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Ο Κων/ος Καβάφης (29/4/1863-
29/4/1933), γεννήθηκε πριν εκα-
τόν πενήντα χρόνια και πέθανε πριν 
ογδόντα. Έτσι φέτος ορίστηκε ως έτος 
του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή 
μας. Μέρες που είναι ας μνημονεύ-
ουμε Κωνσταντίνο Καβάφη και Θε-
όδωρο Κολοκοτρώνη (1770 - 1843) 
που απεβίωσε πριν 170 χρόνια, με 
δύο ποιήματα του πρώτου.

Η ∆υσαρέσκεια του Σελευκί-
δου 
∆υσαρεστήθηκεν ο Σελευκίδης
∆ημήτριος να μάθει που στην Ιταλία
έφθασεν ένας Πτολεμαίος σε τέτοιο 

χάλι.
Με τρεις ή τέσσαρες δούλους μονά-
χα.

πτωχοντυμένος και πεζός. Έτσι μια 
ειρωνεία
θα καταντήσουν πια, και παίγνιο μες 
στην Pώμη
τα γένη των. Που κατά βάθος έγιναν
σαν ένα είδος υπηρέται των Pωμαίων
το ξέρει ο Σελευκίδης, που αυτοί τους 
δίδουν
κι αυτοί τους παίρνουνε τους θρό-
νους των
αυθαίρετα, ως επιθυμούν, το ξέρει.
Aλλά τουλάχιστον στο παρουσιαστι-
κό των

ας διατηρούν κάποια μεγαλοπρέπεια.

να μη ξεχνούν που είναι βασιλείς 
ακόμη,
που λέγονται (αλλοίμονον!) ακόμη 
βασιλείς.

Γι’ αυτό συγχίσθηκεν ο Σελευκίδης
∆ημήτριος. κι αμέσως πρόσφερε 
στον Πτολεμαίο
ενδύματα ολοπόρφυρα, διάδημα 
λαμπρό,
βαρύτιμα διαμαντικά, πολλούς
θεράποντας και συνοδούς, τα πιο 
ακριβά του άλογα,
για να παρουσιασθεί στην Pώμη κα-
θώς πρέπει,
σαν Aλεξανδρινός Γραικός μονάρ-

χης.
Aλλ’ ο Λαγίδης, που ήλθε για την 
επαιτεία,
ήξερε την δουλειά του και τ’ αρνήθη-
κε όλα.

διόλου δεν του χρειάζονταν αυτές η 
πολυτέλειες.
Παληοντυμένος, ταπεινός μπήκε 
στην Pώμη,
και κόνεψε σ’ ενός μικρού τεχνίτου 
σπίτι.
Κ’ έπειτα παρουσιάσθηκε σαν κακο-
μοίρης
και σαν πτωχάνθρωπος στην Σύ-
γκλητο,
έτσι με πιο αποτέλεσμα να ζητιανέψει.

Υπέρ της Aχαϊκής Συμπολιτείας 
πολεμήσαντες 
Aνδρείοι σεις που πολεμήσατε και 
πέσατ’ ευκλεώς.

τους πανταχού νικήσαντας μη φοβη-
θέντες.
Άμωμοι σεις, αν έπταισαν ο ∆ίαιος κι 
ο Κριτόλαος.
Όταν θα θέλουν οι  Έλληνες να καυ-
χηθούν,
«Τέτοιους βγάζει το έθνος μας» θα 
λένε
για σας.  Έτσι θαυμάσιος θάναι ο 
έπαινός σας.—
Εγράφη εν Aλεξανδρεία υπό Aχαιού.

έβδομον έτος Πτολεμαίου, Λαθύρου.

Ελλάδα-Ισραήλ: Eρώτων ατελών αβέβαιες μνήμες                                                                                  Σελίδα 13 »
  εκ ΡΗΞΗΣ

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

Σήμερα

 Κ.Π. Καβάφης, ένας μεγάλος Έλληνας

Γιάννης Ξένος

Τσίπρας-Καμμένος, μια δύ-
σκολη σχέση              Σελίδα 4

Το Όχι και οι άθλιοι τιμητές του / ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ του Γιώργου Καραμπελιά, ΣΕΛΙ∆Α 3

Αλέξανδρος Ασωνίτης

Ο πατρο-Καραμανλής

Σελίδα 7

Σταύρος Χριστακόπουλος

Εθνική δομική 
ανεπάρκεια

Σελίδα 8

Νίκος Ντάσιος 

Φορολογική απεργία! 

Σελίδα 14

Γιώργος Τοζίδης

Τράπεζες: Ανακεφαλαιο-
ποίηση ή αποεθνικοποίη-
ση;                                  Σελίδα 15

ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

»
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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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Θυμάστε; 
Χωρίς σχόλιο: «Σήμερα είναι μια 
ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αί-
τηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματο-
δοτεί έναν νέο ιστορικό κύκλο για 
την πατρίδα μας. Ανοίγει μια νέα 
εποχή ασφάλειας και σταθερότη-
τας, ανάπτυξης και ευημερίας.
Σήμερα τελειώνει οριστικά η εικό-
να μιας Ελλάδας μικρής και ανα-
σφαλούς. Μιας χώρας που βρισκό-
ταν στο περιθώριο των μεγάλων 
διεθνών εξελίξεων.
Σήμερα η Ελλάδα είναι ισχυρή. 
Μπαίνουμε στην ΟΝΕ με το σπαθί 
μας. Οι κόποι, οι προσπάθειες και 
οι θυσίες του ελληνικού λαού πιά-
σαν τόπο.
Είναι μια μέρα δικαίωσης και πε-
ρηφάνιας όλων των Ελλήνων πο-
λιτών, που έδωσαν με τις επιλο-
γές τους μια αποφασιστική ώθηση 
στην ιστορική πορεία της πατρίδας 
μας. Η ένταξη στην ΟΝΕ σημαίνει 
ένα νέο περιβάλλον για την χώρα 
και κάθε Έλληνα πολίτη.
Η Ελλάδα προάγει μέσα στην ΟΝΕ 
τα ζωτικά οικονομικά, κοινωνικά 
και εθνικά της συμφέροντα. Κάθε 
Έλληνας πολίτης κερδίζει από την 
ένταξη. Κερδίζει σε ασφάλεια και 
σιγουριά για τον ίδιον, σε καλύτε-
ρες ευκαιρίες και δυνατότητες για 
τα παιδιά του».
Κώστας Σημίτης, ομιλία στην εκδή-
λωση για την αίτηση ένταξης της 
Ελλάδας στο Ευρώ, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, 9 
Μαρτίου 2000.

Ο Κάστρο και ο 
Γλίξμπουργκ
Τον Ιανουάριο του 2004 κατέφθα-
σε στην Κούβα αντιπροσωπεία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας με επικε-
φαλής τον μητροπολίτη Βαρθολο-
μαίο, για τα εγκαίνια της εκεί εκ-
κλησίας της.
Μαζί με την αντιπροσωπεία ήταν 
και ο Κωνσταντίνος Γκλίξμπουργκ, 
έκπτωτος βασιλιάς των Ελλήνων .
Η Κούβα βρισκόταν σε ασφυκτικό 
εμπάργκο από τις ΗΠΑ και είχαν 
γίνει επανειλημμένες απόπειρες 
δολοφονίας του Φιντέλ.
Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε 
η κουβανική κυβέρνηση, ο Γκλίξ-
μπουργκ είχε καθίσει απέναντι 
από τον Φιντέλ.
Σε μια στιγμή λέει ο Φιντέλ στον 
Γκλίξμπουργκ:

«Ξέρεις τι θα πει ανεξαρτησία;»
Ο Γκλίξμπουργκ αιφνιδιάστηκε και 
άρχισε να λέει κάτι για «το δικαίω-
μα του λαού να αποφασίζει χωρίς 
έξωθεν παρεμβάσεις».
«Τρίχες!» του λέει ο Φιντέλ. «Ανε-
ξαρτησία σημαίνει να έχεις το κε-
φάλι σου μέσα στο στόμα του λύ-
κου και να του λες, άντε γαμήσου».

«Εθνοκαπιταλι-
σμός» 
Τα σχέδιά της Γερμανίας για την 
Ευρώπη, είναι καρμπόν των δύο 
προηγούμενων εγχειρημάτων 
ηγεμονίας της. Στο εσωτερικό της, 
έχει διαμορφώσει μια αμείλικτη 
κοινωνία της ανισότητας, όπου άλ-
λες τάξεις διατηρούν τα παλαιά 
προνόμια του γερμανικού μοντέ-
λου (μαζί με ορισμένα συνδικά-
τα-σύμβολα της  γερμανικής συ-
ναίνεσης), ενώ άλλες, βυθίζονται 
στα τάρταρα της ‘απασχολησιμό-
τητας’ και της ‘οριακής εργασί-
ας’. Ταυτόχρονα, έχει καταφέρει 
μέσα από τον ‘πράσινο καπιταλι-
σμό’ και τον ‘τρίτο τομέα’ να εν-
σωματώσει ό,τι απέμεινε από τον 
Μάη του ‘68, με σύμβολο τη θλι-
βερή εικόνα του Γιόσκα Φίσερ, του 
‘68άρη ακτιβιστή των γερμανικών 
πολυεθνικών με τα χρυσά ρολό-
για. Τέλος, ως κοινωνία, είτε μιλά-
με για την προοδευτική της εκδο-
χή, των Πρασίνων ας πούμε, η για 
την αντιδραστική, του κεκαλυμ-
μένου ρατσισμού της Bild, και της 
αυταρχικότητας του Σόιμπλε ακο-
λουθεί μαζικά, υστερικά, ‘στερε-
ότυπα κατωτερότητας’ για τον Ευ-
ρωπαϊκό Νότο και, ιδιαίτερα, για 
τα Βαλκάνια. Είναι οι ‘κλέφτες Με-
σογειακοί’, οι ‘καθυστερημένοι’, 
‘σκοταδιστές’, ‘εθνικιστές’ Βαλ-
κάνιοι που αλληλοσφάζονται. Τι 
βγάζει αυτή η σούμα; Μια μετα-
μοντέρνα παραλλαγή του ‘εθνι-
κοσοσιαλισμού’, έναν ‘γερμανι-
κό εθνοκαπιταλισμό’, μάλλον, που 
χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή οι-
κονομία, και τους θεσμούς για την 
επίτευξη πάγιων γερμανικών γε-
ωπολιτικών στόχων --ως συνέχεια 
των δύο προηγούμενων πολέμων 
με άλλα μέσα.     

Βομβαρδισμός... 
μέτρων
Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες 
δεκάδων στατιστικών μεγεθών 

!
Πού το πάει η Τουρκία; 

Αυτό που φαίνεται υψηλή πολιτική, στην 
πραγματικότητα είναι μια «αυταπάτη μεγαλεί-
ου». Η Τουρκία, με την πολιτική των «μηδενι-
κών προβλημάτων» προσπαθεί να τετραγωνί-
σει τον κύκλο. Θέλει να τα έχει καλά ΚΑΙ με τη 
∆ύση ΚΑΙ με το Ισραήλ, διότι αντιλαμβάνεται ότι 

έτσι διασφαλίζεται το στάτους της ως «μεγάλης δύναμης». Επί-
σης θέλει να τελειώνει τη Συρία, και να προχωρήσει μαζί με τη 
∆ύση στην περικύκλωση του Ιράν. Ταυτόχρονα, θέλει να εκπρο-
σωπεί και τον Αραβικό κόσμο. Εξ ου και η προηγούμενη κλιμά-
κωση της έντασης με το Ισραήλ, ενώ το χαρτί της ηγεμονίας εντός 
της Μ. Ανατολής έχει ωφελήσει πολλαπλώς την τουρκική κοινω-
νία και οικονομία. Από το γεγονός ότι τα αντι-ισραηλινά αισθή-
ματα εξασφαλίζουν τη συνοχή των κατώτερων μουσουλμανικών 
στρωμάτων και την προσήλωσή τους στο κόμμα του Ερντογάν, 
μέχρι το ότι οι σχέσεις με τους Άραβες κεφαλαιοποιούνται στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ανατολίας, η οποία συναλλάσσεται κυ-
ρίως με τις χώρες της Μ. Ανατολής. Επομένως; Πώς θα τα συν-
δυάσει όλα αυτά ο Νταβούτογλου; Μακροπρόθεσμα, είναι υπο-
χρεωμένος να επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιούς θ’ αφήσει 
γεγονός που στη μία ή στην άλλη περίπτωση θα σημάνει κλυδω-
νισμούς για την Τουρκία. Όλα αυτά όμως έπονται. Προς το πα-
ρόν, με στριφογυριστές και κωλοτούμπες, μοιάζει ν’ αποφεύγει 
το δίλημμα. Και όσο το κάνει, άλλο τόσο ισχυροποιείται, κι εμείς 
αποδυναμωνόμαστε. 

Με λίγα λόγια, δεν διαθέτουμε την πολυτέλεια του χρόνου, 
ώστε ν’ αφήσουμε τις αντιφάσεις της τουρκικής πολιτικής να ωρι-
μάσουν. Το γεγονός ότι κάποτε αυτές θα εκδηλωθούν δεν μας 
εξασφαλίζει από το να αποτρέψουμε την υπαγωγή μας στη νε-
οθωμανική σφαίρα επιρροής στο μεσοδιάστημα. Συνεπώς, πρέ-
πει να κινηθούμε μόνοι μας, να συσσωρεύσουμε δυνάμεις ώστε 
ν’ αμυνθούμε για πέντε, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Αν τον ‘πηδή-
ξουμε’ αυτόν τον μακρόσυρτο χειμώνα, ίσως καταφέρουμε να τη 
γλιτώσουμε.

και αναλύσεων, που περιγράφουν 
την τραγική κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει η ελληνική οικονο-
μία. Λίγες γραμμές, όμως, αρκούν 
για να καταλάβουμε πως, τα μέτρα 
που επιβλήθηκαν και επιβάλλο-
νται στη χώρα μας, οδηγούν τους 
οικονομικούς δείκτες σε νούμερα 
χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση.
Την τελευταία πενταετία, το ελ-
ληνικό ΑΕΠ εμφανίζει σωρευτι-
κές απώλειες της τάξεως του 20%, 
ενώ στο τέλος της φετινής χρονιάς 
θα αγγίξει το 25%. Χάσαμε 39,5 δι-
σεκατομμύρια ευρώ εθνικού εισο-
δήματος, εξαιτίας των αλλεπάλ-
ληλων αυξήσεων στη φορολογία, 
των περικοπών σε μισθούς και 
συντάξεις και της διογκούμενης 
ανεργίας που τείνει να αγγίξει το 
σοκαριστικό 30%. 
Πέρυσι η ύφεση έφτασε το 6,4 %. 
Για τη φετινή χρονιά προβλεπόταν 
ύφεση της τάξης του 4,5%. Η κυ-
πριακή χρεοκοπία ανεβάζει το πο-
σοστό αυτό στο 5% ενώ οι εκτιμή-

σεις ξένων χρηματοοικονομικών 

οίκων κάνουν λόγο για ύφεση της 

τάξης του 5,5%. Οι επενδύσεις το 

2012 μειώθηκαν 17,6% σε σχέση 

με το 2011, ενώ σε σύγκριση με το 

2008 η μείωση ήταν περίπου 50%. 

Η καταναλωτική δαπάνη (το 2012) 

των νοικοκυριών μειώθηκε 9,1% 

σε σύγκριση με το 2011, ενώ σε 

σχέση με το 2008 η μείωση υπο-

λογίζεται περίπου στο 12,3%.

«ΠΑΣΟΚΟΣ 
δεν γίνεσαι, 
καταντάς»

Το είδαμε γραμμένο σε τοίχο και το 

μεταφέρουμε. Αξίζει... 
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«Πριν πραγματευθή περί της λύ-
σεως του Κυπριακού ζητήματος, 
ο κ. Σιακαλλής εκθέτει εν βραχεί 
την ιστορίαν της Κύπρου. Ο κύρι-
ος του σκοπός είναι να αποδείξη 
το ελληνικόν της νήσου. Εις ημάς 
τους Έλληνας το πράγμα φαίνεται 
περιττόν. Είναι ως να απεδείκνυε 
τις ότι οι Πελοποννήσιοι είναι Έλ-
ληνες. [ ] Aς ελπίσωμεν ότι μίαν 
ημέραν οι πόθοι των Kυπρίων, ή 
ορθότερον, οι πόθοι των Eλλήνων 
όλων, περί ενώσεως της νήσου 
μετά του Eλληνικού Bασιλείου θα 
εκπληρωθώσιν.»

Κ. Καβάφης, «Το Κυπριακόν ζή-
τημα», Τηλέγραφος Αλεξανδρεί-
ας, 9/21 Απριλίου 1893, βλ. Κ. Π. 
Κ., Τα πεζά, Ίκαρος, Αθήνα 2003

Ο 
ι Κύπριοι για δεύτερη 
φορά μέσα σε μια δεκα-
ετία, ανέλπιστα για όλους 
τους ρεαλιστές ναινέ-

κους και τους «φαιά φορούντες» ανα-
λυτές, είπαν όχι στην «παγκόσμια κοι-
νότητα» και τις «αγορές», όπως είχαν 
πει όχι στο σχέδιο Ανάν. Και απένα-
ντί τους για άλλη μια φορά είχαν τους 
ίδιους αντιπάλους. Το ∆ΝΤ (δηλαδή 
τις ΗΠΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (τη 
Γερμανία) και την Κεντρική Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα (δηλ. το παγκόσμιο τρα-
πεζικό σύστημα). Και το όχι αυτή τη 
φορά ήταν ακόμα πιο ηχηρό μια και 
στράφηκε ενάντια και στον ίδιο τον 
πρόεδρο της Κύπρου που είχε εκλε-
γεί μόλις δύο εβδομάδες πριν. Οι Κύ-
πριοι, –ένα κομμάτι του ελληνισμού, 
σταθερά ριζωμένο και αγκιστρωμέ-
νο στην ταυτότητα και την παράδοσή 
του, παρά τα λεγόμενα, παρά τις λοι-
δορίες και την ΑΣΎΣΤΟΛΗ κατασυ-
κοφάντησή τους–ύψωσαν το ανάστη-
μά τους και είπαν όχι στον οικονομι-
κό εξανδραποδισμό τους, προοίμιο 
του πολιτικού και του εθνικού. 

Απέναντί τους όμως δεν είχαν 
μόνο τους ξένους, δεν είχαν μόνο 
έναν ναινέκο, ο οποίος εξελέγη υπο-
κλέπτοντας την ψήφο των Κυπρίων 
με το σύνθημα ότι δεν θα αγγίξει τις 
καταθέσεις τους, αλλά και τον πρω-
θυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος όχι 
απλώς συναίνεσε σ’ αυτή την επιλο-
γή, αλλά έσπρωχνε τους Κυπρίους 
να την εφαρμόσουν.

Τι ακριβώς ζητούσαν από τους 

Κυπρίους

Αυτό που ζητούσαν από τους Κυπρί-
ους, Αμερικανοί και Γερμανοί –αυτή 
τη φορά σε αγαστή συμφωνία– ήταν 
να απολέσουν κάθε περιθώριο σχετι-
κής αυτονομίας που τους έχει προσ-
δώσει η μεταβολή της Κύπρου σε 
χρηματοπιστωτικό κέντρο μη ελεγ-
χόμενο από τη ∆ύση. Πράγματι, το 
γεγονός ότι η Κύπρος είχε μεταβλη-
θεί σε κέντρο χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων για τους Ρώσους 
και όχι μόνο, στην Ανατολική Μεσό-
γειο, αποτελούσε για τη ∆ύση έγκλη-
μα καθοσιώσεως, όταν μάλιστα συν-
δυαστεί με τα επιπλέον περιθώρια 
αυτονομίας και ενίσχυσης της ισχύος 
της που προσφέρουν το φυσικό αέ-
ριο και το πετρέλαιο. Έτσι ένα κομμά-
τι του ελληνισμού, παρότι καθημαγ-
μένο από την αγγλοτουρκική κατοχή 
στο νησί, αποκτούσε μηχανισμούς 
αυτονόμησης ανεπίτρεπτους για την 
ιμπεριαλιστική ∆ύση και τον νεοθω-
μανισμό.

Οι Έλληνες της Ελλάδας και της 
Κύπρου, από την Επανάσταση του 
’21 και μετά, έχουν διεξαγάγει πολ-
λούς κοινούς αγώνες αρχικά για να 
ενωθούν σ’ ένα ενιαίο ελληνικό κρά-
τος, και τα τελευταία χρόνια για να 
αποτελούν τουλάχιστον ένα σώμα 
με κοινή βούληση παρά την ύπαρ-

ξη δύο διαφορετικών κρατών.  Ωστό-
σο, απέναντί τους δεν βρίσκονταν μό-
νον οι ξένες δυνάμεις που ήθελαν με 
κάθε τρόπο να αποτρέψουν μια τέ-
τοια εξέλιξη, αλλά σχεδόν πάντα, από 
το 1930 και μετά, και οι ίδιες οι ηγε-
σίες τους. Το ίδιο σενάριο, με τραγικό 
τρόπο, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα 
φορά και στην πρόσφατη κρίση. Ελ-
λαδίτες και Κύπριοι ένιωθαν αλλη-
λέγγυοι, οι οικονομίες των δύο κρα-
τών ακόμα και οι τράπεζές τους απο-
τελούν συγκοινωνούντα δοχεία –οι 
κυπριακές τράπεζες είχαν περισσό-
τερα υποκαταστήματα στην Ελλάδα 
παρά στην Κύπρο– όμως, για άλλη 
μια φορά, οι ηγεσίες πρόδωσαν τον 
λαό και στράφηκαν ενάντια στα συμ-

φέροντά του. 
Η ελληνική κυβέρνηση, κατ’ εξο-

χήν ο πρωθυπουργός της, άφησε έκ-
θετο το όχι του λαού και της Βουλής 
της Κύπρου. Και σήμερα, επιχαίρει, 
όπως και όλος ο εσμός των κυβερ-
νητικών ψευδοαναλυτών και κονδυ-
λοφόρων, διότι το κυπριακό όχι «δεν 
απέδωσε», ώστε να αποδειχθεί πως 
είχε δίκιο όταν υποχωρούσε συστη-
ματικά απέναντι στην τρόικα και τους 
Γερμανούς. Όμως, προϋπόθεση για 
να ευοδωθεί αυτό το όχι, ήταν ακρι-
βώς μια διαφορετική στάση της Ελ-
λάδας, που για άλλη μια φορά εγκα-
τέλειψε την Κύπρο. 

∆ιότι, τα αδιάκοπα όχι, τα οποία 
λένε οι Κύπριοι από το … 1930 έως 
σήμερα, έχουν ως προϋπόθεση για 
να έχουν ευτυχή κατάληξη την συ-
μπαράσταση της «Μητέρας Πατρί-
δας». Η Κύπρος είναι πολύ μικρή και 
μόνη για να μπορεί να ολοκληρώσει 
οποιοδήποτε αντιστασιακό εγχείρη-
μα, το οποίο προϋποθέτει την κινη-
τοποίηση και τη συμπαράσταση του 
ελληνισμού στο σύνολό του.

Το 1930, οι εξεγερμένοι Κύπρι-
οι που πάλευαν ενάντια στην αγγλι-
κή αποικιοκρατία, εγκαταλείφθηκαν 
από τον Βενιζέλο, το 1959 ο αγώ-
νας της ΕΟΚΑ προδόθηκε από τις 
συμφωνίες της Ζυρίχης, και τις πι-
έσεις των Αβέρωφ-Καραμανλή. Το 

1967, η χούντα απέσυρε τον ελληνι-
κό στρατό, το 1974 έκανε το πραξι-
κόπημα και άνοιξε τον δρόμο για την 
τουρκική εισβολή. Στη μεταπολίτευ-
ση, η ελληνική πολιτική ηγεσία, έκα-
νε ότι μπορούσε για να απομακρυν-
θεί η Ελλάδα από την Κύπρο, εγκα-
τέλειψε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, και 
προσπάθησε, μαζί με τους Κύπρι-
ους ναινέκους να επιβάλει το σχέδιο 
Ανάν στην Κύπρο. 

Το ίδιο κατ’ αναλογία συνέβη 
και τώρα. Η Κύπρος, προδομένη και 
από την πολιτική της ηγεσία αντέτα-
ξε παρ’ όλα αυτά, μια σθεναρή αντί-
σταση στην προσπάθεια της οικονο-
μικής καρατόμησής της. 

Αν αντίθετα η Ελλάδα συμπαρα-
τασσόταν μαζί της όπως επιθυμού-
σε ο ελληνικός λαός, τα πράγματα θα 
ήταν πολύ διαφορετικά. Μία κρίση 
στις σχέσεις της ευρωζώνης με την 
Κύπρο και την Ελλάδα μαζί, θα απο-
τελούσε συστημικό κίνδυνο όχι μόνο 
για τη Γερμανία, αλλά για τις παγκό-
σμιες αγορές, ανοίγοντας τον δρό-
μο για κατάρρευση της Ισπανίας, της 
Ιταλίας κ.λπ. Επιπλέον, μία απειλή της 
Ελλάδας στην σταθερότητα της ευρω-
ζώνης, θα είχε άλλο βάρος και για τη 
στάση της Ρωσίας έναντι της Κύπρου.  
Όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται 
άμεσα ή έμμεσα στο ζήτημα, –Ισραήλ 
και Η.Π.Α.– θα μετρούσαν πολύ δια-
φορετικά τις επιπτώσεις μιας κρίσης 
στις σχέσεις των δύο ελληνικών κρα-
τών με την ∆ύση. Στο ίδιο το εσωτερι-
κό της ευρωζώνης, οι χώρες του Νό-
του που θα αντιμετώπιζαν άμεσο και 
σοβαρό κίνδυνο για τη δική τους οι-
κονομία, θα υποχρεώνονταν να λά-
βουν σοβαρά υπόψη τους μια τέτοια 
επέκταση της κρίσης. 

Τέλος, και σοβαρότερο όλων 
ίσως, μια ομπρέλα της Ελλάδας στην 
Κύπρο, με αφετηρία την οικονομία, 
θα αποτελούσε μια ιστορική ευκαι-
ρία για να πλησιάσουν και πάλι τα 
δύο κράτη και να επουλωθούν οι 
βαθύτατες πληγές μιας απομάκρυν-
σης που άρχισε το 1974. Αν ο Σα-
μαράς ήταν ένας εθνικός ηγέτης είχε 
την ιστορική ευκαιρία να επαναφέ-
ρει την Ελλάδα, ισχυρή στο γεωπο-
λιτικό παιχνίδι της Ευρώπης και της 
ανατολικής Μεσογείου. Αντ’ αυτού, 
προτίμησε την φυγή απ’ τις ιστορικές 
του ευθύνες, κρυπτόμενος πίσω από 
τον Αναστασιάδη, τον Χριστόφια, και 
τον Στουρνάρα. «Απολείπειν ο Θεός 
Αντώνιον».

Το Όχι και οι άθλιοι τιμητές του 
Το Όχι της Κύπρου και οι άθλιοι των Αθηνών

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Απέναντί τους 

αυτή τη φορά οι 

Κύπριοι δεν εί-

χαν μόνο τους 

ξένους αλλά και 

την ελληνική 

πολιτική ηγεσία

Οι Κύπριοι για δεύτερη φορά μέσα σε μια δεκαετία είχαν το θάρρος να πουν όχι στην «παγκόσμια κοινότητα» 
και τις «αγορές»
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Οι πολιτικές διεργασίες που συ-
ντελούνται στον ελλαδικό αντι-
μνημονιακό χώρο, τις τελευταί-
ες δύο εβδομάδες, μετά το νέο 
ΟΧΙ του κυπριακού λαού, είναι 
ραγδαίες. Χωρίς αυτό θα χρει-
άζονταν χρόνια για να συντελε-
στούν, αν συντελούνταν. 

Η 
συμφωνία στο Γιούρο-
γκρουπ της 15ης Μαρ-
τίου και ακόμα περισσό-
τερο το ΟΧΙ της Κυπρια-

κής Βουλής, στις 19 Μαρτίου, βρήκε 
για άλλη μια φορά απροετοίμαστη 
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πίε-
ση των γεγονότων οδήγησε τον Τσί-
πρα σε αυτό που, πριν λίγο καιρό, θα 
ήταν σχεδόν απίθανο, στο να συνα-
ντηθεί με  τον Καμμένο και να συμ-
φωνήσουν σε κοινή τακτική για την 
Κύπρο, κατά Τρόικας και κυβέρνη-
σης. Τσίπρας και Καμμένος συμφώ-
νησαν να κληθεί ο κεντρικός τρα-
πεζίτης, Γιάννης Προβόπουλος, στη 
Βουλή για να δώσει εξηγήσεις για-
τί δεν έδωσε στην Κύπρο βοήθεια 2 
δισ. ευρώ, που είχε ζητήσει η κυπρι-
ακή πλευρά, και να δημιουργηθεί 

κοινό κοινωνικό και πολιτικό μέτω-
πο κατά της κυβέρνησης, με αφορ-
μή τις εξελίξεις στην Κύπρο. Και, τέ-
λος, επίσης σημαντικό, να συνεργά-
ζονται τα δύο κόμματα προκειμένου 
να ασκηθεί πίεση στην τρικομματι-
κή κυβέρνηση να φέρνει στη Βου-
λή νομοσχέδια και όχι νομοθετικές 
ρυθμίσεις. 

Οι αντιδράσεις που προκλήθη-
καν από αυτή τη συνάντηση ήταν 
σφοδρότατες και προήλθαν από 
όλους τους χώρους. Τα τρία κόμ-
ματα της κυβέρνησης προσπάθη-
σαν να ξορκίσουν τον φόβο τους με 
ειρωνείες προς Τσίπρα και Καμ-
μένο. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για μά-
σκες που έπεσαν και ότι ο Τσίπρας 
δεν διστάζει να συνεργαστεί ακόμα 
και με εθνικιστές! Θυμήθηκε, μάλι-
στα, όπως και η Ν∆, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
το 2004, είχε ταχθεί υπέρ του Σχε-
δίου Ανάν. Οι ∆ΟΛιοι δημοσιογρά-
φοι έχυσαν όλη τη χολή τους για να 
υποβαθμίσουν τη συνάντηση, ενώ ο 
Μπάμπης έκανε λόγω για «νέο τρα-
γικό δίδυμο». Ακόμα και στον ίδιο 
τον ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί ήταν εκείνοι 
που είδαν με μισό μάτι αυτή τη συ-
νάντηση. 

Η κυπριακή κρίση φαίνεται ότι 

διέλυσε τις όποιες ψευδαισθήσεις 
είχε ο Τσίπρας ότι, δείχνοντας καλό 
πρόσωπο στο εξωτερικό (επίσκε-
ψη στη Γερμανία και συνάντηση με 
τον Σόιμπλε, επίσκεψη στις ΗΠΑ και 
συχνές συναντήσεις με Αμερικα-
νούς αξιωματούχους), θα μπορού-
σε να γίνει ανεκτός από αυτούς και 
να πετύχει μια πιο ευνοϊκή μεταχεί-
ριση για τη χώρα. Επιπλέον, είδε ότι 
όλες οι κινήσεις του στο εσωτερικό, 

π.χ. ανοίγματα στην καραμανλική 
δεξιά (που τον οδήγησαν στο ατόπη-
μα να εκθειάσει ακόμα και τον Κων-
σταντίνο Καραμανλή), ανοίγματα 
στο παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, φλερτά-
ροντας πολιτικά με πρόσωπα όπως 
η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 
αλλά και στη ∆ΗΜΑΡ, μήπως και 
μετεκλογικά μπορούσαν να συνερ-
γαστούν, δεν απέδιδαν καρπούς. Τα 
ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο 

εξάμηνο, είναι κολλημένα λίγο κάτω 
από το 30%, με πολύ μικρές αυξο-
μειώσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει πολύ από την αυ-
τοδυναμία ή τα ποσοστά κοντά σε 
αυτήν και το σχέδιο περί κυβερνώ-
σας αριστεράς απομακρύνεται. Αν 
συνέχιζε αυτή η κατάσταση, θα αντι-
μετώπιζε και εσωτερικούς κλυδωνι-
σμούς, στον βαθμό που, όσο η 
προοπτική της διακυβέρνη-

Για να τα μαθαίνουμε εμείς οι κοινοί θνη-
τοί, που βρισκόμαστε εκτός των αμείλι-
κτων κομματικών στεγανών του «δημο-
κρατικού συγκεντρωτισμού», μέσα πρέ-
πει να γίνεται της μουρλής! Ο λόγος για τη 
διχογνωμία που έχει ξεσπάσει στο ΚΚΕ εν 
όψει του 19ου Συνεδρίου, που θα πραγ-
ματοποιηθεί μέσα στον Απρίλη. 

Τ 
ο αντικείμενό της, γνωστό, διακινεί-
ται εδώ και μήνες μέσω του «αστικού 
τύπου», και εσχάτως εκδηλώνεται με 
ανοιχτά κείμενα κριτικής και στον Ρι-

ζοσπάστη. Από τη μία, η ηγεσία, με μια νέα γε-
νιά απαρατσνίκων, τη νεολαία, που γυρεύουν 
την αναθεώρηση της κομματικής στρατηγικής 
και την αναδίπλωση σε μια «πούρα κομμου-
νιστική γραμμή» αμφισβήτησης του «εθνικο-

ανεξαρτησιακού» χαρακτήρα της σημερινής 
πολιτικής πάλης στην Ελλάδα. 

Από την άλλη, όσοι αμφισβητούν την πρό-
σφατη μεταστροφή και της χρεώνουν την απο-
μόνωση του ΚΚΕ από την ελληνική κοινωνία 
και την περιθωριοποίηση από τις εξελίξεις των 
τελευταίων τριών χρόνων – σε μια στιγμή που 
οι συνθήκες φαντάζουν ιδανικές για ένα Κομ-
μουνιστικό Κόμμα, καθώς οι όροι διαβίωσης 
της πλειοψηφίας επιδεινώνονται ραγδαία, και 
ταυτόχρονα η χώρα ρίχνεται βίαια στο καθε-
στώς μιας «αποικίας χρέους». 

Για τους περισσότερους, η επιμονή της 
ηγεσίας στην προτεραιότητα του «ταξικού» 
έναντι του «εθνικού», και στην προώθηση, 
υποτίθεται, μαξιμαλιστικών αιτημάτων για 
«σοσιαλιστική οικονομία», απέναντι στις «αστι-
κοδημοκρατικές» αυταπάτες των αντιμνημονι-
ακών μετώπων, φαντάζουν ακατανόητες. 

Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν θεωρητική 
ερμηνεία, διότι τα ελατήριά τους έχουν άλλη 
προέλευση: την ιδιαίτερη πορεία που διέγρα-
ψε το ΚΚΕ από το 1991 κι έπειτα. Το πώς λει-

τουργεί μέσα του το τραύμα της πτώσης του 
υπαρκτού σοσιαλισμού, της ευρύτερης κρίσης 
του κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και, στα 
δικά μας, η πικρή εμπειρία του Συνασπισμού 
και της διάσπασης. 

Τότε, στην πραγματικότητα, μέσα σε ένα ή 
δύο χρόνια, το κόμμα σταδιακά αποψιλώνεται 
ιδεολογικά, θεωρητικά, χάνει όλους τους ορ-
γανικούς του διανοούμενους, που καβαλούν 
το σκουπόξυλο του οπορτουνισμού που στα-
διακά θα τους οδηγήσει στον Συνασπισμό και, 
ορισμένους από αυτούς, ακόμα μακρύτερα, 
στο ΠΑΣΟΚ. Έκτοτε, ο «φονταμενταλισμός», 
η αναδίπλωση στο εσωτερικό του κόμματος, 
η επικράτηση οργανωτικίστικων αντιλήψε-
ων, η… μεταβολή των μελών του ΚΚΕ σε ένα 
είδος νέων «μαρτύρων» του Ιεχωβά, φάνταζε 
η μόνη λειτουργική τακτική για την επιβίω-
ση ενός μηχανισμού που, μέσα σε μια πενταε-
τία, έχασε εγκέφαλο και πνεύμονες, και το ’ριξε 
αντανακλαστικά στο τρέξιμο. 

Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, διαμορ-
φώθηκε ένας νέος «συλλογικός νους», με κρι-

τήρια σκέψης πολύ διαφορετικά από την κοινή 
λογική: Ένας τρόπος σκέψης, πρακτικός, άνευ 
σοβαρών θεωρητικών επεξεργασιών, που ψά-
ρευε από τους ξύλινους όρους της μαρξιστικής 
αργκό, για να καταρτίσει μια στρατηγική σχε-
δόν παβλόφεια, που απασχολούνταν αποκλει-
στικά με το πώς θα γλιτώσει από την επανάλη-
ψη της τραγικής εμπειρίας του 1989-91, από 
έναν νέο «ενιαίο» Συνασπισμό. 

