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Τ  

ην Τετάρτη, 27 Φεβρουαρί-
ου, ο πρωθυπουργός της … 
«χώρας» Αντώνης Σαμαράς 

παρευρέθη στην υπογραφή συμ-
φωνίας με τη Φίλιπ Μόρις για τη 
διεύρυνση των αγορών ελληνικών 
καπνών από την εταιρεία, τη δε Πα-
ρασκευή, 1η Μαρτίου, με μεγάλες 
τυμπανοκρουσίες «προήδρευσε» 
στην υπογραφή της συμφωνίας με 
τη Χιούλετ Πάκαρντ, για μεταφορά 
προϊόντων της από τη νέα, φοβερή 
σιδηροδρομική γραμμή των… 19 
χλμ. που κατάφεραν να δημιουρ-

γήσουν μετά από δώδεκα χρόνια 
οι εκσυγχρονιστές και οι τροϊκανοί. 
Και θαυμάσαμε στις τηλεοράσεις 
το σπασμένο τζάμι του συρμού που 
εγκαινίασε το νέο αυτό μεγάλο έργο! 

Η ντροπή μου για την κατάντια της 
χώρας συναγωνιζόταν την οργή 
μου για την κατάντια στην οποία 
την έφεραν οι Τζοχατζοπουλο-πα-
παγεωργόπουλοι και ο εκπεσμός 
της με έναν πρωθυπουργό ανοι-
χτό ατζέντη των πολυεθνικών. Του-
λάχιστον ο Παπαδόπουλος έστελ-
νε τον Παττακό με το μυστρί για να 

τις εγκαινιάζει. Και, προσοχή, δεν 
πρόκειται για κάποιες μεγάλες έστω 
επενδύσεις, αλλά για αστείες επεν-
δύσεις ρουτίνας. 

Αλλά, όταν αναλαμβάνεις την αποι-
κιακή διαχείριση της χώρας ως ο 
εκπρόσωπος του μνημονίου και του 
∆ΝΤ, θα καταντήσεις αναπόφευκτα 
ατζέντης της… Φίλιπ Μόρις. Προ-
τείνω λοιπόν στην εταιρεία να χρη-
σιμοποιεί την εικόνα του πρωθυ-
πουργού για να διαφημίζει τα τσι-
γάρα της.

Εξάλλου, η κατάντια της χώρας δεν 

έχει προηγούμενο. Ο φέρελπις κά-
ποτε «νεαρός» δημοσιογράφος,  
που φιλοδοξεί να υποκαταστήσει 
τον Γεώργιο Βλάχο της Καθημερι-
νής και τον Χρήστο Λαμπράκη του 
Βήματος, χτίζοντας ένα νέο δημοσι-
ογραφικό συγκρότημα, διαφημί-
ζει καθημερινά αυτοπροσώπως στο 
ραδιόφωνό του το λάδι Μινέρβα, 
ασφαλιστικές εταιρείες, τηλεοπτι-
κούς σταθμούς και κινητά τηλέφω-
να. Βέβαια, παράλληλα παρεμβάλ-
λει ψήγματα μουσικών σκουπιδιών 
και μικρά αγωνιστικά σποτάκια «ει-

δήσεων» για τον αγώνα του ενάντια 
στους… μνημονιακούς, κάποτε  και 
για τα πλεονεκτήματα της δραχμής.

Ατζέντηδες των πολυεθνικών, πρω-
θυπουργοί, μιντιάρχες, αυτοπρόσω-
ποι διαφημιστές των επιχειρήσεων, 
αυτή είναι η κατάντια της ψευδοελίτ 
που κυβερνάει μια χώρα η οποία 
είχε ως πρώτο της κυβερνήτη τον 
Καποδίστρια και ακολούθησαν Βε-
νιζέλος, Παπαναστασίου και τόσοι 
άλλοι. Έχουμε καταντήσει, άραγε, 
και εμείς τόσο άθλιοι ώστε να τους 
ανεχόμαστε ακόμα;

Οι εκλογές στην Ιταλία και η έκπληξη Μπέπε Γκρίλο                                                                           Σελίδα 17-19 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

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

Σήμερα

O ατζέντης                    του Γου Κου

Β. Φτωχόπουλος - Άρ. Μιχαηλίδης

Κύπρος, μετά τις εκλογές  
Σελίδες 4-5

Μια λανθασμένη στρατηγική / ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ του Γιώργου Καραμπελιά, ΣΕΛΙ∆Α 3

Συνεντεύξεις - Παρουσιάσεις 

Βιο. Μετ. - Κίνημα απευ-
θείας διάθεσης προϊόντων

Σελίδες 7-8

Αθανάσιος Σαρόγλου 

Το αγροτικό ζήτημα στην 
Ελλάδα 

Σελίδα 10

Νίκος Ντάσιος 

Ακραία καιρικά φαινόμενα 
ή ανθρώπινη ύβρις; 

Σελίδα 12

Γιάννης Ξένος

Η αριστερά ανακαλύπτει 
την αυταρχικότητα του Ερ-
ντογάν                          Σελίδα 16

Είναι η στιγμή που το κίνημα μπορεί να βάλει φραγμό στην τρικομματική κυβέρνηση

»
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

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

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

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

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

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

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

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

επιθυμείτε. 

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

Στο παρά πέντε

Το παιδομάζω-
μα της Χρυσής 
Αυγής
Η Χρυσή Αυγή, λέει, ξεκίνησε πριν 
από μερικές βδομάδες, έναν «κύ-
κλο πνευματικής αφύπνισης» για 
τους «μικρούς φίλους του κινήμα-
τος». Αυτό είναι το ύφος και το ήθος 
των ναζήδων, να κάνουν προπα-
γάνδα σε παιδιά έξι χρονών. 
Το καλύτερο, βέβαια, κυκλοφόρη-
σε στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης: - «Κυρία; Κυρία; Στον Μαρα-
θώνα ήμασταν με τους Πέρσες;» 
(ρωτάει κάποιο παιδί) - «Όχι, παιδί 
μου, γιατί;» (απαντάει η «διαφώτι-
ση») - «Τότε στην Κατοχή γιατί ήμα-
στε με τους Γερμανούς;»...  

Νικ Κέιβ, για την 
Ελλάδα
«Ο ∆ίας γελά, αλλά είναι από τα δα-
κρυγόνα. Στο λίκνο της δημοκρατί-
ας τα περιστέρια φορούν αντιασφυ-
ξιογόνες μάσκες. Οι άνθρωποι δεν 
επιστρέφουν πια. Τις νύχτες τούς 
βλέπω να κοιμούνται και να κλαί-
νε ακατάπαυστα. ∆εν φταίνε τα δα-
κρυγόνα. Οι άνθρωποι με ρωτούν 
πώς είμαστε. Είμαστε, λέω, κυρίως 
χαμένοι». 
Στίχοι ενός νέου τραγουδιού του 
Νικ Κέιβ, όπου, μεταξύ άλλων, μι-
λάει για την Αθήνα, για τους νέ-
ους που κλαίνε από τα δακρυγό-
να, «ενώ εγώ μαυρίζω στην πισί-
να μου».
Ένα, κατά τα άλλα ερμητικό, ως συ-
νήθως, κομμάτι του Νικ Κέιβ, το 
οποίο αφιερώνει μερικές αράδες 
και σε μας... Μάλλον η κατάσταση 
έχει παρασκοτεινιάσει για να υπο-
πέσουμε στην αντίληψη του ποιητή 
της απόλυτης μαυρίλας, Νικ Κέιβ. 
Ας είναι. Τον ευχαριστούμε που με 
αυτό τον τρόπο επιστρέφει την αγά-
πη που του έχει δείξει το ελληνικό 
κοινό, για πάνω από τρεις δεκαετί-
ες, όταν αλλού ήταν ένας άσημος 
μποντλαιρικός ροκάς...  

Μνημόνιο στει-
ρότητας
Μια από τις πιο τραγικές συνέπει-
ες της βάναυσης οικονομικής πο-
λιτικής της τρόικας, εσωτερικού 
και εξωτερικού, είναι η μείωση των 

γεννήσεων και η αλματώδης αύξη-
ση των εκτρώσεων. Σε δημοσίευ-
μα της εφημερίδας Αγγελιοφόρος, 
παρουσιάζονται στατιστικά μεγέθη 
που σοκάρουν...
Το 2007 έως το 2009 καταμετρή-
θηκαν 100.000 με 110.000 γεννή-
σεις ετησίως, ενώ από το 2010 και 
έπειτα παρατηρήθηκε αλματώδης 
πτώση στις 80.000 γεννήσεις. Την 
ίδια στιγμή που καταγράφεται πτώ-
ση των προσπαθειών εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης 20%. Αρνητικό 
παγκόσμιο ρεκόρ αποτελεί το γε-
γονός πως, σε κάθε 1000 Ελληνί-
δες, αντιστοιχούν 140 εκτρώσεις! 
Με το ρυθμό των εκτρώσεων να αυ-
ξάνεται διαρκώς, ενώ μπορεί να εί-
ναι και υψηλότερος, καθώς το 85% 
πραγματοποιούνται σε ιδιώτες για-
τρούς, χωρίς να υπάρχει ακριβής 
καταγραφή. Μόνο για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, αναφέρει το δημο-
σίευμα πως καταγράφεται μείω-
ση 20% στις γεννήσεις και αγγίζουν 
οριακά τις 8.000, όταν μέχρι το 
2009 έφταναν τις 12.000. Στη Θεσ-
σαλονίκη, σύμφωνα με την έρευνα, 
κάθε μέρα γίνονται 40 εκτρώσεις… 
Υπάρχουν θύματα που δεν βλέπου-
με, στον πόλεμο αυτό...

Κου-Σου

Είναι πολλά τα 
λεφτά...
Ευρεία κυκλοφορία έχουν στο δι-
αδίκτυο τα πύρινα άρθρα εναντίον 
της Ελληνικός Χρυσός που δημοσι-
εύει η Εφημερίδα των Συντακτών. 
∆εν ήταν λοιπόν μικρή η έκπληξη 
που μας περίμενε, όταν, στο φύλ-
λο του περασμένου Σαββάτου (23-
2-13), αντικρίσαμε ολοσέλιδη την 
γνωστή προκλητική διαφήμιση της 
εταιρείας με τα πρόσωπα των ερ-
γαζομένων και το πρετεντεροειδές 
λαϊκιστικό σύνθημα «∆είχνουμε τα 
πρόσωπά μας και σας κοιτάμε στα 
μάτια». Μπορεί στον μάταιο τού-
το κόσμο να είναι δύσκολη η κα-
λογερική, αλλά κάπου κάπου πρέ-
πει να τίθενται και οι λεγόμενες 
«κόκκινες γραμμές». ∆ιότι μπορεί 
η δημοσιογραφική δεοντολογία να 
σφυρίζει αδιάφορα και το οικονο-
μικό επιτελείο να σηκώνει τα χέρια 
ψηλά, αλλά, αν μη τι άλλο, το τέρμα 
του κατήφορου είναι ο πάτος…

!
H μοναξιά του Φλεβάρη

Ο Σαμαράς δηλώνει ανερυθρίαστα ενάντια στον 
ελληνικό λαό ότι θα υπερασπιστεί πάση θυ-
σία τους ξένους επενδυτές, ενώ ο Στουρνάρας, 
με πελιδνό πρόσωπο, κηρύσσει από τηλεορά-
σεως την εξαθλίωση του λαού. Στον αντίποδα, 
η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ φαντάζει σαν επι-
κοινωνιακή λατέρνα: Στη βιάση τους να προκά-

μουν στον αγώνα για την εξουσία, λένε τα πάντα, βασικά ό,τι θέλει 
να ακούσει ο συνομιλητής. Λίγο Κωνσταντίνο Καραμανλή, λίγη 
ΒΙΟ.ΜΕΤ., επικλήσεις στον Λούλα, χείρα φιλίας προς την Εκκλη-
σία. Μέσα σε αυτό τον επικοινωνιακό θόρυβο, όλοι το νιώθουν, 
αναδεικνύεται μια νέα φιγούρα πολιτευτάκια, που λέει πολλά, 
αλλά δείχνει ότι δεν πιστεύει τίποτα. 

Μπροστά σ’ αυτό το σκηνικό, ο ελληνικός λαός μένει θεατής, 
μέσα στη μοναξιά του Φλεβάρη. Μια μοναξιά η οποία μπορεί να 
αποβεί και δημιουργική, καθώς σταδιακά συνειδητοποιεί πως, 
για άλλη μια φορά, αν είναι να γίνει κάτι, θα πρέπει να το κάνει 
μόνος του. Σε αυτήν τη Ρήξη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, 
θα διαβάσετε λίγα πράγματα για την κεντρική πολιτική σκηνή. 
Αφού στριφογυρίζει στα ίδια και τα ίδια, σ’ ένα καθοδικό σπιράλ 
για τον τόπο και τους ανθρώπους της, είπαμε για ένα μήνα να την 
αφήσουμε μόνη. 

Αντίθετα, θα διαβάσετε πολλά για τις πολλές μικρές αντιστά-
σεις των Ελλήνων, που κινούνται υπόγεια και διασπείρονται πε-
ριμένοντας τη δική τους άνοιξη για να ανθίσουν. Σε αυτά τα μικρά 
εργαστήρια της ελπίδας, στις Σκουριές, στα κινήματα αλληλεγγύ-
ης και συνεργατισμού που ξεπετάγονται σε κάθε γωνιά της χώ-
ρας (κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν φτάσει τις 3.000!), κι ακόμα 
στα μικρά προσωπικά παραδείγματα,  όπως εκείνο της Βάσως 
Βουγιούκα, κορυφαίας αθλήτριας ξιφασκίας, που αρνήθηκε τη 
«χρυσή μεταγραφή» που της προσέφεραν οι Τούρκοι, για να αλ-
λάξει εθνική ομάδα, και μένει εδώ, στα κουρέλια μας, γιατί «το 
εθνόσημο δεν πουλιέται». ∆ιαμορφώνονται νέα ήθη και αξίες, 
φτιάχνονται άνθρωποι από άλλη πάστα καλύτερη από τη χαλα-
σμένη των επωνύμων, που χάσκουν άσχημοι, ως ηθικά σκιά-
χτρα από τις τηλεοράσεις μας. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι να μας 
φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην άνοιξη. Καλό μήνα και... «το 
Μάρτη ξύλα φύλαε» ...    

Ο Αλέξης με 
τους Αμερικα-
νούς πρεσβευτές
Στη φωτογραφία της διπλανής σε-
λίδας (σελ. 3) βλέπουμε τον Αλέξη 
Τσίπρα να εικονίζεται με δύο πρώην 
πρεσβευτές των ΗΠΑ στη χώρα μας. 
Ο πρώτος από δεξιά είναι ο Τόμας 
Μίλερ, γνωστός ως «καουμπόης» 
για τον τρόπο με τον οποίο εκπρο-
σωπούσε τα συμφέροντα της χώ-
ρας του στην Ελλάδα. Υπενθυμίζου-
με ότι ο Μίλερ ήταν πρεσβευτής στην 
Αθήνα από το 2001 έως το 2004 και 
συνδέθηκε η θητεία του με τις πιέ-
σεις που ασκούσε στην ελληνική 
κυβέρνηση να συμμετάσχει η Ελλά-
δα στους βομβαρδισμούς του Ιράκ, 
με τη σύλληψη της 17Ν όπου ζητού-
σε όσες περισσότερες συλλήψεις 
γινόταν, αλλά και με το σκάνδαλο 
των υποκλοπών. Στη συνέχεια ο Μί-

λερ ανέλαβε διευθυντικά καθήκο-

ντα στο Independent Diplomat που 

παρείχε συμβουλές και υποστήριξη 

στην «Τουρκική ∆ημοκρατία της Βο-

ρείου Κύπρου», δηλαδή στο Ψευδο-

κράτος της Κατεχόμενης Κύπρου. Ο 

έτερος πρώην πρεσβευτής είναι ο 

Ντάνιελ Σπέκχαρντ που υπηρέτησε 

ως πρεσβευτής στην Αθήνα από το 

2007 έως το 2010 συνέδεσε τη θη-

τεία του με τις προσπάθειες των ΗΠΑ 

να μην προχωρήσει ο ρώσικος αγω-

γός φυσικού αερίου και τη στήρι-

ξη που παρείχε η πρεσβεία στον ΓΑΠ 

για να πάρει την πρωθυπουργία. Το 

2011 διορίστηκε από τον υπόδικο 

επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιά-

δη (γνωστό και ως Λούα Λούα) πρό-

εδρο της αμαρτωλής Proton Bank, 

στην προεδρία της τράπεζας, αντικα-

θιστώντας τον ίδιο. Πιθανότατα πα-

γιδεύτηκε. Αλλά δεν ήξερε, δεν ρώ-

ταγε;  Ή Αμερικανός να είναι και ό,τι 

να ’ναι;.   

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Απριλίου 2013
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                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από τις εκλογές του Μαΐου είχα-
με τονίσει πως η στρατηγική του 
ΣΥΡΙΖΑ, για την άμεση διεκδίκη-
ση της εξουσίας, είναι αδιέξοδη. 
Πολλοί τότε θεώρησαν αυτή μας 
την άποψη ως έμμεση στήριξη 
του Σαμαρά και της μνημονιακής 
πολιτικής. Αυτό γιατί εξακολου-
θούν να κινούνται σε μια παραδο-
σιακή και δημοκοπική αντίληψη. 
Αντίθετα, είχαμε τονίσει τότε ότι, 
μέσα στον δογματισμό της και την 
ακινησία της, η λογική του ΚΚΕ 
ήταν πιο κοντά στην πραγματικό-
τητα, διότι η ανάληψη της εξουσί-
ας από ένα οποιοδήποτε αυθεντι-
κό αντιπολιτευόμενο κόμμα, για 
να μπορεί να έχει οποιαδήποτε 
προοπτική, θα πρέπει να στηρί-
ζεται είτε σε ένα υπαρκτό λαϊκό 
κίνημα, είτε σε κάποιες εναλλα-
κτικές δυνατότητες πολιτικής στο 
εσωτερικό του συστήματος, όπως 
είχε συμβεί το 1981 με την άνοδο 
του ΠΑΣΟΚ. 

Κ 
αι διαπιστώναμε πως 
στη σημερινή Ελλά-
δα απουσιάζουν και οι 
δύο αυτές δυνατότητες. 

Πρώτον, στα πλαίσια του υπάρχο-
ντος συστήματος, δεν υπήρχαν οι πο-
λιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που 
θα μπορούσαν να προτείνουν μια 
εναλλακτική διαχείριση της κρίσης, 
γι’ αυτό και σταδιακά όλες οι συστη-
μικές δυνάμεις ενώθηκαν είτε στην 
κυβέρνηση Παπαδήμου, είτε στην 
τριτοκομματική κυβέρνηση Σαμαρά. 
Γιατί η κρίση της Ελλάδας είναι τόσο 
βαθιά, ώστε η μόνη δυνατότητα ου-
σιώδους αλλαγής της πολιτικής κα-
τεύθυνσης της χώρας απαιτεί κυρι-
ολεκτικά επαναστατικές ανατροπές: 
Ένα ριζικά διάφορο μοντέλο ανάπτυ-
ξης, μία αυτόνομη και μη εξαρτώμε-
νη πνευματική ελίτ, μια νέα παραγω-
γική βάση στην οποία θα στηριχθεί η 
χώρα. Και, προπαντός, ένα λαϊκό κί-
νημα με συνείδηση των διακυβευ-
μάτων και των στόχων μιας τέτοιας 
πολιτικής. Γι’ αυτόν το λόγο, από την 
αρχή της κρίσης έχουμε βάλει ως 
στόχο μας την οικοδόμηση ενός τέ-
τοιου κινήματος και τη διαμόρφω-
ση ενός κυριολεκτικά εναλλακτικού  

προγράμματος. Στην αντίθετη περί-
πτωση, τονίζαμε, θα είναι υποχρε-
ωμένος κανείς να κάνει ένα από τα 
δύο. Είτε να προσαρμοστεί και να 
συνθηκολογήσει με τις δυνάμεις 
του μνημονίου και της εξάρτησης, 
είτε να οδηγήσει τη χώρα και το λαϊ-
κό κίνημα σε ακόμη μεγαλύτερη κα-
ταστροφή. Ή, τέλος, να κάνει και τα 
δύο αυτά ταυτόχρονα. 

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετώ-
ντας το σύνθημα ότι αποτελεί την κυ-
βερνώσα αριστερά, έθεσε σε κίνηση 
μια διαδικασία την οποία πλέον δεν 
μπορεί να ελέγξει. Οι απελπισμένες 
και ραγδαία φτωχοποιούμενες μά-
ζες των μεσαίων και των φτωχών λα-
ϊκών στρωμάτων στράφηκαν προνο-
μιακά προς αυτό, ως μία εύκολη και 
άμεση διέξοδο από την κρίση, εγκα-
ταλείποντας σε μεγάλο βαθμό το ΠΑ-
ΣΟΚ.  Έτσι, οδήγησαν αυτό το κόμ-
μα στο να μεταβληθεί στο αντίπαλο 
δέος της εξουσίας, χωρίς να διαθέ-
τει τις αντίστοιχες σχέσεις με τα λαϊκά 
στρώματα, χωρίς πραγματικό σχέδιο 
για έξοδο από την κρίση και χωρίς 
σταθερή κοινωνική βάση. Και όμως, 
είχε αυτοπαγιδευτεί στην εκλογι-
κή του επιτυχία, διότι όταν μεταβάλ-
λεσαι σε ένα εν δυνάμει κυβερνητικό 
κόμμα, είσαι υποχρεωμένος να απα-
ντήσεις στις προσδοκίες όλων εκεί-
νων τους οποίους έπεισες να σε ακο-
λουθήσουν. Άρα, θα πρέπει να συ-
ναντηθείς και με τον Σόιμπλε, και με 
τους Αμερικανούς, και να προσπα-
θήσεις να γίνεις πιο «ρεαλιστής», και 
την ίδια στιγμή να καλύψεις  και την 
κριτική που γίνεται από την αριστερή 

σου πτέρυγα, με αποτέλεσμα ένα απί-
στευτο αλαλούμ. 

Όμως, πλέον, δεν υπάρχει επι-
στροφή. Είτε μέσα σε μικρό χρονι-
κό διάστημα θα πρέπει να ανέβεις 
στην εξουσία, για να κατακρημνιστείς 
με ακόμα μεγαλύτερο πάταγο εξαι-
τίας της αδυναμίας εφαρμογής ενός 
βιώσιμου εναλλακτικού προγράμ-
ματος, είτε θα μείνεις εκτός νυμφώ-
νος και θα αρχίσει η αποσύνθεση και 
αποσυσπείρωση. Και ο κίνδυνος 
αυτής της στρατηγικής, ενός ευκαιρι-
ακού ρεσάλτου προς την εξουσία, εί-
ναι να οδηγήσει όχι μόνο στην παλι-
νόρθωση των ξεπερασμένων πολι-
τικών σχημάτων, αλλά και σε ακόμα 
μεγαλύτερη συντηρητικοποίηση της 
κοινωνίας και περαιτέρω ενίσχυση 
της ακροδεξιάς, μια και η υποτιθέμε-
νη αριστερή διέξοδος από την κρίση 
θα έχει αποδειχθεί μία φενάκη. 

Η δική μας στρατηγική, αντίστρο-

φα, της πολιτικής ανάπτυξης των 
αντιμνημονιακών δυνάμεων σε αντι-
στοιχία με τις πραγματικές ιδεολογι-
κές κατακτήσεις και τις οργανωτικές 
δομές ενός νέου ανατρεπτικού κι-
νήματος, είναι η μόνη ρεαλιστική, η 
μόνη που πατάει στα πόδια της. 

Όσο για τις επαναστατικές κορό-
νες εκείνων που όλα τα προηγού-
μενα χρόνια αποτελούσαν οργανικό 
κομμάτι του συστήματος –από τα ευ-
ρωκοινοβούλια και τις τράπεζες– και 
σήμερα σαλπίζουν μια άμεση «ανα-
τροπή», χωρίς να έχουν καμία δυ-
νατότητα εφαρμογής της, αποτελούν 
μια εύκολη και ανέξοδη δημοκοπία 
με καταστροφικά χαρακτηριστικά. 

Εμείς, καθώς επί σαράντα χρόνια 
αντιστρατευόμαστε αδιάλειπτα το κα-
θεστώς της εξάρτησης και του παρα-
σιτισμού, επειδή είμαστε όντως εκτός 
συστήματος και αποκλεισμένοι από 
αυτό, έχουμε συνείδηση και των δι-
ακυβευμάτων της παρούσας κρί-
σης, αλλά και της βαθύτερης παρακ-
μής του ελληνισμού. Γι’ αυτό και δεν 
είμαστε διατεθειμένοι να συμπορευ-
τούμε με επαναστάτες βορείων προ-
αστίων, που θέλουν να κρύψουν τις 
βίλες τους πίσω από ανέξοδες επα-
ναστατικές κραυγές. ∆ιότι βέβαια, την 
αποτυχία τους θα την πληρώσει για 
άλλη μια φορά «το πόπολο», και όχι 
οι ίδιοι. Εξάλλου, και  σε όλες τις χώ-
ρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, οι 
παλιοί γραφειοκράτες μεταλλάχθη-
καν στους νέους ολιγάρχες. 

Σήμερα, είναι ανάγκη να διατυ-
πώσουμε ένα πρόγραμμα ριζικής 
ανατροπής του καθεστώτος της εξάρ-

τησης και του παρασιτισμού, και ταυ-
τόχρονα να αρχίσουμε να  οικοδο-
μούμε τη δύναμη που να μπορεί 
να το πραγματοποιήσει. ∆ηλαδή, να 
ενισχύουμε τις δομές αλληλεγγύης, 
τα συνεταιριστικά εγχειρήματα, τις 
λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην 
εφαρμογή των μνημονιακών μέ-
τρων, με δύο λόγια τη λαϊκή αντίστα-
ση, με στόχο κάποια στιγμή να ενω-
θεί η προγραμματική διάσταση και 
το λαϊκό σώμα. 

Μόνο τότε είναι δυνατό να προ-
τείνει κανείς μια άμεση εναλλαγή 
στην εξουσία, μια ανατροπή, με όλες 
τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτή. 
∆ιαφορετικά, θα παγιδευτεί στο δί-
λημμα στο οποίο βρίσκεται σήμε-
ρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας: Είτε της 
προσαρμογής, ώστε να καταλάβει τον 
χώρο του παλαιού ΠΑΣΟΚ για να γί-
νει αποδεκτός ως εναλλακτική λύση 
στα πλαίσια του υπαρκτού συστήμα-
τος, είτε της σταδιακής αποδόμησης 
του ίδιου του πολιτικού εγχειρήμα-
τος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε και των δύο ταυ-
τόχρονα. 

Η στρατηγική του Γκρίλλο στην 
Ιταλία –είναι αλήθεια, σε συνθήκες 
πολύ πιο εύκολες από την Ελλάδα– 
είναι πιο κοντά στην πραγματικότη-
τα και στα αιτήματα των καιρών. Ένα 
αντισυστημικό κίνημα το οποίο δεν 
διεκδικεί ούτε δέχεται να συμμετά-
σχει ακόμα στην εξουσία, εκφράζο-
ντας έναν άλλο κόσμο και έναν άλλο 
τρόπο διεξαγωγής της πολιτικής. 

 Πάντως, βρισκόμαστε σε μια 
κομβική στιγμή. Η τριτοκομματική 
κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβά-
λει τα νέα μέτρα που απαιτεί η τρόι-
κα και η Μέρκελ. Η κατάρρευση της 
νεοφιλελεύθερης στρατηγικής στην 
Ιταλία έχει αποδυναμώσει τις μνη-
μονιακές δυνάμεις στην Ελλάδα και 
το διευθυντήριο στην Ευρώπη. Είναι 
μια στιγμή που το κίνημα μπορεί να 
βάλει ως το αίτημα να τεθεί φραγμός 
στην πολιτική της τριτοκομματικής 
κυβέρνησης και να κερδίσει και ση-
μαντικές τακτικές νίκες (στη φορολο-
γία, στα δάνεια, σε μέτρα για την ανερ-
γία και τους αγρότες), ενώ παράλλη-
λα να κάνει ένα βήμα παραπέρα και 
να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρ-
φωση του νέου πολιτικού τοπίου που 
θα αναδειχθεί  αναπόφευκτα μέσα σε 
ένα ή δύο χρόνια στη χώρα μας.

Το αδιέξοδο μιας στρατηγικής 
Οι αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και η ριζική προοπτική των κινημάτων 

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Είναι μια στιγ-

μή που το κί-

νημα μπορεί να 

βάλει ως αίτημα 

να τεθεί φραγ-

μός στην πολι-

τική της τρικομ-

ματικής κυβέρ-

νησης

Ο Αλέξης Τσίπρας, πανευτυχής,  με τους πρώην πρεσβευτές των ΗΠΑ, Τόμας Μίλερ (πρώτος από δεξιά), τον λε-
γόμενο  «καουμπόη» και τον Ντάνιελ Σπέκχαρντ (δεύτερος από αριστερά, βλέπε σχόλιο στη σελ. 2)
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     ΕΛΛΑ∆Α

∆ 
υστυχώς, λόγω της προ-
εκλογικής περιόδου, 
δεν προσέξαμε όσο 
θα έπρεπε το θέμα της 

ιδρύσεως του «Κινήματος των Τουρ-
κοκυπρίων Ρεπουμπλικάνων» στην 
Ελεύθερη Κύπρο. 

Η χρονική στιγμή που επιλέχθη-
κε από τους ιδρυτές του κινήματος 
(μεσούσης της προεκλογικής περι-
όδου), για την υποβολή της αίτησης 
για την αναγνώριση στα αρμόδια νο-
μικά όργανα της Κυπριακής ∆ημο-
κρατίας, μάλλον ύποπτη μπορεί να 
χαρακτηρισθεί. 

Η εφημερίδα των κατεχομένων 
«Αφρίκα» αναφέρει ότι στον Νότο δι-
αμένουν αυτή τη στιγμή 20 χιλιάδες 
Τ/Κ. Σύμφωνα με τον εκδότη της , Σε-
νέρ Λεβέντ: 

«Ο ρόλος των Τ/Κ στις ελεύθε-
ρες περιοχές δεν πρέπει να υποτιμά-

ται καθόλου. Υπογραμμίζοντας ότι σε 
περίπτωση που η παρούσα κατάστα-
ση στο νησί συνεχίσει να διατηρεί-
ται ως έχει, τότε σε λίγα χρόνια όλοι 
οι Τ/Κ θα εγκαταλείψουν τον Βορρά 
για να εγκατασταθούν στις ελεύθερες 
περιοχές, και ο Βορράς θα παραμεί-
νει στους εποίκους». 

Την ίδρυση του ΤΙΚ κινήματος 
θα πρέπει να τη δούμε μέσα σε συ-
γκεκριμένα πλαίσια και θα πρέπει να 
λάβουμε υπ’ όψιν μας τις παρενέργει-
ες που σίγουρα θα έχει όσον αφορά 
την Κυπριακή ∆ημοκρατία. 

Θα ήταν μεγάλο λάθος αν αντιμε-
τωπίζαμε την ίδρυση του κόμματος 
μόνο στη βάση του αν οι Τ/Κ έχουν 
το δημοκρατικό δικαίωμα να το ιδρύ-
σουν όντας πολίτες της Κ.∆. Προφα-
νώς, αν το θέσουμε έτσι αφηρημένα, 
έχουν αυτό το δικαίωμα. 

Επίσης, θα μας οδηγούσε σε λαν-
θασμένες εκτιμήσεις αν επικροτού-
σαμε το γεγονός, διότι απλά και αό-
ριστα πιστεύουμε ότι αυτό συμβάλ-

λει στην επαναπροσέγγιση του Τ/Κ 
με τους Ε/Κ. 

Οι Τ/Κ έχουν μια συγκεκριμέ-
νη ιστορική πορεία στα πλαίσια του 
κυπριακού χώρου. Ειδικά μετά τον 
∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 
η ελληνική πλειοψηφία του νησιού 
αποφάσισε να διεκδικήσει με δυνα-
μικότερο τρόπο το δικαίωμά της για 
αυτοδιάθεση, οι συμπεριφορές και 
οι στοχεύσεις που επιλέχθηκαν από 
τους Τ/Κ τούς έθεσαν στον αντίποδα. 

Αργότερα, με την ίδρυση της Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας οι Τ/Κ δεν 
επέλεξαν τη συνύπαρξη με τους 
Ε/Κ αλλά, αντίθετα, επέλεξαν να κα-
ταστούν «στρατηγική μειονότητα» 
και να εξυπηρετήσουν τις στρατηγι-
κές στοχεύσεις της Τουρκίας εναντί-
ον της Κ.∆. 

Οπότε, όσον αφορά το «πιστοποι-
ητικό του πρότερου έντιμου πολιτι-
κού βίου», αυτό δεν μπορεί να δοθεί 
στους πρώην συνοίκους μας. 

Το γεγονός ότι, υπάρχει το ενδε-

χόμενο, το κίνημα των Τ/Κ Ρεπου-
μπλικάνων να εμπνεύστηκε, να χρη-
ματοδοτήθηκε και να καθοδηγεί-
ται από τις τουρκικές μυστικές υπη-
ρεσίες, μας δείχνει ότι θα υπάρξουν 
δυσάρεστες παρενέργειες από τη 
λειτουργία του. Σ’ αυτό το σημείο ας 
θυμηθούμε τι γράφει ο Α. Νταβού-
τογλου στο βιβλίο του Το Στρατηγι-
κό βάθος (σελ. 279): «Ακόμη κι αν 
δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμά-
νος Τούρκος εκεί (σ.σ.: στην Κύπρο), 
η Τουρκία θα όφειλε να διατηρεί ένα 
κυπριακό ζήτημα». Η πρόταση αυτή 
μάς φανερώνει την τουρκική συλλο-
γιστική, γιατί λοιπόν ο ίδιος στρατη-
γικός νους να μην προχωρούσε λίγο 
ακόμα: «Έστω και αν δεν ιδρυόταν 
ένα Τ/Κ κόμμα στον ρωμέικο τομέα 
της Κύπρου (για να ακολουθήσω την 
τουρκική ορολογία), η Τουρκία θα 
όφειλε να το ιδρύσει»! 

Για να μην κατηγορηθούμε ως 
συνωμοσιολόγοι, ας πάρουμε άλλο 
ένα σενάριο. Σ’ αυτό βλέπουμε τους 

«Τ/Κ Ρεπουμπλικάνους» να διακρί-
νονται από τις αγνότερες και δημο-
κρατικότερες προθέσεις. Να ρωτή-
σουμε λοιπόν: 1) Πόσο εύκολο είναι 
η Τουρκία να το αλώσει και στη συνέ-
χεια να το καταστήσει όργανο της πο-
λιτικής της στις ελεύθερες περιοχές; 
2) Τι θα σήμαινε ένας τέτοιου μεγέ-
θους ∆ούρειος Ίππος μέσα στα πλαί-
σια της Κ.∆.; ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη 
γνώση για να απαντήσει κανείς, ας 
παρατηρήσουμε απλώς την επιρροή 
που ασκεί η Τουρκία μέσα από τα 
μειονοτικά κόμματα στη Βουλγαρία. 
Και στα καθ’ ημάς, ας δούμε τι παιχνί-
δια δύναται να παίζει –όπως και παί-
ζει– η Τουρκία στη Θράκη (ακόμα 
και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο). 

Αν παραγνωρίσουμε την καλά 
επεξεργασμένη και σε πολλά επίπε-
δα εφορμούσα τουρκική στρατηγική 
απέναντι στην Κ.∆., θα ξυπνήσουμε 
ένα πρωί και θα διαπιστώσουμε ότι 
από αυτή μας έμεινε, μόνον, ένα άδειο 
και διάτρητο κέλυφος. 

Οι Τ/Κ δεν επέλεξαν τη συνύπαρξη με τους Ε/Κ αλλά, αντίθετα, επέλεξαν να καταστούν «στρατηγική μειονότητα» 

Το κίνημα «Τουρκοκύπριων Ρεπουμπλικάνων»

Του Σάββα Μαστραππά

Πάει η πενταετία του Χριστόφια. 
Πάει και αυτός ο –χωρίς αμφιβο-
λία– χειρότερος πρόεδρος που 
έτυχε να κυβερνήσει αυτήν τη 
«χώρα». 

Τ 
ρία πράγματα κρατάμε 
από τη διακυβέρνηση 
Χριστόφια:

1) Την κατάρρευση της 
οικονομίας,

2) την τραγωδία στο Μαρί, και
3) το γεγονός ότι δεν κατάφερε 

να λύσει το Κυπριακό, παρά τις γεν-
ναίες του υποχωρήσεις.

∆εν μας ενδιαφέρει να αναλύ-
σουμε αυτές τις τρεις πτυχές της δια-
κυβέρνησής του. Τις πρώτες δύο τις 
ζούμε ακόμα στο πετσί μας και για 
την τρίτη ευχαριστούμε ξανά τους 
«αδελφούς» Τούρκους, που πάλι 
μας έσωσαν.

Τώρα μας ήρθε νέος πρόεδρος, 
ένας νέος Χριστόφιας της γαλάζιας 
δεξιάς. Εμείς, όπως σας υποσχεθή-
καμε, είμαστε ξανά άγρια αντιπολί-
τευση. 1.825 τζιαι πόψε.

Ο Αναστασιάδης είναι ό,τι χειρό-
τερο έχει να παρουσιάσει η κυπρι-
ακή κεντροδεξιά. Υπό αυτήν την έν-
νοια, είναι ίδιος και απαράλλακτος 
ο Χριστόφιας, μόνο που ο Χριστό-

φιας δεν είχε το άλλοθι μιας εθνι-
κής παράταξης, ούτε μιλούσε εκ μέ-
ρους της εθνικοφροσύνης. Αυτό κά-
νει τον Αναστασιάδη πολύ επικίνδυ-
νο και, με δεδομένη την υποστήριξη 
και του ΑΚΕΛ και του ∆ΗΚΟ στο 
εθνικό ζήτημα, είναι θέμα χρόνου η 
εκκίνηση της πορείας προς το τέλος 
της Κύπρου όπως την ξέραμε. Ούτε 
την ομοσπονδία γλιτώνουμε ούτε 
την προτεκτορατοποίηση ούτε την 
πλήρη εξάρτηση από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και την υποδούλωσή μας 
στο άρμα των τραπεζιτών και της πα-
γκοσμιοποίησης.

