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Η β’ φάση των μνημονίων μεταβάλει την Ελλάδα από χώρα σε χώρο• Ο Σαμαράς σε ρόλο μασκότ

Σήμερα
Γιάννης Ξένος

Το μεγάλο ξεπούλημα
Σελίδα 4

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Σωτήρης Ρούσσος

Ο ΤΑΡ και τα απλά ερωτήματα
Σελίδα 5
Θανάσης Τζιούμπας

ΚΕΘΕΑ:
Να πεθαίνεις στα 30;
Σελίδα 7
Σταύρος Χριστακόπουλος

Σενάρια διαρκούς χρεοκοπίας
Σελίδα 9
Τάσος Χατζηαναστασίου

Για το 16ο συνέδριο της
ΟΛΜΕ
Σελίδα 10
Αλέξανδρος Ασωνίτης

Οι αφανείς σύμμαχοι της
Τουρκίας
Σελίδα 13

εκ ΡΗΞΗΣ

Ε

δώ και πολλά χρόνια
έχουμε τονίσει πως η
Ελλάδα βρίσκεται σε
μία μετάβαση προς το
έσχατο σημείο της αποσύνθεσης.
Της μεταβολής της «από χώρα σε
χώρο». Για εκατοντάδες χρόνια
πάσκιζαν οι μεταπρατικές ελίτ να
μας μεταβάλλουν σε μια υπάκουη
αποικία της ∆ύσης. Και εύρισκαν
απέναντί τους έναν λαό που αγκιστρωμένος στα πεζούλια και τα
χωράφια του αντιστεκόταν. Έναν
λαό που ήξερε και μπορούσε να
γεννήσει τον Ρήγα, τον Μακρυ-

Μια θύελλα σε ένα ποτήρι νερό / ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ του Γιώργου Καραμπελιά, ΣΕΛΙ∆Α 3
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Η Γερμανική πολιτική

Σελίδες: 18-19

Από χώρα σε χώρο;

Του Γιώργου Καραμπελιά

γιάννη και τον Βελουχιώτη.
Στη μεταπολίτευση έκαναν ένα
βήμα πάρα πέρα. Μετέβαλλαν σε
παρασιτική την ίδια τη χώρα, που
έχασε την παραγωγή και τους
ανθρώπους της, την ιστορία της,
εν μέρει την ίδια τη γλώσσα της.
Γι’ αυτό και ο εθνομηδενισμός, οι
θεωρίες του πολυπολιτισμού και
της διάλυσης των εθνικών ταυτοτήτων, γι’ αυτό η αθρόα λαθρομετανάστευση, γι’ αυτό η σταδιακή
υποβάθμιση της άμυνας της χώρας, γι’ αυτό η εγκατάλειψη της
Κύπρου.

Προσέφεραν λοιπόν κατανάλωση και «ελευθερίες» με αντίτιμο τον εκμαυλισμό του ίδιου του
λαϊκού σώματος. ∆ηλαδή οι παρασιτικές ελίτ της χώρας, επιχειρηματίες, πολιτικοί και «διανοούμενοι», πέτυχαν σε έναν βαθμό να
παρασιτοποιήσουν τον ίδιο το λαό.
Σήμερα, μπροστά στην κρίση,
όταν διαλύεται το μεταπολιτευτικό παρασιτικό οικοδόμημα,
αντί, έστω την ύστατη στιγμή, να
ανακρούσουν πρύμναν και να
επιστρέψουν στον τόπο, την παράδοσή, την παραγωγή, ως τη μόνη

συνεκτική απάντηση στην κρίση,
προχωρούν προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Μεταβάλλουν τη
χώρα σε ένα πέρασμα. Πέρασμα
ξένων προϊόντων, ξένων πληθυσμών, ξένων δικτύων υδρογονανθράκων, ξένων λιμανιών, ξένων
σιδηροδρόμων, ξένων αεροδρομίων.
Πιστοί στην μεταπρατική, προδοτική τους φύση, τραβάνε το
σκοινί ακόμα πάρα πέρα. Επιχειρούν να μεταβάλλουν τη χώρα
σε μια no man΄s land, από όπου
οι νέοι Έλληνες θα δραπετεύουν

σε μια αδιάκοπη αιμορραγία και
όσοι μείνουν θα είναι ανήμποροι
συνταξιούχοι της πείνας, γκαρσόνια και υπηρέτες των ξένων.
Ανεπαισθήτως, λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο σκαλί και από
τη μεταπολίτευση θα βγούμε, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε
επί τέλους αυτεξούσιοι, έχοντας
αποτινάξει τα παράσιτα και τους
μεταπράτες είτε νεκροί ως έθνος
και λαός. Ας επιλέξουμε λοιπόν.
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Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2013
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

Συνδρομές
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 περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (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 συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, 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 ηλεκτρονική διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή
κοστίζει 30 ευρώ.

Στο παρά πέντε
Ο Αντρέας και
πάλι τους ενώνει!
Οι δηλώσεις του Μ. Βορίδη στο
συνέδριο της Ν∆ ότι ο Αντρέας τη
δεκαετία του ’80 κατέστρεψε την
χώρα, παραδόξως, βόλεψαν όλο
το πολιτικό σύστημα. Οι Νεοδημοκράτες χάρηκαν που άκουσαν
ότι δεν ταυτίζονται με τους Πασόκους, διότι έχουν ακόμα ιδεολογικές διαφορές μαζί τους(!).
Ο Βενιζέλος και όσοι του έχουν
απομείνει ξεσπάθωσαν ότι τους
χωρίζει "άβυσσος ιδεολογική"
από τη Ν∆, αλλά για τη σωτηρία
της χώρας πίνουν το πικρό ποτήρι να συγκυβερνούν με τους δεξιούς (!). Και την Πέμπτη 4 Ιουλίου έσπευσε ως εκκολαπτόμενος
Ανδρέας, ο Αλ. Τσίπρας να υπερασπιστεί το έργο του Αντρέα της
περιόδου 1981-85, τότε που κατήργησε τις πολιτικές διακρίσεις
κ.ά. Τελικά ο Αντρέας ακόμα τους
ενώνει όλους!
Γ.

Κλείσαμε τις
τηλεοράσεις!
Μεταξύ πολλών άλλων, το κίνημα ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ
έκανε ένα "παράπλευρο καλό".
Μετά απ’ όλα αυτά, όλο και λιγότεροι ανοίγουν τους δέκτες για να
δουν τα σκουπίδια της ιδιωτικής
τηλεόρασης. Ο χαμός της κρατικής τηλεόρασης, κατά κάποιο παράδοξο τρόπο, αποκάλυψε ακόμα
περισσότερο την γύμνια της ιδιωτικής, που επιμένει να παίζει σε
επανάληψη, ορισμένες φορές επί
δεκαπενταετία (!), τις ίδιες ηλίθιες σειρές, ενώ ο κόσμος πηδάει
απ’ τα μπαλκόνια. Πόσο μακριά,
στ’ αλήθεια, φαντάζει η εποχή
που οι τηλε-ολιγάρχες φάνταζαν
οι απόλυτοι κυρίαρχοι της χώρας!
Έπρεπε βέβαια να την καταστρέψουν πρώτα, για να δούμε το λυκόφως της παντοδυναμίας τους...

Για τον Κώστα
Σακκά
Ο Κώστας Σακκάς Θα 'πρεπε να
είχε υποβληθεί σε δίκη εδώ και

αρκετό καιρό ή να αποφυλακιστεί αναμένοντας την παραπομπή
του στη δικαιοσύνη, καθώς το μέγιστο της προφυλάκισής του έχει
παρέλθει προ πολλού. Ο ∆ένδιας,
σε μια κλασική έκφραση δεξιού
ρεβανσισμού, τον κρατά προφυλακισμένο παράνομα, παίρνοντας
στο μυαλό του "το αίμα του πίσω".
Προφανώς, σε μια αποικία χρέους, τα δημοκρατικά προσχήματα
κρατούνται ολοένα και λιγότερο
–εδώ εκδίδονται διατάγματα για
μαζικές απολύσεις, στα δικαιώματα ενός πολιτικού κρατούμενου
θα κολλήσουν; Εν πάση περιπτώσει, και εδώ η Πασοκονεοδημοκρατία δίνει ρεσιτάλ αυταρχισμού
κι ασυδοσίας. Ο οποιοσδήποτε τοποθετεί τον εαυτό του στην μεριά
της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της απελευθέρωσης αυτής
της χώρας δεν μπορεί παρά να
ζητεί να αποδοθεί δικαιοσύνη και
επί του προκείμενου. ∆εν είναι
θέμα ιδεολογικής ταύτισης, είναι
θέμα Προσώπου…

Συρία-Τουρκία-Αίγυπτος,
νυξ;
Ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους έχει
κρατήσει η αξιωματική αντιπολίτευση για τις σαρωτικές εξελίξεις
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Χλιαρές ανακοινώσεις
στο ρελαντί, και άχρωμες, άοσμες δηλώσεις από τους "καταλληλότερους" του είδους, τύπου
Ρένα ∆ούρου (αυτή που θεωρούσε τον Ερντογάν πρότυπο εκδημοκρατιστή!). Ενώ τριγύρω μας
χαλάει ο κόσμος, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να εκδίδει ανακοινωθέντα λες
και πρόκειται για το… Ανατολικό Τιμόρ. Και συνεχίζει την πεπατημένη, της "εσωτερικής αντιπολίτευσης" που είν’ η αλήθεια ότι
θυμίζει πάρα πολύ Γιωργάκη Παπανδρέου του 2008: Λεκτική σφοδρότητα και διαβεβαιώσεις για
μια νέα "αλλαγή". Πίσω από αυτό
τι άραγε να υπάρχει; Απλώς ιδεολογική αμηχανία, και ασχετοσύνη της "συλλογικής νόησης" του
κόμματος, που κατά την προηγούμενη δεκαπενταετία ακολουθούσε τον αυτόματο πιλότο της παγκοσμιοποιητικής ιδεολογίας ή
μήπως απλά δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους Αμερικάνους και
πασχίζουν να τους αποδείξουν

πως όσο "ριζοσπάστες" κι αν είναι, παραμένουν μάλλον εσωτερικού χώρου;

Πανευρωπαϊκό
"βάουτσερ";
Αυτή την φορά οι Γερμανοί φαίνεται να το έχουν παρακάνει. Αφού
διέλυσαν τις οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με συνέπεια να σαρώνει η ανεργία των
νέων, τώρα θέλουν να κατευθύνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με
πρόσχημα τάχα την "καταπολέμηση της ανεργίας" ώστε να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες σε
εργατικό δυναμικό. Αυτό το νόημα έχουν τα πανευρωπαϊκά μέτρα
για την καταπολέμηση της ανερ-

γίας, που δεν θα απορροφούν
τους πόρους τους σε εθνικό επίπεδο, αλλά στις περιοχές της Ευρώπης όπου υπάρχει ακόμα ενεργή ζήτηση εργαζομένων. Κοινώς,
θα βάλουμε την Ε.Ε. να λειτουργεί
ως γραφείο εύρεσης κωπηλατών
για την δική τους γαλέρα...

Αιδώς Αργείοι
Τό πόσο μεγάλη είναι η παρακμή της χώρας το υποδηλώνει ένα
πράγμα και μόνο. Το άθλιο υποκείμενο ΓΑΠ , συνεχίζει να εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή της
χώρας, να κάνει δηλώσεις και να
κυκλοφορεί ελεύθερος! Αιδώς
Αργείοι!. Αλλά έμεινε άραγε καθόλου τσίπα στους Έλληνες;

Υποδεχόμαστε τον Σόιμπλε!

!

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου, καταφτάνει στη χώρα
μας ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για να επιθεωρήσει
την πορεία των μεταρρυθμίσεων σε αυτό που λογίζει ως γερμανικό προτεκτοράτο.
Θεωρούμε πως αυτήν την φορά, θα πρέπει
να του ετοιμάσουμε μια υποδοχή που να αρμόζει σε αυτόν, αλλά και
στην πατροπαράδοτη ελληνική «φιλοξενία», η οποία ιστορικά έχει διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την υποδοχή Γκαουλάιτερ, και γενικώς υψηλόβαθμων πολιτικών επιτελών των Γερμανικών Ράιχ.
Γι’ αυτό έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση ενός ευρύτερου συντονισμού, για τη δημιουργία μιας πρωτοβουλίας-ομπρέλας των δυνάμεων του εθνικοαπελευθερωτικού δημοκρατικού αντιστασιακού χώρου και την διοργάνωση διαμαρτυρίας
κατά την ημέρα άφιξής του, στο κέντρο της Αθήνας.
Γνωρίζουμε ότι οι ντόπιοι σταθμάρχες της αποικίας χρέους κ.κ.
Σαμαράς και Βενιζέλος θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να
δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας και διάλυσης, ώστε να στείλουν
τον κόσμο στις παραλίες και να γονατίσουν ενώπιον του Σόιμπλε σε
μια ειρηνευμένη Αθήνα.
Εμείς από την πλευρά μας, μαζί με άλλους, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε για άλλη μια φορά να φανούν άχρηστοι στα
μάτια των Γερμανών αφεντικών τους.
Παράλληλα, ενόψει της διαδήλωσης, η Κίνηση Πολιτών Άρδην
θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη εκδήλωση για την Νέα Γερμανική
Ηγεμονία, την ∆ευτέρα 14 Ιουλίου, στο στέκι του Άρδην στην Ξενοφώντος 4.
Αφού επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα μέσ’ στην κάψα του Ιούλη, ας τους τσουρουφλίσουμε…
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Μια θύελλα σε ένα ποτήρι νερό
σαν να το υπογραμμίσουν με τη
«στήριξή» τους, η Μέρκελ και ο Σόϊμπλε. Αυτοί δεν ήθελαν προφανώς
μία κρίση πριν τις γερμανικές εκλογές και γι’ αυτό υπάρχει και μια σχετική «χαλαρότητα» σε σχέση με τις
δόσεις των δανείων, αλλά δεν είναι
διατεθειμένοι να δώσουν κάτι παραπάνω. Κέρδισαν όμως τον ακόμα
μεγαλύτερο έλεγχό τους στα εσωτερικά πράγματα της Ελλάδας και την
πλήρη μεταβολή των ελληνικών κυβερνήσεων, σε υποχείριό τους.

Του Γιώργου Καραμπελιά

Από την πρόσφατη κατασκευασμένη κρίση στην ΕΡΤ, βγήκαν
χαμένοι ο Σαμαράς και ο Κουβέλης και κερδισμένοι, ο Τσίπρας, ο
Βενιζέλος και προπαντός η Μέρκελ και ο Σόϊμπλε που επαναβεβαίωσαν πως η Ελλάδα ανήκει
στη δικαιοδοσία τους.

Ο

Σαμαράς και οι εταίροι
του, μπρος στα αδιέξοδα ενός προγράμματος
καταστροφής και συρρίκνωσης χωρίς τέλος –αποτυχία
στη ∆ΕΠΑ, τεράστια ελλείμματα, φορολογική απεργία των Ελλήνων –
αποφάσισαν, με πρωτοβουλία κατεξοχήν του Σαμαρά, να προκαλέσουν
μια κρίση που στόχευε να «τρομοκρατήσει» τους ευρωπαίους εταίρους, για πιθανή ανεξέλεγκτη κρίση
στην Ελλάδα και να δώσει στο εσωτερικό ένα μήνυμα πυγμής.
Το γεγονός αυτό, μιας συμπαιγνίας με διαφορετική στόχευση για τον
καθένα, σκόνταψε σε μια αδόκητη
αντίδραση ενός μεγάλου τμήματος
του ελληνικού λαού, αλλά και της
διεθνούς κοινής γνώμης. Οι αλαζόνες στρατηγοί του Σαμαρά, πίστεψαν
πως η ΕΡΤ αποτελεί έναν εύκολο
στόχο, μια και ένα μεγάλο κομμάτι
των λαϊκών στρωμάτων και της λαϊκής δεξιάς, θεωρούσε την ΕΡΤ ταυτισμένη με τη διεφθαρμένη μεταπολίτευση. Επιπλέον απευθύνονταν έτσι
και σε ένα μέρος του δεξιού ακροατηρίου που κατευθυνόταν προς
τη Χρυσή Αυγή. Όμως, η συνέχεια
τους εξέπληξε, διότι μια ενέργεια
τόσο αντιδημοκρατική και πραξικοπηματική, η οποία μάλιστα πλήττει
την ίδια την εθνική μνήμη των Ελλήνων, συνδεδεμένη με την εθνική ραδιοφωνία και τηλεόραση – ακόμα κι
αν δεν την παρακολουθούσαν ποτέ
– προκάλεσε αντιδράσεις που τους
ξεπέρασαν όλους.
Ο Σαμαράς υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση μεγάλης κλίμακας διότι οι
ξένοι τον πίεσαν για μια γενική υποχώρηση και αποφυγή των εκλογών,
όπως το αναγνώρισε πρόσφατα και
ο Φώτης Κουβέλης. Επιπλέον, υποχρεώθηκε να δεχθεί μεγαλύτερο
ρόλο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση,
και βέβαια, χάνει οριστικά το τόσο
χρήσιμο γι’ αυτόν αριστερό δεκανίκι της ∆ΗΜΑΡ, κατά τον ίδιο τρόπο που το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Πα-

πανδρέου έχασε τον Καρατζαφέρη
στην προηγούμενη φάση.
Η ιδεολογική συνάφεια των στελεχών της ∆ΗΜΑΡ με ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ότι αφορά θέματα όπως το μεταναστευτικό, τα
εθνικά και η πολυπολιτισμική κατεύθυνση, αναδείχθηκε στο προσκήνιο, και οδήγησε σε μια αγανακτισμένη «αντιδεξιά αντίδραση».
Έτσι όμως οδηγούμαστε στο λυκόφως της «ανανεωτικής αριστεράς»
ως αυτόνομου πολιτικού υποκειμένου, εξ’ αιτίας της κρίσης των ίδιων
των στρωμάτων που τη στήριζαν. Είναι καιρός να καταφύγει και πάλι σε
όμορους χώρους και να λειτουργεί
σαν αυτό που ήταν πάντοτε, ως το
think tank των εκσυγχρονιστών και
των εθνομηδενιστών.
Γιατί όμως ο Βενιζέλος εμφανίζεται «κερδισμένος»; ∆ιότι κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει την κρίση προς όφελός του, να αναβαθμίσει το ρόλο του στο εσωτερικό της
κυβέρνησης, «πουλώντας» στην τελευταία φάση τον Κουβέλη, ο οποίος υπολόγιζε πως, όπως μαζί μπήκαν στην τρικομματική κυβέρνηση,
μαζί θα μπορούσαν και να εξέλθουν.
Ωστόσο ο Βενιζέλος γνωρίζει πολύ
καλά πως για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει άλλη λύση από την παραμονή
στην κυβέρνηση, διότι «ο βρεμένος
δε φοβάται τη βροχή». Οποιαδήποτε έξοδός του, θα σηματοδοτούσε το οριστικό τέλος ενός κόμματος
στελεχών, που θα είχε κόψει τον ομ-

φάλιο λώρο με την τελευταία πηγή
της δύναμής του, δηλαδή την εξουσία. Κάποτε το ΠΑΣΟΚ, αντλούσε
την ισχύ του από δυο πηγές: η μία
ήταν η λαϊκή στήριξη και η άλλη η
σχέση του με το σύστημα της διαπλοκής, μέσα και έξω από το κράτος.
Την πρώτη την έχασε. Άρα επί ποινή θανάτου είναι υποχρεωμένο να
διατηρήσει τη δεύτερη. Και «ο παλιός είναι αλλιώς». Όχι μόνο κατόρθωσε να προκαλέσει αρχικώς κρίση στον Σαμαρά, αλλά και να αδειάσει τον Κουβέλη και να εμφανιστεί
ως η υπεύθυνη δύναμη στα μάτια
των «νταβατζήδων», ντόπιων και ξένων. Ο Βενιζέλος ανεδείχθη ο νικητής στην κρίση και προφανώς αναβάθμισε την εμπιστοσύνη των Γερ-

“

Μέσα από μία
ακόμη κρίση,
που αποδείχτηκε
θύελλα σε ένα
ποτήρι νερό,
βάθυνε περισσότερο το αδιέξοδο του ελληνικού πολιτικού
συστήματος και
η απελπισία των
Ελλήνων

μανών στο πρόσωπό του.
Ο Τσίπρας είναι επίσης κερδισμένος από την αναπόφευκτη πορεία
της ∆ΗΜΑΡ προς την αποσύνθεση, διότι ό,τι και να συμβεί, θα κερδίσει και ψήφους και στελέχη και
ίσως ίσως, αν η ∆ΗΜΑΡ επιβιώσει
–πράγμα δύσκολο– και έναν μελλοντικό κυβερνητικό εταίρο. Επιπλέον, με την αποχώρηση ενός τμήματος της αριστεράς – έστω και ψευδώνυμης – από την κυβέρνηση κάνει
ευκολότερο το έργο του ως αδιαμφισβήτητου ηγέτη του αριστερού
στρατοπέδου. Επί πλέον ενισχύει
τις «δεξιές» δυνάμεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις αριστερόστροφες συνιστώσες. Έχοντας
αναβαπτισθεί στο λαϊκό αίσθημα με
τη στάση του στην ΕΡΤ και έχοντας
ταυτόχρονα κερδίσει προς τα δεξιά
του ΣΥΡΙΖΑ με τον διεμβολισμό της
∆ΗΜΑΡ, μπορεί να εμφανισθεί στο
επόμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ως
πρωθυπουργός εν αναμονή – και αν
στο κόμμα ήταν πιο σοβαροί, ίσως
και να το πετύχαινε.
Παράλληλα, και ίσως είναι το σπουδαιότερο, η προσπάθεια του Σαμαρά να «απειλήσει» με «ηρωική έξοδο» τη Γερμανία, το ∆ΝΤ και τους
Αμερικανούς, απέτυχε, διότι – εφόσον δεν βγήκε ισχυρότερος από
αυτή τη σύγκρουση και συρρικνώθηκε και το εύρος της κυβέρνησής
του–, πέτυχε μάλλον το αντίθετο: δηλαδή να γίνει πιο εξαρτημένος από
τους εταίρους του και αυτό έσπευ-

Όπως είχαμε τονίσει, μόνο μία λύση
υπήρχε για το Σαμαρά και τους εταίρους του, αν ήθελαν να αντιμετωπίσουν πραγματικά τα αδιέξοδα στα
οποία βρίσκονται. Η λύση της κινητοποίησης του ελληνικού λαού
για να πει ένα φτάνει πια στους Γερμανούς και την τρόικα και η στιγμή
ήταν η πλέον κατάλληλη. Η Γερμανία βρίσκεται σε οξεία αντιπαράθεση με τους Αμερικάνους και το ∆ΝΤ
και ταυτόχρονα είναι σε προεκλογική περίοδο. Ήταν επομένως πιο
ευάλωτη από ποτέ άλλοτε, πράγμα
που δε θα συμβαίνει μετά τις γερμανικές εκλογές. Ήταν η στιγμή να
μπούνε πάνω στο τραπέζι τα περιβόητα «λάθη» του προγράμματος,
που στραγγάλισαν την Ελλάδα, το
κατοχικό δάνειο, οι πολεμικές αποζημιώσεις. Ποιος όμως θα τολμούσε
να κάνει κάτι τέτοιο;
Μέσα λοιπόν από μία ακόμη κρίση,
που αποδείχτηκε, εν τέλει, θύελλα σε
ένα ποτήρι νερό, βάθυνε περισσότερο το αδιέξοδο του ελληνικού πολιτικού συστήματος και η απελπισία
των Ελλήνων. Πράγματι βρισκόμαστε με τέτοιες ηγεσίες, με τέτοια ανθρωπάρια, με τέτοιους ανικάνους,
με τέτοια ενεργούμενα των ξένων, να
βγάλουν πέρα μια από τις δυσκολότερες στιγμές του ελληνισμού. Και το
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι βέβαια ο Άδωνις και η Γεννηματά στα υπουργεία,
αλλά το γεγονός ότι αυτή η κακοπαιγμένη κωμωδία παίζεται πάνω
στις πλάτες μας, με φόντο τη βαθύτατη παρακμή, στην οποία έχουμε βυθιστεί, την οποία κανείς δεν τολμάει να ονοματίσει και η οποία οδηγεί
στη μετατροπή μιας ιστορικής χώρας σε έναν «χώρο» όπου ασκούνται ξένοι στρατοί και την διαφεντεύουν ξένοι κερδοσκόποι.
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Το μεγάλο ξεπούλημα
Οι Κινέζοι θέλουν λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους …χάρισμα
Του Γιάννη Ξένου