Έτσι, για χρόνια, το ΚΚΕ λειτουργούσε ως 
αντεστραμμένο είδωλο του ΣΥΝ, και αυτό από 
σπόντα του βγήκε σε καλό, διότι το Κόμμα, 
αντιμαχόμενο τον εθνομηδενισμό των «ανα-
νεωτικών», κατάφερε να αποκαταστήσει την 
απήχηση που διατηρούσε σε ένα μέρος των 
φτωχότερων λαϊκών τάξεων –πράγμα που φά-
νηκε στις κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο 
της Γιουγκοσλαβίας, όταν η Αυγή φιλοξενούσε 
άρθρα του τύπου «με τους τεχνοκράτες (∆ύση) 
ή με τους εθνικιστές (Μιλόσεβιτς); Μα, βέβαια, 
με τους τεχνοκράτες». Το ίδιο και στη θέση του 
για το σχέδιο Ανάν, όταν ο Νίκος Κων-
σταντόπουλος υποκλινόταν στη διεθνή 

»

Του Γιάννη Ξένου

Τσίπρας – Καμμένος, μια δύσκολη σχέση
Οι ∆ΟΛιοι δημοσιογράφοι έχυσαν όλη τη χολή τους για να υποβαθμίσουν τη συνάντηση  

Το ΚΚΕ σε κρίσιμη καμπή
Εικόνα αποσύνθεσης ενόψει του κρίσιμου 19ου συνεδρίου

Η κυπριακή κρίση φαίνεται ότι διέλυσε τις όποιες ψευδαισθήσεις είχε ο Τσίπρας ότι, δείχνοντας καλό πρόσω-
πο στο εξωτερικό θα μπορούσε να γίνει ανεκτός 

Του Γιώργου Ρακκά

»



Αριθμός φύλλου 92             ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Απριλίου 2013 5
                                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ

σης είναι πιθανή, η εσωτερι-
κή αντιπολίτευση του Λαφα-

ζάνη και οι περισσότερες συνιστώ-
σες δεν τραβάνε το σχοινί. 

Από την άλλη πλευρά, οι ΑΝΕΛ 
μετά τις εκλογές, διήνυσαν μια περί-
οδο κατά την οποία τα δημοσκοπι-
κά ποσοστά τους συρρικνώνονταν, 
παρουσίαζαν εικόνα μη-κόμματος, 
ενώ, τον Ιανουάριο, πέρασαν και 
μια μίνι κρίση με την αποχώρηση 
των βουλευτών Μαρκόπουλου και 
Ζώη. Από τότε, όμως, οι ΑΝΕΛ δεί-
χνουν σαν να ξελάφρωσαν από κά-
ποια βαρίδια, σταθεροποιήθηκαν 
και, με βάση το μηνιαίο βαρόμετρο 
της Public Issue, αυξήθηκαν το τε-
λευταίο δίμηνο οι θετικές εκτιμήσεις 
για τον Καμμένο ενώ, σε αρκετές δη-
μοσκοπήσεις που έγιναν μετά την 
κυπριακή κρίση, εμφανίζουν και μι-
κρή άνοδο. 

Με το σκηνικό όπως διαμορ-
φώνεται, ο Καμμένος φαντάζει ως 
η μόνη διέξοδος για τον Τσίπρα, για 
μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση με 
ή χωρίς τη ∆ΗΜΑΡ (άραγε πόσο 
αντιμνημονιακή θα ήταν μια κυ-
βέρνηση με τη συμμετοχή του κυρ-

Φώτη;). Η προοπτική της συνεργα-
σίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα τους έδι-
νε νέα εκλογική πνοή, αφού πολλοί 
πολίτες του αντιμνημονιακού χώ-
ρου, που στις προηγούμενες εκλο-
γές δεν τους ψήφισαν, είτε για τις 
απαράδεκτες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
στα εθνικά είτε για τις νεοφιλελεύθε-
ρες θέσεις των ΑΝΕΛ στα κοινωνι-
κά ζητήματα, σε μια πιθανή συνερ-
γασία, θα έκριναν διαφορετικά. 

Αλλά για να φτάσουμε μέχρι 

εκεί, πρέπει να κυλήσει πολύ νερό 
στο αυλάκι. Η εσωτερική αντιπολί-
τευση του Λαφαζάνη, που έσπευ-
σε να δηλώσει ότι η συνεργασία με 
τους ΑΝΕΛ θα είναι πρόσκαιρη και 
πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, πο-
ντάρει και πάλι στο δίλημμα εντός ή 
εκτός ευρώ ώστε να αποπροσανα-
τολίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Λαφαζάνης, 
με όπλο πρόσφατη δημοσκόπη-
ση (της Marc), που καταγράφει ότι 
το 48% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙ-

ΖΑ δηλώνουν υπέρ της αποχώρη-
σης από το ευρώ, θέτει την ανάγκη 
επανεξέτασης της θέσης του κόμμα-
τος για το ευρώ. Ο Λαφαζάνης επεν-
δύει στο ότι, από το συνέδριο του 
ΚΚΕ, ίσως προκύψει μια νέα κατά-
σταση που να ευνοεί τη συνεργα-
σία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και κάτι τέ-
τοιο μοιάζει δύσκολο και το πιο πι-
θανό είναι όσοι βλέπουν θετικά τη 
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ να οδη-
γηθούν εκτός κόμματος. Επίσης, ελ-
πίζει πολλά στις σχέσεις και στα κοι-
νά σημεία που έχει με τον Αλαβάνο 
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σε πρόσφατη 
συνέντευξη του στην Αυγή, αποκά-
λυψε το σχέδιό του για το πώς θα πά-
ρει ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία: «Το στοί-
χημα σήμερα είναι να πάρει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ένα άνετο και σταθερό προβά-
δισμα έναντι της Ν.∆. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
αποκτήσει αυτό το πλεονέκτημα, οι 
ανατρεπτικές εξελίξεις θα πάρουν 
τη μορφή χιονοστιβάδας και θα κα-
ταστήσουν πολύ γρήγορα πραγμα-
τικότητα μια κυβέρνηση της Αριστε-
ράς». Μόνο που η πραγματικότητα 
δεν ανταποκρίνεται σε αυτό γιατί ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να μπορεί πά-

ρει άνετο προβάδισμα επί της Ν∆. 
Ο Τσίπρας, μετά την κυπρια-

κή κρίση, δείχνει να συνυπολογί-
ζει πια και μια διάσταση που μέχρι 
τώρα του διέφευγε, τη γεωπολιτική. 
Στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, είπε ότι η Κύπρος θα πρέπει να 
επιδιώξει λύση στα προβλήματά της 
εντός της ευρωζώνης. «∆ιαφορετι-
κά, θα εμφανιστεί σαν ένα καράβι 
με πειρατική σημαία στη Μεσόγειο 
και θα δεχθεί απίστευτες πιέσεις και 
στο εθνικό της πρόβλημα». Οι αντι-
πολιτευόμενες δυνάμεις μέσα στον 
κόμμα του, όμως, δεν έχουν ωρι-
μάσει και δεν δείχνουν να μπορούν 
να ωριμάσουν, όταν δηλώνουν ότι 
το ΟΧΙ της Κύπρου ήταν μισό, μιας 
και ολοκληρωμένο θα ήταν μόνο αν 
έλεγε και όχι στην ΕΕ, δηλαδή η Κυ-
πριακή ∆ημοκρατία να έκανε χαρα-
κίρι. Το φλερτ με τον Καμμένο είναι 
πολύ δύσκολο να ευδοκιμήσει γιατί 
το ίδιο του κόμμα δεν το θέλει, αλλά, 
έτσι όπως αυτοεγκλωβίστηκε ο Τσί-
πρας με τα περί κυβερνώσας αρι-
στεράς, είναι η μόνη δυνατότητα για 
να φτάσει κάποια στιγμή στο Μέγα-
ρο Μαξίμου. 

ιμπεριαλιστική συμμαχία κ.ο.κ. 
Όλα αυτά καλά, μέχρι που… κατα-

στράφηκε η χώρα και ήρθε το μνημόνιο. Τότε, 
υπό το βάρος των… πλατειών και των νέων 
(τότε) αυτόνομων αντιμνημονιακών σχημα-
τισμών (Σπίθα, ΕΠΑΜ), ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά 
σε αντιμνημονιακή στροφή, κρύβει τον εθνο-
μηδενισμό του στη βαβέλ των συνιστωσών 
και αρχίζει και ψελλίζει κάτι μετωπικά, εθνι-
κο-ανεξαρτησιακά. Τότε, στο Κόμμα σημαί-
νει συναγερμός, και άνευ οποιουδήποτε συ-
νεδρίου, ή σοβαρής εσωτερικής συζήτησης 
η γραμμή αλλάζει αντανακλαστικά. Αφού αυ-
τοί λένε αυτά, εμείς θα πούμε τα αντίθετα, για 
να γλιτώσουμε συγχρωτισμούς, συμπράξεις 
και συμμαχίες –έστω στον δρόμο– που θα θέ-
σουν εκ νέου σε αμφισβήτηση την ενότητα και 
τη συνοχή του κόμματος. Η συμπεριφορά του 
ΠΑΜΕ, στις πλατείες, ήταν χαρακτηριστική 
του τι συνέβαινε μέσα στο κόμμα, όπως και η 
γενικότερη δημόσια τοποθέτησή του, η οποία 
ήταν ταυτόχρονα «εξτρεμιστική», αλλά ήπια, 

καθώς δεν κινητοποιούσε τον μηχανισμό του, 
ούτε ανέβαζε  την ένταση με μεγάλες διαδη-
λώσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία κ.ο.κ., 
πλην ελαχίστων ενεργειών του ΠΑΜΕ.

Έτσι, καταφέρνει να αποφύγει τις συνομι-
λίες με τους υπολοίπους και να συγκρατεί τις 
δυνάμεις του. ∆ιότι, εκεί που όλοι οι υπόλοι-
ποι βλέπουν μια εποχή όπου θα μπορούσε να 
πρωταγωνιστήσει, το ίδιο το κόμμα βλέπει μια 
συγκυρία επικίνδυνη για τη συνοχή και τα σά-
πια στεγανά του. Και μαζί με την κομματική 
αυτοσυντήρηση, εκφράζεται και το ένστικτο 
αυτοσυντήρησης των μεσαίων και μεγάλων 

στελεχών που, με τέτοιο επίπεδο-δάπεδο, θα 
έχαναν την αίγλη τους σε ένα σύγχρονο ΚΚΕ 
που  θα φιλοδοξούσε να εκφράσει την αντίθε-
ση της πλειοψηφίας με την «αποικία χρέους».

Ας είναι. Το ΚΚΕ προτιμάει να βλέπει τη 
Χρυσή Αυγή να αρμέγει τους δικούς του ψη-
φοφόρους από λαϊκές τάξεις, με τις οποίες κά-
ποτε συνομιλούσε προνομιακά. ∆ιότι, ειρή-
σθω εν παρόδω, το ΚΚΕ ευθύνεται πρωτίστως 
για την παραμονή της Χρυσής Αυγής στο 9%-
11%, καθώς είναι το μόνο λαϊκό κόμμα που θα 
μπορούσε με μια «εαμογενή στροφή» να την 
προκαλέσει σε αυτό το γήπεδο – και όχι ο με-
σοαστικός ΣΥΡΙΖΑ, των μπουρζουάδων τύ-
που Σκουρλέτη. Αλλά αυτό, φευ! προτιμάει να 
βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ να επελαύνει ως «μονα-
δική εναλλακτική» λύση. Και αρκείται να βά-
ζει το ΠΑΜΕ να γράφει προκηρύξεις κατά την 
25η Μαρτίου στο πνεύμα του Σκαρίμπα και 
του... «21 και η αλήθεια» ή να βάζει την Αλέκα 
να λέει στον… Πρετεντέρη ότι το μεγάλο «σύγ-
χρονο» λάθος του Κόμματος, ήταν η διάλυση 

των οργανώσεων του ΚΚΕ και η διάχυση των 
μελών του στην… Ε∆Α!     

Βέβαια, με αυτές τις αστειότητες, κανείς δεν 
μπορεί να κρυφτεί από την πραγματικότητα. 
Εκτός αν το ΚΚΕ θέλει να αυτοκτονήσει ολο-
κληρωτικά. Οπότε βλέπουμε, κι εδώ, το ίδιο 
ένστικτο αυτοσυντήρησης που οδηγεί την ηγε-
σία στη μία πλευρά, να οδηγεί την αμφισβή-
τησή της στην αντίθετη. Κι έτσι πληθαίνουν οι 
επιστολές, με πιο ξακουστή αυτή του Μπογιό-
πουλου, που φωνάζουν «πάμε λάθος». 

Βέβαια, το τι θα γίνει στο συνέδριο δεν το 
ξέρουμε και δεν νοείται να κάνει κανείς εκτι-
μήσεις όταν απέναντί του έχει έναν αρτηριο-
σκληρωτικό, σταλινικό οργανισμό. Εκείνο που 
μυρίζει πάντως είναι είτε διάσπαση, είτε μα-
ζικές αποχωρήσεις και διαγραφές στελεχών. 
Αλλά αυτά δεν λένε τίποτα. Και να τη σώσει 
την παρτίδα η «ηγεσία», η μόνη αλήθεια είναι 
ότι το ΚΚΕ, με τις επιλογές του, έχει προσφέρει 
πολύ κακές υπηρεσίες στην υπόθεση της απε-
λευθέρωσης του ελληνικού λαού.   

»

»
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Ρέικιαβικ-Λευκωσία μέσω Αθήνας 

Η Ισλανδία, που τόσο ελκύει τους 
ημέτερους αριστερούς, από τον 
Καζάκη ως τον Αλαβάνο, έχει 
μια μικρή ενδιαφέρουσα ιστο-
ρία. Το 1941, λίγο πριν το Περλ 
Χάρμπορ, Αμερικανοί πεζοναύ-
τες, υπό τον ταξίαρχο Τζ. Μάρ-
στον, αποβιβάζονται εκεί, κατόπιν 
πρόσκλησης της κυβέρνησής της. 
Στόχος, η προστασία των αμερι-
κανικών νηοπομπών που θα εφο-
δίαζαν την ΕΣΣ∆. Στην περίοδο 
του Ψυχρού Πολέμου, φιλοξένη-
σε, στο Κέφλαβικ, ένα ραντάρ και 
μια μοίρα αμερικανικών πολεμι-
κών αεροσκαφών. Με την κατάρ-
ρευση της ΕΣΣ∆ οι Αμερικανοί, εν 
μια νυκτί, τα μάζεψαν κι έφυγαν. 
Στην παρατήρηση δε της ισλανδι-
κής κυβέρνησης, ότι έτσι η χώρα 
μένει χωρίς παθητική και ενερ-
γητική αεράμυνα, οι τελευταίοι 
απάντησαν ευγενικά, «πρόβλη-
μά σας». Σε όλα αυτά τα χρόνια 
του Ψυχρού Πολέμου δεν έλειψε 
από τις ισλανδικές κυβερνήσεις η 
συμμετοχή του τοπικού Κ.Κ., υπό 
την ονομασία Λαϊκό Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα (κάτι σαν το ημέτερο 
ΑΚΕΛ). Καλό είναι λοιπόν να κα-
τανοήσουν οι Καματεροί της πο-
λιτικής, που προκρίνουν ως μαγι-
κή λύση την επιστροφή στη δραχ-
μή, δύο θεμελιώδεις διαφορές 
από το ισλανδικό μοντέλο. Πρώ-
τον, ότι η γεωπολιτική αξία της 
χώρας στις διεθνείς σχέσεις είναι 
σχεδόν μηδενική και, δεύτερον –
ιδιαίτερα για τους οικονομολο-
γούντες–, ότι η χώρα είχε δικό της 
νόμισμα και δεν ήταν στο ευρώ. 

Σ 
τα δικά μας τώρα. Αυτό 
που τονίζουμε όλα αυτά 
τα χρόνια της μνημο-
νιακής κατοχής είναι 

ότι, το κυρίαρχο πρόβλημα της χώ-
ρας στη σύγκρουση με το γερμανοα-
μερικανικό ιερατείο, είναι το γεωπο-
λιτικό. Η Ελλάδα δεν είναι Ισλανδία. 
Είναι ένα σταυροδρόμι τριών ηπεί-
ρων, όπου συμπλέκονται, συγκρούο-
νται και συντίθενται οι πολιτικές όλων 
των μεγάλων δυνάμεων του 21ου αι-
ώνα. Έχουμε δε αποδείξει πάμπολ-
λες φορές ότι ο νεοθωμανικός ανα-
θεωρητισμός, ανά πάσα στιγμή, είτε 
από μόνος του είτε με προτροπή τρί-
των, μπορεί να κινηθεί για την κρατι-
κοπολιτική έκλειψη της Ελλάδας από 
την περιοχή, ταυτόχρονα με τη μνη-
μονιακή κοινωνικοοικονομική κα-
ταστροφή της. Είναι μαθηματικά βέ-

βαιο. Η κρίση ξεκινά ως οικονομική, 
μεταβάλλεται σε κοινωνική και κατα-
λήγει σε (γεω)πολιτική. 

Κοινώς, λοιπόν, αν κανείς θέλει 
να αντιμετωπίσει με επάρκεια την 
τρόικα εσωτερικού-εξωτερικού, σε 
Ελλάδα και Κύπρο, πρέπει να έχει 
επίγνωση του περιβάλλοντος. Η επι-
στροφή στη δραχμή ή στη λίρα (ευ-
κολότερα για την Κύπρο) δεν μπο-
ρεί να είναι η μαγική λύση. Πρέπει 
να εντάσσεται σε μια μεσο-μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική ανεξαρτησί-
ας και απελευθέρωσης του ελλη-
νισμού. Και κυρίως θέλει έναν λαό 
στους δρόμους. Έναν λαό αποφασι-
σμένο να ζήσει με μια αξιοπρεπή και 
υποφερτή φτώχεια που όμως, ταυτό-
χρονα, θα μαζεύει τα κομμάτια του 
σώζοντας δημόσια και ιδιωτική πε-
ριουσία, προασπίζοντας αποφασι-
στικά την ακεραιότητα της χώρας σε 
όλα τα επίπεδα. Γι’ αυτό είναι και δι-
πλά απαράδεκτες οι τοποθετήσεις 
σαν της κ. ∆ούρου που, στον Πρετε-
ντέρη, είπε αυτολεξεί, «δεν θέλουμε 
να πεινάμε υπερήφανα εκτός ευρώ». 
Βεβαίως, η λαμπερή κυρία έδειξε για 
άλλη μια φορά τα όρια του συριζικού 
μορφώματος. Είτε εντός είτε εκτός 
ευρώ, θες ένα απόθεμα ασφαλείας 
σε τρόφιμα, φάρμακα και υλικό για 
τις ένοπλες δυνάμεις. Άρα, γεωπολι-
τικές συμμαχίες και μια τακτική που 
προσιδιάζει είτε στο εαμικό αντάρτι-
κο, είτε στην κλεφτουριά του ’21. Κι 
επειδή τη Ρήξη την διαβάζουν πλεί-
στοι εξ αριστερών προερχόμενοι, θα 
λέγαμε ότι κάποιοι, όπως οι κ.κ. Αλα-
βάνος, Καζάκης και ο συμπαθής Λα-
φαζάνης, προτείνουν τη στρατηγική 

της Φλώρινας. Όσοι ξέρουν καλά την 
ιστορία του Εμφυλίου, θα θυμούνται 
ότι ο ∆ΣΕ, παρά τα τραγικά στρατηγι-
κά λάθη της ηγεσίας του ΚΚΕ, άντεχε 
όσο υιοθετούσε τον ανταρτοπόλεμο. 
Μόλις πέρασε σε κατά μέτωπον επί-
θεση, με τη γνωστή μάχη της Φλώρι-
νας, όπου έφαγε τα μούτρα του, ήρθε 
η αρχή του τέλους για το δεύτερο 
αντάρτικο, και αποτέλεσε την κύρια 
αιτία της ρήξης Ζαχαριάδη - Μάρ-
κου Βαφειάδη. 

Μια απλή μελέτη της σύγχρο-
νης ελληνικής ιστορίας δείχνει ότι 
νικήσαμε όποτε κάναμε συμμαχί-
ες. Το ’21 είχαμε όλο το ευρωπαϊ-
κό φιλελληνικό κίνημα μαζί μας. Το 
1912-13 χτυπήσαμε τους Οθωμα-
νούς με όλους τους Βαλκάνιους μαζί. 

Στην Κατοχή, είχαμε όλο το συμμα-
χικό μπλοκ. Στη Μικρασιατική τρα-
γωδία ήμασταν μόνοι. Στην εποποιία 
του αγώνα της ΕΟΚΑ, το 1955-59, εί-
χαμε μαζί όλο το αντιαποικιακό κίνη-
μα των λαών του Τρίτου Κόσμου. Σε 
όλες μας τις νίκες είχαμε σκοπό και 
σχέδιο. Αν οι νίκες μας δεν ολοκλη-
ρώθηκαν, αυτό οφειλόταν πάντα στο 
ότι οι ηγεσίες μας είτε ήταν ανεπαρ-
κείς, είτε εξαρτημένες από τρίτους, 
είτε –συνήθως– και τα δυο μαζί, για-
τί το ένα φέρνει τ’ άλλο. 

Το ΟΧΙ του κυπριακού λαού 
στους Γερμανούς, υπό την επίδρα-
ση των εγκλημάτων που διέπρα-
ξαν εξωνημένες ηγεσίες, πρώην και 
νυν, απέδειξε για άλλη μια φορά την 
κοινή μας μοίρα. Οι Έλληνες της Κύ-
πρου θα αντιπαλέψουν την τρόικα και 
σε άλλες φάσεις. Το κυριότερο όμως 
είναι ότι οι δυνάμεις που θα αντικα-
ταστήσουν τον ανανιστή Αναστασιά-
δη έχουν ήδη φανεί. Θα είναι δυνά-
μεις όπως του Λιλλήκα, του Νικόλα 
Παπαδόπουλου, που θα δώσουν την 
εναλλακτική πολιτική λύση. Οι συ-
νέλληνες της Κύπρου δεν θα εναπο-
θέσουν ελπίδες στα αδειανά πουκά-
μισα των τουφεκαλεύρηδων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Και αν οι εκφράσεις «τουφεκα-
λεύρηδες» και «αδειανά πουκάμισα» 
φαίνονται βαριές, ας αναλογιστούμε 
τις συναντήσεις με τον επίτροπο του 
∆΄ Ράιχ, Ράιχενμπαχ, τη συνάντηση 
με τον κατοχικό υφυπουργό Φού-
χτελ. Όπως επίσης και το ότι ζητά δη-
μοψήφισμα για την Κύπρο, αλλά όχι 
για την Ελλάδα. ότι μιλάει για εθνι-
κή ανεξαρτησία, αλλά δεν έχει απο-
καθάρει τα σπλάχνα του από τον το-

ξικό εθνομηδενισμό της παγκοσμιο-
ποίησης. Και τόσα, μα τόσα άλλα, που 
έχουν συμβεί τους τελευταίους μή-
νες.

Και για να τελειώνουμε με τα της 
γεωπολιτικής, δύο τελευταίες επιση-
μάνσεις: Σύμφωνα με τον κορυφαίο 
Αμερικανό γεωπολιτικό, Κόλιν Γκρέι, 
«Η Ελλάδα είναι το ηλιακό πλέγμα 
του παγκόσμιου συστήματος». Ως 
γνωστόν, το ηλιακό πλέγμα είναι το 
νευρικό σύστημα πίσω από το στο-
μάχι. Και γι’ αυτόν το λόγο, κατ’ αυτόν, 
«ένα μικρό σε παγκόσμια κλίμακα 
πρόβλημα, αν ξεσπάσει στην Ελλά-
δα, επιφέρει μείζονες συνέπειες». Η 
ομόδοξη βομβαρδισμένη-ακρωτηρι-
ασμένη Σερβία, υπό μια νέα, μη ελεγ-
χόμενη ηγεσία, κατάφερε κατά σειρά: 
Να γίνει πέρασμα αγωγών, να χρη-
ματοδοτηθεί ευνοϊκά από τη Μόσχα, 
να ανασυγκροτήσει την πολεμική της 
βιομηχανία. Έτσι, πρόσφατα, εξήγαγε 
πρωτότυπο υλικό 200 εκατ. δολαρί-
ων στα Εμιράτα, προκαλώντας σάλο 
στον παγκόσμιο κλάδο των αμυντι-
κών εξοπλισμών. 

Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι 
παίξε γέλασε. ∆εν μπορείς με μια πα-
ρόλα περί «εξόδου από το ευρώ» να 
ξεμπερδεύεις με το τρομακτικό αί-
τημα μιας ολοκληρωμένης στρατη-
γικής και τακτικής. Το αντιμνημονι-
ακό πρόγραμμα πρέπει να απαλλα-
γεί από τις ανάγκες της εσωτερικής 
επικοινωνιακής κατανάλωσης και να 
δει κατάματα τις πραγματικότητες της 
χώρας. Μόνον έτσι θα ξεφύγει από 
τη θανάσιμη παγίδα του τυχοδιωκτι-
σμού.

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Κι από κοντά... η Άγκυρα 

Είτε εντός είτε εκτός ευρώ, θες ένα απόθεμα ασφαλείας σε τρόφιμα, φάρμακα και υλικό για τις ένοπλες δυνάμεις. Άρα, γεωπολιτικές συμμαχίες και 
μια τακτική που προσιδιάζει είτε στο εαμικό αντάρτικο, είτε στην κλεφτουριά του ’21.

“ 

Η επιστρο-
φή στη δραχ-
μή ή στη λίρα 
δεν μπορεί να 
είναι η μαγι-
κή λύση. Πρέ-
πει να εντάσσε-
ται σε μια μεσο-
μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ανε-
ξαρτησίας και 
απελευθέρω-
σης του ελληνι-
σμού. 
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∆ 
ύσκολα βρίσκονται λέξεις να χα-
ρακτηρίσουν το πολιτικό σύστη-
μα που ζει, αυτοκομπάζοντας και 
υπερσιτιζόμενο,  εκτός πραγματι-

κότητας. Λίγες μέρες μετά τον θάνατο των δύο 
φοιτητών από το αυτοσχέδιο μαγκάλι (το πρω-
τοποριακό όραμα της τρόικας και των εντόπι-
ων δούλων της είναι οι εικοσάχρονοι να σερ-
φάρουν στο ίντερνετ με το μαγκάλι στη γωνία), 
αμέριμνοι κι αδιάφοροι, οι νέοι σουρεαλιστές 
συγκεντρώθηκαν, μεσούσης της υποδούλω-
σής μας στην ΕΕ, την οποία κατακρίνουν όλοι 
πλην ημών, για να εξυμνήσουν, στα καλά κα-
θούμενα, τον Καραμανλή, που θεωρούσε κύ-
ριο έργο του την ένταξή μας στην ΕΕ! Συνυπο-
λογίζοντας  τη ναζιστικού τύπου  υποδούλω-
ση στην ΕΕ της Κύπρου, του μεγάλου θύματος 
του Καραμανλή, ας θαυμάσουμε τον έξοχο, δι-
ορατικό πολιτικό, την πορεία του οποίου απο-
τυπώνουν όχι οι διχαστικοί, ψευδαισθησιακοί 
δεκάρικοι, αλλά οι πράξεις του, ελπίζοντας ότι 
κάποτε θα πρυτανεύσουν η παρρησία και το 
ακριβοδίκαιο, για να προχωρήσουμε μπρο-
στά: 

Α) ∆εν μετείχε στον ελληνοϊταλικό πόλε-
μο (απηλλάγη λόγω βαρηκοΐας (!)) ούτε στην 
Αντίσταση. Επί Κατοχής, στην αδούλωτη Αθή-
να, με τους χιλιάδες νεκρούς από την πείνα, 
εκείνος, παντελώς αμέτοχος, προετοίμαζε και 
οραματιζόταν την πολιτική του αναρρίχηση. 
Πήγε στην Αίγυπτο ένα μήνα πριν φύγουν τα-
πεινωμένοι οι Γερμανοί από την Ελλάδα – συ-
μπτωματικώς, οι Τούρκοι κήρυξαν τον πόλε-
μο κατά της Γερμανίας επίσης ένα μήνα πριν  
αυτός τελειώσει. 

Β) Ως υπουργός ∆ημοσίων Έργων, ξήλωσε τα 
τραμ σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εφάρμοσε  την 
ολέθρια αντιπαροχή στην πρωτεύουσα, αύ-
ξησε καταστροφικά τον συντελεστή δόμησης, 
βάζοντας την πρώτη  ταφόπλακα στην Αθήνα, 
επέβαλε το πρώτο μεγάλο κύμα αστυφιλίας. 

Γ) ∆ιορίσθηκε αντισυνταγματικά πρωθυπουρ-
γός από Ανάκτορα και Αμερικανούς.

 ∆) ∆εν ολοκλήρωσε καμιά τετραετία, οργάνω-
σε τις διαβόητες εκλογές βίας και νοθείας του 
’61, όταν ψήφισαν δέντρα και νεκροί, και η Ρη-
γίλλης μετατράπηκε σε κωμόπολη με εκατο-
ντάδες ψηφοφόρους. 

Ε) Περιέθαλψε και προώθησε το παρακράτος, 
που τρομοκρατούσε και δολοφόνησε τον Λα-
μπράκη, απορώντας: «Ποιος κυβερνάει αυτόν 
τον τόπο;». 

ΣΤ) Επέδειξε την εγγενή αντιδημοκρατικότητά 
του με τρομοκρατία, φυλακίσεις, εξορίες (τρεις 

νεκροί από την αστυνομία, στις διαδηλώσεις 
για τον απαγχονισμό των Καραολή-∆ημητρί-
ου), λόγω δε της άφθαστης «καλλιέργειάς» του 
απαγόρευσε, μέσω Τσάτσου, τους αριστοφανι-
κούς Όρνιθες. 

Ζ) Στην οκταετία του, η χώρα είχε το μεγαλύ-
τερο ευρωπαϊκό ποσοστό μετανάστευσης. Η) 
Με την υπόθεση Μέρτενς και τις συμφωνίες 
Αντενάουερ, συναίνεσε στη γερμανική ιταμό-
τητα να παραιτηθούμε από τις πολεμικές διεκ-
δικήσεις μας, και, αν σήμερα μπορούμε να τις 
απαιτούμε, το οφείλουμε στον διορατικό πρέ-
σβυ, αείμνηστο Θωμά Υψηλάντη. 

Θ) Συνετρίβη στις εκλογές του 1963 και, προ-
κειμένου να μην  «υποβιβασθεί» στην αντιπο-
λίτευση, διέφυγε στο εξωτερικό με ξένο όνομα: 
Τριανταφυλλίδης. 

Ι) Η Ένωση Κέντρου τον απήλλαξε από το 
σκάνδαλο της ∆ΕΗ. 

ΙΑ) ∆εν καταδίκασε την αποστασία. 

ΙΒ) Σε επιστολές του τασσόταν υπέρ μιας ελεγ-
χόμενης συνταγματικής εκτροπής.  

ΙΓ) ∆εν καταδίκασε την χούντα, δεν μετείχε και 
δεν οργάνωσε καμία αντιστασιακή ομάδα, δεν 
έκανε καμία δήλωση για: Παναγούλη-Τσι-
κουρή/Αντζελόνι-Πολυτεχνείο. 

Ι∆) Υπέγραψε τις συνθήκες Ζυρίχης-Λονδί-
νου, παρά τις θεμελιώδεις αντιρρήσεις Μακά-
ριου-αντιπολίτευσης,  χαρίζοντας στην Τουρ-
κία ρόλο τριτεγγυήτριας δύναμης, με δικαίω-
μα επέμβασης στην Κύπρο, πράγμα που κα-
πηλεύθηκε η Τουρκία, εισβάλλοντας μετά 
το χουντικό πραξικόπημα. Χαρακτήρισε την 
ημέρα της συμφωνίας ως την «ευτυχέστερη 
της ζωής του», ενώ ο Αβέρωφ δήλωσε: «Νενι-
κήκαμεν». ∆εν δικάσθηκαν ποτέ. Απαγόρευσε 
τις διαδηλώσεις στην Αθήνα και, την επομένη 
της συμφωνίας, διαδηλώσεις έγιναν στη Θεσ-
σαλονίκη. ∆εν επισκέφθηκε ποτέ την Κύπρο.

Μετά την εισβολή, παραγκωνίζοντας τους 
αείμνηστους αντιχουντικούς πολιτικούς Γιώρ-
γο Μαύρο και Παναγιώτη Κανελλόπουλο, δι-
ορίσθηκε πρωθυπουργός με συμφωνία χού-
ντας-Αβέρωφ-Αμερικάνων. Επί κυβερνήσεώς 
του,  οι Τούρκοι επεξέτειναν την κατοχή από 
το 13% στο 36% της Κύπρου, καταλαμβάνο-
ντας  την Αμμόχωστο. ∆εν ευθύνεται αυτός, 
αλλά γιατί δήλωσε πως «η Κύπρος είναι μα-
κριά για τα ελληνικά αεροπλάνα»; Κατόπιν: Α) 
∆εν πήγε και δεν κατέθεσε ποτέ στεφάνι στο 
Πολυτεχνείο. Β) Μετέτρεψε σε ισόβια τη θανα-
τική ποινή των αρχιχουντικών, περιόρισε δρα-
ματικά τη δίωξη  των υπολοίπων. Γ) ∆ολοφο-
νίες από αστυνομικούς έμειναν ανεξιχνίαστες  
(Τσιρώνης, Σιδέρης κ.ά.). ∆) Παρέδωσε τον 
αντάρτη πόλεων Ραλφ Πόλε στη Γερμανία με 
ειδική συμφωνία. Ε) Αμνήστευσε τον απόβλη-
το της πολιτικής, Μητσοτάκη, υπουργοποιώ-
ντας τον και επιτρέποντάς του να ξαναβυσσο-
δομεί. ΣΤ) Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός 
για να μην ηττηθεί από τον Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, εξελέγη Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας με τις 
ψήφους Μητσοτάκη, Χούτα και εαυτού! Ζ) ∆ι-
αιώνισε  οικογενειοκρατία και αυλοκόλακες. 
Η) Η πολιτική του σοφία συνοψίζεται στις δη-
λώσεις: «Να μάθετε να κολυμπάτε στην ΕΟΚ» 
– «Να είμαστε με το όπλο παρά πόδα μέχρι την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Υπερδιορατικότα-
τος. Θ) Αποτιμώντας ορθά την πολιτεία του,  τά-
φηκε ξεχωριστά, όπως  επιθυμούσε, αιτιωδώς 
αυτοέκβλητος  της Ελληνικής Ιστορίας, στα δι-
αβόητα «βραχώδη» Φιλοθέης, κληρονομιά οι-
κογενειακή. Στα μετρημένα δυσκαταφρόνητα 
υπέρ του, και η πρόταση μόνιμης διεξαγωγής 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Το 
πολιτειακό, η νομιμοποίηση του ΚΚΕ, η απο-
κατάσταση του κοινοβουλευτισμού είχαν λυ-
θεί ντε φάκτο με την καταστροφή της Κύπρου.

Ο πατρο-Καραμανλής
Την πορεία του αποτυπώνουν όχι οι ψευδαισθησιακοί δεκάρικοι αλλά οι πράξεις του!

Του Αλέξανδρου Ασωνίτη

Προεκλογική αφίσα, του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή.

Ορισμένες από τις θέσεις που έχει διατυπώσει ο 
πρώην Υπουργός Εσωτερικών και νυν Υπουρ-
γός Οικονομικών της Γερμανίας Schäuble:

Ο γεωπολιτικός ρόλος της Γερμανίας
Σύμφωνα με τον Schäuble, “η Γερμανία, ως χώρα 

που βρίσκεται στο μέσον της ηπείρου, έχει ευ-
ρωπαϊκό προσανατολισμό – το δείχνει εξάλ-
λου και η ιστορία της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας”.

Ενδεικτική της αντίληψής του για τον ρόλο της 
Γερμανίας έναντι των άλλων κρατών είναι και 
η αντίληψή του για το ρόλο της γερμανικής 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης έναντι των κρα-
τιδίων: το 2008 πρότεινε η γερμανική Γερου-
σία να αποφασίζει με σχετική και όχι απόλυτη 
πλειοψηφία των ομόσπονδων κρατιδίων.

Εσωτερικές υποθέσεις
Το 2005 ο Schäuble, ο οποίος δεν καταλαβαίνει 

“γιατί ένας τρομοκράτης πρέπει να απολαύει 
συνταγματικής προστασίας όπως οι υπόλοιποι 
πολίτες”, πρότεινε να γίνονται δεκτές οι κατα-
θέσεις που έχουν αποσπαστεί με βασανιστή-
ρια. Η θέση του απορρίφθηκε από όλα τα άλλα 
κόμματα.

Το 2007 σε συνέντευξή του ο Schäuble πρότεινε 
να εξεταστεί η δημιουργία στρατοπέδων όπου 
θα συγκεντρώνονται οι ύποπτοι για τρομοκρα-
τία.

Την ίδια χρονιά αναγκάστηκε να αποσύρει νομο-
σχέδιο που προέβλεπε τη μείωση του ορίου 
ηλικίας για οπλοκατοχή.

Το 2008 ο Schäuble πρότεινε την αναθεώρηση 
του Συντάγματος ώστε ο στρατός να μπορεί 
εύκολα να επεμβαίνει στο εσωτερικό της χώ-
ρας. Σε κριτική του Προέδρου του Συνταγματι-
κού ∆ικαστηρίου αντέτεινε ότι οι δικαστές δεν 
έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση να δίνουν 
συμβουλές.