Τώρα αρχίζουν τα πολύ δύσκο-
λα, διότι δεν θα είναι ένας άθεος 
κομμουνιστής, βλάκας του χωριού, 
που θα μας κυβερνά και θα θέλει να 
μας ξεπουλήσει, αλλά ένας αλαζονι-
κός «δικός μας», «εθνικόφρων», ευ-
ρωπαϊστής και φίλος της Μέρκελ, 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
και άλλων ευρωπαϊκών φασιστικών 
καθαρμάτων. Όλα αυτά ρίχνουν 
άπειρη στάχτη στα μάτια του πόπο-
λου. Γνωρίζω άτομα με πολύ ψηλή 
νοημοσύνη, που ακόμη πιστεύουν 
πως η εσωτερική αντίσταση των, 
έστω αλλοτριωμένων, «εθνικιστών» 
του ∆ΗΣΥ και του ∆ΗΚΟ θα μπο-
ρεί να βάλει φρένο στις ορέξεις των 
κρυφοεθνομηδενιστών αγγλόφρο-
νων συναγερμικών.

Έλεος, λέω. Είδαμε αυτές τις αντι-

στάσεις όλα αυτά τα χρόνια και ει-
δικά κατά τη διακυβέρνηση Κληρί-
δη, όπου συντελέστηκε και το τελικό 
χτύπημα στους γριβικούς ενωτικούς 
αγωνιστές της βάσης του Συναγερ-
μού.

Τώρα όλα έχουν αλλάξει. Στην 
Κύπρο μπορεί οι πάντες να μιλούν 
για εθνικό πρόβλημα, αλλά άλλη 
σημασία προσδίδουν πια στις λέξεις. 
Ούτε η λέξη ελευθερία έχει πια το 
παλιό της νόημα. Η Κύπρος πια δεν 
είναι οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες 
μας. Μια άλλη Κύπρος κυριαρχεί 
στην καθημερινή μας ζωή. Μια κοι-
νωνία του λάιφσταϊλ, της κατανά-
λωσης και της τηλεοπτικής αποβλά-
κωσης. Μια κοινωνία των υπηρεσι-
ών και των αστικών επαγγελμάτων. 
Πάει πια η αγροτική Κύπρος, πάει 
πια και η αστική γειτονιά και ενορία. 
Πάει πια κι αυτή η ελάχιστη ντόπια 
παραγωγή. Χωρίς αυτά, η Κύπρος 
παραμένει ένας χώρος χωρίς εθνι-
κή συνείδηση, χωρίς αντιστάσεις, 
χωρίς ταυτότητα. ∆εν ξέρω για πό-
σον καιρό ακόμη θα αντέξει αυτό το 
15% των Ελλήνων να μας κρατάει σ’ 
αυτήν τη γη. ∆εν ξέρω πια αν αυτό το 
15% των Ελλήνων έχει τα κότσια ν’ 
αντισταθεί στη λαίλαπα των νεοθω-
μανών, νεοναζί και νεοεγγλέζων. Ο 
εχθρός πια δεν είναι και τόσο ορα-
τός, ούτε χτυπάει αίφνης στο ψα-
χνό. Ο εχθρός είναι πια σαν την αρ-

ρώστια: λίγο λίγο μας ρίχνει κάτω, 
ώσπου να πέσουμε και να μην ξα-
νασηκωθούμε ή, αν σηκωθούμε, να 
σηκωθούμε μεταλλαγμένοι.

Οι εκλογές τελείωσαν. Το ∆Η-
ΣΑ¬ΚΕΛ θριάμβευσε. Ο κόσμος 
πανηγύρισε την απομάκρυνση του 
Χριστόφια, αλλά δεν κατάφερε να 
δώσει μια άλλη προοπτική σ’ αυτόν 
τον τόπο. Επικράτησε η άλλη εκδο-
χή του Χριστόφια, αυτή που μπορεί 
να κάνει εξίσου γενναιόδωρες προ-
σφορές στους Τούρκους και στους 
Ευρωπαίους, τραγουδώντας ταυ-
τοχρόνως και τον Εθνικό μας Ύμνο. 
Επικράτησε το άλλο άλογο της βρε-
τανικής επικυριαρχίας. Επικράτη-
σαν οι νεοκύπριοι της δεξιάς, ανε-
ξαρτήτως αν οι οπαδοί τους επιμέ-
νουν να ντύνονται με την ελληνική 
σημαία ως παραταξιακοί χουλιγκά-
νοι. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δού-
με γιατί ακόμη ο κόσμος του ∆ΗΣΥ 
δεν μπορεί να αποβάλει την ελληνι-
κή σημαία και τα άλλα σύμβολα του 
έθνους. Αυτά, όμως, ας τ’ αφήσουμε 
για μια άλλη φορά.

Η ουσία βρίσκεται αλλού: Πύρ-
ρειες είναι οι νίκες του ∆ΗΣΑΚΕΛ. 
Ο Αναστασιάδης είναι πρόεδρος 
από προδοσία. Αν οι παπαδοπου-
λικοί του ∆ΗΚΟ δούλευαν για τον 
Λιλλήκα και αν οι αποστάτες του 
Συλλούρη δεν επιθυμούσαν δια-
καώς να επιστρέψουν στο μαντρί, 

σήμερα άλλος θα ήταν πρόεδρος. 
Ο Αναστασιάδης και ο Μαλάς, αν 
τους αφαιρέσουμε τα λευκά, τα άκυ-
ρα και την αποχή, δεν πήραν ο ένας 
πάνω από το 40% και ο άλλος πάνω 
από το 35% του κυπριακού πληθυ-
σμού – τόσο τους εμπιστεύεται ο κό-
σμος. Αλλά και αυτά ακόμη τα ποσο-
στά τα πήραν εξαιτίας της ΠΟΛΩ-
ΣΗΣ που δημιούργησαν μεταξύ δε-
ξιάς και αριστεράς και εξαιτίας του 
ουσιαστικού ΜΙΣΟΥΣ μεγάλης με-
ρίδας του λαού μας προς ΧΡΙΣΤΟ-
ΦΙΑ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η. ∆εν είναι 
λίγοι αυτοί του αντικατοχικού στρα-
τοπέδου που ψήφισαν Αναστασιά-
δη με το χέρι τους να τρέμει, μόνο 
και μόνο για να φύγει το επαίσχυντο 
ΑΚΕΛ από τη μέση• και δεν είναι λί-
γοι εκείνοι οι αντικατοχικοί που ψή-
φισαν Μαλά, γιατί ακριβώς γνωρί-
ζουν πόσο επικίνδυνος είναι ο Ανα-
στασιάδης.

Τώρα εμείς, οι ηττημένοι, οφεί-
λουμε να κάνουμε την αυτοκριτι-
κή μας και να προχωρήσουμε στη 
σύσταση ενός ρωμαλέου ελληνι-
κού εθνικοαπελευθερωτικού 
αντι ομοσπονδιακού κινήματος 
και, μαζί με τους συναγωνιστές μας 
στην Ελλάδα, να δώσουμε τη μεγά-
λη μάχη, για να παραμείνουμε στον 
τόπο μας και Έλληνες και ελεύθεροι. 
Όσοι πιστοί.

Να προχωρήσουμε στη σύσταση ενός ρωμαλέου ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος.

Έχετε γεια βρυσούλες 
Του Βάσου Φτωχόπουλου
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Η εκλογή του Νίκου Αναστασι-
άδη, και μάλιστα με το πιο ψηλό 
ποσοστό που έλαβε υποψή-
φιος πρόεδρος στη μετά -Μα-
κάριο εποχή, οφείλεται σε ένα 
πολύ μεγάλο μέρος στην πεντα-
ετία Χριστόφια και στην οικο-
νομική κρίση. Ήταν τόσο κατα-
θλιπτικά τα αδιέξοδα της διακυ-
βέρνησης, τόσο καθοριστικά τα 
στοιχεία ανασφάλειας και αβε-
βαιότητας στην οικονομία, τόσο 
έντονες οι διαψεύσεις και οι 
απογοητεύσεις στη διαχείριση 
του Κυπριακού και τόσο έντο-
νες οι προκλήσεις και οι αντι-
φάσεις του ∆ημήτρη Χριστό-
φια σε όλους τους τομείς, που 
έριξαν στο περιθώριο όλη την 
ιστορία πριν το 2008. Και μαζί 
και ειδικά την ιστορία του Νί-
κου Αναστασιάδη. Ενδεικτικό 
είναι ότι, σε όλη την προεκλο-
γική περίοδο, το Κυπριακό συ-
ζητήθηκε ελάχιστα και όλες οι 
προεκλογικές δημοσκοπήσεις 
έδειχναν ότι, για πρώτη φορά 
στην ιστορία, πρωτεύοντα λόγο 
στις αποφάσεις της κοινής γνώ-
μης είχε πρώτα η οικονομία και 
μετά το Κυπριακό.

Τ 
ους τελευταίους μήνες 
πριν τις εκλογές, ο λαός 
πέρασε απίστευτη πίεση 
με τις διαπραγματεύσεις 

με την τρόικα, τις επίσημες παραδο-
χές για τα άδεια κρατικά ταμεία, τις 
έξωθεν παρεμβάσεις (κυρίως των 
Γερμανών), τις περικοπές μισθών 
και άλλων ωφελημάτων, τις τραγικές 
ιστορίες δεκάδων χιλιάδων πολιτών, 
που από τη μια στιγμή στην άλλη 
βρέθηκαν στην ανεργία και στις ου-
ρές των κοινωνικών συσσιτίων, τις 
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
κυρίως οικογενειακές, που έβαλαν 
λουκέτο. Μαζί με όλα αυτά, η κατα-
λυτική για την οικονομία εκκρεμό-
τητα των δύο μεγάλων τραπεζών, 
που βρέθηκαν πολλές φορές τελευ-
ταία ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Σε 
αυτό το πλαίσιο, δεν υπήρξε περι-
θώριο να σκεφτεί κάποιος κάτι άλλο 
εκτός από μια επιλογή νέου προέ-
δρου που θα είχε την ικανότητα (πά-
ντα σε σύγκριση με τον απερχόμενο 
πρόεδρο), τις διασυνδέσεις, την κομ-
ματική πλειοψηφία και την πολιτική 
ωριμότητα να εκτονώσει αυτή την 
πίεση και να προσφέρει μια κάποια 
λύση. Ακόμα κι αν αυτή η λύση θα 

είναι σίγουρα η λύση της τρόικας! 
∆ιότι έχει κι αυτό τη σημασία του. Ο 
λαός δεν είναι ξαφνικά «νεοφιλελεύ-
θερων αντιλήψεων» και θέλει να του 
πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις, 
να του επιβάλλουν ωράρια, να ελέγ-
χει η τρόικα ακόμα και τα νομοσχέ-
δια ή άλλες διαδικασίες που αφο-
ρούν το φυσικό αέριο. Αλλά, η αβε-
βαιότητα όλων των προηγούμενων 
χρόνων, που εξαφάνισε κάθε οικο-
νομική δυναμική και πάγωσε την 
αγορά, τον έφερε σε τέτοια απόγνω-
ση, που έλεγε «ας είναι και με την 
τρόικα», φτάνει να λήξει η αβεβαι-
ότητα και να ξεκινήσει η ανάκαμ-
ψη. Από την άλλη ο Χριστόφιας, κυ-
ρίως κατά την πρώτη περίοδο, όταν 
υποσχόταν λύση μαζί με τον Ταλάτ, 
είχε δημιουργήσει μεγάλες προσ-
δοκίες για το Κυπριακό. Όταν άρχι-
σαν να αποκαλύπτονται τα πραγμα-
τικά στοιχεία αυτού που ο ίδιος θε-
ωρούσε «λύση», και όταν αποδεί-
χθηκε ξανά πόσο αδιάλλακτη είναι 
η Άγκυρα, αλλά και οι Τουρκοκύ-
πριοι, επήλθε η απογοήτευση, που 
στην πορεία του χρόνου μετατράπη-
κε σε πλήρη αδιαφορία, καθώς δεν 
διαφαινόταν καμιά εξέλιξη στον ορί-
ζοντα. Έτσι απέμεινε να καθορίζει τα 
πάντα η οικονομία. Ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, αναγνωρίζοντας ότι βρισκό-
ταν σε δυσμένεια λόγω του 2004, 
επιστράτευσε την πιο μεγάλη ομάδα 
επικοινωνιολόγων και παρουσίασε 
προτάσεις και ιδέες (π.χ. άλλος, όχι ο 
ίδιος, διαπραγματευτής, συναποφά-
σεις στο Εθνικό Συμβούλιο) που στα 

μάτια του κόσμου φαίνονταν ικανές 
αμυντικές γραμμές στη γνωστή φι-
λοσοφία Αναστασιάδη στο Κυπρια-
κό, που ούτως ή άλλως δεν απασχο-
λούσε το λαό σε αυτή τη φάση.

Το πρόβλημα τώρα είναι ότι η 
νέα κυβέρνηση έχει να διαχειρι-
στεί πολύ επείγοντα ζητήματα και 
σχεδόν προκαθορισμένα. Πρέπει 
να βρεθούν χρήματα για τις κρατι-
κές υποχρεώσεις, πρέπει να αντι-
μετωπιστεί η απαίτηση του Γιού-
ρογκρουπ για έλεγχο από ιδιωτι-
κό οίκο για το ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος και για τις ρωσικές κα-

ταθέσεις, πρέπει να ξεπεράσει τα 
προβλήματα που βάζουν οι Γερμα-
νοί κυρίως (οι οποίοι βρίσκονται σε 
προεκλογική περίοδο), πρέπει τελι-
κά να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
δανειοδότησης η οποία είναι συμ-
φωνημένη από την προηγούμενη 
κυβέρνηση. Η διαφορά λοιπόν εί-
ναι ότι, με την εκλογή Αναστασιάδη, 
υπάρχει πλέον συγκεκριμένη πο-
λιτική που θα ακολουθηθεί: Είναι 
η μνημονιακή πολιτική, αλλά αυτή 
τη φορά με απόλυτη κυβερνητική 
επίγνωση της οικονομικής πολιτι-
κής την οποία το νέο κυβερνών κόμ-
μα και ο νέος πρόεδρος ασπάζονται. 
∆εν νομίζουμε ότι υπάρχουν περι-
θώρια για να αλλάξουν πολλά επί 
της ουσίας από όσα συμφώνησε η 
προηγούμενη κυβέρνηση και από 
όσα τετελεσμένα υπάρχουν μπρο-
στά στη νέα κυβέρνηση. Θα αλλά-
ξει όμως σίγουρα ο τρόπος διαχεί-
ρισης των εξελίξεων. Και αυτό ακρι-
βώς είναι που εξέλεξε ο λαός την 
περασμένη Κυριακή: Τον διαχειρι-
στή της κρίσης και του συμφωνημέ-
νου μνημονίου. (Αναγκαία υπενθύ-
μιση: Πολλές από τις πρόνοιες του 
μνημονίου άρχισαν να εφαρμόζο-
νται μονομερώς από την ελληνοκυ-
πριακή πλευρά από τον περασμένο 
Νοέμβριο, εκκρεμεί μόνο το μέρος 
που αφορά την τρόικα, δηλαδή την 
παροχή του δανείου. Ακόμα και αν 
δεν εγκριθεί το δάνειο, οι Ελληνοκύ-
πριοι εργαζόμενοι έχουν ήδη περι-
κοπές μισθών και συντάξεων, αλλα-
γές ωραρίων στο δημόσιο κ.ά. όπως 

συμφωνήθηκαν με την τρόικα). 
Μια ακόμα σημαντική εξέλι-

ξη, που προέρχεται από το εκλογι-
κό αποτέλεσμα, είναι το ποσοστό 
που εξασφάλισε ο Γιώργος Λιλλή-
κας. Ένας υποψήφιος που ξεκίνη-
σε μόνος τη διεκδίκηση της προε-
δρίας και στη συνέχεια υποστηρί-
χθηκε από την Ε∆ΕΚ με κομματικό 
ποσοστό κοντά στο 8%, εξασφάλισε 
στον πρώτο γύρο 25%. Αυτό, ασφα-
λώς δημιουργεί νέα δεδομένα στον 
χώρο, που εκφράζει τους πολίτες 
ανάμεσα στα δύο άκρα, και ήδη Λιλ-
λήκας, Ε∆ΕΚ, στελέχη του ∆ΗΚΟ 
και του ΕΥΡΩΚΟ έχουν ξεκινήσει 
μια διαδικασία προβληματισμού, 
που οπωσδήποτε στο τέλος θα οδη-
γήσει στη δημιουργία ενός κινήμα-
τος που θα προσπαθήσει να εκφρά-
σει αυτό το ποσοστό. ∆εν είναι κα-
θόλου εύκολο να ξεπεραστούν οι 
κομματικές και οι προσωπικές βλέ-
ψεις αυτών των πολιτικών στελεχών 
για να δώσουν κοινό πολιτικό στίγ-
μα, όμως η μάζα των πολιτών υπάρ-
χει και αναζητά χώρο έκφρασης. Αν 
αυτό θα το επιχειρήσει μόνος του ο 
Γ. Λιλλήκας, αν θα εμπλακεί και η 
Ε∆ΕΚ ή άλλα στελέχη του χώρου, 
είναι ακόμα κάτι που δεν μπορεί να 
απαντηθεί αμέσως. Πολλά θα εξαρ-
τηθούν από τις εξελίξεις στο ∆ΗΚΟ, 
που θα έχει εκλογικό συνέδριο τους 
επόμενους μήνες (πρέπει να γίνει το 
Μάρτιο, αλλά θα αναβληθεί σίγου-
ρα), όπως και στο ΕΥΡΩΚΟ, όπου 
ήδη ο Νίκος Κουτσού έχει αρχίσει 
να μιλά για νέο κόμμα.

                                                                                                                                 ΕΛΛΑ∆Α

Η επόμενη ημέρα των κυπριακών εκλογών
Του Άριστου Μιχαηλίδη

Στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα το Κυπριακό συζητήθηκε λιγότερο από κάθε άλλη φορά 

Ο Νίκος Αναστασιάδης, αναγνωρίζοντας ότι βρισκόταν σε δυσμένεια λόγω του 2004, επιστράτευσε την πιο μεγάλη ομάδα επικοινωνιολόγων
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Βία και πολιτική στην αυταρχική δημοκρατία

Τρία μνημονιακά χρόνια στην 
κατεχόμενη Ελλάδα, τα μάτια 
μας είδαν πολλά. Ατσάλινα τείχη 
στη Βουλή, ερπυστριοφόρα νέου 
τύπου (ο περιβόητος Αίαντας), 
άγριο ξύλο και χημικά σε νέους, 
ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά, 
ειρηνικούς διαδηλωτές και εν 
γένει απλό κόσμο. Αλησμόνητη 
έμεινε η βάρβαρη καταστολή στο 
Σύνταγμα το καλοκαίρι του 2011 
στο μεσοπρόθεσμο, όπως και τον 
Φλεβάρη του ’12 στην ψήφιση 
του μνημονίου ΙΙ. 

Σ 
τα πρώτα χρόνια της 
μνημονιακής καταστο-
λής, φαινόμενα μηδε-
νισμού και τρομοκρα-

τίας –με ρίζες στον ∆εκέμβρη του 
’08– έχουν περιθωριακό ρόλο. Το 
πολύ πολύ να δίνουν την αφορμή 
της καταστολής των Αγανακτισμέ-
νων, καταστολής προαποφασισμέ-
νης από την κατοχική εξουσία. 

Μετά τις εκλογές και την προσω-
ρινή υποχώρηση των κινημάτων, 
φαινόμενα τέτοια άρχισαν να ξανα-
εμφανίζονται, κι επειδή μεγάλα τμή-
ματα του αριστερού ή αντιεξουσια-
στικού χώρου χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ιδεολογικη-πολιτική αδρά-
νεια ως προς τα φαινόμενα, με συνέ-
πεια να χρονίζουν πλήττοντας τα κι-
νήματα, πρέπει δυστυχώς να επανα-
ληφθεί μια συζήτηση περί βίας και 
πολιτικής. 

Η ρήση του Καρόλου Μαρξ, 
πως «η βία είναι η μαμή της ιστο-
ρίας», έχει παρεξηγηθεί, όπως και 
πολλά άλλα. Βάσει αυτού, οι ατομικι-
στές αναρχικοί των τελών του 19ου 
αιώνα πίστευαν ότι, με μια εγκυκλο-
παίδεια και μια βόμβα, μπορεί κα-
νείς να αλλάξει τον κόσμο. 

Τα δύο πρότυπα της βίας. 
α) Το πολιτικό ιακωβίνικο μο-

ντέλο 
Εδώ η βία θεωρείται ως ένα τα-

κτικό εργαλείο ορθολογικής επιδίω-
ξης ενός μη βίαιου σκοπού (π.χ. σο-
σιαλισμός, αταξική κοινωνία). Ανα-
θέτει λοιπόν την άσκηση και την 
οργάνωση της βίας σε μια ελιτίστι-
κη πρωτοπορία (το Κόμμα, το Κρά-
τος κ.λπ.) 

β) Το πολιτικό ακτιβιστικό 
μοντέλο 

Εδώ η βία παρουσιάζεται ως μια 
καθ’ εαυτήν επαναστατική εμπειρία. 
Αποθεώνεται μέσω αυτής, ως σκο-
πός και μέσο μιας ατομικότητας ή 

μιας ομάδας, που δεν αντιπροσω-
πεύει ούτε αντιπροσωπεύεται από 
κανέναν. 

Και στα δύο πρότυπα υπάρχει το 
κοινό της ηθικότητας του σκοπού. Η 
«σκοπότητα» όπως έλεγε ο Ν. Ζαχα-
ριάδης στην Έλλη Αλεξίου. 

Θα ήταν αφελές να παραβλέ-
ψουμε το ότι τα δύο πρότυπα δεν εί-
ναι οργανικά δεμένα με την ανάπτυ-
ξη των εργατικών κινημάτων ήδη 
από τα πρώτα τους βήματα. Η αλή-
θεια είναι ότι έχουν προκύψει ως 
επιρροές της αστικής πολιτικής πα-
ράδοσης. Απ’ τον Μακιαβέλι μέχρι 
τον Καρλ Σμιτ, η πολιτική ορίζεται 
ως επιστημονική τεχνική εξουσίας 
ξέχωρη από την ηθική και ενσαρ-
κούμενη σ’ ένα πολιτικό υποκείμε-
νο όπως ο Ηγεμών, το Κράτος ή το 
Κόμμα. Σ’ αυτή την αστική πολιτική 
παράδοση περιλαμβάνεται και μια 
άλλη, συμπληρωματική: Η παρά-
δοση της πρόσκαιρης θυσίας, προς 
όφελος του τελικού σκοπού. ∆ιόλου 
τυχαία, παραπλήσιες φράσεις χρη-
σιμοποιεί ο Μαξ Βέμπερ για να πε-
ριγράψει τη σχέση μεταξύ της προτε-
σταντικής ηθικής και του πνεύματος 
του καπιταλισμού. Σε αυτά τα χνά-
ρια, λοιπόν, έρχονται να βαδίσουν 
οι… Νετσάγιεφ, Στάλιν και Πολ Ποτ. 

Όμως, εκείνο που ίσως μας εν-
διαφέρει πιο άμεσα, είναι ο πολιτι-
κοακτιβιστικός τύπος βίας. Όταν οι 
κοινωνικές αντιστάσεις υποχωρούν, 
ο τύπος αυτής της βίας εκφράζεται 
συμβολικά και θεατρικά, θέλοντας 
να υποκαταστήσει την ελλείπουσα 
σύγκρουση. Οι ιεροτελεστίες του 
μας είναι γνωστές: Η μολότωφ που 

πετιέται μέσα από άλλα μπλοκ, ανυ-
ποψίαστων διαδηλωτών, τα συστη-
ματικά σαπίσματα κ.ο.κ. 

∆εν πρέπει να συγχέει κανείς τη 
βία ως αυτοσκοπό με την κοινωνικά 
αυθόρμητη βία. ∆ιότι η αυθόρμη-
τη βία που ασκούν τα κινήματα εί-
ναι πάντοτε ανεξάρτητη από ιδεολο-
γικά και αξιακά πρότυπα που ανά-
γουν τη βία σε αυταξία. Εδώ βρίσκε-
ται και η λεπτή κόκκινη γραμμή, η 
οποία συγχέεται εσκεμμένα από τον 
∆ένδια, τον Βορίδη και τον… Ψαρια-
νό. Η βία για τη βία είναι κακέκτυ-
πο της αυθόρμητης βίας των κοινω-
νικών υποκειμένων. Άλλου τύπου 

βία αναδύεται από το ξέσπασμα του 
∆εκέμβρη του 2008 και άλλου από 
αυτήν του αγώνα των κατοίκων στις 
Σκουριές. Η πρώτη δεν προκαλεί 
μόνον την εξουσία, αλλά και στρέ-
φεται εναντίον του ίδιου του λαού, 
που είναι νωθρός και δεν συμμορ-
φώνεται προς τις υποδείξεις της δή-
θεν πρωτοπορίας. Η δεύτερη είναι 
έσχατο καταφύγιο απάντησης, ένα 
«ως εδώ και μη παρέκει», ενάντια 
σε μια εξουσία που προγραμματίζει 
ανοιχτά την καταστροφή ενός ολό-
κληρου τόπου. 

Σε τελική ανάλυση, η βια για τη 
βια ως θεαματική μίμηση των κοι-
νωνικών αντιστάσεων, αποκρυσταλ-
λώνεται σ’ έναν ακραίο υποκειμενι-
σμό, σε επιθυμία θανάτου, σε μηδε-
νισμό και ακραία αντικοινωνικότη-
τα, εν τέλει σε μια σατανική παρωδία 
της ίδιας της επανάστασης. Συναντά 
έτσι, μέσα την παράδοξη διαδρομή 
του, το «ζήτω ο θάνατος» που φώνα-
ζαν οι φαλαγγίτες του Φράνκο στον 
ισπανικό εμφύλιο. 

Η κοινωνική βία είναι νόμιμη 
όταν τη διαπράττει, ή τη στηρίζει, 
ένας ολόκληρος λαός, ένα έθνος ή 
ένα μπλοκ τάξεων και κοινωνικών 
στρωμάτων. Εν τέλει, όταν είναι πλει-
οψηφική και έχει καθολικά αναγνω-
ρισμένους στόχους. Συνήθως τα κοι-
νωνικά υποκείμενα αυτά καταφεύ-
γουν ως έσχατο μέσο στη βία για να 
επιβιώσουν. Άλλωστε, στην πραγ-
ματικότητα είναι πάμπολλες οι πα-
ραδόσεις σκέψης, και όχι μόνον οι 
δυτικές, που έχουν ως κοινό τους 
τόπο την τυραννοκτονία και το δι-
καίωμα της αντίστασης στην καταπί-

εση και την αυθαιρεσία. Ο Μάο Τσε 
Τουνγκ έλεγε ότι το αντάρτικο για να 
νικήσει πρέπει να κινείται στις κοι-
νωνίες της υπαίθρου «σαν το ψάρι 
μέσα στο νερό». Αυτός είναι ο κανό-
νας στον οποίο υπακούν όλες οι μα-
ζικές βίαιες πρακτικές: πρέπει να κι-
νούνται σαν ψάρι μέσα στον κοινω-
νικό ωκεανό, όχι ως δύναμη που 
στέκεται έξω από αυτόν και θέλει να 
τον κατευθύνει.

Η βία ως αυτοσκοπός στρέφεται 
ενάντια σε αυτήν τη βασική αρχή. Γι’ 
αυτό και έχει αποδειχθεί ότι, σε περι-
όδους σαν τη δική μας, εξαιρετικής 
αστάθειας, φέρνει τα αντίθετα αποτε-
λέσματα, υπονομεύει τις κοινωνικές 
αντιστάσεις και μονιμοποιεί την κα-
ταστολή. Στην κατεχόμενη πατρίδα 
μας, τέτοιες συμπεριφορές αποδιορ-
γανώνουν τις λαϊκές κινητοποιήσεις 
και αποτελούν το μόνο επικοινωνια-
κό στήριγμα ώστε να νομιμοποιηθεί 
έστω εν μέρει και στιγμιαία, το κρά-
τος ασφαλείας των νέων Τσολάκο-
γλου και γερμανοτσολιάδων. 

Γυρνώντας από εκεί που ξεκι-
νήσαμε, να θυμηθούμε ότι τη Γαλλι-
κή Επανάσταση δεν την έσωσε η ια-
κωβίνικη τρομοκρατία, αλλά οι ένο-
πλες στρατιές του γαλλικού λαού 
υπό τον Κελερμάν στο Βαλμύ. Η με-
γάλη εαμική εποποιία δεν γράφτη-
κε τόσο από την ίσως παρεξηγημέ-
νη ΟΠΛΑ, αλλά από την Εθνική Αλ-
ληλεγγύη και τον εφεδρικό ΕΛΑΣ, 
τις μαζικές εαμικές οργανώσεις και 
τους αντάρτες των βουνών της Ελεύ-
θερης Ελλάδας. 

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Μια συζήτηση που, δυστυχώς, πρέπει να επαναληφθεί

Η βία για τη βία είναι κακέκτυπο της αυθόρμητης βίας των κοινωνικών υποκειμένων. Άλλου τύπου βία αναδύεται από το ξέσπασμα του ∆εκέμβρη 
του 2008 και άλλου από αυτήν του αγώνα των κατοίκων στις Σκουριές

“ 

Η βία ως αυτο-

σκοπός, σε πε-

ριόδους εξαιρε-

τικής αστάθει-

ας, φέρνει τα 

αντίθετα αποτε-

λέσματα, υπο-

νομεύει τις κοι-

νωνικές αντι-

στάσεις και μο-

νιμοποιεί την 

καταστολή.
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Πόσον καιρό λειτουργεί το 
Αγροτικό Παντοπωλείο;
Σε λίγο καιρό το Α.Π. κλείνει ένα 
χρόνο λειτουργίας. Πέρυσι το Μάρ-
τιο πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική 
του συνέλευση όπου συναποφασί-
στηκε ο τρόπος λειτουργίας, ενώ πα-
ράλληλα έγιναν και οι εκλογές της 
πρώτης Συντονιστικής Ομάδας, η 
οποία εκλέγεται κάθε εξάμηνο. 

Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργί-
ας του Α.Π.;
Ο τρόπος λειτουργίας διαφέρει λίγο 
από άλλες ομάδες που επιχειρούν 
απευθείας διάθεση. Το Α.Π. λειτουρ-
γεί σε εβδομαδιαία βάση και λει-
τουργεί επίσης με μέλη. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα μέλη συμμετέχουν και 
συναποφασίζουν σχετικά τόσο με τα 
προϊόντα που διακινούνται, όσο και 
με τη λειτουργία του παντοπωλεί-
ου. Επιλέξαμε αυτή τη μορφή για να 
υπάρχει η συμμετοχή των συμπολι-
τών μας, αλλά και η συνευθύνη για 
τη λειτουργία του.

Πόσα μέλη αριθμεί αυτήν τη 
στιγμή το Α.Π.;
Αυτή τη στιγμή τα μέλη είναι πε-
ρίπου 600. Η επικοινωνία γίνεται 
τόσο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, 
αλλά υπάρχει και η εβδομαδιαία 
επαφή με τα μέλη, τα οποία συνα-
ντάμε στις παραδόσεις και τις πω-
λήσεις που γίνονται από τους πα-
ραγωγούς.

Πώς πήρατε την απόφαση να 
προχωρήσετε σε εβδομαδιαίες 
παραδόσεις;
Ο στόχος ήταν να καλύψουμε τις 
ανάγκες των συμπολιτών μας και 
αυτές δεν θα μπορούσαν να καλυ-
φθούν σε μηνιαία βάση. Και δεν θα 
μπορούσαν, διότι, ιδιαίτερα για τις 
ευπαθείς ομάδες, είναι δύσκολο να 
καλύψουν τις ανάγκες ενός μήνα σε 
μία μόνο φορά, καθώς το κόστος θα 
ήταν ιδιαίτερα υψηλό. 

Επομένως, η ανάγκη των πιο 
συχνών παραδόσεων προέκυψε 
και από την ανταπόκριση του κό-
σμου.

Προέκυψε από την ανάγκη, που 
τη βλέπαμε από την επαφή μας με 

τον κόσμο. Όταν τα μέλη του παντο-
πωλείου είναι μισθωτοί, συνταξιού-
χοι, άνεργοι, θα πρέπει η λειτουργία 
του να βαδίζει σύμφωνα με τις ανά-
γκες, αλλά και τις δυνατότητες που 
έχουν αυτοί οι άνθρωποι να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους.

Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία, 
αλλά και το γενικότερο επίπεδο 
του κινήματος στην πόλη, ποιοι 
βλέπετε να είναι οι στόχοι του 
κινήματος για το επόμενο διά-
στημα;
Ο πρώτος στόχος ήταν η δημιουρ-
γία ενός δικτύου παραγωγών–κατα-
ναλωτών, αλλά και η ανάδειξη από 
όλους μας της λειτουργίας του στρε-
βλού συστήματος της αγοράς, που 
οδηγεί στη δημιουργία καρτέλ. Οι 
μεσάζοντες δεν είναι ένα σύμπτωμα 
που απλώς δεν αντιμετωπίζεται, εί-
ναι μια στρατηγική επιλογή του κυ-
ρίαρχου συστήματος. Ο στόχος μας 
λοιπόν είναι να βρεθεί μια διέξο-
δος σε αυτό, να δείξουμε ότι οι με-
σάζοντες δεν είναι αναγκαίοι. Άρα 
θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές 
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οι-
κονομίας, η οποία δεν εμπλέκει την 
κερδοσκοπία και δεν ανέχεται την 
εκμετάλλευση.

Τι απαντάτε σε όσους κατη-
γορούν το κίνημα για αθέμι-
το ανταγωνισμό, αλλά και για 
τη δημιουργία προβλημάτων 
στην αγορά; Έχουν ακουστεί δι-
άφορες κατηγορίες, κυρίως από 
τους ανθρώπους των λαϊκών 
αγορών.
Οι λαϊκές αγορές, λόγω του κανονι-
σμού λειτουργίας τους, επιτρέπουν 
τη συμμετοχή και μη παραγωγών, 
δηλαδή εμπόρων. Από εκεί ξεκινάει 
λοιπόν μια λειτουργία, η οποία δημι-
ουργεί πολλές στρεβλώσεις και τελι-
κά δεν έρχεται να καλύψει αυτό που 
η ίδια λέξη λέει, δηλαδή το «λαϊκή» 
αγορά. Αυτό δεν είναι μόνο δική μας 
διαπίστωση αλλά είναι διαπίστωση, 
και των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι 
λένε ότι οι λαϊκές αγορές έχουν κλεί-
σει τον κύκλο τους και δεν επιτελούν 
πλέον το στόχο τους, αφού και εκεί 
λειτουργούν πια καρτέλ. Τις τιμές τις 
διαμορφώνουν οι έμποροι. Μάλιστα 
υπάρχουν καταγγελίες για παραγω-
γούς οι οποίοι τόλμησαν να πουλή-
σουν σε πιο χαμηλές τιμές και δέχτη-
καν απειλές για αυτήν τους την από-
φαση. Χαρακτηριστικά, παραγωγός 
μας έχει αναφέρει πώς ένα λεμό-
νι ξεκινάει από αυτόν στην τιμή των 
0,35€ και φτάνει να πωλείται στον 
πάγκο της λαϊκής 1€. Ποια λειτουρ-

γία είναι αυτή που αυξάνει σε τέτοιο 
μεγάλο ποσοστό την αμοιβή;

Για ποιο σκοπό έχει ξεκινήσει 
η διαβούλευση μεταξύ των δια-
φόρων ομάδων της πόλης που 
δραστηριοποιούνται στην απευ-
θείας διάθεση;
Στην πορεία της λειτουργίας μας και 
ενώ ξεκινούσαν και άλλες ομάδες 
στην πόλη να δραστηριοποιούνται, 
διαπιστώσαμε ότι θα υπήρχαν προ-
βλήματα τα οποία δε θα μπορούσα-
με να λύσουμε, αν δεν πηγαίναμε σε 
μία συνεργασία. Για να γίνει αυτό θα 
έπρεπε να υπάρξει μεταξύ των ομά-
δων μια συζήτηση ώστε να διαμορ-
φώσουμε κοινές αρχές. Ξεκίνησε 
λοιπόν από το μηδέν μία συζήτηση 
και, βήμα βήμα, διαμορφώσαμε τις 
αρχές του κινήματος στη Θεσσαλο-

νίκη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν πια, 
μετά από τέσσερις περίπου μήνες, 
ένα ανοιχτό δίκτυο στο οποίο μετέ-
χουν οι ομάδες της πόλης που ασχο-
λούνται με την απευθείας διάθεση.

Πόσες ομάδες υπογράφουν 
αυτήν τη στιγμή τις αρχές του 
Ανοιχτού ∆ικτύου και ποιες εί-
ναι οι μέχρι τώρα δραστηριότη-
τες του;
Αυτήν τη στιγμή τις αρχές συνυπο-
γράφουν δεκατέσσερις ομάδες της 
πόλεις, αλλά στις συναντήσεις μας 
έρχονται συνεχώς και καινούργιες. 
Η πρώτη δράση του ∆ικτύου ήταν η 
στήριξη των εργαζομένων της ΒΙΟ.
ΜΕΤ., όπου στη συναυλία υποστήρι-
ξης των εργαζομένων πραγματοποι-
ήθηκε και απευθείας διάθεση προ-
ϊόντων. Προχωράμε λοιπόν μέσα 
σε σύντομο διάστημα στη δικτύωση 
των κινημάτων. Η επόμενη ενέργεια 
θα είναι η παρουσία μας στο ∆ημοτι-
κό Συμβούλιο του ∆ήμου Θεσσαλο-
νίκης, όπου το δίκτυο θα υποστηρί-
ξει μία από τις ομάδες που συμμετέ-
χουν σε αυτό, την Επιτροπή Κέντρου, 
η οποία υπέστη επανειλημμένα την 
παρουσία και τις απειλές από τη δη-
μοτική αστυνομία και την αστυνομία. 
Μία τρίτη, θα είναι μία συνέντευξη 
Τύπου στις 3 Μαρτίου στην πλατεία 
Αριστοτέλους.

Τι πιστεύετε σχετικά με την πα-
ρουσία της αστυνομίας και της 

δημοτικής αστυνομίας σε απευ-
θείας διαθέσεις το τελευταίο δι-
άστημα. Γιατί γίνεται αυτό τώρα; 
Γιατί στη Θεσσαλονίκη; Και πώς 
απαντάει το κίνημα;
Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το ότι 
αυτό συμβαίνει εδώ και όχι, για πα-
ράδειγμα, στην Αθήνα. ∆εν μπορού-
με να είμαστε σίγουροι. Είναι γεγο-
νός πάντως ότι εδώ δημιουργήθηκε 
το πρώτο δίκτυο και ίσως αυτό παίζει 
τον ρόλο του. Ωστόσο, πάντως ότι η 
επίθεση αυτή βρίσκει τις ομάδες τις 
πόλεις ενωμένες, αλληλοϋποστηρι-
ζόμενες και έτοιμες να αντιμετωπί-
σουν τις προκλήσεις. 

