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Επισκεφθείτε το νέο στέκι του Άρδην στην Αθήνα, Ξενοφώντος 4 στο Σύνταγμα

Η  
δημοσκόπηση της 
Public Issue για τον 
Σκάι του μήνα Ιανου-

αρίου 2013, που δείχνει ανάκαμψη 
της Νέας ∆ημοκρατίας, πτώση του 
Σύριζα και προπαντός ενίσχυση 
της πεποίθησης πως η Ελλάδα θα 
παραμείνει στο ευρώ (το 86% έναντι 
του 9% που πιστεύει ότι θα αποχω-
ρήσει), παρότι προκαλεί ευφορία 
στο κυβερνητικό στρατόπεδο  μπο-
ρεί – και πρέπει– να αναγνωστεί δι-
αφορετικά.: 
Ο εκβιασμός της εξόδου από το 
ευρώ θα πάψει να λειτουργεί ανα-
σταλτικά για τους κοινωνικούς αγώ-
νες και διεκδικήσεις. Από τη στιγμή 
που οι Έλληνες θα πάψουν να φο-

βούνται την έξοδο, η σύγκρουση 
θα μετατοπιστεί και θα έχει ως αντι-
κείμενο το «ποιος θα πληρώσει την 
κρίση». Μπορεί η κυβέρνηση να 
κερδίζει σε θέματα όπως η ασφά-
λεια και οι λαθρομετανάστες, όπου 
η εθνομηδενιστική ηλιθιότητα του 
Σύριζα της προσφέρει ένα ελεύθερο 
πεδίο, αλλά ταυτόχρονα θα πιεστεί 
πολύ περισσότερο σε ζητήματα που 
αφορούν τη φοροδιαφυγή των ημε-
τέρων – εξ ου και η επικέντρωση 
στην περιβόητη λίστα Λαγκάρντ– 
την ανεργία, τη φτωχοποίηση των 
λαϊκών στρωμάτων.

Κατά συνέπεια, η κοινωνική δι-
αμαρτυρία και πίεση θα ενταθούν 
και δεν θα μειωθούν όπως ίσως 

φαντάζονται οι κυβερνώντες. ∆ιότι 
η παράδοξη σιγή των περασμένων 
μηνών υπήρξε συνέπεια του φόβου 
και της επικέντρωσης στα εκλογικά 
διακυβεύματα. Από τη στιγμή και 
πέρα που αυτά υποχωρούν, η κοι-
νωνική διαμαρτυρία θα ενταθεί! Θα 
ενισχυθούν οι τάσεις για την οργά-
νωση της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και την ανάδυση μιας αλληλέγγυας 
οικονομίας  –χτύπημα των μεσα-
ζόντων και μορφές νέων συνεται-
ρισμών– καθώς και η επίθεση στα 
προνόμια και την κλεπτοκρατία των 
ελίτ. 

Κατά συνέπεια, το σύστημα 
δεν πρέπει να πανηγυρίζει για την 
επιφανειακή και ίσως πρόσκαιρη 

ενίσχυσή του. Στο εξής θα βρεθεί 
αντιμέτωπο με νέου τύπου διεκ-
δικήσεις: Από την οργάνωση των 
ανέργων, των καταναλωτών, τη δι-
εκδίκηση των εγκαταλειμμένων 
σπιτιών όχι από κάποιο πολιτικό 
περιθώριο, αλλά από τους ίδιους 
τους άστεγους, από το γενικευμένο 
κύμα επίθεσης ενάντια στην προ-
νομιούχα ελίτ και την κλεπτοκρατία. 

Η κατάθλιψη και ο φόβος συντη-
ρούσαν την κλεπτοκρατική ισορρο-
πία του συστήματος. Η σταδιακή 
έξοδος από τον φόβο θα συγκροτή-
σει ένα κοινωνικό κίνημα με βάθος 
και με μέλλον. Και, τόσο το χειρότε-
ρο, όχι μόνο για τις παρασιτικές ελίτ, 
αλλά και για όσους πίστεψαν  πως 

αρκεί ένα εκλογικό ρεσάλτο για την 
κατάληψη του… Μαξίμου. Σήμερα 
δεν είναι το 1981 και, για να γυρί-
σει ο ήλιος, όχι απλώς θέλει δουλειά 
πολλή, αλλά το κέντρο βάρους πρέ-
πει να φύγει από τα πάνω, τις εκλο-
γικές μανούβρες και ρεσάλτα, και 
να περάσει προς τα κάτω, προς ένα 
κοινωνικό κίνημα των φτωχοποιη-
μένων Ελλήνων. 

Από αυτή την άποψη μπορούμε 
και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αι-
σιόδοξα τη νέα χρονιά. Θα γίνουμε 
φτωχότεροι, αλλά θα ξέρουμε κα-
λύτερα γιατί παλεύουμε, ενάντια σε 
ποιους, με ποια όπλα, και θα αρχί-
σουμε να οικοδομούμε από τη βάση 
αυτά τα αναγκαία όργανα πάλης.
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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

«Το εθνόσημο 
δεν πουλιέται» 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξιφασκί-
ας, δεύτερη στο πανευρωπαϊκό και 
παρ’ ολίγον ολυμπιονίκης, είναι μια 
26χρονη οδοντίατρος. Στην αθλητι-
κή της ομοσπονδία αμείβεται με 500 
ευρώ. Σε αυτή λοιπόν την κοπέλα 
η αντίστοιχη τουρκική ομοσπονδία 
έκανε την εξής πρόταση: Λευκός γά-
μος μ’ έναν Τούρκο που ίσως δεν τον 
δει ποτέ της, και αυτόματα απόκτη-
ση υπηκοότητας. Πριμ μεταγραφής 
100.000 ευρώ. Μηνιαίος μισθός 
10.000 ευρώ συν ισόποσο πριμ για 
κάθε μετάλλιο. Τι απάντησε η κοπε-
λιά, που σημειωτέον οι γονείς της εί-
ναι και μεροκαματιάρηδες; Το συ-
γκλονιστικά απλό: «Το εθνόσημο 
δεν πουλιέται» και απέρριψε την 
τουρκική πρόταση. Κάτι τέτοια, σε 
κάνουν να ελπίζεις. 

Αυγή και Ορθο-
δοξία
Και να η Αυγή να δημοσιεύει την ομι-
λία του Μ. Βασιλείου Κατά Πλουτού-
ντων. Και να, παλαιότερα, η συνέ-
ντευξη με τον Ιερόθεο Ναυπάκτου. 
Όταν όμως ο χώρος του Άρδην-Ρήξη 
άνοιγε τον διάλογο με την Εκκλησία, 
οι ίδιοι κύκλοι μας κατηγορούσαν 
ως ακροδεξιούς και σκοταδιστές. 
Θα πει κάποιος «και τι γκρινιάζε-
τε;». Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μόνο 
που η αριστερά έχει μια ταλαιπωρη-
μένη αρχή που λέγεται αυτοκριτική. 
Η οποία μεταφράζεται επί το λαϊκό-
τερον στο «Γιατί το έκανα, και πώς 
δεν θα το ξανακάνω». Είδατε εσείς 
απ’ το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ καμία αυτο-
κριτική; Ε, ούτε και θα δείτε. 

Νεομαρξιστής

!
Κυπριακές εκλογές 

2013

Αυτή την περίοδο, η Κύπρος διέρχεται τη σημα-
ντικότερη προεκλογική περίοδο της τελευταίας δεκαετίας, με τον 
πέλεκυ του μνημονίου και της νεοθωμανικής ισχυροποίησης να 
επικρέμεται πάνω από το κεφάλι της.

Οι φετινές προεδρικές εκλογές στην Κύπρο δεν θα είναι σαν 
τις προηγούμενες. Η οικονομική κρίση κλονίζει αποφασιστικά 
το «κυπριακό όνειρο» που οικοδομήθηκε πάνω στη λήθη του 
1974. Υπό το βάρος της ανεργίας, και της συμπίεσης των εισοδη-
μάτων,  καταγράφονται σεισμοί και μετακινήσεις στις άλλοτε τσι-
μενταρισμένες εκλογικές βάσεις των κομμάτων. Την ίδια στιγμή, 
διακυβεύονται πολλά, καθώς το τίμημα μιας ενδεχόμενης κοινω-
νικής καταστροφής, σαν αυτήν που πλήττει την ελλαδική κοινω-
νία, θα είναι πολύ μεγαλύτερο στην Κύπρο. Μ’ αυτά και μ’ εκεί-
να, στο επίκεντρο της προεκλογικής περιόδου, περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά τίθενται όλα τα καθοριστικά θέματα που θα κα-
θορίσουν το μέλλον της Μεγαλονήσου. Ταυτόχρονα, ο Γιώργος 
Λιλλήκας, ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, που έχει ταχθεί θαρρα-
λέα ενάντια στα ομοσπονδιακά θέσφατα του κυπριακού κατεστη-
μένου, προβάλλει με αξιώσεις να περάσει στο δεύτερο γύρο των 
εκλογών.

Στο επόμενο φύλλο της, η Ρήξη προετοιμάζει ένα μεγάλο 
αφιέρωμα στις κυπριακές εκλογές, η εξέλιξη των οποίων σαφέ-
στατα θα επηρεάσει τους πολιτικούς συσχετισμούς και την στάση 
της Ελλάδας έναντι στα μεγάλα εθνικά μας ζητήματα. Σε αυτό, θα 
δημοσιευθούν τα κείμενα της ∆ήμητρας Παπαλεοντίου και του 
Χρήστου Πέτρου, που ήταν να συμπεριληφθούν στην ύλη του 
τρέχοντος φύλου, καθώς και πολλές άλλες απόψεις και αναλύσεις 
και όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το διάλογο.
Παράλληλα, στις αρχές Φλεβάρη σχεδιάζεται να πραγματοποιη-
θεί εκδήλωση με θέμα τις κυπριακές εκλογές στον νέο χώρο του 
Άρδην και της Ρήξης στην Αθήνα (Ξενοφώντος 4). Η ημέρα και 
οι ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα, από την ιστοσελίδα μας 
(ardin-rixi.gr).  

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Κ 
ατ’ αρχάς μετατίθε-
ται το κέντρο βά-
ρους της εξάρτη-
σης από τις ΗΠΑ 

προς τη Γερμανία. Αυτό δεν ση-
μαίνει βέβαια πλήρη υποκατά-
σταση, αλλά οδηγεί μάλλον σε 
συγκυριαρχία. ∆ηλαδή, το παι-
γνίδι της εξάρτησης παύει να εί-
ναι μονοδιάστατα αμερικανοκε-
ντρικό και αποκτά περισσότε-
ρους πόλους, γεγονός που δεν 
μπορεί παρά να αντανακλάται 
και στο εσωτερικό πολιτικό το-
πίο.

Β) Η κρίση οδηγεί ή θα οδη-
γήσει αναπόφευκτα σε αναδιάτα-
ξη και των οικονομικών πόλων 
ισχύος στο εσωτερικό της χώρας, 
όπου το κέντρο βάρους θα περά-
σει από τους εγχώριους «νταβα-
τζήδες» στους εξωχώριους και 
κατεξοχήν τους Γερμανούς, κα-
θώς και όσους συνδεθούν μαζί 
τους. Το αεροδρόμιο και ο ΟΤΕ 
άνοιξαν απλώς τον δρόμο και 
ακολουθεί η ∆ΕΗ, η ενέργεια, 
ακόμη και οι τράπεζες.

Γ) Η αποδυνάμωση των εθνι-
κών κεφαλαιοκρατικών ομίλων 
δεν συνεπάγεται μόνον την ενδυ-
νάμωση του γερμανικού και ευ-
ρωπαϊκού κεφαλαίου, αλλά και 
εκείνη άλλων δυνάμεων όπως 
της Τουρκίας (το 2011 αποτέλε-
σε τον δεύτερο εξαγωγικό προο-
ρισμό της ελληνικής οικονομίας), 
της Ρωσίας και της Κίνας.

∆) Οι αλλαγές στην κοινωνι-
κή διάρθρωση της χώρας οδη-
γούν σε μια χωρίς προηγούμενο 
κοινωνική πόλωση, με τη φτω-
χοποίηση ή την «προλεταριο-
ποίηση» των μεσαίων στρωμά-
των και την εξαθλίωση των κα-
τώτερων.

Ε) Η ελληνική κρίση, επει-
δή πραγματοποιείται σε συνθή-
κες γεωπολιτικής αναδιάταξης 
και αναταραχής σε όλη τη Μέση 
Ανατολή και τον αραβικό κόσμο, 
συνδέεται άμεσα με την ασφά-
λεια της χώρας και τα μετανα-
στευτικά ρεύματα.

ΣΤ) Τέλος, η καθολική κρί-
ση της δυτικής ηγεμονίας ανα-
διατάσσει τη διάταξη των δυνά-
μεων στην παγκόσμια σκακιέρα, 
αναδεικνύοντας νέους πόλους 
ισχύος σε περιφερειακό επίπε-
δο και αποδυναμώνοντας παλαι-
ότερους.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν εί-
ναι δυνατόν να επιβιώσει το ού-
τως ή άλλως σαθρό πολιτικό και 
πνευματικό κατεστημένο της χώ-
ρας.

Γι’ αυτό θα παρατηρηθούν 
βαθύτατες μετακινήσεις και ανα-
τροπές, όχι μόνο στα πολιτικά 
σχήματα, αλλά και στα πνευματι-
κά και πολιτισμικά ρεύματα που 
κυριαρχούν στην ελληνική κοι-
νωνία.

Το κυρίαρχο σε όλη τη μετα-
πολιτευτική περίοδο, και κυρίως 
μετά το 1990, ρεύμα του εθνομη-
δενισμού, το οποίο έτεινε να κυ-
ριαρχήσει και σ’ όλα ανεξαιρέ-
τως τα πολιτικά κόμματα, θα απο-
λέσει την αναμφισβήτητη ηγεμο-
νία. Ας θυμηθούμε τι είχε συμβεί 
στη δεκαετία του ’90 και στις αρ-
χές του 2000. Το «πατριωτικό» 
ΠΑΣΟΚ είχε ηττηθεί κατά κρά-
τος από τον σημιτικό εκσυγχρο-
νισμό, και σχήματα όπως εκείνο 
του Τσοβόλα, του Παπαθεμελή 
και του Χαραλαμπίδη θα κατα-
ποντιστούν πολιτικά και εκλογι-
κά. Στη Νέα ∆ημοκρατία, η «πα-
τριωτική» πτέρυγα του Αντώ-
νη Σαμαρά, μετά από πρόσκαι-
ρη αναλαμπή με την Πολιτική 
Άνοιξη, θα χαθεί από το πολιτι-
κό προσκήνιο. Τέλος, στην Αρι-
στερά, ο εθνομηδενισμός, ούτως 
ή άλλως ισχυρός, θα επικρατή-
σει κατά κράτος στον ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΚΚΕ και θα είναι ίσως ακόμη 
ισχυρότερος στα πανεπιστήμια, 
στον Τύπο και στην «πνευμα-
τική ζωή» του τόπου. Για είκοσι 
χρόνια το όραμα των ελίτ της χώ-
ρας θα συμπυκνώνεται στη φρά-
ση του Ράμφου, «να σκοτώσου-
με τον Έλληνα» που είχαμε μέσα 
μας.

Είναι προφανές και πανθομολογούμενο πως η σαρωτική οι-

κονομική και κοινωνική κρίση έχει ως συνέπεια μια εξίσου, ή 

ίσως ακόμη περισσότερο, βαθύτατη πολιτική κρίση του συστή-

ματος. Μια κρίση που καθορίζεται από πολλές παραμέτρους 

και διαθέτει πολλαπλές συνιστώσες.

Του Γιώργου Καραμπελιά
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Η κατάρρευση την οποία βιώ-

νουμε οδηγεί σε ανατροπή αυτών 

των πνευματικών και πολιτικών 

σταθερών. Η μεταβολή της Ελλάδας 

σε ευρωπαϊκή αποικία χρέους και η 

καθολική εκπτώχευση της πλειοψη-

φίας του ελληνικού λαού δεν επιτρέ-

πουν πλέον στις παγκοσμιοποιητι-

κές και ευρωλιγούρικες αυταπάτες 

να παραμένουν ηγεμονικές. Κάτω 

από τις νέες συνθήκες, ο εθνομηδε-

νισμός θα πάψει να ηγεμονεύει ως 

μια πλειοψηφική και «συναινετική» 

ιδεολογία, που βόλευε έναν μεγά-

λο αριθμό Ελλήνων στα πλαίσια του 

παρασιτικού εκμαυλισμού της ελ-

ληνικής κοινωνίας και θα μεταβλη-

θεί σε ιδεολογία των Κούισλινγκ και 

των δωσιλόγων. Καθόλου τυχαία, 

κάποιοι από αυτούς, περιχαρακω-

μένοι στα πολιτιστικά ένθετα των άλ-

λοτε κραταιών φυλλάδων τους, μας 

καλούν ανοιχτά να δεχτούμε τη δι-

ακυβέρνησή μας από τους Γερμα-

νούς, επιστρέφοντας κατά έναν πα-

ράδοξο τρόπο στους γερμανοτσο-

λιάδες και τους Κούισλινγκ προγό-

νους τους. Το ίδιο και στο επίπεδο 

των πολιτικών κομμάτων, όπου δεν 

θα μπορούν πια να επιβιώσουν 

φθαρμένα και διεφθαρμένα μαζικά 

κόμματα, εμφορούμενα από εθνο-

μηδενιστικές αντιλήψεις.

Ακόμα περισσότερο, κάτι ανά-

λογο δεν μπορεί να συμβεί στα αντι-

μνημονιακά και κυρίως στα αριστε-

ρά κόμματα. ∆εν μπορείς να είσαι 

ενάντιος στην ξένη κυριαρχία που 

παίρνει αποικιοκρατικά χαρακτη-

ριστικά και ταυτόχρονα να αρνείσαι 

ή να λοιδορείς την εθνική ταυτότη-

τα και το εθνικό συμφέρον των Ελ-

λήνων. Και εδώ βρίσκεται ο σημα-

ντικότερος ελλείπων κρίκος του υπό 

διαμόρφωση νέου πολιτικού σκηνι-

κού. Στα δεξιά, έστω με στρεβλό τρό-

πο, έχει αρχίσει με τους Ανεξάρτη-

τους Έλληνες, ακόμα και τη Χρυσή 

Αυγή, η αποκόλληση ενός τμήματος 

της ελληνικής δεξιάς από τον νεο-

δημοκρατικό πυρήνα. Η κεντροαρι-

στερά ούτως ή άλλως συρρικνώνε-

ται λόγω της κοινωνικής συρρίκνω-

σης των μεσοστρωμάτων, ενώ η αρι-

στερά διογκώνεται εξαιτίας ακριβώς 

αυτής της συρρίκνωσης. Και όμως, 

η διόγκωσή της πραγματοποιείται 

μέσα στα υπαρκτά εθνομηδενιστι-

κά ιδεολογικά πλαίσια της αριστε-

ράς της όψιμης μεταπολίτευσης. ∆η-

λαδή, η εκτίναξη της αριστεράς (ΣΥ-

ΡΙΖΑ και ΚΚΕ γύρω στο 35%) δεν 

αντιστοιχεί στην ιδεολογική συγκρό-

τηση κομμάτων που, στην καλύτε-

ρη περίπτωση, δεν θα μπορούσαν 

να αντιπροσωπεύουν παρά μόνο 

το 10% του ελληνικού λαού. Επο-

μένως εδώ παρατηρείται ένα πολύ 

μεγάλο ιδεολογικό και πολιτικό 

κενό. Η αριστερά είναι υποχρεωμέ-

νη, όπως συνέβη και στην Κατοχή, 

να εκφράσει προνομιακά μια εθνο-

απελευθερωτική διάθεση του ελλη-

νικού λαού. Και όμως την ίδια στιγ-

μή ελέγχεται ιδεολογικά από έναν 

στενό πυρήνα παρελθούσης χρή-

σεως  και κοπής. Αυτή η πραγματι-

κότητα δημιουργεί ένα βαθύ πολιτι-

κό κενό, που μπορεί να καλυφθεί με 

δύο τρόπους: Είτε τα υπαρκτά πολι-

τικά σχήματα της αριστεράς και κα-

τεξοχήν ο ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτηρί-

ζεται από μεγαλύτερη ρευστότητα, 

θα πραγματοποιήσει μια εσωτερι-

κή ιδεολογική επανάσταση, για να 

ανταποκριθεί στις νέες πολιτικές και 

κοινωνικές ανάγκες, είτε ο κυρίαρ-

χος ιδεολογικά εθνομηδενισμός θα 

της το απαγορεύσει, και ένας πολι-

τικός πόλος κοινωνικοκεντρικός και 

πατριωτικός θα αναδυθεί για να κα-

λύψει αυτό το κενό.

Τα τριάντα πέντε χρόνια της ρο-

πής προς τον εθνομηδενισμό, που 

χαρακτήρισαν την αριστερά στην 

Ελλάδα (ήπιας μέχρι το 1990 και 

ασυγκράτητης στη συνέχεια) έχουν 

λάβει τέλος. Έχει έρθει η ώρα για μια 

πατριωτική αναδιάρθρωση του ελ-

ληνικού πνευματικού και πολιτικού 

σκηνικού. Και αυτό προσπαθούν με 

κάθε τρόπο να αποφύγουν οι συ-

στημικές δυνάμεις. Έτσι κατόρθω-

σαν, στην πρώτη φάση, να γελοιο-

ποιήσουν ή να περιθωριοποιήσουν 

το κίνημα των Αγανακτισμένων και 

τις πολιτικές συσσωματώσεις που 

ανέδειξε (π.χ. τη Σπίθα, αλλά και άλ-

λες). Στη συνέχεια, επιχείρησαν και 

επιχειρούν ακόμα να τις εγκλωβί-

σουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 

ώστε να τις αποδυναμώσουν και να 

τις εξουδετερώσουν (ό,τι είχε συμβεί 

στο παρελθόν με τον Μανώλη Γλέζο 

και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, που 

από εκφραστές πατριωτικών αντιλή-

ψεων στον ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκαν 

να προσαρμοστούν στην περιρρέ-

ουσα εθνομηδενιστική ομοφωνία). 

Τέλος, με διάφορες ομαδοποιήσεις 

και σχήματα, που θα πολλαπλασια-

στούν στην επόμενη περίοδο, προ-

σπαθούν να αναβαπτίσουν παλαι-

ές, φθαρμένες δυνάμεις του πασο-

κισμού, ώστε να τοποθετηθούν πο-

λιτικά και να ελέγξουν τις πιθανές 

μετεξελίξεις που πολύ σύντομα θα 

εκφραστούν. Ωστόσο, αυτές οι από-

πειρες δεν πρόκειται να αποδώ-

σουν. Γιατί το κύμα του κοινωνι-

κού πατριωτισμού και τον εθνοαπε-

λευθερωτικών απόψεων είναι τόσο 

ισχυρό, ώστε, με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο, θα εκφραστεί. Στην περί-

πτωση που υπάρξει μία κατάρρευ-

ση της παρούσας κυβέρνησης και η 

αριστερά βρεθεί στην εξουσία οι ρή-

ξεις θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. 

Στην περίπτωση που το παρόν σύ-

στημα αντέξει, και δεν πραγματοποι-

ηθούν εκλογές μέχρι και το επόμε-

νο φθινόπωρο, τότε δεν θα συνεχίσει 

να συντηρείται η σημερινή επίπλα-

στη ομοφωνία ανάμεσα στις πατρι-

ωτικές και εθνομηδενιστές δυνά-

μεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κα-

θώς η κοινωνία πιέζει προς πατριω-

τική κατεύθυνση. ∆ιότι, για την ώρα, 

μόνο η προοπτική μιας άμεσης πι-

θανότητας εκλογών και εξουσίας 

μπορεί να κουκουλώνει τις βαθύτα-

τες διαφορές γραμμής και προοπτι-

κής. Τέλος, δεν είναι δυνατόν ξεφτι-

σμένες μορφές και σχήματα του άλ-

λοτε ενιαίου ΠΑΣΟΚ να εκφράσουν 

αυτή τη νέα κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ει-

σερχόμεθα σε μια περίοδο όπου θα 

αρχίσει να σφυρηλατείται και ο ελ-

λείπων κρίκος του πολιτικού και 

ιδεολογικού τοπίου της χώρας. Εκεί-

νος μιας πατριωτικής, κοινωνικής, 

οικολογικής και δημοκρατικής πρό-

τασης που θα αναλάβει να διεξάγει 

με ξεκάθαρους όρους τη μάχη για 

την κοινωνική και εθνική μας απε-

λευθέρωση.

Πολλοί φαντάστηκαν πως –με τη 

συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ, την εκτί-

ναξη του ΣΥΡΙΖΑ, την εμφάνιση των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυ-

σής Αυγής– έχει ήδη λάβει τελεσί-

δικο χαρακτήρα η ανασύνθεση του 

πολιτικού τοπίου, όμως πλανώνται 

πλάνην οικτρά. Η ανασύνθεση μό-

λις έχει αρχίσει. Ούτε ο χώρος της 

λαϊκής δεξιάς θα καταληφθεί ορι-

στικά από τους χρυσαυγίτες, ούτε η 

Ν.∆. θα κατορθώσει να μείνει αλώ-

βητη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ακόμα και 

το ΚΚΕ με τη σημερινή του γραμμή, 

θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ως έχουν. Νέες πολιτικές 

συσσωματώσεις και νέες ιδεολογι-

κές προτάσεις θα αναδυθούν πολύ 

σύντομα στο πολιτικό προσκήνιο. 

Κοντός ψαλμός αλληλούια.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ελλείπων κρίκος
Νέες πολιτικές συσσωματώσεις και νέες ιδεολογικές προτάσεις θα αναδυθούν πολύ σύντομα στο πολιτικό προσκήνιο. 

“ 

Κάτω από τις 

νέες συνθήκες 

ο εθνομηδενι-

σμός θα πάψει 

να ηγεμονεύ-

ει ως μια πλει-

οψηφική και 

«συναινετική» 

ιδεολογία που 

βόλευε έναν 

μεγάλο αριθμό 

Ελλήνων στα 

πλαίσια του πα-

ρασιτικού εκ-

μαυλισμού της 

ελληνικής κοι-

νωνίας
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Σοσιαλθολούρες... 

Πήγε να κάνει την συνδιάσκε-
ψη για να προσδώσει νέα δυνα-
μική στο εγχείρημα και αντί αυ-
τού ξεφούσκωσε ακόμα περισ-
σότερο. Στήριξε όλη την αντιπο-
λιτευτική γραμμή της πρώτης 
κρίσιμης περιόδου στη λανθα-
σμένη εκτίμηση ότι ο Σαμαράς 
δεν θα πάει τη δόση, ενώ όλα τα 
μηνύματα απ’ έξω συνηγορού-
σαν προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση, και προφανώς απέτυχε 
παταγωδώς. 

Η 
κοινουβουλευτική 
του ομάδα είναι μια 
παιδική χαρά, όπου 
τα «παιδία παίζει» 

με τα εθνικά μας θέματα (Γαϊτάνη), 
με λάιφσταιλ δηλώσεις αλά Πέτρος 
Κωστόπουλος (Τατσόπουλος), ή με 
τα πρώτα δείγματα ενός αριστερού 
μπερλουσκονισμού (λέγε με Ρένα 
∆ούρου και Πάνο Σκουρλέτη). 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η 
κυβέρνηση έχει βρει βολικό, κατα-
στέλλοντας τις καταλήψεις των αντι-
εξουσιαστών, να περιορίζει την αντι-
παράθεση με το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης εκεί όπου επι-
θυμεί: Στον ∆εκέμβρη του ’08, στις 
αντιασφυξιογόνες μάσκες, τα πα-
λούκια και τα μπουκάλια της μπί-
ρας. Έτσι, έχει βρει τον «μήνα που 
θρέφει τους τέσσερις», καταφέρνο-
ντας ταυτόχρονα να περιορίζει την 
δημοφιλία του ΣΥΡΙΖΑ, τσιγκλώ-
ντας τους πλέον άπειρους και ξεφω-
νημένους των εκπροσώπων του να 
λένε ό,τι τους κατεβαίνει, και να προ-
ωθεί παράλληλα την ατζέντα των με-
ταρρυθμίσεων και της «ανάπτυξης». 
Και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, δι-
ότι οι μεν να νομίζουν ότι παίζουν σε 
ρυθμούς σκληρού αντιπολιτευτικού 
ροκ και οι δε να παρουσιάζουν τάχα 
έργο, ενώ άστεγοι πεθαίνουν απ’ το 
κρύο και άνεργοι φουντάρουν από 
τις ταράτσες. 

Από τον θλιβερό μέσο όρο ξε-
χωρίζουν ελάχιστοι, που δείχνουν 
αξιοσημείωτη για τις αδυναμίες του 
συνόλου στοχοπροσήλωση και επι-
μονή. Παράδειγμα, η Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου, αν και υπερβολικά φι-
λόδοξη και γι’ αυτό αρκετά απο-

κρουστική, που έχει αναλάβει το κύ-
ριο βάρος των αποκαλύψεων για τη 
λίστα Λαγκάρντ. Τη μόνη επιλογή 
που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τους 
τελευταίους μήνες, η οποία τον ευ-
θυγράμμισε επιτέλους με το λαϊ-
κό αίσθημα και τον έστρεψε ξεκά-
θαρα ενάντια σ’ αυτούς που πρέπει: 
τον Μπόμπολα και τους μεγαλοδη-
μοσιογράφους, το κατεστημένο. Κι 
εδώ, βέβαια, πάλι δεν πέρασε με 
καλό βαθμό τις εξετάσεις, καθώς 
άφησε στην απ’ έξω τον μεγάλο ένο-
χο της ελληνικής τραγωδίας, Γεώρ-
γιο Ανδρέα Παπανδρέου, δίνοντας 
έτσι αναπάντεχο ρελάνς στη Χρυ-
σή Αυγή, να το παίξει «η αδιάφθο-
ρη των αδιάφθορων» στηρίζοντας 
την πρόταση των Αν. Ελ. για την πα-
ραπομπή στην δικαιοσύνη και των 
δύο πρωθυπουργών, Παπανδρέου-
Παπαδήμου.  

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως, όλα τα 
παραπάνω είναι συμπτώματα ενός 
βαθύτερου προβλήματος. Θα έπαι-
ζαν δε πολύ μικρότερη σημασία, αν 
είχε πραγματικά στρατηγική, αν δη-
λαδή ήξερε τι να κάνει μέσα στις τα-
ραγμένες συνθήκες της ολοκληρω-
τικής ανασύνθεσης. 

Κι εδώ, όμως, προς το παρόν, η 
παρτίδα χάνεται υπέρ του πιο κα-
πάτσου, μέχρι σήμερα βέβαια, διότι 
αύριο κανείς δεν ξέρει. Έτσι, σε μια 
εποχή που κυριαρχούν τα μέτω-
πα, οι ανασυνθέσεις και η υπέρβα-
ση των παλαιών διαιρέσεων, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πληρώνει και με το παραπά-
νω το αδιέξοδο της μέχρι πρότινος 
γραμμής του περί «κυβέρνησης της 
αριστεράς», κινδυνεύοντας να κατα-
στεί ανάδελφος στο υπό διαμόρφω-
ση νέο πολιτικό σκηνικό. Αντίθετα, 
ο Σαμαράς έχει μυριστεί καλύτερα 
προς τα πού θα φυσήξει ο άνεμος, 

εκδηλώνοντας δειλά-δειλά την πρό-
θεσή του να συγκροτήσει έναν «ευ-
ρωπαϊκό συναγερμό», που θα υπερ-
βαίνει τις παλιές διαιρέσεις και θα 
ενώνει τους πάντες υπό το σκήπτρο 
της γερμανικής Ευρώπης, από τον 
Γρηγόρη Ψαριανό μέχρι τον Μάκη 
Βορίδη. 

Το αντίστοιχο άνοιγμα που απο-
πειράθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν προς 
την… αριστερή πτέρυγα της κεντρο-
αριστεράς, και προς στιγμήν προς 
τους αρχειομαρξιστές του ΚΚΕ, 
οι οποίοι εσχάτως διακηρύσσουν 
ότι οι κοινοβουλευτικές αυταπά-
τες τους αφήνουν παγερά αδιάφο-
ρους μπροστά στα καθήκοντα που 
μπαίνουν στο πραγματικό πεδίο του 
προλεταριακού αγώνα (sic!). Στο ίδιο 
μήκος κύματος, οι εκπρόσωποι του 
ΣΥΡΙΖΑ κορόιδευαν τον Καμμένο 
και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ 
διασκέδασαν αρκετά με τον κατα-
ποντισμό του. Παρέβλεψαν, βέβαια, 
εντελώς αλαζονικά, να σκεφτούν ότι 
εάν αυτός εκλείψει, θα παραμείνουν 
έστω και προσωρινώς άνευ συνομι-
λητών! Όταν το κατάλαβαν, βέβαια, 
τους έλουσε κρύος ιδρώτας… 

Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηρι-

στικά της στενομυαλιάς, των κοντό-
θωρων εκτιμήσεων και των εντελώς 
παρωχημένων αντιλήψεων που κυ-
ριαρχούν ακόμα και στους κόλπους 
της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι άνθρωποι νομίζουν πως θα 
καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το 
γιγάντιο πείραμα κοινωνικής μηχα-
νικής που υλοποιεί η γερμανική Ευ-
ρώπη πάνω στην Ελλάδα, δίχως να 
διαθέτουν ολοκληρωμένη εθνική 
στρατηγική και άποψη, από τις διε-
θνείς συμμαχίες της χώρας, μέχρι το 
νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα πρέ-
πει να ακολουθήσουμε για να ξεφύ-
γουμε από τον θανάσιμο παρασιτι-
σμό που μας κατατρώει. 

Νομίζουν ότι μπορούν να τα 
βγάλουν πέρα στην κολοσσιαία σύ-
γκρουση με την Μέρκελ, το γερμα-
νικό κεφάλαιο, τους εν Ελλάδι εκλε-
κτούς τους και τα δικά μας κλυδω-
νιζόμενα τζάκια, με μια κακή απομί-
μηση του «σκληρού ροκ» που είχε 
εξαπολύσει προ δωδεκαετίας ο Λα-
λιώτης στη Νέα ∆ημοκρατία του 
Έβερτ! 

Προς το παρόν, αυτό που τους 
σώζει και συγκρατεί τα ποσοστά εί-
ναι ότι πλέον υπάρχουν κατεστραμ-
μένα μεσοστρώματα, τα οποία θα 
ζουν μόνιμα εκτός κοινωνικού συμ-
βολαίου, και άρα θα κατευθύνονται 
σταθερά προς τις ριζοσπαστικές δυ-
νάμεις του πολιτικού συστήματος. 
Η μεταπολίτευση μας τελείωσε και 
μαζί της τελείωσαν και οι ευρείες 
κοινωνικές συναινέσεις με τους μι-
κρομεσαίους. Πλέον θα υπάρχουν 
κοινωνικές ομάδες που θα ζουν μό-
νιμα με 400 ή 500 ευρώ και παράλ-
ληλα θα αποτελούν έναν μόνιμο πα-
ράγοντα αστάθειας για τον νέο καθε-
στώς, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται 
υπό εγκαθίδρυση στην χώρα μας. 

Μέχρι πότε, όμως, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των παραπάνω θα 
στηρίζει ένα γίγαντα του 27% με 
μυαλό νάνου, που είναι κολλημέ-
νο στα χούγια του 3%; Ήδη, πάντως, 
οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν 
ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των ψη-
φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει επίγνω-
ση αυτών των προβλημάτων. Εξ άλ-
λου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
κόμμα βγήκε στην αξιωματική αντι-
πολίτευση «κατ’ ανάθεση», ότι οι ψη-
φοφόροι του δηλαδή δεν αποτελούν 
οργανικό μέρος του εγχειρήματος, 
τουλάχιστον ακόμα, κι ότι τον στηρί-
ζουν ως προσωρινή λύση.

Ένας γίγαντας του 27% με μυαλό 3% 

Μέχρι πότε, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των απελπισμένων-εξοργισμένων πολιτών θα στηρίζει ένα γίγα-
ντα του 27% με μυαλό νάνου, που είναι κολλημένο στα χούγια του 3%;

Του Γιώργου Ρακκά

“ 

Η μεταπολίτευ-

ση μας τελείω-

σε και μαζί της 

τελείωσαν και 

οι ευρείες κοι-

νωνικές συναι-

νέσεις με τους 

μικρομεσαίους.
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Τα κόλπα των πλουσίων 

Η συζήτηση που προκλήθηκε 
στα μεγάλα ΜΜΕ για το πρωτο-
σέλιδο θέμα του ανεξάρτητου 
δημοσιογραφικού περιοδικού 
Unfollow (τ. 13) ήταν αντιστρό-
φως ανάλογη από τη σημαντικό-
τητα της αποκάλυψης, δηλαδή 
δεν συζητήθηκε καθόλου. 