Σοσιαλδημοκράτες και νομικοί προσάπτουν στον 
Schäuble ότι επιδιώκει να εξαλείψει τη διά-
κριση ανάμεσα στο δίκαιο εν καιρω ειρήνης 
και το δίκαιο εν καιρώ πολέμου. ότι θέλει να 
αντικαταστήσει το κράτος δικαίου με ένα κρά-
τος παρακολούθησης. ότι επιδιώκει να θεσπί-
σει ένα αφηρημένο “δικαίωμα ασφάλειας” το 
οποίο θα έχει την πρωτοκαθεδρία έναντι των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού ∆ικηγορι-
κού Συλλόγου τον κατηγόρησε ότι “χειραγω-
γεί τους φόβους του πληθυσμού ώστε να γίνει 
κοινωνικά αποδεκτή η διεύρυνση αρμοδιοτή-
των των αρχών ασφαλείας”

Το 2009 ο Schäuble τιμήθηκε με το (κοροϊδευτι-
κό) βραβείο Big Brother Award για “τις έμμο-
νες προσπάθειές του να αντικαταστήσει το δη-
μοκρατικό κράτος δικαίου με ένα αυταρχικό, 
ασφαλίτικο κράτος πρόληψης”

Φοροδιαφυγή
Tο 2000 ενεπλάκη σε σκάνδαλο παράνομης χρη-

ματοδότησης του κόμματός του (δεν έγινε τε-
λικά δίκη)

Το 2012 ο Schäuble ζήτησε από τα ομόσπονδα 
κρατίδια να σταματήσουν να αγοράζουν σιντί 
με λίστες καταθετών στην Ελβετία.

herrkstories.wordpress.com

Θέσεις του 
Σόιμπλε

“ 

∆εν ολοκλήρωσε καμιά 

τετραετία, οργάνωσε 

τις διαβόητες εκλογές 

βίας και νοθείας του 

’61, όταν ψήφισαν δέ-

ντρα και νεκροί, και η 

Ρηγίλλης μετατράπηκε 

σε κωμόπολη με εκατο-

ντάδες ψηφοφόρους.
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Τον επόμενο μήνα, κλείνουμε 
τρία χρόνια υπό τον ζυγό των αλ-
λεπάλληλων δανειακών συμβά-
σεων, των εκτελεστικών τους μνη-
μονίων, των «κουρεμάτων», της 
δημοσιονομικής και πολιτικής 
«κατοχής» της τρόικας των δανει-
στών, της μαζικής και ταχείας εξα-
θλίωσης του ελληνικού λαού και 
της λεηλασίας της χώρας.

Τ 
αυτόχρονα, κλείνουμε 
τρία χρόνια μεθοδικού 
γκρεμίσματος όλων των 
«σταθερών» και των θε-

σμών της ευρωζώνης, κατάρρευσης 
της συνοχής της, περιθωριοποίησης 
των άλλοτε ισχυρών οικονομιών της 
προς όφελος μόνο της Γερμανίας, 
επιβολής της γερμανικής δημοσιο-
νομικής δικτατορίας, αλλά και πλή-
ρους κυριαρχίας του χρηματοπιστω-
τικού ολοκληρωτισμού.

Σχεδόν στην επέτειο αυτών των 
τριών χρόνων, η σύγχρονη κυπρι-
ακή τραγωδία εισάγει την ευρωζώ-
νη και την Ευρώπη σε μια νέα επο-
χή: αυτήν της πλήρους κατάρρευσης 
όλων των συνεκτικών δεσμών μετα-
ξύ των μελών της.

Ήδη ο «ευρωσκεπτικισμός» έχει 
σπάσει τα στενά όρια της περιφέρει-
ας (του Νότου) και εξαπλώνεται τόσο 
στον σκληρό πυρήνα των στενών 
εταίρων και δορυφόρων της Γερμα-
νίας (π.χ. Ολλανδία και Φινλανδία) 
όσο, όμως, και στις κεντρικές τράπε-
ζες των ανεπτυγμένων χωρών του 
πλανήτη, οι οποίες μειώνουν τα απο-
θέματά τους σε ευρώ στερώντας δυ-
ναμική από το ευρωνόμισμα.

Υπ’ αυτήν την έννοια, θα επιμεί-
νουμε ότι το κυπριακό «όχι» δεν ευ-
θύνεται για τη σφαγή της Κύπρου, η 
οποία περιγραφόταν όχι μόνο στην 
πρώτη απόφαση του Eurogroup 
αλλά και στο κυπριακό μνημόνιο, το 
οποίο συστηματικά και άκομψα πα-
ραλείπεται από την ελλαδική «συ-
ζήτηση» και του οποίου οι λεπτομέ-
ρειες δείχνουν πως η Κύπρος μπαί-
νει σε μια προαποφασισμένη πορεία 
ανεξέλεγκτης καταστροφής.

Αυτή ακριβώς η προοπτική πυ-
ροδοτεί τόσο την εθνική όσο και τη 
διεθνή συζήτηση για την περαιτέρω 
συμμετοχή στο ευρώ, η οποία άνοιξε 
στην (και για την) Κύπρο, αλλά επε-
κτείνεται στην Ιταλία και ίσως, πολύ 
σύντομα, να αφορά και άλλες χώρες.

Η αποδόμηση της «ασφάλειας»
Προφανώς, η συζήτηση για την 

παραμονή ή την έξοδο – και ποιων – 
από το ευρώ μόλις άνοιξε και ίσως δι-
αρκέσει αρκετά ακόμη πριν να έχου-

με αποφάσεις που θα αλλάξουν τη 
μορφή της ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, 
το άμεσο ζήτημα, σήμερα, δεν είναι 
τόσο το ορθό ή σκόπιμο της παραμο-
νής ή της εξόδου, όσο η διαπίστωση 
ότι ο κατ’ εξοχήν διαλυτικός παράγων 
είναι η ίδια η ηγεσία της: η Γερμανία.

Υπενθυμίζουμε εν τάχει ότι η κύ-
ρια συγκολλητική ουσία της ευρω-
ζώνης και της Ε.Ε. υπήρξε εξ αρχής η 
πίστη ότι η υπερεθνική αυτή ένωση – 
πέρα από την ευφημιστική και κατα-
φανώς ψευδή υπόσχεση για «διαρκή 
ευημερία» – υποσχόταν κατά βάση 
ασφάλεια. Αυτό ήταν το σοβαρότε-
ρο κίνητρο ένταξης τόσο για τις σχετι-
κά νεαρές δημοκρατίες του ευρωπα-
ϊκού Νότου όσο και για τις νεότευκτες 
της τέως κομμουνιστικής Ευρώπης.

Μπορεί οι τραπεζίτες, οι κερδο-
σκόποι, όπως άλλωστε και διάφορα 
«λαμόγια» να ανακάλυψαν τον δικό 
τους ευρωπαϊκό «παράδεισο» σε ένα 
σκληρό ευρώ, που θα γινόταν το πα-
γκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, αλλά 
ας μην ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκοί 
λαοί στήριξαν το εγχείρημα, παρά τις 
πολλές ενστάσεις, προσδοκώντας το 
τέλος της εθνικής ανασφάλειάς τους 
και μια Ευρώπη αλληλέγγυα.

Η τρέχουσα κρίση, όμως, και η 
γερμανική διαχείρισή της ανέπτυξαν 
μια τρομακτική δυναμική αποδόμη-
σης ακόμη και της εμπιστοσύνης στο 
ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τι αποκομί-
ζουμε λοιπόν από τη γερμανική επέ-
λαση στην Κύπρο ως προς το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα;

1. Η επιδρομή στις καταθέσεις, 
ώστε οι καταθέτες («επενδυτές», κατά 
τον Σόιμπλε) να πληρώσουν τις δια-
χειριστικές ζημίες των τραπεζών, ση-
ματοδοτεί την κατάρρευση δύο «πυ-
λώνων» της έως χθες ευρωπαϊκής 
εξαγγελίας:
• Ότι «οι καταθέσεις είναι ασφαλείς». 

• Ότι οι ανακεφαλαιώσεις τραπεζών 
θα γίνονται – όπως προέβλεπε ευρω-

παϊκή απόφαση – χωρίς να επιβαρύ-
νεται το δημόσιο χρέος των χωρών 
στις οποίες είναι εγκατεστημένες. 

2. Η γερμανική πλήρης κυριαρ-
χία στις χώρες του ευρώ θα είναι στο 
μέλλον τόσο ωμή και απροκάλυπτη, 
ακόμη και σε θέματα εθνικής κυρι-
αρχίας, ώστε να δικαιωθούν μακρο-
πρόθεσμα όσοι προβλέπουν πως οι 
αγώνες των λαών για απαλλαγή από 
τη λιτότητα θα μετατραπούν σε εθνι-
κοαπελευθερωτικούς αγώνες.

Παράλληλα, η υπαγωγή της Κύ-
πρου στο μνημόνιο πυροδοτεί τα σε-
νάρια και τις «φιλοδοξίες» για επανα-
φορά του Σχεδίου Ανάν, για διχοτό-
μηση, για «σωτηρία» του νησιού από 
την Τουρκία, για όλα όσα μπορούν 
τώρα να σκαρφιστούν όσοι βλέπουν 
στην κυπριακή χρεοκοπία μια μο-
ναδική ευκαιρία διευθέτησης χρονι-
ζουσών «εκκρεμοτήτων».

Και βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε 
πως μια εξασθενημένη Κύπρος, χω-
ρίς μια ισχυρή στρατηγική συμμαχι-
ών, μπαίνει σε περιπέτειες, με άμεση 
αντανάκλαση στην επίσης ασθενή, 
λόγω χρεοκοπίας, Ελλάδα. ∆υστυ-
χώς, η διατυπωμένη από χρόνια εκτί-
μησή μας, ότι τα μνημόνια και η χρε-
οκοπία είναι δυνατόν να οδηγήσουν 
σε εθνικές τραγωδίες, είναι τώρα πιο 
ισχυρή παρά ποτέ.

Τι να περιμένουμε;
Κάπως έτσι φτάνουμε στο ερώτη-

μα: «Τι μπορεί να περιμένει η Ελλά-
δα από την Ευρώπη;». ∆υστυχώς, όχι 
πολλά, αφού η Ευρώπη οδεύει μεσο-
πρόθεσμα – σύμφωνα με εκτιμήσεις 
κορυφαίων ευρωπαϊκών προσωπι-
κοτήτων με ορίζοντα έως και διετίας 
– προς ένα είδος διάσπασής της, με 
αρκετά ενδεχόμενα: 
• αποχώρηση περιφερειακών ή υπό 
χρεοκοπία χωρών από το ευρώ, 

• αποχώρηση της Γερμανίας, 

• συρρίκνωση της ευρωζώνης σε ένα 
μικρότερο και περισσότερο βιώσιμο 
σχήμα υπό τη Γερμανία, 

• διάσπαση του ευρώ σε «σκληρό» 
και «μαλακό»,

• πλήρης διάλυση της ευρωζώνης.
Φυσικά, ίσως να μην δούμε τί-

ποτε από όλα αυτά να πραγματώνε-
ται σε βάθος μερικών χρόνων, όμως 
ήδη πρέπει να μετρήσουμε ως δεδο-
μένα τη διάρρηξη των πολιτικών δε-
σμών, την κατάρρευση της εμπιστο-
σύνης προς το ενιαίο νόμισμα και τον 
διαρκώς εξαπλούμενο «ευρωσκεπτι-
κισμό», που τείνει να μετατραπεί σε 
απόρριψη. Ενδεικτική είναι ακόμη 
η απροθυμία των μεγαλύτερων χω-
ρών της ανατολικής Ευρώπης, αλλά 
και της Σκανδιναβίας, για ένταξη στο 
ευρώ.

Στα στοιχεία προς εξέταση περι-
λαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμε-
νο να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και 
για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
ήδη η Βρετανία ενδέχεται να υλοποι-
ήσει την απειλή για δημοψήφισμα 
περί αποχώρησής της, ενώ η δυνα-
μική που ενδέχεται να αναπτυχθεί σε 
περίπτωση διάσπασης της ευρωζώ-
νης δεν είναι ακόμη δυνατόν να προ-
βλεφθεί.

Υπ’ αυτούς τους όρους, η παλαι-
ότερη διαπίστωση, ότι η Ελλάδα στε-
ρείται εναλλακτικών «πλάνων» και 
προετοιμασίας για δυσμενέστερες 
εξελίξεις, σήμερα προσλαμβάνει δι-

αστάσεις εγκλήματος.
Απόδειξη γι’ αυτό, η Κύπρος, η 

οποία, ύστερα από το γενναίο «Όχι» 
των Κυπρίων, βρέθηκε απαράσκευη 
να ζητιανεύει ψίχουλα βρίσκοντας 
απέναντί της – με κλειστές τις πόρτες 
– όλους όσοι στη Μεγαλόνησο, αλλά 
και κατά καιρούς στην Ελλάδα, θεω-
ρούνταν δυνάμει διασώστες. 

Η απάντηση, λοιπόν, που σήμε-
ρα θα μπορούσαμε να δώσουμε εί-
ναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν 
έχουν σχεδόν τίποτε να περιμένουν 
από μια γερμανική Ευρώπη, η οποία 
τις οδηγεί με ταχύτατα βήματα προς 
την αποικιοποίηση, με κίνδυνο ακό-
μη και απώλειας της εθνικής ανεξαρ-
τησίας ή και εδαφών τους.

Όμως Ευρώπη δεν είναι μόνο η 
Μέρκελ, ο Σόιμπλε και οι λοιποί Ευ-
ρωπαίοι αυλικοί τους. Υπάρχουν και 
όλοι όσοι βλέπουν το μέλλον τους 
τόσο σκοτεινό όσο το ελληνικό και 
αναζητούν, ή θα αναζητήσουν στο 
άμεσο μέλλον, την αποτροπή της δι-
κής τους αποικιοποίησης. Επιπλέ-
ον, στον πλανήτη, δεν υπάρχει μόνο 
η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος 
κόσμος, ισχυρές δυνάμεις οι οποίες 
βλέπουν με απολύτως εχθρική διά-
θεση την απόπειρα της Γερμανίας 
να κυριαρχήσει πλήρως στην ήπει-
ρό μας.

Το θεμελιώδες πρόβλημα εί-
ναι ότι δύο χώρες με «γωνιακή» γε-
ωστρατηγική θέση, όπως η Ελλάδα 
και η Κύπρος, δεν έχουν ούτε κόμ-
ματα εξουσίας ούτε «ελίτ» ικανές να 
δουν λίγο πέρα από τη μύτη τους και 
να αρχίσουν, έστω και τώρα, τις προ-
σπάθειες να δομήσουν στέρεες – και 
όχι ευκαιριακές και της τελευταί-
ας στιγμής – συμμαχίες και να επε-
ξεργαστούν εναλλακτικά πλάνα για 
όσα θα ζήσουμε το επόμενο διάστη-
μα. ∆υστυχώς, είναι ακόμη άγνωστο 
πώς θα αποκατασταθεί μια τόσο με-
γάλη δομική εθνική ανεπάρκεια..

Εθνική δομική ανεπάρκεια
Του Σταύρου Χριστακόπουλου

Ήδη ο «ευρωσκεπτικισμός» έχει σπάσει τα στενά όρια της περιφέρειας (του Νότου) και εξαπλώνεται

Η γερμανική πλήρης κυριαρχία στις χώρες του ευρώ θα είναι στο μέλλον τόσο ωμή και απροκάλυπτη

“ 

Τα μνημόνια και 
η χρεοκοπία 
είναι δυνατόν 
να οδηγήσουν 
σε εθνικές 
τραγωδίες
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«Κατάθλιψη είναι η ανικανότητα σύλλη-
ψης κάποιου μέλλοντος». 

Rollo May, 1909-1994, Αμερικανός ψυχολό-
γος

∆εν χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο για να το 
αντιληφθείς. Η συμμετοχή σου σε μια 
«αυθόρμητη» κινητοποίηση ή μια επί-
σκεψη στου χώρους διαδικτυακών συ-
ζητήσεων είναι αρκετή για να σε πείσει. 
Οι Έλληνες υποτροπίασαν. Τα τρωτά της 
εθνικής κατάθλιψης επέστρεψαν. 

Η 
πρώτη διαφορά σε σχέση με αρ-
κετούς μήνες παλαιότερα είναι 
πως, πλέον, η κατάσταση φορ-
τίζεται με όλες εκείνες τις εικό-

νες που συνθέτουν το πάζλ μια κατεστραμμέ-
νης χώρας. Ενός χρεοκοπημένου κράτους. Ει-
κόνες που, στις απαρχές της μνημονιακής πο-
λιτικής, ήταν δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαρυποινίτες κρατούμενοι δραπετεύουν 
από τις διαλυμένες φυλακές και σκορπούν τον 
τρόμο, νοσοκομεία αδυνατούν να περιθάλψουν 
τους ασθενείς τους. Στα σχολεία μοιράζονται 
φρούτα για να αντιμετωπιστούν τα επισιτιστικά 
προβλήματα των μαθητών. ∆είκτες φτώχειας, 
που συνηθίζαμε να ακούμε σε τηλεμαραθώνι-
ους για τριτοκοσμικές χώρες, ανακοινώνονται 
πια από την ΕΛΣΤΑΤ. Ακόμα και στην τελευ-
ταία άκρη του ελληνισμού, στην Κύπρο, διορ-
γανώνονται συναυλίες να μαζευτούν τρόφιμα.

Οι ελπίδες, που γέννησαν το κίνημα των 
πλατειών και τα λογής εγχειρήματα αυτο-ορ-
γάνωσης, τσουβαλιάστηκαν στα ποσοστά των 
αντιμνημονιακών κομμάτων. Για να επιστρέ-
ψουμε ξανά στην αναζήτηση «του από μηχα-
νής θεού», που έχει τη μία και μοναδική λύση 
και θα μας οδηγήσει εκ νέου «στο χαμένο μας 
παράδεισο»...

Όμως υπάρχει και μια δεύτερη σπουδαία 
διαφορά. Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά τον 
τρόπο εκείνο με τον οποίο απελευθερωνόμα-
στε από την εθνική μας κατάθλιψη. Γνωρίζου-
με πολύ καλά τους τρόπους με τους οποίους 
το μισό βήμα μας γκρεμίζει δεκάδες βήματα 
των αντιπάλων μας. 

Ένας λαός σε κίνηση, που αντιπαρατίθεται 
σε όλα τα μέτωπα με τον κατακτητή και τους 
πρόθυμους συμμάχους του, αλλάζει. Μαζί 
με αυτόν, αλλάζει κι ο τόπος του και κυρίως 
το μέλλον του. Ένας λαός σε κίνηση δεν δίνει 
χώρο σε λογής τυχοδιώκτες, να αναγγείλουν 
τα ανέξοδα συνθήματά τους. ∆εν επιτρέπει 
στους τηλεοπτικούς «αναλυτές» να συνθέτουν 
εύκολα τα διλήμματα και τους εκβιασμούς. 

Ένας λαός σε κίνηση διαβάζει, μελετά και 
αναζητεί. Από τρόπους συλλογικής επιβίω-
σης και αυτο-οργάνωσης, μέχρι καινοτόμες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτο-
βουλίες. Από δομές και θεσμούς για μια νέα 
«κρατική μηχανή» μέχρι μια ολοκληρωμένη 
εθνική στρατηγική στο νέο γεωπολιτικό πλαί-

σιο της περιοχής μας. 
Ας παραφράσουμε τον Ρόλλο Μέι. Αν 

έχουμε τη δυνατότητα να συλλάβουμε το 
όποιο μέλλον μας, θα σταματήσουμε να έχου-
με, ως έθνος, κατάθλιψη. Και αυτή η σύλληψη 
προϋποθέτει τη δική μας κίνηση, τη δική μας 
εγρήγορση. Έστω και ασχεδίαστη. 

Αν φαίνεται σε κάποιους εξιδανικευμέ-
νη η προσέγγισή μας, ας μιλήσουμε μια άλλη 
γλώσσα. Ο κύριος Σαμαράς, «στο τραπέζι των 
εκβιασμών» για την Κύπρο, προσέθεσε ακό-
μη μια πινελιά στο πορτρέτο του, που αρχί-
ζει προκλητικά να θυμίζει εκείνο του Γιώρ-
γου Παπανδρέου. Είναι εμφανές πως μόνο 
ένα διαπραγματευτικό χαρτί μπορεί να αντιτά-
ξει, όπως και οι προκάτοχοί του. Το ενδεχόμε-
νο να τον ρίξουμε. Το ενδεχόμενο να «πέσει». 
Ας του το δώσουμε!

Οι κυβερνητικοί εταίροι, στο εσωτερικό 
της τρικομματικής κυβέρνησης, εμφανίζουν 
μόνο τηλεοπτικού τύπου αντιστάσεις. Τίποτα 
περισσότερο ή λιγότερο. Ένα λαός σε κίνηση, 
που θα αύξανε προοδευτικά τις αντιστάσεις 
του, θα ανάγκαζε τα κόμματα της συμπολίτευ-
σης να μην αρκούνται σε τηλεοπτικές αντιστά-
σεις. ∆ιότι η πίεση στα κόμματα της συμπο-

λίτευσης δεν μειώνει απλά την επιρροή τους, 
αλλά μπορεί να τα οδηγήσει στο οριστικό τους 
τέλος. Πράγμα σημαντικό, διότι τα κόμματα 
αυτά αποτελούν, ακόμη και στις μέρες μας, τον 
θεματοφύλακα σειράς ιδεολογικών γνωρι-
σμάτων και αντιλήψεων, που έδρασαν και ρή-
μαξαν τον τόπο μας.

Ακόμη και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η 
στιγμή αυτή είναι ευνοϊκή. Στην Πορτογαλία, 
τα δικαστήρια έχουν αναλάβει την ευθύνη να 
δώσουν κυβέρνηση στη χώρα, στην Ιταλία, 
ακόμα προσπαθούν να σχηματίσουν κυβέρ-
νηση, ένα μήνα μετά τις εκλογές. Ο Ολάντ βλέ-
πει τη δημοτικότητά του να κατακρημνίζεται 
και ψελλίζει άναρχες αντιγερμανικές θέσεις, 
ενώ, ακόμα και αυτοί που παλιότερα εκβίαζαν 
την Ελλάδα, ασκούν κριτική στη Μέρκελ!

Ωστόσο, ο δρόμος για την επανεκκίνηση 
της ελληνικής αμφισβήτησης έχει να αντιμε-
τωπίσει ένα δομικό πρόβλημα. Την «κατα-
σταλτική» παρουσία και πολιτική δράση των 
αντιμνημονιακών κομμάτων. Τα οποία γνωρί-
ζουν καλά πως μια υπέρβαση από την πλευρά 
του λαού θα αναδείξει τις αδυναμίες τους, τις 
εσωτερικές αντιφάσεις τους ή τις προκλητικές 
συμφωνίες τους. Γνωρίζουν πολύ καλά πως 
ένας λαός που πετυχαίνει νίκες ή θέτει εκεί-
νος τα ζητήματα θα τους «τρέχει» και δεν θα 
τους «χαριστεί» όταν, και αν, δουν τις χειραψί-
ες τους να γίνονται με φόντο, πλέον, το Μέγα-
ρο Μαξίμου. Η «τηλεοπτική» αντιπολίτευση 
τούς ταιριάζει και δίνουν ήδη ελάχιστη σημα-
σία στην ανάδειξη ή τη γέννηση κινηματικών 
πρωτοβουλιών.

Το βάρος αυτής της κίνησης πέφτει σε 
εμάς. Ο ποιητής μας είχε προειδοποιήσει: 
«Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ». 

Η ώρα της επανεκκίνησης; 
Υποτροπή της εθνικής κατάθλιψης, όμως τώρα ξέρουμε...

Του Κωνσταντή Σεβρή

Ο κύριος Σαμαράς, «στο τραπέζι των εκβιασμών» για την Κύπρο, προσέθεσε ακόμη μια 
πινελιά στο πορτρέτο του, που αρχίζει προκλητικά να θυμίζει εκείνο του Γιώργου Παπαν-
δρέου.

Η κυβέρνηση Σαμαρά, με την εκκένωση της 
κατάληψης, προβόκαρε τον εαυτό της. Το 
θέμα όμως είναι ότι δεν έγινε αντιληπτό 
από τον αναρχικό χώρο πως ήταν ευκαιρία 
το ζήτημα της στέγης να μπει από τα κάτω, 
από την κοινωνία.

Η κατάληψη όμως αυτή πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε, δεν αποτελούσε μια συμβολική πρά-
ξη ενός κινήματος που θέτει στην κοινωνία 
το αίτημα της στέγης, αλλά μια παγιωμέ-
νη κατάσταση που αφορούσε τον αναρχικό 
χώρο.

∆υστυχώς, και όταν η κυβέρνηση πέταξε το 
μπαλάκι με την εκκένωση, ο αναρχικός χώ-
ρος δεν έπιασε την πάσα και συνέχισε να 
κάνει το ίδιο λάθος που έκανε και πριν 30 
χρόνια στα Εξάρχεια.

∆ηλαδή, μια επιτροπή υπεράσπισης και ανά-
κτησης του χώρου, αντί, με την ευκαιρία που 
δόθηκε, να βάλει στην κοινωνία το γενικό-
τερο πρόβλημα της στέγης και των άστεγων 
έδειξε ότι την ενδιαφέρουν μόνο τα του οί-
κου του.

Είναι αλήθεια πως κάποια στιγμή είδα ένα πανό 
να προτρέπει σε κατάληψη των άδειων σπι-
τιών, αλλά αυτό δεν είχε συνέχεια και, στην 
επόμενη συγκέντρωση, επανήλθαν στα 
γνωστά μοιράζοντας χαρτιά για τον Καπε-
τανόπουλο, πέφτοντας στην μόνιμη παγίδα 
του δίπολου καταστολή-αντικαταστολή. Θα 
πει κάποιος, να μην υπερασπιστούμε τον 
σύντροφο; Ναι, να τον υπερασπιστείς, αλλά 
πρέπει να δεις ότι μια αντιπαράθεση με το 
κράτος σε στρατιωτικό επίπεδο, οδηγεί σε 
έναν φαύλο κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ.

Είναι αλήθεια πως ένα κίνημα που θα έθετε το 
αίτημα και τον στόχο κατάληψης των άδειων 
σπιτιών θα ήταν ένα ώριμο κίνημα που θα 
μπορούσε να βάλει πάρα πολλά άλλα πράγ-
ματα. Τέτοιο κίνημα, όμως, δεν υπάρχει, και 
θα μπορούσε να μπει για ζύμωση, γιατί δεν 
ξέρουμε αύριο τι μας ξημερώνει και μπορεί 
ο κόσμος να αφήσει τους καναπέδες.

Όμως, για να αποκαλυφθούν οι κυβερνώντες 
που λένε πως οι άστεγοι είναι τάχα συνέ-
πεια της δυσκολίας που υπάρχει, ας ρίξου-
με στο τραπέζι ένα ρεφορμιστικό αίτημα για 
να δούμε τις προθέσεις τους.

Έχουμε όλοι καταλάβει πως, για πολλούς αν-
θρώπους, που δεν έχουν εισοδήματα αλλά 
έχουν μαγαζιά ή σπίτια, αυτό είναι πλέον 
βάρος γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώ-
σουν τα χαράτσια, αλλά ούτε υπάρχει δυνα-
τότητα να πουλήσουν για να ρεφάρουν.

Πολλοί απ’ αυτούς, λοιπόν, δεν θα είχαν αντίρ-
ρηση να δώσουν το μαγαζί ή ακόμα και μια 
γκαρσονιέρα, για να μείνουν εκεί άστεγοι 
εφ’ όσον απαλλαγούν από φόρους και τέλη.

Είναι απαράδεκτο, σήμερα, να ξαναγυρίζου-
με σε εποχές που οι άνθρωποι έμεναν στον 
δρόμο.

Ας κινητοποιηθούν οι δήμοι, λοιπόν, με τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες τους, να βρουν κάπου 
να μείνουν οι άστεγοι.

Για να δούμε αν τη λέξη που φοριέται τελευ-
ταία, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, την εννοούν και να δού-
με τον κύριο Στουρνάρα πόσο κοστολογεί το 
μέτρο αυτό σύμφωνα με το οποίο μπορούμε 
ακόμα να λεγόμαστε άνθρωποι.

Παναγιώτης Κόρπας, εκπαιδευτικός

Βίλα Αμαλία 
και άστεγοι...

“ 

Ο ποιητής μας είχε 

προειδοποιήσει: 

«Για να γυρίσει 

ο ήλιος, θέλει δουλειά 

πολλή».
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«Στο βάθος κήπος», γράφουν οι 
ταβέρνες στην Αθήνα, θέλοντας 
να πληροφορήσουν τους υπο-
ψήφιους πελάτες τους ότι πίσω 
από την τσιμεντένια πρόσοψη 
υπάρχει μια ειδυλλιακή αυλή, 
για να απολαύσουν το φαγητό 
και το ποτό τους, ανάμεσα σε 
δέντρα και γλάστρες. Στην Κύ-
προ είναι ανάποδα τα πράγ-
ματα. Πίσω από την τσιμεντέ-
νια πραγματικότητα που ζούμε 
αυτή την περίοδο, οδηγούμα-
στε σε ένα μέρος πιο αποτρό-
παιο, «Στο βάθος: επιστροφή 
του σχεδίου Ανάν» .

Μ 
ετά την απόρριψη του 
σχεδίου Ανάν, η Κύ-
προς βρισκόταν σε 
πλεονεκτική θέση. Είχε 

καλή ηγεσία, καλή οικονομία και 
ήταν ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που τότε σε θωράκιζε αρκε-
τά. Για όσους θέλουν να μιλήσουν με 
χαιρεκακία για τη σημερινή στάση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να 
τονίσω ότι στη σύγχρονη ανθρώπι-
νη ιστορία, που χαρακτηρίζεται από 
συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές, εν-
νέα χρόνια είναι πάρα πολλά για την 
αλλαγή παραδείγματος. Μέσα σε εν-
νέα χρόνια συνέβησαν αρκετά (μεί-
ωση της αμερικανικής πρωτοκαθε-
δρίας, ανάδυση άλλων πόλων δύνα-
μης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αδιαμ-
φισβήτητη υπεροχή της Γερμανίας, 
διάσταση ευρωπαϊκού Νότου και 
Βορρά, οικονομική εξαθλίωση της 
Ελλάδας κ.λπ.)

Τότε, λοιπόν, μετά το 2004, 
έπρεπε η Κύπρος να αποδυναμω-
θεί. Να χάσει δύο από τα πλεονεκτή-
ματά της, την ηγεσία και την οικονο-
μική σταθερότητα. Ο Αναστασιάδης 
ήταν καμένο χαρτί, γελοιοποιημέ-
νος, τα δύο τρίτα του κόμματός του 
δεν τον ακολούθησαν στην πορεία 
του υπέρ του σχεδίου Ανάν. Έπρε-
πε να βρεθεί ο «χρήσιμος ηλίθιος», 
δηλαδή ο Χριστόφιας. Άνθρωπος 
ανίκανος, ημιμαθής, χωρίς δεξιότη-
τες, που ήξερε απλώς να διευθύνει 
ένα παρωχημένο, σταλινικού τύπου, 
κόμμα της εποχής του Ψυχρού Πο-
λέμου, ιδεοληπτικός και κοντόφθαλ-
μος, που θα υποδυόταν τον πρόεδρο 
για πέντε χρόνια.

Χαρακτηριστικά, συγγενικό του 
πρόσωπο, σε συνέντευξη σε κυπρι-
ακή εφημερίδα, λίγο πριν τις εκλο-
γές του 2008, ανέφερε ότι έκλαιγε 
στο σπίτι του με λυγμούς, το 1989, 
για την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης. Άνθρωπος που, το 1989, 
δεν είχε καταλάβει γιατί κατέρρεε η 
Σοβιετική Ένωση και θρηνούσε, μά-
λιστα, για το μοντέλο αυτό, ανέλαβε 
να το παίξει πρόεδρος της σύγχρο-
νης Κύπρου. Όλοι αγωνίστηκαν για 
να νικήσει ο κ. Χριστόφιας, οι Αμερι-
κανοί, το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ντόρας Μπακογιάννη, το ΝΑΤΟ, η 
ΣΙΑ και η προδοσία (αυτό είναι από 
άλλο ανέκδοτο), η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, η ηγεσία του ∆ΗΣΥ, οι Άγγλοι 
και όλη η σάρα και η μάρα της γης. 
Γιατί; Γιατί ήταν ο «χρήσιμος ηλίθι-
ος», που θα διευθετούσε τους δύο 
πρώτους στόχους. Την απομάκρυν-
ση του Τάσσου Παπαδόπουλου και 
την οικονομική καταβαράθρωση 
της Κύπρου. Γράφοντας στο ιστολό-
γιό μου, στις 11 Ιουλίου του 2011, 
λίγο μετά το άκουσμα της έκρηξης 
στο Μαρί, τόνισα:

«Κύριε Χριστόφια, παραιτήσου, 
δεν πάει άλλο. Παραιτήσου, αποδεί-
χτηκες λίγος και μικρός. ∆ιέλυσες 
το Κυπριακό, διέλυσες την οικονο-
μία, διέλυσες την κοινωνία ενισχύο-
ντας την τάση για έναν Κύπριο χωρίς 
Μνήμη, Ύπαρξη και Ιστορία, χωρίς 
Αρχές και Αξίες, γέμισες τον τόπο με 
τα λαμόγια σου, που επέπεσαν σαν 
πεινασμένες μύγες, σαν χταπόδια 
τραβούν από ταμεία, επιχορηγήσεις, 
αποζημιώσεις, συμβάσεις, προσφο-
ρές, χρηματοδοτήσεις. Τώρα αυτό, 
αυτή η ασύλληπτη τραγωδία. ∆εν 
χρειάζεται να πάρεις όλη την Κύπρο 
στον τάφο. Παραιτήσου».

Πράγματι, αποχωρώντας ο Χρι-
στόφιας, πήρε όλη την Κύπρο στον 
τάφο. Οι ευθύνες της διακυβέρνη-
σής του είναι απίστευτες, το όνομά 
του είναι συνώνυμο της καταστρο-
φής της Κύπρου.

Γι’ αυτό, ως πρώτο μέτρο, για να 
αποκατασταθεί το αίσθημα του δι-
καίου, προτείνω η Βουλή να ψηφί-
σει το κούρεμα των περιουσιακών 
στοιχείων του ΑΚΕΛ κατά 35%. ∆εν 
μπορώ να κατανοήσω γιατί οι κατα-
θέτες να χάνουν σχεδόν όλα τα περι-
ουσιακά τους στοιχεία και το πολιτι-
κό κόμμα, που ευθύνεται για την κα-
τάντια αυτή, να παραμένει αλώβητο. 
Οικήματα, οχήματα, καταθέσεις, επι-
χειρηματικές δραστηριότητες του 
ΑΚΕΛ, πρέπει να κουρευτούν κατά 
35% και να δοθούν στο ταμείο σω-
τηρίας της Κύπρου. Έτσι θα μάθουν 
και τα κόμματα, όλα τα κόμματα και 
ο ∆ΗΣΥ και το ∆ΗΚΟ και η Ε∆ΕΚ , 
ότι τα λάθη και οι λοβιτούρες και τα 
ρουσφέτια έχουν ένα κόστος. Ότι οι 
πολιτικές ευθύνες έχουν κόστος.

Ποινική έρευνα για τους υπεύ-
θυνους της οικονομικής κατα-

στροφής 

Η Κύπρος αποδυναμώθηκε, ο κυ-
πριακός ελληνισμός πληρώνει τα 
σπασμένα με ανεργία, πείνα, μείω-
ση των οικονομικών του δυνατοτή-
των, με αίσθημα ανασφάλειας, με 
φυγή των προσοντούχων και δυνα-
μικών νέων του σε άλλες χώρες. Για 
να αποκατασταθεί το περί δικαίου 
αίσθημα των πολιτών πρέπει να συ-
σταθεί αμέσως επιτροπή για διερεύ-
νηση όλων των πτυχών αυτής της 
πορείας (ποινικές, πολιτικές, οικονο-
μικές ευθύνες κ.λπ.) Ποιοι εγκλημά-
τησαν από ανευθυνότητα ή, ακόμη, 
γιατί τσέπωσαν αρκετά. Φέρνω το 
παράδειγμα των ελληνικών ομολό-
γων, που η αγορά τους ήταν βασική 
στην οικονομική κατρακύλα της Κύ-

πρου. Πολλοί το αναφέρουν, ότι δη-
λαδή εκτεθήκαμε στα ελληνικά ομό-
λογα λες και η Κύπρος, από εθνική 
ομοψυχία, έτρεξε να βοηθήσει την 
Ελλάδα, και εν τέλει την πλήρωσε. Η 
πραγματικότητα είναι άλλη. Οι Κύ-
πριοι τραπεζίτες πήραν από δεύτε-
ρο και τρίτο χέρι, κατ’ ακρίβειαν ξε-
φόρτωσαν τους Γερμανούς από τα 
ελληνικά ομόλογα. Οι Γερμανοί, για 
να δελεάσουν τους Κύπριους να τα 
πάρουν, πλήρωσαν και τη σχετι-
κή μίζα, που κάποιοι την τσέπωσαν. 
Όταν οι πονηροί Γερμανοί ξεφορτώ-
νονται κάτι, σημαίνει ότι αυτό δεν θα 
πάει καλά. Ποιοι είναι, λοιπόν, αυ-
τοί που βοήθησαν τους Γερμανούς, 
οδήγησαν τις τράπεζες τους σε χρε-
οκοπία και ωφελήθηκαν και οι ίδιοι; 
Υπάρχουν ποινικές ευθύνες ακό-
μη και από την πλευρά των Γερμα-
νών. Όπως με τις μίζες της Ζήμενς 
έτσι και τώρα, η κάτω από το τρα-
πέζι παράδοση χρημάτων είναι πα-
ράνομη. Και η επιτροπή πρέπει να 
ψάξει και από την πλευρά της Γερ-
μανίας για παρατυπίες και συμμε-
τοχή στο έγκλημα. Ακόμη, υπήρχε 
πολιτική διαπλοκή; Κύπριοι πολιτι-
κοί που σιώπησαν με το αζημίωτο; 
Όπως για το θέμα των εννέα δισ. της 
Λαϊκής;

Εν τέλει, επειδή ο κόσμος θα 

οδηγηθεί στην απελπισία, πρέπει 
τάχιστα να συσταθεί η επιτροπή και 
κάποιοι να οδηγηθούν στο δικαστή-
ριο και να πληρώσουν, πολιτικοί, 
τραπεζίτες, υπηρεσιακοί παράγο-
ντες. Το θεωρώ απαραίτητο. Μόνο 
αν ικανοποιηθεί το περί δικαίου αί-
σθημα του λαού θα μπορέσει κι αυ-
τός να ανασκουμπωθεί για δουλειά 
και βελτίωση των συνθηκών της 
ζωής του, που θα βελτιώσουν και 
τις αντιστάσεις της Κύπρου. Όταν 
οι ένοχοι οδηγηθούν στο δικαστή-
ριο θα είναι μια κίνηση με τεράστια 
συμβολική σημασία: ότι η Κύπρος 
θα αρχίσει ξανά τον αγώνα και θα τα 
καταφέρει. Αν δεν ικανοποιηθεί το 
περί δικαίου αίσθημα του λαού ση-
μαίνει ότι συντείνουμε να οδηγηθεί 
στην παραίτηση, την αδιαφορία, τον 
ωχαδελφισμό, την παράδοση.