Πώς θα βλέπατε τη θέση του κι-
νήματος σε σχέση με την ανα-
γκαία πια αγροτική ανασυγκρό-
τηση της χώρας;
Η όλη λειτουργία του συστήματος 
δημιουργούσε έναν μονόδρομο για 
τους παραγωγούς, που οδήγησε στο 
σημερινό αδιέξοδο. Χαρακτηριστι-
κό είναι το ζήτημα της πατάτας, από 
όπου ξεκίνησε και το κίνημα. Εκεί, η 
μη στήριξη της ελληνικής παραγω-
γής, αφού οι τιμές που κατάφεραν να 
πουλήσουν οι παραγωγοί στους με-
σάζοντες ήταν εξευτελιστικές, οδήγη-
σε την επόμενη χρονιά σε τεράστια 
μείωση της παραγωγής. Τα αδιέξο-
δα λοιπόν του συστήματος οδηγούν 
τον πρωτογενή τομέα στον πλήρη 
μαρασμό. Η απευθείας διάθεση έρ-
χεται άρα σε αυτή τη φάση να δώσει 
διέξοδο στους παραγωγούς, να στη-
ρίξει την ελληνική παραγωγή. Σε ένα 
επόμενο στάδιο, αυτό της κοινοτικά 
υποστηριζόμενης γεωργίας, η στήρι-
ξη θα είναι πολύ πιο ουσιαστική, κα-
θώς θα είναι στο πλαίσιο της αειφο-
ρίας. Το κίνημα που ήδη στηρίζεται 
στην τοπικότητα θα μπορεί να εγγυ-
ηθεί ένα προϊόν σε δίκαιη τιμή, υψη-
λής ποιότητας, με στόχο τη διατροφι-
κή αυτάρκεια του τόπου.

Σημείωση: Το Αγροτικό Παντοπω-
λείο Καλαμαριάς αποτελεί ένα δίκτυο 
απευθείας διάθεσης προϊόντων (χω-
ρίς μεσάζοντες) που ξεκίνησε με πρω-
τοβουλία της Κίνησης Πολιτών Καλα-
μαριάς. Στόχος της πρωτοβουλίας εί-
ναι η κάλυψη των αναγκών των κα-
ταναλωτών με ντόπια, ποιοτικά και 
φθηνά προϊόντα και η στήριξη της ελ-
ληνικής αγροτικής παραγωγής με την 
εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους 
παραγωγούς και τον αποκλεισμό κάθε 
μεσάζοντα. Μέλη του δικτύου απο-
τελούν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι 
καταναλωτές. Το Αγροτικό Παντοπω-
λείο πραγματοποιεί παραδόσεις Κάθε 
Σάββατο από τις 11.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. 
στο πάρκιγκ της πλαζ (αναψυκτήριο) 
Καλαμαριάς (Αρετσού)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Της Ελένης Παπαθεοδοσίου, 
μέλους του Αγροτικού Παντοπολείου 
Καλαμαριάς 
στον Κώστα Κωνσταντινίδη 

Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
Οι δραστηριότητες της πιο δυναμικής πρωτοβουλίας απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

Σε λίγο καιρό το Αγροτικό Παντοπωλείο κλείνει ένα χρόνο λειτουργί-
ας. Πέρυσι το Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική του συνέλευση
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Πριν από τέσσερα χρόνια, η 
Φίλκεραμ Τζόνσον όδευε, όπως 
και εκατοντάδες άλλες εργο-
στασιακές επιχειρήσεις της συ-
μπρωτεύουσας για λουκέτο.

Η 
Φιλκεράμ είχε ιδρυθεί 
το 1962, και μέχρι πριν 
από μία δεκαετία ήταν 
εταιρεία που πρωτα-

γωνιστούσε στους κλάδους των κε-
ραμικών πλακιδίων, απασχολούσε 
περίπου 500 εργαζόμενους, αποτε-
λούσε μια από τις μεγαλύτερες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και εξή-
γαγε τα προϊόντα της σε πολλές από 
τις χώρες της. Ωστόσο, από το 2008 
μπήκε σε σφοδρή κρίση –για την 
οποία τα δημοσιεύματα στον τύπο 
ισχυρίζονται ότι φταίει το ταυτόχρο-
νο ξέσπασμα της κρίσης στην οικο-
δομή, και η κάμψη των κατασκευα-
στικών δραστηριοτήτων, αλλά και η 
κακοδιαχείριση των επιγόνων του 
ιδρυτή της εταιρείας, οι οποίοι δεν 
επιδείκνυαν –όπως είθισται στους 
γόνους της ελληνικής αστικής τά-
ξης– τον ίδιο επιχειρηματικό ζήλο 
με την προηγούμενη γενιά.  

Θυγατρική της Φίλκεραμ ήταν 
και η Βιομηχανική Μεταλλευτική, 
εταιρεία κατασκευής δομικών υλι-
κών, η οποία εξαγοράστηκε στις αρ-
χές του 2000, στο πλαίσιο του τελευ-
ταίου μεγάλου επενδυτικού προ-
γράμματος της εταιρείας της οικογέ-
νειας Φιλίππου.

Ωστόσο, αυτά ήταν περασμέ-
να μεγαλεία. Από το 2008 ξεσπά-
ει μεγάλη κρίση στο εσωτερικό της 
εταιρείας που οδηγεί σ’ έναν επα-
ναλαμβανόμενο κύκλο περικοπών, 
απολύσεων, κλείνοντας διαρκώς 
μονάδες για να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα ρευστότητας που αντιμε-
τώπιζε, το οποίο εν τω μεταξύ επιδει-
νώνονταν περαιτέρω από την κρίση 
στις τράπεζες και την άρνησή τους 
να χορηγούν τα εύκολα δάνεια του 
παρελθόντος. Έτσι, η επιχείρηση κα-
τέληξε να απασχολεί 220 άτομα στις 
αρχές του 2011, με τους εργαζόμε-
νους να είναι απλήρωτους και την 
ίδια να αδυνατεί να συνεχίσει στη 
λειτουργία της. Λίγους μήνες αργό-
τερα, θα καταθέσει αίτηση για πτώ-
χευση και οι εργαζόμενους προχω-
ρούν σε αίτηση για την κατάσχεση 
της κινητής και ακίνητης περιουσί-
ας, ώστε να εξασφαλίσουν τα δεδου-
λευμένα. Αργότερα, τον Μάρτη του 
2012, ο 81χρονος ιδιοκτήτης της 
εταιρείας συλλαμβάνεται για χρέη 

προς το δημόσιο και η εταιρεία κλεί-
νει οριστικά. 

Όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι 
στο σχετικό ντοκιμαντέρ που έχουν 
αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους, το 
κίνημα για την αυτοδιαχείριση της 
Βιομηχανικής Μεταλλευτικής, ωρί-
μασε αργά μέσα από τα διαδοχι-
κά στάδια του αγώνα των εργατών 
για την διεκδίκηση των δεδουλευ-
μένων. Σταδιακά άρχισε να δίνεται 
μεγαλύτερη βάση στις γενικές συ-
νελεύσεις, ενώ η ιδέα για την αυτο-
διαχείριση της παραγωγής ξεπήδη-
σε μέσα από τα ίδια τα εμπόδια και 
τα προσκόμματα που προέκυπταν 
στην διεκδίκηση αυτών που δικαι-
ούνταν. Όσο για την σταδιακή εξέ-
λιξη της πολιτικής τουaς συνείδη-
σης, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν 
μόνοι τους το μέλλον τους, πέρα 
από την πεπατημένη του επίσημου 
συνδικαλισμού που βουλιάζει στην 
απαξίωση πελαγοδρομώντας μετα-
ξύ της γραφειοκρατικοποίησης και 
της αρτηριοσκλήρωσης ο πρόεδρος 
του Σωματείου, Α. Αντωνίου, λέει 
χαρακτηριστικά:

«Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το 
σωματείο πηγαίναμε στο Εργατι-
κό Κέντρο. Εκεί είδαμε ότι η στά-
ση τους δεν ήταν αυτή που περι-

μέναμε. ∆ηλαδή, για παράδειγ-
μα, έβγαιναν διάφοροι στις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις και έλεγαν 
ότι θα πρέπει να παρακαλέσου-
με τα αφεντικά να φέρουν πίσω 
τα κεφάλαια. Εμείς δεν συμφω-
νούσαμε. Θέλαμε έναν πιο ταξικό 
δρόμο και πήγαμε στο Π.Α.ΜΕ. 
Εκεί φτάσαμε στο σημείο να εί-
μαστε το μοναδικό σωματείο 
που κρατούσε πανό μαζί με το 
Π.Α.ΜΕ. και το Π.Α.ΜΕ. έκανε 
πως δεν μας βλέπει επειδή δεν 
συμφωνούσε μαζί μας σε κάποια 
πράγματα. Το ΠΑΜΕ έχει ταξικό-
τητα, αλλά μπορεί να πει κάποιος 
πως εμείς σαν σωματείο βάσης 
δεν έχουμε ταξικότητα; Το ότι 
δεν συμφωνούμε με το Π.Α.ΜΕ. 
σε επί μέρους ζητήματα δεν μας 
κάνει αντιπάλους. Αλλά σίγου-

ρα η στάση του Π.Α.ΜΕ. επειδή 
δεν συμφωνούμε σε όλα και δεν 
ακούμε τυφλά τις συμβουλές δεν 
είναι μάλλον η αναμενόμενη από 
την γενική συνέλευση και για 
αυτό πάρθηκαν αυτές οι αποφά-
σεις ».     

 Για την επαναλειτουργία του ερ-
γοστασίου, οι εργαζόμενοι έχουν εκ-
πονήσει σχέδιο πρότασης το οποίο 
έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Ερ-
γασίας. Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, όπου και κατέ-
ληξε το «καραβάνι αλληλεγγύης» 
των εργαζόμενων, που ξεκίνησε 
από την Θεσσαλονίκη, πέρασε από 
τη Λάρισα, το Βόλο και κατέληξε στη 
Αθήνα.  

Το σχέδιο ζητάει να υπάρξει νο-
μικό πλαίσιο για την διαχείριση από 
τους εργάτες των εγκαταλειμμένων 
από τους ιδιοκτήτες επιχειρήσε-
ων. Επίσης, την εφάπαξ επιδότησή 
τους από τον ΟΑΕ∆, την καταβολή 
του επιδόματος επίσχεσης, αλλά και 
την ευρωπαϊκή επιδότηση ως ανέρ-
γων που ξεκινούν τη δική τους επι-
χείρηση –όλα αυτά, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τα κεφάλαια για την 
επανεκκίνηση της επιχείρησης. Επί-
σης, ζητούν να δημοσιοποιηθούν τα 
στοιχεία κίνησης των λογαριασμών 
της οικογένειας Φιλίππου, και ακό-

μα, να αποδοθεί μέρος του δανείου 
(1,9 εκ. ευρώ) που πήρε η Φιλκεράμ 
σε βάρος της ΒΙΟΜΕΤ στους εργα-
ζόμενους, αλλά και να καλυφθούν 
τα χρέη που άφησε η διοίκηση προς 
τις τράπεζες και τους προμηθευτές 
κατά το διάστημα που το εργοστάσιο 
παρέμεινε κλειστό. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 
λένε οι εργαζόμενοι είναι σε θέση 
να περάσουν άμεσα στην παραγω-
γή προϊόντων, τα οποία θα έχουν δι-
αφορετική πολιτική διανομής από 
εκείνην της προηγούμενης διεύ-
θυνσης, θα είναι φτηνά και θα απευ-
θύνονται στην πλειοψηφία των υπό 
πτώχευση λαϊκών οικογενειών. 
Όπως έχουν επανειλημμένα δηλώ-
σει, από τούδε και στο εξής η επιχεί-
ρηση θα λειτουργεί σε καθεστώς ερ-
γατικής αυτό-διεύθυνσης, με ανα-
κλητό διοικητικό συμβούλιο, με-
ταφορά του κέντρου βάρους των 
αποφάσεων στις γενικές συνελεύ-
σεις, 1 μετοχή ανά εργάτη και ρή-
τρες ώστε να μην μπορεί κανείς να 
απαιτήσει περισσότερες. 

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των ερ-
γαζομένων Α. Αντωνίου, δηλώνει 
ότι ακόμα και εάν η ελληνική πολι-
τεία δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά 
τους, θ’ αναζητήσουν πόρους από το 
ελληνικό και το διεθνές κίνημα αλ-
ληλεγγύης. Ήδη, δηλώνει σε συνέ-
ντευξή του, έχουν εκδηλώσει ενδι-
αφέρον το διεθνές ταμείο αλληλεγ-
γύης Working World (που συγκρο-
τήθηκε με αφορμή το ντοκιμαντέρ 
της Ναόμι Κλάιν, The Take, για το 
κίνημα των εργοστασιακών κατα-
λήψεων στην Αργεντινή) αλλά και 
ο βασκικός μεγά-συνεταιρισμός του 
Modragon . Σε αυτήν την περίπτω-
ση, σχεδιάζουν να ανοίξουν το ερ-
γοστάσιο δοκιμαστικά, παράγοντας 
ότι μπορούν με τις πρώτες ύλες στις 
οποίες έχουν πρόσβαση. 

Οι εργαζόμενοι, σκοπεύουν να 
αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με 
τους παλιούς πελάτες της επιχείρη-
σης (όσους τουλάχιστον ενδιαφέρο-
νται) αλλά δεν θα μείνουν μέχρι εκεί. 
Σκοπεύουν να διευρύνουν την διά-
θεση των νέων προϊόντων τους, φτη-
νών και προσιτών για τις φτωχές οι-
κογένειες τους, και σε σημεία λιανι-
κής, π.χ. στις μάντρες που διαθέτουν 
οικοδομικά υλικά, ενώ ταυτόχρονα 
θα αναζητήσουν συνεργασίες και 
στις γειτονικές, Βαλκανικές αγορές. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στον αγώ-
να των εργαζόμενων, έπαιξε το κίνη-
μα αλληλεγγύης, παράγοντες που 
τους συγκράτησαν σε δύσκολες κα-
μπές του αγώνα και σε στιγμές που 
σκέφτηκαν ακόμα και να 

Από τη συνέλευση 
του Άρδην Θεσσαλονίκης

Βιομηχανική μεταλλευτική 
Το πρώτο πείραμα εργοστασιακής αυτοδιαχείρισης στην Ελλάδα του μνημονίου

Για την επαναλειτουργία του εργοστασίου, οι εργαζόμενοι έχουν εκπονήσει σχέδιο πρότασης το οποίο έχουν 
καταθέσει στο υπουργείο Εργασίας

»“ 
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» εγκαταλείψουν. Ακόμα, οι δομές 
έμπρακτης, υλικής αλληλεγγύ-

ης, στις οποίες ανταποκρίθηκε πάρα πο-
λύς κόσμος, τόσο από την Θεσσαλονί-
κη όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα, 
αλλά και το εξωτερικό, τους επέτρεψαν 
να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες βιοτι-
κές συνθήκες που απαιτεί ένας μακρο-
χρόνιος αγώνας, με το εργοστάσιο κλει-
στό, τις υποχρεώσεις να τρέχουν, και το 
επίδομα της επίσχεσης κάποια στιγμή 
να εξαντλείται. 

Ο αγώνας των εργαζόμενων της Βιο-
μηχανικής Μεταλλευτικής, είχε μια κο-
ρύφωση κατά το τριήμερο 10-12 Φε-
βρουαρίου, καθώς η γενική συνέλευ-
ση αποφάσισε να μην περιμένει άλλο 
επίσημη απόκριση, και να προχωρήσει 
άμεσα στην επανεκκίνηση του εργοστα-
σίου. Αυτή, έγινε έπειτα από ένα τριήμε-
ρο αλληλεγγύης, όπου πραγματοποιή-
θηκε πανελλαδική συνέλευση των κινή-
σεων αλληλεγγύης, και μεγάλη συναυ-
λία συμπαράστασης στο Ιβανώφειο της 
Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαν χι-
λιάδες κόσμου. Την Τρίτη 12 Φεβρου-
αρίου, οι εργαζόμενοι και οι συμπαρα-
στάτες πορεύτηκαν και άνοιξαν το εργο-
στάσιο, το οποίο θα λειτουργήσει αρχικά 
υποτυπωδώς, με πρώτες ύλες που θα 
εξασφαλίσει μέσω των πόρων από την 
αλληλεγγύη.

Πρόκειται για έναν αγώνα που οφεί-
λουμε όλοι να τον στηρίξουμε, καθώς 
«ανοίγει δρόμο» μέσα από τα ερείπια 
της αποβιομηχάνισης και της «αποικί-
ας χρέους» προς την αναζωογόνηση 
της παραγωγής σε συνεργατική βάση. 
Αφού, «τα κεφάλαια δεν έχουν πατρί-
δα», και οι άρχουσες τάξεις αυτού του 
τόπου μπορούν άνετα να μετακινούν 
(όταν δεν βρίσκουν μισθούς πείνας για 
να επιτείνουν την κερδοφορία) τα λεφτά 
τους από τη γραμμή παραγωγής στον 
νέο μαυραγοριτισμό, αδιάφορες για τις 
κοινωνικές καταστροφές που προκαλεί 
η κερδοσκοπική τους δραστηριότητα –
τότε η ανασυγκρότηση του παραγωγι-
κού ιστού, που θα στήσει αυτόν τον τόπο 
ξανά στα πόδια του, είναι έργο του ίδιου 
του λαού. 

Εξ άλλου, αξίζει να αναφερθεί ότι αν 
δεν έπαιρναν την πρωτοβουλία οι ερ-
γαζόμενοι της ΒΙΟ. ΜΕΤ, οι εγκαταστά-
σεις του εργοστασίου θα πήγαιναν για 
σκραπ, και η έκταση (100 στρεμμάτων) 
θα πωλούνταν, καθώς η περιοχή θεω-
ρείται εμπορικό φιλέτο καθώς «συνο-
ρεύει με το αναπτυσσόμενο οικονομι-
κό κύτταρο που έχει στηθεί με «πυρή-
να» το εμπορικό κέντρο Mediterranean 
Cosmos»  .

Πλέον, οι «καταλήψεις εργοστασί-
ων» δεν είναι εικόνες στο σινεμά από την 
μακρινή Αργεντινή, αλλά συμβαίνουν 
δίπλα μας. Ο ‘παραδειγματικός’ αγώνας 
της ΒΙΟ. ΜΕΤ. εγκαινιάζει το πέρασμα 
των εναλλακτικών δομών (που ο καθέ-
νας μπορεί να τις ονομάσει όπως θέλει, 
δομές κοινοτισμού/κοινωνικής οικονο-
μίας/ αλληλέγγυας οικονομίας κ.ο.κ.) σε 
ευρύτερη κλίμακα. 

Στα μέσα του Απριλίου του 2012, ένας Ελ-
ληνορώσος επιχειρηματίας προχώρησε σε 
μια παράτολμη δήλωση: «Η Ρωσία προσέ-
φερε στην Ελλάδα δάνειο και μάλιστα χω-
ρίς τόκο, όμως συμφέροντα άλλων δυνάμε-
ων εμπόδισαν τη ρωσική βοήθεια, με απο-
τέλεσμα η χώρα να βρεθεί στη δίνη του 
∆ΝΤ». Λίγους μήνες μετά, ο ίδιος υποστή-
ριξε: «Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε 
ενεργά στην οικονομία της Ελλάδας, με βο-
ήθεια που θα της αποφέρει την ανεξαρτη-
σία της». 

Τ 
α λόγια αυτά ανήκουν στον Ιβάν 
Σαββίδη, το σημερινό ιδιοκτήτη της 
Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, αλλά και του ιστορι-
κού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, 

Μακεδονία Παλλάς.
Η σημασία τους έγκειται στο ότι ο Ιβάν Σαβ-

βίδης για πολλά χρόνια διαδραμάτισε κεντρικό 
ρόλο στις διακρατικές σχέσεις Ελλάδας–Ρωσίας. 
Το 2007, όταν επανεκλέχτηκε με το κόμμα του 
Βλαντίμιρ Πούτιν Ενωμένη Ρωσία, τοποθετήθηκε 
στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ δια-
τέλεσε αναπληρωτής συντονιστής των διακυβερ-
νητικών σχέσεων Ρωσίας–Ελλάδας. Οι δεσμοί 
του με την Ελλάδα είναι εμφανείς στη συνεισφο-
ρά του στους ελληνικούς και ποντιακούς συλλό-
γους της χώρας του.

Κι αν η πολιτική σταδιοδρομία του στη Ρω-
σία, έχει άρωμα Ελλάδας, οι οικονομικές του δρα-
στηριότητες μόλις πρόσφατα άρχισαν να επεκτεί-
νονται στο τόπο μας. Σε μικρή ηλικία ξεκίνησε να 
εργάζεται στο καπνεργοστάσιο του Ντον. Χρόνια 
μετά, και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην 
οικονομική σχολή του πανεπιστημίου ∆ημόσιας 
Οικονομίας του Ροστόφ, προήχθη στη θέση του 
υποδιευθυντή. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετι-
κής Ένωσης, το καπνεργοστάσιο ιδιωτικοποιήθη-
κε, μετονομάστηκε σε CJSC Donskoy Tabak και 
ο κύριος Σαββίδης, το 1993, ανέλαβε τη θέση του 
γενικού διευθυντή της μετοχικής πλέον βιομηχα-
νίας καπνού. Σήμερα η γυναίκα του κατέχει το με-
γαλύτερο μετοχικό μερίδιο της εν λόγω εταιρείας, 
που ειναι και η  μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού 
στη Ρωσία. 

Η παραπάνω κερδοφόρα επιχείρηση αποτε-
λεί μόνο ένα μέρος των δραστηριοτήτων της οι-
κογένειας Σαββίδη. Το αμερικανικό περιοδι-
κό Φορμπς αποτιμά την περιουσία του στα 9,4 
δισ. ρούβλια (περίπου 237 εκατ. ευρώ). Στην οι-
κογένεια ανήκουν επίσης εταιρείες αλλαντικών, 
αγροτικών προϊόντων και ιχθυοκαλλιέργειας ενώ 
υπάρχουν σχέδια για άνοιγμα στον τουρισμό και 
την αναψυχή. 

Σε αυτό το σκέλος εντάσσεται και η ανάλη-
ψη του παραλιακού ξενοδοχείου της Θεσσαλο-
νίκης, Μακεδονία Παλλάς, όπου κατέθεσε πρό-
ταση 95.000 ευρώ μηνιαίου μισθώματος για ένα 
χρόνο, όταν οι ανταγωνιστές του περιορίστηκαν 
σε προτάσεις κάτω των 85.000 ευρώ. Τη μάχη, 
ωστόσο, για το εν λόγω ξενοδοχείο θα τη δώσει 

μέσα στο 2013, όταν και θα προκηρυχθεί διαγω-
νισμός μακροχρόνιας μίσθωσης, προοπτική που 
ενδιαφέρει αρκετούς τουριστικούς ομίλους της 
Τουρκίας. 

Ο ανταγωνισμός πάντως με τα τουρκικά επεν-
δυτικά κεφάλαια για τον Σαββίδ  καλά κρατεί., κα-
θώς φέρεται, πρόσφατα, η εταιρεία του Agrokom 
να κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της ΣΕΚΑΠ, την 
ίδια στιγμή που πρόταση είχε καταθέσει μόνο η 
τουρκική εταιρεία Seba Dis Ticaret Ve Nakliyat. 

Και δεν αρκείται σε αυτά, αφού ο φιλόδοξος 
επιχειρηματίας ξεκινά τη δημιουργία μιας πο-
λυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή 
Πόρτο Λάφια στην Εύβοια, ενώ συγκαταλέγεται 
στους πιθανούς αγοραστές της ελληνικής βιομη-
χανίας ζάχαρης.

Πέραν όμως των δραστηριοτήτων αυτών, αξί-
ζει να σταθούμε και σε ορισμένες πρωτοβουλίες 

πολιτικού χαρακτήρα. Ο Σαββίδης, μετά την πα-
ρουσία στο ετήσιο μνημόσυνο του Τάσσου Πα-
παδόπουλου στην Κύπρο, συναντήθηκε κατ’ ιδί-
αν με τον Σαμαρά, με θέμα τις προοπτικές των 
ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Λίγες εβδο-
μάδες αργότερα συναντήθηκαν εκ νέου στην 
Αθήνα, αυτή τη φορά με θέμα τις συντάξεις των 
παλιννοστούντων Ποντίων της Σοβιετικής Ένω-
σης και το ενδεχόμενο κατάργησής τους. Εδώ και 
μερικές μέρες απέκτησε την ελληνική υπηκοότη-
τα, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. 

Το όνομά του έχει ακουστεί και σε ενδεχόμε-
νους μετασχηματισμούς στο μιντιακό στερέωμα 
της χώρας, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει, από 
τον ίδιο ή τους κύκλους του, επιβεβαιωθεί.

∆εν θα μπορούσαμε με ασφάλεια και δεν θα 
είχε σημασία να υποστηρίξουμε πως ο Σαββίδης 
αποτελεί τον απόλυτο εκφραστή των γεωοικονο-
μικών πολιτικών της Ρωσίας στην Ελλάδα. Είναι 
εμφανές, ωστόσο, πως στην πατρίδα αγροτικών 
προϊόντων-μπιλιάρδο των υπερεθνικών κεφα-
λαίων που ετοιμάζονται να επενδύσουν στην Ελ-
λάδα, έχει ενεργό ρόλο. Και η διαμάχη του με τον 
νεοθωμανικό τουρκικό σχεδιασμό, για την άλω-
ση των επιχειρηματικών φιλέτων της Βόρειας 
Ελλάδας, έχει οπωσδήποτε σημασία. Πρόσφατα 
αναγορεύτηκε σε πρόεδρο της νότιας ομοσπον-
δίας μπιλιάρδου της Ρωσίας, άραγε όμως θα τα 
καταφέρει και σε αυτήν τη δυσκολότερη παρτίδα;

Του Κωνσταντή Σεβρή

Ο Ιβάν Σαββίδης σηκώνει το γάντι στον νεοθωμανικό σχεδιασμό για τη Βόρεια Ελλάδα

Νέος παίκτης στο μπιλιάρδο;

“ 

Το αμερικανικό περιοδικό 

Φoρμπς αποτιμά την 

περιουσία του στα 9,4 

δισ. ρούβλια (περίπου 

237 εκατ. ευρώ)

Ο Σαββίδης, μετά την παρουσία στο ετήσιο μνημόσυνο του Τάσσου Παπαδόπουλου, συναντή-
θηκε κατ’ ιδίαν με τον Σαμαρά, με θέμα τις προοπτικές των ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα
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Η κοινή αγροτική πολιτική που 
εφαρμόστηκε τις τελευταίες δεκα-
ετίες ήταν επωφελής για την Ελλά-
δα και αν όχι, γιατί; Ειδικότερα οι 
διάφορες επιδοτήσεις των αγρο-
τικών προϊόντων ανέπτυξαν ή όχι 
τον αγροτικό τομέα και γιατί;

Η είσοδος της Ελλάδας 
στην Ε.Ο.Κ., το 1981, 
υπήρξε η αιτία κομβι-
κών αλλαγών στην ελ-

ληνική γεωργία και κτηνοτροφία. 
Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτε-
λέσματος, τριάντα χρόνια μετά, η ευ-
καιρία της αξιοποίησης της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των 
πόρων της κατασπαταλήθηκε, κυ-
ριολεκτικά, σε εφήμερους και λαϊκί-
στικους στόχους και μετατράπηκε σε 
παγίδα για την ανταγωνιστικότητα και 
την παραγωγικότητα της ελληνικής 
γεωργίας. Για παράδειγμα, το κυνή-
γι των επιδοτήσεων είχε, ως απο-
τέλεσμα, η πλειοψηφία των Ελλήνων 
αγροτών να εγκαταλείψει τις καλλιέρ-
γειες του μαλακού σιταριού και του 
κριθαριού, προς όφελος του σκληρού 
σιταριού, που είχε μεν μικρότερη πα-
ραγωγικότητα στα χωράφια τους (κυ-
ρίως άγονα και ορεινά), αλλά επιδο-
τούνταν από την ΕΕ. Το αποτέλεσμα 
ήταν η συνολική παραγωγή σκληρού 
σιταριού, μαλακού σιταριού και κρι-
θαριού στην Ελλάδα να μειωθεί από 
3.524.170 τόνους το 1981, σε μόλις 
2.204.300 τόνους το 2008. Η τερά-
στια μείωση της παραγωγής του ελ-
ληνικού μαλακού σιταριού (σημερι-
νή αυτάρκεια της Ελλάδας σε μαλα-
κό σιτάρι: 32%) και του κριθαριού 
(σημερινή αυτάρκεια της Ελλάδας 
σε κριθάρι: 51%) οδήγησε σε μεγά-
λο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγί-
ου στον κλάδο των δημητριακών που 
έφθασε το 2008 τα 365.469.481€, 
ενώ και το έλλειμμα του εμπορι-
κού ισοζυγίου στον κλάδο των ζωο-
τροφών έφθασε την ίδια χρονιά στα 
354.824.903€. Παρόμοια εγκατάλει-
ψη παρουσιάστηκε και στην καλλι-
έργεια των οσπρίων, με αποτέλεσμα 
η παραγωγή των βρώσιμων (ξερών) 
φασολιών να μειωθεί από 31.500 τό-
νους το 1981, σε μόλις 8.000 τόνους 
το 2008 (σημερινή αυτάρκεια της Ελ-
λάδας σε φασόλια: 35%). Επιπροσθέ-
τως, τα άλυτα προβλήματα της ελλη-

νικής κτηνοτροφίας (σημαντικό πρό-
βλημα αποτελεί και το υψηλό κόστος 
των ζωοτροφών), σε συνδυασμό με 
την αύξηση της κατανάλωσης κτηνο-
τροφικών προϊόντων από τη μέση ελ-
ληνική οικογένεια, οδήγησαν σε έλ-
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για 
το 2008, ύψους 1.047.167.720€ (ση-
μερινή αυτάρκεια της Ελλάδας συνο-
λικά σε κρέας: 59%) και 533.119.673 
€ στον κλάδο του γάλακτος (σημερι-
νή αυτάρκεια της Ελλάδας σε αγελα-
δινό γάλα: 61%). Ως αποτέλεσμα αυ-
τής της λογικής, τα τελευταία τριάντα 
(30) χρόνια, το εμπορικό ισοζύγιο 
αγροτικών προϊόντων από πλεονα-
σματικό μετατράπηκε σε έντονα ελ-
λειμματικό (1981: +38.367.000€, 
1991: –311.102.000€, 2001: 
–1.003.460.000€) με αποκορύφωμα 
το έτος 2008, όποτε το έλλειμμα του 
ισοζυγίου έφθασε τα 3.043.506.477 
€!!! Στο έλλειμμα αυτό θα πρέπει να 
προστεθεί και το έλλειμμα του εμπο-
ρικού ισοζυγίου των βασικών εισρο-
ών του ελληνικού αγροτικού τομέα, 
το οποίο, μόνο για τον τομέα των φυ-
τοφαρμάκων και λιπασμάτων (χωρίς 
να υπολογίζονται τα γεωργικά μηχα-
νήματα, κτηνιατρικά φάρμακα και άλ-
λες εισροές) έφθασε το έτος 2008 στο 
ποσό των 395.780.000€.

Ποια είναι τα κύρια διαρθρωτικά 
προβλήματα της ελληνικής γεωρ-
γίας και πώς θα μπορούσαν αυτά 
να θεραπευθούν;

Με μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης τα 
48 στρέμ. (το χαμηλότερο στην ΕΕ) 

και μέσο μέγεθος αγροτεμαχίου τα 7 
στρέμματα, ο μικρός και πολυτεμα-
χισμένος γεωργικός κλήρος στην 
Ελλάδα αυξάνει το κόστος παραγω-
γής. Οι αναδασμοί όμως που έγιναν 
στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ήταν 
ελάχιστοι και περιστασιακοί. Παράλ-
ληλα, το συνεταιριστικό κίνημα εκφυ-
λίστηκε και απέτυχε στη συνείδηση 
πολλών αγροτών, οι οποίοι δεν εκμε-
ταλλεύθηκαν ούτε το ευρωπαϊκό νο-
μικό πλαίσιο των ομάδων παραγω-
γών και έτσι βρέθηκαν απομονωμέ-
νοι, με μικρές εκμεταλλεύσεις και χω-
ρίς διαπραγματευτική ισχύ απέναντι 
σε εμπόρους, που συρρίκνωσαν τις 
τιμές του παραγωγού και φούσκω-
σαν τις τιμές του καταναλωτή. Η μόνη 
αποτελεσματική απάντηση σε αυτά τα 
προβλήματα είναι η οικονομία κλί-
μακας, που επιτυγχάνεται με τον συ-
νεργατισμό και τις ομαδικές δράσεις 

των αγροτών, τόσο ως προς τη μείω-
ση του κόστους παραγωγής (π.χ. κοι-
νή χρήση ή αγορά μηχανημάτων, 
εγκαταστάσεων και γεωργικών εφο-
δίων), όσο και με την κοινή πώλη-
ση ή εμπορία των πρωτογενών προ-
ϊόντων, ή ακόμη και με τη μεταποίη-
ση αυτών (αυξημένη προστιθέμενη 
αξία). Είναι, συνεπώς, αδήριτη ανά-
γκη για την Ελλάδα η συστηματική 
ενίσχυση του συνεργατισμού και της 
ομαδικής δράσης των αγροτών. 

Σημαντικό πρόβλημα για την 
ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς 
τομέα αποτελεί και το χαμηλό μορ-
φωτικό επίπεδο των απασχολου-
μένων στον τομέα, καθώς ποσοστό 
14,3% δεν έχει απολυτήριο δημοτι-
κού, 69,5% είναι οι απόφοιτοι δημοτι-
κού, 15% είναι οι απόφοιτοι γυμνασί-
ου ή λυκείου και μόλις το 1,2% είναι 
απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Παρά τη δημι-
ουργία, προ δεκαετίας, του υποστελε-
χωμένου ΟΓΕΕΚΑ «∆ήμητρα», η εκ-
παίδευση των αγροτών περιορίστηκε 
μόνο στην υποχρεωτική, από την ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία, βασική εκπαί-
δευση των ενταγμένων στα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα «νέων γεωργών» 
και δεν υπήρξε καμία ουσιαστική 
επαγγελματική κατάρτιση για το σύ-
νολο των αγροτών. Θα πρέπει λοιπόν 
να εισαχθεί το μάθημα της «πρωτογε-
νούς παραγωγής» στην πρωτοβάθ-
μια υποχρεωτική εκπαίδευση, για να 
διαμορφωθούν οι σωστές αντιλήψεις 
τόσο στους μελλοντικούς αγρότες, 
όσο και στους μελλοντικούς κατανα-
λωτές αγροτικών προϊόντων. Επίσης, 

θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να δημι-
ουργηθούν γεωργικά σχολεία, ένα 
σε κάθε αιρετή περιφέρεια. Οι μα-
θητές θα μένουν ως οικότροφοι μαζί 
με τους αγρότες – εκπαιδευτές (όπως 
στον αγροτουρισμό), στους οποίους 
θα παρέχονται ειδικά κίνητρα για τη 
συμμετοχή τους. Κάθε γεωργικό σχο-
λείο θα αποτελείται από γεωτεχνι-
κούς – καθηγητές και αγρότες – εκ-
παιδευτές και θα συνδυάζει θεωρη-
τική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. 

Ένα σημαντικό ακόμη διαρθρωτι-
κό πρόβλημα του τομέα της πρωτογε-
νούς παραγωγής είναι η μικρή συμ-
μετοχή της ζωικής παραγωγής σε 
αυτόν. Η σχετική έλλειψη λειμώνων 
και βοσκοτόπων στην Ελλάδα, που 
ανεβάζει το κόστος παραγωγής σε 
σύγκριση με τις βορειότερες ευρω-
παϊκές χώρες θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί: (α) με τη θέσπιση και εφαρ-
μογή κανόνων για την περιοδική βό-
σκηση, τη λίπανση και τη βελτίωση 
των βοσκοτόπων, (β) με την παροχή 
κάθε δυνατού μέτρου για την αύξη-
ση των ιδιοπαραγώμενων ζωοτρο-
φών, (γ) με τη διανομή στους κτηνο-
τρόφους γεωργικής γης για την ιδιο-
παραγωγή των ζωοτροφών, (δ) με τη 
συστηματική ανακύκλωση των υπό 
και παραπροϊόντων των γεωργικών 
βιομηχανιών, με στόχο την παραγω-
γή ζωοτροφών χαμηλού κόστους και 
(ε) με την κατανομή του ποιοτικού πα-
ρακρατήματος στον τομέα των αρο-
τραίων καλλιεργειών της ενιαίας ενί-
σχυσης (ΟΣ∆Ε) και στην πιστοποιη-
μένη καλλιέργεια ζωοτροφών. Είναι 
επιτακτικό, επίσης, να αποτραπούν οι 
παράνομες ελληνοποιήσεις που κλέ-
βουν την προστιθέμενη αξία του ποι-
οτικού ελληνικού κρέατος.  

Στη σημερινή αδιέξοδη κατάστα-
ση του μνημονίου, η ανάπτυξη 
του πρωτογενούς τομέα προτείνε-
ται από πολλούς οικονομολόγους 
ως μέσον ανάπτυξης της χώρας. 
Ποια μέτρα νομίζετε ότι θα πρέ-
πει να ληφθούν από την κυβέρ-
νηση προς αυτή την κατεύθυνση; 
Ποιες πρωτοβουλίες οφείλουν να 
πάρουν οι ίδιοι οι αγρότες;

Η πρωτογενής παραγωγή μπορεί, 
υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει 
μία από τις ατμομηχανές της ανά-
πτυξης, που θα βγάλει την πατρίδα 
μας από τη στενωπό της ύφεσης, έχο-
ντας, μάλιστα, συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα σε σχέση με άλλους αναπτυξια-
κούς τομείς, όπως (α) τη χαμηλή έντα-
ση του επενδυόμενου κεφαλαίου, (β) 
τη δυνατότητα απορρόφησης τμήμα-
τος του διογκούμενου κύμα-
τος των ανέργων και (γ) τη δυ-

Του Αθανασίου Σαρόγλου, προέδρου 
ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, 
στην Καλιρρόη Βεζυριαννίδου

Το αγροτικό αδιέξοδο 
Οι κινητοποιήσεις, τα προβλήματα που εκρήγνυνται

Η πρωτογενής αγροτική παραγωγή μπορεί υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει μια από τις ατμομηχανές της 
ανάπτυξης, που θα βγάλει την πατρίδα μας από τη στενωπό της ύφεσης...