Τ

ην προηγούμενη εβδομάδα, η επίσκεψη του προέδρου της Cosco, κάπτεν
Γουέι, για τα εγκαίνια της
ανατολικής προβλήτας ΙΙΙ, οι εξαγγελίες του Γουέι για νέες επενδύσεις στο λιμάνι, που θα φτάσουν μέχρι και τα 224 εκ. ευρώ, αλλά και η
δήλωσή του ότι θα φέρει κινεζικό
fund για να μετατρέψει το Ελληνικό σε Ντουμπάι, ελάφρυναν κάπως
τη βαριά ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση. Μετά το ναυάγιο της εξαγοράς της ∆ΕΠΑ από τους Ρώσους,
που ήταν η ελπίδα της κυβέρνησης για να πιάσει το στόχο των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, αλλά
και τους χειρισμούς του Σαμαρά και
των συμβούλων του στην ΕΡΤ, που
προσπάθησαν σκληρά να αυτοανατραπούν, αλλά εγχώριοι και ξένοι παράγοντες δεν τους το επέτρεψαν, οι αναγγελίες των Κινέζων για
νέες επενδύσεις και τα καλά λόγια
του Γουέι ήταν βάλσαμο. Γι’ αυτό και
στα εγκαίνια της προβλήτας έτρεξαν
όλοι, ο πρωθυπουργός, καθώς και ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που
απένειμε στον Γουέι και το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικα,
αποδεικνύοντας για ποιο λόγο ήθελε να συγκυβερνήσει, για να συναντάται και αυτός με μεγαλόσχημους
επενδυτές ή επίδοξους επενδυτές, το
μισό υπουργικό συμβούλιο κ.ά.
Αυτά που θέλει να κάνει η
Cosco στον Πειραιά είναι πράγματι
σημαντικά. Θέλει να κατασκευάσει
τη δυτική πλευρά της προβλήτας ΙΙΙ,
σε αυτή να φτιάξει και μια προβλήτα πετρελαιοειδών και ως αντιστάθμισμα να κατασκευαστεί και μια μαρίνα στο Πέραμα. Και με αυτά που
έχουν γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια
στο λιμάνι, η υπόσχεση του Γουέι ότι
σε μερικά χρόνια ο Πειραιάς θα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου δεν είναι εξωπραγματική. Ήδη
η ανάπτυξη στο λιμάνι του Πειραιά
είναι ιλιγγιώδης, πριν μερικά χρόνια
ξεφορτώνονταν 300.000 TEU φορτίου το χρόνο, το 2010 προσέγγισαν
0,8 εκατ., το 2011 τα 1,18 εκατ. το
2012 εκτοξεύτηκαν στα 2,1 εκατ.
Φέτος η Cosco επιδιώκει να φτάσει
τα 2,5 εκατομμύρια, όταν στα υπόλοιπα λιμάνια που συμμετέχει, στην
ευρύτερη περιοχή, καταγράφουν
πτώση της κίνησής τους, π.χ. το Σουέζ (-2,4%) και η Νάπολη (-13,9%),
και αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που διεθνώς ο όγκος των εμπο-

Οι Κινέζοι βλέπουν ότι με την Ελλάδα τους ανοίγεται η πύλη της Νοτιανατολικής Ευρώπης και θέλουν να βάλουν στο χέρι όλο το μεταφορικό δίκτυο της χώρας
ρευμάτων που διακινούνται λόγω
κρίσης μειώνεται.
Η απόφαση του ΚΚ Κίνας, που
ελέγχει την Cosco, να απομακρύνει
τον Γουέι από την προεδρία της με
πρόσχημα ότι υπερέβη το όριο ηλικίας, αφήνει έκθετη την κυβέρνηση,
τουλάχιστον επικοινωνιακά, γιατί
την προηγούμενη εβδομάδα τιμούσε με κάθε επισημότητα έναν συνταξιούχο, μιας και η απόφαση να αντικατασταθεί ήταν ειλημμένη εδώ και
μήνες. Οι Κινέζοι τώρα δηλώνουν
ότι η συνταξιοδότηση του Γουέι δεν
αλλάζει τίποτα σχετικά με τις επενδύσεις που σχεδιάζουν να κάνουν
στην Ελλάδα. Και μάλλον έτσι είναι,
αφού την προεδρία αναλαμβάνει το
νο2 της εταιρείας. Αυτό που έχει αλλάξει, είναι ότι οι Κινέζοι, αντιλαμβανόμενοι τη δυσχερή θέση που
βρίσκεται η χώρα, θέλουν να πάρουν το λιμάνι σχεδόν τζάμπα. Βάζουν τον όρο ότι, για να κάνουν τις
επενδύσεις, θα πρέπει να καταργηθεί το εγγυημένο και σταθερό αντάλλαγμα (που το 2012 ήταν 32 εκατ.
ευρώ) που προβλέπει η σύμβαση
που υπογράφτηκε, επικαλούμενοι
την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και ότι το ΑΕΠ, από το 2009 που
υπογράφτηκε η σύμβαση, διαρκώς
μειώνεται. Η κυβέρνηση δέχτηκε να
προχωρήσουν οι Κινέζοι στις επενδύσεις και το επόμενο διάστημα να

γίνει ένας φιλικός διακανονισμός,
για να υπάρξει μείωση του συμφωνημένου αντιτίμου.
Λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι
Οι Κινέζοι βλέπουν ότι με την
Ελλάδα τους ανοίγεται η πύλη της
Νοτιανατολικής Ευρώπης και θέλουν να βάλουν στο χέρι όλο το μεταφορικό δίκτυο της χώρας. Στον
Πειραιά δεν κρύβουν την πρόθεσή
τους να αποκτήσουν κάποια στιγμή
ολόκληρο το λιμάνι, μέσω της εξαγοράς του ΟΛΠ. Η κυβέρνηση, μετά το
φιάσκο της ∆ΕΠΑ, παρακαλάει για
κάτι τέτοιο. Το ΤΑΙΠΕ∆, που είναι ο
βασικός μέτοχος του ΟΛΠ, υπό την
καθοδήγηση του Σταυρίδη, υποστη-

“

Η κυβέρνηση
Σαμαρά, έτσι
όπως τα κατάφερε, είναι
έρμαιο των
προθέσεων
των Κινέζων

ρίζει το ολοκληρωτικό ξεπούλημα
του οργανισμού, δηλαδή να δοθεί το
100% του λιμανιού. Έτσι υπολογίζει
η κυβέρνηση ότι θα καλυφθεί η τρύπα στα έσοδα που δημιουργήθηκε
από τη ∆ΕΠΑ.
∆εν είναι μόνο ο Πειραιάς που
γλυκοκοιτάζουν οι Κινέζοι, αλλά,
εδώ και καιρό, έχουν βάλει στο μάτι
και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το ΤΑΪΠΕ∆
έχει βάλει πωλητήριο στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που τα τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα
ελλείμματά της και το 2012 κατέγραψε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 33 εκατ. ευρώ το 2011. Αφού
λοιπόν το κράτος τη σουλούπωσε,
ετοιμάζεται να την πουλήσει σε ποσοστό 100%, μοντέλο ιδιωτικοποίησης που στην Ευρώπη έχει ακολουθήσει μόνο η Βρετανία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, από τις ισχυρές Γερμανία και Γαλλία, που κρατούν υπό
τον έλεγχο του κράτους το 73% και
το 71% αντίστοιχα, έως την Πολωνία
και την Εσθονία, που το κράτος διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό, ακολουθείται ένα μεικτό μοντέλο, όπου το
κράτος διατηρεί κάποιον έλεγχο. Οι
Κινέζοι βλέπουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως
έναν ακόμα κρίκο των σχεδίων τους
στην Ελλάδα για να μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα από το λιμάνι του Πειραιά στην Κεντρική Ευρώπη. Και η κυβέρνηση μέσω και

των φωστήρων του ΤΑΪΠΕ∆ τους
την προσφέρει σε εξευτελιστικό τίμημα και μια προίκα 50 εκατ. ευρώ,
που είναι η κρατική επιχορήγηση
για την κάλυψη απομονωμένων περιοχών, και αφού ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναβαθμίστηκε με έργα σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.
Ο τρίτος κρίκος που ενδιαφέρει τους Κινέζους, και μάλιστα βάζουν τα παπαγαλάκια τους να διαρρέουν ότι, αν δεν υπάρξει αυτός, δεν
θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε
ικανοποιητικό βαθμό οι επενδύσεις
σε λιμάνια και σιδηρόδρομο, είναι
το αεροδρόμιο των Σπάτων. Οι Κινέζοι ισχυρίζονται ότι είναι απαραίτητο να βάλουν πόδι και εκεί για να
φέρνουν εμπορεύματα υψηλής αξίας στο μικρότερο δυνατό διάστημα.
Για αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάποιο σχέδιο ιδιωτικοποίησης,
αλλά από τη στιγμή που οι Κινέζοι το
έχουν βάλει στο μάτι, αργά ή γρήγορα θα εκπονηθεί. Και ακολουθούν
και άλλα σχέδια, για ιδιωτικοποίηση
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κ.ά.
Η κυβέρνηση Σαμαρά, έτσι
όπως τα κατάφερε, είναι έρμαιο
των προθέσεων των Κινέζων. ∆εν
μπορεί να βρει έσοδα από φορολογία, γιατί πια βρισκόμαστε στον τέταρτο χρόνο ύφεσης και η εσωτερική αγορά έχει νεκρώσει. Το πολυπόθητο κούρεμα του χρέους δεν
είναι ορατό και οι μικρο-εκβιασμοί
τύπου, «θα πέσω αν δεν αρχίσετε να
με στηρίζετε έμπρακτα», δεν αποδίδουν. Βλέποντας ότι και το πρόγραμμα εκτροχιάζεται και οι τροϊκανοί
σύντομα θα ζητήσουν νέα μέτρα, κάνει την απέλπιδα προσπάθεια να ξεπουλήσει όσο όσο την χώρα. Οι Ρώσοι, που πόνταραν σε αυτούς για να
πάρουν τη ∆ΕΠΑ, έκαναν για άλλη
μια φορά πίσω, οι Γερμανοί, παρότι ελέγχουν πλήρως τη χώρα, δεν
έχουν κάνει ούτε μια επένδυση τα
τελευταία χρόνια. Οι Αμερικανοί
ενδιαφέρονται μόνο να μη βάλουν
χέρι οι Ρώσοι στην Ελλάδα, και περιορίζονται να σαμποτάρουν τα σχέδια
των άλλων. Άρα μένουν μόνοι τους
οι Κινέζοι, να αγοράσουν όσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν
τις υποδομές της χώρας για να φτάσουν στις αγορές της Ευρώπης. Έτσι,
σιγά σιγά, η χώρα μετατρέπεται σε
ένα μονοπάτι που οδηγεί τα κινεζικά
προϊόντα στην καρδιά της Ευρώπης.

Αριθμός φύλλου 95

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Ιουλίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα διόδια... και
ο «μεγάλος»...
Στα τέλη Μαΐου, ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα (Task Force),
Χορστ Ράιχεμπαχ έδωσε το στίγμα της επανέναρξης των μεγάλων οδικών έργων, προς
μεγάλη χαρά του Βασικού Μετόχου!
Ένα μήνα μετά, συγκεκριμένα στις 26 Ιουνίου, η
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» υπέγραψε με την Τουρκική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στην περιοχή
της συνοριακής διόδου «Κήπων –Υψάλων».
Το συνολικό μήκος της νέας γέφυρας είναι
811 μ., από τα οποία 344 μ. βρίσκονται εντός
της ελληνικής επικράτειας. Το συνολικό μήκος της χάραξης με τις απαιτούμενες προσβάσεις ανέρχεται σε 1.407 μ. Η γέφυρα θα
έχει διατομή κλάδου αυτοκινητοδρόμου με
δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και πλευρικές
διαμορφώσεις πεζοδρομίων για τον κάθε
κλάδο.
Η φιλοσοφία της νέας χάραξης, συγκεκριμένη.
Οι ελληνικές ελίτ, για λίγα λεπτά «τηλεοπτικής σταθερότητας» και προς χάριν της ντόπιας κατασκευαστικής Cosa nostra, της παραδίδουν ακόμη ένα μεγάλο οδικό έργο.
Που ουδεμία σχέση έχει με τις πραγματικές
ανάγκες των Ελλήνων. Τι κι αν σφάζονται
κάθε λίγο στις κακοτεχνίες του «φερέγγυου» Μεγαλοεργολάβου. Τι κι αν απολαμβάνουν στις λιγοστές εξορμήσεις τους, τις
παρακάμψεις και τους μεγάλους χωματόδρομους σε όλα εκείνα τα έργα, που έμειναν
στον αέρα! Στα οποία οι μίζες παραδόθηκαν
στην ώρα τους!
Πλέον οι κυβερνητικοί «άρχοντες» το πάνε κι
ένα βήμα παραπέρα. Τα ελληνικά οχήματα καθηλώνονται λόγω της κρίσης, η εμπορευματική κίνηση στον άξονα μειώνεται και
σε λίγο καιρό η εθνική οδός Αθηνών/ Θεσσαλονίκης δεν θα είναι ανταποδοτική για τον
Μεγάλο. Μεταφέρουν λοιπόν το κέντρο βάρους στην Εγνατία οδό με τη γέφυρα «πυροτέχνημα» για να δουλέψουν εκείνα τα διόδια
και να μετριαστεί η χασούρα. Για να τσεπώσει τα ψίχουλα που πέφτουν από τις νταλίκες
της τουρκικής εξαγωγικής βιομηχανίας στο
δρόμο για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Προφανώς και η συγκεκριμένη είδηση…δεν έγινε «Πρώτο Θέμα»… σε κανένα «Μεγάλο Κανάλι».
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Ο ΤΑΡ και τα απλά ερωτήματα
Η κυβέρνηση λειτουργεί, από ό,τι φαίνεται, στη λογική «ό,τι μας δίνουν καλό είναι»...
Του Σωτήρη Ρούσσου
Αναπληρωτή καθ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η

απόφαση του Αζερμπαϊτζάν και
της κοινοπραξίας της ελβετικής
AXPO (42,5%), της νορβηγικής
Statoil (42,5 %) και της γερμανικής E.ON Ruhrgas (15%) να προωθήσουν σε
πρώτη φάση την κατασκευή του Υπεραδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans
Adriatic Gas Pipeline, TAP) έδωσε αφορμή
για την δημιουργία κλίματος ευφορίας από
την κυβέρνηση και οικονομικούς κύκλους.
Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις του ίδιου του
πρωθυπουργού, το έργο θα ενισχύσει γεωπολιτικά την Ελλάδα και θα αποτελέσει φραγμό στην καλπάζουσα ανεργία, και ατμομηχανή της πολυπόθητης ανάπτυξης της χώρας.
∆ημιουργούνται ωστόσο την ίδια στιγμή μια
σειρά από εύλογα ερωτήματα που οι πρώτες,
μάλλον νεφελώδεις, πληροφορίες περί της
φύσεως του έργου, δεν έχουν απαντήσει. Θα
μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε επιχειρησιακού και στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Ξεκινώντας από το επιχειρησιακό ενδιαφέρον, η κυβέρνηση μιλά για 2.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του ΤΑΡ,
η οποία θα αρχίσει το 2015. ∆εν γνωρίζουμε
όμως να υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ της
ελληνικής κυβέρνησης, ή ελληνικών επιχειρήσεων, με την κοινοπραξία, για την ανάληψη
συγκεκριμένων εργασιών από ελληνικά χέρια τόσο στην ίδια την κατασκευή του έργου,
όσο και στην προμήθεια των υλικών που θα
χρειαστούν (σωληνουργεία). Ποιος μας εγγυάται ότι, σε συνθήκες άγριου διεθνούς καπιταλισμού, δεν θα αναζητηθούν εργαζόμενοι και
υλικά στις φθηνές αγορές και στα διεθνή δουλεμπόρια της Ασίας και των Βαλκανίων;
∆εύτερον, είναι σύνηθες οι χώρες από τις
οποίες διέρχονται αγωγοί να προχωρούν σε
συμφωνίες για τέλη διέλευσης, τα οποία μάλιστα μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίο κρατικό έσοδο για μια χώρα στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Τα τέλη αυτά μπορούν
να δίδονται είτε σε χρήμα, είτε σε συμφωνημένη ποσότητα δωρεάν αερίου για την ελληνική αγορά, είτε σε συμφωνημένη έκπτωση
στο σύνολο του αερίου που θα χρησιμοποιεί
η ελληνική αγορά από τον αγωγό αυτόν. Τίποτα δεν έχουμε ακούσει για τέτοιου είδους συμφωνία, ούτε καν για σχετική διαπραγμάτευση,
παρά μόνον για τη δυνατότητα της Ελλάδας
να αγοράζει ποσότητες που θα καλύπτουν το
25% των αναγκών της σε τιμές της αγοράς.
Περνώντας τώρα σε στρατηγικού χαρακτήρα ερωτήματα, το πρώτο ζήτημα που τίθεται είναι πως αυτός ο αγωγός θα «συνδεθεί»
με τις δυνατότητες της Κύπρου, και κυρίως
της Ελλάδας, για παραγωγή φυσικού αερίου.
Πριν μερικούς μήνες, το Μέγαρο Μαξίμου
και η κυβέρνηση δημιουργούσαν μια τεχνητή αισιοδοξία με τις διάφορες εκθέσεις «εμπειρογνωμόνων», ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότη-

Ο ΤΑΡ δεν θα είναι ανταγωνιστικός στο ελληνικό φυσικό αέριο; Θα συνδεθεί το ελληνικό
ή το κυπριακό αέριο με τον ΤΑΡ; Και πώς θα επιτρέψει το Αζερμπαϊτζάν και ο πολυεθνικός
όμιλος εταιρειών του ΤΑΡ τη διοχέτευση του ανταγωνιστικού ελληνικού αερίου στον αγωγό;
τες να γίνει το μεσογειακό Κατάρ. Αν πράγματι
κάτι τέτοιο ανταποκρίνεται στην αλήθεια, τότε
ο ΤΑΡ δεν θα είναι ανταγωνιστικός στο ελληνικό φυσικό αέριο; Θα συνδεθεί το ελληνικό
ή το κυπριακό αέριο με τον ΤΑΡ; Και πώς θα
επιτρέψει το Αζερμπαϊτζάν και ο πολυεθνικός
όμιλος εταιρειών του ΤΑΡ τη διοχέτευση του
ανταγωνιστικού ελληνικού αερίου στον αγωγό; Εκτός και αν δεν υπάρχει ελληνικό αέριο και όλα όσα λέγονταν ήταν έπεα πτερόεντα. Μάλλον όμως πρόκειται για παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, τη στιγμή που όλος ο διάδρομος των αγωγών που
συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία, αυτό που
αποκαλείται Southern Gas Corridor, διέρχεται από την Τουρκία. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με τον Επίτροπο της Ε.Ε.

“

Την ίδια στιγμή που
κυβέρνηση και ΜΜΕ
κόμπαζαν για την μεγάλη επιτυχία που θα
φέρει την ανάπτυξη, ανακοινωνόταν το
κλείσιμο της εταιρείας
τροφίμων «Κατσέλης»
(Nutriart)

για την ενέργεια, Γκίντερ Έτινγκερ, ο διάδρομος αυτός είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για
την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, περιλαμβάνοντας και την μελλοντική κατασκευή
του Ναμπούκο που δεν προτιμήθηκε σήμερα.
∆υστυχώς, οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας (αν
υπάρχουν) και της Κύπρου είναι στο περιθώριο αυτού του διαδρόμου. Η κυβέρνηση λειτουργεί, από ό,τι φαίνεται, στη λογική «ό,τι μας
δίνουν καλό είναι», υποθηκεύοντας τις στρατηγικές δυνατότητες και το μέλλον της χώρας.
Τέλος, μια γενικότερη επισήμανση για την
οικονομία και την ανάπτυξη: Την ίδια στιγμή
που κυβέρνηση και ΜΜΕ κόμπαζαν για την
μεγάλη επιτυχία που θα φέρει την ανάπτυξη, ανακοινωνόταν το κλείσιμο της εταιρείας
τροφίμων «Κατσέλης» (Nutriart), που αφήνει
στον δρόμο πεντακόσιους εργαζόμενους και
σε απόγνωση εκατοντάδες άλλους σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτιόνταν από
αυτήν. Κλείνει μια εταιρεία μεταποίησης στον
χώρο του ψωμιού, του πιο λαϊκού είδους, σε
έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους, του
κύκλου σιτάρι-αλεύρι-ψωμί, που συνδέει δηλαδή τη γεωργία, τη βιομηχανία, τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη διατροφή. Μια εταιρεία
η οποία αφορά την σπονδυλική στήλη της παραγωγικής ανασυγκρότησης που χρειάζεται άμεσα η χώρα. Οι αγωγοί και οι οικονομίες κράτους-εισοδηματία δεν έφεραν άλλωστε
πουθενά την ευημερία. Αντίθετα οδήγησαν σε
αχαλίνωτη διαφθορά και περιστολή της δημοκρατίας. Για να αποδώσουν οι όποιοι αγωγοί, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση, πολλές και δυνατές «Κατσέλης».
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ΚΥΠΡΟΣ

Ελλαδο-κυπριακές σχέσεις
Να χαράξουμε, επιτέλους, μια ΕΝΙΑΙΑ πολιτική και στρατηγική για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων μας
Του Βάσου Φτωχόπουλου

Τ

ώρα, που Ελλάδα και Κύπρος έχουν φτάσει στον
γκρεμό –ή, μάλλον, κρέμονται από τον γκρεμό, αντιμετωπίζοντας παρόμοια προβλήματα
και παρόμοιους κινδύνους–, θα ήταν
καλό να φωτίζαμε καλύτερα τις σχέσεις των δύο χωρών, για να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα που θα
μας βοηθήσουν να χαράξουμε, επιτέλους, μια ΕΝΙΑΙΑ πολιτική και στρατηγική για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων μας.
Είναι γνωστή σε όλους η αντιπαλότητα ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο
κρατών, όπως και ανάμεσα σε Κύπριους και Ελλαδίτες. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει –ή μάλλον επιβάλλεται– να βρούμε τρόπους και σε
επίπεδο ηγεσιών, μα πρωτίστως σε
επίπεδο λαού, να οργανωθούμε και
ΜΑΖΙ να παλέψουμε για να σώσουμε το έθνος των Ελλήνων.
Σ’ αυτό το σημείωμα δεν θα εξετάσουμε τις σχέσεις Ελλαδιτών και Κυπρίων, αν και το θέμα αυτό δεν έχει
εξαντληθεί επιστημονικά, ούτε έχουμε επαρκείς και αξιόπιστες παρατηρήσεις για όλες του τις πτυχές. Σήμερα θα δούμε τις σχέσεις των προέδρων της Ανεξάρτητης Κυπριακής
∆ημοκρατίας με την Ελλάδα και τον
Ελληνισμό. Μιλάμε για τους πρόεδρους Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, Σπύρο Κυπριανού, Γιώργο Βασιλείου,
Γλαύκο Κληρίδη, Τάσσο Παπαδόπουλο, ∆ημήτρη Χριστόφια και Νίκο
Αναστασιάδη. ∆υστυχώς, και παρά
τις διακηρύξεις τους περί του αντιθέτου, ΟΛΟΙ τους υπήρξαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ. Ακόμη και ο Μακάριος με τους όρκους
του για ΕΝΩΣΗ, ακόμη και οι Κυπριανού και Παπαδόπουλος με τις εθνικές τους επιλογές, ΟΛΟΙ, σε τελευταία
ανάλυση, ήσαν τόσο κυπροκεντρικοί,
που κατέληγαν να υποτιμούν και να
σνομπάρουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
∆εν μιλάμε για τις κυβερνητικές
δηλώσεις ΟΛΩΝ των αρχηγών της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Σε αυτές
όλοι ήσαν ελληνοπρεπέστατοι, τονίζοντας πάντα την αναγκαιότητα κοινής
πολιτικής και κοινών αγώνων για τα
όσα θα αποφάσιζαν οι πολιτικοί εδώ
στην Κύπρο. ∆ηλαδή οι αρχηγοί μας
έλεγαν ουσιαστικά: «Κοιτάξτε, είμαστε
μαζί σας, φτάνει να κάνετε αυτό που
θέλουμε εμείς», ανεξαρτήτως αν όλα
αυτά τα διάνθιζαν με γαρνιτούρες τύπου κοινών αγώνων, κοινής ιστορίας
και πολιτισμού, κοινής μοίρας κ.λπ.

Τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει –ή μάλλον επιβάλλεται– να βρούμε τρόπους και σε επίπεδο ηγεσιών,
μα πρωτίστως σε επίπεδο λαού, να οργανωθούμε και ΜΑΖΙ να παλέψουμε για να σώσουμε το έθνος των Ελλήνων
κ.λπ. κ.λπ.
Οι Κύπριοι αρχηγοί ήσαν αρκετά έξυπνοι, ώστε να μην αφήνουν τα
πράγματα να φτάνουν στα άκρα. Ήξεραν, για παράδειγμα, πως χωρίς τη
συμπαράσταση της Ελλάδας, η Κύπρος θα ήταν μια μπουκιά για τους
Τούρκους ή άλλους επίδοξους νηστικούς της περιοχής μας. Ήξεραν ότι ο
μόνος λόγος που οι Τούρκοι δεν προχωρούσαν στην κατάληψη και της
υπόλοιπης νήσου ήταν η ύπαρξη της
Ελλάδας, έστω και με τα γνωστά χάλια
της. Αυτό ισχύει και σήμερα. Αν αύριο
η Ελλάδα εξαφανιστεί, τίποτα δεν θα
σταματήσει την Τουρκία να καταλάβει όλη την Κύπρο, τίποτα δεν θα σταματήσει ούτε το Ισραήλ ή την Αίγυπτο
να κάνουν το ίδιο, για να υπερασπιστούν, δήθεν, τα εθνικά τους συμφέροντα. Όσοι είναι αφελείς, ας πιστεύουν κάτι άλλο.
Κάτι ανάλογο ισχύει και για την
ελλαδική ηγετική ελίτ. Η λεκτική τους
συμπαράσταση δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Τα φιλοκυπριακά λέγονταν άλλοτε για εσωτερική κατανάλωση και, στους πιο πρόσφατους καιρούς, με την ελπίδα ότι
όντως οι Κύπριοι θα τα καταφέρουν
και θα δέσουν τελεσίδικα την Κύπρο
στο άρμα της Τουρκίας κι έτσι ένας
από τους μεγάλους ελλαδικούς πονοκεφάλους θα πάψει να υφίσταται.
Από τον Μακάριο ως τον Αναστασιάδη, οι αρχηγοί μας έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα εκατοντάδες φορές.
Έχουν καθίσει με Ελλαδίτες πολιτικούς, πνευματικούς, εκπαιδευτικούς,
καλλιτεχνικούς και άλλους παράγο-

ντες σε χιλιάδες συσκέψεις. Παρά ταύτα, η γύμνια τους ήταν εμφανής. Κανένας πρόεδρός μας δεν είχε φίλους
Ελλαδίτες, παρά ελάχιστους, κυρίως
της ίδιας ανθελληνικής σχολής. Κανένας πρόεδρός μας δεν πήγε σε ένα
θέατρο, σε μια συναυλία, σε μια ταβέρνα, σε μια γκαλερί, δεν έκανε μια
βόλτα έστω στο Θησείο, κανένας δεν
πήγε σε ένα μουσείο (εκτός αν ήταν
να εγκαινιάσει καμιά έκθεση), κανένας δεν πήγε σε κάποιο ξωκλήσι να
ανάψει ένα κερί, κανένας δεν έκανε
ένα μπάνιο στα νερά του Αιγαίου, κανένας δεν περπάτησε στο κέντρο της
πόλης, να δει την άλλη Αθήνα. Γιατί άραγε;
Ας δούμε στα γρήγορα έναν έναν
τους προέδρους μας.

“

Ποιο είναι το
κοινό χαρακτηριστικό όλων
των προέδρων;
H αγγλολαγνεία τους και
ο άκρατος και
άκριτος θαυμασμός τους προς
ό,τι το αγγλικό

• Ο πρόεδρος Μακάριος είχε σχέσεις
μόνο με τα πιο συντηρητικά στοιχεία
της ελλαδικής Εκκλησίας, στην αρχή
με τους χίτες και αργότερα με παράγοντες των συντηρητικών κομμάτων. Είναι πολύ γνωστές οι διενέξεις
του, ακόμη και με τους δημοκρατικά
εκλεγμένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού.
• Ο Κυπριανού, που υποτίθεται ότι
αντιπροσώπευε το κέντρο, ακολούθησε τα χνάρια του Μακαρίου, έχοντας ουσιαστικές σχέσεις μόνο με παράγοντες της πολιτικής, και μάλιστα
της πολιτικής που ήθελε «την Κύπρο
να αποφασίζει και την Ελλάδα να συμπαρίσταται». Όλοι γνωρίζουμε την
εθνοκτόνα πολιτική αυτού του δόγματος.
• Ο Βασιλείου, παρότι μιας σχολής
διαφορετικής από την παλιά πολιτική φάρα των Κυπρίων πολιτικών και
παρότι η οικογένειά του έζησε χρόνια
στην Ελλάδα, ήταν ουσιαστικά αμερικανάκι από την ημέρα της γέννησής
του. Παιδί του μάρκετινγκ, δεν είχε
καμιά σχέση με τις αξίες του Ελληνισμού και εν γένει με τις μη εισηγμένες
σε χρηματιστήρια αξίες, όπως ο πολιτισμός και η πνευματικότητα.
• Ο Κληρίδης της εθνικόφρονος παράταξης ήταν άλλο ένα σχήμα οξύμωρο. Εθνικιστής, ίσως θα έλεγαν πολλοί,
μόνο που ήξερε καλά τις ανάγκες της
ντόπιας αγοράς. Ήξερε πως, χωρίς τον
λεκτικό πατριωτισμό και τη λεκτική
αγάπη προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, ∆ΕΝ θα είχε κόμμα. Γι’ αυτό
ήταν βουτηγμένος στις φανφάρες και

τις κορώνες. ∆ιά της ομοιοπαθητικής, ο Κληρίδης κατάφερε και έκανε
την ΕΟΚΑ ΒΗΤΑ να υπερασπιστεί το
Σχέδιο ΑΝΑΝ!!! Είναι γνωστό πως ο
Κληρίδης, το μόνο πράγμα που έκανε
στην Ελλάδα, ήταν να βρίσκεται με τον
Αβέρωφ και να συζητούν για τη… σοφία της αγγλικής πολιτικής.
• Ο Παπαδόπουλος έτρεφε σχεδόν
απέχθεια προς τους Ελλαδίτες. Αποδεχόταν ελάχιστους Ελλαδίτες, παρότι αυτοί τον έσωσαν άπειρες φορές
και παρότι ήσαν οι Ελλαδίτες κυρίως
που στάθηκαν ανάχωμα στο Σχέδιο
Ανάν. Μιλώ για τους Έλληνες πρέσβεις στην Κύπρο, μιλώ για τους δημοσιογράφους που τον συμβούλευαν, μιλώ για τον απλό κόσμο που τον
λάτρεψε. Ο θαυμασμός του προς τους
Άγγλους δεν του επέτρεπε να έχει καθαρό μυαλό.
• Στη συνέχεια ο Χριστόφιας, ως γνήσιο παιδί του αγγλικού εργατικού
ιμπεριαλισμού, είχε κάθε λόγο να μισεί την Ελλάδα. Αλλά αυτός μισούσε ακόμη και τους ανθρώπους του
(ομοδόξου του ΑΚΕΛ) ΚΚΕ. Είχε πάντα μια αίσθηση… ανωτερότητας, που
πήγαζε από το γεγονός ότι αυτός έγινε πρόεδρος και είχε ένα κόμμα του
30%, ενώ το ΚΚΕ έμεινε στα πενιχρά
ποσοστά του 5-9% του εκλογικού σώματος.
• Ο Αναστασιάδης, βαδίζοντας στα
χνάρια του Κληρίδη, είναι ικανός να
δείξει κι αυτός την αγάπη του για την
Ελλάδα φέρνοντας άλλους S 300 στην
Κύπρο –προκειμένου, βεβαίως, να
πάρει ο τάδε κι ο δείνα τις μίζες τους–
και μετά να τους στείλει στην Ελλάδα ως δώρο, αφού πρώτα θα έχει καταφέρει, με την εξαγγελία ή την άφιξή τους, να δημιουργήσει μια κρίση
που θα μας κάνει να δεχτούμε ΟΛΑ
τα σχέδια των Τούρκων.
Ποιο είναι, λοιπόν, το κοινό χαρακτηριστικό όλων των προέδρων μας;
Μα η αγγλολαγνεία τους και ο άκρατος και άκριτος θαυμασμός τους προς
ό,τι το αγγλικό. Όλοι τους ανεξαιρέτως είχαν αυτή την ασθένεια. Νοείται, όμως, ότι δεν μπορεί να είσαι θαυμαστής των Άγγλων και των Ελλήνων
ταυτοχρόνως. Οι Άγγλοι αναιρούν
τους Έλληνες και οι Έλληνες αναιρούν τους Άγγλους.
Είναι καιρός οι φοιτητές μας να
αρχίσουν να μελετούν και άλλες πτυχές της Ιστορίας μας. Είναι καιρός να
γίνουν μελέτες και μεταπτυχιακές εργασίες γι’ αυτά τα φαινόμενα. Αυθαιρέτως, τώρα, θέτω κάποια στοιχεία
για περαιτέρω προβληματισμό. Ψάξτε και μόνοι σας… Θα εκπλαγείτε με τα
αποτελέσματα!
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ΕΛΛΑ∆Α

Περί
αποκλεισμού
« Ο αποκλεισμός δεν είναι ούτε αυθαίρετος, ούτε
τυχαίος. Προκύπτει από μία δημόσια διακηρυγμένη τάξη πραγμάτων, στηρίζεται σε κρίσεις και περνά από διαδικασίες, των οποίων
η νομιμότητα είναι βεβαιωμένη και αναγνωρισμένη». (Ρομπέρ Καστέλ, Κοινωνιολόγος
1933-2013)
Οι προθέσεις του ειδικού καθεστώτος που ζούμε τα τελευταία χρόνια έγιναν πάλι σαφείς και
γνωστές. Μετά το πραξικοπηματικό κλείσιμο
της δημόσιας τηλεόρασης, που αποτέλεσε τον
πιο πρόσφατο κρίκο στην αλυσίδα της διακυβέρνησης μέσω Πράξεων Νομοθετικών Περιεχομένου, άλλες δυο πράξεις προστέθηκαν
στο ενεργητικό της.
Στις 25 Ιουνίου, δύο θεραπευόμενοι στη θεραπευτική κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και
φορείς του AIDS συνελήφθησαν από την ομάδα ∆ΙΑΣ έξω από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός, όπου είχαν μεταβεί μαζί με άλλα μέλη
της κοινότητας για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις.
Επιπλέον, μετά από λίγες ημέρες, ο νέος υπουργός Υγείας επαναφέρει την υγειονομική διάταξη του Ανδρέα Λοβέρδου, βάσει της οποίας
είχαν συλληφθεί και διαπομπευθεί οι οροθετικές ιερόδουλες.
Στον «κόσμο του μέλλοντος» που ετοιμάζουν, η
καταστολή και η ποινική «διευθέτηση» της
υγείας οδηγούν στην ολοκληρωτική πια, στιγματιστική περιθωριοποίηση, των ευάλωτων
πληθυσμών, στο όνομα, υποτίθεται, της προστασίας των υπολοίπων. Στην πραγματικότητα, η πολιτική αυτή διαιωνίζει τα κοινωνικά
προβλήματα και βρίσκει λύση στα αδιέξοδά
της, θυσιάζοντας εκείνους που αντιστέκονται
και παλεύουν ενάντια στην απάθεια, την παραίτηση, την εξάρτηση.
Είναι μια μορφή της μεταμοντέρνας βιοεξουσίας,
που οδηγεί σε έναν νόμιμο βιοφασισμό, αρχικά μέσα από την εξόντωση των αδυνάμων
και «ασθενών» και στην συνέχεια όσων διαφωνούν με το πολιτικό και οικονομικό μοντέλο και καθεστώς. Αποτελεί μια μορφή κοινωνικού δαρβινισμού και πολιτικής ευγονικής,
ώστε, στην πιο άγρια κρίση του συστήματος τα
τελευταία χρόνια, να επιβιώσουν όσοι αντέξουν ή συνθηκολογήσουν, απαλλαγμένοι
από τους «περιττούς».
Η άμεση αποφυλάκιση των δυο θεραπευόμενων
του ΚΕΘΕΑ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη απαίτηση του συλλόγου μας, αλλά και όλων των
ανθρώπων που αντιστρατεύονται μια κοινωνία μίσους και αποκλεισμών, προτάσσοντας
τον αγώνα για αλλαγή, ελευθερία και αλληλεγγύη.
∆ημήτρης Γιαννάτος
Αντιπρόεδρος Συλλόγου εργαζομένων ΚΕΘΕΑ.
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Να πεθαίνεις στα 30;
Ο οδοστρωτήρας του μνημονίου θέτει στο στόχαστρο και το ΚΕΘΕΑ
Του Θανάση Τζιούμπα
Προέδρου του συλλόγου εργαζομένων ΚΕΘΕΑ

Τ

ριάντα χρόνια μετά την λειτουργία
της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας στην πατρίδα μας, οι γνωστές «διαρροές» από τα γραφεία των υπουργείων έρχονται να μας προετοιμάσουν για το
έγκλημα που οργανώνουν οι ίδιοι κύκλοι που
έχουν καταδικάσει μια χώρα στην καταστροφή
και μια κοινωνία στην δυστυχία και την απόγνωση: Το ΚΕΘΕΑ, όπως το ήξεραν τα μέλη,
οι εργαζόμενοι κι η ελληνική κοινωνία, κινδυνεύει με κατάργηση!
Ένας οργανισμός που τόσες δεκαετίες παλεύει ενάντια στο βαθιά κοινωνικό πρόβλημα
των εξαρτήσεων, που μετράει την αποτελεσματικότητά του στα πρόσωπα χιλιάδων συνανθρώπων μας που ζουν καθαροί, ισότιμα ενταγμένοι στην κοινωνία, επιχειρείται να εκτελεστεί
με συνοπτικές διαδικασίες και το πρόσχημα
της συγχώνευσης με τον ΟΚΑΝΑ.
Όχι επειδή έχει γεμίσει με κομματικά διορισμένους αργόσχολους, ούτε γιατί παρέχει
αναντίστοιχες με το περιβάλλον αμοιβές. Ούτε
επειδή είναι σπάταλος και αναποτελεσματικός.
Το αντίθετο, το ΚΕΘΕΑ γίνεται τόσο συχνά αποδέκτης των επαίνων της πολιτείας και των πολιτικών ως ένα υπόδειγμα οργανισμού, που μακριά από τις παθογένειες του δημόσιου τομέα
αξιοποιεί αυτοδιοικούμενος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους που του παρέχονται, προσθέτει την αυτοχρηματοδότηση
που επιτυγχάνει και επιτελεί ένα έργο, που μέρος της αναγνώρισής του είναι η επιλογή του
ως αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.
Τώρα μαθαίνουμε πως η ίδια η κυβέρνηση
εξετάζει, με τις γνωστές συνοπτικές διαδικασίες, την εκτέλεσή του μέσω της «συγχώνευσής»
του. ∆εν πρόκειται για συγχώνευση, αλλά
για κατάργηση στην ουσία του τρόπου λειτουργίας, της φιλοσοφίας, της θεραπευτικής πρότασης, όλων των χαρακτηριστικών
που καθιστούσαν το ΚΕΘΕΑ αποτελεσματικό,
και διάλυσή του σε μια σούπα διορισμένων και
κατευθυνόμενων διευθύνσεων, μιας περίεργης σύνθεσης κρατισμού με υπαρκτό νεοφιλελευθερισμό!
Αναρωτιέμαι τι να έχει αλλάξει από την
τόσο κοντινή μέρα που η Βουλή των Ελλήνων,
σε μια σπάνια για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα της εποχής μας ευρύτερη συναίνεση, ρύθμισε με τον Ν. 4139/2013 τον ρόλο των οργανισμών και τις διαδικασίες του εθνικού συντονισμού της αντιναρκωτικής πολιτικής στην χώρα
μας, για έρθει η κυβέρνηση να διαγράψει με
μια μονοκοντυλιά την ίδια την υπογραφή της!
Είναι ένα έγκλημα ενάντια στην ίδια την κοινωνία, ενάντια πρώτα και κύρια στους εξαρτημένους και τις οικογένειές τους, τα θύματα μιας
κοινωνικής πραγματικότητας που παροξύνουν
οι πολιτικές της κοινωνικής αποδιοργάνωσης
και της εισοδηματικής εξαθλίωσης.
Και το έγκλημα πρέπει να συσκοτιστεί με

Το ΚΕΘΕΑ, όπως το ήξεραν τα μέλη, οι εργαζόμενοι κι η ελληνική κοινωνία, κινδυνεύει με
κατάργηση!
ψέματα. Είναι ψέμα πως όλα αυτά γίνονται στο
όνομα του εξορθολογισμού, δεν εξορθολογίζεις αυτό που εσύ ο ίδιος αναγνωρίζεις ως ορθολογικό. Είναι ψέμα πως όλα αυτά γίνονται για
εξοικονόμηση πόρων σε μια δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, όταν όλοι γνωρίζουν πως το
κοινωνικό κόστος της εξάρτησης είναι πολλαπλάσιο από αυτό της απεξάρτησης.
Η αλήθεια κρύβεται πίσω από τις μνημονιακές δεσμεύσεις για κομμένα κεφάλια, για
απολύσεις, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές συνέπειες. Όταν ο δρόμος που δείχνει να έχει επιλέξει η κυβέρνηση και οι ξένοι «σύμβουλοι» είναι αυτός που οδηγεί την μεγάλη μάζα του πληθυσμού στα συσσίτια της εκκλησίας και τα κοινωνικά ιατρεία και παντοπωλεία, η απεξάρτηση και η κοινωνική ένταξη φαντάζουν απλώς
ως ανεπιθύμητα. Στην λίστα αναμονής με τις
υποψήφιες «Ιφιγένειες» που πρέπει να θυσιαστούν για να πνεύσουν οι ούριοι άνεμοι της
μνημονιακής κουστωδίας, η απεξάρτηση λαμβάνει περίοπτη θέση!
Το νομοθετικό πραξικόπημα της γνω-

“

Οι εργαζόμενοι στο
ΚΕΘΕΑ ενώνουμε σήμερα την φωνή μας με
τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων, των
κοινωνικών επανεντάξεων και τις οικογένειές τους

στής πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με το
οποίο οπλίζουν τα χέρια του εκάστοτε υπουργού ώστε να παρακάμπτει το κοινοβούλιο και
κάθε διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου και να
μαυρίζει ζωές και οθόνες, αποτελεί τον νέο πολιτικό «πολιτισμό» μας. Και, βέβαια, η «ανασχηματισμένη» ηγεσία των μνημονιακών υπουργείων (βλ. Κούλης και Μπουμπούκος) κάθε
άλλο παρά στοιχείο εφησυχασμού αποτελεί.
Ζούμε σε μια κοινωνία που πλήττεται καθημερινά από τις συνέπειες της κοινωνικής
κρίσης, της φτώχειας, της απόγνωσης μπροστά
σε ένα ζοφερό παρόν και μέλλον, σε μια κοινωνία που αγγίζει την περιγραφή της ανθρωπιστικής καταστροφής, σε μια κοινωνία όπου
τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται συνεπάγονται την όξυνση όλων των νοσηρών φαινομένων, περιλαμβανομένων των
εξαρτήσεων. Την ώρα αυτή έρχεται η κυβέρνηση να στερήσει ό,τι απέμεινε από την ελπίδα
να βρουν τα θύματα της κρίσης ένα στήριγμα
που θα αμβλύνει την δυστυχία και θα τονώσει
την κοινωνική συνοχή.
Εμείς, οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, ενώνουμε σήμερα την φωνή μας με τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων, των κοινωνικών επανεντάξεων και τις οικογένειές τους, όπως και με
τους εργαζόμενους στον χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και την δημόσια υγεία, για
να υπερασπίσουμε όχι απλώς το δικαίωμά μας
στην εργασία, αλλά, ακόμη περισσότερο, το δικαίωμα των παιδιών αυτής της κοινωνίας
που βρέθηκαν στην μέγκενη της εξάρτησης να έχουν μια ελπίδα και μια διέξοδο. Κι
εκεί, οι αγωνίες της κοινωνίας μπορούν να συναντηθούν με τις δικές μας, σε ένα κοινό μέτωπο αγώνα.
Η αντίσταση είναι δικαίωμα και καθήκον
όλων μας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για ποιά Ελλάδα, ρε γαμώτο;
Οι μηχανισμοί του «κοινωνικού αυτοματισμού» που επιστρατεύει η κυβέρνηση καταστρέφουν την κοινωνική συνοχή.
Του Θανάση Τζιούμπα

Σ

ε μια κατεχόμενη χώρα,
το σημαντικότερο δημόσιο αγαθό υπό διακύβευση είναι η ίδια η ύπαρξή
της ως πολιτεία. Και η ύπαρξη αυτή
με την σειρά της σημαίνει αφ’ ενός
την διασφάλιση μιας σειράς υπηρεσιών προς τα μέλη της (που είναι
τα οφέλη της μέθεξης σε ένα οργανωμένο ανθρώπινο σύνολο) και αφ’
ετέρου την αποδοχή της μέθεξης
αυτής από τα μέλη της, που είναι η
αίσθηση του συλλογικού ανήκειν.
Η κοινωνική συνοχή είναι πρώτα απ’ όλα αποτέλεσμα μιας αποδοχής του ανήκειν, με όρους ή χωρίς.
Η κοινωνική συνοχή δεν διασφαλίζεται με νόμους ή καταστολή, αν δεν
διασφαλιστεί πρώτα ως αυτόβουλη
επιλογή των μελών μιας κοινωνίας.
Φαντασιακή ή όχι, η θέσμιση μιας
κοινωνίας είναι πρώτα απ’ όλα θέμα
επιλογής.
Κι εδώ έρχονται τα φαινόμενα
κοινωνικού αυτοματισμού να τραυματίσουν την αίσθηση του ανήκειν
και να υπονομεύουν τους δεσμούς
της συνοχής. Όταν συνειδητή επιλογή της (εικονικής;) εξουσίας ενός τόπου είναι η αντιπαράθεση των κοι-

νωνικών ομάδων που την συνθέτουν, η ίδια η ύπαρξη της πατρίδας
απαξιώνεται, καθώς κατακερματίζεται σε ένα παζλ αντιπαρατιθέμενων ψηφίδων. Κι όταν η προνομιακή στοχοποίηση γίνεται εναντίον
των εργαζόμενων στον χώρο των
δημόσιων αγαθών, αυτό που τελικά
απαξιώνεται είναι το ίδιο το δημόσιο
αγαθό. Η ηθική αυτή απαξίωση έχει
ως βέβαιο τέλος την κατάργησή του.
∆ημόσιοι υπάλληλοι επίορκοι,
στελέχη των δημόσιων ΜΜΕ, λαμόγια, γιατροί που κυνηγούν το φακελάκι, αργόσχολοι καθηγητές, άρα
ας καταργήσουμε την δημόσια υπηρεσία, ας κλείσουμε την ΕΡΤ δίνο-

ντας κι άλλο χώρο στα τουρκοκάναλα, ας προκρίνουμε τους εμπόρους
της υγείας σκοτώνοντας το ΕΣΥ, ας
τελειώνουμε με τον δάσκαλο και
τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Ένας ιδιότυπος εμφύλιος που διεξάγεται στο θυμικό επίπεδο και σε
αυτό την κοινωνικής συμπεριφοράς.
Θα αναρωτηθείτε, εύλογα, δεν
υπάρχει φωτιά πίσω από τόσο καπνό; Βεβαίως και υπάρχει, όλα αυτά
είναι φαινόμενα για το οποία συνήργησαν η πολιτική διαπλοκή, η συνδικαλιστική/συντεχνιακή ομερτά, το
«δεν βαριέσαι» που όρισε την μεταπολιτευτική κοινωνική συμπεριφορά. Η υπεροχή του «εγώ» απέναντι

στο «εμείς» δεν είναι αποτέλεσμα
της κρίσης, αλλά της «ευημερίας»
που προηγήθηκε της κρίσης. Όμως
το ζήτημα πλέον είναι αν θα ζητήσουμε την ευθανασία του ασθενούς,
για να έρθει στην θέση του τι άραγε;
Οι Βαυαροί χωροφυλάκοι, μαζί με
τους απέθαντους μαυραγορίτες και
ταγματασφαλίτες;
Όμως υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει
μια σειρά απειλές που θέτουν υπό
αίρεση την συλλογική επιβίωση των
Ελλήνων. Απέναντι σε τέτοιες απειλές, η δύναμη αντίστασης μιας κοινωνίας είναι ευθέως ανάλογη της
συνοχής της, της αίσθησης των με-

λών της πως υπάρχουν συλλογικές
αξίες των οποίων η υπεράσπιση αξίζει θυσίες. Μια κοινωνία που αλληλοσπαράσσεται έχει ήδη υπονόμευσε την δυνατότητα αντίστασης της
στην εξωτερικά απειλή, οικονομική,
γεωστρατηγική, πολεμική.
Άραγε οι αρχιτέκτονες του κοινωνικού αυτοματισμού είναι απλώς
κοντόθωροι διαχειριστές, που μπροστά στο εφήμερο του περάσματος
κάποιων μέτρων θυσιάζουν το μείζον της κοινωνικής συνοχής; Ή μήπως η ίδια η διαδικασία είναι η ουσία της πολιτικής, η κοινωνική συνοχή δεν είναι απλώς μια παράπλευρη απώλεια, αλλά σημαίνων
στόχος;
Έχω κουραστεί, όλο και πιο συχνά, σε κάθε ευκαιρία, να ακούω
συμπολίτες μου να «ντρέπονται
που είναι Έλληνες». Φαίνεται πως
η πρόταση του κ. Νίκου ∆ήμου
που, σε ανύποπτο χρόνο, έγραφε για την «δυστυχία να είσαι Έλληνας (εμπνευσμένος πιθανόν από
το κεμαλικό «είναι ευτυχία να είσαι
Τούρκος»), δικαιώνεται στις μέρες
μας ποικιλοτρόπως. Και κανείς δεν
φαίνεται να σκέφτεται πως ο μόνος
λόγος που πρέπει να ντρέπεται κανείς είναι πως, για μια ακόμη φορά,
οι γραικύλοι λογίζονται ως Έλληνες.

Success story: το πιο σύντομο ανέκδοτο...
Το μνημόνιο στην υπηρεσία της "καταστροφής κεφαλαίου"
Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Π

έντε βιοτεχνίες κλείνουν κάθε
μέρα στην καθημαγμένη εδώ και
χρόνια, πρώην βασίλισσα της βιοτεχνίας, Θεσσαλονίκη. Η Νούτρια,
δηλ. Κατσέλης και Αλλαντίνι, καταρρέουν. Το
πρωτοδικείο γράφει τέλος εποχής για την πάλαι πανίσχυρη Νεοσέτ. Η γαλακτοβιομηχανία
ΑΓΝΟ, μετά από σαράντα κύματα, που ξεκίνησαν από την εποχή του εκσυγχρονισμού, φαίνεται μάλλον να εξέπνευσε. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εταιρειών είναι ότι
απευθύνονταν, σε συντριπτικό ποσοστό, στην
εσωτερική αγορά.
Η εσωτερική υποτίμηση που επέβαλε διά
πυρός και σιδήρου η τρόικα και υλοποιεί πλέον η πασοκονεοδημοκρατία, διότι η ∆ΗΜΑΡ
βρήκε ευκαιρία και την έκανε, έχει ένα μόνο
αποτέλεσμα: Αφαιρεί κατανάλωση από την
αγορά και καταστρέφει υπαρκτό κεφάλαιο (με
μαρξιστικούς όρους) ή, με κεϋνσιανούς όρους,
παροξύνει την ύφεση, με συνέπεια να μη χω-

ράνε πλέον σε ένα κλάδο της αγοράς πάνω
από μία, άντε δύο επιχειρήσεις. Έτσι η ανεργία
ξεφεύγει πλέον από κάθε όριο και δεν σταματάει με τίποτα. Πώς να αντέξει μια επιχείρηση
που απευθύνεται σε μια εσωτερική αγορά σε
επιταχυνόμενη ύφεση; Πώς να αντέξει όταν η
τραπεζική ρευστότητα είναι ανύπαρκτη κι όση
υπάρχει είναι επιτοκιακά πανάκριβη σε σχέση με τον ενδοευρωπαϊκό ανταγωνισμό; Όταν
η φορολογία είναι απίστευτα μεγαλύτερη από
ότι ήταν στο παρελθόν, όπου δεν υπήρχε αυτή
η ύφεση;
Είναι γνωστό απ’ την εποχή του Μνημονίου 1 ότι η χώρα έχει ένα τεράστιο παραγωγικό έλλειμμα. Με τις μνημονιακές πολιτικές φαίνεται ότι στόχος ήταν ΚΑΙ η κατάρρευση του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού
της χώρας. Άλλωστε, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το εμπορικό ισοζύγιο, εκεί που κάπου είχε εξισορροπήσει, έχει αρχίσει να ξεφεύγει αλματωδώς υπέρ των εισαγόμενων (με
την επιφύλαξη ότι αυτό ίσως γίνεται λόγω τουρισμού). Πάντως φαίνεται ότι, ενδεχομένως, η
παραπέρα καταστροφή της όποιας παραγωγής στη χώρα, ίσως να μην είναι παράπλευρη

απώλεια, αλλά συνειδητή επιλογή. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία μιας τεχνολογικά σύγχρονης επιχείρησης στη Β. Ελλάδα.
Γερμανική επιχείρηση την ψάχνει για συνεργασία. Οι προξενικές αρχές της χώρας μας
στη Γερμανία δείχνουν μια απίστευτη αδιαφορία. Την ίδια αδιαφορία δείχνει και το εν Ελλάδι υποκατάστημα του κ. Φούχτελ. Ωστόσο, η
επιμονή της γερμανικής επιχείρησης αναγκάζει τις γερμανικές αρχές να δώσουν τα στοιχεία της ελληνικής επιχείρησης. Όταν τελικά
η συμφωνία κλείνει, ο Έλληνας επιχειρηματίας, που πληροφορήθηκε τη γερμανική οδύσσεια ανεύρεσής του, αναφώνησε οργισμένα:
«Αυτοί, δικοί μας και Γερμανοί, θέλουν να μας
κλείσουν!».
Βεβαίως, σε όλα αυτά το πολιτικό σύστημα ακολουθεί, ως προς τη διαπλοκή και τους
εθνικούς νταβατζήδες, που λεγε και ο Κωστάκης, την πατροπαράδοτη πολιτική: Τα δίνει όλα. Για να επιστρέψουμε δε εκεί που ξεκινήσαμε, είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είχε
την επιχειρηματική ευθύνη για την καταβαράθρωση της "Κατσέλης", να αναλαμβάνει
με κυβερνητική απόφαση επικεφαλής τρά-

πεζας που πέρασε στην κρατική δικαιοδοσία
λόγω ανεπαρκούς ανακεφαλαιοποίησης; Μέρες που είναι τώρα με τον Σνόουντεν, θυμήθηκα τις εκτιμήσεις του Αμερικάνου πρέσβη
στην Αθήνα, που αποκάλυψαν τα Γουίκιλικς:
«Όπως οι θεοί είχαν αιμομικτικές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά και με τους ανθρώπους, έτσι
και στη σύγχρονη Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει με
το επιχειρηματικό, πολιτικό και μιντιακό κατεστημένο».
Σε ατομικό επίπεδο, φαίνεται ότι καμιά
φορά οι εφαρμόζοντες τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές έχουν αίσθηση του τραγικού και του
γελοίου. Κι ενώ αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, μια κατάσταση που
θυμίζει την Κατοχή, κάποιοι καθηγητάδες του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κ.κ. Λάσκος και Τσακαλώτος, κάνουν σημαία τους την ταξική πολιτική
αναδιανομής υπέρ της εργατικής τάξης. Βεβαίως, η εργατική τάξη είναι άνεργη τάξη και
προβλέπεται να μεγαλώσει κι άλλο. Κοινώς,
για να αναδιανέμεις μια πίτα πρέπει πρώτον
να υπάρχει και να μην είναι και σκουλικιασμένη –που ’λεγε από το 1986 ο Τζέημς Πέτρας.
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Στον βάλτο της διαρκούς χρεοκοπίας
Η Γερμανία δεν θα στηρίξει την ανάκαμψη βάζοντας σε κίνδυνο τη δική της επισφαλή σταθερότητα
μίσους και ισοπέδωσης που εκπέμπουν συντονισμένα τα ΜΜΕ, ο Πάγκαλος και οι συν αυτοίς.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου
∆ιευθυντή της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Ά

λλη μια «διαπραγμάτευση» με την τρόικα κλείνει... επιτυχώς, άλλη μία
ελαφρά βύθιση της Ελλάδας στον βάλτο συντελείται. Συνεχίζονται, χωρίς διακοπή, τα μέτρα αποδόμησης στην ασφάλιση, την εργασία,
την υγεία, τις απολύσεις, η περαιτέρω
απίσχνανση του κράτους, τα οριζόντια
χαράτσια.
Αν κάποιος παρατηρήσει τη
στρατηγική
«διαπραγμάτευσης»
της τρόικας σε βάθος μηνών, θα διαπιστώσει τη χαμηλή πολιτική ένταση
με την οποία πορεύεται, αφήνοντας
ψίχουλα ελπίδων για να στηρίζει την
όποια κυβερνητική σταθερότητα. Με
το ζόρι ένα επικοινωνιακό – πλην βαρετό – «θριλεράκι» για τα κανάλια, το
οποίο όμως πλέον περιπαίζουν ακόμη και οι αρμόδιοι ρεπόρτερ. Ύστερα
όλα παίρνουν τον προκαθορισμένο
δρόμο τους.
Στην επόμενη φάση, επειδή οι
ιδιωτικοποιήσεις είναι μια... τραγωδία και το οικονομικό τους αποτέλεσμα ελάχιστο, σύντομα η τρόικα αναμένεται να εκδιώξει τους Έλληνες μάνατζερ του ΤΑΙΠΕ∆ και να ορίσει
δικούς της. Ήδη βάζει χέρι στις τράπεζες και το παράδειγμα της Eurobank
είναι ενδεικτικό. Η χώρα ξεπουλιέται
και μετατρέπεται σε «οικόπεδο», χωρίς καν το πρόσχημα του εισπρακτικού οφέλους.

∆εν πληρώνουν
Πολλοί, από καιρό, με προεξάρχοντες
Σαμαρά και Στουρνάρα, προσμένουν
– ή απλώς διαδίδουν ότι θα προκύψει
– μια... «λύση» στο δράμα της Ελλάδας. Επενδύουν πολιτικά σε ένα μεγάλο κούρεμα του χρέους, που θα αποτελέσει το κλειδί για την αναστροφή
της πορείας καταστροφής της οικονομίας. Τίποτε όμως δεν δείχνει ότι οι
ελπίδες και οι διακηρύξεις τους είναι
βάσιμες. Η μία οργίλη διάψευση διαδέχεται την άλλη.
Η Γερμανία, από την οποία περιμένουν μια ανάσα, έχει προδιαγράψει
την πολιτική της και το επόμενο διάστημα: δεν πληρώνει, αντιστεκόμενη
σθεναρά στο μόνιμο αίτημα των αγορών να καταβάλει το αντίτιμο για να
διατηρήσει την κερδοφόρο (μόνο γι’
αυτήν πια) ευρωζώνη.
1. ∆εν πληρώνει για τις διασώσεις
τραπεζών, υποσχόμενη τη «μόχλευση» ποσών υποπολλαπλάσιων αυτών που απαιτούνται και ξεκαθαρίζοντας ότι οι επενδυτές και οι καταθέτες θα πληρώνουν τις διασώσεις, με

Ίσως η πομφόλυγα περί «συνταγματικού τόξου» αποδειχθεί το τέλειο άλλοθι για κυβερνητικά σχήματα που σήμερα μοιάζουν... αδιανόητα
ορθάνοιχτο το παράθυρο για κούρεμα καταθέσεων, ακόμη και κάτω από
τα «διασφαλισμένα» 100.000 ευρώ.
Προτιμά επίσης να διατηρεί την ανασφάλεια των καταθετών σε όλη την
ευρωζώνη ώστε να τους προσελκύει
στις δικές της τράπεζες αποστραγγίζοντας από ρευστότητα την προβληματική περιφέρεια.
2. ∆εν πληρώνει για την ανεργία των
νέων, «προσφέροντας» γελοία ποσά
και απαιτώντας την επιδοματοποίηση μιας ανακυκλούμενης εργασίας
με ελάχιστες αμοιβές, οι οποίες παραπέμπουν σε πλήρη διάλυση κάθε
έννοιας ασφαλούς εργασίας. Προτιμά
να απορροφά η ίδια το υψηλού επιπέδου εργατικό και επιστημονικό δυναμικό το οποίο παράγουν με κόπο και
δικές τους επενδύσεις οι μνημονιακές χώρες.
3. ∆εν πληρώνει για την ανάπτυξη,
διαφημίζοντας επιδοτήσεις της πλάκας και προτιμώντας να ελέγξει η ίδια
τα διατιθέμενα κονδύλια και τα οφέλη
τους μέσω... δανεισμού από δικές της
τράπεζες και όχι με παραγωγική αναδιάρθρωση του μειούμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
4. ∆εν επενδύει η ίδια, εκμεταλλευόμενη τις ιδιωτικοποιήσεις στις προβληματικές χώρες, αλλά προτιμά να
εισπράττει το ρευστό του ξεπουλήματος, δείχνοντας έτσι ότι δεν αποσκοπεί
στην ανάπτυξή τους, αλλά στη μετατροπή τους σε τριτοκοσμικές και στη
συνεχή αφαίμαξή τους.
Η μόνη σταθερά αυτής της πολιτικής είναι η διατήρηση –όσο τραβήξει– του καθεστώτος διαρκούς χρεοκοπίας. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω
δεν αποτελούν στιγμιαίες επιλογές,
αλλά μακροπρόθεσμες, και αποτυπώνονται σε αποφάσεις με ορίζοντα
χρόνων. Πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν; Καθόλου, αφού μια μετρήσι-

μη και επωφελής για το σύνολο της
ευρωζώνης μεταβολή πολιτικής όχι
μόνο θα συνιστά συγκλονιστική αλλαγή πολιτικής, αλλά θα απαιτεί από
τη Γερμανία να πληρώσει ακριβά βάζοντας σε κίνδυνο τη δική της επισφαλή σταθερότητα.
∆όσεις δανείων με το σταγονόμετρο, αναποτελεσματικές, μικρές τεχνικές ρυθμίσεις κατά δόσεις, για να
μην ανακόπτονται οι «μεταρρυθμίσεις» και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των εκβιασμών, νέα περιορισμένα δάνεια με νέα μνημόνια
είναι το μέλλον που προδιαγράφεται.
Αν γίνει κούρεμα, θα το πληρώσουν
οι Έλληνες και όχι η Γερμανία. Όλα
τα άλλα αποτελούν εμπόριο ελπίδας.
«Αρνιά και λύκοι»
Σε αυτό το κλίμα οι εξαγγελίες, οι ελπίδες και οι πολιτικές επενδύσεις
σε μια επανεκκίνηση της οικονομίας εξαντλούνται στην επίκληση του
κατεξευτελισμένου και διάτρητου
«success story» ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που προσπαθούν πάση θυσία και πάση δυνάμει να αντέξουν πολιτικά και να διατηρηθούν στην εξουσία.
Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος
τους, ο οποίος όμως προκαλεί τραγελαφικές καταστάσεις, με διάφορους
γελοίους τη μια να «γλείφουν» αδέξια

“

Το πρωτογενές
πλεόνασμα παραμένει ένας
πολύ δύσκολος
στόχος

τους τέως ψηφοφόρους τους που πλέον ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, την άλλη
να ψιθυρίζουν ότι υιοθετώντας την
ατζέντα της θα την περιθωριοποιήσουν και την... παράλλη να δηλώνουν
διαθέσιμοι ακόμη και για συνεργασία
μαζί της. Ακόμη και το «Βήμα», όμως,
έφτασε στις 2 Ιουλίου να τους προειδοποιεί από το κεντρικό άρθρο τους:
«Κάπως έτσι ήλθαν και οι πρώτες
δηλώσεις ανοχής απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα με την επίκληση της λαϊκής ψήφου. Ωστόσο, οι θιασώτες της ομογενοποιημένης ∆εξιάς πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί είναι τα αρνιά και όχι οι νεοναζί. Οι
άλλοι λύκοι είναι και τέτοιοι θα παραμείνουν. ∆εν παίζουν με αυτά τα
πράγματα, κύριοι»!
Αυτά για το κυβερνητικό αδιέξοδο, το οποίο θα παγιώνεται όσο η κοινωνία βυθίζεται στον βάλτο και μειώνονται οι ανάσες της. Τελευταία ελπίδα για μια – πόσο μεγάλη; – παράταση του κυβερνητικού βίου της Ν.∆.
ειδικότερα θα αποτελούσε είτε η σημαντική συρρίκνωση της εκλογικής
επιρροής της Χρυσής Αυγής, είτε η
πλήρης κατάρρευση κάθε εμπιστοσύνης προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτε από
τα δύο όμως δεν πρόκειται να συμβεί.
Και τα δύο αυτά κόμματα, το καθένα
για διαφορετικούς λόγους, θα συνεχίσουν να εισπράττουν τις συνεχείς διαρροές του συρρικνούμενου τέως δικομματισμού, για πολλούς λόγους.
Η Χρυσή Αυγή, διότι καμιά από
τις συνταγές περιορισμού της από τη
Ν.∆. δεν έχει ελπίδες επιτυχίας όσο
συνεχίζεται η καταβύθιση της κοινωνίας στη δυστυχία, την κατάθλιψη και
τον μηδενισμό, αλλά και όσο αυξάνονται το μίσος και η διάθεση εκδίκησης για «τους αλήτες τους πολιτικούς,
που όλοι μαζί κατέστρεψαν τον τόπο».
Ώρα να... δικαιωθεί πλήρως ο λόγος

Η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσα και να του καταλογίσει κάποιος, που δεν είναι και λίγα,
παραμένει αυτό που έχουμε περιγράψει εδώ και έναν χρόνο, μετά τις
εκλογές του Ιουνίου: ο μοναδικός παράγοντας πιθανής ανασυγκρότησης
της «Κεντροαριστεράς», αλλά και η
μόνη θεσμική αντιπολιτευτική επιλογή.
Πραγματικά είναι δύσκολο να
εκτιμήσει κάποιος το αν, τη στιγμή,
αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να αναλάβει
τη διακυβέρνηση. Η προφανής ανεπάρκειά του, η ορατή έλλειψη πρότασης, η αντικειμενική δυσκολία να συγκροτηθεί ένα πρόγραμμα ανόρθωσης και ανασυγκρότησης της χώρας
σε συνθήκες διαρκούς χρεοκοπίας
είναι ανασχετικοί παράγοντες. Είναι
επίσης άγνωστο εάν επαρκεί ο χρόνος ώστε ο Τσίπρας να προετοιμαστεί
καταλλήλως ώστε να αναλάβει μια
χώρα με την καταστροφή σε εξέλιξη.
Από την άλλη, όμως, ίσως οι
εκλογές δεν είναι τόσο κοντά όσο κάποιοι περιμένουν. Μια κατάρρευση
της κυβέρνησης το πιθανότερο είναι
να οδηγήσει σε ανασύνθεσή της με
άλλον επικεφαλής, ιδιαίτερα αν τα δημοσκοπικά «κουκιά» του Σαμαρά δεν
βγαίνουν. Στην περίπτωση αυτή και
η τρόικα μένει ευχαριστημένη και ο
ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει επιπλέον χρόνο.
Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η πιθανότητα μιας... φωτιάς στον κάμπο. ∆εν μπορεί ούτε
να προοικονομηθεί ούτε να αποκλειστεί και είναι άγνωστο τι είδους ανακατατάξεις μπορεί να προκαλέσει. Ο
Τσίπρας λέει και ξαναλέει ότι, για να
μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να «διαπραγματευτεί» (δηλαδή... για να κυβερνήσει),
θα πρέπει να έχει τον λαό στον δρόμο. ∆εν απέχει από την αλήθεια. Από
την άλλη όμως δεν κάνει κάτι για να
δώσει την εικόνα ότι ο ίδιος θέλει και
μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση,
ούτε είναι σαφές το πώς θα κυβερνήσει.
Ίσως, πάντως, η φωτογραφία της
εποχής, με βάση την οποία όλοι κάνουμε τις υποθέσεις μας, να είναι σε
λίγο καιρό απλώς μια ανάμνηση. Το
ίδιο ίσως συμβεί και σε περίπτωση εκλογών: το αποτέλεσμά τους θα
καθορίσει το επόμενο κυβερνητικό
σχήμα. Εδώ κρατήστε την πομφόλυγα Βενιζέλου περί «συνταγματικού τόξου». Ίσως αποδειχθεί το τέλειο άλλοθι για σχήματα που σήμερα
μοιάζουν... αδιανόητα.
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Για το 16 Συνέδριο ΟΛΜΕ
Αριστερή πλειοψηφία στην ηγεσία, παραίτηση στη βάση.
Τoυ Τάσου Χατζηαναστασίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ που
ανέδειξαν και το νέο ∆Σ του συνδικάτου των καθηγητών μέσης
εκπαίδευσης. Στη θέση της πάλαι ποτέ κραταιής ΠΑΣΚ, οι ΣΥΝΕΚ, που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, πέτυχαν σημαντική άνοδο (περίπου 57%) όση ήταν και
η αντίστοιχη πτώση της συνδικαλιστικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ.
Άνοδο επίσης σημείωσαν οι Παρεμβάσεις- Συσπειρώσεις (ανένταχτοι αριστεροί και μέλη οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς) και το ΠΑΜΕ
ενώ η ∆ΑΚΕ είχε – για τα δεδομένα της παρούσης συγκυρίας - περιορισμένη πτώση (4% περίπου).
Από τρεις έδρες κατακτούν ΣΥΝΕΚ και ∆ΑΚΕ, από δύο Παρεμβάσεις και ΠΑΜΕ ενώ με μία μένει πλέον η ΠΑΣΚ.

Τ

α αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποτυπώνουν σε
γενικές γραμμές την κατάσταση που επικρατεί στο
χώρο των καθηγητών και τους νέους συσχετισμούς δύναμης που

έχουν διαμορφωθεί. Επισημαίνονται: α) η μετακίνηση της μεγάλης
βάσης των απογοητευμένων και
αγανακτισμένων Πασόκων προς τον
ΣΥΡΙΖΑ που παρατηρείται σε όλη
την ελληνική κοινωνία, β) η σχετική
άνοδος των πιο αγωνιστικών σχημάτων (Παρεμβάσεις, ΠΑΜΕ) που
προτιμώνται από τη βάση όχι τόσο
για τις απόψεις τους (συχνά τόσο
ξεπερασμένες και δογματικές που
έχουν πλέον μόνο ιστορικό-φιλολογικό ενδιαφέρον) όσο για το αγωνιστικό τους ήθος και τη συνέπειά
τους και γ) η τάση ενός σημαντικού
κομματιού των καθηγητών να ψηφίζει την παράταξη που πρόσκειται
στο κυβερνών κόμμα που στη δεδομένη περίπτωση είναι η ∆ΑΚΕ.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική ουσία του συνεδρίου, το αποτέλεσμα
είναι μάλλον φτωχό παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε ένα «υπερεπαναστατικό» πολιτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πλήρη άρνηση του χρέους, την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ όχι
όμως και τη ρητή πάλη για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας που εμφανίζεται μάλλον μασκαρεμένη με
μία πιο εύπεπτη για τη νέα αριστερή πλειοψηφία διατύπωση που κάνει λόγο για κάτι σαν «λαϊκή βούληση», «λαϊκή εξουσία» ή κάτι πα-

Ελάχιστα απασχόλησαν το συνέδριο το περιεχόμενο και οι σκοποί της
εκπαίδευσης, τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα.
ρόμοιο, μια και μέχρι τη στιγμή που
γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει
δημοσιευτεί επίσημα το κείμενο της
πολιτικής απόφασης του συνεδρίου. Κατά τα άλλα επαναλαμβάνονται τα πάγια αιτήματα για την αύξηση των δαπανών για την παιδεία και
την κατάργηση όλων των μνημονιακών μέτρων που αφορούν την παιδεία, την υγεία, τους μισθούς, τις συντάξεις κτλ.
Ελάχιστα απασχόλησαν το συνέδριο το περιεχόμενο και οι σκοποί της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά

και ωρολόγια προγράμματα σε αντίθεση με το ζήτημα της αξιολόγησης
που αναδείχθηκε σ’ ένα από τα πιο
φλέγοντα ζητήματα. Κοινή ήταν η
αντίθεση στο συγκεκριμένο θεσμικό
πλαίσιο αξιολόγησης που συνδέει
την αξιολόγηση με τη μισθολογική
εξέλιξη και που οδηγεί σε απολύσεις, δεν υπήρξε όμως συμφωνία σε
μια κοινή στάση απέναντι στην αξιολόγηση της παιδείας και του παρεχόμενου έργου συνολικά.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δράσης, εν όψει των δρο-

μολογούμενων απολύσεων καθηγητών, πλειοψήφησε η άποψη των
ΣΥΝΕΚ και Παρεμβάσεων να τεθεί
ο κλάδος σε αγωνιστική ετοιμότητα για ολόκληρο το καλοκαίρι ενώ
για την έναρξη της σχολικής χρονιάς προτείνονται γενικές συνελεύσεις με προτάσεις για πολυήμερες
απεργίες.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του συνεδρίου θεωρούνται
λίγο πολύ αναμενόμενα. Η επαναστατική ρητορεία της αριστεράς με
όλες τις υπερβολές και τις αγκυλώσεις της αποτελεί πλέον έκφραση
της πλειοψηφίας στην ηγεσία του
κλάδου των καθηγητών. Το ζήτημα
όμως είναι πως η νέα πλειοψηφία
δεν συμβαδίζει ούτε με την απογοήτευση και παραίτηση που χαρακτηρίζει μεγάλη μερίδα των καθηγητών
ούτε όμως και με τις απόψεις της βάσης που μάλλον δεν συμμερίζεται
ένα αμιγώς «ταξικό» πρόγραμμα.
Έτσι, γίνεται ακόμη πιο εμφανές
το κενό εκπροσώπησης στον κλάδο των καθηγητών των απόψεων
της Ρήξης και του Άρδην και ιδιαίτερα όσων αφορούν τη σύνθεση των
αιτημάτων κοινωνικής και εθνικής
απελευθέρωσης.

Μανωλάδα: Το νέο ψέμα
Μια μεθόδευση για την διάσωση των εντυπώσεων στα δουλεμποράδικα της φράουλας
Από το ιστολόγιο Ημερολόγιο ενός ανέργου
Στέλνω αυτή την επιστολή με αφορμή τα
ψέματα των φραουλάδων της Ηλείας και
των εθνοπατέρων μας. Λίγο μετά τα επεισόδια με τους Πακιστανούς στη Mανωλάδα, βγήκαν 125 παραγωγοί φράουλας στις
7/6/2013 και δήλωσαν σε διάφορα ΜΜΕ
και σάιτ πως θα κάνουν αίτηση στον ΟΑΕ∆
για να προσλάβουν 4.400 Έλληνες εργάτες
με μεροκάματο 25€ συν 3€ το εργόσημο.

Ε

ίμαι άνεργος εδώ και δυο χρόνια
και τυχαίνει να έχω σπίτι στη Μανωλάδα, οπότε ενδιαφέρθηκα αμέσως, πήρα τηλέφωνο στον ΟΑΕ∆
και μου είπαν να πάρω στον ΟΑΕ∆ Αμαλιάδας. Έπαιρνα συχνά πυκνά τηλέφωνο αν έκαναν αίτηση οι φραουλάδες για εργάτες, δεν
υπήρχε τίποτα. Κάποια φορά μου είπαν να
μην παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, αν γίνει αίτηση εμείς θα τη στείλουμε και στα κεντρικά της
Αθήνας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
Ενδιάμεσα, βρήκα μέσω Ιντερνέτ κάποια
τηλέφωνα παραγώγων και του συνεταιρισμού

ΥΡΜΙΝΗ (λαχανικών και φρούτων). Όταν τους
πήρα και τους είπα ότι ενδιαφέρομαι για εργάτης στα χωράφια που ζητάτε, μου είπαν ότι δε
ζητάνε τίποτα, κι όταν τους είπα για τις 4.400
προσλήψεις μέσω ΟΑΕ∆ κ.τ.λ. ακούστε τι μου
είπανε: να κοιτάξω στο συνεταιρισμό ΥΡΜΙΝΗ (όχι λαχανικών και φρούτων αλλά...
φρούτων και λαχανικών).
Φυσικά, δυο τρεις παραγωγούς που βρήκα δεν ζήταγαν τίποτα και δεν γνώριζαν τίποτα
για τις 4.400 αιτήσεις για εργάτες. Από τον άλλο
συνεταιρισμό ΥΡΜΙΝΗ, φρούτων και λαχανικών, μου είπαν ότι δεν ξέρουν κάτι, απουσιάζει ο υπεύθυνος, πάρτε αργότερα, ρωτήστε στον
ΟΑΕ∆ κ.τ.λ.
Τελευταία φορά που πήρα στον ΟΑΕ∆
Αμαλιάδας ήταν Πέμπτη 27/6/2013. ∆εν είχε
γίνει καμία αίτηση, δεν γνώριζαν τίποτα. Την
Παρασκευή 28/6/2013, λόγω κάποιας υποχρέωσης δεν ασχολήθηκα καθόλου. Το Σάββατο 29/7/2013, ανοίγοντας το Ιντερνέτ βλέπω σε κάποια σάιτ και στις ειδήσεις ότι ούτε
δέκα Έλληνες εργάτες δεν ανταποκρίθηκαν για
τη συγκομιδή της φράουλας. Έγινα έξαλλος,
φούντωσα. Τη ∆ευτέρα το πρωί παίρνω τον
ΟΑΕ∆ Αμαλιάδας, μιλάω με έναν κύριο, θέλω

να κάνω αίτηση για εργάτης στη συγκομιδή της
φράουλας,
∆εν ήξερε τίποτα. Του εξηγώ όλα τα παραπάνω, μου έδωσε να πάρω άλλο τηλέφωνο
και το άλλο τηλέφωνο άλλο τηλέφωνο, για να
μη λέω πολλά μίλησα με τρεις τέσσερις ανθρώπους. Στο τελευταίο ήταν μια κυρία και μου λέει:
"Θα σου δώσω τα τηλέφωνα των συνεταιρισμών να μιλήσεις απευθείας". Μου έδωσε λοιπόν τα τηλέφωνα της... ΥΡΜΙΝΗΣ. "Κυρία μου
μίλησα με την ΥΡΜΙΝΗ και μου είπαν ότι δε
ζητάνε τίποτα" (ακούστηκε γέλιο ειρωνικό).
"Καλά", μου λέει, "θα σου δώσω και τηλέφωνα
παραγωγών να μιλήσεις απευθείας".
Μου έδωσε δεκατέσσερα ονόματα με τηλέφωνα. Κατάφερα να μιλήσω με έξι-εφτα, όλοι
μου είπαν μπούρδες, ότι τώρα δεν χρειαζόμαστε
γιατί τελείωσε η παραγωγή εδώ και μια εβδομάδα, του χρόνου πάλι, τον Αύγουστο, τον Οκτώβρη, το Φλεβάρη κ.τ.λ. Σε ερωτήσεις του τύπου
"Πότε κάνατε την αίτηση στον ΟΑΕ∆;", "Είναι
δυνατόν 7 του μήνα να λέτε ότι θα κάνετε αίτηση στον ΟΑΕ∆ για πρόσληψη 4.400 εργατών, και τώρα, 30 του μήνα, να λέτε ότι η παραγωγή τελείωσε εδώ και μια εβδομάδα;", η
απάντηση ήταν μπουρδολογίες.

Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι λένε ψέματα! Πότε δεν έγινε επίσημα αίτηση στον
ΟΑΕ∆ (αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης δεν
υπάρχει), γιατί δεν θέλουν να προσλάβουν κανέναν Έλληνα, έχουν βολευτεί με τους ανασφάλιστους Πακιστανούς, το κράτος απουσιάζει παντελώς γιατί έχει καταρρεύσει και τα τηλέφωνα
οι παραγωγοί τα έδωσαν στον ΟΑΕ∆ για να κοροϊδεύουν τον κόσμο, να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Παίζουν με τους ανέργους, δημιουργούν
ψεύτικες προσδοκίες στους ανθρώπους, παίζουν τα παιχνίδια της κυβέρνησης για να διχάσουν την κοινωνία, τα παιχνίδια των δανειστών
ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, γιατί αν δείτε τα
σάιτ με τις ανακοινώσεις των φραουλάδων για
προσλήψεις μέσω ΟΑΕ∆, υπάρχουν και ονόματα υπουργών που επικροτούσαν και θα προωθούσαν, εννοείται, την κίνηση αυτή των φραουλάδων. Από τις 7 του μήνα που έγινε η ανακοίνωση, κανένας κρατικός υπάλληλος δεν
ενδιαφέρθηκε αν έγινε η αίτηση, παρότι υποτίθεται ότι κόπτονται τόσο πολύ για την ανεργία...
∆ημήτρης Χρ., 48 ετών, άνεργος
http://www.imerologioanergou.gr
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Εις οιωνός άριστος...
Είναι ώρα να ξαναθυμηθούμε αυτό που έπρεπε να διδάσκονται τα παιδιά μας από την πρώτη ∆ημοτικού
Της Ευγενίας Γραικού
Άρχισαν τελικά οι απολύσεις στο
δημόσιο, με το κλείσιμο της κρατικής τηλεόρασης. Καθώς κοπάζει ο πρώτος θόρυβος, φαίνεται
το πόσο πολύ λειτούργησε στην
κοινωνία η προπαγάνδα εναντίον
των δημοσίων υπαλλήλων. «∆εν
δουλεύουν, συνεχώς παίρνουν
άδειες, έχουν παχυλούς μισθούς,
κάνουν σπατάλες, κάνουν κομπίνες. ∆εν έχει απολυθεί κανένας,
ούτε καν οι επίορκοι, ενώ ο ιδιωτικός τομέας μετρά 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Καλά να πάθουν!».

Α

υτή είναι η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα από την αρχή
της κρίσης. Εφόσον είναι
υπερχρεωμένο το σπάταλο κράτος, καλώς κόβονται οι μισθοί
των δημοσίων υπαλλήλων. Παραδόξως, γρήγορα επεκτάθηκαν οι περικοπές και στον ιδιωτικό τομέα, όπου
ήταν πολύ χειρότερες, καθότι εξαφανίστηκαν οι συλλογικές συμβάσεις.
Αποδεικνύεται έτσι η στενή σχέση
μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η περαιτέρω κατάρρευσή του
θα συμπαρασύρει και τον ιδιωτικό
τομέα, χειροτερεύοντας την ήδη γενικευμένη κρίση.
∆ιότι ο ιδιωτικός τομέας παίρ-

νει δουλειές από το δημόσιο και διότι οι μισθοί του δημοσίου βοηθούν
να κινείται λίγο η αγορά. Για να αναφέρουμε ένα ελάχιστο παράδειγμα:
Μια πόρτα άλλαξε ο δήμος στο υπόγειο του σχολείου, όταν βάλαμε φυσικό αέριο, γιατί η παλιά δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές ασφαλείας. Όταν ο ιδιώτης που την πέρασε
παρέδωσε το τιμολόγιο στο διευθυντή του σχολείου, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Όλες οι πόρτες των παλιών σχολείων που αλλάχτηκαν ήταν
μια σπατάλη σημαντική, μία από τις
πολλές στις οποίες συμμετέχουν και
οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν μικρά
ή μεγάλα έργα ή προμήθειες του δημοσίου.
Φυσικά, το ψάρι βρομάει από το
κεφάλι και η μεγάλη ρεμούλα έγινε πολύ πιο ψηλά. Σε γενικές γραμμές όμως η διαφθορά και η δεμένη μ’
αυτήν παρακμή και σήψη μάς αγγίζει περίπου όλους. Πρακτικά, όποιος
μπορούσε να διαπράξει απιστία κατά
του δημοσίου, τη διέπραξε. Όποιος
μπορούσε να κλέψει πολλά έκλεψε πολλά και όποιος μπορούσε λίγα
έκλεψε λίγα. Η ηθική σημασία της
πράξης όμως δεν εξαρτάται από το
μέγεθος της κλοπής και μας καθιστά
συνενόχους επί της ουσίας. ∆ιότι εάν
ήταν έντιμος ο λαός, δεν θα ανεχόταν
ένα ανέντιμο πολιτικό προσωπικό.

Πρέπει από τώρα να κοιταχτούμε στα μάτια και να αναρωτηθούμε ποιος
είναι στ’ αλήθεια διατεθειμένος να θυσιαστεί γι’ αυτή την πατρίδα. Αλλιώς ας βάλουμε τα καλά μας κι ας περιμένουμε τους βαρβάρους
Κυβερνήσεις μπλεγμένες σε σοβαρότατα σκάνδαλα δεν άντεξαν τυχαία
επί τόσες δεκαετίες. Φωνάζουμε και
τους βρίζουμε δικαίως, είμαστε όμως
όντως καλύτεροί τους; Αν είχαμε την
εξουσία τους, τις θέσεις τους, τα χρήματα που περνούν απ’ τα χέρια τους,
τις πιέσεις που δέχονται από εγχώρια
και διεθνή κέντρα και συμφέροντα
θα τα καταφέρναμε καλύτερα;
Καθρέφτης μας είναι τα παιδιά
μας, που έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν
όλα, που βλέποντας την υποκρισία
μας μας φτύνουν και φεύγουν να
βρουν την τύχη τους έξω. ∆εν τους

μάθαμε να αγαπούν την πατρίδα. Τι
έχει απομείνει απ’ αυτή την πατρίδα
άλλωστε; Η αγάπη και η πίστη προς
την πατρίδα είναι υψηλότατο ιδανικό,
απαιτεί ανώτερες αρχές και αξίες που
σπανίζουν σήμερα. Πηγαίνει πέρα
από την ταξική ανάλυση των οικονομικών συμφερόντων και, σε κρίσιμες στιγμές, την ξεπερνά. Είναι η δύναμη να αγωνίζεσαι για την ελευθερία γνωρίζοντας ότι η άρχουσα τάξη
και οι διανοούμενοί της σε έχουν ήδη
πουλήσει.
Η δυσπιστία και η απιστία όλων
προς όλους έχει σχεδόν διαλύσει την

αλληλεγγύη και τη συνοχή του κοινωνικού σώματος. Γνωρίζουμε όλοι
από την ιστορία ότι, όταν εξασθενίζουν τόσο πολύ οι λαοί, κατά κανόνα
δέχονται επιθέσεις από γείτονες ή άλλους κατακτητές. Η οικονομική επίθεση της ∆ύσης είναι σε εξέλιξη και
θυμίζει τις σταυροφορίες. Αν δούμε την τεράστια αποσταθεροποίηση
γύρω μας, στη λεκάνη της Μεσογείου, μπορεί να μην είναι πολύ μακριά
η στιγμή που θα κληθούμε να αγωνιστούμε υπέρ βωμών και εστιών.
Πρέπει από τώρα να κοιταχτούμε στα
μάτια και να αναρωτηθούμε ποιος είναι στ’ αλήθεια διατεθειμένος να θυσιαστεί γι’ αυτή την πατρίδα, αν χρειαστεί. Αλλιώς ας βάλουμε τα καλά μας
κι ας περιμένουμε τους βαρβάρους.
Υπάρχει βεβαίως και ιστορικό
DNA. Είναι μεγάλοι οι αγώνες που
δώσαμε για την ελευθερία από την
εποχή των περσικών πολέμων και
μέχρι προσφάτως. Το αλβανικό ήταν,
κατά γενική ομολογία, το πιο τιμημένο μέτωπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε ο ίδιος λαός. Είναι ώρα
να ξαναθυμηθούμε αυτό που έπρεπε
να διδάσκονται τα παιδιά μας από την
πρώτη δημοτικού: «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».

Η Χρυσή Αυγή παγιώνεται εκλογικά
Τα ενδιαφέροντα πορίσματα μιας έρευνας του Γ. Μαυρή, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών
Του Γιάννη Ξένου

σταθεροποιηθεί σε ένα ποσοστό γύρω
στο 12% και είναι σταθερά τρίτη δύναμη.

Κ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυση
του προέδρου της public issue, Γιάννη
Μαυρή, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών για την εκλογική εικόνα της Χρυσής Αυγής τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ο Μαυρής χωρίζει
την εκλογική συμπεριφορά της ΧΑ σε
δύο φάσεις σε αυτήν από τον Ιανουάριο
του 2012 που συγκροτήθηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου έως τις εκλογές του
Μαΐου του 2012 που η ΧΑ έλαβε 7% και
στη δεύτερη φάση, από τις εκλογές του
Ιουνίου έως τις μέρες μας που η ΧΑ έχει

ομβικό σημείο κατά την ανάλυση
του Μαυρή στην ανάδυση της ΧΑ
υπήρξε η συμμετοχή του ΛΑΟΣ
στην τρικομματική κυβέρνηση
Παπαδήμου. Το κόμμα του Καρατζαφέρη, τον
Σεπτέμβριο του 2011 εμφανιζόταν δημοσκοπικά να αγγίζει το 9% και τον Απρίλιο του ’12,
δηλαδή έξι μήνες μετά, έπεσε στο 2%. Η αποχώρηση του Καρατζαφέρη από την τρικομματική δεν διέσωσε το κόμμα και στις εκλογές
του Μαΐου δεν μπήκε στη Βουλή (2,9%). Εμείς
θα προσθέταμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και
η μνημονιακή στροφή του Σαμαρά από τον
Νοέμβριο του 2011. Αυτό αποδεικνύεται και
από τα ποια κόμματα άντλησε ψήφους η Χρυσή Αυγή στις εκλογές του Μαΐου, 4/10 ψηφοφόροι ήταν από τη Ν∆, 2/10 από το ΠΑΣΟΚ
και 1/10 από το ΛΑΟΣ. Ακόμα, ως παράγοντα που ευνόησε την ανάδειξή της, περιλαμβάνει το γεγονός ότι οι ΑΝΕΛ δημιουργήθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου του ’12 και άρα

είχε προλάβει να σχηματίσει έναν πρώτο πυρήνα πριν εμφανιστεί ένα νέο αντιμνημονιακό
δεξιό κόμμα.
Μετά τις εκλογές Μαΐου-Ιουνίου, η ΧΑ
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Σαμαράς δεν
τήρησε την προεκλογική του δέσμευση για
επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, καθώς και την ανυπαρξία του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικής αντιπολιτευτικής δύναμης, που το καλοκαίρι του ’12, αμέσως μετά τις εκλογές, εξαφανίστηκε στις παραλίες για δύο – δυόμισι μήνες.
Τον Οκτώβριο του ’12 η ΧΑ σταθεροποιήθηκε στο 12%, που μέχρι τώρα παραμένει το
εκλογικό υψηλό σημείο της, σύμφωνα με τον
Μαυρή. Στο μετεκλογικό διάστημα η ΧΑ ενισχύθηκε περαιτέρω στους νέους 18-24 (έφτασε το 19,5%, έξι μονάδες πάνω) και απέκτησε
επιρροή στις μεσαίες ηλικίες, στους ανέργους
(18%, 6 μονάδες πάνω) και στις νοικοκυρές
(13%, δέκα μονάδες πάνω). Σε αυτή τη δεύτερη φάση παίρνει ψήφους από τη Ν∆, το 15%
των νέων της ψηφοφόρων, το 10% είναι από
τους ΑΝΕΛ και το 7% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Μαυρή, ο σκληρός
πυρήνας της ΧΑ υπολογίζεται σε ένα 3,7% και

υπάρχει ένας άμεσος περίγυρος 6,9%, κάτι
που δείχνει ότι από αυτό το αθροιστικά σχεδόν 11% που την επιλέγουν, εκείνοι που βρίσκονται πλησιέστερα στη ναζιστική ιδεολογία
της είναι σχεδόν το 1/3 των ψηφοφόρων της,
οι υπόλοιποι τη στηρίζουν επειδή τη θεωρούν
τη λιγότερο άσχημη επιλογή.
Ένα τελευταίο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ορισμένα χαρακτηριστικά ιστορικής
συνέχειας της εκλογικής γεωγραφίας της δεξιάς, που φτάνουν μέχρι την εποχή του Βενιζέλου. Ο Μαυρής παρατηρεί ότι η ΧΑ αναβιώνει τη διαίρεση Παλαιών/Νέων Χωρών,
αφού καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά (στις
εκλογές του Μαΐου) της σε περιοχές όπως η
Πελοπόννησος (8,95%), η Στερεά Ελλάδα
(8,07%), Αττική (7,6%), ενώ σε Θράκη, Αν. Μακεδονία, ∆υτ. Μακεδονία, Ήπειρο και Κρήτη
το ποσοστό είναι κάτω από το μέσο όρο της.
Πράγμα λογικό, γιατί τα παιδιά και τα εγγόνια
των προσφύγων, όση προσπάθεια και αν έχει
κάνει η Ρεπούση και οι σύντροφοί της ιστορικοί της αμνησίας, είναι δύσκολο να μεταλλαχθούν σε οπαδούς των γενοκτονιών.
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ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκλογές
στην ΕΣΗΕΑ
Εν μέσω των αναταραχών που προκάλεσε
το κλείσιμο της ΕΡΤ πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στις 18 και
19 Ιουνίου.
Πρώτη παράταξη αναδείχθηκε ο συνδυασμός «Ενωμένοι ∆ημοσιογράφοι» (Μεταρρύθμιση – ∆ιεκδίκηση – Υπέρβαση)
με 756 ψήφους και 3 έδρες. Παρά το
γεγονός πως εμφανίστηκε πρώτη φορά
στις εκλογικές διεργασίες, απόλαυσε άμεσα τα κεκτημένα της τρικομματικής υποστήριξης (Ν.∆, Πα.Σο.Κ., ∆ΗΜ.
ΑΡ.) Στη δεύτερη θέση, με οριακή άνοδο, ανήλθε η «Συσπείρωση δημοσιογράφων ∆ούρειος Τύπος» (Σύριζα, ανένταχτοι) που έλαβε 689 ψήφους, έναντι
των 634 στις προηγούμενες και τρεις
έδρες, έναντι των δύο εδρών που κατείχε από τις προηγούμενες εκλογές. Ενδιαφέρον προκαλεί η συντριβή της προσκείμενης στο ΚΚΕ παράταξης, με το
όνομα «∆ημοσιογραφική συνεργασία»
που έλαβε 264 ψήφους, όταν στις προηγούμενες είχε εξασφαλίσει 444. Αποτέλεσμα της πολιτικής λιτότητας στον
Ριζοσπάστη και στην «Τυποεκδοτική»,
που έφεραν σειρά απολύσεων!
Την τρίτη θέση στις εκλογές έλαβε ο συνδυασμός «∆ημοσιογράφοι για τη ∆ημοσιογραφία» του Πάνου Σόμπολου.
Σε αυτόν εκφράστηκαν αρκετοί δυσαρεστημένοι από την «∆εξιά» δίνοντας
οριακή αύξηση στο συνδυασμό και τη
διατήρηση των δύο εδρών του. Ο συνδυασμός «Πρωτοβουλία για την ανατροπή
(Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)»
έλαβε 250 ψήφους, 44 λιγότερες από
τις προηγούμενες εκλογές χάνοντας
την έδρα που κατείχαν. Τέλος από μία
έδρα έλαβαν η «Κίνηση Επαγγελματιών
∆ημοσιογράφων» και οι «Μαχόμενοι
∆ημοσιογράφοι».
Καταπώς φάνηκε, ενώ η συγκυρία ήταν εμφανώς ευνοϊκή για γενναία άνοδο των
αριστερών δυνάμεων, οι μετέχοντες
στην εκλογική διαδικασία υποστήριξαν
τον «μνημονιακό» συνδυασμό. Μεγάλο
κομμάτι των εγγεγραμμένων μελών δε
προσήλθε στη διαδικασία και η συμμετοχή μόλις που άγγιξε το 58%
Η επιλογή των απεργιών με τα κλειστά
προγράμματα και τα μηδαμινά αποτελέσματα που επέφεραν, σε συνδυασμό με
την παρακμή του κλάδου και τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται γεωμετρικά προκάλεσαναυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
Κού-Σού

Η συμπαράσταση στην ΕΡΤ
Σταθμός στην ωρίμανση των εθνικών-κοινωνικών αγώνων;
Του Κωνσταντή Σεβρή

«Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα
σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι,
αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά
όλα τελειώνουν σήμερα. Και τελειώνουν
οριστικά!»

Μ

ε αυτά τα λόγια ολοκλήρωσε ο Σ.
Κεδίκογλου την ανακοίνωσή του
για το κλείσιμο της εθνικής ραδιοτηλεόρασης στις 11 Ιουνίου. Ταυτόχρονα, χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν στο μέγαρο της Ραδιοτηλεόρασης για να δηλώσουν
την άμεση συμπαράστασή τους στους απολυμένους εργαζομένους της ΕΡΤ. Το μαύρο στις
οθόνες και η σιωπή στις ραδιοσυχνότητες των
εθνικών δικτύων, γιγάντωσε τα μεγέθη των αρχικά μουδιασμένων συμπαραστατών. Από εκείνη την ημέρα έως και σήμερα εξαπλώθηκε ένα
πανεθνικό κίνημα συμπαράστασης και καταγγελίας του αντισυνταγματικού και αντιδημοκρατικού μαυρίσματος της ΕΡΤ.
Μολονότι το κίνημα διαρθρώθηκε σε όλα τα
μήκη και πλάτη του ελληνισμού, δεν μπόρεσε
να κατακτήσει ευρεία πλειοψηφική υποστήριξη,
αναγνώριση και συμμετοχή. Η προοπτική της
πτώσης της κυβέρνησης, με τη συνακόλουθη
πρόκληση εκλογών, όξυνε τον πολιτικό ανταγωνισμό σε κεντρικό επίπεδο, περιορίζοντας καταφανέστατα τη δυναμική του.
Όπως έχουμε σημειώσει σε αρκετά σημεία
των δημοσιεύσεών μας στη Ρήξη και στο Άρδην, οι επιμέρους συγκρούσεις των Ελλήνων με
τις μειοδοτικές κυβερνητικές ελίτ, μόλο που δίδονται αποσπασματικά, και σύντομα συναντούν
τα ίδια τους τα όρια, συμβάλλουν εν τέλει στον
ποιοτικό μετασχηματισμό του κινήματος και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Και, στην περίπτωση του κινήματος της ΕΡΤ, μπορούμε να
εντοπίσουμε τέτοια σημεία.
Ο συνδυασμός του μαυρίσματος της ΕΡΤ
και της πολυήμερης απουσίας ενημερωτικών
προγραμμάτων με αποφάσεις της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
είχε ως αποτέλεσμα το διαδίκτυο να αποτελεί
το μόνο φορέα ενημέρωσης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκατοντάδες διαδικτυακές σελίδες αναμετέδιδαν το απεργιακό πρόγραμμα της
ΕΡΤ. Στα κοινωνικά δίκτυα πραγματοποιούνταν
χιλιάδες συζητήσεις επί του θέματος, με εντυπωσιακή την παρουσία τόσο των υπέρμαχων
της κυβερνητικής επιλογής, όσο και των αντιτιθέμενων. Η διαδικτυακή διεύθυνση www.nerit.
gr, που πιθανόν θα στέγαζε το νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, σύντομα κατοχυρώθηκε από συμπαραστάτη των εργαζομένων, ο οποίος κατάφερε να αναδημοσιεύσει από την εν λόγω σελίδα το απεργιακό τους πρόγραμμα. Η σπουδαιότητα του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα για
τον εκτός Ελλάδας ελληνισμό τους έφερε, μέσω
του διαδικτύου, στο δημόσιο, εθνικό, διαδικτυακό πολιτικό διάλογο. Βάζοντας από τη μεριά
τους, την εθνική διάσταση του ζητήματος και τις
αγωνίες τους για την οργανική τους παραμονή
στο πολιτικό και πολιτιστικό ελληνικό σώμα.

Το δημοκρατικό κίνημα συμπαράστασης στους απολυμένους της ΕΡΤ, δεν παύει να αποτελεί σταθμό στη μακρά διαδρομή του κινήματος

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το απεργιακό πρόγραμμα της ΕΡΤ να παρακολουθείται
από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου. Ποσοστά ρεκόρ για ζωντανό τηλεοπτικό
πρόγραμμα του διαδικτύου. Σημαντικό πλήγμα
στην «ενημερωτική» διάθεση των ιδιοκτητών
τηλεοπτικών οργανισμών και εφημερίδων. Που
απαντήθηκε με το παράνομο άνοιγμα των ενημερωτικών εκπομπών και τη διαγραφή από την
Ε.Σ.Η.Ε.Α αρκετών δημοσιογράφων.
Σύντομα οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ αντιλήφθηκαν τη σημασία του να μετασχηματιστεί το
ημερήσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ίδρυσαν το
«θεσμό» των ζωντανών θεματικών συζητήσεων. Και, με τον τρόπο αυτό, έδωσαν βήμα στην
κοινωνία και σε φορείς να τοποθετηθούν δημόσια για ζητήματα και θέματα που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αποκλεισμένα. Η απουσία της ροής διαφημίσεων και η δίωρη διάρκεια
των συζητήσεων επέτρεπε στους τηλεθεατές για
πρώτη φορά μετά από χρόνια, να σχηματίσουν
καθαρή εικόνα για τα ζητήματα που παρουσιάζονταν. Η πλαισίωση του τηλεοπτικού προγράμματος από εικόνες του αρχείου της ΕΡΤ έδιναν
μια άλλη, χαμένη για καιρό, αισθητική ποιότητα.
Σημείο αναφοράς του κινήματος υπήρξε η
καθημερινή ροή συναυλιών και πολιτιστικών
δρώμενων στο προαύλιο του ραδιομεγάρου της
ΕΡΤ. Η παρουσία των μουσικών συνόλων της
ΕΡΤ και εκατοντάδων καλλιτεχνών, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του φορέα που τους
ανέδειξε, είχε ως αποτέλεσμα το κίνημα συμπαράστασης να εκτεθεί σε ένα νέο πολιτιστικό περιβάλλον. Η ορχηστρική και «δακρυσμένη» παρουσίαση του Εθνικού μας Ύμνου, συνθέσεις

“

Σημείο αναφοράς
υπήρξε η καθημερινή
ροή πολιτιστικών
δρώμενων
στο προαύλιο της ΕΡΤ

του Χατζιδάκι, πολιτικά τραγούδια του Θεοδωράκη, κλασικές ορχηστρικές συνθέσεις, ποιητικές συνθέσεις του Ρίτσου, του Ελύτη ή του Αναγνωστάκη, ακόμη και παραδοσιακοί χοροί παρουσιάστηκαν στους θεατές-συμπαραστάτες.
Όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι «αντισυμβατικοί ήχοι» του κινήματος και τα εισαγόμενα
πολιτιστικά πρότυπα κανιβάλιζαν την αισθητική και απομόνωναν το κίνημα από το ευρύτερο
κοινωνικό σώμα.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας περίμενε κάτι παραπάνω. Οι συγκεχυμένες διαθέσεις της κυβέρνησης για το νέο οργανισμό, καθώς και το επαγγελματικό αδιέξοδο
των απολυμένων, είχε ως αποτέλεσμα να μην
προβούν οι τελευταίοι σε γενναίες τομές και συγκρούσεις. Τοποθετήθηκαν με στρογγυλεμένες
γωνίες και δεν ξεμπρόστιασαν τους αρχιερείς
της διαπλοκής. Κινήθηκαν με το μάτι στραμμένο στην επόμενη "άσπρη μέρα" κι όχι στην προηγούμενη μαύρη. Ένας κανόνας στον οποίον,
όμως, προς τιμήν των παρεκκλινόντων, είχε και
εξαιρέσεις.
Ωστόσο, το δημοκρατικό κίνημα συμπαράστασης στους απολυμένους της ΕΡΤ δεν παύει
να αποτελεί σταθμό στη μακρά διαδρομή του κινήματος για την εθνική μας απελευθέρωση. Η
μαζική επίσκεψη στις ιστοσελίδες του διαδικτύου για ενημέρωση, ο πανεθνικός διάλογος των
πολιτών για το διχαστικό θέμα της ΕΡΤ και η
εξαιρετική παρουσίαση δεκάδων ζητημάτων είναι ποιοτικά στοιχεία που τα έχουμε ανάγκη. Ο
πολιτιστικός πλούτος, που τον απολάμβαναν με
τα κιάλια, τα τζάκια, οι εκδότες ή οι δήθεν αριστεροί, πλέον είναι οργανικό κομμάτι του κινήματος και του ελληνικού λαού. Η ένταξη των μουσικών συνόλων στο μακρύ κατάλογο των ανέργων διασφαλίζει την ενεργή τους παρουσία στις
εκφάνσεις των αγώνων μας.
Αντί υποσημειώσεων που αναδεικνύουν τη
γνησιότητα των γραφομένων, αρκεί η επίσκεψη
στο κανάλι της EΡΤ (ERT webTV), στη διαδικτυακή σελίδα Youtube.com.
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Οι αφανείς σύμμαχοι της Τουρκίας
Ελλάδα και Κύπρος στις πιο κρίσιμες στιγμές έχουν παντελώς ανίκανες πολιτικές ηγεσίες
Του Αλέξανδρου Ασωνίτη
Πολλά είναι τα γεγονότα και
στοιχεία αυτής της περιόδου
που θα αποτελέσουν σημείο
απορίας και κατάπληξης, όταν
στο μέλλον θα αναζητούνται, με
την συνδρομή ειδικών επιστημόνων οπωσδήποτε, οι λόγοι
και τα αίτια που ώθησαν την ελληνική «ηγεσία», από το 2010
μέχρι το άδηλο τέλος της ομηρίας, να υποδουλώσει εν ψυχρώ την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ∆΄ Γερμανικό
Ράιχ. Όποιες ενέργειες και αν
εξετασθούν, πολύ φοβάμαι ότι
η κατάληξη σε όλες θα είναι πάντα ίδια και θα συνοψίζεται στο
ερώτημα: «Γιατί το έκαναν;» Κι
η απάντηση θα είναι πάντα ίδια:
«Γιατί δεν είχαν καμία ικανότητα, καμία αίσθηση και συναίσθηση Ιστορίας, καμία φιλοδοξία, καμία κοινωνική ευαισθησία, καμία καλλιέργεια, καμία
ψυχική αρετή, καμία φιλοπατρία, καμία αίσθηση προσωπικής και συλλογικής τιμής».

Μ

όνο υπ’ αυτό το πρίσμα
μπορεί να δοθεί μια ερμηνεία στην παράλογη
ενέργεια του πρωθυπουργού να κλείσει σε ένα βράδυ
την ΕΡΤ και να οδηγήσει στην ανεργία κα την ανέχεια 2.500 ανθρώπους, πολλούς εκ των οποίων είχαν
διορίσει εκείνοι ακριβώς που αγανακτούσαν με την κατάσταση που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι στην ΕΡΤ.
Στην μελοδραματικά προσβλητική
ερώτηση του υπουργού κου Χατζιδάκη (θα ήταν δείγμα αξιέπαινου
αυτοσεβασμού, αν οι κ.κ. Χατζιδάκης, Βενιζέλος, Γεννηματά, Παπανδρέου άλλαζαν επώνυμο): «Από πού
να απολύσουμε αν όχι απ’ την ΕΡΤ»,
η απάντηση είναι απλή: «Απολύστε
απ’ όλο το δημόσιο αυτούς που διορίσατε εσείς, Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ, ώστε να βρεθείτε αντιμέτωποι σε προσωπικό,
ποινικό, πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο με τις συνέπειες των παράνομων
πράξεών σας». Και στην επόμενη δικαιολογία: «Η ΕΡΤ ήταν υπερχρεωμένη», η απάντηση είναι: «Εσείς την
καταχρεώσατε με τους παράνομους
διορισμούς και τους προκλητικούς
μισθούς». Και γιατί δεν καταργούν
τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
τους Ν∆ και ΠΑΣΟΚ; Ας δώσουν το
καλό παράδειγμα.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να εναντιωθεί με πράξεις και λόγια στον διασυρμό μας, έπραξε έτσι, ώστε να εξευτελίσει την χώρα και πάλι και να δώσει την
ευκαιρία στην Τουρκία και στον Ερντογάν να ανασάνουν και να ξεφύγουν από τον μεγεθυντικό φακό της τηλεόρασης
Κι όμως, όλα αυτά περνούν σε
δεύτερο επίπεδο, αν αναλογισθεί
κάποιος πότε η κυβέρνηση επέλεξε να δημιουργήσει ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα και μια αληθινή πολιτιστική καταστροφή, την οποία ελάχιστοι έχουν υποψιασθεί: κατάργηση της ΕΡΤ αποτελεί υποδοχή της
βαρβαρότητας. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει το εξής: Με ποιο σκεπτικό
ο πρωθυπουργός πέταξε ένα πρώτης τάξεως σωσίβιο στην Τουρκία,
την υπ’ αριθμόν ένα εχθρό και αντίπαλο της Ελλάδας, με συνεχή επεκτατική πρακτική εις βάρος μας; Η
Τουρκία συγκλονιζόταν από πρωτοφανείς διαδηλώσεις, με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ο πανίσχυρος Ερντογάν κλονιζόταν και απογυμνωνόταν, όλη η υφήλιος είχε στραμμένη την προσοχή
της στην Τουρκία και στο θαύμα της
που έσκαγε σαν φούσκα του δικού
μας χρηματιστηρίου, η εικόνα της
τραυματιζόταν ανεπανόρθωτα σχεδόν, και τότε εμφανίσθηκε ο σωτήρας του Ερντογάν πρωθυπουργός
Σαμαράς, και με μια ενέργεια έστρεψε τους προβολείς της ανθρωπότητας στην Ελλάδα, μια ενέργεια που
συνάδει μόνο σε χούντες και κατοχικές διοικήσεις.
Επανέφερε την Ελλάδα στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τον πιο αρνητικό τρόπο, σαν
να μην έφτανε η τριετής παγκόσμια
χλεύη μας, ταπείνωση και λοιδορια

από λαούς όπως η Γερμανία, που
από περιφρόνηση θα έπρεπε να είχαμε τυπικές μόνο σχέσεις, ή σχέσεις όπως ο μεγάλος τιμωρός της,
το Ισραήλ, δηλαδή η σχέση μας θα
ήταν μια διαρκής τους αφαίμαξη
και προσβολή, όπως τους αξίζει για
στους δύο παγκόσμιους πολέμους
και την οργάνωση και εξοπλισμό
των Νεοτούρκων και του Κεμάλ.
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να
εναντιωθεί με πράξεις και λόγια
στον διασυρμό μας, έπραξε έτσι
ώστε να εξευτελίσει την χώρα και
πάλι και να δώσει την ευκαιρία στην
Τουρκία και στον Ερντογάν να ανασάνουν και να ξεφύγουν από τον μεγεθυντικό φακό της τηλεόρασης (οι
διαδηλώσεις θα άξιζαν την ολόψυ-

“

Και στην δικαιολογία: «Η
ΕΡΤ ήταν υπερχρεωμένη», η
απάντηση είναι: «Εσείς την
καταχρεώσατε
με τους παράνομους διορισμούς

χη συμπαράστασή μας, αν ο τουρκικός λαός, ή κάποιο τμήμα του, είχε
ψελλίσει ένα συγγνώμη για την γενοκτονία Αρμενίων, Ποντίων, Μικρασιατών, Κούρδων, Ασσυρίων,
την Κύπρο, και την φιλοναζιστική
τους ουδετερότητα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την φιλοϊμπεριαλιστική τους στάση στην αγώνα ανεξαρτησίας της Κύπρου: δεν το έκαναν
ποτέ, δεν δικαιούνται τίποτα, κατά
την γνώμη μου).
Θα πείτε, βέβαια, εδώ υφάρπαξαν στην κυριολεξία τις κυπριακές
τράπεζες στην Ελλάδα, με την συνενοχή των αχαρακτήριστων Χριστόφια και Αναστασιάδη, την ΕΡΤ θα
υπολόγιζαν;
Είναι μια βασικότατη παράμετρος της ελληνικής τραγωδίας αυτή.
Η παντελής ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας Ελλάδας και Κύπρου
που, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο,
βρέθηκαν με τόσο ανεπαρκείς ηγεσίες, ανίκανες για τα πάντα, εκτός του
να υπογράφουν μνημόνια υποδούλωσης. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε ότι
τέσσερις από τους μεταπολεμικούς
πρωθυπουργούς της Ελλάδας ελάχιστα απέχουν από το να θεωρηθούν ένοχοι προδοτικών πράξεων,
Γ. Παπανδρέου παππούς και εγγονός, Καραμανλής ο αρχικός και Μητσοτάκης, συνειδητοποιούμε ότι η
ανταλκίδειος ειρήνη μάς καθοδηγεί μέχρι σήμερα κι ότι όσο δικαιούμαστε να σεμνυνόμεθα για τις ηρω-

ικές μας εκρήξεις, άλλο τόσο υποχρεούμαστε να ντρεπόμαστε και να
αντιμετωπίζουμε τους πολυπληθείς
προδότες.
Για να είμαστε δίκαιοι, ένοχοι
για την σημερινή κατάντια δεν είναι μόνο οι Γ. Α. Παπανδρέου και Α,
Σαμαράς. Ένοχοι είναι εξίσου όλοι οι
βουλευτές που στηρίζουν τις ενδοτικές κυβερνήσεις τους, ένοχοι είναι οι
κομματικοί τους στρατοί και τα στελέχη, όσοι υπηρετούν από οποιαδήποτε θέση την τροϊκανή κατοχή.
Και ο λαός που εξακολουθεί να τους
στηρίζει, έστω κι αν πρέπει να αντιδιαστείλουμε τους ψηφοφόρους του
Πασοκ από αυτούς της Ν∆. Οι του
Πασοκ διέλυσαν το κόμμα τους, που
έφερε την Ελλάδα στην πιο ταπεινωτική υποδούλωση της Ιστορίας της,
οι της Ν∆ την στηρίζουν και συσπειρώνονται για την μεγάλη δεξιά, από
τους όποιους κεντρώους-φιλελεύθερους μέχρι χουντικά και βασιλόφρονα αποβράσματα. Αυτοί είναι οι
δεξιοί, περήφανοι για τις συμφορές
που επιφέρουν στην χώρα, από την
Μικρασιατική Καταστροφή μέχρι
την τρόικα.
Είναι λυπηρό, αλλά ελπίδα ουσιαστικής ανάτασης δεν υπάρχει.
Εκτός αν μεσολαβήσει κάποια εξέγερση που θα θέσει ως πρώτο αίτημα την πρόσκτηση ελληνικής παιδείας. Από κει ξεκινούν όλα. Άλλη
λύση δεν υπάρχει.
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Αίγυπτος, η
διαλεκτική του
χάους
Ο Τζιοβάνι Αρίγκι, στο έργο του Χάος και ∆ιακυβέρνηση στο Παγκόσμιο Σύστημα, υπενθυμίζει ότι, κατά το λυκόφως ενός κύκλου παγκόσμιας ηγεμονίας (επί του προκείμενου,
της αμερικάνικης παγκόσμιας ηγεμονίας), η
πρωτοστάτιδα δύναμη χάνει την δυνατότητα
ελέγχου/αναδιοργάνωσης του παγκόσμιου
συστήματος, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Καθώς κανείς δεν μπορεί να
την υποκαταστήσει άμεσα, μια περίοδος παγκόσμιου χάους και αταξίας διαδέχεται την
παλαιά τάξη πραγμάτων, όπου, μέσω μιας
επώδυνης διαδικασίας πολεμικών αναμετρήσεων, συγκρούσεων και ανακατατάξεων, διαμορφώνονται οι όροι για μια νέα ισορροπία.
Το ίδιο συνέβη κατά την κρίση της βρετανικής
παγκόσμιας ηγεμονίας (κι ας ελπίσουμε ότι
αυτήν τη φορά δεν θα απαιτηθούν δυο παγκόσμιοι πόλεμοι -καθώς η ανθρωπότητα δεν διαθέτει πλέον αυτήν την πολυτέλεια), ή κατά
την κρίση της ολλανδικής ηγεμονίας (μια περίοδος που σφραγίστηκε από την επίταση του
γαλλο-βρετανικού ανταγωνισμού, την αμερικανική, τη γαλλική επανάσταση και τους ναπολεόντιους πολέμους).
Σήμερα, αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή
(και όχι μόνο) είναι κάτι αντίστοιχο. Αν δει κανείς το χάρτη, από τον Ατλαντικό μέχρι τον...
Ινδικό Ωκεανό εκτείνεται μια τεράστια ζώνη
αστάθειας, η οποία διευρύνεται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε την ευρωπαϊκή κρίση, ή το τι συμβαίνει στην Κεντρική Ασία.
Ένα από τα επίκεντρα-θέατρα αυτής της κρίσης
είναι και η Αίγυπτος. Σήμερα, αυτό που φαίνεται, είναι να διαγράφει μια γκραν-γκινιόλ
εκκρεμοειδή κίνηση μεταξύ του σουνιτικού ισλάμ και της στρατοκρατίας του παρελθόντος. Αιτία, τα εσωτερικά αδιέξοδα των
Αδελφών Μουσουλμάνων, οι οποίοι αποδείχθηκαν εξαιρετικά ανεπαρκείς στην αντιμετώπιση των οικονομικών και γεωπολιτικών
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα: Στο
οικονομικό πεδίο, ο ισλαμοκαπιταλισμός δυσκόλεψε τις συνθήκες για τον αιγυπτιακό λαό,
ενώ στο γεωπολιτικό, παρά τις αρχικές ενδείξεις για μια αυτόνομη πορεία (συμμαχία με το
Ιράν κ.ο.κ.), σύρθηκε πίσω από την Τουρκία,
τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία (εξέλιξη στην
οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο το συριακό
ζήτημα). Έπειτα απ’ όλα αυτά, ξέσπασε ένας
νέος κύκλος σφοδρών κινητοποιήσεων, που
εν τέλει οδήγησαν στην ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι. Τώρα αναλαμβάνει ο στρατός ως,
υποτίθεται, εγγυητής της κατάστασης. Η Σαουδική Αραβία έσπευσε να συγχαρεί τον πρώην
υπουργό Άμυνας, προτού οριστεί πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις εξελίξεις. Το ίδιο κάνουν και οι ΗΠΑ. Από την άλλη,
τα πλήθη παραμένουν στους δρόμους, ενώ οι
ισλαμιστές φαίνεται πως αναδιπλώνονται σε
σκληροπυρηνικότερες τάσεις. Το μέλλον είναι ανοικτό και η διαλεκτική του χάους εξαπλώνεται αμείλικτα.

Ταμαρόντ, «ο επαναστάτης»
Το κίνημα που βρίσκεται πίσω από τις τελευταίες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταχρίρ
Του Γιώργου Ρακκά
Πίσω από τον δεύτερο γύρο της εξέγερσης στην πλατεία Ταχρίρ, και τη μεγάλη αντιαυταρχική κινητοποίηση που συντελείται τις τελευταίες ημέρες στην Αίγυπτο, κρύβεται μια καινοτόμος οργάνωση βάσης.

Ε

ίναι το Ταμαρόντ (Ο επαναστάτης),
καρπός της μεγάλης κινητοποίησης της μορφωμένης (και εν πολλοίς άνεργης…) αιγυπτιακής νεολαίας, το οποίο δίνει τον τόνο του αγώνα για
την ανατροπή του «νέου σουλτάνου» της Αιγύπτου. Οι ηγέτες του, άγνωστοι και άσημοι
μέχρι τα χτες, δεν ξεπερνούν τα 35 χρόνια ηλικίας. Το κίνημα είναι ξεκάθαρα αστικό, αποξενωμένο από τις ισλαμικές μάζες της υπαίθρου,
ενώ οργανωτικά έλκει την καταγωγή του από
το Κεφάγια, μια άλλη αντίστοιχη κίνηση, που
δραστηριοποιήθηκε έντονα στην αντίσταση
κατά του αυταρχικού Μουμπάρακ και έπαιξε
τον δικό της ρόλο κατά την πρώτη επανάσταση της Ταχρίρ.
Το κίνημά τους χρησιμοποιεί αποφασιστικά τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλιστα έχει και πληροφοριακό βραχίονα, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει νέο λογισμικό,
που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που
προκύπτουν σε κάθε φάση της κινητοποίησης. Ωστόσο, το κίνημα δεν είναι εικονικό. Η
μεγάλη του δύναμη στηρίζεται στους δρόμους
και απλώς χρησιμοποιεί την κυβερνοεπανάσταση ως εργαλείο οργάνωσης των μαζών.
Έτσι ξεκίνησαν, χρησιμοποιώντας έναν
λόγο απλό και σαφή και ενωτικό, με ένα ψήφισμα εφτά βασικών σημείων, το οποίο απευθυνόταν σε κάθε τάση της αιγυπτιακής αντιπολίτευσης, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου. Το ψήφισμα, που παρατίθεται στη συνέχεια, κατάφερε να συγκεντρώσει μέσα σε δύο
μήνες 18 εκατομμύρια (!) ελεγμένες υπογραφές και αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για τη
σαρωτική κοινωνική κινητοποίηση που απειλεί την εξουσία των Αδελφών Μουσουλμάνων:
Εκστρατεία του Επαναστάτη
(για την ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι
Αλ Αγιάτ)
Σε απορρίπτουμε…
• διότι η ασφάλεια δεν έχει επανέλθει μέχρι
τώρα
• επειδή οι απόκληροι ακόμα δεν χωρούν σε
αυτή τη χώρα
• επειδή ακόμα ικετεύεις για δάνεια από το
εξωτερικό
• επειδή δεν αποδόθηκε καμία δικαιοσύνη
για το χαμό των μαρτύρων
• επειδή δεν έχει απομείνει καμία αξιοπρέπεια σε μας και στη χώρα μας
• επειδή η οικονομία έχει καταρρεύσει και ζει
από την επαιτεία
• επειδή η Αίγυπτος σέρνεται ακόμα πίσω
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Από την έλευση του Μοχάμεντ Μόρσι στην

Ο κεντρικός πυρήνας του κινήματος συγκροτείται από τα νέα, διανοούμενα στρώματα της
αιγυπτιακής κοινωνίας.

εξουσία, ο μέσος πολίτης ακόμα έχει την εντύπωση ότι στόχοι της επανάστασης για μια ζωή
αξιοπρέπειας, ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής ανεξαρτησίας, παραμένουν
εντελώς ανεκπλήρωτοι.
Ο Μόρσι απέτυχε να πραγματοποιήσει
έστω και το παραμικρό, η κοινωνική ασφάλεια δεν επανήλθε, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι παντελώς ανίκανος για τη διακυβέρνηση
μιας χώρας όπως η Αίγυπτος. […]
Με αυτό το κείμενο, μέσα σε διάρκεια δύο
μηνών πραγματοποιήθηκε μια κολοσσιαία
καμπάνια συλλογής υπογραφών. Μέσω
αυτής, το κίνημα επέλεξε να μιλήσει απευθείας με τον αιγυπτιακό λαό, πόρτα πόρτα. Το
σκεπτικό δεν ήταν διόλου αφελές. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αποδείχθηκαν εντελώς ανίκανες να κάνουν το παραμικρό ενάντια στη διακυβέρνηση των Αδελφών Μουσουλμάνων. Γι’ αυτό επιλέχθηκε και
η άμεση οδός: Ήταν οι μη εκπροσωπημένοι,
οι αόρατοι της αιγυπτιακής κοινωνίας που πήραν τη σκυτάλη στα χέρια τους και επιδόθηκαν

“

Το κίνημά τους χρησιμοποιεί αποφασιστικά
τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

σε μια μεγάλη πορεία προς το λαό. Το αποτέλεσμα ήταν ίσως η πιο σύντομη, και μαζικότερη συλλογή υπογραφών στην ιστορία –και
μέσα από αυτήν η διαμόρφωση ενός μαζικότατου και δυναμικού λαϊκού κινήματος.
Ο κεντρικός πυρήνας του κινήματος συγκροτείται από τα νέα, διανοούμενα στρώματα
της αιγυπτιακής κοινωνίας, τα οποία βουλιάζουν στην ανεργία. Είναι η γενιά που είναι περισσότερο μορφωμένη από την προηγούμενη,
αλλά θα ζήσει με χειρότερους όρους από αυτήν. Πρόκειται για ένα νέο, δυναμικό υποκείμενο, το οποίο παρήχθη μέσα από τις αντιφάσεις της παγκοσμιοποίησης και σφραγίζει με
την παρουσία του την υφή και τα χαρακτηριστικά όλων των τελευταίων μεγάλων κινημάτων, από το «Καταλάβετε την Γουόλ Στρητ», μέχρι τους Αγανακτισμένους της Ισπανίας, και,
βέβαια, την πρώτη εξέγερση της πλατείας Ταχρίρ. Είναι τέκνο της εντυπωσιακής επέκτασης
των εκπαιδευτικών μηχανισμών –στην Αίγυπτο μεταξύ του 1992 και του 1997 ο αριθμός
των εισακτέων αυξάνονταν κατά 17% ετησίως– την ίδια στιγμή που η ελεύθερη αγορά
«κατέστρεφε κεφάλαιο» και λεηλατούσε φυσικούς και κοινωνικούς πόρους ανά τον πλανήτη. Αποτέλεσμα, η εμφάνιση ενός νέου στρώματος άνεργου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, του οποίου η βαρύτητα πολλαπλασιάζεται σε χώρες που διαθέτουν εξαιρετικά
νεανικό πληθυσμό, όπως η Αίγυπτος.
Συνέχεια στη σελίδα 22

#»

Αριθμός φύλλου 95

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Ιουλίου 2013

Α∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ;

15

Ο ισχυρός άνδρας του νέου καθεστώτος
Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι: μέσω αυτού, ο στρατός θα προσπαθήσει να ελέγξει τις εξελίξεις
πάνω από το Κάιρο στρατιωτικά ελικόπτερα με την εθνική σημαία, που χαιρετίστηκαν από τους διαδηλωτές με το
σύνθημα «στρατός και λαός ενωμένοι».

Π

Ο νέος ισχυρός άνδρας της χώρας, ο
Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι, ανέλαβε την
εξουσία μετά την απόλυση του προέδρου Μόρσι. Παρότι δεν απευθύνθηκε
προσωπικά στους διαδηλωτές, έστειλε

ράγματι ο Αλ-Σίσι, υπουργός
Άμυνας, αρχηγός του στρατού
και πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων ∆υνάμεων
(SCAF), εμφανίζεται στην καλύτερη θέση για
να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας, τουλάχιστον
προσωρινά.
Σε ηλικία 58 ετών, με καταγωγή από το
Κάιρο, αποφοίτησε από την αιγυπτιακή Στρατιωτική Ακαδημία το 1977 και αποτελεί μέρος της γενιάς των αξιωματικών που δεν συμμετείχαν στους πολέμους του 1967 και του
1973 εναντίον του Ισραήλ. Υπήρξε για χρόνια στρατιωτικός ακόλουθος στην αιγυπτιακή πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, διοικη-

τής της βόρειας περιοχής της Αλεξάνδρειας
και, τέλος, διευθυντής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Το 1992 σπούδασε σε
μια βρετανική στρατιωτική ακαδημία πριν παρακολουθήσει μια αμερικανική στρατιωτική
ακαδημία το 2006, και η αριστερή εφημερίδα
Ταχρίρ υποστηρίζει ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ο αιγυπτιακός στρατός εξάλλου έχει στενούς δεσμούς με το στρατό των
ΗΠΑ, που του προσφέρουν ένα μεγάλο μέρος
του εξοπλισμού του και της εκπαίδευσής του.
Μετά την αιγυπτιο-ισραηλινή συμφωνία ειρήνης του 1979, η Αίγυπτος λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από την Ουάσιγκτον,
Ο Σίσι διορίστηκε στη σημερινή του θέση
τον Αύγουστο, μετά την αναγκαστική αποχώρηση του προέδρου του SCAF, στρατάρχη
Χουσεΐν Ταντάουι, και του αρχηγού του στρατού, Σαμί Ανάν, και εμφανιζόταν ως δίδυμο με

τον πρόεδρο Μόρσι, Ο Ταουφίκ Οκάσα, ένας
διάσημος τηλεπαρουσιαστής του παλιού καθεστώτος, τον κατηγόρησε ότι είναι η φωνή της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας, βασιζόμενος
στο γεγονός ότι η σύζυγος τού κυκλοφορεί καλυμμένη και ένας από τους στενούς συγγενείς
του, ίσως ένας από τους θείους του, είναι μέλος
της αδελφότητας.
Ο Αλ Σίσι όμως, παρότι πιστός μουσουλμάνος, δεν είναι ισλαμιστής και, πάνω απ’ όλα,
είναι μέλος της καθεστηκυίας τάξης, φρόντισε μάλιστα ώστε το καθεστώς να μην τολμήσει
να αγγίξει τα οικονομικά προνόμια του στρατού. Πιστός στην παράδοση των αιγυπτιακών
στρατιωτικών, είναι επίσης θαυμαστής του
πρώην προέδρου Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ.
«Ο Σίσι είναι το χειρότερο που μπορεί να
μας συμβεί. Ο Μουμπάρακ και ο Μόρσι σε
έναν άνθρωπο» αστειεύτηκε ένας ακτιβιστής
στην πλατεία Ταχρίρ, στις 3 Ιουλίου.

Αίγυπτος: οικονομικό και κοινωνικό προφίλ

Η

Αίγυπτος θεωρείται από τις πιο
συνωστισμένες χώρες στον κόσμο, καθώς το ποσοστό της κατοικήσιμης έκτασης επί της συνολικής είναι πολύ μικρό. Το 99% του πληθυσμού
χρησιμοποιεί το 5,5% της συνολικής έκτασης
της χώρας. Για να αποκτήσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Αίγυπτος
έχει 14 εκατομμύρια πληθυσμό περισσότερο
από το Ιράν, και 20 φορές λιγότερο κατοικήσιμες εκτάσεις [βλέπε και πίνακα].
Πληθυσμός: 84,550,000
Ηλικιακή διάρθρωση:
0-14 χρονών: 32.3% (άνδρες 14,100,807/
γυναίκες 13,474,763)
15-24 χρονών: 18% (άνδρες 7,861,197/
γυναίκες 7,471,045)
25-54 χρονών: 38.3% (άνδρες 16,565,411/
γυναίκες 16,072,992)
55-64 χρονών: 6.6% (άνδρες 2,801,205/
γυναίκες 2,842,786)
65 και άνω: 4.8% (άνδρες 1,844,456/
γυναίκες 2,259,726) (εκτιμήσεις 2013).
Ηλικιακός μέσος όρος: σύνολο: 24.8 χρόνια
Άνδρες: 24.5 χρόνια
Γυναίκες: 25.2 χρόνια (εκτιμήσεις 2013)
Αστικοποίηση:
Αστικός πληθυσμός: 43.4%
Ρυθμός αστικοποίησης: 2,1%
Εκπαίδευση:
Μέσος όρος φοίτησης στο σχολείο: 11
χρόνια
Αναλφαβητισμός: 28% (σύνολο), 19,7%
(άνδρες), 36,5% (γυναίκες)

κατάταξη).
∆ιάρθρωση εργατικού δυναμικού
Γεωργία: 32% - Βιομηχανία: 17%
Υπηρεσίες: 51% (εκτίμηση του 2001)
Ανεργία:
12,5% (2012) – 130η στην παγκόσμια
κατάταξη
12% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας.
Το εισοδηματικά κατώτερο 10% του
πληθυσμού καταναλώνει μερίδιο 3,9% του
ΑΕΠ, ενώ το ανώτερο 10%, το 27,6%.
Παραγόμενα προϊόντα:
Γεωργικά: Βαμβάκι, ρύζι, καλαμπόκι,
στάρι, φασόλια, φρούτα, λαχανικά, βοοειδή,
νεροβούβαλοι, πρόβατα, κατσίκες.
Ποσοστό των νέων που σπουδάζουν στο
πανεπιστήμιο: 30%
Οικονομία:
Η Αίγυπτος χωρίζεται από την εξαιρετικά εύφορη κοιλάδα του Νείλου, όπου λαμβάνει
χώρα και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Η οικονομία της είχε υψηλό βαθμό συγκεντροποίησης
κατά τη διακυβέρνηση του Νάσερ, αλλά πραγματοποίησε μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση
της απελευθέρωσης της αγοράς κατά τα χρόνια του Σαντάτ και του Μουμπάρακ. Το Κάιρο,
από το 2004 μέχρι το 2008, υιοθέτησε επιθετικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές προκειμένου
να αντλήσει ξένες επενδύσεις. Παρ’ όλο που
καταγράφηκαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, η
κατάσταση του πληθυσμού παρέμενε σε επί-

πεδα εξαθλίωσης.
ΑΕΠ: 537.8 δις$ (2012) [27η κατάταξη στον
πλανήτη]
Ρυθμοί ανάπτυξης:
2012: 2% - 2011: 1,8% - 2010: 5,1%
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Βιομηχανικά: Υφάσματα, κατεργασμένα
τρόφιμα, χημικά, φαρμακευτικά,
υδρογονάνθρακες, κατασκευές, τσιμέντο,
μέταλλα, ελαφριά βιοτεχνικά προϊόντα.
Εξαγωγές: Αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή,
βαμβάκι, υφάσματα, μεταλλικά προϊόντα,
χημικά, κατεργασμένα τρόφιμα.

2012: 6.600$ (140η στον κόσμο)

Εισαγωγές: Μηχανήματα κι εξοπλισμός,
τρόφιμα, χημικά, προϊόντα ξύλου, καύσιμα.

Σύνθεση του ΑΕΠ

Κύριοι εμπορικοί εταίροι:

Γεωργία: 14,7%
Βιομηχανία: 37,4%
Υπηρεσίες: 47,9%
(εκτίμηση 2012)
Εργατικό δυναμικό:
27,24 εκατομμύρια (22η στην παγκόσμια

Εισαγωγές: ΗΠΑ 10.7%, Κίνα 9.1%,
Γερμανία 6.3%, Ιταλία 5.1%, Κουβέιτ 4.7%,
Τουρκία 4.4%, Σαουδική Αραβία 4.3%
(2011)
Εξαγωγές: Ιταλία 8.7%, Ινδία 7.3%, Σαουδική
Αραβία 6.1%, ΗΠΑ 5.2%, Τουρκία 4.9%,
Ισπανία 4.2%, Γαλλία 4.2% (2011)
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι Αιγύπτιοι διαδηλωτές ξανά στο προσκήνιο
Με το μέλλον της Αιγύπτου να φαίνεται αβέβαιο
Του Βίκτορ Κόζεφ από το
www.atimes.com
Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να
διαφανεί το τέλος της ανάδυσης
του πολιτικού Ισλάμ στη Μέση
Ανατολή, αν και ήδη κάποιοι
αναλυτές το διακηρύσσουν περίτρανα. Παρ’ όλα αυτά, τα περίπου 14 εκατομμύρια (σύμφωνα με το στρατό) των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους
της Αιγύπτου την περασμένη
Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης της
μουσουλμανικής αδελφότητας,
έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα.
Ήταν ένα μήνυμα το οποίο θα
προκαλέσει έντονες αναταράξεις σε ολόκληρη την περιοχή
αν και θα περάσει κάποιος χρόνος για να αντιληφθούμε την
ακριβή του σημασία. Ένα είναι,
όμως, ξεκάθαρο, και αυτό είναι
το γεγονός πως η πολυπληθέστερη αραβική χώρα βρίσκεται
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Τ

αυτόχρονα, ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πραξικόπημα μπορεί να βρίσκεται,
ήδη, στα σκαριά. Πριν λίγες
μέρες, ο στρατός απείλησε με επέμβαση σε περίπτωση που οι πολιτικοί
αποτύχουν να επιβάλουν την τάξη
και το μόνο που δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή στη χώρα είναι η τάξη,
αφού καθημερινά σημειώνονται θανατηφόρες συγκρούσεις, λυντσαρίσματα και απαγωγές. Στην πλατεία Ταχρίρ, στρατιωτικά ελικόπτερα
έριξαν στους περίπου 500 χιλιάδες
αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, χιλιάδες χάρτινες αιγυπτιακές σημαίες, θυμίζοντας τη στάση που κράτησε ο στρατός απέναντι στο καθεστώς
του πρώην προέδρου, Χόσνι Μουμπάρακ, τον οποίο ανέτρεψε με ένα
ήπιο πραξικόπημα το 2011.
Από την άλλη, είναι πραγματικά
δύσκολο να φανταστούμε κάποιον,
ακόμη και το στρατό, ο οποίος να θέλει να διοικήσει μια χρεοκοπημένη
χώρα. Ο αναλυτής των Ασιατικών Τάιμς, Ντέιβιντ Γκόλντμαν, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για το πόσο
χάλια είναι η οικονομική κατάσταση
της Αιγύπτου και τώρα ακούμε παρόμοιες τοποθετήσεις από κορυφαίες προσωπικότητες της αιγυπτιακής
αντιπολίτευσης, όπως ο Μοχάμεντ
Ελ Μπαραντέι, ο οποίος δήλωσε σε
κάποιο περιοδικό εξωτερικής πολιτικής πως «δεν μπορείς να φας τη σα-

Από την άλλη, είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστούμε κάποιον, ακόμη και το στρατό, ο οποίος να θέλει να
διοικήσει μια χρεοκοπημένη χώρα...
ρία».
Πριν από λίγες μόνο μέρες, η αιγυπτιακή κυβέρνηση δανείστηκε
άλλα 500 εκ. δολάρια από τη Σαουδική Αραβία για να μπαλώσει τις τρύπες στον προϋπολογισμό της. Υπό
αυτό το πρίσμα, η είδηση πως η κυβέρνηση τροφοδότησε προσωρινά
το Κάιρο με πετρελαιοειδή προϊόντα,
για να κατευνάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, φαντάζει άνευ σημασίας.
Βέβαια, αν ο Μόρσι αποφασίσει να αναλάβει την ευθύνη για τη
χρεοκοπία της Αιγύπτου, ο στρατός
μάλλον θα είναι πολύ πρόθυμος να
τον βοηθήσει στην ανάληψη αυτή.
Η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα
στους αδελφούς μουσουλμάνους και
το στρατό, τις δύο πιο ισχυρές δυνάμεις στην αιγυπτιακή πολιτική σκηνή, έχει ιστορία αρκετών δεκαετιών. Παρά την καρατόμηση αρκετών
στρατηγών από τον Μόρσι, πέρυσι, ο
στρατός είναι βαθιά ενσωματωμένος
στην αιγυπτιακή κοινωνία και κρατά
τον έλεγχο μεγάλου μέρους της οικονομίας της χώρας.
Είναι, πλέον, κοινό μυστικό, ότι ο
στρατός περιμένει τη στιγμή που οι
αδελφοί μουσουλμάνοι θα απαξιωθούν παντελώς για να βγει ξανά στο
προσκήνιο και να αναλάβει τα ηνία
της χώρας, τα οποία είχε σταθερά στα
χέρια του μέχρι που ο Μουμπάρακ
(πρώην παρασημοφορημένος στρατηγός της αεροπορίας) κατάφερε να
προκαλέσει την αγανάκτηση συντριπτικού μέρους του πληθυσμού, με
τον αυταρχισμό του και τις αποτυχίες
της οικονομικής πολιτικής του. Επίσης, λόγω της προσπάθειάς του να
μεταβιβάσει την εξουσία στον πολί-

τη γιο του, ο Μουμπάρακ κατάφερε
να αποξενώσει και πολλούς αξιωματικούς.
Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο το
αν οι στρατηγοί έχουν αποφασίσει ότι
η ώρα της δράσης έχει φτάσει. Όπως
σχολίασε σκωπτικά ο Σάμερ Αλ Αρτούς, ανταποκριτής της εφημερίδας
Ντέιλι Τέλεγκραφ «αυτήν τη στιγμή
βρισκόμαστε πίσω στις μέρες των
αιγυπτιακών στρατιωτικών σελίδων
του φέισμπουκ».
Η στιγμή της δράσης του στρατού μπορεί, βέβαια, να υπαγορευθεί
από τα ίδια τα γεγονότα. Στις αρχές
της φετινής χρονιάς ο στρατός κλήθηκε να επέμβει, όταν η αστυνομία
απέτυχε να αποκαταστήσει την τάξη
στην πόλη του Πορτ Σάιντ, όπου είκοσι ένας οπαδοί της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου καταδικάστηκαν
σε θάνατο για τις ταραχές στις οποίες
είχαν σκοτωθεί εβδομήντα τέσσερις
άνθρωποι. Αν και οι διαδηλώσεις της

“

Οι επιπτώσεις
για ολόκληρη
την περιοχή, η
οποία είναι ήδη
αποσταθεροποιημένη από
την Αραβική
Άνοιξη, είναι
δριμύτατες

Κυριακής ήταν συγκριτικά λιγότερο
βίαιες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι
σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην ύπαιθρο κατά τη
διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε
υποστηρικτές και αντιπάλους της κυβέρνησης.
Άλλοι οχτώ είχαν σκοτωθεί τις
προηγούμενες μέρες και σύμφωνα
με αυτόπτες μάρτυρες τα νεύρα είναι τεταμένα στο έπακρο. Ο Τζέρεμι
Μπόουεν, ανταποκριτής του ΒΒC για
τη Μέση Ανατολή, έγραψε στο τουΐτερ: «Αισθάνθηκα πως ένα μέρος του
κόσμου είχε τρελαθεί στην πλατεία
Ταχρίρ. Τα πράγματα ήταν πραγματικά χαοτικά την ώρα που έφυγα, με
έναν τρόπο που δεν ήταν ποτέ κατά
την εξέγερση εναντίον του Μουμπάρακ».
Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για δύο νεκρούς σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κάϊρο, καθώς και φήμες για κάποιο λευκό βανάκι μάρκας Σουζούκι το οποίο μεταφέρει γυναίκες που έχουν απαχθεί
από το κέντρο της πόλης. Έχουν συλληφθεί αρκετοί υποστηρικτές της κυβέρνησης για οπλοφορία και κάποιοι
έχουν οργανώσει ομάδες περιφρούρησης που περιπολούν στην πόλη
και ξυλοφορτώνουν όποιον δεν τους
γεμίζει το μάτι. Από την άλλη, οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ
και πέτρες και έβαλαν φωτιά σε γραφεία του κόμματος Οικοδόμησης και
Ανάπτυξης (της οργάνωσης-πολιτικού βραχίονα των αδελφών μουσουλμάνων). Πιστεύεται πως οπλοφόροι και από τα δύο στρατόπεδα
δρουν ανεξέλεγκτα και οι θρησκευτικές αρχές της χώρας έχουν ήδη προ-

ειδοποιήσει για το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου.
Το παραπάνω δεν αποτελεί
υπερβολή. Εκτός από την πολιτική,
και η θρησκευτική ειρήνη της Αιγύπτου βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Πριν από μία βδομάδα, τέσσερις Σιίτες (μια κοινότητα που αριθμεί αρκετές χιλιάδες ανθρώπους στην Αίγυπτο) σκοτώθηκαν όταν ένας όχλος
σουνιτών τους λιντσάρισε στο κέντρο
του Καΐρου. Επίσης, οι κόπτες (μια
ακόμη μεγαλύτερη θρησκευτική
κοινότητα, που αποτελεί το 10% του
πληθυσμού της χώρας) στοχοποιούνται κατά καιρούς και φονεύονται
σε ενέδρες. Πιστεύεται ότι πάνω από
100 χιλιάδες Κόπτες έχουν εγκαταλείψει την Αίγυπτο από το 2011.
Καθώς το μέλλον της Αιγύπτου
φαίνεται αβέβαιο, για να το θέσουμε ήπια, οι επιπτώσεις για ολόκληρη
την περιοχή, η οποία είναι ήδη αποσταθεροποιημένη από την Αραβική
Άνοιξη, πιθανόν να να είναι δριμύτατες. Η Χερσόνησος του Σινά, η οποία
συνορεύει με το Ισραήλ, έχει βρεθεί
σε καθεστώς εκτός ελέγχου τα τελευταία δύο χρόνια. Η γειτονική Λιβύη
βρίσκεται επίσης σε κατάσταση χάους, με τζιχαντιστικούς πυρήνες να
μεταφέρουν λαθραίο οπλισμό από
το μαστιζόμενο από τον εμφύλιο πόλεμο Μάλι. ∆εν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ευρεία ζώνη εξτρεμισμού και ανομίας, που θα ξεκινά από την αφρικανική ακτή του Ατλαντικού και θα φτάνει στην Ερυθρά
Θάλασσα.
Ανάμεσα στις υπόλοιπες επιπτώσεις της κρίσης στην περιοχή, η αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως θα υποστεί ήττα, καθώς έχουν ήδη εμφανιστεί αντιαμερικανικά συνθήματα και αφίσες στις
διαδηλώσεις. Η κυβέρνηση Ομπάμα επέλεξε να υποστηρίξει τον Μόρσι και τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, προφανώς γιατί δεν μπορούσε να κάνει και πολλά για να τους
σταματήσει, αλλά και διότι ένα ήπιο
μουσουλμανικό καθεστώς θα ήταν
τροχοπέδη για την επικράτηση του
ακραίου Ισλάμ στην περιοχή. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η κοσμική
αντιπολίτευση της Αιγύπτου έχει μεταστραφεί, διότι βλέπει τις ΗΠΑ ως
σύμμαχο ενός μισητού καθεστώτος,
που καταπατά τις πολιτικές ελευθερίες και επιδεικνύει έντονα απολυταρχικές τάσεις.
Έτσι, ενώ είναι δύσκολο να προβλεφθεί το επόμενο κεφάλαιο για την
Αίγυπτο και την περιοχή γενικότερα,
το άμεσο μέλλον φαίνεται εξαιρετικά
δυσοίωνο.
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Οι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν ποτέ
Η αποτυχημένη οικονομική πολιτική του Μόρσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη πτώση του.
του Σερίν Αμπντέλ Ραζέκ από την
εφημερίδα Αλ Αχράμ
Τα τελευταία χρόνια της εξουσίας του πρώην προέδρου της
Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ,
χαρακτηρίστηκαν από ανάπτυξη που κυμάνθηκε στο 7%, προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
υψηλά κέρδη στον τουριστικό τομέα και σταθεροποίηση
του νομίσματος. Οι θετικοί οικονομικοί δείκτες της εποχής,
κατέταξαν την Αίγυπτο ανάμεσα στις αναδυόμενες οικονομίες αλλά το πρόβλημα ήταν ότι
οι ζωές των φτωχών Αιγυπτίων
δεν βελτιώθηκαν στο ελάχιστο
από αυτήν τη διαδικασία. Τα
οφέλη από την οικονομική ανάπτυξη κατανεμήθηκαν άνισα
και η αγανάκτηση των πολιτών
οδήγησε στην επανάσταση της
25ης Γενάρη και στο σύνθημα
«ψωμί, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Τ

ο οικονομικό πρόγραμμα του Μόρσι βασίστηκε
στο σχέδιο αναγέννησης
των Αδελφών Μουσουλμάνων που αποτέλεσε τη συνέχεια
των ίδιων φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών που ακολούθησε η
κυβέρνηση Μουμπάρακ, αλλά αυτή
τη φορά με ισλαμική χροιά. Ο Μόρσι υποσχέθηκε πως θα καταπολεμούσε την φτώχεια και την ανεργία μέσω της ισλαμικής φιλανθρωπίας (ζακάτ), της εκμετάλλευσης των
ισλαμικών βακουφίων , της σχεδιασμένης επέκτασης των συνδεδεμένων με τη Σαρία τραπεζικών υπηρεσιών και την εισαγωγή των ισλαμικών ομολόγων (σουκούκ). Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος
ήταν και η προσέλκυση περίπου
200 δις. δολαρίων σε ξένες επενδύσεις που, υποτίθεται, είχαν εξασφαλιστεί μετά από συμφωνίες με Άραβες επενδυτές.
Ο Μόρσι κέρδισε, έτσι, τις εκλογές και πήρε την εξουσία στα τέλη
του Ιουνίου του 2012. Από τότε, τα
πράγματα πήραν σταθερά την κάτω
βόλτα. Οι ζωές πολλών ανθρώπων
έχουν δυσκολέψει καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να τα βγάλουν
πέρα ενώ οι τιμές έχουν εκτοξευτεί
στα ύψη και οι ουρές στα βενζινάδικα γίνονται ολοένα και πιο μεγάλες.
Ταυτόχρονα, συμβαίνουν καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης
και το Κάιρο έχει νερό μέρα παρά