Τ 
ο περιοδικό δημοσιεύει 
τις φορολογικές δηλώ-
σεις τεσσάρων οικονο-
μικών μεγιστάνων, του 

επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη, 
του τραπεζίτη Ανδρέα Βγενόπου-
λου, του καναλάρχη Γιάννη Αλα-
φούζου και του βιομήχανου Νίκου 
Μάνεση. Συγκεκριμένα, όπως απο-
καλύπτει σε πολυσέλιδο ρεπορτάζ 
του ο Λευτέρης Χαραλαμπόπου-
λος, ο πιο «φτωχός» από τους παρα-
πάνω μεγιστάνες είναι ο Αν. Βγενό-
πουλος, με συνολικό δηλωθέν ατο-
μικό εισόδημα 18.217,41 ευρώ, ο 
εφοπλιστής, μηντιάρχης και πρόε-
δρος του Παναθηναϊκού Γ. Αλαφού-
ζος μόλις 26.160,40 ευρώ, ο άλλο-
τε κραταιός επιχειρηματίας Σ.Κόκ-
καλης 26.870,11 και ο βιομήχα-
νος, ιδιοκτήτης της Χαλυβουργίας, 
Ν.Μάνεσης, δήλωσε ατομικό εισό-
δημα 30,714,52 ευρώ. Όχι, η κρί-
ση δεν χτύπησε τόσο σκληρά τη με-
γαλοαστική τάξη της χώρας, ώστε να 
τους μεταβάλει σε μικρομεσαίους, 
γιατί, όπως φαίνεται από τις φορολο-
γικές δηλώσεις τους, ο Βγενόπουλος 
είχε φορολογούμενα ποσά της τάξης 
του 1.713.275,18 ευρώ και τεκμαρ-
τό εισόδημα* 1.984.898,22 ευρώ, ο 
Αλαφούζος αυτοτελή φορολογούμε-
να ποσά 5.120.556,71 και τεκμαρ-
τό εισόδημα 1.296.874,9 ευρώ, ο 
Κόκκαλης αυτοτελή φορολογούμε-
να ποσά 945.597,59 και τεκμαρτό 
εισόδημα 1.965.115,54 και τέλος ο 
Μάνεσης 401.681,09 φορολογού-
μενα ποσά και τεκμαρτό εισόδημα 
631.542,6. 

Το νομικό και φορολογικό μας 
σύστημα έχει διαμορφωθεί με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να γλιτώνουν από 
την εφορία σημαντικά ποσά ισχυ-
ροί επιχειρηματίες, μεγαλοδημοσι-

ογράφοι, γνωστοί καλλιτέχνες, όπως 
αποκαλύφθηκε τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, κ.ά. Το κόλπο που χρη-
σιμοποιούν είναι να μη μοιράζουν 
στους μετόχους των εταιρειών τους 
το σύνολο των κερδών αυτών, αλλά 
μόνο όσα χρειάζονται, τα υπόλοιπα 
μένουν στις εταιρείες, γιατί το ελλη-
νικό νομικό πλαίσιο τους επιτρέπει 
να μεταφέρουν κέρδη μιας χρονιάς 
σε επόμενη, όπως τους επιτρέπει 
να συμψηφίσουν τα κέρδη αυτά με 
πιθανές ζημιές μιας επόμενης χρο-
νιάς. Τα κέρδη που μένουν στο τα-
μείο της εταιρείας φορολογούνται 
μόνο με 20%. Από τα κέρδη τους 
που αφήνουν στις εταιρείες τους 
αγοράζουν σπίτια, αυτοκίνητα και 
γενικώς διάγουν πολυτελή βίο και 
αυτά τα περνάνε ως έξοδα της επι-
χείρησης που μειώνουν τα καθα-
ρά της κέρδη. Αν δεν κατέφευγαν 
σε τέτοια ταχυδακτυλουργικά κόλ-

πα, σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι 
το 2012 ως προς τη φορολογία προ-
σώπων, όσοι δήλωναν ατομικό εισό-
δημα πάνω από 100.000 ευρώ φο-
ρολογούνταν με 45%. 

Φυσικά, όλα όσα μηχανεύονται 
είναι νομικά βάσιμα, αλλά δεν ισχύ-
ουν για όλους αυτές οι φόρμουλες, 
για παράδειγμα οι μισθωτοί και οι 
συνταξιούχοι δεν μπορούν να αγο-
ράσουν ένα ακίνητο ή ένα αυτοκίνη-
το και αυτά να τα παρουσιάσουν ως 
δαπάνες για να φορολογηθούν λιγό-
τερο, γι’ αυτούς το αφορολόγητο που 
προκύπτει από συγκέντρωση απο-
δείξεων δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. 
Το τι όμως είναι νομικό σε αυτήν τη 
χώρα δεν το καθορίζουν οι μισθω-
τοί και οι συνταξιούχοι, γιατί οι βι-
ομήχανοι, έμποροι και βιοτέχνες το 
1960 κάλυπταν το 50,8% των άμε-
σων φόρων και το 2012 έφτασαν 
να καλύπτουν μόλις το 7,9%. Αυτή 

η πρωτοφανής μείωση που πέτυ-
χαν οφείλεται αφενός σε φορολο-
γικά παραθυράκια που βρίσκουν, 
όπως τα παραπάνω, και αφετέρου 
στις δεκάδες χιλιάδες offshore που 
έχουν ιδρύσει και οι περισσότερες 
των οποίων δεν φορολογούνται.

Θα πουν κάποιοι ότι το κεφά-
λαιο παντού τα ίδια κάνει, έχει τη δυ-
νατότητα η νομοθεσία να είναι φι-
λική προς αυτό, αυτό είναι εν μέρει 
μόνο σωστό γιατί, για παράδειγμα 
στη Γερμανία, τα μερίσματα φορο-
λογούνται μεν με μικρότερο συντε-
λεστή, αλλά μοιράζονται υποχρεωτι-
κά στο ίδιο έτος, τα κέρδη των επιχει-
ρήσεων φορολογούνται με 30-33% 
και όχι όπως εδώ 20% και μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπε-
ται ένα μέρος των κερδών να μένει 
στα ταμεία της εταιρείας. Στην Ελλά-
δα, που γίνεται τόση συζήτηση εδώ 
και τέσσερα χρόνια για ένα φορολο-
γικό σύστημα που να κατανέμει πιο 
δίκαια τα φορολογικά βάρη, ακό-
μα και με τις νέες διατάξεις, που θα 
εφαρμοστούν από το τρέχον έτος, 
θα αυξηθεί η φορολόγηση των αδι-
ανέμητων κερδών από το 20% στο 
26%, αλλά τα μερίσματα θα φορολο-
γούνται με 10% από 25% και οι εται-
ρείες θα συνεχίσουν να έχουν το δι-
καίωμα, αν θέλουν, να μοιράσουν τα 
ετήσια κέρδη, διαφορετικά αυτά να 
μεταφέρονται για την επόμενη χρο-
νιά. 

Αυτή η αδηφάγος διάθεση της 
ντόπιας παρασιτικής κυρίαρχης τά-
ξης, που ενώ η χώρα βουλιάζει, δεν 
κάνουν το ελάχιστο, έστω και για τα 
μάτια του κόσμου, για να βοηθή-
σουν, τελικά καταλήγει να υποβοη-
θά τους Γερμανούς, που ως νέοι επι-
κυρίαρχοι της χώρας έχουν θέσει 
ως στόχο τους να ξεμπερδεύουν με 
τα εγχώρια τζάκια και να αναδείξουν 
νέα, πιστότερα σε αυτούς και, κυρί-
ως, πιο διακριτικά από τα παλιά. 

*Το τεκμαρτό εισόδημα προκύ-
πτει από υπολογισμούς που γίνο-
νται βάσει δεδομένων, όπως είναι 
οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η 
απόκτηση ενός περιουσιακού στοι-
χείου ή ακόμα και η κατοχή ενός πε-
ριουσιακού στοιχείου. 

(πηγή: el.wikipedia.org). 

Του Γιάννη Ξένου 

Οι «έχοντες»... έχουν και τρόπους να ξεφύγουν από τη δαγκάνα της φορολόγησης

Το νομικό και φορολογικό μας σύστημα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γλιτώνουν από την εφο-
ρία σημαντικά ποσά ισχυροί επιχειρηματίες, μεγαλοδημοσιογράφοι, γνωστοί καλλιτέχνες

“ 

Το κόλπο που 

χρησιμοποιούν 

είναι να μη μοι-

ράζουν στους 

μετόχους των 

εταιρειών τους 

το σύνολο των 

κερδών αυτών, 

αλλά μόνο όσα 

χρειάζονται. Τα 

υπόλοιπα μέ-

νουν στις εται-

ρείες
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Ένα από τα διασημότερα ανέκδο-
τα που κυκλοφόρησε τους τελευ-
ταίους μήνες στα δημοσιογραφι-
κά γραφεία είναι το «κυβέρνηση 
Σημίτη με πρωθυπουργό Σαμα-
ρά». Μόνο την εξέλιξη της ευρύ-
τερης οικογένειας Παπακωνστα-
ντίνου αν δει κανείς μπορεί άνε-
τα να συμπεράνει ότι υπάρχει 
μια άτυπη λίστα προαγωγών του 
εκσυγχρονισμού, που τελειώ-
νει είτε με τιμητικές αποστρα-
τείες, είτε με ανάκληση από την 
εφεδρεία. Κλασικό παράδειγμα 
η παραπάνω οικογένεια. Ο τε-
λών υπό προανακριτική έρευ-
να τέως τσάρος της οικονομίας 
Παπακωνσταντίνου ξεκίνησε ως 
σύμβουλος επί θεμάτων πληρο-
φορικής του Κ.Σημίτη. Πολλάκις 
αποτυχών να εκλεγεί στην Κο-
ζάνη, βρέθηκε με απόφαση του 
ΓΑΠ αρχικά εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ, μετά επικεφαλής της λί-
στας στις ευρωεκλογές, ύστερα 
στο Επικρατείας και μετά υπουρ-
γός Οικονομικών επί ΓΑΠ, και 
Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση 
Παπαδήμου. 

Σ 
το ίδιο χρονικό διά-
στημα, η στενή συγγε-
νής του Ε.Παπακων-
σταντίνου ήταν συνε-

χώς νομικός σύμβουλος του γνω-
στού ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ με έκπληξη 
συνειδητοποιήσαμε, ελέω λίστας 
Λαγκάρντ ότι μέχρι πριν λίγες μέ-
ρες ήταν και στο ΤΑΙΠΕ∆ (το γνω-
στό μνημονιακό ταμείο ξεπουλήμα-
τος της δημόσιας περιουσίας). 

Πάρτε και τον ίδιο τον κ. Στουρ-
νάρα. Σύμβουλος του Γ. Παπαντωνί-
ου ως συγγραφέας πονημάτων περί 
εκσυγχρονισμού, μετά κορυφαίος 
εμπειρογνώμονας της κυβέρνησης 
Σημίτη και αρχιτέκτονας του κόλπο 
γκρόσο με την Γκόλντμαν Σακς, για 
την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ. 
Πρόεδρος του ΙΟΒΕ του ΣΕΒ και 
γνωστός διαπρύσιος κήρυξ του μνη-
μονίου ως επιφανής τεχνοκράτης, 
και εσχάτως Τσάρος της Οικονομίας 
της κυβέρνησης συνεργασίας. 

Οι σχέσεις με τους Γερμανούς 
Βεβαίως, βασική προωθητική δύνα-
μη της εκσυγχρονιστικής επέλασης 
μέσα στην κρατική μηχανή, είναι η 
σύνδεσή τους με τους Γερμανούς. 

Εκείνο που έχει λησμονηθεί εί-
ναι ότι, αυτή, κατά κάποιον τρόπο 
προϋπάρχει της συγκρότησής τους 
σε διακριτό πολιτικό ρεύμα μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ. 

Το 1986, με τον Σημίτη υπουρ-
γό Εθνικής Οικονομίας και την οικο-
νομική στροφή του ΠΑΣΟΚ, έχου-
με τη μεγάλη διάσπαση της ΠΑΣΚΕ 
στη ΓΣΕΕ. Εκείνη την εποχή, ο τότε 
αντιπρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παπαμι-
χαήλ, γράφει μια μπροσούρα που 
την κυκλοφορούν μαζικά οι τότε δι-
αγραμμένοι συνδικαλιστές του ΠΑ-
ΣΟΚ. Στην μπροσούρα καταγγέλλε-
ται ότι στην Αθήνα έχει εγκατασταθεί 
κλιμάκιο του γερμανικού σοσιαλδη-
μοκρατικού κόμματος Φ. Έμπερτ με 
επικεφαλής τον κοινωνιολόγο Ακίμ 
Μέλερ. Ο Μέλερ είχε προτείνει στην 
ΠΑΣΚΕ συγκεκριμένη τεχνική και 
οικονομική βοήθεια. Μετά τον χαμό 
που έγινε στο συνδικαλιστικό του 
ΠΑΣΟΚ της εποχής, το Φ. Έμπερτ 
αποχώρησε, για να επανεμφανιστεί 
στην Αθήνα το 2012. 

Τα πρώτα χρόνια
Μετά το φοβερό ’89 και την πρωθυ-
πουργία Μητσοτάκη των αρχών του 
’90, για πρώτη φορά αρχίζει να ανα-
δύεται η διακομματική διάσταση 
του εκσυγχρονισμού και δη οι γερ-
μανικές του εκλεκτικές συγγένειες. 

Η σχέση της οικογένειας Μη-
τσοτάκη με τη Γερμανία είναι γνω-
στές από τις δεκαετίες ’60-’70. Ο πο-

λύς Στέφανος Μάνος, ως υπουργός 
Οικονομίας της Ν∆ και γνωστός δι-
απρύσιος κήρυξ του εκσυγχρονι-
σμού, εκφράζει ανοιχτά το κοινω-
νικό πρόγραμμα του εκσυγχρονι-
σμού, μαζί με τη θυγατέρα Ντ. Μπα-
κογιάννη: ∆ραματική συρρίκνωση 
των μεσοστρωμάτων μέσω φορο-
λογίας και άγριο άνοιγμα της αγο-
ράς στον ξένο ανταγωνισμό. Είναι δι-
αβόητη η δήλωση του Μάνου στον 
τομέα μικρομεσαίων της Ν∆, την 
εποχή εκείνη, το αλήστου μνήμης, 
«ήρθα για να πάρω κι όχι να δώσω… 
είμαι ο γιος του πάρτα όλα». 

Την ίδια στιγμή, προεξάρχοντος 
του Κ.Σημίτη, εμφανίζεται και ο εκ-
συγχρονισμός στο ΠΑΣΟΚ. Αντιαν-
δρεϊσμός, συρρίκνωση του δημόσι-

ου τομέα μέσω του δήθεν εξορθο-
λογισμού, περιορισμός των μεσο-
στρωμάτων μέσω του ανοίγματος 
της αγοράς και αντιεθνικισμός εί-
ναι τα προτάγματα των πασόκων εκ-
συγχρονιστών. Ο γερμανοτραφής Κ. 
Σημίτης, που ο αδερφός του, Σπύ-
ρος, είναι επικεφαλής της πανίσχυ-
ρης γερμανικής υπηρεσίας προστα-
σίας Συντάγματος, συναντά πολιτι-
κά τον Μιχάλη Παπακωνσταντίνου 
(θείο του τωρινού πρωταγωνιστή 
των εξελίξεων), ο οποίος, ως υπουρ-
γός Εξωτερικών του Μητσοτάκη, θα 
κάνει την περιβόητη δήλωση για τα 
εθνικά θέματα: «Και τι θέλετε να κά-
νουμε; Τον παλικαρά;»

Την ίδια εποχή, ο εκσυγχρονι-
σμός αναδύεται και στην αριστερά. 
Απ’ τους Οικολόγους Εναλλακτι-
κούς μέχρι τον μακαρίτη Μιχάλη 
Παπαγιαννάκη του Συνασπισμού, 
αναπτύσσεται η ίδια προβληματική. 
Άχτι στους μικρομεσαίους και τους 
αγρότες «που εμποδίζουν την αύ-
ξηση της μισθωτής εργασίας ως δι-
αδικασίας κοινωνικού εκσυγχρονι-
σμού» και αντιεθνικισμός, «μιας και 
ο παρωχημένος πατριωτισμός δεν 
έχει νόημα την εποχή της παγκοσμι-
οποίησης και της ενιαίας αγοράς». 

Τότε για πρώτη φορά διαπιστώ-
νεται ότι υπό τον μανδύα του εκσυγ-
χρονισμού υπάρχει ένα κοινό νήμα 
που ενώνει μητσοτακικούς, ομάδα 
Σημίτη και εκσυγχρονιστές του Συ-
νασπισμού. Σύμφωνα με το καλά 

ενημερωμένο και επιτυχημένο πε-
ριοδικό Φλας της εποχής, εκδόσεων 
Κόκκαλη, το νήμα συνδεόταν μέσω 
των Μπακογιάννη, Γιάνναρου, Ση-
μίτη, ενώ είναι γνωστό ότι τη θέση 
του θανόντος Γιάνναρου είχε πάρει 
ο Παπαγιαννάκης. 

Με την επικράτηση Καραμανλή 
στην ηγεσία της Ν∆ οι εκσυγχρονι-
στές υποχωρούν στους κόλπους της, 
ενώ η θυγατέρα Μητσοτάκη προ-
σπαθεί να εδραιώσει ρόλο νούμερο 
2 του κόμματος. 

∆ιόλου τυχαία, την ίδια εποχή 
το πρώτο κύμα εκσυγχρονιστών του 
ΣΥΝ διασπάται από το κόμμα και 
κατευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ, με επικε-
φαλής τον Μπίστη. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι εκείνη την εποχή ο Σημίτης 
απολάμβανε μια προκλητική στήρι-
ξη, που ξεκινούσε απ’ τους Μητσο-
τακικούς της Ν∆ και έφτανε μέχρι 
και τον Λ. Κύρκο. Απίστευτο αλλά 
και εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα 
ήθη της αριστεράς, αποτέλεσε η συ-
νάντηση Σημίτη-Παπαγιαννάκη στο 
Μέγαρο Μαξίμου, της οποίας το πε-
ριεχόμενο δεν μαθεύτηκε ποτέ. 

Κατά τη διάρκεια της οκτάχρο-
νης διακυβέρνησης Σημίτη, θα ανα-
δειχθούν όλα τα πρόσωπα που θα 
παίξουν κεντρικό ρόλο στις μνημο-
νιακές κυβερνήσεις Παπανδρέου 
και Σαμαρά: Στουρνάρας, Ράπανος, 
Ζανιάς, Παπακωνσταντίνου, Παπα-
δήμος και πολλοί άλλοι, ων ουκ έστι 
αριθμός. 

Εκείνο που δεν είναι γνωστό, 
σε μεγάλα τμήματα του ευρύτερου 
αντιμνημονιακού χώρου, είναι ότι ο 
εθνομηδενισμός αποτελεί το κυριό-
τερο απ’ τα νήματα που ενώνουν τον 
αριστερό και δεξιό εκσυγχρονισμό. 
∆ιόλου τυχαία και η ένοχη σιωπή 
του μεγαλύτερου μέρους της αριστε-
ράς στο φαινόμενο Ρεπούση. Για την 
οποία, το Βήμα έγραφε πριν από με-
ρικούς μήνες ότι ακόμα και ο Στα-
θάκης του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί ακόμα 
πολύ στενές επαφές μαζί της. 

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, 
δεν είναι μόνο οι γελοίες αναλύσεις 
τύπου Γαϊτάνη ή και οι ιδίου περι-
εχομένου, πιο κομψές παρεμβάσεις 
του Γ. Μηλιού, που εμποδίζουν την 
αριστερά να θέσει ως προμετωπί-
δα της μια συγκρότηση ΕΑΜικού 
τύπου, την οποία τόσο πολλή ανά-
γκη έχει ο τόπος. Είναι η όλη αντί-
ληψη που απουσιάζει, περί του ρό-
λου του έθνους-κράτους ως πεδίου 
δημοκρατίας, δικαιοσύνης και προ-
στασίας. Είναι και η έλλειψη παιδεί-
ας και ανάλυσης για την πο-
ρεία του ελληνικού έθνους 
και την  διότυπα αποικιακή 
του συγκρότηση μετά από 400 χρό-

Οι εκσυγχρονιστές ξανάρχονται
Βίος και πολιτεία του ρεύματος που εξουσιάζει την Ελλάδα τα τελευταία 17 χρόνια

Κατά τη διάρκεια της οκτάχρονης διακυβέρνησης Σημίτη, θα αναδειχθούν όλα τα πρόσωπα που θα παίξουν 
κεντρικό ρόλο στις μνημονιακές κυβερνήσεις 

»

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου 

“ 

Ο εθνομηδε-

νισμός αποτε-

λεί το κυριότε-

ρο απ’ τα νήμα-

τα που ενώνουν 

τον αριστερό 

και δεξιό εκ-

συγχρονισμό. 
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» νια σκλαβιάς. 
Κοινώς, η εθνομηδενιστική οπτι-

κή παραμορφώνει εντελώς τον τρόπο 
αντίληψης της μνημονιακής πραγματι-
κότητας: Σύνταγμα, κρατική υπόσταση, 
εθνικό δίκαιο και, πολύ πιθανώς, οι ένο-
πλες δυνάμεις της χώρας παραμένουν 
υπό ευρεία ιδεολογική απαξίωση στους 
κόλπους της αριστεράς. 

Κάπως έτσι διαχέονται τα πλοκά-
μια της εξουσίας που εσχάτως την απο-
καλέσαμε «μνημονιακή». Ωστόσο, είναι 
σαφές ότι, μέσα από ιδεολογικοπολιτι-
κές διαδρομές, αγγίζουν και ευαίσθη-
τους και κρίσιμους κόμβους του αντι-
μνημονιακού χώρου. Χαρακτηριστική 
είναι άποψη που δημοσίευσε ο Αντώνης 
Λιάκος στο Βήμα, παρουσιάζοντας το βι-
βλίο του επί πολλά χρόνια συνδαιτυμό-
να του Σημίτη, Κωνσταντίνου Τσουκαλά: 
«Το μείγμα ιστορίας ανάμεσα στα επι-
τεύγματα της Ελλάδας ως του αγαπημέ-
νου παιδιού της ∆ύσης και στη μεγαλο-
μανία ως του καλο/κακομαθημένου δυ-
τικού παιδιού δημιούργησε μια δυναμι-
κή: η χώρα μπορούσε να προσαρμόζεται 
στις εκάστοτε μεταβολές του διεθνούς 
περιβάλλοντος, χωρίς εν τούτοις να αλ-
λάζει. Ωστόσο αυτή η διαδικασία δεν εξέ-
φραζε κάποιο μυθικό ελληνικό πνεύμα 
ούτε την αδάμαστη δύναμη του Ελληνι-
σμού. Η Ελλάδα είχε την άνεση της μη 
επώδυνης προσαρμογής, επειδή ήταν 
το προκεχωρημένο φυλάκιο της ∆ύσης 
στην αποικιοκρατούμενη ή υπό αποικι-
οποίηση Ανατολή». Πώς συνδυάζονται 
τώρα απόψεις του τύπου «Ελλάδα η κα-
κομαθημένη των δυτικών», που περισ-
σότερο θυμίζουν Ράμφο και Μανδρα-
βέλη, με την αντιμνημονιακή τοποθέτη-
ση του Λιάκου στον ΣΥΡΙΖΑ μόνο ένας 
θεός ξέρει --και ο εκσυγχρονιστικός λε-
βιάθαν που μάχεται να συγκρατήσει τη 
θέση του μέσα στα ερείπια του πολιτικού 
συστήματος.    

Υ.Γ. Για να τελειώσουμε εκεί που αρχίσα-
με: Ο γενάρχης της οικογένειας Παπα-
κωνσταντίνου, πήρε το 1941, επί κατο-
χικής κυβέρνησης Τσολάκογλου, το δι-
καίωμα να λειτουργεί μονοπωλιακά το 
πρώτο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην 
Πτολεμαΐδα. Ο γιος του, Μιχάλης Παπα-
κωνσταντίνου, ξεκίνησε την πολιτική του 
καριέρα ως υποψήφιος με τον Γκοτζαμά-
νη, τον κατοχικό υπουργό που υπέγραψε 
το αναγκαστικού δάνειο με τους Γερμα-
νούς. Μετά από μια θητεία στις κυβερνή-
σεις του δημοκρατικού κέντρου, κατέλη-
ξε υπ. Εξωτερικών του Μητσοτάκη. Πο-
λιτικός κληρονόμος του, ο ανιψιός του, Γ. 
Παπακωνσταντίνου, ελέω ΓΑΠ αρχιτέ-
κτονας του καταστροφικού μνημονίου. 
«Οι Γερμανοί ξανάρχονται», φωνάζουν 
οι κωμωδιογράφοι κι ο σοφός λαός στην 
τραγική του καθημερινότητα. Σάμπως 
έφυγαν και ποτέ.

Σα να μη μας έφτανε η οικονομική κρίση, 
η ανεργία και το μαύρο μέλλον της χώ-
ρας μας, στα προβλήματα αυτά μας ήρθε 
και ένα άλλο που αφορά όλη την περιοχή 
της Β.Α. Χαλκιδικής. Το πρόβλημα αυτό 
λέγεται εξόρυξη χρυσού, κοινώς «επέν-
δυση». [ ] Παραμυθιάζουν τους Έλληνες 
(εκτός από τους Χαλκιδικιώτες, Κιλκισιώ-
τες και Θρακιώτες) πως θα σωθεί η χώρα 
από αυτή την «επένδυση». Γι’ αυτό οι άλ-
λοι δεν καταλαβαίνουν την αγωνία και τον 
αγώνα μας. Αφού λοιπόν δεν το κάνει η 
πολιτεία αναλάβαμε εμείς να ενημερώ-
σουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο με 
κάθε μέσο τι σημαίνει για την Ελλάδα εξό-
ρυξη χρυσού. 

Γ 
ιατί αποφάσισα να συμμετέχω 
στον αγώνα κατά του ορυχείου 
χρυσού; Ακόμα και αυτοί που 
δεν σπούδασαν, κάτι ξέρουν, 

ότι τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους 
προγόνους μας αλλά την δανειστήκαμε από 
τα παιδιά μας. [ ]Και η εξόρυξη χρυσού είναι 
ένας τρόπος να καταστρέψουμε ό,τι όμορφο 
υπάρχει σήμερα στην περιοχή μας. 

Πέρα από αυτό που μας προστάζει η πα-
ράδοση και το ανθρώπινο, έχω σπουδάσει βι-
ολογία. [  ] ∆εν μπορώ να προδώσω αυτά που 
σπούδασα και αυτά που ορκίστηκα να προ-
στατεύω. Τελευταία διδάσκω σε μαθητές γυ-
μνασίου και λυκείου. [ ] Ας ξεφυλλίσουν αυ-
τοί που με κατηγορούν τα βιβλία των παιδιών 
τους. Καταστροφή δάσους σημαίνει πλημμύ-
ρες, διάβρωση του εδάφους, καταστροφή εν-
δημικής χλωρίδας και πανίδας, ανατροπή 
του οικοσυστήματος. [ ]

∆εν τους έπεισα; Ας τα βάλουν και με τους 
χημικούς! Όλοι ξέρουν ότι το κυάνιο είναι 
δηλητήριο. Θα μπει στα νερά μας, θα μολύ-
νει τον υδροφόρο ορίζοντα, τα ποτάμια και τις 
θάλασσές μας. Θα πούμε το νερό νεράκι. Θα 
γίνουμε μετανάστες αναζητώντας νερό και όχι 
εργασία ή ασφάλεια όπως άλλοι.  [  ]

Ποιοι ελεγκτικοί κρατικοί μηχανισμοί θα 
μου υπογράψουν ότι δε θα συμβεί κάποιο 
ατύχημα, ώστε να μη διαρρεύσουν τα χημι-
κά απόβλητα; Πώς θα αποκαταστήσουν τη 
ζημιά; Πουθενά στη γη, όπου έγινε εξόρυξη 
χρυσού, δεν αποκατέστησαν το περιβάλλον. 
Βλέπε τώρα πρόσφατα στη Φινλανδία! 

Στο παρελθόν δε συμμετείχα σε ανάλο-
γους αγώνες, ωστόσο θυμάμαι τους γονείς 
μου να συμμετέχουν στους αγώνες ενάντια σε 
μια άλλη εταιρεία τότε, την TVX, στην Ολυ-
μπιάδα, για τους ίδιους λόγους. [  ] 

Μέχρι τώρα διχασμός μεταξύ των κατοί-

κων της περιοχής δεν υπήρχε. Κόντρες ναι, 
διχασμός κι έχθρα όχι. Φρόντισε όμως να μας 
τον φέρει ο Καλλικράτης και ο νέος μας δή-
μαρχος, ο κ. Πάχτας. Εκλέχτηκε από τα ορει-
νά χωριά, παμψηφεί αφού τους έταξε δουλειά 
στην εταιρεία. Τώρα κοιτά να σπείρει τη δι-
χόνοια και στην Ιερισσό, τον κύριο αντίπα-
λό του (αν και δεν είναι ο μόνος πια), εκμε-
ταλλευόμενος την οικονομική κρίση και την 
ανεργία στην περιοχή. Παρ’ όλο που κάποιοι 
Ιερισσιώτες δουλεύουν πια στην εταιρεία, οι 
υπόλοιποι γίναμε πιο δυνατοί και πιο απο-
φασισμένοι να πολεμήσουμε το κακό που 
μας ήρθε. Συμμετέχουν όλοι στις διαδηλώ-
σεις πάνω στο βουνό, αν και ξέρουν ότι κιν-
δυνεύουν από τα ΜΑΤ και τις συλλήψεις, κα-
θώς και στις διαδηλώσεις, όπου αυτές γίνο-
νται, είτε στον Πολύγυρο, είτε στο Πέραμα του 
Έβρου, είτε στο Κιλκίς, είτε στη Θεσσαλονίκη. 
∆εν μας πτοεί επίσης το ότι δε μας προβάλ-
λουν τα ΜΜΕ. Χτυπάμε κατευθείαν στα αυ-
τιά και τις ψυχές του κόσμου και αυτό μετρά-
ει πολύ για μας. Έχουμε την συμπαράσταση 
ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και από το 
εξωτερικό πια. Η φωνή μας ενώνεται με αυτή 
όσων ζουν το ίδιο πρόβλημα με μας σε κάθε 
σημείο της γης. 

[  ]Αρχές και αστυνομία κάνουν οτιδήποτε 
θα καταστείλει και θα σαμποτάρει τις κινητο-
ποιήσεις μας προκειμένου να πραγματοποι-
ηθεί η εξόρυξη χρυσού. Θαρρείς και η εται-
ρεία τους ψήφισε σε ό,τι αφορά τις αρχές και 
η εταιρεία τους πληρώνει για την προστασία 
της σε ότι αφορά την αστυνομία. Για να έχουν 
όμως τόσο ζήλο για την εταιρεία αρχίζω να πι-
στεύω πως αυτή στήριξε οικονομικά την προ-
εκλογική καμπάνια του δημάρχου και πως 
αυτή πληρώνει και τα ΜΑΤ (με τις ευλογίες 
της κυβέρνησης και του κ. ∆ένδια) να μας θε-
ρίζουν με τα χημικά κάθε φορά που ανεβαί-
νουμε στο βουνό και όχι μόνο εκεί. Γνωρίζε-
τε ότι έφτασαν και μέσα στην Ιερισσό, όταν θα 
κλείναμε τους δρόμους συμβολικά για δυο 
ώρες. Τότε τα πράγματα πήραν άλλη τροπή 
χάρη στην τηλεφωνική παρέμβαση του δη-
μάρχου, που φοβήθηκε ότι θα του κάψουμε 
το δημαρχείο του, στο οποίο δε πάτησε ποτέ. 

Η στάση των δυνάμεων καταστολής στις 
κινητοποιήσεις πάνω στο βουνό έχει αλλάξει 
προς το χειρότερο. Κάποτε απλώς έριχναν χη-
μικά για να απομακρυνθούμε και τώρα μας 
κυνηγάνε χιλιόμετρα μακριά και ρίχνουν τα 
χημικά μέσα στις καμπίνες των αυτοκινήτων, 
την ώρα που τρέχουμε να γλιτώσουμε από 
τη λύσσα τους. Την τελευταία φορά στο βου-
νό ζήσαμε στιγμές πολέμου που δε θα ξεχά-
σω ποτέ, αλλά ούτε και θα πτοηθώ και να το 
ξέρουν. ∆ώσαμε υπόσχεση να προστατέψου-
με τον τόπο μας και τις ζωές μας ακόμα κι αν 
χρειαστεί να ματώσουμε για αυτές. 

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, αλλά άνισος. 
Έχουμε να τα βάλουμε με μεγάλα οικονομι-
κά και πολιτικά συμφέροντα. ∆εν έχουμε κα-
νέναν να μας στηρίξει, όμως δε χάνουμε την 
ελπίδα μας. Το τελευταίο μας όπλο είναι η δι-
καιοσύνη στην οποία και καταφύγαμε (έχου-
με κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας), πιστεύοντας πως δε θα πουληθεί 
και αυτή. Αν τυχόν χάσουμε και από κει, θα 
προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 
∆ε θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. 

[  ] Γενικά αυτός ο αγώνας μού στερεί χρό-
νο από την οικογένειά μου. Μου στερεί το 
χρόνο να ασχοληθώ με τα κοινά (τέχνη, πο-
λιτισμό και παράδοση), όπως έκανα παλιά. 
Τώρα κοιμάμαι και ξυπνώ με ένα σύνθημα, 
που όλους μας ενώνει: ΕΞΟΡΥΞΗ ∆Ε ΓΙΝΕ-
ΤΑΙ, ΜΗΝ ΤΡΕΦΕΤΕ ΕΛΠΙ∆ΕΣ. ΑΝ ΘΕΛΕ-
ΤΕ ΧΡΥΣΟ, ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΘΥΡΙ∆ΕΣ. 

Το αρχικό πρόβλημα που έχει σχέση με 
την όλη κατάσταση στην περιοχή σήμερα λέ-
γεται ΕΛΝΤΟΡΑ∆Ο. [  ]

Η εταιρεία κάνει όπως είπα και πριν τη 
δουλειά της και προπαγανδίζει τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας και «ανάπτυξης» μέσω 
του έργου. Η κυβέρνηση και τα υπουργεία, 
όμως, πριν της δώσουν το ΟΚ, θα πρέπει 
να ζυγίσουν καλά τα πράγματα. Αξίζουν οι 
1000-1500 θέσεις εργασίας σε ανθυγιεινές 
συνθήκες, μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες θέ-
σεις που μας δίνει μόνη της η φύση, χωρίς να 
σκάψουμε στα έγκατά της; Αξίζουν οι 1000-
1500 θέσεις εργασίας, που θα αφήσουν έναν 
κρανίου τόπο χωρίς δυνατότητα επιστροφής 
στην προηγούμενη κατάσταση, μπροστά στην 
προώθηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργα-
σίας που θα εξασφαλίσουν, στο μέλλον, και 
την επιβίωση των επόμενων γενεών; Αυτά 
είναι τα ερωτήματα που θέτω και σε αυτούς 
που μόλις προσλήφθηκαν από την εταιρεία. 
Ας μη βλέπουν μόνο το τώρα. Ας δουν και το 
αύριο, ειδικά αν έχουν παιδιά, και ας έρθουν 
να παλέψουμε μαζί ενάντια  στην εταιρεία και 
τα προβλήματα του τόπου μας. Ας μην περι-
μένουμε τις λύσεις μόνο από τις κυβερνήσεις 
και ας βάλουμε όλοι νέες βάσεις για ένα κα-
λύτερο αύριο.

Η επέκταση των μεταλλείων στην Χαλκιδική και ο αγώνας για την αποτροπή της

Τόποι εξόρυξης, κρανίου τόποι 

“ 

Ποιοι ελεγκτικοί κρατι-

κοί μηχανισμοί θα μου 

υπογράψουν ότι δε θα 

συμβεί κάποιο ατύχημα, 

ώστε να μη 

διαρρεύσουν τα χημικά 

απόβλητα;

της Αθηνάς Βαρβαρέσου
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Η κρίση, που εκφράζεται με τη νέο-αποι-
κιοποίηση της χώρας και τη συνακόλου-
θη επίθεση του κεφαλαίου στους εργα-
ζόμενους, θέτει εντατικά την ανάγκη μιας 
εσωτερικής στροφής στις «γηγενείς» δυ-
νάμεις και αποθέματα τόσο του ελλη-
νισμού, όσο και …του ντόπιου πληθυ-
σμού! Όπως, αναφέρει ο Γ.Καραμπελιάς, 
στο τελευταίο βιβλίο του (Η αποστασία 
των διανοουμένων – Εναλλακτικές εκδό-
σεις -2012): «Το νέο διακύβευμα του ελ-
ληνισμού καθίσταται επομένως είτε η 
ολοκλήρωσή του, με μια στροφή προς 
τα μέσα και προς την ιστορία του, είτε η 
εξαφάνισή του, ως ιδιαίτερου ιστορικού 
υποκειμένου». 

Σ 
την οραματική αυτή διέξοδο, νο-
μίζω πως είμαστε αναγκασμένοι 
να εντάξουμε και το μεταναστευ-
τικό θέμα, προκειμένου να απο-

φύγουμε είτε τον ανθρωποφαγικό φυλετικό 
ρατσισμό, είτε το νεφελώδη ανεπεξέργαστο 
και αδιέξοδο «αντιρατσιστικό» λόγο. 

Πέρα από την επείγουσα ανάγκη μιας 
συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής, που 
εμπεριέχει τόσο τη διαχείριση της μετανα-
στευτικής ροής, τον επαναπατρισμό, και την 
επαναδιαπραγμάτευση της συνθήκης, ∆ου-
βλίνο ΙΙ, όσο και τις ενδιάμεσες παραμέτρους 
της ενσωμάτωσης και του πολιτικού ασύλου, 
είναι θεμελιώδης μια άλλου είδους ενσωμά-
τωση.  Η ματιά, πως οι μετανάστες –τουλάχι-
στον όσοι έχουν επιλέξει από χρόνια την Ελ-
λάδα ως τόπο εγκατάστασής τους– εντάσσο-
νται στο πολυπρόσωπο υποκείμενο και δυνα-
μικό που θα επιχειρήσει αυτή την εσωτερική 
στροφή, προς την επιβίωση. Εντάσσονται στην 
ντόπια και διεθνή ιστορία ενός Ελληνισμού 
που μπορεί να ενσωματώνει και όχι να κατα-
κερματίζει ή διαχωρίζει. Συγγράφουν κι αυ-
τοί την ιστορία του τόπου και έχουν ανάγκη εν 
πολλοίς να συνδεθούν με αυτήν και τις παρα-
δόσεις της, σε πολλά επίπεδα (τοπικά, εθνικά, 
περιφερειακά, ταξικά, κοινωνικά, κ.λπ.). 