“ 

Είναι ανάγκη 

για την Ελλά-

δα η συστηματι-

κή ενίσχυση του 

συνεργατισμού 

και της ομαδι-

κής δράσης των 

αγροτών »

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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νατότητα ανάπτυξης του συνόλου 
της επικράτειας και ιδιαίτερα περι-
οχών που δεν ωφελούνται σημα-

ντικά από τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Ο 
πλούτος των φυσικών πόρων, η βιοποικι-
λότητα, η καταλληλότητα των εδαφοκλιμα-
τικών συνθηκών για την παραγωγή ευρέ-
ως φάσματος προϊόντων με έντονο εξαγω-
γικό χαρακτήρα, το ανθρώπινο δυναμικό 
και ο πολιτισμός που είναι ζυμωμένος με 
τον τόπο, αποτελούν το πολυτιμότερο, αλλά 
αναξιοποίητο κεφάλαιο της Ελλάδας. Η θε-
ωρητική αυτή προσέγγιση, ευτυχώς, φαίνε-
ται να επιβεβαιώνεται και στην πράξη από 
τα στατιστικά της τελευταίας τριετίας. Συ-
γκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων στην 
Ελλάδα μειώθηκε από 3.044 εκατ. €, που 
ήταν το 2008, σε 2.398 εκατ. € το 2009 και 
σε 1.893 εκατ. € το 2010, ενώ σταθεροποι-
ήθηκε στα 1.956 εκατ. € το 2011 (στοιχεία 
ΥΠΑΑΤ). Αυτή η μείωση του ελλείμμα-
τος οφείλεται τόσο στη μείωση της εγχώρι-
ας κατανάλωσης, όσο και στην αύξηση των 
ελληνικών εξαγωγών, ιδιαίτερα στον κλά-
δο των φρούτων και λαχανικών (κατά 25%) 
και της φέτας (κατά 30%). Η Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία του συνόλου των κλά-
δων φυτικής και ζωικής παραγωγής, δα-
σοκομίας και υλοτομίας, αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας και της βιομηχανίας τρο-
φίμων, ποτών και καπνού της Ελλάδας αυ-
ξήθηκε, κατά 12,7% το 2011 σε σχέση με 
το 2008, όταν κατά την ίδια χρονική περίο-
δο η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη 
Αξία της χώρας μειώθηκε 10,7% (στοιχεία 
ΕΛ.ΣΤΑΤ). Το ΑΕΠ του πρωτογενούς το-
μέα αυξήθηκε κατά 2,5% το 2011, τη στιγ-
μή που το προϊόν του δευτερογενούς τομέα 
μειώθηκε κατά 12% και του τριτογενούς το-
μέα κατά 5,9%. (Τρ.Ε.)

Αυτή η διαφαινόμενη αλλαγή πορεί-
ας της αγροτικής οικονομίας, όμως, μπορεί 
να ευδοκιμήσει μόνο αν αντιμετωπισθούν 
όλα τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγρο-
τικού χώρου και υπάρξει η κατάλληλη επι-
στημονική υποστήριξη της παραγωγικής 
διαδικασίας. Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι 
το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής δεν μπορεί να είναι 
το πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά η 
εξαιρετική ποιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να 
καταρτιστεί εθνικό σχέδιο για τον προσανα-
τολισμό των αγροτών στην παραγωγή πι-
στοποιημένων (ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης, βιολογικής παραγωγής, ΠΟΠ / ΠΓΕ 
κ.α.), τυποποιημένων, και, εάν είναι δυνατόν, 
μεταποιημένων προϊόντων. Συνεπώς, κρί-
νεται απαραίτητη η ανάπτυξη ενός δικτύου 
γεωτεχνικών –γεωργικών συμβούλων, ανε-
ξάρτητων από τους διανομείς γεωργικών 
φαρμάκων, υπό τον έλεγχο και την επο-
πτεία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσι-
ών. Οι γεωτεχνικοί – γεωργικοί σύμβουλοι 
θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή 
της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και θα εκδίδουν 
ηλεκτρονική συνταγή χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων, η οποία θα είναι υποχρεωτική 
για όλους τους επαγγελματίες αγρότες. Με-
ταξύ άλλων, οι σύμβουλοι θα συμβάλουν 
στη σημαντική μείωση του κόστους παρα-
γωγής των αγροτικών προϊόντων, στην πα-
ραγωγή ποιοτικών προϊόντων χωρίς επι-
κίνδυνα υπολείμματα φαρμάκων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Η σταδιακή εγκατάλειψη των γεωργι-
κών εφαρμογών του υπουργείου Γεωργί-
ας  από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 
άφησε τον Έλληνα αγρότη στην τύχη του. 
Με αυτό τον τρόπο ο Έλληνας παραγωγός 
κατευθύνθηκε προς τις καλλιέργειες με τη 

μεγαλύτερη επιδότηση. Είναι απαραίτη-
τη λοιπόν η επαναλειτουργία των γεωργι-
κών εφαρμογών, με την εγκατάσταση δοκι-
μαστικών, πειραματικών και αποδεικτικών 
αγρών, ή πειραματικών εκτροφών σε όλη 
την επικράτεια. 

Χρειάζεται, επίσης, η ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού δικτύου εφαρμοσμένης 
αγροτικής έρευνας. Η χώρα μας πρέπει 
ιδιαίτερα να επενδύσει στην έρευνα της 
ελληνικής βιοποικιλότητας και στη δημι-
ουργία ελληνικών ανταγωνιστικών φυλών 
εκτρεφόμενων ζώων και φυτικών ποικιλι-
ών ή υβριδίων προσαρμοσμένων στα ελ-
ληνικά μικροκλίματα, για την παραγω-
γή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, με στό-
χο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία.

Τέλος, το πρόβλημα του ανοίγματος της 
ψαλίδας των τιμών παραγωγού-κατανα-
λωτή θα βρει καλύτερη λύση μόνο με την 
άμεση επαφή παραγωγών-καταναλωτών, 
τόσο μέσω συνεργατικών δομών (παραγω-
γών ή/και καταναλωτών), όσο και με «αγο-
ρές αγροτών» (μόνο επαγγελματίες αγρό-
τες), καθώς και με τα δημοπρατήρια (που 
θα τα λειτουργούν πρωτοβάθμιοι συνεται-
ρισμοί) ή και με απευθείας πώληση αγροτι-
κών προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Απα-
ραίτητη κρίνεται, επίσης, η δημιουργία μιας 
επαρκώς στελεχωμένης υπηρεσίας που ως 
κύριο σκοπό θα έχει την «αγροτική διπλω-
ματία» (γεωτεχνικοί-γεωργικοί ακόλουθοι), 
την παρακολούθηση τιμών και παγκόσμι-
ας ζήτησης και τον συντονισμό με τον ΟΠΕ 
και το ΥπΕΞ, τις αγροτικές αγορές κάθε μορ-
φής (λαχαναγορές, κρεαταγορές, ιχθυαγορές, 
αγροτικές αγορές, δημοπρατήρια, διαδικτυα-
κή αγορά κ.α.), την προώθηση αγροδιατροφι-
κών συμφώνων, την προώθηση της ελληνι-
κής μεσογειακής διατροφής και άλλα.

στην Ελλάδα του μνημονίου

Η σταδιακή εγκατάλειψη των γεωργικών εφαρμογών του υπουργείου Γεωργίας από τις αρχές της δεκαετίας του 80’ άφησε 
τον Έλληνα αγρότη στην τύχη του και ο τελευταίος κατευθύνθηκε προς τις καλλιέργειες με τη μεγαλύτερη επιδότηση... 

Οι κινητοποιήσεις
Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ποιες νομί-
ζετε ότι είναι οι αιτίες;

Αυτή τη φορά οι αγρότες δεν διεκδι-
κούν περισσότερα χρήματα από τον 
κρατικό ή τον κοινοτικό κορβανά, 
αλλά διεκδικούν το δικαίωμα στην 
εργασία και στην παραγωγή, που θα 
τους αφαιρέσει η εφαρμογή των λαν-

θασμένων και υφεσιακών μέτρων της κυβέρνησης. Ζη-
τούν να μην αυξηθεί η φορολογία στο πετρέλαιο που χρη-
σιμοποιούν ώστε να μη γίνει απαγορευτικό το κόστος πα-
ραγωγής. Λόγω του πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλή-
ρου και του ανάγλυφου της χώρας, οι Έλληνες αγρότες 
καταναλώνουν διπλάσια ποσότητα πετρελαίου από το 
μέσο Ευρωπαίο αγρότη για κάθε κιλό προϊόντος. Στην 
πραγματικότητα, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο θα 
οδηγήσει σε αύξηση της αγροτικής παραγωγής (εκατο-
ντάδες χιλιάδες στρέμματα μένουν ήδη ακαλλιέργητα), σε 
πτώση των τιμών πώλησης, σε αύξηση των εξαγωγών, σε 
αύξηση της μεταποίησης στις βιομηχανίες τροφίμων και 
ποτών, σε αύξηση του εμπορίου, σε νέες θέσεις εργασίας 
και σε πολύ περισσότερα δημόσια έσοδα, που θα προέλ-
θουν από τις παραπάνω δραστηριότητες, από αυτά που θα 
φέρει ο στραγγαλισμός της αγροτικής παραγωγής με αυ-
ξημένους φόρους. Αλλά και η σχεδιαζόμενη φορολόγηση 
των αγροτεμαχίων θα αυξήσει έτι περαιτέρω το ήδη υψη-
λό κόστος παραγωγής, που είναι και το συγκριτικό μας 
μειονέκτημα. Το έδαφος είναι συντελεστής παραγωγής 
για τους αγρότες και συνεπώς η φορολόγησή του εδάφους 
σημαίνει αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση της 
ανταγωνιστικότητας. Αυτά τα μέτρα παίρνονται σε μια Ελ-
λάδα που έχει παραλόγως πολλαπλάσιο κόστος φυτοφαρ-
μάκων, λιπασμάτων, ζωοτροφών και άλλων εισροών σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η σχέση της τιμής 
του παραγωγού προς την τιμή του καταναλωτή βρίσκεται 
στο 1 προς 5 (ένα προϊόν που πουλάει ο παραγωγός 20 
λεπτά, φτάνει στον καταναλωτή στο 1 ευρώ) όταν στην ΕΕ η 
ίδια σχέση είναι 1 προς 2,5. 

Ποιες είναι οι προτάσεις σας (ως νομοθετικό συμβου-
λευτικό όργανο) στην ηγεσία του υπ. Αγρ. Αν. στη σημε-
ρινή συγκυρία; Βρίσκετε ανταπόκριση σε αυτές;
Μόνο το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε., έχει αποστείλει στον κ. Τσαυτάρη επτά αναλυτικές 
προτάσεις-υπομνήματα από τότε που ορκίστηκε υπουρ-
γός. Για όλες αυτές τις προτάσεις δεν πήραμε καμία απά-
ντηση. Προσκαλέσαμε τον κ. υπουργό σε συνάντηση στη 
Θεσσαλονίκη για να του παρουσιάσουμε τις δεκαέξι (16) 
προτάσεις με το όνομα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ 2020» που συντά-
ξαμε από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγρο-
τών και τον Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας-Θράκης και 
δεν ανταποκρίθηκε. Και μόνο το γεγονός ότι ο μεγαλύτε-
ρος γεωπονικός σύλλογος της Ελλάδας μαζί με το δεύτε-
ρο σε μέγεθος περιφερειακό παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ (με 
7.500 επιστήμονες μέλη) και το δυναμικότερο και πιο ελ-
πιδοφόρο κομμάτι των αγροτών (ΠΕΝΑ) συμφώνησαν 
για τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στον αγροτι-
κό χώρο, αποτέλεσε είδηση την οποία κάλυψε με πρωτο-
σέλιδα ο ημερήσιος Τύπος της Θεσσαλονίκης (5-9-2012). 
Παρά ταύτα, ο κ. Τσαυτάρης δεν βρήκε τον χρόνο ούτε να 
συναντηθεί μαζί μας. Ίσως, λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα για την αγροτική ανάπτυξη να είναι η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης για να γίνουν τα αυτονόητα ενάντια σε κάθε εί-
δους συμφέροντα.

!

»

και οι προοπτικές υπέρβασης του θνησιγενούς μοντέλου
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Οι σκηνές που εκτυλίχθησαν το 
πρωί της 21ης Φεβρουαρίου στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής, χαρα-
κτηρίστηκαν ως ένα ακραίο και 
ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο, 
με ανάλογά του το 1961 και το 
1977! Πράγματι, το ύψος της βρο-
χόπτωσης έφτασε σε κάποιες πε-
ριοχές στα 130 mm, –μέσα σε ένα 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα–, 
ως αποτέλεσμα του φαινομένου 
του «εγκλωβισμού και της ανα-
τροφοδότησης των καταιγίδων». 
Ενώ δηλαδή η πρώτη έντονη βρο-
χόπτωση έγινε στις 5 το πρωί, 
ακολούθησε ψύξη χαμηλότερων 
αέριων μαζών που κινήθηκαν στα 
ανώτερα στρώματα, προκαλώ-
ντας χαλαζόπτωση και αναζωπύ-
ρωση της καταιγίδας. Το φαινό-
μενο επαναλήφθηκε 4-5 φορές, 
με αποτέλεσμα την πτώση ασυνή-
θιστου όγκου νερού και την πρό-
κληση πλημμυρικών φαινομέ-
νων τεράστιας έκτασης. Αποτέλε-
σμα: μια κοπέλα νεκρή, περίπου 
2.000 κλήσεις στην πυροσβεστι-
κή για πλημμυρισμένα σπίτια και 
καταστήματα, δρόμοι κλειστοί και 
μια πόλη σε πλήρη απορρύθμιση 
και χάος. 

Τ 
α πρώτα συμπεράσματα 
που συνάγονται από την 
εκδήλωση του φαινομέ-
νου έχουν να κάνουν με:

Α) τον περιορισμό των μηχανι-
σμών εξισορρόπησης της θερμο-
κρασίας της ατμόσφαιρας, γεγονός 
που οφείλεται στον δραματικό περι-
ορισμό των δασικών εκτάσεων, που 
έχουν περιοριστεί σε μόλις 2 τ.μ. ανά 
κάτοικο, όταν η ανάλογη αντιστοιχία 
είναι 27 τ.μ./κάτοικο στο Άμστερνταμ 
και 20 τ.μ./κάτοικο στη Βιέννη.

Β) την αποδιάρθρωση των μηχα-
νισμών απορροής των υδάτων από 
τους ορεινούς όγκους μέχρι την θά-
λασσα, εξαιτίας της επέκτασης της δό-
μησης και των οδικών δικτύων πάνω 
στους παραδοσιακούς δρόμους του 
νερού (χείμαρροι, ρέματα, ρυάκια 
κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με το μπάζωμα 
των λεκανών απορροής από παρά-
κτιες δραστηριότητες.

Γ) την ανυπαρξία ενός μηχανι-
σμού άμεσης κινητοποίησης για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση κρί-
σεων σε τοπική κλίμακα, αλλά και 
την παντελή έλλειψη εκπαίδευσης 
του πληθυσμού στην αντιμετώπιση 
κρίσεων.

Η προετοιμασία για την αντιμε-
τώπιση ανάλογων καιρικών φαινο-
μένων καθίσταται αναγκαία. Μελε-

τώντας ένα σενάριο ήπιου μετρια-
σμού των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, επιτροπή του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου, υπό τον καθηγη-
τή Ζερεφό, προβλέπει κατακόρυφη 
αύξηση των ραγδαίων βροχοπτώσε-
ων –που καταγράφονται σε διάστημα 
μόλις τριών ημερών κατά 30% ιδι-
αίτερα στην Αν. Στερεά και στην Β∆ 
Μακεδονία, ήδη από το 2020. Πα-
ράλληλα θα αυξηθεί η διάρκεια των 
περιόδων ξηρασίας, με αιχμή την Αν. 
Στερεά, την Αν. Πελοπόννησο και 
την Εύβοια, όπου οι περίοδοι αυτές 
θα ξεπερνούν τις 20 επιπλέον ημέ-
ρες σε σχέση με σήμερα. Ο συνδυ-
ασμός των φαινομένων θα οδηγήσει 
στην άνοδο της στάθμης της θάλασ-
σας από 0,5 έως 1 μέτρο, με ανάλογη 
υποχώρηση της ακτογραμμής που 
θα κυμανθεί από 50 έως 200 μέτρα, 
καταστρέφοντας ολοσχερώς παραλι-
ακές εγκαταστάσεις, παραθαλάσσια 
κτίσματα και εκβολές ρεμάτων. 

Αν στα παραπάνω προσθέσου-
με την υπέρβαση των ορίων εκπο-
μπών των μικρο-σωματιδίων PM 
10 από τα 50μg/m3 για περισσότε-
ρες από 90 μέρες το χρόνο, αλλά και 
των υπέρλεπτων καρκινογόνων σω-
ματιδίων από τα 25μg/m3 (για το δι-
οξείδιο του αζώτου) –σύμφωνα με τις 
μετρήσεις των σταθμών του Λεκα-
νοπεδίου–, αντιλαμβανόμαστε τους 
πολλαπλούς κινδύνους που αντιμε-
τωπίζει η υγεία των πολιτών και η 
ζωή στο μεγαλύτερο αστικό μας κέ-
ντρο.

Ο περιορισμός των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου και 
η τάση αποανάπτυξης της πρωτεύ-
ουσας αποτελεί τη βασική παραδο-
χή των προαναφερθεισών μελετών, 
των οποίων τα συμπεράσματα θα εί-
ναι πολύ πιο αρνητικά σε περίπτωση 
συνέχισης του σημερινού καταστρο-

φικού αναπτυξιακού μοντέλου. Ενός 
μοντέλου που βασίστηκε στη λάθος 
επιλογή της εσωτερικής αστυφιλί-
ας ήδη από τη δεκαετία του ’60, ενώ 
έλαβε παροξυστικές διαστάσεις τα τε-
λευταία 20 χρόνια, με τη λειτουργία 
του αεροδρομίου στα Σπάτα και τη 
συνακόλουθη επέκταση της πόλης 
στα Μεσόγεια, με τα έργα των Ολυ-
μπιακών Αγώνων και με τη συνεχή 
επέκταση των κατοικιών και του ΙΧ 
στην περίοδο της επίπλαστης ευμά-
ρειας. 

Θα περίμενε κανείς μια ύστατη 
προσπάθεια αναστροφής των συσ-
σωρευμένων αδιεξόδων, αλλά, σύμ-
φωνα με τον νέο Οικοδομικό Κανο-
νισμό (Ν 4067/2012), νομιμοποιεί-
ται σειρά παρανομιών εις βάρος των 
λιγοστών πάρκων και αλσών σε αστι-
κές περιοχές. Στο άρθρο 41 του συ-
γκεκριμένου νόμου, προβλέφθη-
κε η εξαίρεση από την κατεδάφιση 
«υφιστάμενων κτηρίων και υποδο-
μών» που έχουν ανεγερθεί παράνο-
μα, σε συνέχεια των ανάλογων ρυθ-
μίσεων του Ν 4014/2011, με μονα-
δική επιδίωξη την είσπραξη εσόδων 
από τις νομιμοποιήσεις. Επιπρόσθε-
τα, δεν εξαιρούνται από τις ρυθμί-
σεις αυτές ούτε καν οι προστατευό-
μενες περιοχές, υγρότοποι, εκβολές 
ποταμών, μικρά νησιά κ.ο.κ. Σε ακό-

μα πιο καταστροφική κατεύθυνση, ο 
Ν. 4030/2011 δίνει την δυνατότητα 
ανέγερσης «αμιγούς χρήσης ειδικών 
καταστημάτων» σε εκτός σχεδίου πε-
ριοχές, στα οποία περιλαμβάνονται 
πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα 
,ακόμα και καταστήματα για κοινωνι-
κές εκδηλώσεις…

Αυτός όμως που οδηγεί στην 
πλήρη κατεδάφιση και των στοιχειω-
δέστερων περιβαλλοντικών όρων εί-
ναι ο νέος επενδυτικός νόμος, «φαστ 
τρακ» για την προσέλκυση των νέων 
επενδυτών. Το υπό ψήφιση νομοσχέ-
διο δίνει τη δυνατότητα με προεδρικά 
διατάγματα να καθορίζονται: η επεν-
δυτική ταυτότητα, η χρήση γης, ακό-
μα και η παραχώρηση αιγιαλού και 
παραλίας, εισάγοντας τον θεσμό των 
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυ-
ξης Στρατηγικών Επενδύσεων. Επι-
πρόσθετα, καθιερώνονται οι «αυτο-
βεβαιώσεις», με τις οποίες οι ίδιοι οι 
επενδυτές μπορούν να βεβαιώνουν 
για την τήρηση των προϋποθέσεων, 
ενώ εισάγεται ο θεσμός της «πολυά-
δειας», καθώς και η δυνατότητα του 
επενδυτή να ζητά περιβαλλοντικούς 
ελέγχους από ιδιωτικούς φορείς, συ-
μπεριλαμβανόμενων και των τραπε-
ζών !!!!!

Στη βάση αυτών των ρυθμίσεων 
εκδηλώνεται η επανάκαμψη του εν-
διαφέροντος του Κατάρ για το Ελλη-
νικό, ενδεχομένως και για τον Αστέ-
ρα της Βουλιαγμένης, ενώ σε ειδικό 
καθεστώς του ΤΑΙΠΕ∆ εντάσσεται, 
μέσω της Α.Ε Παράκτιο Αττικό Μέ-
τωπο, όλη η παραλιακή ζώνη μέχρι 
το Σούνιο, στην οποία προβλέπεται η 
αύξηση του συντελεστή δόμησης για 
τουριστικές εγκαταστάσεις, εντάσσο-
ντας ακόμα και την έκταση του αιγι-
αλού. 

Στον αντίποδα αυτών των αυτο-
κτονικών ρυθμίσεων, μια κυβέρνη-

ση που θα έθετε σε προτεραιότητα 
την ευημερία και την υγεία των πολι-
τών της, το περιβάλλον και το εθνικό 
συμφέρον, θα έπρεπε να ξεκινήσει 
άμεσα τη διαδικασία αποκέντρωσης 
του κορεσμένου Λεκανοπεδίου, ξε-
κινώντας με τη μεταφορά του διοικη-
τικού της κέντρου στο κέντρο του βα-
σικού άξονα της χώρας (δηλαδή στη 
Θεσσαλία ή στη Μακεδονία). Μια τέ-
τοια στρατηγική επιλογή θα ήταν η 
μόνη που θα έδινε το περιθώριο για 
μια αναπτυξιακή στρατηγική βασι-
σμένη στην παραγωγική αναδιάρ-
θρωση, αξιοποιώντας τους εγχώρι-
ους φυσικούς και ανθρώπινους πό-
ρους. Η στήριξη των εγχειρημάτων 
επιστροφής στην ελληνική ύπαιθρο 
και ο νέος σχεδιασμός αναπτυξια-
κών δράσεων προϋποθέτει την άρση 
του υδροκεφαλισμού της Αθήνας και 
την αντιστροφή μιας οικονομίας προ-
σανατολισμένης στις υπηρεσίες και 
στην κατανάλωση. 

Η αποσυμφόρηση αυτή, με τη 
συνακόλουθη πτώση της αξίας γης 
στο Λεκανοπέδιο, θα έδινε τη δυ-
νατότητα πτώσης του κόστους ζωής 
των πολιτών, αλλά και της λειτουργί-
ας των εναπομεινασών επιχειρήσε-
ων, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις 
της περαιτέρω απώλειας θέσεων ερ-
γασίας και την επικείμενη ανθρωπι-
στική κρίση. 

Για τα παραπάνω θα απαιτού-
νταν ένα λαϊκό αντιστασιακό και απε-
λευθερωτικό κίνημα, που θα αναδεί-
κνυε την οικολογική προβληματική, 
μαζί με την Κοινωνική ∆ικαιοσύνη, 
την Εθνική κυριαρχία και την Άμεση 
∆ημοκρατία, ως τους βασικούς πυ-
λώνες απεξάρτησης και ανασυγκρό-
τησης της χώρας μας .

     ΕΚΛΟΓΕΣ     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ακραία φαινόμενα ή ανθρώπινη ύβρις;
Του Νίκου Ντάσιου

Οι πλημμύρες στο Λεκανοπέδιο και η υποθήκη του περιβάλλοντος στην εποχή των μνημονίων

Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση ανάλογων καιρικών φαινομένων καθίσταται αναγκαία

“ 

Η πλήρης 

κατεδάφιση και 

των περιβαλλο-

ντικών όρων, 

έρχεται με το 

«φαστ τρακ»
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                                                                                 ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                 

Την Κυριακή 24 Φλεβάρη βρέθηκα στη Με-
γάλη Παναγιά, μαζί με χιλιάδες άλλους κι 
άλλες, στη διαμαρτυρία ενάντια στους κον-
κισταδόρες της «Ελληνικός» Χρυσός Α.Ε. 
Οι δεσμοί μου με τη γωνιά αυτή της Ελλά-
δας που με οδήγησαν ως εκεί δεν είναι μόνο 
αυτοί του επισκέπτη που απολαμβάνει τα 
μοναδικά τοπία, θαλασσινά και ορεινά, της 
Χαλκιδικής. Είναι κι οι μνήμες, όταν τριάμι-
σι δεκαετίες πριν, από κοινού με άλλους συ-
ντρόφους, δίναμε μαζί με τους απεργούς με-
ταλλωρύχους του Μαντέμ Λάκο τον τιτάνιο 
αγώνα ενάντια στον τότε εργοδότη, τον Μπο-
δοσάκη, και τις στρατιές των απεργοσπα-
στών και τις διμοιρίες των ΜΑΤ. Και τότε βέ-
βαια, όλοι εμείς δεν ήμασταν, για τους ακού-
ραστους γλείφτες της εκάστοτε οικονομικής 
και πολιτικής εξουσίας, παρά οι υποκινητές 
και οι ηθικοί αυτουργοί της υπεράσπισης 
του δικαιώματος στην απεργία και της αυ-
τοάμυνας απέναντι στη βία του κράτους και 
των συμμοριών της εργοδοσίας. Ένας αγώ-
νας που μπόρεσε να κρατήσει, ακριβώς γιατί 
τα χωριά και η τοπικές κοινωνίες εγκολπώ-
θηκαν την υπόθεση των απεργών και τους 
στήριξαν ηθικά και υλικά.

Ε 
ικόνες από το παρελθόν, που σμί-
γουν με τις εικόνες από το μέλλον για 
το οποίο μας προορίζουν. Ο Μποδο-
σάκης έφυγε και τη θέση του σήμε-

ρα έχουν πάρει άλλοι, οι απόγονοι των χρυσοθή-
ρων, που εξαφάνισαν πολιτισμούς ολόκληρους 
ψάχνοντας για το Ελντοράντο, καθώς τα ονόμα-
τα κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο χρυσός κι ο 
χαλκός αντί του σιδηροπυρίτη, η ανοιχτή εξόρυ-
ξη παίρνει τη θέση των στοών, ο Πάχτας σκαντζά-
ρισε τους προκατόχους. Το ξεπούλημα του περι-
βάλλοντος για ένα ψίχουλο αποκτά χαρακτηρι-
στικά διαπλοκής, που μόνο σε αποικίες μπορεί 
να διακρίνει κανείς. 

Οι κίνδυνοι, υπαρκτοί και πριν, όπως απο-
δεικνύει η απίστευτη ρύπανση των υδάτων από 
το φονικό αρσενικό που αποτίθεται στις πρό-
χειρες χαβούζες, οι κατολισθήσεις και οι ζημιές 
από τα φουρνέλα, παροξύνονται από μια εξόρυ-
ξη που θα ξεκοιλιάσει  ένα δασωμένο βουνό,  για 
να αφήσει στη θέση του μπάζα, επικίνδυνα από-
βλητα και βουνά από σκόνη, όταν οι «επενδυτές» 
τα μαζέψουν και φύγουν. 

Κι όμως, στην Ελλάδα του μνημονίου, το ιδι-
ωτικό συμφέρον των πλιατσικολόγων έχει ανα-
γορευτεί σε δημόσιο συμφέρον και η πολιτική 
εξουσία, η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές, συνα-
σπίζονται για την προστασία του, λες και βρισκό-
μαστε στη χώρα των Παπούα. 

Υπάρχει κι ένα παρήγορο στην ιστορία: Σε 
μια χώρα που μοιάζει να βασιλεύει η απόγνω-
ση, οι κοινωνικοί αυτοματισμοί και η παραίτηση, 
οι κοινωνίες της ΒΑ Χαλκιδικής αντέδρασαν, κα-
τάφεραν να διώξουν την TVX. Gold και δίνουν 
έναν αγώνα πρωτοφανή σε διάρκεια, συμμετοχή 
και μαχητικότητα. 

Στην κινητοποίηση αυτή οι διαπλεκόμε-
νες εξουσίες απάντησαν με καταστολή, διώ-

ξεις, τρομοκρατία, επιβάλλοντας μια κατάσταση 
στις Σκουριές και τα χωριά της περιοχής, όπου 
οι μπράβοι της εταιρείας και η αστυνομία έχουν 
επιβάλει τον νόμο της Κατοχής. Και, φυσικά, αυ-
τοί που έχουν καταργήσει κάθε συνταγματική, 
διοικητική και ποινική νομιμότητα, παραδίδο-
ντας τα κλειδιά της χώρας στην «task force» των 
επικυρίαρχων, αυτοί που μάτωσαν κάθε ειρηνι-
κή διαμαρτυρία, εξανίστανται μπρος στην πυρ-
πόληση των μηχανημάτων, επιχειρώντας απε-
γνωσμένα όσο και μάταια να τη συνδέσουν με 
την τρομοκρατία, τους Πυρήνες της Φωτιάς και 
ό,τι άλλο, επιστρατεύοντας  και την «ενσωματω-
μένη δημοσιογραφία», αλλά και όλους εκείνους 
τους πολιτικούς χώρους που έπεσαν στην πα-
γίδα της καταδίκης της ενέργειας, γιατί «τέτοιες 
ενέργειες αποκλείεται  να έγιναν από απλό κό-
σμο», λες και ο απλός κόσμος είναι καταδικα-
σμένος να είναι αποκλειστικά ο σάκος του μποξ 
για τους τραμπούκους και την αστυνομία. Αυτό 
που τους φοβίζει περισσότερο είναι η (εφιαλτική 
γι’ αυτούς) προοπτική να ξεφύγει η αγανάκτη-
ση, που συσσωρεύει η ελληνική κοινωνία, από 
τα πλαίσια που είναι διαχειρίσιμα, (και ως τέτοιο 
βέβαια πρέπει να λογαριάσουμε και τον μηδενι-
σμό του ∆εκέμβρη του ’08 όπως και τη δράση 
ομάδων όπως οι πυρήνες), και πάρει λιγότερο 
ευγενικές μορφές, αντίστοιχες με αυτά που ζει ο 
«απλός κόσμος». 

Όμως, παράλληλα, κι αυτό είναι ακόμα πιο 
επικίνδυνο, επιχειρούν συστηματικά να διχά-
σουν τις τοπικές κοινωνίες ανάμεσα  σε εκείνους 
που προσδοκούν δουλειά και εισόδημα από 

την «επένδυση» και αυτούς  που επιχειρούν να 
τη ματαιώσουν είτε επειδή έχουν συμφέροντα 
από τον τουρισμό, είτε είναι ψυχωσικοί περιβαλ-
λοντιστές, είτε, τέλος, έχουν πολιτικές στοχεύσεις 
για να καταστρέψουν το θεάρεστο έργο της προ-
σέλκυσης «φαστ - τρακ» επενδυτών. Το παιχνί-
δι παίζεται τόσο στο επικοινωνιακό επίπεδο όσο 
και στην πρόσληψη εργαζομένων με «υποσχετι-
κή», ότι δηλαδή προσλαμβάνονται τώρα, για να 
δουλέψουν όταν ανοίξει η εξόρυξη και η επεξερ-
γασία. Αυτό που δεν λένε, βέβαια, είναι η απλή 
αλήθεια, που την αντιλαμβάνεται όποιος κάνει 
μια βόλτα στα Μαντεμοχώρια, στα νεκροταφεία, 
και μετρήσει τις ηλικίες των παλικαριών, των ερ-
γαζόμενων στα μεταλλεία, αυτών των «ευνοημέ-
νων από τις θέσεις εργασίας» που πρόσφεραν οι 
μέχρι τώρα εργοδότες: Ατύχημα, χαλίκωση, ατύ-
χημα, χαλίκωση. Κι αυτή η απλή αλήθεια είναι 
πως, όποιος δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή 
και καταστρέφει έναν τόπο για κάποια ψήγματα 
χρυσού, όποιος δεν διστάζει να δηλητηριάσει τα 
νερά και τον αέρα, δεν ενδιαφέρεται, βέβαια, ούτε 
για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων που έχει 
στη δούλεψή του. Είτε λέγεται Μποδοσάκης, είτε 
Μπόμπολας, είτε Ρόμπερτ Γκίλμορ. Αυτή είναι 
η «ανάπτυξη» που εννοούν όταν επαγγέλλονται 
δουλειές και βάζουν τους υπαλλήλους τους να 
διαφημίζουν την αξία των μεταλλευμάτων (25 
δις κατά το ΙΓΜΕ), λες και θα μείνει τίποτε από 
όλα αυτά στον τόπο, λες και οι ιθαγενείς δεν θα 
καταλάβουν πως αυτό που στην πραγματικότητα 
θα μείνει θα είναι τα δηλητήρια, το κουφάρι του 
βουνού και οι καινούργιοι σταυροί στα νεκροτα-
φεία.

Την Κυριακή, 24 Φλεβάρη, ήμουν κι εγώ 
στη Μ. Παναγιά. Για τους ίδιους λόγους που με 
την παλιά μου CZ όργωνα το βουνό στην απερ-
γία του ’77, μαζί με τον Παντελή από το Νεοχώρι, 
τον Βασίλη από το Παλαιοχώρι, τον Κώστα από 
τη Μεγάλη Παναγιά, καθώς είναι φορές που 
χρειάζεται, για να ’ναι κανείς ηθικός, να γίνει και 
αυτουργός ενάντια στην ανηθικότητα και το άδι-
κο. Θα ήθελα να τους το θυμίσω αυτό. 

Για τις Σκουριές Χαλκιδικής
Από τις απεργίες του Μαντέμ-Λάκκο στα μέσα του ‘70, στον αγώνα ενάντια στις πολυεθνικές 

Του Θανάση Τζιούμπα

Είτε λέγεται Μποδοσάκης, είτε Μπόμπολας, είτε Ρόμπερτ Γκίλμορ. Αυτή είναι η «ανάπτυ-
ξη» που εννοούν όταν επαγγέλλονται δουλειές και βάζουν τους υπαλλήλους τους να δια-
φημίζουν την αξία των μεταλλευμάτων

1) 20 Μαρτίου 2012, με λεωφορεία της Ελληνι-
κός Χρυσός, εκατοντάδες υπάλληλοί της, με 
«μπροστάρη» τον αντιδήμαρχο κ. Μοσχόπου-
λο ανέβηκαν στις Σκουριές, πυρπόλησαν το 
φυλάκιο των κατοίκων, και περί τα 450 άτομα 
όρμησαν και βιαιοπράγησαν πάνω σε 30 φι-
λήσυχους κατοίκους, […] Η ελληνική αστυνο-
μία έκανε καμία προσαγωγή εκείνη την ημέ-
ρα; Τι έκανε;

2) Μετά από την εγκληματική αυτή ενέργεια, στα-
διακά η εταιρεία παρανόμως έκλεινε τους δα-
σικούς κοινόχρηστους δρόμους και προσέ-
λαβε σεκιουριτάδες, οι οποίοι επέβαλαν εκεί 
δικό τους «νόμο», ενώ η κοινωνία διαδήλω-
νε και «έβραζε», ο πανελλαδικός τύπος βού-
ιζε, το διαδίκτυο κατήγγελνε τους κουκουλο-
φόρους σεκιουριτάδες του Κακάβου.

3) ∆έκα ημέρες αργότερα, η αντιπολίτευση του 
∆ήμου στην από 31-3-2012 Συνεδρίαση, ζήτη-
σε να τεθεί ως θέμα συζήτησης προ ημερησί-
ας διατάξεως το μείζον γεγονός της συμπλο-
κής στις Σκουριές, και να αποδοθούν ευθύνες 
στον αντιδήμαρχο κ. Μοσχόπουλο[...]. Ο ∆ή-
μαρχος και η Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν θέλησαν 
να συζητηθεί το θέμα, ούτε καν να τεθεί προς 
ψήφιση, με αποτέλεσμα, […], η μειοψηφία μη 
αντέχοντας την υποκρισία και την εγκληματι-
κή αδιαφορία όπως ήταν φυσικό, αποχώρησε 
από το ∆.Σ. Όταν οι Ιερισσιώτες έμαθαν πως ο 
∆ήμαρχος και η Πρόεδρος αρνήθηκαν να συ-
ζητήσουν τα γεγονότα των Σκουριών και να τα 
καταδικάσουν ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύμα-
τα, αυθόρμητα μαθαίνοντας το γεγονός προ-
σήλθαν, επί το πλείστον νέοι, και έγιναν όσα 
έγιναν. Ο ∆ήμαρχος τότε αντί να καταδικάσει 
την δομημένη ομάδα των υπαλλήλων της 
εταιρείας που πυρπόλησαν το φυλάκιο, […] 
κατήγγειλε ως μέλη δήθεν δομημένης τρομο-
κρατικής ομάδας τον αρχηγό της μειοψηφίας 
κ. Βλαχόπουλο και πλήθος οικογενειαρχών 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

4) Μετά από αυτά τα επεισόδια, κουκουλοφόροι 
με μάσκες επέβαλαν τον δικό τους «νόμο» 
στις Σκουριές […] Σταματούσαν κατοίκους, 
κορίτσια, παιδιά μέσα στο βουνό, απαιτούσαν 
εξακρίβωση στοιχείων[…] προειδοποιώντας 
ότι εάν στην περιοχή συμβεί κάτι θα θεωρούν 
ύποπτους αυτούς τους φιλήσυχους κατοίκους. 
[..]Στις 19-4-2012 κατέθεσα στο Α.Τ. Αρναίας 
την από 18 Απριλίου 2012 κατεπείγουσα αί-
τησή μου, διά της οποίας γνωστοποιούσα τις 
προκλήσεις των άγνωστων κουκουλοφόρων 
[…].Πήγα αμέσως στην αντιεισαγγελέα Πολυ-
γύρου, κα Κεχαγιά, να καταθέσω την εν λόγω 
αίτησή μου και αφού είδε το περιεχόμενό της 
και το αίτημά μου, αρνήθηκε να την παραλά-
βει […]Εν τω μεταξύ η κα Ιγγλέζη Αικατερίνη 
(νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) μαζί με άλλους 
κατοίκους με […] καταγγελία τους στο ∆ασαρ-
χείο, κατήγγειλαν τις έκνομες ενέργειες της 
εταιρείας. Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα Μ. Παναγίας κατήγγειλε τις έκνομες 
ενέργειες στο ∆ασαρχείο και στην Εισαγγελία. 
Στις 12-4-2012 κάτοικοι της Μεγάλης Παναγί-
ας κατέθεσαν μήνυση για τις έκνομες ενέργει-
ες των κουκουλοφόρων σεκιουριτάδων και 
της εταιρείας.