Επιτροπή λογιστικού ελέγχου 

Αυτή η επιτροπή έγινε και σε άλλες 
χώρες και αποδείχτηκε πολύ αποτε-
λεσματική. Και στην Κύπρο, αν ανα-
σκουμπωθούμε για δουλειά, μετά 
το χαστούκι που φάγαμε, πρέπει να 
πάμε πολύ βαθιά, να δούμε τα οικο-
νομικά μας από το 1974 έως τα σή-
μερα. Πρέπει να συγκροτηθεί αυτή 
η επιτροπή, για να εξετάσει όλα τα 
δάνεια της Κύπρου, ένα ένα. 
Από πού τα πήρε, πότε και 

Του Σάββα Παύλου

Κούρεμα 35% της περιουσίας του ΑΚΕΛ
Η Κύπρος αποδυναμώθηκε, ο κυπριακός ελληνισμός πληρώνει τα σπασμένα

Πίσω από την τσιμεντένια πραγματικότητα που ζούμε αυτή την περίοδο οδηγούμαστε σε ένα μέρος πιο απο-
τρόπαιο, «στο βάθος: επιστροφή του σχεδίου Ανάν» .

»
“ 

Πρέπει τάχι-

στα να συσταθεί 

η επιτροπή και 

κάποιοι να οδη-

γηθούν στο δι-

καστήριο και να 

πληρώσουν.
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» πόσα πήρε, πού δόθηκαν τα λε-
φτά αυτών των δανείων, πόσα 

αποπληρώθηκαν, με ποιο τόκο, πόσα 
υπολείπονται, ποιοι αξιωματούχοι υπέ-
γραψαν για τα δάνεια αυτά. Και για όλα 
να πληροφορήσει τον λαό. Μόνο με τον 
αυστηρό έλεγχο του παρελθόντος θα κα-
τανοήσουμε το παρόν και θα προφυλα-
χθούμε στο μέλλον. Και όπου υπάρχει 
παρατυπία, σπατάλη και απάτη, να κα-
ταγγελθεί και να αποδοθούν ευθύνες.

Φυσικός πλούτος της Κύπρου

Ας μη μακρηγορήσουμε άλλο. Στην ιστο-
ρία οι απρόβλεπτοι παράγοντες αναδύο-
νται κάθε τόσο και αλλάζουν τα δεδομέ-
να. Η οικονομική κατακρήμνιση της Κύ-
πρου έγινε, όπως και η αλλαγή ηγεσίας. 
Ήρθε η ώρα του Αναστασιάδη, μετά την 
πενταετία κατά την οποία ο κ. Χριστόφιας 
υποδυόταν τον πρόεδρο της Κύπρου. Θα 
είναι ο Αναστασιάδης ο μοιραίος πρό-
εδρος που θα ολοκληρώσει το σχέδιο; 
Όμως, στο μεταξύ, αναδύθηκε ένας άλ-
λος παράγοντας, που δίνει ελπίδες για το 
μέλλον, αποτρέπει την πλήρη απελπισία 
και ενισχύει αντιστάσεις. Και αυτός ο πα-
ράγοντας είναι το φυσικό αέριο. Πρέπει 
λοιπόν φτηνά και ανέξοδα να απαλλοτρι-
ωθεί και αυτό από διάφορους αετονύχη-
δες, για να φτάσουν στον τελικό στόχο; Τι 
θα γίνει, λοιπόν; Καλώ την Ε∆ΕΚ και τις 
άλλες πολιτικές δυνάμεις να συγκροτή-
σουν ανεξάρτητη Επιτροπή (από πολιτι-
κούς, νομικούς και, κυρίως, εμπειρογνώ-
μονες για το θέμα αυτό), που θα παρακο-
λουθεί όλη τη σχετική κυβερνητική δρα-
στηριότητα, θα κρίνει, θα εισηγείται, θα 
προειδοποιεί, θα πληροφορεί τον λαό. Η 
επιτροπή αυτή, μόνη της έγνοια θα έχει 
να προστατεύσει τον φυσικό πλούτο του 
νησιού από ανοησίες και σκοπιμότητες, 
ενδυναμώνοντας έτσι τη θέση της Κύ-
πρου.

Τώρα που δεν χωράει πια καμία αμφι-

βολία για το ποιοι είναι οι προδότες σ’ 

αυτόν τον τόπο, ας θυμηθούμε ξανά το 

πρώτο μεγάλο σκάνδαλο της κυβέρνη-

σης Αναστασιάδη, που δεν είναι καθό-

λου άσχετο με την κατάρρευση της οικο-

νομίας μας. Η κατάρρευση της οικονομί-

ας μας αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη 

συνθηκολόγησή μας και την κατάργη-

ση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, δια μέ-

σου ενός νέου σχεδίου Ανάν, το οποίο θα 

φτάσει σε μας πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι 

όλοι περιμέναμε. 

Ο 
ασκός του Αιόλου άνοιξε και 
ό,τι δεν κατάφεραν οι ναινέ-
κοι το 2004, θα προσπαθή-
σουν να το καταφέρουν τώρα 

με την πτώχευσή μας. ∆εν είναι τυχαίο ότι 

όλοι όσοι βγήκαν να υπερασπιστούν τώρα 

τον Αναστασιάδη ήταν οι τότε ένθερμοι υπο-

στηρικτές του σχεδίου Ανάν. ∆εν είναι τυχαί-

ος ούτε ο διορισμός των Χαραλάμπους και 

∆ρουσιώτη στο γραφείο τύπου του Προε-

δρικού. Ο πολύ βλάξ και νάρκισσος Στυλια-

νίδης τους διόρισε εκεί, διότι ξέρει πως τώρα 

θα χρειαστεί ανθρώπους καλά εκπαιδευμέ-

νους και στην προπαγάνδα και στην κατασυ-

κοφάντηση των δικαιωμάτων του λαού μας. 

∆εν είναι τυχαία και η ματαίωση της γιορτής 

της 1ης Απριλίου με το πρόσχημα της οικο-

νομικής κρίσης. Ωσάν και δεν μπορούσε να 

γίνει μια λιτή εκδήλωση ή ωσάν να μην μπο-

ρούσε την εκδήλωση να τη χρηματοδοτή-

σει ο κόσμος που συρρέει στο γήπεδο κάθε 

χρόνο. Ο Μακάριος ∆ρουσιώτης τώρα δι-

καιώνεται. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας 

∆ΕΝ θα γιορτάσουμε την ένδοξη ΕΟΚΑ και 

μάλιστα επί Προεδρίας του «εθνικόφρονα» 

Αναστασιάδη. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αυ-

τοί που μας παρότρυναν με δηλώσεις τους 

να ψηφίσουμε Αναστασιάδη, ο οποίος έβαλε 

κυβερνητικό εκπρόσωπό του έναν ναινέκο 

και ο οποίος με τη σειρά του διόρισε τον κατ’ 

εξοχήν πολέμιο της ΕΟΚΑ, Μακάριο ∆ρου-

σιώτη, στο Προεδρικό, αντί να ζητούν τις πα-

ραιτήσεις και του Αναστασιάδη και του Στυ-

λιανίδη, και κυρίως  του ∆ρουσιώτη, τώρα 

ματαιώνουν την καθιερωμένη γιορτή της 

ΕΟΚΑ. Αν μη τι άλλο, η γιορτή έπρεπε να 

γίνει για να δώσουμε ξανά ΟΛΟΙ τον όρκο 

πως αυτήν την πατρίδα θα τη σώσουμε ξανά, 

να πάρει κουράγιο ο κόσμος και να ξαναθυ-

μηθεί ότι μόνο με αγώνες αποκτούν οι λαοί 

τη λευτεριά τους.

Είναι γνωστό ότι, στις γιορτές της 25ης 

Μαρτίου και 1ης Απριλίου, οι πολιτικοί του 
∆ΗΣΥ φόρεσαν και θα φορέσουν τις φου-
στανέλες τους και θα πάρουν σβάρνα τα χω-
ριά να καθησυχάσουν τους πολύ εκνευρι-
σμένους οπαδούς τους, οι οποίοι, με την 
πρώτη εβδομάδα της διακυβέρνησης Ανα-
στασιάδη, ένιωσαν στο πετσί τους και στην 
τσέπη τους την ανικανότητα και τις μειωμέ-
νες αντιστάσεις όλου του κυβερνητικού φά-
σματος έναντι των εχθρών μας. Αυτές τις μέ-
ρες, που θυμόμαστε τις θυσίες των προγό-
νων μας, ας τις χρησιμοποιήσουμε κι εμείς, 
ξεσκεπάζοντας τους επετειακούς φουστανε-
λάδες, ζητώντας την άμεση παραίτηση και 
του ∆ρουσιώτη και του Στυλιανίδη. Αν οι 
υποτακτικοί του Αναστασιάδη, δηλαδή όλοι 
οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ που τον βοήθησαν 
να βγει στην εξουσία, ∆ΕΝ καταφέρουν ή 
δεν θέλουν να παραιτήσουν τον ∆ρουσιώτη, 
τότε ας παραιτηθούν οι ίδιοι. Υπάρχουν άλ-
λοι αγωνιστές που δεν έχουν κατεβάσει ακό-
μη τα βρακιά.

Του Βάσου Φτωχόπουλου

Ό,τι δεν κατάφεραν οι ναινέκοι το 2004, θα προσπαθήσουν να το καταφέρουν τώρα

EOKA και ∆ρουσιώτης

“ 

Αν μη τι άλλο, η γιορ-

τή έπρεπε να γίνει για 

να δώσουμε ξανά ΟΛΟΙ 

τον όρκο πως αυτήν την 

πατρίδα θα τη σώσουμε 

ξανά, να πάρει κουράγιο 

ο κόσμος και να ξαναθυ-

μηθεί ότι μόνο με αγώ-

νες αποκτούν οι λαοί τη 

λευτεριά τους.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι ναινέκοι το 2004, θα προσπαθήσουν να το καταφέρουν τώρα με 
την πτώχευσή μας

Ήταν ο «χρήσιμος ηλίθιος», ο κύριος 
Χριστόφιας; 



Αριθμός φύλλου 92                ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Απριλίου 201312

Κάποιοι στοιχημάτιζαν πως, όταν 
θα άνοιγαν οι κυπριακές τράπε-
ζες, στις 28 Μαρτίου, θα γινόταν 
ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι 
πολιτικοί καλούσαν τον κόσμο να 
επιδείξει ψυχραιμία, ενώ πολλά 
ξένα πρακτορεία ειδήσεων έστη-
σαν από νωρίς καρτέρι έξω από 
τις τράπεζες για να καλύψουν το 
γεγονός. Κι όμως, αν περνούσε 
κανείς από τις τράπεζες εκείνη 
την Πέμπτη, θα έβλεπε νέους να 
δίνουν τη σειρά τους σε ηλικιω-
μένους, άλλους να στέλνουν όσα 
λεφτά μπορούσαν στα παιδιά 
τους, στο εξωτερικό, κι άλλους 
να καταθέτουν στο εθνικό ταμείο 
αλληλεγγύης. Τα ξένα πρακτο-
ρεία δε, τα οποία δεν είδαν αίμα 
στις 12 το μεσημέρι, με το άνοιγ-
μα των τραπεζών, ήλπιζαν ότι θα 
γινόταν ο πόλεμος στις 3 η ώρα, 
όταν θα σχολούσαν οι Κύπριοι 
από τις δουλειές τους, αλλά έπε-
σαν πολύ έξω.

Ε 
ιδικά το θέμα με το ταμείο 
αλληλεγγύης είχε πά-
ρει τεράστιες διαστάσεις, 
μετά και το ΟΧΙ της κυ-

πριακής Βουλής για το πρώτο κού-
ρεμα. Χιλιάδες συμπατριώτες μας 

έπαιρναν τηλέφωνο στις ραδιοφω-
νικές εκπομπές προσφέροντας ση-
μαντικά ποσά για και σωθεί ο τόπος. 
Χαρακτηριστικός, ήταν ο παππούς 
της ΕΟΚΑ, που κάλεσε όλους τους 
αγωνιστές να δώσουν τις συντάξεις 
τους για την Κύπρο. Βέβαια, όταν 
αποφασίστηκε από την κυβέρνη-
ση να συστήσει το εθνικό ταμείο αλ-
ληλεγγύης ήταν αργά, διότι η Τρόι-
κα και το Γιούρογκρουπ είχαν επι-
βάλει το κούρεμα των καταθέσεων 
της Τράπεζας Κύπρου και τη «φρό-
νιμη» χρεοκοπία της Λαϊκής Τρά-
πεζας.

Ενώ η τέως και η νυν κυβέρνη-
ση αλληλοκατηγορούνταν,  ο κυπρι-
ακός ελληνισμός έψαχνε και έβρι-
σκε ψύχραιμες λύσεις για το πώς θα 
ξεπεράσει αξιοπρεπώς την δεύτερη 
κατοχή που επιβλήθηκε στο νησί. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως οι 
αγορές σπόρων λαχανικών αυξή-
θηκαν, ενώ των λουλουδιών μειώ-
θηκαν. ∆ηλαδή, πολλοί θα χρησιμο-
ποιήσουν ένα κομμάτι του κήπου ή 
ακόμα και του μπαλκονιού τους για 
να φυτέψουν ντομάτες, αγγούρια και 
άλλα λαχανικά πρώτης ανάγκης.

Ακόμα και αν ορισμένοι λένε 
πως θα ’ρθει η ανάπτυξη και η ανά-
καμψη σε τρία χρόνια, εμείς ξέρου-
με πως δεν είναι τόσο απλά τα πράγ-
ματα, ειδικά για ένα νησί σαν την 

Κύπρο. Αισιοδοξία δείχνει η αντί-
δραση των Κυπρίων, οι οποίοι δεν 
αφήνουν εύκολα τον διπλανό τους 
άστεγο ή νηστικό.  Να σημειώσου-
με ακόμα πως η συναυλία που έγι-
νε την 1η Απριλίου στη Λευκωσία 
για το μάζεμα τροφίμων, φαρμάκων 
κ.λπ., που θα προσφερθούν στα κοι-
νωνικά παντοπωλεία, είχε τεράστια 
ανταπόκριση. Αν μη τι άλλο, και αν 
όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς που 
προσέφεραν έδειξαν αλληλεγγύη 
και έδωσαν ελπίδα για τις επόμενες 
μέρες.

Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να 
θέλουμε να δείξουμε υπεραισιο-
δοξία, η πρώτη αντίδραση των Κυ-
πρίων απέδειξε σε ξένους και ντό-
πιους επίδοξους νέους αποικιο-
κράτες πως δεν μπορείς να επενδύ-
εις στον πανικό ενός λαού. Ακόμα κι 
αν δεν γέμισαν οι δρόμοι, ακόμα κι 
αν δεν έγιναν τεράστιες σε όγκο δια-
δηλώσεις, το πρώτο βήμα έγινε. Αυ-
τές οι κοινότητες των Ελλήνων μπο-
ρούν και πρέπει να κτίσουν άλλο γα-
λαξία. Μετά και την διαπίστωση πως 
θα απεμπλακούμε από το μνημόνιο 

σε 22 χρόνια, περιμένουμε πολύ 

δυσκολότερες μέρες. Το ζήτημα εί-

ναι να καλύψουμε τις ανάγκες μας 

και να στραφούμε ο ένας στον άλλο, 

χωρίς πολλές φανφάρες. Ο αγώνας 

θα είναι σκληρός και πολύπλευρος. 

Και ας μείνει η φράση που ακού-

στηκε πολλάκις τις τελευταίες μέρες: 

«Εν θα πεθάνουμεν, ρε κουμπάρε, 

εν να το παλέψουμεν…»

     ΕΚΛΟΓΕΣ     ΚΥΠΡΟΣ

Στις 2 Απριλίου 2013, διεξήχθη-
σαν, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας, εκλογές για το Νομαρχι-
ακό Τμήμα της Α∆Ε∆Υ στην Αχα-
ΐα. Το κλίμα που επικρατούσε χα-
ρακτηριζόταν από αδιαφορία για 
τον συνδικαλισμό γενικότερα και 
μια αποστροφή έως και εχθρότη-
τα για την ουσιαστική απουσία της 
Α∆Ε∆Υ στις δύσκολες στιγμές που 
πέρασαν. Η μεγαλύτερη συνδικα-
λιστική οργάνωση του ∆ημοσίου 
και η δεύτερη  μεγαλύτερη συν-
δικαλιστική οργάνωση της πατρί-
δας μας όχι μόνο δεν αντιστέκεται 
στα εξαθλιωτικά και δουλοπρεπή 
σχέδια της εγχώριας και αλλοδα-
πής Τρόικας αλλά, με την «ηχη-
ρή» απουσία της, μάλλον συναι-
νεί σιωπηρά στην εξόντωση των 
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Η 
κατάσταση αυτή πρέπει 
να αλλάξει. Σαν θεσμι-
κός φορέας, που εκ του 
νόμου συνδιαλέγεται με 

την εκάστοτε κυβέρνηση, οφείλει να 
διαφυλαχθεί αλλά ταυτόχρονα και να 
μετεξελιχθεί σε όργανο υπεράσπισης 
των εργαζομένων και της κοινωνί-
ας ευρύτερα. Οι παθογένειες του δη-
μοσίου τομέα και η οργή μέρους της 
κοινωνίας για τη διαφθορά και ανε-
πάρκεια ορισμένων δημοσίων υπαλ-
λήλων δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση 
των κοινωνικών υπηρεσιών οι οποί-
ες εξυπηρετούν και ανακουφίζουν 
τους συμπολίτες μας. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και οι Περιφέρειες της χώ-
ρας είναι εκείνες οι δημόσιες υπηρε-
σίες οι οποίες έρχονται καθημερινά 
σε επαφή με τους πολίτες, τους εξυ-
πηρετούν και προσφέρουν λύσεις σε 
αρκετά προβλήματα που ανακύπτουν 
συνεχώς. Η δυσλειτουργία τους είναι 

γνωστή, καθότι, τόσα χρόνια, οι αιρε-
τοί άρχοντες δεν προφυλάσσουν το 
δημόσιο συμφέρον που οφείλουν 
να υπηρετούν αλλά προσωπικές φι-
λοδοξίες, εξαργύρωση κομματικών 
γραμματίων και γρήγορο πλουτισμό, 
μέσα από συγγενικές-«φιλικές» ανα-
θέσεις δημοσίων έργων, υπερτιμολο-
γήσεις και κάθε άλλου είδους «εξυπη-
ρετήσεις» στους ανθρώπους που ανα-
λαμβάνουν να καλύπτουν οικονομικά 
τις δαπανηρότατες προεκλογικές εκ-
στρατείες τους. Στο «έργο» τους αυτό, 
δυστυχώς, έχουν εμπλακεί υπάλλη-
λοι αλλά και μεγάλο μέρος του συνδι-
καλιστικού κινήματος που συναλλάσ-
σεται με διεφθαρμένους πολιτικούς, 
εξυπηρετώντας κομματικά συμφέρο-
ντα, με αντίτιμο μια αυριανή θέση δι-
οικητή δημόσιας υπηρεσίας, προώ-
θησή τους ως βουλευτές και εν τέλει 
υπουργοποίησής τους, όπως οι Πρω-
τόπαπας, Κουτρουμάνης κ.ά. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχα-
ΐας, που διεξήχθησαν οι εκλογές, εί-

χαμε ήδη εκλέξει δύο αντιπροσώ-
πους. Σε αυτές τις εκλογές, καταφέ-
ραμε να εκλέξουμε τέσσερις αντιπρο-
σώπους, αλλάζοντας συνάμα εντελώς 
και το πολιτικό τοπίο που επικρατού-
σε μέχρι σήμερα. Στις εκλογές κατήλ-
θαν τρεις συνδυασμοί και δώδεκα συ-
νολικά υποψήφιοι. Πιο συγκεκριμέ-
να, συγκροτήθηκαν οι συνδυασμοί 
«Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», που 
στηρίχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, η «Ενω-
τική Αγωνιστική Κίνηση», που στηρί-
ζονταν από το Π.Α.ΜΕ, και ο δικός μας 
αδέσμευτος συνδυασμός, «Πρόταση 
Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότη-
τας (Π.Ε.) Αχαΐας, με τρία μέλη, με συν-
δετικό κρίκο των μελών του την κοινή 
δράση και συμπόρευση στο «Κοινο-
τικόν», την ανεξαρτησία του, ενώ εν-
σάρκωνε την προσδοκία αρκετών συ-
ναδέλφων για απαλλαγή από κομμα-
τικές εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, εκ-
φράζοντας την αγανάκτηση για την 
μέχρι σήμερα απουσία και αδράνεια 

της Α∆Ε∆Υ αλλά και την αγωνιστική 
διάθεση που επέδειξαν τα μέλη του. 

Ο συνδυασμός μας «Πρόταση 
Υπαλλήλων Π.Ε. Αχαΐας», με τα ελά-
χιστα μέσα που χρησιμοποίησε και 
κυρίως με την προσωπική αξιοπιστία 
των μελών του, κατάφερε να αποσπά-
σει ένα υψηλότατο ποσοστό, για πρώ-
τη φορά από ανεξάρτητη παράταξη. 
Όπως φαίνεται και από τον παρακά-
τω πίνακα ο συνδυασμός μας κατά-
φερε να έρθει δεύτερος, με ποσοστό 
30,34%, και να εκλέξει έναν αντιπρό-
σωπο στο Νομαρχιακό Τμήμα της 
Α∆Ε∆Υ. Για πρώτη φορά στην Υπη-
ρεσία μας, ένας ανεξάρτητος συνδυα-
σμός καταφέρνει να σπάσει την κυρι-
αρχία κομματικά στηριζόμενων συν-
δυασμών. Ευελπιστούμε ότι η δύσκο-
λη και επιτυχημένη αρχή που κάναμε 
στην Αχαΐα θα βρει μιμητές σε όλη την 
Ελλάδα. Η αρχή έγινε και άφησε με-
γάλες προσδοκίες για ένα καλύτερο 
μέλλον. 

Οι παθογένειες του δημοσίου τομέα δεν πρέπει να οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών

«Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας»

Του Κώστα Πάνα

Η επόμενη μέρα του κουρέματος και ο πανικός που δεν ήρθε ποτέ

Τα αντανακλαστικά του κυπριακού ελληνισμού
Του Αλέκου Μιχαηλίδη
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Η πρόσφατη «συγνώμη» του σιω-
νιστικού καθεστώτος του Τελ Αβίβ 
στους νεο-οθωμανούς της Άγκυ-
ρας, μια συγνώμη που προκάλεσε 
η «σχεδόν σωματική» πίεση του 
Ομπάμα κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή του στο Ισραήλ, αποτέλε-
σε έκπληξη μόνο για όσους είχαν 
ελπίσει σε μια αντιπαράθεση που 
θα μας γλιτώσει από τον τουρκικό 
επεκτατισμό, που θα απαλείψει τα 
F 16 του από τους ουρανούς και 
τα πολεμικά του από τα κύματα 
του Αιγαίου. Η ωμότητα των Ισ-
ραηλινών (βλέπε συνέντευξη του 
πρώην Γ. ∆/ντή του Ισραηλινού 
ΥΠΕΞ και πρέσβη στην Τουρκία, 
Αλιόν Λιέλ στη Σοφία Παπαϊωάν-
νου, http://folders.skai.gr/main/
theme?id=375&locale=el) ήρθε 
να αναιρέσει όλα τα επικοινωνι-
ακά καλούδια με τα οποία οι τε-
λευταίες κυβερνήσεις αποκοίμι-
ζαν τον κόσμο: οριοθέτηση ΑΟΖ, 
εκμετάλλευση των κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων, διέλευ-
ση αγωγών φυσικού αερίου, υπο-
γραφές που δεν στέγνωσε ακόμη 
το μελάνι τους, όλα μπορούν να 
αναθεωρηθούν υπό το φως του 
νέου ειδυλλίου. 

Η 
αντιπαράθεση που έγι-
νε με αφορμή τη Φλο-
τίλα και ό,τι ακολούθη-
σε, μια αντιπαράθεση 

στην οποία οι θιασώτες της ελληνο-
ισραηλινής «συμμαχίας» κράδαιναν 
το απόλυτο επιχείρημα του «ρεαλι-
σμού» απέναντι στον «ρομαντισμό» 
των ακτιβιστών και των υποστηρι-
κτών τους, πρέπει να διεξαχθεί τώρα 
αντίστροφα: Ας κάνουμε έναν απο-
λογισμό μιας πολιτικής, που εγκαι-
νιάστηκε από τον Παπανδρέου και 
συνεχίστηκε από τον Σαμαρά, ας 
αθροίσουμε τα οφέλη για να δούμε 
πόσα απίδια έχει ο σάκος. Εγώ πά-
ντως, κλασικός ρομαντικός, φωνάζω 
εδώ και δύο χρόνια (π.χ. http://www.
ardin.gr/?q=node/3646), πως το κό-
στος καθιστά μια τέτοια συμμαχία λε-
όντειο. Την ΑΟΖ, το ελλαδικό κράτος 
δεν θα την οριοθετήσει με το Ισραήλ 
αλλά με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, 
και εδώ τα αποτελέσματα της ελλαδι-
κής εξωτερικής πολιτικής είναι πρό-
δηλα. Ακόμη και η Κύπρος, που την 
οριοθέτησε με το Ισραήλ, αντιμετω-
πίζει τώρα το μέγεθος της αξιοπιστί-
ας τέτοιων εταίρων.

Στο Άρδην και τη Ρήξη, έχουμε 
γίνει κουραστικοί να επαναλαμβά-
νουμε  πως  Ισραήλ και Τουρκία εί-
ναι «καταδικασμένοι» να είναι σύμ-
μαχοι. Είναι τα δύο στηρίγματα της 

παρακμάζουσας ∆ύσης στο χαοτι-
κό τοπίο της Ανατολής, αυτά που δι-
ασφαλίζουν τον (μερικό ίσως) έλεγχο 
πάνω στους υδρογονάνθρακες και τις 
οδεύσεις τους, αυτά που περιορίζουν 
τον κίνδυνο μιας Ανατολής που γιγα-
ντώνεται δημογραφικά και οικονομι-
κά, είναι τέλος και το μαστίγιο (Ισρα-
ήλ) και το καρότο (Τουρκία) που απο-
τελούν τις δύο όψεις του νομίσματος 
απέναντι στον αραβικό κόσμο. 

Φυσικά και υπάρχουν διαφορο-
ποιήσεις με τις πολιτικές των ΗΠΑ 
και της ΕΕ, όπως και διαφοροποιή-
σεις μεταξύ τους, δεν ζούμε στην επο-
χή που τα αεροπλανοφόρα του θείου 
Σαμ όριζαν μόνα τους την ημερήσια 
διάταξη.  Φυσικά και υπάρχουν επί-
σης τριβές μεταξύ τους η σχετική αυ-
τονομία τους απέναντι στη ∆ύση και 
τα δικά τους συμφέροντα δεν τους 
οδηγούν μόνο σε ταύτιση. Όμως η 
κύρια πλευρά, η στρατηγική, επι-
βάλλει τη συνεργασία, ακόμη και αν 
η δευτερεύουσα πλευρά, η συγκυ-
ρία, η τακτική, οδηγεί σε πρόσκαιρες 
αποκλίσεις. Η Συρία, λοιπόν (ή μάλ-
λον ο επικείμενος διαμελισμός του 
πτώματος της Συρίας), τους έφερε κο-
ντά, ακόμα και όταν το Παλαιστινια-
κό τους απομάκρυνε. Το σχεδιαζό-
μενο χτύπημα του Ιράν, ενός εταίρου 
που εγκαταλείφθηκε εν μια νυκτί 
από τους πολιτικούς των «μηδενικών 
προβλημάτων», φαίνεται να ολοκλη-
ρώνει το συνοικέσιο του Ομπάμα.

Τόσο η Τουρκία όσο και το Ισρα-
ήλ χρειάζονται ως στρατηγικό εταί-
ρο τη ∆ύση. Το Ισραήλ, γιατί δεν έχει 
τα μεγέθη και η Τουρκία, γιατί ακό-
μη τεχνολογικά και οικονομικά δεν 
μπορεί χωρίς τους δυτικούς (αν κα-
ταφέρει και κατασκευάσει με δική 
της έρευνα και ανάπτυξη αεροσκάφη 
5ης γενιάς, το ξανασυζητάμε).

Οι πολιτικές συμμαχιών μιας χώ-
ρας του μεγέθους της Ελλάδας επι-
βάλλεται α) να μην υποκαθιστούν 
τα εργαλεία της ισχύος, οι σύμμαχοι 
δεν ακυρώνουν την ανάγκη για ένο-
πλη ισχύ, αλλιώς θα σε καταπιούν οι 
ίδιοι, και β) σε μια γωνιά του πλανή-
τη όπως η δική μας, είναι αναγκαίες 
οι ισορροπίες, τα πράγματα συντε-
λούνται στον χώρο του γκρίζου και 
όχι σε αυτόν του άσπρου-μαύρου. 
Και προφανώς δεν είναι αξιοσέβα-
στος συνομιλητής αυτός που διαρ-
κώς απεμπολεί  την εθνική του κυ-
ριαρχία υποχωρώντας στην παραμι-
κρή πίεση, κατεδαφίζει τις αμυντικές 
του δυνατότητες, αποκοιμίζει τον λαό 
του με έναν αγοραίο πασιφιστικό λαϊ-
κισμό και αναγορεύει το «ναι σε όλα» 
σε ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής 
του «πολιτικής». Η «θωράκιση απέ-
ναντι στον εξ’ ανατολών κίνδυνο εί-
ναι εμπόρευμα για εσωτερική κατα-
νάλωση όταν συνοδεύεται από μια 

χρόνια οσφυοκαμψία απέναντι στον 
τουρκικό αναθεωρητισμό. 

Ο ελληνισμός της Κύπρου, 
μπροστά στο αδιέξοδο της καταστρο-
φής  του ’74 και της κατοχής, απέφυ-
γε την προετοιμασία για αντικατοχικό 
αγώνα και επένδυσε την συνέχισή 
του ως κρατική οντότητα στον «διε-
θνή παράγοντα» και στο «οικονομι-
κό θαύμα», που σήμερα καταρρέει 
κάτω από τα χτυπήματα ακριβώς του 
«διεθνούς παράγοντα», αποδεικνύο-
ντας τη γύμνια του βασιλιά. Οι προ-
νομιακές σχέσεις με το Ισραήλ απο-
δείχθηκε πως δεν βαραίνουν στη ζυ-
γαριά της πραγματικότητας περισσό-
τερο από τις σχέσεις του Χριστόφια 
με τους Ρώσους ή το γεγονός πως ο 
Αναστασιάδης ήταν ο άνθρωπος των 
∆υτικών.

Βέβαια, αν η πραγματικότη-
τα δεν μας αρέσει ή δεν ταιριάζει με 

την προφητεία στην οποία αποθέτου-
με τόσα χρόνια τις ελπίδες μας,  μπο-
ρούμε να  την αμφισβητήσουμε ή να 
περιμένουμε να ξημερώσει μια άλλη, 
καλύτερη μέρα. Μπορούμε να περι-
μένουμε πότε θα ξαναμαλώσουν οι 
Ισραηλινοί με τους Τούρκους για να 
νιώσουμε καλύτερα, αλλά το ζήτημα 
είναι πόσο ακρωτηριασμένοι θα εί-
μαστε όταν έρθει εκείνη η μέρα. Με 
τον ίδιο τρόπο, οι Παλαιστίνιοι της Γά-
ζας θα πρέπει να ξαναβάλουν στη να-
φθαλίνη τις τούρκικες σημαίες που 
ύψωσαν όταν πίστεψαν στην προστα-
σία του νέου Χαλιφάτου. Όποιος πε-
ριμένει τον από μηχανής θεό για να 
επέλθει η κάθαρση στη τραγωδία, 
αυτό το τίμημα διακινδυνεύει. 

Αλλά το θέμα είναι αλλού: σε ένα 
πεδίο αυξημένης εντροπίας, όπου 
κάθε δράση δημιουργεί αντίδραση, 
η παρούσα κατάσταση μπορεί να 
δημιουργήσει και ευκαιρίες. Η απο-
κατάσταση των τουρκο-ισραηλινών 
σχέσεων με αμερικανική εποπτεία 
και με προφανή στόχο τον διαμελι-
σμό της Συρίας ως πρελούδιο της 
επίθεσης στο Ιράν, μπορεί να οδηγή-
σει σε δεύτερες σκέψεις παίκτες που, 
ως τώρα, αποδέχονταν την υπαγω-
γή τους στην τουρκική σφαίρα επιρ-
ροής, με πιο σημαντικό παράδειγμα 
την Αίγυπτο. Εκεί ίσως να υπάρχει 
ακόμα δυνατότητα να αξιοποιηθούν 

σχέσεις που κατέστρεψε ο βλακώδης 
τρόπος με τον οποίον πραγματοποιή-
θηκε η ελληνο-ισραηλινή προσέγγι-
ση από την ελλαδίτικη και κυπριακή 
κυβέρνηση.

Με τους ξυπόλυτους, θα ρωτήσε-
τε; Ναι, με τους ξυπόλυτους, αν είναι 
αυτοί που λένε ΟΧΙ, αν δεν θέλουμε 
τα ΝΑΙ της οικονομική μπότας των 
Γερμανών και των Waffen SS τους 
ή του πουλήματος  των χλιδάτων του 
Ατλαντικού. Ο ελληνισμός βρίσκεται 
μπροστά σε μια νέα Ιερή Συμμαχία 
(ή μια νέα Γιάλτα, αν προτιμάτε). Σε 
τέτοιες συνθήκες, το να ελπίζει κανείς 
σε μια νέα ναυμαχία του Ναβαρίνου 
είναι ουτοπικό, εκτός κι αν αυτό που 
προσδοκά είναι ένα κηδεμονευό-
μενο νεοαποικιακό κρατίδιο, όπως 
αυτό που ίδρυσαν οι τότε «φίλοι Ο 
φυσικός χώρος της Ελλάδας, σε όλη 
την ιστορική της διαδρομή, δεν ήταν 
άλλος, ακόμη κι αν οι ελίτ ζούσαν το 
ενύπνιό τους σε βλαχομπαρόκ απο-
μιμήσεις παρισινών σαλονιών. Με 
τους ξυπόλυτους λοιπόν Παλαιστίνι-
ους, με τους ξυπόλυτους Κούρδους, 
με τους ξυπόλυτους Σέρβους και λοι-
πούς Βαλκάνιους «γύφτους», τους 
μαυριδερούς όπως η αφεντιά μας. 
Στο κάτω-κάτω, όταν διώχναμε τους 
Τούρκους από τα Βαλκάνια, το μα-
κρινό 1912, με ποιους το πετύχαμε; 

Του Θανάση Τζιούμπα

Ερώτων ατελών αβέβαιες μνήμες
Το ανέλπιστο τέλος του φλερτ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ...

Με τους ξυπόλυτους, θα ρωτήσετε; Ναι, με τους ξυπόλυτους, αν είναι αυτοί που λένε ΟΧΙ, αν δεν θέλουμε τα ΝΑΙ 
της οικονομικής μπότας των Γερμανών και των Waffen SS τους ή του πουλήματος  των χλιδάτων του Ατλαντικού
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Τόσο η Τουρκία 
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Ο ερχομός της τρόικας στην Ελλά-
δα την τρέχουσα εβδομάδα προ-
βλέπεται άκρως πιεστικός, δε-
δομένης της διεύρυνσης του ελ-
λείμματος και άρα του αναπό-
φευκτου της ενεργοποίησης των 
ρητρών απόκλισης. Από τα επίση-
μα στοιχεία του υπουργείου Οι-
κονομικών προκύπτει ότι η μαύ-
ρη τρύπα ξεπερνάει τα 3 δις €, 
δεδομένης της μεγάλης υστέρη-
σης των εσόδων από τον ΦΠΑ 
και τις ασφαλιστικές εισφορές (1 
δις στον προϋπολογισμό και 2 δις 
στα ασφαλιστικά ταμεία).Την ίδια 
στιγμή, η κατάρρευση του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος της 
Κύπρου επιτείνει την εγχώρια 
ύφεση κατά 1 ποσοστιαία μονά-
δα.

Η 
άσκηση ασφυκτικών πιέ-
σεων για την υλοποίηση 
όλων των τιμωρητικών  
δεσμεύσεων που περι-

λαμβάνονται στο τελευταίο Μνημό-
νιο, δηλ. άμεσες απολύσεις στο ∆η-
μόσιο, με στόχο τους 25.000 υπαλ-
λήλους έως το τέλος του 2013, και 
εφαρμογή των σχεδίων για άμεση 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχεί-
ων (κινητής και ακίνητης περιουσί-
ας), τις καθιστά σχεδόν αναπόφευ-
κτες. Οι ασφυκτικές πιέσεις για την 
αύξηση των εσόδων αποτυπώνονται 
με την αποστολή ειδοποιητηρίων σε 
2,5 εκατ. φορολογούμενους –φυσικά 
πρόσωπα– για την ρύθμιση των χρε-
ών τους, που υπολογίζονται στα 21 
δις €. Επιπρόσθετα, με σχετική εγκύ-
κλιο, το υπουργείο Οικονομικών ζη-
τάει από τις διοικήσεις των ασφαλι-
στικών ταμείων την παρακράτηση  
από το εφάπαξ όσων συνταξιούχων 
έχουν χρέη προς το ∆ημόσιο  όπως  
και από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής 
για ανάλογες παρακρατήσεις  από 
τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων. Με τον 6πλασιασμό των 
φόρων εισοδήματος, που στο σύνολο 
τους εκτινάχθηκαν από το 1,1 δις € 
σε 6,8 δις € μόλις σε 1 χρόνο, φτάσα-
με στο οριακό σημείο εξάντλησης της 
φοροδοτικής ικανότητας της μεγάλης 
πλειοψηφίας των μεσο-στρωμάτων – 
κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων!

Ειδικότερα  για  τα ακίνητα, η συ-
νέχιση της είσπραξης του «χαρα-
τσιού» από τη ∆ΕΗ για μια ακόμα 
χρονιά δρομολογεί, σε συνδυασμό 
με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων 
στεγαστικών δανείων, την αδυναμία 
διατήρησης της ακίνητης περιουσίας 
για χιλιάδες επιπλέον ιδιοκτήτες. Στο 
1 εκατ. έχουν φτάσει τα νοικοκυριά 

που έχουν ζητήσει κατά διαστήματα 
ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των 
λογαριασμών της ∆ΕΗ, ενώ 30.000 
νοικοκυριά μένουν κάθε μήνα χω-
ρίς ρεύμα! Οι επιβαλλόμενοι φόροι, 
που έχουν πλήξει τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων, έχουν 8πλασιαστεί μόλις 
σε 3 χρόνια –το 2009 ανέρχονταν στα 
500 εκατ. €,  έναντι 4 δις € σήμερα– 
με αποτέλεσμα  160.000 ιδιοκτήτες 
να έχουν χάσει ήδη το σπίτι τους σε 
πλειστηριασμούς ενώ 40.000 βρί-
σκονται σε δικαστικές διενέξεις με τις 
Τράπεζες για κούρεμα των στεγαστι-
κών δανείων τους. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολ-
λών δανειοληπτών, εν όψει της ανα-
κεφαλαιοποίησής τους, οι Τράπε-
ζες, μέσω των Νομικών τους Υπη-
ρεσιών, προχωρούν –σε περίπτωση 
μη εξυπηρέτησης των υποχρεώσε-
ων– σε καταγγελία της σύμβασης με 
τους δανειολήπτες, κάνοντας απαιτη-
τό το σύνολο του ποσού ανατοκισμέ-
νο! Προκειμένου να υπάρξουν εγ-
γυήσεις των απαιτούμενων ποσών 
από τις Τράπεζες, δραστηριοποιού-
νται τελευταία όλο και περισσότερες 
εταιρείες Real Estate ξένων πολυε-
θνικών αλλά και εγχώριων οικονο-
μικών παραγόντων, π.χ. Λάτσης. Η 
παροχή εγγυήσεων γίνεται με συμ-
φωνία μηνιαίου μισθώματος προς 
την Εταιρεία, η οποία εγγράφει στο 
ενεργητικό της χιλιάδες τίτλους ακι-
νήτων. Η αθέτηση των όρων της εγ-
γύησης οδηγεί σε δέσμευση μισθών, 
καταθέσεων ή και εκποίηση περιου-
σιακών στοιχείων: σπιτιών, κτημά-
των κ.ο.κ.,  παρακάμπτοντας τη νο-

μοθεσία περί εγγύησης της πρώτης 
κατοικίας. Οι εταιρείες αυτές, όπως 
και τα δεκάδες ενεχυροδανειστήρια, 
αποτελούν τις εκφάνσεις μιας ενορ-
χηστρωμένης επίθεσης βίαιης συσ-
σώρευσης πλούτου, με αποτέλεσμα 
την απόλυτη εξαθλίωση των πολιτών 
και τη συνακόλουθη υποταγή τους. 
Καθίσταται άρα αναγκαίο να περά-
σουμε σε μια φάση συλλογικής άμυ-
νας που θα συνδυάζει την αλληλεγ-
γύη και την προάσπιση της ιδιοκτη-
σίας, προκειμένου να διασφαλιστούν 
τα βασικά δημόσια αγαθά που είναι 
απαραίτητα για την ανθρώπινη επι-
βίωση (τροφή, στέγη, φυσικοί πόροι, 
ενέργεια κ.λπ) . Ένα κίνημα ανυπα-
κοής στην καταβολή των φόρων εί-
ναι πλέον ώριμο, δεδομένου ότι, ήδη, 
πάνω από 1,3 εκατ. φορολογούμενοι 
αδυνατούν να εκπληρώσουν τις φο-
ρολογικές του υποχρεώσεις, μόλις το 
πρώτο τρίμηνο του 2013, λόγω έλ-
λειψης εισοδήματος.

Την ίδια περίοδο, στην Ιρλανδία, 
είναι σε εξέλιξη ένα δυναμικό κίνη-

μα άρνησης πληρωμών των νέων 
φόρων ακίνητης περιουσίας καθώς 
και ματαίωσης της αύξησης των φό-
ρων στο νερό. 

Μια ανάλογη εθνική καμπάνια 
εδώ θα μπορούσε να υποστηριχτεί 
από τη δράση: ανεξάρτητων πρωτο-
βάθμιων συλλόγων και εργατικών 
σωματείων, οργανώσεων και δικτύ-
ων αλληλεγγύης, που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί, ενώσεων καταναλωτών, 
σε συνεργασία με τον δικηγορικό 
σύλλογο, νομικές υπηρεσίες και άλ-
λους κοινωνικούς εταίρους. Σχεδόν 
ένα αιώνα πριν  –πριν την ίδρυση 
της ΓΣΕΕ–, οι πρώτες 28 εργατικές 
οργανώσεις, που είχαν τον χαρακτή-
ρα αδελφοτήτων και αλληλοβοηθη-
τικών σωματείων, οργάνωσαν στην 
Αθήνα τις πρώτες μαζικές διαδηλώ-
σεις ενάντια στη φορολογία που επι-
βλήθηκε τότε.

Ως βάση νομιμοποίησης μιας τέ-
τοιας πρωτοβουλίας θα μπορούσαν 
να είναι: τα άρθρα 22 και 32 του Ποι-
νικού Κώδικα, που αποκλείουν τυ-
χόν καταλογισμό ποινικών ευθυνών 
σε περιπτώσεις έκτακτης  κατάστα-
σης ανάγκης με απειλή εκποίησης 
της ατομικής  περιουσίας, καθώς και 
η  παρ. 4 του Άρθρου 120 του Συ-
ντάγματος, σύμφωνα με την οποία: 
«H τήρηση του (Συντάγματος) επαφί-
εται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
που δικαιούνται και υποχρεούνται 
να αντιστέκονται με κάθε μέσο ενα-
ντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το 
καταλύσει με τη βία» .

Θα πρέπει να καταστεί συλλογική 
συνείδηση ότι παράνομοι είναι  αυτοί 

που ψήφισαν υπέρ του πρόσφατου 
φορολογικού νομοσχεδίου, γεγονός 
που επικαλέστηκε ακόμα και η ∆ι-
εύθυνση Επιστημονικών Μελετών 
της Βουλής. Μία από τις παρατηρή-
σεις της ∆ιεύθυνσης είναι ότι «η κα-
τάργηση ή η θέσπιση αφορολόγη-
του ποσού εισοδήματος, το οποίο εί-
ναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο 
διαβίωσης του φορολογουμένου εν-
δεχομένως δεν είναι συμβατή με την 
αρχή της φορολόγησης με βάση τη 
φοροδοτική ικανότητα, τον σεβασμό 
της αξίας του ανθρώπου και την υπο-
χρέωση προστασίας της οικογένειας 
και της παιδικής ηλικίας». 

Τα παραπάνω ζητήματα αποτε-
λούν μέρος των προαπαιτούμενων 
μετασχηματισμών προκειμένου να  
διαμορφωθεί  φορολογική συνεί-
δηση στον τόπο μας και εν τέλει  εί-
ναι συνάρτηση  μιας βαθύτερης εθνι-
κής συνείδησης που προτάσσει τη 
διοχέτευση των φόρων στην κάλυψη 
πρωτίστως των αναγκών της άμυνας 
και του κοινωνικού κράτους και άρα 
της ασφάλειας και της ευημερίας των 
πολιτών της επικράτειας και όχι της 
επιπρόσθετης συσσώρευσης πλού-
του των υπερεθνικών Τραπεζών και 
των νέων Ηγεμονιών της Ευρώπης. 
Το ταμείο κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα 
στην Κύπρο, θα μπορούσε να απο-
τελέσει αντίστοιχο εγχώριο αίτημα, 
προκειμένου να καλύψουμε σταδια-
κά τις εθνικές μας ανάγκες, σε συνθή-
κες κατάρρευσης του τραπεζικού μας 
συστήματος και συνεχών εκβιασμών 
από τους διεθνείς τοκογλύφους, και 
να αξιοποιήσουμε εμείς τον δημόσιο 
πλούτο.

Η φορολογική αποχή θα πρέπει 
να συναρτηθεί με ανάλογους ποσο-
τικούς στόχους από την πλευρά της 
κοινωνίας, όπως π.χ. η προτεραιό-
τητα είσπραξης των 13,7 δις € που 
έχουν επιδικαστεί από τα δικαστή-
ρια –εκ των οποίων έχουν εισπρα-
χτεί μόλις 650 εκατ. €–,  η είσπραξη 
των αναλογούντων φόρων από τους 
φοροφυγάδες της λίστας Λαγκάρντ, η 
επιβολή φόρου στη μετακίνηση κε-
φαλαίων κ.ά.

Σε αυτή την οριακή στιγμή για το 
συλλογικό μας μέλλον, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να αντισταθούμε με κάθε 
τρόπο στον επικείμενο εξανδραποδι-
σμό και στην υφαρπαγή του πλούτου 
μας πριν την οριστική διευθέτηση 
της μοίρας του ευρωπαϊκού οικοδο-
μήματος, είτε με τη μονομερή έξοδο 
της Γερμανίας είτε με τη διαμόρφω-
ση της Ευρώπης των δυο ταχυτήτων, 
διασφαλίζοντας τη διατήρησή μας ως 
διακριτού πόλου μεταξύ ∆ύσης και 
οθωμανικής Ανατολής.

          ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ                

Φορολογική απεργία
Οι ασφυκτικές πιέσεις για την αύξηση των εσόδων αποτυπώνονται με την αποστολή ειδοποιητηρίων

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών δανειοληπτών, οι τράπεζες, μέσω των νομικών τους υπηρεσιών, προχωρούν 
σε καταγγελία της σύμβασης με τους δανειολήπτες, κάνοντας απαιτητό το σύνολο του ποσού ανατοκισμένο!

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Παράνομοι εί-

ναι αυτοί που 

ψήφισαν υπέρ 

του πρόσφατου 

φορολογικού 

νομοσχεδίου
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Οι ανάγκες για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των ελληνικών τραπεζών 
προέκυψαν από τις ζημιές που 
προκάλεσε το «κούρεμα» των ελ-
ληνικών ομολόγων και από τα δά-
νεια που δεν εξυπηρετούνται εξ 
αιτίας της μεγάλης μείωσης των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών 
και της τεράστιας ύφεσης που 
πλήττει την ελληνική οικονομία. 
Το ποσό που έχει προβλεφθεί για 
την ανακεφαλαιοποίηση ανέρχε-
ται σε 50 δισ. ευρώ.

Η 
ανακεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών συστη-
μικών τραπεζικών ομί-
λων (Όμιλος Εθνικής 

– Eurobank, Όμιλος Πειραιώς, Όμι-
λος Alpha – Εμπορικής) εξελίσσεται 
σε ένα μεγάλο μετασχηματισμό του 
τραπεζικού συστήματος που, σε ορι-
σμένες πτυχές του, λαμβάνει τη μορ-
φή οικονομικού σκανδάλου:

1. Ενώ η ανακεφαλαιοποίηση 
θα γίνει με κεφάλαια που θα επιβα-
ρύνουν το δημόσιο χρέος, η διοίκη-
ση των τριών τραπεζικών ομίλων θα 
ασκείται είτε από τους ιδιώτες μετό-
χους (εφόσον ανταποκριθούν και κα-
λύψουν το 10% της απαιτούμενης 
αύξησης κεφαλαίου) είτε από το Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Τ.Χ.Σ.), μέσω του οποίου θα δια-
τεθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Ση-
μειώνεται ότι, στη διοίκηση των τρα-
πεζών, συμμετέχουν, ήδη,  επίτροποι 
που έχουν διορισθεί από το Τ.Χ.Σ.  
και οι οποίοι έχουν αυξημένες αρμο-
διότητες (δικαίωμα βέτο) όσον αφορά 
στον έλεγχο των δανείων (προς επι-
χειρήσεις, πολιτικά κόμματα, μετό-
χους κ.λπ), τον καθορισμό των όρων 
ρυθμίσεων και διαγραφών των δα-
νείων σε καθυστέρηση και της επι-
τοκιακής πολιτικής. Έχουν, επίσης, 
λόγο στη διαμόρφωση της πολιτικής 
μισθών, των εργασιακών σχέσεων 
και της συνταξιοδοτικής πολιτικής.

2. Οι ιδιώτες μέτοχοι, που θα συμ-
μετέχουν στις αυξήσεις μετοχικού κε-
φαλαίου, θα αποκτήσουν το δικαί-
ωμα αγοράς εννέα επιπλέον μετο-
χών, εντός 5ετίας, έτσι ώστε να μπο-
ρέσουν να ανακτήσουν τον πλήρη 
έλεγχο των τραπεζών. Το σκάνδαλο 
έγκειται στο ότι η τιμή των νέων με-
τοχών θα προσδιορίζεται με βάση τα 
σημερινά χαμηλά επίπεδα, που εί-
ναι αποτέλεσμα υποτιμητικής κερδο-
σκοπίας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά 
ότι η χρηματιστηριακή αξία της Εθνι-
κής Τράπεζας υπολείπεται της αξίας 
των έργων τέχνης που έχει στην κα-
τοχή της.  

3. Με πρόσχημα τις ανάγκες ανα-
κεφαλαιοποίησης των ελληνικών 
τραπεζών, βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
διαδικασία συγκέντρωσης του ελλη-
νικού τραπεζικού συστήματος πρω-
τοφανής σε παγκόσμιο επίπεδο. Τους 
τελευταίους μήνες είχαμε :

Α. Τη σκανδαλώδη παράδοση 
της Αγροτικής Τράπεζας στην Τρ. 
Πειραιώς η οποία, στη συνέχεια, απέ-
κτησε τη Γενική Τράπεζα, τα κατα-
στήματα των τριών κυπριακών τρα-
πεζών (Κύπρου, Λαϊκή, Ελληνική) 
και διαπραγματεύεται την απόκτη-
ση της Millenium Bank. Με βάση τα 
stress-tests που διενήργησε η Ευρω-
παϊκή Τραπεζική Αρχή, η Τρ. Πει-
ραιώς ήταν ουσιαστικά μια πτωχευ-
μένη τράπεζα.

Β. Την απόκτηση από την Alpha 
Bank της Εμπορικής Τράπεζας, ένα-
ντι συμβολικού τιμήματος, από τη 
γαλλική Crèdit Agricole.

Γ. Την απόκτηση από την Εθνική 
της Eurobank.

Παραμένει πάντα σε εκκρεμότη-

τα το θέμα του Ταχυδρομικού Ταμι-
ευτηρίου που αποτελεί «μήλον της 
έριδος», λόγω της μεγάλης καταθετι-
κής βάσης που διαθέτει.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν 

σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τρι-
ών τραπεζικών ομίλων το ενεργητι-
κό των οποίων, ως ποσοστό του ελ-
ληνικού Α.Ε.Π., κυμαίνεται μεταξύ 
40 και 100%. Την ίδια περίοδο κατά 
την οποία η συζήτηση σε όλο τον κό-
σμο, μετά τη χρηματοπιστωτική κρί-
ση του 2008, είναι το πώς θα βρε-
θούν τρόποι να σμικρύνουν τα με-
γέθη των τραπεζών (διαχωρισμός 
δραστηριοτήτων, συνθήκες ανταγω-
νισμού) ώστε να μην ισχύει το αξί-
ωμα «πολύ μεγάλος για να πτωχεύ-
σει», στην Ελλάδα, ακολουθείται μια 
αντίστροφη πορεία. Οι αντιρρήσεις 
που φαίνεται να διατυπώνει η τρόικα 
εξωτερικού για τη συγχώνευση Εθνι-
κής–Eurobank περισσότερο παρα-
πέμπει στα σχέδια και τις επιδιώξεις 
του γερμανικού τραπεζικού κεφαλαί-
ου για την επόμενη μέρα (απόκτηση 
της Εθνικής χωρίς τα βάρη που θα 
φορτωθεί από την Eurobank) παρά 
στην «αγωνία» της για τη δημιουργία 
μιας «πολύ μεγάλης για να πτωχεύ-
σει» τράπεζας. 

4. Ο τρόπος αντιμετώπισης της 
κρίσης στην Κύπρο προϊδεάζει ότι ο 
περιορισμός του τραπεζικού συστή-
ματος θα επιχειρηθεί και στην Ελλά-
δα γιατί, πολύ σύντομα, θα αποδει-
χθεί ότι οι ανάγκες ανακεφαλαιοποί-
ησης είναι σημαντικά μεγαλύτερες 
(λόγω ύφεσης, συνεχιζόμενης αύξη-
σης της ανεργίας και μείωσης των ει-
σοδημάτων). Η σμίκρυνση των ελλη-
νικών τραπεζών θα επιδιωχθεί είτε 

με «κούρεμα» των καταθέσεων, ανά-
λογου με αυτό που έγινε στην Κύ-
προ, είτε με το ξεπούλημα του δι-
κτύου εξωτερικού των ελληνικών 
τραπεζών, που λειτουργούν άκρως 
ανταγωνιστικά με τράπεζες του γερ-
μανικού τόξου (κύρια γερμανικές και 
αυστριακές).

   
Συμπεράσματα
Ο επιχειρούμενος μετασχηματισμός 
του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος θα έχει σαν αποτέλεσμα τον, άμε-
σο ή έμμεσο, έλεγχό του από το ξένο 
κεφάλαιο. Το ελληνικό παράδοξο, η 
διάσωση των τραπεζών να γίνεται με 
κεφάλαια που δανείζεται το ελληνικό 
δημόσιο και ο έλεγχός τους να μετα-
βιβάζεται είτε σε Έλληνες είτε σε ξέ-
νους ιδιώτες πρέπει να αποτραπεί. 
Η καταγγελία των μνημονίων και η 
επαναδιαπραγμάτευση της δανεια-
κής σύμβασης θα πρέπει να έχει ως 
προμετωπίδα τον πλήρη δημόσιο 
και κοινωνικό έλεγχο όλων των τρα-
πεζών που θα διασωθούν με κρατικά 
κεφάλαια.

 Στη σημερινή συγκυρία, το τρα-
πεζικό σύστημα πρέπει να «στρατευ-
θεί» σε ένα πρόγραμμα παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης ώστε να ξεπε-
ρασθεί η κρίση και αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο εάν βρίσκεται υπό δημό-
σιο και κοινωνικό έλεγχο.

*Ο Γιώργος Τοζίδης είναι οικονο-
μολόγος

                                                                              ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                 

Αποεθνικοποίηση προ των πυλών;
Τι αλλαγές φέρνει η ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες

“ 

Ο τρόπος αντι-

μετώπισης της 

κρίσης στην Κύ-

προ προϊδεάζει 

ότι ο περιορι-

σμός του τραπε-

ζικού συστήμα-

τος θα επιχειρη-

θεί και στην Ελ-

λάδα

Του Γιώργου Τοζίδη*

Ο επιχειρούμενος μετασχηματισμός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα έχει σαν αποτέλεσμα τον, άμεσο ή έμμεσο, έλεγχό του από το ξένο κε-
φάλαιο...
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Πολλές αυτοκρατορίες αναδύ-
θηκαν και εξέπεσαν στην πο-
ρεία της καταγραμμένης ιστορί-
ας. Όλες, ανεξαιρέτως, δημιουρ-
γήθηκαν με τη βία. Παρόλα αυτά, 
όλες προσπάθησαν να νομιμο-
ποιήσουν αυτή τη βία, θεσπίζο-
ντας νόμους και επιβάλλοντας 
κάποιας μορφής τάξη η οποία θα 
επιζούσε της στρατιωτικής υπε-
ροχής τους. Κάποιες ήταν περισ-
σότερο επιτυχημένες από άλλες, 
σε αυτό το πεδίο, π.χ. το κληρο-
δότημα του «Νομικού Κώδικα» 
του Ναπολέοντα Βοναπάρτη επι-
ζεί ακόμη και σήμερα σε μεγά-
λο μέρος της Ευρώπης και των 
πρώην αποικιών της, παρόλο 
που η αυτοκρατορία του κοντού 
Κορσικανού ηττήθηκε αποφασι-
στικά πριν από δύο αιώνες. 

Η 
ατλαντική Αυτοκρα-
τορία, όμως, αποτελεί, 
ιστορικά, μοναδικό πα-
ράδειγμα αυτοκρατορι-

κής επιχείρησης η οποία, στο ξέφρε-
νο κυνήγι της ισχύος, καταστρέφει 
τους ίδιους τους νόμους της, υπο-
σκάπτοντας, τελικά, την ίδια τη νομι-
μοποίησή της.

Σπάζοντας τα αυγά της φωλιάς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά θε-

ωρείται διαφορετική ή ακόμη και 
ανταγωνιστική προς την ατλαντική 
Αυτοκρατορία. Αυτό, αποτελεί ένα 
πολύ βολικό πρόσχημα για τους 
κυβερνώντες κύκλους και των δύο 
οντοτήτων. Στην ουσία, η ΕΕ είναι 
απολύτως υποταγμένη στις ΗΠΑ 
στα στρατιωτικά ζητήματα αλλά και 
στην εξωτερική πολιτική, προσομοι-
άζοντας περισσότερο με κράτος-πε-
λάτη παρά με σύμμαχο. Οι οικονο-
μικές πολιτικές και των δύο σχημα-
τισμών βρίσκονται στα χέρια μεγα-
λοτραπεζιτών και όχι των εκλογικών 
σωμάτων των επί μέρους χωρών, τα 
οποία έχουν σταματήσει να παίζουν 
οποιονδήποτε ουσιαστικό ρόλο, εδώ 
και πολύ καιρό.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτά 
που συνέβησαν πρόσφατα στην Κύ-
προ θα έχουν σοβαρότατες επιπτώ-
σεις στο άμεσο μέλλον. Μετά από 
αρκετές εβδομάδες εκβιασμών, εκ-
φοβισμών και επιθέσεων από τα δι-
εθνή ΜΜΕ, η κυπριακή κυβέρνη-
ση δέχτηκε να «κουρέψει» τις κα-
ταθέσεις των πολιτών της με αντάλ-
λαγμα ένα δάνειο «διάσωσης» από 
ΕΕ/∆ΝΤ που, υποτίθεται, θα απο-

τρέψει την κατάρρευση των κυπρι-
ακών τραπεζών. Ενώ, όμως, οι Κύ-
πριοι στερήθηκαν την πρόσβαση 
στα χρήματά τους, καθώς έκλεισαν 
οι τράπεζες και επιβλήθηκαν περιο-
ρισμοί στις αναλήψεις από τα ΑΤΜ, 
τα υποκαταστήματα των κυπριακών 
τραπεζών σε Ρωσία και Βρετανία 
λειτούργησαν κανονικά και πολλοί 
αλλοδαποί κατόρθωσαν να αποφύ-
γουν το «κούρεμα».

Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυ-
μα σε ολόκληρη τη ∆ύση ήταν ξε-
κάθαρο: τα χρήματά σας δεν εί-
ναι δικά σας, δεν είναι ασφαλή και 
οι κανόνες που ξέρατε δεν ισχύουν 
πια. Τα αυγά της φωλιάς έχουν σπά-
σει. Όπως έγραψε ένας σχολιαστής, 
«μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, οι 
πομπώδεις, ηλίθιοι κεντρο-ευρω-
παίοι μάνατζερ κατάφεραν να υπο-
νομεύσουν το πιο πολύτιμο χαρα-
κτηριστικό που διέθεταν οι δυτικές 
τράπεζες –την εμπιστοσύνη των κα-
ταθετών. Ποτέ ξανά τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα της ∆ύσης δεν 
θα αποκτήσουν την αίγλη που είχαν 
στο παρελθόν».

Τα παγκόσμια Βαλκάνια
Αυτό που αποτέλεσε η «διάσωση» 
της Κύπρου για την τραπεζική εμπι-
στοσύνη, έχουν αποτελέσει για το δι-

εθνές δίκαιο οι επεμβάσεις στα Βαλ-
κάνια τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 
Παραδόξως, και στις δύο περιπτώ-
σεις, οι βαθύτερες επιπτώσεις τους 
δεν έχουν γίνει ακόμη, πλήρως, 
αντιληπτές.

Ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβί-
ας (1991-1995) χρησιμοποιήθηκε, 

ουσιαστικά, για να αλωθεί ο Οργανι-
σμός των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ 
παγιδεύτηκε σε μια αδύνατη απο-
στολή και οι κυανόκρανοι χαρακτη-
ρίστηκαν «αναποτελεσματικοί». Σαν 
αποτέλεσμα, η αποστολή του ΟΗΕ 
έγινε αποστολή του ΝΑΤΟ, το 1995, 
και 4 χρόνια αργότερα, το ΝΑΤΟ 
επιτέθηκε ανοιχτά σε ό,τι είχε απο-
μείνει από τη Γιουγκοσλαβία χω-
ρίς καν να ζητήσει την έγκριση του 
ΟΗΕ.

Όταν ο πόλεμος δεν πήγε όπως 
τον ήθελε το ΝΑΤΟ, η εκεχειρία έγι-
νε ξανά υπόθεση του ΟΗΕ, με την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας (UNSCR 1244). Η απόφα-
ση, όμως, προβλέποντας την κατο-
χή της σερβικής επαρχίας του Κο-
σόβου από το ΝΑΤΟ και την εγγύ-
ηση της εδαφικής ακεραιότητας της 
Γιουγκοσλαβίας, απειλούσε τα απο-
σχιστικά σχέδια των Αλβανών τρο-
μοκρατών του UCK, υπέρ των οποί-
ων είχε επέμβει το ΝΑΤΟ. Έτσι, το 
2008, στήριξε την ανακήρυξη της 
«ανεξαρτησίας» του Κοσόβου από 
την προσωρινή κυβέρνηση της αλ-
βανικής μειονότητας. 

Έπειτα, η εγκατεστημένη από 
την Αυτοκρατορία κυβέρνηση του 
Βελιγραδίου μετέφερε τις διαπραγ-
ματεύσεις για το Κόσοβο στη σύμ-

μαχο της αυτοκρατορίας, ΕΕ. Επίση-
μα, η ΕΕ ήταν «ουδέτερη» ενώ, ήδη, 
τα περισσότερα από τα μέλη της εί-
χαν αναγνωρίσει την αποσχισθείσα 
επαρχία ως ανεξάρτητη. Μία από τις 
πολλές φήμες, που κυκλοφορούν 
σχετικά με τις συνομιλίες που διεξά-
γονται ανάμεσα στην ΕΕ και την ση-
μερινή κυβέρνηση του Βελιγραδί-
ου, είναι πως οι Βρυξέλλες θα επι-
μείνουν στην πρόταση λήψης μιας 
νέας απόφασης του ΟΗΕ που θα 
αντικαταστήσει την απόφαση 1244 
και θα άρει, έτσι, κάθε εμπόδιο στην 
ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Ως την εισβολή στο Ιράκ, το 
2003, το συγκεκριμένο πρότυπο 
είχε καθιερωθεί επαρκώς. Έτσι, δεν 
εξέπληξε κανέναν το γεγονός ότι η 
επίθεση στη Λιβύη, το 2011, αποτέ-
λεσε πλήρη εμπαιγμό του ΟΗΕ, κα-
θώς η απόφαση επιβολής της ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων χρησιμο-
ποιήθηκε αμέσως ως πρόσχημα για 
χρήση απεριόριστης βίας, που στό-
χευε, ξεκάθαρα, στην «αλλαγή καθε-
στώτος» στη χώρα. Τουλάχιστον, το 
δόγμα Μπρέζνιεφ περιοριζόταν στη 
σοβιετική σφαίρα επιρροής. Αντιθέ-
τως, ο Κλίντον, ο Μπους ο νεώτερος 
και ο Ομπάμα στοχεύουν, ανενδοία-
στα, στην επιβολή της θέλησής τους 
σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αδύνατη αποστολή
Σήμερα, δεν κάνει σε κανέναν εντύ-
πωση το γεγονός ότι η ανομία της 
Αυτοκρατορίας αντιγράφεται πι-
στά από κράτη-πελάτες και καθε-
στώτα Κουίσλινγκ ανά τον κόσμο. 
Προσπαθώντας να ικανοποιήσει 
την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες, 
η σημερινή κυβέρνηση του Βελι-
γραδίου, αλλά και η προηγούμενη, 
έχουν επανειλημμένα παραβιάσει 
το σύνταγμα της χώρας. Στην πραγ-
ματικότητα, αρχής γενομένης από το 
πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 
2000, κάθε νόμος που μπορούσε να 
φέρει πρόσκομμα στη συμμόρφω-
ση με τις αυτοκρατορικές διαταγές 
έχει παραβιαστεί.

Ξαφνικά, τα διεθνή ΜΜΕ κατη-
γόρησαν τη σερβική κυβέρνηση για 
επιλεκτική εφαρμογή των νόμων 
της χώρας. Τον ∆εκέμβριο του ’12, η 
σερβική αστυνομία συνέλαβε έναν 
δισεκατομμυριούχο, γνωστό για τις 
διασυνδέσεις του με το, μέχρι προ-
σφάτως στην κυβέρνηση, ∆ημοκρα-
τικό Κόμμα, με την κατηγορία της 
δωροδοκίας. Το αν ευσταθούσαν οι 
κατηγορίες ή όχι μάλλον ήταν άσχε-
το με την υπόθεση. Η κυβέρνηση 
χρειαζόταν μια πολύκροτη υπόθε-
ση ως προπέτασμα καπνού 

Του Νεμπόισα Μάλιτς*

H αυτοκρατορία παρανομεί!
Οι από κοινού μεθοδεύσεις των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Τουρκίας για την αποικιοποίηση όλων των Βαλκανίων

Παρά την ισχύ τους, όμως, οι Τούρκοι και οι Γερμανοί –οι Αψβούργοι, οι Χοεντζόλερν και ο Χίτλερ μαζί–, τε-
λικά, εκδιώχθηκαν από τα Βαλκάνια.

»

“ 

Η Τουρκία έχει 

εκφράσει την 

πρόθεσή της να 

επαναφέρει τις 

«χρυσές ημέ-

ρες» της Οθω-

μανικής Αυτο-

κρατορίας. Φαί-

νεται, επίσης, 

πως η Ουάσι-

γκτον έχει δώ-

σει την ευλο-

γία της 
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» για να ξεχαστεί η προδοσία της 
στο θέμα του Κοσόβου. Το πρό-

βλημα, όμως, ήταν ότι ο συγκεκριμένος 
μεγιστάνας είχε την εύνοια των ΗΠΑ και 
η σύλληψή του θύμωσε τα λάθος άτομα 
στην Ουάσιγκτον. 

Όλοι οι άνθρωποι του αυτοκράτορα
Η Αυτοκρατορία συνεχίζει, στα λόγια, 
να κάνει αναφορές στη μορφή του δι-
καίου αλλά δεν διστάζει να παραμορ-
φώσει το περιεχόμενό του, στην πορεία 
προς απόκτηση ολοένα και μεγαλύτε-
ρης ισχύος. 

Ήδη, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να 
αναθέσει κάποιο από τον φόρτο εργασί-
ας της σε επιλεγμένους πελάτες. Οι πε-
λάτες, όμως, φαίνεται πως έχουν τις δι-
κές τους πολιτικές, συμφέροντα και ιστο-
ρία, είτε μιλάμε για τη Γαλλία στο Μαλί, 
τη Γερμανία στα Βαλκάνια ή την Τουρ-
κία στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Οι επεμβάσεις στα Βαλκάνια χρη-
σιμοποιήθηκαν από τη Γερμανία για 
να ξεφορτωθεί τις ιστορικές αποσκευές 
της. Σαράντα χρόνια μετά τον βομβαρδι-
σμό του Βελιγραδίου από την Λουφτβά-
φε, ο δράστης επέστρεψε στη σκηνή του 
εγκλήματος. Παρόλα αυτά, ενώ, αρχικά, 
οι Γερμανοί φάνηκαν πολύ πρόθυμοι να 
τρομοκρατήσουν ειρηνικούς πολίτες με 
τα άρματα μάχης τους, όταν τα πράγματα 
αποδείχτηκαν δύσκολα, έκαναν μεταβο-
λή και έφυγαν. Παραδόξως, ενώ το αρι-
στερό-πράσινο γερμανικό υπουργικό 
συμβούλιο δεν είχε κανένα πρόβλημα 
να εναγκαλιστεί τον πόλεμο, οι Γερμανοί 
συντηρητικοί δείχνουν λιγότερο πρόθυ-
μοι για κάτι τέτοιο – μια προσέγγιση που 
εκνευρίζει κάποια γερμανικά ΜΜΕ.

Η Τουρκία, μια ακόμη πρώην ηγε-
μονική δύναμη στα Βαλκάνια, έχει εκ-
φράσει ανοιχτά την πρόθεσή της να επα-
ναφέρει τις «χρυσές ημέρες» της οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή. 
Φαίνεται, επίσης, πως η Ουάσινγκτον 
έχει δώσει την ευλογία της στο εγχείρη-
μα. Μόλις πριν λίγες ημέρες, η Ουάσι-
γκτον Ποστ επέχαιρε για την ήπια επι-
στροφή της Τουρκίας στη Βοσνία. Η 
Άγκυρα έχει, επίσης, βλέψεις και στη 
Μέση Ανατολή και παίζει κύριο ρόλο 
στον, αμερικανικής έμπνευσης, εξοπλι-
σμό των Συρίων ανταρτών.

Παρά την ισχύ τους, όμως, οι Τούρ-
κοι και οι Γερμανοί –οι Αψβούργοι, οι 
Χοεντζόλερν και ο Χίτλερ μαζί–, τελικά, 
εκδιώχθηκαν από τα Βαλκάνια. Ίσως, η 
ατλαντική συμμαχία να πιστεύει πως, 
αυτή τη φορά, δεν θα υπάρξει αντίστα-
ση και πως οι λαοί που προορίζονται για 
τον ζυγό θα υποκύψουν και θα παραμεί-
νουν κατακτημένοι. Η ιστορία έχει όμως 
άλλα διδάγματα τα οποία προορίζονται 
μόνο γι’ αυτούς που θέλουν να μάθουν 
από αυτήν.

*Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα 
antiwar.com

Οι μαφιόζοι έχουν βάλει στο μάτι τις επι-
δοτήσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) στην Ιταλία.

Ο 
ικογένειες της Μαφίας σε συνερ-
γασία με επιχειρηματίες βάζουν 
στο στόχαστρο εκτάσεις κατάλ-
ληλες για την τοποθέτηση ανε-

μογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, εκβιάζοντας 
τους ιδιοκτήτες είτε να τους τις πουλήσουν είτε 
να τις διαθέσουν στο πλαίσιο συμφωνίας εκμί-
σθωσης για πολλά χρόνια. Στη συνέχεια, «λα-
δώνουν» διεφθαρμένους τοπικούς αξιωμα-
τούχους για να επισπεύσουν την έκδοση αδει-
ών, μια διαδικασία που υπό άλλες συνθήκες 
θα έπαιρνε 3-6 χρόνια. Στην τελική φάση, προ-
σεγγίζουν ξένους επενδυτές, μέσω των οποίων 
αποκτούν πρόσβαση στις κυβερνητικές επιδο-
τήσεις για έργα ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης στη Σικελία, 
όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη διείσδυση 
των «οικογενειών» στις ΑΠΕ, οι αρχές προχώ-
ρησαν στην κατάσχεση των δέκα από τα 30 αιο-
λικά πάρκα του νησιού, καθώς και κάποιων φω-
τοβολταϊκών πάρκων. Παράλληλα, «πάγωσαν» 
περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 2 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων και συνέλαβαν 12 φε-
ρόμενους ως «εγκεφάλους» του οργανωμένου 
εγκλήματος, διεφθαρμένους αξιωματούχους και 
επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται 
στη μεγάλη απάτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σε άλλες περι-
οχές της Ιταλίας για διείσδυση της Μαφίας στις 
ΑΠΕ. Σε συνομιλία τους που υπεκλάπη ακούγε-
ται το ηλικιωμένο

αφεντικό της οικογένειας Τζιμπελίνα να λέει 
«Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι σημαντική. Εί-
ναι μια επιχείρηση από την οποία μπορούμε να 
βγάλουμε τα προς το ζην». 