Σε αντίθεση, με τους  κάθε είδους «αριστε-
ρούς» ακτιβιστές, που… «μαρξιστικά» ταυτί-
ζουν τον «ριζοσπαστισμό» με την απαξίωση 
κάθε λαϊκής παράδοσης, ιστορικότητας, ατο-
μικής ή συλλογικής αφήγησης και την ακύ-
ρωση της μνήμης (νοητικής ή σωματικής), 
ο ίδιος ο Μάρξ, τους διαψεύδει. Στην «Κριτι-
κή της φιλοσοφίας του ∆ικαίου του Χέγκελ», 
αποφαίνεται πως: «ριζοσπάστης είναι όποιος 
πιάνει τα πράματα απ’ τη ρίζα τους. Και ρίζα 
του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος». Ο 
άνθρωπος δεν είναι ένα απο-εδαφοποιημέ-
νο, όν. Έχει ουσία, συναίσθημα, μνήμη και λο-
γική που συνδέονται με τόπους, μυρωδιές, 
ήχους, φαγητά, εικόνες, τόσο κατά την απώ-
λειά τους, όσο και κατά την αναζήτησή τους.  

Ο μετανάστης που ψάχνει με αγωνία να 
ριζώσει στην Ελλάδα, συναντά τον Έλληνα 
που, στην ουσία, εκριζώνεται από την πατρί-
δα του. Η διαφορά πια, έγκειται στην κοινότη-
τα και όχι στην διαφορά, στην εντοπιότητα και 
όχι στην εξιδανίκευση του αρρίζωτου περι-
πλανώμενου υποκειμένου (τραγικού σε κάθε 
περίπτωση για τον ίδιο τον πρόσφυγα, αλλά 
«επαναστατικού» για το ναρκισσιστικό αντι-
ρατσιστικό φαντασιακό). Για χρόνια, ο αντι-
ρατσιστικός λόγος, εκφραζόταν μέσα από μια 
παρορμητική αντίδραση ταύτισης μόνο με το 
«ξένο», το τραυματισμένο, με το αποκλεισμέ-
νο, με το έλλειμμα, όχι το απόθεμα, με το με-
ρικό και όχι το καθολικό. Θεωρώντας το ατέρ-
μονα, χωρίς ρίζα, σπάνια ταυτιζόταν με τις αν-
θρώπινες ανάγκες των προσφύγων που τόπο 
έψαχναν και πατρίδα να ριζώσουν. 

Ιδιαίτερα, στους μετανάστες δεύτερης γε-
νιάς, είναι πια εμφανής ένας λόγος που ανα-
φέρεται στην ταύτιση με τον τόπο γέννησης, 
που αποκλείει τον διαχωρισμό, που μιλά για 

το εντόπιο και όχι για το ξένο, σε αντίθεση με 
τους «αλληλέγγυους» των μεταναστών που 
συνεχίζουν στον ίδιο προβλέψιμο λόγο. 

Αυτή η «πνευματική ενσωμάτωση», με 
αφετηρία το «μέσα» και όχι το «εισαγόμενο», 
βοηθάει πιότερο την ενσωμάτωση των μετα-
ναστών, τουλάχιστον στο συναισθηματικό και 
συμβολικό επίπεδο (τόσο για τους Έλληνες, 
όσο και για τους ίδιους τους μετανάστες).

Αποτελεί έναν λόγο λαϊκό και ριζοσπα-
στικό, που θέτει την ενσωμάτωση έναντι ενός 
μονοσήμαντου «δικαιωματικού» λόγου. Που 
προκρίνει τη δημιουργία έναντι της αποδό-
μησης, τη θετική δόμηση της ανθρώπινης 
ταυτότητας  και αυτονομίας, έναντι του  ετερο-
προσδιοριζόμενου ταυτοτικού «αντί»  (αντί-
ρατσιστής, αντί-φασίστας, αντί-καπιταλιστής, 
κ.λπ.), που εντέλει  υποκρύπτει μια αδυναμία 
να γεννήσεις κάτι νέο και επαναστατικό, ενά-
ντια στις έννοιες αυτές, στις οποίες αντιτίθεσαι. 

Παράλληλα, ορίζει εκ νέου, μια (εκσυγ-
χρονιστική) οπτική του κοινοτισμού, συνδυα-
σμένου τόσο με τις ντόπιες παραδόσεις, όσο 
και με την «πολυπολιτισμική» ανάγκη όλων 
των ανθρώπων για τον οικείο χώρο, την οικο-
γένεια, την γειτονιά, την κοινότητα. Μια οπτι-
κή, τόσο αντίθετη με τις συντηρητικά «προο-
δευτικές» φωνές, που σχεδόν αυταρχικά ταυ-
τίζουν και προκαταβάλουν την οποιαδήποτε 
αναφορά στην συνεκτική κοινότητα ως μια 
αναχρονιστική εθνικιστική αναφορά στην 
«ομοιογενή εθνικά κοινότητα». Παραβλέπο-
ντας, βέβαια  πως αυτό που δομούσε τις αν-
θρώπινες σχέσεις δεν ήταν τόσο η έννοια της 
φυλετικής ή εθνικής ομοιογένειας, όσο αυτή 
της κοινότητας. 

Το ρίζωμα, πράξη αντίστασης
«Στον κόσμο των αφεντικών... είμαστε όλοι ντόπιοι»

Για χρόνια, ο αντιρατσιστικός λόγος, εκφραζόταν μέσα από μια παρορμητική αντίδραση 
ταύτισης μόνο με το «ξένο»

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 18.30 ο ∆ημή-

τρης Νόλλας θα βρίσκεται στην Πάτρα, στο 

στέκι «Κοινοτικόν» (Πεζόδρομος Ηφαί-

στου 50). Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει 

με τους αναγνώστες του για το νέο του βι-

βλίο «Στον τόπο», για τη συγγραφή, για το 

αντικείμενο της εξουσίας, για τους μοναχι-

κούς και αταίριαστους ήρωες του.

Περί τόπου και τιμής λοιπόν τα διηγήματα του 

Νόλλα. Τόπος και ταυτότητα, εξορία και 

αποξένωση, συγκυρίες καθημερινές, χει-

ρονομίες και σκέψεις οικείες. Ο Λόγος του 

Νόλλα είναι τόσο δουλεμένος, που κατα-

λήγει διάφανος και μαζί σκοτεινός. Η δε 

επιλογή της λέξης, θυμίζει πλάγια την 

απόσταση ανάμεσα σε όσα είναι και όσα 

λέγονται. Τα διηγήματα του καλοδουλεμέ-

να, περιέχουν την τέχνη του ελάχιστου. Όχι 

όμως τη λογική της ήσσονος προσπάθει-

ας που ρήμαξε την χώρα εδώ και 30 χρό-

νια. Καμία σχέση με την ιδεολογία της ευ-

κολίας όπως την χαρακτήρισε ο Άγγελος 

Ελεφάντης. Αυτή που διέλυσε κάθε συνε-

κτικότητα σε ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Ο 

«αρτιότερος πεζογράφος της γενιάς του» 

κατά Μαρωνίτη έχει κάτι άλλο να μας πει 

πέρα από τα καθιερωμένα.

Πάτρα 
12.01.13: Ο 
∆. Νόλλας στο 
«Κοινοτικόν»

“ 

Ο άνθρωπος δεν 

είναι ένα αποεδαφο-

ποιημένο ον: συνδέε-

ται με τόπους, 

μυρωδιές, ήχους, 

φαγητά, εικόνες

Του ∆ημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
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Με το Χριστουγεννιάτικο διάγγελμα, που 
ακούστηκε ή διαβάστηκε από εκατομ-
μύρια Έλληνες και Ελληνίδες, η ιεραρχία 
της Εκκλησίας της Ελλάδας, διά του Αρ-
χιεπισκόπου Ιερωνύμου, προσεγγίζει, 
ίσως για πρώτη φορά με τέτοια ένταση, 
μία παραγωγική και υπαρξιακή θεώρη-
ση εθνικής ανεξαρτησίας (προϋπόθεση 
της οποίας είναι η τροφική επάρκεια) οι-
κολογίας (με την εγκατάλειψη της παρα-
σιτικής διαβίωσης στη μεγαλούπολη και 
την παραγωγική δραστηριοποίηση των 
ανέργων σε σύγχρονες μεθόδους καλ-
λιέργειας και κτηνοτροφίας που αναμ-
φισβήτητα, αντλώντας από την παράδο-
ση της υπαίθρου, συμπεριλαμβάνουν 
και τις «βιολογικές» μεθόδους), κοινωνι-
κής χειραφέτησης (με το μοίρασμα του 
πλούτου και την εγκατάλειψη πολιτικών 
επιλογών υπέρ των ολίγων) και κοινοτι-
σμού (που μόνο σε συλλογικές παραγω-
γικές κοινότητες της υπαίθρου δύναται 
να αναπτυχθεί αποτελεσματικά).

Τ 
ο Χριστουγεννιάτικο διάγγελμα 
του Αρχιεπισκόπου, πέρα από τα 
συνηθισμένα, αλλά απαραίτητα, 
περί αλληλεγγύης, φιλανθρωπί-

ας, και προσφοράς είχε τρία οιονεί «επανα-
στατικά» στοιχεία. Προϋπόθεση να γίνουν εν 
τοις πράγμασι επαναστατικά, είναι η κινητο-
ποίηση του σώματος της Εκκλησίας και σύσ-
σωμου του Λαού ώστε να αγκαλιαστούν και 
να υλοποιηθούν τα ακόλουθα διαγγελθέντα:

1) «....καιρός να ἀρθοῦν τά ἐμπόδια, ὥστε 
αὐτή ἡ λίγη περιουσία πού ἀπέμεινε 
στήν Ἐκκλησία νά τῆς ἐπιτραπεῖ νά την 
ἀξιοποιήσει πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ μας. 
Καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐργαστεῖ στήν 
ἑλληνική γῆ, συμβάλλοντας στή διατρο-
φικήἐπάρκεια τῆς χώρας καί στήν ἀνά-
πτυξη σύγχρονων ἐξαγώγιμων προϊό-
ντων καλλιέργειας καί βοσκῆς, ἄς γνω-
ρίζει ὅτι, ὅση λίγη γῆ ἀνήκει ἀκόμα στήν 
Ἐκκλησία, θά εἶναι στή διάθεσή του...»

2) «...τίς δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ὁ 
τόπος νά ἀφήσουμε πίσω πολιτικές ἐπι-
λογές πού στηρίζουν τούς λίγους σέ βά-
ρος τῶν πολλῶν...»
3) «...νά καλέσουμε ὅσους διαθέτουν 
πλοῦτο νά τόν θέσουν στήν ὑπηρεσία 
τῶν συνανθρώπων μας...» (Πηγή: http://
www.iefimerida.gr/news/83109/.....AC)

Ως προς την εφαρμογή των διαγγελθέ-
ντων για τη διάθεση της καλλιεργήσιμης εκ-
κλησιαστικής γης, δείτε και μεταγενέστερα 
νέα επί του θέματος, που λένε: «...Σε επαφή με 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκε-
ται η Εκκλησία προκειμένου να βρει τρόπο 
για να υλοποιήσει την απόφαση του Αρχιε-
πισκόπου Ιερώνυμου να διαθέσει τα κτήμα-
τα της Εκκλησίας σε πολίτες που θέλουν να 

τα καλλιεργήσουν ή να ασχοληθούν με την 
κτηνοτροφία... Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
εκτάσεις αναμένεται να παραχωρηθούν βά-
σει κάποιων κοινωνικών κριτηρίων, χωρίς 
αντίτιμο...» (Πηγή:.http://www.buildnet.gr/
default.asp?pi ... ;catid=213&artid=6966)

Αξίζει, πρόσθετα, να σημειωθούν όσα 
μου επισημάνθηκαν σχετικά με το διάγγελ-
μα από σύντροφο πιο ενήμερο επί εκκλησι-
αστικών ζητημάτων που ζήτησε να διατηρη-
θεί η ανωνυμία του:

«Η πρόταση του Αρχιεπισκόπου είναι 
σύμφωνη με τον ΙΒ΄ Ιερό Κανόνα (που κά-
ποιοι περιφρονούν ή αποδίδουν σε αυτούς 
σχετική αξία) της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, 
που θέλει τον επίσκοπο ή τον ηγούμενο να 
δίδουν σε φτωχούς ανθρώπους προς εκμε-
τάλλευση τα χωράφια, τα αμπέλια, τους ελαι-
ώνες που τους ανήκουν και όχι να πωλούν 
αυτά ή να τα ανταλλάσσουν όπως έγινε στην 
περίπτωση της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Αν αυτό 
είχε εφαρμοστεί και τότε θα είχαμε αποφύγει 
τον σκανδαλισμό τόσων ανθρώπων»...

Ο σύντροφος παρέθεσε το σχετικό κανό-
να με το σχόλιο του Αγίου Νικοδήμου.

ΙΒ΄ Κανών της Ζ΄ Οικουμενικής Συνό-
δου: 

«Ει τις Επίσκοπος ευρεθείη, ή Ηγούμε-
νος, εκ των αυτουργίων του Επισκοπείου ή 
του Μοναστηρίου, εκποιούμενος εις αρχο-
ντικήν χείρα, ή ετέρω προσώπω εκδιδούς, 
άκυρον είναι την έκδοσιν, κατά τον Κανόνα 
των Αγίων Αποστόλων τον λέγοντα πάντων 
των εκκλησιαστικών πραγμάτων ο Επίσκο-
πος εχέτω την φροντίδα, και διοικείτω αυτά 
ως Θεού εφορώντος. Μη εξείναι δε αυτώ 
σφετερίζεσθαί τι εξ αυτών, ή συγγενέσιν 
ιδίοις τα του Θεού χαρίζεσθαι. Ει δε πένη-
τες είεν, επιχορηγείτω ως πένησιν, αλλά μη 
προφάσει τούτων τα της Εκκλησίας απεμπο-
λείτω. Ει δε προφασίζοιντο ζημίαν εμποιείν, 
και μηδέν προς όνησιν τυγχάνειν τον αγρόν, 

μηδ’ ούτω τοις κατά τόπον άρχουσιν εκδιδό-
ναι τον τόπον, αλλά Κληρικοίς ή γεωργοίς. Ει 
δε πανουργία πονηρά χρήσοιντο, και εκ του 
Κληρικού ή γεωργού, ωνήσηται άρχων τον 
αγρόν, και ούτως άκυρον είναι την πράσιν, 
και αποκαθίστασθαι εν τω Επισκοπείω ή εν 
τω Μοναστηρίω, και ο Επίσκοπος ή ο Ηγού-
μενος τούτο ποιών εκδιωχθήτω, ο μεν Επί-
σκοπος, του Επισκοπείου, ο δε Ηγούμενος, 
του Μοναστηρίου, ως διαρπάζοντες κακώς, 
ά ου συνήγαγον».

Ερμηνεία υπό του Αγίου Νικοδήμου 
Αγιορείτου:  

«Αυτούργια ονομάζονται όλα εκείνα τα 
πράγματα οπού κάμνουσι εισοδήματα, και 
μάλιστα τα ακίνητα, οίον χωράφια, αμπέλια, 
ελαιώνες και άλλα, περί τούτων λοιπόν δι-
ορίζεται ο παρών Κανών, λέγων, ότι όποιος 
ταύτα ήθελεν αποξενώσει, Επίσκοπος μεν 
από την Επισκοπήν, Ηγούμενος δε από το 
Μοναστήριον, και τα δώση εις άρχοντας ή με 
πωλησίαν ή με αλλαξίαν, να μένη άκυρος η 
τοιαύτη δόσις, και τα πράγματα να επιστρέ-
φωνται εις την επισκοπήν, ή το Μοναστήρι-
ον, καθώς ο λη; Κανών των Αποστόλων διο-
ρίζεται, ον και εκθέτει αυτολεξεί:

«Ει δε τυχόν ο Αρχιερεύς, ή ο Ηγούμε-
νος, προφασίζωνται, ότι το τάδε χωράφι ή 
το αμπέλι δεν κάμνει εισόδημα και κέρδος, 
αλλά μάλλον ζημίαν, ας πωλούν αυτό, όχι εις 
άρχοντας και δυνάστας, αλλ’ εις Κληρικούς 
ή γεωργούς, ανθρώπους δηλ. ταπεινούς και 
ευτελείς. Ει δε με πανουργίαν ήθελαν δώ-
σουν πρώτον αυτό εις αυτούς, με σκοπόν δια 
να το πάρη μετά ταύτα ο άρχων από αυτούς, 
η μεν πώλησις αύτη να είναι άκυρος, ο δε 
τοιουτοτρόπως πωλήσας αυτό Επίσκοπος, 
να διώκεται από την Επισκοπήν, ο δε Ηγού-
μενος να διώκεται από το Μοναστήριον, ότι 
τα αφιερώματα εκείνα οπού άλλοι αφιέρω-
σαν και συνήγαγον καλώς, αυτοί κακώς διε-
σκόρπισαν και απώλεσαν».

Το διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου
Στην κατεύθυνση μιας «επαναστατικής» κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης...

Του Νίκου Κόμπλα

Το χριστουγεννιάτικο διάγγελμα του Αρχιεπισκόπου, πέρα από τα συνηθισμένα, απαραίτη-
τα, περί αλληλεγγύης και προσφοράς είχε τρία οιονεί επαναστατικά στοιχεία

Ο κόσμος της Θράκης παρακολουθεί αμή-

χανος τις διεργασίες που γίνονται προ-

κειμένου να ΜΗΝ ψηφιστεί την ερχόμενη 

εβδομάδα η τροπολογία του υπουργείου 

Παιδείας για τον διορισμό των ιεροδιδα-

σκάλων – ιμάμηδων. Ο μειονοτικός Τύπος 

είναι γεμάτος αναφορές σε «αντιρρήσεις» 

για το θέμα από την πλευρά του Προξενεί-

ου και των παρατρεχάμενών του, ενώ στον 

πλειονοτικό μόνο μερικά μισόλογα και 

υπονοούμενα γράφτηκαν.

Ποιος ωφελείται σήμερα με την υφιστάμενη 

κατάσταση; Ποιος θέλει τους θρησκευτι-

κούς λειτουργούς κάτι μεταξύ πρακτόρων 

και ρουφιάνων; Ποιος τους θέλει δεμέ-

νους στο μυστικά κονδύλια της Άγκυρας; 

Ποιος τους αρνείται το δικαίωμα να ανα-

λαμβάνουν καθήκοντα με διαφανή τρόπο 

και να αμείβονται από τη δουλειά τους με 

νόμιμες συμβάσεις; Ποιος τελικά συντηρεί 

τα παρακρατικά κυκλώματα που όλοι γνω-

ρίζουν και κανείς δεν ονομάζει;

Είναι καιρός να πούμε όλοι την αλήθεια ανοι-

χτά. Κακώς η Κυβέρνηση προσπαθεί να 

περάσει στα μουγκά μία τόσο σημαντι-

κή ρύθμιση για το μέλλον της Θράκης και 

επιτρέπει σε πουλημένους και σε ψηφο-

θήρες να παίζουν παιχνίδια σε βάρος της 

ζωής μας. Αν δεν περάσει τώρα με την συ-

γκυβέρνηση η ρύθμιση αυτή, που θα απο-

δεσμεύσει την μουσουλμανική κοινωνία 

από το τουρκικό παρακράτος, δεν θα πε-

ράσει ποτέ! Καλούμε κάθε τοπικό βουλευ-

τή να τοποθετηθεί δημοσίως στο ζήτημα 

και να πάψουν τα παζάρια και τη διγλωσ-

σία. Ειδικά η ψήφος των Θρακιωτών βου-

λευτών είναι βαρύνουσας σημασίας και 

δεν νοείται να μένουν σιωπηλοί – ή και να 

πρωτοστατούν σε τεμενάδες! – οι εκλεγ-

μένοι από τον λαό της Θράκης.

Καλούμε ταυτόχρονα τα θρακικά ΜΜΕ να 

αναδείξουν το θέμα, καλώντας κάθε πλευ-

ρά να πει τα επιχειρήματά της. ∆ιάλογος, 

διαφάνεια, δημοκρατία. Όλα τα άλλα είναι 

η παρακμή που μας έφερε ως εδώ κι εξα-

κολουθεί να παζαρεύει την επιβίωσή της 

σε βάρος της ίδιας της χώρας.

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ – Κίνηση Πολιτών

Σπάρτακος: 
Ιμάμηδες και 
γιουσουφάκια
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Με μεγάλη χαρά είδαμε πως η 

ομάδα απέκτησε οίκημα πολ-

λαπλής χρήσης. Μάλιστα πρό-

σφατα εγκαινιάστηκε και η με-

γάλη αίθουσα, η οποία ονομά-

στηκε ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, 

με ένα βιβλίο που εκδόθηκε 

στην Κύπρο από εμάς, ΤΟ ΤΕ-

ΛΕΥΤΑΙΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, του 

Κρίτωνα Σαλπιγκτή. 

Μ 
ε την ονομασία, 
εμείς οι παλαι-
ού τύπου αρδη-
νισταί έχουμε κά-

ποιες διαφωνίες και θα ήταν λά-

θος εάν δεν τις εκφράζαμε. Κανέ-

νας δεν αμφισβητεί την συμβολική 

πτυχή της ονομασίας ΡΗΓΑΣ ΦΕ-

ΡΑΙΟΣ. Είναι σε όλους κατανοητό 

ότι το όνομα παραπέμπει όχι μόνο 

στις ελευθεριακές ευαισθησίες του 

ελληνικού λαού, αλλά και στις κοι-

νωνικές και πολιτιστικές, μιας και 

ο Ρήγας ήταν ένα πραγματικό ρη-

γόπουλο του έθνους μας. Όμως 

στις ιδιομορφίες της ομάδας που 

θα διαχειρίζεται τον συγκεκριμέ-

νο χώρο, όπως και στις συνθήκες 

που επικρατούν σήμερα στους 

δύο πόλους του έθνους μας, έχου-

με την εντύπωση πως πιο πολύ θα 

ταίριαζε το όνομα ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥ-

ΞΕΝΤΙΟΥ. Ο Αυξεντίου, δηλαδή η 

ΕΟΚΑ και ο εθνικοαπελευθερω-

τικός αγώνας της Κύπρου, είναι 

η ουσιαστική ιδιομορφία που δι-

αμόρφωσε αυτή την ομάδα, ήταν 

και είναι η αιχμή του εθνικού προ-

βλήματος, και η απεμπόλησή του 

ένας από τους κύριους λόγους που 

αδυνατούμε να παίξουμε ένα με-

γαλύτερο ρόλο στην σημερινή κοι-

νωνία μας. 

Σήμερα μάλιστα που όλο το 

έθνος, θέλει δεν θέλει, πρέπει να 

αρθρώσει έναν εθνικοαπελευθε-

ρωτικό λόγο, μιας και δεν είναι μό-

νον η Κύπρος που τελεί υπό κα-

τοχήν, δεν έχουμε άλλη επιλογή 

παρά να τονίζουμε αυτές τις ιδιαι-

τερότητες, που μας έχουν διαμορ-

φώσει ως ελεύθερους πολίτες του 

ΑΡ∆ΗΝ. Η ονομασία ΡΗΓΑΣ  ΒΕ-

ΛΕΣΤΙΝΛΗΣ μπορεί να γίνει απο-

δεκτή από πολλούς, όμως δεν θέ-

τει σημειολογικά τις βάσεις για μια 

συνέχεια της ομαδοποίησης των 

συντρόφων του ΑΡ∆ΗΝ και κατ’ 

επέκταση της ίδιας της κοινωνίας, 

που πρέπει να βρει τρόπους, επι-

τέλους, να διαμορφώσει ένα ενι-

αίο εθνικοαπελευθερωτικό κίνη-

μα σε Ελλάδα και Κύπρο.  Αντιθέ-

τως, με την ονομασία ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ δεν χωράει καμία 

αμφιβολία, ως προς τους στόχους 

μας. Είναι η ονομασία ΠΛΗΓΗ του 

έθνους, είναι η ονομασία ΠΡΟ-

ΚΛΗΣΗΣ και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του 

έθνους.  Το ΑΡ∆ΗΝ παρέμεινε 

ΑΡ∆ΗΝ και δεν ξεφτελίστηκε ως 

γκρουπούσκουλο, επειδή ακρι-

βώς ήξερε ποιος ήταν ο ΓΡΗΓΟ-

ΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. 

Αν δεν υπήρχε ο ΑΥΞΕΝΤΙ-

ΟΥ ως βασικός πυλώνας της πο-

λιτικής του ΑΡ∆ΗΝ, η ομάδα σή-

μερα πιθανόν να μην υπήρχε, ή να 

ήταν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ή κάτι 

χειρότερο. Ας μην ξεχνάμε τις εκα-

τοντάδες των συντρόφων που έφυ-

γαν από το ΑΡ∆ΗΝ, ακριβώς για-

τί υπήρχε το Κυπριακό ως κυρίαρ-

χο πρόβλημα στις θέσεις και τους 

προβληματισμούς μας. Ας μην ξε-

χνάμε επίσης πού πήγαν όλοι αυ-

τοί οι πρώην σύντροφοι. Αυτή λοι-

πόν είναι η δύναμη της ονομασίας 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. Θέτει 

το πρόβλημα στις σωστές του δια-

στάσεις. Ούτε κοροϊδεύει, ούτε πα-

ραπλανεί, ούτε κάνει τα πράγμα-

τα εύκολα. Ανάγει όμως τη θυσία 

σε συστατικό απαραίτητο των αγώ-

νων των λαών για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

Βάζει όλους μπροστά στις ευθύνες 

τους και, όσοι πιστοί προσέλθετε. 

Μιας και μιλάμε για πιστούς, νοεί-

ται, ότι εάν θέλουμε να είμαστε συ-

νεπείς με τις εθνικοαπελευθερωτι-

κές θέσεις μας, στην αίθουσα ΓΡΗ-

ΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ πρέπει επει-

γόντως να γίνει ΑΓΙΑΣΜΟΣ .      

ΒΑΣΟΣ ΦΤΩΧΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ, ΕΛΕ-

ΝΙΤΣΑ EYTYXIOY

ΙΛΙΑΝΑ ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ*, 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

*O Άριστος Μιχαηλίδης συμ-

φωνεί με το σκεπτικό, διαφωνεί 

όμως με την ονομασία. Πιστεύει 

πως η αίθουσα πρέπει να πάρει τo 

όνομα  ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑ-

ΡΙ∆ΗΣ.

                                                                                    

Για την πολιτική σημειολογία ενός ονόματος 

Γράμμα από τη Λευκωσία 

Των Αρδηνιστών της Κύπρου

Ασυγχώρητα πολιτικά σφάλματα οδηγούν μοιραία στην πτώση των Αν.Ελ. 

Ο Καμμένος σκάβει το λάκκο του     

Μ 
ία από τις χειρότερες 
εξελίξεις των τελευ-
ταίων ημερών, που 
στο πολιτικό επίκε-

ντρο βρίσκεται η λίστα Λαγκάρντ, εί-
ναι η από κοινού πρόταση Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων και Χρυσής Αυγής 
να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες 
των πρώην πρωθυπουργών Γ. Πα-
πανδρέου και Λ. Παπαδήμου για τη 
μη αξιοποίηση της λίστας. Ο Πάνος 
Καμμένος διέπραξε ένα λάθος για το 
οποίο και ο ίδιος και το κόμμα του θα 
μετανιώσουν σύντομα, αλλά το κυρι-
ότερο είναι ότι με αυτό τον τρόπο «νο-
μιμοποίησε» τη Χρυσή Αυγή στο πο-
λιτικό σκηνικό. 

Από την προηγούμενη εβδομά-
δα ο Καμμένος διερευνούσε το κατά 
πόσον, στην προανακριτική επιτρο-
πή για τη λίστα Λαγκάρντ, θα μπο-
ρούσε να συμπεριληφθεί και ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου, εκτός από τους Γ. 
Παπακωνσταντίνου και Β. Βενιζέ-

λο που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν βρήκε ανταπόκριση, γιατί 
στην Κουμουνδούρου είχαν καταλή-
ξει ότι ο Παπανδρέου δεν μπορεί να 
χτυπηθεί για την υπόθεση της λίστας 
και ότι πολιτικά τους ενδιαφέρει πε-
ρισσότερο να απογυμνώσουν τον Βε-
νιζέλο. Στη συνέχεια στράφηκε προς 
το ΚΚΕ γιατί, για να μπει σε ψηφο-
φορία μια πρόταση για προανακριτι-
κή, πρέπει να στηρίζεται τουλάχιστον 
από 30 βουλευτές και οι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες διαθέτουν μόνο 18. Το ΚΚΕ 
με τα αρτηριοσκληρωτικά αντανα-
κλαστικά του δεν ανταποκρίθηκε και 
η Χρυσή Αυγή έριξε δίχτυα, λέγο-
ντας ότι διαθέτει τους βουλευτές της 
για να υπογράψουν την πρόταση των 
ΑΝ.ΕΛ. Ο Καμμένος, ενώ το προη-
γούμενο διάστημα έκανε προσπά-
θεια να μείνει μακριά από τη Χρυ-
σή Αυγή, πρόσθεσε και το όνομα του 
Παπαδήμου στην προανακριτική, σε 
μια απέλπιδα προσπάθεια να υπανα-
χωρήσει η Χρυσή Αυγή, αλλά φυσι-
κά ο Μιχαλολιάκος δεν είχε κανένα 

πρόβλημα από την προσθήκη Πα-
παδήμου, προκειμένου το κόμμα του 
να βγει από την καραντίνα που του 
είχε επιβάλει το σύνολο του πολιτι-
κού κόσμου. Κατόπιν εορτής, η Αλέ-
κα Παπαρήγα δήλωσε ότι θα ψηφίσει 
την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων, μετριάζοντας κάπως τις εντυπώ-
σεις, αλλά και πάλι η ζημιά που έγινε 
είναι σημαντική. 

Οι ΑΝ.ΕΛ., ενώ ήδη είχαν αρκε-
τά προβλήματα, όπως την έλλειψη 
σαφούς πολιτικού στίγματος, τις ανύ-
παρκτες εσωκομματικές δομές, το 
μισό σχεδόν στελεχιακό τους δυνα-
μικό να έχει αποχωρήσει πριν από 
λίγες μόλις εβδομάδες και τις δη-
μοσκοπήσεις να δείχνουν ότι διαρ-
κώς μειώνεται η εκλογική του επιρ-
ροή, με διαρροές προς Ν∆ και Χρυ-
σή Αυγή, προσθέτουν ένα ακόμα, 
ίσως το σοβαρότερο. Ουσιαστικά, με 
το να δεχτούν να συμπράξουν με τη 
Χρυσή Αυγή, ενισχύουν τους βασι-
κούς πολιτικούς τους αντίπαλους, τη 
Ν∆ και τη Χρυσή Αυγή, ενώ αποκό-

πτονται οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
Μιχαλολιάκος πανηγυρίζει, καθώς 
εντάχθηκε στο κοινοβουλευτικό παι-
χνίδι και μελλοντικά θα αντλήσει και 
άλλες ψήφους από τους ΑΝ.ΕΛ. Κερ-
δισμένος είναι και ο Σαμαράς, γιατί το 
κόμμα που προέκυψε από τα σπλά-
χνα της Ν∆ σιγοσβήνει. Στο επόμε-
νο διάστημα που θα κινηθεί για να 
φτιάξει τη μεγάλη κεντροδεξιά πα-
ράταξη, πολλοί από αυτούς θα βρουν 
τρόπο να επιστρέψουν, όπως θα επι-
στρέψουν και πολλοί ψηφοφόροι, 
ενώ καθαρίζει και ο χώρος μεταξύ 
αυτού του νέου σχήματος που προε-
τοιμάζει, και της ακροδεξιάς. Επιπλέ-
ον, ο Σαμαράς ευνοείται, γιατί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ απομακρύνεται από έναν πιθανό 

μελλοντικό κυβερνητικό εταίρο. 
Μέρος των παραπάνω προβλη-

ματισμών αναπτύχθηκε και στην 
κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝ.ΕΛ 
από βουλευτές του κόμματος. Αλλά 
ο Καμμένος επέμενε ότι μπροστά στο 
να βρεθεί ο Παπανδρέου σε εξεταστι-
κή επιτροπή, δεν υπολογίζει κανένα 
πολιτικό κόστος. Πράγμα που είναι 
λάθος, γιατί ο Παπανδρέου θα πρέ-
πει να παραπεμφθεί σε εξεταστική 
επειδή έβαλε τη χώρα στο Μνημόνιο 
και όχι για παρωνυχίδες, όπως η λί-
στα Λαγκάρντ. Και γιατί, αργά ή γρή-
γορα, είναι βέβαιο ότι ο Παπανδρέου 
θα κληθεί να λογοδοτήσει για την τρί-
χρονη καταστροφική διακυβέρνηση 
της χώρας. 

Του Γ. Ξ.
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Η Ελλάδα σε νεοθωμανική τροχιά;

Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν ανε-
παισθήτως, όσο περισσότερες 
σφαλιάρες και απόπειρες οικο-
νομικού στραγγαλισμού δοκι-
μάζουμε από τη ∆ύση, άλλο τόσο 
αυξάνονται και οι τάσεις να με-
ταβληθούμε σε δορυφόρο της 
ανερχόμενης Τουρκίας. Ωστό-
σο, ίσως επίτηδες, ΜΜΕ και πο-
λιτικό κατεστημένο το παίζουν 
ωραία κοιμωμένη του νεοθωμα-
νισμού. Επίσημα, δεν βλέπουν 
και δεν ξέρουν τίποτα. 

Σ 
ν να μην φτάνουν όλα 
αυτά, έχουμε και τους 
γνωστούς ιδεολογικούς 
κύκλους της εθελοδου-

λίας και τα απίστευτα ιδεολογήματά 
τους.  Η εξαγορά της τουρκικής Φι-
νασμπάνκ από την Εθνική Τράπε-
ζα αποτελεί το κατ’ εξοχήν επιχείρη-
μα κύκλων της εθελοδουλίας, ότι οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι 
άνισες. 

Ακόμη περισσότερο, κάποιοι 
αναφέρονται καθησυχαστικά στο 
σύνολο των ελληνικών επενδύσε-
ων που έχουν πραγματοποιηθεί στη 
γειτονική χώρα κατά τα τελευταία 
δέκα χρόνια (2002-2011: 4.1 δισ.$ 
ελληνικών κεφαλαίων στην Τουρ-
κία, έναντι… 48 εκ.$ τουρκικών κε-
φαλαίων στην Ελλάδα), για να δεί-
ξουν ότι «το ελληνικό κεφάλαιο» εί-
ναι κραταιό κι ότι ο νεοθωμανισμός 
δεν είναι παρά ένας «μπαμπούλας», 
όπως χαρακτηριστικά υποστήριζε 
πριν από δυο-τρία χρόνια ο Αλέξης 
Ηρακλείδης του Παντείου.

Ωστόσο, δεν πρόκειται παρά για 
μια «φωτογραφία της στιγμής», που 
μάλιστα δίνει εντελώς εσφαλμένη 
εντύπωση της ολικής εικόνας. Ας 
εξηγήσουμε αμέσως το γιατί.

Πρώτον, η φυγή των κεφαλαί-
ων από την Ελλάδα προς την Τουρ-
κία κατά την τελευταία δεκαετία δεν 
είναι ένδειξη οικονομικού δυνα-
μισμού του ελληνικού κεφαλαίου. 
Το αντίθετο, αποτέλεσε ένδειξη τότε 
του «φθινοπώρου» και σήμερα του 
«χειμώνα» του ελληνικού οικονομι-
κού κύκλου: Τα κεφάλαια εγκατα-
λείπουν τη χώρα για να εγκαταστα-
θούν στη γειτονική οικονομία, που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη 
ολοκλήρωσης, διαθέτει έναν εύρω-
στο δευτερογενή τομέα, διοχετεύει 
τα προϊόντα της σε μια μεγάλη γκά-
μα χωρών, από την Κεντρική Ασία, 
τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, 
και έχει κάποιους από τους πιο δρα-
στήριους παράγοντες του κατασκευ-
αστικού τομέα, οι δραστηριότητες 

των οποίων ξεκινούν από τη Ρωσία 
και φτάνουν μέχρι το Καμερούν. 

∆εύτερον, η ελληνική παρουσία 
στην Τουρκία, σε αντίθεση με την 
τουρκική στην Ελλάδα, δεν διαθέτει 
κανέναν πολιτικό, συλλογικό, εθνικό 
χαρακτήρα. Πρόκειται για  πλήρως 
αποεθνικοποιημένα και αποεδαφι-
κοποιημένα κεφάλαια, που γυρεύ-
ουν μόνο τη μεγιστοποίησή τους.  

Αντίθετα, η τουρκική οικονομι-
κή δραστηριότητα έχει πάντοτε γε-
ωπολιτικές προεκτάσεις. Σε τούτο 
επιμένει σθεναρά ο Νταβούτογλου, 
που θεωρεί το εμπόριο και τις επεν-
δύσεις αναπόσπαστο βραχίονα της 
επιθετικής εξωτερικής του πολιτι-
κής. Γι’ αυτό και κάθε επίσκεψή του 
σε χώρα που άπτεται του νεοθωμα-
νικού ενδιαφέροντος, ο ίδιος ή ο Ερ-
ντογάν συνοδεύονται πάντοτε από 
δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες επιχει-
ρηματιών, και εκπροσώπους των 
δύο ισχυρότερων επιχειρηματικών 
επιμελητηρίων της γειτονικής χώ-
ρας: Ενός που εκφράζει τα συμφέ-
ροντα των ανερχόμενων στρωμάτων 
της Ανατολίας και του «ισλαμικού 
επιχειρείν» και ενός άλλου, που έχει 
να κάνει με τις παραδοσιακές κοσμι-
κές επιχειρηματικές δυνάμεις, που 
προέρχονται από τα δυτικά παράλια 
της Τουρκίας. 