Απόσπασμα από την ομιλία του αγωνιστή Αρχιμαν-
δρίτη π. Χριστόδουλου, Πνευματικού και εφη-
μέριου του Ησυχαστηρίου “Παναγία, η Φοβερά 
Προστασία”

Οι ηθικοί 
αυτουργοί...

“ 

Για να 'ναι κανείς ηθι-

κός, πρέπει να γίνει 

και αυτουργός ενάντια 

στην ανηθικότητα
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Το ιστορικό της γνωμοδότησής 
σας ποιο είναι; 

Τον ∆εκέμβριο του 2010, όταν εκλέ-
χθηκα συντονιστής του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος, παρέλαβα από την 
προηγούμενη συντονίστρια, την κα 
Ανανιάδου, το αίτημα των κατοίκων 
προς το ΑΠΘ, να πραγματοποιηθεί 
γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις της προβλεπόμενης 
επέκτασης της μεταλλευτικής δρα-
στηριότητας. Επίσης και ο πρύτανης  
παρότρυνε το Συμβούλιο Περιβάλ-
λοντος να ασχοληθεί με το θέμα. 

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
συνέστησε επιτροπή για να μελετή-
σει το θέμα. Αυτή κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ότι 
η ΜΠΕ του έργου δεν πρέπει να γί-
νει δεκτή. Το συμπέρασμα της επι-
τροπής έγινε δεκτό με μεγάλη πλει-
οψηφία από το Συμβούλιο Περιβάλ-
λοντος (78% επί των ψηφισάντων 
και 53.5% επί του συνόλου, καθώς 
κάποιοι συνάδελφοι δεν ψήφισαν). 
Μάλιστα, η άποψη που μειοψήφησε 
ήταν πως πρέπει το θέμα να εξετα-
σθεί περισσότερο, πριν καταλήξου-
με σε απόφαση. 

Η εισήγησή μας δέχθηκε πολλά 
θετικά σχόλια, αλλά και πολλές επι-
κρίσεις. Κάποιοι σχολίασαν ότι  δεν 
είναι δυνατόν, μέσα σε έντεκα σελί-
δες, να ανατρέπουμε μια ΜΠΕ εκα-
τοντάδων σελίδων. Ωστόσο, εμείς 
δεν κάναμε πρωτογενή έρευνα, 
αλλά στηριχθήκαμε εν πολλοίς στα 
στοιχεία της ίδιας της περιβαλλοντι-
κής μελέτης που κατέθεσε η εται-
ρεία. Επίσης επισημάναμε κάποια 
λάθη και παραλείψεις.  

Για παράδειγμα, η ΜΠΕ έχει μια 
πολύ καλή ανάλυση της σεισμικής 
κατάστασης της περιοχής, ενώ γίνε-
ται εκτενής αναφορά στα σημαντικά, 
σπάνια και προστατευόμενα είδη 
χλωρίδας και πανίδας που υπάρ-
χουν. Ενώ όμως οι βιολόγοι φαίνε-
ται να έκαναν πολύ καλά την πρωτο-
γενή έρευνα, τα συμπεράσματά τους 
δεν αξιολογήθηκαν σωστά από αυ-
τόν που έβγαλε τα τελικά συμπερά-
σματα. 

Για μένα, το κύριο πρόβλημα εί-

ναι το πρόβλημα αειφορίας. ∆ηλα-
δή, δεν είναι δυνατόν να έχεις δέκα 
ρέματα σε μια περιοχή  και να λες ότι 
«θα τα φράξω και τα δέκα» και θα τα 
κάνω τέλματα αποβλήτων –και η πε-
ριοχή θα είναι μια χαρά. Λέει η ίδια 
η μελέτη ότι τo έργο «επαναπροσ-
διορίζει για την περιοχή, εν όλω ή 
εν μέρει, τα οικονομικά χαρακτη-
ριστικά και το αναπτυξιακό πρότυ-
πο μέσω πλήρους αξιοποίησης των 
καταγεγραμμένων κοιτασμάτων, και 
την παράλληλη έρευνα για την επέ-
κταση των γνωστών κοιτασμάτων 
και τον προσδιορισμό νέων». ∆εν 
θέτει, δηλαδή, κανένα όριο πέραν 
του οικονομικού. Και αυτή η αντιμε-
τώπιση θεωρείται αειφορική. 

Και δεν μιλάμε ούτε για τις πα-
γωμένες εκτάσεις της Φινλανδίας, 
ούτε για τις ερήμους της Αυστρα-
λίας. Εδώ μιλάμε για τον παράδει-
σο του Θεού, που είναι σε πολύ μι-
κρή απόσταση από τους οικισμούς 
και έχει πολλές δυνατότητες ανά-
πτυξης… 

∆ηλαδή, πώς έχει το πλάνο της 
εταιρείας; 
Το πλάνο περιλαμβάνει επέκτα-
ση της υπάρχουσας μεταλλευτικής 
δραστηριότητας στην Ολυμπιάδα  
και νέα υπόγεια και επιφανειακή 

εξόρυξη στις Σκουριές, ανοίγοντας 
μια άλλη πληγή. Επιπλέον, προβλέ-
πεται και η εγκατάσταση βαριάς βιο-
μηχανίας επεξεργασίας, η οποία θα 
παράγει το τελικό προϊόν. 

Τι ενστάσεις, δηλαδή, υπάρ-
χουν στην επένδυση;  
Η πρώτη ένσταση έχει να κάνει με 
τα οικονομικά στοιχεία. Αν κανείς 
δει το νόμο παραχώρησης των με-
ταλλείων, του 2004, θα δει ότι πα-
ραχωρούνται εκτάσεις 264 χιλιά-
δων στρεμμάτων, μεταλλεία, εγκα-
ταστάσεις, κτήρια των οποίων η αξία 
υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή στην 
οποία παραχωρήθηκαν (11 εκατομ-
μύρια ευρώ). 

Ακόμη σημαντικότερο για μένα 
είναι το θέμα των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Στο σημείο αυτό αξίζει 
να σημειωθεί ότι η πρώην υπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπί-
λη, στο συγκεκριμένο ζήτημα είχε 
πολύ καλή στάση. Κατ’ αρχάς, είχε 
τον φάκελο της αδειοδότησης στο 
γραφείο της επί αρκετούς μήνες και 
δεν τον υπέγραφε, μας συνάντησε 
όταν πληροφορήθηκε την εισήγησή 
μας και έδειξε ότι ήταν πολύ καλά 
πληροφορημένη πάνω στο θέμα.  

 Έρχεται μετά ο κ. Παπακωνστα-
ντίνου, και υπογράφει μέσα σε οκτώ 
μέρες. Μάλιστα, την ίδια στιγμή που 
έκοβε συντάξεις και μισθούς, έκα-
νε κάτι απίστευτο, προσέφυγε κατά 
αποφάσεως ευρωπαϊκού δικαστη-
ρίου, που είχε κρίνει ότι το τίμημα 
παραχώρησης ήταν πολύ χαμηλό 
και ότι όφειλε η εταιρεία να πληρώ-
σει άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ. ∆η-
λαδή το ελληνικό κράτος, διά του κ. 
Παπακωνσταντίνου αρνήθηκε την 
είσπραξη του ποσού αυτού.

 

Οι περιβαλλοντικοί όροι; 
Υπάρχει και το θέμα της τήρησης 
των περιβαλλοντικών όρων. Υπο-
στηρίζουν ορισμένοι ότι στην επέν-
δυση θα τηρηθούν αυστηρά οι πε-
ριβαλλοντικοί όροι. ∆υστυχώς, δεν 
συμμερίζομαι την αισιοδοξία τους. 

Θα φέρω ένα παράδειγμα: Αυτή 
τη στιγμή, με βάση τους περιβαλ-
λοντικούς όρους για  τα μεταλλεία 
που ήδη λειτουργούν κάτω από την 
Στρατονίκη, δεν επιτρέπεται η χρή-
ση εκρηκτικών. Η εταιρεία, όμως, τα 
χρησιμοποιεί, γιατί ισχυρίζεται (ορ-
θώς ή μη) ότι με τη χρήση άλλων 
μέσων θα υπήρχαν πολύ περισσό-
τερα προβλήματα, ρύπανση κ.ο.κ. 
Βλέπουμε όμως ότι αναπτύσσει μια 
αντίληψη παράκαμψης των περι-
βαλλοντικών όρων. Ή μήπως οι ελε-
γκτικοί μηχανισμοί, που σήμερα δεν 
παρεμβαίνουν επί του ζητήματος, θα 
παρέμβουν αύριο;

Για το νερό;
Για το νερό, η περιβαλλοντική μελέ-
τη στηρίζεται σε μια άλλη του ΙΓΜΕ, 
την οποία διάβασα και μπορώ να 
σας πω ότι διαφωνώ σε αρκετά ση-
μεία.

 Πρώτα από όλα, δεν μπορώ να 
αποδεχθώ ότι θα κατέβει κατά 700 
μέτρα η στάθμη των υπογείων νε-
ρών για να γίνει η εξόρυξη στις 
Σκουριές κι ότι αυτό δεν θα έχει επι-
πτώσεις. 

∆εύτερον, δεν συμφωνώ με τον 
τρόπο συνυπολογισμού επιφανει-
ακών και υπόγειων υδατικών πό-
ρων. Λέει η μελέτη ότι στην περιοχή 
υπάρχουν συνολικά 10 ως 17 εκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα νερό (εξαρ-
τάται από τις παραδοχές το νούμε-
ρο), ότι σήμερα χρησιμοποιούνται 
κάτω από 1 εκατομμύριο για ύδρευ-
ση, άρα, στο βαθμό που η επένδυση 
θα χρησιμοποιήσει 2.5 εκατομμύ-
ρια, η απώλεια είναι μικρή. 

Η απάντηση σε τέτοιου είδους 
εκτιμήσεις είναι ότι είναι άλλο οι επι-
φανειακοί πόροι και άλλο οι υπόγει-
οι. Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι επι-
φανειακοί δίχως φράγματα και, επι-
πλέον, ποια θα είναι η ποιότητά τους 
μετά την έναρξη της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας; ∆ιότι, τώρα στις 
Σκουριές,  οι υδατικοί πόροι έχουν 
καλύτερη ποιότητα από εκείνους 
στο Στρατώνι, επειδή δεν υπάρχει 
μεταλλευτική δραστηριότητα. Αν ξε-
κινήσει, δεν θα υπάρξει υποβάθμι-
ση;

Για τις καθιζήσεις;
Φοβούμαι ότι μπορεί να υπάρχει 
θέμα και με τις καθιζήσεις. Επιπλέ-
ον, ίσως υπάρχει και θέμα ενίσχυ-
σης της σεισμικής δραστηριότητας 
λόγω μεγάλης πτώσης στάθμης των 
υπόγειων νερών, όπως αναφέρει 
πρόσφατο άρθρο Ισπανών επιστη-
μόνων. Όμως δεν είμαι έτοιμος να 
συζητήσω αυτό το θέμα. 

Του Κωνσταντίνου Κατσιφαράκη, 
καθ. τμ. Πολιτικών Μηχανικών 
και συντονιστή του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος ΑΠΘ.

Μεταλλεία Χαλκιδικής: Ανάπτυξη
Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις

Ή μήπως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που σήμερα δεν παρεμβαίνουν επί του ζητήματος θα παρέμβουν αύριο;

“ 

Ο χρυσός στην 

Χαλκιδική 

βρίσκεται πάνω 

από το έδαφος 

και όχι κάτω 

από αυτό »

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η περίφημη ιστορία για τη χρήση κυ-
ανίου κατά την επεξεργασία; 
∆ιάφοροι υπέρμαχοι της επένδυσης ισχυ-
ρίζονται ότι δεν θα χρησιμοποιείται κυάνιο, 
διότι η τελική επεξεργασία θα γίνεται με τη 
μέθοδο της ακαριαίας τήξης. Όμως ακόμη 
και η εταιρεία παραδέχεται ότι προβλέπεται 
η χρήση του κυανίου κατά τα πρώτα στάδια. 

Για τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης δεν 
είμαι ειδικός. Σημειώνω όμως τις επιφυλά-
ξεις που διατύπωσε συνάδελφος μεταλλει-
ολόγος, από τους υπέρμαχους της επένδυ-
σης: α) Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα 
για τον συγκεκριμένο τύπο μεταλλεύματος 
β) Είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα και γ) Συ-
νεπάγεται παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 
θειικού οξέος, που η διαχείρισή τους είναι 
επικίνδυνη. 

Ας επιστρέψουμε στην αειφορία της 
περιοχής. Ποιες οι πτώσεις της επέν-
δυσης; 
Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις, κατ’ αρχάς 
στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή γεωργία, 
κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία. Για παρά-
δειγμα, η Χαλκιδική είναι ο τρίτος νομός της 
χώρας σε παραγωγή μελιού. Αυτή θα επη-
ρεασθεί αρνητικά από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση, η  οποία  οφείλεται τόσο στις ερ-
γασίες εξόρυξης, όσο και στη μεταλλουργία. 
Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις στην ατμό-
σφαιρα δεν θα επηρεάσουν μόνο τα γύρω 
χωριά, τη Μ. Παναγιά, τη Στρατονίκη κ.λπ., 
αλλά θα επεκταθούν στην ευρύτερη περιο-
χή. Και, βέβαια, είναι ο τουρισμός. 

Άρα δεν έχουμε μια αντίθεση, όπως 

κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν, 
τουριστικών συμφερόντων εναντίον 
βιομηχανικών συμφερόντων…
Όχι, είναι ο τριτογενής και ο πρωτογενής το-
μέας. Εν πάση περιπτώσει, η μελέτη λέει μό-
νον πόσες θέσεις εργασίας θα προκύψουν, 
δεν υπολογίζει όμως πόσες θέσεις εργασί-
ας θα χαθούν, ούτε την απασχόληση που η 
ίδια η επένδυση δεν αφήνει να αναπτυχθεί. 

Γενικά, όταν επισκέφθηκα τη συγκεκρι-
μένη περιοχή, διότι από μακριά κανείς έχει 
μια εικόνα για τη Χαλκιδική πολύ συγκε-
κριμένη, έμεινα έκπληκτος από τον φυσικό  
της πλούτο, που συνδυάζει πολύ αρμονι-
κά το παραθαλάσσιο και το ορεινό στοιχείο. 
Εδώ, εκτιμώ, ότι με τη μορφολογία και τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής, και τα νερά 
που διαθέτει, μέχρι και μικρά υδροηλεκτρι-
κά έργα θα μπορούσαν να γίνουν, τα οποία 
μάλιστα έχουν μεγάλη εγχώρια προστιθέ-
μενη αξία, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ακόμα και υπό την αιγίδα της τοπικής αυτο-
διοίκησης και δεν απαιτούν πολύ μεγάλες 
επενδύσεις, άρα πολύ ισχυρούς επενδυτές.

∆ηλαδή… έχουμε έναν  τόπο που μπο-
ρεί να έχει ολοκληρωμένη, πολύπλευρη 
αειφορική ανάπτυξη. Έχουμε τη γενέτειρα 
του Αριστοτέλη, που θα μπορούσε να ανα-
δειχθεί σ’ έναν από τους κορυφαίους αρχαι-
ολογικούς προορισμούς της χώρας, έχουμε 
τις δυνατότητες αειφορικής ανάπτυξης του 
πρωτογενούς τομέα, είναι η πύλη του Αγί-
ου Όρους, υπάρχει το παραθαλάσσιο μέτω-
πο. ∆εν είναι αστείο αυτό που λέγεται, ότι ο 
χρυσός στη Χαλκιδική βρίσκεται πάνω από 
το έδαφος και όχι κάτω από αυτό.

Και τα οφέλη για τον τόπο ή, εν πάση 
περιπτώσει, το ελληνικό κράτος; 
Υπάρχει μια ηθελημένη παρανόηση… 

Ακούει ο κόσμος 25 δισ. και νομίζει ότι θα 
πάρει το ελληνικό κράτος αυτήν τη σημαντι-
κή ανάσα. Τα 25 δισ. είναι ο συνολικός υπο-
λογισμός της αξίας του τελικού προϊόντος 
με τις σημερινές τιμές, από τα οποία το ελ-
ληνικό κράτος θα εισπράξει μόνο τους φό-
ρους από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας 
και το εισόδημα των εργαζομένων. Η εται-
ρεία είναι πολυεθνική, άρα είναι εύκολο να 
προσαρμόσει τα κέρδη της στους φορολο-
γικούς συντελεστές διαφόρων χωρών. Και, 
μάλιστα, τα όποια χρήματα θα τα πάρουμε 
σε βάθος 30ετίας! Άρα το όφελος της χώρας 
δεν έχει καμιά σχέση με 25 δισ. Και το τί-
μημα θα είναι η εξαφάνιση των υπόλοιπων 
παραγωγικών τομέων και η περιβαλλοντι-
κή υποβάθμιση. 

Τέλος, θέλω να πω ότι με στενοχώρησε 
και με απογοήτευσε η δήλωση του  πρω-
θυπουργού, ότι θα υπερασπιστεί με κάθε 
τρόπο τις ξένες επενδύσεις. Υποχρέωση 
του κάθε πρωθυπουργού, σύμφωνα και με 
τον όρκο του, είναι να υπερασπίζεται πρώ-
τα και πάνω απ’ όλα τον τόπο και τους αν-
θρώπους του. Κανείς λογικός άνθρωπος 
δεν είναι ενάντιος στις επενδύσεις, εφόσον 
όμως ωφελούν τον τόπο και δεν τον κατα-
στρέφουν. 

Σημείωση: Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
ΑΠΘ έχει καταθέσει αρνητική γνωμο-
δότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις της «επένδυσης», έπειτα από αίτη-
μα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
Η έκθεση προκάλεσε πολλές συζητήσεις 
και διαμάχες εντός και εκτός διαδικτύου, 
ωστόσο κανείς δεν έχει απαντήσει σε αυ-
τήν επί της ουσίας... 

ή κρανίου τόπος;

Με απογοήτευσε η δήλωση του  πρωθυπουργού, ότι θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τις ξένες επενδύσεις. Υποχρέωση του κάθε 
πρωθυπουργού, σύμφωνα και με τον όρκο του, είναι να υπερασπίζεται πρώτα και πάνω απ’ όλα τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Θεσμικό σου-
ρωτήρι;

Μετά τα γεγονότα στη Χαλ-
κιδική, ακουγόταν συνεχώς 
από τα μέσα ενημέρωσης 
ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα 
στην πραγματικότητα, αφού 
έχουν εγκριθεί οι περιβαλλο-

ντικοί όροι για την επένδυση. Προβάλλεται έτσι 
ως αδιάβλητη η διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και το νόμιμο των επεμβάσεων 
στη συνέχεια. 

Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) την υπέγραψε ο Γ. Παπακων-
σταντίνου, μετά από Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όταν ήταν υπουργός Πε-
ριβάλλοντος, παρά τις πολύ σοβαρές ενστάσεις, 
μεταξύ των οποίων και του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου. Τη ΜΠΕ έχει εκπονήσει η ENVECO, 
εταιρεία γνωστή από τη ΜΠΕ για το κωπηλα-
τοδρόμιο στον αρχαιολογικό χώρο και περιο-
χή ΝΑΤΟΥΡΑ του Σχοινιά, από ΜΠΕ για με-
γάλα αιολικά σε περιοχές ΝΑΤΟΥΡA και από 
παρόμοιες μελέτες στην περιοχή της Ολυμπι-
άδας εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Η ΜΠΕ πλη-
ρώθηκε από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Η 
ENVECO, συνεπώς, δεν μπορούσε παρά να τη 
συντάξει σύμφωνα με τις επιθυμίες του εργο-
δότη και να προσαρμόσει την πραγματικότητα 
στον σκοπό του έργου. 

Οι επεμβάσεις στη συνέχεια απαιτούσαν 
εγκρίσεις από υπηρεσίες όπως το δασαρχείο, 
που έπρεπε να εκδώσει τις άδειες εγκατάστα-
σης και αποψίλωσης του δάσους. Μετά τις αρ-
χικές αντιρρήσεις και υπό την πίεση των πο-
λιτικών προϊσταμένων του ΥΠΕΚΑ, μπήκαν 
οι πρώτες υπογραφές και εκδόθηκαν οι απο-
φάσεις. Και, τι σύμπτωση, ο πρώην δασάρχης 
Αναστάσιος Αγαλής, που συνταξιοδοτήθηκε 
πρόσφατα, είναι σήμερα σύμβουλος της Ελλη-
νικός Χρυσός, ενώ η κόρη του δουλεύει για την 
εταιρεία. Θα είναι προφανώς χρήσιμος για τις 
επεκτάσεις που φαίνεται να επιδιώκει η εται-
ρεία σε γειτονικές δασικές περιοχές.

Είναι πολλά τα κέρδη της εταιρείας και 
επαρκούν για την καλά αμειβόμενη σύνταξη 
μελετών κατά παραγγελία, αλλά και να εξασφα-
λίζει ανθρώπους που τη διευκολύνουν. Άλλω-
στε, η έκταση σχεδόν της χαρίστηκε. 

Κανέλλος Κουτσομύλης

!

»

του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
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Μεγάλη έκπληξη μας προκάλεσε το άρ-
θρο του Φώτη Μπενλίσοϊ  που δημοσι-
εύτηκε την προηγούμενη Κυριακή (24-
2-13) στην Εποχή με τίτλο «Ο Ερντογάν 
συνεπής με την πολιτική παράδοση που 
ανήκει». Η έκπληξη βρίσκεται στο ότι ο 
αρθρογράφος επιτίθεται με σφοδρότητα 
στην πολιτική του Ερντογάν από τις στή-
λες μια εφημερίδας που μέχρι πριν λίγο 
καιρό επαναλάμβανε διαρκώς ότι ο Ερ-
ντογάν είναι ο εκδημοκρατιστής και ο με-
ταρρυθμιστής της Τουρκίας. Ο Μπενλί-
σοϊ καρφώνει όσους εκπλήσσονται από 
την ξαφνική «αυταρχική στροφή» του 
Ερντογάν και όσους τον συγκρίνουν με 
τον Πούτιν, ενώ πριν λίγο καιρό τον απο-
θέωναν ως τον «χαρισματικό ηγέτη» της 
τουρκικής νέας «δημοκρατικής επανά-
στασης», που «ξήλωσε το παλιό κεμαλι-
κό καθεστώς». Μάλιστα, γράφει, ότι για 
να καταλάβουμε αυτά που γίνονται τον 
τελευταίο καιρό στην Τουρκία, θα πρέ-
πει «πρώτα από όλα, να αποφύγουμε τα 
δημοσιογραφικά κλισέ των τελευταίων 
δέκα χρόνων, όσον αφορά στο κυβερ-
νών Κόμμα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης 
(AKP) και την άνοδο του Ερντογάν», αυτά 
δηλαδή που κυριαρχούν σχεδόν στο σύ-
νολο του ελληνικού Τύπου και, κυρίως, 
στον αριστερό και κεντροαριστερό. 

Σ 
την ανάλυσή του ο αρθρογράφος 
κάνει λόγο για το πολιτικό κενό 
που δημιούργησε η οικονομική 
κρίση στην Τουρκία το 2001 και 

πώς αυτό το κάλυψε ο Ερντογάν, δίνοντας δυ-
νατότητα πολιτικής έκφρασης στο ισλαμικό 
αίσθημα των πιο παραδοσιακών κομματιών 
της τουρκικής κοινωνίας, που ο κεμαλισμός 
είχε περιθωριοποιήσει. Ο Ερντογάν υποσχέ-
θηκε στα παραδοσιακά ισλαμικά στρώμα-
τα ότι θα εκκαθαρίσει από το κράτος τις δυ-
τικότροπες αξίες που είναι ξένες στην ισλα-
μική παράδοση, στοχοποιώντας έτσι το στρα-
τό και τις γραφειοκρατικές ελίτ. Από την άλλη 
πλευρά, ο συντηρητικός λαϊκισμός του Ερ-
ντογάν δεν προχωρούσε τόσο πολύ ώστε να 
συγκρουστεί με το τουρκικό κεφάλαιο, ίσα 
ίσα από την αρχή επιδίωξε να βρει διαύλους 
επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί του, εξα-
σφαλίζοντας πρώτα από όλα την «κοινωνική 
ειρήνη» που ήταν απαραίτητη για να συντε-
λεσθεί το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας. 
Τώρα πια που ο Ερντογάν κυριάρχησε, που 
έγινε καθεστώς στο στρατό και στο κράτος, 
στις διεκδικήσεις για κοινωνική δικαιοσύ-
νη ή για ελευθερία των Κούρδων απαντά με 

την πρόταση ενός νέου συντάγματος, προε-
δρικού τύπου, με αυξημένες τις εξουσίες του 
προέδρου, προκειμένου για τα επόμενα χρό-
νια να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η κυρι-
αρχία του. 

Εν τάχει, αυτές είναι οι βασικές θέσεις του 
αρθρογράφου, πράγματα που είναι μεν γνω-
στά εδώ και χρόνια από αναλύσεις στο Άρ-
δην, τη Ρήξη και σε άλλα έντυπα στην Ελλά-
δα, αλλά διατυπώνονται για πρώτη φορά από 
ένα τμήμα της αριστεράς που επέμενε πει-
σματικά να θεωρεί τον Ερντογάν εκδημοκρα-
τιστή και άλλα τέτοια φαιδρά. Με μια πρόχει-
ρη αναζήτηση σε παλιότερα φύλλα της Επο-
χής βρίσκουμε, π.χ., ότι στις τουρκικές εκλο-
γές του 2011, για να μην πάμε παλιότερα, 
είχαν δημοσιευθεί δύο κείμενα, ένα από τη 
Ρένα ∆ούρου και ένα ανυπόγραφο που εκ-

θείαζαν το μοντέλο διακυβέρνησης του Ερ-
ντογάν. Η ∆ούρου αναγόρευε την Τουρκία 
σε χώρα-πρότυπο για τις αραβικές χώρες 
που εξεγείρονταν, ενώ μετά από λίγες μέρες 
η εφημερίδα επανήλθε, εκφράζοντας σχε-
δόν την απογοήτευσή της που ο Ερντογάν 
δεν συμπλήρωσε το μαγικό αριθμό των 330 
βουλευτών για να αναθεωρήσει κατά το δο-
κούν το σύνταγμα, χωρίς να έχει ανάγκη κα-
νένα άλλο κόμμα. Το άρθρο κλείνει με τη δι-
απίστωση πως «το πολιτικό σκηνικό (στην 
Τουρκία) επιτρέπει ελπίδες ότι θα σταματή-
σουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και η καταστολή και ότι το κουρδι-
κό θα μπει σε φάση επίλυσης. Και καταλή-
γει: «Με την προϋπόθεση όμως ότι ο πρω-
θυπουργός Ερντογάν δεν θα υποκύψει στις 
σειρήνες του εύκολου λαϊκισμού και του εκ-
φοβισμού των αντιπάλων του (όπως έκανε σε 
τούτη την προεκλογική εκστρατεία), και θα 
συνεχίσει την προσπάθεια βαθιάς μεταρ-
ρύθμισης της χώρας, που μέχρι σήμερα έχει 
επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Καλωσορίζουμε τη νέα γραμμή της εφη-
μερίδας, που έστω και με καθυστέρηση αρ-
κετών χρόνων φαίνεται να αντιλαμβάνεται 
κάποια βασικά πράγματα που συμβαίνουν 
στην Τουρκία. Ελπίζουμε αυτή η στροφή να 
μην είναι παροδική, αλλά να αποτελεί μια 
ακόμα αντανάκλαση των γενικότερων αναθε-
ωρήσεων που δειλά δειλά κάνει ένα κομμάτι 
του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τα εθνικά θέματα. 

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ
Όταν η αριστερά ανακαλύπτει την αυταρχικότητα του Ερντογάν

Του Γιάννη Ξένου

Παλιότερα στην Εποχή η Ρ. ∆ούρου αναγόρευε την Τουρκία σε χώρα-πρότυπο

Είμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδοξο: Όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας, τόσο οι 
μνημονιακές όσο και οι αντιμνημονιακές, θα 
απαντούσαν ναι! 

Οι μνημονιακές δυνάμεις θα έτριβαν τα μάτια τους 
αν ξημέρωνε η Ελλάδα με έλλειμμα μόλις στο 
1,5%, δημόσιο χρέος της τάξης του 19,5% του 
ΑΕΠ και ανάπτυξη περίπου στο 0,5%. 

Από την άλλη πλευρά, ποιος χώρος από τις αντι-
μνημονιακές δυνάμεις θα ήθελε να έχει στις 
πλάτες του ένα πολύμορφο κίνημα, όπως το 
βουλγαρικό, που σε τριάντα πέντε πόλεις κι-
νητοποίησε χιλιάδες Βούλγαρους πολίτες 
επί οκτώ συνεχόμενες ημέρες και πέτυχε την 
παραίτηση κατ’ αρχήν του υπουργού Οικονο-
μικών Συμεών Ντιάνκοφ και, στη συνέχεια, 
ολόκληρη την κυβέρνηση του «μπράβου» 
πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ; Αναγο-
ρεύοντας πια, το ίδιο το κίνημα, σε εγγυητή 
μιας γενικευμένης ρήξης με τις αδίστακτες οι-
κονομικές πολιτικές ή την πολιτική μαφία.

Αφορμή για την εξέλιξη αυτή στάθηκαν οι υπερ-
τιμολογήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, που 
επέβαλαν οι τρεις ξένες ληστρικές εταιρείες 
διανομής της, σε έναν λαό που το 22,3% ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ σύμφω-
να με τη Γιούροστατ ένας στους δύο κατοίκους 
απειλείται από αυτήν.

Ο Συμεών Ντιάνκοφ μπορεί να καυχιέται πως πέ-
τυχε να μειώσει το έλλειμμα στον προϋπο-
λογισμό από 2% το 2011 στο 0, 5%.  Ο μνημο-
νιακός ρυθμός όμως, δίχως μνημόνιο, που 
επέβαλε ο τέως οικονομολόγος της Παγκό-
σμιας Τράπεζας, όξυνε τις κοινωνικές ανισό-
τητες, αύξησε την ανεργία και συμπίεσε τους 
μισθούς των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, το 
οργανωμένο έγκλημα, σε άμεση συναλλα-
γή με τα κόμματα, καθώς και η δαιδαλώδης 
γραφειοκρατία, δημιούργησαν ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο άσκησης πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας, σε έναν λαό που 
ακόμα δεν έχει συνέλθει από την κατάρρευση 
του ’90, αν και τα επιτελεία των διευθυντηρίων 
των Βρυξελλών παρουσιάζουν τη Βουλγαρία 
ως χώρα-πρότυπο! 

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ουδείς θα επι-
χειρήσει να αναλάβει χωρίς εκλογές τη δια-
κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας, ενώ οι 
σοσιαλιστές ήδη εμφανίζονται να προηγού-
νται στις δημοσκοπήσεις. Το κίνημα έθεσε 
ενώπιον όλων μια νέα και διευρυμένη ατζέ-
ντα, που απλώνεται σε όλο το φάσμα των πο-
λιτικών που ασκήθηκαν μετά την κατάρρευση 
του υπαρκτού...

Οι εμπειρίες των γειτόνων μας είναι πολύ σημα-
ντικές, καθότι ήρθαν αντιμέτωποι με το σοκ 
δύο δεκαετίες νωρίτερα από εμάς. Ως εκ τού-
του, επιβάλλεται να αναπτύξουμε σχέσεις με 
τα κινήματά τους, να μελετήσουμε και να κά-
νουμε ευρύτερα γνωστές τις πρωτοβουλίες 
τους, καθώς αποτελούν, επίσης, εκείνα τα γε-
ωγραφικά μαξιλάρια που θα μπορούσαν να 
μας δώσουν λύσεις σε πολλά επίπεδα...

Κωνσταντής Σεβρής 

Να γίνουμε 
Βουλγαρία!

“ 

Ο Φ. Μπενλίσοϊ καρ-

φώνει όσους εκπλήσ-

σονται από την ξαφνι-

κή «αυταρχική στρο-

φή» του Ερντογάν και 

όσους τον συγκρίνουν 

με τον Πούτιν
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Η επιτυχία του Γκρίλο αποτελεί 
άλλον ένα σταθμό στη μακρά πο-
ρεία των κοινωνιών του ευρωπα-
ϊκού νότου προς την αφύπνιση 
και τον ξεσηκωμό. Προηγούμε-
να επεισόδια, τα λαϊκά ξεσπάσμα-
τα των Ισπανών και των Ελλήνων. 
Τώρα, σαν η πραγματικότητα να 
υπακούει σε μια σπειροειδή εξέ-
λιξη, γίνεται ένα βήμα παραπέρα: 
Ένα εκλογικό κίνημα, των «αόρα-
των» και των ανώνυμων στο πιο 
εκφυλισμένο τηλεκαθεστώς στην 
Ευρώπη, μιας ολιγαρχίας των 
επωνύμων.  

Μ’ 
αυτό το κίνημα συ-
ντελείται μια σαφέ-
στατη πρόοδος. Αυτό 
που χθες εκφράστηκε 

στην Ισπανία ή την Ελλάδα ως σύν-
θημα, τείνει σταδιακά ν’ αποκτήσει 
μορφή ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος: 

«Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, 
που το αντιγράφουν όλοι. Εμείς δεν 
πάμε στην τηλεόραση -έχουμε κόψει 
αυτό το μέσο, που για εμάς εδώ στην 
Ιταλία είναι δηλητήριο. Αυτοί πάνε 
όλοι στην τηλεόραση, για να πούνε 
όλοι τα ίδια πράγματα. Εμείς είμα-
στε η τέλεια αντίθεση. Αυτοί είναι για 
μεγάλα έργα, εμείς για μικρά έργα, 
εμείς μηδενικό τσιμέντο, αυτοί σκυ-
ροδέματα με τσιμέντο. Εμείς είμαστε 
για ένα πολιτισμό με 200 km/h, αυ-
τοί 300-400 km/h, εμείς είμαστε για 
την «ελαφρότητα», λιγότερη ενέργεια, 
λιγότερα υλικά, λιγότερες ώρες εργα-
σίας, αυτοί είναι για πράγματα βαριά. 
Αυτοί είναι για τζάμπο τριών ορόφων 
με 800 θέσεις, εμείς είμαστε για το ζέ-
πελιν, για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που 
μεταφέρουν υλικά και ανθρώπους.

Η δική μας οπτική γωνία του κό-
σμου είναι η αντίθετη: δημόσιο σχο-
λείο, παίρνοντας πίσω τα χρήματα 
που έδωσαν στα ιδιωτικά, επένδυ-
ση στην έρευνα, στο πανεπιστήμιο, η 
υγεία δεν είναι μόνο να κάνεις νοσο-
κομεία, εδώ φτιάχνουμε νοσοκομεία. 
Πρέπει να αρρωστήσουμε για να θε-
ραπευτούμε. Απλά δεν θέλουμε να 
αρρωστήσουμε. Συνεπώς πρέπει να 
εξυγιάνουμε το περιβάλλον, τις πηγές 
ενέργειας που προκαλούν πλήγματα 
στην υγεία και στην οικονομία.

Ενέργεια, παράγουμε 4 φορές 
περισσότερο (από ό,τι θα χρειαζόμα-
σταν). Κάνουμε ένα πλάνο για 100 
χρόνια, ή 50 χρόνια, θα κόψουμε το 
πετρέλαιο και θα χρησιμοποιήσου-
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν 

χτίζοντας σπίτια με βιο-υλικά, αντλί-
ες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, αιολι-
κά συστήματα, υδροαιολικά και γεω-
θερμικά. Έχουμε όλες τις τεχνολογίες, 
είμαστε η αβαντγκάρντ, έχουμε μη-
χανικούς, θα περάσουμε από το πε-
τρέλαιο σε αυτό.

Έχουμε μια μακρόπνοη προο-
πτική, 20 χρόνων, 30 χρόνων, και 
αυτή είναι η πολιτική. Αυτοί είναι οι 
γέροι, πεθαμένοι, και φτάνουν από 
τον άλλο κόσμο και κρατούνται στη 
ζωή από τα μίντια και τις εφημερίδες 
και δημιουργούν αυτά τα τέρατα μια 
που δεν γνωρίζουν... Ο κόσμος πάει 
με την ταχύτητα του φωτός και αυτοί 
δεν ξέρουν τι είναι το «download», 
το «upload», δεν ξέρουν ούτε το 
«streaming» - εμείς ξέρουμε όλοι 
το «streaming» - οι δικές μας ομι-
λίες πάνε σε όλο τον κόσμο, είμαστε 
η μεγαλύτερη κοινότητα στην ιστο-
ρία του youtube στον κόσμο, έχου-
με εκατομμύρια ανθρώπους, που 
μας ακολουθούν με ένα κινητό. Αυ-
τοί έχουν ανάγκη κατασκευές, κάμε-
ρες... είναι τελειωμένοι. Ετοιμαζόμα-
στε για έναν άλλο κόσμο. Αυτοί είναι 
ήδη παρελθόν».

Επίσης, ακόμα πιο αργά, τείνει ν’ 
αποκρυσταλλώσει νέες πολιτικές δο-
μές: Αυτά που πραγματοποιούνταν 
στιγμιαία στις πλατείες της Μαδρί-
της και τις Αθήνας, οι γενικές συνε-
λεύσεις, ριζώνουν τώρα στην κοινω-
νική βάση και ωριμάζουν ως κύττα-
ρα πολιτικής οργάνωσης, τόσο απο-
τελεσματικά όσο να δημιουργήσουν 
το τρομερό, υπόγειο ρεύμα υπέρ του 

Κινήματος των Πέντε Αστέρων. Αυτό 
που κατάφερε να νικήσει τους «ευ-
ρωκράτες με τα τηλεοπτικά πάντσερ» 
με μια διφυή στρατηγική: Υπονόμευ-
ση της τηλεόρασης ταυτόχρονα από 
τα κάτω, στον πραγματικό κοινωνικό 
χρόνο, μέσα από την οργάνωση των 
δικτυακών πυρήνων, γειτονιά τη γει-
τονιά, όσο και από τα πάνω, στα κοι-
νωνικά μέσα δικτύωσης. Κοινός τό-
πος, η προσήλωση στην άμεση δη-
μοκρατία και στη διαβούλευση, στοι-
χεία που προσιδιάζουν σε μια νέα 
πολιτική διαδικασία ανανέωσης της 
συμμετοχής των πολιτών, μπροστά 
στην οποία ο παλιός πολιτικός κό-
σμος, που στηρίζεται στη διαμεσολά-
βηση και την ανάθεση, φαντάζει απο-
λίθωμα μιας σκοτεινής εποχής. 