Κι όμως κάτι παρόμοιο συμβαίνει στην Ελ-
λάδα σε μεγάλη έκταση. Μια εικόνα στην ιστο-
σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας - ΡΑΕ 
αρκεί για να καταλάβει κανείς της τεράστια αλ-
λαγή που θα υπάρξει στο ελληνικό τοπίο. Ανε-
μογεννήτριες τοποθετούνται σε κάθε κορυφή, 
ακόμη και σε εθνικά πάρκα.  

Στην χώρα μας τοπικοί «επιχειρηματίες» 
με διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό δέ-
σμευσαν δημόσιες εκτάσεις στα βουνά με μια 
απλή δήλωση στην ΡΑΕ. Στην συνέχεια έχο-
ντας διασυνδέσεις με δήμαρχους και περιφε-
ρειάρχες πήραν άδειες για τοποθέτηση Αιολι-
κών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας.  Έτσι με 
ένα κόστος 25.000 € έχουν στην κατοχή τους 
άδειες που στην συνέχεια πουλάνε 300.000 €. 
Οι τοπικές κοινωνίες εξεγείρονται καθώς κατα-
στρέφεται το τοπίο. Οι έλληνες όμως «μαφιόζοι» 
είχαν την στήριξη του Παπανδρέου, της Μπιρ-

μπίλη και του Παπακωνσταντίνου που έφτιαξαν 
ένα θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει την τοπο-
θέτηση ΑΠΕ σε κάθε περιοχή της χώρας ακόμη 
και σε προστατευόμενες περιοχές NATURA. Στο 
θέμα αυτό φάνηκε βασιλικότερος του βασιλέως 
ένα κομμάτι των «Πράσινων» που δεν βλέπει 
άλλα προβλήματα στο ελληνικό περιβάλλον από 
την καθυστέρηση της τοποθέτησης αιολικών 
σε προστατευόμενες περιοχές. Απομονώθηκαν 
έτσι από τις τοπικές κοινωνίες και τους πιο ευαί-
σθητους και δραστήριους ανθρώπους που έβλε-
παν τους Αθηναίους οικολόγους αγκαλιά με τα 
ντόπια λαμόγια.    

Του ∆ημήτρη Μπούσμπουρα

και στην Ελλάδα… η διαπλοκή

Ιταλία: Η μαφία πίσω από τις ΑΠΕ

“ 

Οι Έλληνες όμως «μα-

φιόζοι» είχαν την στή-

ριξη του Παπανδρέου, 

της Μπιρμπίλη και του 

Παπακωνσταντίνου

Στο θέμα αυτό φάνηκε βασιλικότερο του βασιλέως ένα κομμάτι των «Πράσινων» που δεν 

βλέπει άλλα προβλήματα στο ελληνικό περιβάλλον από την καθυστέρηση της τοποθέτησης αι-

ολικών σε προστατευόμενες περιοχές. 
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Η «συριοποίηση» της Συρίας

Ίσως σε μερικά χρόνια, ένας νέος 
όρος, η «Συριοποίηση» υποκα-
ταστήσει την παλιά έννοια της 
«Βαλκανοποίησης». Το βόρειο 
Λεβάντε εξελίσσεται γρήγορα σε 
παράδειγμα ολικού κατακερμα-
τισμού μιας γεωγραφικής-πολι-
τικής οντότητας.

Ε 
ίναι δύσκολο να πει κα-
νείς ποιος θα καταρρεύ-
σει πρώτος: το καθεστώς, 
η αντιπολίτευση, ή η πι-

θανότητα επίτευξης διεθνούς συ-
ναίνεσης για την επίλυση του εμ-
φυλίου πολέμου που, μέχρι στιγ-
μής, έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω 
από 70.000 Σύριους – αριθμός τον 
οποίο ο ΟΗΕ θεωρεί μικρότερο από 
την πραγματικότητα

Λίγο μετά από μια συμβολι-
κή συνάντηση της Αραβικής Ένω-
σης, στην οποία η θέση του Μπα-
σάρ Αλ Άσαντ δόθηκε σε έναν αρ-
χηγό των ανταρτών (ο οποίος πα-
ραιτήθηκε από τη θέση του μερικές 
μέρες μετά), ο Ανάν δήλωσε ότι εί-
ναι «πολύ αργά» είτε για μια στρατι-
ωτική επέμβαση είτε για τον εξοπλι-
σμό των ανταρτών. «Είναι η ώρα να 
ρίξουμε νερό στη φωτιά, και όχι το 
αντίθετο», πρόσθεσε

Το ΝΑΤΟ απέρριψε επίσης ένα 
αίτημα του Μοάζ Αλ Χαντίμπ, επικε-
φαλής της Εθνικής Συριακής Συμ-
μαχίας, να αναπτύξουν πυραυλικά 
συστήματα Πάτριοτ στα σύνορα της 
Τουρκίας με τη Συρία, ώστε να απο-
τραπούν οι αεροπορικές επιδρομές 
από το καθεστώς. «Φοβάμαι ότι αυτό 
είναι σα να λένε στο συριακό καθε-
στώς “κάντε ό,τι νομίζετε”», δήλωσε 
πικρόχολα στο Ρώυτερς.

Παρ’ όλα αυτά, η σύσκεψη της 
Αραβικής Ένωσης υποστήριξε 
ανοιχτά τις αποστολές όπλων στους 
αντάρτες, ενώ ένας μελαγχολικός 
αλ-Χατίμπ εμφανίστηκε να εγκαινι-
άζει την πρώτη πρεσβεία της αντιπο-
λίτευσης στην πρωτεύουσα του Κα-
τάρ. […]

Η παραίτησή του ήρθε μετά από 
μια πολύπλοκη ίντριγκα, που ενορ-
χηστρώθηκε από το Κατάρ και τη 
συριακή Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα, η οποία κατέληξε στην εκλογή 
του Γκασάν Χίτο, ενός Σύριου Κούρ-
δου, που ζούσε επί δεκαετίες στις 
ΗΠΑ, ως επικεφαλής της προσω-
ρινής επαναστατικής κυβέρνησης. 
Οι Καταριανοί ήθελαν να παρουσι-
άσουν τον Χίτο ως εκπρόσωπο της 
αντιπολίτευσης στη συνάντηση της 

Αραβικής Ένωσης, αλλά οι αντιδρά-
σεις των υπολοίπων αντιπροσώ-
πων, καθώς και των στρατιωτικών 
ηγετών των ανταρτών (κάποιοι από 
τους οποίους αρνήθηκαν ν’ αναγνω-
ρίσουν τη μεταβατική κυβέρνηση), 
τους ανάγκασε να το ξανασκεφτούν.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον 
Ποστ, η Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα (που υποστηρίζεται από το Κα-
τάρ) προσπάθησε να κερδίσει μέσα 
από τον Χίτο «κάποια από την επιρ-
ροή που απώλεσε, όταν το κύριο μέ-
ρος της συριακής αντιπολίτευσης, 
το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας, 
απορροφήθηκε από μια ευρύτερη 
συμμαχία». Η κίνησή αυτή, όμως, 
διατάραξε τις ευαίσθητες ισορροπί-
ες μεταξύ των διάφορων αντάρτικων 
ομάδων.

 «Η συμμαχία είναι στο χείλος 
της διάλυσης», υποστήριξε κάποιος 
Σύριος καθηγητής Ιστορίας στην 
Ουάσινγκτον Ποστ.

Η ενότητα των ανταρτών ήταν 
αποκύημα της φαντασίας. […]. Πρό-
σφατα, η κατάσταση επιδεινώθη-
κε σε σημείο να απειλείται ανοιχτή 
σύρραξη μεταξύ των αντάρτικων 
ομάδων. Εξαιρετικά άσχημες είναι 
οι σχέσεις μεταξύ των πιο κοσμικών 
ομάδων και των Ισλαμιστών, όπως 
είναι η Μουσουλμανική Αδελφότη-
τα και η συνδεόμενη με την Αλ Κά-
ιντα, Τζαμπχάτ αλ Νούσρα. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η παραίτηση του αλ-
Χαντίμπ, θεωρείται από πολλούς 
νίκη των εξτρεμιστών.

Ένα πρόσφατο δημοσίευμα στο 
Τάιμ ανέφερε εκτεταμένες συγκρού-
σεις ανάμεσα στη Τζαμπχάτ αλ 
Νούσρα και τις Ταξιαρχίες Φαρούκ, 

μια άλλη μεγάλη ομάδα. «Προσπα-
θούν να μας επιβάλλουν τους όρους 
τους», δήλωσε ο διοικητής των Ταξι-
αρχιών Μοχάμεντ αλ- Νταχέρ, προ-
τού τραυματιστεί για άλλη μια φορά, 
έπειτα από μία ακόμα απόπειρα δο-
λοφονίας που πραγματοποιήθηκε 
εναντίον του.

Επί πλέον, ο Ριάντ Αλ Άσαντ, γε-
νικός διοικητής του Ελεύθερου Συ-
ριακού Στρατού, μέρος των οποίων 
αποτελούν και οι Ταξιαρχίες Φα-
ρούκ, τραυματίστηκε όταν εξερρά-
γη μια βόμβα σε αυτοκίνητο – ενέρ-
γεια που αποδόθηκε στο καθεστώς. 
Ωστόσο, η ενέργεια εμφανίζει πολ-
λές ομοιότητες με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιήθηκαν για να δολοφο-
νηθεί ο αλ Νταχέρ. Έτσι, δεν μπο-
ρούμε ν’ αποκλείσουμε έναν γενι-
κευμένο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ 
των ανταρτών.

Στην πραγματικότητα, η φάση 
κατά την οποία ο εμφύλιος πόλεμος 
είχε δύο μόνο πλευρές μπορεί να 
έχει ήδη τελειώσει. ∆εκάδες μικρο-
συγκρούσεις και διχόνοιες, όπως εί-
ναι το ζήτημα των Κούρδων ή τα ιδι-
ωτικά μικροσυμφέροντα των μυ-
ριάδων αντάρτικων ομάδων που 
επιχειρούν στην επικράτεια, πολλα-
πλασιάζονται.

Ένα ζήτημα το οποίο παρουσιά-
ζει αναλογίες με την κατάσταση στη 
Λιβύη, και τη διαίρεσή της σε ∆ύση 
και Ανατολή, είναι το χάσμα μετα-
ξύ του Βορρά και του Νότου, που 
εκφράζεται μέσω του ανταγωνι-
σμού των δύο μεγαλύτερων πόλεων 
της Συρίας, Αλέπο και ∆αμασκού. 
«Πολλοί κάτοικοι της ∆αμασκού 
φοβούνται την επικράτηση του Βορ-
ρά», λέει ο Τζόσουα Λάντις, του πα-
νεπιστημίου της Οκλαχόμα. «Υπάρ-
χει και προηγούμενο πολέμου με-
ταξύ του Βορρά και του Νότου. Το 
1954, κατά το τέλος της τετραετούς 
διακυβέρνησης του Στρατηγού Σι-
σακλί, ο οποίος άσκησε την πρώτη 
πραγματική δικτατορία στη χώρα, η 
Συρία διασπάστηκε στα δύο»…

«Μέλη της αντιπολίτευσης από 
τη ∆αμασκό μου είπαν ότι ελπίζουν 
πως η Ευρώπη θα εκπαιδεύσει και 
θα εξοπλίσει δυνάμεις στον Νότο, 
ώστε να καταλάβουν τη ∆αμασκό 
και να αποτρέψουν τους ισλαμιστές 
και τις δυνάμεις της Αλέπο από το να 
την καταλάβουν. […].

Την προηγούμενη εβδομάδα, η 
Βρετανία και η Γαλλία υποστήριξαν 
τον εξοπλισμό των ανταρτών σε ένα 
συμβούλιο των ευρωπαίων Υπ. Εξ., 
κάτι που θεωρήθηκε περιφρόνηση 

της πολιτικής των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν 
βρήκαν παρά ελάχιστη υποστήριξη, 
και τώρα, με την ενότητα της αντιπο-
λίτευσης στα τάρταρα και τις στρατι-
ωτικές συγκρούσεις να κλιμακώνο-
νται, φαίνεται ότι τουλάχιστον η πίε-
ση της κοινής γνώμης έχει εξαντλη-
θεί. Άλλες διαφωνίες, μεταξύ των 
οποίων της Τουρκίας, του Κατάρ, 
της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορ-
δανίας, μπλοκάρουν μια πιο συντο-
νισμένη προσπάθεια για την ανα-
τροπή του καθεστώτος. Για να μην 
αναφέρουμε, βεβαίως, την επιμονή 
των συμμάχων του Άσαντ, της Ρωσί-
ας και του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι αντάρτες σα-
φώς εξοπλίζονται –αλλά και λεηλα-
τούν τις κατειλημμένες στρατιωτι-
κές βάσεις– ενώ, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις, έχουν καταφέρει να προ-
καλέσουν απώλειες της τάξης των 
13.000 στον συριακό στρατό. Η θη-
λιά γύρω από τη ∆αμασκό στενεύ-
ει αργά αλλά σταθερά και αρκετοί 
αναλυτές πιστεύουν ότι η πτώση 
της πρωτεύουσας είναι μόνο ζήτη-
μα χρόνου.

 «Πιστεύω ότι εν τέλει ο Άσαντ 
θα χάσει τη ∆αμασκό», γράφει ο 
Τζόσουα Λάντις. «Είναι μια σουνιτι-
κή πόλη, αν και η μάχη θα είναι κα-
ταστροφική».

Το ποιος θα καταρρεύσει πρώ-
τος, μένει ν’ αποδειχθεί: το καθεστώς 
ή οι κύριες ομάδες ανταρτών που 
το ανταγωνίζονται. Αν ένας εμφύλι-
ος πόλεμος όλων εναντίον όλων ξε-
σπάσει στη Συρία, το σίγουρο είναι 
ότι δεν θα υπάρξει κανένας νικητής.

*από τους atimes.com

Του Βίκτορ Κόζεφ*

Η πορεία προς την οριστική αποδιάρθρωση του συριακού κράτους

Το ποιος θα καταρρεύσει πρώτος, μένει ν’ αποδειχθεί: το καθεστώς ή οι κύριες ομάδες ανταρτών που το ανταγωνίζονται. Αν ένας εμφύλιος πόλεμος 
όλων εναντίον όλων έχει ξεσπάσει στη Συρία, το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξει κανένας νικητής.

“ 

«Πιστεύω ότι εν 

τέλει ο Άσαντ 

θα χάσει τη ∆α-

μασκό», γράφει 

ο Τζόσουα Λά-

ντις. «Είναι μια 

σουνιτική πόλη, 

αν και η μάχη θα 

είναι καταστρο-

φική».
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Οι αναλύσεις για τον πρώιμο θά-
νατο των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, 
Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική) 
υπερβάλλουν. Τα δυτικά ΜΜΕ εί-
ναι μπουκωμένα με τέτοιες ανοη-
σίες, ενώ προσφάτως μια εκδοχή 
τους παρουσιάστηκε και από τον 
επικεφαλής της ∆ιοίκησης Επεν-
δύσεων της Μόργκαν Στάνλεϋ […].   

Η 
πραγματικότητα κινείται 
σε διαφορετική κατεύ-
θυνση. Τα BRICS συνα-
ντήθηκαν στο Ντάρμπαν 

της Νοτίου Αφρικής, αυτή την Πέ-
μπτη, για να δημιουργήσουν, μετα-
ξύ άλλων, μια δική τους υπηρεσία 
πιστοληπτικής ικανότητας, παρακά-
μπτοντας τη δικτατορία –ή τουλάχι-
στον την «καθοδηγούμενη ατζέντα», 
σύμφωνα με τη διπλωματική ορολο-
γία του Νέου ∆ελχί– οίκων σαν των 
Μοοdy’s και της Standard & Poor. 
Επίσης, προώθησαν περαιτέρω την 
ιδέα για μια αναπτυξιακή τράπεζα 
των BRICS (με τις τεχνικές λεπτο-
μέρειες να μένουν να  κανονιστούν), 
η οποία θα διοχετεύει, με κεφάλαια 
ύψους 50 δισ.$, δάνεια για αναπτυξι-
ακά προγράμματα και προγράμμα-
τα κατασκευής υποδομών.

Το σημαντικό είναι ότι οι ΗΠΑ και 
η ΕΕ δεν θα έχουν μερίδιο σε αυτή την 
τράπεζα του Νότου – μια ξεκάθαρη 
εναλλακτική λύση, που προωθείται 
ιδιαίτερα από την Ινδία και την Βρα-
ζιλία, ως αντίβαρο στην Παγκόσμια 
Τράπεζα και το σύστημα του Μπρέ-
τον Γουντς, που κυριαρχούνται από 
τη ∆ύση. 

Όπως παρατήρησε ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών της Ινδίας, 
Τζασαβάντ Σινγχ, μια τέτοια αναπτυ-
ξιακή τράπεζα θα μπορούσε, για πα-
ράδειγμα, να διοχετεύσει το κινέζικο 
know-how ώστε να βοηθήσει στην 
ικανοποίηση των τεράστιων αναγκών 
της Ινδίας σε υποδομές. 

Οι τεράστιες πολιτικές και οικονο-
μικές διαφορές μεταξύ των μελών των 
BRICS είναι προφανείς. Αλλά, καθώς 
εξελίσσονται ως ομάδα κρατών, το ζή-
τημά τους δεν είναι το πώς να προστα-
τέψουν την παγκόσμια οικονομία από 
την ασταμάτητη κρίση του καπιταλι-
σμού-καζίνο.  

Το ζήτημα είναι ότι, πέρα από τα 
μέτρα που λαμβάνουν για τη διευ-
κόλυνση του διμερούς εμπορίου, οι 
πράξεις τους γίνονται ολοένα και πιο 
πολιτικές – καθώς όχι μόνο διευρύ-
νουν την οικονομική ισχύ τους αλλά 
πραγματοποιούν σημαντικά βήματα 
προς έναν πολυπολικό κόσμο. Η Βρα-
ζιλία είναι ιδιαίτερα ενεργή προς αυ-

τήν την κατεύθυνση. 
Αναπόφευκτα, οι συνήθεις ατλα-

ντιστές της Ουάσιγκτον, φανατικοί της 
συναίνεσης, δεν βλέπουν τίποτα άλλο 
παρά μόνο, μυωπικά, ότι τα BRICS 
«απαιτούν περισσότερη αναγνώριση 
από τις δυτικές χώρες». 

Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. 
Η ανάπτυξη της Βραζιλίας, της Κίνας 
και της Ινδίας επιβραδύνθηκε. Καθώς 
η Κίνα, για παράδειγμα, καθίσταται 
ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της 
Βραζιλίας –ξεπερνώντας τις ΗΠΑ– 
ολόκληροι κλάδοι της βραζιλιάνι-
κης βιομηχανίας υποφέρουν από τον 
ανταγωνισμό των φτηνών κινέζικων 
βιομηχανικών προϊόντων. 

Αλλά ορισμένες μακροπρόθε-
σμες προοπτικές είναι αναπόφευκτες. 
Τα BRICS θα καταστούν τελικά πιο 
απαιτητικά στο εσωτερικό του ∆ΝΤ. 
Επίσης, θα συναλλάσσονται μέσω των 
δικών τους νομισμάτων, συμπεριλαμ-
βανομένου και ενός παγκόσμια μετα-
τρέψιμου Γουάν, όλο και πιο μακριά 
από το αμερικάνικο δολάριο και το 
πετροδολάριο. 

Η επιβράδυνση της Κίνας 

Αυτός που εισήγαγε τον όρο BRIC 
(τότε δεν συμμετείχε ακόμα η Νότιος 
Αφρική), το 2001, ήταν ο Τζιμ Ο’ Νηλ 
της Γκόλντμαν Σακς. Είναι διαφωτιστι-
κό το τι πιστεύει σήμερα για την περί-
φημη «επιβράδυνση» της Κίνας. 

Ο Ο’ Νηλ ισχυρίζεται ότι η Κίνα 
αναπτύσσεται ακόμα με ένα «ισχνό» 
7,7%, «δημιουργώντας το ισοδύναμο 
μιας ελληνικής οικονομίας κάθε 11 
½ εβδομάδες». Σύμφωνα με αυτόν, 
η επιβράδυνση της Κίνας είναι «δομι-

κή και κυκλική» – μια «σχεδιασμένη 
ύφεση» για τον έλεγχο της υπερθέρ-
μανσης και του πληθωρισμού. 

Η τάση των BRICS αποτελεί κομ-
μάτι μιας ευρύτερης παγκόσμιας τά-
σης. Αυτή αναλύεται σε μια νέα έκθε-
ση του Αναπτυξιακού Προγράμμα-
τος των Ηνωμένων Εθνών. Το συμπέ-
ρασμα είναι ότι ο Βορράς ξεπερνιέται 
από τον Νότο, στην παγκόσμια οικο-
νομική κούρσα, με τρομακτική ταχύ-
τητα. 

Σύμφωνα με την έκθεση, «για 
πρώτη φορά, σε 150 χρόνια, το συν-
δυασμένο προϊόν των τριών μεγαλύ-
τερων οικονομιών του αναπτυσσόμε-
νου κόσμου –της Βραζιλίας, της Κί-
νας και της Ινδίας– είναι ισοδύναμο με 
εκείνο των παραδοσιακών βιομηχανι-
κών δυνάμεων του Βορρά».  

Το προφανές συμπέρασμα είναι 
ότι «η άνοδος του Νότου αναδιαμορ-
φώνει ριζικά τον κόσμο κατά τον 21ο 
αιώνα, με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
να καθοδηγούν την οικονομική ανά-
πτυξη, βγάζοντας εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ανθρώπους από τη φτώχεια και 
προσθέτοντας δισεκατομμύρια σε μια 

νέα παγκόσμια μεσαία τάξη». 
Και στο μέσο αυτής της διαδικασί-

ας, εξελίσσεται ένα ευρασιατικό έπος: 
η ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργα-
σίας Ρωσίας και Κίνας. 

Πάντα οι αγωγοί 
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πού-
τιν είναι ασταμάτητος. Θέλει να κατευ-
θύνει τους BRICS προς «έναν πλήρη 
μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας 
που θα μας επιτρέψει να αναζητήσου-
με από κοινού λύσεις σε κεντρικά ζη-
τήματα της παγκόσμιας πολιτικής».  

Αυτό θα οδηγήσει τα BRICS σε 
μια κοινή εξωτερική πολιτική – και 
όχι μόνον σε επιλεκτική συνεργα-
σία πάνω σε συγκεκριμένα ζητήμα-
τα. Κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο και 
θα πάρει χρόνο. Ο Πούτιν το γνωρίζει 
πολύ καλά. 

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο 
Πούτιν ανέπτυξε αυτές τις ιδέες στη δι-
άρκεια της τριήμερης επίσκεψής του 
στην Κίνα, όπου συνάντησε τον νέο 
Κινέζο πρόεδρο, Ζι Τζινπίνγκ. Ταξί-
δεψε εκεί για να δηλώσει ότι οι ρωσο-
κινεζικές σχέσεις είναι «στην καλύτε-
ρη στιγμή της μακραίωνης ιστορίας 
τους». 

Αυτό δεν είναι ακριβώς εκεί-
νο που θέλουν να ακούσουν οι ατλα-
ντιστές – οι οποίοι επιμένουν ακόμα 
στους όρους του Ψυχρού Πολέμου. 

Εκείνο που βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της συμπληρωματικής σχέσης 
των BRICS είναι οι αγωγοί.

Η ανάγκες της Κίνας για το ρωσι-
κό αέριο και πετρέλαιο είναι ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας. Η Ρωσία επιθυ-
μεί να πουλάει ολοένα και περισσό-

τερο στην Κίνα, ώστε να απαγκιστρω-
θεί από τις δυτικές αγορές. Επίσης, θα 
υποδεχόταν με μεγάλη ευχαρίστη-
ση τις κινεζικές επενδύσεις στις απω-
ανατολικές περιοχές της – στις τεράστι-
ες εκτάσεις της Τρανσβαϊκάλης. 

[…]
Μια άμεση συνέπεια της συνά-

ντησης Πούτιν-Ζι είναι ότι, από εδώ 
και πέρα, το Πεκίνο θα πληρώνει με 
μετρητά το ρωσικό πετρέλαιο – ως 
αντάλλαγμα για μια σειρά κοινών επι-
χειρηματικών προγραμμάτων, για πα-
ράδειγμα, την από κοινού εξερεύνηση 
από την Rosneft και την CNPC των 
υποθαλάσσιων κοιτασμάτων στη Θά-
λασσα του Μπάρεντς και σε άλλες πε-
ριοχές στην ηπειρωτική Ρωσία. 

Η Γκάζπρομ, από την πλευρά της, 
επικύρωσε μια μεγάλη συμφωνία με 
την CNPC, που αναμενόταν από και-
ρό: πρόκειται για την παράδοση 38 
δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου 
ετησίως, που θα περνούν μέσα από 
τον αγωγό ESPO, που διασχίζει τη Σι-
βηρία, αρχής γενομένης από το 2018. 
Και μέχρι το τέλος του 2013, αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί ένα νέο συμβό-
λαιο με την Γκάζπρομ, που θα περι-
λαμβάνει τη συμφωνία για την παρο-
χή φυσικού αερίου για τα επόμενα 30 
χρόνια. 

Οι γεωπολιτικές συνέπειες εί-
ναι τεράστιες. Η εισαγωγή περισσότε-
ρου αερίου από τη Ρωσία βοηθάει την 
Κίνα να απαλλαγεί από την εξάρτησή 
της από τα στενά της Μαλάκας  και του 
Χορμούζ – για να μην μιλήσουμε για 
τη δυνατότητα να βιομηχανοποιήσει 
τις τεράστιες ανατολικές επαρχίες της, 
που έχουν μείνει πίσω στην οικονομι-
κή ανάπτυξη και παραμένουν εξαιρε-
τικά προσκολλημένες στην αγροτική 
παραγωγή.    

Με αυτόν τον τρόπο, το ρωσικό 
αέριο εντάσσεται στα σχέδια του κινέ-
ζικου Κομμουνιστικού Κόμματος: Να 
διαμορφώσει την κινεζική ενδοχώρα, 
ως κέντρο παραγωγής, για τη ζήτηση 
της ολοένα και πλουσιότερης, ευημε-
ρούσας μεσαίας τάξης των 400 εκα-
τομμυρίων, που ζει στα ανατολικά πα-
ράλια της χώρας. 

Όταν ο Πούτιν επισήμανε ότι 
δεν βλέπει τα BRICS ως «γεωπολι-
τικό ανταγωνιστή» της ∆ύσης, έριξε 
ένα καρφί. Ήταν η επίσημη διάψευ-
ση που επιβεβαιώνει την αλήθεια. Το 
Ντάρμπαν αποτελεί μόνον την αφετη-
ρία ενός τέτοιου ανταγωνισμού. ∆εν 
χρειάζεται να πούμε ότι οι δυτικές ελίτ, 
εγκλωβισμένες πάντα στη στασιμότη-
τα και τη χρεοκοπία, δεν θα εγκαταλεί-
ψουν τα προνόμιά τους δίχως να δώ-
σουν μια σκληρή μάχη. 

*από τους atimes.com

Του Πέπε Εσκομπάρ*

Οι BRICS σπάνε τα τείχη
Οι νέες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις του Νότου συντονίζονται και αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία του Βορρά

Ο Πούτιν κατευθύνει τους BRICS σε μια κοινή εξωτερική πολιτική όσο δύσκολο και χρονοβόρο και αν ειναι αυτό

“ 

Θα τα κατα-

φέρουν άραγε 

να επινοήσουν 

νέες μορφές 

συντονισμού και 

διαβούλευσης;
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Το 15Ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης διήρκεσε φέτος 
από τις 15 έως τις 24 Μαρτίου 
2013 και μαζί με το Φεστιβάλ Κι-
νηματογράφου αποτελούν αναμ-
φίβολα τα κορυφαία πολιτιστικά 
γεγονότα που πραγματοποιού-
νται στη μέτρια έως φτωχή πολι-
τιστική παραγωγή της Θεσσαλο-
νίκης. 

Α 
πό το πλούσιο πρόγραμ-
μα του, είδαμε πολύ εν-
διαφέροντα ντοκιμαντέρ, 
μερικά από τα οποία ξε-

χώρισαν. Σε αυτά ανήκει κατά τη 
γνώμη μας και «Ο μανάβης», του 
σκηνοθέτη ∆ημήτρη Κουτσια-
μπασάκου, που κέρδισε το βραβείο 
κοινού. Η ταινία είναι ένα «ρόουντ 
μούβι ντοκιμαντέρ», όπου η κάμερα 
ακολουθεί έναν πλανόδιο μανάβη, 
τον κ. Νίκο Αναστασίου που, μαζί με 
τη γυναίκα του Σοφία, από τη δεκα-
ετία του 1980, κάνουν το ίδιο δρο-
μολόγιο. Μία φορά την εβδομάδα, 
σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ξεκι-
νώντας από τα Τρίκαλα, επισκέπτο-
νται, με το φορτηγό τους κατάστημα, 
τα εγκαταλειμμένα χωριά της νοτι-
οδυτικής Πίνδου, μια διαδρομή 75 
χιλιομέτρων. Τα τελευταία χρόνια, 
τους βοηθάνε και τα δυο τους παι-
διά: ο Κώστας και ο Θύμιος. Ο μα-
νάβης αποτελεί για τους κατοίκους 
ένα ξεχωριστό γεγονός στη μονότο-
νη ζωή τους και πολλοί απ’ αυτούς 
τον υποδέχονται με χορούς και τρα-
γούδια. Χρησιμοποιεί την ίδια πά-
ντα κασέτα με τα δημοτικά τραγού-
δια, σήμα κατατεθέν της άφιξής του, 
και τους εξυπηρετεί, εκτός από το να 
τους προμηθεύει με λαχανικά και 
φρούτα, και σε πολλές άλλες καθη-
μερινές ανάγκες: από την αλλαγή 
της φιάλης στο γκαζάκι, μέχρι το μέ-
τρημα της… πίεσης!
Με τον σκηνοθέτη του «Μανάβη» 
είχαμε μια σύντομη συνομιλία για 
λογαριασμό της Ρήξης.
  
Κατ’ αρχάς, κ. Κουτσιαμπασάκο, 
δεχθείτε τα συγχαρητήριά μας 

για τη διάκριση της ταινίας σας 
στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης, όπου Ο μανάβης 
έλαβε το βραβείο κοινού!
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια μεγάλη 
χαρά που ζήσαμε κι εγώ και οι συ-
ντελεστές της ταινίας γιατί ήταν κάτι 
που στ’ αλήθεια δεν το περιμέναμε. 
Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος και 
οι ταινίες πολλές και καλές.

Μιλήστε μας για τη σύλληψη της 
ιδέας και τη δημιουργία της ται-
νίας. Τι σας ώθησε να ασχοληθεί-
τε με αυτό το θέμα και πως προ-
χωρήσατε στη πραγματοποίησή 
της;
Τον μανάβη τον θυμάμαι από την 
εφηβεία μου, όταν περνούσα τα κα-
λοκαίρια στο  χωριό μου, το Αρματο-
λικό, ένα από τα χωριά του δρομολο-
γίου του μανάβη, στην Πίνδο. Πριν 

από κάνα δύο χρόνια, ∆εκαπενταύ-

γουστο στο χωριό μου, που ψώνιζα 

από τον μανάβη, μου ήρθε ξαφνι-

κά η ιδέα και του ζήτησα να με πά-

ρει μαζί του σε μια διαδρομή. Αρχι-

κά σκεπτόμουν να κάνω ένα μικρού 
μήκους ντοκιμαντέρ. Έμεινα όμως 
έκπληκτος από το τι γινόταν γύρω 
από το φορτηγάκι του και έτσι απο-
φάσισα να παρακολουθήσω το δρο-
μολόγιό του στις τέσσερεις εποχές 
του χρόνου.

Η προηγούμενη ταινία σας, Ο 
γιος του φύλακα, το 2006, είχε 
πάρει, εκτός των άλλων, και το 
βραβείο κοινού, στο Φεστιβάλ 
κινηματογράφου της Θεσσαλο-
νίκης. Και ‘κείνη η ταινία δια-
δραματιζόταν στον τόπο απ’ όπου 
έλκετε την καταγωγή σας, δηλα-
δή τα χωριά της νότιας Πίνδου. 
Τι νομίζετε πως είναι αυτό που 
συγκινεί το –αστικής, ως επί το 
πλείστον, ιδιοσυγκρασίας– κοινό 
και τις ψηφίζει;
Οι Έλληνες δεν έχουν ακόμη αστι-

κοποιηθεί πλήρως. Οι τόποι κατα-
γωγής τους είναι ακόμη ζωντανοί 
μέσα τους και ανταποκρίνονται με 
ενθουσιασμό αν κάτι τους τον θυ-
μίσει. Μπορεί δηλαδή το χωριό να 
έχει σε κάποιες περιπτώσεις σβήσει 
αλλά το πνεύμα της κοινότητας πα-
ραμένει ζωντανό.  Αυτό το παρατη-
ρώ και με εντυπωσιάζει και στο νε-
ανικό κοινό.

Τι ετοιμάζετε αυτόν τον καιρό, 
ποια θα είναι η επόμενη ταινία 
σας;
Η επόμενη ταινία μου είναι ήδη στο 
μοντάζ και ετοιμάζεται για το επό-
μενο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Λέγεται 
Πρόσωπα και προσωπεία και αφο-
ρά τα όνειρα και τη σπουδή μια ομά-
δας νέων ανθρώπων που θέλουν 
να γίνουν ηθοποιοί. Το γυρίζω ήδη 
τρία χρόνια.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το πνεύμα της κοινότητας παραμένει ζωντανό
Το βραβείο κοινού στο «Ο μανάβης», στο 15Ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Του ∆ημήτρη Κουτσιαμπασάκου
στον ∆ημήτρη Λουζικιώτη  

“ 

Οι Έλληνες 

δεν έχουν ακό-

μη αστικοποιη-

θεί πλήρως. Οι 

τόποι καταγω-

γής τους είναι 

ακόμη ζωντανοί 

μέσα τους 
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Το διήμερο, 30 και 31 Μαρτίου 2013, 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδη-
λώσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρεί-
ας, στη Στοά του Βιβλίου, το συνέδριο 
με τίτλο: «Παιδεία και εθνική συνείδηση 
στον ελληνικό κόσμο από την Άλωση μέ-
χρι τις παραμονές της Επανάστασης του 
1821, ζητήματα έρευνας και ερμηνείας», 
που διοργάνωσαν από κοινού τα περιο-
δικά: Νέος Ερμής ο Λόγιος, Νέα Ευθύνη, 
Manifesto, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων 
Πειραιώς και η εφημερίδα Χριστιανική. 

Θ 
εωρώ ότι το συνέδριο υπήρ-
ξε επιτυχημένο για πολλούς λό-
γους. Πρώτα-πρώτα, τις έξι συνε-
δρίες του παρακολούθησαν συ-

νολικά περισσότερα από διακόσια άτομα. Ει-
δικά, την πρώτη απογευματινή συνεδρία του 
Σαββάτου, με ομιλητές τους Κώστα Φωτιά-
δη, Ερατοσθένη Καψωμένο, π. Γεώργιο 
Μεταλληνό και Γιώργο Καραμπελιά, πα-
ρακολούθησαν πάνω από 150 άτομα. Παρευ-
ρέθηκαν αρκετοί πανεπιστημιακοί, διπλωμά-
τες, άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, 
αλλά και απλός κόσμος που παρακολούθη-
σε με προσοχή και ενδιαφέρον τις εισηγήσεις, 
ακόμη κι όταν αυτές υπερέβαιναν κατά πολύ 
τον προβλεπόμενο χρόνο... Αν πρέπει να επι-
σημάνουμε κάποιο αρνητικό στοιχείο, αυτό  
ήταν η μικρή παρουσία νέων στο ακροατήριο.

Κατά δεύτερο λόγο, οι περισσότερες από 
τις 20 εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν παρου-
σίασαν αδημοσίευτες πηγές και πρωτότυπες 
θεωρητικές αναζητήσεις, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι οι υπόλοιπες στερούνταν ενδιαφέ-
ροντος. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, που αποτε-
λούσαν επαναλήψεις παλαιότερων πολύ γνω-
στών εργασιών, όλες οι εισηγήσεις συνέβαλαν 
στον επιστημονικό διάλογο πάνω στα ζητήμα-
τα που αφορούσαν το θέμα του συνεδρίου και 
φώτισαν ποικίλες πλευρές της ιστορίας του 
ελληνικού έθνους κατά την Τουρκοκρατία. 
Υπήρξαν ειδικές εισηγήσεις για το παιδομά-
ζωμα (Βασιλική Παπούλια), τον κρυπτοχρι-
στιανισμό και την παιδεία στον Πόντο (Κώ-
στας Φωτιάδης και Σοφία Ηλιάδου), τον 
ρόλο της Εκκλησίας (Κωνσταντίνος Σβολό-
πουλος), την παιδεία και τη γλώσσα (Απο-
στόλης ∆ιαμαντής, Βασίλειος Κύρκος), το 
έργο του Κοραή (Γιώργος Καραμπελιάς), του 
Κοσμά Αιτωλού (π. Γεώργιος Ευθυμίου) και 
του Ρήγα Βελεστινλή (∆ημήτριος Καραμπε-
ρόπουλος), τα αξιακά πρότυπα του κλέφτικου 
τραγουδιού (Ερατοσθένης Καψωμένος), τη 
χρησμολογία (Αλέξανδρος Καριώτογλου), 
τον «άγνωστο» Έλληνα ακαδημαϊκό, δάσκαλο 
Αναστάσιο Μιχαήλ (Χαράλαμπος Μηνάο-
γλου), ενώ ιδιαίτερα πλούσιος αναδείχθηκε ο 
προβληματισμός γύρω από θεωρητικά ζητή-
ματα που αφορούν τις έννοιες του Γένους, του 
έθνους, του εθνικισμού και της εθνικής συνεί-
δησης γενικότερα (π. Γεώργιος Μεταλληνός, 

Μιχάλης Μερακλής, Κωνσταντίνος Χα-
τζηαντωνίου, Αθανάσιος Γκότοβος, Γιώρ-
γος Κοντογιώργης, Βασίλειος Κύρκος). Οι 
εισηγήσεις τους πυροδότησαν ζωηρές συζη-
τήσεις γεγονός που δείχνει πως έχει συντελε-
στεί σημαντική πρόοδος στη θεωρία περί της 
έννοιας του έθνους στην ελληνική περίπτω-
ση, σε αντίθεση με τη σχολή της «εθνοαπο-
δόμησης», που έχει παραμείνει προσκολλη-
μένη σε μία ήδη ξεπερασμένη βιβλιογραφία, 
αναμασώντας εξίσου ξεπερασμένα ιδεολογή-
ματα. Ειδικά γι’ αυτή τη σχολή και τις αντιε-
πιστημονικές και ατεκμηρίωτες απόψεις της, 
υπήρξαν εισηγήσεις που επιχείρησαν με συ-
στηματικό τρόπο να αποδομήσουν τόσο τη θε-
ωρητική όσο και τη μεθοδολογική της βάση 
(Αχιλλέας Λαζάρου, Αθανάσιος Γκότοβος, 
Τάσος Χατζηαναστασίου). Τέλος, από πολ-
λούς ομιλητές επισημάνθηκε ο τρόπος με τον 
οποίο η «εθνοφοβική» προσέγγιση (σύμφω-
να με τον εύστοχο χαρακτηρισμό του καθηγη-
τή Γκότοβου), μέσω της απαξίωσης της εθνι-
κής ταυτότητας, υπονομεύει συστηματικά την 
εθνική συνοχή, συνεργώντας, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, εδώ και μερικές δεκαετίες, στην 
άνευ όρων παράδοση του ελληνικού λαού 

στις ορέξεις του ∆ΝΤ, του Βερολίνου και της 
Άγκυρας. Από την άλλη μεριά, πολύ σοβα-
ρές είναι οι ευθύνες των εθνομηδενιστών κα-
θώς, επιμένοντας αυτιστικά στην κατασυκο-
φάντηση του ελληνικού έθνους και την αμφι-
σβήτηση της ταυτότητας του ελληνικού λαού, 
«σπρώχνουν» ένα μεγάλο τμήμα των πληβει-
ακών στρωμάτων στη Χρυσή Αυγή και σε άλ-
λες πατριδοκάπηλες, φασιστικές και ρατσιστι-
κές οργανώσεις.

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο το συνέδριο 
θεωρείται επιτυχημένο είναι και ο σημαντικό-
τερος. Γιατί ανέδειξε επιτέλους και στο επιστη-
μονικό επίπεδο το δημοκρατικό πατριωτικό 
αντίπαλον δέος στον εθνομηδενισμό, ο οποί-
ος έχει, εδώ και δεκαετίες, την ιδεολογική ηγε-
μονία στους ακαδημαϊκούς χώρους, ευνοη-
μένος από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία 
και την κυριαρχία των ΜΜΕ. Έτσι, η συνεργα-
σία των φορέων που συνδιοργάνωσαν το συ-
νέδριο πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυν-
θεί. Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρρυνθούν οι 
νέοι κυρίως επιστήμονες, που σήμερα διστά-
ζουν να εκφραστούν, καθώς αντιμετωπίζουν 
το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα. Κεντρικός στόχος θα 
πρέπει να είναι η ανατροπή των αρνητικών 
μέχρι σήμερα συσχετισμών στον χώρο της 
διανόησης. Εάν, λοιπόν, σήμερα τολμούν και 
εκφράζουν την αντίθεσή τους στον εθνομη-
δενισμό αποκλειστικά ομότιμοι, τακτικοί, και 
ελάχιστοι αναπληρωτές καθηγητές και πολ-
λοί διδάκτορες, ενώ απουσιάζουν εκκωφαντι-
κά οι –όντας μη μόνιμοι και άρα εξαρτημένοι– 
λέκτορες και επίκουροι, ήρθε πια ο καιρός για 
την επιστημονική... αντεπίθεση όσων επιμέ-
νουν να θέτουν τη γνώση στην υπηρεσία του 
λαού και του τόπου. 

                                                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για μια επιστημονική αντεπίθεση
Oι περισσότερες εισηγήσεις παρουσίασαν αδημοσίευτες πηγές

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

Ήρθε πια ο καιρός για την επιστημονική... αντεπίθεση

Σάββατο 6 Απριλίου, στις 8 μ.μ σας περιμένου-

με όλες και όλους στη θεματική συζήτηση με 

θέμα : Ντοκιμαντέρ, εισαγωγή στη θεωρία και 

την πράξη. Το θέμα θα παρουσιαστεί από δυο 

φοιτήτριες της σχολής Κινηματογράφου του 

Α.Π.Θ., την Κάκια Γκουδίνα και Νεφέλη Μου-

ζάκη.

Παρασκευή 19 Απριλίου, στις 8 μ.μ. θα παρουσι-

αστεί στον εναλλακτικό πολυχώρο του Άρδην 

στη Θεσσαλονίκη το ΚΟΙ.ΝΟ. το εναλλακτικό δί-

κτυο ανταλλαγών, πολιτών της Καλαμαριάς. 

Στον εναλλακτικό πολυχώρο του Άρδην μπορείτε 

να βρείτε όλα τα βιβλία των εναλλακτικών εκ-

δόσεων, παλιά και νέα τεύχη του περιοδικού 

Άρδην και της εφημερίδας Ρήξη. 

Ο εναλλακτικός πολυχώρος είναι ανοιχτός καθη-

μερινά από τις 10 π.μ. μέχρι 2 μ.μ ενώ τα απο-

γεύματα του Σαββάτου μπορείτε να πιείτε τον 

καφέ σας ή να διαβάσετε κάποια από τα βιβλία 

μας στο στέκι. 

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι συναντήσεις της 

«ομάδας μελέτης». Προγραμματίζονται ειση-

γήσεις για τον Αντρέ Γκορζ, τον Νεο-οθωμανι-

σμό, και το έργο του Τζιοβάνι Αρίγκι. 

Εναλλακτικός πολυχώρος Άρδην, Βαλαωρίτου 1 

& ∆ωδεκανήσου γωνία στον 8ο όροφο. Πληρο-

φορίες 2310 543751 ή στη διεύθυνση ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου ardinthess@gmaill.com

Όλες οι εκδηλώσεις του εναλλακτικού πολυ-

χώρου στη διαδικτυακή σελίδα ardinthess.

wordpress.com

Εκδηλώσεις 
στο στέκι του 
Άρδην στην 
Θεσσαλονίκη

“ 

Κεντρικός στόχος θα 

πρέπει να είναι η ανα-

τροπή των αρνητικών 

μέχρι σήμερα συσχε-

τισμών στον χώρο της 

διανόησης
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Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, 
περισσότεροι από 2.500 πολί-
τες παρακολούθησαν στη Θεσ-
σαλονίκη το συνέδριο με τίτλο 
«Εθνική Αγωνία και Συναγερ-
μός για τη Θράκη μας». 

Σ 
το συνέδριο μίλησαν ο 
Βενιαμίν Καρακωστά-
νογλου διεθνολόγος 
και πρόεδρος της Θρα-

κικής Εστίας, η γνωστή για τη δρά-
ση της, δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, 
ο δρ. Νεκτάριος ∆απέργολας, ο πρό-
εδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Πομάκων, Ιμάμ Αχμέτ, ο δρ. Θεοφά-
νης Μαλκίδης και τέλος ο στρατηγός 
Φραγκούλης Φράγκος. 

Οι ομιλητές κατήγγειλαν τις μει-
οδοτικές πολιτικές των ντόπιων ελίτ 
και την αδιαφορία τους για το μέλ-
λον της περιοχής. Αναλύθηκαν εκτε-
νώς οι στρατηγικές της νεο- οθωμα-
νικής Τουρκίας στην περιοχή και ο 
διογκούμενος ρόλος του Τουρκι-
κού Προξενείου. Επισημάνθηκε η 
σπουδαιότητα διατήρησης ενεργών 
και άρτια εκπαιδευμένων στρατιω-
τικών δυνάμεων για τη διασφάλιση 
της εδαφικής ακεραιότητας  της πε-
ριοχής, μπροστά στις συνεχείς τουρ-

κικές προκλήσεις. 
Πέραν αυτών, έγινε ειδική ανα-

φορά στο ενδεχόμενο μετατροπής 
της Θράκης σε ειδική οικονομική 
ζώνη και τα δεινά που μια τέτοια 
εξέλιξη θα επέφερε στους Θρακιώ-
τες. Ενώ δόθηκε ιδιαίτερη σημασία 
σε προτάσεις για μιαν άλλη ανάπτυ-
ξη στην περιοχή, έξω από τα σχέδια 
της τρόικας εσωτερικού και των τυ-
χοδιωκτικών τους βλέψεων. 

Ειδική αναφορά επίσης έγινε 
στην εκπαίδευση της μουσουλμανι-
κής μειονότητας και το ρόλο των Ελ-
λήνων εκπαιδευτικών. 

Στο συνέδριο παρευρέθησαν εκ-
πρόσωποι των πολιτικών και στρα-
τιωτικών αρχών, σε κανέναν όμως 
δεν δόθηκε ο λόγος για χαιρετι-
σμό. Η «Θρακική Εστία Θεσσαλο-
νίκης» παρουσίασε παραδοσιακούς 
θρακιώτικους χορούς, ενώ η Εμινέ 
Μπουρουντζή τραγούδησε μαζί με 
την κόρη της Κεσμπάν Κόντε παρα-
δοσιακά πομακικά τραγούδια, ανα-
δεικνύοντας με τον τρόπο αυτό, την 
πλούσια πολιτιστική παράδοση και 
συνεισφορά των Θρακιωτών στον 
υπόλοιπο ελληνισμό. 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με 
την κατάθεση ψηφίσματος 6 σημεί-
ων προς τις πολιτειακές αρχές.

1. Η συμβίωση χριστιανών και 
μουσουλμάνων στη Θράκη κινδυ-

νεύει μόνο από την υπονόμευση και 
την παρεμβολή της Τουρκίας, που 
προσπαθεί να εκτουρκίσει το σύνο-
λο της μειονότητας.

2. Στον τομέα της μειονοτικής 
εκπαίδευσης, θα πρέπει να προω-
θηθεί η πομακική και η γλώσσα των 
Ρομά στις δύο αυτές ομάδες, και να 
πάψει να τους διδάσκεται υποχρεω-
τικά η τουρκική. Γενικότερα, να προ-
ωθηθεί η ουσιαστική εκμάθηση της 
ελληνικής, με τη δημιουργία δημό-
σιων σχολείων στα πομακοχώρια.

3. Να εκπονηθεί άμεσα ολοκλη-
ρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα 
για τη Θράκη και να δοθούν κίνη-
τρα για πολυτεκνία και για την πα-

ραμονή εκεί του χριστιανικού πλη-
θυσμού, αλλά και για την επανεγ-
γραφή στους παλαιούς τους δήμους 
όσων Θρακιωτών μεταδημότευσαν .

4. Η συζητούμενη Ειδική Οικο-
νομική Ζώνη περικλείει σοβαρούς 
κινδύνους και δεν πρέπει να εφαρ-
μοστεί στη Θράκη.

5. Να διατηρηθεί, και παρά την 
οικονομική κρίση, ισχυρή ελληνική 
στρατιωτική αποτρεπτική ικανότητα 
στη Θράκη και στο Αιγαίο.

6. Ζητείται επιτέλους η δραστική 
αύξηση του ενδιαφέροντος και της 
προτεραιότητας της ελληνικής πολι-
τείας για την κατάσταση στη Θράκη.

Οι Έλληνες Θρακιώτες, με την 

υποστήριξη όλου του ελληνισμού, 

αναλαμβάνουν αγώνα για όλα τα 

παραπάνω και απευθύνουν αυστη-

ρή προειδοποίηση προς την Τουρ-

κία: «Επιθυμούμε καλή γειτονία 

με τον τουρκικό λαό, σεβόμαστε τις 

θρησκευτικές, εθνοτικές και πολιτι-

σμικές ιδιαιτερότητες των κατοίκων 

της Θράκης μας, αλλά διατρανώ-

νουμε την αδιαπραγμάτευτη ελληνι-

κότητα της πανάρχαιας αυτής ελλη-

νικής περιοχής»!

     ΕΛΛΑ∆Α

Πάνω από 2.500 πολίτες παρακολούθησαν την εκδήλωση της Θρακικής Εστίας στη Θεσσαλονίκη

Μια συγκλονιστική εκδήλωση για τη Θράκη!

Του Κώστα Βαρούλκου

Όταν ένας διαχρονικός αγωνι-
στής του πνεύματος, της δρά-
σης και της αντίστασης  απένα-
ντι σε κάθε εξαθλίωση αποφα-
σίζει, παρά τα τόσα βιβλία που 
έχει προσφέρει, να μας προ-
σφέρει σήμερα ακόμα ένα, το 
οποίο και ονομάζει «πολιτική 
διαθήκη», αισθανόμαστε του-
λάχιστον σεβασμό. Η επιστη-
μονική του κατάρτιση –από τις 
ελάχιστες στον ελληνικό χώρο 
και όχι μόνον– συμβάλλει απλό-
χερα σε μια ακόμη προσπάθειά 
του να διεισδύσει χωρίς μι-
σόλογα στην παθογένεια μιας 
ήδη εκπεσούσης πολιτικής ελίτ. 
Μιας ελίτ η οποία παρήγαγε, ως 
Λερναία Ύδρα, παραφυάδες, τις 
οποίες αυτή τη στιγμή ο ελληνι-

κός λαός μάχεται να αποκόψει, 
και όμως η ίδια αυτή η εκπί-
πτουσα ελίτ μάχεται να κρατη-
θεί με νύχια και με δόντια στην 
εξουσία, σε σύγκρουση με αυ-
τόν τον υπέροχο Λαό. 

Ο 
Βασίλης Φίλιας έχει στα-
θεί σε όλη του τη ζωή 
στο σωστό αζιμούθιο και 
τη σημερινή προσφορά 

του τη θεωρώ σημαντική γιατί είναι μια 

κραυγή αγωνίας, αλλά και πάθους για 

αγώνα αυτού του λαού στον οποίον πί-

στευε και πιστεύει πάντα, δεδομένου ότι 

είναι από τους πιο αγωνιστικούς λαούς 

του κόσμου. 

 Αυτή η γνώμη του δεν έχει κα-
μιά σχέση με κάθε είδους λαϊκισμό 
και χάιδεμα αυτιών. Είναι μια πε-
ποίθηση που στηρίζεται σε ιστορικά 
και κοινωνιολογικά δεδομένα, μερι-
κά από τα οποία τα έζησε ο ίδιος και 
στην αντίσταση κατά της τριπλής κα-

τοχής και στην αντίσταση κατά της 
χούντας. 

 Χρειάστηκε όμως να την ξανα-
τονίσει, γιατί το σημερινό, σάπιο πο-
λιτικό σύστημα, πολλάκις συκοφά-
ντησε αυτό τον υπέροχο Λαό και θέ-
λησε να τον ενοχοποιήσει για τη ση-
μερινή εξαθλίωση. Γι’ αυτήν, όπως 
αποδεικνύει ο καθηγητής, πρωτο-
γενώς υπεύθυνες είναι οι κατεστη-
μένες ελίτ, άλλοτε κλέβοντας τα όνει-
ρα αυτού του Λαού και άλλοτε λοι-
δορώντας τα.

 Η κάθαρση που δεν έγινε, όχι 
μόνον στην πολιτική ελίτ, αλλά και 
σε άλλους χώρους (πνευματικούς, 
οικονομικούς κ.ά.), αποτελεί πρω-
ταρχική υποχρέωση και θα πραγ-
ματοποιηθεί οπωσδήποτε, όσες μά-
χες απελπισμένων οπισθοφυλακών 
και αν δίνει η καταρρέουσα ελίτ.

 Όμως –όπως και στο απόφθεγ-
μα του Σαίξπηρ που παραθέτει και 
ο καθηγητής, Η σκοτεινότερη ώρα 
είναι λίγο πριν ξημερώσει– η σύ-

γκρουση είναι και αναπόφευκτη και 

σκληρή.

Γι’ αυτό ο καθηγητής Βασίλης 

Φίλιας σε κανένα σημείο του βιβλί-
ου του δεν είναι «ευγενής» και «δι-
πλωματικός» – παρά την αυστηρό-
τητά του, όμως, είναι έντιμος και δί-
καιος.

Το βιβλίο αναφέρεται σε όλες τις 
χρεοκοπημένες ηγεσίες και μάλιστα 
ονομαστικά. Παράλληλα, δεν παρα-
λείπει να υμνήσει όσους αντιστάθη-
καν σε αυτή την πνευματική-οικο-
νομική–εθνομηδενιστική εξαχρεί-
ωση, με κορυφαίο τον Τάσσο Πα-
παδόπουλο, που ευτύχησε να έχει 
Πρόεδρο η Κυπριακή ∆ημοκρα-
τία, με τον οποίον και είχε προσωπι-
κή εκμυστηρευτική συνομιλία, ένα 
χρόνο πριν αυτός ο Μεγάλος σήμε-
ρα Απών μάς αποχαιρετήσει.

 Το βιβλίο συμπληρώνεται από 
εύστοχα σκίτσα του ΣΤΑΘΗ, που 
έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς 
στις εφημερίδες και περιέχονται στα 
λευκώματά του. 

 Συνιστώ ανεπιφύλακτα την ανά-
γνωσή του.

Το νέο βιβλίο ενός διαχρονικού αγωνιστή του πνεύματος, της δράσης και της αντίστασης

Η «πολιτική διαθήκη» του Βασίλη Φίλια
Του ∆ημήτρη Αλευρομάγειρου
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«∆ε βόσκει κανείς ατιμώρητος 
στα λιβάδια της άρχουσας τάξης, 
δεν σπουδάζει ατιμώρητος στα 
πανεπιστήμιά της, δεν χρησιμο-
ποιεί ατιμώρητος τις επιστήμες 
της. Σχεδόν ανεπαίσθητα, καταπί-
νει το δηλητήριό της, παραλύει...» 
Καρίν Στρουκ, Ταξική Αγάπη (Εκδ. 
Επίκουρος)

Σ 
το τέλος του 19ου αιώνα – 
αρχές του 20ού, η βαθμι-
αία αστικοποίηση έχει ξε-
κινήσει. Όσο όμως αυξά-

νεται ο πληθυσμός της Αθήνας, άλλο 
τόσο ζωντανές παραμένουν οι αγρο-
τικές μνήμες των κατοίκων της. Η ελ-
ληνική κοινωνία δεν μπορεί εύκολα 
και σε μία νύκτα να διαγράψει από τη 
μνήμη της τον φυσικό της τόπο, δηλ. 
την ύπαιθρο. Έτσι, η αστική νοσταλγία 
της περιόδου βρίσκει διέξοδο σε ανα-
παραστάσεις της βουκολικής ζωής 
όσο και σε ρομαντικά δραματικά ει-
δύλλια που παρουσιάζονται τη συ-
γκεκριμένη περίοδο. Τα έργα αυτής 
της περιόδου περιγράφουν ερωτικά 
πάθη ή ηρωικά κατορθώματα, η δε 
δράση εξελίσσεται στην ύπαιθρο. Το 
ιστορικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζε-
ται από την ήττα του ελληνοτουρκι-
κού πολέμου, το 1897, την ατμόσφαι-
ρα του μακεδονικού αγώνα αλλά και 
τους νικηφόρους-απελευθερωτικούς 
βαλκανικούς πολέμους, είναι ιδανι-
κό για την ανάπτυξη των ηρωικών-
πατριωτικών δραμάτων. ∆εν είναι τυ-
χαίο ότι η πρώτη περίοδος του ερα-
σιτεχνικού και επαρχιακού θεάτρου 
αλλά και των περιφερόμενων θιάσων, 
τα οποία γνωρίζουμε ως μπουλούκια, 
ταυτίζεται με την ακμή θεατρικών έρ-
γων που περιγράφουν δραματικά ει-
δύλλια ή ηρωικές πράξεις και ο κό-
σμος τα γνωρίζει ως έργα της «φου-
στανέλας». 

Αυτή ακριβώς την περίοδο, και 
συγκεκριμένα το 1893, ο Σπυρίδων 
Περεσιάδης θα υπαγορεύσει (μιας 
και βρίσκεται υπό ολοκληρωτική 
σχεδόν τύφλωση) το δραματικό ει-
δύλλιο «Γκόλφω», το οποίο παρουσι-
άστηκε την ίδια χρονιά στον τόπο κα-
τοικίας του, την Ακράτα, από ερασιτε-
χνικό θίασο. Την επόμενη χρονιά θα 
παρουσιαστεί στην Αθήνα. Θα ευτυ-
χήσει να γίνει η πρώτη γνωστή με-
γάλου μήκους ταινία του ελληνικού  
κινηματογράφου, το 1915. «Έφτασε 
σε όλα τα μεγάλα και μικρά κέντρα 
ελεύθερου και υπόδουλου πολιτι-
σμού. Ελληνικοί θίασοι την έπαιξαν 

στην Κωνσταντινούπολη, στα ανάκτο-
ρα του Γιλδίζ, μπροστά στο σουλτάνο 
και οι τούρκοι σκούπιζαν τα δάκρυά 
τους στη συγκλονιστική σκηνή της 
κατάρας. Μεταφράστηκε στην εβρα-
ϊκή γλώσσα και παιζόταν στη Σμύρ-
νη, όπου υπήρχε πλούσιο εβραϊκό 
στοιχείο. Πέρασε με την ίδια επιτυχία 
και στην τελευταία ελληνική παροι-
κία του εξωτερικού από την Αμερική 
ως την Αυστραλία και από τα βάθη 
της Μικράς Ασίας ως την Αβησσυνία 
και τη Ν. Αφρική» (από το πρόγραμ-
μα της παράστασης).   

 Το συγκεκριμένο έργο είναι ίσως 
το πλέον παιγμένο στη θεατρική ιστο-
ρία της χώρας μας. Όχι αδίκως. Για τα 
επόμενα πενήντα χρόνια θα θεωρη-
θεί ως το «σωσίβιο των μικρών θιά-
σων», μιας και αυτό το έργο ήταν εκεί-
νο που εξασφάλιζε θεατές στους περι-
φερόμενους ανά την περιφέρεια θιά-
σους, τα μπουλούκια. Σιγά- σιγά και 
με την πάροδο των χρόνων, η Γκόλ-
φω θα αποτελέσει σημείο αναφοράς 
όχι μόνο για τη θεατρική πραγματι-
κότητα της χώρας μας, αλλά ακόμα 
περισσότερο και ένα από τα στοιχεία 
ταυτότητας που χαρακτήριζαν τον ελ-
ληνισμό κατά το πρώτο ήμισυ του 
20ού αιώνα. 

Καθόλου συμπτωματικά, η Γκόλ-
φω θα είναι ο άξονας πάνω στον 
οποίο θα κτίσει ο Θόδωρος Αγγελό-
πουλος την κινηματογραφική επο-
ποιία του Θιάσου. 

Η υπόθεση αφορά σε ένα βου-
κολικό ρομαντικό ειδύλλιο σε πέντε 
πράξεις. Η φτωχή Γκόλφω, μια όμορ-
φη νεαρή βοσκοπούλα, γνωρίζει τον 
έρωτα στα μάτια ενός παλικαριού της 
περιοχής, του βοσκού Τάσου. Κι ενώ 
αυτή αρνείται τις προτάσεις του αρ-
χιτσελιγκόπουλου της περιοχής, Κί-
τσου, ο Τάσος, αν και αρραβωνιασμέ-
νος με τη Γκόλφω, θα ενδώσει στα πι-
εστικά προξενιά για την κόρη του τσέ-
λιγκα Σταυρούλα και θα αρνηθεί την 
Γκόλφω. Η νεαρή κοπέλα θα καταρα-
στεί το μελλοντικό ζευγάρι, όμως λίγο 
πριν το γάμο τους, αν και με χαμένα 

λογικά, θα άρει την κατάρα. Ο Τάσος, 
μετανιωμένος, θα τρέξει στο κατόπι 
της, όμως η Γκόλφω έχει ήδη φαρ-
μακωθεί και ξεψυχά στα χέρια του. Ο 
Τάσος αυτοκτονεί στο πλευρό της. 

Γιατί όμως Γκόλφω εν έτει 2013; 
Η δεύτερη μεταφορά στον κινηματο-
γράφο, το 1955, γνώρισε μεγάλη επι-
τυχία ενώ, το 1974, παίχτηκε στο Άλ-
σος Παγκρατίου από τη γνωστή πλέ-
ον «Ομάδα Ελεύθερου Θεάτρου». 
Ακόμη πιο πρόσφατα, ο ταλαντούχος 
Σίμος Κακάλας, το 2005, ανέβασε το 
έργο σε μια μάνγκα εκδοχή (Γκόλφω 
2.1 beta) την οποία παρουσίαζε για 
χρόνια σε τρεις διαφορετικές εκδο-
χές. Φτάνοντας στο 2013, ο εξαιρετι-
κός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ν. Κα-
ραθάνος αποφασίζει να παρουσιάσει 
εκ νέου το έργο. 

Η εμπνευσμένη πρότασή του κι-
νείται σε τρία επίπεδα τα οποία ερμη-
νεύουν τρία διαφορετικά δίδυμα των 
δύο ηρώων. 

Στο πρώτο επίπεδο, το ερωτευμέ-
νο ζευγάρι (Εύη Σαουλίδου - Χάρης 

Φραγκούλης) παρουσιάζεται σε με 
μια παραδοσιακή ρομαντική εισαγω-
γή του έργου για να αλλάξει τελείως 
το περιβάλλον στο δεύτερο επίπεδο 
με την προδοσία του Τάσου (Ν. Κα-
ραθάνος) απέναντι στη σπαρακτική 
Γκόλφω (Λυδία Φωτοπούλου). 

Το επίπεδο αυτό είναι και το κύ-
ριο μέρος του έργου. Αναδεικνύε-
ται η δυναμική των ταξικών σχέσε-
ων μέσα στην αγροτική κοινωνία 
και την εξουσία του τσέλιγκα απένα-
ντι στον κολίγο. Είναι η ανάδειξη αυ-
τής της αντίθεσης, ως κύριας, η οποία 
εκσυγχρονίζει το έργο και το καθι-
στά επίκαιρο στις μέρες μας και στην 
αποπνικτική οικονομική κατάσταση 
την οποία βιώνει η πατρίδα μας, στα 
χρόνια του μνημονίου. Με το μαύρο, 
ως μοναδικό χρώμα σε ρούχα, σκη-
νικά και ατμόσφαιρα, να παραλληλί-
ζεται με την αποπνικτική κατάσταση 
την οποία βιώνει η ελληνική κοινω-
νία. Το μαύρο της φουστανέλας κου-
βαλά αρκετό από το μαύρο της κατά-
θλιψης που δυστυχώς εξαπλώνεται 

ολοένα και περισσότερο γύρω μας.
 Όμως, ο σκηνοθέτης δεν θα εμ-

μείνει σε αυτό. Απέναντι στην απαι-
σιοδοξία της κατάστασης θα προτεί-
νει την αισιοδοξία της βούλησης. Έτσι, 
παραλλάσσοντας το τέλος του έργου, 
θα μεταβεί στο τρίτο επίπεδο όπου 
το ώριμο ζευγάρι του Τάσου (Γιάν-
νης Βογιατζής) και της Γκόλφως (Αλί-
κη Αλεξανδράκη) θα κλείσει την πα-
ράσταση έτσι ακριβώς όπως την είχε 
ανοίξει. Με ένα θερμό αγκάλιασμα 
και ένα γλυκό φιλί, προσωποποιώ-
ντας τη δυναμική των σχέσεων και τη 
δύναμη της αισιοδοξίας. 

Εξίσου σημαντική η υπερβατι-
κή πρόταση της παραδοσιακής μου-
σικής (Άγγελος Τριανταφύλλου) και 
η οποία  παίζεται ζωντανά από τους 
ηθοποιούς της παράστασης.

Όλη η παράσταση έχει δομηθεί 
στην επιλογή του μαύρου χρώματος 
ως «μια νύκτα της Γκόλφως, ένα νυ-
κτερινό εφιάλτη της» κατά τα λεγόμε-
να του σκηνοθέτη. Και είναι αυτή η 
επιλογή η οποία συνειρμικά, ακόμη 
και κατά τη διάρκεια του έργου, πα-
ραπέμπει το θεατή στο σήμερα. Χρη-
σιμοποιώντας ως βάση του σκηνικού 
ευμετάβλητους γιγαντιαίους μπό-
γους, σε ένα ευφυέστατο εύρημα, κα-
τορθώνει να μεταμορφώσει άριστα 
αυτούς τους μπόγους στα βουνά και 
τις ραχούλες που χαρακτηρίζουν τον 
γενέθλιο τόπο του συγγραφέα, το Με-
σορρούγι, στο νομό Αχαΐας και την 
πηγή της Στυγός, το σημερινό Μαυ-
ρονέρι, τόπο όπου διαδραματίζεται η 
υπόθεση. Η σημειολογική αναφορά 
του Περεσιάδη για την πηγή (πύλη 
του Άδη) όπου κυλούσε το αθάνατο 
νερό, και στο οποίο είχε βαπτιστεί ο 
Αχιλλέας, είναι ξεκάθαρη. Η δύναμη 
του έρωτα (θέλω τη Γκόλφω και δεν 
μετράει τίποτα μπροστά σε αυτό, λέει 
για παράδειγμα ο Τάσος) αλλά και η 
δυναμική των καθαρών επιλογών 
απέναντι στην αμφιθυμία και τη δει-
λία είναι αυτά που μπορούν να μας 
καταστήσουν «αθάνατους».

Τελικά ο Νίκος Καραθάνος κα-
τόρθωσε να σκηνοθετήσει μια σημα-
ντική, αναγεννημένη πρόταση για την 
Γκόλφω, μια παράσταση η οποία θέ-
λησε να είναι ένα «πανηγυρικό ρέκ-
βιεμ προς τιμή των προπάππων και 
προγιαγιάδων μας…».

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Η ανανέωση της παράδοσης ως επιλογή
Η Γκόλφω, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου

ΘΕΑΤΡΟ REX - ΣΚΗΝΗ 
«ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»
Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος
Σκηνικά - Κοστούμια Έλλη Παπα-
γεωργακοπούλου
Μουσική Άγγελος Τριανταφύλλου
Κίνηση Αμάλια Μπένετ
Φωτισμοί Λευτέρης Παυλόπουλος
Επεξεργασία κειμένου Γιούλα 
Μπούνταλη
Βοηθός σκηνοθέτη ∆ιώνη Κουρ-
τάκη
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματο-
λόγου Ευαγγελία Θεριανού
∆ιανομή:
Γκόλφω 
Αλίκη Αλεξανδράκη,
Λυδία Φωτοπούλου, 
Εύη Σαουλίδου
Τάσος  
Γιάννης Βογιατζής,

Νίκος Καραθάνος,
Χάρης Φραγκούλης
Κίτσος 
Άγγελος Τριανταφύλλου
Γιάννος 
Μιχάλης Σαράντης
Αστέρω 
Χριστίνα Μαξούρη
Θανάσουλας 
Γιώργος Μπινιάρης
∆ήμος 
Γιάννης Κότσιφας
Σταυρούλα 
Μαρία ∆ιακοπαναγιώτου
Ζήσης 
Άγγελος Παπαδημητρίου
Άγγλοι περιηγητές 
Αλίκη Αλεξανδράκη, Χριστίνα 
Μαξούρη, Άγγελος Παπαδημητρί-
ου, Λυδία Φωτοπούλου

Γκόλφω, του Σ. Περεσιάδη
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> Η μεταπολεμική από-
πειρα να δημιουργη-
θεί η Ενωμένη Ευρώ-
πη, κατά το αντίστοιχο 
για πολλούς υπόδειγ-

μα των ΗΠΑ, απέτυχε παταγωδώς. 
Με τον τρόπο όμως που διαχειρίσθη-
κε την Κύπρο, διέλυσε κάθε αυταπά-
τη ή προσδοκία, που θα μπορούσαμε 
ακόμη να έχουμε.

Η Ευρώπη δεν αποτελείται από 
μεμονωμένους πολίτες, οι οποί-
οι μπαίνουν σε ένα χωνευτήρι για 
να δημιουργήσουν ένα νέο έθνος, 
αλλά από έθνη-κράτη που δεν έχουν 
εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες τους, 
απλώς βρήκαν σε αυτή ένα νέο πε-
δίο για να προωθήσουν τα ίδια συμ-
φέροντά τους. Μάλιστα, κάποια από 
τα αυτά τα έθνη διατηρούσαν αποι-
κίες και εκμεταλλεύονταν άλλους 
λαούς όχι μόνο μέχρι το τέλος του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και 
μέχρι το τέλος των πρώτων μετα-
πολεμικών δεκαετιών. Προφανώς, 
οι ιστορικές ήττες που υπέστησαν 
από τα εθνικοαπελευθερωτικά κινή-
ματα, τα ανάγκασε να περιοριστούν 
στην Ευρώπη, ενώ έναν δευτερεύο-
ντα ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις τους 
έπαιξαν και οι τρομακτικές εμπειρί-
ες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

   Μετά την πτώση των ανατολι-
κών καθεστώτων, η Γερμανία, δει-
λά δειλά, εκδηλώνει τις φιλοδοξίες 
της, χωρίς βέβαια να αντιτίθεται στις 
ΗΠΑ. Η πρώτη της σοβαρή ενέρ-
γεια έγινε με την επιτυχημένη προ-
σπάθεια να διαλύσει τη Γιουγκοσλα-
βία, ώστε  να εντάξει στην επιρροή 
της περιοχές της όπως η Κροατία.

   Σε όλο αυτό το διάστημα, στην 
Ελλάδα, ένας αφελής ευρωπαϊ-
σμός, που περιφρονούσε την απτή 
πραγματικότητα, την έφερε εντε-
λώς απροετοίμαστη στον χώρο του 
ευρώ, την ένταξη στο οποίο, μάλιστα, 
πανηγύρισε ως μέγιστη εθνική επι-
τυχία. Βεβαίως, η χώρα μας, όπως 
κάθε χώρα, έχει ανάγκη συμμάχων 
που θα εξυπηρετούν τα συμφέρο-
ντά της. Με μία προϋπόθεση, όμως: 
δεν μπορεί να εγκαταλείπει την πα-
ραγωγική της προσπάθεια και να 
περιμένει από τρίτους, όχι μόνο την 
προστασία από τον εχθρό αλλά και 
τα στοιχειωδέστερα μέσα της επιβί-
ωσης της. Τότε, δεν πρόκειται περί 
συμμαχίας αλλά περί σαφούς εξάρ-

τησης, που μας καθιστά αφερέγγυ-
ους έναντι κάθε τρίτου.

 Τα μνημόνια του ελλαδικού 
κράτους βάθυναν την υποτέλεια, αύ-
ξησαν το χρέος μας προς το εξωτερι-
κό, χρεοκόπησαν τις ελληνικές τρά-
πεζες, τα ελληνικά ασφαλιστικά τα-
μεία και, γενικά, όσους Έλληνες εί-
χαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα. 
Στην Κύπρο όμως έγινε κάτι ακόμη 
χειρότερο: η Γερμανία υπαγόρευσε, 
ασκώντας τον πλέον ωμό εκβιασμό, 
τον τρόπο «ανάπτυξής» της, αποφα-
σίζοντας να διαλύσει το τραπεζικό 
της σύστημα. Αντίθετα, στη Γερμα-
νία, όταν κάποιες τράπεζές  της πα-
ρουσίασαν αντίστοιχα προβλήματα, 
δεν επιλέχθηκε το κούρεμα των κα-
ταθέσεων, αλλά η ανακεφαλαιοποί-
ησή τους από το κράτος.

Το τραγικό όμως για το ελλαδικό 
και κυπριακό κράτος είναι ότι βρέ-
θηκαν εντελώς μόνοι, χωρίς συμ-
μάχους. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος, 
ούτε η Ρωσία, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το 
Ισραήλ παρείχαν κάποιου είδους 
βοήθεια. Μάλιστα, η αποδυνάμωση 
της Κύπρου, από τις αποφάσεις της 
Γερμανίας, βοηθά την προωθούμε-
νη από τις ΗΠΑ προσέγγιση ανάμε-
σα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Βε-
βαίως, είναι πιθανό το Ισραήλ, τελι-
κά, να μη συναινέσει στη μεταφο-
ρά φυσικού αερίου από την Κύπρο 
στην Τουρκία, διότι αυτό θα το κατα-
στήσει αιχμάλωτο του νεο-οθωμανι-
σμού. Προφανώς, η συγκυρία είναι 
ιδιαίτερα δυσμενής για τη χώρα μας, 
γι’ αυτό θα πρέπει  οι κινήσεις μας 

να είναι πολύ προσεκτικές. Στα πλαί-
σια αυτά, οι χειρισμοί για την ΑΟΖ 
θέλουν μεγάλη περίσκεψη, ενώ μια 
έξοδος από το ευρώ –παρά το μεγά-
λο κακό που αυτό μας έχει ήδη κά-
νει– αφενός θα ικανοποιούσε τις επι-
θυμίες της Γερμανίας, αφετέρου θα 
αδυνάτιζε ακόμη περισσότερο τη 
θέση μας έναντι της Τουρκίας. 

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, 
λοιπόν, ήδη εμφανίζονται στον ελ-
ληνικό Τύπο απόψεις για ένα βια-
στικό κλείσιμο του Κυπριακού με 
ένα νέο Σχέδιο Ανάν. Στο Βήμα της 
31/3/2013, ο Γιάννης Καρτάλης 
γράφει: «Ας μην ξεχνάμε ότι, σε αντί-
θεση με τους Τουρκοκύπριους, οι 
Ελληνοκύπριοι απέρριψαν το 2004 
μια τέτοια λύση, δαιμονοποιώντας το 
Σχέδιο Ανάν, το οποίο θα δημιουρ-
γούσε μια δυναμική επανένωσης, η 
οποία, στο πλαίσιο της ένταξης στην 
ΕΕ, θα επέτρεπε να βελτιωθούν τα 

όποια αρνητικά σημεία. Η απόφαση 
του 2004 είχε ως αποτέλεσμα οι Ευ-
ρωπαίοι να θεωρήσουν ότι οι Ελλη-
νοκύπριοι τους ξεγέλασαν εξασφα-
λίζοντας την ένταξή τους στην ΕΕ 
και απορρίπτοντας στη συνέχεια το 
Σχέδιο. Και δεν είναι απίθανο η ση-
μερινή σκληρή στάση που τηρούν 
απέναντι στη Λευκωσία να οφείλε-
ται και στο γεγονός αυτό». Πρόκει-
ται για ιδεολογήματα, διότι, εντός της 
ΕΕ, δεν έχουν αμβλυνθεί διόλου οι 
εθνικοί ανταγωνισμοί, ενώ οι απο-
φάσεις, ακόμη και από την άγαρμπη 
και ελάχιστα διπλωματική Γερμανία, 
δεν λαμβάνονται με συναισθηματι-
σμούς ή παλαιότερες πικρίες, αλλά 
με βάση τον υπολογισμό των συμ-
φερόντων.

Περισσότερο κυνικός, ο Π. Ιωα-
κειμίδης, στα Νέα, 30/3/2013, γρά-
φει  ότι η Κύπρος προσλαμβάνεται 
από την «ΕΕ ως τεράστιο διαχρονικό 
πρόβλημα που αρχίζει από την έντα-
ξή της, τον Μάιο 2004. Εμφανίζεται 
να μπλοκάρει αποφάσεις, να προκα-
λεί αδιέξοδα, να περιπλέκει λύσεις. 
Η απόρριψη του σχεδίου Ανάν για 
την επίλυση του Κυπριακού συνι-
στά την αφετηρία των προβλημάτων. 
Η πλειονότητα των ευρωπαίων ηγε-
τών διερωτάται τι ακριβώς κέρδισε 
η Κύπρος με την απόρριψη του εν 
λόγω σχεδίου και τη μη επίλυση του 
προβλήματος με την ενοποίηση του 
Νησιού σε ένα ομοσπονδιακό σύ-
στημα. Ως αποτέλεσμα της μη επίλυ-
σης του προβλήματος, λοιπόν, η Κύ-
προς έχει υποχρεωθεί, στο πλαίσιο 

της ΕΕ, να μπλοκάρει αποφάσεις και 
πρωτοβουλίες, όπως ο κανονισμός 
για τη διεξαγωγή άμεσων εμπο-
ρικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και 
τουρκοκυπριακής πλευράς, με απο-
τέλεσμα η Τουρκία να μην επεκτεί-
νει το καθεστώς τελωνειακής ένω-
σης στην Κύπρο (παραβιάζοντας το 
δίκαιο), ώστε, με τη σειρά της, η Κύ-
προς να επιβάλλει το πάγωμα οκτώ 
διαπραγματευτικών κεφαλαίων για 
την ένταξη της Τουρκίας. Επίσης, η 
Κύπρος μπλοκάρει αποφάσεις που 
συνδέονται με την εξομάλυνση των 
σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ».

Στην ίδια εφημερίδα, αποκαλυ-
πτικότερο ως προς τις επιδιώξεις 
που έχει αυτό το είδος αρθρογρα-
φίας, είναι το άρθρο του Γ. Ιωάννου 
(αυτοσυστήνεται ως οικονομολό-
γος που είχε πολιτευθεί στο παρελ-
θόν με τους Κύπριους Οικολόγους), 
το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα 
που, συμπτωματικά, ταυτίζεται με τις 
επιδιώξεις των ΗΠΑ: «Συνεργασία 
με το Ισραήλ, κατασκευή αγωγού 
για μεταφορά μέσω Τουρκίας, συνε-
πώς κίνητρο για στενή συνεργασία 
μεταξύ των τριών αυτών χωρών. Συ-
νεργασία που θα συνδυάσει τη λύση 
του Κυπριακού στα πλαίσια της ΕΕ, 
τη δυναμική του Ισραήλ και την τε-
ράστια οικονομία της Τουρκίας, θα 
έχει πολλαπλάσιο όφελος για όλους 
τους εμπλεκόμενους».  

Βεβαίως, μια τέτοια εξέλιξη θα 
καταστήσει την Τουρκία συγκυρί-
αρχο σε όλη την Κύπρο, και μάλι-
στα με τη συμφωνία των Ελληνοκυ-
πρίων, ενώ ο αγωγός ανάμεσα στην 
Κύπρο και την Τουρκία, που θα με-
ταφέρει το αέριο που σήμερα υπο-
τίθεται ότι θα εκμεταλλευθούν από 
κοινού Κύπρος και Ισραήλ, θα κα-
ταστήσει αιχμάλωτο των επιδιώ-
ξεων της Τουρκίας τόσο το Ισραήλ 
όσο και την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Όλα αυτά προϋποθέτουν μάλλον –
αλλά όχι αναγκαστικά– ένα νέο σχέ-
διο επίλυσης του Κυπριακού παρό-
μοιας ή και χειρότερης φιλοσοφίας 
με το  σχέδιο Ανάν. Άραγε ο Ν. Ανα-
στασιάδης –ο παλαιός δικηγόρος της 
ΕΟΚΑ Β΄– και δημοσιογράφοι σαν 
τον υβριστή της ΕΟΚΑ, Μ. ∆ρου-
σιώτη, θα καταφέρουν από κοινού 
να παρασύρουν τον κυπριακό ελλη-
νισμό στην συλλογική του αυτοκτο-
νία; Οψόμεθα...

“ 

Το τραγικό 

όμως για το ελ-

λαδικό και κυ-

πριακό κράτος 

είναι ότι βρέ-

θηκαν εντελώς 

μόνα, χωρίς 

συμμάχους

Και η δραματική επιστροφή του Σχεδίου Ανάν

Κύπρος: Η επώδυνη συντριβή των αυταπατών

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

Ήδη εμφανίζονται στον ελληνικό Τύπο απόψεις για ένα βιαστικό κλείσιμο του Κυπριακού με ένα νέο Σχέ-
διο Ανάν
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Η Λίντα Μπαάροβα γεννήθηκε 
στην Τσεχία, στις 7 Σεπτεμβρί-
ου του 1910, από ηθοποιούς 
γονείς και σπούδασε στη θεα-
τρική σχολή της Πράγας. Όσοι 
τη γνώρισαν, στα χρόνια των 
σπουδών της, κάνουν λόγο για 
μια από τις ομορφότερες και 
πλέον ταλαντούχες γυναίκες 
της Πράγας και οι πρώτες κινη-
ματογραφικές της ταινίες έκα-
ναν πάταγο. Η εικοσιτετράχρο-
νη Μπαάροβα δεν άργησε, έτσι, 
να εντοπιστεί από κυνηγούς τα-
λέντων των γερμανικών στού-
ντιο κινηματογράφου και, μετά 
από την υπογραφή ενός πλου-
σιοπάροχου συμβολαίου, μετα-
κόμισε στο Βερολίνο, το 1934. 
Εκεί, μέσα σε δύο χρόνια, θα 
γνώριζε τον Γιόζεφ Γκαίμπελς 
και θα βρισκόταν μπλεγμέ-
νη στο μεγαλύτερο εξωσυζυγι-
κό σκάνδαλο του Γ΄ Ράιχ, ένα 
σκάνδαλο που θα τερμάτιζε 
απότομα την κινηματογραφι-
κή της καριέρα και θα κλυδώ-
νιζε τα υψηλότερα κλιμάκια της 
ναζιστικής ηγεσίας της Γερμα-
νίας. Η ιστορία της Λίντα Μπα-
άροβα είναι μια προειδοποίη-
ση για το πώς μια φαινομενικά 
ασήμαντη λεπτομέρεια στη γε-
νικότερη ιστορία ενός ολοκλη-
ρωτικού καθεστώτος αποκαλύ-
πτει τον αποτρόπαιο χαρακτή-
ρα του και τον εγκλωβισμό των 
πρωταγωνιστών της σε ένα αδι-
έξοδο χωρίς διαφυγή.

Σ 
το Βερολίνο, η Μπαάρο-
βα άρχισε να βγαίνει με 
τον ηθοποιό Γκούσταβ 
Φρόλιχ με τον οποίο συ-

μπρωταγωνίστησαν στη γερμανι-
κή παραγωγή του ’35, «Μπαρκα-
ρόλε», που έκανε ρεκόρ εισιτηρίων 
για την εποχή. Κάπου, στις αρχές 
του 1935, το ζευγάρι μετακόμισε 
στο Σβάνενβερντερ, στα περίχωρα 
του Βερολίνου, σε μια βίλα δύο δρό-
μους από την κατοικία του υπουρ-
γού Προπαγάνδας του Γ´ Ράιχ, Γιό-
ζεφ Γκαίμπελς. Όπως λένε, τα υπό-
λοιπα ανήκουν στην ιστορία. Σε ένα 
πάρτυ, στο σπίτι της Ρωσογερμα-
νίδας ηθοποιού, Όλγας Τσέχοβα, 
ανηψιάς του Άντον Τσέχοβ και ενός 
από τα μεγαλύτερα αστέρια της γερ-

μανικής κινηματογραφικής βιομη-
χανίας, ο Γκαίμπελς γνωρίστηκε με 
την Μπαάροβα και δεν άργησαν να 
συνάψουν μια παθιασμένη όσο και 
κρυφή ερωτική σχέση. Τα πράγ-
ματα όμως δεν ήταν και τόσο απλά 
για το παράνομο ζευγάρι. Ο Γιόζεφ 
Γκαίμπελς ήταν παντρεμένος με τη 
Μάγδα Κουάντ και είχε αποκτήσει 
μαζί της 5 παιδιά, σε έναν γάμο που 
θεωρούνταν το απόλυτο γερμανι-
κό ιδεώδες και είχε συχνή κάλυψη 
από τα ΜΜΕ του Ράιχ. Επιπλέον, 
η Μάγδα Γκαίμπελς ήταν η «μεγά-
λη κυρία» των δεξιώσεων του ναζι-
στικού κόμματος και είχε την υψη-
λή εύνοια του Αδόλφου Χίτλερ. Η 
οικογένεια Γκαίμπελς ήταν συχνά 
καλεσμένη στο εξοχικό του φύρερ, 
όπου τα «ξανθά αγγελούδια», όπως 
τα αποκαλούσε ο «θείος Άντολφ», 
είχαν την άδεια ακόμη και να παί-
ζουν με την Μπλόντι, το αγαπημέ-
νο του λυκόσκυλο, που κατά τον γ.γ. 
του κόμματος, Μάρτιν Μπόρμαν, 
«βρισκόταν ιεραρχικά πάνω από 
το “τρίο στούτζες”, δηλ. τους Χίμλερ, 
Γκέρινγκ και Ες».

Τον πρώτο χρόνο της σχέσης 
τους, ο Γκαίμπελς συναντούσε την 
Μπαάροβα στον ξενώνα του σπι-
τιού της στενής του φίλης, Όλγας 
Τσέχοβα, η οποία, ταυτόχρονα με 
την καριέρα της ως ηθοποιός στη 
Γερμανία, δούλευε για τη σοβιε-
τική NKVD. Προφανώς, οι σοβι-
ετικοί είχαν γνώση των εξωσυζυ-
γικών δραστηριοτήτων του Γκαί-
μπελς από πρώτο χέρι, αν και δεν 
φαίνεται να αξιοποίησαν την πλη-
ροφορία με οποιονδήποτε τρόπο. 
Υπήρξε κάποιος άλλος, όμως, που 
αποδεδειγμένα εκμεταλλεύτηκε την 
πληροφορία για ίδιον όφελος. Ο 
Χέρμαν Γκέρινγκ διέταξε να παγι-
δεύσουν το τηλέφωνο της Μπαάρο-
βα και κατέγραψε τις συνομιλίες της 
με τον Γκαίμπελς για να τον υπονο-
μεύσει αλλά, πριν προωθήσει τις 
κασέτες στον Χίτλερ, ειδοποίησε τη 
Μάγδα Γκαίμπελς ως «καλοθελη-
τής».  Η αντίδραση ήταν θυελλώ-
δης. Η Μάγδα Γκαίμπελς απαίτη-
σε από τον σύζυγό της να τερματί-
σει τη σχέση του με την Μπαάροβα 
και του έδωσε διορία κάποιων ημε-
ρών να αποφασίσει. Ο Γκαίμπελς, 
πάλι, προφανώς με μια απατηλή αί-
σθηση παντοδυναμίας, προσκάλε-
σε τη σύζυγό του και την ερωμένη 
του στο ιδιαίτερο δωμάτιο του ξενο-

δοχείου Κάιζερχοφ, κατέφθασε με 
πολυτελή δώρα και για τις δύο και, 
με ένα ύφος του τύπου «από δω η 
γυναίκα μου κι από δω το αίσθημά 
μου», δήλωσε ότι θέλει και τη συ-
ζυγική του γαλήνη και την εξωσυ-

ζυγική του σχέση. Η Μάγδα Γκαί-
μπελς, σοκαρισμένη, αποχώρησε 
πρώτη από «εκείνο το φιάσκο» και 
πήγε γραμμή στον «θείο Άντολφ», 
που είχε άλλη άποψη για θέματα 
ηθικής τάξης, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορούσε τους υπουργούς-βιτρίνα 
του. Ο Χίτλερ απέρριψε κάθε σκέψη 
για πιθανό διαζύγιο και διαβεβαίω-
σε τη Μάγδα Γκαίμπελς ότι ο «άτα-
κτος» Γιόζεφ θα επέστρεφε σπίτι του 
«ακόμη και με ένοπλη συνοδεία 
των Ες Ες».

Σε μερικές ημέρες, στις 16 Αυ-
γούστου 1938, ο Χίτλερ έκανε την 
κίνησή του. Κάλεσε τον Γκαίμπελς 
στο γραφείο του και αυτά που επα-
κολούθησαν έχουν καταγραφεί στο 
ημερολόγιο του Γκαίμπελς. Αρχικά, 
ήταν ακατάληπτος από τον θυμό και 
ο έντρομος υπουργός Προπαγάν-
δας φοβήθηκε κάποιο εγκεφαλι-
κό επεισόδιο αλλά μετά βρήκε την 
κυριαρχία του και διέταξε τον Γκαί-
μπελς να γυρίσει αμέσως στην οι-
κογένειά του. Κάθε σχέση με την 
Λίντα Μπαάροβα θεωρούνταν λή-
ξασα εκείνη τη στιγμή και δεν θα ξα-
ναγινόταν αναφορά στο όνομά της. 

Τα φιλμ στα οποία είχε πρωταγωνι-
στήσει θα απαγορεύονταν και η ίδια 
θα απελαύνονταν από τη Γερμα-
νία. Όταν ο Γκαίμπελς αντιπρότεινε 
να παραιτηθεί από τη θέση του ως 
υπουργός, υπήρξε μια νέα κρίση 
αποπληκτικού θυμού και οι φρου-
ροί μπήκαν στο γραφείο για να 
δουν τι συνέβη. Ο Χίτλερ δεν ήθελε 
να ακούσει τίποτα περί παραιτήσε-
ως και ο Γκαίμπελς τελικά υπέκυ-
ψε στη θέλησή του. Ο φύρερ άρχι-
σε τότε έναν ατελείωτο μονόλογο για 
το πώς ήταν δυνατόν ο υπουργός 
Προπαγάνδας του να θέλει να εγκα-
ταλείψει μια άρια Γερμανίδα για μια 
Σλάβα, ειδικά τη στιγμή που προε-
τοιμαζόταν η κατάσταση για επέμ-
βαση στη Σουδητία: Ήδη ο «πιστός» 
Χίμλερ είχε παντρευτεί μια «τερά-
στια Πολωνέζα αγελάδα» (σύμφω-
να με τα λεγόμενα του Αδόλφου) 
και η κρυφή κάμερα του Χάιντριχ 
είχε συλλάβει τον Ες να αυνανίζεται 
στην τουαλέτα του Ράιχσταγκ. «Αν 
αυτή ήταν η ηγεσία του Ράιχ τότε το 
καλύτερο ήταν να τα μαζεύουν και 
να φεύγουν με το τσίρκο», είπε. Όχι, 
όμως. Στους άλλους την είχε χαρί-
σει, αλλά ο Γκαίμπελς δε θα γλύτω-
νε εύκολα.

Η Μπαάροβα όντως έφυγε για 
την Τσεχία λίγο αργότερα, όπου μό-
λις που πρόλαβε να διαφύγει από 
τα γερμανικά στρατεύματα που ει-
σέβαλαν στη χώρα, τον Μάρτιο 
του 1939. Ακολούθησε η φυγή της 
στην Ιταλία όπου ασχολήθηκε πάλι 
με τον κινηματογράφο, μέχρι το ’45 
οπότε ξαναγύρισε στην Τσεχία. Όσο 
για τον Γιόζεφ Γκαίμπελς, μετά το 
σκάνδαλο, έχασε την αίγλη που είχε 
στο Γ’ Ράιχ και προσπάθησε να εξι-
λεωθεί υποστηρίζοντας κάθε θέλη-
μα του Χίτλερ, όσο παράλογο και 
εξωπραγματικό κι αν ήταν και στο 
τέλος τον ακολούθησε και στον θά-
νατο. Τις τελευταίες μέρες του πολέ-
μου, λίγο πριν αναχωρήσει για τε-
λευταία φορά από το σπίτι του για το 
υπόγειο καταφύγιο του Χίτλερ, συ-
γκέντρωσε και έκαψε κάποια προ-
σωπικά του έγγραφα μαζί και μια 
φωτογραφία της Λίντας Μπαάροβα, 
που είχε φυλάξει στο συρτάρι του. Ο 
γραμματέας του θυμάται τον Γκαί-
μπελς να λέει: «Ήταν η πιο όμορφη 
γυναίκα που είδα ποτέ, ίσως έπρεπε 
να τα είχα παρατήσει όλα το ’35 και 
να είχαμε φύγει μαζί».

Η Μάγδα Γκαίμπελς απαίτησε από τον σύζυγό της να τερματίσει τη 
σχέση του με την Μπαάροβα

Λίντα Μπαάροβα
Η πέτρα του μεγαλύτερου εξωσυζυγικού σκανδάλου του Γ’ Ράιχ

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Ο Χίτλερ απέρ-

ριψε κάθε σκέ-

ψη για πιθα-

νό διαζύγιο 

και διαβεβαί-

ωσε τη Μάγδα 

Γκαίμπελς ότι ο 

«άτακτος» Γιό-

ζεφ θα επέ-

στρεφε σπί-

τι του
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Είναι τα Εξάρχεια, και κοντά σ’ 
αυτά ο Κεραμεικός και το Με-
ταξουργείο, η σημερινή καρ-
διά της νεανικής Αθήνας. Η 
καινούργια ταινία της Κωνστα-
ντίνας Βούλγαρη μας απαντά: 
Ναι! Όσο κι αν έχει κανείς τις 
επιφυλάξεις του για το “εξάρ-
χειο”, για τα φρικιά δηλαδή 
που συγκεντρώνει η πλατεία 
και τα πέριξ, με το συχνά πα-
ρεμβόλιμα εκρηκτικό και κά-
ποτε θανατηφόρο μείγμα (όψι-
μης) εφηβικής αφέλειας και 
μηδενισμού, η Κωνσταντίνα 
Βούλγαρη κατάφερε να κι-
νηθεί ως μια ειλικρινής ματιά 
ανάμεσά του. Μπορεί να μη 
βαθαίνει ιδιαίτερα τον προβλη-
ματισμό της, αλλά τα κινηματο-
γραφικά της κέρδη είναι μεγά-
λα.

Π 
ρώτα πρώτα μας δί-
νει το πορτραίτο μιας 
ηρωίδας, της τρια-
ντάχρονης Ηλέκτρας, 

η οποία, όπως και η Ηλέκτρα 
της πρώτης της ταινίας, Valse 
Sentimentale (2007), μεταφέ-
ρει πολλά (αυτο)βιογραφικά στοι-
χεία της ίδιας της σκηνοθέτιδας, 
κόρης της Ιωάννας Καρυστιάνη 
και του Παντελή Βούλγαρη: «Οι 
γονείς μου, ξέρεις, αριστεροί, 
καλλιτέχνες...», όπως λέει λίγο 
πριν το φινάλε, μιλώντας και στο 
όνομα πολλών από τα παιδιά των 
Εξαρχείων. Η Ηλέκτρα, λοιπόν, 
τριγυρνά στην Αθήνα κολλώ-
ντας ζωγραφιές με ερωτηματικά 
στους τοίχους, ή συμμετέχοντας 
στα μπλοκ των αναρχικών στις 
πορείες, κι έτσι έχουμε το δεύτε-
ρο κέρδος της ταινίας. Σε πρώτο 
πλάνο πάντα η ηρωίδα, πολλές 
φορές με τα ακουστικά του κινη-
τού-ραδιοφώνου στ’ αυτιά και στο 
φόντο ζητιάνοι, πρεζόνια, μετα-
νάστες και πολλοί πολλοί αστυ-
νομικοί, σε μια Αθήνα που όντως 
μοιάζει σήμερα με πόλη του Μαντ 
Μαξ. Μια κινηματογραφική αφή-
γηση σε πρώτο πρόσωπο, λοι-
πόν, χωρίς μεγάλες αυξομειώ-
σεις στη δραματική της ένταση 
είναι αλήθεια, αλλά με πολλή 
φρεσκάδα και τιμιότητα.
Αυτή η Ηλέκτρα, το κινηματο-

γραφικό alter ego της Κωνστα-
ντίνας, είναι αρραβωνιασμένη με 
τον Μανούσο, ο οποίος είναι υπό-
δικος στον Κορυδαλλό για λη-

στεία και σύσταση ένοπλης-τρο-
μοκρατικής ομάδας, και κάνει τη 
μπέιμπι-σίτερ σ’ ένα μικρό αγό-
ρι, που τη συνοδεύει στη μοναξιά 
της. Η Ηλέκτρα και οι σύντροφοί 
του οργανώνουν τον αγώνα συ-
μπαράστασης στο ιστορικό φόντο 
της ταινίας και η Ηλέκτρα προ-
σπαθεί να διαχειριστεί τη μοναξιά 
της και τη σχέση της με τους γο-
νείς της, που δεν τη σπούδασαν 
«για να πάει στην επαρχία να βό-
σκει γουρούνια», όπως της λέει 
η μάνα της, όταν εκείνη της φα-
νερώνει τη σκέψη της να φύγει 
από την Αθήνα, στα πλαίσια ενός 
εναλλακτικού τρόπου ζωής. Τι 
ψάχνει η Ηλέκτρα; Την ευτυχία, 
όπως όλα τα κορίτσια όλου του 
κόσμου. Και η επανάσταση γι’ 
αυτήν είναι το άλλο όνομα αυτής 
της ευτυχίας.
Η Βούλγαρη δεν διστάζει να 

ακούσει ακόμα κι αυτή την ασί-
γαστη μπαναλιτέ του καθημερι-
νού ανθρώπου, αφού η ηρωίδα 
της, ακόμα κι αν ζει στα «επα-
ναστατημένα» Εξάρχεια, ακόμα 
και με τις σπουδές της στην Αγ-
γλία, ένα καθημερινό κορίτσι εί-

ναι, όπως χιλιάδες άλλα που τρι-
γυρίζουν στην πόλη βάζοντας 
κάθε μέρα χιλιάδες ερωτηματικά 
στη ζωή. Ακόμα και την οικογέ-
νειά της θα την ήθελε πιο «κανο-
νική», όπως εξομολογείται η ίδια 
σ’ έναν από τους περιπάτους της 
στην πλατεία.
Το ταλέντο της σκηνοθέτιδας 

και σεναριογράφου είναι ακριβώς 

αυτό: Συλλαμβάνει τις στιγμές 
αυτής της καθημερινότητας με 
σχεδόν ντοκιμαντερίστικο ρεαλι-
σμό και ευθύγραμμη ειλικρίνεια. 
Έτσι καταφέρνει να έχει πολύ κα-
λές ερμηνείες, τόσο από το ζευ-
γάρι Μαρίας Γεωργιάδου-∆η-
μήτρη Ξανθόπουλου, στο ρόλο 
της Ηλέκτρας και του Μανούσου 
αντίστοιχα, όσο και σ´ εκείνο της 
Θέμιδας Μπαζάκα και του ∆η-
μήτρη Πιατά, στο ρόλο της μά-
νας και του πατέρα, αν κι αυτοί 
πιο «επαγγελματικοί» στο παίξιμό 
τους από τους πρώτους. Ιδιαίτε-
ρα η σκηνή του επισκεπτηρίου, 
μεταξύ Γεωργιάδου και Ξανθό-
πουλου (σπουδαίος πράγματι ο 
Ξανθόπουλος!), δείχνει τη δει-
νότητα της σκηνοθέτιδας στο να 
αποσπά ερμηνείες τόσο φυσι-
κές, που σχεδόν σε ξεγελούν 
πως τις έχει κλέψει με κρυφή 
κάμερα από τους πραγματικούς 
ήρωες.
Η έξοδος της ταινίας είναι 

ένα τηλέφωνο –οι ερωτευμένοι 
μόνο ξέρουν το πραγματικό βά-
ρος ενός τηλεφωνήματος– και 
η μουσική. Η Ηλέκτρα χορεύ-

ει μαζί με τους άλλους νεολαί-
ους σ’ ένα χάπενιγκ συντροφικής 
κουζίνας. Άλλωστε και στην ίδια 
αρέσει η μαγειρική. Η κοινωνία 
δεν αλλάζει και ο Μανούσος κα-
ταδικάζεται σε 25 χρόνια φυλα-
κή, αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν 
να αγαπούν και ν’ αγαπιούνται. «Τι 
φοβάσαι περισσότερο;» τη ρωτά-
ει κάποια στιγμή ο μικρός που τον 
προσέχει όταν λείπουν οι γονείς 
του. «Να μη μ’ αγαπάει κανείς», 
απαντά. Ο τίτλος της ταινίας, Συγ-
χαρητήρια στους Αισιόδοξους?, 
που παραπέμπει στο ομώνυμο 
κόμικς της Μαφάλντας, κατα-
γράφει και το μέγεθος της καλής 
αφέλειάς της, μιας νεανικότητας 
που δεν χάνεται με τα χρόνια και 
που την έχουμε ανάγκη. Όπως 
και την αισιοδοξία. Και η Κων-
σταντίνα Βούλγαρη μαστόρεψε 
με δεξιότητα το ερωτηματικό της 
πάνω στη σημερινή Αθήνα. Ελπί-
ζουμε και η αισιοδοξία της να εί-
ναι κολλητική στους σημερινούς 
Αθηναίους, σαν τα αυτοκόλλητα 
της Ηλέκτρας στους τοίχους.

Συγχαρητήρια στους αισιόδοξους?

“ 

Μια κινηματο-

γραφική αφήγη-

ση χωρίς μεγά-

λες αυξομειώσεις 

στην δραματική 

της ένταση είναι 

αλήθεια, αλλά με 

πολλή φρεσκάδα 

και τιμιότητα
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   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

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

Εκδηλώσεις Απριλίου

Αφιερώματα: 
Τα φαντάσματα του Μαζάουερ • Φάκελος Κύπρος: Η πολιτική μωρία του νεο-

ραγιαδισμού • Από τη μικρομεσαία δημοκρατία, στην αποικία χρέους • Ο Θου-

κυδίδης και ο σύγχρονος κόσμος

91ο τεύχος του Άρδην

Θεσσαλονίκη | 10/4/13 
Υπόδουλος λαός: Ελλάδα - 
Κύπρος, αποικίες χρέους 

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 
2013, η Κίνηση Πολιτών Άρδην δι-
οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με 
θέμα: Υπόδουλος λαός: Ελλάδα-
Κύπρος, αποικίες χρέους. Ομιλητές 
θα είναι οι: Γιώργος Καραμπελιάς, 
συγγραφέας-εκδότης του Άρδην και 

της Ρήξης, Γιώργος Τοζίδης, οικονο-
μολόγος, Γιώργος Τάττης, φοιτητής 
από την Κύπρο. Η συζήτηση θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 8μ.μ., στον χώρο της 
Κίνησης Πολιτών Άρδην, Βαλαωρί-
του 1 & ∆ωδεκανήσου (8ος Όροφος).

Θεσσαλονίκη |  12/4/13
Η Αποστασία των ∆ιανο-
ουμένων 

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρου-
σιάζουν το βιβλίο του Γ. Καραμπε-
λιά, Η αποστασία των διανοουμέ-
νων, στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο 
του Άρδην, Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδε-
κανήσου (8ος Όροφος), την Παρα-
σκευή 12 Απριλίου 2013, στις 
8μ.μ., με ομιλητές τους: Σ. ∆εληβο-
γιατζή, καθηγητή φιλοσοφίας ΑΠΘ, 
Χ. Κλυνν, ηθοποιό, και τον συγγρα-
φέα του βιβλίου. 

Αθήνα 6/4 & 20/4/2013 
Αφιέρωμα στον κινη-
ματογραφιστή Γιώργο 
Αντωνόπουλο
Η Ομάδα Εργασίας Ελλήνων Εργα-
ζομένων – Φοιτητών – Ακαδημαϊ-
κών στη ∆. Γερμανία πραγματοποιεί 
αφιέρωμα στον κινηματογραφι-
στή Γιώργο Αντωνόπουλο. Το Σάβ-
βατο, 6 Απριλίου 2013, ώρα 6 μ.μ., 
θα προβληθεί η ταινία του Εύβοια 
Μαντούδι  (η εξέγερση το 1976) και 
το Σάββατο, 20 Απριλίου 2013, 
την ίδια ώρα, Μετανάστες (η μετανά-
στευση Ελλήνων την περίοδο 1960-
1974). Μετά τις προβολές θα ακο-
λουθήσει συζήτηση. Το αφιέρωμα θα 
πραγματοποιηθεί στον χώρο πολιτι-
κής και πολιτισμού του Άρδην, Ξενο-
φώντος 4, 6ος όροφος (Σύνταγμα). 

Αθήνα 6/4/2013 | Σεμι-
νάριο για τον Καβάφη 
Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων 
της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α΄ Αθήνας διοργανώνει, το Σάββα-
το 6 Απριλίου, στην Παλαιά Βουλή 
επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Με 
αφορμή τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη». 
Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 10:00 
π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 16:00. Ο 
Γ. Καραμπελιάς θα εκφωνήσει ομιλία 
με θέμα: «Ο Κωνσταντίνος Καβάφης 
και ο καημός της ρωμιοσύνης. Η πρό-
σληψη της ιδεολογίας του στη σύγχρο-

νη Ελλάδα» (11.30 π.μ.). 

Αθήνα 6/4/2013 
Μουσική-ποιητική βρα-
διά
Ένα μουσικὸ ταξίδι ποὺ ξεκινάει ἀπὸ 
τὰ ἀστικὰ τραγούδια καὶ τὶς συνθέ-
σεις τῶν Ρωμιῶν συνθετῶν τῆς Πό-
λης, ἀπὸ μικρασιάτικα τραγούδια 
ποὺ φτάνουν μέχρι τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 
ρεμπέτικου καὶ καταλήγει στὰ τρα-
γούδια τοῦ Ἄγγελου Καλογερόπου-
λου, σε έναν δημιουργικὸ διάλογο 
τοῦ σύγχρονου αἰσθήματος μὲ τὴ 
μουσική μας παράδοση. Πιστεύο-
ντας στὴ βαθιὰ σχέση τῆς μουσικῆς 
(τοῦ μέλους) μὲ τὸν λόγο, συνδυ-
άζει τὴ μουσικὴ καὶ τὸ τραγούδι μὲ 
τὴν ποίηση –κυρίως– ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἀφήγηση.
Γιώργος Γενναίος, λαοῦτο, 

Κώστας Γράμπας, ταμπουράς, 
Άγγελος Καλογερόπουλος, οὔτι, 
Σύλβια Κουτρούλη, νέι, Δήμητρα 
Τσίγγα, τραγούδι. Απαγγελία ποίη-
σης: Γιάννης Πατίλης. Το Σάββα-
το 6 Απριλίου, στις 21:30, στον 
χώρο του Άρδην. 

Αθήνα 12/4/2013 Εναλ-
λακτικό Βιβλιοπωλείο 
Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο πα-
ρουσιάζει το βιβλίο, Αίλιος Αριστεί-
δης ιεροί λόγοι, Σώμα και γλώσ-
σα στα όνειρα ενός ρήτορα. Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν οι Ελισάβετ Κού-
κη, ψυχαναλύτρια και μεταφράστρια 
του βιβλίου, Βέρα Παύλου, παιδα-
γωγός-ψυχαναλύτρια, Κατερίνα Με-
λισσινού, κοινωνική ανθρωπολόγος. 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή, 12 Απριλίου, στις 
19.30, στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο 
(Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια) 

Σέρβια Κοζάνης  
14/4/2013 
Ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων, «Τα 

Κάστρα» οργανώνει, την Κυριακή 14 
Απριλίου, στις 11.00 το πρωί, ομιλία 
με θέμα: «Η συκοφάντηση του αγώ-
να των Σουλιωτών και η αποδόμηση 
της Ιστορίας». Θα μιλήσει ο Γ. Καρα-
μπελιάς. Η ομιλία θα πραγματοποιη-
θεί στην αίθουσα του ∆ημοτικού Συμ-
βουλίου Σερβίων. 

Κοζάνη 14/4/13
Ο Σύλλογος Μακρυγιάννης οργανώ-
νει την Κυριακή 14 Απριλίου στις 7 
μ.μ. εκδήλωση με θέμα: «Η διαρκής 
επικαιρότητα του Ρήγα Βελεστινλή». 
Με ομιλητή τον Γ. Καραμπελιά στο 
Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης.

Αθήνα 22/4/2013 | Σει-
σάχθεια
Η Κίνηση Πολιτών Άρδην, το Πατριω-
τικό Κοινωνικό Κίνημα, και το ΕΠΑΜ 
διοργανώνουν, τη ∆ευτέρα 22 Απρι-
λίου, στις 20.00, συζήτηση με θέμα: 
Σεισάχθεια. ∆ιαγραφή των χρεών. 
Λύση ή Ουτοπία; Για το θέμα θα μι-
λήσουν οι Γ. Καραμπελιάς, ΚΠ Άρ-
δην, Όθ. Κουμαρέλλας, ΕΠΑΜ, και 
Γρ. Πέτρου, ΠΚΚ. Η συζήτηση θα 
πραγματοποιηθεί στον χώρο πολιτι-
σμού και πολιτικής του Άρδην, Ξενο-
φώντος 4, 6ος όροφος, Σύνταγμα. 

Πάτρα, Κοινοτικόν 
23/4/2012
Ο χώρος Εναλλακτικής Παρέμβα-
σης Κοινοτικόν παρουσιάζει, την Τρί-
τη 23 Απριλίου, στις 19:30, το βι-
βλίο του Γιώργου Παναγόπουλου, Ει-
σαγωγή στην Ιστορία της ∆υτικής 
Θεολογίας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν 
οι: Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κ. 
Ιερόθεος, Κων/νος Ντίνος, ιατρός, 
και ο συγγραφέας του βιβλίου. Η πα-
ρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο 
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (πλατεία 
Γεωργίου, Πάτρα). 


