ.).

5)Σχετίζονται με δρόμους αυτά. 
- ∆ύο φωνήεντα.

6)Τοποτηρητής, επίτροπος.

7)Νεροστρόβιλος , ρουφήχτρα.

8)Απατηλό, πανούργο(αρχ.). - 
Θεά των αρχαίων Ελλήνων.

9)Μισό κινητό.- 

Το έβλεπαν στον ύπνο τους οι 
πρόγονοί μας(αρχ.).

10)Κατάσταση έκπληξης , 
ταραχής.

Η λύση βρίσκεται 
στη σελίδα 26
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«Θερμή» υποδοχή στη Μέρκελ
Η Μέρκελ επισκέπτεται τη χώρα μας την Τρίτη 9 Οκτωβρίου. 
Σύσσωμος ο ελληνικός λαός να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις που θα αναγγελθούν 
τις επόμενες μέρες. 

Αθήνα 08/10/12 - 9 μ.μ
Ο Γ. Καραμπελιάς συνομιλεί με τον Γ. Παπαμιχαήλ, στα πλαίσια της εκπομπής του 
τελευταίου, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο ΧΩΡΙΣ FM. ∆ιεύθυνση του σταθμού: http://
www.xorisfm.gr/index.php/program

Παρουσιάσεις Άρδην 
Παρουσιάσεις του νέου τεύχους του Άρδην με αφιέρωμα στη Χρυσή Αυγή θα 
πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.α. 
Ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.  

Θεσσαλονίκη/10/12 - 9.00 μ.μ.
Στα πλαίσια των παρασκευιάτικων κινηματογραφικών προβολών, θα προβληθεί η 
ταινία-ντοκιμαντέρ, Αποπηγάδι: Σήμερα εμείς, αύριο εσείς, για τον αγώνα των 
κατοίκων του Σελινού ενάντια στην βιομηχανική εγκατάσταση ΑΠΕ. Θα ακολουθή-
σει σύντομη εισήγηση για το ζήτημα, το φαστ τρακ, και ευρύτερα της περιβαλλοντι-
κής χρεοκοπίας που συνεπάγεται η επέλαση του γερμανικού πράσινου καπιταλι-
σμού στην Ελλάδα. 

Αθήνα 20/10/12 - 10 π.μ. 
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, τιμώντας τη μνήμη του Νεοκλή Σαρρή,  σας 
προσκαλεί  σε εκδήλωση με θέμα: «Ο Νεοκλής Σαρρής ως πνευματική και αγω-
νιστική μορφή του Ελληνισμού», η οποία  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 
Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ..  στην αίθουσα Τελετών του Μεγάρου του 
Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ∆ημοσθένους 117, Καλλιθέα.

   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Σε αυτό το τεύχος του Άρδην 
θα διαβάσετε ένα εκτενές αφι-
έρωμα για τη Χρυσή Αυγή. Στο 
ερώτημα γιατί ασχολούμαστε 
με τη Χρυσή Αυγή, απαντάμε 
ότι η Χ.Α παρ’ όλη τη δημοσι-
ότητα που έχει συγκεντρώσει 
τους τελευταίους μήνες, είναι 
μια άγνωστη οργάνωση. Στόχος 
του αφιερώματός μας είναι να 
εξηγήσει πώς και γιατί αναδεί-
χτηκε αιφνίδια σε υπολογίσιμη 
πολίτικη δύναμη, αλλά και να 
πληροφορήσει για τη φύση και 
τον χαρακτήρα μιας ναζιστικής 
ομάδας που κρύβεται πίσω από 
εθνικιστικές κορόνες και θέλει 
να εκμεταλλευτεί το κίνημα των 
Αγανακτισμένων και της απο-
νομιμοποίησης του πολιτικού 
συστήματος. Να φέρουμε επί-
σης στην επιφάνεια αυτά που 
κρύβει συστηματικά η Χ.Α., τις 
ιδεολογικές και πολιτικές τους 
αναφορές ως οπαδών του Χίτ-
λερ, της γερμανικής και άριας 
υπεροχής, του παγανιστικού 
αντιχριστιανισμού και του απο-
κρυφισμού.

∆ 
ιότι η Χ.Α. δεν είναι κάτι 
το καινούριο, αλλά μια 
ομάδα που επί 30 χρό-
νια προωθεί συστημα-

τικά τη ναζιστική πλατφόρμα και 
έχει ως αποκλειστική πρακτική τη 
χρήση βίας. Θέλουμε, ακόμα να 
αποκαλυφθούν οι σπόνσορες του 
φαινομένου Χ.Α., αυτοί που τώρα 

διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για 
την άνοδο του νεοναζισμού, αλλά 
που όλα τα προηγούμενα χρόνια 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δι-
αμορφωθεί ένας τέτοιος ακροδε-
ξιός μπαμπούλας. Να εξετάσου-
με τις ευθύνες της αριστεράς, που 
εξαιτίας της ενσωμάτωσής της 
στη Μεταπολίτευση, εγκατέλειψε 
το εθνικοαπελευθερωτικό όραμα 
που εξέφραζε ο Βελουχιώτης και 
έφτασε να ευχαριστεί τους Αμερι-
κάνους, όπως ο Σημίτης, να υπε-
ρασπίζεται λυσσαλέα το Σχέδιο 
Ανάν και να φωνάζει συνθήματα 
όπως «το Αιγαίο ανήκει στα ψά-
ρια του» κ.ά. Θέση μας είναι ότι το 
φαινόμενο Χ.Α. μπορεί να ανασχε-
θεί, αρκεί να αρθεί ο ολοκληρωτι-
κός αποκλεισμός που έχουν επι-
βάλει στον δημοκρατικό πατριω-
τικό χώρο, αφού αυτός ο χώρος, 
σε συνθήκες κρίσης και εξάρτη-
σης της χώρας, μπορεί να προτεί-
νει μια διέξοδο στον ελληνικό λαό 
και να αφαιρέσει το προσωπείο 
της Χ.Α.

Στο αφιέρωμα μπορείτε να 
διαβάσετε για τις προπαγανδιστι-
κές τεχνικές της Χ.Α., που είναι πι-
στή αντιγραφή των αντίστοιχων 
του Γκέμπελς· για την νεολαιίστι-
κη υποκουλτούρα, κυρίως από 
μουσικά ρεύματα (σκίνχεντ, black 
metal κ.ά.)· για τα βιβλία που προ-
ωθούν στα μέλη τους, όλα γύρω 
από τη ναζιστική ιδεολογία· για την 
ευρωπαϊκή διάσταση του φαινο-
μένου·  διότι η ευρωπαϊκή ακρο-
δεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση 

του πολυπολιτισμι-
κού μοντέλου και 
προωθεί παντού τις 
θέσεις της, και πως 
εξελίσσεται το φαι-
νόμενο στην κοιτί-
δα του ναζισμού, τη 
Γερμανία. Και πάρα 
πολλά αποσπάσματα 
ιδεολογικών κειμέ-
νων που φιλοξενού-
νται στις ιστοσελίδες 
της Χ.Α. και αποδει-
κνύουν τα πραγμα-
τικά ιδεολογικά πι-
στεύω τους. Γράφουν 
μεταξύ άλλων οι Γ. 
Καραμπελιάς, Β. Στο-
ϊλόπουλος, Γ. Ρακ-
κάς, Γ. Ξένος, Ν. ∆η-
μητριάδης.

Ο Γιώργος Κα-
ραμπελιάς γράφει 
για την προβολή 
του σήριαλ «Σουλεϊ-
μάν» από τον ΑΝΤ-
1 η οποία ξεχείλισε 
το ποτήρι μιας ήδη 
εξωφρενικής πραγ-
ματικότητας. Από τις επτά η ώρα το 
απόγευμα μέχρι τις έντεκα το βρά-
δυ, στα ιδιωτικά κανάλια μεγάλης 
ακροαματικότητας το τουρκικό 
κράτος έχει ήδη καταλάβει τις ρα-
διοτηλεοπτικές συχνότητες της Ελ-
ληνικής ∆ημοκρατίας, χωρίς ακό-
μα να χρειαστεί να καταλάβει το 
έδαφος της Ελλάδας.

Ακόμα στο Άρδην τ. 90 θα δια-
βάσετε έναν φάκελο για τη συρι-

ακή κρίση, που ανατρέπει τα γε-
ωπολιτικά δεδομένα της περιο-
χής. Γι’ αυτό το θέμα ο Βαγγέλης 
Πισσίας, που πρόσφατα επισκέ-
φθηκε τη Συρία ως μέλος μιας δι-
εθνoύς ειρηνευτικής πρωτοβου-
λίας, μιλά στον Γ. Καραμπελιά για 
το πώς είδε τα πράγματα εκεί και 
ποιο είναι το γεωπολιτικό παιχνί-
δι που διαμορφώνεται στην ευ-
ρύτερη περιοχή μας. Τέλος, δημο-
σιεύουμε ένα κείμενο του Ρώσου 

υπ. Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, 
αποκαλυπτικό για τη θέση της Ρω-
σίας σχετικά με τη συριακή κρίση, 
που επεξηγεί γιατί ο Άσαντ και το 
καθεστώς του είναι ανθεκτικό απέ-
ναντι στην πίεση ΗΠΑ, Ισραήλ και 
Τουρκίας.

Επίσης θα βρείτε μια παρουσί-
αση του διεθνούς φεστιβάλ χορού 
της Καλαμάτας, που μετά από 18 
χρόνια ζωής συνεχίζει ακμαίο, βι-
βλιοπαρουσιάσεις κ.ά.

Νέο τεύχος Άρδην
Κυκλοφορεί με εκτενές αφιέρωμα για την Χρυσή Αυγή

EΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ


