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    ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ σελ.15-16

Ό 
πως είχαμε υπογραμ-
μίσει, ήδη από τα τέλη 
του 2012, έχουμε 
εισέλθει σε μια νέα 

φάση της κρίσης, και η διαπίστωση 
αυτή επιβεβαιώνεται πανηγυρικά 
τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ελλάδα 
δεν απειλείται πλέον από την άμεση 
έξοδο από την ευρωζώνη και παρα-
πέρα δραματικό βάθεμα της δημο-
σιονομικής κρίσης. Η επιλογή των 
Γερμανών, των ευρωκρατών, του 
∆ΝΤ και των αγορών είναι πλέον 
σαφής: Η Ελλάδα θα παραμείνει 
στο εσωτερικό του ευρωσυστήμα-
τος έχοντας πλέον μεταβληθεί σε 

αποικία χρέους. 
Αυτό σημαίνει πως διανύουμε 

ήδη τη δεύτερη μεγάλη φάση της 
κρίσης, όπου το βάρος δεν πέφτει 
πια στη δημοσιονομική προσαρμο-
γή, για την οποία έχουν ήδη ληφθεί 
δρακόντεια και τερατώδη μέτρα 
που οδήγησαν σε 25% μείωσης του 
ΑΕΠ, αλλά στις λεγόμενες «μεταρ-
ρυθμίσεις».

 Έτσι επιταχύνεται η διαδικασία 
των ιδιωτικοποιήσεων, αρχίζοντας 
από τον ΟΠΑΠ και φθάνοντας στη 
∆ΕΗ, προωθούνται οι απολύσεις 
στο δημόσιο, επιβάλλεται η «τάξη» 
στη Χαλκιδική, επιστρατεύονται 

και τσακίζονται οι εκπαιδευτικοί. Το 
αποτέλεσμα καταγράφεται ήδη στις 
τιμές των μετοχών που ανεβαίνουν 
με πρωτοφανείς ρυθμούς, στην 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της Ελλάδας από δύο 
οίκους αξιολόγησης, στην πτώση 
των σπρεντ, από τις 2.500 ένα χρόνο 
πριν στις 700 μονάδες βάσης σήμε-
ρα. Έτσι, ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας, 
το ∆ΝΤ, η ευρωπαϊκή επιτροπή, ο 
Σόιμπλε, δηλώνουν ευτυχείς που η 
Ελλάδα «τα καταφέρνει». 

∆ηλαδή, μετά το σοκ και δέος 
των τριών πρώτων χρόνων, αρχίζει 
πλέον να επιβάλλεται το νέο καθε-

στώς μιας Ελλάδας όπου το νερό, η 
ενέργεια, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια 
ιδιωτικοποιούνται, όπου οι εργα-
ζόμενοι παύουν να έχουν δικαιώ-
ματα, όπου το κοινωνικό κράτος 
συρρικνώνεται. Οι προϋποθέσεις 
της «προσαρμογής» έχουν γίνει. Η 
σκανδαλωδώς, για τους Γερμανούς, 
«πλούσια» Ελλάδα, επιστρέφει στα 
κιλά της, όπως επιτάσσει η κινεζο-
ποίηση των αγορών της Ευρώπης 
και οι μειωμένες προσδοκίες μιας 
ελίτ καρπαζοεισπράκτορα της Ευ-
ρώπης.

Βέβαια, την ίδια στιγμή, η ανερ-
γία κορυφώνεται, δεκάδες χιλιάδες 

νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα με 
κατεύθυνση την Γερμανία, η κα-
τανάλωση συρρικνώνεται, το ΑΕΠ 
έπεσε ακόμα κατά 5,3% το πρώτο 
τρίμηνο του 2013, η τερατώδης 
φοροεπιδρομή επεκτείνεται και η 
πλειοψηφία των Ελλήνων πτωχεύει. 

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φαντά-
ζει κανονική για τις κυρίαρχες τά-
ξεις. Η ευημερία του χρηματιστη-
ρίου, σ’ ένα δραματικά συρρικνω-
μένο εθνικό προϊόν, προϋποθέτει 
τη δυστυχία της πλειοψηφίας  των 
ανθρώπων.

Άριστος Μιχαηλίδης, Η έξοδος του ΑΚΕΛ και οι θυσίες του λαού                                                       Σελίδες 4-5 »
  εκ ΡΗΞΗΣ

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

Σήμερα

Η ευημερία των αριθμών και η εξαθλίωση των ανθρώπων             του Γ. Κ.

Θανάσης Τζιούμπας

Οι «επωφελούμενοι»
Σελίδα 6

∆ύο στρατηγικές / ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ του Γιώργου Καραμπελιά, ΣΕΛΙ∆Α 3

Τ. Χατζηαναστασίου - Π. Κόρπας

Η επιστράτευση των καθη-
γητών 

Σελ. 8-9

Βιτζέι Πρασάντ

Μπαγκλαντές: Η τρομο-
κρατία της παγκοσμιοποίη-
σης                            Σελίδα 16

Η κληρονομιά του Τσάβες

Σελίδα 19

Γιάννης Ξένος

Η Ελλάδα που αντιστέκε-
ται και νικά

Σελίδα 21

Για την αποτίναξη της «αποικίας χρέους» 

»

Νίκος Ντάσιος

Ένας τρίτος συνδικαλιστι-
κός δρόμος

Σελίδα 10
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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 1 Ιούνη 2013

Συνέδριο ΑΝΕΛ
Στο συνέδριο των ΑΝΕΛ, η αναζήτη-
ση μιας ολοκληρωμένης εναλλα-
κτικής πλατφόρμας ενάντια στην 
μνημονιακή κατοχή ήταν απούσα. 
∆ύο ήταν τα επίδικα ζητήματα:
Πρώτον, η υπόγεια οργανωτική σύ-
γκρουση των διδύμων Μπέλτσου-
Αναγνωστάκου και Παρασκευαΐδη-
Καμπιώτη (με την κρυφή στήριξη 
του Π. Καμμένου οι δεύτεροι). 

Το δεύτερο επίδικο ζήτημα, που 
μάλλον συνδέεται με το πρώ-
το, ήταν αυτό των συνεργασιών. 
Την παλιά φράση του Π. Καμμέ-
νου, «μακριά από εμάς όσοι στή-
ριξαν με τη ψήφο τους στη Βου-
λή τα μνημόνια», την επιβεβαίω-
σε. Έλα όμως που είναι γνωστό ότι 
ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ έχει ήδη ξε-
κινήσει συζητήσεις με τους πρώην 
βουλευτές του ΛΑΟΣ (Χρυσανθακό-
πουλο, Ροντούλη κ.ά.) ή τον Νικο-
λόπουλο; Έχει ενδιαφέρον η τοπο-
θέτηση του τελευταίου σε γνωστό 
ραδιοφωνικό σταθμό: «Θέλω συ-
νεργαζόμενος με τους ΑΝΕΛ, τους 
ΑΝΕΛ σε ποσοστά του 14%, ώστε αύ-
ριο να μπορούν να συγκυβερνή-
σουν αξιοπρεπώς με τον ΣΥΡΙΖΑ». 
Η τοποθέτηση αυτή δείχνει βεβαί-
ως και τα όρια της αντιμνημονι-
ακής σκέψης των Ανεξαρτήτων. 
Κατά βάση, όπως και με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά με άλλη οπτική, το ζήτη-
μα της αντιμετώπισης της μνημονι-
ακής κατοχής αντιμετωπίζεται ως 
τεχνικό ζήτημα μετεκλογικών συ-
νεργασιών. 

Κατά τα άλλα, καμιά κοινωνική 
και πολιτική ανάλυση για τα ζητή-
ματα της παρακμής στην προ μνη-
μονίου εποχή, κανένας σοβαρός 
διάλογος για το πώς η δύσκολη 
γεωπολιτική του ελληνισμού μπο-
ρεί να γίνει παράθυρο ανάσας κι 
ευκαιρίας, και κανένα σχέδιο για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση. 

Νεομαρξιστής

Η Χρυσή 
Αυγή αλλάζει 
τακτική
Καθημερινά είναι πια τα επεισόδια 
στη Βουλή που πρωταγωνιστούν 
τα μέλη της συμμορίας της Χρυσής 
Αυγής. Την Τέταρτη ο Χρήστος Παπ-
πάς ένιωσε ευχαρίστηση όταν δια-

βάστηκε παλαιότερο κείμενό του, 
με το οποίο ζητούσε να τιμηθεί η 
μνήμη του Αδόλφου Χίτλερ και οι 
Έλληνες να αποδώσουν φόρο τι-
μής στο μεγαλύτερο μακελάρη 
τους. Την Παρασκευή, ο Ηλιόπου-
λος έκανε λόγο για mister Alexis 
που περιμένει την πρωθυπουρ-
γοποίησή του. Ο προεδρεύων  της 
Βουλής, Γ. ∆ραγασάκης, του ζήτη-
σε να σταματήσει, οι χρυσαυγίτες 
άρχισαν να βρίζουν και ο ∆ραγασά-
κης τους απέβαλε από την αίθου-
σα. Κάποιοι από αυτούς, βγαίνο-
ντας, φώναζαν «χάιλ Χίτλερ»!!! 

Οι χρυσαυγίτες εντείνουν την 
αντιπαράθεσή τους με τα υπόλοιπα 
κόμματα της Βουλής. Βλέπουν ότι 
το «αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο 
που ήταν να φέρει η κυβέρνηση 
προκειμένου να τους ελέγξει δεν 
προχωρά, διότι η Ν∆ φοβάται πως 
εξαιτίας του οξυμένου μεταναστευ-
τικού, θα φέρει το αντίθετο αποτέ-
λεσμα. Ακόμα βλέπουν ότι ένα πο-
σοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 
απογοητευμένο από τη στροφή του 
προς το «ρεαλισμό», δηλαδή τις 
συχνές επαφές με τους Αμερικα-
νούς, τις προσεγγίσεις με τον ΣΕΒ 
κ.ά., γυρίζουν την πλάτη στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και κάποιοι δεν διστάζουν να 
κατευθυνθούν και προς τη Χρυσή 
Αυγή. 

Η Χρυσή Αυγή πατά στην αδυνα-
μία και την ανικανότητα Ν∆ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αντί που τώρα αποκαλύ-
πτει το πραγματικό της πρόσωπο οι 
Έλληνες να της γυρίσουν την πλά-
τη, αυτή, αποθρασυνόμενη, διατη-
ρεί τα ποσοστά της, για να μην πού-
με κιόλας ότι τα αυξάνει. Εμείς το 
λέμε καιρό, η Χρυσή Αυγή χρειά-
ζεται άμεσα σοβαρή αντιμετώπιση 
πριν να είναι αργά. 

Γ. Ξ.

Ποντιακή Γε-
νοκτονία
Η γενοκτονία των χριστιανικών 
λαών της Ανατολής (Ρωμιών, Αρμε-
νίων, Ασσύριων), είναι η πρώτη του 
εικοστού αιώνα. Από αυτήν εμπνεύ-
στηκε ο Χίτλερ τη γενοκτονία των 
Εβραίων, θεωρώντας ότι, όπως κα-
νείς δεν θυμόταν τα εγκλήματα των 
Τούρκων, έτσι θα γίνει και με αυτά 
των ναζί.

Από τα θύματα της γενοκτονίας 
στη Μικρά Ασία, μόνο οι Αρμένιοι 
εξαρχής διεκδίκησαν την αναγνώ-

!

Η δουλειά δεν είναι ντροπή, 
αλλά... 

 Όλοι τον έχουμε δει στα κανάλια να κατακεραυνώνει την ανάλγη-
τη πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά ζητήματα 
και να δίνει συμβουλές στους εργαζόμενους πώς να 
διεκδικούν το δίκιο τους. Ο λόγος για τον γνωστό ερ-
γατολόγο Αλέξη Μητρόπουλο, πρώην στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ και νυν του αντιμνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ.

Όλως τυχαίως, λοιπόν, πριν από τρεις εβδομάδες 
περίπου, έπεσε στην αντίληψή μας μία άλλη όψη της 

νομικής του δραστηριότητας: να υπερασπίζεται ανάλγητους εργοδότες 
που, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση, απολύουν ανυπεράσπι-
στους εργαζόμενους χωρίς αποζημίωση!! Ναι, όπως το ακούτε (ή μάλ-
λον το διαβάζετε). Το γραφείο του «αντιμνημονιακού» κ. Μητρόπουλου 
αναλαμβάνει την υπεράσπιση εργοδότη που απέλυσε εργαζόμενη στην 
επιχείρησή του επί 12 συναπτά έτη και ο οποίος, χρησιμοποιώντας γε-
λοία επιχειρήματα περί κακής συμπεριφοράς της, την τραβολογάει στα 
δικαστήρια επί δύο χρόνια προσπαθώντας να αποφύγει να πληρώσει 
την αποζημίωση που εκ του νόμου της οφείλει. Και σε αυτά τα γελοία 
επιχειρήματα προσφέρει νομική στήριξη ο «εργατολόγος» κ. Μητρό-
πουλος. 

Φαίνεται δε πως δεν πρόκειται για κάποιο μεμονωμένο γεγονός, 
αλλά ότι αυτή η αφανής δραστηριότητα του γραφείου του κ. Μητρόπου-
λου μάλλον είναι συστηματική γιατί, την ίδια ημέρα, στο δικαστήριο, δι-
εκπεραίωνε άλλη μία παρόμοια υπόθεση απόλυσης εργαζόμενου, και 
πάλι ως συνήγορος του εργοδότη. 

Αν θυμηθούμε δε και την υπόθεση βιασμού όπου συνήγορος του 
βιαστή είναι το άλλο πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Ζωή 
Κωνσταντοπούλου, φαίνεται πως, στο κόμμα της Αριστεράς, οι ηθικοί εν-
δοιασμοί δεν είναι πρώτη προτεραιότητα.

Είπαμε πως, σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, καμιά δουλειά 
δεν είναι ντροπή, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Τι λέει, λοιπόν, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, για τα εξέχοντα μέλη και βουλευτές του; Θα τους ανακαλέσει στην 
τάξη ή θεωρεί πως το τι κάνουμε και το πώς φερόμαστε στην ιδιωτική και 
εργασιακή μας ζωή δεν μας απαγορεύει να βγάζουμε αντιμνημονιακές 
κορώνες στα κανάλια και στη Βουλή; Γιατί, αν ισχύει το δεύτερο, θα μας 
επιτρέψει να έχουμε κι εμείς… δεύτερες σκέψεις ως προς τα «οράματα» 
που μας προσφέρει αφειδώς στον δημόσιο λόγο του. 

Χ. Σ.  

ριση και τιμώρησαν τουλάχιστον 

τους εμπνευστές της. Οι υπόλοιποι 

λαοί άργησαν. Εμείς, παρ’ όλο που 

βρισκόμαστε σε ισχυρότερη θέση 

από τα άλλα θύματα, αργήσαμε 

πάρα πολύ να μιλήσουμε γι’ αυτά κι 

όταν το κάναμε χωρίσαμε τη γενο-

κτονία στα δύο: Μία για τον Ποντια-

κό Ελληνισμό, τη μνήμη της οποί-

ας τιμούμε τον Μάιο, και μία για τον 

υπόλοιπο μικρασιατικό πληθυσμό, 

τον Σεπτέμβριο.

Κι ακόμα, υπάρχουν Έλληνες 

ιστορικοί της νεοταξικής ιστοριο-

γραφίας, που αρνούνται ότι έγινε 

γενοκτονία στην καθ’ ημάς Ανατο-

λή, σε πλήρη σύμπνοια με την επί-

σημη τούρκικη εκδοχή.

Πια, τη γενοκτονία επιβεβαιώ-

νουν όμως και οι ίδιοι οι Τούρκοι 

ιστορικοί. Όχι αυτοί που τελούν σε 

διατεταγμένη υπηρεσία, όπως κά-

ποιοι άλλοι και στις δύο όχθες του 

Αιγαίου, αλλά αυτοί που έχουν το 

θάρρος της γνώμης τους και πίστη 

στην επιστημονική τους αποστολή.

Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων 

της γενοκτονίας, λοιπόν. Με στεφά-

νια κι εκδηλώσεις, με ομιλίες και 

ενός λεπτού σιγή. Αυτό δεν φτάνει. 

∆εν τιμούμε τους νεκρούς μας όταν 

σκύβουμε και σήμερα το κεφάλι σ’ 

αυτούς που τους εξόντωσαν. Τους 

ξεχνούμε όταν γινόμαστε «ρεαλι-

στές», όταν, οι αξίες για τις οποίες 

αυτοί χάθηκαν σήμερα εγκαταλεί-

πονται από μας. 

Μ.Ε  
metotoufekikaitilyra.wordpress.
com/
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                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ακούμε –και το βιώνουμε καθη-
μερινά– πως ο λαός μοιάζει να 
έχει αποδεχθεί με μια σχετική 
μοιρολατρία τη λαίλαπα που έχει 
ενσκήψει επάνω του, και δεν αντι-
δρά οργανωμένα και δυναμικά

Α 
υτό το γεγονός είναι 
συνέπεια ενός πραγ-
ματικού αδιεξόδου, 
που επιδεινώνεται 

όμως εξ αιτίας της  έλλειψης εναλ-
λακτικής στρατηγικής και ανάλο-
γης τακτικής από την πλευρά των 
αντιμνημονιακών δυνάμεων.

Πράγματι, οι πολιτικές του λεγό-
μενου αντιμνημονιακού χώρου μέ-
νουν καθηλωμένες στο παρελθόν. 
Μένουν καθηλωμένες στη διεκδί-
κηση αποτροπής της καταστροφής, 
την ώρα που αυτή, στις βασικές της 
γραμμές, έχει συντελεστεί, και δεν 
προχωρούν αντίθετα στην οργάνω-
ση της αντίστασης στο νέο καθεστώς 
που έχει  ήδη εγκαθιδρυθεί. Και η  
συνέπεια είναι πως  δεν μπορούν να 
δώσουν αποτελεσματικά τους αγώ-
νες για επιβίωση και αντίσταση που 
επιβάλλονται. Είναι ως εάν το 1941 
να καλούσες σε μάχη στα οχυρά του 
Ρούπελ, τη στιγμή που οι ναζί είχαν 
εγκατασταθεί στην Αθήνα, και όχι 
στη συγκρότηση των δυνάμεων του 
ανταρτοπολέμου!  

Έτσι ο Αλαβάνος ή ο… Κατσανέ-
βας προπαγανδίζουν εσχάτως την 
επιστροφή στη δραχμή, χωρίς να 
μπορούν να δείξουν ποιες θα είναι οι 
συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης και, 
προπαντός, πού βρίσκονται οι κοι-
νωνικές και πολιτικές δυνάμεις που 
θα φέρουν εις πέρας ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα, το οποίο απαιτεί βεβαίως μια 
υψηλή και συνειδητή συσσωρευμέ-
νη πολιτική και κοινωνική δύναμη. 
Ο Σύριζα, από την πλευρά του, ισχυ-
ρίζεται  ότι θα εμποδίσει την εφαρ-
μογή του μνημονίου και θα αποκα-
ταστήσει τα πράγματα στην πρότερη 
κατάστασή τους, προβάλλοντας έτσι 
μια δυνατότητα την οποία δεν διαθέ-
τει, εξαπατώντας ουσιαστικά το λαϊκό 
σώμα και οδηγώντας τους αγώνες 
του στην ήττα. 

Το τελικό αποτέλεσμα και στις 
δύο περιπτώσεις  είναι ακριβώς η δυ-
σπιστία και η μοιρολατρία που εγκα-
θίσταται στο εσωτερικό του λαού. 

Όταν έχεις ως αφετηρία κάποια ψευ-
δώνυμη λογική «κυβερνώσας αρι-
στεράς» – σχήμα οξύμωρο, διότι, με 
τις σημερινές κοινωνικές και πολιτι-
κές συνθήκες στην Ελλάδα, θα είσαι 
είτε «κυβερνώσα» είτε «αριστερά»– 
αναπόφευκτα αποπροσανατολίζεις 
και εν τέλει παραλύεις τον κόσμο και 
τους οπαδούς σου. Με αυτή τη λογι-
κή, εξάλλου, κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 
να εκτιναχθεί στα εκλογικά ποσοστά 
του Ιουνίου του 2012. 

Επειδή, όμως, στην πραγματικό-
τητα δεν διαθέτεις αυτή τη δύνα-
μη, η οποία είναι δάνεια και αστα-
θής, όταν έρχεται η στιγμή της αντι-
παράθεσης θα έχεις να επιλέξεις είτε 
να διεξάγεις έναν μειοψηφικό ή  και 
πλειοψηφικό αγώνα, που όμως 
ανταποκρίνεται στα μεγέθη σου, ή 
αντίθετα θα τα «στρίψεις» και θα συ-
ναντηθείς με τον Σόιμπλε και τον 
Φούχτελ και  θα εγκαταλείψεις τους…  
εκπαιδευτικούς στην τύχη τους. 

Για μια ακόμα φορά, χαρακτηρι-
στική υπήρξε η αδυναμία αντίδρα-
σης στην καρατόμηση και επιστρά-
τευση των εκπαιδευτικών, όπου και 
οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, αφού 
πρώτα συντάχθηκαν για δημαγω-
γικούς λόγους με την κήρυξη της 
απεργίας, έκαναν πίσω, αφήνοντας 
έκθετους τους ίδιους τους οπαδούς 
και τα μέλη τους. 

∆ιότι, εάν έλεγες ανοικτά στον ελ-
ληνικό λαό ότι θα πρέπει να διεξά-
γει έναν αγώνα μακράς πνοής, μετά 
από μια στρατηγική ήττα, η οποία 
έχει πλέον συντελεστεί, τότε μπορείς 
να διεξάγεις και πρωτοπόρους αγώ-
νες έστω και μειοψηφικούς, που 
ανοίγουν τον δρόμο για το μέλλον 
χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
λοιπόν, ένα από τα δύο: είτε θα έλε-
γες ανοικτά στους εκπαιδευτικούς ότι 
δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας επι-
τυχημένης και πλειοψηφικής απερ-
γιακής κινητοποίησης, είτε ότι ένας 
αγώνας, έστω μερικών χιλιάδων εκ-
παιδευτικών, που θα αψηφούσαν την 
επιστράτευση, θα ήταν μεν μειοψηφι-
κός, αλλά θα έπληττε συμβολικά την 
παντοδυναμία των μνημονιακών δυ-
νάμεων.  

∆εν μπορείς όμως να κάνεις κάτι 
τέτοιο, όταν την ίδια στιγμή περιφέρε-
σαι στα συνέδρια των Ελλήνων βιο-
μηχάνων για να αποκτήσεις εύσημα 

κυβερνησιμότητας, διότι θα χαρα-
κτηριστείς «εξτρεμιστής». Είτε έχεις 
πίσω σου ένα λαϊκό κύμα το οποίο 
μπορεί να ανατρέψει το καθεστώς της 
νέας κατοχής –πράγμα το οποίο δεν 
συμβαίνει  ακόμα– οπότε δεν έχεις 
ανάγκη από εύσημα, είτε παριστάνεις 
ότι πράγματι το διαθέτεις και υποχρε-
ώνεσαι να στηριχτείς στην αποδοχή 
των καθεστωτικών δυνάμεων και του 
∆ασκαλόπουλου!

 Όταν όμως βρεθείς σε συνθήκες 
όπου αυτές οι δύο πραγματικότητες, 
η εικονική και η αυθεντική, έρχονται 
σε αντιπαράθεση, υποχρεώνεσαι 
αιφνίδια να εγκαταλείψεις τη λεοντή 
του ριζοσπαστισμού και να επιστρέ-
ψεις στον «ρεαλισμό». 

Η στρατηγική του ανταρτοπολέ-
μου

Έχει επιβεβαιωθεί αναρίθμητες φο-
ρές στην ιστορία και το ζούμε άλλη 
μια φορά πάνω στο πετσί μας. Μια 
λανθασμένη και δήθεν αισιόδοξη 
ανάλυση του συσχετισμού δυνάμε-
ων –η οποία στην πραγματικότητα 
είναι ακόμα αρνητική για τις λαϊκές 
δυνάμεις– οδηγεί είτε σε τυχοδιωκτι-
σμούς, είτε τις περισσότερες φορές σε 
συνθηκολογήσεις. Πάντως και στη 
μια και στην άλλη περίπτωση ευνου-
χίζει τον λαό, πριν τον καταστρέψει. 

Για να θυμηθούμε κάτι από τον 
Μάο Τσε-Τουνγκ. Το 1927-1928 
υπήρχαν δύο γραμμές στο ΚΚ Κίνας. 
Η μία έλεγε πως η σύγκρουση με τον 
Τσαγκ Κάι-Σεκ θα πρέπει να γίνει 
στις μεγάλες πόλεις και η άλλη, του 
Μάο, υποστήριζε πως θα πρέπει να 

υπάρξει μια στρατηγική υποχώρη-
ση στην αχανή κινεζική ύπαιθρο και 
από εκεί, με την τακτική του ανταρτο-
πολέμου, να αρχίσει η πάλη για την 
εξουσία. Όλοι γνωρίζουμε πως εν τέ-
λει η γραμμή του Μάο επικράτησε. 
Ναι, μόνο που πρώτα δοκιμάστηκε η 
γραμμή της μετωπικής σύγκρουσης 
στις μεγάλες πόλεις, με όλες τις τρα-
γικές συνέπειες που περιγράφει ο 
Αντρέ Μαλρώ, όταν οι Κινέζοι επα-
ναστάτες ρίχνονταν ζωντανοί για καύ-
σιμο στα τρένα. Έτσι και η ανατροπή 
του καθεστώτος χρειάστηκε πολύ πε-
ρισσότερα χρόνια μετά από αυτή την 
εκατόμβη.

Μια αυθεντικά ανατρεπτική 
πολιτική πρέπει να στηρίζεται ταυ-
τόχρονα στον ρεαλισμό και στη ρι-
ζοσπαστικότητα. Να διαπνέεται από 
τη  ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστα-
σης (την «απαισιοδοξία του λογικού»)  
και  την «αισιοδοξία της βούλησης», 
σύμφωνα με τη ρήση του Αντόνιο 
Γκράμσι.

Και αυτό σημαίνει, στη δική μας 
περίπτωση, πως από θέσεις  άμυνας, 
αντίστασης, στο στρατηγικό επίπεδο, 
ακολουθούμε μια τακτική ανταρτο-
πολέμου, δηλαδή ακόμα και επίθε-
σης σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό 
ακριβώς έκανε ο λαός μας τον τελευ-
ταίο χρόνο, χωρίς καμία καθοδήγη-
ση, στο ζήτημα των χρεών στην εφο-
ρία, όπου πραγματοποίησε μια εκτε-
ταμένη «φορολογική απεργία». 
Και ακριβώς γιατί επρόκειτο για μια 
ορθή τακτική, κέρδισε σημαντικές 
θέσεις και υποχρέωσε την κυβέρ-
νηση και την τρόικα να κάνουν πίσω 
στα ζητήματα των δόσεων, της ρύθ-
μισης των χρεών, των περιορισμών 
στο χαράτσι. Και όμως, αντί να χαιρε-
τίσουμε αυτές στις εξελίξεις σαν μια 
σημαντική νίκη του λαού, και να επι-
μείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση 
συστηματοποιώντας αυτήν τη φο-
ρολογική απεργία, και διεκδικώντας 
τη μετάθεση των φορολογικών βα-
ρών στους απατεώνες και τα λαμόγια, 
διότι από το λαό δεν έχουν να λαμ-
βάνουν τίποτε, μείναμε στην αιώνια 
κλάψα, περιμένοντας  τη «μεγάλη νύ-
χτα» της «ανατροπής», η οποία όμως 
θα έρθει μόνο αφού συσσωρευτούν 
πολλές μικρές και μεγάλες επιμέ-
ρους νίκες του λαού. Όλα τα άλλα εί-
ναι απάτες και αυταπάτες.

∆ύο στρατηγικές 
Ο λαός, όταν ακολούθησε τακτικές ανταρτοπόλεμου, όπως η «φορολογική απεργία», πέτυχε άμεσες νίκες    

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 
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Η εναλλακτική πρόταση απένα-
ντι στο επώδυνο κυπριακό Μνη-
μόνιο της Τρόικας, που κατατέ-
θηκε από το ΑΚΕΛ, είναι μια πρό-
ταση απογοητευτική. Αυτός είναι 
ο ανώδυνος χαρακτηρισμός. Ο 
επόμενος είναι ότι πρόκειται για 
πρόταση αυτοκτονίας. Ετοιμά-
στηκε από το κόμμα που κυβερ-
νούσε μέχρι πριν από δύο μήνες 
και που ευθύνεται για την εισβο-
λή της Τρόικας, μόνο και μόνο 
για να διασώσει το γόητρό του. 
Χωρίς στην πραγματικότητα να 
προσφέρει μια πραγματοποιήσι-
μη πρόταση, βάζοντας απλώς στο 
χαρτί, με επιστημονικοφανή τρό-
πο, την επιπολαιότητα που συζη-
τείται από καιρό, για έξοδο από 
την Ευρωζώνη και επιστροφή 
στη λίρα. Αλλά προπάντων χω-
ρίς να απαντά στα ουσιώδη ερω-
τήματα που προκύπτουν από μια 
τέτοια επιλογή. Είναι ένα πολυ-
σέλιδο έγγραφο, που δεν δια-
φέρει από μακροσκελές κείμε-
νο ενός αρθρογράφου, με πολ-
λές παραπομπές στο τι είπε ή τι 
έγραψε κάποιος νομπελίστας ή 
κάποιος καθηγητής σε θεωρη-
τικό επίπεδο, για τα επίμαχα ζη-
τήματα. Η πλειοψηφία των ανα-
φορών περιέργως είναι από κα-
θηγητές του νεοφιλελεύθερου 
κόσμου, επικαλείται ακόμα και 
άρθρο των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, λες 
και η επιβίωση ενός λαού μπο-
ρεί να βασιστεί στις απόψεις κά-
ποιου μακρινού ακαδημαϊκού.

Η 
μελέτη αφήνει αναπά-
ντητο και το πιο καίριο 
ζήτημα: Θέλουμε έξο-
δο από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση ή όχι; ∆ιότι, είναι φανερό 
από τη μελέτη, ότι έξοδος μόνο από 
την Ευρωζώνη δεν μπορεί να υπάρ-
ξει, δεν έχει προβλεφθεί θεσμική δι-
αδικασία, οπότε όποιος το αποφασί-
σει θα πρέπει να πάρει το ρίσκο και 
να πειραματιστεί ελπίζοντας ότι θα 
ανακαλύψει τον καλύτερο δρόμο. Γι’ 
αυτό και η πρόταση τονίζει σε πολλά 
σημεία ότι η έξοδος πρέπει να γίνει 
συντεταγμένα, να γίνει δηλαδή μετά 
από διαπραγμάτευση με τις υπόλοι-

πες χώρες της Ένωσης, ώστε να επι-
τραπεί η έξοδος της Κύπρου χωρίς 
τη συνέπεια αποπομπής της και από 
την ΕΕ. 

∆εν παραλείπει να σημειώσει 
ότι «είναι πιθανό το ενδεχόμενο να 
συνδεθεί η έξοδος από την ΟΝΕ με 
έξοδο από την ΕΕ, αναλόγως των πο-
λιτικών σκοπιμοτήτων που επιθυμεί 
να εξυπηρετήσει η ΕΕ αλλά και των 
συμφερόντων των χωρών εντός της 
ΕΕ». Και επίσης, «δεν είναι αφύσικο, 
ορισμένα κράτη μέλη της, να επιθυ-
μούν για πολιτικούς λόγους την έξο-
δο της Κύπρου τόσο από την ΟΝΕ, 
όσο και από αυτή καθ’  αυτή την ΕΕ» 
(σελ. 20 της μελέτης). ∆ηλαδή, το 
ΑΚΕΛ κατανοεί ότι υπάρχει σοβα-
ρός κίνδυνος, αναγνωρίζει ότι υπάρ-
χουν χώρες (πρώτη η Βρετανία) που 
θα επιδιώξουν παράλληλα και απο-
πομπή από την ΕΕ, αλλά χωρίς να 
απαντά τι κάνουμε σε τέτοια περί-
πτωση, προτείνει να πάρουμε το ρί-
σκο και… βλέποντας και κάνοντας.

Αυτό θα μπορούσε να ήταν λογι-
κό αν γινόταν μελέτη για να ληφθεί 
η πολιτική απόφαση ότι συμφέρει 
στην Κύπρο και η έξοδος από την ΕΕ 
και όχι μόνο από την ΟΝΕ. Όμως, η 
μελέτη υποβαθμίζει αυτό το ενδεχό-
μενο ή το προσπερνά με ελαφρό-
τητα και περιορίζεται να επιχειρη-
ματολογήσει υπέρ της εξόδου από 

το ευρώ. Αλλά, ακόμα κι αν παρα-
βλέψουμε τις πολιτικές σκοπιμότη-
τες χωρών, που θα έβρισκαν αφορ-
μή για να επιδιώξουν αποπομπή 
της Κύπρου από την ΕΕ και δεχθού-
με ότι θα υπάρξει κατανόηση για να 
γίνει συντεταγμένη έξοδος από την 
ΟΝΕ, δυσκολευόμαστε να κατανο-
ήσουμε το εξής: Η μελέτη σημειώ-
νει ότι «μια χώρα εκτός αγορών, με 
δημόσιο χρέος το οποίο αδυνατεί 
εκ των πραγμάτων να εξυπηρετή-
σει, μπορεί να αναμένει ότι η πιστο-
ληπτική της ικανότητα θα επανέλ-

θει γρηγορότερα εάν απαλλαγεί από 
μέρος του χρέους με στάση πληρω-
μών, παρά εάν επιλέξει να το εξυπη-
ρετήσει» (σελ. 60). ∆ηλαδή, η μελέ-
τη του ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι πρέ-
πει η Κύπρος να πάρει το δάνειο 
από το Μηχανισμό, διότι δεν μπο-
ρεί να βρει χρήματα από αλλού, στη 
συνέχεια να διαπραγματευθεί με 
τους εταίρους τη συντεταγμένη έξο-
δο από το ευρώ και μετά να κηρύξει 
στάση πληρωμών για να μην απο-
πληρώσει στους εταίρους τα δανει-
κά που θα της δώσουν. ∆ιότι, μόνο 
έτσι θα μπορέσει να επιβιώσει (το 
σημειώνει και σε άλλο κεφάλαιο). 
Αλλά, γιατί να το δεχθούν αυτό οι 
εταίροι, δεν μας εξηγεί η μελέτη. Για-
τί δηλαδή να δεχθούν ότι θα στηρί-
ξουν έξοδο από την Ευρωζώνη, όταν 
θα γνωρίζουν ότι, εκτός από τον βέ-
βαιο κλονισμό της ΟΝΕ, θα χάσουν 
και τα δανεικά που θα μας δώσουν;

Το πιο σκανδαλώδες όμως, που 
δείχνει και την επιπολαιότητα όλης 
αυτής της αστείας μικροκομματι-
κής προσέγγισης, είναι το εξής: Από 
τις πρώτες σελίδες της η μελέτη του 
ΑΚΕΛ εξηγεί (και στη συνέχεια ανα-
λύει σε έκταση) ότι «η έξοδος από το 
ευρώ είναι μια εξίσου επώδυνη επι-
λογή. Η συνεπακόλουθη υποτίμη-
ση του νέου νομίσματος και οι ανα-
μενόμενες συνέπειές της στο αρχικό 

στάδιο δημιουργεί την ανάγκη μέγι-
στης λαϊκής στήριξης και απαιτεί θυ-
σίες για να περιοριστούν οι αρνητι-
κές συνέπειες». 

Είχαμε την εντύπωση ότι στό-
χος της εξόδου από το Μνημόνιο 
θα ήταν να περιοριστούν οι επώ-
δυνες συνέπειες. Αυτό που προτεί-
νει όμως το ΑΚΕΛ είναι πρόταση 
για να διπλασιαστούν οι συνέπειες. 
∆ιότι, από τη μια αναγνωρίζει ότι η 
έξοδος από το ευρώ θα είναι «εξί-
σου  επώδυνη επιλογή» και από την 
άλλη, παραγνωρίζει το γεγονός ότι ο 
λαός, η οικονομία, το κράτος, έχουν 
ήδη επωμιστεί τις επώδυνες συνέ-
πειες του Μνημονίου, οι οποίες μά-
λιστα είναι αδύνατο να διαγραφούν, 
έχουν ήδη καταβληθεί. Οι μειώσεις 
μισθών, οι απολύσεις εργαζομένων 
και η εκτόξευση της ανεργίας, η δι-
άλυση των μεγάλων τραπεζών και 
η κατάρρευση του οικονομικού μο-
ντέλου, το κλείσιμο χιλιάδων μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, το κούρεμα 
των καταθέσεων, οι περικοπές κοι-
νωνικών παροχών, οι φορολογίες 
και πολλά άλλα, είναι ήδη σε πλή-
ρη εφαρμογή, πολλά και πριν ακό-
μα παραδώσει το ΑΚΕΛ την εξου-
σία. Αν σήμερα μιλά για μια «εξίσου 
επώδυνη επιλογή», δεν εννοεί τίπο-
τε άλλο παρά την πρόσθεση νέων 
συνεπειών στις ήδη υφιστάμενες. 
∆εν μας απαλλάσσει δηλαδή από τις 
συνέπειες του Μνημονίου, αντίθετα 
προσθέτει σε αυτές ακόμα περισσό-
τερες και τρισχειρότερες, αν αναλο-
γιστεί κανείς και τις πολιτικές συνέ-
πειες της εξόδου από την Ευρωζώ-
νη και, στη συνέχεια, από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Μόνο από την υποτίμηση του 
νομίσματος, που η μελέτη του ΑΚΕΛ 
αποφεύγει να προσδιορίσει, σημει-
ώνοντας, στη σελ. 9, ότι «ο βαθμός 
της υποτίμησης ενός νομίσματος 
είναι απρόβλεπτος» (άλλοι μελετη-
τές πιστεύουν ότι θα είναι από 30% 
μέχρι 60%), θα σημαίνει αυτομά-
τως μείωση της αξίας των μισθών, 
την ώρα που οι τιμές των εισαγόμε-
νων προϊόντων, δηλαδή όλων των 
προϊόντων, μια και η Κύπρος δεν 
έχει δική της βιομηχανική παρα-
γωγή, θα πολλαπλασιαστεί, αφού 
θα πληρώνονται σε ξένο συνάλλαγ-
μα με την υποτιμημένη κυπριακή 
λίρα. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί 
το χάος που θα προκληθεί από τις τι-
μές ή και από την αδυναμία της οι-
κονομίας να κάνει εισαγωγές βασι-
κών προϊόντων, όπως είναι για πα-
ράδειγμα τα καύσιμα, για να μην 
αναφερθούμε σε είδη διατροφής, με 
τα οποία έμαθε να συντηρεί-

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Του Άριστου Μιχαηλίδη, διευθυντή 
σύνταξης της εφημερίδας Ο 
Φιλελεύθερος της Κύπρου

Η «έξοδος» του ΑΚΕΛ 
Η εναλλακτική πρόταση απέναντι στο επώδυνο κυπριακό Μνημόνιο της Τρόικας,

Από τις πρώτες σελίδες της η μελέτη του ΑΚΕΛ εξηγεί (και στη συνέχεια αναλύει σε έκταση) ότι «η έξοδος από 
το ευρώ είναι μια εξίσου επώδυνη επιλογή

“ 

Η μελέτη του 

ΑΚΕΛ υποστη-

ρίζει ότι πρέ-

πει η Κύπρος να 

πάρει το δάνειο 

από το Μηχανι-

σμό, διότι δεν 

μπορεί να βρει 

χρήματα από 

αλλού »

ΑΝΑΛΥΣΗ
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ται η κοιλιά των Κυπρίων. 
Οι τιμές όμως θα εκτοξευ-

τούν ακόμα και για τα εγχώρια προ-
ϊόντα, αφού οι πρώτες ύλες για την 
παραγωγή τους θα είναι επίσης ει-
σαγόμενες. Για τις συνέπειες της επι-
στροφής στην κυπριακή λίρα, σε άρ-
θρο του στην Αυγή, στις 5 Μαΐου, με 
τίτλο «Το ΑΚΕΛ ζητάει... θυσίες», ο 
Γιάννης Μηλιός, ένας από τους οι-
κονομικούς «εγκέφαλους» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αμφισβητώντας την πρότα-
ση του ΑΚΕΛ, σημειώνει μεταξύ άλ-
λων: «Ταυτόχρονα τα ιδιωτικά χρέη 
θα εκτοξευθούν, με αποτέλεσμα με-
γάλο αριθμό χρεοκοπιών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Από τη νομι-
σματική υποτίμηση θα κερδίσουν 
άμεσα μόνο ορισμένες μερίδες του 
κεφαλαίου. Από τους εργαζόμενους 
ζητούνται και πάλι θυσίες, και άλλες 
θυσίες στο όνομα της ‘‘εθνικής ενό-
τητας’’, και με καρότο μια ‘‘ανάπτυ-
ξη’’ που μπορεί να έρθει (αλλά μπο-
ρεί και όχι) μετά από αρκετά χρό-
νια». ∆ηλαδή, ακόμα κι αυτοί που 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ομοϊδεάτες του ΑΚΕΛ και, πάντως, 
όχι νεοφιλελεύθεροι, εστίασαν ακρι-
βώς την προσοχή τους στο ουσιώ-
δες, πάνω στο οποίο στηρίζεται η με-
λέτη του ΑΚΕΛ: ότι, για να είναι προ-
σβάσιμος ο εναλλακτικός του δρό-
μος, πρέπει να γίνουν νέες θυσίες 
από τους εργαζόμενους.

Το Μνημόνιο, λοιπόν, απαι-
τεί οδυνηρές θυσίες και τις έχου-
με υποστεί ήδη με ευθύνη της κυ-
βέρνησης ΑΚΕΛ που το εισήγαγε 
και της κυβέρνησης ∆ΗΣΥ, που το 
επιδείνωσε. Η έξοδος από το ευρώ 

απαιτεί ακόμα περισσότερες, τις 
οποίες επίσης καλούμαστε (από το 
ΑΚΕΛ) να υποστούμε. Μα, εν τοι-
αύτη περιπτώσει, γιατί δεν έγινε μια 
μελέτη ώστε να κάνουμε τις θυσίες 
χωρίς να μας τις επιβάλει το Μνη-
μόνιο και χωρίς να φτάσουμε στην 
πολιτική αυτοκτονία εξόδου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση; Ούτως ή άλ-
λως, περισσότερα από τα μισά των 
χρημάτων που χρειάζεται η Κύπρος 
(περίπου €13 δις από τα €20,6 δις) 
θα προέλθουν από ίδιους πόρους, 
όπως έχει συμφωνηθεί. Από το κού-
ρεμα καταθέσεων, ιδιωτικοποιήσεις, 
πώληση αποθεμάτων χρυσού, φο-
ρολογίες. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η ολοκληρωτική καταστροφή (διότι 
και το Μνημόνιο και η έξοδος από 
το ευρώ είναι καταστροφικές επιλο-
γές), ας προέλθουν όλα τα χρήμα-
τα από ίδιους πόρους. Αφού, δηλα-
δή, είτε με τη μία επιλογή είτε με την 
άλλη, θα γίνουν που θα γίνουν οι θυ-
σίες, ας τις κάνουμε προφυλάσσο-
ντας τουλάχιστον και την κυριαρχία 
και την αξιοπρέπειά μας. Όλ’ αυτά 
βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο. Για-
τί η πραγματικότητα είναι ότι η Κύ-
προς είναι πλέον τόσο σφιχτοδεμέ-
νη στο Μνημόνιο των κυβερνήσεων 
Χριστόφια, Αναστασιάδη, και τόσο 
εγκλωβισμένη σε ηγεσίες που δεν 
σκέφτονται έγκαιρα και εθνικά, αλλά 
κατόπιν εορτής και μικροκομματι-
κά, που είναι βέβαιο ότι δεν έχουν 
την ικανότητα να βρουν άλλο δρό-
μο πέραν από τον οδυνηρό που μας 
επέβαλαν. Τα λοιπά είναι φανφάρες 
πολιτικής ασυναρτησίας. Που απο-

δεικνύονται εμπράκτως από τα γε-
γονότα.

Είναι βέβαιο ότι υπήρχε εναλ-
λακτική πρόταση για να αντιμετω-
πιστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
χωρίς την Τρόικα και χωρίς έξο-
δο από το ευρώ. Προπάντων, από 
το 2009 μέχρι ακόμα και το πρώτο 
εξάμηνο του 2012, όπου η κυβέρ-
νηση Χριστόφια θα μπορούσε να 
λάβει ριζοσπαστικές αποφάσεις χω-
ρίς να σκέφτεται το πολιτικό τους κό-
στος, όπως εκείνες που λήφθηκαν 
αμέσως μετά την τουρκική εισβο-
λή του 1974 και οδήγησαν σε αυτό 
που ονομάστηκε «οικονομικό θαύ-
μα». Προτού όμως φτάσει στο ση-
μείο να μην έχει άλλη επιλογή παρά 
την υποβολή αίτησης για ένταξη στο 
Μηχανισμό Στήριξης. Και προτού 
βεβαίως φτάσουν στο σημείο οι με-
γάλες τράπεζες να κινδυνεύουν με 
κατάρρευση μέρα παρά μέρα. 

Το ΑΚΕΛ, πριν από τον περα-
σμένο Ιούλιο που έφερε την Τρό-

ικα, κυβερνούσε μόνο του και δεν 
χρειαζόταν την έγκριση κάποιας άλ-
λης κυβέρνησης ή κάποιων συγκυ-
βερνώντων κομμάτων, για να απο-
φύγει το Μνημόνιο; Τι μεσολάβησε 
τώρα και μιλά για εναλλακτική επι-
λογή, εκτός από την ανευθυνότητα 
της αντιπολίτευσης και την κομματι-
κή ανάγκη να κερδίσει εντυπώσεις 
στην κοινή γνώμη, που έχει απογο-
ητεύσει; Και γιατί κατέθεσε την πρό-
τασή του αμέσως μετά την έγκριση 
του Μνημονίου και από το κυπρια-
κό Κοινοβούλιο; Αν υπήρχε προο-
πτική να συζητηθεί και να συμφω-
νηθεί η εναλλακτική του πρόταση, 
δεν έπρεπε να την καταθέσει νωρί-
τερα; Μήπως, δηλαδή, γνωρίζει και 
το ίδιο το ΑΚΕΛ ότι η πρότασή του 
δεν έχει πρακτική αξία, αλλά την κα-
ταθέτει μόνο και μόνο για λόγους 
εσωτερικής κατανάλωσης, ανεύθυ-
να και χωρίς να ενδιαφέρεται πραγ-
ματικά για δώσει διέξοδο στο μαρτύ-
ριο που υπέβαλε τον κυπριακό λαό; 

Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι, 
μόλις στις 4 περασμένου ∆εκεμ-
βρίου, ο τέως πρόεδρος ∆ημήτρης 
Χριστόφιας απηύθυνε διάγγελ-
μα για να εξηγήσει στο λαό ότι δεν 
είχε άλλη επιλογή από την προσφυ-
γή στον Μηχανισμό. «Αναζητήσα-
με, είπε, άλλες πηγές χρηματοδότη-
σης (…). ∆υστυχώς, δεν κατέστη δυ-
νατό να εξασφαλίσουμε την απαραί-
τητη χρηματοδότηση. Από τη στιγμή 
δε που μια μεγάλη κυπριακή τράπε-
ζα δεν μπόρεσε να ανακεφαλαιοποι-
ηθεί στα χρονικά όρια που καθόρισε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, προ του φά-
σματος της κατάρρευσής της που θα 

παρέσυρε την οικονομία του τόπου 
στη χρεοκοπία, υποχρεωθήκαμε να 
προσφύγουμε στον Μηχανισμό».

Σήμερα, είναι φανερό ότι ούτε 
μέσω Μνημονίου, με τις πολιτικές 
της ανελέητης λιτότητας, ούτε με την 
έξοδο από το ευρώ και τους κινδύ-
νους απομόνωσης μέσα στο στόμα 
του Γκρίζου Λύκου, είναι διαχειρίσι-
μη η κατάσταση στην Κύπρο. Αλλά, 
πολύ φοβούμαστε ότι το χειρότερο 
από όλα είναι ότι αυτό δεν οφείλεται 
πουθενά αλλού, παρά στην απου-
σία της ηγεσίας, που θα σκεφτεί 
την εθνική επιβίωση πάνω από την 
κομματική και θα χαράξει δρόμους 
και πραγματικά σοφές επιλογές. Για 
παράδειγμα, όλο αυτό το διάστημα 
ουδείς προσπάθησε να συνεννοηθεί 
με όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού 
Νότου που αντιμετωπίζουν τα ίδια 
προβλήματα, ώστε να συντονίσουν 
κοινή στάση απέναντι στην εξοντω-
τική γερμανική πολιτική. ∆ύο από 
αυτές τις χώρες, Ελλάδα και Κύπρος, 
θα μπορούσαν από κοινού (επει-
δή θεωρούμε δεδομένη την εύκο-
λη συνεννόησή τους) να επιδιώ-
ξουν μια νέα πολιτική βασισμένη 
σε στρατηγικές οικονομικής συμμα-
χίας με Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία 
και άλλες, για να εκβιάσουν τον ευ-
ρωπαϊκό Βορρά να αλλάξει πολιτι-
κή. Αλλά δεν έκαναν ούτε μία προ-
σπάθεια! Μπορεί κανείς να αντιλη-
φθεί εύκολα την επίδραση που θα 
μπορούσε να είχε, και την ανατρο-
πή πολιτικών, η απειλή εξόδου από 
την Ευρωζώνη μιας ομάδας χωρών, 
παρά η απειλή μόνης της ασήμα-
ντης Κύπρου.

                                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ

και οι θυσίες του λαού

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ολοκληρωτική καταστροφή (διότι και το Μνημόνιο και η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφικές επιλογές), ας προέλθουν όλα τα χρήματα από ίδιους 
πόρους

που κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ, είναι μια πρόταση απογοητευτική

“ 

Το Μνημόνιο, 

λοιπόν, απαιτεί 

οδυνηρές θυσί-

ες και τις έχου-

με υποστεί ήδη 

με ευθύνη της 

κυβέρνησης 

ΑΚΕΛ

»
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Το τελευταίο διάστημα το ενδια-
φέρον έχει επικεντρωθεί στα γε-
γονότα της Β. Χαλκιδικής και κυ-
ρίως στην Ιερισσό, που άξια έχει 
γίνει η «καρδιά» ενός τίμιου και 
δίκαιου αγώνα, ο οποίος συνί-
σταται στην προσπάθεια να μην 
αφήσουμε αυτούς που κατέστρε-
ψαν πρώτα την Ελλάδα, δεύτερον 
καταστρέφουν τους Έλληνες, να 
καταστρέψουν, ως τρίτο και τε-
λευταίο, το φυσικό μας περιβάλ-
λον, την γη, τον αέρα, τα νερά μας. 

Α 
πό αρχαιοτάτων χρόνων, 
όλοι οι εχθροί της Ελλά-
δος απαιτούσαν να τους 
παραχωρήσουμε «γην 

και ύδωρ». Η απάντηση των αρχαί-
ων ημών προγόνων πάντοτε ήταν 
μία και σταθερή: «ΟΧΙ» και «ΜΟ-
ΛΩΝ ΛΑΒΕ». ∆υστυχώς, σήμερα, 
κάποιοι που δεν σέβονται το αίμα 
των προγόνων τους, παρέδωσαν Ελ-
λάδα και Έλληνες στους εχθρούς της 
πατρίδος και τώρα αποφάσισαν να 
παραδώσουν και «γη, ύδωρ, αέρα» 
στην καταστροφή. 

Οι Ιερισσιώτες, συνεπικουρού-
μενοι  από την Ουρανούπολη, τα 
Νέα Ρόδα, την Μ. Παναγία, το Γο-
μάτι, την Αμμουλιανή, την Β. Χαλκι-
δική και πλήθος άλλων περιοχών, 
αποφάσισαν να πουν ένα βροντερό 
«όχι» σε αυτούς που αποφάσισαν να 
παραδώσουν την αιματοβαμμένη 
γη τους στην καταστροφή και από 
ιερή και αιματοβαμμένη να την με-
τατρέψουν σε τοξική χαβούζα απο-
βλήτων. 

Η Ιερισσός, στο διάβα των αιώ-
νων, πιστή στην παράδοση των αρ-
χαίων της προγόνων, πάντοτε έλε-
γε «ΟΧΙ» στους κατακτητές. Έτσι το 
1821, με τον Εμμανουήλ Γεωργίου 
και πολλούς Ιερισσιώτες, αγωνίστη-
κε για την απελευθέρωση της Χαλ-
κιδικής και εν συνεχεία για όλη την 
Ελλάδα. Οι γενίτσαροι του Εμίν και 
του Γιουσούφ Πασά, σε μία προ-
σπάθεια καταστολής της επανα-
στάσεως, έσφαξαν 400 Ιερισσιώτες 
στην τοποθεσία «Μαύρο Αλώνι». 

Έκτοτε, την τρίτη ημέρα του Πά-
σχα, σ’ αυτή την τοποθεσία γίνεται 
μνημόσυνο για τους νεκρούς της 
Επαναστάσεως του 1821 και γίνε-
ται αναπαράσταση της σφαγής των 
400 Ιερισσιωτών με τον παραδο-
σιακό «καγκελευτό χορό». Σήμερα 
πλήθος κόσμου (περισσότερος από 
κάθε άλλη χρονιά) τίμησε την μνή-
μη των τεθνεώτων προγόνων τους 
και απέδειξαν οι Ιερισσιώτες και οι 
συν αυτοίς ότι ισχύει εις το ακέραι-

ον η φράση του εθνικού μας ποιητή: 
«Και σαν πρώτα ανδριωμένοι». 

Η Ιερισσός κλήθηκε να δώσει το 
αίμα των παιδιών της και στην Επα-
νάσταση του 1854 με τον Α. Βλαχο-
μιχάλη• το 1878 με τον Ι. Μαρίνο. 
Στον Μακεδονικό Αγώνα συνέβαλε 
με τον καπετάν Γιαγλή και τον Τσό-
χα. Το 1912 συνέβαλε στην απελευ-
θέρωση με τον Πέτρο Πάπα, στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με το ΕΛΑΝ 
κ.λπ. 

Η Ιερισσός και η Β. Χαλκιδική 
έχουν πληρώσει με αίμα τη γη, το 
νερό, τον αέρα, την ελευθερία τους, 
για να τα κληρονομήσουν τα παι-
διά και τα εγγόνια τους, και δεν εξα-
γοράζονται με όλο το χρυσό του κό-
σμου• πολύ δε περισσότερο, δεν ξε-
πουλιούνται δωρεάν σε οικονομικά 
συμφέροντα όλα αυτά. Σήμερα στο 
«Μαύρο Αλώνι» τίμησαν το αίμα 
των προγόνων τους και υποσχέθη-
καν, μαζί με όλους μας, ότι σε καμία 
περίπτωση δεν πρόκειται να αναι-
ρέσουμε το «ΟΧΙ» που εξ’ αρχής εί-
παμε σ’αυτούς που θέλουν να κατα-
στρέψουν την Χαλκιδική σε τέτοιο 
βαθμό, που ούτε οι Πέρσες, οι Ρω-
μαίοι, οι Τούρκοι, ούτε και οι Γερμα-
νοί ναζί δεν διανοήθηκαν. 

Όλοι δήλωσαν την αμέριστη συ-
μπαράσταση στους δύο αδίκως φυ-
λακισμένους Ιερισσιώτες και ήταν 
χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί 
(της ασφάλειας) που ενέπλεξαν το 
φανταστικό σενάριο για τους 20 δή-
θεν υπόπτους, ήταν οι μόνοι που ως 
αρχή απουσίαζαν από την απόδοση 
τιμής στους 400 Ιερισσιώτες. Κατέ-
θεσαν στεφάνι οι αρχές, το Λιμενικό, 
η Πυροσβεστική κ.λπ. ∆υστυχώς, η 

αστυνομία δεν αισθάνθηκε την ανά-
γκη να καταθέσει στεφάνι στην μνή-
μη αυτών που έχυσαν το αίμα τους 
γι’ αυτήν τη γη και την ελευθερία 
μας. 

Αυτοί δυστυχώς αποδεικνύουν 
ότι έχουν επωμισθεί το έργο  του 
να υλοποιηθεί «με κάθε κόστος» η 
καταστροφή και να παραδοθούν η 
γη, το νερό και ο αέρας στους κα-
ταστροφείς. Μπορεί η τριμερής κυ-
βέρνηση να έχει λάβει την απόφαση 
να καταστραφεί η Β. Χαλκιδική και 
από αιματοβαμμένη ιερή γη να με-
τατραπεί σε απέραντη χαβούζα τοξι-
κών αποβλήτων. Μπορεί το ΣτΕ να 
έκρινε επαισχύντως χωρίς καν μειο-
ψηφίσαντες αυτά που έκρινε για μια 
Κ.Υ.Α. και για μια ΜΠΕ. Εδώ όμως 
έχουμε κάτι ανώτερο και από πολιτι-
κή βούληση και από Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) και από Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ). Εδώ έχουμε απόφαση του 
κυρίαρχου Λαού τον οποίο υπηρε-
τεί το Σύνταγμα. Όλοι αγνοούν αυτό 
τον κυρίαρχο Λαό, την κοινωνική 
βούληση, η οποία εξαπλώνεται στα-
διακά, αλλά σταθερά από ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΥΠΟΛΗ μέχρι την ΚΡΗΤΗ.

Αυτό το μεγάλο κίνημα είναι 
αδύνατον να σταματήσει από ένα 
«πάμφθηνο» πλέον ΣτΕ, από  μία 
Κ.Υ.Α., από μία πολιτική βούληση 
που ήδη σήμερα αποτελεί μειοψη-
φία. Αυτό το κίνημα είναι αδύνατον 
να σταματήσει  καθ’ οιονδήποτε τρό-
πο, ακόμα και αν το πολιτικό-εργο-
λαβικό-εκδοτικό διεφθαρμένο σύ-
στημα μετέλθει όλη του την τέχνη 
στο να πλανά και να εξαπατά τις μά-
ζες. Αυτό το κίνημα έναν μόνο εχθρό 
μπορεί να έχει, αυτόν μόνο και απο-
λύτως πρέπει να φοβάται, και αυτός 
είναι η εσωστρέφειά του, τα όποια 
ιδιοτελή κομματικά ή μη κίνητρα 
μελών του, ο περιορισμός του κινή-
ματος από ταπεινά κίνητρα στα στε-
νά όρια της Β. Χαλκιδικής, την στιγ-
μή που όλη η Ελλάδα δείχνει την 
συμπαράστασή της στον δίκαιο και 
τίμιο αγώνα μας και δηλώνει ότι εί-
ναι στην διάθεση του κινήματος. 
Ο εθνικός μας ποιητής στον Εθνι-
κό Ύμνο επισημαίνει τον μοναδικό 
εχθρό του Έλληνα, γράφοντας:

«Η ∆ιχόνοια που βαστάει ένα 
σκήπτρο η δολερή 

καθενός χαμογελάει, παρ’ το, λέ-
γοντας, και συ. 

Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει 
έχει αλήθεια ωραία θωριά

μην το πιάστε, γιατί ρίχνει εισέ 

δάκρυα θλιβερά.
Από στόμα οπού φθονάει, παλη-

κάρια, ας μην ‘πωθή,
πως το χέρι σας κτυπάει του 

αδελφού την κεφαλή.
Μην ειπούν στο στοχασμό τους 

τα ξένα έθνη αληθινά:
Εάν μισούνται ανάμεσό τους, δεν 

τους πρέπει ελευθεριά.
Πόσον λείπει, στοχασθήτε, πόσο 

ακόμη να παρθή 
πάντα η νίκη, αν ενωθήτε, πάντα 

εσάς θ’  ακολουθή».
Ας ελπίσουμε ότι αυτόν τον 

εχθρό όλοι μας θα τον μισήσουμε εξ’ 
όλης μας της ψυχής και έτσι η νίκη 
του κυρίαρχου Λαού θα είναι απο-
λύτως σίγουρη. Ας καταλάβουν όλοι 
ότι εδώ δεν έχουμε μια μικρή μειο-
ψηφία αντιδρώντων, αλλά το μεγα-
λύτερο περιβαλλοντικό κίνημα που 
δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλά-
δα, που δεν έχει τοπικό χαρακτήρα  
και που δεν υποκινείται από κόμ-
μα, αλλά υποστηρίζεται από πλή-
θος κινημάτων, κομμάτων, δήμων, 
φορέων κ.λπ. Στις Θερμοπύλες, 300 
Σπαρτιάτες έχυσαν το αίμα τους 
για να μην παραδοθεί «η γη και το 
ύδωρ» στους Πέρσες και όχι μόνο 
δεν παραδόθηκαν, αλλά, στην συνέ-
χεια, από τον Μ. Αλέξανδρο καταλύ-
θηκε η περσική αυτοκρατορία. Σαν 
σήμερα, το 1821, οι 400 Ιερισσιώ-
τες πότισαν με το αίμα τους την αγία 
αυτή γη. Τούτη η αιματοπότιστος γη 
έμεινε μέχρι σήμερα Ιερή και θα 
παραμείνει Ιερή και δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να μετατραπεί σε χα-
βούζα τοξικών αποβλήτων.

Από το blog:Βασιλίνος
http://vasilinos.wordpress.com

     ΕΛΛΑ∆Α

Ιερισσιώτες στο Μαύρο Αλώνι 
Του π. Χριστόδουλου Αγγέλογλου

Και σαν πρώτα ανδρειωμένοι

Οι γενίτσαροι του Εμίν και του Γιουσούφ Πασά, σε μία προσπάθεια καταστολής της επαναστάσεως, έσφαξαν 400 Ιερισσιώτες στην τοποθεσία 
«Μαύρο Αλώνι». Έκτοτε την τρίτη ημέρα του Πάσχα, σ’ αυτή την τοποθεσία γίνεται μνημόσυνο για τους νεκρούς της επαναστάσεως του 1821

“ 

Η Β. Χαλκιδι-
κή έχει πληρώ-
σει με αίμα τη 
γη, το νερό, τον 
αέρα, την ελευ-
θερία τους, για 
να τα κληρονο-
μήσουν τα παι-
διά τους, και 
δεν εξαγοράζο-
νται με όλο το 
χρυσό του κό-
σμου 
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Η κοινωνική λαίλαπα που προκαλούν οι 
μνημονιακές πολιτικές αναδεικνύει έναν 
νέο «ανθρωπολογικό τύπο», ένα σύνολο 
κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών 
που αναπαράγονται στα κοινωνικά στρώ-
ματα που στέλνονται στο περιθώριο της 
εργασίας και που, όπως πάμε, σε λίγο θα 
είναι η πλειοψηφία του ενεργού οικονο-
μικά πληθυσμού. Ο όρος που χρησιμο-
ποιείται εδώ είναι αυτός που έχει επικρα-
τήσει στις δομές υλοποίησης ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων: επωφελούμενος.

Α 
πό το «δικαίωμα στην εργασία» 
που ξέραμε πριν τρεις δεκαετίες, 
εκπέσαμε στους «απασχολήσι-
μους» της σημιτικής περιόδου, για 

να καταλήξουμε σήμερα στους «επωφελού-
μενους». Τι χάθηκε στη διαδρομή;

Ο εργαζόμενος ως φιγούρα είναι φορέας 
μιας αξιοπρέπειας που εδράζεται στη φύση 
του ως παραγωγού. Ακόμα και στα ταξικά δο-
μημένα καπιταλιστικά συστήματα, είναι ο κά-
τοχος του «εμπορεύματος εργασία», το οποίο 
διαπραγματεύεται ή επαναδιαπραγματεύε-
ται ατομικά ή συλλογικά στην «αγορά εργα-
σίας». Η σχέση του με αυτόν που του κατα-
βάλλει τον μισθό του είναι μια σχέση ανισότι-
μη βέβαια, ο εργαζόμενος υποαμείβεται για το 
προϊόν της εργασίας του, και εκεί πάνω βασί-
ζεται η διεκδίκησή του, ως επιστροφή της υπε-
ραξίας που του παρακρατούν. Ο «απασχολή-
σιμος» ήδη έχει αρχίσει να αποκόπτεται από 
το πλαίσιο αυτό, είναι ένα «ευέλικτο» κοινωνι-
κό ον, που μοιράζεται ανάμεσα στη συμμετοχή 
του στην παραγωγή ως διάλειμμα της αέναης 
διαδικασίας «κατάρτισης» και «επανακατάρτι-
σής» του, από την οποία εξαρτάται η πρόσβα-
σή του στο εισόδημα.

Ο «επωφελούμενος» έχει αποκοπεί εντε-
λώς από την παραγωγική διαδικασία ως κοι-
νωνική σχέση. Πηγαινοέρχεται ανάμεσα στις 
«καταρτίσεις», τα «προγράμματα κοινωφε-
λούς απασχόλησης»  και τα «βάουτσερ εργα-
σίας», που ο μόνος τους πρακτικός στόχος εί-
ναι η υποκατάσταση του επιδόματος ανεργί-
ας, με παράλληλη παροχή δωρεάν «εργατι-
κού δυναμικού» στους εργοδότες και, βέβαια, 
την εικονική μείωση των πραγματικών ποσο-
στών ανεργίας. Πέρα από αυτά, η κάλυψη των 
αναγκών επιβίωσης γίνεται ένα ακόμα πεδίο 
άσκησης προνοιακών πολιτικών από κρατι-
κούς και μη κρατικούς (όσο το κοινωνικό κρά-
τος αποχωρεί από το πεδίο) φορείς παροχής 
σίτισης, ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης. Όσο 
για τη σχέση του με την παραγωγή, αυτή δεν 
μπορεί παρά να είναι μια προσομοίωση, με 
πλήρη σύγχυση των ρόλων: ο «επωφελούμε-
νος» επωφελείται καθώς «αποκτά εργασιακή 
εμπειρία»,  πληρώνεται από το ΕΣΠΑ κι όχι 
από τον εργοδότη, ο οποίος νέμεται το όποιο 
προϊόν της εργασίας, μη χάνοντας ευκαιρία να 
αντικαταστήσει πραγματικούς εργαζόμενους 
με το «ισοδύναμο» επιδοτούμενης «πρακτι-

κής άσκησης».
Το κοινωνικό υποκείμενο εργαζόμε-

νος εκπίπτει σε αντικείμενο κοινωνικών 
– προνοιακών πολιτικών. Ο «επωφελούμε-
νος» στερείται την αξιοπρέπεια του παραγω-
γού. Αν για τους κλασικούς του μαρξισμού αλ-
λοτρίωση ήταν η απόσπαση του προϊόντος της 
εργασίας, τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην 
απόσπαση της ατομικής και συλλογικής του 
ταυτότητας ως εργαζόμενου και, εν τέλει, τη 
μετατροπή του ανθρώπου σε προϊόν.

Ο «επωφελούμενος», το μόνο που μπορεί 
να κάνει είναι να επωφελείται, να επαιτεί κι 
όχι να απαιτεί, καθώς για τον εργαζόμενο η 
απαίτηση θεμελιώνεται ηθικά και συναισθη-
ματικά στην προσφορά, έναντι της οποίας δι-
εκδικείται η ανταπόδοση στην αναζήτηση μια 
ισόρροπης κοινωνικής σχέσης. Η επαιτεία 
αντίθετα νομιμοποιείται μόνο με την επίκλη-
ση της δυστυχίας και ως τέτοια αποτελεί πα-
ράγοντα διαιώνισης κι όχι ανατροπής της: Για 
να το δικαιούμαι πρέπει να αποδεικνύω ότι το 
έχω ανάγκη.

Η εν δυνάμει πλειοψηφία της κοινωνίας 
μεταβάλλεται σε «ειδική κοινωνική ομάδα», 
η οποία αυτοεγκλωβίζεται σε μια θέση απο-
δέκτη των κάθε είδους κοινωνικών ή φιλάν-
θρωπων πολιτικών κι όχι σε οιονεί υποκείμε-
νο ανάληψης της ίδιας της της μοίρας.

Σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι να απορεί 
κανείς, όταν στις απόπειρες για τη δημιουρ-
γία δομών αλληλέγγυας οικονομίας (ανταλ-
λαγές χωρίς χρήμα κ.λπ.) η συμμετοχή αυτών 
που θα έπρεπε να είναι τα φυσικά υποκείμε-
νά τους, οι άνεργοι, είναι κατά κανόνα πενιχρή, 
ή όταν τα καλέσματα για βοήθεια στα συσσί-
τια της Εκκλησίας βρίσκουν τόση λίγη αντα-
πόκριση ανάμεσα στα άτομα που σιτίζονται σε 
αυτά!

Όλα αυτά βέβαια δεν πρέπει να θεωρη-
θούν πως υποκρύπτουν μια λογική του να ευ-
χόμαστε τον παροξυσμό της κρίσης. Ο πεινα-
σμένος δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα κά-
νει επανάσταση, είναι πιο πιθανό να κοιτάξει 
να αρπάξει το πιάτο του διπλανού. Ούτε να 
εννοηθούν ως καταγγελία της ύπαρξης προ-
νοιακών ή φιλάνθρωπων πολιτικών. Σημα-
σία, όπως σε τόσα πράγματα στη ζωή, δεν έχει 
μόνο ο στόχος (ακόμη κι όταν ενδύεται το ρού-
χο της αλληλεγγύης), ή  το αποτέλεσμα (ακό-
μη κι αν καλύπτει πραγματικές ανάγκες επι-
βίωσης).

Ο τρόπος που καλύπτεται μια ανάγκη 
που γίνεται κοινωνική είναι αυτός που προά-
γει τις αξίες, τους ηθικούς κανόνες και τις κοι-
νωνικές συμπεριφορές, οι κοινωνίες και η συ-
νοχή τους οργανώνονται με βάση τον τρόπο 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μελών 
τους. Και στο πειραματόζωο Ελλάδα φαίνεται 
πως ο τρόπος που συστηματικά και συνειδη-
τά προωθούν οι επικυρίαρχοι είναι η καθολι-
κή επικράτηση αυτής της μεταμοντέρνας 
επαιτείας. Καθόλου τυχαία εξάλλου η άνεση 
με την οποία κινείται η Χρυσή Αυγή  σε αυτό 
το πεδίο, ενισχύοντάς το και με τη ρατσιστική 
διάσταση.

                                                                                                                                 ΕΛΛΑ∆Α

Ο «επωφελούμενος»
Από την απασχόληση, στην απασχολησιμότητα και από εκεί, στην κοινωνική επαιτεία

Του Θανάση Τζιούμπα

Ο «επωφελούμενος» έχει αποκοπεί εντελώς από την παραγωγική διαδικασία ως κοινω-
νική σχέση.

Και πάνω που νομίζαμε ότι είχε χάσει την ομιλία 

της λόγω μετεγχειρητικών επιπλοκών, μετά 

από υπερβολικό λίφτινγκ κατά τη διάρκεια 

του οποίου το στόμα της έφτασε στα αφτιά και 

δέθηκε γαϊδουρόκομπο με το πληθωρικό της 

σκαλπ, η Γιάννα Αγγελοπούλου ∆ασκαλάκη 

έχει το θράσος (όχι ότι αμφέβαλλε ποτέ κα-

νείς γι’ αυτό) να γράψει, λέει, την «αυτοβιο-

γραφία» της. 

Το βιβλίο τιτλοφορείται: Το ελληνικό μου δρά-

μα: η ζωή, η αγάπη και η Oλυμπιακή προσπά-

θεια μιας γυναίκας να φέρει τη δόξα στη χώρα 

της (τι; πώς; πού; που έλεγε και ο Βέγγος) και 

βρίσκεται στη 18η θέση στη γενικότερη κατη-

γορία των μπεστ σέλερ του Άμαζον. Ε, λοιπόν, 

ή κάποιος πρέπει να μας δουλεύει κανονικά 

και έχει βάλει τον σύζυγο Αγγελόπουλο να 

αγοράζει κρυφά τα αντίτυπα με το κιλό, ή οι 

ξένοι δεν έζησαν από κοντά τις απίστευτες γε-

λοιότητες της διοργάνωσης των ολύμπικ γκέ-

ιμς στη χώρα μας, ή η διεθνής κοινότητα γου-

στάρει γκλαμουριά του υπονόμου, ή ισχύουν 

όλα μαζί. Στο βιβλίο η Γιάννα περιγράφει την 

οδύσσειά της ανάμεσα σ’ αυτούς τους δασύ-

τριχους βάρβαρους συντοπίτες της, που ποτέ 

δεν την κατάλαβαν, και την κατωτάτου επιπέ-

δου πολιτική ηγεσία της χώρας, που δεν την 

ανακήρυξε προσωπικότητα του αιώνα. Σε κά-

ποια σημεία του βιβλίου, το κιτς εκτινάσσε-

ται στη στρατόσφαιρα με την Gianna να ψάχνει 

αγωνιωδώς τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια 

της αρκουδίζοντας στο δάπεδο του κεντρικού 

σαλονιού του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, 

καθώς οι πάντες δίπλα της είχαν επιδοθεί σε 

ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά την επιλο-

γή της Αθήνας ως ολυμπιακής πόλης για το 

2004 και μετά να χαιρετά μέσα από τη λιμου-

ζίνα της τον απλό λαό χωρίς, όπως γράφει, να 

φοβάται για την προσωπική της ασφάλεια ή 

αυτήν του δαχτυλιδιού της (;;;). 

Ταυτόχρονα, βρίθει από κουτσομπολιά, κακίες 

και προσωπικές κρίσεις της εθνικής μπετα-

τζούς για τους πάντες και τα πάντα και αγωνι-

ώδεις προσπάθειες ωραιοποίησης του προ-

σωπικού της ρόλου. Σίγουρα απίστευτη η 

στιγμή που δανείζεται τα λόγια του Ιουλίου 

Καίσαρα για να περιγράψει τη νίκη της επί των 

Ιταλών κράζοντας, «ήλθον, είδον, ενίκησα», 

προφανώς με τη μοναδική προφορά της απ’ 

τα ∆ριμύκλανα. Το βιβλίο θα έπρεπε κανονι-

κά να ονομαστεί «Το ελληνικό μας δράμα», 

για όλα εκείνα τα μίζερα χρόνια που ήμα-

σταν αναγκασμένοι να τη βλέπουμε να μπαί-

νει στο Μαξίμου προετοιμάζοντας τους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες, που βοήθησαν τα μέγιστα 

στην κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας 

και οι δύσμοιροι εύζωνοι χτυπούσαν προσο-

χή μπροστά στο απόλυτο μηδέν.

Dean M. 

Το ελληνικό 
μας δράμα

“ 

Η επαιτεία αντίθετα νο-

μιμοποιείται μόνο με 

την επίκληση της δυ-

στυχίας και ως τέτοια 

αποτελεί παράγοντα δι-

αιώνισης κι όχι ανα-

τροπής της: για να το 

δικαιούμαι πρέπει να 

αποδεικνύω ότι το έχω 

ανάγκη.
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Η απόφαση της κυβέρνησης να 
επιτάξει τους καθηγητές, πριν 
καν αποφασίσουν στις γενικές 
τους συνελεύσεις αν θα απερ-
γήσουν ή όχι, είχε το καταπλη-
κτικό αποτέλεσμα να ξεσηκώ-
σει τον κλάδο των καθηγητών. 
Οι τελευταίοι, εξοργισμένοι 
από την προληπτική επίταξη, 
αλλά και την κατασυκοφάντη-
σή τους και τη λασπολογία που 
δέχτηκαν από τους εκπροσώ-
πους της κυβέρνησης και τους 
μεγαλοδημοσιογράφους των 
καναλιών, προσήλθαν μαζικά 
στις γενικές συνελεύσεις και 
υπερψήφισαν την εισήγηση 
της ΟΛΜΕ για απεργία στη δι-
άρκεια των πανελλαδικών εξε-
τάσεων! Πρόκειται για μονα-
δική επιτυχία της κυβέρνησης 
να αφυπνίσει έναν κλάδο που 
τα τελευταία 15 χρόνια δεν είχε 
σχεδόν ποτέ απαρτία στις έκτα-
κτες συνελεύσεις του, ενώ τα 
ποσοστά συμμετοχής του στις 
τελευταίες απεργίες δεν ξεπερ-
νούσαν το 35%!

Χ 
ωρίς την επιστράτευση 
και το όργιο προπαγάν-
δας, ψευδολογίας και 
συκοφαντίας εις βάρος 

των εκπαιδευτικών που προηγήθη-
κε, είναι πολύ αμφίβολο εάν οι γε-
νικές συνελεύσεις θα είχαν απαρ-
τία, ώστε να αποφασίσουν απεργία, 
όπως όριζε ρητά η εισήγηση της 
ΟΛΜΕ. Κι όμως έγιναν σε κάθε το-
πική ΕΛΜΕ, μαζικές και ζωντανές 
γενικές συνελεύσεις, που στην πλει-
οψηφία τους, υπερψήφισαν την ει-
σήγηση για απεργία. Φαίνεται όμως 
ότι  αυτό αιφνιδίασε ακόμη και την 
πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, που δεν πε-
ρίμενε την αφύπνιση αυτού του κοι-
μώμενου γίγαντα των 85.000 καθη-
γητών. Έτσι, οι εξουσιαστικοί κομμα-
τικοί μηχανισμοί λειτούργησαν υπό 
το κράτος του πανικού: με τακτικι-
σμούς, τερτίπια και εν τέλει πραξι-
κοπήματα επέβαλαν την αναστολή 
της ψηφισμένης απεργίας επειδή 
τάχα δεν υπήρχαν οι.... προϋποθέ-
σεις. Αποκαλύφθηκε έτσι πως τόσον 
καιρό ∆ΑΚΕ, ΠΑΣΚ και ΣΕΚ (Συ-
νασπισμός) έκαναν «αντάρτικο» εκ 
του ασφαλούς, καλυπτόμενοι πίσω 
από το επιχείρημα πως «δεν ακο-
λουθεί ο κλάδος». Τώρα όμως που 
ο κλάδος βροντοφώναξε «παρών», 
και που ένα σημαντικό κομμάτι του 
ήταν έτοιμο να ριψοκινδυνεύσει τη 

σύλληψη και την απόλυσή του προ-
κειμένου να σπάσει την επίταξη και 
να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, η 
ηγεσία, πανικόβλητη, σήμανε άτα-
κτη οπισθοχώρηση χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα, για να νιώσει ο κλάδος 
ακόμη πιο μόνος, ακόμη πιο προδο-
μένος.

Από την άλλη μεριά, είναι αλή-
θεια πως οι καθηγητές, όπως και 
οι υπόλοιποι κλάδοι του δημοσίου, 
δεν μπορούσαν και δεν μπορούν 
να σηκώσουν το βάρος ενός κλαδι-
κού αγώνα που τους φέρνει σε σύ-
γκρουση με μεγάλη μερίδα του 
πληθυσμού. ∆εύτερον, οι καθηγη-
τές, έχοντας συμβάλει και οι ίδιοι 
στη δημιουργία αυτού του κλίμα-
τος αφόρητης ψυχολογικής πίεσης 
στους υποψηφίους των πανελλαδι-
κών και συχνά όντας και οι ίδιοι γο-
νείς υποψηφίων, δεν συναινούσαν, 
στην πλειοψηφία τους, με την εισή-
γηση για απεργία. Τρίτον, οι καθη-
γητές, όπως και το σύνολο σχεδόν 
της ελληνικής κοινωνίας, δεν έχουν 
ανακτήσει το χαμένο προ πολλού 
συλλογικό τους ήθος. Αντίθετα, η 
συσπείρωση στο εσωτερικό τους 
υπήρξε, όλα τα προηγούμενα χρό-
νια, για λόγους που δεν είναι του πα-
ρόντος, πολύ περιορισμένη.

Η επιστράτευση όμως άλλαξε 
τα δεδομένα. Όταν ο μπάτσος έρχε-
ται σπίτι σου για να σου επιδώσει το 
φύλλο επίταξης, ε. τότε ξυπνάει μέσα 
σου ο... Άρης Βελουχιώτης! Η δε κα-
τασυκοφάντηση και η δημόσια δι-
απόμπευση στα ΜΜΕ ήταν άνευ 
προηγουμένου. Επιστρατεύτηκαν 
ψεύδη, πως τάχα οι καθηγητές κάθο-
νται ή πως δουλεύουν λιγότερο από 
τους ξένους συναδέλφους τους, ενώ 
οι εκπρόσωποί τους, αντί να αφήνο-
νται να προβάλλουν τα αιτήματα και 
τα επιχειρήματά τους, ρίχνονταν στο 
circus maximus, βορά στους αλαλά-

ζοντες «αγανακτισμένους» πολιτι-
κούς και δημοσιογράφους, που κό-
πτονται δήθεν για την ψυχική υγεία 
και το... μέλλον των παιδιών. Αυτό 
έθιξε το φιλότιμο και την αξιοπρέ-
πεια όλων των καθηγητών, αλλά και 
πρόσβαλε τη νοημοσύνη τους, όταν 
αυτοί που υποστήριξαν φανατικά ή/
και υπερψήφισαν τα μνημόνια, διέ-
λυσαν τη δημόσια παιδεία και έφτα-
σαν την ανεργία των νέων στο 62%, 
χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα 
για τους... νέους!

∆εν αναφερθήκαμε όμως στα 
αιτήματα των καθηγητών. Παρά τη 
συστηματική προσπάθεια να προ-
βληθεί πως τάχα οι καθηγητές αντι-
δρούν επειδή θα δουλέψουν «δύο 
ωρίτσες» παραπάνω, στην πραγμα-
τικότητα έχουν κάθε λόγο να αντι-
δρούν. Η κυβέρνηση, όπως έγρα-
ψα και σε προηγούμενο άρθρο μου1, 
και μαζί της όλος ο εσμός των κυρί-
αρχων ΜΜΕ, αποκρύπτει τεχνηέ-
ντως, ανάμεσα σε πολλές άλλες πι-
κρές για την κυβέρνηση αλήθειες, 
και τα εξής: 1) ότι η αύξηση του 
ωραρίου των εκπαιδευτικών υπό τις 
παρούσες συνθήκες οδηγεί με μα-
θηματική ακρίβεια σε αναγκαστι-
κές μεταθέσεις και απολύσεις ανα-
πληρωτών, αλλά και μονίμων, 2) 
το γεγονός ότι για τα πλεονάσματα 
σε ορισμένες ειδικότητες την ευθύ-

νη έχουν στο ακέραιο η νυν και οι 
πρώην κυβερνήσεις είτε γιατί προ-
έβησαν σε αθρόες προσλήψεις για 
καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους είτε 
γιατί άλλαξαν αυθαίρετα τα ωρο-
λόγια προγράμματα, αυξομειώνο-
ντας ή/και εξαφανίζοντας τα ωρά-
ρια συγκεκριμένων ειδικοτήτων και 
3) αποκρύπτουν επίσης τις επίσης 
αποφασισμένες συγχωνεύσεις τμη-
μάτων και σχολικών μονάδων, δη-
λαδή την περαιτέρω συρρίκνωση 
της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η κυβέρνηση επιχείρησε τη δη-
μιουργία κλίματος ευρείας κοινωνι-
κής συναίνεσης για ένα μέτρο που 
υποβαθμίζει περαιτέρω τη μέση δη-
μόσια εκπαίδευση μεταθέτοντας την 
ευθύνη στις πλάτες των καθηγητών. 
Αντί δηλαδή να απολογείται η κυ-
βέρνηση για τα χάλια της παιδείας, 
απολογούνται οι καθηγητές επειδή... 
σκέφτηκαν να αντιδράσουν!

Όσο για την πρόταση της απερ-
γίας μέσα στις εξετάσεις, αν βάλει 
κανείς από τη μια μεριά της ζυγα-
ριάς τις απολύσεις, τις μηδενικές 
προσλήψεις νέων καθηγητών για 
φέτος και για πολλά χρόνια ακόμη 
και τις αναγκαστικές μεταθέσεις, και 
από την άλλη την αναβολή για λίγες 
μέρες ή εβδομάδες τις εξετάσεις ει-
σαγωγής, νομίζω ότι η πρώτη μεριά 
γέρνει πολύ περισσότερο. Και δεν εί-
ναι δυνατόν να θεωρούμε την ισόβια 
καταδίκη μερικών χιλιάδων ανθρώ-
πων – και μάλιστα οικογενειαρχών - 
στην ανεργία πιο σημαντική από την 
ολιγοήμερη αναβολή εξετάσεων!!  
Ας αναλογιστούμε ακόμη: πώς φτά-
σαμε στο σημείο να αντιμετωπίζου-
με τις εισαγωγικές εξετάσεις ως κε-
ντρικό πολιτικό γεγονός, ως γεγονός 
ύψιστης εθνικής προτεραιότητας; Σε 
ποιο μέρος του κόσμου ισχύει αυτό; 
Ήδη σήμερα που μιλάμε, οι καθη-
γητές στη ∆ανία και τη Γερμανία 

απεργούν μέσα στις εξετάσεις για αι-
τήματα που αφορούν και την αύξη-
ση του ωραρίου τους! Εκεί βέβαια 
δεν επικρατεί αυτή η υστερία για την 
ψυχική υγεία των υποψηφίων, ούτε 
σκέφτηκαν να τους επιστρατεύσουν. 
Το ότι τα έχουμε τρελάνει τα παιδιά 
είναι γεγονός. Αν δηλαδή σήμερα η 
κυβέρνηση επικαλείται για την επι-
στράτευση των εκπαιδευτικών, τη... 
δημόσια (ψυχική προφανώς) υγεία, 
ας αναλογιστούμε ποιος ευθύνεται 
που τα έχουμε τρελάνει τα παιδιά. 
Οι καθηγητές οφείλουν σήμερα να 
αρθρώσουν επιτέλους λόγο και για 
τους μαθητές.

Κοντολογίς, η κυβέρνηση με την 
απόφασή της να επιτάξει τους καθη-
γητές, όχι μόνο προσέβαλε βάναυ-
σα τη δημοκρατία, αλλά έθεσε και 
σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή 
των εξετάσεων, και άρα την ικανό-
τητά της να κυβερνά. Ήρθε όμως ως 
από μηχανής θεός, η ΟΛΜΕ, να τεί-
νει χείρα βοηθείας. Ωστόσο οι μέρες 
αυτού του τύπου συνδικαλισμού, να 
απειλεί εκ του ασφαλούς και μόλις ο 
κλάδος πάρει τις τύχες του στα χέρια 
του, να τα βρίσκει με την κυβέρνηση, 
είναι από καιρό μετρημένες. Ο συ-
ντονισμός των ακηδεμόνευτων λαϊ-
κών αγώνων είναι θέμα χρόνου. Ας 
επιταχύνουμε την πραγματοποίησή 
του με την καθημερινή μας δράση!

ΣΗΜΕΊΩΣΗ
1. http://www.alfavita.gr/apopsi/%CE
%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%C
F%83%CE%B7-%CF%89%CF%81%
CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%
CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4
%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B
B%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B
9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%
AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%
CE%B1

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ελλάς Ελλήνων Επιστρατευμένων
Του Τάσου Χατζηαναστασίου

Η κυβέρνηση επιστρατεύει τους καθηγητές που αντιδρούν μαζικά και η ΟΛΜΕ αποκαθιστά την ησυχία, τάξη και ασφάλεια

Ως από μηχανής θεός, η ΟΛΜΕ έτεινε χείρα βοηθείας.

“ 

Η κυβέρνηση 

με την απόφασή 

της να επιτάξει 

τους καθηγητές, 

προσέβαλε βά-

ναυσα τη δημο-

κρατία
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Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κα-
μπή του συνδικαλιστικού κινή-
ματος συνολικά και αυτού των 
καθηγητών ειδικότερα, τη στιγ-
μή που η τρόικα εσωτερικού με 
εντολή της τρόικας εξωτερικού 
συνεχίζει το καταστροφικό της 
έργο στην εκπαίδευση, εκσυγ-
χρονίζοντας τάχα μου, στην ου-
σία όμως με στόχο τη μείωση του 
κόστους και ό,τι θέλει ας γίνει.
 

Η 
αύξηση των ωρών δι-
δασκαλίας θα οδηγή-
σει  πράγματι σε μείωση 
προσωπικού, σε συν-

δυασμό με τη συγχώνευση σχολεί-
ων και την αύξηση των μαθητών σε 
κάθε τμήμα. Σημειωτέον πως παρα-
τηρήθηκε το φαινόμενο, παιδιά να 
σταματούν το σχολείο, επειδή με-
ταφέρθηκε και δεν υπήρχε λεωφο-
ρείο.
Αν ήξερε ο κόσμος ποια είναι η 

κατάσταση των μαθητών σήμερα 
στα σχολεία και το ενδιαφέρον τους 
για γνώση, θα αντιλαμβανόταν πως 
μάθημα σε τμήματα 25 μαθητών 
δεν μπορείς να κάνεις, ο καθηγητής 
μετατρέπεται σε παιδονόμο, σε φύ-
λακα ψυχών. Αυτό όμως κανείς δεν 
το θίγει, για να καταλάβουν οι γο-
νείς πως οι καθηγητές έχουν φορ-
τωθεί την κοινωνική κρίση της ελ-
ληνικής κοινωνίας και μη έχοντας 
γνώσεις ψυχολόγου κάνουν τιτάνι-
ες προσπάθειες να εντάξουν τα πιο 
πολλά παιδιά στην ελληνική κοινω-
νία και να αποφύγουν δρόμους που 
οδηγούν στην παραβατικότητα.
Η αύξηση των ωρών διδασκαλί-

ας είναι ένα εύκολο προπαγανδιστι-
κό ατού στα χέρια της τρόικας, γιατί 
κάθε κλάδος δεν καταλαβαίνει πως, 
όταν καταφέρεται εναντίον άλλου 
κλάδου, πριονίζει το ίδιο κλαδί.
Ο μετωπικός αγώνας λοιπόν στις 

εξετάσεις θα μας αφήσει χωρίς συμ-
μάχους, ούτε καν τη συναίνεση των 
συναδέλφων θα ’χουμε. Παρά το ότι 
πολλοί καθηγητές συμμετέχουν σε 
κοινωνικά φροντιστήρια που έχουν 
φτιάξει δίκτυα αλληλεγγύης, δήμοι, 
ή ακόμα και κάποιες ενορίες, γιατί 
κάποια παιδιά αδυνατούν να πάνε 
φροντιστήριο, δεν έχουμε πείσει την 
ελληνική κοινωνία πως ο αγώνας εί-
ναι για την εκπαίδευση, για τα παι-
διά τους και τα παιδιά μας.
Είχαμε ζήσει την εμπειρία της 

ενισχυτικής διδασκαλίας η οποία 
απέτυχε κι ένας λόγος ήταν πως 
όλα τα παιδιά πήγαιναν φροντιστή-
ριο. Τώρα όμως ζούμε περιπτώσεις 

που τα παιδιά δεν πάνε φροντιστή-
ριο, αλλά και αυτά που πάνε θα δη-
λώσουν σχολές κοντά εκεί που μέ-
νουν, που σημαίνει πως οι σχολές 
που γίνανε στην επαρχία, σαν εσω-
τερικός τουρισμός, για να αναπτυ-
χθεί η επαρχία με το πορτοφόλι του 
γονέα, θα μειώσει το εισόδημα της 
περιοχής, περισσότερα παιδιά δε θα 
πάνε φροντιστήριο την άλλη χρονιά 
και πάει λέγοντας.

 Ήρθε ο καιρός και η στιγμή να ξα-
ναφτιάξουμε μια ενότητα με τους γο-
νείς και τα παιδιά, αποδεχόμενοι το 
δίωρο σαν ενισχυτική διδασκαλία, 
για να αποκαλυφθεί η τρόικα και ο 
σκοπός της είναι μόνο η μείωση του 
κόστους, και να δείξουμε αλληλεγ-
γύη στην οικογένεια που πλήττεται 
από την κρίση.
Η απεργία στις εξετάσεις είναι μια 

σύγκρουση μετωπική, και δίνεις μια 
σύγκρουση μετωπική όταν οι συ-
σχετισμοί δυνάμεων είναι υπέρ σου, 
όταν μπορείς να νικήσεις
Αν ηττηθείς, η ήττα θα είναι κα-

ταστροφική. Εδώ, τηρουμένων των 
αναλογιών μπαίνει η συζήτηση και 
η σύγκρουση με τον Ζαχαριάδη και 
τον Μάρκο Βαφειάδη για τον αν ο 
∆ημοκρατικός Στρατός θα είναι τα-
κτικός η αντάρτικος. Η απεργία στις 
εξετάσεις είναι μια σύγκρουση με-
τωπική, είναι μια σύγκρουση τα-
κτικού στρατού και δεν έχουμε τις 
δυνάμεις για αυτή τη σύγκρουση, 
απεναντίας πρέπει να κρύψουμε τις 
αδυναμίες μας. Οι 48ωρες, 24ωρες 
και τα συλλαλητήρια είναι ανταρ-
τοπόλεμος, ετοιμάζεις τις δυνάμεις 
σου, κάνεις ζύμωση για τη μεγάλη 
σύγκρουση. Κι ας μην ξεχνάμε τι 
έλεγε ο Μάο Τσε Τουγκ: Χάνοντας 
μάχες κερδίζεις τον πόλεμο.
Πολύ σωστά οι παρεμβάσεις 

έχουν επισημάνει πως πρέπει να 
ανατραπούν οι συσχετισμοί στις 
ΕΛΜΕ και ιδιαίτερα στην ΟΛΜΕ 
στο επικείμενο συνέδριο, γιατί η 
πλειοψηφία της ΟΛΜΕ θέτει γρα-
φειοκρατικά εμπόδια, στο να πάρει ο 
κλάδος αποφάσεις κινητοποιήσεων.
Κι αυτό αν γίνει δεν σημαίνει πως 

ο κλάδος είναι έτοιμος για τη σύ-
γκρουση και θα φέρω ένα παρά-
δειγμα με τη δική μας ΕΛΜΕ στην 
Ελευσίνα. Έχω παρατηρήσει πως η 
ψήφος στη Συνδικαλιστική Αυτονο-
μία (Παρεμβάσεις) δεν είναι ανάλο-
γη με την αύξηση του αγωνιστικού 
φρονήματος των συναδέλφων, αλλά 
είναι μια ψήφος εξουσιοδοτική, δη-
λαδή απέναντι στο φόβο ή στο δε γί-
νεται τίποτα, αναγνωρίζουν σε μας 
ριζοσπαστικότητα, εντιμότητα, ότι 
δεν θα τα βρούμε με την εργοδοσία 
και θα ξεχάσουμε ποιους εκπροσω-

πούμε. Προς το παρόν μέχρι εκεί ! 
Τα ποσοστά συμμετοχής στις απερ-
γίες το αποδεικνύουν.
Ας δούμε όμως την περίπτωση 

που ο κλάδος παίρνει απόφαση για 
απεργία στις εξετάσεις. Ποιος θα δι-
αχειριστεί και θα καθοδηγήσει τον 
αγώνα; Θα θυμίσω τις 5μερες επα-
ναλαμβανόμενες που είχε φέρει ο 
Μανιάτης  ( ΠΑΣΚΕ ) και οι Παρεμ-
βάσεις συμφώνησαν, γιατί φαινόταν 
πιο επαναστατικό. Ο Μανιάτης για 
το μόνο που ενδιαφερόταν είναι να 
ξανάρθει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, 
εμείς που ακολουθήσαμε έχουμε 
κάποια ευθύνη και δεν είναι σωστή 
στάση όταν η απεργία ξεφουσκώνει 
να μη λες τίποτα, ενώ είσαι λάβρος 
όταν την προτείνεις.
Αυτό που λέω λοιπόν, με δυο 

λόγια, είναι πως ούτε σε επίπεδο 
ΟΛΜΕ μπορούμε να κάνουμε συμ-
μαχίες.
Μένει λοιπόν να πούμε αν η λο-

γική μιας παραδειγματικής ενέργει-
ας λενινιστικού τύπου μπορεί να ει-
σακουστεί, δηλαδή, παίρνοντας την 
απόφαση για απεργία στις εξετάσεις 
αυτό να ανάψει μια σπίθα. Νομίζω 
πως η παραδειγματική ενέργεια εί-
ναι μια ενέργεια, είναι μια κατεύ-
θυνση, μια γραμμή σε ένα ήδη δι-
αμορφωμένο ριζοσπαστικό κίνημα, 
αλλιώς είναι μια αριστερίστικη ενέρ-
γεια που θα έχει θύματα, και κάποια 
θύματα βέβαια μπορεί να « δικαιω-
θούν » στο μέλλον.
Άφησα τελευταίο ένα ηθικό θέμα. 

Νομίζω πως αυτό τον καιρό ο καθη-
γητής φορτώνεται αναγκαστικά όλα 
τα προβλήματα που έχουν οι μα-
θητές του. Γίνεται κοινωνός της κρί-
σης και των προβλημάτων που έχει 
κάθε οικογένεια και προσπαθεί να 
φέρει εις πέρας την αποστολή του, 
όχι μόνο στο μαθησιακό πεδίο αλλά 
πρώτιστα να λύσει δυσκολίες, φοβί-
ες, αδιέξοδα που έχει κάθε παιδί για 
να φτάσει αμέριμνο στις εξετάσεις. 
Τα παιδιά μας περιμένουν να φτά-

σει η 17η Μαΐου, ανυπομονούν, κά-
ποια έχουν λιώσει, έχουν προβλή-
ματα εξάντλησης, υπερκόπωσης.
∆εν μπορούμε λοιπόν να κάνου-

με απεργία στις εξετάσεις, δεν μπο-
ρούμε να το κάνουμε αυτό στα παι-
διά μας και πολύ περισσότερο δεν 
μπορούμε να πείσουμε κανένα τους, 
ή τους γονείς τους, ότι το κάναμε γι’ 
αυτούς...

Το κείμενο αυτό γράφτηκε στις 

7 Μαΐου, όταν η ΟΛΜΕ είχε εξαγ-
γείλει την πρόθεσή της για απερ-
γία στις εξετάσεις πριν την επιστρά-
τευση. Στην συνέχεια η ΟΛΜΕ, μετά 
από παλινωδίες απείρου κάλλους, 
αναγκάστηκε να προτείνει  (∆ΑΚΕ-
ΠΑΣΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ) στη συνέλευση 
προέδρων την αναστολή της απερ-
γίας κάτι που δεν έγινε δεκτό, για-
τί η πρόταση της απεργίας είχε ψη-
φιστεί από τους προέδρους με 92%, 
ταυτόχρονα διέρρευσαν στον τύπο 
πως υπήρξε αναστολή της απεργί-
ας. Οι συνελεύσεις των ΕΛΜΕ είχαν 
πολύ μεγάλη μαζικότητα και τάχτη-
καν υπέρ της απεργίας, στην ουσία 
όμως δεν δήλωσαν ανυπακοή όσο 
διαρκεί η επιστράτευση, που σημαί-
νει πως και στη συνέλευση των προ-
έδρων δεν ψηφίστηκε η προσπά-
θεια σύγκρουσης για την ανατροπή 
της πολιτικής επιστράτευσης γιατί 
δεν υπάρχουν οι μαζικοί όροι.

Η διοίκηση της ΟΛΜΕ έχει μια 
τεράστια ευθύνη γιατί τελούσα εν 
υπνώσει το προηγούμενο διάστημα 
ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, χω-
ρίς καμιά προετοιμασία προηγου-
μένως αναγκάζεται να το μαζέψει, 
ξεκινώντας μια μορφή πάλης για 
αρχή, ενώ θα έπρεπε, παρά το ηθι-
κό θέμα που προκύπτει για απεργία 
στις εξετάσεις, να είναι μια ενέργεια 
κορύφωσης αφού πρώτα έχει κάνει 
όλα τα άλλα.

Αυτό που έμεινε λοιπόν από 
αυτή την ιστορία, είναι η μαζικότητα 
των συνελεύσεων και αναζητείται η 
ηγεσία που θα δώσει μια αγωνιστι-
κή διέξοδο, με προοπτική νίκης.

                                                                                                                     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παναγιώτης Κόρπας, 
Λύκειο Μαγούλας

Απεργία στις εξετάσεις;
Ζητήματα τακτικής, στρατηγικής και κοινωνικών συμμαχιών

Η απεργία στις εξετάσεις είναι μια σύγκρουση μετωπική, και δίνεις μια σύγκρουση μετωπική, όταν οι συσχετι-
σμοί δυνάμεων είναι υπέρ σου, όταν μπορείς να νικήσεις.

“ 

Οι 48ωρες, 

24ωρες και τα 

συλλαλητήρια 

είναι ανταρτο-

πόλεμος, ετοι-

μάζεις τις δυ-

νάμεις σου, κά-

νεις ζύμωση 

για τη μεγάλη 

σύγκρουση.
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Η ΜΟ∆ ΑΕ συστάθηκε το 1996, 
κατόπιν συμφωνίας της ΕΕ με 
την ελληνική κυβέρνηση. Υπά-
γεται στο υπουργείο Ανάπτυξης, 
διοικείται από ∆.Σ., ενώ  το προ-
σωπικό της έχει ως αντικείμενο 
τη διαμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου, την έκδοση προσκλή-
σεων για την υποβολή αιτήσε-
ων χρηματοδότησης προς τους  
δικαιούχους, την αξιολόγηση 
των προτάσεων που υποβάλλο-
νται, τη σύνταξη και καταχώρη-
ση στο πληροφορικό σύστημα 
των τεχνικών δελτίων πράξεων, 
την παρακολούθηση της πορεί-
ας υλοποίησης των συγχρημα-
τοδοτούμενων έργων, καθώς 
και τη διενέργεια των απαιτού-
μενων ελέγχων.  

Η 
πλειοψηφία των εργα-
ζομένων της ΜΟ∆ εί-
ναι αποσπασμένη στις 
Ειδικές Υπηρεσίες ∆ι-

αχείρισης των υπουργείων και των 
13 Περιφερειών της χώρας -μαζί με 
αποσπασμένους δημοσίους υπαλ-
λήλους-, με ευθύνη  την πορεία υλο-
ποίησης των εγκεκριμένων επιχει-
ρησιακών προγραμμάτων της εκά-
στοτε χρηματοδοτικής περιόδου (Β΄ 
και Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Εθνικό Στρατη-
γικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Αλιείας  κοκ). Επιπρόσθετα, στην 
κεντρική υπηρεσία της ΜΟ∆ λει-
τουργούν ομάδες υποστήριξης φο-
ρέων υλοποίησης, καθώς και διοι-
κητικό προσωπικό για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών και τη 
διαχείριση του προσωπικού (μισθο-
δοσία, επιμόρφωση κ.λπ.). Συνολικά, 
στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κε-
ντρική Υπηρεσία εργάζονται 1630 
στελέχη εκ των οποίων οι 1150 εί-
ναι υπάλληλοι της ΜΟ∆ που επι-
λέχθηκαν μετά από ειδικές διαγω-
νιστικές διαδικασίες (γραπτών εξε-
τάσεων και προφορικής συνέντευ-
ξης), με βασικό προαπαιτούμενο την 
προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα 
σε αντικείμενα συναφή με τη διαχεί-
ριση κοινοτικών πόρων. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη 
ΜΟ∆ ιδρύθηκε το 2002, με στόχο 
τη συλλογική υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων μέσω 
της προώθησης και επίλυσης θεσμι-
κών, εργασιακών και άλλων προ-
βλημάτων τους και αποτελεί πρωτο-

βάθμιο επιχειρησιακό σωματείο.
Στις πρόσφατες εκλογές του 

Απριλίου για την ανάδειξη νέων με-
λών του διοικητικού συμβουλίου 
και  εκπροσώπων στο Εργατικό Κέ-
ντρο, σημειώθηκε μια ανατροπή –
για πρώτη φορά στη δεκαετή πορεία 
του συλλόγου. Μια ανεξάρτητη πα-
ράταξη, διαφοροποιούμενη από τις 
δυνάμεις εκείνες που εμφανίζονταν 
ως εκφραστές υπαρκτών κομματι-
κών σχημάτων,  κατάφερε να τύχει 
της υποστήριξης μεγάλου τμήματος 
των ψηφοφόρων-συναδέλφων. Η 
Εναλλακτική Πρωτοβουλία -σχή-
μα που ο βασικός του πυρήνας απο-
τελείται από φίλους της ομάδας του 
περιοδικού Άρδην και της εφ. Ρή-
ξης (εμού, του Κ. Μοράρου και του 
Β. Στοϊλόπουλου), σε συνεργασία με 
συναδέλφους από τις ΕΥ∆  των Πε-
ριφερειών, κατέλαβε 2 έδρες στο 
9μελές ∆Σ -επιτυγχάνοντας να κα-
ταστεί ρυθμιστής των αποφάσεων 
του  ∆.Σ- και έναν εκπρόσωπο στο 
Εργατικό Κέντρο. Η παράταξη μας 
έλαβε 126 ψήφους σε σύνολο 609 
ψηφισάντων για το ∆Σ (20%) και 97 
ψήφους σε σύνολο 542 ψηφισάντων 
για το Εργατικό Κέντρο (18%), κατα-
λαμβάνοντας την 3η θέση έναντι της 
Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργα-
σίας -υπό την ευρύτερη επιρροή  
των απόψεων  του ΣΥΡΙΖΑ- και της 
ΜΟ∆ για το Μέλλον, στην οποία 
συμμετείχαν στελέχη προσκείμενα 
στις κυβερνητικές δυνάμεις ( Ν∆-
ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ), που έλαβαν  για 
το ∆.Σ 210 και 203 ψήφους αντί-
στοιχα.

 Η συγκυρία που καλούμαστε 
να λειτουργήσουμε είναι καταλυ-
τική και οι προκλήσεις πολύ μεγά-
λες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα 
το βασικό στοίχημα θα είναι η δια-
τήρηση του δημόσιου χαρακτήρα 
του συστήματος διαχείρισης των πό-
ρων για το κλείσιμο του ΕΣΠΑ και 
την απαρχή της νέας προγραμματι-
κής περιόδου 2014-2020. Σύμφω-
να με πρόσφατα δημοσιεύματα στον 
Τύπο, προωθείται το σενάριο κλει-
σίματος της ΜΟ∆, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος των 2000 απο-
λύσεων στον ευρύτερο δημόσιο το-
μέα μέχρι τον Ιούνιο, ή, σε άλλη πε-
ρίπτωση, η υπαγωγή της σε ιδιωτι-
κό φορέα, πιθανόν τράπεζα, η οποία 
θα αναλάβει τη διαχείριση των πό-
ρων των διαρθρωτικών ταμείων για 
την επόμενη προγραμματική περί-
οδο, με πρώτο και κύριο μέλημα τη 
μείωση του προσωπικού και του μι-
σθολογικού κόστους μέσω ατομι-
κών συμβάσεων. Το μισθολογικό 
αποτελεί ήδη μια οδυνηρή πραγ-

ματικότητα, αφού οι έως τώρα πε-
ρικοπές –από την αρχή της κρίσης 
– υπολογίζονται μεσοσταθμικά στο 
38% των αποδοχών του 2009. Με 
την επικείμενη υπαγωγή στο ενιαίο 
μισθολόγιο, οι περικοπές αυτές θα 
φτάσουν το 60%, ανατρέποντας εντε-
λώς τον οικογενειακό προγραμματι-
σμό πολλών συναδέλφων. 

Τα δημοσιεύματα αυτά κάθε 
άλλο παρά τυχαία είναι, αφού εντάσ-
σονται σε μια ευρύτερη στρατηγι-
κή, που δεν αφορά μόνο στις ιδιωτι-

κοποιήσεις δομών και οργανισμών 
υπό δημόσιο έλεγχο –κάτι που άλ-
λωστε αποκαλύπτει απροκάλυπτα 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ∆ασκαλόπου-
λος ενώπιον του Τσίπρα σε πρό-
σφατη γενική συνέλευση του Συν-
δέσμου. Αντανακλούν επιπρόσθετα 
τη στρατηγική διείσδυσης των Γερ-
μανών στον τραπεζικό και βιομηχα-
νικό τομέα της χώρας μέσα από την 
αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά 
και τη δημιουργία επενδυτικού φο-
ρέα που θα δίνει δάνεια για γερμα-
νικές και γαλλικές επενδύσεις στη 
χώρα, σύμφωνα με τα όσα  έχουν 
αποκαλύψει σε πρόσφατο συνέδριο 
ο Κρίστιαν Φούνκε, αντιπρόεδρος 
της δημόσιας επενδυτικής τράπε-
ζας της Γερμανίας KfW και ο Αρι-
στομένης Συγγρός, πρόεδρος του 
«Invest in Greece». Για την ιστορία 
της προσέγγισης, η KfW είναι η τρά-
πεζα ανασυγκρότησης της Γερμανί-
ας κατά τη δεκαετία του ’50, η οποία 
σήμερα χρηματοδοτεί επενδύσεις 
σε τρίτες χώρες, όπως π.χ. αυτό της 
νέας λιγνιτικής μονάδας στην Πτο-
λεμαΐδα, προκειμένου να αγοραστεί 
ο μηχανολογικός εξοπλισμός από τη 

Γερμανία. 
Η Εναλλακτική Πρωτοβου-

λία καλείται σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα να καλύψει το μεγάλο κενό 
της ανούσιας αντιπαράθεσης των 
παρατάξεων και της αδράνειας της 
Πολιτείας, αναζητώντας συμμάχους 
τόσο στους θεσμικούς φορείς όσο, 
κυρίως, στην κοινωνία. Αυτό θα σή-
μαινε τη διαμόρφωση μιας άλλης  
πρότασης για τη στοχευμένη διά-
θεση των πόρων στην παραγωγι-
κή αναδιάρθρωση της χώρας, στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας, στην 
κοινωνική συνοχή και στην αποκα-
τάσταση της οικολογικής ισορροπί-
ας, δίνοντας έμφαση στην περιφε-
ρειακή ανασυγκρότηση της χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό  απαιτείται η δια-
φοροποίηση από τις τάσεις αυτονό-
μησης που εκφράζουν στα τρέχοντα 
αναπτυξιακά συνέδρια οι αιρετές δι-
οικήσεις των Περιφερειών, γεγονός 
που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας 
κυριαρχία σε μια περίοδο που επί-
κειται η όξυνση των εδαφικών διεκ-
δικήσεων από τους την Τουρκία.  Σε 
μια άλλη κατεύθυνση, απαι-
τείται η διαμόρφωση συμμα-

     ΕΛΛΑ∆Α

Του Νίκου Ντάσιου

Ένας τρίτος συνδικαλιστικός δρόμος
Η Εναλλακτική Πρωτοβουλία και οι εκλογές στη μονάδα οργάνωσης της διοίκησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟ∆)

Η συγκυρία που καλούμαστε να λειτουργήσουμε είναι καταλυτική και οι προκλήσεις πολύ μεγάλες. Στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα το βασικό στοίχημα θα είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος 
διαχείρισης των πόρων για το κλείσιμο του ΕΣΠΑ

»
“ 

Πρέπει τάχι-

στα να συσταθεί 

η επιτροπή και 

κάποιοι να οδη-

γηθούν στο δι-

καστήριο και να 

πληρώσουν
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Με έκπληξη είδαμε πως στους εισηγητές 
του περιβόητου χρηματοοικονομικού φό-
ρουμ της Θράκης περιλαμβάνεται και ο κ. 
Σταθάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που θε-
ωρείται ως ένας εκ των πιο σοβαρών που 
διαθέτει για θέματα οικονομίας. Με το εν 
λόγω φόρουμ είχαμε ασχοληθεί στη Ρήξη 
πριν από ένα χρόνο. Σε τότε άρθρο της, η Ε. 
Γραικού, με βάση τα λίγα στοιχεία που εί-
χαμε στη διάθεσή μας, προειδοποιούσε 
ότι το φόρουμ αυτό ενδέχεται να υπηρε-
τεί σκοπούς νεοθωμανικής οικονομικής δι-
είσδυσης στη Θράκη, σε συνδυασμό με την 
καταστροφική μνημονιακή πολιτική.

Π 
ριν από μερικούς μήνες, μεγάλη 
έρευνα του περιοδικού Επίκαιρα, 
με επί τόπου δημοσιογραφική απο-
στολή, αποκάλυψε σημαντικότατα 

νέα στοιχεία, σχετικά με το θέμα. Από την όλη 
έρευνα προκύπτει ότι πρόκειται για από κοι-
νού εγχείρημα γερμανικών και νεοθωμανικών 
συμφερόντων που, εκμεταλλευόμενα την τρα-
γική οικονομική συγκυρία στην περιοχή, κά-
νουν ένα και μόνο πράγμα: Προωθούν τη δη-
μιουργία ΕΟΖ στη Θράκη, θέλοντας να τη μετα-
βάλουν σε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο με τα 
όμορα και αντίστοιχα κομμάτια της Βουλγαρίας 
και της τουρκικής Ανατολικής Θράκης. Πολλοί 
τοπικοί φορείς έχουν προβεί σε πολιτική κατα-
δίκη των στοχεύσεων του φόρουμ, με χαρακτη-
ριστικότερη αυτή της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 
της Ξάνθης.

Η επιδίωξή τους αυτή, το λιγότερο, συνταυ-
τίζεται εξ αντικειμένου με τις κοινές επιδιώξεις 
Βερολίνου-Άγκυρας για την περιοχή. Βέβαια, 
από τους ανθρώπους του φόρουμ δεν λείπει το 
αναγκαίο πολιτικό ένστικτο αυτοσυντήρησης. 
Ενδεχόμενα γι’ αυτόν το λόγο αρνήθηκαν ευ-
γενικά επιταγή 100.000 ευρώ, που θέλησε να 
τους προσφέρει ο Τούρκος πρόξενος Κομοτη-
νής, προς ενίσχυση των σκοπών τους.

Αναρωτιέται κανείς, λοιπόν, αν ήξερε ο κ. 
Σταθάκης περί των ανωτέρω, αυτός που, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα των Νέων, παραμένει 
στενός φίλος της Μ. Ρεπούση. Βεβαίως, αν πάμε 
πίσω στο καλοκαίρι του 2012 και μετά, ίσως η 
εξέλιξη κάποιων πράξεων να εξηγεί αυτή την 
επιλογή. Αρχικά έχουμε την επίσημη συνάντη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με τον κατοχικό επί-
τροπο Ράιχενμπαχ. Μετά έχουμε τις απανωτές 
επισκέψεις του Τσίπρα στο Βερολίνο, ο οποί-
ος, εκτός από τον εκθειασμό της «απαράμιλλης 
γερμανικής λογικής», νομιμοποιεί πολιτικά τον 
Φούχτελ, την ώρα που η ΠΟΕ-ΟΤΑ μαζί με πο-
λίτες τον κυνηγούν σε όλη την Ελλάδα. Εν συνε-
χεία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε θε-
τικές δηλώσεις για τις διαφωνίες που εγείρει το 
∆ΝΤ ως προς τις πολιτικές που επιβάλλουν οι 
Γερμανοί και τοποθετείται υπέρ της πολιτικής 
Ομπάμα. Πρόσφατα, ο κ. ∆ραγασάκης, σε τη-
λεοπτικό ενσταντανέ, δηλώνει ανενδοίαστα πως 

«με τα παρόντα οικονομικά δεδομένα, μια κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάρει πίσω το χα-
ράτσι μόνο για τους ανέργους».

Είναι λοιπόν λογικό, σε μια τέτοια πορεία 
να καταλήξει να συναγελάζεται ο Τσίπρας με 
τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με διάφορα ανέκδοτα 
περί Λένιν. Αυτού του ΣΕΒ που, την ίδια ώρα, 
προκλητικά αρνούνταν να εμφανιστεί στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα. 
Του ίδιου ΣΕΒ που επέβαλε, ανέχτηκε και δια-
πλέχθηκε με το δικομματικό μοντέλο που οδή-
γησε στην παραγωγική απίσχναση της χώρας. 
Θα μπορούσε ο πρόεδρος Αλέξης, πέρα από 
τα κροκοδείλια για τα εργατικά δικαιώματα δά-
κρυα, να αναφερθεί, όχι απαραίτητα ονομαστι-
κά, σε τέσσερις βιομηχανίες. Η μία είναι από τις 
μεγαλύτερες και καινοτόμες στα ποτιστικά συ-
στήματα, οι άλλες δύο στον τομέα των τροφίμων 
και η τέταρτη φέρει ιστορικό όνομα στον χώρο 
των καλλυντικών, νεκραναστήθηκε και παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη. Κοινό 
χαρακτηριστικό και των τεσσάρων επιχειρήσε-
ων είναι ότι δεν έκαναν ούτε μία απόλυση, δεν 
μείωσαν μισθούς και προχώρησαν σε νέες προ-
σλήψεις. Αντί όλων αυτών, ο Τσίπρας υποσχέ-
θηκε ακόμα και χάρισμα δανείων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι υπάρχει υπευ-
θυνοποίηση και υπευθυνοποίηση. Η μία οδός 
είναι εκείνη που ακολούθησε πριν τις εκλογές, 
το ότι καμώθηκε πως είναι έτοιμος να κυβερνή-
σει, κι έτσι μετά αναγκάζεται να το παίξει μετα-
ξύ άλλων και ως ρεαλιστική αντιπολίτευση. Σαν 
να κάνει πρόβα στο κοστούμι της κυβέρνησης. 
Η άλλη οδός, της πραγματικής υπευθυνοποίη-
σης και του ρεαλισμού, θα ήταν να βγει και να 
πει «∆εν μπορώ να κυβερνήσω, ούτε η χώρα 
είναι έτοιμη, στην κατάσταση που βρίσκεται, για 
τις ριζοσπαστικές αλλαγές που ευαγγελίζομαι». 
Και «Χτίζω βήμα-το-βήμα μέτωπο αντίστασης, 
μεθοδεύω μια βαθιά κοινωνική και εθνική αλ-
λαγή».

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι βέβαιο πως, 
από τη βαρύτητα μιας σαρωτικής αντιπολίτευ-
σης, η τρικολόρε κυβέρνηση θα έπνεε τα λοί-
σθια. Γιατί η στάση του θα είχε οδηγήσει στη γι-
γάντωση του λαϊκού κινήματος.

Βεβαίως, κάποιοι καλοπροαίρετοι αναγνώ-
στες της Ρήξης, που ίσως στεναχωρούνται από 
αυτή την κριτική, εύλογα θα μπορούσαν να 
σκεφτούν: «Ίσως είναι έτσι, αλλά υπάρχει και η 
λύση της Αριστερής Πλατφόρμας Λαφαζάνη...». 
∆υστυχώς, η εν λόγω πτέρυγα, του κατά τα άλλα 
συμπαθούς Παναγιώτη, ούτε θέλει, ούτε έχει 
μια εαμική-γκραμσιανή αντίληψη για να χτί-
σει πανεθνικό λαϊκό μέτωπο. Πέρα από τα ορ-
γανωτικά χαρακώματα, το μόνο που προωθεί η 
Αριστερή Πλατφόρμα είναι η μαγική λύση της 
δραχμής, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που κάποιος 
θα μπορούσε να τους ρωτήσει: «Και γιατί μόνο 
με το ΚΚΕ, τον Αλαβάνο και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
και όχι με τον Καζάκη και τον Κατσανέβα;»

∆υστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ των «προεδρι-
κών» και των «αριστερών» ισχύει αυτό που είχε 
πει το 1983 ο Λευτέρης Ριζάς, απευθυνόμενος 
στους ιδεολογικούς προπάτορες της συριζικής 
τροτσκιστικής ∆ΕΑ: «Κοιτάτε αριστερά, βαδίζε-
τε δεξιά».

                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

» χιών με κοινές συναντήσεις, στο 
πλαίσιο αναπτυξιακών συνεδρί-

ων με συναδέλφους από τις χώρες του 
μεσογειακού Νότου και την Κύπρο.

Η παράταξή μας θα πρέπει να επιμεί-
νει στο δημόσιο χαρακτήρα του ελέγχου 
και της διαχείρισης των πόρων, με έμ-
φαση στη διαφάνεια και στην κοινωνι-
κή λογοδοσία, αναδεικνύοντας τους βα-
σικούς παράγοντες που αποτελούν τρο-
χοπέδη στην προστιθέμενη αξία των 
έργων, δηλαδή στη διαχρονική διαπλο-
κή της πολιτικής εξουσίας και των ημε-
τέρων κρατικών λειτουργών και ιδιωτι-
κών εταιρειών, που κατασπαταλούν τους 
πόρους σε μισθούς, μελέτες, δημοσιότη-
τα και «εμπειρογνωμοσύνες» τεχνικών 
συμβούλων. Αποτελεί υποχρέωσή μας 
να καταδείξουμε με στοιχεία τη διασπά-
θιση πόρων και την ανορθολογική κα-
τανομή τους σε άχρηστα έργα, χωρίς την 
ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού και με 
μόνο κριτήριο την πρόσθετη μισθοδοσία 
εκλεκτών του πολιτικού συστήματος, την 
ίδια στιγμή που ο ελληνικός λαός χειμά-
ζεται από την Ύφεση, την Ανεργία και τη 
Φτώχεια. Αυτή θα πρέπει να είναι η απά-
ντηση στην κα ∆ιαμαντοπούλου, όπου 
μέσω της δεξαμενής σκέψης «∆ίκτυο για 
τη Μεταρρύθμιση για την Ελλάδα και 
την Ευρώπη» παρομοιάζει τo EΣΠΑ ως 
«….Φεράρι που κινείται σε χωματόδρο-
μο», σε προφανή συσχέτιση του χωματό-
δρομου με τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία 
και τον πολυκερματισμό των δομών δια-
χείρισης και με σταθερή επωδό την από-
λυση των εργαζομένων και το κλείσιμο 
των δομών. 

Παράλληλα με τη πορεία εξωστρέ-
φειας -προς τον λαό- απαιτείται το βάθε-
μα των σχέσεων αλληλεγγύης, αλληλο-
ϋποστήριξης και αυτομόρφωσης μέσα 
στις υπηρεσίες μας, η ανάληψη ευθυνών 
και υποχρεώσεων με γνώμονα το κοινω-
νικό και δημόσιο συμφέρον,  αρνούμε-
νοι και μη περιοριζόμενοι στον τρέχοντα 
ρόλο του απλού λογιστή, αλλά και αντι-
στρατευόμενοι στον κοινωνικό αυτοματι-
σμό που επιχειρεί το σύστημα των υπο-
τακτικών της Μέρκελ και του Σόιμπλε. 

Η ποιοτική αλλαγή στις σχέσεις μας 
και η διαμόρφωση κοινωνικών συμμα-
χιών και προτάσεων θα μας έδινε τη δυ-
νατότητα ακόμα και νομικής διερεύνη-
σης της πιθανότητας να καταστεί το σω-
ματείο μας συλλογικός διαχειριστής των 
πόρων της Νέας Προγραμματικής Πε-
ριόδου –στο πλαίσιο ενός πολυμετοχι-
κού σχήματος, σε συνεργασία με κοινω-
νικούς εταίρους και συνεταιριστικές τρά-
πεζες -, εφόσον δρομολογηθεί σχετικός 
διαγωνισμός για την πώληση της εται-
ρείας.

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Ο Σταθάκης στο «Φόρουμ» της Θράκης και ο Αλέξης στον ΣΕΒ

Κοιτούν αριστερά, στρίβουν δεξιά;

Η επιδίωξή τους αυτή, το λιγότερο, συνταυτίζεται εξ αντικειμένου με τις κοινές επιδιώξεις Βε-
ρολίνου-Άγκυρας για την περιοχή.

“ 

Είναι λοιπόν λογικό, σε 

μια τέτοια πορεία, να κα-

ταλήξει να συναγελά-

ζεται ο Τσίπρας με τον 

πρόεδρο του ΣΕΒ, λέγο-

ντας διάφορα ανέκδοτα 

περί Λένιν
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Τους 120.000 έχουν φτάσει οι νέοι Έλλη-
νες πτυχιούχοι που μετανάστευσαν στο 
εξωτερικό. Ενώ άλλοι 300.000 έχουν κα-
ταθέσει το βιογραφικό τους, για να ανα-
χωρήσουν το επόμενο διάστημα. 

Τ 
α μεγέθη του νεανικού μεταναστευ-
τικού ρεύματος τρομάζουν και τους 
πλέον ένθερμους υποστηρικτές του 
μνημονίου. ∆ιότι κι αυτοί γνωρίζουν 

καλά πως, μια κοινωνία δίχως επιστημονικό 
προσωπικό, δίχως νέους ανθρώπους στον 
παραγωγικό ιστό, θα έχει ένα και μόνο απο-
τέλεσμα: Την οριστική διάλυση, παρακμή και 
καταστροφή της χώρας μας. Για το λόγο αυτό, 
θα τους δούμε να χρυσώνουν το χάπι με προ-
γράμματα φιάσκο του ΟΑΕ∆ για την καταπο-
λέμηση της νεανικής ανεργίας. Χωρίς να προ-
βαίνουν στη μόνη ουσιαστική λύση: Τη σύ-
γκρουση με την τρόικα και τις πολιτικές της 
για τα ασύλληπτα μεγέθη της νεανικής ανερ-
γίας. Είναι μόνος ρεαλιστικός τρόπος που θα 
μπορούσε να διατηρήσει τους νέους ανέργους 
εντός της χώρας. 

Η βιομηχανία εξαγωγής ελληνικών «εγκε-
φάλων» έχει στηθεί και οργανωθεί καλά. Κα-
θημερινά νέες και νέοι όλης της χώρας εκτίθε-
νται νυχθημερόν στο ίδιο μήνυμα: «Έξω από 
την Ελλάδα σε περιμένουν δουλειές, ευκαι-
ρίες και καριέρα». Κανείς δεν παρουσιάζει το 
πραγματικό πρόσωπο της νεανικής επιστημο-
νικής εργασίας στο εξωτερικό. Άπασες οι βιο-
μηχανίες περιμένουν με το δάκτυλο στη σκαν-
δάλη να εκμεταλλευτούν με τους πλέον επο-
νείδιστους τρόπους τους νέους Έλληνες, επι-
στήμονες ή μη. 

Κι όμως, η βιομηχανία αυτή δε θα μπο-
ρούσε να στηθεί χωρίς «τη λεγεώνα των προ-
θύμων» εντός των συνόρων. Το χορό στη Βό-
ρειο Ελλάδα ξεκίνησε για ακόμη μια φορά ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Με πρωτοβουλία 
του, αποφάσισε ο δήμος Θεσσαλονίκης να ορ-
γανώσει δωρεάν μαθήματα γερμανικών για 
όλους αυτούς που, το επόμενο διάστημα, σκο-
πεύουν να εργαστούν στη Γερμανία. 

Τη σκυτάλη στη συνέχεια έλαβε ο δήμαρ-
χος Λαγκαδά, που προχώρησε ένα βήμα πα-
ραπέρα: Σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός 
προγράμματος εξειδίκευσης και επιδοτούμε-
νης πρακτικής άσκησης Ελλήνων φοιτητών 
στο Βερολίνο. Την «καινοτόμο» πρωτοβουλία 
συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Λαγκαδά Ι. Ανα-
στασιάδης, ο υφυπουργός της Γερμανίας και 
εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για 
την ελληνογερμανική συνεργασία Φούχτελ 
και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου του Βερολίνου.  Με την παρουσία της 
υπευθύνου νεολαίας και του δημάρχου του 

αδελφού δήμου Στέγκλιτς – Τσέλεντορφ του 
Βερολίνου κ. Νόμπερτ Κοππ. Το πρόγραμμα, 
όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει συναντή-
σεις γνωριμίας μεταξύ των υποψήφιων δικαι-
ούχων και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσε-
ων, επιδοτούμενα σεμινάρια εκμάθησης της 
γερμανικής γλώσσας, διαμονή στην πόλη του 
Βερολίνου σε φοιτητική εστία καθ’ όλη την δι-
άρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Ενώ γί-
νεται ειδική αναφορά στην προοπτική επαγ-
γελματικής απορρόφησής τους στη γερμανι-
κή αγορά!

Την πρωτοβουλία αυτή έσπευσε να πα-
ρουσιάσει το μιντιακό κατεστημένο της χώ-
ρας με ανταποκρίσεις από το δήμο Λαγκαδά 
και συνεντεύξεις νέων ανθρώπων, που ενθέρ-
μως χαιρέτιζαν την προοπτική αυτή. Μια εικό-
να αναγκαία για τους σχεδιαστές της βιομηχα-
νίας αφαίμαξης που έχει στηθεί.

Αυτή λοιπόν είναι η πρόταση του δημάρ-
χου Λαγκαδά για τους νέους του δήμου του; 
Να φύγουν άρον άρον, με τις ευλογίες και τις 
διευκολύνσεις του; Αντί να είναι αρωγός μιας 
πανεθνικής προσπάθειας για την παραμονή 
των νέων ανθρώπων στον τόπο τους, γίνεται ο 
ίδιος γρανάζι σε αυτή τη βιομηχανία εξαγοράς 
εγκεφάλων! Με αυτό το πλαίσιο ο αδαής δή-
μαρχος δεν καταλαβαίνει πως υπονομεύει το 
αύριο του τόπου μας και της τοπικής κοινωνί-

ας του Λαγκαδά;  
Θα μπορούσε να πράξει αλλιώς, όταν 

συνδαιτυμόνας στο πολιτικό του τραπέζι εί-
ναι ο έπαρχος της γερμανικής Καγκελαρίας 
στην Ελλάδα, Φούχτελ; Προφανώς κι όχι, δι-
ότι ο Φούχτελ έχει λάβει ρητή εντολή να φέ-
ρει εις πέρας τους σχεδιασμούς του 4ου Γερ-
μανικού Ράιχ με κάθε τρόπο. Άλλοτε θα τον 
δούμε πίσω από τις συμφωνίες για την άλωση 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλ-
λοτε πάλι θα είναι μπροστάρης στις δημοπρα-
σίες για τα λογής φιλέτα, ενώ πλέον, σαν άλλος 
πρύτανης, διαφημίζει την «πανεπιστημιακή» 
ατζέντα των αφεντικών του.

Ο Αναστασιάδης οφείλει να χαθεί από 
προσώπου γης για την προδοτική του πολιτι-
κή απόφαση και να ακυρώσει άμεσα τη συμ-
φωνία αυτή. Να δει στις αγωνίες των νέων του 
τόπου του, τις ευθύνες του, και να μην προκρί-
νει τις απαράδεκτες προτάσεις των Γερμανών 
ως λύσεις.

Συνάμα όμως, είναι ευθύνη όλων των πο-
λιτών της Θεσσαλονίκης να τοποθετηθούν ξε-
κάθαρα και να μιλήσουν μιαν άλλη γλώσσα: 
Πως ο Φούχτελ και το επιτελείο του είναι ξένο 
και διωκόμενο σώμα για τη Θεσσαλονίκη. 
Εγώ πάντως θα μείνω, για να δω και τον Φού-
χτελ να φεύγει.

     ΕΚΛΟΓΕΣ     ΕΛΛΑ∆Α

Ο δήμαρχος Λαγκαδά στέλνει τους νέους του δήμου …στη Γερμανία! 

Την «καινοτόμο» πρωτοβουλία συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Λαγκαδά Ι. Αναστασιάδης, ο 
υφυπουργός της Γερμανίας και εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για την ελληνο-
γερμανική συνεργασία Φούχτελ και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου του 
Βερολίνου.

Καβάφη, ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ 
(1892) 

Τῆς γῆς τά σπλάχνα κατοικεῖ Γίγας 
πανάρχαιος. 
Εἶναι τριάκοντα αἱ χεῖρες του 
κ’ οἱ πόδες του τριάκοντα. Ὁ μέγας 
τράχηλός του 
τριάκοντα στηρίζει κεφαλάς 
κ’ ἑκάστη ἔχει ὀφθαλμούς εἴκοσιν 
ὀξυτάτους, 
δι’ οὕς ἡμέρα εἶναι φωτερά 
ὁ ζόφος ὁ βαθύτατος τῆς γῆς τῆς βα-
θυτάτης. 
Εἶν’ ἀργός, εἶν’ ἀδιάφορος. 
Ἔχει ἀπείρους θησαυρούς ̇μεγάλα με-
ταλλεῖα 
ἀργύρου, ἀδαμάντων καί χρυσοῦ. 
Τόν πλοῦτον τόν ἐξαίσιον, τόν περιττόν 
τόν πλοῦτον 
μέ τούς ἑξακοσίους ὀφθαλμούς 
βλέπει ψυχρῶς, κἄποτε δέ, ἵνα ἐνα-
σχολήσῃ 
κἀνένα του αἰῶνα, τόν μετρᾷ. 
Κ’ ἔπειτα τόν βαρύνεται, χασμᾶται δύο 
ἔτη, 
καί κουρασθείς ἀποκοιμίζεται. 
Ὁ ὕπνος του διέρχεται αἰῶνας 
ὁλοκλήρους ̇
πᾶν ὄνειρόν του, μία γενεά. 
Ἀλλ’ αἴφνης ἀφυπνίζεται ἔντρομος. 
Ἐφιάλτης – 
τῆς ἀδεσπότου ὕλης γέννημα – 
ἐτάραξε τόν ὕπνον του, ἐν τῷ θολῷ κα-
θρέπτῃ 
τῶν ἀπαθῶν καἰ κρύων του φρενῶν 
ἀντανακλῶν φαντάσματα ἄγνωστα καί 
φρικιώδη. 
Τότε τά μέλη τά πελώρια 
ἁπλώνει καί μ’ ἑξήκοντα βραχίωνας καί 
πόδας 
κτυπᾶ τόν θόλον του, λακτεῖ. Κ’ ἡ γῆ 
κλονίζετ’ ἐκ τῶν βάθρων της ̇αἱ πόλεις 
καταπίπτουν, 
καί ὅλοι πλημμυροῦν οἱ ποταμοί, 
καί ῥέουν ἀπό τά βουνά ὡς κύματα αἱ 
φλόγες. 
Ἀνοιγοκλείεται τό ἔδαφος 
κ’ οἱ ἄνθρωποι κατρακυλοῦν καί θάπτο-
νται ἐντός του. 
Ὅμως ὀγρήγορα συνέρχεται 
ὁ γίγας, καί τούς ὀφθαλμούς τούς παμ-
μεγέθεις τρίβων 
καταλαμβάνει ὅτι μάταιος 
ἦτο τοσοῦτος θόρυβος καί ταραχή το-
σαύτη 
διά ὀνείρου ποταπήν σκιάν. 
Γελᾶ μέ τήν δειλίαν του καί τόν πολύν 
του τρόμον 
κ’ ἐκ νέου ἐξαπλοῦται ἤρεμος 
καί τά τριάκοντά του στόματα χαμογε-
λοῦν.

Αφιερωμένο 
στις 
παλινωδίες 
της ΟΛΜΕ

Πρόνοια ή δουλεμπόριο;
Του Κωνσταντή Σεβρή
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Τρείς επιστρατεύσεις απεργών 
μέσα στο 2013, η αστυνομία σε 
ρόλο σεκιούριτι του Μπόμπο-
λα και των Καναδών στις Σκου-
ριές, στηρίζοντας την επένδυ-
ση λεηλασίας του εθνικού μας 
πλούτου –φυσικού και κοινωνι-
κού–, κι όλα αυτά μέσα σ’ ένα όρ-
γιο παραπληροφόρησης και κα-
θεστωτισμού από τα ΜΜΕ, ρεσι-
τάλ αυταρχισμού από τους πρω-
τοκλασάτους εκπροσώπους της 
κυβέρνησης (οι οποίοι, όλως τυ-
χαίως, προέρχονται από τον ίδιο 
ιδεολογικό χώρο –∆ένδιας, Βο-
ρίδης, Άδωνης) και την «ομάδα 
αλήθειας» των κρετίνων Μου-
ρούττη-Κεδίκογλου.

Η 
κατάσταση έχει εκτρα-
χυνθεί. Η συναίνεση 
της ύστερης μεταπολί-
τευσης φαντάζει αιώ-

νες πίσω, ενώ μεταβαίνουμε γοργά 
προς μια περίοδο εξάρτησης και αυ-
ταρχισμού, που στα εξωτερικά της 
γνωρίσματα θυμίζει πολύ εκείνην 
του Παπάγου-Πιουριφόι: Ένα κρά-
τος εκτάκτου ανάγκης, που αναλαμ-
βάνει να υπερασπιστεί τις ληστρικές 
«επενδύσεις» και τη ραγδαία εσω-
τερική υποτίμηση που επιβάλει το 
μνημόονιο απέναντι στον ίδιο τον 
ελληνικό λαό με κάθε τίμημα.

Οι άρχουσες τάξεις, μαθημένες 
από το «παιχνίδι ρόλων» της μετα-
πολιτευτικής απάτης, έμαθαν γρή-
γορα το νέο τους μάθημα. Έτσι, για 
παράδειγμα, μπορούμε πλέον να 
παρακολουθούμε τον κύριο Μιχε-
λάκη, ή τον κύριο Χρυσοχοΐδη, σε 
εκπομπές όπως αυτή του Πρετεντέ-
ρη, να βάλλουν εναντίον του κομμα-
τικού κράτος, των συντεχνιών, των 
πελατειακών σχέσεων, που μέχρι 
πρότινος αυτοί έλεγχαν και προω-
θούσαν.

Ο δικομματισμός έδωσε τη θέση 
του στους συνασπισμούς εξουσί-
ας, σ’ ένα κυβερνητικό ράβε-ξήλω-
νε με γερμανικά πατρόν, κι έτσι το 
παιχνίδι δεν παίζεται, όπως στο πα-
λαιό σύστημα, στο ποιος θα ελέγξει 
το 40-45% της εκλογικής δύναμης 
μέσα από τις πατροπαράδοτες πρα-
κτικές: Σε τελευταία ανάλυση, η νο-
μιμοποίηση της εξουσίας πηγάζει 
πλέον από τους δανειστές κι όχι από 
τους ψηφοφόρους, γι’ αυτό σε μεγά-
λο βαθμό βλέπουμε τους αρχιτέκτο-
νες του κομματικού κράτους να το… 
καταγγέλλουν!

Όχι ότι οι πρακτικές αυτές εγκα-
ταλείπονται και οι θεσμοί εξορθολο-
γίζονται, όπως θέλουν να μας πεί-
σουν τα παπαγαλάκια της τρόικας 
και της τρικομματικής. Τα «δικά τους 
παιδιά» συνεχίζουν να διορίζονται, 
απλώς η πρακτική περιορίζεται σε 
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
και υπακούουν πλέον σε διαφορετι-
κή στόχευση. ∆ιότι διαφορετική λει-
τουργία, λογική και χαρακτήρα έχει 
το κράτος της τρόικας και διαφορε-
τική το κράτος της μεταπολίτευσης. 
Άρα θα πρέπει να διορίζουμε γιά-
πηδες, πειθήνιους, υπάκουους, ικα-
νούς να εφαρμόζουν τους παραλογι-
σμούς της θεραπείας-σοκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, 
οι πολιτικές της κυβέρνησης, κύρια 
απέναντι στο δημόσιο, υλοποιεί με-
ταξύ άλλων και μια «κοινωνική επι-
λογή» δαρβινικού τύπου –δηλαδή 
πετάνε έξω λογικές και πρακτικές 
που δεν εντάσσονται στο νέο «παρα-
σύνταγμα» της αποικίας χρέους. Είτε 
αυτές είναι φαύλες είτε όχι, το κριτή-
ριο που τις θέτει εντός ή εκτός είναι 
η προσαρμοστικότητά τους στη νέα 
λογική του κράτους.

Η μετάβαση από το ξεχειλωμένο 
υστερομεταπολιτευτικό, στο αυταρ-
χικό κράτος της αποικίας χρέους, 
κρύβεται πίσω από την προπαγάνδα 
του κοινωνικού αυτοματισμού. Έτσι, 
ακούμε τα παπαγαλάκια της κυβέρ-
νησης να ισχυρίζονται ότι, αυτό που 
κάνουν, είναι λίγο ως πολύ μια ανα-
γκαία «ανθρωποθυσία συντεχνιών» 
στο βωμό του γονατισμένου Έλληνα 
ψηφοφόρου, την ίδια στιγμή βέβαια 
που δεν κάνουν τίποτα ή συγκα-
λύπτουν τις μεγάλες, χρόνιες μαύ-
ρες τρύπες στα δημοσιονομικά, που 
προκύπτουν από τις δραστηριότητες 
του ίδιου του πολιτικού συστήματος, 
τα σκάνδαλα, τη διαπλοκή, ενώ εται-
ρείες σαν τη Ζήμενς, ή ο Μπόμπο-
λας, συνεχίζουν να δρουν ασύδοτα.

Το τραγικό ζήτημα για τις αντι-
στάσεις, είναι ότι βρίσκονται ένα 
βήμα πίσω, ότι ζουν ακόμα στον κό-
σμο της μεταπολίτευσης. Ό,τι συμ-
βαίνει τούτες τις μέρες με τις συνδι-
καλιστικές ηγεσίες των καθηγητών 
είναι αρκετά χαρακτηριστικό. Αυ-
τές, νομίζοντας ότι ζουν ακόμα στην 
πεπατημένη, θεώρησαν ότι μπο-
ρούν να προβούν σε ορισμένες κι-
νήσεις εντυπωσιασμού σε σχέση με 
την απεργία μέσα στις πανελλήνι-
ες, αδυνατώντας να προβλέψουν την 
ακραία αντίδραση της κυβέρνησης. 
Να όμως που αυτή έπαιξε αμέσως 
το σκληρό χαρτί της επιστράτευσης 
και τις κατέλαβε εξ απήνης, και τώρα 
δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπρο-

στά, ούτε πίσω. Μπροστά δεν μπο-
ρούν να κάνουν, διότι τόσες δεκα-
ετίες εντός της συναίνεσης και της 
σύμπραξης με το κατεστημένο της 
μεταπολίτευσης, τις έχουν αλλοτρι-
ώσει και δεν έχουν πλέον τα κότσια 
ή τις δυνάμεις να φέρουν εις πέρας 
μια κατά μέτωπο σύγκρουση με την 

εξουσία –εξάλλου, όταν ο ελληνικός 
λαός επέλεξε να δώσει τις μάχες με 
το μνημόνιο, όλοι αυτοί βρίσκονταν 
μάλλον στο περιθώριο των κινητο-
ποιήσεων, παρά στην πρωτοπορία. 
Και, βέβαια, δεν μπορούν να κάνουν 
πίσω διότι αυτό θα σήμαινε ένα καί-
ριο, θανάσιμο όσως πλήγμα στο κύ-
ρος των συνδικάτων, το οποίο και 
θα τα εξουδετέρωνε για πάρα πολ-
λά χρόνια.  

Παραδόξως, αυτό για το οποίο 
καταγγέλλουν οι κυβερνητικοί τα 
συνδικάτα, δηλαδή τον «συντεχνι-
ασμό» και τις «παρωχημένες πρα-
κτικές», λειτουργεί προς το συμφέ-
ρον της μνημονιακής εξουσίας, κα-
θώς αποτελεί την κυριότερη κακο-
δαιμονία των κινητοποιήσεων. ∆ιότι 
δεν είναι σε θέση να εκφράσει έναν 
λόγο με όρους γενικού συμφέρο-
ντος, ώστε να υπονομεύσει τον κοι-
νωνικό αυτοματισμό της μνημονια-
κής προπαγάνδας και να συσπειρώ-
σει ευρύτερα στρώματα της κοινω-
νίας, γύρω από την ομάδα που κάθε 
φορά βρίσκεται στο στόχαστρο της 
κυβερνητικής πολιτικής. Έτσι, επι-
τρέπει εύκολα στον αντίπαλο να υιο-
θετήσει την κλασική τακτική του «δι-

αίρε και βασίλευε».
Τι μπορεί να γίνει λοιπόν;  ∆υ-

στυχώς, σε αυτά τα πρώτα χρόνια 
της αποικίας χρέους έχει αποδειχθεί 
πως ούτε το «κοινωνικό», με την έν-
νοια των συνδικάτων, αλλά ούτε το 
«αυθόρμητο», με την εκδοχή των 
πλατειών και των αγανακτισμένων, 
στάθηκε ικανό να σταματήσει τα πά-
ντσερ της αποικίας χρέους. Μόλο 
που οι πλατείες και οι αγανακτισμέ-
νοι σαφέστατα υπήρξαν πιο μαζικές 
και αυθεντικές εκδοχές διαμαρτυρί-
ας, καθώς δεν έφεραν πάνω τους τις 
«αμαρτίες του παρελθόντος» του κο-
ρεσμένου συνδικαλισμού.

Οπότε; «Βελτιώνονται οι φρά-
χτες, βελτιώνονται κι οι άλτες»! 
Μόνο ένα νέο πολιτικό υποκείμε-
νο θα είναι σε θέση ν’ απαντήσει στις 
προκλήσεις που θέτει η νέα πολι-
τική κατάσταση της χώρας μας. Το 
«παρασύνταγμα» της αποικίας χρέ-
ους μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο 
κεντρικά, από μια δύναμη που θα 
καταφέρει να ανασυντάξει και να 
αναδιοργανώσει τις επιμέρους αντι-
στάσεις. Στο βαθμό που κάτι τέτοιο 
δεν γίνεται… από εδώ παν’ κι άλλοι.

Του Γιώργου Ρακκά

Το «παρασύνταγμα»
Από το ξέχειλο μεταπολιτευτικό κράτος, στο αυταρχικό κράτος της αποικίας χρέους

 Η πολιτική της κυβέρνησης, κυρίως απέναντι στο δημόσιο, υλοποιεί μεταξύ άλλων και μια «κοινωνική επιλο-
γή» δαρβινικού τύπου –δηλαδή πετάνε έξω λογικές και πρακτικές που δεν εντάσσονται στο νέο «παρασύνταγ-
μα» της αποικίας χρέους.
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Βρισκόμαστε πλέον στον τέταρ-
το χρόνο της σφοδρής ελληνι-
κής κρίσης και όσα έχουν ήδη 
συμβεί ξεκαθαρίζουν αρκετά την 
υφή και τον χαρακτήρα της περι-
όδου που διανύουμε.

1) Η κρίση έτσι όπως εκδηλώ-
θηκε στη χώρα μας από τα τέλη του 
2009, ως καθολική πανεθνική κρί-
ση, πυροδότησε τρομακτικά επώ-
δυνες και επικίνδυνες για το μέλ-
λον και την επιβίωση του ελληνικού 
λαού αλλαγές. Η ελληνική κοινω-
νία, υπό τους εκβιασμούς της γερ-
μανικής Ευρώπης και των λοιπών 
ξένων δανειστών, εξαναγκάστηκε 
σ’ έναν «μεγάλο μετασχηματισμό» 
μέσα από οδυνηρά για την πλειοψη-
φία του λαού μέτρα. Πλέον ο νεοελ-
ληνικός παρασιτισμός, έτσι όπως εκ-
δηλώθηκε κατά την ύστερη μεταπο-
λίτευση, με το συναινετικό κοινωνι-
κό του πρόσωπο, την αναπαραγωγή 
των εκτεταμένων μεσοστρωμάτων, 
τον δικομματισμό και τον διάχυτο 
μηδενισμό και κοσμοπολιτισμό του, 
τείνει να καταστεί παρελθόν, αφήνο-
ντάς μας όμως ως παρακαταθήκη 
μια βαθύτατη σήψη και παρακμή.

2) Στη θέση του ορθώνεται 
μια φτωχοποιημένη και πολλα-
πλώς εξαρτώμενη αποικία χρέ-
ους, με έντονες και σκληρές ανισό-
τητες, την οποία διευθύνει αυταρχι-
κά ένα κράτος-εντολοδόχος των ξέ-
νων πολιτικών επικυρίαρχων, των 
χρηματιστηρίων και των πολυεθνι-
κών. Μέσα σ’ αυτό, κάθε ιδέα-λάβα-
ρο της παλαιάς εποχής αντιστρέφε-
ται, σαν σε φωτογραφικό είδωλο, στο 
αντίθετό της: Το τοτέμ του κοσμοπο-
λιτισμού και το «ανήκουμεν εις την 
∆ύση» μεταβλήθηκε στο σκιάχτρο-
ιανό νεοθωμανισμού και νέας γερ-
μανικής επικυριαρχίας. Η κίβδη-
λη ευημερία, σε εκτεταμένη εξαθλί-
ωση της κοινωνικής πλειοψηφίας, 
και η ξέφρενη κατανάλωση στα πο-
λυκαταστήματα, στον συνωστισμό 
και τους καβγάδες των συσσιτίων, 
για μια σακούλα κρεμμύδια. Ο γα-
λαντόμος πολυπολιτισμός των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων, σε γκέ-
το και αντιπαράθεση, στο πλαίσιο 
μιας δημογραφικά παρηκμασμένης 
χώρας της μεθορίου, μεταξύ ∆ύσης 
και Ανατολής, σε μια συγκυρία που 
πραγματοποιείται η μεγαλύτερη με-

τακίνηση πληθυσμών στην ανθρώ-
πινη ιστορία. Και, βέβαια, η αβά-
σταχτη ελαφρότητα της εγωκρατίας 
και της καλοπέρασης έχει δώσει τη 
θέση της στην αβεβαιότητα και την 
απελπισία, ενώ ένα μεγάλο μέρος 
των νέων γενεών ξεριζώνεται και 
εγκαταλείπει τη χώρα.

3) Όλα αυτά συμβαίνουν εν 
μέσω μιας παγκόσμιας θύελλας, κα-
θώς το οικονομικό κέντρο βάρους 
του πλανήτη μετατοπίζεται από τη 
∆ύση στην Ανατολή και τη Λατινι-
κή Αμερική, προς στις νέες οικονο-
μικές δυνάμεις (Ρωσία, Κίνα, Βραζι-
λία, Ινδία, Νότιο Αφρική). Ο παλαι-
ός κόσμος αναδιπλώνεται, η Ευρώ-
πη δείχνει το σκοτεινό της πρόσωπο, 
ευρισκόμενη σε πορεία μετάβασης 
προς την αυταρχική λιτότητα, ενώ 
οι ΗΠΑ εντείνουν την αποσταθερο-
ποίηση στη Μέση Ανατολή, ως μέσο 
για να αντιμετωπίσουν διά της γεω-
πολιτικής το οικονομικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα των νεοανερχόμενων 
παικτών της παγκόσμιας σκακιέρας. 
Η παλαιά τάξη αποσυντίθεται και η 
αποσταθεροποίηση γενικεύεται, γε-
γονός που αφήνει πολλά κενά σε πε-
ριφερειακές δυνάμεις, όπως είναι η 
Τουρκία, να ενδυναμωθούν και να 
ξεδιπλώσουν ανοιχτά τις δικές τους 
ηγεμονικές φιλοδοξίες –λέγε με νε-
οθωμανισμό. Σε αυτό το τοπίο των 
σαρωτικών ανατροπών, το αμείλι-
κτο γεωπολιτικό ζήτημα που τίθε-
ται για τον λαό μας είναι ότι οι κίν-
δυνοι πολλαπλασιάζονται, ενώ εμείς 
οι ίδιοι βιώνουμε μια πρωτοφα-

νή απώλεια κυριαρχικών κεκτημέ-
νων, λόγω της δημοσιονομικής κρί-
σης και της υπαγωγής μας σε καθε-
στώς ξένης προστασίας. Το ερώτημα 
που τίθεται για μας είναι αμείλικτο: 
Αν στην εποχή της «ισχυρής Ελλά-
δας στην ισχυρή Ευρώπη» τα εθνικά 
ζητήματα επέμεναν με τη σφοδρότη-
τα των Ιμίων, του Σχεδίου Ανάν, της 
συστηματικής τουρκικής παρέμβα-
σης στη Θράκη και των επίμονων 
διεκδικήσεων στο Αιγαίο, τι θα γίνει 
τώρα, που οι παγκόσμιες ισορροπί-
ες διαταράσσονται, ισχυροποιείται 
ο νεοθωμανισμός και η χώρα μας 
κλυδωνίζεται;

4) Είναι αλήθεια ότι, μέσα σε αυ-
τόν τον πάταγο, ο ελληνικός λαός, αν 
και επί δεκαετίες εν υπνώσει, αλλο-
τριωμένος, με τα συλλογικά αντιστα-
σιακά του αντανακλαστικά να ’χουν 
ατροφήσει από τη χρόνια τηλεδικτα-
τορία, έκανε μια μεγάλη προσπά-
θεια να αποτρέψει την επέλαση της 
αποικίας χρέους. Σ’ ένα από τα μα-

ζικότερα κινήματα της μεταπολίτευ-
σης, στις πλατείες της αγανάκτησης, 
προσπάθησε να κόψει δρόμο και 
αστραπιαία να δημιουργήσει προϋ-
ποθέσεις ανάσχεσης της ελεύθερης 
πτώσης. Κατάφερε να θέσει στο στό-
χαστρο τους πραγματικούς εχθρούς, 
κατονομάζοντας ως κύριους υπαίτι-
ους της κρίσης τους ταγούς του σά-
πιου ελληνικού πολιτικού συστήμα-
τος, ενώ συνέλαβε σε βάθος την ου-
σία του ζητήματος συνδυάζοντας αι-
τήματα για εθνική απελευθέρωση, 
δικαιοσύνη, κοινωνική ισότητα και 
άμεση δημοκρατία. ∆εν είναι τυχαίο 
εξάλλου, πως το πιο προωθημένο, 
μαζικό κίνημα των δεκαετιών, πα-
ρέμεινε πολιτικά ανάδελφο, πως η 
συντριπτική πλειοψηφία των οργα-
νωμένων δυνάμεων, είτε μιλάμε για 
τα κόμματα και τις οργανώσεις της 
αριστεράς, είτε για τον διεφθαρμέ-
νο, γραφειοκρατικοποιημένο συν-
δικαλισμό, παρέμειναν στο περι-
θώριο των κινητοποιήσεων. ∆εν θα 
μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, καθώς 
πολύ σωστά, αυθόρμητα, ο κόσμος 
έκρινε ότι όλοι αυτοί αποτελούν μέ-
ρος του προβλήματος και  δεν μπο-
ρούν να εμφανιστούν ως αρωγοί σε 
οποιαδήποτε διαδικασία άρσης του 
αδιεξόδου.

5) Τι πέτυχε αυτό το κίνημα; 
Πολλά, αλλά όχι αρκετά. Εξανάγκα-
σε το κατεστημένο σε αναδίπλωση 
και έριξε στον κάλαθο των αχρή-
στων της ιστορίας πολλούς από τους 
μέχρι τότε πρωταγωνιστές του. ∆ιέ-
λυσε τον δικομματισμό και τσάκι-

σε στερεωμένες συμμαχίες δεκαε-
τιών που όριζαν τις τύχες αυτής της 
χώρας. Εντούτοις δεν έφτασε μέ-
χρι το τέλος του δρόμου, δεν κατά-
φερε να ολοκληρώσει τη μετάβαση 
από το πολιτικό σύστημα της παρά-
δοσης και της υποταγής, σ’ ένα νέο 
αντιστασιακό πολιτικό αστερισμό –
και γι’ αυτό σύντομα επικράτησαν οι 
δυνάμεις της Θερμιδώρ που καιρο-
φυλακτούσαν: Εκφράστηκαν αρχι-
κά μέσω του Παπαδήμου, κι ύστερα 
από την τρικομματική κυβέρνηση, η 
οποία ανέλαβε να ολοκληρώσει την 
μετάβαση από την ύστερη μεταπολί-
τευση στην αυταρχική αποικία χρέ-
ους, όπως είπαμε, φτωχοποιώντας 
την κοινωνία και υποθηκεύοντας το 
ίδιο το μέλλον του ελληνισμού.

6) Οι λόγοι της αποτυχίας ήταν 
πολλοί. Ο κυριότερος, ότι οι λαϊκές 
κινητοποιήσεις προσέκρουσαν στο 
σκόπελο των δυνάμεων της ίδιας 
της υστερομεταπολιτευτικής παρακ-
μής. Στο γεγονός ότι κοινωνία και 
πολιτική σφαίρα είχαν εξαντληθεί 
αμετάκλητα και δεν μπόρεσαν να 
γεννήσουν κανένα συνεκτικό υπο-
κείμενο που θ’ αναλάβει να προχω-
ρήσει την υπόθεση της αντίστασης 
του λαού ένα βήμα πιο πέρα. Εξάλ-
λου, τα τελευταία είκοσι χρόνια, η 
μαζική υποκατάσταση των Ελλήνων 
εργαζομένων από τους ξένους μετα-
νάστες, λαθραίους ή μη, πέρα από 
τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη 
συνοχή μιας χώρας των συνόρων 
όπως η δική μας, αλλοίωσε βαθύτα-
τα την ελληνική κοινωνία. Η εργατι-
κή τάξη και οι εργάτες γης υποκατα-
στάθηκαν μαζικά από τους μετανά-
στες, αποσυνθέτοντας τη συνοχή των 
εργαζομένων και διαφθείροντας ένα 
μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που 
έμαθε να ζει με υπηρέτες, σε ένα κα-
θεστώς οιονεί δουλοκτησίας.  

7) Μετά την αποτυχία των άμε-
σων λαϊκών κινητοποιήσεων, που 
υπονομεύτηκαν και από τη δράση 
των επαγγελματιών της βίας (βλέ-
πε Μαρφίν κ.λπ.) ο ΣΥΡΙΖΑ στάθη-
κε ο κύριος αποδέκτης της λαϊκής 
δυσαρέσκειας και αναδείχθηκε σε 
αξιωματική αντιπολίτευση, αξιώνο-
ντας να εκφράσει τη ριζική αντίθεση 
του ελληνικού λαού προς το μνημό-
νιο. Αποδείχτηκε όμως  ένας νάνος 
μέσα σε ρούχα γίγαντα, καθώς δεν 
είναι σε θέση, λόγω της ταξικής του 
συγκρότησης και της ιδεολογικοπο-
λιτικής του διαμόρφωσης να παίξει 
τον ρόλο που ο ίδιος διεκδικεί: με 
μεσοστρωματική και αρκετά εξα-
σφαλισμένη κοινωνικά οργανωτική 
ραχοκοκαλιά, διαβρωμένος 
από τον εθνομηδενισμό και 

          ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ                

Της 

Κίνησης Πολιτών Άρδην

Αφετηρία για ένα πατριωτικό
Η συζήτηση για την διαμόρφωση ενός αντιστασιακού

Πλέον το ζήτημα δεν τίθεται στο να αποτρέψουμε τον νέο ζυγό, αλλά να τον αποτινάξουμε την ίδια στιγμή που 
αυτός έχει πραγματοποιήσει βαθιές τομές στην κοινωνία και ενώ όλες οι παλιές λύσεις τείνουν να εξαντληθούν.

“ 

Ξεκινάμε λοι-

πόν μια συζήτη-

ση με την προ-

οπτική των δι-

πλών εκλογών, 

τον Μάιο του 

2014. »

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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την κοσμοπολίτικη αυταπά-
τη, αρκετά μπλεγμένος στα 
δίκτυα της εξουσίας κατά το 

παρελθόν –ιδιαίτερα στους ιδεολογι-
κούς μηχανισμούς, τα ΜΜΕ και το 
πανεπιστήμιο– δεν μπορεί να εξελι-
χθεί στο νέο ΕΑΜ. Τόσο για λόγους 
κοινωνικού-πολιτισμικού χάσμα-
τος με την παλιά και τη νέα φτωχο-
λογιά, όσο και για λόγους ιδεολογι-
κούς, καθώς στο παραπέντε της νέας 
υποδούλωσής μας στη σύμπραξη 
γερμανικής Ευρώπης και νεοθωμα-
νισμού, πολλοί ανάμεσά τους συζη-
τούν ακόμα για το αν υπάρχουν... Έλ-
ληνες και ελληνικό έθνος!

Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμί-
ας είναι ότι προσπαθεί να καλύψει 
το πραγματικό πολιτικό-ιδεολογικό 
κενό με μακιγιάζ και επικοινωνια-
κά τερτίπια. Έτσι, ο ίδιος ο πρόεδρός 
του, αντί να βγει ανοιχτά και να κα-
λέσει σε νέο ΕΑΜ, κηρύσσοντας πα-
ρατεταμένο πόλεμο ενάντια στις δυ-
νάμεις της νέας εθνικής υποδούλω-
σης, επέλεξε τον δρόμο της ψευδο-
ϋπευθυνότητας, εμφανιζόμενος ως 
«η αριστερά που προσπαθεί να κυ-
βερνήσει». Οπότε, μετά τις εκλογές 
ακολούθησε ένα ρεσιτάλ διγλωσσί-
ας και παλινδρομήσεων, που υπα-
γορευόταν από μια ευκαιριακή τα-
κτική η οποία, ελλείψει μιας στρα-
τηγικής βάθους, πότε έδινε έμφαση 
στο «αριστερά» και πότε στο «μπο-
ρεί να κυβερνήσει». Γι’ αυτό και η 
πορεία του θυμίζει μια αέναη κίνη-
ση εκκρεμούς, που θέτει τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ πότε σε τροχιά (λεκτικής) ριζο-
σπαστικοποίησης και πότε σε στάση 
«υπεύθυνης αντιπολίτευσης», όπως 
την εννοεί σήμερα ο πολιτικός κό-
σμος της υποτέλειας, δηλαδή μέσω 
συναντήσεων με τον Σόιμπλε και τον 
Φούχτελ, επισκέψεων στις ΗΠΑ και 
στην Γερμανία, ομιλιών στο Μπρού-
κινγκς και στα συνέδρια του Εκόνο-
μιστ.

8) Από την άλλη, τα αυτόνο-
μα υποκείμενα των πλατειών και 
οι νέες αντιμνημονιακές δυνάμεις 
έπεσαν θύματα της.. αυθεντικότη-
τάς τους, όντας τέκνα μιας κοινωνίας 
που τελούσε επί δεκαετίες σε συν-
θήκες κοινωνικής, ιδεολογικής και 
πολιτιστικής καθίζησης. Το αποτέλε-
σμα ήταν να σκοντάψουν στα εμπό-
δια χιλίων δύο μαγγανειών, τσαρ-
λατάνων και  ψευδοϊδεολογημάτων. 
Τα οποία είχαν για κοινό τόπο το ότι 
αυτοπροτείνονταν ως πανάκεια και 
υπόσχονταν μια ηρωική, αλλά γρή-
γορη επιστροφή στη χτεσινή ευκο-
λία. Έτσι, σύντομα εκδηλώθηκαν 
παθογένειες, που συνοδεύουν μέ-
χρι και σήμερα ένα μεγάλο κομμά-

τι της δημόσιας συζήτησης: Έναν οι-
κονομισμό, που θεωρεί κάθε πρό-
σφατη κακοδαιμονία λίγο πολύ ως 
απότοκο μιας συνωμοσίας του διε-
θνούς κεφαλαίου και των ευρωκρα-
τών, εύκολης να ανατραπεί με τρικ 
όπως η γενικευμένη στάση πλη-
ρωμών ή η επιστροφή στη δραχμή. 
Κι όλα αυτά με αρκετή δόση μανί-
ας, όπου, κάθε στιγμή που ανακη-
ρυσσόταν ένα «σχέδιο ανατροπής» 
έπρεπε ντε και καλά να ήταν η στιγ-
μή του «ή τώρα η ποτέ», η οποία συ-
νοδευόταν με θούριους, καλέσματα 
για άμεσες ανατροπές και χειμερι-
νές εφόδους στ’ ανάκτορα – σε απί-
στευτο διαζύγιο με την πραγματικό-
τητα, η οποία πάντοτε επέμενε να εί-
ναι γκρίζα, μίζερη και καταθλιπτική. 
Αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας, το γε-
γονός ότι οι αυτόνομες, «νέες δυνά-
μεις», εκδηλώθηκαν οργανωτικά ως 
καρικατούρα, προσπερνώντας ζητή-
ματα πολύ καίρια, όπως είναι η συ-
γκρότηση, η ιδεολογική επεξεργα-
σία, η ύπαρξη στρατηγικής και τα-
κτικής, ο βαθμός συνειδητοποίη-
σης του κόσμου και το επίπεδο της 
Παιδείας του, αποδεικνύουν εν τέλει 
πόσο ατροφικές υπήρξαν, πόσο λίγο 
κατάφεραν να κερδίσουν τη βαθύτε-
ρη εμπιστοσύνη του κόσμου –πέρα 
από το να εκφράσουν τον καημό και 
το άχτι, τη βαθύτερη επιθυμία για 
εκτόνωση της καταρρακωμένης μας 
αξιοπρέπειας.  

Η άνοδος και η σταθεροποίη-
ση της Χρυσής Αυγής αποτελεί την 
καλύτερη δυνατή απόδειξη της απο-
τυχίας των εγχειρημάτων του λεγό-
μενου αντιμνημονιακού τόξου. ∆ιό-
τι εκφράζει ακριβώς την αρνητική, 
διεστραμμένη εκδοχή της κοινωνι-
κής δυσαρέσκειας. Εκείνη που εκ-
φυλίζει το αίτημα για εθνική ανε-
ξαρτησία σε ναζισμό, που εκτονώ-
νει την αγανάκτηση προς το εμφυλι-
ακό σύνδρομο, που καθηλώνει την 
οργή σε τυφλό, ανθρωποφάγο χου-
λιγκανισμό, ενισχύοντας τη μετατρο-
πή της κοινωνίας μας σε φατριαστι-
κή ζούγκλα, τέλειο συμπλήρωμα 
της αποικίας χρέους, καθώς όλοι θα 
αναλώνονται σ’ έναν πόλεμο εναντί-
ον όλων, αφήνοντας τον επικυρίαρ-
χο να κάνει ήσυχος τη δουλειά του.   

9) Για τους λόγους αυτούς, δεν 
κατέστη δυνατή η αποτροπή της 
προδιαγεγραμμένης πορείας της 
χώρας προς την υποδούλωση και 
τη φτωχοποίηση. Κοιτώντας γύρω 
μας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή έχει 
επί της ουσίας συντελεστεί –ακόμη 
κι αν δεν έχουν εκδηλωθεί σε όλη 
τους την έκταση οι συνέπειες αυ-
τής της εξέλιξης. Έτσι, τώρα βρισκό-

μαστε μπροστά σε διαφορετικού τύ-
που καθήκοντα από αυτά που έθε-
τε ο αντιμνημονιακός αγώνας της 
πρώτης περιόδου: Πλέον το ζήτη-
μα δεν τίθεται στο να αποτρέψου-
με τον νέο ζυγό, αλλά να τον αποτι-
νάξουμε την ίδια στιγμή που αυτός 
έχει πραγματοποιήσει βαθιές τομές 
εντός της κοινωνίας και ενώ όλες οι 
παλιές λύσεις τείνουν να εξαντλη-
θούν. Αυτή η συγκυρία αναδεικνύει 
τέσσερις κύριες προϋποθέσεις, για 
το μέγιστο πολιτικό ζήτημα που αντι-
μετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός.

Πρώτον, η απάντησή του πρέ-
πει να δοθεί στο κεντρικό πολιτικό 
πεδίο, από ένα πολιτικό υποκείμε-
νο το οποίο θα συσπειρώνει το μέγι-
στο δυνατό των κοινωνικών συμμα-
χιών, συνθέτοντας τα επί μέρους αι-
τήματά τους στο κύριο αίτημα, αυτό 
της εθνικής μας απελευθέρωσης και 
της υπέρβασης της εθνικής παρακ-
μής. Ειδάλλως, στις συνθήκες της γε-
νικευμένης κρίσης που ζούμε, η μία 
κοινωνική ομάδα στρέφεται εναντί-
ον της άλλης, ενώ οι προδοτικές άρ-
χουσες τάξεις επιβιώνουν μέσα από 
την τακτική του διαίρει και βασίλευε. 
Τον τελευταίο καιρό, τα φαινόμενα 
του κοινωνικού αυτοματισμού δεν 
είναι λίγα, ενώ πλέον είναι εμφανής 
η τακτική της κυβέρνησης να απο-
μονώνει μία, προς μία τις κοινωνι-
κές ομάδες και να τις συνθλίβει με 
την πυγμή της.

∆εύτερον, η απάντησή του πρέ-
πει να διαθέτει υψηλή ιδεολογική 
επεξεργασία. Αφού η κρίση αποτε-
λεί κοινή συνισταμένη εθνικών, οι-
κονομικών, κοινωνικών και πολιτι-
στικών παραμέτρων, τέτοιου τύπου 
θα πρέπει να είναι και η απάντηση 
σε αυτή. Μέχρι σήμερα, κάθε από-
πειρα του ελληνικού λαού να αντι-
σταθεί είχε ως κύρια αδυναμία της 

την ιδεολογική ένδεια. Κι όμως, 
μόνο το οραματικό στοιχείο είναι 
ικανό να ενεργοποιήσει πλήρως τα 
αντιστασιακά αντανακλαστικά των 
Ελλήνων. Σε αυτό το σημείο, η σύν-
θεση μεταξύ εθνικής ανεξαρτησί-
ας, κοινωνικής χειραφέτησης, άμε-
σης δημοκρατίας και οικολογίας –σε 
συνδυασμό με την πολιτιστική και 
παιδευτική αναγέννηση του ελληνι-
κού λαού, τίθεται ως επιτακτική ανά-
γκη. Αυτή είναι η πρώτη ύλη που 
θα συσπειρώσει στο μέγιστο τις λαϊ-
κές δυνάμεις. Η ενότητα του λαού θα 
πρέπει να έχει ιδεολογική-οραματι-
κή βάση, ειδάλλως αποτελεί άλλοθι 
για ευκαιριακές πολιτικές συμμαχί-
ες, παιχνίδια παραγόντων και πολι-
τικές απάτες αλά ΠΑΣΟΚ της μετα-
πολίτευσης, από τις οποίες έχουμε 
ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία 
χρόνια. 

Τρίτον, η απάντησή του θα πρέ-
πει να δοθεί έξω από τους κύριους 
παράγοντες του υφιστάμενου πολι-
τικού συστήματος. ∆ιότι όλοι έχουν 
αποδειχθεί φθαρμένοι, εξαντλημέ-
νοι και ανίκανοι όχι να προκαλέ-
σουν, αλλά έστω και να συμβάλουν 
στην πολυπόθητη αναγέννηση: Ο 
κόσμος της μεταπολίτευσης έχει σα-
πίσει ολοκληρωτικά και κάθε προ-
σπάθεια που ξεκινάει από αυτόν, 
ακόμα κι αν έχει καλές προθέσεις, 
είναι καταδικασμένη να υποστεί τη 
μετάσταση της παρακμής του. Έτσι, 
το κύριο βάρος πέφτει σε δυνάμεις 
που καθ’ όλη την διάρκεια της μετα-
πολιτευτικής περιόδου δεν είχαν εν-
σωματωθεί στο καθεστώς, στην ιδε-
ολογία του και στον πολιτικό κόσμο 
που είχε κατασκευάσει.

Αυτές οι τρεις κύριες προϋποθέ-
σεις είναι που ενεργοποιούν τη δυ-
νατότητα του δικού μας πολιτικού-
ιδεολογικού χώρου να αναλάβει για 

πρώτη φορά μια κεντρική πολιτική 
πρωτοβουλία. ∆ιότι, όλες τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες, υπήρξαμε οι 
θανάσιμοι εχθροί του εκσυγχρονι-
σμού, του εθνομηδενισμού, του πα-
ρασιτισμού, όλου του δικτύου της 
εξουσίας που ξεκινάει από τη νεοφι-
λελεύθερη δεξιά και καταλήγει στην 
κοσμοπολίτικη αριστερά. Έχουμε δε, 
εδώ και δεκαετίες προβεί σε μια συ-
στηματική ιδεολογική δουλειά, στη 
βάση της κοινωνίας με έντυπα όπως 
το Άρδην, η Ρήξη, ο Αντιφωνητής 
κ.λπ.  και πραγματοποιώντας εκα-
τοντάδες εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας, ενώ, όπου ήταν δυνα-
τό, υπήρξε και εκλογική παρουσία 
σε συνδικάτα ή αυτοδιοικητικές δο-
μές. Η δουλειά αυτή έχει διαμορφώ-
σει την κατάλληλη ιδεολογική βάση 
πάνω στην οποία μπορούμε να πα-
τήσουμε για να ξεκινήσουμε μια ευ-
ρύτερη πολιτική απόπειρα.

10) Αυτή, πρέπει να γίνει με 
όρους μεθοδικότητας και συστη-
ματικότητας, βήμα το βήμα. Μέχρι 
τώρα, κι εμείς οι ίδιοι, πιεσμένοι από 
την τροπή και την ταχύτητα των εξε-
λίξεων, δοκιμάσαμε αμέτρητες φο-
ρές να κόψουμε δρόμο μέσα από δι-
άφορες συμμαχίες. Η απόπειρα, η 
εξέλιξη και η κατάληξη της Σπίθας 
του Μίκη Θεοδωράκη είναι χαρα-
κτηριστική, γνωστή σε όλους και δεν 
χρειάζεται να την αναλύσουμε πε-
ραιτέρω. Μέσα σε όλα τα άλλα, απέ-
δειξε ότι ο μετασχηματισμός ενός 
ιδεολογικού πλεονεκτήματος σε 
πολιτικό σχήμα δεν είναι μια ευθύ-
γραμμη και εύκολη διαδικασία. Άρα 
θα πρέπει να κινηθούμε με σύνεση 
και προσοχή.

Γι’ αυτό και επιλέξαμε να ξεκινή-
σουμε μια συζήτηση με την προοπτι-
κή των διπλών εκλογών, δημοτικών 
και ευρωεκλογών, που θα πραγμα-
τοποιηθούν τον Μάιο του 2014. ∆ι-
ότι η φύση της εκλογικής διαδικασί-
ας, που δεν απαιτεί τις δυνάμεις των 
εθνικών εκλογών, και λειτουργεί επί 
της ουσίας ως πειραματικό εργα-
στήριο, μας δίνει τη δυνατότητα να 
οργανωθούμε, να δικτυωθούμε σε 
κάθε περιοχή της Ελλάδας, αξιοποι-
ώντας όλη την προηγούμενη δου-
λειά μας, ώστε να εμφανιστούμε αξι-
οπρεπώς. Ανοίγουμε επομένως αυ-
τήν τη συζήτηση σήμερα, τον Μάιο 
του 2013, προκειμένου να διερευ-
νήσουμε τους όρους και τα χαρα-
κτηριστικά του εγχειρήματος. Στό-
χος μας, να διαμορφώσουμε έναν 
οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει 
κατά τα τέλη αυτού του χρόνου σ’ 
ένα κεντρικό οργανωτικό συνέδριο.

                                                                                                   ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡ∆ΗΝ

εναλλακτικό κίνημα
»

πολιτικού πόλου προχωράει!
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Την Τετάρτη 24 Απριλίου, μια 
μέρα αφότου οι αρχές είχαν ζη-
τήσει από τους ιδιοκτήτες του 
να εκκενώσουν το εργοστάσιο 
υφαντουργίας το οποίο απασχο-
λούσε σχεδόν τρεις χιλιάδες ερ-
γάτες, το κτήριο κατέρρευσε. Το 
κτήριο Ράνα Πλάζα, που βρισκό-
ταν στο προάστιο της Ντάκας, Σα-
βάρ, παρήγαγε ρούχα για τη βι-
ομηχανία ένδυσης που εκτείνε-
ται από τα βαμβακοχώραφα της 
Νοτίου Ασίας και, μέσω των ερ-
γατών του Μπαγκλαντές και των 
γαζωτικών μηχανών τους, φτάνει 
στα καταστήματα της ∆ύσης. Εδώ 
ράβονταν ρούχα για διάφορες 
ακριβές φίρμες, όπως και ρούχα 
που προορίζονταν για τα σατανι-
κά ράφια των Γουόλ Μαρτ. Κα-
θώς γράφονται αυτές οι γραμμές, 
τα σωστικά συνεργεία έχουν δια-
σώσει δύο χιλιάδες ανθρώπους, 
πράγμα που σημαίνει ότι πάνω 
από 300 είναι νεκροί, με προο-
πτική ο αριθμός τους να αυξη-
θεί κι άλλο. Αξίζει να αναφερθεί 
πως ο αριθμός των νεκρών στη 
φωτιά του εργοστασίου υποκα-
μίσων Τράιανγκλ, στη Νέα Υόρ-
κη το 1911, ήταν 146. Αυτό ση-
μαίνει ότι, ήδη, ο αριθμός των 
νεκρών στο Μπαγκλαντές είναι 
διπλάσιος απ’ αυτόν της Νέας 
Υόρκης. Ας σημειωθεί ότι το νέο 
«ατύχημα» συνέβη μόλις 5 μή-
νες μετά την πυρκαγιά στο υφα-
ντουργείο του Μπαγκλαντές Ταζ-
ρίν, στις 25/11/2012, στην οποία 
έχασαν τη ζωή τους 120 εργάτες.

Η 
λίστα ατυχημάτων στο 
Μπαγκλαντές είναι με-
γάλη και γεμάτη πόνο. 
Τον Απρίλιο του 2005 

κατέρρευσε ένα εργοστάσιο υφα-
ντουργίας στο Σαβάρ, οδηγώντας 
στο θάνατο 75 ανθρώπους. Το Φε-
βρουάριο του 2006 άλλο ένα ερ-
γοστάσιο κατέρρευσε στην Ντάκα, 
σκοτώνοντας 18 εργάτες. Τον Ιούνιο 
του 2010 κατέρρευσε ένα ακόμη 
κτήριο, στο οποίο στεγαζόταν εργα-
στήριο ραφής ενδυμάτων, με αποτέ-
λεσμα 25 νεκρούς. 

Αυτά είναι τα «εργοστάσια» της 
παγκοσμιοποίησης του 21ου αιώ-
να. Κακοφτιαγμένα κτήρια, για μια 
παραγωγική διαδικασία που χα-
ρακτηρίζεται από πολύωρες εργά-

σιμες ημέρες, γαζωτικές μηχανές 
τρίτης τάξεως και εργαζόμενους οι 
ζωές των οποίων είναι έρμαια των 
επιταγών των προθεσμιών παρά-
δοσης της παραγωγής. Γράφοντας 
για τις συνθήκες εργασίας των εργο-
στασίων στην Αγγλία τον 19ο αιώνα, 
ο Μαρξ σημείωνε ότι «στην τυφλή, 
ακόρεστή του όρεξη, στην πείνα 
του για επιπλέον εργασία, το κεφά-
λαιο δεν παραβαίνει μόνο τα ηθικά, 
αλλά και τα σωματικά όρια της εργά-
σιμης ημέρας. Σφετερίζεται τον χρό-
νο για ανάπτυξη και υγιή συντήρη-
ση του σώματος. Κλέβει τον χρό-
νο που απαιτείται για καθαρό αέρα 
και ήλιο… Το μόνο και αποκλειστι-
κό του ενδιαφέρον είναι το μέγιστο 
της εργατικής ενέργειας που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μέσα στην εργά-
σιμη ημέρα. Ο σκοπός αυτός πετυ-
χαίνεται με τη μείωση της διάρκειας 
ζωής των εργατών, με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο που κάποιος άπληστος 
αγρότης υπερεκμεταλλεύεται το 
έδαφος, στερώντας του τη γονιμότη-
τά του» (Το Κεφάλαιο, κεφ. 10).

Τα εν λόγω εργοστάσια του 
Μπαγκλαντές αποτελούν μέρος 
ενός παγκοσμιοποιημένου τοπίου 
που προσομοιάζει με το τοπίο των 

εργοστασίων κατά μήκος των συ-
νόρων ΗΠΑ-Μεξικού και μ’ αυτό 
της Αϊτής, της Σρι Λάνκας και άλ-
λων χωρών που άνοιξαν τις πόρτες 
τους στο νέο καθεστώς μεταποίησης 
και εμπορίου της βιομηχανίας ένδυ-

σης, από το 1990 και μετά. ∆ιάφορα 
υποτελή καθεστώτα χωρών που είτε 
δεν είχαν την πατριωτική θέληση να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματα των 
πολιτών τους είτε δεν έδιναν δεκάρα 
για τη μακροπρόθεσμη εξασθένιση 
του κοινωνικού ιστού των χωρών 
τους, έσπευσαν να αγκαλιάσουν την 
παραγωγή ενδυμάτων. Όμως, οι πο-
λυεθνικές εταιρείες ένδυσης δεν εν-
διαφέρονταν πια για επενδύσεις σε 
εργοστάσια. Λειτουργούσαν, πλέον, 
μέσω υπεργολάβων, στους οποίους 
άφηναν ισχνά περιθώρια κέρδους 
κι έτσι τους ωθούσαν να λειτουρ-
γούν τα εργοστάσιά τους σαν φυλα-
κές και τους εργαζομένους τους ως 
ημιφυλακισμένους. Ταυτόχρονα, 
το καθεστώς υπεργολαβίας επέτρε-
ψε στις μεγάλες φίρμες να αρνού-
νται κάθε ευθύνη για το τι συνέβαι-
νε στα μικρά εργοστάσια στα οποία 
ράβονταν τα ρούχα τους. Έτσι, οι πο-
λυεθνικές είχαν τη δυνατότητα και 
να παράγουν τα προϊόντα τους με 
ελάχιστο κόστος, αλλά και να έχουν 
τη συνείδησή τους ήσυχη, καθώς 
ο ιδρώτας και το αίμα των εργατών 
δεν βάρυνε αυτές, αλλά τους υπερ-
γολάβους στις τριτοκοσμικές χώρες. 
Το ίδιο καθεστώς επέτρεψε στους 

καταναλωτές της ∆ύσης να αγορά-
ζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων, 
συχνά με πλαστικό χρήμα και ολο-
ένα μεγαλύτερα χρέη στις τράπεζες, 
χωρίς ιδιαίτερη έγνοια για τον τρό-
πο παραγωγής των συγκεκριμένων 
προϊόντων. Επιπλέον, μπορεί να 
υπήρξαν κάποιες εκστρατείες ενα-
ντίον της τάδε ή της δείνα φίρμας, ως 
εκτόνωση του φιλελεύθερου αισθή-
ματος μιας μερίδας δυτικών κατα-
ναλωτών, αλλά δεν υπήρξε συνολι-
κή εκτίμηση του τρόπου που η αλυ-
σίδα παραγωγής προϊόντων τύπου 
Γουόλ Μαρτ καθιερώθηκε ως κανο-
νική επιχειρηματική πρακτική στη 
∆ύση και οι αντιδράσεις υπήρξαν 
περιορισμένες.

Σε αντίθεση με τους καταναλω-
τές στη ∆ύση, οι εργάτες στο Μπα-
γκλαντές αντέδρασαν δυναμικά. Τον 
Ιούνιο του 2012, χιλιάδες εργαζό-
μενοι στη βιομηχανική ζώνη Ασού-
λια, έξω από την Ντάκα, απαίτησαν 
υψηλότερους μισθούς και καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας. Για μέρες 
οι εργαζόμενοι έκλεισαν πάνω από 
300 εργοστάσια και διέκοψαν την 
κυκλοφορία στον οδικό άξονα Ντά-
κα-Ταγκάλι, στο Ναρασινγκαπούρ. 
Οι εργάτες πληρώνονται από 3000 
τάκα (35$) ως 5500 τάκα (70$) το 
μήνα και απαίτησαν μηνιαίες αυξή-
σεις της τάξης των 1500 τάκα (19$) 
και 2000 τάκα (25$) αντίστοιχα. Η 
κυβέρνηση έστειλε τρεις χιλιάδες 
αστυνομικούς στην περιοχή για να 
επιβάλουν την τάξη και ο πρωθυ-
πουργός υποσχέθηκε, αόριστα, πως 
θα εξετάσει το αίτημα των εργαζομέ-
νων. Ορίστηκε και μια 3μελής επι-
τροπή για να εξετάσει το θέμα, αλλά 
τίποτε ουσιαστικό δεν βγήκε από 
την υπόθεση.

Έχοντας γνώση της ματαιότητας 
των διαπραγματεύσεων με μια κυ-
βέρνηση πλήρως υποταγμένη στις 
λογικές των πολυεθνικών ένδυσης, 
στην Ντάκα ξέσπασαν βίαιες ταρα-
χές, καθώς άρχισαν να καταφθάνουν 
νέα από την κατάρρευση του κτηρί-
ου Ράνα Πλάζα. Οι εργάτες απέκλει-
σαν τη βιομηχανική περιοχή της 
Ντάκας, φτιάχνοντας οδοφράγματα 
και αναποδογυρίζοντας αυτοκίνη-
τα. Ταυτόχρονα, η αναισθησία της 
Ένωσης Κατασκευαστών Ενδυμά-
των του Μπαγκλαντές (BGMEA) ρί-
χνει λάδι στη φωτιά της αγανάκτη-
σης των εργαζομένων. Μετά τις δι-
αδηλώσεις του Ιούνη, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κατασκευαστών Ενδυ-
μάτων, Σιαφιούλ Ισλάμ Μο-
χιουντίν, κατηγόρησε ευθέως 

     ΚΟΣΜΟΣ

Του Βιτζέι Πρασάντ*

Η τρομοκρατία της παγκοσμιοποίησης
Η εκατόμβη στο Μπαγκλαντές και τα άπλυτα των πολυεθνικών ρουχισμού

Το 2012, πράκτορες απήγαγαν τον Αμινούλ Ισλάμ, έναν από τους κύριους ακτιβιστές εργάτες του Κέντρου Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης του Μπαγκλαντές. Το πτώμα του βρέθηκε μερικές μέρες αργότερα, με εμφανή τα σημά-
δια βασανισμού του.

»

“ 

Οι εργάτες 

στο Μπαγκλα-

ντές αντέδρα-

σαν δυναμικά. 

Τον Ιούνιο του 

2012, χιλιάδες 

εργαζόμενοι 

στη βιομηχανική 

ζώνη Ασούλια, 

απαίτησαν υψη-

λότερους μι-

σθούς και καλύ-

τερες συνθήκες
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Η αξιωματούχος του υπουργείου Οικο-
νομικών της Σερβίας Μίλιτσα Μπίσιτς 
προέβλεψε ρυθμό ανάπτυξης της σερ-
βικής οικονομίας 2% για το 2013, δίνο-
ντας το στίγμα της ευρύτερης οικονομι-
κής ανάκαμψης της Σερβίας και της απο-
μάκρυνσης της από τους αρνητικούς δεί-
κτες της ύφεσης.

Η 
σχετική ανάκαμψη των οικονομι-
κών μεγεθών της χώρας δεν γίνεται 
άμεσα εμφανής στους Σέρβους πο-
λίτες. Ο μέσος μισθός, σε σύγκριση 

με τις τιμές, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός και 
δεν υπερβαίνει τα 380 ευρώ το μήνα,  ενώ και 
η γειτονική χώρα πλήττεται από υψηλά ποσο-
στά ανεργίας της τάξης του 27% και ένα μεγάλο 
κομμάτι των ανέργων αφορά ειδικευμένους και 
καταρτισμένους νέους.

Ο συνδυασμός όλων των μεταβλητών, δη-
λαδή της οικονομικής ανάπτυξης, των χαμη-
λών μισθών και της ανεργίας, μετασχηματίζει 
τη χώρα σε επενδυτικό παράδεισο για τα επι-
χειρηματικά γεράκια που νέμονται τη χερσόνη-
σο του Αίμου: τη Γερμανία και τη νεοθωμανι-
κή Τουρκία.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορι-
κός εταίρος της Σερβίας με ετήσιο όγκο συναλ-
λαγών 2.5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το 2012 προχώ-
ρησε σε επενδύσεις της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ.  
Σε έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ 66 γερμα-
νικών εταιρειών με έδρα στη Σερβία, διαφάνη-
κε πως το 90% των γερμανικών επιχειρήσεων 
σχεδιάζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων 
τους εκεί, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες που 
επικρατούν.

Η Τουρκία, από τη μεριά της, προχωρά σε 
περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής της δρα-
στηριότητας στη Σερβία. Στις 15 Μαΐου, εξα-
σφάλισε την υπογραφή κοινής διακήρυξης για 
οικονομική και εμπορική συνεργασία με τη 
Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επιστέγα-
σμα ενεργειών που είχαν ξεκινήσει στα πλαίσια 
κοινού οικονομικού φόρουμ των εν λόγω χω-
ρών. Στη Σερβία σήμερα δραστηριοποιούνται 
30 τουρκικές εταιρείες και ο όγκος οικονομι-
κών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών φτά-
νει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Στα πλαίσια των 
πολιτικών πρωτοβουλιών, διατυπώνεται ανοι-
χτά πως ο στόχος για το 2014 είναι ο διπλασι-
ασμός του όγκου συναλλαγών μεταξύ των δύο 
χωρών, ώστε να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ.

Η Σερβία, μολονότι προχωρά σε ανοιχτές 
διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες, δεν εγκα-
ταλείπει τον προσανατολισμό της για μια αυτό-
νομη οικονομική δραστηριότητα και συνεργα-
σία με έτερους πόλους του παγκόσμιου εμπο-
ρίου.

Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, κ. Ίβικα 
Ντάσιτς προχώρησε σε συνομιλίες με τη Ρω-
σία για τη δημιουργία κοινού ταμείου επενδύ-
σεων, ενώ εξασφάλισε πίστωση της τάξης των 
500 εκατομμυρίων δολαρίων για τον σερβικό 
προϋπολογισμό.

Πέραν αυτών, τα σερβικά οικονομικά επιτε-
λεία πέτυχαν την εξασφάλιση επενδύσεων από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη σερβι-
κή εταιρεία ποταμοπλοΐας. Για τα μεγάλα έργα 
υποδομών που σχεδιάζονται το επόμενο διά-
στημα στη χώρα, προχώρησαν σε διαπραγμα-
τεύσεις με κατασκευαστικούς κολοσσούς της 
Κίνας,  ενώ κομμάτι των σχεδιασμών αυτών εί-
ναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός του σιδηροδρο-
μικού δικτύου, επένδυση που θα ξεπεράσει τα 
2,5 δισ. ευρώ.

Από τους βασικούς μοχλούς της σερβικής 
οικονομίας είναι η πολεμική της βιομηχανία. 
Οι ιθύνοντές της, προχώρησαν σε απευθείας 
συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Έτσι, το επόμενο διάστημα θα παραδοθούν και 
θα αποδοθούν στα Εμιράτα πύραυλοι τύπου 
«άλας». Ταυτόχρονα ξεκινά η κατασκευή τρι-

ών νέων τύπων εκπαιδευτικών και μαχητικών 
αεροσκαφών, καθώς και ενός τύπου πυραύλου 
μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος θα χρησιμοποι-
είται εναντίον τεθωρακισμένων. Πρόκειται για 
αεροσκάφη τύπου «kobac» (γεράκι), «orao» 
(αετός) και «beli orao» (λευκός αετός), που απο-
τελούν τη συνέχιση του σχεδιασμού μερικών 
υπερσύγχρονων και υπερηχητικών ανιχνευτι-
κών και καταδιωκτικών αεροσκαφών, η κατα-
σκευή των οποίων είχε αρχίσει στην εποχή της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας…

Παράλληλα, τα σερβικά επιτελεία πέτυ-
χαν σε διακρατικές συνομιλίες με τη Σαουδι-
κή Αραβία να αναλάβουν οι σερβικές κατα-
σκευαστικές εταιρείες τμήμα των επενδύσεων 
των Αράβων σε εσωτερικά έργα υποδομών. Η  
Σαουδική Αραβία έλαβε το πράσινο φως για 
επενδύσεις στη Σερβία, στον τομέα της γεωργι-
κής παραγωγής και παραγωγής τροφίμων, ενώ 
απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους Σέρβους για-
τρούς και νοσοκόμους, να εργαστούν στην αρα-
βική αυτή χώρα.

Πλάι σε αυτές τις ενέργειες, η Σερβία απο-
λαμβάνει την αλματώδη αύξηση των εξαγω-
γών της, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της βιο-
μηχανικής παραγωγής. Το πρώτο τρίμηνο του 
2013 η αξία των σερβικών εξαγωγών σημείω-
σε άνοδο 22% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
του 2012. Η βιομηχανική παραγωγή, το ίδιο 
διάστημα, κατέγραψε αύξηση 5,2% έναντι του 
πρώτου τριμήνου του 2012.

                                                                                                                                ΚΟΣΜΟΣ

»

Του Κωνσταντή Σεβρή

Η πολυδιάστατη οικονομική πολιτική των Σέρβων

Η Σερβία αντέχει... 

“ 

Η Σερβία σιγά σιγά 

επανέρχεται. Γερμα-

νοί, Τούρκοι, Ρώσοι και 

Άραβες επενδύουν στη 

γειτονική χώρα. 

Πρόκειται για αεροσκάφη τύπου «kobac» (γεράκι), «orao» (αετός) [φωτό] και «beli orao» 
(λευκός αετός), που αποτελούν τη συνέχεια του σχεδιασμού μερικών ανιχνευτικών και κατα-
διωκτικών αεροσκαφών, η κατασκευή των οποίων είχε αρχίσει στην πρώην Γιουγκοσλαβία…

τους απεργούς εργάτες για εμπλο-
κή τους σε «κάποιου είδους συνο-

μωσία», και δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λογι-
κή στην αύξηση των μισθών των εργατών 
στην ένδυση». Αυτή τη φορά, ο νέος πρόε-
δρος της BGMEA, Ατικούλ Ισλάμ, υποστή-
ριξε πως το πρόβλημα δεν είναι οι θάνα-
τοι των εργατών ή οι άθλιες συνθήκες υπό 
τις οποίες εργάζονται, αλλά η αποδιοργά-
νωση της παραγωγής και οι απεργίες. Αυ-
τές οι απεργίες, συνέχισε, αποτελούν «ένα 
ακόμη χτύπημα κάτω από τη ζώνη στον το-
μέα της ένδυσης». Μετά τις παραπάνω δη-
λώσεις, δεν είναι παράξενο που οι απεργοί 
έχουν τόσο λίγη εμπιστοσύνη στους υπερ-
γολάβους και την κυβέρνηση. 

Κάθε προσπάθεια να μετριαστεί η εκ-
μετάλλευση των εργαζομένων έχει προ-
σκρούσει στην έντονη κυβερνητική αντί-
δραση, η οποία δεν διστάζει να χρησι-
μοποιήσει και την ακραία μέθοδο της 
δολοφονίας για να «ειρηνεύσει» τις βιομη-
χανικές περιοχές. Επιπλέον, οτιδήποτε δί-
καιο υπάρχει στην εργατική νομοθεσία του 
Μπαγκλαντές, ουσιαστικά χάνει την αξία 
του, καθώς υποσκάπτεται από την ελλει-
πή επιβολή του νόμου από το Τμήμα Επι-
θεώρησης Εργασίας της χώρας. Υπάρχουν 
μόνο 18 επιθεωρητές εργασίας, υπεύθυ-
νοι για περίπου 100 χιλιάδες εργοστάσια 
στην περιοχή της Ντάκας, εκεί όπου βρί-
σκονται και τα περισσότερα εργοστάσια 
ένδυσης. Ακόμη κι αν καταγραφεί κάποια 
παράβαση, τα πρόστιμα είναι τόσο χαμη-
λά, που οι ιδιοκτήτες προτιμούν να τα πλη-
ρώσουν παρά να αλλάξουν κάτι στη λει-
τουργία τους. Κάθε προσπάθεια για τη δη-
μιουργία σωματείων από τους εργαζομέ-
νους αντιμετωπίζεται από την εργοδοσία 
με άγρια καταστολή και ματαιώνεται επί 
τόπου. Φαίνεται πως οι εργοδότες προτι-
μούν τα αναρχικά ξεσπάσματα βίας από τη 
σταθερή ενίσχυση του εργατικού συνδικα-
λισμού. Στην πραγματικότητα, οι ταραχές 
έκαναν την κυβέρνηση να δημιουργήσει 
ένα Ειδικό Επιτελείο Αντιμετώπισης Κρί-
σεων και ένα Σώμα Βιομηχανικής Αστυ-
νομίας, με αποστολή όχι να καταγράφουν 
τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, 
αλλά να κατασκοπεύουν τους οργανωτές 
των εργατικών κινητοποιήσεων. Το 2012, 
πράκτορες απήγαγαν τον Αμινούλ Ισλάμ, 
έναν από τους κύριους ακτιβιστές εργάτες 
του Κέντρου Εργατικής Αλληλεγγύης του 
Μπαγκλαντές. Το πτώμα του βρέθηκε με-
ρικές μέρες αργότερα, με εμφανή τα σημά-
δια βασανισμού του.

Στο μεταξύ, στη ∆ύση η εμμονή στη 
συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τους 
πολέμους κατά της τρομοκρατίας και το 
βάθεμα της οικονομικής κρίσης, εμποδί-
ζει κάθε ειλικρινή ενδοσκόπηση για το μο-
ντέλο ζωής που βασίζεται στον, στηριγμένο 
στο χρέος, άκρατο καταναλωτισμό, εις βά-
ρος των εργαζομένων στο Μπαγκλαντές 
και αλλού. Αυτοί που πέθαναν στο κτήριο 
Ράνα αποτελούν τα θύματα όχι μόνο της 
παρανομίας των ντόπιων υπεργολάβων 
της βιομηχανίας ένδυσης, αλλά και της πα-
γκοσμιοποίησης του 21ου αιώνα.
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     ΚΟΣΜΟΣ

Όλο περισσεύουν οι φωνές – 
είχαν αρχίσει πριν δύο χρόνια, 
αλλά τώρα πια αποτελούν την 
πλειονότητα των διεθνών οι-
κονομικών σχολιαστών, πως η 
σκληρή λιτότητα που επιβάλ-
λεται στην ευρωζώνη θα οδη-
γήσει σε παρατεταμένη ύφεση 
που θα διαρκέσει ίσως και πέ-
ραν μιας ολόκληρης δεκαετίας.

Α 
κόμη και η  Γερμανία δεί-
χνει ότι θα συνειδητοποι-
ήσει κάποτε πως η πολι-
τική που επιβάλλει στην 

ευρωζώνη –το επίμονο πρόγραμ-
μα λιτότητας– είναι αντιπαραγωγι-
κή. Στην πραγματικότητα, αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι ο Νότος ωθείται 
σε μια παρατεταμένη ύφεση και, τε-
λικά, πτώχευση. Η ύφεση αυτή μπο-
ρεί να γίνει μόνιμη, μέχρι σημείου 
που η έντονη δυστυχία να προκαλέ-
σει ακόμη και κοινωνικές ταραχές.  
Η λιτότητα επεβλήθη με τη σκέψη 
ότι έτσι η Ευρώπη θα επανακτήσει 
την ανταγωνιστικότητα που έχασε 
με την παγκοσμιοποίηση. Παρά δε 
τα αρνητικά αποτελέσματα της πο-
λιτικής αυτής, υπάρχουν ακόμη κά-
ποιοι που επιμένουν στον μύθο ότι, 
αν μειωθεί η αμοιβή εργασίας στην 
Ευρώπη, οι χώρες της γηραιάς ηπεί-
ρου θα γίνουν ανταγωνιστικές απέ-
ναντι στις αναπτυσσόμενες, τις απο-
καλούμενες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, 
Ινδία, Κίνα κλπ).  

«Ο κατώτατος μισθός στην Ελλά-
δα παραμένει σε υψηλά επίπεδα», 
δήλωσε προ μερικών εβδομάδων 
κάποιος γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Οικονομικών και άφη-
σε άφωνο το ακροατήριο της γενι-
κής συνέλευσης της Ένωσης Ασφα-
λιστικών Εταιρειών. Ο ίδιος, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του, υποστήρι-
ξε: «Το κόστος εργασίας μειώθηκε 
στην Ελλάδα, αλλά ο κατώτατος μι-
σθός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 
Αυτό πρέπει να το προσέξουμε στην 
ανάπτυξη».

Έχει διαπιστωθεί από κορυφαί-
ους οικονομολόγους ότι η όλη εξέ-
λιξη που διαπιστώνουμε από το 
1974 είναι αποτέλεσμα της άκρι-
της και τυφλής εφαρμογής του άρ-
θρου 110 της Συνθήκης της Ρώ-
μης της 25 Μαρτίου 1957, το οποίο 
επανελήφθη και περιελήφθη στα-
θερά σ’ όλες τις επόμενες συνθήκες. 
Κατά το άρθρο αυτό: «Τα κράτη-μέ-
λη, συνιστώντα μεταξύ τους μια τε-
λωνειακή ένωση, έχουν ως στόχο να 

συμβάλουν, σύμφωνα με το γενικό 
συμφέρον, στην αρμονική ανάπτυ-
ξη του παγκόσμιου εμπορίου, στην 
προοδευτική κατάργηση των περι-
ορισμών στις διεθνείς ανταλλαγές 
και στη μείωση των δασμολογικών 
φραγμών».

Στην πραγματικότητα, για να δι-
καιολογείται το άρθρο 110 της Συν-
θήκης της Ρώμης, θα έπρεπε να δια-
μορφωθεί, όπως είχε υποδείξει, χω-
ρίς τότε να εισακουσθεί, ο νομπελί-
στας Γάλλος οικονομολόγος Μορίς  
Αλλαί, ως εξής: «Για την διατήρηση 
της αρμονικής ανάπτυξης του διε-
θνούς εμπορίου πρέπει να διασφα-
λίζεται μια λογική κοινοτική προ-
στασία κατά των εισαγωγών από 
τρίτες χώρες, των οποίων τα επίπεδα 
των μισθών, όπως διαμορφώνονται 
από τις νομισματικές ανταλλαγές, εί-
ναι ασυμβίβαστα με την κατάργηση 
κάθε τελωνειακής προστασίας».

Εν τω μεταξύ, ο χειρισμός της ευ-
ρωπαϊκής κρίσης από τη Γερμανία 
«ξυπνά τα φαντάσματα της Ιστορί-
ας» και απειλεί «να οδηγήσει σε κα-
ταστροφή», όπως είπε κατά τη διάρ-
κεια πρόσφατης ομιλίας του στο Πα-
νεπιστήμιο της Λουβέν, στο Βέλγιο, 
ένας από τους σημαντικότερους πο-
λιτικούς διανοητές της Ευρώπης, ο 
(Γερμανός) Γιούργκεν Χάμπερμας, 
απευθύνοντας παράλληλα έκκλη-
ση για μεγαλύτερη «αλληλεγγύη» 
και «περισσότερη Ευρώπη». Ο ίδιος 
στην ομιλία του τόνισε ότι «ο ηγεμο-
νικός ρόλος της Γερμανίας μπορεί 
να οδηγήσει σε καταστροφή».

 Σήμερα, οι προοπτικές από όλα  
τα προαναφερθέντα για τη χώρα 
μας  δεν είναι ευοίωνες και η μεγά-
λη πλειοψηφία των Ελλήνων το αντι-
λαμβάνεται. Η Ελλάδα κινδυνεύ-

ει πολύ σύντομα να στερηθεί από 
κάθε ίχνος παραγωγικής βάσης και 
ο ενεργός της πληθυσμός να περι-
ορισθεί στους δημοσίους υπαλλή-
λους, στα στελέχη των πολυεθνικών 
και στους μετανάστες, νόμιμους και 
παράνομους – με συνέπεια την από-
λυτη κατάρρευση. Θα βρεθεί, δη-
λαδή, σε μια θέση μη αναστρέψιμη 
τουλάχιστον για πολλά χρόνια. Ο λό-
γος είναι ότι, ακόμη και με ελάχιστη 
μηνιαία αμοιβή στην Ελλάδα ίση με 
εκείνη της Βουλγαρίας, αυτή θα εί-
ναι πάλι ανώτερη από εκείνη της Κί-
νας και της Ινδίας και επομένως η 
λύση της ύφεσης και η επανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας δεν πρόκει-
ται να επιτευχθεί με τις συνεχείς μει-
ώσεις του εργατικού κόστους.

Κάποτε βέβαια η Ευρώπη θα 
αποφασίσει να διορθώσει το βαρύ 
σφάλμα του παρελθόντος που πε-

ριγράψαμε παραπάνω. Αλλά, μέ-
χρι τότε, και με τα σημερινά δεδο-
μένα, το μέλλον διαγράφεται ζοφε-
ρό, τουλάχιστον των νοτίων ευρω-
παϊκών χωρών και βεβαίως και της 
χώρας μας. Η χώρα όμως πρέπει 
εν τω μεταξύ να επιβιώσει. Είναι 
χρέος μας να κάνουμε ό,τι μπορού-
με για να επιβιώσει. Να βρούμε λύ-
σεις εναλλακτικές.

Τα επιχειρήματα που διαθέ-
τει η Ελλάδα είναι πολλά και οφεί-
λουμε να τα χρησιμοποιήσουμε 
κατά την αναζήτηση των εναλλακτι-
κών αυτών λύσεων. Αν και δεν εί-
ναι του παρόντος, αναφέρονται με-
ρικά από αυτά που θα εχάνοντο ορι-
στικά αν βούλιαζε η χώρα μας οικο-
νομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Μια 
αποφασιστική παράμετρος είναι ότι 
η χώρα αποτελεί ένα ανάχωμα πο-
λιτισμών και βοηθάει στον παγκό-
σμιο αγώνα ενάντια στην τρομοκρα-
τία και στον κίνδυνο εξάπλωσης δι-
ενέξεων.

Χάρη στη γεωγραφική θέση 
της στη Νοτιανατολική Ευρώπη και 
στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλά-
δα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
για την περιφερειακή σταθερότητα. 
Η πρώτη οικονομική σύγκρουση 
των αγορών, η σχετική με την πα-
γκοσμιοποίηση, σήμερα βρίσκει άλ-
λωστε την Ελλάδα στις προφυλακές 
της. Αν η Ευρώπη οφείλει να φερ-
θεί στη χώρα μας με εντιμότητα, θα 
το κάνει όχι μόνο για τα συμφέροντα 
της Ελλάδος, αλλά και για τα συμφέ-
ροντα της ίδιας της Ευρώπης.

Συμπληρωματικά να παρατηρή-
σουμε ότι η «αλληλεγγύη» μεταξύ 
των μελών της ΕΕ, όπως  όλοι ομο-
λογούν, έχει λησμονηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Όταν παύει να υπάρχει 

αυτός ο αρχικός συνδετικός κρίκος 
της Ένωσης, είναι φανερό ότι τα ορά-
ματα των πρωτεργατών της έχουν 
ξεχασθεί. Όταν μάλιστα η αλληλεγ-
γύη από τους ισχυρότερους προς 
τους ασθενέστερους χάνεται, τότε η 
ίδια η αλληλεγγύη, αν εξακολουθή-
σει να τηρείται από τους ασθενέστε-
ρους, μπορεί να ισοδυναμεί ακόμη 
και με την αυτοκτονία τους.   

Χάρη στη γεωγραφική θέση 
της στη Νοτιανατολική Ευρώπη και 
στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλά-
δα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
Και τούτο όχι μόνο για να επιβιώσει 
η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, αλλά 
και για την περίπτωση που οι Ευρω-
παίοι εταίροι της απομακρυνθούν 
απ’ αυτήν, ή αν η ίδια η Ένωση κα-
ταρρεύσει ως αποτέλεσμα των λα-
θών της. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα 
οφείλει να βρει νέες πηγές οικονομι-
κής συνεργασίας και στήριξης. Αμέ-
σως. Πριν μείνει η χώρα μας χω-
ρίς τα παιδιά της.

Κάθε λογικός άνθρωπος λ.χ. που 
έχει γνώση της Κίνας και των ανα-
γκών της, ξέρει ότι, για την τεράστια 
αυτή χώρα, η Ελλάδα έχει καίρια 
σημασία, όχι απλώς για ιστορικούς 
και πολιτιστικούς λόγους όπως, ορ-
θώς άλλωστε, είναι διαδεδομένο, 
αλλά και για λόγους της δυνητικά 
οικονομικότερης διεξόδου των εξα-
γωγών της προς την Ευρώπη. Είναι 
η σύγχρονη και φυσιολογική της 
πύλη προς την Ευρώπη. Μια Ευρώ-
πη που σήμερα δεν είναι μόνο η βό-
ρεια, αλλά και η κεντρική και η ανα-
τολική. Απλό βλέμμα στη  γεωγρα-
φία σε σχέση με την ∆ιώρυγα του 
Σουέζ το αποδεικνύει. Αφού λοι-
πόν η Κίνα (με την Ινδία και τις άλ-
λες ασιατικές αναπτυσσόμενες χώ-
ρες) έχει καθιερωθεί από το διε-
θνές κεφάλαιο ως ο απόλυτος σχε-
δόν ανταγωνιστικός παραγωγός της 
Υφηλίου (εξ αιτίας του οποίου γεγο-
νότος «δυστυχώς εμείς επτωχεύσα-
μεν!»), το θέμα των μεταφορών προς 
την Ευρώπη έχει πρωταρχική ση-
μασία τόσο για τις χώρες της Ε.Ε. όσο 
και για αυτές της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Προκλητικά, τη χώρα μας θα 
μπορούσε κανείς να τη χαρακτη-
ρίσει ως τον δυνητικά απαραίτητο  
«οισοφάγο» των ασιατικών προϊό-
ντων για κατανάλωση στην Ευρώπη. 

Η  Κίνα έχει από καιρό, αλλά και 
πρόσφατα, δείξει σοβαρό ενδιαφέ-
ρον για κάθε τι ελληνικό:  ενίσχυση 
των εμπορευματικών σταθμών του 
Πειραιά (COSCO), άλλα λιμάνια, αε-
ροδρόμια, επενδύσεις που θα δημι-
ουργούσαν θέσεις εργασίας σε πα-
ράπλευρες με αυτά δραστηρι-

Του Μάνου Μεγαλοκονόμου*

Προς έναν νέο δρόμο του μεταξιού
Χάρη στη γεωγραφική θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

Για την Κίνα η Ελλάδα έχει καίρια σημασία λόγω της οικονομικής διεξόδου που της δίνει στην ΕΕ. 

»

“ 

Για την τερά-

στια αυτή χώρα, 

η Ελλάδα έχει 

καίρια σημα-

σία, για λόγους 

της δυνητικά οι-

κονομικότερης 

διεξόδου των 

εξαγωγών της 

προς την Ευρώ-

πη.
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Την Παρασκευή 10 Μαΐου πραγματοποιή-
θηκε μια εκτεταμένη συζήτηση στον χώρο 
του Άρδην και της Ρήξης, σχετικά με τη Βο-
λιβαριανή Επανάσταση στη Βενεζουέλα, τα 
επιτεύγματά της και τη συμβολή του προ-
έδρου Τσάβες. Προβάλαμε το ντοκιμαντέρ 
Η Βενεζουέλα από τα κάτω, ενώ μετά, ο σύ-
ντροφος Κάρλος Σιμόν Φορκάδε από την 
Κούβα, φοιτητής μεταπτυχιακού του τμή-
ματος θεολογικής ΑΠΘ, έκανε εισήγηση 
πάνω στο ζήτημα και ακολούθησε εκτετα-
μένη συζήτηση. Θεωρούμε ότι τα συμπε-
ράσματά της είναι αρκετά ενδιαφέροντα 
και γι’ αυτό τα δημοσιοποιούμε ευρύτερα.

Η 
συζήτηση περιστράφηκε γύρω από 
την έννοια του «σοσιαλισμού του 
21ου αιώνα», που επεξεργάστηκε 
ο Τσάβες για να περιγράψει τι συμ-

βαίνει στη Βενεζουέλα. Μπορούμε όντως να μι-
λούμε για ένα παράδειγμα, ή έστω για μια νέα 
εμπειρία ριζικού μετασχηματισμού προς μια 
εναλλακτική κοινωνία, με βάση τα όσα συνέ-
βησαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στη Βε-
νεζουέλα;

Ως προς αυτό, η απάντηση υπήρξε καταφα-
τική, όμως μ’ έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θα λέ-
γαμε μ’ έναν τρόπο του 21ου αιώνα, ριζικά δι-
αφορετικό από εκείνον βάσει του οποίου προ-
σεγγίζαμε τις έννοιες της κοινωνικής αλλαγής, 
της επανάστασης, του «άλλου μοντέλου», με τα 
μάτια του 20ού αιώνα. Κι εδώ έγκειται η ουσια-
στικότερη συμβολή του Τσάβες, που ξεπερνάει 
κατά πολύ τα όρια της χώρας του, ακόμα και της 
Λατινικής Αμερικής.

∆ιότι στη Βενεζουέλα η συνέχεια των επα-
ναστατικών παραδόσεων της λατινοαμερικάνι-
κης ηπείρου πέρασε μέσα από τη ρήξη με τη 
θεωρία και την πρακτική του παρελθόντος. Ο 
Τσάβες είχε ευθύς εξαρχής δηλώσει ότι το εγ-
χείρημά του αναπτύσσεται πάνω στην πραγμα-
τικότητα της κατάρρευσης των δύο ανταγωνι-
στικών συστημάτων του 20ου αιώνα, του καπι-
ταλισμού και του σοσιαλισμού.

Γι’ αυτό και συνέθεσε το βολιβαριανό πρό-
ταγμα με νέα υλικά: Την εθνική ταυτότητα, την 
παράδοση του λαού και της ηπείρου (βλέπε Βο-
λίβαρ), τη χριστιανική ηθική, μια βαθιά αίσθη-
ση δημοκρατίας, και μια αντίληψη «διαρκούς 
επανάστασης». Σε αυτήν τη νέα σύνθεση συν-
δυάστηκε το πατριωτικό στοιχείο με το περιφε-
ρειακό (διεθνιστικό), θεωρώντας το δεύτερο λο-
γική προέκταση του πρώτου. Ταυτόχρονα, τέ-
θηκαν στο επίκεντρο αρχές οι οποίες ήταν πρω-
τόγνωρες για τα επαναστατικά εγχειρήματα του 
20ού αιώνα, ακόμα και εκείνου της Κούβας.

Για παράδειγμα, δόθηκε μεγάλη έμφαση 
στο ζήτημα της δημοκρατίας. Στη βολιβαρια-
νή Βενεζουέλα διεξάγονταν κανονικά εκλογές, 
ενώ η αντιπολίτευση είχε απόλυτη ελευθερία 
κινήσεων, έλεγχε κανονικά τα ιδιωτικά κανά-
λια, συνέχιζε την προπαγάνδα κ.ο.κ. Ακόμα και 
την επαύριο του πραξικοπήματος, και ενώ οι 
αντίπαλοί του κινήθηκαν ανοιχτά και αντιδημο-
κρατικά για να τον ανατρέψουν, εκείνος αρνή-
θηκε να τους διώξει –αντίθετα τους προσκάλε-
σε σε ανοιχτό διάλογο για τις κατευθύνσεις της 
χώρας.

Το γεγονός ότι η αντιπολίτευση βρίσκονταν 

μέσα στη χώρα, κι όχι εξόριστη στο Μαϊάμι, το 
γεγονός ότι δρούσε ανοιχτά υπό την προστασία 
του αμερικανικού παράγοντα, παραδόξως ενί-
σχυσε τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα. 
∆ιότι η κυβέρνηση έπρεπε να διαφυλάξει τις 
εκλογικές διαδικασίες από τα κρούσματα της 
βίας και νοθείας, κι επομένως φρόντισε να θε-
σπίσει ένα από τα πιο αδιάβλητα εκλογικά συ-
στήματα στον πλανήτη (σύμφωνα με δηλώσεις 
του ίδιου του πρώην Αμερικάνου προέδρου, 
Τζίμι Κάρτερ): Αυτό το κατάφερε μέσα από την 
υιοθέτηση της διπλής ψήφου (ηλεκτρονικής και 
στην κάλπη), η οποία επέτρεπε τη συλλογή των 
αποτελεσμάτων από δύο ανεξάρτητες πηγές, δι-
ασφαλίζοντας έτσι στο μέγιστο την διαδικασία.   

Ένα δεύτερο στοιχείο ως προς αυτό, έχει να 
κάνει με την επαναστατική αλλαγή αυτή κα-
θαυτή Το βολιβαριανό πρόταγμα θεωρούσε 
πως η αλλαγή δεν γίνεται από τη μία μέρα στην 
άλλη, ούτε απόλυτα. Οπότε και υπήρξε εξαιρε-
τικά φειδωλό σε κρατικοποιήσεις, επιβεβαιώ-
νοντας την προσήλωσή του σε μορφές ελεύθε-
ρης αγοράς –ελεγχόμενες βέβαια, ώστε να μην 
είναι κοινωνικά καταστροφικές ή να υπονομεύ-
ουν τη γενική πορεία που  είχε χαράξει η χώρα. 
Το αίτημα της αλλαγής εκφραζόταν μέσα από 
την οργάνωση μιας παράλληλης οικονομίας, με 
έντονα τα στοιχεία του συνεργατισμού, της ανα-
διοργάνωσης των κοινοτήτων κ.ο.κ. Έτσι, προ-
έκυψε ένα τριαδικό, μεικτό οιονεί σύστημα με 
στοιχεία ελεύθερης οικονομίας, κοινωνικής και 
κρατικής οικονομίας, το οποίο βρισκόταν υπό 
την επίβλεψη μιας κυβέρνησης του λαού, που 

μεριμνούσε έτσι ώστε να εξελίσσεται σύμφωνα 
με τη βούλησή του.

Φαίνεται πως το βολιβαριανό κίνημα στη 
Βενεζουέλα εμπέδωσε δημιουργικά τις πικρές 
εμπειρίες του ολοκληρωτισμού που παρήχθη-
σαν μέσα από τα επαναστατικά εγχειρήματα του 
20ού αιώνα. Έτσι κατάφερε να γλιτώσει από τις 
αυταπάτες της «μεγάλης εφόδου προς τον ου-
ρανό», της «βίαιης κολεκτιβοποίησης», της 
εγκαθίδρυσης μονολιθικών συστημάτων που 
αξιώνουν να ενσαρκώσουν το «βασίλειο του 
ουρανού επί της γης».

Αντίθετα, είδε την αλλαγή ως μια δυναμική 
διαδικασία που εκτείνεται σε προοπτική δεκα-
ετιών και προχωράει συγχρονισμένη με το πο-
λιτικό επίπεδο του ίδιου του λαού. Γι’ αυτό, μαζί 
με τις κοινωνικές και οικολογικές αλλαγές, ίσως 
και πριν από αυτές δόθηκε μεγάλη βαρύτητα 
στην παιδεία, νοούμενη όχι μόνον ως καταπο-
λέμηση του αναλφαβητισμού, που σάρωνε την 
κοινωνία της Βενεζουέλας, αλλά ως καλλιέργεια 
μιας νέας προοδευτικής εκδοχής του πατριωτι-
σμού που στόχευε στην πνευματική ανύψωση 
της πλειοψηφίας. Η παιδεία, δηλαδή αποτελού-
σε το μέτρο που έκρινε την εξέλιξη και τον ρυθ-
μό του μετασχηματισμού προς μια εναλλακτική 
κοινωνία, και όχι η βούληση μιας πρωτοπορίας 
που εκφράζεται μέσα από την κρατική γραφει-
οκρατία. Η τελευταία, δε, παρέμενε αρκετά διε-
φθαρμένη, όντας κληρονομιά ενός κράτους-ει-
σοδηματία, που παρασιτούσε από τα πετρελα-
ϊκά έσοδα.

Εν τέλει, το παράδειγμα της βολιβαριανής 
Βενεζουέλας είναι ένα παράδειγμα που δεν δι-
δάσκει δρόμους, αλλά τρόπους. Οι οποίοι περ-
νούν μέσα από την έμφαση στην πολιτιστική 
αυτοδυναμία των λαών, ως προϋπόθεση για 
την πολιτική αυτοδυναμία. Αυτό, μαζί με ένα 
ριζικό διαζύγιο από τον επαναστατικό μεσσι-
ανισμό του παρελθόντος, που κατατσάκισε τα 
επαναστατικά εγχειρήματα του 20ου αιώνα στα 
βράχια του ολοκληρωτισμού.

                                                                                                                                                   ΚΟΣΜΟΣ

» ότητες. Η στρατηγική ανάπτυξη 
μιας τέτοιας σχέσης  θα μπορού-

σε  να αναδείξει τη χώρα μας σε βασικό 
διάδρομο για τα κινεζικά προϊόντα που 
κατευθύνονται στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, την Αραβική Χερσόνησο και τη 
Βόρεια Αφρική. Συγχρόνως, η Ελλάδα 
θα είχε την ευχέρεια να ενισχύσει τη οι-
κονομική δράση της προς στην κινεζι-
κή αγορά με την προώθηση προϊόντων 
που ζητούνται απ’ αυτήν, όπως το ελαι-
όλαδο και άλλα παραδοσιακά προϊόντα, 
φαρμακευτικά φυτά, αρωματικά και, βέ-
βαια, τουρισμό με ανεξάντλητες δυνατό-
τητες,  παρακάμπτοντας έτσι τους αντα-
γωνιστές της. Πέρα από αυτά, η Κίνα θα 
διατηρούσε άσβεστο το ενδιαφέρον της 
να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώ-
νη, όπως χαρακτηριστικά υποδείχθη-
κε πρόσφατα από τους Κινέζους επισή-
μους στη Μέρκελ. 

Μια άλλη είδηση που σχετίζεται με 
τα παραπάνω θα έπρεπε επίσης να ελ-
κύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής ηγε-
σίας. Εκείνη που αφορά σχέδιο που εξε-
τάζει το σερβικό υπουργείο Φυσικών 
Πόρων και Χωροταξίας, όπως ανέφε-
ρε το σερβικό ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Τανγιούγκ και που αφορά μια πο-
τάμια εμπορική λεωφόρο που θα συνδέ-
ει τον ∆ούναβη και, μέσω Βελιγραδίου, 
θα καταλήγει στη Θεσσαλονίκη. Η ποτά-
μια αυτή οδός, κατά την είδηση, σχεδιά-
ζεται να συνδέει ουσιαστικά τον λιμένα 
Θεσσαλονίκης με την «καρδιά» της Ευ-
ρώπης. Άσχετα από την απόσταση που 
φαίνεται να έχει ένα τέτοιο σχέδιο μέχρι 
την πραγματοποίησή του, το ενδιαφέρον 
της υπόθεσης είναι πως η πρόταση για 
την κατασκευή του έργου έχει κατατεθεί 
από κινεζική επίσης εταιρεία, που έχει 
αρχίσει και προκαταρκτική μελέτη του 
έργου. Κάτι που ενδέχεται να σημαίνει 
κινεζική επενδυτική κίνηση και για τον 
λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η πραγματοποίηση πάντως όλων 
αυτών των σχεδίων εξαρτάται από την 
οριστική από ελληνικής πλευράς θα-
νάτωση του τέρατος της γραφειοκρατί-
ας, στοιχείου που αποτελεί εμπόδιο και 
λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από κινεζι-
κής πλευράς.  

 Είναι εύκολα πραγματοποιήσιμα 
αυτά; Μπορεί ναι μπορεί και όχι. Αξί-
ζουν όμως μια προσεκτική εκτίμηση.  
Μια σοβαρή προσπάθεια. Και, αναμφι-
σβήτητα, αυτές είναι κινήσεις που πρέ-
πει να κάνει επειγόντως η πολιτική μας 
ηγεσία. Η επίσημη επίσκεψη του πρω-
θυπουργού στην Κίνα είναι μοναδική 
ευκαιρία για τη δημιουργία σοβαρής 
στρατηγικής οικονομικής σύνδεσης των 
δύο χωρών. 

*Πρέσβης Ε.Τ.

Τα συμπεράσματα από μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Η κληρονομιά του Τσάβες

“ 

Στη βολιβαριανή 

Βενεζουέλα διεξάγονταν 

κανονικά εκλογές, ενώ 

η αντιπολίτευση είχε 

απόλυτη ελευθερία 
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Η παρουσίαση του βιβλίου του 
Νίκου Θεοτοκά Ο βίος του Στρα-
τηγού Μακρυγιάννη, στην αίθου-
σα του Συλλόγου Μακρυγιάννη 
στην Άρτα, την Παρασκευή, 10 
Μαΐου 2013, παρουσία της βου-
λευτού του Σύριζα κ. Γεροβασίλη 
και λοιπόν τοπικών παραγόντων, 
αποτέλεσε μια ακόμα δυσάρεστη 
έκπληξη εκ μέρους της γνωστής 
αποδομητικής σχολής, μαρξί-
ζουσας προέλευση,ς στην οποία 
ανήκει ο εν λόγω πανεπιστημια-
κός του Παντείου.

Τ 
ο βιβλίο αυτό –συνέχεια 
εκείνων της Ρεπούση, της 
Φραγκουδάκη, της Ψιμού-
λη, του Λιάκου, του Μαζά-

ουερ και πλείστων άλλων «προο-
δευτικών» ιστορικών–, επιχειρεί την 
αναθεώρηση της ιστορικής αφήγη-
σης του Βλαχογιάννη, που ανακαλύ-
πτει, στα 1900, μέσα σ’ έναν τενεκέ, 
τα χειρόγραφα (τα απομνημονεύμα-
τα) του στρατηγού και τα οποία εκδί-
δει τελικά στα 1907. Η σημασία αυ-
τής της «αφήγησης» που απέκτησε 
ιδιαίτερο συμβολισμό στα κείμενα 
των ποιητών του ’30 και ιδιαίτερα σ’ 
αυτά του Γ. Σεφέρη, θα πρέπει κατά 
τον συγγραφέα να μετριαστεί, ενώ 
δεν αποφεύχθηκε και μια έκφραση 
αποστροφής για τη «λαϊκότητα» του 
επαναστάτη Μακρυγιάννη, που συ-
νέγειρε ακόμα και τους αντάρτες του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ «…παρασυρμένοι μάλ-
λον από έναν αγνωστικιστικό πο-
πουλισμό».

Η προσέγγιση του Άνθρωπου-
Μακρυγιάννη –και όχι του Ήρωα 
του ’21– δηλαδή των παθών και των 
αδυναμιών του στο πλαίσιο μιας ψυ-
χαναλυτικής θεώρησης, αποτελεί 
την κλασική μέθοδο αποηρωοποί-
ησης και συντελεί εν τέλει στην κα-
τάρριψη του συμβολισμού των ηρω-
ικών μορφών της Ελληνικής Ιστορί-
ας.

Εστιαζόμενος πρωταρχικά στο 
Οράματα και Θάματα –το δεύτερο 
σύγγραμμά του– ο Θεοτοκάς τον χα-
ρακτηρίζει «βλάσφημο» και αμφι-
σβητεί την πίστη του στην Ορθοδο-
ξία, ερμηνεύοντας έτσι την αναφο-
ρά του Μακρυγιάννη στην προδιά-
θεσή του να ανέβει στον ουρανό και 
να πάρει τη θέση του Χριστού εκ δε-
ξιών του Πατρός!!! Να θυμίσουμε 
στον συγγραφέα τις τραγικές συνθή-
κες υπό τις οποίες έγραφε ο στρατη-
γός το έργο αυτό στα 1851, με εφτά 

βαρύτατες πληγές στο σώμα του, 
απογοητευμένος από τους συμπα-
τριώτες του για τη διχόνοια που ξέ-
σπασε μεταξύ των Ελλήνων, την κα-
ταρράκωσή του από τα δικαστήρια 
όπου τον οδήγησε η βαυαροκρα-
τία του Όθωνα, με την κατηγορία της 
εσχάτης προδοσίας, λόγω της συμ-
μετοχής του στο Κίνημα της 3ης του 
Σεπτέμβρη. Γεγονότα που τον οδή-
γησαν να κλειστεί στον εαυτό του και 
να ζητάει την ελπίδα για το «ανολο-
κλήρωτο της Επανάστασης του ’21» 
μόνο στον Θεό με αυτό τον ιδιότυπο 
μυστικιστικό και ανορθόλογο, αλλά 
πολύ ανθρώπινο τρόπο.

Όμως, πώς ορίζει ο Νίκος Θεο-
τοκάς την Επανάσταση του ’21 και 
τον ρόλο του Μακρυγιάννη σ’ αυτή; 
Απλώς σαν μια μάχη ιδεών: «….για 
την τάξη του κόσμου που κληρονό-
μησε και εκείνων των καινούριων 
που δεξιωνόταν και διαμόρφωνε, 
που θα του επιτρέψουν να αναζη-
τήσει νέες ισορροπίες ανάμεσα στο 
κληροδοτημένο ανελαστικό σύστη-
μα σκέψης και σ’ ένα ρηξικέλευθο 
δέον» (σελ 62). Και όπως γλαφυ-
ρά αναφέρει στο οπισθόφυλλο του 
βιβλίου του, «…ο βίος του Μακρυ-
γιάννη δείχνει ανάγλυφα την Ιστο-
ρία των Ανθρώπων που δίνοντας 
την ψυχή και το αίμα τους βάλθη-
καν να γκρεμίσουν τον παραδοσι-
ακό κόσμο (και όχι τον οθωμανικό 
ζυγό). Και ανέτρεψαν έτσι τον μόνο 
κόσμο που μπορούσε να τους χω-
ρέσει». Άρα, κακώς έκαναν την Επα-
νάσταση, αφού η τραγική τους μοίρα 
τους ενέταξε σ’ έναν νέο κόσμο που 
δεν τους χωρούσε (και όχι βέβαια οι 
Βαυαροί του Όθωνα).

Πώς ερμηνεύει όμως ο συγγρα-
φέας την απόφαση του Μακρυγιάν-
νη να «βάλει το κεφάλι του στον τορ-
βά της Επανάστασης»; Σίγουρα όχι 
από το πάθος της ελευθερίας, αλλά 
για οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα 
με το ερμηνευτικό σχήμα του συγ-
γραφέα, η τάση αυτονόμισης του 
Αλή Πασά στην Ήπειρο έναντι του 
σουλτάνου έπληξε το εμπόριο στην 
Άρτα και ανέδειξε νέες δυναμικές 
περιοχές όπως την Πάργα, τη Ναύ-
πακτο και την Πρέβεζα. Ο Μακρυ-
γιάννης, λοιπόν, βρέθηκε να χάνει 
οικονομικά προνόμια και αυτό προ-
κάλεσε την αντίδρασή του, αφού έως 
τότε (το 1820) είχε καταστεί οικονο-
μικά επιφανής παράγοντας –και μά-
λιστα πολύ νέος– πλουτίζοντας από 
τον τοκισμό και το εμπόριο ακόμα 
και κατά την περίοδο του λιμού στην 
πόλη της Άρτας στα 1816!!! Έμπο-
ρος λοιπόν, και συνωμότης ο Μα-
κρυγιάννης –όπως επιγράφεται το 

δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου– «το-
κιστής και άρα τοκογλύφος» είναι το 
σύμβολο της Ελληνικής Επανάστα-
σης κατά τον πανεπιστημιακό δά-
σκαλο Ν. Θεοτοκά!!!

Θα είχε ενδιαφέρον μια ολοκλη-
ρωμένη απάντηση στο νέο αυτό πό-
νημα, αναδεικνύοντας το σύνολο 
των ακριτομυθιών της επιστημονι-

κής ομάδας. Παραμένει όμως ένα 
βασικό ερώτημα: Γιατί η συγκεκρι-
μένη σχολή επιχειρεί, σ’ αυτήν ειδι-
κά τη συγκυρία, την αποψίλωση έως 
και την πλήρη αποδόμηση των εθνι-
κών μας συμβόλων; Μα γιατί ο αγώ-
νας τους, που συνεχίστηκε έναν αιώ-
να περίπου μετά το ’21 –και ίσως μέ-
χρι το ’55-59 στην Κύπρο– παραμέ-
νει έως σήμερα τραγικά επίκαιρος. 
Αποδομώντας λοιπόν τα σύμβολα 
ενός Αντιστασιακού Έθνους, κατα-
στρέφεις τα αντανακλαστικά της λαϊ-
κής ψυχής που καλείται και πάλι σή-
μερα να αντισταθεί, περνώντας από 
το «Εγώ στο Εμείς», όπως έγραφε ο 
στρατηγός, έχοντας να παλέψει και 
πάλι με τους Γερμανούς, τους νέο-
θωμανούς και τους εγχώριους υπο-
τακτικούς καλαμαράδες…

Όσο κι αν επικαλούνται οι «επι-
στήμονες ιστορικοί» αυτής της τά-
σης το δικαίωμά τους να βρίσκο-
νται και να ρυπαρογραφούν στο δη-
μόσιο πανεπιστήμιο το οποίο και 
υπερασπίζονται –ιδιοτελώς–, θα 
παραθέσω μια αναφορά του Σεφέ-
ρη για τον στρατηγό Μακρυγιάννη, 
που αποκαθιστά την ισορροπία των 

πραγμάτων:
 «Τα γράμματα είναι από τις πιο 

ευγενικές ασκήσεις κι από τους πιο 
υψηλούς πόθους του ανθρώπου. 
Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του 
βίου. Κι επειδή οι αρχές αυτές εί-
ναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνού-
με πως υπάρχει μια καλή παιδεία, 
εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά 
τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμ-
φωνα με τον εαυτό του, και μια κακή 
παιδεία εκείνη που διαστρέφει και 
αποστεγνώνει και είναι μια βιομη-
χανία που παράγει τους ψευτομορ-
φωμένους και τους νεόπλουτους της 
μάθησης, που έχουν την ίδια κίβδη-
λη ευγένεια με τους νεόπλουτους 
του χρήματος. Αν ο Μακρυγιάννης 
μάθαινε γράμματα την εποχή εκεί-
νη, πολύ φοβούμαι πως θα έπρε-
πε να απαρνηθεί τον εαυτό του, για-
τί την παιδεία την κρατούσαν στα χέ-
ρια τους οι «τροπαιούχοι του άδειου 
λόγου», καθώς είπε ο ποιητής, που 
δεν έλειψαν ακόμη. ∆εν επαινώ τον 
Μακρυγιάννη γιατί δεν έμαθε γράμ-
ματα, αλλά δοξάζω τον πανάγαθο 
Θεό που δεν του έδωσε τα μέσα να 
τα μάθει. Γιατί αν είχε πάει σε δά-
σκαλο, θα είχαμε ίσως πολλές φο-
ρές τον όγκο των Απομνημονευμά-
των σε μια γλώσσα, όλο κουδουνί-
σματα και κορδακισμούς• θα είχα-
με ίσως περισσότερες πληροφορίες 
για τα ιστορικά των χρόνων εκείνων, 
θα είχαμε ίσως έναν Σούτσο της πε-
ζογραφίας, αλλά αυτή την αστέρευ-
τη πηγή ζωής, που είναι το βιβλίο 
του Μακρυγιάννη, δε θα την είχα-
με. Και θα ήταν μεγάλο κρίμα. Για-
τί έτσι όπως μας φανερώνεται ο Μα-
κρυγιάννης, βλέπουμε ολοκάθαρα 
πως αν και αγράμματος, δεν ήταν 
διόλου ένας ορεσίβιος ακαλλιέργη-
τος βάρβαρος. Ήταν ακριβώς το ενα-
ντίον: ήταν μια από τις πιο μορφω-
μένες ψυχές του ελληνισμού. Και η 
μόρφωση, η παιδεία που δηλώνει ο 
Μακρυγιάννης, δεν είναι κάτι ξέχω-
ρο ή αποσπασματικά δικό του• εί-
ναι το κοινό χτήμα, η ψυχική περι-
ουσία μιας φυλής, παραδομένη για 
αιώνες και χιλιετίες, από γενιά σε γε-
νιά, από ευαισθησία σε ευαισθησία• 
κατατρεγμένη και πάντα ζωντανή, 
αγνοημένη και πάντα παρούσα -εί-
ναι το κοινό χτήμα της μεγάλης λα-
ϊκής παράδοσης του Γένους. Είναι η 
υπόσταση, ακριβώς, αυτού του πο-
λιτισμού, αυτής της διαμορφωμέ-
νης ενέργειας, που έπλασε τους αν-
θρώπους και το λαό που αποφάσισε 
να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει στα 
‘21» Γ. Σεφέρης «∆οκιμές», εκδ. Ίκα-
ρος, Αθήναι 1981 (4).

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνομηδενισμού συνέχεια... 
Νίκου Θεοτοκά, Ο βίος του στρατηγού Μακρυγιάννη (εκδόσεις Βιβλιόραμα) 

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

Αν είχε πάει σε 

δάσκαλο, θα εί-

χαμε ίσως πολ-

λές φορές τον 

όγκο των Απο-

μνημονευμάτων 

σε μια γλώσσα, 

όλο κουδουνί-

σματα και κορ-

δακισμούς
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Σε πρόσφατο άρθρο τους, οι 
Νιου Γιορκ Τάιμς προσπαθού-
σαν, με αφορμή τον τελικό του 
Τσάμπιονς Λιγκ όπου θα ανα-
μετρηθούν δύο γερμανικές 
ομάδες, να αναλύσουν τη συ-
νταγή επιτυχίας της Γερμανίας, 
από την οικονομία έως το πο-
δόσφαιρο. Το δόγμα της Μέρ-
κελ είναι ότι η «Γερμανία πάντα 
νικά» και αυτό αντικατοπτρίζε-
ται στις διογκούμενες γερμα-
νικές εξαγωγές, στο γερμανικό 
χρηματιστήριο που κινείται όλο 
και ψηλότερα, στο δείκτη ανερ-
γίας που παραμένει σε χαμη-
λά επίπεδα, στην επιθυμία των 
εξυπνότερων και πιο καταρτι-
σμένων της ηπείρου να μετανα-
στεύσουν στη Γερμανία, διαπι-
στώνει η εφημερίδα. Το κερα-
σάκι στην τούρτα της γερμανι-
κής κυριαρχίας στην Ευρώπη 
είναι το γεγονός ότι οι γερμανι-
κές ομάδες εκθρόνισαν με εκ-
κωφαντικό τρόπο τις ισπανικές 
από την κορυφή της Ευρώπης. 
Οι Γερμανοί, κυρίως της Μπά-
γερν Μονάχου, δαπάνησαν τα 
τελευταία χρόνια εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ για πρω-
τοκλασάτους παίχτες, ξεσήκω-
σαν το ποδοσφαιρικό μοντέλο 
της Μπαρτσελόνας με τον Ολ-
λανδό προπονητή, πρώην της 
Μπάρτσα, Λουίς Φαν Χαλ, επι-
στράτευσαν τις γερμανικές αρ-
χές του πείσματος, της οργάνω-
σης, της προσήλωσης στο στόχο 
κ.λπ. και παρά τις επανειλημμέ-
νες αποτυχίες τους τα προηγού-
μενα χρόνια, στο τέλος κατόρ-
θωσαν να δικαιώσουν τη Μέρ-
κελ, ότι «οι Γερμανοί πάντα νι-
κούν». 

Σ 
την άλλη άκρη της Ευ-
ρώπης, στην Ελλάδα, σε 
μια χώρα που βιώνει τη 
μεγαλύτερη κρίση από 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλους 
τους δείκτες να είναι σε αντίθετη κα-
τεύθυνση από αυτούς της Γερμανί-
ας, με τον ελληνικό λαό καθημερινά 
να συκοφαντείται από τους υπόλοι-
πους Ευρωπαίους ως ανίκανος, τε-
μπέλης κ.λπ., συντελείται κάτι αντί-
στοιχο, και μάλλον πιο εντυπωσιακό, 
στο μπάσκετ. Οι ελληνικές ομάδες 
από το 2009, δηλαδή από την έναρ-
ξη της κρίσης, έχουν κατακτήσει τον 
ευρωπαϊκό τίτλο το ’09, το ’11, ’12 
και το ’13, ενώ το ’10 ο Ολυμπιακός 

ηττήθηκε στον τελικό. Παράδοξο 
που δεν μπορεί να το χωνέψει η λοι-
πή Ευρώπη, πώς οι χρεοκοπημένοι 
Έλληνες τα καταφέρνουν; Μήπως 
εξακολουθούν οι Έλληνες να χαλά-
νε τα λεφτά τους άσκοπα, φτιάχνο-
ντας πανάκριβες ομάδες μπάσκετ; 
Η απάντηση είναι πως όχι, μπορεί 
το ’09 και το ’10, ακόμα και το ’11 οι 
ελληνικές ομάδες να είχαν από τους 
πιο υψηλούς προϋπολογισμούς 
στην Ευρώπη, αλλά από το Σεπτέμ-
βρη του ’11 αυτά κόπηκαν με το μα-
χαίρι. Ο Ολυμπιακός, μέχρι το καλο-
καίρι του ’11, είχε έναν από τους πιο 
υψηλούς προϋπολογισμούς στην 
Ευρώπη, γύρω στα 30 εκατ. ευρώ, 
ανάλογο των πλούσιων Ρώσων και 
των μεγάλων ισπανικών ομάδων 
(Ρεάλ, Μπάρτσα). Από το Σεπτέμβρη 
όμως ο προϋπολογισμός έπεσε στα 
8 εκατ., έφυγαν οι πρωτοκλασάτοι 
παίχτες, και έγινε επένδυση σε ταλα-
ντούχους νεαρούς Έλληνες παίχτες 
και μέτριους ξένους, ανάλογη στρο-
φή ξεκινούσε και ο Παναθηναϊκός, 
που ολοκληρώθηκε ένα χρόνο μετά. 
Το πείραμα του Ολυμπιακού την 
πρώτη χρονιά εξέπληξε τους πάντες, 
οι μπόμπιρες του Ίβκοβιτς κέρδισαν 
την ΤΣΣΚΑ των 45 εκατ. και πήραν 
το ευρωπαϊκό. Όλοι έβγαζαν το κα-
πέλο στη γριά αλεπού της προπο-
νητικής Ίβκοβιτς, που στα γεράμα-
τα έφτιαξε άλλη μια μεγάλη ομάδα, 
αλλά έλεγαν και πολλά περί τύχης 
των Ελλήνων, θαύματος που γίνεται 
μια φορά κάθε 20 χρόνια στο μπά-
σκετ κ.λπ.

Φέτος ο Ολυμπιακός διατήρη-
σε τον ίδιο προϋπολογισμό και την 
ομάδα ανέλαβε Έλληνας προπο-
νητής, ο Γ. Μπαρτζώκας, αντίστοι-
χα πράγματα έγιναν και στον Πανα-
θηναϊκό, που τον ανέλαβε ο Αρ. Πε-
δουλάκης. Οι άσπονδοι εχθροί μας, 
Ισπανοί, Τούρκοι (που κάθε χρό-
νο δαπανούν όλο και περισσότερα, 
αλλά σε φάιναλ φορ δεν φτάνουν 
ποτέ) και Ρώσοι έτριβαν τα χέρια 
τους τον Σεπτέμβρη, πιστεύοντας 
ότι οι ελληνικές ομάδες δεν θα μο-
νοπωλούν πια τους τίτλους και στοι-
χημάτιζαν ότι με το ζόρι θα φτάσουν 
μέχρι τα προημιτελικά. Για άλλη μια 
φορά διαψεύστηκαν: Ο Παναθηνα-
ϊκός παρά τρίχα και λόγω απειρί-
ας των νέων του παιχτών δεν κατά-
φερε να πετάξει έξω τα γερόντια της 
Μπαρτσελόνας και να φτάσει σε ένα 
ακόμα φάιναλ φορ, ενώ ο Ολυμπια-
κός όχι μόνο έφτασε, αλλά το πήρε 
κιόλας, παίζοντας εντυπωσιακό 
μπάσκετ, κερδίζοντας σε κάθε αγώ-
να μέσο όρο σχεδόν 15 πόντους. Πια 
κανείς δεν μιλά για θαύμα, έκπληξη, 
αλλά όλοι συμφωνούν ότι τα τελευ-

ταία χρόνια τελειοποιήθηκε το ελ-
ληνικό μοντέλο στο μπάσκετ, όπως 
παλιότερα υπήρχε το γιουγκοσλαβι-
κό, το σοβιετικό και πιο πρόσφατα το 
ισπανικό. 

Όλα τα στοιχεία μας οδηγούν 
σε αυτό: Οι Έλληνες παίχτες αποτε-
λούν πια τον βασικό κορμό στις με-
γάλες ελληνικές ομάδες, ενώ πολλοί 
Έλληνες παίχτες έχουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο σε ξένες ομάδες. Οι Έλ-
ληνες προπονητές, που κάποτε απο-
τελούσαν ανέκδοτο, σήμερα συγκα-
ταλέγονται στους πλέον ανερχόμε-
νους στην Ευρώπη και η εθνική 

ομάδα είναι σταθερά στις κορυφαί-
ες του κόσμου, παίζοντας ένα συγκε-
κριμένο και αναγνωρίσιμο στιλ παι-
χνιδιού. 

Τα χαρακτηριστικά του ελλη-
νικού μοντέλου πια είναι και αυτά 
αναγνωρίσιμα. Οι Έλληνες παίχτες 
δεν είναι οι πιο ταλαντούχοι του κό-
σμου, όπως π.χ. οι Σέρβοι, δεν έχουν 
τα πλέον αθλητικά κορμιά του κό-
σμου, όπως οι Αμερικανοί, δεν είναι 
οι καλύτεροι σουτέρ, όπως οι Λιθου-
ανοί, αλλά κυριαρχούν στην Ευρώ-
πη γιατί χρησιμοποιούν περισσότε-
ρο από όλους τους άλλους το μυαλό 
τους. Ξέρουν τα μειονεκτήματά τους 
και τα μετατρέπουν σε πλεονεκτή-
ματα. «∆ιαβάζουν το παιχνίδι», δη-
λαδή προβλέπουν τις επόμενες κι-
νήσεις του αντιπάλου, καλύτερα από 
όλους, αφομοιώνουν την τακτι-
κή που τους διδάσκεται καλύτερα, 
παίζουν την πιο παθιασμένη άμυ-
να, ξέρουν πότε να τρέξουν σε έναν 
αγώνα και πότε να πατήσουν φρένο, 
δουλεύουν στην προπόνηση περισ-
σότερο από τους άλλους και, το ση-
μαντικότερο, όσο και αν φαίνεται πε-
ρίεργο για Έλληνες, από τα ελληνικά 
αποδυτήρια δεν βγαίνουν ποτέ δι-
αρροές στον Τύπο για το τι συμβαί-
νει στο εσωτερικό της ομάδας, αν ο 

ένας δεν μιλιέται με τον άλλον, ή αν ο 
τάδε παίχτης γκρινιάζει για τα λεπτά 
συμμετοχής του. Οι Έλληνες προπο-
νητές είναι μετρ στην τακτική, στο ελ-
ληνικό πρωτάθλημα, όπου και οι 14 
ομάδες έχουν Έλληνες προπονητές, 
λόγω του ότι πια δεν υπάρχουν χρή-
ματα για φανταχτερές μεταγραφές, 
οι προπονητές συνδυάζουν κάθε εί-
δους τακτικές για να αναχαιτίσουν 
τον αντίπαλο. 

Το ελληνικό μοντέλο στο μπά-
σκετ μας δίνει ιδέες για το τι μοντέλο 
θα έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα: 
Να παίξει σκυλίσια άμυνα απέναντι 
στους αντιπάλους της, να ακολουθή-
σει όλα τα είδη τακτικής του ανταρ-
τοπόλεμου για να τους αναχαιτίσει, 
να κρατηθεί στο παιχνίδι μέχρι να 
βρει την κατάλληλη στιγμή να αντε-
πιτεθεί, αλλά αυτά προϋποθέτουν 
τη σκληρή δουλειά, τη στοχοπρο-
σήλωση και, κυρίως, το συλλογικό 
πνεύμα. Όπως είπε και ο προπονη-
τής Μπαρτζώκας μετά την κατάκτη-
ση του τίτλου, «τα καταφέραμε για-
τί στη διαδρομή ήμασταν όλοι μαζί, 
όχι όπως γίνεται στην Ελλάδα, που 
ένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι 
του άλλου». 

*Κατά το αντίστοιχο «η Γερμανία 
πάντα νικά»

Η Ελλάδα που όντως αντιστέκεται και νικά*
 Τι μπορούν να μας διδάξουν οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ 

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Το ελληνικό 

μοντέλο στο 

μπάσκετ μας 

δίνει ιδέες για 

το τι μοντέλο 

θα έπρεπε να 

ακολουθήσει η 

χώρα
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Ἡ θεωρία τοῦ ἀναρχισμοῦ (= 
ἐπαναστατικοῦ σοσιαλισμοῦ) 
ἀποτελεῖ ἕνα ἰδιαίτερο κεφά-
λαιο τῆς Ἱστορίας τῆς ρωσ-
σικῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως. 
Ἀπό μεθοδολογικῆς πλευρᾶς, 
ὁ Ν. Μπερντιάγιεφ (1874-
1948) προτείνει τήν διάκριση 
τοῦ ἀναρχισμοῦ ἀπό τήν ἀναρ-
χία, ὅταν γράφει ὅτι «ὁ ἀναρ-
χισμός εἶναι ἀντίθετος ὄχι στήν 
τάξη, στή δομή, στήν ἁρμονία, 
ἀλλά στήν ἐξουσία, στή βία, 
στήν αὐτοκρατορία τοῦ Καίσα-
ρα». Ἡ ἀναρχία εἶναι χάος καί 
δυσαρμονία, δηλαδή ἀσχήμια» 
(Βλ. Δ. Μπαλτᾶς, Ρῶσσοι φι-
λόσοφοι, 19ος-20ός αἰ., Ἐκδό-
σεις Σαββάλας, Ἀθήνα 2002, 
σ. 112). Πέρα ἀπό τήν διάκρι-
ση αὐτή μέ τήν ὁποία μπορεῖ 
νά συμφωνήσει ἤ νά διαφω-
νήσει κανείς, εἶναι γεγονός ὅτι 
μεγάλοι εἰσηγητές τῶν ἀναρ-
χικῶν θεωριῶν ἦσαν οἱ Ρῶσσοι 
πρίγκηπες Μιχαήλ Μπακούνιν 
(1814-1876) καί Πιότρ Κροπότ-
κιν (1842-1921), οἱ ὁποῖοι πα-
ρουσιάζουν ὁμοιότητες, ἀλλά 
καί διαφορές στίς ἀντιλήψεις 
τους (Βλ. γενικῶς Δ. Μπαλτᾶς, 
Σταθμοί τῆς ρωσσικῆς φιλοσο-
φίας, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 
Ἀθήνα 2007, σσ. 55-58). 

∆ 
έν εἶναι ἴσως πολύ 
γνωστό ὅτι ὁ Μπα-
κούνιν διακρίνει, με-
ταξύ ἄλλων, τήν πα-

τρίδα ἀπό τό κράτος. Στό πλαί-
σιο αὐτό γράφει χαρακτηριστικά 
ὅτι «ἡ Πατρίδα ἀντιπροσωπεύ-
ει τό ἱερό καί ἀδιαφιλονίκητο δι-
καίωμα κάθε ἀνθρώπου, κάθε 
ὁμάδας ἀνθρώπων, ἑνώσεων, 
κοινοτήτων, περιοχῶν, ἐθνῶν νά 
αἰσθάνονται, νά σκέπτονται, νά 
δροῦν μέ τόν δικό τους τρόπο» 
(H. Arvon, Μπακούνιν, μετ. Π. 
Γκέκα, Ἐκδόσεις Πλέθρον, Ἀθή-
να, 2009, σ. 112).

Ὁπωσδήποτε, ὁ καταπιεστι-
κός χαρακτήρας τοῦ κράτους, 
πού προκαλεῖ τήν ἀπέχθεια τοῦ 
Μπακούνιν, συνδέεται καί μέ 
ἄλλους θεσμούς πού λειτουρ-
γοῦν καταπιεστικά, ὅπως εἶναι ἡ 
δικαιοσύνη καί ἡ θρησκεία. Στό 
σημεῖο αὐτό θά τονισθεῖ ὅτι ὁ 
Μπακούνιν ἀπορρίπτει τόν ἔντο-
νο κρατισμό πού διακρίνει στά 
κείμενα τοῦ Κ. Μάρξ (1818-
1883). Ἔχει λεχθεῖ σχετικά ὅτι 
«ἀπό τό 1866 ὁ Μπακούνιν προ-
βλέπει ὅτι τό δεσποτικό Κράτος 
πού δημιουργεῖται ἀπό τόν κομ-

μουνισμό θά γεννήσει μιά ἐκμε-
ταλλεύτρια καί προνομιοῦχο 
τάξη, δηλαδή τή γραφειοκρατία» 
(H. Arvon, ὅ.π., σ. 101).

Ἕνα ἄλλο κεντρικό σημεῖο 
τῆς θεωρίας τοῦ Μπακούνιν 
εἶναι ὁ μαχόμενος ἀθεϊσμός του, 
ὁ ὁποῖος διαμορφώνεται σταδια-
κά στήν σκέψη του μέχρι τό ἔργο 
του «Θεός καί κράτος». Ἐνῶ δέ-
χεται ὅτι «δέν ἀρνούμαστε τήν 
ἱστορική ἀναγκαιότητα τῆς θρη-
σκείας» (Η. Arvon, ὅ.π., σ. 130), 
ἐν συνεχείᾳ ἀσκεῖ δριμύτατη κρι-
τική ἐναντίον τοῦ ἱστορικοῦ χρι-
στιανισμοῦ, ἀρνούμενος παράλ-
ληλα τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ὡς 
δημιουργοῦ. Ἀσφαλῶς τά ἐπι-
χειρήματα τοῦ Μπακούνιν ἐμπε-
ριέχουν μία ἱστορική ἀλήθεια ἤ 
καί μία λογικοφάνεια. Ὡστό-
σο, ἀποφάνσεις τοῦ Μπακού-
νιν ὅπως «ἐφόσον ὁ Θεός εἶναι 
ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, τό ἀγα-
θό, ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό ψέμα, ἡ 
ἀδικία, τό κακό» (H. Arvon, ὅ.π., 
σ. 132) εἶναι προφανῶς αὐθαίρε-
τες.

Πνεῦμα ἀνήσυχο, μέ ἀρνη-
τική τῶν πάντων διάθεση, φύση 
ἐπαναστατική, ὁ Μπακούνιν 
προκάλεσε τό ἐνδιαφέρον, ἀλλά 
καί τήν ἀπόρριψη τῶν συγχρό-
νων του (λ.χ. τοῦ Προυντόν, τοῦ 
Μάρξ κ.ἄ.). Εἶναι ἀξιοσημείωτο 
ὅτι ὁ Ρῶσσος συγγραφέας Ἰβάν 
Τουργκένιεφ (1818-1883) πα-
ρουσίασε λογοτεχνικά τήν φυ-
σιογνωμία τοῦ Μπακούνιν στό 
ἀριστούργημά του Ρούντιν, στό 
ὁποῖο ὁ ὁμώνυμος ἥρωας πεθαί-
νει στά ὁδοφράγματα τοῦ Παρι-
σιοῦ (ἑλλην. μετ. Ζ. Νάσιουτζικ, 
Πλέθρον, Ἀθήνα, 1982, σσ. 148-
149).  

Στό σημεῖο αὐτό –καί προτοῦ 
ἀναφερθῶ στόν δεύτερο σημαντι-
κό εἰσηγητῆ τῆς ἀναρχικῆς θεω-
ρίας στήν Ρωσσία– θά σημειώσω 
ὅτι ὁ Μπακούνιν οὐδέποτε ἀπε-
δέχθη τίς μακιαβελικῆς ἀποχρώ-
σεως ἀπόψεις τοῦ Σ. Νετσάγιεφ 
(1847-1882) πού οἱ μεταγενέστε-
ρες γενιές τῶν Ἀναρχικῶν ἐπικα-
λοῦνται ἐνίοτε κατά τήν τέλεση 
βιαίων πράξεων. Εἶναι πάντως 
γεγονός ὅτι ὁ μεγάλος Ρῶσσος 
μυθιστοριογράφος Φ. Ντοστο-
γιέφσκι (1821-1881) ἀπεικόνι-
σε λογοτεχνικά τήν μορφή τοῦ 
Σ. Νετσάγιεφ στό πρόσωπο τοῦ 
Πιότρ Βερχοβένσκι στούς Δαιμο-
νισμένους. Φαίνεται μάλιστα ὅτι 
ὁ Ντοστογιέφσκι διέθετε πολ-
λές πληροφορίες γιά τήν ριζο-
σπαστική ὀργάνωση τοῦ Νετσά-
γιεφ, διότι τόν φοιτητῆ Ἰβάνωφ, 
τόν ὁποῖο ἐκτέλεσε ὁ ἴδιος ὁ Νε-
τσάγιεφ τό 1869, τόν εἶχε γνωρί-
σει προσωπικά ὁ κουνιάδος τοῦ 

Ρώσσου μυθιστοριογράφου (Βλ. 
σχετικῶς Μ. Μπράουν, Ντοστο-
γιέφσκι. Ἡ ζωή του μέσα ἀπό 
τό ἔργο του, μετ. Ν.Μ. Σκουτε-
ρόπουλος, Ἐκδόσεις Ἐκκρεμές, 
Ἀθήνα 2008, σ. 283).

Ὁ δεύτερος μεγάλος Ρῶσσος 
ἀναρχικός εἶναι ὁ Πιότρ Κρο-
πότκιν. Ἐνῶ ὁ Μπακούνιν θεω-
ρεῖ τήν καταστροφή τοῦ κράτους 
ὡς προϋπόθεση γιά τήν ἀναδιορ-
γάνωση τῆς κοινωνίας (H. Arvon, 
ὅ.π., σ. 177), ὁ Κροπότκιν ἀναφέ-
ρεται στό ἀσύμβατο μεταξύ τοῦ 
κράτους καί τῆς ἐπαναστάσεως.  

Κατά μία ἄποψη, ὁ Κροπότ-
κιν «ἔβλεπε σάν θεμέλιο τῆς 
ἐλεύθερης κοινωνίας τήν ἀλλη-
λοβοήθεια πού ὑπῆρχε στίς προ-
καπιταλιστικές κοινωνίες καί 
ἐπιζοῦσε ἀκόμη στίς ἀγροτικές 
κοινότητες τῆς Ρωσσίας» (Ol. 
Clement, Tό πνεῦμα τοῦ Σολζε-
νίτσυν, μετ. Ἑ. Δαλαμπίρα, Βι-
βλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα, 
χ.χ., σ. 314). Προφανῶς ἡ ἄπο-
ψη αὐτή ἐρείδεται στό ἔργο τοῦ 
Κροπότκιν Ἀλληλοβοήθεια, ὅπου 
πράγματι ὁ Ρῶσσος ἀναρχικός 
ἀναφέρεται στίς προσπάθειες 
τῆς κοινοτικῆς ἰδιοκτησίας τῆς 
Ρωσσίας (ἑλλην. μετ. Ε. Στεφα-
νοπούλου, Ἐκδόσεις Καστανιώ-
τη, Ἀθήνα, 2009, σσ. 209-210).

Μεταξύ τῶν ἐνδιαφερόντων 
σημείων τῆς θεωρίας τοῦ Κρο-
πότκιν εἶναι ἡ ἠθική τοῦ ἀναρ-
χισμοῦ, ὅπως ἔχει διατυπω-

θεῖ τόσο στό εὐσύνοπτο κείμε-
νο «Ἡ ἀναρχική ἠθική» ὅσο καί 
στό ἐκτενές ἔργο «Ἠθική». Στό 
πρῶτο ἐξ αὐτῶν διατυπώνει τήν 
θέση: «Κάνε στούς ἄλλους αὐτό 
πού θά ἤθελες νά κάνουν ἐκεῖνοι 
σέ σένα ὑπό τίς ἴδιες περιστά-
σεις» (Ἡ ἀναρχική ἠθική, μετ, 
Ν. Ἀλεξίου, Ἐλεύθερος Τύπος, 
Ἀθήνα 2000, σ. 45). Ἐξ ἄλλου, 
ἡ ἀναλυτικότερη «Ἠθική» τοῦ 
Κροπότκιν ἀποτελεῖ, κατ’ οὐσί-
αν, μία κριτική ἱστορική παρου-
σίαση τῶν ἠθικῶν θεωριῶν ἀπό 
τούς πρωτογόνους λαούς μέχρι 
καί τόν 19ο αἰ. Ἀκριβέστερα ὁ 
Κροπότκιν θεωρεῖ τήν ἀλληλο-
βοήθεια καί τήν δικαιοσύνη ὡς 
τίς βάσεις τῆς νατουραλιστικῆς 
ἠθικῆς θεωρίας του (βλ. σχετικῶς 
«Ἠθική», μετ. Β. Τομανάς, Νη-
σίδες, σσ. 36-37). Ἀπορρίπτει δέ 
ὁ Κροπότικιν τήν ἠθική τοῦ χρι-
στιανισμοῦ, καθ’ ὅσον καί ὁ ἴδι-
ος διαπιστώνει μία «ἀσυμφωνία 
ἀνάμεσα στίς ἠθικές ἐντολές τῆς 
χριστιανικῆς θρησκείας καί στή 
ζωή τῶν κοινωνιῶν πού αὐτο-
αποκαλοῦνται χριστιανικές» 
(«Ἠθική», ὅ.π., σ. 31). Νομίζω 
ὅμως ὅτι ἀπό τήν μή ἐφαρμο-
γή τῶν εὐαγγελικῶν ἀρχῶν ὑπό 
ὁρισμένων χριστιανῶν δέν συνά-
γεται ὅτι ἡ ἠθική τοῦ χριστιανι-
σμοῦ εἶναι συνολικῶς ἀπορρι-
πτέα.

Οἱ παράμετροι τῆς θεωρί-
ας τοῦ ἀναρχισμοῦ, ὅπως αὐτές 

παρουσιάζονται στά ἔργα τῶν 
Ρώσσων θεωρητικῶν Μ. Μπα-
κούνιν καί Π. Κροπότκιν, προ-
κάλεσαν ἰδιαιτέρως τήν ἀντίδρα-
ση τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λεγο-
μένου «ἐπιστημονικοῦ σοσιαλι-
σμοῦ». Ἔτσι οἱ ἀπόψεις αὐτές 
ἐπικρίθηκαν τόσο ἀπό τόν Κ. 
Μάρξ ὅσο καί ἀπό τόν Βλ. Λέ-
νιν (1870-1924), καί μάλιστα θε-
ωρητικά καί πρακτικά. Εἶναι 
γνωστό ὅτι ὁ Μπακούνιν καί οἱ 
ὀπαδοί του ἐκδιώχθηκαν κατά τό 
1872 ἀπό τήν Διεθνή. Ἀργότερα, 
ὅταν οἱ μπολσεβίκοι κυριάρχη-
σαν στήν Ρωσσία, ὁ Κροπότκιν, 
πού ἀρχικά χαιρέτισε τήν ἐπανά-
σταση τοῦ 1917, ἄσκησε ἐν συ-
νεχείᾳ σκληρή κριτική στόν Λέ-
νιν, πρᾶγμα πού ὁδήγησε στήν 
ἀπομόνωσή του. Παράλληλα, 
τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ Ἀναρχικοί 
συλλαμβάνονταν καί φυλακίζο-
νταν ἀπό τίς σοβιετικές Ἀρχές 
(Βλ. ἀναλυτικῶς Ἔ. Γκόλντμαν, 
Ἡ ἀπογοήτευσή μου στή Ρω-
σία, μετ. Δ. Κερεβάντη, Γ. Βα-
λοῦρδος, Ἀπόπειρα, Ἀθήνα 2009, 
σ. 88, σ.  128). Ἡ κηδεία τοῦ Π. 
Κροπότκιν θεωρεῖται ὅτι ἦταν 
καί ἡ τελευταία συγκέντρωση 
ὅπου κυμάτισαν οἱ μαῦρες ση-
μαῖες τῶν Ἀναρχικῶν στήν Ρωσ-
σία τοῦ 20οῦ αἰ. Ἀναφερόμενη 
στήν κηδεία τοῦ Κροπότκιν, ἡ 
Ἔ. Γκόλντμαν γράφει ὅτι «κα-
θώς ἡ πομπή περνοῦσε ἀπό τό 
Μουσεῖο Τολστόϊ, τά λάβαρα χα-
μήλωσαν, ἀποδίδοντας τιμή στή 
μνήμη ἑνός ἄλλου μεγάλου τέ-
κνου τῆς Ρωσίας. Μιά ὁμάδα 
τολστοϊκοί στά σκαλοπάτια τοῦ 
Μουσείου ἔπαιζαν τό ‘‘Πένθιμο 
ἐμβατήριο’’ τοῦ Σοπέν, ἐκφρά-
ζοντας ἔτσι τήν ἀγάπη καί τό σε-
βασμό τους γιά τόν Κροπότκιν» 
(Ἡ ἀπογοήτευσή μου στή Ρωσία, 
ὅ.π., σ. 205).

Στήν σύντομη σημερινή ἀνα-
φορά στούς ἐκπροσώπους τῆς 
ἀναρχικῆς θεωρίας στήν ρωσσι-
κή σκέψη ἔγινε προσπάθεια νά 
σκιαγραφηθοῦν ὁρισμένες μόνον 
παράμετροι τῶν σχετικῶν ζητη-
μάτων, περισσότερο ἤ λιγότερο 
γνωστές.

Τό 2014 συμπληρώνονται 
200 χρόνια ἀπό τήν γέννηση τοῦ 
Μιχαήλ Μπακούνιν. Καί ἡ ἐπέ-
τειος αὐτή εἶναι μία κατάλληλη 
εὐκαιρία νά ἐπανεκδοθοῦν (σέ 
καλύτερες μεταφράσεις) καί νά 
ἀναγνωσθοῦν τά ἔργα του. Διότι 
νομίζω ὅτι στά χρόνια πού ἔχουν 
μεσολαβήσει, οἱ ἀσπαζόμενοι τίς 
ἀπόψεις τῶν μεγάλων αὐτῶν θε-
ωρητικῶν τοῦ ἀναρχισμοῦ ἔχουν 
ἐλάχιστα ἀνατρέξει στά ἔργα 
τους.

Ὄψεις τῆς ἀναρχικῆς θεωρίας στήν ρωσσική σκέψη τοῦ 19ου αἰώνα

Μ. Μπακούνιν - Π. Κροπότκιν
Του ∆ημήτρη Μπαλτά
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Στον δρόμο για τις εκλογές ένα πιασάρικο σύνθημα αξίζει πολύ περισσότερο από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. 
Το καραβάκι της δραχμής ανοίγει τα πανιά του σε αχαρτογράφητες θάλασσες και οι τολμηροί δραχμοθαλασσοπόροι 

ξανοίγονται στο άγνωστο με βάρκα την παρόλα...
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Σε μια από τις τελευταίες του συ-
νεντεύξεις ο αρχιτέκτονας Άρης 
Κωνσταντινίδης  θα ομολογήσει 
ότι από πολύ νεαρή ηλικία,  θαύ-
μαζε  τον Κ. Καραβίδα, για την 
σπιρτάδα του πνεύματός του, την 
απλότητα, την καλλιέργεια, την 
καλοσύνη του.   

Ο 
Κ. ∆ημαράς στην «Ιστο-
ρία της νεοελληνικής λο-
γοτεχνίας» έχει περιλά-
βει μια σύντομη επαι-

νετική αναφορά στον Κ. Καραβίδα, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι τον ξε-
χωρίζει όχι μόνο ως κοινωνικό επι-
στήμονα  αλλά και ως  τεχνίτη του λό-
γου.

Το έργο του Μ. Μελετόπουλου, 
άρτιο, προσέγγισε ολοκληρωμέ-
να όλες τις πτυχές του πολυσύνθε-
του έργου του Κ. Καραβίδα. Επιπρό-
σθετα είναι επιστημονικά έγκυρο, τί-
μιο προς τον αναγνώστη  και είναι 
γραμμένο σε ύφος γλαφυρό και σα-
φές, ώστε κάνει άμεσα προσιτές τις 
σκέψεις του. Έχει συνεπώς  όλες τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για να ωθή-
σει  τον στοχασμό μας να σκεφτεί όχι 
μόνο για έναν αναμφισβήτητα σημα-
ντικό στοχαστή, αλλά και για την κρί-
σιμη σημασία που  λαμβάνει σήμερα 
ο κοινοτισμός για την ελληνική κοι-
νωνία.

Στην χώρα  μας χρεοκόπησε ο 
ολιγαρχικός φιλελευθερισμός και 
η αντιπροσώπευση αποδείχθηκε, 
η εναλλαγή στην εξουσία  μερίδων 
μιας ενιαίας πολιτικά ελίτ η οποία όχι 
μόνο δεν αντιπροσωπεύει τον ελλη-
νικό λαό, αλλά στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις έχει ανταγωνιστικά συμφέ-
ροντα προς αυτόν. Συγχρόνως η κα-
τάρρευση των χωρών του λεγόμενου 
υπαρκτού σοσιαλισμού, ακολουθή-
θηκε από μια βαθιά κρίση της δυτι-
κής οικονομίας, τα απόνερα της οποί-
ας δεν άργησαν να έρθουν με ορ-
μητικό τρόπο στην χώρα μας. Η με-
ταφορά της παραγωγής στις χώρες 
χαμηλού κόστους, όπου δεν τηρού-
νται ούτε καν οι στοιχειώδεις κανό-
νες προστασίας της ανθρώπινης ερ-
γασίας  και ζωής, συνοδεύτηκε από 
άλλα δύο γεγονότα. Οι δούλοι του 
τρίτου κόσμου, συχνά, μεταφέρονται 
στον πρώτο, ενώ η ανάπτυξη της τε-
χνικής δημιουργεί νέα σοβαρότερα 
προβλήματα, από αυτά που υποτίθε-
ται   θα επίλυε.

Μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό ο 
κοινοτισμός, χωρίς να είναι βέβαια το 
τέλος της ιστορίας ή ο επίγειος παρά-
δεισος, είναι μια ριζοσπαστική προ-
οπτική που μπορεί να απαντήσει με 
ολοκληρωμένο τρόπο σε τρία επί-

πεδα πολιτικό, οικονομικό και  κοι-
νωνικό, στην κρίση της αντιπροσω-
πευτικής δημοκρατίας, στον εφιάλ-
τη του ολοκληρωτισμού και  στην δι-
πλή χρεοκοπία του καπιταλισμού και 
του υπαρκτού σοσιαλισμού.  Συνε-
πώς  το βιβλίο του Μ. Μελετόπουλου 
μπορεί να είναι «αξιολογικά ουδέτε-
ρο», αλλά εκ των πραγμάτων, θέτει 
δεοντολογικές  και αξιακές  προϋπο-
θέσεις. ∆είχνει,  με βάση το έργο του 
Κ. Καραβίδα, του Ι. ∆ραγούμη, του Ν. 
Μαλούχου και του ∆. ∆ανιηλίδη, ότι 
ο κοινοτισμός δεν είναι αποκύημα 
ευφάνταστων διανοούμενων, αλλά 
υπήρξε για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα της πορείας του ελληνισμού  μια 
χειροπιαστή, ζώσα  πραγματικότητα.

Τόσο ο ∆ραγούμης, όσο και ο Κα-
ραβίδας στις περιηγήσεις τους, στις 
περιοχές που ζούσε ο ελληνισμός ή 
γενικότερα στα Βαλκάνια, διαπίστω-
ναν ότι ο κοινοτισμός υπό διάφορες 
μορφές υπήρχε και λειτουργούσε. Οι 
δύο τους αν και ήσαν αιρετικοί των 
δύο παρατάξεων που συγκρούστη-
καν  ανελέητα, συνεργάστηκαν   δη-
μιουργικά σε ένα σημαντικό περιοδι-
κό την «Πολιτική Επιθεώρηση». Στην 
συνέχεια, μετά την εκτέλεση του ∆ρα-
γούμη, ο Καραβίδας θα εκδώσει με 
τον Ν. Μαλούχο το περιοδικό «Κοι-
νότης». 

Ο Μελετόπουλος έχει μελετή-
σει σε βάθος όλο το έργο του Καρα-
βίδα, κάθε σχετικό δημοσίευμα, αλλά 
και  τις συγγενείς προσεγγίσεις, Είναι 
σημαντική σε αυτό το σημείο η συ-
νεισφορά της κόρης του Κ. Καραβίδα, 
της Ζωής Καλλιγά, η οποία πρόσφε-
ρε ένα αθησαύριστο υλικό για έρευ-
να, το οποίο υπό  άλλες συνθήκες θα 
μας ήταν εντελώς άγνωστο. Μάλιστα 
την θυμόμαστε  δίπλα στο περιοδι-
κό «Νέα Κοινωνιολογία», που διεύ-
θυνε ο Μελετόπουλος, να συμμετέ-
χει σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις, 
όπως στην ξενάγηση στην πολιτεία 
του Μυστρά. 

Ενδιαφέρον είναι ότι ο Καραβί-
δας αντιμετωπίστηκε από τον συντη-
ρητικό χώρο, εκτός κάποιων εξαι-
ρέσεων, εχθρικά ή αδιάφορα, ενώ η 
αριστερά, τουλάχιστον αρχικά,  δεν 
τον κατανόησε. Χαρακτηριστικός, στο 
σημείο αυτό, είναι  ο διάλογος με τον  
σοσιαλιστή διανοούμενο, Ν. Γιαννιό, 
ο οποίος συμμετείχε στην ίδρυση του 
ΣΕΚΕ, δηλαδή του κατοπινού ΚΚΕ. 
Κατ’ αρχήν, είχαν ένα κοινό σύνδε-
σμο, την φιλία με τον Ι. ∆ραγούμη, ο 
οποίος χρηματοδοτούσε την σοσια-
λιστική εφημερίδα Λαός, που έβγαζε 
στην Κωνσταντινούπολη, ο Γιαννιός. 
Ο τελευταίος μάλιστα σε αφιέρω-

μα της Νέας Εστίας  το 1941, ανέφε-
ρε ότι αν ζούσε ο ∆ραγούμης θα ήταν 
ο φυσικός ηγέτης του κινήματος της 
εθνικής αντίστασης. Παρόλα αυτά, 
διαφώνησε έντονα με τον Καραβίδα 
σχετικά με τον κοινοτισμό, διότι ακο-
λουθούσε τρείς προτεραιότητες του 
Μαρξ: τον ευρωκεντρισμό, την βεβαι-
ότητα ότι όλος ο κόσμος θα ακολου-
θούσε το παράδειγμα του αγγλικού 
καπιταλισμού και την περιφρόνηση 
στον αγροτικό τομέα και  γενικότερα 
στην προβιομηχανική και προαστική 
ζωή. Βεβαίως ο Γιαννιός, δεν γνώριζε 
τότε που τα  έγραφε, ότι ο Μαρξ όπως 
και κάθε σημαντικός στοχαστής  έχει 
μια σύνθετη και συχνά αντιφατική 
σκέψη. Έτσι σε επιστολή του, στην 
Βέρα Ζάσουλιτς υποστήριζε ότι η ρώ-
σικη κοινότητα είναι ιδανική για την 
μετάβαση στον σοσιαλισμό, ενώ τα 
ίδια υποστήριξε  σε άλλα κείμενα για 
την Σερβία και τα Βαλκάνια. Μάλιστα 
έγραφε ότι ο κοινοτισμός προϋπήρ-
ξε της τουρκοκρατίας, ενώ κινδύνευε  
η ύπαρξή του  από την εισαγωγή του 
αυστριακού δικαίου.   

Η προσέγγιση του Μελετόπου-
λου δεν εξιδανικεύει τον Καραβίδα 
και τον κοινοτισμό, αλλά και δεν χα-
ρίζεται στους προχειρολόγους αντι-
πάλους του. Τα πρώτα χρόνια της με-
ταπολίτευσης στοχαστές όπως ο Π. 
Κανελλόπουλος, ο Ν. Πανταζόπου-
λος, ο Φ. Βεγλερής, ο Κ. Βεργόπου-
λος, ο Β. Καραποστόλης, ο Γ. Κοντογε-
ώργης, ο Σ. ∆αμιανάκος,  πρωτοστα-
τούν στην επανέκδοση του έργου του 
και στην ίδρυση της εταιρείας κοινο-
τικών μελετών. Σε αυτή  συμμετείχαν 
και άλλοι στοχαστές, όπως ο ιστορι-
κός Β. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος 
στην συνέχεια κατά έναν αινιγματικό 
τρόπο σιώπησαν σχετικά με τον κοι-
νοτισμό. Η σιωπή θα είναι για αρκε-
τές δεκαετίες,  ο συνηθέστερος  τρό-
πος που αντιμετωπίστηκε ο Καραβί-
δας στην χώρα μας . Αλλά δεν θα λεί-
ψουν και οι αναίτιες επιθέσεις, όπως 
του Α. Κύρτση, που θα θεωρήσει 
τον κοινοτισμό του Καραβίδα, προ-
φασιστική, αν όχι φασιστική ιδεολο-
γία. Η συμπεριφορά αυτή είναι πλή-
ρως προσαρμοσμένη στην ποιότητα 
του μεταπολιτευτικού διαλόγου αλλά 
και στις προϋποθέσεις που συνήθως 
χρειάζονται για να κάνει κάποιος πα-
νεπιστημιακή καριέρα στην Ελλάδα. 
Όμως, οι ισχυρισμοί του, αποσιω-
πούν  το γεγονός ότι το έργο του Κα-
ραβίδα είναι διάσπαρτο με επικρί-
σεις προς το μεταξικό καθεστώς, ενώ 
στο βιβλίο του «Κοινοτική Πολιτεία», 
επιτίθεται στον κατεξοχήν θεωρητικό 
του μεταπολεμικού φασισμού, τον ∆. 

Βεζανή.  
Το έργο   του Καραβίδα, το οποίο 

μας παρουσιάζει, αναλυτικά και τεκ-
μηριωμένα, ο Μελετόπουλος, είναι 
πολυσχιδές και σύνθετο. Αρκεί η αν-
θρωπολογική του μελέτη «Αγροτι-
κά», για να τον τοποθετήσουμε ανά-
μεσα στους σημαντικότερους στο-
χαστές που ερεύνησαν τον νεοελ-
ληνισμό. Αν θελήσουμε  να δούμε 
κάποιες αδυναμίες του, αυτές εντοπί-
ζονται πρώτα στη περίπλοκη αρχαϊ-
ζουσα  γλώσσα, που αποτελείται από 
φράσεις μακροσκελείς, οι οποίες  εί-
ναι δύσκολο ο σημερινός  αναγνώ-
στης με τα γλωσσικά εφόδια που συ-
νήθως διαθέτει , να παρακολουθήσει  
και δεύτερο  ο αρχαιοκεντρισμός του, 
που τον ωθεί να παραμελήσει τον 
ρόλο του χριστιανισμού στην διαμόρ-
φωση της κοινωνίας  στην ∆ύση όσο 
και στην ορθόδοξη ανατολή . 

Όμως περιέχει επισημάνσεις οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα αναγκαίες στην 
σημερινή συγκυρία, όπως:
• την στενή βαλκανική συνεργασία. 
Οι βαλκανικές  χώρες είναι ο φυσι-
κός οικονομικός χώρος για την Ελ-
λάδα, ενώ η Θεσσαλονίκη μπορεί να 
αναδειχθεί  το οικονομικό τους κέ-
ντρο.
• την άμεση δημοκρατία και τον κοι-
νοτισμό ως μια δοκιμασμένη και αξι-
όπιστη λύση. Μάλιστα παραθέτει ένα 
πλήρες μεταρρυθμιστικό έργο για 

την συγκρότηση της κοινοτικής δη-
μοκρατίας.
• την συμμετοχή των εργαζόμενων 
στα κέρδη και στις ζημιές των επιχει-
ρήσεων, τον «συντροφισμό» όπως 
τον ονομάζει, που θα αντιμετωπίσει 
ορθολογικά και δίκαια το κοινωνικό 
ζήτημα, κατά το προηγούμενο παρά-
δειγμα των Αμπελακίων και των ναυ-
τικών συντροφιών του Αιγαίου. 

Ο Μελετόπουλος κλείνοντας το 
έργο του επισημαίνει, ότι η μελέτη 
του κοινοτισμού  μπορεί  να οδηγή-
σει «σε μια βαθύτερη και ουσιαστι-
κότερη κριτική της λειτουργίας των 
δημοκρατικών θεσμών», που θα 
συμβάλλει «στην διαμόρφωση μια 
υπευθυνότερης αντίληψης της δημο-
κρατικής συμμετοχής και μιας στά-
σης πλησιέστερης προς το αρχαιο-
ελληνικό πρότυπο της άμεσης δημο-
κρατίας» (σελ. 422).

Σε αυτό τον στόχο, δηλαδή στην 
μελέτη του κοινοτισμού , αλλά και του 
νεοελληνισμού  ευρύτερα, το βιβλίο 
του Μελετόπουλου, αποτελεί μια ση-
μαντική συνεισφορά, διότι θεμελιώ-
νεται στην κοπιαστική και σε βάθος 
έρευνα, στην  προσήλωση στην επι-
στημονική δεοντολογία, αλλά  και δι-
ότι ο ίδιος  παρέμεινε ένας στοχαστής 
που δεν εντάχθηκε ούτε στα ήθη, ούτε 
στις ιδεοληψίες που άνθησαν και κυ-
ριάρχησαν στην μεταπολίτευση. 

Σπύρος Κουτρούλης

ΒΙΒΛΙΟ

Κοινοτισμός
Παρουσίαση του βιβλίου του Μ. Μελετόπουλου για τον Κοινοτισμό 
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> Ο Κ. Πολάνυι, στο  έργο 
του, Ο μεγάλος μετασχη-
ματισμός1 αναπτύσσει με 
τέτοια αρτιότητα τις μη οι-

κονομικές παραμέτρους του καπι-
ταλισμού, ώστε ο Καστοριάδης να 
το συγκρίνει σε σημασία με τις πιο 
εύστοχες  σελίδες του Κ. Μαρξ χα-
ρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικό»2.

Ανάμεσα στις πολλές ενδιαφέ-
ρουσες σκέψεις που διατυπώνει ο 
Κ. Πολάνυι διακρίνουμε την κατα-
στροφή του προσώπου, καθώς ο 
καπιταλισμός, η «αγορά», το απο-
σπά από τις παραδοσιακές μορφές 
κοινότητας.

Όπως επισημαίνει, η διάλυση 
αυτή θα οδηγήσει τις ανθρώπινες 
κοινότητες στην Ευρώπη ή και σε 
άλλες ηπείρους στα όρια της λιμο-
κτονίας: «Ο διαχωρισμός της εργα-
σίας από τις υπόλοιπες δραστηριό-
τητες της ζωής και η υπαγωγή της 
στους νόμους της αγοράς ισοδυνα-
μούσε με την εκμηδένιση όλων των 
οργανικών μορφών ύπαρξης και 
την αντικατάστασή τους από έναν 
διαφορετικό, ατομικιστικό τύπο ορ-
γάνωσης… Μια τέτοια καταστροφι-
κή προοπτική εξυπηρετούσε με τον 
καλύτερο τρόπο η αρχή της ελευθε-
ρίας των συμβάσεων. 

Πρακτικά, αυτό σήμαινε  ότι 
όλες οι μη συμβλητές μορφές οργά-
νωσης της συγγένειας, γειτνίασης, 
επαγγέλματος και λατρείας θα εξα-
φανίζονταν, επειδή απαιτούσαν την 
προσήλωση του ατόμου και περιό-
ριζαν έτσι την ελευθερία του. Η πα-
ρουσίαση αυτής της αρχής, ως αρ-
χής της μη παρέμβασης, όπως έκα-
ναν οι φιλελεύθεροι, ήταν απλώς 
έκφραση μιας βαθιά ριζωμένης 
προκατάληψης υπερ μιας συγκε-
κριμένης μορφής παρέμβασης, η 
οποία θα κατέστρεφε τις ανθρώπι-
νες σχέσεις που δεν μπορούσαν να 
καταλήξουν σε συμβάσεις και θα 
απέτρεπε τον αυθόρμητο ανασχη-
ματισμό τους. 

Σήμερα, η συνέπεια αυτή της 
εδραίωσης της αγοράς εργασίας 
είναι καταφανής στις αποικιοκρα-
τούμενες χώρες. Οι ιθαγενείς ανα-
γκάζονται να πουλήσουν την εργα-
σία τους για να επιβιώσουν οικονο-
μικά. Γι’ αυτό, πρέπει να καταστρα-
φούν οι παραδοσιακοί τους θεσμοί 
και να αποτραπεί η αναβίωσή τους, 
εφ’ όσον κατά κανόνα το άτομο στην 

πρωτόγονη κοινωνία δεν απειλείται 
από λιμοκτονία, εκτός αν αντιμετω-
πίζει έναν τέτοιο κίνδυνο ολόκληρη 
κοινωνία. Στο γαιοκτητικό σύστημα 
kraal των Καφίρ, για παράδειγμα, 
«η ένδεια είναι αδύνατη οποιοσδή-
ποτε χρειάζεται βοήθεια, την λαμβά-
νει ασυζητητί». Κανένας Κβακιούτλ 
«δεν διέτρεχε ποτέ τον κίνδυνο να 
πεινάσει». «∆εν υπάρχει λιμοκτο-
νία σε κοινωνίες που ζουν στα όρια 
της επιβίωσης». Η αρχή της προ-
στασίας από την έλλειψη εφαρμο-
ζόταν και στην ινδική αγροτική κοι-
νότητα και, θα μπορούσαμε να προ-
σθέσουμε, σχεδόν σε όλους τους τύ-
πους κοινωνικής οργάνωσης μέχρι 
περίπου τις αρχές του 16ου αιώνα 
στην Ευρώπη, όταν οι σύγχρονες 
αντιλήψεις για τους φτωχούς, διατυ-
πωμένες από τον ανθρωπιστή Βιβ, 
συζητήθηκαν από τη Σορβόννη»3. 

Ό,τι έχει συμβεί στους ιθαγενείς 
πληθυσμούς, προηγήθηκε στους 
λευκούς πληθυσμούς. Η απειλή 
της φυσικής εξόντωσης από την 
πείνα είχε ως απαραίτητη προϋπό-
θεση «να καταστραφεί η οργανική 
κοινωνία, που δεν ανεχόταν τη λι-
μοκτονία του ατόμου»4.  

Ο Καστοριάδης θεωρούσε ότι 
η δυτική τεχνική, αν είχε κάποιες 
πιθανότητες να λάβει θετικές δια-
στάσεις, θα έπρεπε να αφομοιωθεί 
μέσα σε μορφές αυθεντικής κοινω-

νικότητας που υπάρχουν στις κοι-
νότητες των «υπανάπτυκτων» χω-
ρών. ∆ηλαδή οι λαοί της ∆ύσης 
«να μάθουν απ’ αυτές τις χώρες κάτι 
που έχουν ξεχάσει και να εμπνευ-
στούν από αυτό, για να ξαναζωντα-
νέψουν αληθινά κοινοτικές μορφές 
ζωής»5. 

Αν και ομολογεί ότι υπάρχουν 
παραδόσεις, όπως η παράδοση 
από την οποία και ο ίδιος κατάγεται,  
που μπορούν να παίξουν σωτήριο 
ρόλο, αδυνατεί να κατανοήσει τις 
αξιακές προϋποθέσεις τους, ίσως 
επειδή αυτές έχουν έναν ιεροθρη-

σκευτικό χαρακτήρα: «Στη χώρα 
απ’ όπου έρχομαι, η γενιά των παπ-
πούδων μου δεν είχε ακούσει ποτέ 
να γίνεται λόγος για μακροπρόθε-
σμη σχεδιοποίηση, για εξωτερι-
κότητες, για μετακίνηση των ηπεί-
ρων ή για διαστολή του Σύμπαντος. 
Όμως, εξακολουθούσαν, και στα 
γηρατειά τους ακόμη, να φυτεύουν 
ελιές και κυπαρίσσια, χωρίς να τους 
απασχολούν ζητήματα κόστους και 
απόδοσης. Ήξεραν ότι θα πέθαιναν 
κι ότι θα έπρεπε να αφήσουν τη γη 
σε καλή κατάσταση για τους επερ-
χόμενους, αλλά ίσως και για τη γη 
την ίδια. Ήξεραν ότι, οποιαδήπο-
τε “ισχύ” κι αν είχαν, η ισχύς αυτή 
δεν θα είχε ευεργετικά αποτελέσμα-
τα αν δεν υπάκουαν στις εποχές, αν 
δεν πρόσεχαν τους ανέμους και δεν 
σέβονταν την ευμετάβολη Μεσό-
γειο, αν δεν έκοβαν τα δέντρα την 
ώρα που έπρεπε και δεν άφηναν 
στο μούστο τον καιρό που του χρει-
αζόταν για να γίνει. ∆εν σκέφτονταν 
με όρους απειρότητας –ίσως να μην 
καταλάβαιναν και την έννοια της λέ-
ξης· όμως δρούσαν, ζούσαν και πέ-
θαιναν σε ένα χρόνο αληθινά χωρίς 
τέλος. Προφανώς η χώρα δεν είχε 
ακόμη αναπτυχτεί»6.

Ο Καστοριάδης διαβλέπει, ότι 
πίσω από τη δυτική λατρεία της τε-
χνικής, υπάρχει, σε νέα μορφή, η 
παλαιά λατρεία της ισχύος. Όμως αν 

παλαιότερα υπήρχαν διαφορετικοί  
και ενδιαφέροντες πολιτισμοί, σή-
μερα «οι χώρες πια δεν διαφέρουν 
πραγματικά η μία από την άλλη»7.  
Ο δυτικός κόσμος κατέστρεψε την 
ιδέα της Φύσης, διαμέσου των επι-
στημονικών και βιομηχανικών του 
δημιουργημάτων, δηλαδή «μέσω 
μιας ερμηνείας και μιας πραγμάτω-
σης, ‘‘θεωρητικής’’ και ‘‘πρακτικής’’, 
του ‘‘Λόγου’’- μιας ειδικής ερμηνεί-
ας και πραγμάτωσης,  τραβηγμένης 
στα έσχατα όριά της»8. 

Ακόμη χειρότερα, η διακήρυξη 
από την ∆ύση της «απόλυτης ελευ-
θερίας», είναι πολύ πιθανόν «να 
προκαλέσει την πτώση στην άβυσ-
σο της απόλυτης δουλείας. Ήδη από 
τώρα η ∆ύση είναι δούλη της ιδέας 
της απόλυτης ελευθερίας. Η ελευ-
θερία, που άλλοτε την εννοούσαν 
ως «συνειδητοποίηση της αναγκαι-
ότητας» ή ως αίτημα της ικανότητας 
να δρούμε σύμφωνα με τον καθαρά 
ηθικό κανόνα, έχει γίνει ελευθερία  
γυμνή, ελευθερία ως καθαρή αυ-
θαιρεσία (Will-kur). Η απόλυτη αυ-
θαιρεσία είναι το απόλυτο κενό· το 
κενό πρέπει να γεμίσει και γεμίζει 
με “ποσότητες”»9.

Η κοινότητα δεν είναι μόνο πα-
ράδοση, αλλά και προοπτική για το 
μέλλον. Για την ακρίβεια, είναι η 
προϋπόθεση για να υπάρξει αυθε-
ντική κοινωνικότητα, σχέσεις κοι-
νότητας προσώπων, να εξαλειφθεί 
η πείνα, να επιβιώσει η βιολογική 
ύπαρξη του ανθρώπου.  

Σημειώσεις:
1 Κ. Πολάνυι, Ο μεγάλος μετασχη-
ματισμός, μετάφραση Κώστα Γα-
γανάκη, εκδόσεις Νησίδες, Αθήνα 
Φεβρουάριος 2007.
2 Κ. Καστοριάδης, Η «ορθολογικό-
τητα» του καπιταλισμού, μετάφρα-
ση Κ. Σπαντιδάκης - Ζωή Χριστοφί-
δου-Καστοριάδη, εκδόσεις Ύψιλον, 
Αθήνα, ∆εκέμβριος 1998.
3 Κ. Πολάνυι, Ο μεγάλος μετασχη-
ματισμός, ό. π., σ. 161.
4  Ό. π., σ.163.
5 Κ. Καστοριάδης, Χώροι του αν-
θρώπου, μετάφραση Ζήσης Σαρί-
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σ. 56.
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Η σημασία της κοινότητας

Κ. Πολάνυι - Κ. Καστοριάδης

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
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Στο γαιοκτητικό σύστημα kraal των Καφίρ, για παράδειγμα, «η ένδεια είναι αδύνατη οποιοσδήποτε χρειά-
ζεται βοήθεια, την λαμβάνει ασυζητητί». Κανένας Κβακιούτλ «δεν διέτρεχε ποτέ τον κίνδυνο να πεινάσει».
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Το 1868 η Κρητική Επανάστα-
ση κατά της οθωμανικής κα-
τοχής του νησιού συμπλήρω-
νε τον δεύτερό της χρόνο. Οι 
επαναστάτες, μη έχοντας κατα-
φέρει ένα καίριο πλήγμα στον 
εχθρό, διεξήγαγαν έναν εκτε-
ταμένο ανταρτοπόλεμο φθο-
ράς του αντιπάλου, ο οποίος, 
ως επί το πλείστον, ήταν οχυ-
ρωμένος στις μεγάλες παρά-
κτιες πόλεις, απ’ όπου διενερ-
γούσε κάθε τόσο επιδρομές 
στην ενδοχώρα. Ταυτόχρονα, ο 
τουρκικός στόλος είχε αποκλεί-
σει ναυτικά το νησί, επιχειρώ-
ντας έτσι να στερήσει τα πολε-
μοφόδια από τους επαναστάτες 
και να σταματήσει την απόβα-
ση Ελλήνων και ξένων εθελο-
ντών από την ηπειρωτική Ελ-
λάδα. Η Κρήτη, ωστόσο, είναι 
πολύ μεγάλο νησί, με εκτετα-
μένο μήκος ακτογραμμής και 
ανάγλυφο, για να καταφέρει ο 
τουρκικός στόλος να την απο-
κλείσει αποτελεσματικά, και η 
απόβαση εθελοντών στους δι-
άφορους κρυφούς ορμίσκους 
της δεν σταμάτησε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επανάστασης.

Α 
νάμεσα στους φιλέλλη-
νες που κατάφεραν να 
σπάσουν τον τουρκικό 
ναυτικό αποκλεισμό και 

να περάσουν στη μεγαλόνησο ήταν 
και ο 70χρονος Αμερικανός μηχα-
νικός δρ. Έντουαρντ Φέυ, ο οποί-
ος έφτασε στην Κρήτη τον Μάιο 
του 1868. Ο Φέυ είχε καταπλεύσει 
στην Κρήτη από τη Νεάπολη Λα-
κωνίας μέσω Κυθήρων και Αντικυ-
θήρων και είχε φέρει μαζί του «κα-
ταστρεπτικές μηχανές», για να τις 
θέσει στην υπηρεσία των επανα-
στατών και να τις δοκιμάσει «εν και-
ρώ μάχης». Στην πραγματικότητα 
επρόκειτο για προκατασκευασμέ-
νες εκρηκτικές συσκευές (sub-terra 
shells, devices), προδρόμων της κα-
τοπινής νάρκης κατά προσωπικού, 
πειραματικές εφαρμογές των οποί-
ων είχαν σημειωθεί κατά τον αμε-
ρικανικό εμφύλιο (1861-1865). Ο 
Φέυ, αμετανόητος λάτρης της πε-

ριπέτειας, τζογαδόρος και τυχοδι-
ώκτης, ήταν αποφασισμένος, παρά 
τα 70 του χρόνια, να γράψει ιστορία 
στην Κρήτη και να χρησιμοποιή-
σει το εν λόγω όπλο σε πραγματικές 
συνθήκες μάχης, «υπέρ των επανα-
στατικών δυνάμεων».

Κατά τον πρόξενο της Ελλάδος 
στα Χανιά, Σακκόπουλο, «το μέγε-
θος των συσκευών αυτών είναι 70 
εκατοστά του μέτρου, είναι κατα-
σκευασμέναι εκ ψευδαργύρου (τσί-
γκου), έχουσι σχήμα κιβωτίου και 
χωρητικότηταν 15 περίπου οκάδων 
πυρίτιδος. Αναφλέγονται δε όχι διά 
ηλεκτρικού σύρματος, αλλά διά μη-
χανισμού εν είδει ωρολογίου».

Η προσωρινή κυβέρνηση της 
Κρήτης έφερε σε επαφή τον Φέυ 
με τον γενικό οπλαρχηγό Ηρακλεί-
ου, επίσης 70άχρονο βετεράνο των 
κρητικών επαναστάσεων του 1821-
30 και 1841, Μιχαήλ Κόρακα, ο 
οποίος συμφώνησε αμέσως να λά-
βει μέρος στο προτεινόμενο εγχεί-
ρημα. Για την ιστορία, η συνάντη-
ση των δύο έγινε υπό τη συνοδεία 
ρακής και όσο η νύχτα προχωρού-
σε, τόσο οι όποιοι ενδοιασμοί για 
το εκτελέσιμο του σχεδίου αφήνο-
νταν κατά μέρος. Υπήρχε, βέβαια, 
μια πολύ βασική προϋπόθεση στο 
σχέδιο, η οποία έπρεπε να επιτευ-
χθεί οπωσδήποτε, αν οι επαναστά-
τες ήθελαν να στεφθεί με επιτυχία 
η επιχείρηση: Οι νάρκες ανατινά-
ζονταν με ωρολογιακό και όχι με 
κρουστικό μηχανισμό και ο εχθρός 
έπρεπε να βρίσκεται πάνω ή πολύ 
κοντά σ’ αυτές την καθορισμένη 
ώρα της ανατίναξης. Αν λάβει δε 
κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο στό-
χος που επιλέχθηκε ήταν μια τουρ-
κική μονάδα ιππικού και ότι υπήρ-
χε η δυνατότητα για μία μόνο διαδο-
χική ανάφλεξη των τριών υπαρχου-
σών ναρκών, τότε κάθε πιθανότητα 
επιτυχίας εξαρτιόταν από ελιγμούς 
απολύτου ακριβείας.

Το παράτολμο, λοιπόν, σχέ-
διο είχε ως εξής: Ένα σώμα ιππι-
κού των Ελλήνων επαναστατών θα 
παρενοχλούσε τις τουρκικές δυνά-
μεις που βρίσκονταν έξω από τα τεί-
χη του Ηρακλείου και, μόλις η κύ-
ρια δύναμη των Τούρκων θα έβγαι-
νε από το κάστρο για να τους κατα-
διώξει, οι ιππείς θα τους παρέσυραν 

στη θέση Σερβιλή Μολυβοχώματα, 
μόλις 8 χιλιόμετρα δυτικά της πό-
λης του Ηρακλείου. Εκεί, τη νύχτα 
της 15ης προς 16η Μαΐου, ο Φέυ 
είχε θάψει τις τρεις νάρκες σε βάθος 
μιας οργιάς (1,80 μ.), με ώρα εκπυρ-
σοκρότησης τη 12η της επομένης.

Πράγματι, το πρωί της 16ης, 300 
ιππείς, με επικεφαλής τον ίδιο τον 
Κόρακα, εφόρμησαν στην πεδιά-
δα του Ηρακλείου και έπληξαν το 
τουρκικό τμήμα που στρατωνιζόταν 
έξω από το τείχος, στο χωριό Γάζι 
Μαλεβιζίου. Ακολούθησε 2ωρη 
σύγκρουση, ενώ ισχυρές τουρκι-
κές ενισχύσεις βγήκαν από το Ηρά-
κλειο με κατεύθυνση το σημείο της 
μάχης. Όπως έγραψε αργότερα ο 
Κόρακας, «υποχωρήσαμε χωρίς 
επαφή με το εχθρικό ασκέρι διότι 
επλησίαζεν ο χρόνος της εκπυρσο-
κροτήσεως των μηχανών και έπρε-
πε να ελκύσωμε τον εχθρόν επί των 
μηχανών και να τον κρατήσωμεν 
εκεί». Όντως, ο ελιγμός πέτυχε και 
στις 12 ακριβώς «αι μηχαναί, η μία 
μετά την άλλην, εις δύο λεπτών χρο-
νικόν διάστημα, εκπυρσοκρότησαν 
και πολλούς των εχθρών εφόνευ-
σαν, ηκρωτηρίασαν και εις τον αέ-
ραν ανετίναξαν», ενώ οι υπόλοιποι 
υποχώρησαν ατάκτως υπό την κα-
ταδίωξη του ελληνικού σώματος ιπ-
πικού. Ο δε Φέυ που παρακολου-
θούσε από κοντινό ύψωμα, στρε-

φόμενος προς τον διερμηνέα του, 
Σακκοράφα, σχολίασε δηκτικά ότι 
«μάλλον υπερβάλαμε ελαφρώς με 
την γόμωσιν, ο κρατήρ τοιούτος θα 
μπορούσε να βρίσκεται εις την Σε-
λήνην».

Οι ελληνικές πηγές ανεβάζουν 
τον αριθμό των Τούρκων νεκρών 
σε 36-40 συμπεριλαμβανομένων 
και 18 τυφλωθέντων. Ο Έλληνας 
πρόξενος Σακκόπουλος αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ότι «τα πολεμι-
κά αυτά εργαλεία μεγίστην εντύπω-
σιν προκάλεσαν εις τους Τούρκους 
και καθ’ υπερβολήν εφόβισαν τον 
στρατόν, όστις εις παν βήμα φοβεί-
ται μην απαντήσει τοιούτα, ενώ το 
ηθικόν των επαναστατών κρίνεται 
ύψιστον». Ο Έντουαρντ Φέυ, στο λα-
κωνικό του τηλεγράφημα προς την 
Αθήνα, ενημέρωσε την κυβέρνηση 
ικανοποιημένος πως, «με την βοή-
θεια του Κυρίου, δόξα άφθονος διά 
μίαν ημέραν».

Χαρακτηριστικά, στο διήγημα 
του Ιωάννη Κονδυλάκη «Η καμπά-
να», αναφέρεται ότι το 1878 τα βλέ-
φαρα του Τούρκου Φεζομουσταφά 
ήταν «ανεστραμμένα από εγκαύμα-
τα», διότι «κατά το ’68 είχε ανατινα-
χθεί με άλλους Τούρκους από μίαν 
υπόνομον, την οποία κατασκεύασε 
ο Αμερικανός Φέυ».

Τελικά, η επανάσταση της Κρή-
της του 1866-69 δεν ευοδώθηκε, 
καθώς δεν κατορθώθηκε από κα-
μία από τις δύο αντιμαχόμενες πα-
ρατάξεις να δοθεί ένα πραγματι-
κά μεγάλο χτύπημα στον αντίπαλο. 
Ο ανταρτοπόλεμος συνεχίστηκε με 
ενέδρες των Ελλήνων επαναστατών 
και αντεπιθέσεις και καταστροφές 
χωριών από τη μεριά των Τούρκων. 
Οι μεγάλες δυνάμεις δεν προσανα-
τολίζονταν στην περαιτέρω φθο-
ρά της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
και οι φιλέλληνες πολεμιστές απο-
χώρησαν σιγά σιγά από τη μεγαλό-
νησο. Κατά κάποιον τρόπο, η ενσω-
μάτωση της Κρήτης στην Ελλάδα 
ακολούθησε την πορεία της νάρκης 
κατά προσωπικού, η οποία χρησι-
μοποιήθηκε κατά κόρον στον Α΄ Π. 
Π. Έπρεπε να περάσουν 40 και πλέ-
ον χρόνια για να ωριμάσουν οι συν-
θήκες για την αποτίναξη του τουρ-
κικού ζυγού και την απελευθέρωση 
του νησιού. 

Επρόκειτο για προκατασκευασμένες εκρηκτικές συσκευές, προδρό-
μων της κατοπινής νάρκης κατά προσωπικού...

«∆όξα άφθονος διά μίαν ημέραν»
Η πρώτη παγκοσμίως χρήση νάρκης εδάφους στην Κρητική Επανάσταση του 1866-69

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Τ 
ο στοίχημα που ο Έκτο-
ρας Λυγίζος έβαλε με 
την πρώτη του μεγά-
λου μήκους ταινία είναι 

υψηλού ρίσκου και βγαίνει κερδι-
σμένος εν τέλει. Το αγόρι τρώει το 
φαγητό του πουλιού είναι μια ται-
νία που κατορθώνει να διατηρήσει 
την πολυπρισματικότητα του θέ-
ματός της και να μείνει ανοιχτή σε 
πολλές προσεγγίσεις, πέρα από το 
προφανές: ανεργία, πείνα και απο-
κλεισμός στην Αθήνα του Μνημο-
νίου. 

Το πρώτο κέρδος για τον νέο 
δημιουργό είναι ότι εξαρχής ανα-
μετρήθηκε, χωρίς να συντριβεί, 
με δύο γιγάντια μεγέθη του σύγ-
χρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού: 
τον Νορβηγό Κνουτ Χάμσουν, του 
οποίου διασκευάζει το υπαρξιστικό 
μυθιστόρημα Πείνα, και τον μέγι-
στο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, που 
η άριά του «Ελέησόν με, Θεέ μου» 
(Erbarme dich, mein Gott), από τα 
«Κατά Ματθαίον Πάθη», συγκρο-
τεί τον πυρήνα της υπόθεσης του 
έργου. Μάλιστα, ανεπαισθήτως, η 
άρια του Μπαχ συνδέει τον Λυγίζο 
και με ένα άλλο έργο: τη Θυσία του 
Ταρκόφσκι. Η προτελευταία σκηνή  
του έργου, με τον Γιώργο, τον ήρωα, 
να τραγουδά την άρια μέσα στην 
εκκλησία, τη στιγμή που η ώριμη 
κυρία, που βρίσκεται λίγο μακρύτε-
ρά του, γυρίζει και κοιτά με δάκρυα 
στα μάτια, είναι μια σκηνή αντάξια 
του μεγάλου Ρώσου δασκάλου.

«Ελέησόν με, Θεέ μου / χάρη 
στα δάκρυά μου! Ιδές με, καρδιά 
και μάτια / ενώπιόν σου πικρά 
κλαίνε. Ελέησόν με, Θεέ μου». 
Η προσευχή του Μπαχ, που την 
ακούμε στην ακρόαση του νέου 
τενόρου, στη δεύτερη κιόλας σκηνή 
του έργου, είναι κάτι σαν την εσω-
τερική φωνή του ήρωα, του Γιώρ-
γου, νέου ως είκοσι τριών ετών, 
κατάμονου, άνεργου, πεινασμένου, 
στην Αθήνα του 2012. Η πείνα, που 
δεν είναι, βεβαίως, μόνο για τροφή, 
είναι η έσχατη απελπισία. Σε πολλά 
μπορεί να συνηθίσει ο άνθρωπος, 
στην πείνα και τη δίψα αδύνατον, 
αφού είναι θάνατος. Είναι μαζί, η 
πείνα, και το ανακλαστικό της ζωής. 

Μόνον οι ζωντανοί, οι πραγματικοί 
άνθρωποι, πεινούν και διψούν. Σε 
τόσο βαθιά νερά βουτά ο Λυγίζος. 
Πήρε την (μικρή, ψηφιακή) κάμε-
ρά του στο χέρι κι ακολούθησε τον 
Γιώργο από πολύ κοντά, από το 
ύψος του ώμου του συνήθως, ώστε 
να φαίνεται καθαρά ο άνθρωπος 
που βαδίζει μπροστά μας. Και σί-
γουρα δεν πνίγηκε ο σκηνοθέτης 
μας. Κατάφερε, παρά τις δυσκολί-
ες, να επιζήσει στο τέλος, κι αυτός, 
όπως ο ήρωας και το καναρίνι του, 
που μοιράζονται την ίδια μοίρα και 
την ίδια τροφή. Κι αν ο άνθρωπος 
τρώει την τροφή του πουλιού, γί-
νεται κι αυτός λίγο πουλί. Σαν τον 
Γιώργο. Τριγυρίζει στην Αθήνα 
σχεδόν αόρατος, κουβαλώντας πά-
ντα ένα κρυφό μήνυμα, σαν τα που-
λιά, ή μια κραυγή. Η κανονικότητα 
της ζωής είναι επίπλαστη, εφ’ όσον 
υπάρχουν αυτός και το καναρίνι 
του και πεινούν.

∆εν θέλω να πω με όλα αυτά 
πως η ταινία είναι ένα αριστούργη-
μα. Άλλωστε τα «αριστουργήματα» 

είναι ένα διαρκές πρόβλημα για 
τον ελληνικό κινηματογράφο. Ή, 
όπως το έλεγε παλαιότερα ο Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, «ο ελληνικός 
κινηματογράφος δεν πάει πουθενά, 
γιατί κάθε ταινία του είναι σταθ-
μός.». Πολλές φορές, την αμηχα-
νία μας μπροστά σε ένα έργο την 
σπρώχνουμε εύκολα κάτω από 

μια βαριά λέξη και νομίζουμε ότι 
ξεμπλέκουμε μαζί του. ∆εν έχει ση-
μασία, λοιπόν, αν η ταινία Το αγόρι 
τρώει το φαγητό του πουλιού είναι 
αριστούργημα. Αυτό που ίσα ίσα 
δείχνει την αξία της είναι ότι μας 
δημιουργεί αμηχανία. Κάποιοι θα 
δουν στην ταινία μια διαμαρτυρία. 
Εύκολα καταλαβαίνουν όμως πως 
δεν είναι μόνο μια διαμαρτυρία. 
Άλλοι ίσως τη δουν σαν μια παρα-
βολή για την ύπαρξη των αγγέλων. 
Μόνον οι άνθρωποι όμως πεινούν. 
Η ταινία μένει επομένως ανοιχτή σε 
πολλές αναγνώσεις. Κι αυτό πρέπει 
να το πιστώσουμε στον δημιουργό 
της. Ελπίζουμε στην τόλμη του.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο 
Γιώργος της ταινίας, μπορεί να θε-
ωρηθεί συνδημιουργός της. Η πα-
ρουσία του στο έργο είναι δεσπό-
ζουσα. Άλλωστε ο ίδιος ο σκηνοθέ-
της έχει πει πως έγραψε το σενάριο 
πάνω του. ∆ίκαιη η βράβευσή του 
στη Θεσσαλονίκη και στα βραβεία 
της «Ακαδημίας». Η ταινία βραβεύ-
τηκε από τη ∆ιεθνή Ένωση των  κρι-

τικών (F.I.PRES.CI.) και έχει κάνει 
μια ενθουσιώδη πορεία σε διεθνή 
φεστιβάλ, αρχίζοντας από το Κάρ-
λοβι Βάρι, όπου συμμετείχε πέρυσι 
στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό. Παίζουν 
ο Γιάννης Κομματάς, στο ρόλο του 
ηλικιωμένου, η Λίλα Μπακλέση, 
η νέα, και η Κλεοπάτρα Περάκη, 
η ώριμη γυναίκα στην εκκλησία. 
Αυστηρός και συνεπής στην κινη-
ματογραφική του γλώσσα ο Έκτωρ 
Λυγίζος, θεμελιώνει ένα δικό του 
ύφος αρκετά ενδιαφέρον. ∆εν μου 
φαίνεται σκόπιμο να αναφερθώ σε 
τυχόν, επί μέρους, αδυναμίες, που 
οφείλονται, νομίζω, στην αμηχανία 
που και ο ίδιος ο σκηνοθέτης μοιά-
ζει να είχε απέναντι στο θέμα του. Η 
χυδαιότητα του (κενού) στυλ, άλλω-
στε, που χαρακτηρίζει την περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα του κινηματο-
γράφου μας, δεν αφήνει περιθώρια 
γόνιμης ανάδυσής του. Παρ´ όλα 
αυτά ο Λυγίζος κράτησε χωρίς να 
λυγίσει και το αποτέλεσμα τον δι-
καιώνει.

Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού
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Αθήνα 
18/05/2013 |   
Η διαμόρφωση της 
βασκικής εθνικής
συνείδησης: μια 
πορεία 4 αιώνων 
Το Σάββατο  στις 7.30 μμ 
θα πραγματοποιηθεί συ-
ζήτηση με τον συγγραφέα 
Μπερνάρντο Ατσάγα, στον 
χώρο του Άρδην , Ξενοφώ-
ντος 4 στο Σύνταγμα.

Αθήνα  
22/05/2013  |
Η Συρία και η γεω-
πολιτική της Ανα-
τολικής Μεσογείου
Το περιοδικό Άρδην διορ-
γανώνει εκδήλωση την Τε-
τάρτη 22 Μαΐου, στις 7.30 
μ.μ. με ομιλητές τους: Γιώρ-
γο Καραμπελιά, Βαγγέλη 
Πισσία, δρ. ∆ιεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων και Σω-
τήρη Ρούσσο, καθηγητή 
Παν/μιου Πελοποννήσου. 
Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στον χώρο πο-
λιτικής και πολιτισμού του 
Άρδην, Ξενοφώντος 4, 6ος 
όροφος (Σύνταγμα)

Αθήνα 
23/05/2013 |   Ἡ 
ἀνάγκη στροφῆς 
180 μοιρῶν στό 
θέμα τῆς γλωσ-
σικῆς διδασκαλίας, 
Την Πέμπτη  στις 19.30 θα 
πραγματοποιηθεί συζήτη-

ση με τον φιλόλογο Χρί-
στο ∆άλκο στον χώρο πο-
λιτικής και πολιτισμού του 
Άρδην, Ξενοφώντος 4, 6ος 
όροφος (Σύνταγμα). 

Αθήνα 
24/05/2013 | 
Ρεμπέτικη βραδιά

Την Παρασκευή στις 9 
μ.μ. στον χώρο πολιτικής 
και πολιτισμού του Άρδην, 
Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, 
Σύνταγμα θα πραγματοποι-
ηθεί ρεμπέτικη βραδιά.

Αθήνα 
29/05/2013 | Πα-
ρουσίαση του βι-
βλίου
Κοινωνική Οικο-
νομία: 
θεωρία, εμπειρία, 
προοπτικές 
Την Τετάρτη  στις 19.30 θα 
γίνει παρουσίαση του συλ-
λογικού τόμου Κοινωνική 
Οικονομία: 
θεωρία, εμπειρία, προοπτι-
κές (επιμέλεια: Κωνσταντί-
νος Γεώρμας).

Θεσσαλονίκη 
23/05/2013 | αφι-
έρωμα στον βρα-
βευμένο σκηνοθέ-
τη ∆ημήτρη Κου-
τσιαμπασάκο

Μικρό αφιέρωμα στον βρα-

βευμένο σκηνοθέτη ∆ημή-
τρη Κουτσιαμπασάκο.
Προβολή των ταινιών: «Ο 
Ηρακλής ο Αχελώος και 
η γιαγιά μου», 1997, Ντο-
κιμαντέρ, 30΄, και «ΥΨΩ-
ΜΑ 33», 1998, Μυθο-
πλασία, 43΄. Η προβο-
λή θα γίνει παρουσία του 
σκηνοθέτη! Ώρα έναρξης 
19.00 (Σχετικό link: www.
koutsiabasakos.gr ).  Στο 
χώρο του Άρδην Βαλαωρί-
του 1 & ∆ωδεκανήσου. 

Θεσσαλονίκη 
29/05/2013 | Η 
Κύπρος στην κυρι-
αρχία των δυτικών
Η ομάδα μελέτης του Άρ-
δην Θεσ/κης θα πραγματο-
ποιήσει ανοιχτή συζήτηση 
με θέμα: «Η Κύπρος στην 
κυριαρχία των δυτικών 
(1191-1571). Στις 19.30 
στο χώρο του Άρδην, Βαλα-
ωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου. 

Θεσσαλονίκη 
29/05/2013 | Η 
ζωγραφική στην 
αρχαιότητα 
Παρουσίαση με προβολή 
πολυμέσων του θέματος «Η 
ζωγραφική στην αρχαιότη-
τα - Η τετραχρωμία του Πο-
λυγνώτου» από τον καταξι-
ωμένο Θεσσαλονικιό ζω-
γράφο Κωνσταντίνο Πα-
λιάν. Ώρα έναρξης 20.00. 
Στο χώρο του Άρδην Βαλα-
ωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου. 

   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, προβολές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας
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Αναζητώντας τη σύνθεση • Για ένα πατριωτικό εναλλακτικό κίνημα • Το ελληνι-
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ποθέσεις; • Ελλάδα - Κύπρος: Ενιαία στρατηγική • Μνημονεύετε Κων. Καβάφη 

92ο τεύχος του Άρδην

Σε αυτό το Άρδην θα διαβάσε-
τε ένα εκτενές κείμενο της Κί-
νησης Πολιτών Άρδην, ανα-
δρομή στη μακρά πολιτική 
διαδρομή ενός ρεύματος, που 
με διάφορες ονομασίες, συμ-
μετέχει στα πολιτικά πράγμα-
τα, από το κίνημα του 1-1-4, 
στα 1963 έως το πρόσφατο κί-
νημα των Αγανακτισμένων το 
2011, έχοντας πάντα ως πυξί-
δα την αναζήτηση της σύνθε-
σης, όρο απαραίτητο για μια 
χώρα σταυροδρόμι πολιτισμών 
και συγκρούσεων. Η πρόσφα-

τη κυπριακή κρίση κατέστησε 
αναγκαία την επαναπροσέγγι-
ση Ελλάδας και Κύπρου, και ο 
Γιώργος Τοζίδης αναφέρεται 
στην αναγκαιότητα μιας κοινής 
στρατηγικής των δύο κρατών 
του Ελληνισμού.
Συνεχίζουμε τη σειρά αφιερω-
μάτων στον ελληνικό λαϊκό πο-
λιτισμό, με την παρουσίαση του 
θεάτρου σκιών. Το θέατρο 
σκιών, το «μόνο ελληνικό θέα-
τρο σήμερα» κατά τον Τσαρού-
χη, αποτελεί, μαζί με το ρεμπέτι-
κο βασικό στοιχείο του αστικού 

λαϊκού πολιτισμού. Στο αφιέ-
ρωμα αυτό δίνουμε τον λόγο 
σε μία σειρά καραγκιοζοπαι-
κτών που επέλεξαν να δια-
τηρήσουν την παράδοση του 
θεάτρου σκιών στα «άγονα» 
χρόνια του μεταπολιτευτικού 
εκσυγχρονισμού. Τον Γιάν-
νη Βουλτσίδη & τη Γεωργία 
Γιαννοπούλου από την ακρι-
τική Θράκη, τον καραγκιοζο-
παίκτη αλλά και ιστοριοδίφη 
Ψυχραιμία, καθώς και τους 
νεώτερους Στάθη Λαγκά-
δα, Νικόλα Αλεφραγκή και 
Τάσο Γεωργίου. Το αφιέρω-
μα πλαισιώνουν αποσπάσμα-
τα κειμένων του Μενέλαου 
Λουντέμη και του Νίκου Εγ-
γονόπουλου, μια παρουσία-
ση του θεάτρου σκιών της Κύ-
πρου, αναλύσεις του Μιχάλη 
Μερακλή και του Γιάννη Κι-
ουρτσάκη, του Απόστολου 
Γιαγιάννου και του Νικόλα 
∆ημητριάδη.
Ο ∆ημήτρης Γιαννάτος  στο 
κείμενό του αναζητά τη διέξο-
δό μας από το ανθρωπολογι-
κό αδιέξοδο με την ανανέω-
ση της αναφοράς στη λαϊκή 
κουλτούρα και την αλληλεγ-
γύη του κοινοτισμού. η Μα-
ρία Μαγγιώρου με αφορμή 
το έτος Κ. Καβάφη ανθολογεί 
κάποια από τα σημαντικότερα 
ποιήματα του μεγάλου Αλε-
ξανδρινού. Ο Σωτήρης Σό-
ρογκας γράφει για τον ποιητή 
Θωμά Γκόρπα και ο Γιώργος 
Κοντογιώργης παρουσιάζει 
το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά, 
Αποστασία των ∆ιανοουμέ-
νων. Τέλος, ο Σωτήρης ∆η-
μόπουλος παρουσιάζει το τε-
λευταίο βιβλίο του ∆ημήτρη 
Ραυτόπουλου, Εμφύλιος και 
Λογοτεχνία.