Προσοχή όμως! Είπαμε ότι το Κί-
νημα Πέντε Αστέρων πραγματοποι-
εί ένα βήμα μόνο. Όχι πολλά μαζί. Η 
επανάσταση που κομίζει, παραμένει 
μια πολιτιστική επανάσταση. Αλλάζει 
τις συνειδήσεις και τα μυαλά των αν-
θρώπων, τείνει να μορφοποιήσει μια 

νέα πολιτική διαδικασία, που ανασυ-
ντάσσει τη λαϊκή βούληση, ενάντια σ’ 
ένα μοντέλο ευρωκρατίας αυτοκρα-
τορικού τύπου, όπου οι εθνικοί πο-
λιτικοί εκπρόσωποι μεταβάλλονται 
από κυβερνήτες σε υπάτους.   

Ως εκεί όμως! Πέρα από αυτά, 
και βάσει της τρομερής επιτυχίας του, 
αποκαλύπτονται τα τρομερά κενά του 
εγχειρήματος. Πώς θα αποφασίσει 
τώρα ένα μη-κόμμα, που οργανώ-
θηκε βάσει ενός «μη-καταστατικού» 
και μιας μη-δομής, το τι θα πράξει το 
Κίνημα των Πέντε Αστέρων στο αβέ-
βαιο μετεκλογικό τοπίο. Ο Γκρίλο 
έσπευσε να προκαταλάβει τις απο-
φάσεις, αρνούμενος τη χείρα φιλίας 
που έτεινε ο Μπερσιάνι (σωστά κατά 
τη γνώμη μας), αλλά αυτό το έκα-
νε χρησιμοποιώντας την συμβολική 
του εξουσία και το κύρος που διαθέ-
τει ως ιδρυτής του κινήματος, σχεδόν 
πραξικοπηματικά. Έτσι, μέσα σε λί-
γες ώρες, η ιστοσελίδα του κατακλύ-
στηκε από διαφωνίες μελών, στελε-
χών και ψηφοφόρων, για το τι πρέ-
πει να γίνει. Μάλιστα, κάποιος ψη-
φοφόρος κατάφερε να συγκεντρώσει 
μέσα σε λίγες ώρες 30.000 διαδικτυ-
ακές υπογραφές, καλώντας τον Γκρί-
λο ν’ αλλάξει ρότα, και ν’ αποδεχτεί 
την πρόταση του Μπερσιάνι, «για να 
βγάλει την Ιταλία από την αβεβαιότη-
τα, και να γίνει ο εγγυητής της μεγά-
λης αλλαγής». 

Χάος… Προφανώς, οι εξελίξεις 
φέρνουν στο προσκήνιο τις ατέλει-
ες και τα κενά της νέας οργανωτικής 
πρότασης, η οποία βρίσκεται μόλις 

στα πρώτα της στάδια –και αν διαθέ-
τει κάποιον μπούσουλα για την οργά-
νωση της βάσης, δεν διαθέτει καμία 
ιδέα για το πώς μπορεί να οργανώσει 
συλλογικά την ηγεσία. Επίσης, μεγά-
λο ερώτημα, πώς θα τεθεί υπό δημο-
κρατικό έλεγχο, ο ίδιος ο ρόλος του 
Γκρίλο, ο οποίος δεν είναι καν βου-
λευτής, καθώς από τη μία θέλει να 
επιφυλάσσει στον εαυτό του μόνο 
το ρόλο του «εγγυητή», και τούτο ως 
ακόμα μια απόδειξη ότι κομίζει το 
νέο στην πολιτική ζωή της Ιταλίας (αν 
και οι κακιές γλώσσες ισχυρίζονται 
ότι δεν μπορεί να βάλει υποψηφιό-
τητα, καθώς στο παρελθόν έχει κα-
τηγορηθεί για ανθρωποκτονία από 
αμέλεια, μετά από ένα θανατηφό-
ρο οδικό ατύχημα που είχε προκα-
λέσει). Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα, εί-
ναι το πώς θα συντονιστούν όλοι αυ-
τοί οι νεοεκλεγμένοι εκπρόσωποι, με 
το τόσο διαφορετικό προφίλ από τους 
υπόλοιπους: Νέοι και νέες, άνεργοι, 
άνθρωποι του μόχθου, πτυχιούχοι 
που τη βγάζουν όπως-όπως, απλοί 
καθημερινοί άνθρωποι δίχως πείρα 
σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. 

Θα τα καταφέρουν άραγε να επι-
νοήσουν νέες μορφές συντονισμού 
και διαβούλευσης; Στις συνθήκες 
που βρίσκεται η Ιταλία, με τον πολι-
τικό χρόνο να συμπυκνώνεται υπερ-
βολικά λόγω των συντριπτικών πιέ-
σεων της γερμανικής ευρωκρατίας 
για άμεση λύση, τρία τινά μπορούν 
να συμβούν στο Κίνημα των Πέντε 
Αστέρων. 

Πρώτον, να διαλυθεί εις τα εξ ων 
συνετέθη, λόγω αδυναμίας απάντη-
σης σε προβλήματα που ξεπερνούν 
τη συγκρότηση, την ιδεολογικοπολι-
τική συνοχή  και ωριμότητά του. 

∆εύτερον, να γείρει η πλάστιγ-
γα υπό το βάρος των εξελίξεων προς 
το συμβολικό κύρος και εξουσία του 
ίδιου του Γκρίλο, επομένως να εξελι-
χθεί το κίνημα προς ένα προσωπο-
παγές σχήμα, χάνοντας πολλή από τη 
συμμετοχική του αίγλη. 

Τρίτον, με λίγη τύχη, και εφόσον 
οι μαθητευόμενοι μάγοι του Βερολί-
νου βρουν μια φόρμουλα της στιγ-
μής για τους εκλεκτούς τους, Μόντι-
Μπερσιάνι, να ξεκλέψει λίγο από τον 
χρόνο για να επινοήσει μεθόδους και 
δομές ώστε να καλύψει τα τεράστια 
οργανωτικά κενά. 

Είναι πολύ νωρίς για να προδι-
κάσουμε τι θα συμβεί από τα τρία. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι η Ιταλία ανα-
δεικνύεται και πάλι σ’ ένα πολιτικό 
εργαστήριο, μέσα στο οποίο γίνονται 
πειραματισμοί πάνω στις νέες εκδο-
χές των κινημάτων αντίστασης και 
ανατροπής του 21ου αιώνα… 

Και στα δικά μας. 

Του Γιώργου Ρακκά 

Ένα βήμα μπροστά, πολλά ακόμα να γίνουν
Ένα κίνημα των «αόρατων» και των ανώνυμων στο πιο εκφυλισμένο τηλεκαθεστώς της Ευρώπης...

Το μόνο σίγουρο, είναι ότι η Ιταλία αναδεικνύεται και πάλι σ’ ένα πολιτικό εργαστήριο

“ 

Θα τα κατα-

φέρουν άραγε 

να επινοήσουν 

νέες μορφές 

συντονισμού και 

διαβούλευσης;
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Πάνω από οκτώ εκατομμύρια 
ψήφοι, 109 έδρες στη Βουλή και 
54 στη Γερουσία. Η οργάνωση 
του Κινήματος Πέντε Αστέρων, 
από τις ομάδες της βάσης έως την 
κορυφή. Η διοίκηση και το όρα-
μα του Καζαλέγγιο, συνιδρυτή 
της πλατφόρμας. Και, πάνω απ’ 
όλα, το διαδίκτυο και η ανανέω-
ση των πολιτικών γενεών.

Μ 
πέπε Γκρίλο (κα-
ρέ):«Το διαδίκτυο εί-
ναι περισσότερο μία 
κοινωνική παρά μία 

τεχνική καινοτομία». Το είπε ο Τιμ 
Μπέρνερς Λι, ο πατέρας του Παγκό-
σμιου Ιστού, μία από τις μορφές του 
διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε σή-
μερα. Μία διατύπωση συγκρίσιμη 
χωρίς δυσκολία με εκείνην του Κι-
νήματος Πέντε Αστέρων του Μπέ-
πε Γκρίλο και του Τζιανρομπέρτο 
Καζαλέγγιο. Και των περισσότερων 
από οκτώ εκατομμύρια ψηφοφόρων 
που έχουν υπογράψει την προτίμη-
σή τους για την είσοδο του πρώτου 
μη κόμματος με τέτοιον μαζικό τρό-
πο στο Κοινοβούλιο. Και που ζητούν 
έναν επαναπροσδιορισμό των θεμε-
λίων της δημοκρατικής συμμετοχής 
στη ζωή της χώρας, που να υπερ-
βαίνει την εκπροσώπηση που προ-
σφέρεται από τα κόμματα, εφαρμό-
ζοντας τη θεμελιώδη «άμεση δη-
μοκρατία», οριζόντια και όχι πλέον 
κάθετη. Παρεμβαίνοντας στην πολι-
τική δραστηριότητα της Βουλής «ως 
πολίτες και όχι ως βουλευτές», μέσω 
της διαβούλευσης στο διαδίκτυο και 
του έργου των εκπροσώπων του 
λαού στα θεσμικά όργανα.

Πώς λειτουργεί: Το προηγού-
μενο που θα δημιουργήσει η εί-
σοδος του Κινήματος Πέντε Αστέ-
ρων στο Κοινοβούλιο είναι σημαντι-
κό. Πρώτα απ’ όλα, το Κίνημα Πέντε 
Αστέρων δεν είναι κόμμα και βασί-
ζεται πάνω σε ένα μη καταστατικό, 
δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του 
Μπέπε Γκρίλο. Εντούτοις, κάθε δρα-
στηριότητα του Κινήματος παραπέ-
μπει σε αυτό το έγγραφο, όπως και 
στο πολιτικό πρόγραμμα του Κινή-
ματος. Το μη καταστατικό περιέχει 
τις βασικές αρχές του Κινήματος Πέ-
ντε Αστέρων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της έλλειψης μίας φυσικής έδρας 
(αντικαταστάθηκε από μία εικονική, 
το μπλογκ του Γκρίλο). Αλλά, πέρα 
από την υποδομή, την οποία αποτε-
λεί το διαδίκτυο, πάνω απ’ όλα το Κί-

νημα καθορίζεται από τη δομή της 
βάσης: Αυτή που αποτελείται από 
τους πιστοποιημένους καταλόγους 
των πολιτών και από τα Meetup, τις 
ψηφιακές κοινότητες που διοργανώ-
νουν συναντήσεις και δραστηριότη-
τες στην επικράτειά τους. Ανοικτές 
στον καθένα, αρκεί να εγγραφεί κα-
νείς στην ιστοσελίδα για να ενημε-
ρώνεται για τα θέματα και τις δρα-
στηριότητες στην περιοχή του. Ένα 
«υπερτοπικό» πολιτικό όραμα, που 
αντικαθιστά αποτελεσματικά τις πε-
ριφέρειες και τις τοπικές οργανώ-
σεις, διαδίδοντας τις δραστηριότητες 
των μεμονωμένων κυττάρων σε συ-
νολικό επίπεδο και επιδρώντας πε-
ριμετρικά στις γειτονιές και στις συ-
νοικίες. Ο μύθος της ψηφιακής αγο-
ράς, της τηλεπληροφορικής ή, πιο 
απλά, το δίκτυο όπως λειτουργεί σε 
επίπεδο χώρου, μέσω του διαδικτύ-
ου και των κινητών εφαρμογών, έτσι 
ακριβώς γίνεται και με τη διαχείρι-
ση των Meetup. Και πώς αλλιώς 
θα μπορούσε να ασκείται η πολιτι-
κή τα επόμενα χρόνια: μία κοινωνι-
κή εφαρμογή –στην οικονομία, στην 
ενέργεια, στην εργασία, στην υγεία– 
σε έναν κόσμο που ενημερώνει τις 
εφαρμογές όταν είναι έτοιμες νέες 
εκδοχές τους, όπως συμβαίνει με τα 
σμαρτφον. Ένα όραμα, το οποίο στη 

συνέχεια θα πρέπει να αντέξει στη 
δοκιμασία των γεγονότων και στην 
καθημερινή ζωή μίας χώρας.

Η διακυβέρνηση στην Κυ-
βέρνηση Κινήματος Πέντε Αστέ-
ρων. Όσον αφορά τις κοινοβουλευ-
τικές δραστηριότητες, το πείραμα 
του Κινήματος πιθανότατα θα ακο-
λουθήσει τους ίδιους κανόνες που 
έχουν καθορίσει στις τοπικές εκλο-
γές και στην εκλογή των υποψηφί-
ων. Ένα πείραμα που έχει γίνει με 
τους υποψηφίους για τη Βουλή και 
τη Γερουσία, οι οποίοι δημοσιεύουν 
κείμενα και βίντεο στο διαδίκτυο, 
ούτως ώστε να υποβληθούν στη συ-
νέχεια στον έλεγχο των μελών του 
Κινήματος. Μία επιλογή που έχει 
προκαλέσει αμφιβολίες για τη μέθο-
δο διαχείρισης: Οι υποψήφιοι πρέ-
πει οπωσδήποτε να έχουν συμμετά-

σχει σε προηγούμενες εκλογές  για 
το Κίνημα, κάτι που κλείνει την πόρ-
τα για κάποιους. Για το Κοινοβού-
λιο τα πράγματα θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν με παρόμοιο τρόπο. 
Είτε μέσα από την καταγραφή των 
πολιτών που ενδιαφέρονται να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους στην ιστο-
σελίδα του Κινήματος, στην οποία 
κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν 
ανοικτοί χώροι για προτεινόμενες 
πληροφορίες και συζητήσεις σχε-
τικά με το τι συμβαίνει στο Κοινο-
βούλιο. Μέσω αυτής της πλατφόρ-
μας, ο πολίτης-χρήστης θα εμπλέκε-
ται άμεσα στις πολιτικές αποφάσεις, 
τις οποίες στη συνέχεια οι βουλευ-
τές και οι γερουσιαστές (με μια λέξη 
οι εκπρόσωποι) του Κινήματος θα 
προβάλλουν στο Κοινοβούλιο.

Εκλεγμένοι αξιωματούχοι, 
πολίτες και  «citoyens»: Αλλά 
ποιοι είναι οι βουλευτές στο Κίνη-
μα Πέντε Αστέρων και πόση πείρα 
διακυβέρνησης έχουν; Για το δεύτε-
ρο ερώτημα, η απάντηση είναι «κα-
μία». Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες 
περιφέρειες, όπως η Πάρμα και το 
Παλέρμο, όπου έχουν προχωρήσει 
πέρα από ένα εργαστηριακό πείρα-
μα στη σύνθεση μεταξύ του οράμα-
τος του Κινήματος Πέντε Αστέρων 

και της πραγματικότητας. Η Σικελία, 
πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να είναι 
μία περίπτωση δοκιμής, με τον κυ-
βερνήτη Κροτσέτα, που έχει  δηλώ-
σει, «Με τον Γκρίλο μπορεί κανείς 
να κυβερνήσει», και με τους εκπρό-
σωπους του Κινήματος που συμ-
μετέχουν ενεργά στη διοίκηση της 
περιφέρειας. Ένα σενάριο που θα 
μπορούσε να αναπαραχθεί σε εθνι-
κό επίπεδο, υπό το φως των εκλογι-
κών αποτελεσμάτων. Τα προφίλ των 
εκλεγμένων –ή,  μάλλον, των «πο-
λιτών», όπως οι Γάλλοι επαναστά-
τες του 1789– ήδη διακρίνεται ανά-
λογα με την ηλικία, με τον μέσο όρο 
ηλικίας των εκλεγμένων να κυμαί-
νεται γύρω στα 37 χρόνια (33 στη 
Βουλή και 46 στη Γερουσία). Υπάρ-
χουν πολλές γυναίκες, όλες νέα ονό-
ματα. Από την πιο δημοφιλή σε ψή-
φους στην Ιταλία, την Πάολα Καρι-
νέλι, από το Μιλάνο, 32 ετών και 
εργαζόμενη, μέχρι την αγαπημένη 
στην Αιμιλία Ρομάνα, Τζούλια Σάρ-
τι. Και, βέβαια, η Φεντερίκα Ντά-
γκα, η πρώτη σε ψήφους στο Λά-
τσιο. Υπάρχει η Ρωμαία «ποιήτρια» 
Πάλα Ταβέρνα, η οποία ζει στο Τόρε 
Μάουρα. Η Ρομπέρτα Λομπάρντι, 
Ρωμαία, εργάζεται στα είδη πολυ-
τελείας «made in Italy». Και, 
στη συνέχεια, ο συγγραφέας 

     ∆ΙΕΘΝΗ

Του Τιτσιάνο Τονιούτι*

«Οριζόντια δημοκρατία», 
Λειτουργία και χαρακτηριστικά του Κινήματος 5 Αστέρων που έκανε την μεγάλη έκπληξη

Η ηγεσία αναλαμβάνει στο μη καταστατικό έναν ρόλο καθαρά τυπικό, με εξαίρεση τα ζητήματα που αφορούν στην ιδιοκτησία του εμβλήματος του 
Κινήματος, που είναι γραμμένο στο όνομα του Μπέπε Γκρίλο. Μία πτυχή η οποία έχει προκαλέσει έντονη κριτική

“ 

Η ηγεσία ανα-

λαμβάνει στο 

μη καταστατικό 

έναν ρόλο 

καθαρά τυπικό »
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του Μισθοφόροι με 5 ευρώ, 
Αλεσάντρο ντι Μπατίστα 

(έρευνα για τους πληρωμένους δο-
λοφόνους της Κεντρικής Αμερικής). 
Επίσης, η περίπτωση των Ιβάνα Σι-
μεόνι και Κριστιάν Ιανοούτσι, μη-
τέρα και γιος αντίστοιχος, από τους 
οποίους η πρώτη εξελέγη στη Γε-
ρουσία και ο δεύτερος στη Βουλή. 

Η ηγεσία: Ο ρόλος του διαδι-
κτύου στην οργάνωση του Κινήμα-
τος Πέντε Αστέρων φτάνει μέχρι την 
ηγεσία, που αντιπροσωπεύεται από 
το δίδυμο Γκρίλο-Καζαλέγγιο. Στο 
διαδίκτυο το μη καταστατικό τούς 
αναγνωρίζει κάποιο ρόλο ως προς 
την «τήρηση των αρχών του Κινή-
ματος, τη διαβούλευση, τη συζήτη-
ση, των αποφάσεων και των εκλο-
γών» από τους αντιπροσώπους, οι 
οποίοι, σύμφωνα με το κείμενο, 
αποτελούν την αρχή και το τέλος του 
Κινήματος. Η ηγεσία αναλαμβάνει 
στο μη καταστατικό έναν ρόλο κα-
θαρά τυπικό, με εξαίρεση τα ζητή-
ματα που αφορούν στην ιδιοκτησία 
του εμβλήματος του Κινήματος, που 
είναι γραμμένο στο όνομα του Μπέ-
πε Γκρίλο. Μία πτυχή η οποία πα-
ραπέμπει σε «μάνατζερ επιχειρή-
σεων», και η οποία έχει προκαλέσει 
έντονη κριτική. Αυτό που συμβαίνει 
με το «έμβλημα» μπορεί να σημαί-
νει στην πραγματικότητα μια αντίλη-
ψη πατερναλιστικής διαχείρισης του 
Κινήματος: Σε αυτό το επίπεδο οι 
Γκρίλο και Καζαλέγγιο έχουν ελεύ-
θερα τα χέρια τους να κάνουν και να 
αναιρούν τα πάντα. Αυτό είναι ένα 
από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, 
που εν μέρει επιλύεται από εκείνα 
που γράφει το μη-καταστατικό, ότι 
δηλαδή το Κίνημα Πέντε Αστέρων 
«δεν είναι ένα πολιτικό κόμμα ούτε 
προβλέπεται ότι θα γίνει στο μέλ-
λον». Πρόκειται για μία διαδικτυα-
κή πλατφόρμα, με έναν ιδιοκτήτη, 
έναν πολιτικό ηγέτη και μια ομάδα 
που τη διαχειρίζεται. Μία επιστρο-
φή στη γραφειοκρατική πραγμα-
τικότητα, δίπλα στο επαναστατικό 
όραμα για τη χώρα, που προσφέρε-
ται από το πρόγραμμα του Κινήμα-
τος. Ένα επιχείρημα το οποίο η νέα 
πολιτική ταυτότητα που ανέλαβε το 
Κίνημα θα πρέπει να αντιμετωπί-
σει. Και, για το θέμα αυτό, το διαδί-
κτυο προσφέρει ειρωνεία και σά-
τιρα. Ο πρώτος στόχος είναι φυσι-
κά ο «γκουρού» Μπέπε Γκρίλο, ή 
«Πέππε». Και οι θρησκευτικές πτυ-
χές του Κινήματος Πέντε Αστέρων, 
με τους ακτιβιστές που παρουσιά-
ζονται ως εραστές μιας νέας ψηφια-

κής Εκκλησίας, που καταπιάνονται 
με προβλήματα όπως οι αεροψεκα-
σμοί και η αποτελεσματικότητα του 
Biowashball  [νέο, «πράσινο» προ-
ϊόν διαρκείας, που υποτίθεται ότι 
υποκαθιστά όλα τα απορρυπαντικά 
πλυσίματος ρούχων], τα οποία υπο-
νοούν ότι υπάρχουν πιο σοβαρά θέ-
ματα που θα έπρεπε να απασχολή-
σουν την πολιτική τους σκέψη. 

Καζαλέγγιο: Ο Τζιανρομπέρ-
το Καζαλέγγιο είναι ο συνιδρυτής 
του Κινήματος Πέντε Αστέρων και 
ο πρώτος τη τάξει στην Casaleggio 
Associati, μία εταιρεία που ασχολεί-
ται με τις διαδικτυακές στρατηγικές. 
Θεωρείται ο ιδεολογικός εκπρόσω-
πος του Κινήματος. Το επιχειρημα-
τικό σχήμα του Καζαλέγγιο γεννή-
θηκε με την έκρηξη της νέας οικο-
νομίας και άλλαξε μετά το σκάσιμο 
της «φούσκας». Ξεκινώντας από την 
Ολιβέτι και, στη συνέχεια, διαχειρι-
στής της Τέλεκομ και διευθυντής 
του Webegg, ο Καζαλέγγιο, παρά τη 

μεγάλη δραστηριότητά του στο δια-
δίκτυο, δεν είναι μία μορφή που εμ-
φανίζεται πολύ σε αυτό. Πολλές φο-
ρές, όμως, παρουσιάζεται ανοικτά 
ως μία προσωπικότητα του Κινήμα-
τος Πέντε Αστέρων, όπως την τελευ-
ταία φορά, στην Πιάτσα Σαν Τζοβάνι 
της Ρώμης κατά την ημέρα ολοκλή-
ρωσης της Περιοδείας-Τσουνάμι 
του Γκρίλο, και άλλες φορές σε συ-

νεντεύξεις και σε επιστολές στις εφη-
μερίδες. Η προσοχή μας στράφηκε 
σ’ αυτόν όταν βγήκαν στη δημοσι-
ότητα πληροφορίες για τις σχέσεις 
του με τον Ενρίκο Σασούν, πρώην 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Casaleggio Associati και πρό-
σωπο με σημαντική παρουσία στις 
διεθνείς σχέσεις: Πρόεδρος της Επι-
τροπής Οικονομικής Πολιτικής του 
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου στην Ιταλία, με καριέρα στην 
Πιρέλι και στη διεύθυνση του πε-
ριοδικού Affari Internazionali (∆ι-
εθνείς Υποθέσεις). O Σασούν έφυ-
γε από το διοικητικό συμβούλιο της 
Casaleggio μετά από καταγγελίες 
για την παρουσία του στις συνεδρι-
άσεις της λέσχης Μπιλντεμπεργκ, 
στις οποίες συμμετέχουν τα πιο βα-
ριά ονόματα στον τομέα της οικονο-
μίας και των χρηματιστηρίων πα-
γκοσμίως. 

Όμως, η συμβολή του Καζα-
λέγγιο (που αποτέλεσε την έκπλη-

ξη του Γκρίλο πάνω στη εξέδρα του 
Σαν Τζιοβάνι) φαίνεται πιο περίπλο-
κη από εκείνην που προσφέρουν οι 
δημοσιογραφικές κατασκευές: ο άν-
θρωπος αυτός είναι ο δημιουργός 
κειμένων και πολυμέσων για υπο-
θετικά σενάρια που αφορούν τον 
κόσμο και το διαδίκτυο. Ένα πρόσω-
πο που, σε έναν κόσμο χωρίς έθνη 
και πολιτισμικά εμπόδια, θα μπο-
ρούσε πολύ εύκολα να τοποθετηθεί 
δίπλα στον εφευρέτη του WEB, Τιμ 
Μπέρνερς Λι. ∆εν είναι ένας γκου-
ρού ούτε ένας ιδεολόγος, αλλά ένας 
«υφαντής» εκείνου του διαδικτύ-
ου που είναι περισσότερο κοινωνι-
κό παρά τεχνικό. Ή, πιο απλά, ένας 
σιωπηλός αναλυτής του μέλλοντος. 
Ένα στοιχείο που δεν κατονομάζεται 
ποτέ, αλλά είναι περισσότερο παρών 
από ποτέ στα προγραμματικά όνει-
ρα του Κινήματος Πέντε Αστέρων.

∆ημοσιεύθηκε στην La Reppublica
Μετάφραση: Ιόλη Μιχαηλίδου

                                                                                                                                                    ∆ΙΕΘΝΗ

στο Κοινοβούλιο της Ιταλίας
στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη

Ζητούν έναν επαναπροσδιορισμό των θεμελίων της δημοκρατικής συμμετοχής στη ζωή της χώρας, που να υπερβαίνει την εκπροσώπηση που προ-
σφέρεται από τα κόμματα

“ 

Το διαδίκτυο 

προσφέρει ει-

ρωνεία και σά-

τιρα. Ο πρώ-

τος στόχος εί-

ναι φυσικά ο 

«γκουρού» 

Μπέπε Γκρίλο.

»
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Τον τελευταίο μήνα, η διαδυκτιακή εται-
ρεία πωλήσεων Άμαζον στη Γερμανία 
βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πρωτόγνω-
ρου σκανδάλου, καθώς κατηγορήθηκε 
πως χρησιμοποιούσε προσωπικό ασφα-
λείας με νεοναζιστικές διασυνδέσεις για 
να εκφοβίζει τους ξένους εργαζόμενους 
στις αποθήκες διανομής της.

Ο 
γερμανικός τηλεοπτικός σταθ-
μός ARD κατηγόρησε ευθέως 
την εταιρεία για κακομεταχείρι-
ση των πάνω από πέντε χιλιάδες 

εποχικών υπαλλήλων της, στη διάρκεια ενός 
ντοκιμαντέρ σχετικά με τις συνθήκες εργασί-
ας στα κέντρα συσκευασίας και διανομής της 
στη Γερμανία.

Το φιλμ απεικονίζει ξεκάθαρα την παρου-
σία φρουρών ασφαλείας από μια εταιρεία φύ-
λαξης με την επωνυμία HESS, οι οποίοι φο-
ρούν μαύρες στολές και αρβύλες και έχουν 
ξυρισμένα κεφάλια. Η αποστολή των εν λόγω 
σεκιουριτάδων είναι να τηρούν την τάξη στους 
ξενώνες και τα φθηνά ξενοδοχεία που μένουν 
οι ξένοι εργαζόμενοι της Άμαζον. Ο αφηγη-
τής του ντοκιμαντέρ δηλώνει στην κάμερα ότι 
«πολλοί από τους εργαζόμενους είναι κατα-
φανέστατα τρομοκρατημένοι».

Το ντοκιμαντέρ βρίθει φωτογραφικών 
αποδείξεων που παρουσιάζουν τους σεκιου-
ριτάδες να κάνουν έρευνα στα δωμάτια και τις 
κουζίνες του αλλοδαπού προσωπικού. Μια 
Ισπανίδα παραπονιέται ότι «μας λένε ότι, εδώ, 
αυτοί είναι η αστυνομία». Οι εργαζόμενοι υφί-
στανται καθημερινό εξευτελιστικό σωματικό 
έλεγχο για να διαπιστωθεί αν έχουν κλέψει κά-
ποιο ψωμάκι μετά το πρωινό.

Μια άλλη εργαζόμενη, ονόματι Μαρία, 
δήλωσε ότι πετάχτηκε διά της βίας έξω από το 
σπιτάκι που μοιραζόταν με άλλες πέντε κοπέ-
λες, γιατί τόλμησε να στεγνώσει τα βρεγμένα 
ρούχα της πάνω στο καλοριφέρ. ∆εν υπήρξε 
κανένας απολύτως διάλογος. Απλώς, ένας τε-
ράστιος τύπος με τατουάζ τής είπε ξερά να τα 
μαζέψει και να φύγει. Οι υπόλοιποι σεκιουρι-
τάδες τη φώτιζαν στο πρόσωπο με ισχυρούς 
προβολείς, σε μια προφανή κίνηση τρομο-
κράτησής της, μέχρι που έφυγε απ’ το σπίτι. 

Πολλοί από τους φρουρούς φαίνεται να 
φορούν ρούχα με την επωνυμία Thor Steinar, 
μιας βερολινέζικης φίρμας συνώνυμης με τη 
γερμανική άκρα δεξιά. Η γερμανική ποδο-
σφαιρική ομοσπονδία και το ομοσπονδιακό 
κοινοβούλιο έχουν απαγορεύσει τη συγκε-
κριμένη φίρμα λόγω των νεοναζιστικών δια-
συνδέσεών της. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η 
ίδια η Άμαζον σταμάτησε την πώληση ειδών 
Thor Steinar, για τους ίδιους ακριβώς λόγους 
το 2009. 

Στο ντοκιμαντέρ, το ARD κάνει τη σύνδε-
ση των αρχικών της εταιρείας HESS (Hensel 

European Security Services) με το όνομα του 
βοηθού του Αδόλφου Χίτλερ, Ρούντολφ Ες, 
σχολιάζοντας ότι η σύμπτωση δεν είναι τυχαία. 
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φαίνεται πως είναι 
κάποιος Ούβε Λ., αγνώστων λοιπών στοιχεί-
ων, ο οποίος έχει σχέσεις με χούλιγκαν και σε-
σημασμένους νεοναζί, γνωστούς στην αστυνο-
μία. Το συνεργείο του ARD, το οποίο είχε κλεί-
σει δωμάτια σε κάποιον από τους ξενώνες που 
χρησιμοποιεί το Άμαζον για να στεγάζει τους 
αλλοδαπούς υπαλλήλους του, κατέληξε να 
συλληφθεί από τους σεκιουριτάδες της HESS, 
λόγω του ότι βιντεοσκοπούσαν τους χώρους 
του ξενώνα. Έπειτα, το συνεργείο κλειδώθηκε 
σε ένα δωμάτιο γιατί αρνήθηκε να παραδώσει 
το φιλμ και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυ-
νομίας για την απελευθέρωσή του.

Οι εργαζόμενοι της Άμαζον δουλεύουν 
οκτάωρες βάρδιες πακετάροντας διάφορα 
προϊόντα στα διαμετακομιστικά κέντρα της 
εταιρείας στο Μπαντ Χέρσφελντ, στο Κόν-
σταντζ και το Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας. 
Πολλοί περπατούν ως και δεκαεφτά χιλιόμε-

τρα σε κάθε βάρδια τους και όλοι βρίσκονται 
υπό τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης, ανά 
πάσα στιγμή. Με το που έφτασε στη Γερμανία 
η τελευταία ομάδα εργαζομένων, τους ανακοι-
νώθηκε ρητά ότι ο μισθός τους θα ήταν λιγό-
τερος από αυτόν που τους είχαν υποσχεθεί 
όταν προσλήφθηκαν από την Άμαζον. Παρ’ 
όλα αυτά, σύμφωνα με τον Χάινερ Ρέιμαν, εκ-
πρόσωπο του Ενιαίου Συνδικάτου Εργαζομέ-
νων στις Υπηρεσίες, κανείς δεν τολμά να πα-
ραπονεθεί, διότι «όλοι φοβούνται μη χάσουν 
τη δουλειά τους και γυρίσουν πίσω».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται η Συλβίνα, 
μια Ισπανίδα 50 ετών και μητέρα τριών παι-
διών, η οποία έχασε τη δουλειά της ως δασκά-
λα καλλιτεχνικών και έκανε αίτηση στην Άμα-
ζον για 3μηνη εργασία στη Γερμανία, για να 
βγάλει το χειμώνα. Κατά τη γνώμη της, «το 
να εργάζεσαι στην Άμαζον είναι σαν να είσαι 
μέσα σε μια μηχανή και να είσαι το πιο μικρό 
κομμάτι αυτής της μηχανής».

Η Άμαζον απασχολεί σήμερα 7.700 μό-
νιμους υπαλλήλους στα επτά κέντρα διανο-
μής της στη Γερμανία. Οι κατηγορίες εναντίον 
της για την κακομεταχείριση των αλλοδαπών 
υπαλλήλων της και τη χρήση νεοναζί σεκιου-
ριτάδων προκάλεσαν βροχή αρνητικών σχο-
λίων στη σελίδα της εταιρείας στο Φέισμπουκ 
και τα κέρδη της εμφάνισαν μια ασύλληπτη 
πτώση της τάξης του 73% σε σχέση με το περ-
σινό φθινόπωρο. Έτσι, μετά το σάλο που προ-
κλήθηκε, προφανώς και δεν εξέπληξε κα-
νέναν το γεγονός ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 
2013, η Άμαζον διέκοψε τη συνεργασία της με 
την HESS σεκιούριτι.

*∆ημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας 
Independent, 14/02/2013. 
Μετάφραση: Dean M.

     ΚΟΣΜΟΣ

Η σκοτεινή πλευρά της Άμαζον
Οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο γερμανικό τμήμα, ξεσήκωσαν διεθνή κατακραυγή 

Του Τόνυ Πάτερσον*

Πολλοί περπατούν ως και δεκαεφτά χιλιόμετρα σε κάθε βάρδια τους και όλοι βρίσκονται 
υπό τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Τίποτα δεν συγκρα-

τεί τη λύσσα της ισραηλινής πολιτικής, που 

ενισχύει τους εποικισμούς και την πίεση προς 

τους Παλαιστινίους, ως απάντηση στην αύξη-

ση του αράβικου πληθυσμού, γεγονός που οι 

σιωνιστές θεωρούν «πράξη δημογραφικού 

αντάρτικου». Έτσι, δεν διστάζουν να βαφτί-

σουν Εβραίους, κάποιους Ινδιάνους από τον 

Αμαζόνιο, και να επιδοτήσουν τη μετεγκατά-

στασή τους στα... Κατεχόμενα! ∆ιαβάζουμε στο 

σχετικό δημοσίευμα: 

Ναζαρέτ: Εβραϊκό πρακτορείο που ασχολείται με 

την προσέλκυση των Εβραίων του κόσμου, δι-

ευκολύνει την άφιξη ομάδας Ινδιάνων, που 

ζουν στις όχθες του Αμαζονίου, να εγκαταστα-

θούν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, 

υποστηρίζοντας ότι έχουν εβραϊκή καταγωγή.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μια 

ομάδα 100 Ινδιάνων, οι οποίοι ζουν σήμερα 

στην πόλη Ικίτος, που βρίσκεται στις όχθες του 

Αμαζονίου, αναμένεται να φτάσουν στα κατε-

χόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς των ισραηλινών μέ-

σων ενημέρωσης, οι Ινδιάνοι αυτοί αποτε-

λούν μέρος μιας «μοναδικής» εβραϊκής 

κοινότητας, που προέρχεται από τα τέλη του 

δέκατου ένατου αιώνα, όταν μια ομάδα Εβραί-

ων μετανάστευσε από τις χώρες του Μα-

γκρέμπ και εγκαταστάθηκε εκεί, καταμεσής 

της ζούγκλας του Αμαζονίου, όπου ασχολού-

μενη με το εμπόριο καουτσούκ, όπως υποστη-

ρίζει εβραϊκή πηγή.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι, πριν από δεκαετίες, 

τα μέλη αυτής της κοινότητας ήρθαν σε επα-

φή με εβραϊκές θρησκευτικές οργανώσεις, 

που εργάστηκαν σκληρά για να τους φέρουν 

στα κατεχόμενα εδάφη. Η πρώτη ομάδα Ινδιά-

νων έφθασε στη δεκαετία του ενενήντα, ακο-

λουθούμενη από μια άλλη ομάδα. Στη συνέ-

χεια, πριν από 12 χρόνια, ακολούθησε μια 

άλλη ομάδα 250 Ινδιάνων της Αμερικής και, 

πρόσφατα,100 άλλοι άνθρωποι απαίτησαν να 

εγκατασταθούν στα Κατεχόμενα.

Υπάλληλος του εβραϊκού πρακτορείου, δήλω-

σε ότι τα μέλη αυτής της ομάδας κατέχουν έγ-

γραφα που επιβεβαιώνουν την εβραϊκή κα-

ταγωγή τους, προσθέτοντας ότι το πρακτορείο 

έχει ήδη εγκρίνει την άφιξή τους, αλλά το ισ-

ραηλινό υπουργείο εσωτερικών έχει ζητήσει 

επιπλέον «συμπληρωματικά» στοιχεία.

Η νέα ομάδα μπορεί να έρθει στα κατεχόμενα 

εδάφη πολύ σύντομα, μετά την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών.

Πηγή: http://omniatv.com

Η εφεύρεση 
Ινδιάνων- 
Εβραίων από 
το Ισραήλ...