Πολύ χαρακτηριστικός ως προς 
όλα αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργεί η Ζιράατ Μπανκ στην Ελ-
λάδα, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, 
έλαβε άδεια λειτουργίας στο πλαίσιο 
της συμφωνίας για την εξαγορά της 
Φινασμπάνκ 

Πρώτον, έχει ως προπύργιό της 
τη Ροδόπη, όπου οι δραστηριότητες 
και η επιρροή που ασκεί στον μου-

σουλμανικό πληθυσμό είναι τερά-
στιες. Εκεί, όχι μόνο προσπαθεί να 
ελέγξει οικονομικά το μουσουλμα-
νικό στοιχείο, αλλά κατά καιρούς 
έχει επιχειρήσει καίριες σφήνες σε 
κεντρικό επίπεδο –ανεξάρτητα από 
το εάν αυτές δεν πετυχαίνουν πά-
ντοτε: Αρχικά, πήγε να προσφέρει 
δάνεια με επιτόκια ευκαιρίας στους 
χρεοκοπημένους Έλληνες κατανα-
λωτές. Ύστερα επιχείρησε, ως εκ-
πρόσωπος ενός κατασκευαστικού 
κονσόρτσιουμ, να χτυπήσει τη δη-
μοπράτηση για την κατασκευή μέ-
ρους της Εγνατίας, με το αιτιολογι-
κό ότι ο δρόμος αποτελεί κόμβο για 
τη μετακίνηση των Τούρκων από τη 
χώρα τους στην Ευρώπη. Λίγο μετά, 
κατά το 2010, σε μια στιγμή που δη-
μιουργήθηκε πρόβλημα πώλησης 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής, 
εμφανίστηκε ως επίδοξος αγορα-
στής της, ώστε να την κατευθύνει στα 
τουρκικά εκκοκιστήρια!  

∆εύτερον, έχει ένα πλάνο επέ-
κτασης, που ακολουθεί βήμα το 
βήμα τα δίκτυα της τουρκικής πα-
ρουσίας στη χώρα μας. Προσφά-

τως, άνοιξε υποκατάστημα στη Ρόδο, 
όπου η Τουρκία δραστηριοποιεί-
ται και πάλι προσπαθώντας να θέ-
σει θέμα μειονότητας, όπου κυκλο-
φορούν χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες 
κατά τη θερινή σεζόν κ.ο.κ. Ύστερα, 
σχεδιάζει την επέκτασή της στην Κα-
βάλα και τη Θεσσαλονίκη, δύο ελλη-
νικές πόλεις οι οποίες προορίζονται 
να παίξουν ενεργό ρόλο στη γεωοι-
κονομική επέκταση του νεοθωμα-
νισμού στα Βαλκάνια. Και, βέβαια, 
όλες είναι πόλεις τις οποίες αναδει-
κνύουν για την «οθωμανική κληρο-
νομιά» τους, και προσπαθούν να τις 
οικειοποιηθούν και πολιτιστικά. 

Κοινώς, πίσω απ’ όλα αυτά κρύ-
βεται ένας πολύ μεθοδευμένος ιμπε-
ριαλισμός του 21ου αιώνα. Βεβαίως, 
αυτός πολλές φορές έχει αποκαλυ-
φθεί ρητώς διά στόματος Νταβούτο-
γλου, ο οποίος μας διαβεβαιώνει ότι 
η «κοινοπολιτεία» του είναι ανεκτι-
κή, έχει θέση για όλους, διαμορφώ-
νει ένα σύστημα συνεργασίας που 
«υπερβαίνει τα σύνορα» και τις «δι-
αιρέσεις των εθνικισμών», συνιστά 
ένα νέο πλαίσιο «ασφάλειας», και 
αποκαθιστά την τάξη στα Βαλκάνια 
(σε μέρος της Κεντρικής Ασίας και 
της Μέσης Ανατολής). Μια ξεκάθα-
ρη Pax Ottomanica, δηλαδή.

Έτσι, τι κι αν κάποιοι βλακωδώς 
πανηγυρίζουν ότι οι ελληνικές εξα-
γωγές προς την Τουρκία ξεπερνούν 
κατά πολύ τις αντίστοιχες τουρκικές 
προς την Ελλάδα; Όντως, το 2011, 
οι εξαγωγές μας προς την Τουρ-
κία έφτασαν τα 2.6 δισ. $, ενώ αυτές 
της Τουρκίας προς εμάς το 1.6 δισ. 
$. Και για το 2012, οι δικές μας εξα-
γωγές παραμένουν σταθερές, ενώ 
είναι η δεύτερη χρονιά που οι εισα-

γωγές από την Τουρκία μειώνονται. 
Κι όμως, εμείς εξάγουμε στην Τουρ-
κία ακατέργαστα προϊόντα, τρόφιμα 
και μεταλλεύματα, και λιγοστά υψη-
λής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. 
Ενώ οι Τούρκοι εξάγουν προς τη 
χώρα μας έτοιμα ενδύματα, έπιπλα 
ή… ενέργεια, για την οποία αναδει-
κνύεται σταδιακά στον κύριο προ-
μηθευτή μας! Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, το πρώτο οκτάμηνο του 2011, η 
Ελλάδα είχε εισάγει από την Τουρ-
κία 1,26 εκ. μεγαβατώρες, χάνοντας 
την πρώτη θέση από τη Βουλγαρία, 
μόνο για λίγο (1,33 εκ. μεγαβατώ-
ρες). 

Αυτά είναι τα στοιχεία που μας 
δίνουν να καταλάβουμε την πραγ-
ματική σχέση που υφίσταται μεταξύ 
των δύο χωρών. Όσο για τα ελληνι-
κά κεφάλαια, στα οποία αρέσκονται 
να αναφέρονται οι… Γιάννης Μη-
λιός, κάποιες ομάδες «μητροπολιτά-
νων» από τα Εξάρχεια, και η ομάδα 
του «Ιού», ε, λοιπόν, αυτά κυκλοφο-
ρούσαν και επί οθωμανικής αυτο-
κρατορίας…

Τέλος και μια παρατήρηση, για 
να μην πέσουμε εντελώς στην παγί-
δα της απαισιοδοξίας και του τετελε-
σμένου. 

Είναι αλήθεια πως η Τουρκία 
συσσωρεύει υπέρμετρη ισχύ, σε μια 
εποχή που εμείς αποδυναμωνόμα-
στε ολοένα και περισσότερο. Εντού-
τοις, πίσω από αυτή την ανισορ-
ροπία υπάρχει ένα μυστικό. Ο δυ-
ναμισμός της Τουρκίας στηρίζεται 
αποφασιστικά στον πολιτικό βολο-
νταρισμό της. Στην επιθετική στρα-
τηγική που ασκεί: Η οικονομία της 
άρχισε να βγαίνει από την κρίση του 
1995-2000 μόνον όταν, πολιτικά, ο 
νεοθωμανισμός τής άνοιξε την πόρ-
τα στην Κεντρική Ασία, τα Βαλκάνια 
και σε μέρος της Μέσης Ανατολής. 
Για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή 
η παρουσία των κατασκευαστικών 
εκτοξεύτηκε μόνο μετά τη σκληρή 
κόντρα με το Ισραήλ. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το «τουρ-
κικό οικονομικό θαύμα» και η στρα-
τηγική της γεω-οικονομικής περι-
κύκλωσης που στηρίζεται σε αυτό,ε-
ξαρτάται υπερβολικά από την πολι-
τική επέλαση του νεοθωμανισμού. 
Έτσι, όταν αυτή αμφισβητείται, έστω 
και από δυνάμεις κατά πολύ μικρό-
τερες και ασθενέστερες, όπως είναι 
οι Κούρδοι αντάρτες του PKK, o με-
γάλος γίγαντας σκοντάφτει στα προ-
βλήματα και στην εσωστρέφεια. Εί-
ναι, δηλαδή, σαν ο τούρκικος δυνα-
μισμός να έχει ναρκισσιστικές ρίζες 
και να εξαρτάται υπερβολικά από 
την αποδοχή των άλλων. Πράγμα 
που σημαίνει ότι, παρά την οικονο-
μική ισορροπία, η πολιτική αμφι-
σβήτησης της τουρκικής πρωτοκα-
θεδρίας είναι ακόμα εφικτή.

Στοιχεία οικονομικού επεκτατισμού της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας

Το «τουρκικό οικονομικό θαύμα» και η στρατηγική της γεωοικονομικής περικύκλωσης που στηρίζεται σε αυ-
τό,εξαρτάται υπερβολικά από την πολιτική επέλαση του νεοθωμανισμού

Του Σωτήρη Τλούπα

“ 

Ο Νταβούτο-

γλου, θεωρεί το 

εμπόριο καίριο 

βραχίονα της 

επιθετικής του 

πολιτικής
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Μια άλλη προσέγγιση για την αλληλεγγύη

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση -ως 
μέλη  πρωτοβάθμιων συλλόγων 
και αδελφοτήτων- δεχτήκαμε 
την πρόσκληση της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας, στις 
17 του ∆εκέμβρη, για τη σύστα-
ση ∆ικτύου  Αλληλεγγύης Ηπει-
ρωτών. 

Η 
σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α 
όντας, συνιστώσα 
450 και πλέον πρω-
τοβάθμιων σωμα-

τείων και ομοσπονδιών αποτελεί 
τον κατ’ εξοχήν φορέα εκπροσώ-
πησης χιλιάδων αποδήμων Ηπει-
ρωτών στην Ελλάδα και στον εξω-
τερικό. ∆εν θα μπορούσε λοιπόν 
να μείνει απαθής μπροστά στις συ-
νέπειες των εξοντωτικών οικονο-
μικών μέτρων. 

Κρίσιμο στοιχείο για την επιτυ-
χία του εγχειρήματος  είναι η ενερ-
γοποίηση των πρωτοβάθμιων πο-
λιτιστικών συλλόγων που σε με-
γάλο βαθμό η λειτουργία τους έχει 
περιοριστεί σε πολιτιστικά δρώμε-
να –αμφίβολης ποιότητας σε αρκε-
τές περιπτώσεις–  ακολουθώντας 
τον εγγενή εκφυλισμό της παρά-
δοσής μας σε φολκλορικού τύπου 
εκδηλώσεις στα ύστερα χρόνια της 
μεταπολίτευσης. Αναπότρεπτος 
εκφυλισμός, δεδομένης της βίαι-
ης ανακοπής της ζωής στα χωριά 
μας που, μετά την τελευταία εσωτε-
ρική και εξωτερική μετανάστευση 
του ’60 μετατράπηκαν σε «μαυσω-
λεία»  υπέργηρων και ανήμπορων 
και η  ζώσα λαϊκή μας παράδοση 
σε «μουσειακό είδος». 

Μέσα από την ενεργοποίη-
ση των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων θα μπορούσε να προχωρήσει 
αμέσως η καταγραφή αυτών που 
επιστρέφουν στα χωριά μας  αλλά 
και των οικογενειών που αντιμε-
τωπίζουν έντονα προβλήματα επι-
βίωσης, προκειμένου να παρασχε-
θούν ανάλογες υπηρεσίες πρώ-
της ανάγκης. Ειδικά για όσους 
επιστρέφουν στον τόπο μας, είναι 
αναγκαίο  να παρασχεθεί συστη-
ματική ενημέρωση αναφορικά με  
τις δυνατότητες παραγωγικής δρα-
στηριότητας σε κάθε περιοχή, το 

είδος των ενδεδειγμένων καλλιερ-
γειών,  τις δυνητικές πηγές χρη-
ματοδότησης –ενίσχυσης, νομικά 
ή φορολογικά ζητήματα, την ανα-
γκαία δικτύωση με αγορές ή άλλες 
σχετικές πρωτοβουλίες (κίνημα 
κατά των μεσαζόντων, νέοι αγρό-
τες κ.ο.κ.). Αυτό προϋποθέτει  την 
πλαισίωση του δικτύου με ομάδα 
ειδικών, αλλά και την προώθηση 
συνεργασιών –όπου είναι εφικτό– 
με την τοπική αυτοδιοίκηση, την 
Εκκλησία, σωματεία ανέργων –π.χ. 
Άρτα– και άλλους κοινωνικούς 
φορείς στην Ήπειρο. Η δυνατότητα 
εξασφάλισης  αγροτικής γης προς 
εκμετάλλευση αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα, και προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα πρέπει να διερευνη-
θούν οι δυνατότητες αξιοποίησης  
της εκκλησιαστικής περιουσίας, 
μετά και τη δημόσια δέσμευση του 
αρχιεπισκόπου. Η συμμετοχή της 
Εκκλησίας σ’ ένα τέτοιο  δίκτυο αλ-
ληλεγγύης κρίνεται εξαρχής ανα-
γκαία δεδομένης της συσσωρευ-
μένης πείρας στο προνοιακό σύ-
στημα και σε πρακτικές όπως η 
διενέργεια συσσιτίων, η παροχή 
ειδών πρώτης ανάγκης, οι ξενώ-
νες φιλοξενίας κ.ο.κ. Εκτός της Εκ-
κλησίας, σημαντική κρίνεται η συ-
νεργασία του δικτύου με εκπαι-
δευτικούς φορείς όπως το Πανεπι-
στήμιο Ηπείρου και το αντίστοιχο 
ΤΕΙ. Ήδη το Πανεπιστήμιο σε συ-
νεργασία με τον ∆ήμο Ιωαννιτών, 

έχει δεσμευτεί για την αξιοποίηση 
3500 στρεμμάτων γης για αγρο-
τική και κτηνοτροφική παραγω-
γή –ανάλογες πρωτοβουλίες έχει 
αναλάβει και το ΤΕΙ στην Άρτα–
, αλλά και για την ίδρυση και λει-
τουργία καταναλωτικού συνεταιρι-
σμού προμήθειας προϊόντων από 
τις εκτάσεις αυτές.  Η συμβολή των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει τε-
ράστια σημασία, αφού θα μπορού-
σαν να αξιοποιήσουν τις εγκατα-

στάσεις τους προσφέροντας τα-
χύρρυθμη και στοχευμένη εκπαί-
δευση στους νέους παραγωγούς 
–ακόμα και να εισάγουν κύκλους 
μαθημάτων για εργαζόμενους ή 
απολυμένους– προκειμένου να 
αναλάβουν την επαναλειτουργία 
βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μο-
νάδων που έκλεισαν. Επιπρόσθε-
τα θα μπορούσαν  να προσανα-
τολίσουν την πρακτική άσκηση 
των φοιτητών τους στα νέα παρα-
γωγικά εγχειρήματα και στις δια-
σφάλιση των αναγκαίων υποδο-
μών για την λειτουργία τους αλλά 
και να προσαρμόσουν την έρευνα 
τους στις τρέχουσες τοπικές ανά-
γκες της παραγωγής. Η Γαλακτο-
κομική Σχολή Ιωαννίνων αποτελεί 
πρωτεργάτη στην σύνδεση της εκ-
παίδευσης με τις τοπικές ανάγκες 
αλλά και πρότυπο αφού συνδέ-
ει την εκπαίδευση με την πρόνοια 
δεδομένης της εξασφάλισης δωρε-
άν στέγασης και τροφής των μαθη-
τών της που έχουν ανάγκη στο οι-
κοτροφείο της σχολής.

Μια αντίστοιχη πρωτοβουλία 
ίδρυσης ενός συνεταιριστικού πα-
ντοπωλείου στην Αθήνα με ηπει-
ρώτικα προϊόντα –κατά προτεραι-
ότητα από μικρούς παραγωγούς- 
θα αποτελούσε σημαντικό βήμα 
προώθησης της υπεύθυνης κατα-
νάλωσης και της στήριξης της το-
πικής μας παραγωγής. Ο ρόλος 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιω-

αννίνων αλλά και του υπό ίδρυση 
νέου ταμείου για τις Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις θα ήταν σημαντικός 
για την ανεύρεση των αρχικών κε-
φαλαίων  προώθησης συνεταιρι-
στικών εγχειρημάτων. 

Μια επιπρόσθετη δραστηρι-
ότητα κοινωνικής αλληλεγγύης 
στον αστικό χώρο θα ήταν και  η 
λειτουργία τράπεζας χρόνου, με τη 
συμμετοχή των ήδη ενεργών με-
λών των πολιτιστικών συλλόγων 
προκειμένου να καλυφθούν άμε-
σες ανάγκες στη βάση της ισότι-
μης ανταλλαγής υπηρεσιών μετα-
ξύ των συμμετεχόντων.

 Η λειτουργία του ∆ικτύου Αλ-
ληλεγγύης είναι καθοριστικής ση-
μασίας για την επιβίωση των συ-
μπολιτών μας,  αφού οι επιπτώσεις 
της κρίσης στην καθημερινότητα 
μας θα γίνουν πραγματικά εμφα-
νείς την τρέχουσα χρονιά. Οι συν-
θήκες ύφεσης στην αγορά, η συνε-
χής απώλεια θέσεων εργασίας σε 
συνδυασμό με τα σκληρά μέτρα 
φορολόγησης που επιβάλλονται 
από τους τοκογλύφους,  δεν αφή-
νουν κανένα περιθώριο ελπίδας 
για την συντριπτική πλειονότητα 
του λαού μας. Το ύψος των ανεί-
σπρακτων οφειλών, η αδυναμία 
καταβολής του χαρατσιού από χι-
λιάδες νοικοκυριά  ενώ ακόμα δεν 
έχουν ταχυδρομηθεί ο Φόρος Ακί-
νητης περιουσίας για τα έτη 2010, 
2011 και 2012, καταδεικνύουν το 
αδιέξοδο που θα βρεθούν οι ελλη-
νικές οικογένειες μέσα στο 2013. 
Τα δε κατασταλτικά μέτρα που 
προωθούνται όπως  η μη δυνατό-
τητα παράτασης των δόσεων για 
τους οφειλέτες στο ∆ημόσιο,  η κα-
τάσχεση περιουσιακών στοιχεί-
ων όσων χρωστούν στο Κράτος 
πάνω από 500 €, η αυτόματη εί-
σπραξη χρημάτων από τους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς των οφει-
λετών, αποδεικνύουν τις πραγμα-
τικές προθέσεις των δανειστές μας.  

∆εδομένης της πλήρους ανε-
πάρκειας του υφιστάμενου πολιτι-
κού προσωπικού να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του ελληνικού λαού 
και ν αντιμετωπίσει το ακραίο κοι-
νωνικό πρόβλημα που εξελίσσε-
ται,  είναι η στιγμή που θα πρέπει οι 
σύλλογοι της αποδημίας να σταθού-
με στο ύψος των περιστάσεων και να 
ανταποκριθούμε στην ιστορική μας 
αποστολή, διαφορετικά θα εξαφανι-
στούμε.

Οι πρωτοβουλίες της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας για ένα πανηπειρώτικο δίκτυο αλληλεγγύης

Μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή αυτών που επιστρέ-
φουν στα χωριά μας αλλά και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα επιβίωσης.

Του Nίκου Ντάσιου 

“ 

Μια πρωτο-

βουλία ίδρυσης 

ενός Συνεταιρι-

στικού Παντο-

πωλείου στην 

Αθήνα με ηπει-

ρωτικά προϊό-

ντα  θα αποτε-

λούσε σημαντι-

κό βήμα προ-

ώθησης της 

υπεύθυνης κα-

τανάλωσης
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Συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, με-
μονωμένοι παραγωγοί και ομάδες πα-
ραγωγών, που όλο αυτό το διάστημα 
ενεργοποιούμαστε σε κινήσεις απευ-
θείας διάθεσης προϊόντων, ο καθένας 
με το δικό του ξεχωριστό και αυτόνομο 
τρόπο, ολοκληρώσαμε έναν κύκλο δια-
βούλευσης.

Η 
διαβούλευση αυτή, με πνεύ-
μα αλληλοκατανόησης, κα-
τέληξε σε μια γενική συμ-
φωνία αρχών, ώστε να πετύ-

χουμε στο μέλλον τη μεταξύ μας δικτύωση, 
τους στόχους, τους τρόπους και τη συνεργα-
σία στο ζήτημα της παραγωγής και της δια-
νομής τροφής και προϊόντων.

Οι αρχές μας:
1. Το κίνημα άμεσης διάθεσης λειτουρ-

γεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χω-
ρίς εξαρτήσεις από κράτος, ιδιωτικές εται-
ρείες και κόμματα. ∆ημιουργεί δικές του 
αυτόνομες δομές και τις θεσμίζει, αξιοποι-
ώντας το υπάρχον νομικό/θεσμικό πλαίσιο, 
αμφισβητώντας το όπου αυτό είναι άδικο 
και διεκδικώντας την αλλαγή του προς την 
κατεύθυνση ενίσχυσης των δομών και λει-
τουργιών της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας.

2. Το κίνημα λειτουργεί στο πλαίσιο της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,

προωθώντας το συνεργατισμό στις σχέ-
σεις παραγωγών – καταναλωτών, καθώς 
και στις μορφές οργάνωσής τους (αγροτικοί 
και μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, κατανα-
λωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις, μικροί παραγωγοί, 
αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές 
μονάδες, ομάδες παραγωγών, αυτόνομες 
αγορές παραγωγών κ.α.).

3. Το κίνημα στηρίζεται σε σχέσεις 
αμοιβαιότητας, αμεσότητας, εγγύτητας και 
εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και κα-
ταναλωτών

4. Το κίνημα διακινεί ποιοτικά - ασφα-
λή προϊόντα. Αξιοποιεί το υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο ελέγχου με προοπτική τον αυτοέ-
λεγχο, με διαδικασίες που θα διαμορφώσει 
το ίδιο το κίνημα, μέσα και από την άμεση 
σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς 
και με βάση επιστημονικές μεθόδους αμοι-
βαία αποδεκτές.

5. Το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει 
προτεραιότητα στην τοπικότητα των παρα-

γόμενων προϊόντων, στην κατεύθυνση της 
αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχί-
ας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην το-
πικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, 
την απομεγέθυνση, την ενίσχυση του πρω-
τογενούς τομέα, τη μείωση της ανεργίας και 
την προστασία του περιβάλλοντος.

6. Το κίνημα δεν αποδέχεται τις τιμές 
που διαμορφώνονται μέσα από την κυρίαρ-

χη λειτουργία της αγοράς. Επιδιώκει τη δι-
αμόρφωση μίας δίκαιης τιμής, στην οποία 

μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη του κινή-

ματος συνεργασίας των καταναλωτών και η 

σχέση του με το αντίστοιχο συνεργατικό κί-

νημα των παραγωγών, ώστε να διασφαλί-

ζεται η αξιοπρεπής διαβίωση παραγωγών, 

εργαζόμενων και καταναλωτών.

7. Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν συ-

νεργάζεται και αποκλείει:

• Όσους, έξω από την παραγωγική δι-

αδικασία, παρεμβαίνουν και μεσολαβούν,

κερδοσκοπώντας σε βάρος των παρα-

γωγών και των καταναλωτών.

•  Όσους απειλούν με τη δραστηριότη-

τά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

• Όσους παραβιάζουν τα εργασιακά δι-

καιώματα και προσβάλλουν την προσωπι-

κότητα των εργαζομένων.

8. Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν είναι 
εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης. 

Είναι κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης και 

αντίστασης.

Κίνημα απευθείας διάθεσης
∆ιακήρυξη αρχών του κινήματος απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

Όλοι διαβάσαμε υπερηφάνως το πρωτοσέ-
λιδο αφιέρωμα της «International Herald 
Tribune» για την Κική ∆ημουλά, στο οποίο, 
εκτός από το ποιητικό έργο της, μιλάει με 
δραματικό τρόπο για την κατάσταση της χώ-
ρας μας.

«Σκότος και χάος» είναι οι λέξεις που διάλε-
ξε η εθνική μας ποιήτρια για να περιγράψει 
τι βιώνει η σύγχρονη Ελλάδα. Αναφερόμε-
νη, μάλιστα, στα χρόνια της δικτατορίας δή-
λωσε πως τότε «διώκονταν μόνο οι αριστε-
ροί, τώρα όλη η χώρα είναι υπό διωγμό». 
Ενώ σήμερα, στην Ελλάδα των απανωτών 
Μνημονίων, και η ίδια, όπως όλος ο κόσμος, 
καλείται να πληρώσει τα σπασμένα «επει-
δή 100 άτομα καταχράστηκαν την εξουσία». 
Σωστά τα λέει και μπράβο της.

∆εν είναι μικρό πράγμα να εκπροσωπείς τη δι-
ανόηση της χώρας σου διεθνώς στέλνοντας 
ένα ηχηρό και σκληρό μήνυμα που θα φτά-
σει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μόνο που 
όλοι εμείς οι «διωκόμενοι» δεν πρέπει να 
ξεχνάμε κάτι που η κυρία ∆η-μουλά διαλέγει 
να μη μας θυμίσει. Ότι και εκείνη, μαζί με άλ-
λους 31 έγκριτους Έλληνες των γραμμάτων 
και των τεχνών, έβαλε φαρδιά πλατιά την 
υπογραφή της στην περίφημη διακήρυξη με 
τον «πιασάρικο» τίτλο «Τολμήστε!» προ-
τρέποντας τους κυβερνώντες «να κάνουν τα 
απαραίτητα για τη σωτηρία της χώρας, μαζί 
με τους Ευρωπαίους εταίρους μας».

Στο ίδιο κείμενο οι υπογράφοντες φρόντισαν 
να στηλιτεύσουν τις «φωνές του λαϊκισμού 
και της ανευθυνότητας που κυριαρχούν στον 
δημόσιο λόγο κρύβοντας από τους περισ-
σότερους Έλληνες τη σοβαρότητα της κατά-
στασης και προτείνοντας λύσεις καταστροφι-
κές, ανεδαφικές, εξωπραγματικές σε στιγμή 
κρίσης». Το κείμενο δημοσιεύτηκε την 1η 
Ιουνίου του 2011 και, πέρα από την αυτα-
πόδεικτη αναπαραγωγή των γνωστών δι-
λημμάτων της τρόικας και την απροσχημά-
τιστη προ¬τροπή να ενδώσουμε σε όλες τις 
πιέσεις των ισχυρών, υπήρξε μια πολιτική 
παρέμβαση σε μια εποχή που η κυρία ∆η-
μουλά και οι λοιποί διανοούμενοι δεν θα 
μπορούσαν να βρίσκονται σε καμία κατάστα-
ση πλάνης. Είχαν ήδη γίνει μεγάλες περι-
κοπές σε μισθούς και συντάξεις, είχαν ήδη 
κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις, είχαν ήδη 
απολυθεί χιλιάδες εργαζόμενοι. Όσα ακόμα 
χειρότερα επακολούθησαν είχαν ήδη δρο-
μολογηθεί και τα γνωρίζαμε.

Ούτε η κυρία ∆ημουλά ούτε κανένας από τους 
πνευματικούς ανθρώπους που υπέγραψαν 
τη διακήρυξη ασχολήθηκε τότε με την αδυ-
ναμία των φτωχότερων να αντεπεξέλθουν 
στοιχειωδώς στις ανάγκες της πιο απλής κα-
θημερινότητας. Αλλά ούτε και τώρα καμιά - 
ύστατη έστω - δήλωση αυτοκριτικής, λες και 
οι ποιητές δεν κάνουν ποτέ λάθος.

Αντ’ αυτού μια ποιητική κραυγή περί «σκότους 
και χάους». Εσάς σας φτάνει; Εμένα όχι.

Κατερίνα Aγγελιδάκη
(από το pontiki.gr)

Η  ∆ημουλά 
ξεχνάει, 
εμείς όχι

“ 

Το κίνημα διακινεί 

ποιοτικά - ασφαλή 

προϊόντα. 

Αξιοποιεί το υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο 

ελέγχου με προοπτική 

τον αυτοέλεγχο
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     ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Προφανώς, η πτώση του Σοβιε-

τικού στρατοπέδου, με σύμβολο 

την πτώση του τείχους του Βερο-

λίνου, θα σηματοδοτήσει το τέλος 

μιας ολόκληρης ιστορικής εποχής. 

Μέσα σε δύο ή τρία χρόνια θα ζή-

σουμε μια σαρωτική «αλλαγή πα-

ραδείγματος», χωρίς ίσως ιστορικό 

προηγούμενο. Η κατάρρευση του 

Ανατολικού στρατοπέδου θα με-

ταφραστεί, στην Ελλάδα, στην κα-

τάρρευση του «πατριωτικού» ΠΑ-

ΣΟΚ, περνώντας μέσα από το κα-

θαρτήριο της υπόθεσης Κοσκωτά. 

η ευρωπαϊστική Αριστερά θα κυ-

ριαρχήσει στον Συνασπισμό της 

Αριστεράς, ο κόσμος θα γίνει για 

δέκα ή είκοσι χρόνια μονοπολι-

κός. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβί-

ας θα ολοκληρώσει την καθολική 

ανατροπή των παλιών γεωπολιτι-

κών σταθερών. 

Ο 
εξαμερικανισμός 
και η υποταγή στα 
παγκοσμιοπο ιη -
τικά ρεύματα του 

συρμού, θα καταστούν ιδεολογι-

κά  κυρίαρχα. Ποιος δεν θυμάται 

τα αναρίθμητα Κλικ, τα καινούρ-

για μπαρ, την εισβολή των ιδιωτι-

κών τηλεοπτικών και ραδιοφωνι-

κών σταθμών, τις νέες οικολογικές 

ευαισθησίες, με τους Οικολόγους-

Εναλλακτικούς; Ο πατριωτισμός 

γίνεται ντεμοντέ για τη νεολαία. 

Ήδη το 1993 θα έχει αναδυθεί ένα 

νέο ιδεολογικό και πολιτικό τοπίο. 

Το ΠΑΣΟΚ κατεξοχήν –αλλά και 

η ∆εξιά– θα μεταβληθεί σε κόμ-

μα δυτικόστροφο και εκσυγχρονι-

στικό, διαδικασία που θα ολοκλη-

ρωθεί με την ανάληψη της ηγεσίας 

από τον Σημίτη το 1996. στην Αρι-

στερά, ο Συνασπισμός, αφού απο-

χωρήσει το ΚΚΕ, θα ενσωματώσει 

τη νεώτερη γενιά των στελεχών και 

των λίγων διανοουμένων του ΚΚΕ, 

που πλέον έχουν προσχωρήσει 

στην ευρωπαϊσμό, μετά την κατάρ-

ρευση του σοβιετισμού.
Στο χώρο των διανοουμένων με 

την ευρύτερη, αλλά και τη στενή έν-

νοια του όρου, συντελείται μια αλη-

θινή «κοσμογονία». Ο πολλαπλασι-

ασμός των ραδιοφωνικών και τηλε-

οπτικών σταθμών, η πληθώρα των 

νέων εντύπων, η εκθετική αύξηση 

των εκδόσεων, η επέκταση των εκ-

παιδευτικών ιδρυμάτων, η μεταβο-

λή των εκπαιδευτικών στην μεγαλύ-

τερη ίσως κατηγορία εργαζομένων, 

με δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιά-

δες μέλη, ο πολλαπλασιασμός των  

ποικίλων ιδρυμάτων των Τραπεζών, 

των επιχειρήσεων, των κομμάτων, 

των ξένων ΜΚΟ, με τη συνεπικου-

ρία των ποικίλων Ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων, αναδεικνύουν, για πρώ-

τη φορά στην ελληνική ιστορία, τη δι-

ανόηση σε μια ισχυρή κοινωνική κα-

τηγορία/οιονεί τάξη, συνδεδεμένη 

οργανικά με τον εκδυτικισμό και την  

εγκατάλειψη της «στενής ελληνικής 

ταυτότητας». 

Η διανόηση, ως ευρύτερη κοι-

νωνική κατηγορία, αποτέλεσε εν τέ-

λει την σημαντικότερη κοινωνική 

βάση του σημιτικού εκσυγχρονι-

σμού, όντας ταυτόχρονα και ο ιδεολο-

γικός εκφραστής της. Γι’ αυτό η παλιά 

γκραμσιανή αντίληψη των οργανι-

κών διανοουμένων δεν αρκεί πλέον 

για να περιγράψει το νέο κοινωνικό 

φαινόμενο της μαζικοποίησης των 

διανοουμένων. Θα μπορούσαμε μά-

λιστα να πούμε πως η περίοδος του 

σημιτικού εκσυγχρονισμού αποτέλε-

σε την ιστορική φάση της μεταπολί-

τευσης, κατά την οποία τα διανοούμε-

να στρώματα κατέστησαν ηγεμονικά 
στην ταξική συμμαχία μεταπρατών 
επιχειρηματιών, πολιτικών, κρατικής 
γραφειοκρατίας και διανοουμένων. 
Γι’ αυτό και στην ίδια την κυβέρνηση 
Σημίτη, με επικεφαλής τον ίδιο, θα 
εκπροσωπείται προνομιακά το κα-
θηγητικό κατεστημένο, με μια πλη-
θώρα εκπροσώπων. 

Η οκταετία Σημίτη αποτέλεσε τη 
χρυσή εποχή της ηγεμονίας των δι-
ανοουμένων ως τάξεως. Γι’ αυτό εξ 
άλλου και η πολιτική των κυρίαρ-
χων μεγάλων δυνάμεων, ιδιαίτερα 
των αγγλοσαξόνων, των ΗΠΑ και της 
Αγγλίας, θα επικεντρωθεί προνομια-
κά στον επηρεασμό και την ιδεολο-
γική «καθοδήγηση» της διανόησης, 
ως αποφασιστικής σημασίας άξο-
να ελέγχου και επηρεασμού των οι-
κονομικών και πολιτικών εξελίξεων 
στη χώρα. Η ιδεολογία, η πνευμα-
τική και πολιτισμική ηγεμονία, κα-
τέστη αποφασιστικό όπλο της κυρι-
αρχίας, σε μια εποχή που είχε αδυ-
νατίσει ο ρόλος, αλλά ο έλεγχος, άλ-
λων πυλώνων της εξουσίας και της 
εξάρτησης, όπως ο στρατός ή η εκ-
κλησία. Τα αγγλοσαξωνικά ιδρύμα-
τα και πανεπιστήμια, σε διασύνδεση 
με τις εγχώριες αντένες των κολλεγί-
ων και των ποικίλων ιδρυμάτων και 
αποστολών, θα γίνουν σχεδόν οι απο-
κλειστικοί φορείς διαμόρφωσης των 
ηγετικών ομάδων της πολιτικής και 
της διανόησης. 

Επειδή δε, στην περίοδο της πα-
γκοσμιοποίησης και της οικοδόμη-
σης της Αυτοκρατορίας, αποκτά κα-
θοριστικό ρόλο η αναδιαμόρφωση 
της εθνικής συνείδησης, προς την 
κατεύθυνση των νέων αυτοκρατορι-
κών μορφωμάτων, προνομιακό ρόλο 
στη νέα εποχή θα αποκτήσουν οι 
ιστορικοί και οι «στοχαστές». Αυτοί, –
μαζί με τους γλωσσολόγους, τους φι-
λολόγους τους εκπαιδευτικούς– θα 
αναλάβουν να «ανακατασκευάσουν» 
το ιστορικό παρελθόν και να καταδεί-
ξουν την έκπτωση των παλιών «εθνι-
κιστικών κατασκευών». Γι’ αυτό και η 
παλαιότερη επικέντρωση της ελληνι-
κής διανόησης στην πολιτική οικο-
νομία και την κοινωνιολογία, όπως 
συνέβαινε στην πρώτη μεταπολιτευ-
τική περίοδο, όταν το ερώτημα ήταν 

η υπέρβαση της εξάρτησης και η αλ-
λαγή της κοινωνίας προς όφελος των 
κυριαρχούμενων τάξεων, θα εγκα-
ταλειφθεί. Τώρα το κέντρο βάρους 
θα περάσει στην  «εκπαίδευση» 
των νεώτερων γενεών, σύμφωνα με 
τους νέους κανόνες της «διαθεματι-
κότητας» και του μεταμοντερνισμού, 
στην ψυχολογία για την αντιμετώπι-
ση των ασθενειών της νεωτερικό-
τητας, δηλαδή την προσαρμογή σε 
έναν άσπλαχνο κόσμο, η οικονομία 
θα μετακινηθεί προς την διεύθυν-
ση επιχειρήσεων και το «μάρκετιν»,  
και προ παντός στην κατασκευή μιας 
«νέας ιστορίας».   

Ο μαρξισμός θα εγκαταλειφθεί εν 
μέρει, ή μάλλον θα συγκεραστεί με 
τις μεταμοντέρνες θεωρίες της απο-
δόμησης, που θέτουν το βάρος, προ-
νομιακά, στις μειονότητες, τον πολυ-
πολιτισμό, γενικότερα στην κατεδά-
φιση της ενιαίας εθνικής, κάποτε και 
ταξικής συνείδησης – προϋπόθεση 
για την ενσωμάτωση/υποταγή στα 
υπό διαμόρφωση νέα αυτοκρατορι-
κά μορφώματα. [  ]

Ίσως ακόμα δεν υπάρχει πλή-
ρης συνείδηση των διακυβευμάτων. 
Ωστόσο, τα «γονίδιά» μας έχουν εν-
σωματωμένη μια βαθιά ιστορική 
εμπειρία, και μια εδραία ιδιοπροσω-
πία,  έστω κι αν αυτή εκδηλώνεται 
ως ένστικτο, ανεπίγνωστα, και όχι ως 
ολοκληρωμένη πρόταση. Και αυτή η 
νέα συνείδηση, που άρχισε από τις 
«πλατείες», με σύμβολό της την ελ-
ληνική σημαία, θα πρέπει να αναδει-
χθεί ενάντια στις δυνάμεις της απο-
σύνθεσης και της διάλυσης. Θα πρέ-
πει να παλέψει ενάντια στην απογοή-
τευση και τη φυγή των νέων μας είτε 
προς τα έξω, είτε στην καταφυγή στα 
ναρκωτικά και την κατάθλιψη. Θα 
πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη, προωθώ-
ντας κάθε μορφής συλλογικές προ-
σπάθειες και προπαντός οικοδομώ-
ντας ένα όραμα για το μέλλον. 

Προ παντός, θα πρέπει να ανανε-
ώσει ριζικά, εκ βάθρων, την πνευμα-
τική και ιδεολογική αρματωσιά μας, 
ξεπερνώντας επί τέλους τον «καημό» 
της ρωμιοσύνης, το αίτημα που άφη-
σε ημιτελές, –για μια ακόμα φορά 
στην ιστορία μας– η μεταπολίτευση. 

Το χρονικό μιας ενσωμάτωσης
Γιώργος Καραμπελιάς, Η αποστασία των διανοουμένων

Η διανόηση, ως ευρύτερη κοινωνική κατηγορία, αποτέλεσε εν τέλει την 
σημαντικότερη κοινωνική βάση του σημιτικού εκσυγχρονισμού

“ 

Η οκταετία 

Σημίτη αποτέ-

λεσε τη χρυσή 

εποχή της ηγε-

μονίας των 

διανοουμένων 

ως τάξεως

Του Γιώργου Καραμπελιά
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Στο κείμενο που ακολουθεί, 

επιχειρείται μια σύντομη κρι-

τική αποτίμηση του γνωστού 

βιβλίου, Θεσσαλονίκη, Πόλη 

των φαντασμάτων. Χριστιανοί, 

Μουσουλμάνοι και Εβραίοι 

1430-1950 (εκδ. Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2006, στο εξής ΘΠΦ), 

του ιστορικού Μαρκ Μαζάου-

ερ, καθώς πιστεύουμε ότι η ει-

κόνα που δίνει για την τουρκο-

κρατούμενη Θεσσαλονίκη δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγμα-

τικότητα. και όμως, όλες σχεδόν 

οι κριτικές γι’ αυτό κινούνται 

μεταξύ επαίνου και διθυράμ-

βου, χωρίς έως τώρα να έχει 

υπάρξει μια αναλυτική κατα-

γραφή των ανακριβειών ή των 

ανεπαρκειών του βιβλίου . 

Ο 
Μαζάουερ, για να 
καταδείξει τον ρη-
ξικέλευθο χαρα-
κτήρα του πονήμα-

τός του, αναφέρει στην αρχή του 

βιβλίου του (σ. 27) πως η παρα-

δοσιακά αρνητική εικόνα για τους 

μουσουλμάνους αφέντες της Θεσ-

σαλονίκης οφειλόταν κατ’ εξοχήν 

στο γεγονός ότι: «αιώνες ευρωπα-

ϊκής αντιπάθειας προς τους Οθω-

μανούς είχαν αφήσει τα σημάδια 

τους. Η παρουσία τους στη λάθος 

όχθη του Ελλησπόντου είχε θεω-

ρηθεί για τόσον πολύ καιρό γεγο-

νός τυχαίο, ατυχές ή τραγικό, ώστε 

σε μια πράξη αργοπορημένου 

ιστορικού ευσεβούς πόθου, τους 

είχαν εξοβελίσει από τα κατάστιχα 

της ευρωπαϊκής ιστορίας… Ώστε 

οι ακαδημαϊκοί ερευνητές απλώς 

είδαν ό,τι τους άφηναν να δουν οι 

παρωπίδες του εθνικισμού και οι 

στενά εστιασμένες συμπάθειες της 

εθνοκεντρικής πολιτικής». 

Όμως, η αρνητική εικόνα για 

την οθωμανική παρουσία στην 

Ευρώπη δεν οφείλεται μόνο στους 

αντιπάλους της. Τι θα έλεγε άραγε 

κανείς για τις απόψεις των Μαρξ 

και Ένγκελς, ως προς τα αποτελέ-

σματα της τουρκικής κυριαρχίας 

στην Ευρώπη, παρότι οι ίδιοι, για 

χάρη της πανευρωπαϊκής επανά-

στασης, ήταν πρόθυμοι να θυσι-

άσουν προσωρινά ακόμη και την 

απελευθέρωση των Βαλκανίων 

από τους Οθωμανούς; Ήταν μή-

πως και ο Ένγκελς εθνικιστής κι 

εθνοκεντρικός όταν έγραφε (7-4-

1853) για τα Βαλκάνια ότι «Η πα-

ρουσία των Τούρκων στην Ευρώ-

πη αποτελεί πραγματικό εμπόδιο 

στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

της θρακοϊλλυρικής χερσονήσου»; 

Ποια «ευρωπαϊκή αντιπάθεια» τον 

έκανε να (13-1-1849) θεωρεί την 

ήττα των Τούρκων στην πολιορκία 

της Βιέννης επανάληψη των νικών 

των ∆υτικών κατά των Αράβων τον 

8ο αι., όταν «απειλούνταν και πάλι 

ολάκερη η ευρωπαϊκή εξέλιξη»; Ή 

να νομίζει ότι (12/1855) «Το έμ-

φυτο μίσος του Τούρκου εναντίον 

του «γκιαούρη» είναι τόσο άσβε-

στο κι οι συνθήκες κι αντιλήψεις 

του τόσο διαφορετικές από τις ευ-

ρωπαϊκές, ώστε όσο παραμένει 

η κυρίαρχη φυλή της χώρας του 

ποτέ δεν θα υποταχθεί σε ανθρώ-

πους που μέσα του τους περιφρο-

νεί, γιατί τους θεωρεί άπειρα κα-

τώτερους... Ο απλός Τούρκος μισεί 

τους θεσμούς των γκιαούρηδων 

εξίσου όσο και τους ίδιους τους 

γκιαούρηδες»; 

Εύλογα αναρωτιέται κανείς, 

ποια πρόοδο στην Ευρώπη έφε-

ραν οι νόμοι του Μωάμεθ Β’ , 

στους οποίους «η αταξία και η έλ-

λειψη στοιχειώδους ταξινόμησης 

στην ύλη των διαταγμάτων μπο-

ρούν, ίσως, να συγκριθούν με 

πρωτόγονες νομοθεσίες, όχι όμως 

και με νομοθεσίες του επιπέδου 

της βυζαντινής. Η όλη υφή των κα-

νουνναμέδων του Μεχμέτ Β’  ενι-

σχύει την άποψη ότι, στην πραγμα-

τικότητα, πρόκειται για βαρβαρικό 

νομοθέτημα. Τα τρία πρώτα κεφά-

λαια του νόμου –ομοιάζουν πολύ 

με τη βουργουνδιανή νομοθεσία 

και το σαλικό νόμο– είναι αφιε-

ρωμένα σε εγκλήματα απαγωγής, 

επίθεσης, συκοφάντησης κ.τ.λ.» . 

Η επισήμανση των αρνητικών συ-

νεπειών της τουρκικής παρουσί-

ας στην ευρωπαϊκή ιστορία δεν εί-

ναι απαραίτητα μια εθνοκεντρική 

ή αντιτουρκική προκατάληψη την 

οποία μια «ενιαία ολιστική ιστορι-

κή αφήγηση»  θα καταρρίψει.

Παρότι, για τον Μαρκ Μαζάου-

ερ,δεν υπήρχε «πολυπολιτισμός» 

στην οθωμανική Αυτοκρατορία  

και αποφεύγει να κάνει λόγο στο 

ΘΠΦ για πολυπολιτισμό, τα χα-

ρακτηριστικά που αποδίδει στην 

πόλη (θρησκευτική ανεκτικότη-

τα, ώσμωση πολιτισμών, έλλειψη 

βίας), μάλλον σε κάποιου είδους 

πολυπολιτισμικότητα παραπέ-

μπουν, φυσικά μέσα στα προνεω-

τερικά πλαίσια της εποχής. Σε συ-

νέντευξή του στην ελληνική υπη-

ρεσία του BBC, αναφέρεται στην 

«απόκρυψη του πολυπολιτισμικού 

παρελθόντος της πόλης», και σε 

άλλη συνέντευξη, αναφέρει: «Ανα-

καλώ την πολυεθνική, πολυθρη-

σκευτική, πολυπολιτισμική κοινω-

νία της πόλης που έζησε και έδρα-

σε με εντελώς διαφορετικούς κα-

νόνες από αυτούς που μπορεί να 

εφαρμοστούν σήμερα», δηλαδή 

ισχυρίζεται ότι η οθωμανική πόλη 

ήταν πολυπολιτισμική, διαψεύδο-

ντας όσους αυτόκλητους «συνη-

γόρους» του θεωρούν ότι αδίκως 

του αποδίδεται (επικριτικά) τέτοια 

άποψη. 

Στη συνέχεια, επιχειρείται η 

σύγκριση Θεσσαλονίκης-Σμύρ-

νης-Αλεξάνδρειας, ώστε να εξισω-

θούν Έλληνες, Βούλγαροι, Τούρ-

κοι ως οι κατά περίπτωση «χαμέ-

νοι». Στη Θεσ/νίκη, χαρακτηρί-

ζονται «χαμένοι» όλοι πλην των 

Ελλήνων. Όμως, οι Έλληνες δεν 

έκαψαν τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι 

Τούρκοι έκαψαν τη Σμύρνη. Ούτε 

οι Έλληνες σφαγίασαν τους εβραί-

ους και μουσουλμάνους κατοί-

κους της. Καμία ηθική ανωτερό-

τητα και κανενός είδους ανώτε-

ρο ερευνητικό εργαλείο δεν προ-

σφέρει το «δίκαιο του ηττημένου». 

Επίσης, θα ήταν άνιση η σύγκρι-

ση της ελληνικής παρουσίας στην 

Τραπεζούντα με τη βουλγαρική 

παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Επι-

πλέον, η Αλεξάνδρεια δεν υπήρ-

ξε ποτέ κάτι ανάλογο με τη Σμύρ-

νη, την Πόλη και την Τραπεζούντα 

για τους Έλληνες. δεν επεδίωξαν 

να την ενσωματώσουν στο (υπό 

ίδρυση ή υπαρκτό) ελληνικό εθνο-

κράτος, ούτε οι Αιγυπτιώτες Έλλη-

νες της Αλεξάνδρειας δοκίμασαν 

να αυτονομηθούν από την λοιπή 

Αίγυπτο. Η Θεσσαλονίκη για τους 

Εβραίους πρέπει να ιδωθεί όπως 

η Αλεξάνδρεια για τους Έλληνες 

και όχι όπως η Σμύρνη-Πόλη για 

τους Έλληνες.

Σελ. 23-27

                                                           ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Τα φαντάσματα των «Φαντασμάτων»... 
Γιάννης Ταχόπουλος, Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα Φαντάσματα του Οθωμανισμού

“ 

 Η εικόνα που 

δίνει για την 

τουρκοκρατού-

μενη Θεσσαλο-

νίκη δεν αντα-

ποκρίνεται στην 

πραγματικότητα

Του Γιάννη Ταχόπουλου

Όλες σχεδόν οι κριτικές για το βιβλίο του Μαζάουερ κινούνται μεταξύ 
επαίνου και διθυράμβου, χωρίς έως τώρα να έχει υπάρξει μια αναλυτι-
κή καταγραφή των ανακριβειών ή των ανεπαρκειών του βιβλίου. 

Τα νέα βιβλία των Εναλλακτι-
κών Εκδόσεων, στα γραφεία και 
στο Στέκι του περιοδικού σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, στο Εναλλα-
κτικό βιβλιοπωλείο, καθώς και σε 
όλα τα καλά βιβλιοπωλεία. Επί-
σης, διατίθενται με έκπτωση 30% 
από την ηλεκτρονική σελίδα των 
εκδόσεων enalekdoseis.net. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
210 3826319 Αθήνα και 2310 
543751 Θεσσαλονίκη. 

Βρείτε τα βιβλία
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Με την έναρξη της κρίσης δανει-
σμού της Ελλάδας και την κατάρ-
ρευση της ελληνικής οικονομίας, 
φορτισμένες έννοιες όπως «4ο 
Ράιχ», «γερμανικός νεοαποικι-
σμός», «γερμανική Ευρώπη», 
αποτελούν τη μόνιμο επωδό πολ-
λών ΜΜΕ –και όχι μόνο ελληνι-
κών. Ο νέος «αντιγερμανισμός» 
εστιάζεται σε μια σκληρή πραγ-
ματικότητα: Η Ελλάδα, με ευθύ-
νη και Ελλήνων πολιτικών, έχει 
απολέσει σε σημαντικό βαθμό 
την εθνική της κυριαρχία και με-
τατράπηκε σε «αποικία χρέους» 
των δανειστών της και κυρίως 
των Γερμανών, οι οποίοι έχουν 
καθοριστικό λόγο για τα πάντα, 
από το φορολογικό, τις αποκρα-
τικοποιήσεις και την εθνική άμυ-
να, μέχρι το ενεργειακό και τα 
απόβλητα. Ελληνική κρίση και 
γερμανικός δανεισμός ωφελούν 
τη Γερμανία, τόσο σε οικονομι-
κό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, 
κάτι που αποδέχονται ακόμη και 
οι Γερμανοί. 

Τ 
ο γεγονός όμως ότι η Γερ-
μανία είναι ίσως η μονα-
δική ευρωπαϊκή χώρα 
που, παρά τους κλυδω-

νισμούς του ευρώ, έχει να επιδεί-
ξει την τελευταία τριετία σαφέστατη 
οικονομική πρόοδο σε διεθνές επί-
πεδο, δεν οφείλεται ασφαλώς μόνο 
στη διαχείριση του ελληνικού χρέ-
ους και στις εν γένει ανισότητες και 
τις στρεβλώσεις που προκαλεί το ευ-
ρωπαϊκό κοινό νόμισμα. Παρά τις 
όποιες δυσκολίες σε ορισμένους το-
μείς της οικονομίας της, η Γερμανία 
όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης έχει βελτιώσει σχεδόν όλους 
τους οικονομικούς της δείκτες (πί-
νακας 1) και άπαντες αναγνωρίζουν 
ότι η ευρωζώνη συνολικά απέφυγε 
την ύφεση λόγω της υψηλής γερμα-
νικής παραγωγικότητας και ανταγω-
νιστικότητας. Στην τριετία της «ελλη-
νικής τραγωδίας» το κατά κεφαλήν 
εισόδημα στη Γερμανία αυξήθηκε 
σημαντικά, όπως και το πλεόνασμά 
της, σε αντίθεση με το ποσοστό της 
ανεργίας και το δημόσιο χρέος της 
που μειώνονται σταθερά. 

Εντυπωσιακή είναι η συνεχιζό-
μενη αυξητική τάση των εμπορικών 
συναλλαγών της Γερμανίας εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξα-
κολουθεί να κατευθύνεται το με-
γαλύτερο μέρος των εξαγωγών της 
(πίν.2). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
τον Οκτώβριο του 2012 οι εξαγωγές 
της Γερμανίας προς τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε στα 
56,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημει-

ώνοντας αύξηση κατά 7,8% σε σχέ-
ση με τον ίδιο μήνα το 2011, ενώ, 
για το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές 
της ανήλθαν στα 51,9 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ (αύξηση 5,4%). 

Από τις χώρες της Ευρωζώνης, 
η Γαλλία παραμένει σταθερά ο ση-
μαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Γερμανίας, κατέχοντας παγκοσμί-
ως την πρώτη θέση στις γερμανικές 
εξαγωγές, ενώ η Γερμανία βρίσκεται 
στην τρίτη θέση στις εισαγωγές γαλ-
λικών προϊόντων (πίν. 3). Το γεγονός 
αυτό δείχνει ότι, παρά τις όποιες δι-
αφορετικές απόψεις για την οικονο-
μία, οι γαλλογερμανικές σχέσεις εί-
ναι πολύ δύσκολο να διαταραχθούν, 
πολύ περισσότερο που η Γαλλία, 
προς το παρόν τουλάχιστον, ακόμη 
κερδίζει από τη «γερμανική ηγεμο-
νία» στην Ευρώπη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 
η ανάπτυξη των οικονομικών σχέ-
σεων Γερμανίας – Κίνας κατά την 
περίοδο της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης. Παρά τις όποιες διακυ-
μάνσεις, ο όγκος των εμπορικών συ-
ναλλαγών μεταξύ των δύο «πρωτα-
θλητών» στις εξαγωγές αυξάνεται 
σταθερά (πιν. 4). Σχεδόν το ένα τρί-
το των εξαγωγών της Κίνας προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζεται για 
τη Γερμανία, η οποία κατέχει παγκο-
σμίως την τέταρτη θέση στον πίνα-
κα των εισαγωγέων κινεζικών προ-
ϊόντων - μετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία 
και τη Ν. Κορέα. Για τη Γερμανία, η 
Κίνα αποτελεί πλέον τον τρίτο σημα-
ντικότερο εμπορικό εταίρο, μετά τη 
Γαλλία και την Ολλανδία. Εντύπω-
ση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, 
μετά το 2010, το εμπορικό πλεόνα-
σμα της Κίνας απέναντι στη Γερμα-
νία μειώνεται.

Ανάλογη αυξητική πορεία ση-
μειώνεται και στις ρωσογερμανικές 
εμπορικές σχέσεις, καθώς το 2011 
οι εξαγωγές της Γερμανίας προς τη 
Ρωσία αυξήθηκαν κατά 29% και οι 
εισαγωγές ρωσικών προϊόντων στη 
Γερμανία κατά 27%. Μετά την Κίνα, 
και η Ρωσία αναδεικνύεται σε χώρα 
όπου η γερμανική εξαγωγική οικο-
νομία έχει μεγάλα περιθώρια ανά-
πτυξης, ειδικότερα μετά τη στρατη-

γική σχέση που αναπτύχθηκε στον 
ενεργειακό τομέα και τη δραστηρι-
οποίηση 6.500 γερμανικών εταιρει-
ών στη Ρωσία, που είχε σαν αποτέ-
λεσμα, το πρώτο εξάμηνο του 2012, 
να γίνουν γερμανικές επενδύσεις 
στη Ρωσία ύψους στα 19 δισεκατομ-
μύριων ευρώ.

Η Γερμανία, προς το παρόν του-
λάχιστον, είναι μια από τις πλέον δι-
κτυωμένες οικονομίες διεθνώς και 
μπορεί να στηρίζεται σε ένα ισχυρό 
εθνικό τραπεζικό σύστημα. Τα γερ-
μανικά προϊόντα μπορούν να διεισ-
δύουν σε οποιαδήποτε αγορά χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ η εθνική 
της στρατηγική, σχετικά με τις εισα-
γόμενες πρώτες ύλες και την ενέρ-
γεια, αποκτά τα τελευταία χρόνια όλο 
και μεγαλύτερη δυναμική και κυρί-
ως αποδοχή από τα συμβαλλόμενα 
με αυτήν κράτη που κατέχουν ορυ-
κτό πλούτο (π.χ. Μογγολία, Καζακ-
στάν). 

Το ερώτημα που τίθεται βεβαί-
ως είναι για πόσο καιρό ακόμη θα 
μπορεί η Γερμανία να αυξάνει τις 
εξαγωγές της και να επιτυγχάνει 
«βιώσιμη ανάπτυξη», όπως ευαγγε-
λίζεται η καγκελάριος Μέρκελ και 
μάλιστα χωρίς χρέη, αλλά και χω-
ρίς να οδηγούνται χώρες, όπως για 
παράδειγμα η Ελλάδα, στην εξαθλί-
ωση και στη φτώχεια. Η απάντη-
ση που δίνεται είναι πως η ίδια η 
Γερμανία θα φροντίζει τελικά, παρά 
την επιβαλλόμενη δημοσιονομική 
πειθαρχία, ώστε η αγορά γερμανι-
κών προϊόντων να γίνεται με δανει-
σμό και, αν χρειαστεί, να γίνεται και 
κούρεμα χρεών. Άλλωστε το γερμα-
νικό παρελθόν είναι ένα παρελθόν 
μεγάλου δανεισμού, αλλά και κου-
ρέματος των χρεών της, όπως αυτό 
του 1953. Γι’ αυτό, και παρά τα όσα 
ακούγονται, θα υπάρξουν και μελ-
λοντικά νέα πακέτα δανεισμού και 
οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα δανεί-
ζονται με πολλή ευκολία από την 
ΕΚΤ, για να «αναζωογονούνται» οι 
αγορές και οι καταναλωτές, ακόμη 
και τα κράτη, με φρέσκο, δανεικό 
χρήμα, προς χάριν της καπιταλιστι-
κής ανάπτυξης εκείνων των χωρών 
που έχουν υψηλή ανταγωνιστικότη-
τα και παραγωγικότητα. Γι’ αυτό και 
άπαντες θεωρούν σίγουρο ότι, μετά 
τα «πακέτα στήριξης» στην Ελλάδα, 
θα ακολουθήσει, εν ευθέτω χρόνω, 
και το νέο κούρεμα των χρεών της, 
καθώς δανεισμός και καπιταλισμός 
πάνε πάντα μαζί.  

Πηγές: Wirtschaftsdaten kompakt: 
Deutschland, στο GERMANY 
TRADE & INVEST, 11ος/2012, 
www.china.diplo.de (9ος/2012), 
www.russland.ahk.de

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Αυτοί τα κέρδη …. και εμείς τα χρέη!
Η γερμανική οικονομία στην περίοδο της κρίσης

“ 

Πόσο καιρό 

ακόμη θα μπο-

ρεί να αυξάνει 

τις εξαγωγές 

της και να επι-

τυγχάνει «βιώ-

σιμη ανάπτυξη»;
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Από την αραβική άνοιξη στο συριακό χειμώνα

Το διάγγελμα του προέδρου της Συρί-
ας Άσαντ την 6η  Γενάρη αποτέλεσε την 
πρώτη δημόσια παραδοχή ότι η λύση για 
το καθεστώς δεν θα επιβληθεί στα πεδία 
των μαχών, αλλά θα πρέπει να αναζητη-
θεί στο πολιτικό πεδίο, καλώντας παράλ-
ληλα τον συριακό λαό σε έναν παλλαϊκό 
πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία της Αλ 
Κάιντα και των πατρώνων της, που απερ-
γάζονται τον διαμελισμό της χώρας.

Β 
ρισκόμαστε άραγε μπροστά 
στην τελευταία πράξη του δρά-
ματος της πολύπαθης αυτής χώ-
ρας; Και πόσα ακόμη θύματα θα 

απαιτηθούν για να γραφεί ο επίλογος; 
Θεωρώ ότι το καθεστώς Άσαντ έχει χά-

σει τον πόλεμο, πριν ακόμη σιγήσουν τα 
όπλα. Ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα με αρκε-
τά στοιχεία Αραβικής Άνοιξης αντιμετωπί-
στηκε με υπέρμετρη καταστολή, εμπλέκοντας 
τους ελεύθερους σκοπευτές του στρατού και 
της αστυνομίας. Το επίπεδο της βίας περιθω-
ριοποίησε τις μετριοπαθείς φωνές και έδωσε 
χώρο, στους ακραίους ισλαμιστές και τους μι-
σθοφόρους, να παρουσιαστούν ως η μόνη δυ-
νατή απάντηση στο πολιτικό ζήτημα της χώ-
ρας. Ο συριακός στρατός που ανέλαβε στην 
συνέχεια δοκίμασε και δεν τα κατάφερε. Απέ-
τυχε να αποκόψει τις ένοπλες ομάδες από τις 
οδούς ανεφοδιασμού μέσω Τουρκίας, απέ-
τυχε επίσης να σφραγίσει τις περιοχές όπου 
εντοπιζόταν αρχικά η δράση τους. Απέτυχε 
ακόμη να νικήσει με χαμηλής έντασης αντι-
παράθεση, προχωρώντας στην χρήση του πυ-
ροβολικού και της αεροπορίας (όταν τα τεθω-
ρακισμένα του σκόνταψαν στα αντιαρματικά 
όπλα που διέθεταν σε αφθονία οι ισλαμιστές), 
πολλαπλασιάζοντας τις (πραγματικές ή κατα-
σκευασμένες) απώλειες αμάχων. 

Το αντάρτικο δεν είναι μόνο λαϊκός πόλε-
μος. Είναι ταυτόχρονα και μια πολεμική στρα-
τηγική. Στον ανορθόδοξο πόλεμο, νίκη για τον 
αντάρτη (με εισαγωγικά, αν θέλετε, για την πε-
ρίπτωση της Συρίας) είναι η επιβίωσή του και 
η δυνατότητα να ανταποδίδει τα χτυπήματα σε 
όποια κλίμακα, ανταπόδοση που αξιοποιεί-
ται και μεγεθύνεται επικοινωνιακά. Στην συ-
νέχεια να επεκτείνει την ανασφάλεια, δείχνο-
ντας πως η υπεροχή του αντιπάλου δεν του 
διασφαλίζει τον έλεγχο του πεδίου. Ο χρόνος 
λειτουργεί υπέρ του όσο επιβιώνει και απο-
δεικνύει ότι η υπεροπλία του εχθρού του εί-
ναι ατελέσφορη, αναγκάζοντας παράλληλα 
τον αντίπαλο να χτυπά αδιάκριτα τον πληθυ-
σμό, αδιάφορο αν είναι εχθρικός, ουδέτερος ή 
φίλιος. Η στήριξη από το εξωτερικό από μόνη 
της μπορεί να κάνει την διαφορά, ανανεώνο-
ντας τα οπλικά, πολιτικά και επικοινωνιακά 
αποθέματα του «αντάρτικου». Αντίθετα ο αντί-
παλος έχει μόνο μια ευκαιρία: να αξιοποιήσει 
την συντριπτική του υλική υπεροχή για να τε-

λειώσει με ένα χτύπημα, πριν όλα όσα ανέ-
φερα παραπάνω αρχίσουν να λειτουργούν σε 
βάρος του.

Οι επιδόσεις του συριακού στρατού δεν 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της ηγεσί-
ας του: Πλέον τα πεδία των μαχών απλώνο-
νται από τα βόρεια ως τα νότια σύνορα, από 
την πιο απομακρυσμένη ύπαιθρο ως τα κέ-
ντρα των πόλεων. 

Και, βέβαια, αποφασιστική είναι και η στά-
ση του «διεθνούς παράγοντα», που διαρκώς 
ενισχύει το οπλικά και επικοινωνιακό απόθε-
μα των «αντιφρονούντων», χωρίς καμιά πολι-
τική διάκριση της ποιότητας της «αντίστασης», 
επαναλαμβάνοντας το λάθος του Αφγανιστάν, 
που το πλήρωσαν τα θύματα των δίδυμων 
πύργων. Ο Άσαντ θα μπορούσε να αντέξει το 
αίμα που χύνεται μόνο αν είχε ισχυρή υπο-
στήριξη από το εξωτερικό, από το άμεσο περι-
βάλλον ή τους διεθνείς ηγεμόνες, όπως άντε-
ξαν τα υποστηριζόμενα από τις ΗΠΑ λατινο-
αμερικάνικα καθεστώτα. Αντί γι’ αυτό όμως 
όλοι ζητούν την κεφαλή του επί πινάκι. Οι 
άμεσοι γείτονες, την ώρα αυτή μάλλον κο-
στολογούν τα οφέλη από έναν διαμελισμό 
της Συρίας (από το Ισραήλ που θα απαλλαγεί 
από την υποχρέωση επιστροφής των υδρο-
φόρων πεδίων του Γκολάν ως την νεοθωμα-
νική Τουρκία, που προσδοκά την ολοκληρω-
τική πρόσδεση της Συρίας στο νέο χαλιφάτο). 
Όσο για τον διεθνή παράγοντα, ξεκινώντας 
από την πάλαι ποτέ φίλη Γαλλία (που σήμε-

ρα καθοδηγεί την εκστρατεία κατά της ∆αμα-
σκού στην ΕΕ) ως τον αγγλοαμερικανικό άξο-
να (που στήνει και πάλι το μπαγιάτικο παρα-
μύθι των χημικών όπλων), η περικύκλωση 
είναι ασφυκτική. Η γνώριμη από τους και-
ρούς της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας μο-
νόπλευρη ενημέρωση, η δαιμονοποίηση του 
συριακού καθεστώτος και ο καθαγιασμός των 
εγκλημάτων των υποτιθέμενων εξεγερμένων, 
έχει αποθρασύνει τους τελευταίους. Πια το 
γιουτιούμπ γεμίζει καθημερινά με βιντεάκια 
εκτελέσεων και βασανιστηρίων, σε μια σαφή 
προσπάθεια τρομοκράτησης τόσο του συρι-
ακού στρατού όσο και του πληθυσμού, ώστε 
να ουδετεροποιηθεί κάθε αντίρρηση. Σε από-
λυτη εναρμόνιση λειτουργεί τόσο η «πληρο-
φόρηση» στην χώρα μας, όσο και η επίσημη 
πολιτική, αδιάφορα αν στην Συρία ζουν εκα-
τοντάδες χιλιάδες ομόδοξοι και άλλοι χριστια-
νοί, των οποίων ο χορός της σφαγής έχει ήδη 
αρχίσει.

Η Ρωσία, και να θέλει, δεν μπορεί, η προ-
βολή ισχύος τόσο μακριά από τα σύνορά της 
απαιτεί δυνάμεις (αεροναυτικές κυρίως) που 
δεν διαθέτει. Η θεαματική έξοδος του Στόλου 
της Μαύρης Θάλασσας, παρά τις ενισχύσεις, 
επαρκεί απλώς για να καλύψει την πιθανή εκ-
κένωση της Ταρσού / Ταρτούς και του οπλι-
σμού που δεν πρέπει να πέσει στα χέρια των 
δυτικών και, πολύ περισσότερο, των ισλαμι-
στών. Τώρα τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ και 
της Γαλλίας ετοιμάζονται, αν ο Άσαντ αντέξει 
κι άλλο, να του επιφέρουν την χαριστική βολή 
με τους βομβαρδισμούς, παρέα με τα τουρκι-
κά F16.

Η πρωτοβουλία των πολιτών για τον τερ-
ματισμό του πολέμου είναι στις συνθήκες αυ-
τές η μόνη ελπίδα για μια λύση που θα δια-
σφαλίζει την επιβίωση της Συρίας ως εθνικού 
κράτους και, στο εσωτερικό της, την επιβίω-
ση των διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκει-
ών που συνθέτουν το συριακό μωσαϊκό. Αν η 
νίκη αφεθεί στα χέρια των σαλαφιστών και 
των μισθοφόρων, το αύριο θα είναι σκοτεινό 
για πολλούς ανθρώπους.

Του Θανάση Τζιούμπα

Συρία: Λίγο πριν το τέλος;

“ 

Η πρωτοβουλία των 

πολιτών για τον τερμα-

τισμό του πολέμου εί-

ναι στις συνθήκες αυ-

τές η μόνη ελπίδα για 

μια λύση

Ο συριακός στρατός που ανέλαβε στην συνέχεια δοκίμασε και δεν τα κατάφερε

 Στα δαιδαλώδη  δίκτυα αποχέτευσης των όμβριων 
υδάτων, δηλαδή στους υπονόμους,  κάτω από 
τους δρόμους του Λας Βέγκας,  εκατοντάδες 
άστεγοι  έχουν στήσει  το νοικοκυριό τους, στο 
σκοτάδι, στα βρομόνερα και με το φόβο επίθε-
σης από δηλητηριώδεις αράχνες. [..]

Ο Στιβ Ντόμερμουθ μετακόμισε στα τούνελ όταν 
έχασε τη δουλειά του ως ρεσεψιονίστ λόγω εθι-
σμού στην ηρωίνη. «Χρησιμοποιούμε τη φα-
ντασία μας και ό, τι βρούμε πεταμένο εδώ κι 
εκεί. Τα σκουπίδια του ενός είναι το χρυσάφι 
του άλλου». Η  Έιμι ζει στο τούνελ εδώ και δύο 
χρόνια μαζί με τον σύζυγό της. «Η ζέστη το κα-
λοκαίρι είναι ανυπόφορη», δηλώνει. «Από την 
άλλη εδώ έχουμε ησυχία, η αστυνομία δεν μας 
ενοχλεί, και ο ένας βοηθάει τον άλλον».

Παρότι υγροί, σκοτεινοί και δαιδαλώδεις, οι υπό-
νομοι καλύπτουν έκταση περίπου 300 χλμ. και 
μέσα τους κρύβουν μια αληθινή υπόγεια κοι-
νότητα εκατοντάδων ανθρώπων. Οι «κατοικί-
ες» που αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει, μπο-
ρεί να αποτελούνται από μερικές κουβέρτες ως 
και από διπλά κρεβάτια και χώρους κουζίνας.

Όταν η καταιγίδα χτυπά την έρημο του Λας Βέγκας, 
τα τούνελ πλημμυρίζουν αμέσως και μετατρέ-
πονται πολύ γρήγορα σε παγίδες θανάτου. 

Οι περισσότεροι κάτοικοι των τούνελ ζουν ζητια-
νεύοντας ή ψαρεύοντας στα σκουπίδια. Πολλοί 
μπαίνουν στα καζίνα και ψάχνουν τους κουλο-
χέρηδες για κέρματα ή μάρκες που συχνά αφή-
νουν πίσω τους μεθυσμένοι τζογαδόροι. Σε πε-
ρίπτωση πλημμύρας, το νερό στους υπονόμους 
τρέχει με ταχύτητα έως και 50 χλμ την ώρα και 
η στάθμη του ανεβαίνει 30 εκ. το λεπτό.

Ο Μάθιου Ο’ Μπράιαν είναι αυτός που έφερε στο 
φως τους άστεγους των υπονόμων του Λας Βέ-
γκας. Επί πέντε χρόνια εξερευνούσε τα τούνελ 
για να γράψει το βιβλίο του με τίτλο  Κάτω από 
τα Νέον, που κυκλοφόρησε το 2007. Ο Μάθιου 
προσπάθησε πολύ για να δώσει στέγη σε πολ-
λούς από αυτούς που συνάντησε στην έρευ-
νά του, και για να καταφέρει να πείσει κοινωνι-
κούς λειτουργούς να επισκέπτονται σε μόνιμη 
βάση τους υπονόμους και να παρέχουν βοή-
θεια και συμβουλές στους κατοίκους για την 
υγιεινή, την υγεία και τους εθισμούς στα ναρ-
κωτικά και το αλκοόλ.

H αστυνομία, αν και γνωρίζει, σπάνια επισκέπτε-
ται τους υπονόμους. Ακόμα και όσοι κατοικούν 
εκεί, ποτέ δεν κυκλοφορούν χωρίς να έχουν 
πάνω τους κάποιο είδος «προστασίας». Οι 
απειλές για την ανθρώπινη ζωή από κάτω εί-
ναι διάφορες. Οι ιοί, τα βακτήρια και οι δηλητη-
ριώδεις αράχνες είναι μόνο κάποιες από αυτές. 
Το χειμώνα, ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν τα 
τούνελ μέσα σε λίγα λεπτά είναι πολύ πιθανός.

Μυρωδιές, κατσαρίδες και κλειστοφοβία δεν απο-
τελούν εμπόδια για ανθρώπους που το μόνο 
που έχουν στη ζωή είναι τα ρούχα που φοράνε. 
Ίσα ίσα, για πολλούς, η ύπαρξη έξω από το τού-
νελ είναι πολύ πιο ανυπόφορη..

αναδημοσίευση από το ιστολόγιο: http://
touaregtispolis.blogspot.gr

Στους 
υπονόμους του 
Λας Βέγκας...
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     ∆ΙΕΘΝΗ

∆ελχί. Μακριά από το κέντρο της 
πόλης, σε μια βιομηχανική πε-
ριοχή, την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους, η θεατρική ομάδα Τζά-
να Νάτγια Μαντς (Τζανάμ) διορ-
γανώνει μια επέτειο μνήμης. Το 
1989 έδωσαν παράσταση στο 
ίδιο σημείο, στο πλαίσιο της προ-
εκλογικής καμπάνιας του Ρα-
μνάντ Τζα, κομμουνιστή υποψη-
φίου για το δημοτικό συμβού-
λιο της πόλης. Καθώς ξεκίνησαν 
το έργο τους, κατέφθασε ο υπο-
στηριζόμενος από το Κόμμα του 
Κογκρέσου, υποψήφιος Μούκες 
Σάρμα, και απαίτησε την ακύρω-
ση της παράστασης. Ο Σαφντάρ 
Χασμί, 34 χρονών, ένας από τους 
ηθοποιούς, γνωστός για τις κομ-
μουνιστικές του ιδέες, του ζήτη-
σε να φύγει. Η απάντηση στον 
Χασμί ήρθε με ρόπαλα και λο-
στούς, αναγκάζοντας τους ηθο-
ποιούς να εγκαταλείψουν τη 
σκηνή. Οι μπράβοι του Σάρμα 
τους ακολούθησαν, σκοτώνοντας 
τον Χασμί και τον Ραμ Μπαχα-
ντούρ. Η ομάδα επέστρεψε την 
επομένη στο σημείο και ολοκλή-
ρωσε την παράστασή της, Χάλα 
Μπολ (Ζήτω η κόλαση!). Επί εί-
κοσι τέσσερα χρόνια, η θεατρι-
κή ομάδα Τζανάμ επιστρέφει στο 
πάρκο Αμπεντκάρ για να τιμήσει 
αυτή την αξιοθαύμαστη παρά-
δοση. Ούτε φέτος, το κρύο και η 
ομίχλη του ∆ελχί δεν τους εμπό-
δισε. […]  

Γ 
ια να φύγει κάποιος από 
το πάρκο όπου πραγμα-
τοποιείται η γιορτή, πρέ-
πει να κατέβει έναν στε-

νό δρόμο γεμάτο μικρομάγαζα, που 
πουλούν διάφορα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Ο δρόμος καταλήγει στη 
φημισμένη οδό Γκραντ Τρακ, τη με-
γάλη αρτηρία του εμπορίου και της 
μετανάστευσης, που συνδέει τη Βεγ-
γάλη με την Καμπούλ. […] 

Σταμάτησα μπροστά από ένα 
τυπογραφείο των Τάιμς της Ινδί-
ας, όπου προσπαθούσα να νοικιά-
σω ένα ρίκσοου [μικρά, χαρακτηρι-
στικά ταξί της Ινδίας, σ.τ.μ.] για να με 
πάει στο μετρό. Μια παρέα ανδρών, 
μερικοί από τους οποίους εργάζο-
νταν στο τυπογραφείο, συζητούσαν 
για τον ομαδικό βιασμό που συνέβη 
λίγες βδομάδες νωρίτερα και που 
οδήγησε στο θάνατο της 23χρονης 
κοπέλας. Ένας από αυτούς, γύρω 
στα 50, αναρωτιόταν διαρκώς ποιοι 
να ήταν αυτοί που βίασαν την κοπέ-
λα. Ταλαντευόταν μεταξύ μιας προ-

οδευτικής («τι είδους άνθρωποι εί-
ναι!») και μιας αντιδραστικής στά-
σης («σίγουρα δεν θα πρέπει να εί-
ναι από το ∆ελχί»). Η λαϊκιστική 
θέση, που έχει να κάνει με το είδος 
των ανθρώπων που διαπράττουν βι-
ασμούς, έχει αρχίσει να υποστηρί-
ζει ότι η θανατική ποινή, ή ο ευνου-
χισμός των δραστών, θα ήταν μέτρα 
επαρκώς αποτρεπτικά. Αυτός ο άν-
θρωπος, που δούλευε στο τυπογρα-
φείο, πίστευε ότι μια τέτοια προσέγ-
γιση δεν είναι η σωστή. Αναλογιζό-
ταν για τη διάρθρωση του κοινω-
νικού ιστού και την εξάπλωση της 
αντίληψης ότι οι άντρες μπορούν να 
κάνουν ό,τι θέλουν με το σώμα μιας 
γυναίκας. 

Κανείς από αυτούς δεν κατηγό-
ρησε τη γυναίκα. Αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με τη στάση των αστυνομι-
κών του ∆ελχί, για παράδειγμα. Μια 
δημοσκόπηση της Τεχέλκα, έδειξε 
ότι η πλειοψηφία τους πιστεύει ότι οι 
γυναίκες που επιχειρούν να καταγ-
γείλουν υποθέσεις βιασμών είναι ή 
ανήθικες (ένοχες ελευθεριάζουσας 
συμπεριφοράς) ή πόρνες.  

Ο βιασμός ήταν ιδιαίτερα τρο-
μακτικός και μάλλον γι’ αυτό έθιξε 
μια ευαίσθητη χορδή του πληθυ-
σμού της πόλης. Η νεαρή γυναίκα 
δεν προερχόταν από τις τάξεις των 
πλούσιων και των ισχυρών. Η οικο-
γένειά της κατάγεται από την Μπα-
λία, μια φτωχή περιοχή του ανατο-
λικού Ούταρ Πραντές. Οι γονείς της 
(που προέρχονται από την κάστα 
των κούρμι [κάστα αγροτών σ.τ.μ.]) 
υποθήκευσαν τα κτήματά τους για 
να τη στείλουν σχολείο και να πραγ-
ματοποιήσουν το όνειρό της για μια 

σταδιοδρομία στη φαρμακευτική. 
«Ολόκληρος ο μισθός του αδελφού 
μου ξοδευόταν στην εκπαίδευση 
των παιδιών του, για να εκπληρω-
θούν τα όνειρά τους», είπε στη Χί-
ντου ο Λαλτζί Σινχ, δάσκαλος δη-
μοτικού και θείος της κοπέλας. Αυτή  
και ο φίλος της είχαν πάει στον κινη-
ματογράφο να δουν τη Ζωή του Πι, 
και κατά την επιστροφή απήχθηκαν 
από μια ομάδα ανδρών. Οι γείτονες 
αργότερα δήλωσαν πως γνώριζαν 
ότι οι άνδρες αυτοί δεν τριγυρνού-
σαν για καλό. Από το Ράβι Ντας της 
επαρχίας Πουράμ, ο Ραμ Σινχ, 33 
ετών, μεθυσμένος οδηγός λεωφο-
ρείου, καθοδηγούσε τη συμμορία. 
Τον ακολουθούσε ο αδερφός του, 
Μουκές Σινχ (26 ετών), ο Ακσάι 
Θακούρ (26 ετών), ο Βινέι Σάρ-
μα (20 ετών), ο Παγουάν Γκούπτα 
(19 ετών) και κάποιος μικρότερος, 
που δεν κατονομάζεται. Η ανικανό-
τητα της αστυνομίας τους επέτρεψε 
να διαφύγουν κατόπιν μιας ληστεί-
ας και η ίδια ανικανότητα επέτρεπε 
σ’ ένα λεωφορείο δίχως άδεια, με τα 
τζάμια του παράνομα κλεισμένα με 

κουρτίνες και σφραγισμένα τα πα-
ράθυρα να κυκλοφορεί ανενόχλητο, 
ενώ μέσα η συμμορία έδερνε μέχρι 
αναισθησίας τον φίλο της κοπέλας, 
βίαζε επανειλημμένα την ίδια χρη-
σιμοποιώντας ταυτόχρονα λοστούς, 
και τη χτυπούσε ώσπου να πέσει σε 
κώμα (πέθανε αργότερα σ’ ένα νοσο-
κομείο της Σιγκαπούρης). Οι έξι άν-
δρες είναι προφανώς οι θήτες, αλλά 
συνένοχη στο έγκλημά τους είναι η 
αστυνομία με την ανικανότητά της 
και την κουλτούρα ατιμωρησίας και 
επιτρεπτικότητας ως προς την αν-
δρική βία που τη διακατέχει. 

Μέσα στο 2012, πάνω από 600 
βιασμοί έχουν καταγραφεί στην πε-
ριφέρεια του ∆ελχί. Αυτή είναι η κο-
ρυφή του παγόβουνου, καθώς οι 
περισσότεροι βιασμοί αποκρύπτο-
νται υπό τις πιέσεις της οικογένειας, 
ή δεν καταγράφονται λόγω εχθρικής 
στάσης της αστυνομίας. Όπως υπο-
στηρίζει η Σουμπχασίνι Αλί, πρό-
εδρος της Πανινδικής ∆ημοκρατι-
κής Ένωσης των Γυναικών, «Οι πε-
ρισσότεροι από τους βιασμούς που 
πραγματοποιούνται [στο ∆ελχί] 
έχουν ως θύματα τους αδύναμους, 
γυναίκες του μεροκάματου και οι-
κιακές βοηθούς. Κανένα από αυτά 
τα γεγονότα, ωστόσο, δεν φαίνεται 
να έχει τον παραμικρό αντίκτυπο σε 
εκείνους που έχουν επιφορτιστεί με 
την ασφάλεια των παιδιών και των 
γυναικών, αλλά και με το να φέρουν 
τον ένοχο ενώπιον της δικαιοσύνης, 
όταν αποτυγχάνουν να αποτρέψουν 
τις βίαιες επιθέσεις. Αντίθετα, αυτοί 
συνεχίζουν να μένουν προσκολλη-
μένοι στην προκατάληψή τους ότι 
οι ίδιες οι γυναίκες είναι υπεύθυ-

νες για τη βία την οποία έχουν υπο-
στεί. Το μόνο που μπορεί να πετύχει 
αυτό, είναι να αυξήσει την ανασφά-
λεια και τα περιστατικά της βίας».  

Η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε, 
με τον πρωθυπουργό Μανμοχάν 
Σινχ να διατηρεί το σύνηθες ψυ-
χρό του ύφος, ανίκανος να συνδε-
θεί με το λαϊκό αίσθημα, και την κυ-
βερνήτη του ∆ελχί, Σεϊλά Ντικσίτ, 
να γιουχάρεται κατά την άφιξή της 
στη διαδήλωση στο κέντρο της πό-
λης. Ο κομμουνιστής ηγέτης, Μπρί-
ντα Κάρατ, μου είπε ότι τα παρεπό-
μενα του ομαδικού βιασμού «απο-
δεικνύουν την απόλυτη αποξένωση 
της κυβέρνησης από τον λαό. Κατα-
δεικνύουν την έλλειψη υπευθυνότη-
τας καθώς ούτε ένας επικεφαλής της 
αστυνομίας δεν τιμωρήθηκε, παρ’ 
όλο που η αστυνομία ήταν σαφώς 
υπεύθυνη για τη μη τήρηση του έρ-
γου της, που θα είχε σώσει την κο-
πέλα». 

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο 
∆ελχί και σ’ ολόκληρη τη χώρα 
έστρεψαν τα βλέμματα των ΜΜΕ 
στην επιδημία της βίας. Την 1η Ια-
νουαρίου, για παράδειγμα, οι εσω-
τερικές σελίδες της Χίντου περιεί-
χαν ιστορίες υπό τους ακόλουθους 
τίτλους: 

 «Γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι 
θανάτου, δράστης φέρεται να είναι ο 
πρώην φίλος της».

 «Αδερφός θύματος κακοποίη-
σης συνελήφθη με την κατηγορία 
του βιασμού».

«Έφηβος συλλαμβάνεται για 
προσβολή γυναίκας που αποπειρά-
θηκε να αυτοκτονήσει».

 «Αναγγελία προανακριτικής 
εξέτασης για τις καταγγελίες των δι-
αδηλωτών».

Ειδήσεις τόσο έντονης βίας εί-
ναι πλέον ρουτίνα. Το ίδιο και ο θυ-
μός, όπως και οι προσπάθειες των 
ακτιβιστών να επηρεάσουν το κλίμα 
υπέρ της δικαιοσύνης για τις γυναί-
κες. Νέοι άνθρωποι διαδηλώνουν, 
με τις γυναικείες και τις φοιτητικές 
οργανώσεις να δίνουν σχήμα στο 
ποτάμι της διευρυνόμενης οργής. Ο 
Καράτ, που βρίσκεται μεταξύ των δι-
αδηλωτών από την πρώτη μέρα, τό-
νισε την παρουσία των νέων ανθρώ-
πων στους δρόμους. Αυτοί «αμφι-
σβητούν τα στερεότυπα του ινδικού 
ανδρισμού που ταυτίζεται με τον 
επιθετικό μισογυνισμό. Όταν νέοι 
άνθρωποι κατακλύζουν τους δρό-
μους απαιτώντας δικαιοσύνη για τις 
γυναίκες, είναι ένας δείκτης ότι τα αι-
τήματα και το κίνημα των γυναικών 
έχουν αντίκτυπο».  

Χρειάστηκαν δεκατέσσερα χρό-
νια για να κριθούν ένοχοι στο δικα-
στήριο οι δολοφόνοι του Σαφ-
ντάρ. Στις 3 Νοεμβρίου 2003, 

Οι κουλτούρες του ∆ελχί 
Ένας τραγικός, αποτρόπαιος βιασμός που αποκαλύπτει τη σκοτεινή όψη του ινδικού θαύματος 

Νέοι άνθρωποι διαδηλώνουν, με τις γυναικείες και τις φοιτητικές οργανώσεις να δίνουν σχήμα στο ποτάμι της 
διευρυνόμενης οργής

»

Του Βιτζέι Πρασάντ*
 

“ 

Το 2011 

καταγράφηκαν 

21.000 βιασμοί 

στην Ινδία, 

πέντε κάθε δύο 

ώρες. 
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» ο Μούκες Σάρμα και οι δώδεκα 
συγχωριανοί του (δύο από τους 

οποίους είχαν ήδη πεθάνει) καταδικάστη-
καν σε ισόβια κάθειρξη. Είναι αρκετά απί-
θανο να καθυστερήσουν τόσο πολύ να δι-
καστούν αυτοί που κατηγορούνται για τον 
βιασμό. Η δίψα για δικαιοσύνη σε αυτή 
την υπόθεση, και για ευρύτερες νομοθετι-
κές μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν 
με τους βιασμούς, είναι πολύ μεγαλύτερη. 
Ωστόσο, η απαίτηση να χυθεί αίμα σε αυ-
τήν υπόθεση μπορεί να συγκαλύψει τα ευ-
ρύτερα προβλήματα και να υποβαθμίσει 
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του νομοθετι-
κού συστήματος. Η Καρούνα Νάντι, δικη-
γόρος του ανώτατου δικαστηρίου, υποστη-
ρίζει ότι τα θύματα χρειάζονται «συγκεκρι-
μένη, όχι ακραία δικαιοσύνη. Περισσότε-
ρα δικαστήρια, περισσότερους δικαστές», 
καθώς και ένα νομοθετικό σύστημα που 
συνεργάζεται στενά με «τις γυναικείες ορ-
γανώσεις και τις οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων». Το ποσοστό καταδίκης σε 
υποθέσεις βιασμού είναι μόλις 26%, ένα 
νούμερο που από μόνο του εξουδετερώ-
νει, στους βιαστές, τον φόβο των διώξεων. 

Η ακτιβίστρια Κάμλα Μπασίν, δήλω-
σε στον Μινάκις Ρέντι Μαντχαγιάν του 
Βάις, ότι η Ινδία χρειάζεται ένα «πολιτι-
στικό τσουνάμι. Οι νόμοι της Ινδίας είναι 
μεταξύ των καλύτερων του κόσμου, αλλά 
δεν εφαρμόζονται. Θα πρέπει να αλλάξου-
με τρόπο σκέψης. Πάρτε, για παράδειγμα, 
τα παιδιά. ∆εν γεννιούνται βιαστές. Αλλά 
μέσα σε 12 χρόνια, η γειτονιά, η οικογέ-
νεια, το Μπόλιγουντ –όλοι τους λένε, «∆ι-
αθέτεις ένα πέος, μπορείς να το χρησιμο-
ποιήσεις!». Παράγουν βιαστές σαν σε ερ-
γοστάσιο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτό 
το εργοστάσιο». Το 2011 καταγράφηκαν 
21.000 βιασμοί στην Ινδία, πέντε κάθε δύο 
ώρες. 

Στην επετειακή εκδήλωση του Σαφ-
ντάρ, ένα πανό κρεμόταν μπροστά από τη 
σκηνή, με στίχους από το έργο που έπαιξε 
η θεατρική ομάδα το 1978, το οποίο είχε 
συγγράψει ο Σαφντάρ και η Ρακές Σαξένα. 
Το έργο ξεκινάει με έξι άνδρες και μια γυ-
ναίκα ηθοποιό, να απαγγέλλουν ένα ποίη-
μα κάποιας Ιρανής φεμινίστριας.

Είμαι κι εγώ εργάτης.
Είμαι κι εγώ αγρότης.
Το σώμα μου είναι εικόνα του πόνου.
Η φωτιά του μίσους με κατακαίει. 
Κι εσύ αναίσχυντα διακηρύττεις
Ότι η πείνα μου είναι φανταστική.
Ότι η γύμνια μου είναι ένα όνειρο. 
Γυναίκα, η σημασία της οποίας δεν 
μπορεί να περιγραφεί από καμία 
λέξη της αισχρής σας γλώσσας. 

Η γυναίκα διαφεύγει από τον κύκλου 
που έχουν συστήσει οι άνδρες. Παίρνει τον 
δρόμο της. Στο τέλος, σηκώνει μια κόκκι-
νη σημαία, διακηρύττοντας έτσι την πρόθε-
σή της να βαδίσει προς έναν καλύτερο κό-
σμο. […] 

*Αναδημοσίευση από το 
counterpunch.org

Μια νέα πολιτική δύναμη από τα κάτω γεννιέται στην Ισπανία 

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται 
πολλές αυτοκτονίες στην Ισπανία, οι οποί-
ες φαίνεται να οφείλονται στις κατασχέσεις 
κατοικιών εκ μέρους των τραπεζών - γεγο-
νός που στερεί τις ελπίδες των πολιτών για 
ένα καλύτερο μέλλον. 

Ό 
πως στην Ελλάδα, έτσι και στην 
Ισπανία, αρκετοί αναρωτιούνται 
μέχρι πότε τα συνεχώς αυξανό-
μενα θύματα της κρίσης θα επι-

λέγουν τις αυτοκτονίες από την αντίσταση - κάτι 
που μάλλον τείνει να απαντηθεί. 

Ειδικότερα, μετά από όλα αυτά τα τραγι-
κά συμβάντα, μετά από τις μαζικές αυτοκτο-
νίες δηλαδή, αυξάνεται συνεχώς η κοινωνική 
ανυπακοή στην Ισπανία - αφού (αυτο)οργα-
νωμένες ομάδες πολιτών εμποδίζουν όλο και 
πιο συχνά την είσοδο των δυνάμεων ασφαλεί-
ας (των αστυνομικών δηλαδή που προστατεύ-
ουν τους δικαστικούς επιμελητές) στα διαμερί-
σματα και στα σπίτια, τα οποία απειλούνται με 
κατασχέσεις. 

Εκτός αυτού, οι περισσότεροι κλειδαράδες 
δεν είναι πλέον πρόθυμοι να διαρρήξουν τις 
κλειδαριές των προς κατάσχεση σπιτιών - αλλά 
ούτε και να αλλάξουν τις κλειδαριές αυτών που 
έχουν ήδη κατασχεθεί. 

Πολλές φορές δε οι «ομάδες αντίστασης» 
που έχουν συσταθεί, δημιουργούν ανθρώπι-
νες αλυσίδες - οι οποίες εμποδίζουν τις δυνά-
μεις ασφαλείας να εισέλθουν στους χώρους 
που έχουν εντολή να κατασχέσουν.  

Μία συνεχώς αυξανόμενη μερίδα Ισπα-
νών Πολιτών είναι λοιπόν της άποψης ότι, θα 
πρέπει να αντισταθεί - να μην επιτρέψει δη-
λαδή στις εγχώριες τράπεζες να κατάσχουν τα 
σπίτια των οφειλετών τους, οι οποίοι παραμέ-
νουν χρεωμένοι με υψηλά δάνεια απέναντι 
τους, παρά την απώλεια της κατοικίας τους. 

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τράπεζες 
οι οποίες, ιδιωτικοποιώντας για πολλά χρόνια 
τα κέρδη, έχουν κοινωνικοποιήσει ήδη τις ζη-
μίες τους - αφού έχουν ενισχυθεί με δάνεια του 
μηχανισμού στήριξης (ESM).

Ως γνωστόν, τα δάνεια αυτά επιβαρύνουν 
το δημόσιο χρέος μίας χώρας - επομένως τους 
φορολογουμένους πολίτες της, οι οποίοι έχουν 
στην κυριολεξία μετατραπεί σε σκλάβους μίας 
μικρής μειοψηφίας η οποία, με τη βοήθεια της 
κρίσης που προκάλεσε σκόπιμα, κατέλαβε σε 
χρόνο μηδέν την εξουσία.

 
Partido X - To κόμμα του μέλλοντος
Η κήρυξη του πολέμου εναντίον των «διατε-
ταγμένων» πολιτικών στην Ισπανία, από ένα 
καινούργιο κόμμα που δημιουργείται, είναι 
σαφής, κρίνοντας από το χαρακτηριστικό «σλό-

γκαν» του: 
«Αφού οι πολιτικοί είναι το πρόβλημα της 

χώρας μας, τότε θα γίνουμε εμείς το πρόβλημα 
των πολιτικών. Ο κεντρικός στόχος μας είναι να 
στείλουμε όσο πιο πολλούς, κατευθυνόμενους 
από τα οικονομικά λόμπι, σιχαμερούς και αη-
διαστικούς πολιτικούς, στην ανεργία». 

Στα σχέδια του «κόμματος του μέλλοντος», 
όπως αποκαλείται, είναι η απ’ ευθείας συμ-
μετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους 
αφορούν, όπως για παράδειγμα στην ψήφιση 
των νόμων – επίσης, οι οριζόντιες δομές εξου-
σίας, η διαφάνεια, η καταπολέμηση της πολιτι-
κής διαφθοράς και η καθαρή ∆ημοκρατία.

Η απ’ ευθείας συμμετοχή των Ισπανών 
πολιτών στη διακυβέρνηση της χώρας τους 
σχεδιάζεται να επιτευχθεί κατά το παράδειγ-
μα της “digitalen Kabinette in Rio Grande do 
Sul” της Βραζιλίας, καθώς επίσης της “Better 
Reykjavik” της Ισλανδίας – «αφού έχουν σχε-
δόν εξαφανισθεί τα τελευταία ίχνη της ∆ημο-
κρατίας από τις σύγχρονες δομές διακυβέρνη-
σης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Όπως φαίνεται, η κρίση στην Ισπανία κλι-

μακώνεται – αφού οι Πολίτες έχουν κατανοή-
σει πλέον ότι, οι «προσπάθειες ενοχοποίησης» 
τους για όλα τα δεινά της πατρίδας τους, μέσα 
από μία ενορχηστρωμένη «επίθεση χειραγώ-
γησης» εναντίον τους, εκ μέρους των κομμά-
των και των ΜΜΕ, έχει αποκλειστικό και μόνο 
σκοπό τη λεηλασία και την εξαθλίωση τους 
(από μία μειοψηφία, η οποία έχει καταλάβει 
κρυφά την διακυβέρνηση της χώρας τους). 

Άλλωστε η μεγάλη «απάτη» των τραπεζών 
τους, με βάση την οποία οι καταθέσεις τους με-
τατρέπονταν σε τραπεζικά ομόλογα και από 
ομόλογα σε μετοχές, οι οποίες στη συνέχεια 
έχασαν σχεδόν το σύνολο της αξίας τους, έγι-
νε τελικά κατανοητή από όλους – πόσο μάλλον 
όταν γνωρίζουν πως πρόκειται να επιβαρυν-
θούν στο μέλλον και με τα χρέη των τραπεζών, 
τα οποία θα εκβάλλουν στο δημόσιο χρέος. 

Ευτυχώς οι Ισπανοί οφειλέτες κατάλαβαν 
επίσης πως άδικα νιώθουν ενοχές, όταν κατη-
γορούνται ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την 
αδυναμία εξόφλησης των δανείων που έλαβαν 
από τις τράπεζες – ότι κανένας δεν τους υπο-
χρέωσε να δανειστούν και μόνοι τους υπέγρα-
ψαν τις συμφωνίες αποπληρωμής, τις οποίες 
δεν μπορούν πλέον να τηρήσουν. 

Άδικα επειδή όταν υπέγραφαν και λάμβα-
ναν τα δάνεια, δεν φανταζόντουσαν πως θα μει-
ώνονταν σε τέτοιο βαθμό οι ονομαστικοί μισθοί 
τους, πως η ανεργία των νέων θα εκτοξευόταν 
στο 55% και θα έπρεπε να συντηρούν τα άνερ-
γα παιδιά τους, πως θα αυξανόταν τόσο πολύ 
οι φόροι για να αποπληρωθούν οι ζημίες των 
ιδιωτικών τραπεζών, πως θα κατέρρεε το κρά-
τος πρόνοιας και θα υποχρεώνονταν να αγο-
ράζουν οι ίδιοι τα φάρμακα τους ή να πληρώ-
νουν τους γιατρούς, πως η επιβαλλόμενη από 
τη Γερμανία ύφεση θα οδηγούσε στη χρεοκο-
πία χιλιάδες επιχειρήσεις τους και τόσα πολλά 
άλλα, για τα οποία δεν θα έπρεπε ασφαλώς να 
ενοχοποιούνται οι ίδιοι.

Του Βασίλη Βιλιάρδου

Partido X, το κόμμα του μέλλοντος; 

“ 

Στα σχέδια του «κόμ-

ματος του μέλλοντος», 

όπως αποκαλείται, είναι 

η απ’ ευθείας 

συμμετοχή των 

πολιτών στις αποφά-

σεις που τους αφορούν, 

όπως για παράδειγμα 

στην ψήφιση 

των νόμων

Μετά τις μαζικές αυτοκτονίες, αυξάνεται συνεχώς η κοινωνική ανυπακοή στην Ισπανία 
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Η απομάκρυνση του Τσάβες 
από την εξουσία φαίνεται βέ-
βαιη στο άμεσο μέλλον (μέσα σε 
λίγους μήνες ή το αργότερο σε 
ένα χρόνο), είτε λόγω αιφνιδίου 
θανάτου του, είτε γιατί η κατά-
σταση της υγείας του θα αποτε-
λέσει τροχοπέδη στην επιστρο-
φή του στην ενεργό υπηρεσία. 
Αν, πάλι, επιστρέψει και ορκι-
στεί στις 10 Ιανουαρίου ή σε 
κάποια άλλη ημερομηνία, η εύ-
θραυστη κατάσταση της υγείας 
του θα τον αναγκάσει να παρα-
μείνει σχεδόν μόνιμα στην Κού-
βα και η πραγματική διακυβέρ-
νηση της χώρας θα περάσει σε 
έναν ή περισσότερους εκ των 
συνεργατών του.

Ό 
πως είναι προφανές, 
το παραπάνω γε-
γονός σηματοδοτεί 
την έναρξη μιας πε-

ριόδου βαθιών πολιτικών αλλαγών 
στην πολιτική ηγεσία της Μπολι-
βαριανής Επανάστασης, η οποία θα 
διαρκέσει από μερικούς μήνες ως 
αρκετά χρόνια.

Οι πρόσφατες δυναμικές εκλο-
γικές ήττες που υπέστη η αντιπολί-
τευση, τον Οκτώβρη και τον ∆εκέμ-
βρη, δείχνουν πως η πολιτική συ-
ζήτηση για τη μετα-Τσάβες εποχή 
θα διεξαχθεί στα πλαίσια του τσαβι-
στικού κινήματος. Αυτή τη στιγμή, 
η δεξιά δεν είναι σε θέση να δρά-
σει επιθετικά και να ξαναπάρει την 
εξουσία στη χώρα, αλλά η αδυνα-
μία της αυτή μπορεί να αλλάξει με 
την πάροδο του χρόνου.

Μπορούμε, επίσης, να υπο-
θέσουμε πως η σημερινή ηγεσία 
των Μαδούρο και Καμπέγιο θα 
χάνει ολοένα σε δημοτικότητα κα-
θώς περνά ο χρόνος, επειδή κανέ-
νας απ’ τους δύο δεν έχει τις ηγετι-
κές ικανότητες του Τσάβες κι έτσι 
δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν 
τη συναίνεση που υπήρχε όταν ο 
Τσάβες διοικούσε τη χώρα. Η υπο-
χώρηση του επιπέδου συναίνεσης 
σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρ-
ξουν προβλήματα διακυβέρνησης 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπι-
κό επίπεδο. Γενικά, θα μπορούσα-
με να πούμε πως η μακροπρόθε-
σμη συνέχιση της Μπολιβαριανής 
Επανάστασης δεν διασφαλίζεται με 
τη σημερινή ηγεσία του κινήμα-

τος, η οποία, τα τελευταία 14 χρό-
νια, αποτελεί τον εσωτερικό πυρή-
να του περιβάλλοντος του Τσάβες. 
Πρόκειται να γίνουμε μάρτυρες 
μιας συνεχούς κρίσης διακυβέρνη-
σης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 
συνεχείς ανακατατάξεις, οι πρωτα-
γωνιστές και οι τάσεις των οποίων 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν 
με ακρίβεια. Το πιο πιθανό είναι 
να συμβούν ταυτόχρονα μια σειρά 
από διαδικασίες, όπως:

1. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια 
εσωτερική πάλη για αναδιανομή 
της εξουσίας μέσα στο τσαβιστικό 
κίνημα (αναδιανομή του ελέγχου 
των κρατικών ιδρυμάτων και του 
εθνικού προϋπολογισμού). Αν και 
επίσημα οι διάφοροι παράγοντες 
θα καταφέρουν να συμφωνήσουν 
στη μοιρασιά της γραφειοκρατικής 
πίτας, σύντομα θα διαπιστώσουμε 
ισχυρές δονήσεις στην κυβέρνηση 
και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα βί-
αια σενάρια, όπως επιθέσεις εναντί-
ον συγκεκριμένων ηγετών των δια-
φόρων τσαβιστικών φραξιών. 

2. Εξίσου πιθανή είναι και η απο-

ξένωση, εκ μέρους της νέας ηγεσί-
ας του κινήματος, των πολιτών που 
υποστηρίζουν την επαναστατική δι-
αδικασία. Το παραπάνω μπορεί να 
λάβει χώρα λόγω της ανικανότη-
τας της κυβέρνησης να ικανοποιή-
σει τις λαϊκές απαιτήσεις σε κρίσι-
μα ζητήματα, όπως εργασιακές δι-
αφορές και συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις σε σημαντικούς τομείς του 
κράτους (δασκάλους, πανεπιστημι-
ακούς κ.λπ.). Το πρόβλημα είναι ότι 
ο Τσάβες δεν θα είναι πια εκεί για 
να κατευνάζει τα αισθήματα του κό-
σμου με τα κλασικά ρεφρέν «ο πρό-
εδρος δεν το γνώριζε», ή «δεν ήταν 

σύμφωνο με τις οδηγίες του προέ-
δρου». Τα λάθη της γραφειοκρατί-
ας δεν θα συγχωρούνται πια απ’ τον 
λαό, με τον τρόπο που γινόταν όταν 
ο Τσάβες είχε σταθερά στα χέρια 
του τη διακυβέρνηση της χώρας. 

3. Επίσης πιθανή είναι και μια ευ-
ρεία συνωμοσία από την «αυτοκρα-
τορία» (βλ. κυρίως τις ΗΠΑ), που 
ενδέχεται να διεισδύσει σε διάφο-
ρους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
τσαβιστικούς κύκλους, για να προ-
ωθήσει την αναστροφή της επανα-
στατικής διαδικασίας. Τα παραπά-
νω θα μπορούσαν να συμπληρω-
θούν με σενάρια στα οποία κάποιες 
τσαβιστικές δυνάμεις θα ενωθούν 
με την αντιπολίτευση, με στόχο τον 
τερματισμό της επανάστασης. Αυ-
τήν τη στιγμή, πάντως, τέτοιου τύ-
που σενάρια δεν είναι ακόμη εφι-
κτά (ευτυχώς), αλλά θα μπορούσαν 
να αναπτυχθούν εν ευθέτω χρόνω.

4. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και 
οι τοπικοί τους σύμμαχοι θα ανα-
ζητούν συνεχώς τρόπους να ασκή-
σουν την επιρροή τους στην εσωτε-
ρική διαπάλη μέσα στο τσαβιστικό 

κίνημα. Η αυτοκρατορία είναι πι-
θανό να επιχειρήσει τη μονομερή 
διεξαγωγή διαφόρων ενεργειών, 
ακόμη και βίαιων, οι οποίες μετέ-
πειτα θα αποδοθούν στις αντιμαχό-
μενες τσαβιστικές φράξιες. Ο σκο-
πός θα είναι να ριχθεί περισσότερο 
λάδι στη φωτιά και να ενθαρρυνθεί 
η ενδυνάμωση εκείνων των εσωτε-
ρικών τάσεων που είναι πιο πιθα-
νό να συμβιβαστούν με τον ιμπερι-
αλισμό.

Ταυτόχρονα, οι ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις θα αναζητήσουν την κα-
τάλληλη στιγμή να θέσουν δυναμι-
κό τέρμα στην Μπολιβαριανή Επα-
νάσταση. Για την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων τους δεν θα αποκλεί-
σουν σενάρια τύπου Λιβύης ή Συ-
ρίας (υποδαύλιση εμφυλίου πο-
λέμου), στην προσπάθειά τους για 
ανατροπή της μπολιβαριανής κυ-
βέρνησης και την αποκατάσταση 
της ιμπεριαλιστικής εξουσίας στη 
Βενεζουέλα.

Συνοψίζοντας, η απομάκρυνση 
του Τσάβες από την εξουσία σημα-
τοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασί-
ας αβεβαιότητας και πολιτικής κρί-
σης στην ιστορία της Βενε-

Η Βενεζουέλα χωρίς τον Τσάβες;
Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί μετά την δραματική επιδείνωση της υγείας του προέδρου

Αυτή τη στιγμή, η δεξιά δεν είναι σε θέση να δράσει επιθετικά και να ξαναπάρει την εξουσία στη χώρα, αλλά η αδυναμία της αυτή μπορεί να αλλά-
ξει με την πάροδο του χρόνου.

»

Του Ρομπέρτο Λόπες*
 

“ 

Η απομάκρυν-

ση του Τσάβες 

από την εξουσία 

σηματοδοτεί την 

έναρξη μιας δι-

αδικασίας αβε-

βαιότητας
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» ζουέλας, η οποία απειλεί ανοιχτά 
τη συνέχιση της επαναστατικής 

πορείας της χώρας και ταυτόχρονα ανοί-
γει τον δρόμο στη διεθνή αστική τάξη και 
τους συμμάχους της, για μια νέα προ-
σπάθεια ανάκτησης της τοπικής πολιτι-
κής εξουσίας.

Με βάση την παραπάνω πραγματι-
κότητα, είναι κρίσιμο κάθε επαναστάτης 
να ισχυροποιήσει την οργανωτική του 
δραστηριότητα και συλλογική του δρά-
ση, με βάση την ευρεία και δημοκρατι-
κή συζήτηση, για το πολιτικό διακύβευ-
μα, που αναπτύσσεται σε επίπεδο λαϊ-
κών οργανώσεων.

Η εξασφάλιση της συνέχισης της 
επαναστατικής διαδικασίας θα εξαρτηθεί 
από την εμφάνιση νέων μορφών λαϊκής 
συλλογικής ηγεσίας, οι οποίες θα γεννη-
θούν στη φωτιά της δύσκολης πολιτικής 
αντιπαράθεσης, που θα χαρακτηρίσει τα 
χρόνια που έρχονται.

Αν αυτή η ισχυροποίηση μιας εναλ-
λακτικής επαναστατικής ηγεσίας δεν 
συμβεί, είναι πιθανό οι ρεφορμιστικές 
τάσεις να επικρατήσουν στην τσαβιστική 
γραφειοκρατία και να πιέσουν για μια 
γενική συμφωνία με την τοπική αστική 
τάξη και τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, 
ως τον μόνο τρόπο να «διαφυλάξουν και 
να συνεχίσουν» την μπολιβαριανή διαδι-
κασία.

Αν αυτή η τάση επικρατήσει, τότε θα 
γίνουμε μάρτυρες της σταδιακής ανά-
ληψης της εξουσίας από τον ιμπεριαλι-
σμό και οι ρεφορμιστές τσαβιστές ηγέτες, 
γρήγορα, θα αντικατασταθούν από πε-
ρισσότερο αξιόπιστους, παραδοσιακούς, 
αστούς ηγέτες. Η συγκεκριμένη διαδικα-
σία θα πάρει χρόνια και πιθανώς θα δι-
αρκέσει ολόκληρη τη σημερινή προε-
δρική θητεία (2013-2019).

Τα μέσα για την αποφυγή αυτού του 
ενδεχομένου θα είναι πάντα η ισχύς ενός 
λαϊκού κινήματος που ακολουθεί ένα 
πραγματικά επαναστατικό πρόγραμ-
μα. Όλα αυτά, βέβαια, δεν γίνεται να βα-
σιστούν σε μικρές ομάδες ή τάσεις που 
συνυπάρχουν μέσα ή έξω από το PSUV. 
Απαιτείται μια μαζική συνένωση επανα-
στατών, ακτιβιστών (συμπεριλαμβανο-
μένου και του στρατού) και κοινωνικών 
οργανώσεων για την αντιμετώπιση της 
ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας και της ρε-
φορμιστικής συμφιλίωσης.

Στη στρατηγική αυτή -η οποία πι-
στεύω πως είναι η μόνη εναλλακτική 
επιλογή για τη διάσωση της επανάστα-
σης- πρέπει, πάση θυσία, να δοκιμάσου-
με κάθε μέσο άσκησης της πραγματικής 
δημοκρατίας, έτσι ώστε να πετύχουμε 
την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για την 
επίτευξη ενότητας δράσης σε ολόκληρη 
τη χώρα. 

*αναδημοσίευση από την 
ιστοσελίδα venezuelanalysis.com

Η Άγκυρα επιχειρεί να ανασάνει από την πίεση του κουρδικού

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημε-
ρίδας Ραντικάλ και του τηλεοπτικού δι-
κτύου NTV, οι συνομιλίες μεταξύ του 
τουρκικού κράτους και του έγκλειστου 
στις φυλακές του Ιμραϊλί Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν, έχουν σημειώσει αξιοσημείω-
τη πρόοδο. 

Τ 
ο επιβεβαιώνει και το κουρδι-
κό δίκτυο Φιράτ, μέσα από δη-
λώσεις –ομολογουμένως πιο 
επιφυλακτικές από τα τουρκι-

κά ΜΜΕ– του τωρινού επικεφαλής του PKK 
Μουράτ Καραγιλάν, και του προέδρου του 
Κόμματος Ειρήνης και ∆ημοκρατίας, Σελα-
ντίν Ντεμιρτάς.

Όπως αναφέρει η Ραντικάλ, η συμφωνία 
φέρεται να είναι πολλαπλή και κλιμακωτή, 
«σαν να ανεβαίνει κάποιος μια σκάλα, και να 
εξασφαλίζει το βήμα που έκανε πριν προχω-
ρήσει στο προηγούμενο». 

Το σχέδιο, τουλάχιστον από αυτά που 
ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, φέρεται να 
έχει τέσσερις φάσεις. 

Η πρώτη θα περιλαμβάνει την κατάπαυ-
ση του πυρός από πλευράς του PKK, ενώ 
θα ζητηθεί από τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
ν’ αποστείλει τέσσερις επιστολές, προς τον 
τουρκικό Τύπο και προς τις διαφορετικές 
πτέρυγες του κινήματός του (Ευρώπη, πο-
λιτική, στρατιωτική), όπου θα αναλύει τη συ-
γκυρία και θα ζητάει την άμεση έναρξη επί-
σημων διαπραγματεύσεων με το τουρκικό 
κράτος. 

Κατά τη δεύτερη, και ενώ η κατάπαυση  
του πυρός θα έχει επιβεβαιωθεί, το τουρκικό 
κράτος θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, 
οι οποίες θα οδηγήσουν στην απελευθέρω-
ση των έγκλειστων μελών του PKK, ενώ πα-
ράλληλα ο τουρκικός στρατός θα επιτρέψει 
στις ένοπλες δυνάμεις του να εκκενώσουν τη 
χώρα, αφήνοντάς τες να περάσουν ελεύθερα 
από τα σύνορα. 

Στην τρίτη, θα ακολουθήσουν αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται οι 
πολίτες, έτσι ώστε οι Κούρδοι να μη θεωρού-
νται επίσημα Τούρκοι πολίτες, αλλά «πολί-
τες του τουρκικού κράτους». Η αλλαγή αυτή 
θα συνοδευτεί από τον εκδημοκρατισμό των 
θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα συ-
νοδεύεται από άρση του τουρκικού βέτο στις 
ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες σχετικά με τις θεσμι-
κές σχέσεις κράτους και περιφερειών. 

Σε αντάλλαγμα θα ξεκινήσουν οι δια-
πραγματεύσεις για να παραδώσει τα όπλα το 
PKK και να αυτοδιαλυθεί, ως τέταρτη φάση 
της συμφωνίας, η οποία επίσης περιλαμβά-

νει τη μείωση της ποινής από ισόβια κάθειρ-
ξη, σε ισόβιο κατ’  οίκον  περιορισμό. 

Όπως έχουμε τονίσει ήδη, τα παραπάνω 
είδαν το φως της δημοσιότητας από τουρκι-
κά Μέσα. Επομένως, κρατάμε μια επιφύλα-
ξη. Ωστόσο, και τα Μέσα που εκφράζουν τις 
επίσημες απόψεις της κουρδικής πλευράς, 
παραδέχονται ότι οι συνομιλίες διεξάγονται 
σε καλό κλίμα και υπάρχει μεγάλη πιθανό-
τητα να καταλήξουν σε συμφωνία. Βεβαίως, 

όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κα-
νείς εξ αρχής δεν παραδέχεται δημόσια ότι 
στο τραπέζι συζητούνται ζητήματα τόσο σο-
βαρά όπως η παράδοση των όπλων ή η ορι-
στική εγκατάλειψη του ένοπλου αγώνα από 
πλευράς των Κούρδων. Από την άλλη, όμως, 
καθίσταται σαφές ότι με αυτές τους τις κινή-
σεις οι Τούρκοι επιθυμούν να δώσουν μια 
λύση «μακροχρόνιας ειρήνης» στο ζήτημα –
και άρα θα επιδιώξουν μία κατά το δυνατόν 
συνολικότερη διευθέτηση. 

Το πράγμα έχει ακόμα πολύ μέλλον και 
δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτε. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε και να αποφύγου-
με ορισμένους ιστορικούς συνειρμούς, κα-
θώς δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρ-
κία, σε κατάσταση ευρύτερης πίεσης ή άλλο-
τε σε βαθιά κρίση, προσπαθεί να «κλείσει» το 
κουρδικό μέτωπο υποσχόμενη πολλά στους 
Κούρδους. Βέβαια, στο παρελθόν, κάθε τέ-
τοια προσπάθεια κατέληγε στην εξαπάτηση 
των Κούρδων και σε νέο κύμα σφαγών και 
διώξεων. 

Από την άλλη, βέβαια, με την κατάσταση 
που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή (βλέ-
πε Συρία) ή με την ορμή που έχουν δώσει 
στους Κούρδους οι εξελίξεις της τελευταίας 
δεκαετίας στο Ιράκ, τίποτε δεν είναι σίγουρο.

Συμφωνία Τουρκίας-PKK;

Όλα αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας από τουρκικά Μέσα. Επομένως, κρατάμε μια επι-
φύλαξη...

“ 

Με την κατάσταση που 

επικρατεί στην 

ευρύτερη περιοχή 

(βλέπε Συρία) ή με την 

ορμή που έχουν δώσει 

στους Κούρδους οι 

εξελίξεις της τελευταίας 

δεκαετίας στο Ιράκ, 

τίποτε δεν είναι 

σίγουρο. 
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Επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις «Εστία» 
το εξαιρετικό βιβλίο του Ρόδη Κανακάρη 
Ρούφου Η Χάλκινη Εποχή, το οποίο είχε 
κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1960. 
Πρόκειται στην πραγματικότητα για τη 
μυθιστορηματική απόδοση της εποποιί-
ας της ΕΟΚΑ, για τον αγώνα του κυπρια-
κού ∆αβίδ απέναντι στον βρετανικό Γολι-
άθ. Το βιβλίο είχε γραφεί από τον Ρούφο 
στα αγγλικά, ως απάντηση σε αυτό του Λό-
ρενς Ντάρελ Πικρολέμονα (1957), όπου 
εκεί ο «προοδευτικός» Βρετανός πρόβαλ-
λε τις θέσεις της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, 
ο βρετανικός εκδοτικός οίκος Χά λογόκρι-
νε το βιβλίο του, το οποίο σήμερα κυκλο-
φορεί στη πλήρη του μορφή. 

Σ 
τη Χάλκινη Εποχή ο Ρούφος, με 
τις αναμφισβήτητες συγγραφι-
κές του ικανότητες, την ευρυμά-
θειά του, την άμεση γνώση των 

γεγονότων, αφού είχε υπηρετήσει την ίδια 
εποχή ως διπλωμάτης στη Λευκωσία, και, βε-
βαίως, την πατριωτική του φλόγα, συνθέτει 
ένα άρτιο μυθιστόρημα με πυκνή αφήγηση.

Ο κεντρικός χαρακτήρας –η εξιστόρη-
ση γίνεται κυρίως σε πρώτο πρόσωπο, μέσα 
από τις σελίδες ενός ημερολογίου– είναι ένας 
μορφωμένος Κύπριος, με ανοιχτούς ορίζο-
ντες, στέρεα γνώση του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού, σχεδόν κοσμοπολίτης, που δεν έχασε 
όμως ποτέ τους δεσμούς του με την πατρίδα 
του. Άλλωστε, ανήκε στη γενιά που βίωσε το 
πρώτο επαναστατικό σκίρτημα του 1931 και 
την οδυνηρή συνέχεια: «Σα μαθητής έζησα 
τα εννιά χρόνια δικτατορίας που ακολούθη-
σαν –χρόνια σκοταδιού και απελπισίας, όταν 
προσπαθούσαν να μας κάνουν να ξεχάσου-
με την εθνική μας καταγωγή, απαγορεύοντάς 
μας όχι μονάχα τη λέξη ‘‘Έλληνας’’, μα και τη 
χρήση ασπρογάλαζων μολυβιών». Γυρνώ-
ντας μετά από πολύχρονη απουσία στο νησί, 
γίνεται καθηγητής και διδάσκει μαθητές που 
λίγο αργότερα, με τον θάνατό τους στο ικρίωμα 
των αποικιοκρατών, θα καθαγιάσουν τον αγώ-
να για την ελευθερία. Η συναναστροφή μαζί 
τους, στην αρχή απλώς εκπαιδευτική και φι-
λική, στη συνέχεια στους κόλπους της ΕΟΚΑ, 
προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης ενός 
ψυχογραφήματος της γενιάς της επανάστα-
σης. Ταυτόχρονα, η επαφή του Αλέξη με εξέ-
χοντα μέλη της ελίτ των αποικιοκρατών, δίνει 
την ευκαιρία της αναλυτικής και πολυεπίπε-
δης γνωριμίας μαζί τους. Με ματιά διεισδυ-
τική και με ειλικρινή εκτίμηση στη ζωή και 
στον άνθρωπο, ο Ρούφος συλλαμβάνει επιδέ-
ξια τους συνδυασμούς των ψυχολογικών –συ-
μπεριλαμβανομένων των ερωτικών– επιθυ-
μιών, των κοινωνικών εξαναγκασμών, αλλά 
και των ιστορικών επιλογών και δεσμεύσε-
ων, όπως εκδηλώνονται στις  προσωπικές συ-
μπεριφορές. Έτσι κατορθώνει να δημιουργή-
σει ολοκληρωμένους χαρακτήρες και εντέλει 

να ανασυνθέσει πειστικά την εποχή.
Πρωταρχικό μέλημα του συγγραφέα, 

όμως, είναι να βρει και να δώσει μια σαφή 
απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: 
Γιατί ξεσηκώθηκαν οι φιλήσυ-
χοι Κύπριοι εναντίον των πανί-
σχυρων Βρετανών και γιατί ήθε-
λαν την Ένωση με την καθημαγ-
μένη και ερειπωμένη Ελλάδα; Ή, 
όπως το έγραφε πιο γλαφυρά ο 
Ντάρελ, «Πώς είναι δυνατό να θέ-
λει ο Κύπριος  την Ένωση; Απο-
ρούσαν όσοι Άγγλοι κάτοικοι της 
Κύπρου ήξεραν καλά την Ελλάδα. 
Εύλογη η απορία τους. Στρατιωτι-
κή θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες 
∆υνάμεις; Εξοντωτική φορολογία; 
Κακοδιοίκηση;». 

Ενώ, θα προσθέταμε, ο αντί-
παλος διέθετε, πέραν των όπλων, 
και ένα πολιτισμικό παράδειγμα 
αρκούντως ελκυστικό για τους 
«ιθαγενείς», ώστε οι τελευταίοι να 
θυσιάσουν ή να προσαρμόσουν 
τη συλλογική τους ταυτότητα για 
να το απολαύσουν; Παρ’ όλα αυτά, 
εμφανίστηκε «μια ράτσα νέα και 
γεμάτη υποσχέσεις μετά από μα-
κρόχρονο λήθαργο, σαν εκείνη 
που συμβολίζει η Χάλκινη Εποχή 
του Ροντέν. Κι ο μόνος τους σκο-
πός και ιδεολογία, η μαγική λέξη 
πούδινε φτερά στη φαντασία τους, την ευγέ-
νεια αρχαίων κούρων στη στάση τους και νό-
ημα στη ζωή τους, ήταν η Ένωση –Ένωση με 
την Ελλάδα, ελληνική ελευθερία. Καθαρός, 
αμάλαγος εθνικισμός σαν του δέκατου ένατου 
αιώνα ήταν η κινητήρια δύναμή τους. Αυτός 
μονάχος εξουδετέρωνε τις διαλυτικές επιδρά-
σεις και τους εύκολους πειρασμούς της αποι-
κιακής ζωής: την έλλειψη ευθύνης, το ραγια-
δισμό, την παραδοπιστία και την πονηριά του 
ξετσίπωτου, ξεριζωμένου Λεβαντίνου». 

Ο ορθολογισμός, όμως, του συστηματι-
κού, αλλά με εμπεδωμένη υπεροψία αιώ-
νων, αποικιοκράτη, δεν μπορούσε να αντιλη-
φθεί ότι η ταυτότητα ενός λαού μπορεί να εί-
ναι, εφόσον ο ίδιος έχει αυτή την συνείδηση, 
πολυτιμότερη από τα «χρυσά δεσμά» που του 
προσφέρει η έξωθεν κυριαρχία. 

Επιπλέον, δεν αντιλαμβανόταν ή δεν ήθε-
λε να αντιληφθεί αυτό που οι δρώντες, ακόμη 
και οι απλοί και αγράμματοι χωρικοί, είχαν ως 
πεποίθηση: Ότι έκαναν το ίδιο που έκαναν και 
οι άλλοι Έλληνες εδώ και αιώνες: αγωνίζονταν 

για μια ελεύθερη ελληνική πατρίδα. «Βου-
νά και θάλασσες συγκροτούν τον κόσμο των 
Ελλήνων. Η ζωή μας, κι η ζωή των προγόνων 

μας, σπάνια γνώρισε ειρήνη και τον πλούτο, 
τη νυσταλέα γαλήνη των γόνιμων πεδιάδων. 
Σε καιρούς δύναμης αναζητήσαμε την περι-
πέτεια του πελάγου, σε καιρούς κατατρεγμού 
το καταφύγιο των ψηλών κορφών. Τη μεγάλη 
μας Επανάσταση την κέρδισαν βουνίσιοι αρ-
ματωλοί και θαλασσινοί κουρσάροι. Έτσι και 
τώρα, στην Κύπρο, στα βουνά τραβούσαμε 
εμείς οι κυνηγημένοι», σκέφτεται ο αντάρτης 
της ΕΟΚΑ, στο βιβλίο του Ρούφου.     

Η γενιά, επομένως, της κυπριακής επα-
νάστασης είναι η ευθεία συνέχεια του απε-
λευθερωτικού αγώνα του ελληνικού έθνους, 
όπως αρχίζει να εκδηλώνεται στο μεταίχμιο 
του 18ου προς τον 19ο αιώνα. Είναι έκφραση 
του ίδιου επαναστατικού πυρετού που επιμέ-
νει για περίπου δύο αιώνες, και ξεσπά σχεδόν 
σε κάθε γεωγραφικό χώρο με συμπαγή ελλη-
νικό πληθυσμό, που βρίσκεται υπό ξενική κα-
τοχή. Με στόχο πάντοτε το όραμα της εθνικής 
ολοκλήρωσης. Ίσως μάλιστα ο αγώνας για την 
Ένωση στην Κύπρο να ήταν αυτός που έκλει-
σε οριστικά αυτό τον κύκλο. 

Μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες διαπιστώ-
νουμε, όμως, ότι στον τρόπο που βλέπουμε το 
παρελθόν μας έχουν κυριαρχήσει ιδέες και 
απόψεις που, στον πυρήνα τους, είναι μεταλ-
λάξεις της επιχειρηματολογίας των πρώην 
αποικιοκρατών, ή εσχάτως ακόμη και των νε-
οθωμανών. Έτσι, ήταν επόμενο και τα παιδιά 
της Χάλκινης Εποχής να λησμονηθούν. Μάλ-
λον ήλθε η ώρα να τα ξαναθυμηθούμε…  

Η «Χάλκινη Εποχή»
Ρόδης Ρούφος, Η Χάλκινη Εποχή, το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα

Του Σωτήρη ∆ημόπουλου

Η Αίθουσα Τέχνης «Έκφραση-Γιάννα Γραμματο-
πούλου» εγκαινίασε την Πέμπτη 13 ∆εκεμ-
βρίου 2012, ατομική έκθεση φωτογραφίας 
της Αγγελικής ∆εκουλάκου με τίτλο «Χρωμο-
γραφία  II».

Στην έκθεση παρουσιάζεται η δεύτερη φωτογρα-
φική ενότητα, συνέχεια της πρώτης, η οποία 
παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 2008. Σ’ αυτή 
την σειρά, το θέμα που απεικονίζεται δεν είναι 
πια ανθρώπινες φιγούρες, οι οποίες μετατρέ-
πονται σε φαντάσματα αλλά νεκρές φύσεις, 
συνθέσεις με λουλούδια, που μετατρέπονται 
σε τέρατα ενός άλλου χώρο-χρόνου. 

Οι δυνατές χρωματικές γκάμες των θεμάτων και 
ο χαμηλός φωτισμός τους, καθορίζουν απο-
κλειστικά την ένταση και τον τρόπο ανάμειξης 
των χρωμάτων. Κουνώντας τη φωτογραφι-
κή μηχανή κατά τη λήψη της φωτογραφίας, η 
καλλιτέχνις επεμβαίνει στο εικαστικό αποτέ-
λεσμα. Πρόθεσή της είναι να διαλυθεί το περί-
γραμμα της κάθε μορφής και ν’ αναμειχθούν 
τα χρώματα μεταξύ τους. Με δικά της λόγια: 
«Η Χρωμογραφία προέκυψε σε μια φάση της 
ζωής μου που είχα πάρει άλλες κατευθύν-
σεις και προσωρινά εγκατέλειπα τη ζωγραφι-
κή. Αντί για το πινέλο, χρησιμοποίησα το φω-
τογραφικό φακό μ’ έναν προσωπικό τρόπο κι 
έπλασα ένα δικό μου στιλ, μια ζωγραφική-
φωτογραφία». Εάν «φωτογραφία» σημαίνει 
«γραφή με φως», τότε σημαίνει επίσης «γρα-
φή με χρώμα», αφού ..το φως είναι χρώμα.

Οι συνθέσεις της Αγγελικής ∆εκουλάκου είναι 
άλλοτε οριακά μονοχρωματικές, άλλοτε με 
πολύ ζωντανά χρώματα ή με βαθιές σκοτει-
νές αποχρώσεις. Ο σχεδιασμός της φωτογρα-
φικής παρουσίασης στο συγκεκριμένο χώρο 
της γκαλερί «Έκφραση», δημιουργεί ένα ιδι-
αίτερο εκθεσιακό αποτέλεσμα. Στον ισόγειο 
και υπόγειο χώρο, θα παρουσιαστούν 30 φω-
τογραφίες διαστάσεων έως 50x70 εκ. Σημα-
ντικό ρόλο στην έκθεση παίζουν και οι σύγ-
χρονες φωτογραφικές εκδοχές εκτύπωσης, 
όπως ένα τεράστιο αφαιρετικό πορτρέτο-λου-
λούδι, το οποίο θα καλύψει έναν ολόκλη-
ρο τοίχο, αλλά και 77 μικρές φωτογραφίες 
(15x20 εκ.), που θα εκτεθούν όλες μαζί και 
θα αποτελούν ένα και πολλά αυτόνομα έργα. 
Τέλος, συνθέσεις με φωτογραφίες-κουτιά, οι 
οποίες θα φωτίζονται εσωτερικά, θα προβάλ-
λονται κυρίως το βράδυ, απ’ έξω, από τα δύο 
μεγάλα παράθυρα της γκαλερί.

«Μ’ αυτές τις φωτογραφικές σειρές της Χρωμο-
γραφίας θέλω να παρουσιάσω έναν δικό μου 
κόσμο, να καλλιεργήσω την οπτική συγκί-
νηση της στιγμής καθώς το ανακλώμενο έγ-
χρωμο φως λούζει μια φιγούρα, μέσα από 
μια ζωγραφική θολότητα πολύ σχετική με 
τη «φωτογραφική ζωγραφική» του Gerhard 
Richter, ο οποίος άλλαξε τις παραδοσιακές 
αντιλήψεις για τη ζωγραφική», συμπληρώνει 
η εικαστικός. 

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο: www.
Chromography.blogspot.com καθώς και 
στη νέα σελίδα στο Facebook, η οποία σύ-
ντομα θα αναρτηθεί από το προφίλ: Angeliki 
Dekoulakou.

Αγγελική 
∆εκουλάκου:
Χρωμογρα-
φία ΙΙ 

“ 

Επανεκδόθηκε από τις 

εκδόσεις «Εστία» το 

εξαιρετικό βιβλίο του 

Ρόδη Κανακάρη Ρούφου 

Η Χάλκινη Εποχή.
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Από τη στιγμή που το καλοριφέρ αντιμετωπίζεται ως τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης, ο ελληνικός λαός 
αναζητεί εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, επιστρατεύοντας όλη (σχεδόν) τη φαντασία του. Θέλοντας 
να συμβάλουμε στην αναζήτηση αυτή, σας παρουσιάζουμε, σε πρώτη αποκλειστικότητα, τις επιλογές των 

κομμάτων στον τομέα αυτό.

K.K.E.
καμία θέρμανση 

(δεν έχει πάρει χαμπάρι)

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
φωτιά σε σπήλαιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
βράζει στο ζουμί του

(ή καζάνι που βράζει;)

εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης
πιθανές επιλογές βάσει πολιτικής τοποθέτησης

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
αναμμένα κάρβουνα

ΣΥΡΙΖΑ
στενές επαφές τρίτου τύπου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
φωτιά στα μπατζάκια
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Η Οδύσσεια, έργο του Όμηρου, 
ως γνωστόν, είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα κείμενα της αρχαι-
οελληνικής γραμματείας. Το κεί-
μενο, γεμάτο μεταφορές και κρυ-
φά νοήματα, έχει αποτελέσει αιτία 
σημαντικών φιλολογικών συζητή-
σεων. Κυριότερη  αξία, την οποία 
έχουν αναδείξει αυτές οι συζητή-
σεις, είναι η αξία του ταξιδιού και 
της περιπέτειας. Είναι γνωστές οι 
στροφές από την Ιθάκη του Κ.Π. 
Καβάφη:

«Σα βγεις στον πηγαιμό για την 
Ιθάκη,

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρό-
μος,

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 
γνώσεις».

Μ 
ε αυτό τον προβλημα-
τισμό, το ταξίδι αναδει-
κνύεται κάποιες φο-
ρές ακόμη και σε αυ-

τοσκοπό. Είναι έτσι όμως;
Αρκετοί μελετητές, τόσο της 

Οδύσσειας όσο και του ελληνικού 
πολιτισμού εν γένει, καταθέτουν ότι 
το συγκεκριμένο έργο του Όμηρου 
αποτελεί την ψυχή της ελληνικής ιδι-
οπροσωπίας.  Είναι αυτή η ψυχή η 
οποία έχει οδηγήσει τους  Έλληνες 
στις τέσσερις άκρες του πλανήτη. Έτσι, 
η συνάντηση με έναν Έλληνα στο πα-
γωμένο τοπίο της Αλάσκας ή στον 
αραιοκατοικημένο τόπο της Πατα-
γονίας δεν εκπλήσσει, αντιθέτως θε-
ωρείται κάποιες φορές και αυτονόη-
τη. Έχει παγιωθεί  λίγο πολύ η αντίλη-
ψη ότι, όπου και να ταξιδέψεις, όποια 
πέτρα και να σηκώσεις, κάτω από αυ-
τήν θα βρεις έναν Έλληνα. Εξίσου ση-
μαντική είναι η φιγούρα του πολυ-
μήχανου Οδυσσέα. Η ιδιότητα αυτή 
υποτίθεται είναι αυτή η οποία προσ-
δίδει στην Έλληνα τη δυνατότητα είτε 
να δημιουργεί εκ του μηδενός, είτε να 
καταφέρνει να ξεπερνά ακόμη και τη 
μεγαλύτερη δυσκολία, με την καπα-
τσοσύνη του χαρακτήρα του. Όμως:

Κάθε ταξίδι δεν μπορεί παρά να 
έχει και τον προορισμό του. ∆ιαφορε-
τικά είναι περιπλάνηση χωρίς σώμα, 
χωρίς ουσία, χωρίς αίτημα. Στο τέλος 
κάθε ταξιδιού βρίσκεται πάντα ο τελι-
κός προορισμός. Γιατί όμως τα ανα-
φέρουμε όλα αυτά; 

Ο σύγχρονος ελληνισμός βρίσκε-
ται στην κρισιμότερη καμπή της τρι-
σχιλιετούς παρουσίας του.  Η παρα-
σιτική λογική, η οποία κυριαρχούσε 
στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 
είκοσι πέντε  χρόνια, με την αναλογι-
κή ευθύνη που αρμόζει τόσο στους 
κυβερνώντες όσο και στο σώμα αυτής 
της κοινωνίας, δείχνει να έχει οδηγή-
σει σε ένα τραγικό αδιέξοδο. ∆εν είναι 
μόνο η οικονομική κατάρρευση της 
χώρας την οποία βιώνουμε, εξίσου 
σημαντική είναι η ανυπαρξία, προς 
το παρόν ελπίζουμε, αυτής της πολι-
τιστικής πρότασης, η οποία θα  μπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως όραμα και 
ελπίδα στη βαθιά χειμαζόμενη Ελλά-
δα. Τα ψέματα έχουν πλέον τελειώ-
σει. Η περιπλάνηση έξω και μακριά 
από τον ελλαδικό χώρο οφείλει να λά-
βει τέλος. Ο νόστος, η επιστροφή στην 
πατρίδα δηλαδή, για την υπεράσπιση 
αυτής της πατρίδας, για την ανάστα-
ση αυτού του τόπου, επιβάλλεται πλέ-
ον ως η μόνη ενδεδειγμένη επιλογή. 
Άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν. 

«Όσοι γεννήθηκαν εδώ κάποτε 
θα επιστρέψουν

Μέσα τους πάλι σκάβοντας θα 
δούνε την αρχή

Στον κόσμο και στον ουρανό το 
πρόσωπο θα στρέψουν

Να ξαναβρούν του ταξιδιού την 
πρώτη αφορμή».

Π.Καρασούλου «Ελλοπία»
Με αυτό τον προβληματισμό, 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρακο-
λούθηση πολιτιστικών προτάσεων οι 
οποίες διαπραγματεύονται το θέμα 
του ταξιδιού και του νόστου, ώστε να 
διερευνηθεί κατά πόσον αυτή η ανη-
συχία υπάρχει στην καρδιά των σύγ-
χρονων Ελλήνων δημιουργών. 

Ο Ρόμπερτ Γουίλσον είναι ένας 
από τους σημαντικότερους δημιουρ-
γούς της εποχής μας. Η φήμη του, 
φήμη παγκόσμια, είναι καθιερωμένη, 
γι’ αυτό και η αποδοχή της πρότασης 

του Γιάννη Χουβαρδά, καλλιτεχνικού 
διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου για 
το ανέβασμα της παράστασης «Οδύσ-
σεια», σε συμπαραγωγή με το θέατρο 
Πίκολο του Μιλάνου, είναι από μόνη 
της μια επιτυχία. Για τον ίδιο τον Ρό-
μπερτ Γουίλσον έχουμε ξαναγράψει 
από τη συγκεκριμένη στήλη. Λάτρης 
της φόρμας, κατορθώνει λόγω και της 
ιδιοφυίας του να προτείνει παραστά-
σεις στις οποίες ο φορμαλισμός, αρ-
κετές φορές βέβαια εις βάρος του κει-
μένου, να αναδεικνύεται ως έργο τέ-
χνης και αξία.  Λεπτολόγος και τελει-
ομανής, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, 
έχει άποψη και πολύ σημαντική  μά-
λιστα, από τη σκηνοθεσία των ηθο-
ποιών, μέχρι τον κυρίαρχο ρόλο του 
φωτισμού στις παραστάσεις του. 

Για τη συγκεκριμένη παράστα-
ση επέλεξε να προτείνει μια Οδύσ-

σεια θεμελιωμένη στη βάση του βω-
βού κινηματογράφου. Ίσως γιατί ήθε-
λε να προσδώσει στην Οδύσσειά του 
κάτι από το ρομαντισμό εκείνης της 
περιόδου, ίσως γιατί έτσι θα μπορού-
σε να κινηθεί πιο άνετα μέσα από παι-
γνιώδεις ερμηνείες και κινήσεις. Εξ 
ου και η ζωντανή μουσική του πιά-
νου, με την οποία συνοδεύει την πα-
ράσταση. Πάνω λοιπόν σε αυτή την 
επιλογή στηρίζεται όλη του η πρότα-
ση. Από το μακιγιάζ των ηθοποιών, 
από την κίνηση που συνοδεύει τις ερ-
μηνείες τους, μέχρι ακόμη και τη στυ-
λιζαρισμένη έκφραση του προσώ-
που τους. Κατορθώνει έτσι να εντυ-
πωσιάσει τους θεατές κατά το πρώ-
το μέρος της παράστασης, τότε που ο 
Οδυσσέας περιγράφει τις περιπέτειές 
του στη Ναυσικά. Το όλο  θέαμα εί-
ναι φαντασμαγορικό, με σημαντικότε-

ρη ίσως σκηνή αυτή στη σπηλιά του 
Πολύφημου, κατά την οποία η όλη 
παράσταση απογειώνεται. Κάπου 
κει όμως αναδεικνύονται και τα όρια 
της έμπνευσής του. Στο δεύτερο μέ-
ρος, στον επαναπατρισμό του Οδυσ-
σέα στην Ιθάκη και στην αντιμετώπι-
ση των μνηστήρων της Πηνελόπης, 
δείχνει να ξεμένει από ιδέες. Στο τέλος 
η αίσθηση του χρόνου αρχίζει να ξε-
χειλώνει, αφήνοντας το θεατή με την 
εντύπωση μιας άνισης παράστασης.

  Παρ’ όλα αυτά, η διαχείριση του 
σημαντικού έμψυχου υλικού που 
είχε στη διάθεσή του γίνεται με εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα. Σημαντικοί 
ηθοποιοί όπως είναι η Λυδία Κονιόρ-
δου, ο Αλέξανδρος Μυλωνάς, ο Απο-
στόλης Τότσικας, ο Νικήτας Τσακίρο-
γλου, η Ζέτα ∆ούκα και βέβαια ιδιαί-
τερα ο Σταύρος Ζαλμάς προσφέρουν 
πλευρές των ικανοτήτων τους θαμμέ-
νες για χρόνια, αλλά όμως πολύ ση-
μαντικές και εντυπωσιακές. Σε κά-
ποιες φορές κατά τη διάρκεια της πα-
ράστασης είναι πραγματικά αγνώ-
ριστοι. Ο Σταύρος Ζαλμάς στο ρόλο 
του Οδυσσέα κατορθώνει να ανταπε-
ξέλθει στις απαιτήσεις του σκηνοθέ-
τη βοηθούμενος από τη χρήσιμη, ως 
φαίνεται, μακρά θητεία του στο χορό.  
Ενώ η Λυδία Κονιόρδου, σε τρεις δι-
αφορετικούς ρόλους, αποδεικνύει τη 
βαθιά της ερμηνευτική δεινότητα. 

Όμως, επειδή το συγκεκριμένο 
κείμενο του Όμηρου λειτουργεί ως 
πρόφαση και όχι  ως έναυσμα προ-
βληματισμού, η παράσταση παραμέ-
νει στα πλαίσια μιας φαντασμαγορι-
κής και εντυπωσιακής πρότασης, εν-
διαφέρουσας βέβαια, αλλά μόνο ως 
προς τη φορμαλιστική της πλευρά.

Στα θετικά της παράστασης θα 
πρέπει να καταχωρήσουμε το πρό-
γραμμα που τη συνοδεύει με πρωτό-
τυπα κείμενα (των περισσοτέρων) και 
συγκεκριμένα των ∆. Ν. Μαρωνίτη, 
Γ. Βέλτσου, Τζ. Μαστοράκη, Ν. Πανα-
γιωτόπουλου, Στρ. Πασχάλη, όπου ο 
καθένας και καθεμία από αυτούς κα-
ταθέτει τη δικιά του σύγχρονη πρό-
σληψη στο ζήτημα της Οδύσσειας.

∆εν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η 
Ιθάκη του Κ.Π. Καβάφη τελειώνει με 
τις εξής στροφές:

«Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη 
δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση 
πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι 
σημαίνουν».

Οδύσσεια, μια παράσταση του Ρόμπερτ Γουίλσον
«Σαλπάραμε απ’ την Τροία νικητές, με μόνη σκέψη στο μυαλό μας την πατρίδα» 

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Σχεδιασμός 
σκηνικού, Σχεδιασμός φωτισμών: 
Ρόμπερτ Γουίλσον
Κείμενο: Σιμόν Αρμιτάζ
Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οι-
κονόμου
∆ραματουργία: Βόλφγκανγκ Βιένς
Συνεργάτες σκηνοθέτες: Αν-
Κριστίν Ρόμεν/Τίλμαν Χέκερ
Σχεδιασμός κοστουμιών: Γιάσι Τα-
μπασόμι
Συνεργάτης – Σχεδιασμός σκηνι-
κού: Στέφανι Ένγκελν
Μετάφραση κειμένου στα ελληνι-
κά - ∆ραματολογική υποστήριξη: 
Γιώργος ∆επάστας 
Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Τρια-
νταφύλλη
Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία 
Τσαγκάρη
Βοηθός ενδυματολόγου: Βασιλι-
κή Σύρμα

Τα σκηνικά και τα κοστούμια κα-
τασκευάστηκαν στα εργαστήρια 
του Θεάτρου Πίκολο του Μιλάνου

Παίζουν: 
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Θα-
νάσης Ακκοκαλίδης, Γιώργος Γλά-
στρας, Ζέτα ∆ούκα, Σταύρος Ζαλ-
μάς, Μαριάννα Καβαλιεράτου, Λυ-
δία Κονιόρδου, Αλεξάνδρος Μυ-
λωνάς, Μαρία Ναυπλιώτου, Βίκυ 
Παπαδοπούλου, Λένα Παπαλη-
γούρα, Άκης Σακελλαρίου, Γιώρ-
γος Τζαβάρας, Αποστόλης Τότσι-
κας, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιωρ-
γής Τσαμπουράκης, Κοσμάς Φο-
ντούκης.

Πιάνο: Θοδωρής Οικονόμου

Στο ρόλο του Κύκλωπα ακούγεται 
η φωνή του ∆ημήτρη Πιατά

Οδύσσεια του Ρόμπερτ Γουίλσον
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> Ο Π.Κονδύλης επιση-
μαίνει ότι είναι αβάσι-
μη η «τουρκοφιλία» των 
Μαρξ και Ένγκελς, γε-
γονός που καταφαίνεται 

στις αποφάνσεις τους για τον ιστορικό 
και κοινωνικό χαρακτήρα του τουρ-
κικού κράτους, αλλά και στο ότι ο Έν-
γκελς, ήδη από το 1849, «παραλλη-
λίζει τις ήττες των Τούρκων μπροστά 
στην Βιέννη με την σωτηρία της Ευ-
ρώπης από τους Άραβες και χαρα-
κτηρίζει την συγκαιρινή του Τουρκία 
ως “ολότελα ξεπερασμένο έθνος”». Ει-
δικότερα, η οθωμανική κοινωνία δεν 
έχει τα χαρακτηριστικά ούτε του φε-
ουδαρχισμού, ούτε της αστικής κοι-
νωνίας, αλλά πρόκειται για ασιατι-
κό δεσποτισμό, όπου οι κατεχόμενοι 
πληθυσμοί, χωρίς δικαιώματα ιδιο-
κτησίας και ασφάλειας, «υποφέρουν 
ιδιαίτερα από την υποδούλωσή τους 
σε μια μωαμεθανική στρατιωτική 
τάξη, που κατέχει την χώρα και πρέ-
πει να συντηρηθεί από τους ίδιους. 
Τούτη η στρατιωτική κατοχή συγκε-
ντρώνει στα χέρια της όλα τα δημόσια 
λειτουργήματα, στρατιωτικά, πολιτικά 
και δικαστικά».   

Η οθωμανική άρχουσα τάξη έχει 
ορισμένα άθλια χαρακτηριστικά, κά-
ποια από τα οποία κληρονομήθη-
καν από το νεοελληνικό κράτος. Ο 
Π. Κονδύλης τονίζει ότι «λείπουν κα-
θοριστικά γνωρίσματα της γραφειο-
κρατίας του νεότερου κράτους. ∆εν 
συμπεριφέρεται με βάση πάγιους κι 
απρόσωπους κανόνες και κατά συ-
νέπεια αγνοεί τον θεμελιώδη χωρι-
σμό προσώπου και αξιώματος, οπό-
τε το αξίωμα θεωρείται κατά πρώτο 
λόγο όχι ως λειτούργημα και υπη-
ρεσία προς ένα έννομο κράτος, αλλά 
αφ’ ενός ως υπηρεσία προς το πρό-
σωπο του απόλυτου μονάρχη και αφ’ 
ετέρου ως μέσο πορισμού προσω-
πικών ωφελημάτων. Συνάμα οι σχέ-
σεις αξιωματούχων και απλών υπη-
κόων δεν ρυθμίζονται με βάση γενι-
κούς κι απροσωπόληπτους νόμους, 
αλλά σύμφωνα με τις επιταγές ενός 
άγραφου κώδικα απαρτιζόμενου 
από τοπικές, συγγενικές και προσω-
πικές νομιμοφροσύνες, συμπάθει-
ες ή αντιπάθειες. Αυτή η ανυπαρξία 
σύγχρονης διοίκησης αντανακλάται 
στην κατάσταση του τουρκικού στρα-
τού, εφόσον σύγχρονος στρατός χω-
ρίς σύγχρονη διοίκηση δεν μπορεί 
να συγκροτηθεί. [  ]  Μέσα στην κατά-
σταση αυτή ανθούν η νωθρότητα και 
η μοιρολατρία ως συμπτώματα μιας 
νοοτροπίας εντελώς ασυμβίβαστης 
με την εύτακτη και σύντονη δραστη-

ριότητα καθώς και την συνεχή έντα-
ση της προσοχής, οι οποίες απαιτού-
νται για την λειτουργία σύγχρονων 
διοικητικών μηχανισμών».  

Ο Ένγκελς  γράφει, ειδικότερα, 
πως «ακόμα κι οι αξιωματικοί θα 
προτιμούσαν ν’ αφήσουν τον στρατό 
να νικηθεί παρά να καταβάλουν προ-
σπάθειες και να χρησιμοποιήσουν 
το μυαλό τους. Αυτό είναι από τα χει-
ρότερα γνωρίσματα του τουρκικού 
στρατού και θ’ αρκούσε από μόνο του 
να τον κάμει ακατάλληλο για κάθε 
επιθετική εκστρατεία… Όσον αφο-
ρά τους ανώτερους βαθμούς επικρα-
τεί μια ευνοιοκρατία,  που ούτε μπο-
ρούν να την φαντασθούν τα δυτικά 
έθνη. Οι περισσότεροι στρατηγοί εί-
ναι Τσερκέζοι σκλάβοι, οι mignons 
(σημ. Π.Κ: ευνοούμενοι  με παιδερα-
στική έννοια), κάποιου σπουδαίου 
άντρα στον καιρό της νιότης του. Πλή-
ρης άγνοια, ανικανότητα  και αυτα-
ρέσκεια επικρατούν απόλυτα, ενώ οι 
αυλικές μηχανορραφίες αποτελούν 
το κύριο μέσο προαγωγής». 