“ 

Με το που έφτασε στη 

Γερμανία η τελευ-

ταία ομάδα εργαζόμε-

νων, τους ανακοινώ-

θηκε ρητά ότι ο μισθός 

τους θα ήταν λιγότερος 

από αυτόν που τους εί-

χαν υποσχεθεί
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Θυμάμαι ένα αφιέρωμα του CBS στον 
Λανς Άρμστρονγκ την άνοιξη του 2003, 
λίγο πριν την 5η του κατά σειρά νίκη 
στον Γύρο Γαλλίας. Το συνεργείο ακο-
λουθούσε τον ποδηλάτη σε μια προπό-
νηση στο όρος Λουζ Αρντιντέν των Πυ-
ρηναίων, ίσως τις πρώτες μέρες της άνοι-
ξης, κάτω από αδιάκοπο χιονόνερο. Στα 
δεξιά και αριστερά του ανηφορικού δρό-
μου είχε μεγάλους όγκους χιονιού και ο 
καιρός έκλεινε συνεχώς. Παρ’ όλα αυτά, 
ο Άρμστρονγκ συνέχιζε την ανάβαση, με 
τα δύο αυτοκίνητα να τον ακολουθούν. 
Όταν έφτασαν ψηλά στο βουνό, χιόνιζε 
πλέον στα γεμάτα και ο προπονητής πρό-
τεινε να επιστρέψουν, καθώς έπεφτε το 
σκοτάδι και ο δρόμος γλιστρούσε, αλλά ο 
Άρμστρονγκ δεν ήθελε να τα παρατήσει 
και έμεινε πάνω στο ποδήλατο μέχρι την 
κορυφή, στα 1720 μέτρα. Τα χέρια του 
είχαν κοκαλώσει στο τιμόνι και κατέβηκε 
από το ποδήλατο με τη βοήθεια του συ-
νεργείου. Στο καφέ που πήγαν αργότερα 
για να τον ξεπαγώσουν, όταν τον ρώτη-
σαν γιατί συνέχισε την προπόνηση, τους 
απάντησε ότι «τίποτε δεν είναι πιο σημα-
ντικό». 

Ο 
γύρος Γαλλίας του 2003 ήταν 
η μόνη φορά, από τις επτά αλ-
λεπάλληλες νίκες του (1999-
2007), που ο Άρμστρονγκ φά-

νηκε ανθρώπινος, εννοώντας ότι φάνηκε 
πως μπορούσε να νικηθεί, αλλά πάλι δεν κα-
τόρθωσαν να τον νικήσουν. Εκείνη τη χρο-
νιά αγωνιζόταν με την ομάδα του αμερικα-
νικού ταχυδρομείου και οι κύριοι αντίπα-
λοί του, η γερμανική ομάδα της Ντόιτσε Τέ-
λεκομ, είχε συγκεντρώσει τους καλύτερους 
ποδηλάτες της εποχής για να τον γκρεμίσουν 
απ’ την πρώτη θέση. Αποδείχτηκε ανώφελο, 
καθώς πάλι έφτασε πρώτος στο Παρίσι, μετά 
από δύο πτώσεις και απίστευτες αναμετρή-
σεις πάνω στα βουνά, έστω και με ένα λεπτό 
διαφορά από τους αντιπάλους του. Σε όλες τις 
υπόλοιπες νίκες του στον Γύρο Γαλλίας έδι-
νε την εντύπωση του υπεράνθρωπου, που 
δεν υπήρχε τίποτε ικανό να τον σταματήσει. 
Ταυτόχρονα κυκλοφορούσαν διάφορες φή-
μες για πιθανό ντοπάρισμα, αλλά όλα τα τεστ 
του έβγαιναν αρνητικά και ο ίδιος δεν άφηνε 
μύγα στο σπαθί του, υποβάλλοντας μηνύσεις 
κατά οποιουδήποτε τολμούσε να τον κατηγο-
ρήσει για λήψη αναβολικών και ασκώντας 
απίστευτη πίεση σε κάθε πρώην συναθλητή 
του για «ομερτά» επί του θέματος. 

Στο βιβλίο του με τίτλο Κυνηγώντας τον 
Λανς, ο δημοσιογράφος Μάρτιν Ντουγκάρ 
γράφει ότι, για να εξηγήσει κάποιος το φαι-
νόμενο Άρμστρονγκ, πρέπει να λάβει υπό-
ψη του την κρίση του θεσμού του Γύρου της 
Γαλλίας στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και 

αυτό που χαρακτηριστικά ονομάζει «μεγά-
λο θυμό». Στον Γύρο του 1998, η ποδηλατι-
κή ομάδα της Φεστίνα ακυρώθηκε και υπο-
χρεώθηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα, διό-
τι χορηγούσε συστηματικά παράνομες ου-
σίες βελτίωσης της απόδοσης στους αθλητές 
της. Ο νικητής εκείνης της χρονιάς, Μάρκο 
Παντάνι, είχε ήδη μπει στη μαύρη λίστα της 
WADA και το κοινό είχε αρχίσει να παίρ-
νει αποστάσεις απ’ τον θεσμό. Με λίγα λό-
για, ο Γύρος Γαλλίας χρειαζόταν ένα σωτή-
ρα. Έναν ποδηλάτη-φαινόμενο της κλάσης 
του Έντι Μερξ τη δεκαετία του ’70 ή του Μι-
γκέλ Ιντουράιν των αρχών της δεκαετίας 
του ’90, που θα ξανάφερνε τον κόσμο, αλλά 
και τις εταιρείες-σπόνσορες, στο Γύρο Γαλλί-
ας. Ο σωτήρας δεν ήταν άλλος από τον Τεξα-
νό Λανς Άρμστρονγκ. Πρωταθλητής του τρι-
άθλου στις ΗΠΑ και επαγγελματίας ποδη-
λάτης, είχε υπογράψει συμβόλαιο με τη γαλ-
λική ομάδα Κοφιντί το ’96, όταν αρρώστησε 
από καρκίνο και αναγκάστηκε να εγκαταλεί-

ψει τους αγώνες. Η γαλλική ομάδα τον απο-
δέσμευσε και παρακράτησε τις αμοιβές του 
τροφοδοτώντας τον θυμό ενός ανθρώπου 
που δεν το βάζει εύκολα κάτω. Ο Λανς, μετά 
από χημειοθεραπείες και εγχειρήσεις (οι για-
τροί του έδιναν 40% πιθανότητες επιβίω-
σης), επέστρεψε στην ενεργό δράση αποφα-
σισμένος να εκδικηθεί για την αδικία εις βά-
ρος του και να αποδείξει την αξία του με κάθε 
τίμημα, κερδίζοντας τον πρώτο Γύρο Γαλλί-
ας το 1999 και απογειώνοντας την τηλεθέα-
ση, αλλά ανεβάζοντας στα ύψη τα συμβόλαια 
συμμετεχόντων αθλητών και εταιρειών στην 
7ετία που κυριάρχησε στη διοργάνωση. 

Ο σωτήρας είχε βρεθεί, για μια ακόμα 
φορά, σε μια διοργάνωση που στιγματίζει 
τους αθλητές που παρανομούν, ενώ οι ίδιοι 
οι διοργανωτές και οι επαγγελματικές ομά-
δες πιέζουν με κάθε δυνατό τρόπο για δια-
κρίσεις, χωρίς να τιμωρούνται ποτέ. Τελικά, η 
βαθιά υποκρισία της ομοσπονδίας ποδηλα-
σίας έγκειται στο γεγονός ότι η ίδια η φύση 
της επαγγελματικής ποδηλασίας γεννά φαι-
νόμενα ντόπινγκ τύπου Άρμστρονγκ. Οι νέοι 
ποδηλάτες, για να πετύχουν επικερδή συμ-
βόλαια, παίρνουν ολοένα και πιο μεγάλα ρί-
σκα με νέες μη ανιχνεύσιμες ουσίες και οι 
ομάδες, για να πετύχουν επικερδή συμβό-
λαια από σπόνσορες και διαφημίσεις, θέλουν 
ρεκόρ και εντυπωσιακές νίκες και κάνουν τα 
στραβά μάτια στο πώς αυτές επιτυγχάνονται. 
Εκτός, βέβαια, αν ο αθλητής τους πιαστεί ντο-
παρισμένος. Τα λόγια του μεγάλου Φάουστο 
Κόπι, νικητή του Γύρου Γαλλίας το 1949 και 
1952, ακούγονται τραγικά επίκαιρα σήμερα: 
«∆εν μπορείς να κερδίσεις το Γύρο μόνο με 
μεταλλικό νερό. Αν τα δέκα χάπια σε σκοτώ-
νουν, πρέπει να πάρεις εννιά». 

Λανς Άρμστρονγκ 
Η βαθιά υποκρισία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας

Του Κώστα Μαυρίδη

Φ. Κόπι: «Αν τα δέκα χάπια σε σκοτώνουν, πρέπει να πάρεις εννιά»

Παραθέτουμε ένα από τα τελευταία κείμενα του Στε-
φάν Εσέλ: «Είμαι 93 ετών. Το τέλος δεν είναι μα-
κριά. Τούτο εδώ ίσως είναι το τελευταίο πράγμα που 
κάνω. Τι τύχη να μπορώ να σας υπενθυμίσω αυτό 
που αποτέλεσε τη βάση της πολιτικής μου δράσης, 
τα χρόνια της Αντίστασης και το πρόγραμμα που εκ-
πόνησε πριν από 67 χρόνια το Εθνικό Συμβούλιο 
Αντίστασης!.

Οφείλουμε στον Ζαν Μουλέν έναν από τους ήρωες της 
Γαλλικής ∆ημοκρατίας, την ένωση όλων των μερών 
της κατεχόμενης Γαλλίας, των κινημάτων, των κομ-
μάτων, των συνδικάτων που προσχώρησαν στη μα-
χόμενη Γαλλία και αποδέχτηκαν τον μοναδικό ηγέτη 
που αναγνώριζαν...Τον στρατηγό Ντε Γκωλ, που εκ-
πόνησε ένα πρόγραμμα, το οποίο υιοθέτησε το Συμ-
βούλιο στις 15 Μαρτίου 1944, που συγκέντρωνε ένα 
σύνολο αρχών και αξιών, στις οποίες θα βασίζονταν 
η μοντέρνα δημοκρατία της χώρας μας μετά την απε-
λευθέρωση...

Σήμερα έχουμε ανάγκη από αυτές τις αρχές και τις αξί-
ες, περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να επαγρυπνούμε 
όλοι μαζί, προκειμένου η κοινωνία μας να παραμεί-
νει τέτοια  ώστε να είμαστε περήφανοι. Όχι μια κοι-
νωνία λαθρομεταναστών, απελάσεων, καχυποψίας, 
όχι μια κοινωνία που αμφισβητούνται οι συντάξεις, 
τα κεκτημένα της κοινωνικής ασφάλισης, όπου τα 
ΜΜΕ βρίσκονται στα χέρια μεγιστάνων. Θα τα απορ-
ρίπταμε όλα αυτά αν είμαστε αληθινοί επίγονοι του 
Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης.

Το ζητούμενο είναι η ίδρυση μιας αληθινής οικονομι-
κής και κοινωνικής δημοκρατίας, που θα εξαλείψει 
τα φεουδαρχικά στοιχεία από την οικονομία. Το γε-
νικό συμφέρον θα πρέπει να προηγείται του ατομι-
κού και ο πλούτος, που δημιουργείται από τις εργα-
ζόμενες τάξεις, πρέπει να μοιράζεται δίκαια, ώστε 
να εμποδίζεται η εξουσία του χρήματος. Αυτή ήταν η 
ιδέα των αντιστασιακών οργανώσεων. Αυτή ήταν η 
πρόταση μιας λογικής οργάνωσης της οικονομίας, 
που να εξασφαλίζει την υποταγή των ειδικών συμ-
φερόντων στο γενικό συμφέρον, και την απελευθέ-
ρωση από την επαγγελματική δικτατορία που επέ-
βαλαν τα φασιστικά καθεστώτα.

Μια αληθινή δημοκρατία έχει ανάγκη από ανεξάρτη-
το Τύπο, από δικαίωμα όλων των παιδιών στην παι-
δεία, χωρίς διακρίσεις. Όμως όλη αυτή η βάση των 
κοινωνικών κατακτήσεων κινδυνεύει σήμερα να 
χαθεί... Τολμούν να μας λένε ότι το κράτος δεν μπο-
ρεί να πληρώσει το κόστος αυτών των κοινωνικών 
μέτρων, παρ’ όλο που η παραγωγή πλούτου σήμερα 
έχει αυξηθεί σημαντικά από την εποχή της Απελευ-
θέρωσης. Όταν θεσπίστηκαν τα κοινωνικά μέτρα, 
η Ευρώπη ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Η 
εξουσία του χρήματος, όμως, την οποία πολέμησε 
η Αντίσταση, δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη, τόσο αυθά-
δης και εγωιστική όσο σήμερα!

Το κινητήριο συναίσθημα της Αντίστασης ήταν η αγανά-
κτηση. Εμείς, οι βετεράνοι των αντιστασιακών κινη-
μάτων, καλούμε τις ελεύθερες γενιές και τους λέμε, 
«Πάρτε τη σκυτάλη, αγανακτήστε! ∆ικτυωθείτε, δρά-
στε συλλογικά!»

Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο Ινφογνώμων 

Πέθανε ο 
συγγραφέας 
του 
Αγανακτήστε 

“ 

Τελικά, η βαθιά υπο-

κρισία της Ομοσπονδί-

ας Ποδηλασίας έγκειται 

στο γεγονός ότι η ίδια 

η φύση της επαγγελμα-

τικής ποδηλασίας γεν-

νά φαινόμενα ντόπινγκ 

τύπου Άρμστρονγκ
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Ὁ Νικολάϊ Τσερνιτσέφσκι 
(1828-1889) ἔγραψε καί ἐξέδω-
σε, ὑπό δύσκολες συνθῆκες, 
τό 1863, τό μυθιστόρημα «Τί νά 
κάνουμε;» μέ σαφεῖς πολιτικές 
προεκτάσεις καί χωρίς ἰδιαί-
τερη λογοτεχνική ἀξία. Παρά 
ὁρισμένες ἐπιφυλάξεις τοῦ Γ. 
Πλεχάνωφ (1856-1918), τό μυ-
θιστόρημα ἄσκησε ἐπίδραση 
στίς γενιές τῶν Ρώσσων ἐπα-
ναστατῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 
1860 καί τοῦ 1870, ἐνῶ συγχρό-
νως μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι 
περιέχει ζητήματα στά ὁποῖα 
ἀργότερα ὁ Λένιν (1870-1924) 
ἀκολούθησε τήν ἴδια γραμμή 
(τουλάχιστον θεωρητικά). 

Ο 
ἱ ἀναφορές στήν ση-
μερινή παρουσίαση 
τοῦ μυθιστορήματος 
παραπέμπουν στήν 

γαλλική μετάφραση τοῦ ση-
μαντικοῦ αὐτοῦ ἔργου (trad. D. 
Sesemann, Editions des Syrtes, 
Paris 2000), πού εἶναι πιό προ-
σιτή στό ἀναγνωστικό κοινό, 
ἐλλείψει μιᾶς ἑλληνικῆς μετα-
φράσεως. 
Ζητήματα ὅπως ἡ σύγκρου-

ση τῆς Βέρας μέ τήν μητέρα 

της (ἐνδεικτικῶς βλ. σ. 33, σ. 
41, σ. 43, 147-149), τό ἀνυπό-
τακτο τῆς ἡρωϊδας αὐτῆς, πού 
ἐκδηλώνεται πρός ὅλα σχεδόν 
τά πρόσωπα τοῦ μυθιστορήμα-
τος (ἐνδεικτικῶς βλ. σ. 111, σσ. 
246-250), ἡ ἔννοια τῆς προόδου 
τῆς κοινωνίας (σ. 210), ἀλλά 
καί τῆς ἀτομικῆς εὐτυχίας (σ. 
257) καί ὁπωσδήποτε ἡ ἀναφο-
ρά στό «Κρυστάλλινο Παλά-
τι» (σ. 310), πού ἔχει ἑρμηνευ-
θεῖ ὡς ἡ οἰκοδόμηση τοῦ ἐπί-
γειου παραδείσου τοῦ σοσιαλι-
σμοῦ, εἵλκυσαν τό ἐνδιαφέρον 
τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων 
στήν  Ρωσσία. Μάλιστα, φαίνε-
ται ὅτι μέ τά ζητήματα αὐτά ὁ 
Τσερνιτσέφσκι ἀνοίγεται συγ-
χρόνως πρός τήν  δυτική πο-
λιτική σκέψη τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης. Στό σημεῖο αὐτό θά προ-
στεθεῖ ἡ σύγκριση πού κάνει 
ὁ σ. μεταξύ τοῦ ρωσσικοῦ καί 
τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ: «Εἴμαστε 
ἕνας ἔξυπνος λαός … Εἶσαι μία 
σκλάβα, ἐνῶ ἡ Γαλλίδα εἶναι 
ἐλεύθερη. Ἡ Γαλλίδα μάχεται. 
Πέφτει, ἀλλά μάχεται» (σ. 41). 
Ἐκτός ἀπό τίς πολιτικές 

προεκτάσεις, ὁ Ν. Μπερντιά-
γιεφ (1874-1948) διαπιστώνει 
ὅτι τό μυθιστόρημα διακρίνε-
ται καί ἀπό μία νέα ἠθική θε-

ώρηση, καθ’ ὅσον «τό κήρυγ-
μα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀγάπης 
εἶναι τό κήρυγμα τῆς εἰλικρί-
νειας τοῦ συναισθήματος καί 
τῆς ἀξίας τῆς ἀγάπης. Ἡ δια-

κοπή τῆς ἀγάπης σημαίνει τήν 
διακοπή τοῦ νοήματος τῆς σχέ-
σεως ... Τή σοβαρή καί βαθιά 
σχέση μεταξύ τοῦ ἄνδρα καί 
τῆς γυναίκας, βασισμένη στήν 

ἀληθινή ἀγάπη, οἱ Ρῶσσοι δι-
ανοούμενοι τή θεωροῦν πραγ-
ματικό γάμο, ἀκόμα κι ἄν δέν 
ἔχει καθαγιασθεῖ ἀπό τόν 
ἐκκλησιαστικό ἤ τόν κρατικό 
νόμο» (Βλ. σχετικῶς Ἡ Ρωσσι-
κή Ἰδέα, Μόσχα, 2000, σσ. 103-
106) 
Τέλος, θά σημειωθεῖ ὅτι ἡ 

αἰνιγματική παρουσία τοῦ Ραχ-
μέτωφ, οἱ «ψυχολογικές προ-
σεγγίσεις» του μέ τίς ὁποῖες 
ἄλλοτε συμφωνεῖ καί ἄλλοτε 
διαφωνεῖ ἡ Βέρα Παύλοβνα, 
καί τό ἀσκητικό ἦθος του (σσ. 
234-257) σκιαγραφοῦν ἴσως τόν 
ἴδιο τόν Τσερνιτσέφσκι. 
Πρόκειται λοιπόν γιά ἔργο-

σταθμό στήν πολιτική σκέ-
ψη τῆς Ρωσσίας, πού ἐξεδόθη 
προτοῦ νά ἐμφανισθοῦν καί 
νά ἐπιβληθοῦν οἱ μπολεσβίκοι 
στήν ἱστορική σκηνή. Οἱ ἐπι-
δράσεις τοῦ μυθιστορήματος 
εἶναι ἀναμφισβήτητες. Σήμε-
ρα, δέ, μπορεῖ νά ἀναγνωσθεῖ 
ἀπό ἕνα εὐρύτερο ἀναγνωστι-
κό κοινό, μέ ἱστορικά καί πολι-
τικά ἐνδιαφέροντα. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος

Ν. Τσερνιτσέφσκι - Τι να κάνουμε;

Του ∆ημήτρη Μπαλτά

Στο τελευταίο φύλλο της Ρήξης 
παρουσιάστηκε το βιβλίο του 
Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη Επο-
χή, με αφορμή την επανέκδο-
σή του. 

Ε 
ί ναι δε γνωστό ότι, από 
τότε που πρωτοεκδό-
θηκε αυτό το βιβλίο, 
υπάρχει αντίλογος.

Η Χάλκινη Εποχή είναι μια μυ-
θοπλασία που αναφέρεται μεν στον 
απελευθερωτικό αγώνα 1955-
1959 του κυπριακού λαού, περιέχει 
ασφαλώς επεισόδια από τον αντι-
βρετανικό αγώνα, αλλά δεν νομίζω 
πως αποτελεί «το μυθιστόρημα του 
κυπριακού αγώνα», όπως γράφεται 
στην παρουσίαση, έστω και αν έτσι 
το αποκαλεί ο Ρόδης Ρούφος.

∆εν νομίζω ότι η Χάλκινη Επο-
χή δίνει πειστική εικόνα του αγώ-

να και κυρίως των σχέσεων ανάμε-
σα στους Κύπριους και τους Βρετα-
νούς.

Η συντριπτική πλειοψηφία του 
κυπριακού λαού και μάλιστα τα πα-
λικάρια που βάδισαν ως την αγχό-
νη ή έγιναν ολοκαύτωμα δεν τρι-
γυρνούσαν στα σαλόνια των Βρετα-
νών, δεν είχαν κοινωνικές σχέσεις 
μαζί τους, στις οποίες έκαναν φιλο-
σοφικές συζητήσεις, ούτε συνανα-
στρέφονταν υπαλλήλους της αποι-
κιακής κυβέρνησης ή ερωτεύονταν 
συζύγους Άγγλων αξιωματούχων. 
Έτσι όπως ο κεντρικός ήρωας του 
βιβλίου Αλέξης Μπαλαφάρας, τον 
οποίο ο συγγραφέας τον παρουσι-
άζει αγωνιστή και τον φέρνει μέχρι 
την αγχόνη. 

Ο Αλέξης, καθηγητής στο Πα-
γκύπριο Γυμνάσιο, λέει σε κάποιο 
σημείο για τη μαθήτριά του Μαρία, 
η οποία είχε ενταχθεί στην Ε.Ο.Κ.Α., 
«όπως και τα περισσότερα μέλη της 
οργάνωσης ήταν υπερβολικά μο-

νοκόμματη και εντελώς ανίκανη να 

συλλάβει τη λεπτή απόλαυση του ν’ 

ανήκει και στους δύο κόσμους….» 
(∆ηλαδή του αγώνα και της αποικι-
οκρατίας.)

Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο 
του Λευτέρη Παπαλεοντίου Όψεις 
της ποιητικής του Κώστα Μόντη, 
εκδόσεις Σοκόλη, ο ποιητής Κώ-
στας Μόντης, που ήταν στρατευ-
μένος στον αγώνα, στο βιβλίο του 
Κλειστές Πόρτες απαντά περισσό-
τερο κατηγορηματικά στον Λόρενς 
Ντάρελ –τον Άγγλο συγγραφέα που 
έγραψε τα Πικρολέμονα– και πιο δι-
ακριτικά στον Ρούφο, ότι οι Έλληνες 
της Κύπρου δεν συναναστρέφονταν 
τους κατακτητές τους, ούτε ήταν φι-
λοβρετανοί. Επίσης, στο ίδιο βιβλίο, 
διαβάζουμε ότι σε αδημοσίευτη συ-
νομιλία του (1991), ο Μόντης, χαρα-
κτηρίζει το μυθιστόρημα του Ρού-
φου «παραφιλολογία» και «ψεύτι-
κη αφήγηση των σαλονιών». Γράφει 
ακόμα ο Λευτέρης Παπαλεοντίου 
ότι, τότε που εκδόθηκε η Χάλκινη 
Εποχή είχε διχάσει την κριτική σε 

Ελλάδα και Κύπρο και σχολιάστη-
κε αρνητικά. Αναφέρει, σχετικά, και 
ονόματα. 

Βεβαίως, σωστά ο κ. Σωτήρης 
∆ημόπουλος στο τέλος του σημει-
ώματός του για τη Χάλκινη Εποχή 
προτρέπει να μη λησμονηθούν τα 
παιδιά της Κύπρου του απελευθε-
ρωτικού αγώνα 1955-59 και να τα 
ξαναθυμηθούμε, όμως ας γίνει αυτό 
όχι μέσα από τη μυθοπλασία της 
Χάλκινης Εποχής, αλλά από τα ίδια 
τα λόγια των μελλοθάνατων παλικα-
ριών, στις επιστολές τους, λίγες ώρες 
πριν τα οδηγήσουν στην αγχόνη οι 
Άγγλοι, μεσούντος του 20ού αιώνα, 
μόνο και μόνο γιατί διεκδίκησαν την 
ελευθερία τους. Έτσι θα γνωρίσουμε 
την ψυχή τους και θα υποκλιθούμε 
στο μεγαλείο της θυσίας τους. 

Τις επιστολές αυτές θα τις βρού-
με στο σχετικό μικρό βιβλίο των Εκ-
δόσεων «Αιγαίο», στη σειρά «Κείμε-
να – Κειμήλια».

Για το βιβλίο του Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη Εποχή.

Μυθιστόρημα του κυπριακού Αγώνα;
Της Ελένης Φεγγουδάκη
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EIMAΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΥΧΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ. ∆ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ 
ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΟΙΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

προσοχή: ακολουθεί πολιτική διαφήμιση

Τροϊκανός ΧΡΥΣΟΣ
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥelkoubaroelkoubaro  goldgold
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ο φασισμός … μπόρεσε να πά-
ρει στον ιδεολογικό του λόγο, δι-
αστρέφοντάς τις, μια σειρά από 
βαθιές λαϊκές επιθυμίες.

Ν. Πουλαντζάς, «Σχετικά με τη 
λαϊκή απήχηση του φασισμού», 
στο Προβλήματα του Σύγχρονου 
Κράτους και του Φασιστικού 
Φαινομένου, ΘΕΜΕΛΙΟ 1977, 
ΣΕΛ. 169.

Έ 
να πολύ ενδιαφέρον άρ-
θρο του Απόστολου ∆ε-
δουσόπουλου, καθηγη-
τή Οικονομίας της Ερ-

γασίας στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, δημοσιεύθηκε στην Αυγή της 
Κυριακής, της 17ης Φεβρουαρί-
ου 2013. Αντικείμενό του η συζή-
τηση για το βιβλίο του Νίκου Που-
λαντζά Φασισμός και ∆ικτατορία: Η 
Κομμουνιστική ∆ιεθνής αντιμέτω-
πη στο Φασισμό, η οποία φαίνεται 
να αρχίζει ξανά, σαράντα δύο χρό-
νια μετά την πρώτη έκδοσή του στη 
Γαλλία και τριάντα οκτώ από την 
αντίστοιχη ελληνική, από τον Ολκό. 

Στο σημαντικό αυτό άρθρο  
πάνω στο τόσο επίκαιρο βιβλίο του 
Πουλαντζά, ο αρθρογράφος προ-
τείνει τρία σημεία ανάλυσης με τα 
οποία το βιβλίο αυτό μπορεί και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως δοκί-
μιο εφαρμοσμένης πολιτικής θεω-
ρίας.

 Το πρώτο από αυτά είναι ότι «η 
ήττα του εργατικού κινήματος συ-
ντελείται στην αρχική φάση ανό-
δου του φασισμού, πριν ο φασι-
σμός αποκτήσει σύνδεση με τις λα-
ϊκές μάζες, πριν επιχειρήσει την με-
τατροπή του σε κόμμα μαζών. Είναι 
κυρίως ήττα πολιτική και ήττα ιδε-
ολογική». 

 Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο 
φασισμός ανθίζει πάνω στο έδα-
φος της κρίσης νομιμοποίησης 
του πολιτικού συστήματος. Αν 
και σημείο αναφοράς του είναι το 
πολιτικό τοπίο το οποίο διαμορφώ-
θηκε στη Γερμανία μετά την κρίση 
του 1929 και την κατάρρευση της 
∆ημοκρατίας της Βαϊμάρης, καθέ-
νας μπορεί να αναγνωρίσει την τρα-
γική επικαιρότητα αυτής της διαπί-
στωσης σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα 
μας από το 2009 και εντεύθεν, με 
την ολοκληρωτική και καταστροφι-
κή εφαρμογή του μνημονίου.

 Το τρίτο και τελευταίο, αλλά 
όχι ελάχιστο, ζήτημα που επιμένει 
ο Πουλαντζάς, είναι ο ρόλος της μι-
κροαστικής τάξης. Είναι αυτή η τάξη 
η οποία ουσιαστικά θα νομιμοποι-
ήσει τον φασισμό σε κοινοβουλευ-
τικό επίπεδο, θα αποτελέσει δηλα-
δή τη βάση μετατροπής του φα-
σισμού από συμμορία σε μαζι-
κό κόμμα. Είναι το κρίσιμο αυτό 
σημείο όπου οι συμμαχίες πλέον, 
ευκαιριακές εκ των πραγμάτων, 
θα στήνονται και θα καταργούνται 
μέσα σε μια νύχτα. Θα οργανώνο-
νται εν ολίγοις με σκοπό την εξα-
σφάλιση της υποστήριξης του εγ-
χειρήματος και, μόλις καταστούν 
εμπόδιο για μια νέα συμμαχία, θα 
διαλύονται, συχνά με απότομο και 
βίαιο τρόπο. 

Για τη Γερμανία του Χίτλερ, το 
σημείο αυτό της «μη επιστροφής», 
όπως το χαρακτηρίζει ο αρθρογρά-
φος, είναι η σύνδεση του ναζισμού 
με το μονοπωλιακό κεφάλαιο, η 
υλική δε μορφή που προσλαμβάνει 
αυτή η συμμαχία είναι το εξοπλιστι-
κό πρόγραμμα της Γερμανίας, που 
σηματοδοτεί και τη ρήξη με τη μι-
κροαστική τάξη, αλλά και με όσα 
κομμάτια της εργατικής τάξης είχαν 
πιστέψει στον Φύρερ. Η βίαιη αυτή 
μεταστροφή θα λάβει χώρα τη νύ-
χτα της 30η Ιουνίου του 1934, γνω-
στής και ως η «Σφαγή της νύχτας 
των Μεγάλων Μαχαιριών». 

Ο Γιούκιο Μίσσιμα είναι ένας 
από τους σημαντικότερους λογοτέ-
χνες του 20ό αιώνα. Στην Ελλάδα 
μάλιστα πρέπει να κυκλοφορούν 
γύρω στα δέκα έργα του. Το έργο 
του είναι ένα μείγμα σύγχρονης και 

παραδοσιακής αισθητικής, εστια-
σμένο στη σεξουαλικότητα, στον 
θάνατο, αλλά και στο πέρασμα από 
την παλιά σε μια σύγχρονη κοινω-
νία. Βαθιά πεπεισμένος για τη δύνα-
μη της παράδοσης, έγινε γνωστός, 
εκτός από το έργο του, για την τρα-
γική αυτοκτονία του με σεπούκου 
(τελετουργικός τρόπος αυτοκτονίας 
των σαμουράι) στο Γενικό Αρχηγείο 
του ιαπωνικού στρατού στο Τόκιο 
του 1970, σε ηλικία μόλις 45 ετών. 
Ήταν ο έσχατος τρόπος διαμαρτυ-
ρίας απέναντι στη διάβρωση την 
οποία πίστευε ότι είχε υποστεί ο πο-
λιτισμός και η παράδοση της Ιαπω-

νίας από τον δυτικό και κυρίως τον 
αμερικανικό τρόπο ζωής και σκέ-
ψης. Στο έργο του, με τον ειρωνικό 
τίτλο Ο φίλος μου ο Χίτλερ, πραγ-
ματεύεται ακριβώς εκείνη την ιστο-
ρική στιγμή κατά την οποία ο Χίτ-
λερ, λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη 
Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών, 
σε μια αποθέωση της  μεγαλομα-
νίας και των προσωπικών του επι-
διώξεων, διαρρηγνύει τις συμμαχί-
ες που είχε τόσο με την παραστρατι-
ωτική οργάνωση των SA του Έρνστ 
Ρεμ, όσο και με τον θεωρητικό του 
κόμματος, συνδικαλιστή Γκρέγκορ 
Στράσσερ. Τη νύχτα της 30ης Ιουνί-

ου και οι δύο αυτοί, μαζί με άλλους 
πεντακόσιους περίπου, θα εκτε-
λεστούν από δυνάμεις πιστές στον 
Χίτλερ, σε μια προσπάθεια εκκαθά-
ρισης των αντιπάλων, αλλά και πλή-
ρους ελέγχου του κόμματος. Η συμ-
μαχία την οποία κτίζει από δω και 
πέρα με τον Κρουπ, τον εκπρόσω-
πο του μεγάλου γερμανικού κεφα-
λαίου, είναι ανεμπόδιστη.

Ο Μίσσιμα, στο Ο φίλος μου ο 
Χίτλερ δίνει λόγο σε αυτούς ακρι-
βώς τους τέσσερις πρωταγωνιστές 
της συγκεκριμένης στιγμής: Τον 
Αδόλφο Χίτλερ, τον Έρνστ Ρεμ, τον 
Γκρέγκορ Στράσσερ και τον Γκού-
σταβ Κρουπ. Στήνει ένα κείμενο στο 
οποίο οι σχέσεις ανάμεσα σε αυ-
τούς τους τέσσερις άνδρες περιγρά-
φονται με μια ιδιαίτερη οξυδέρκεια 
και κατορθώνει να δώσει με μια αξι-
όλογη πιστότητα τα γεγονότα μέσα 
σε ένα δωμάτιο της καγκελαρίας. 

Η σκηνοθέτις Άσπα Τομπού-
λη παίρνει το κείμενο του Μίσσι-
μα και αναδεικνύει όλη τη δυναμι-
κή του. Μετατρέπει ένα κείμενο δι-
αλόγων σε ένα θεατρικό έργο, μέσα 
στο οποίο οι τέσσερις αυτές προσω-
πικότητες ψυχογραφούνται και κα-
ταγράφονται εν είδει ακτινογραφί-
ας με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο. 
Κατορθώνει να πετύχει πάρα πολύ 
καλές ερμηνείες από τους τέσσε-
ρις ηθοποιούς συνεργάτες της, με 
τον Β. Ρίσβα (στον ρόλο του Στράσ-
σερ) και του Γιάννη Ροζάκη (στον 
ρόλο του Κρουπ), να ερμηνεύουν 
τους ρόλους τους με την εσωτερι-
κότητα που αρμόζει στον θεωρητι-
κό του ναζισμού, αλλά και τον ψυ-
χρό υπολογιστή βιομήχανο αντί-
στοιχα. Πολύ καλές και οι ερμηνείες 
του Ν. Νίκα (στον ρόλο του Χίτλερ), 
αλλά βεβαίως και του Κ. Καζανά 
(στον ρόλο του Ρεμ), με το βάρος να 
πέφτει στους δύο αυτούς ρόλους σε 
ένα περισσότερο εκφραστικό και 
εξωτερικό επίπεδο. 

Στο έργο έχει προστεθεί από τη 
σκηνοθέτιδα και στον ρόλο της κο-
μπέρ (αφηγήτριας μπορούμε να 
πούμε) η Εμ. Καμίνσκι, σε μια προ-
σπάθεια σύνδεσης του τότε με το 
σήμερα.

Η όλη πρόταση κατορθώνει να 
καταρρίψει τον όποιο μανδύα νο-
μιμοποίησης του φασισμού και να 
αναδείξει τις σάπιες, σαθρές όσο και 
αποκρουστικές δομές και ευκαιρια-
κές συμμαχίες που τον διέπουν. 

«Ο Φίλος μου ο Χίτλερ», του Γιούκιο Μίσσιμα
Η εξουσία του δικτάτορα, στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα

Η εξουσία του δικτάτορα.
Μετάφραση: Άσπα Τομπούλη 
Σκηνοθεσία: Άσπα Τομπούλη 
Σκηνικά - Κοστούμια: 
Tόλης Τατόλας
Ενορχήστρωση τραγουδιών: 
Νίκος Λαβράνος
Συνθέσεις ήχων: 
∆ημήτρης Ιατρόπουλος
Επιμέλεια Κίνησης:
 Φώτης Νικολάου
Φωτισμοί: 
Ηλίας Κωνσταντακόπουλος 
Βοηθός σκηνοθέτη: 
Βάσια Αργέντη 
Παίζουν: 
Νίκος Νίκας: Άντολφ Χίτλερ
Γιάννης Ροζάκης: 
Γκούσταβ Κρουπ 
Κώστας Καζανάς: Έρνστ Ρεμ 
Βασίλης Ρίσβας: 
Γκρέγκορ Στράσσερ 

Η Μαρλένε Καμίνσκι σε ρόλο κο-
μπέρ συνδέει τα κομμάτια της 
ιστορίας και της Ιστορίας.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 
Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

Τετάρτη στις 20.00

Παρασκευή στις 18.00 

Σάββατο στις 20.00 

Κυριακή στις 19.00 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ: 10 ΕΥΡΩ

Θέατρο: Αγγέλων Βήμα

Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 

210 5242211 & 210 5242213

Ο Φίλος μου ο Χίτλερ, του Γ. Μίσσιμα
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> Τις μελέτες και τα κεί-
μενα του Κ. ∆ημαρά 
μπορούμε να τα χαρα-
κτηρίσουμε κλασικά, 
με την έννοια ότι η προ-

σεκτική ανάγνωσή τους είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση για να έχουμε 
μία έγκυρη προσέγγιση των στοιχεί-
ων και των τάσεων, που έλαβε ο νεώ-
τερος ελληνισμός.

Στη γνωστή φωτογραφία της γε-
νιάς του ’30 είναι ένα από τα πρόσω-
πα που απεικονίζονται. Βεβαίως, ο 
ίδιος, σε μια από τις τελευταίες συ-
νεντεύξεις του, το 1988 στο περιοδι-
κό Σύγχρονα Θέματα, θεωρεί ότι δεν 
ανήκε πλέον σε αυτή τη γενιά. 

Βαθύς γνώστης ενός πλούσιου 
πρωτογενούς υλικού, εξοπλισμένος 
με άρτια θεωρητικά αναλυτικά εργα-
λεία, κάτοχος ενός γνήσιου πάθους 
για να φέρει στην επιφάνεια κρίσι-
μες πλευρές του νέου ελληνισμού, 
παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις που 
πιθανόν να υπάρχουν όπως η αρνη-
τική αξιολόγηση του έργου του Α. 
Παπαδιαμάντη, συνιστά έναν αξιό-
πιστο μάρτυρα, αλλά και πρόδρομο 
για θέματα που δεν παύουν να απα-
σχολούν καθέναν που ενδιαφέρεται 
για την εξέλιξη του νεώτερου ελληνι-
κού στοχασμού.

Κάτω από τους τίτλους των βι-
βλίων του, όπως η ιστορία της νεώ-
τερης λογοτεχνίας, ο νεοελληνικός 
διαφωτισμός και ο νεοελληνικός ρο-
μαντισμός, στεγάζονται ένα πλήθος 
από μελέτες, όπως αυτές για τον Α. 
Κοραή ή τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, 
που δείχνουν την ευρύτητα των εν-
διαφερόντων, αλλά και το βάθος της 
έρευνάς του. Βεβαίως, πιθανόν κά-
ποια θέματα, όπως τη φιλοσοφική 
διάσταση του νεοελληνικού διαφω-
τισμού, να μην τα ολοκληρώνει, ή, 
στο ομώνυμο έργο του, να περιλαμ-
βάνει ένα δοκίμιο, για τον Χέρντερ, 
το οποίο θα αντιστοιχούσε καλύτερα 
σε ένα άλλο έργο, που θα αφορούσε 
τον αντιδιαφωτισμό. Όμως αυτές οι 
σκέψεις δεν κλονίζουν, σε τίποτε, την 
επιτακτική ανάγκη να καταφεύγου-
με στο έργο του.   

Είναι ενδιαφέρον το ότι, μετά 
την άνοδο της παγκοσμιοποίησης, 
που επιδιώκει να αφαιρέσει από τα 
έθνη κάθε ισχύ, εμφανίζονται οι θε-
ωρίες που προσπαθούν να τα απα-
ξιώσουν, να τα σχετικοποιήσουν και 
να τα ερμηνεύσουν ως νεώτερες τε-

χνικές κατασκευές, οι οποίες έπαι-
ξαν κάποιο ρόλο μεν στο παρελθόν, 
κυρίως κατά την άνοδο των αστικών 
τάξεων, αλλά τώρα πρόκειται να δι-
αλυθούν. Ειδικότερα το ελληνικό 
έθνος, αποδίδεται στην πλούσια φα-
ντασία στοχαστών όπως ο Κοραής, 
ο Παπαρρηγόπουλος και ο Ζαμπέ-
λιος.   

Βεβαίως εδώ δεν σκοπεύου-
με να ασχοληθούμε με μια μια τέ-
τοια επιχειρηματολογία, που κατά-
φωρα περιφρονεί ιστορικά γεγονότα 
και εξυπηρετεί τρέχοντες πολιτικούς 
στόχους, αλλά να παρουσιάσουμε 
την άποψη του Κ. ∆ημαρά.

Στο κλασικό του δοκίμιο για τον 
Νεοελληνικό ∆ιαφωτισμό, τονίζει 
ότι ο ελληνισμός συναντά το ρεύ-
μα του διαφωτισμού απαράσκευος, 
αφού δεν έχει περάσει από την Ανα-
γέννηση, ενώ «συνάμα βρίσκεται 
υπό δουλεία σε Ασιάτη κυρίαρχο.» 

Όμως η πολιτιστική συνέχεια 
του ελληνισμού, παρά τις δυσκολίες, 
είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός: 
«Ο μεταγενέστερος ελληνισμός δεν 
απέβαλε ποτέ την συνείδηση των 
δεσμών του με τον αρχαίο. Βεβαίως, 
στην συνείδηση αυτήν επενεργούν, 
μειώνοντας την σημασία της, και 
ανασταλτικές δυνάμεις και συντελε-
στές φθοράς. Κύρια ανασταλτική δύ-
ναμη πρέπει να θεωρηθεί η διάδο-
ση και η επικράτηση της χριστιανι-
κής διδασκαλίας: ακόμη και το ίδιο 
όνομα “Έλλην” γίνεται επί αιώνες 
συνώνυμο του ειδωλολάτρη· και μο-
λονότι αισθητό μέρος της ελληνικής 
κληρονομιάς αφομοιώθηκε από τον 

χριστιανισμό, όμως, στο σύνολό του, 
ο όρος “ελληνικός” βαρύνεται από 
υποψίες, και ο μεταγενέστερος ελ-
ληνισμός κυμαίνεται ανάμεσα στις 
αναμνήσεις του αρχαίου κόσμου και 
στην δυσπιστία του προς αυτόν. Μό-
λις λίγο πριν από την πτώση της χρι-
στιανικής αυτοκρατορίας, ο τελευ-
ταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο 
Παλαιολόγος, έχει το θάρρος να ονο-
μάσει την Βασιλεύουσα «ελπίδα και 
χαρά πάντων των Ελλήνων», δίνο-
ντας στον εθνικό όρο νόημα παρα-
πλήσιο προς ό,τι θα έδινε σε ανάλο-
γη ώρα σήμερα Έλληνας ρήτορας.»  
Αναφερόμενος, ειδικότερα, στα γε-
γονότα και στις γραπτές μαρτυρίες, 
επισημαίνει: «Πάντως, και της λαϊ-
κής παράδοσης και της καλλιεργη-
μένης παιδείας τα μνημεία όσα δι-
ασώθηκαν είναι αρκετά για να μην 
υπάρχει αμφιβολία ως προς την δι-
πλή αυτήν αλήθεια: ο μεταγενέστε-

ρος ελληνισμός δεν απέβαλε την συ-
νείδηση των δεσμών του με τους αρ-
χαίους, η οποία εκδηλώνεται, στον 
μεν λαό με μύθους, στους δε λογίους 
με κατηγορηματικές βεβαιώσεις.»  

Ο ∆ημαράς αναφέρεται αφε-
νός τα δεκάδες λαϊκά φυλλάδια που 
κατά χιλιάδες κυκλοφόρησαν κατά 
την τουρκοκρατία και αφετέρου  στις 
ομολογίες ξεχωριστών Ελλήνων, 
όπως του Θωμά, αρχηγού Ελλήνων 
μισθοφόρων στη ∆ύση, «ο οποί-
ος, για να αυξήσει την πολεμικότη-
τα των στρατιωτών του θυμίζει: “Ελ-
λήνων γαρ εσμέν παίδες…”. Την ίδια 
εποχή ο Αντώνιος Έπαρχος κλαί-
ει “την της Ελλάδος καταστροφήν”.»  
Ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης 
επίσης «έχει συλλάβει σε μια ενό-
τητα τον αρχαίο και χριστιανικό κό-
σμο.»   Επίσης στο δοκίμιο που ανα-
φέρεται στις ελληνικές επιρροές του 
Χέρντερ τονίζει: «Μια συνοχή παι-
δείας διά μέσου των ελληνικών αιώ-
νων, είταν κάτι που δεν είχε ως τότε 
αμφισβητηθεί από τους ξένους, όσοι 
πλησίαζαν στον μεταγενέστερο ελ-
ληνισμό.»  Σε διαφωτιστές όπως ο ∆. 
Καταρτζής, διακρίνεται η πεποίθη-
ση  για τη «διαχρονική ενότητα του 
έθνους» και ο «σεβασμός για την βυ-
ζαντινή κληρονομιά.» 

Αλλά και στη μελέτη του για τον 
Κ. Παπαρρηγόπουλο, που εκφωνή-
θηκε κατ’ αρχήν στην Πάντειο και 
στη συνέχεια περιλήφθηκε στο έργο 
του Νεοελληνικός ∆ιαφωτισμός, 
προδρομική της μεταγενέστερης 
ογκώδους σχετικής μονογραφίας 
του, χαρακτηριστική είναι η θετική 

αποτίμησή του, που ολοκληρώνεται 
στο συμπέρασμα ότι όπως «οι θεω-
ρίες του παλαιού ∆ιαφωτισμού, από 
δρόμο τον οποίο δεν θα εξετάσουμε 
σήμερα, έρχονται και σμίγουν με τα 
διδάγματα του εθνικού ιστοριογρά-
φου, παρόμοια και αυτή η νέα προ-
σπάθεια, της γενεάς του ’80, συμ-
βιβάζει σε μια ενότητα θεωρητική, 
αλλά δυνατή και αποτελεσματική, το 
πνεύμα κάποιου ∆ιαφωτισμού και 
την επιβολή του Βυζαντίου.» 

Στη συνέντευξη στον Ν. Αλιβι-
ζάτο και στον Σ. Πεσματζόγλου, που 
δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιο-
δικό Σύγχρονα Θέματα τον ∆εκέμ-
βριο του 1988, ο Κ. ∆ημαράς επα-
νέρχεται με συνέπεια στις ίδιες από-
ψεις. Σε ερώτηση που του τέθηκε 
κατά πόσον «μπορεί να υπάρξει μια 
ελληνική χαρακτηρολογική ταυτό-
τητα» , η απάντηση του είναι θετική 
λέγοντας: «Ναι. Νομίζω ότι υπάρ-
χει και ότι ακόμη δεν έχουμε φθά-
σει να μπορούμε να τις συλλάβουμε 
αυτές τις ταυτότητες, γιατί επενέργη-
σε επάνω στις σχετικές κρίσεις, ειδι-
κά, πάρα πολύ η ιδεολογία, η πολιτι-
κή ας πούμε, ο ιδανισμός και η ιδε-
ολογία.» 

Μεγαλύτερη σημασία όμως έχει 
η θετική αποτίμηση, που ξετυλίγει, 
του Βυζαντίου: «Το Βυζάντιο επιτρέ-
πει και μια ομαλή μετάβαση από την 
μια περίοδο στην άλλη, δίνει την εν 
χρόνω ενότητα του ελληνισμού. Όλα 
αυτά τα φέρνει η ανέλευση του Βυ-
ζαντίου, η οποία είναι πολύ κατάλ-
ληλη για να εκφράσει πολύτροπα 
την ενότητα του ελληνισμού.» 

Βεβαίως, περισσότερο λεπτομε-
ρής για την ελληνική διάσταση του 
Βυζαντίου θα σταθεί ο Ν. Σβορώνος. 
Συνοψίζοντας, ό,τι τεκμηριωμένα 
έχει δείξει στο έργο του, θα πει επι-
γραμματικά: «∆εν κάνω ζωολογία, 
κάνω ιστορία. ∆εν ξέρω τι είναι αν-
θρωπολογικά η ελληνική φυλή ή ο 
ελληνικός λαός ή το ελληνικό έθνος, 
είναι ανακατεμένα, όπως συμβαίνει 
με όλους τους ιστορικούς λαούς του 
κόσμου. Για το ότι υπάρχει, όμως, 
από παλιά, πολύ παλιά, ένας ελλη-
νικός λαός που έχει συνείδηση της 
ενότητάς του και της διαφοράς από 
τους άλλους λαούς, και έχει συνεί-
δηση της ιδιαιτερότητάς του και της 
πολιτισμικής του συνέχειας, δεν 
υπάρχει καμιά αμφιβολία.» 

“ 

Υπάρχει από 

πολύ παλιά, 

ένας ελληνικός 

λαός που έχει 

συνείδηση της 

ενότητάς του και 

της διαφοράς 

άλλους λαούς

Παρά τις δυσκολίες, είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός

Ο Κ. ∆ημαράς και η συνέχεια του ελληνισμού

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

Στη γνωστή φωτογραφία της γενιάς του ’30 είναι ο δεύτερος από τα αριστερά των καθημένων 
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«Ο θάνατος είναι ο Γερμανός 
αφέντης,

τα μάτια του είναι γαλάζια,
σε πυροβολεί με μολυβένιες 

σφαίρες,
το σημάδι του είναι αλάθητο».
Πάουλ Τσέλαν, «Τodesfuge»

Η γενοκτονία της φυλής των Χε-
ρέρο έλαβε χώρα στη γερμα-
νική Νοτιοδυτική Αφρική (ση-
μερινή Ναμίμπια) ανάμεσα στα 
έτη 1904 και 1907 και χαρα-
κτηρίζεται από την έκθεση Γου-
ίτακερ του ΟΗΕ, που συντάχθη-
κε το 1985, ως η πρώτη εθνι-
κή εκκαθάριση του 20ού αιώ-
να. Πάνω από εκατό χιλιάδες 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
κατά την προσπάθεια της γερ-
μανικής αποικιακής διοίκησης 
να εξαλείψει τον τοπικό ιθαγε-
νή πληθυσμό από την περιο-
χή και να δημιουργήσει χώρο 
για την εγκατάσταση Γερμανών 
εποίκων. Το μέγεθος και η αγρι-
ότητα της γερμανικής επιχείρη-
σης εκκαθάρισης έκανε αλγει-
νή εντύπωση ακόμη και σε φα-
νατικούς αποικιοκράτες, όπως 
ο Νοτιοαφρικανός στρατάρχης 
Γιαν Σματς, από τους ιδρυτές του 
συστήματος του απαρτχάιντ, για 
τον οποίο «το γερμανικό σχέδιο 
στερούνταν οικονομικής, πολιτι-
κής και γεωστρατηγικής λογικής 
και είχε αποκλειστικό και μόνο 
σκοπό τον πλήρη αφανισμό του 
αντιπάλου».

Ο 
ι Χερέρο ήταν μια 
φυλή κτηνοτρόφων 
που κατοικούσε στην 
περιοχή της Ναμί-

μπιας από τις αρχές του 10ου μ.Χ. 
αιώνα. Ο τρόπος ζωής τους ήταν ει-
ρηνικός, σε αντίθεση με τις φιλοπό-
λεμες φυλές της Νοτίου Αφρικής, 
και το συμβούλιο των πρεσβυτέρων, 
που έπαιρνε τις αποφάσεις για τη 
φυλή, χρησιμοποιούσε τον διάλογο 
και τις αμοιβαίες υποχωρήσεις στις 
σχέσεις με τις γειτονικές φυλές των 
Νάμα και Χίμπα, ειδικά στο θέμα 
της χρήσης του νερού, το οποίο εί-
ναι σπάνιο στην περιοχή. Σημειωτέ-
ον ότι εκεί βρίσκεται η έρημος Καλα-
χάρι, ένα από τα πλέον άνυδρα περι-
βάλλοντα στον πλανήτη. 

Κατά τη διάρκεια της εποχής του 
νέου ιμπεριαλισμού 1870-1914, οι 
ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις 
διαμοίρασαν την αφρικανική ήπει-
ρο και η Νοτιοδυτική Αφρική πέ-
ρασε στη γερμανική σφαίρα επιρ-
ροής εν μία νυκτί. Στα πλαίσια της 
μοιρασιάς, το 1883 κάποιος Γερ-
μανός τυχοδιώκτης ονόματι Λού-
ντεριτζ αγόρασε μεγάλες εκτάσεις 
της Ναμίμπιας για μια χούφτα μάρ-
κα και, η γερμανική κυβέρνηση της 
εποχής, ονόμασε την περιοχή γερ-
μανικό προτεκτοράτο, αν και γνώ-
ριζε το ποιόν του Λούντεριτζ καθώς 
και τον μη νόμιμο τρόπο απόκτησης 
της γης. Κάπου εκεί άρχισαν και τα 
προβλήματα, διότι οι πρώτοι Γερμα-
νοί άποικοι ήταν το ίδιο ή χειρότε-
ροι τυχοδιώκτες από τον Λούντεριτζ 
και είχαν εξουσιοδότηση, εν λευκώ, 
να αντιμετωπίζουν τους αυτόχθο-
νες ως σκλάβους και τις περιουσίες 
τους ως είδος προς αρπαγή. 

Μέχρι το 1903 υπήρχαν αρ-
κετοί Γερμανοί άποικοι τόσο στις 
ακτές όσο και στην ενδοχώρα και η 
αποικιακή κυβέρνηση αποφάσισε 
την κατασκευή σιδηροδρόμου που 
θα ένωνε την ακτή με την πρωτεύ-
ουσα Βίντχουκ, και την εγκατάστα-
ση των ιθαγενών σε καταυλισμούς 
μακριά από τις πόλεις. Η απόφα-
ση αυτή οδήγησε σε ταραχές και 
συγκρούσεις μεταξύ εποίκων, ιθα-
γενών και της τοπικής αστυνομίας, 
και το συμβούλιο των Χερέρο άρ-
χισε να προσανατολίζεται σε ένο-
πλη εξέγερση, καθώς η αστυνομία 
σκότωνε απροκάλυπτα τους ιθαγε-
νείς και έλυνε κάθε διαφωνία υπέρ 
των Γερμανών εποίκων. Εκείνη την 
εποχή δημοσιεύθηκαν στη Γερ-
μανία γράμματα που, υποτίθεται, 
είχε στείλει κάποιος από τους φυ-
λάρχους των Χερέρο (οι οποίοι δεν 
γνώριζαν γραφή και ανάγνωση) σε 
απομακρυσμένους καταυλισμούς, 
καλώντας σε μαζική ένοπλη επίθε-
ση κατά των γερμανικών φυλακίων. 
Τα γράμματα έφτασαν και στα χέρια 
του Κάιζερ Γουλιέλμου του Β΄, που 
αποφάσισε να δράσει αστραπιαία, 
αποστέλλοντας στη Ναμίμπια τον 
υποστράτηγο Λόταρ φον Τρότα, 
επικεφαλής δύναμης 14 χιλιάδων 
στρατιωτών, με πλήρη εξουσιοδό-
τηση να «εκμηδενίσει τις αφρικανι-

κές μάζες και να ειρηνεύσει τη Γερ-
μανική Αφρική». 

Το εκστρατευτικό σώμα έφτα-
σε στη Ναμίμπια στις 11 Ιουνίου 
1904 και έπιασε αμέσως δουλειά, 
σκοτώνοντας όποιον ιθαγενή συ-
ναντούσε στο δρόμο του. Παρεμπι-
πτόντως, ενώ ακόμη και η τοπική 
αποικιακή κυβέρνηση προσανατο-
λιζόταν σε εκεχειρία με τους Χερέ-
ρο και κάποιου είδους συνθήκη ει-
ρήνης, οι διαταγές από το Βερολίνο 
επέβαλαν στρατιωτική επικράτηση 
και πλήρη εκδίωξη των ιθαγενών 

από την επικράτεια της Ναμίμπιας. 
Η ρατσιστική-εξολοθρευτική θεώ-
ρηση του φον Τρότα γίνεται ξεκάθα-
ρη από τα ίδια του τα λόγια. «Θεω-
ρώ δέουσα την εξαφάνιση των ιθα-
γενών με την πλήρη αποκοπή τους 
από τα αποθέματα νερού και τρο-
φής τους. Η χρήση βίας με υπέρτα-
το τρόμο, ακόμη και φρίκη, ήταν και 
είναι η πολιτική μου. Θα καταστρέ-
ψω τις αφρικανικές φυλές με πο-
τάμια αίματος και χρήματος. Μόνο 
μέσω αυτής της σποράς είναι δυνα-
τόν να προκύψει κάτι νέο, το οποίο 
θα θέσει τις βάσεις για το μέλλον. Η 
παρούσα σύγκρουση είναι και πα-
ραμένει η απαρχή ενός φυλετικού 
πολέμου». 

Οι δυνάμεις του φον Τρότα νί-
κησαν τους Χερέρο στη μάχη του 
Βάτερμπεργκ (11-12/8/1904) 
και καταδίωξαν τους εναπομείνα-
ντες πολεμιστές και τα γυναικόπαι-
δα προς την έρημο Καλαχάρι. Ο 
Ολλανδός Γιαν Κλόετε, ανιχνευ-
τής των Γερμανών στη μάχη, πε-
ριγράφει στο ημερολόγιό του πως, 
όποιος έπεφτε στα χέρια τους, άσχε-
τα αν ήταν μάχιμος, γυναίκα, παιδί 
ή ηλικιωμένος, θανατωνόταν αμέ-

σως. Χιλιάδες εξοντώθηκαν εκεί-
νη τη μέρα κυρίως με ξιφολόγχες, 
αφού η γερμανική λογική του φον 
Τρότα επέβαλλε και την απαραίτητη 
οικονομία. Όσοι ξέφυγαν, είχαν να 
αντιμετωπίσουν έναν εξίσου θανα-
τηφόρο αντίπαλο, την έρημο. Όταν, 
μερικές μέρες αργότερα, οι Χερέ-
ρο έστειλαν αντιπροσωπεία για την 
επίτευξη ανακωχής, ο φον Τρό-
τα εξέδωσε μια διαταγή που έμεινε 
στην ιστορία ως διαταγή εξόντωσης 
(Vernichtungsbefehl). «Οι Χερέ-
ρο δεν είναι πια Γερμανοί υπήκοοι 
και μετά την ήττα τους οφείλουν να 
φύγουν από τη χώρα. Κάθε Χερέρο 
που θα συλληφθεί εντός των συνό-
ρων, με όπλο ή χωρίς, θα θανατω-
θεί επί τόπου. ∆εν θα λυπηθώ ούτε 
γυναίκες, ούτε παιδιά. Αυτά είχα να 
πω στους Χερέρο». Έπειτα εγκατέ-
στησε φρουρές στη γραμμή των νε-
ρόλακκων στα δυτικά της Καλαχά-
ρι και περίμενε την έρημο να κάνει 
τη δουλειά της. Όταν τελικά ήρθε η 
εποχή των βροχών, οι γερμανικές 
περίπολοι βρήκαν χιλιάδες σκελε-
τούς γύρω από λάκκους βάθους ως 
και 13 μέτρων, που οι Χερέρο εί-
χαν σκάψει σε μια μάταιη προσπά-
θεια να βρουν νερό. Μια ολόκλη-
ρη φυλή, πάνω από 80 χιλιάδες 
άνθρωποι, είχαν χάσει τη ζωή τους 
στην έρημο. Μόλις λίγες χιλιάδες 
επιζώντες είχαν απομείνει, οι οποί-
οι κλείστηκαν σε γερμανικά στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, όπως αυτό του 
Νησιού του Καρχαρία, με ποσοστά 
θνησιμότητας της τάξης του 80%. 
Ο ιστορικός Μπέντζαμιν Μέντλεϊ 
μετά από εκτενή έρευνα καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι «το Νησί του 
Καρχαρία δεν μπορεί να ονομαστεί 
στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ήταν 
ένα στρατόπεδο εξόντωσης τύπου 
Άουσβιτς ή Τρεμπλίνκας, με παρό-
μοιες πιθανότητες επιβίωσης». 

Όσο για το επίσημο γερμανι-
κό κράτος, αναγνώρισε τη γενοκτο-
νία των Χερέρο μόλις το 2004, στην 
εκατοστή της επέτειο, αλλά απέ-
κλεισε κάθε πιθανότητα καταβο-
λής χρηματικών αποζημιώσεων, 
χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή 
λόγο της άρνησης. Προφανώς, για 
τους Γερμανούς, οι ιθαγενείς, Αφρι-
κανοί και μη, δεν δικαιούνται απο-
ζημιώσεων.

Γερμανός ∆ιοικητής: Θα καταστρέψω τις φυλές με ένα ποτάμι αίματος

Το τέλος των Χερέρο
Η πρώτη γερμανική εθνική εκκαθάριση του 20ού αιώνα

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

«Κάθε Χερέ-

ρο θα θανατω-

θεί επί τόπου. 

∆εν θα λυπη-

θώ ούτε γυναί-

κες, ούτε παι-

διά. Αυτά είχα 

να πω.»
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ένα δράμα χωρίς λύτρωση μοιά-
ζει πως είναι η καινούργια ταινία 
του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, που 
άρχισε να προβάλλεται στην Ται-
νιοθήκη, με δυο χρόνια καθυστέ-
ρηση. Σαν το παγκόσμιο δράμα. 
Ζητούμενο η διάσωση των αν-
θρώπων-ναυαγών, αλλά, στο τέ-
λος τέλος ποιος, μπορεί να σωθεί; 
Η ταινία προβλήθηκε το 2011 
στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, με 
μάλλον ψυχρή υποδοχή από την 
κριτική, και βγαίνει τώρα σε και-
νούργιο μοντάζ από το σκηνοθέ-
τη της, με την ελπίδα πως θα δι-
ασωθεί.

Τ 
ο δεξαμενόπλοιο Sea 
Voyager βρίσκεται εν 
πλω, φορτωμένο με πε-
τρέλαιο του Ιράκ. Ο 

Άλεξ, ο καπετάνιος, υπακούοντας 
προφανώς στους αρχαίους άγρα-
φους νόμους της ναυτοσύνης, 
περισυλλέγει μεσοπέλαγα ένα 
τσούρμο ναυαγούς λαθρομετανά-
στες. Αντί όμως να λύσει το δρά-
μα των απελπισμένων, μπλέκεται 
κι ο ίδιος σ’ αυτό, με τη δική του 
προσωπική τραγωδία. Στο πλοίο 
επιβαίνει η γυναίκα του, γιατρός, 
που βλέπει σ’ ένα από αυτά τα 
παιδιά το δικό τους χαμένο παιδί. 
Τα πράγματα χειροτερεύουν μετά 
τις αποτυχημένες προσπάθειες να 
τους αποβιβάσει σε κάποιο λιμά-
νι. Κανείς δεν θέλει μπελάδες. Εν 
τω μεταξύ, η ναυτιλιακή εταιρεία, 
που τον πιέζει να τους ξεφορτω-
θεί, χρεοκοπεί. Και το πλήρωμα 
γρήγορα έρχεται σε σύγκρουση 
με τους νέους επιβάτες του πλοί-
ου. Με τραγικές συνέπειες.

Ο Γιάνναρης διάλεξε να πει 
πολλές ιστορίες μαζί κι ίσως εδώ 
να βρίσκεται η  αδυναμία της ται-
νίας. Ίσως πάλι αυτή να είναι κι η 
δύναμή της, αφού στην ουσία της 
η ιστορία της ανθρώπινης περι-
πέτειας είναι μία: Άνθρωπος στη 
θάλασσα! Όπως πολύ σοφά μας 
δείχνει ο σκηνοθέτης, ναυαγοί 
δεν είναι μονάχα οι νεαροί λαθρο-
μετανάστες, που μιλάνε τα φαρσί 
(περσικά). Ναυαγοί είναι κι ο κα-
πετάνιος με τη γυναίκα του Κέιτ, 
ναυαγοί είναι και το πλήρωμα, 
μήνες απλήρωτοι, στο όριο της 

απελπισίας, ναυάγιο τελικά είναι 
και το ίδιο το πλοίο, που στο φινά-
λε εγκαταλείπεται από τους πρω-
ταγωνιστές του δράματος, μέσα 
στη νύχτα, κατασκότεινο. Με την 
αυγή, μια κατάφορτη με ναυα-
γούς σωστική λέμβος αρμενίζει 
περιμένοντας τη σωτηρία...

Με μικρές, ελλειπτικές σκη-
νές, ραμμένες πάνω στον καμβά 
με εικόνες του πελώριου δεξαμε-
νόπλοιου, που η μόνη του επαφή 
με τον έξω κόσμο είναι η φωνή 
του πλοιοκτήτη στον ασύρματο, η 
ταινία καταφέρνει να παρασύρει 
τον θεατή σε μια κλειστοφοβική 
σπείρα, όσο το αδιέξοδο της εσώ-
κλειστης αυτής κοινωνίας μεγα-
λώνει. Μοιάζει πως, λίγο ακόμα 
να επέμενε ο Γιάνναρης σ’ αυτή τη 
δίνη που περισφίγγει τους ήρωες, 
θα τα είχε καταφέρει να διασωθεί 
δίνοντάς μας μια μεγάλη ταινία. 
Αλλά κανείς δεν φαίνεται να μπο-
ρεί να βγει σώος απ’ εδώ. Ακόμα 
και η ευαισθησία του καπετάνιου, 
που προσπαθεί κι ο ίδιος να δι-
ασώσει τα ναυάγια της δικής του 
ζωής, ακόμα κι αυτή σπιλώνεται. 
Βλέπεις, οι καλές προθέσεις δεν 
αρκούν. Σαν ένας μικρός θεός, 

προσπαθεί με πείσμα να ορίσει 
τις τύχες του πλοίου, του πληρώ-
ματος και των ναυαγών. ∆υνάμεις 
όμως μεγαλύτερες, ακόμα κι από 
τα κατάβαθα του ίδιου του εαυτού 
του, τον ξεπερνούν. Μετά τη συ-
ντριβή όλων των προσπαθειών 
του, το τελευταίο πλάνο της ται-
νίας, λουσμένο στο ρόδινο πρωι-
νό φως, αρμενίζει τη μικρή αυτή 

ομάδα ναυαγών σε μια αναμονή 
κάπου μεταξύ απελπισίας και ελ-
πίδας.

∆εν θα συμφωνήσω ότι η ται-
νία Man at sea απέτυχε. Μπορεί 
η θερμοκρασία να μην ανέβηκε 
τόσο ώστε να δέσουν τα συστατι-
κά της σ´ ένα διαμάντι, μπορεί να 
αφήνονται ανολοκλήρωτες δρα-
ματικά οι σκηνές, μπορεί, εν τέλει, 
τα πρόσωπα να μην τα γνωρίζου-
με όσο θα έπρεπε, αλλά καταφέρ-
νει να μας δώσει μια πολύ επι-
τυχημένη εικόνα μιας αποτυχη-
μένης χώρας (ή ανθρωπότητας;). 
Η παραβολή του Γιάνναρη στέ-
κει καλά κι ίσως η αλήθεια της να 
δημιουργεί μια παραπάνω αμη-
χανία. Κανείς δεν θέλει να βλέ-
πει κατάματα τις πληγές του. Απο-
φεύγοντας έναν φτηνό ανθρωπι-
σμό, η ταινία κερδίζει εκεί που 
φαίνεται πως χάνει: την αμηχανία 
μπροστά στο ψυχικό και ιστορικό 
χάος του ανθρώπου: «Πιστεύεις 
ότι είσαι καλός άνθρωπος», λέει 
κάποια στιγμή στον καπετάνιο ο 
προστατευόμενός του, «αλλά τους 
άφησες να πεθάνουν, όπως το γιο 
σου»!

Ο Αντώνης Καρυστινός, στο 

ρόλο του καπετάνιου Άλεξ, είναι 
μια στιβαρή ερμηνευτικά παρου-
σία. ∆ίπλα του η Θεοδώρα Τζή-
μου, Κέιτ, ίσως αδικείται από ένα 
ρόλο που δεν είναι πολύ καλά 
σχεδιασμένος. Γενικά, η γυναι-
κεία παρουσία είναι ισχνή σ’ αυτή 
τη μάλλον ανδρική (το επιβάλ-
λει άλλωστε το θέμα) ταινία. Μια 
μόνη κοπέλα, ανάμεσα στους με-
τανάστες, υπάρχει και δεν υπάρ-
χει. Το ίδιο το δεξαμενόπλοιο 
αναδεικνύεται επίσης σε επαρκή 
πρωταγωνιστή, χάρη στη λακωνι-
κή κινηματογράφηση ακριβείας 
του Γιάνναρη και στο μοντάζ, με 
επικεφαλής τον ίδιο και τους Μι-
χάλη Μηνακούλη, Χρήστο Γιαν-
νακόπουλο και Ιωάννα Σπηλιο-
πούλου.

Άνθρωπος στη θάλασσα, λοι-
πόν. Ιδού η πρόκληση! Το να τον 
σώσεις, βεβαίως, δεν είναι μια 
απλή υπόθεση...

Μan at sea

“ 

Ίσως πάλι αυτή 

να είναι κι η 

δύναμη της 

ταινίας, αφού 

στην ουσία της 

η ιστορία της 

ανθρώπινης 

περιπέτειας εί-

ναι μία: Άν-

θρωπος στη 

θάλασσα! 
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Παρασκεύη 8/3/13 | , 
Αθήνα •Κύπρος, μετά τις 
εκλογές τι; 
Η Κίνηση Πολιτών Άρδην διοργα-
νώνει  πολιτική συζήτηση με θέμα 
«Κύπρος-Ελλάδα: ΑΟΖ-Μνημό-
νιο-πολιτική κρίση, κοινή μοίρα». 
Θα μιλήσουν οι: ∆. Αλευρομάγει-
ρος, Γ. Καραμπελιάς, ∆. Κωνστα-
ντακόπουλος, Θ. Στοφορόπου-
λος και ο Χρ. Πέτρου. Η συζήτηση 
θα πραγματοποιηθεί στο νέο χώρο 
του Άρδην, Ξενοφώντος 4, στον 6ο 

όροφο, στην πλ. Συντάγματος. Ώρα 

έναρξης, 7 μ.μ.

Παρασκεύη 8/3/13 | 

Θεσσαλονίκη  • Σκουριές, 
ένα εθνικό πρόβλημα: πρό-
βα τζενεράλε για το ξεπού-
λημα της Ελλάδας;
Η Κίνηση Πολιτών Άρδην διορ-
γανώνει την Παρασκευή 8 Μαρ-
τίου εκδήλωση συμπαράστασης 
στον αγώνα των κατοίκων της Χαλ-
κιδικής. Στη συζήτηση θα συμμε-
τάσχουν, μεταξύ άλλων οι: Γιώρ-
γος Ζουμπάς (μέλος συντονιστικού 
φορέων και συλλόγων Σταγείρων 
Ακάνθου), Κατερίνα Ιγγλέση (βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής). Τη συ-
ζήτηση θα συντονίσει ο ∆ημήτρης 
Λουζικιώτης. Ώρα έναρξης 7μ.μ., 
στο στέκι της Κ.Π. Άρδην (Βαλαωρί-

του 1 & ∆ωδεκανήσου)   

Τετάρτη 13/3/13 | Βόλος 
• Αποστασία των ∆ιανο-
ουμένων
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-
σιάζουν στις 19:30  στη Βιβλιοθήκη 
Τριών Ιεραρχών, ∆ημητριάδος 180 
και Ογλ, το βιβλίο του Γ. Καραμπε-
λιά “Η Αποστασία των ∆ιανοουμέ-
νων”. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι 
ο Γ. Κοντογιώργης, καθ.  Παντείου, 
Β. Αυδίκος, καθ., ∆ιευθ. Τομέα Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας στο Παν. 
Θεσσαλίας και ο συγγραφέας. Θα 
συντονίσει ο δημοσιογράφος Χρ. 
Μπουκώρος.

Πέμπτη 14/3/13 | Αθήνα 
• Η Θεσσαλονίκη, ο Μα-
ζάουερ και τα φαντάσμα-
τα του νεοθωμανισμού
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-
σιάζουν το βιβλίο του Γιάννη Τα-
χόπουλου. Θα μιλήσουν οι: Γιάν-
νης Ταχόπουλος, Τάσος Χατζηα-
ναστασίου, ιστορικός, συγγραφέας. 
Κώστας Χατζηαντωνίου, συγγρα-
φέας. Συντονίζει ο Γ. Καραμπελιάς. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στο νέο χώρο του Άρδην, Ξενοφώ-
ντος 4, στον 6ο όροφο, στην πλ. Συ-

ντάγματος. Ώρα έναρξης: 7μ.μ.

Τετάρτη 20 Μαρτίου, Λι-
βαδιά • Εκπαιδευτικά 
προγράμματα και απο-
δόμηση της ιστορίας
Τη συζήτηση διοργανώνει ο Ενω-
τική Κίνηση Εκπαιδευτικών Λιβα-
δειάς. Ομιλητής, ο Γιώργος Καρα-
μπελιάς. Ώρα έναρξης: 7μ.μ. 

Πέμπτη  21/3/13 | Αθήνα
Ο Όμιλος Απογόνων Ηρώων του 
1821 διοργανώνει ομιλία με θέμα: 
«Η αποδόμηση της Ιστορίας από τα 
Ορλωφικά ως το Ρήγα και τους Σου-
λιώτες» με εισηγητή τον Γ. Καρα-

μπελιά., στο αμφιθέατρο του υπουρ-

γείου Εξωτερικών στις 7 μ.μ. 

Σάββατο 23 Μαρτίου Κα-
λαμάτα
Το βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου 
διοργανώνει ομιλία με θέμα: «Η 
απάντηση στην αποδόμηση της 
Ιστορίας μέσα από τα βιβλία του 
Γιώργου Καραμπελιά» με εισηγη-
τή τον συγγραφέα και τον ∆. Ζέρβα 
Στις 7.30 μμ. 

Κυριακή 23 Μαρτίου, Αί-
γιο
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις  και ο 
∆ήμος Αιγίου πραγματοποιούν εκ-
δήλωση για την 25η Μαρτίου με ει-
σηγητή τον Γ. Καραμπελιά.

Τετάρτη  27/Μαρτίου  • 
Κρυφό Σχολειό,  Αθήνα 
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις πα-
ρουσιάζουν στις 19.30 το βιβλίο του 
Γιώργου Κεκαυμένου «Κρυφό 
σχολειό, το χρονικό μιας ιστορίας». 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Από-
στολος ∆ιαμαντής, Γιώργος Κα-
ραμπελιάς και Κων/νος Χολέβας. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στο νέο χώρο του Άρδην, Ξενοφώ-
ντος 4, στον 6ο όροφο, στην πλ. Συ-
ντάγματος.

Σάββατο--Κυριακή 30-31 
Μαρτίου  Επιστημονικό 
Συνέδριο 
Ο νέος Λόγιος Ερμής, η Νέα Ευ-
θύνη, το περ. Manifesto, o «Σύνδε-
σμος Επιστημόνων Πειραιώς» και 
η Χριστιανική συνδιοργανώνουν 
επιστημονικό συνέδριο με θέμα: 
«Παιδεία και εθνική συνείδηση στον 
ελληνικό κόσμο από την Άλωση μέ-
χρι τις παραμονές της Επανάστασης 
του ’21». Το συνέδριο θα πραγματο-
ποιηθεί στις αίθουσες της Φιλεκπαι-

δευτικής Εταιρείας στη Στοά του Βι-
βλίου.  Το Συνέδριο αρχίζει στις  9 το 
πρωί  του Σαββάτου και ολοκληρώ-
νεται το μεσημέρι της Κυριακής.
Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι: Κ. 
Σβολόπουλος, Β. Παπούλια, Χρ. 
Μαλτέζου, Γ. Μεταλληνός, Ε. Καψω-
μένος, Γ. Καραμπελιάς, Μ. Μερα-
κλής, Θ. Γκότοβος, Θ. Κουρταλίδης, 
Τ. Χατζηαναστασίου, Το αναλυτικό 
πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσε-
λίδα του Άρδην. www. ardin-rixi.gr

∆ευτέρα 1 Απριλίου 
Κέρκυρα 
Ομιλία του Γ. Καραμπελιά στο 
Πνευματικό Κέντρο Κέρκυρας με 
θέμα: «Υπάρχει εναλλακτική λύση 
στην Παγκοσμιοποίηση;». Η ομιλία 
θα πραγματοποιηθεί στις 7μ.μ.

νενα  
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-
σιάζουν την Τρίτη 2 Απριλίου, στις 
19:30 στα Γιάννενα το βιβλίο του Γ. 
Καραμπελιά “Η Αποστασία των ∆ι-
ανοουμένων”. Για το βιβλίο θα μι-
λήσει ο Παναγιώτης Παπακων-
σταντίνου, καθ. παν. Ιωαννίνων, 
Κων. Πέτσιος, καθ. Παν. Ιωαννί-
νων και ο συγγραφέας. 

Πέμπτη 4 Απριλίου Αθή-
να • Ελληνισμός και Χρι-
στιανισμός: Σύγκλιση ή 
αντιπαράθεση
Τη συζήτηση διοργανώνουν Ο νέος 
Λόγιος Ερμής και η Ανοιχτή Τέ-
χνη. Για το θέμα μιλήσουν: Αλέξαν-
δρος Ασωνίτης, συγγραφέας, Γιώρ-
γος Καραμπελιάς, συγγραφέας και 
Φώτης Σχοινάς, συγγραφέας. Η 
συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο 
χώρο του Άρδην, Ξενοφώντος 4, στον 
6ο όροφο, στην πλ. Συντάγματος.

Παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, προβολές

Εκδηλώσεις Μαρτίου

Τα φαντάσματα του Μαζάουερ • Φάκελος Κύπρος: Η πολιτική μωρία του 

νεοραγιαδισμού • Από τη μικρομεσαία δημοκρατία, στην αποικία χρέους 

• Ο Θουκυδίδης και ο σύγχρονος κόσμος

Νέο τεύχος του Άρδην