Ο Ένγκελς, επισημαίνει ο Π. Κον-
δύλης, διαπιστώνει ότι «η όποια οι-
κονομική πρόοδος γίνεται στην 
Τουρκία οφείλεται αποκλειστικά 
στους ραγιάδες Έλληνες, Αρμένιους 
και Σλάβους», ενώ οι Έλληνες ήσαν 
εμπορικός λαός, και οι έμποροι υπέ-
φεραν περισσότερο από την καταπί-
εση των Τούρκων πασάδων, παρότι 
θεωρούσε ότι ο χριστιανός αγρότης 
καταπιεζόταν λιγότερο από αλλού. 
Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημα-
σία είναι η επισήμανση ότι το ελληνι-
κό εμπόριο μπορεί να αναπτύχθηκε, 
αλλά συγχρόνως ο ασιατικός δεσπο-
τισμός έθετε αξεπέραστα εμπόδια 

στη δημιουργία εγχώριας αστικής τά-
ξης: «Πράγματι η τουρκική κυριαρ-
χία, όπως και  κάθε ανατολική, είναι 
ασυμβίβαστη με την καπιταλιστική 
κοινωνία· όση υπεραξία κερδίζεται 
δεν είναι σίγουρη από τα χέρια αρπα-
κτικών σατραπών και πασάδων· λεί-
πει ο πρώτος βασικός όρος της αστι-
κής προσοδοφόρας δραστηριότητας: 
η ασφάλεια του προσώπου και της 
ιδιοκτησίας του εμπόρου».  Συνεπώς, 
αν ήταν δύσκολο στην περιορισμέ-
νη αγορά του νεότευκτου ελληνικού 
κράτους να δημιουργηθεί εγχώρια 
αστική τάξη, στην οθωμανική Τουρ-
κία, που κυριαρχούσε ο ασιατικός δε-
σποτισμός, ήταν ανέφικτο.

Ο Ένγκελς σε επιστολές του, στον  
Μπερνστάιν στις 9.10.1986  και στον 
Π.Λαφάργκ στις 25/26.10.1988, με 
θέμα τις κοινωνικές εξελίξεις στα 
Βαλκάνια, επισημαίνει ότι οι Τούρκοι 
διατήρησαν άθικτα τα «παλαιά υπο-
λείμματα των κοινοτικών θεσμών», 
ενώ εμφατικά ισχυρίζεται ότι «οι κοι-
νοτικοί θεσμοί θ’ αποτελούσαν πε-
ρίφημη αφετηρία για το προχώρη-
μα προς τον κομμουνισμό, ακριβώς 

όπως και το ρώσικο μιρ, που κι αυτό 
το βλέπουμε τώρα να καταστρέφε-
ται μπροστά στα μάτια μας». Οι επι-
σημάνσεις αυτές αφ’ ενός αποδέχο-
νται ότι κοινοτικοί θεσμοί προϋπήρ-
ξαν της τουρκοκρατίας και αφ’ ετέρου 
ότι ο κοινοτισμός και όχι ο κρατισμός 
μπορεί να οδηγήσει, στα Βαλκάνια 
και στη Ρωσία, στην κοινωνική μετα-
βολή. Επιπλέον, επικρίνει αυστηρά 
τους Σέρβους που, αφού απελευθε-
ρώθηκαν από τους Τούρκους, «κα-
τέστρεψαν τους παλιούς κοινοτικούς 
θεσμούς με μια γραφειοκρατία και 
νομοθεσία διαμορφωμένη κατά το 
αυστριακό πρότυπο». Στην Ελλάδα η 
διάλυση της κοινοτικής παράδοσης 
ξεκινά από τους Βαυαρούς το 1833, 
με τον νόμο περί δήμων και κοινο-
τήτων, και συνεχίζεται μέχρι τις ημέ-
ρες μας.

Όμως, αν οι απόψεις αυτές ήταν 
νωρίτερα γνωστές στη χώρα μας, 
πιθανόν η μαρξιστική ιστοριογρα-
φία δεν θα είχε αναλωθεί σε συζη-
τήσεις για τον κοινωνικό χαρακτήρα 
της Επανάστασης του 1821, δηλαδή 
αν ήταν έργο της αστικής τάξης ή όχι, 
ούτε σοσιαλιστές σαν τον Ν. Γιαννιό 
θα επιτίθονταν στον κοινοτιστή Κ. Κα-
ραβίδα, αλλά θα τον θεωρούσαν μέ-
τοχο των δικών τους αγώνων.

Βεβαίως οι Μαρξ και Ένγκελς δεν 
παραλείπουν να αναφερθούν στον 
θεοκρατικό χαρακτήρα του οθωμανι-
σμού ή στις θηριωδίες που διέπραξε.

 Ο Μαρξ γράφει ότι μέσα σε ένα 
αιώνα στραγγαλίστηκαν 15 Φανα-
ριώτες που είχαν σταλεί ως ηγεμόνες 
στα Βαλκάνια, ενώ «στις 12 Αυγού-
στου 1822, τη νύχτα, οι γενίτσαροι 
βάζουν φωτιά σ’ όλες τις γωνιές του 

Ιασίου και ορμούν μέσα στα φλεγό-
μενα σπίτια για να λεηλατήσουν και 
να σφάξουν. Περισσότερα από 2000 
σπίτια καίγονται, το αίμα των κατοί-
κων ρέει, θηριωδίες των γενιτσάρων 
κ.λπ. Οι γενίτσαροι του Βουκουρεστί-
ου μιμούνται αυτό το παράδειγμα· οι 
ζημιές εδώ δεν είναι τόσο μεγάλες».  

Οι Φαναριώτες, ως μέρος μιας 
απόλυτα ανίκανης και διεφθαρμένης 
ιεραρχίας, οι «τουρκοχειροτονημένοι 
δουλο-πρίγκιπες» κατά τον Κοραή, 
ενώ συνειδητά παίζουν το κεφάλι 
τους για χάρη μίας εξουσίας, η οποία 
μπορεί να τους αφαιρεθεί οποια-
δήποτε στιγμή μαζί με τη ζωή τους,  
αφομοιώνουν τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντός τους. Όπως γράφει ο 
Π. Κονδύλης, «ο Ένγκελς τους απο-
καλεί πανούργους και μηχανορρά-
φους, διεφθαρμένο σινάφι μισθοφό-
ρων, ενώ ο Μαρξ ζωγραφίζει με ζο-
φερά χρώματα την διοίκησή τους στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες. Τα δώρα, 
με τα οποία οι οσποδάροι αγόραζαν 
το αξίωμά τους, ισοφαρίζονταν με φό-
ρους επιβαλλόμενους αμέσως κατό-
πιν στους υπηκόους τους· αν η Πύλη 
τους άλλαζε ή τους σκότωνε, το έκα-
νε για να φανεί ότι εισακούει τα πα-
ράπονα των δυσαρεστημένων, για να 
τους αρπάξει τα πλούτη ή για να τους 
τιμωρήσει επειδή συχνά έπαιζαν το 
παιχνίδι της Ρωσίας».  

Τα κείμενα του Μαρξ και του Έν-
γκελς για το Ανατολικό Ζήτημα, ενώ 
θέτουν το αίτημα της απελευθέρω-
σης των λαών που είναι κάτω από 
την σκιά του οθωμανισμού σε δεύ-
τερη μοίρα σε σχέση με την επανά-
σταση, εκπλήσσουν με τη διαυγή γε-
ωπολιτική τους ανάλυση και με την 
λεπτομερή γνώση των γεγονότων 
που συμβαίνουν στα Βαλκάνια. Φυ-
σικά, διόλου δεν εξιδανικεύουν τον 
ασιατικό δεσποτισμό της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας, αλλά αντίθε-
τα τον θεωρούν ως το σημαντικότε-
ρο εμπόδιο για τη συγκρότηση μιας 
γηγενούς, εγχώριας αστικής τάξης. Ο 
κοινοτισμός θεωρούν ότι δεν θα πρέ-
πει να εγκαταλειφθεί, αλλά αντίθετα 
να χρησιμεύσει ως το σκαλοπάτι για 
την κοινωνική αλλαγή. Είναι εντυπω-
σιακό ότι, δεκαετίες μετά την ένταξη 
στην Ε.Ε., το νεοελληνικό κράτος εξα-
κολουθεί να λειτουργεί με βάση τα 
οθωμανικά ήθη της ευνοιοκρατίας 
και της δωροδοκίας. Προφανώς διότι, 
αυτοί που μας διοικούν, κάτω από τα 
ευρωπαϊκά τους ενδύματα κρύβουν 
τις οθωμανικές τους συνήθειες, συ-
χνά και εξαρτήσεις.   “ 

ο Μαρξ ζωγρα-

φίζει με ζοφερά 

χρώματα την δι-

οίκησή τους στις 

παραδουνάβιες 

ηγεμονίες

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς για την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ανατολικό Ζήτημα (Μέρος Β’)

Βιβλιο-αναγνώσεις Νοεμβρίου-∆εκεμβρίου 

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

Οι Μαρξ και Ένγκελς δεν παραλείπουν να αναφερθούν στον θεοκρατικό χαρακτήρα του οθωμανισμού.
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Το βράδυ της 30ης Ιανουαρίου 
του 1945, το γερμανικό υπε-
ρωκεάνιο Βίλχελμ Γκούστλοφ, 
το οποίο έπλεε στη Βαλτική με 
κατεύθυνση το Κίελο, τορπιλί-
στηκε από το σοβιετικό υπο-
βρύχιο S13 και βυθίστηκε. Το 
μοιραίο πλοίο είχε αποπλεύ-
σει από το λιμάνι του Γκέτενχα-
φεν, που βρίσκεται στη σημε-
ρινή Πολωνία, μεταφέροντας 
πάνω από δέκα χιλιάδες πρό-
σφυγες, τραυματίες και ναυτι-
κό προσωπικό, συμπεριλαμβα-
νομένων και τεσσάρων χιλιά-
δων παιδιών, από τους οποίους 
περίπου εννέα χιλιάδες έχασαν 
τη ζωή τους. Η βύθιση του Βίλ-
χελμ Γκούστλοφ αποτελεί τη 
μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία 
στην ανθρώπινη ιστορία, από 
την άποψη του αριθμού απω-
λειών σε ανθρώπινες ζωές και 
παρ’ όλα αυτά είναι παντελώς 
άγνωστη στους περισσότερους.

Ε 
πίσης, ενώ για τους 
ειδικούς της ναυτι-
κής ιστορίας, η βύ-
θισή του ισοδυνα-

μεί με πέντε Τιτανικούς, στα εξή-
ντα οχτώ χρόνια που πέρασαν 
από τη νύχτα του ναυαγίου έχουν 
υπάρξει διάφορες θεωρίες για το 
τι πραγματικά συνέβη και το ναυ-
άγιο έχει χαρακτηριστεί σοβιετι-
κό έγκλημα πολέμου, ή ως η μέγι-
στη απόδειξη της ανευθυνότητας 
του ναζιστικού καθεστώτος που 
κατέρρεε, ή και τα δύο. Η εξέταση 
των γεγονότων εκείνης της νύχτας, 
αλλά και των προσωπικών ιστορι-
ών κάποιων εκ των πρωταγωνι-
στών, είναι άκρως αποκαλυπτική 
για τον φωτισμό μιας από τις πλέ-
ον σκοτεινές στιγμές του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. 

Στις 21 Ιανουαρίου του ’45, 
αποφασίζεται η έναρξη της γερμα-
νικής επιχείρησης «Αννίβας», της 
μεταφοράς δηλαδή προσφύγων, 
τραυματιών και βοηθητικού προ-
σωπικού από την Πρωσία στα δυτι-
κά της Γερμανίας, για να ξεφύγουν 
από τον σοβιετικό κλοιό. Τέσσε-
ρα μεγάλα πλοία, το μεγαλύτερο εκ 
των οποίων είναι το υπερωκεάνιο, 
πρώην νοσοκομειακό πλοίο, Βίλ-

χελμ Γκούστλοφ και πολλά μικρό-
τερα παίρνουν μέρος στην επιχεί-
ρηση εκκένωσης των προσφύγων, 
οι οποίοι καταφθάνουν καθημερι-
νά στα λιμάνια Ντάντσιχ και Γκέτεν-
χαφεν, μετά από απίστευτες κακου-
χίες και ενώ η θερμοκρασία πέφτει 
τη νύχτα στους -10 με -30 βαθμούς 
Κελσίου. Έτσι, το μεσημέρι της 30/1 
αποπλέει και το Βίλχελμ Γκούστλοφ 
από το λιμάνι του Γκέτενχαφεν. Είχε 
προηγηθεί διήμερη φόρτωση προ-
σφύγων και τραυματιών, όχι υπό τις 
καλύτερες συνθήκες, καθώς πλή-
θος κόσμου προσπαθούσε να βρει 
έναν τρόπο να τρυπώσει στο πλοίο 
για το πολυπόθητο ταξίδι προς τα 
δυτικά και την ασφάλεια.

Τελικά, ενώ το πλοίο είναι σχε-
διασμένο να μεταφέρει 1880 επι-
βάτες και πλήρωμα, θα φορτωθεί 
με πάνω από δέκα χιλιάδες επιβά-
τες, οι οποίοι θα παστωθούν στην 
κυριολεξία σε κάθε πιθανή γω-
νιά του πλοίου. Σημειωτέον ότι στο 
πλοίο επιβαίνουν και 900 εκπαι-
δευόμενοι στα υποβρύχια, αλλά και 
350 γυναίκες της βοηθητικής υπη-
ρεσίας του ναυτικού. Ενώ τα παγο-
θραυστικά ανοίγουν τον πάγο στο 
λιμάνι για τον απόπλου του σκά-
φους, στη γέφυρα του πλοίου έχει 
ξεσπάσει διαφωνία για την επιλογή 
της πορείας προς το Κίελο. Οι δύο 
ανώτεροι αξιωματικοί πάνω στο 
πλοίο διαφωνούν για το αν θα πρέ-
πει να πλεύσουν κοντά στην ακτή ή 
στα ανοιχτά και τελικά, μιάμιση ώρα 
μετά την έξοδο από τον κόλπο, επι-
λέγεται να ακολουθήσουν τη δίοδο 
58, ένα κανάλι που έχει καθαριστεί 
από τις νάρκες πριν μερικές μέρες, 
αλλά που οδηγεί σε πιο βαθιά νερά. 

Η μοιραία αυτή κίνηση θα φέ-
ρει το Βίλχελμ Γκούστλοφ στη ρότα 
του σοβιετικού υποβρυχίου S13, το 
οποίο ψάχνει απεγνωσμένα για στό-
χους ευκαιρίας. Ο κυβερνήτης του, 
Αλεξάντερ Μαρινέσκο έχει πρό-
σφατα ανακριθεί από τη NKVD για 
μια υπόθεση «ανάρμοστου στενής 
σχέσης με υπήκοο καπιταλιστικού 
κράτους». Στην πραγματικότητα, για 
μια εβδομάδα, ξεκινώντας από την 
πρωτοχρονιά του ’45, ο Μαρινέσκο 
εγκατέλειψε τη σοβιετική βάση του 
Χάνκο στη Φινλανδία και την πέρα-
σε στο κρεβάτι παρέα με τη Σουηδέ-

ζα ιδιοκτήτρια ενός τοπικού εστιατο-
ρίου και ατελείωτα μπουκάλια βότ-
κα. Η ποινή για παρόμοιες σχέσεις 
ήταν καθαίρεση και αρκετά χρό-
νια στα Γκούλαγκ, αλλά ο Μαρινέ-
σκο στάλθηκε για να επανορθώσει 
στο πεδίο της μάχης, υπό τη δαμό-
κλειο σπάθη του Μπέρια να κρέμε-
ται πάνω από το κεφάλι του. Χρει-
αζόταν μια τρανταχτή επιτυχία και 
γρήγορα, αν ήθελε να παραμείνει 
κυβερνήτης υποβρυχίων.

Στο μεταξύ, η εξωτερική θερ-

μοκρασία είναι σταθερά στους -18 
βαθμούς και η θάλασσα όλο και 
αγριεύει, με τραγικές συνέπειες 
για τους ήδη εξασθενημένους πρό-
σφυγες και τραυματίες στα έγκατα 
του Βίλχελμ Γκούστλοφ. Ο παγετός 
στο κατάστρωμα του πλοίου, αλλά 
και στη συνοδό τορπιλάκατο Λόε-
βε, προκαλεί νέκρωση των οργά-
νων ηχοβολισμού και τα δύο σκά-
φη αναγκάζονται να τοποθετήσουν 
σκοπούς στα παγωμένα καταστρώ-
ματα για εντοπισμό υποβρυχίων. 
Λίγο μετά τις 6 μ.μ. το σκάφος λαμ-
βάνει σήμα, πως ένας στολίσκος 
από ναρκαλιευτικά έρχεται από τα 
δυτικά και ανάβουν τα φώτα ναυτι-
λίας για την αποφυγή πιθανής σύ-
γκρουσης. Η απόφαση αυτή θα 
σφραγίσει την τύχη του Γκούστλοφ. 
∆ύο ώρες μετά ο σκοπός βάρδιας 
του S13 εντοπίζει αχνά φώτα ναυτι-
λίας μέσα στη χιονοθύελλα και ση-
μαίνει συναγερμό. Ο Μαρινέσκο 
γυρίζει το S13 πάνω στον στόχο του 
και αρχίζει μεθοδικά την επίθεσή 
του με τρεις τορπίλες στην αριστερή 
πλευρά του Γκούστλοφ. Και οι 3 θα 
βρουν τον στόχο τους και το Γκού-

στλοφ θα πάρει αμέσως κλίση προς 
τα αριστερά. Μόνο να φανταστεί 
μπορεί κάποιος τις στιγμές πανικού 
και πλήρους χάους που εκτυλίχτη-
καν πάνω στο πληγωμένο πλοίο, 
καθώς οι χιλιάδες πρόσφυγες κα-
τρακυλούσαν στο κεκλιμένο κατά-
στρωμα και έπεφταν στο νερό, ενώ 
οι σωστικές λέμβοι δεν κατέβαιναν, 
γιατί οι μηχανισμοί τους είχαν πα-
γώσει από το ψύχος. Το πλοίο βυ-
θίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα, 
παίρνοντας μαζί του πάνω από εν-
νέα χιλιάδες ψυχές. 1230 άνθρω-
ποι διασώθηκαν από το Λόεβε και 
άλλα πλοία που έσπευσαν στην πε-
ριοχή, αλλά το Βίλχελμ Γκούστλοφ 
υπήρξε, αναμφισβήτητα, η μεγαλύ-
τερη ναυτική τραγωδία όλων των 
εποχών.

Για χρόνια η βύθιση του Γκού-
στλοφ έγινε αντικείμενο προπα-
γάνδας από τη γερμανική άκρα 
δεξιά ως σοβιετικό έγκλημα πο-
λέμου, αλλά πρόσφατες έρευνες 
καταδεικνύουν ότι, αν και ο τορ-
πιλισμός ενός πλοίου μεταφοράς 
προσφύγων είναι σίγουρα μια ει-
δεχθής πράξη, ταυτόχρονα αποκα-
λύπτει και την απόλυτη ανευθυνό-
τητα του ναζιστικού καθεστώτος, κα-
θότι το πλοίο δεν έφερε διακριτικά 
του Ερυθρού Σταυρού, αλλά ήταν 
βαμμένο με το γκρι του γερμανικού 
ναυτικού και έφερε αντιαεροπορι-
κό οπλισμό, ο οποίος, τελικά, απο-
δείχτηκε τελείως άχρηστος.

Όσο για τον Μαρινέσκο, δεν κα-
τάφερε να ξεφύγει από τα νύχια της 
NKVD, παρά την «επιτυχία» του. Ο 
φάκελός του έφερε τον χαρακτηρι-
σμό «μακράν του σοβιετικού ιδε-
ώδους» και απολύθηκε ατιμωτικά 
από τον Κόκκινο Στόλο, τον Οκτώ-
βρη του ’45. Μετά από έναν καβγά 
με τον επόπτη του σε κάποιο κρα-
τικό ινστιτούτο, κατηγορήθηκε για 
κλοπή και καταδικάστηκε σε τρία 
χρόνια καταναγκαστικά έργα στη 
Σιβηρία, όπου έπιασε οριστικά την 
μπουκάλα. Το ’60 κάποιος τον θυ-
μήθηκε και αποκαταστάθηκε. Η 
τραγική ειρωνεία είναι ότι, αν και ο 
ίδιος πέθανε το ’63 από κύρωση του 
ήπατος, το 1990 του απονεμήθηκε 
ο τίτλος του ήρωα της ΕΣΣ∆, μόλις 
την τελευταία χρονιά της ύπαρξης 
της ΕΣΣ∆ ως κρατικής οντότητας.

Ο Μαρινέσκο γυρίζει το S13 πάνω στον στόχο και αρχίζει την επίθεση

Η βύθιση του Βίλχελμ Γκούστλοφ
Η μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία στην ιστορία

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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Ο ίδιος ο σκηνοθέ-
της λέει ότι η ταινία 
του μιλάει για την 
αδιαφορία. Στους 

–ειλικρινείς– θεατές δεν μένει στο 
τέλος παρά η απορία. Την ίδια την 
ταινία δε, και τη ματιά του Κριστιάν 
Μουντζίου, τη διατρέχει μάλλον 
μια αμηχανία. Τον Μουντζίου, από 
τη Ρουμανία, τον γνωρίσαμε, ελπι-
δοφόρο, με την ταινία του 4 μήνες, 
3 εβδομάδες και 2 μέρες (2007), 
βραβείο Χρυσού Φοίνικα στις Κά-
νες. Η κινηματογραφική του γλώσ-
σα στέρεα και γοητευτική, ο κοινω-
νικός ρεαλισμός του σπάει κόκαλα, 
οι ερμηνείες των ηθοποιών του 
συγκλονιστικές. Τα στοιχεία αυτά 
επαναλαμβάνονται και στη νέα του 
ταινία. Μόνο που...

Το Πίσω από τους λόφους στο-
χεύει ψηλότερα. Βουτάει στα νερά 
της θρησκείας, του έρωτα και, ανα-
πόφευκτα, του θανάτου. Βαθιά νερά 
για να τ’ αντέξεις χωρίς σκανταλό-
πετρα και δίχως μάσκα, με κοινω-
νιολογικές έννοιες μονάχα. Γιατί οι 
κοινωνιολογίες δεν αρκούν σαν ο 
έρωτας γίνει παράνοια, η θρησκεία 
νεύρωση κι ο θάνατος ένα τυχαίο, 
αναπόφευκτο συμβάν. Ευτυχώς 
που ο ίδιος ο κινηματογράφος 
σώζει κάπως τα πράγματα: τα στο-
χαστικά του πλάνα και η συγκινη-
τική υπόκλιση του Μουντζίου  στα 
πρόσωπα δικαιώνουν, εν μέρει, το 
εγχείρημά του.

Η Αλίνα, μεγαλωμένη σε ορ-
φανοτροφείο στη Ρουμανία (του 
υπαρκτού), επιστρέφει από τη Γερ-
μανία για να συναντήσει την πρώην 
συγκάτοικο και κολλητή της, με την 
οποία έχουν αποφασίσει να φύ-
γουν μαζί στη Γερμανία. Η Βοϊτσίτα, 
όμως, έχει βρει το νόημα της ζωής 
σ’ ένα μοναστήρι, μαζί κι ένα και-
νούργιο καταφύγιο, μετά το ορφα-
νοτροφείο, όπου μεγάλωσαν αχώ-
ριστες οι δύο φίλες. Έχει βρει μια 
οικογένεια, όπως λέει, ενώ η τυφλή 
πίστη στη χάρη που έχει ο Γέροντας 
του μοναστηριού και στην καθοδή-
γησή του της δίνει τη σιγουριά, την 
οποία φαίνεται ότι είχε παλιότερα 
κοντά στη δυναμική Αλίνα, με την 
οποία η σχέση τους φαίνεται να 
ήταν κάτι παραπάνω από φιλική. Η 
Αλίνα θεωρεί τη Βοϊτσίτα δική της, 

κτήμα της, που τη διεκδικεί ξανά, 
κι η Βοϊτσίτα αναλαμβάνει να σώ-
σει την ατίθαση, επιβλητική Αλίνα 
και να τη φέρει στο ίσιο δρόμο του 
Θεού.

Εάν ο Μουντζίου έμενε στη 
σχέση των δύο κοριτσιών, με την 
αυστηρότητα που το έκανε στην 
προηγούμενη ταινία του, θα είχαμε 
την επανάληψη του θαύματος του 
4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. 
Το πράγμα όμως μπλέκει όταν 
αποφασίζει να πλεύσει σε μάλλον 
άγνωστά του νερά. Μένοντας σε 
μια επιφάνεια διαπιστώσεων, εκεί 
που χρειάζεται βουτιές με κρατη-
μένη την ανάσα, χάνει στο τέλος 
ακόμα και το νήμα της ιστορίας του, 
πράγμα που φαίνεται πως παρέ-
βλεψαν οι κριτές που του έδωσαν 
το βραβείο σεναρίου στις Κάνες. Η 
υπαινισσόμενη ερωτική σχέση των 
κοριτσιών στην αρχή παραμένει 
ένα βουβό μυστικό ως το τέλος. Η 
παράνοια (επιληψία;) της Αλίνας 
μένει κι αυτή μετέωρη κι ανεξερεύ-
νητη. Κι όταν η Βοϊτσίτα στην αρχή 

λέει πως φρόντισε για το διαβατή-
ριο της Αλίνας, ενώ τη βλέπουμε 
να εκδίδει δικό της διαβατήριο, το 
ψέμα της μένει κι αυτό ξεκρέμαστο. 
Έτσι φτάνουμε στην αμηχανία του 
τέλους, όπου ένα αργό τράβελινγκ 
μέσα στο όχημα μεταγωγών της 
αστυνομίας κι η αινιγματική συζή-
τηση των δύο αστυνομικών έρχεται 
να μπαλώσει τα κενά και την απο-

ρία του θεατή.
Μένει, εν τέλει, ο κοινωνικός 

του ρεαλισμός και οι ερμηνείες 
των ηθοποιών,  μέρος του μετιέ του 
σκηνοθέτη, να δώσουν στην ταινία 
λίγη από τη αίγλη της προηγούμε-
νής του. Πίσω από την πρώτη γραμ-
μή του δράματος χάσκει μια κα-
τεδαφισμένη κοινωνία –τουτέστιν 
οικονομία, λέει κλείνοντας το μάτι ο 
Μουντζίου– πάνω στα ερείπια του 
καθεστώτος κι ένας ολόκληρος κό-
σμος που αναζητά μια καινούργια 
ισσοροπία. Η θρησκεία φαίνεται 
μια καλή λύση. Πλην όμως η σχε-
δόν γραφειοκρατική τυπολατρεία 
της τής έχει αφαιρέσει κάθε ζωο-
γόνο χυμό που θα μπορούσε να 
νοτίσει ξανά τα αποξηραμένα οστά 
που κείτονται «εν μέσω του πεδί-
ου». Αντί ν´ αναστηθούνε οι νεκροί, 
παίρνουν κι οι ζωντανοί-νεκροί τον 
δρόμο για τον Άδη. Αν είχε τουλάχι-
στον εκραγεί αυτό το βουβό πάθος 
που κρύβουνε οι δύο φίλες...

Η από κοινού βράβευση της 
Κοσμίνας Στρατάν (Βοϊτσίτα) και 

της Χριστίνας Φλουτούρ (Αλίνα) 
με το βραβείο Α´ Γυναικείου Ρό-
λου, στις Κάνες, δείχνει πράγματι 
το μέγεθος των ερμηνειών των 
δύο πρωτοεμφανιζόμενων πρωτα-
γωνιστριών, κάτω από τη σίγουρη 
επίβλεψη του σκηνοθέτη. Το ίδιο 
στέρεες είναι και οι υπόλοιπες ερ-
μηνείες της ταινίας. Το σενάριο 
προέρχεται από το βιβλίο της αντα-
ποκρίτριας του BBC στη Ρουμανία 
Τατιάνας Νικουλέσκου Μπραν, για 
μια υπόθεση εξορκισμού που είχε 
απασχολήσει τη ρουμανική κοινή 
γνώμη το 2005. Η κινηματογρά-
φηση του Μουντζίου, τέλος, είναι 
πράγματι γοητευτική και σίγουρη, 
με τα πλάνα του να στέκονται, αρ-
μέγοντας, ώρες-ώρες το φως από 
τα πρόσωπα του δράματος ή με τη 
μηχανή στο χέρι να καταγράφει τα 
ίδια τα βήματά τους. Ένας κινηματο-
γράφος που σπάνια πια βλέπουμε. 
Σαν ο Μπρεσόν κι ο Κιαροστάμι 
νάχουνε φτιάξει ένα δίφορο ρόδο 
στον κήπο του Μουντζίου!

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Πίσω από τους λόφους
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Η Αποστασία των ∆ιανοουμένων στις Αχαρνές, 19/1/13
Η Αχαρναϊκή Λέσχη και οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν το Σάββατο, 19 
Ιανουαρίου, στις 19:00 το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά Η Αποστασία των ∆ια-
νοουμένων. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας του. Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ∆ήμου Αχαρνών.

Ο ελλείπων κρίκος του πολιτικού συστήματος, 21/1/13
Η Κίνηση Πολιτών Άρδην διοργανώνει τη ∆ευτέρα, 21 Ιανουαρίου στις 19:00 πολι-
τική συζήτηση με θέμα τις δυνατότητες διαμόρφωσης μιας πατριωτικής, κοινωνικής, 
οικολογικής και δημοκρατικής πρότασης. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι: Γ. Κα-
ραμπελιάς, Β. Πισσίας, Β. Ασημακόπουλος, Λ. Αποσκίτης, Μ. Γκίβαλος και Β. 
Βιλιάρδος. Συντονιστής ∆. ∆ημόπουλος. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο νέο 
χώρο του Άρδην, Ξενοφώντος 4, στον 6ο όροφο, στην πλ. Συντάγματος.

Η Αποστασία των ∆ιανοουμένων στον Χολαργό, 23/1/13 
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και το βιβλιοπωλείο “χωρίς όνομα” παρουσιάζουν 
την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου, στις 19.30 το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά Η 
Αποστασία των ∆ιανοουμένων. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας και 
ο δημοσιογράφος Σταύρος Λυγερός. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ι.Ν. Φανερωμένης στον Χολαργό. 
τηλ. 210 6546742

Θεσσαλονίκη 25-26/01/13. ∆ιήμερο εκδηλώσεων
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου: Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν το βιβλίο 
του Γιάννη  Ταχόπουλου, “Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα φαντάσματα του 
Οθωμανισμού”, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 4 και ώρα 
7.30 μ.μ. θα μιλήσουν οι: Ντ. Χριστιανόπουλος, Γ. Καραμπελιάς, Ν. Μέρτζος, Γ. 
Μέγας και ο συγγραφέας. 

Σάββατο 26 Ιανουαρίου και ώρα 7 μμ.: Το Άρδην και η Ρήξη κόβουν 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο στέκι, Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου. Θα 
προηγηθεί συζήτηση με τον Γ. Καραμπελιά, για την πολιτική συγκυρία. Ακολουθεί 
γλέντι με συντροφική κουζίνα. 

Κοπή Βασιλόπιτας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου | 7:00 μ.μ.
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει την ετήσια τελετή κοπής της Βασιλό-
πιτας στις 19:00 στο Μέγαρό του, ∆ημοσθένους 117, Καλλιθέα. Τιμητική βράβευση 
των κ.κ.: Ευαγ. Τσίρκα, Πρ. της ‘‘Ενώσεως Σμυρναίων” και του Γιώργου Καραμπελιά. 
 
Εγκαίνια του Πολυχώρου του Άρδην στην Αθήνα 
Συναυλία ενίσχυσης-πάρτυ  και εγκαίνια του νέου χώρου του Άρδην στην Αθήνα, στην 
Ξενοφώντος 4  θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 9μμ. ∆ιαδικτυ-
ακά  και στο επόμενο φύλλο της Ρήξης θα δημοσιευτεί πλήρες πρόγραμμα  με τους 
καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε αυτή. Προσκλήσεις  διατίθενται στα 
γραφεία του Άρδην και στο Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο. 

   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Β 
ασική επιδίωξη  του Πα-
παϊωάννου, σε όλη του 
τη ζωή, υπήρξε η μεγά-
λη «σύνθεση» ανάμεσα 

στην αρχαιοελληνική, τραγική σύλ-
ληψη του κόσμου, και την εσχατολο-
γική οπτική που χαρακτηρίζει την 
ιουδαιοχριστιανική και την εγελο-
μαρξιστική παράδοση. Στην σκέψη 
του, η τραγική σύλληψη δεν νοείται 
ως υποταγή στην κυκλικότητα και 
τη μοίρα, αλλά μπολιάζεται από το 
όραμα και την αναζήτηση μιας τελεί-
ωσης, η οποία όμως δεν νοείται ως 
τέλος ή «ολοκλήρωση» της ιστορίας 
ή της «προϊστορίας», σύμφωνα με 
την εγελειανή ή την μαρξική οπτική 

αντίστοιχα. Με αφετηρία αυτή την 
προβληματική προσπαθούμε να 
επισημάνουμε τις βασικές στιγμές 
της σκέψης του στα κείμενα που πε-
ριλαμβάνονται σε αυτό το μικρό αφι-
έρωμα. Κατ’ αρχάς δύο κείμενά του, 
το πρώτο φιλοσοφικό  –«Πλάτων ο 
ειδώς»– γραμμένο στη νεότητά του, 
μόλις στα είκοσι ένα χρόνια του, και 
ένα άλλο της ωριμότητάς του, για 
την «ρωσοφοβία του Μαρξ» που 
περιλαμβάνεται στον τόμο Μαρξ 
και μαρξισμός ΙΙ, Τάξεις και Ιστο-
ρία, που μόλις κυκλοφόρησε από τις 
«Εναλλακτικές Εκδόσεις».  Ο Οκτά-
βιο Πας σε ένα υπέροχο ποίημα 
γραμμένο για τον φίλο του Κώστα, 

το 1982, αποδίδει εύστοχα την ου-
σία της σκέψης του, ενώ η Παναγιώ-
τα Βάσση, που ολοκληρώνει τη δια-
τριβή της για τον Κ. Παπαϊωάννου, 
παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του. 
Ο Ρεϋμόν Αρόν, στην Εισαγωγή του 
στο έργο Μαρξ και μαρξισμός, που 
εκδόθηκε μετά τον θάνατο του Κ.Π., 
καταγράφει ικανοποιητικά τη σχέση 
του Παπαϊωάννου με τον Μαρξ και 
τη μαρξιστική παράδοση.  Ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς  πραγματεύεται τη 
νεανική αισιόδοξη και ρηξικέλευθη 
αντίληψη του Κ.Π. για τον ρόλο των 
επαναστατικών μαζών στην ιστορία, 
καθώς και τη σχέση της ελληνικής 
παράδοσης με τη ιουδαιορωμαϊκή/
δυτική, θέμα στο οποίο αναφέρεται 
από μια διαφορετική σκοπιά και ο  
Σωτήρης Γουνελάς.

 * * *
Στο τεύχος αυτό εγκαινιάζεται και 
μία σειρά άρθρων για την παρου-
σίαση στοχαστών και διανοουμέ-
νων του νεώτερου Ελληνισμού. 
Περιλαμβάνεται το πρώτο μέρος 
του άρθρου του Μελέτη Μελετό-
πουλου για τον Αβροτέλη Ελευ-
θερόπουλο και του Σπύρου Κου-
τρούλη για τον Κωνσταντίνο Τσά-

τσο. Το τεύχος κλείνουν η μελέτη 
του Αστέριου Αργυρίου για την ελ-
ληνική πολεμική και απολογητική 
γραμματεία έναντι του Ισλάμ κατά 
την Τουρκοκρατία, ένα άρθρο του 
Χρίστου ∆άλκου για την προέλευ-

ση και πρωταρχική σημασία του 
όρου «Αρβανίτης» και οι βιβλι-
οκρισίες των ∆ημήτρη Μπαλτά, 
Σπύρου Κουτρούλη, Παναγιώτας 
Βάσση και Χρίστου ∆άλκου.

Νέος Λόγιος Ερμής
Κυκλοφορεί με εκτενές αφιέρωμα στον Κώστα Παπαϊωάννου

EΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Κυκλοφορεί το νέο, διπλό τεύχος του περιοδικού νέος Ερμής ο Λόγι-
ος, με αφιέρωμα στην ζωή και το έργο του Κώστα Παπαϊωάννου. Το 
τεύχος αρχίζει με την εναρκτήρια  ομιλία του Λάκη Προγκίδη στην τε-
λευταία συνάντηση του λογοτεχνικού περιοδικού Atelier du Roman 
(«∆ημιουργώ άρα υπάρχω»), πριν αναστείλει την έκδοσή του και ένα 
απόσπασμα από το ποίημα Ελευθερία του Πέτρου Αρτάνη. Ο Μιχά-
λης Μερακλής γράφει για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία ελληνι-
κή τραγωδία, ενώ ο Μάριος Κωνσταντίνου γράφει για την ανολοκλή-
ρωτη επανάσταση του Ρήγα Βελεστινλή, με αφορμή τις ιστορικές με-
λέτες του Γιώργου Καραμπελιά. Ακολουθούν δύο γεωπολιτικές ανα-
λύσεις, του Βασίλειου Μαρκεζίνη για την επαναπροσέγγιση Ε.Ε. και 
Ρωσίας και του Τσιχάν Τουγκάλ, για τον ρόλο της Τουρκίας στην Αρα-
βική Άνοιξη.