Ο Μόρσι υποσχέθηκε πως θα καταπολεμούσε την φτώχεια μέσω της ισλαμικής φιλανθρωπίας (ζακάτ), της εκμετάλλευσης των ισλαμικών βακουφίων, της σχεδιασμένης επέκτασης των συνδεδεμένων με τη Σαρία τραπεζικών υπηρεσιών και την εισαγωγή των ισλαμικών ομολόγων (σουκούκ)
μέρα. Επιπλέον, οι επενδύσεις των
200 δισ. δολαρίων, που υποσχέθηκε προεκλογικά ο Μόρσι, αποδείχτηκε ότι ήταν μόλις 1,4 δισ.! Η έλλειψη επενδύσεων έχει προκαλέσει
δυσκολίες στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, τόσο στους νέους αποφοίτους αλλά και σε αυτούς που χάνουν
τις δουλειές τους. Η ανεργία έφτασε στο 13.2% στο πρώτο 3μηνο του
2013, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες χάθηκαν 180 χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Επιπρόσθετα, το ενισχυμένο δολάριο σε σχέση με το εθνικό νόμισμα έχει προκαλέσει αυξημένα κόστη παραγωγής, εισαγόμενο πληθωρισμό και δυσκολίες στην κάλυψη της τοπικής ζήτησης σε βασικά
προϊόντα διατροφής, αλλά και αυξήσεις στις τιμές λόγω της έλλειψης σε καύσιμα. Χαρακτηριστικά, ο
πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 8,2%
στους 12 μήνες της διακυβέρνησης
της χώρας από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Ενώ ο Μόρσι είχε υποσχεθεί την αύξηση των δαπανών για
την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, τελικά αφιέρωσε μόνο το 4% του ΑΕΠ,
ενώ ο μέσος όρος της περιοχής εί-

ναι το 5.2%. Παρομοίως, στον τομέα
της υγείας δεν είχαμε στην πραγματικότητα αύξηση των δαπανών με το
1,6% του ΑΕΠ να αξιοποιείται γι’ αυτόν τον σκοπό επί Μόρσι και το 1,51,9% επί Μουμπάρακ.
Το πιο ανησυχητικό όμως είναι
η χειροτέρευση των δημόσιων οικονομικών διότι με τη συρρίκνωση των αποθεμάτων σε ξένο νόμισμα έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο
να προστατευθεί το εθνικό νόμισμα

“

Τα μέλη της οικονομικής ομάδας του Μόρσι επιλέχθηκαν
με βάση την
αφοσίωσή τους
στους Αδελφούς Μουσουλμάνους

από την υποτίμηση ή να πληρώσει
η κυβέρνηση τις εισαγωγές και να
αποπληρώσει το ολοένα διογκούμενο εξωτερικό χρέος. Επιπλέον τα
μέλη της οικονομικής ομάδας του
Μόρσι επιλέχθηκαν με βάση την
αφοσίωσή τους στους Αδελφούς
Μουσουλμάνους, πράγμα που έχει
ήδη φανεί με τον ερασιτεχνικό τρόπο που αντιμετωπίζουν τα μυριάδες
προβλήματα της αιγυπτιακής οικονομίας.
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε
ότι το καθεστώς έχει αποτύχει να ελκύσει την υποστήριξη των τοπικών
επιχειρήσεων. Άστοχες κινήσεις
όπως αυτή της ταξιδιωτικής απαγόρευσης των μελών της οικογένειας Σαβίρις, μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες Κοπτών, του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων
23 επιχειρηματιών που ελέγχονται
για την πώληση της αιγυπτιακής
τράπεζας Αλ Γουατάνι και η παντελής απουσία διαβούλευσης κατά τη
λήψη των οικονομικών αποφάσεων,
έχουν ωθήσει τους τοπικούς επιχειρηματίες σε αποστασιοποίηση από
το καθεστώς. Επίσης, ενώ η κυβέρνηση έχει έρθει σε συνεννόηση με

μια σειρά επιχειρηματίες, πρώην
συνεργάτες του Μουμπάρακ, η διαδικασία συμφιλίωσης έχει αποτύχει καθώς διάφοροι επιτυχημένοι επιχειρηματίες παραμένουν στο
εξωτερικό και δεν δείχνουν καμία
διάθεση να επιστρέψουν στη χώρα.
Ωστόσο, η κυβέρνηση, αντί να καταστρώσει κάποιο σοβαρό σχέδιο εξόδου από την κρίση, συνεχίζει την κοντόφθαλμη πολιτική του ασύστολου
δανεισμού από το εξωτερικό. Έτσι,
ενώ το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε
κατά 11 δισ. δολάρια τον τελευταίο
χρόνο, κυρίως με δάνεια από την
Τουρκία, τη Λιβύη και το Κατάρ, τα
χρήματα αυτά δεν αξιοποιήθηκαν
στη βελτίωση των οικονομικών της
χώρας και τώρα ο Μόρσι αγωνιά για
την εκταμίευση άλλων 4.8 δις δολαρίων από το ∆ΝΤ. Υποτίθεται, ότι
η συμφωνία με το ∆ΝΤ θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας
μετά από 2 χρόνια πολιτικής αστάθειας, αλλά από τη μία, η συμφωνία
δεν έχει ακόμα υπογραφεί και από
την άλλη, προβλέπει μια σειρά από
μέτρα όπως αύξηση της φορολογίας
και μείωση των δημοσίων δαπανών
που είναι σίγουρο πως θα βγάλουν
στο δρόμο ακόμη και τους λίγους
που έχουν μείνει στα σπίτια τους.
Τα επίσημα νούμερα σε ότι αφορά τον τουρισμό δείχνουν ότι ο αριθμός των ξένων τουριστών που ταξίδεψαν στην Αίγυπτο τους πρώτους
4 μήνες του 2013 αυξήθηκε κατά
11,8% σε σχέση με το 2012 με έσοδα της τάξης των 8,08 εκατ. δολαρίων. Πάντως οι αιγυπτιακές αρχές
στη βιασύνη τους να παρουσιάσουν
θετικά στοιχεία υπολόγισαν μέσα
στους ξένους τουρίστες και τους Σύριους πρόσφυγες που έχουν συρρεύσει στη χώρα και τα έσοδα αποτελούν εκτιμήσεις του μέσου όρου
χρημάτων που ξοδεύει ένας τουρίστας στη χώρα και όχι το πραγματικό
ποσό των χρημάτων που ξοδεύτηκε.
Πρακτικές αυτού του τύπου έχουν
βλάψει την αξιοπιστία του καθεστώτος τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό. ∆εκάδες αδιαφανείς όσο
και ξαφνικές αποφάσεις έχουν παρθεί σε σχέση με την οικονομική πολιτική της χώρας τους τελευταίους
12 μήνες και σίγουρα όλοι θα θυμούνται το φορολογικό πακέτο που
ο Μόρσι ενέκρινε και ανακοίνωσε
ένα βράδυ του περσινού ∆εκεμβρίου για να το πάρει πίσω στις 2 τα ξημερώματα της επομένης.
Μετάφραση: Dean M.
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ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία και το ευρώ
Η συζήτηση που διεξάγεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηγεμονίας για μια εναλλακτική νομισματική πολιτική
Του Νίκου Ντάσιου

Στις 14 Απριλίου στο πλαίσιο μιας σύσκεψης του νέου
κόμματος
Alternative
für
Deutschland (AFD), στο ξενοδοχείο Intercontinental του
Βερολίνου, ο εκπρόσωπος του
κόμματος Hans Olaf Henkel
–πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανών Βιομηχάνων– συναντήθηκε με μια σειρά πρώην ενεργών στελεχών
των σημαντικότερων Γερμανικών κομμάτων ήτοι των: CD,
FDP και SPD.

Η

ηγεσία του νέου κόμματος δήλωσε προσανατολισμένη σε μια «πρωτοβουλία για την νέα κοινωνική οικονομία της αγοράς» με
σκοπό την ματαίωση των βασικών
αρχών του Κοινωνικού Κράτους
της Γερμανίας όπως αυτές προσδιορίζονται στην Εθνική Νομοθεσία
της χώρας. Εκφράστηκαν δε έντονες
ανησυχίες για την πιθανότητα μιας
ανεξέλεγκτης κατάρρευσης της Ευρωζώνης, εφόσον συνεχιστεί η τρέχουσα πολιτική διάσωσης των χωρών της περιφέρειας που εφαρμόζει το επιτελείο των Χριστιανοδημοκρατών των Μέρκελ και Σόιμπλε!
Για τους συμμετέχοντες είναι σχεδόν
βέβαιο πως η Γερμανία δεν θα μπορέσει εν τέλει ν ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της για την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και θα υποστεί αργά η γρήγορα τις συνέπειες
του Ηγεμονισμού της.
Ο Henkel καρπώνεται θετικά
την συμβολή του νεοσύστατου κόμματος στην δημόσια συζήτηση που
έχει ξεκινήσει στη Γερμανία από τα
μέσα του 2012 σχετικά με την αμφισβήτηση του δόγματος ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική πολιτική πέραν αυτής της διάσωσης του ΕΥΡΩ.
Πιστεύουν ότι σε λιγότερο από ένα
χρόνο οι απόψεις τους έχουν κερδίσει μεγάλη απήχηση στους Γερμανούς ψηφοφόρους ακόμα και σε
στελέχη κομμάτων που στηρίζουν
παραδοσιακά την πολιτική που
εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι απόψεις τους βρίσκουν όλο
και μεγαλύτερη απήχηση ακόμα
στις χώρες που η κοινωνική τους
συνοχή οδηγείται σε πλήρη απορρύθμιση από τα προγράμματα της
τρόικας.

Σήμερα όλο και περισσότεροι διαπιστώνουμε ότι το Ευρώ λειτούργησε τελικά υπέρ του Γερμανικού Εθνικισμού και συνέβαλε στην διαμόρφωση
της Γερμανικής Ευρώπης
Στην πρώτη προσφυγή του στο
Συνταγματικό ∆ικαστήριο κατά της
Νομισματικής Ένωσης ο Henkel
εξέθεσε με επιχειρήματα τα οδυνηρά αποτελέσματα μιας Κεντρικά
ελεγχόμενης Οικονομικής Πολιτικής για τις ετεροβαρείς οικονομίες
της Ευρωζώνης. Τεκμηρίωση της
θέσης του υποστηρίζει πως αποτελεί το 50% της ανεργίας των νέων
στην Ισπανία και το αντίστοιχο 65%
στην Ελλάδα. Παρά δε την απόρριψη της προσφυγής του στην παρούσα φάση, οι απόψεις του νέου κόμματος αρχίζουν να κερδίζουν σταδιακά έδαφος στο Μέσα Ενημέρωσης
της Γερμανίας και στους κύκλους
των Οικονομικών think tank της
Γερμανίας.
Ο προβληματισμός αυτός έχει
επηρεάσει ακόμα και το χώρο των
Σοσιαλδημοκρατών στις θέσεις των
οποίων εμφανίζεται πλέον η ανάγκη
υιοθέτησης ενός δυαδικού νομισματικού συστήματος που να μπορεί να εγγυηθεί την αναστολή της
πορείας διάσπασης της Ευρωζώνης
και που θα μπορούσε –υπό προϋποθέσεις– να διασφαλίσει την συνοχή Βορρά-Νότου στην Ένωση. Σύμφωνα με την θέση αυτή, το ΕΥΡΩ
δεν θα εγκαταλειφθεί αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν ένα νόμισμα αναφοράς για τα Εθνικά Νομίσματα και ως παράλληλο μέσο συναλλαγής. Τα έθνη-κράτη θα πρέπει
να ανακτήσουν την δυνατότητα διαμόρφωσης της δικής τους Νομισματικής Πολιτικής που να συνάδει με

τα πραγματικά οικονομικά τους μεγέθη και να λειτουργεί, μέσω της
υποτίμησης, διορθωτικά ως προς
την κάλυψη των ελλειμμάτων και
των αδυναμιών τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Στην συζήτηση παρενέβη πρόσφατα και ο Oskar Lafontaine που
σε ομιλία του για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό σύστημα, σημείωσε πως
θα ήταν ανεύθυνη στην παρούσα
φάση η εσωτερική υποτίμηση των
Νομισμάτων του Νότου κατόπιν μεγαλύτερων μισθολογικών περικοπών όπως και η νομισματική αναθέρμανση στη Γερμανία με σημαντική αύξηση των δημόσιων δαπανών
και της κατανάλωσης.
Την ημέρα της αποταμίευσης
για την Γερμανία η Μέρκελ –που
δεν φημίζεται για τις απερίσκεπτες

“

Η νέα νομισματική αρχιτεκτονική, καθώς
και το ζήτημα
των περιφερειακών συμμαχιών θα αποτελέσει το κεντρικό πολιτικό
ζήτημα.

δημόσιες δηλώσεις–, ανέφερε πως
ίσως να είναι η στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει
να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού
για την Γερμανία. Μια άποψη που
παρ όλα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην παρούσα φάση λόγω
της Κεντρικής Νομισματικής πολιτικής στην Ένωση. Στοιχείο της απαρχής της αμφισβήτησης της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Νομισματικής πολιτικής ήταν και η δειλή αντίδραση
του Ομοσπονδιακού Υπουργού των
Οικονομικών της Γερμανίας έναντι των δηλώσεων της Γερμανικής
Κεντρικής Τράπεζας ενώπιον του
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού ∆ικαστηρίου με την ευκαιρία της αγωγής κατά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στα μέσα Ιουνίου. Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα
υπεραμύνθηκε των προηγούμενων
πολιτικών διάσωσης των πιο αδύναμων χωρών, άποψη που δεν φάνηκε
να υπερασπίζεται σθεναρά ούτε καν
ο ίδιος ο Ομοσπονδιακός Υπουργός
των Οικονομικών!
Μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου οι Ευρωπαίοι εταίροι πίστευαν ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν οριοθετήσουν την επικυριαρχία
της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας μέσω της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. ∆υστυχώς παραπλανήθηκαν αφού το κοινό νόμισμα
δεν επιτέλεσε τον στρατηγικό αυτό
στόχο. Στην Σύνοδο του Στρασβούργου στα 1989 ο τότε Γάλλος Πρόεδρος Μιτεράν, επικαλέσθηκε τους

στρατηγικούς όρους για την υιοθέτηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος που δεν ήταν άλλοι από την
μείωση της Γερμανικής πρωτοκαθεδρίας, υποβαθμίζοντας τους κατά
βάση οικονομικούς όρους της λειτουργίας του. Στην περίπτωση που
η Γερμανία δεν εγκατέλειπε την
αντίθεση της στο κοινό νόμισμα, ο
Μιτεράν διεμήνυσε στον Γκένσερ :
«….ετοιμαστείτε να δεχτείτε την περικύκλωση σας από την Γαλλία , την
Αγγλία και την Σοβιετική Ένωση»,
κάνοντας καθαρό το κόστος που
έπρεπε να πληρώσει η Γερμανία για
την επανένωση της.
Σήμερα όλο και περισσότεροι
διαπιστώνουμε ότι το Ευρώ λειτούργησε τελικά υπέρ του Γερμανικού
Εθνικισμού και συνέβαλε στην διαμόρφωση της Γερμανικής Ευρώπης. Όσοι λοιπόν υπερασπίζονται
μια πιο ισότιμη συμμετοχή των χωρών της Ευρωζώνης, είναι υποχρεωμένοι να διαμορφώσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο νομισματικής ένωσης και λειτουργίας του ευρωπαϊκού νομίσματος κάτι που έως τώρα
θεωρούνταν ως οικονομικός-εθνικισμός. Η νέα νομισματική αρχιτεκτονική –εάν δεν παρουσιαστεί κάποιο
ατύχημα στην Ευρωζώνη- καθώς
και το ζήτημα των περιφερειακών
συμμαχιών θα αποτελέσει το κεντρικό πολιτικό ζήτημα στις επικείμενες
Ευρωεκλογές στο οποίο καλούμαστε να διαμορφώσουμε θέση υπερβαίνοντας τον απλουστευμένο μανιχαϊσμό ευρώ-δραχμής.
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Οι επιλογές της γερμανικής γεωπολιτικής
Η Γερμανία και ο επερχόμενος Βιλχελμίνειος Ιμπεριαλισμός.
Του Wolfgang Michal

Απόσπασμα (σσ. 170-177) από
το βιβλίο του Wolfgang Michal,
Η Γερμανία και ο επερχόμενος
Βιλχελμίνειος Ιμπεριαλισμός.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το χώρο πολιτικής και πολιτισμού του Άρδην.

Ο

Χάιντς Μπριλ, επικριτής της πρόσδεσης της
Γερμανίας στη ∆ύση
και σήμερα διευθυντής
Έρευνας του Ομοσπονδιακού Στρατού,
περιγράφει τις γερμανικές «επιλογές»
του μέλλοντος, αντικειμενικά και προσεχτικά. Στο βιβλίο του που εκδόθηκε το 1994 και έχει τίτλο «Η Γεωπολιτική σήμερα. Η ευκαιρία της Γερμανίας;», παρουσιάζει τρεις επιλογές της
γερμανικής πολιτικής ασφαλείας, όπου
αυτός, όπως και η συντηρητική μερίδα
του στρατού, προϋποθέτει σιωπηλά, ότι
η γερμανική πολιτική ασφάλειας από το
1990 και μετά περιλαμβάνει «ολόκληρη
την Ευρώπη».
Η πρώτη επιλογή ισχύει για το
υπερκράτος - Ευρωπαϊκή Ένωση,
το οποίο παραμένει συνδεδεμένο
με την Αμερική. Η δεύτερη επιλογή αναφέρεται στη γερμανο-αμερικάνικη συλλογική ηγεσία και η τρίτη μιλά για την Ευρασία.
Ο Μπριλ, κινούμενος από ρεαλιστικούς πολιτικούς λόγους συνηγορεί υπέρ της δεύτερης επιλογής. Αυτή είναι η σημαντικότερη για
έναν καθαρά «προσδιορισμένο χρόνο». «Προσδιορισμένο» είναι όμως
και το τέλος της. Κι έτσι δεν είναι τυχαίο, το ότι η «ευρασιατική επιλογή», μπαίνει στο τέλος του βιβλίου
σαν δυνατότητα η οποία ξεπερνά το
σήμερα και ωριμάζει σε μια άλλη
ρεαλιστική λύση μετά από 20 ή 30
χρόνια.[ ]
Αυτή η «Ευρασιατική επιλογή»
καθορίζει τη Γερμανία ως «πανευρωπαϊκή δύναμη» σε μια «ασαφή
ενδιάμεση θέση, σε πεδίο έντασης
ανάμεσα στην υπερδύναμη ΗΠΑ
και την δίνη (!) του Ευρασιατικού
χώρου με τις πολυάριθμες κρίσεις
του και τις όμως τόσο ελκυστικές οικονομικές του προοπτικές».
Η Γαλλία δεν υπάρχει σ’ αυτές
τις σκέψεις. Κατά βάση, η ευρασιατική εικόνα του κόσμου μειώνεται
στις δύο ισχυρότερες δυνάμεις, Ρωσία και Γερμανία, όπου η Γερμανία
διαθέτει το ρόλο κλειδί στην «ευρασιατική ήπειρο». Σίγουρα παραμέ-

Το Νοέμβριο του 1918 το όνειρο έσβησε. Πενήντα χρόνια πριν ναυάγησε η προσπάθεια για δεύτερη φορά.
Το 1992 ξεκινά για τρίτη φορά...
νει τρωτή ανάμεσα σε «δύο εκτεταμένες πολιτικές ζώνες δονήσεων»,
στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και
στο χώρο της Μεσογείου». [ ]
Αν μεταφέρει κανείς σιωπηλά σ’
αυτό το σενάριο κρίσεων την προϋποτιθεμένη ταυτοποίηση Γερμανία = Ευρώπη και αν διατηρήσει στο
μυαλό του την καλώς εννο-ούμενη
συζήτηση για την Ευρώπη, παίρνει
μια περίπου άποψη για τους μελλοντικούς γερμανικούς στρατιωτικούς
στόχους. [ ] Η Γαλλία θα είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή επαρχία, η Ρωσία μια σεβαστή σιβηριανή αποθήκη πρώτων υλών. Η Αμερική και η
Ιαπωνία παραμένουν σαν τελευταίες ανεξάρτητες δυνάμεις. Το καλύτερο όμως η Γερμανία το κρατάει πάντα για το τέλος.
To παρανοϊκό στον γεωπολιτικό τρόπο του σκέπτεσθαι, είναι ότι
γίνεται από εντελώς νορμάλ ανθρώπους. Από αστούς με θέση στην κοινωνία, οι οποίοι, όπως ο Μπριλ, τιμώνται για το έργο ζωής τους με το
επιστημονικό βραβείο του Γερμανικού συνδέσμου του Ομοσπονδιακού στρατού.
Η εσωτερική λογική όμως της
Γεωπολιτικής, οδηγεί αυτόματα σε
έναν πόλεμο κι αυτό γιατί πατάει σ’
έναν βιολογικό τρόπο σκέψης. Αυτός ο τρόπος ξεκινά από το ότι τα νέα
κράτη πρέπει να μεγαλώσουν γρήγορα, αν δεν θέλουν να καθυστερήσουν την εξέλιξή τους. Αυτή η θεωρία βλέπει τα κράτη σαν οντότητες,
που βγαίνουν από την γη και στη γη
θα καταλήξουν κάποια μέρα. Τα πο-

τάμια τους είναι οι φλέβες και αρτηρίες τους, τα λιμάνια τους στόματα ή
απευθυσμένα, οι θάλασσες τα τροφοδοτούν με φρέ-σκο αέρα. Τα βουνά είναι μυώνες και τα έλη εμφράγματα. Όταν τα κράτη μεταφέρουν την
πρωτεύουσά τους, γίνο¬νται πιο νέα
(face lifting). Όταν είναι υγιή, έχουν
τις κα¬κές συνήθειες των παιδιών (τα
παιδιά θέλουν να έχουν!).
Όταν γερνάνε, παραμελούν την
ασφάλεια των συνό¬ρων τους. Οι γεωπολιτικοί βλέπουν τα κράτη σαν
ζωντα¬νές προσωπικότητες, που
όταν πεινάνε μπορούν να φάνε για
πρωινό μια μικρή χώρα (π.χ. την
Τσεχία). Η όταν αγα¬πάνε, κάνουν
παιδιά και ονομάζουν αυτά τα μπάσταρδα αποικίες
[ ] «Ας είναι για μας ευλογημένος
ο πόλεμος», έγραφε ο Χάινριχ Κλας,
πρόεδρος του Πανγερμανικού συνδέσμου το 1912. «Είναι άγιος όπως
η μοίρα που εξαγνίζει, γιατί αυτή θα

“

Η ευρασιατική
εικόνα του κόσμου μειώνεται
στις δύο ισχυρότερες δυνάμεις, Ρωσία και
Γερμανία

ξυπνήσει κάθε μεγαλείο και προθυμία για θυσία, κάθε ανιδιοτέλεια
στον λαό μας. Και θα καθαρίσει την
ψυχή του από τη σκουριά της... μικρότητας».
Τόσο μεγαλομανείς όσο τα γεωπολιτικά όνειρα της καϊζερικής
εποχής ήταν αργότερα οι πολεμικοί στόχοι που ακολούθησε η Γερμανία από τον Αύγουστο του 1914.
«Το πρόσωπο της Ρωσίας», έγραφε
ο Κλας τις πρώτες μέρες του πολέμου, «πρέπει να στραφεί με τη βία
και πάλι προς ανατολάς και πρέπει
η χώρα αυτή να ξαναγυρίσει ουσιαστικά στα σύνορα που βρισκόταν
πριν τον Μεγάλο Πέτρο». [ ]
Οι πολεμικοί στόχοι της γερμανικής βιομηχανίας, διατυπωμένοι
από τους Βάλτερ Ράτενάου, Ματίας
Ερτσμπέργκερ και Αουγκούστ Τύσεν, πήγαιναν ακόμα μακρύτερα.
Περιελάμβαναν τον «παραμερισμό
της ανυπόφορης κηδεμόνευσης της
Γερμανίας από την Αγγλία σε όλα τα
θέματα της παγκόσμιας πολιτικής»,
τη διάλυση του ρώσικου κολοσσού
και τον παραμερισμό αδύνατων,
«φανερά ουδέτερων κρατών» στα
σύνορα της Γερμανίας. Εκτός αυτού
ο Αουγκούστ Τύσεν απαιτούσε τη
δημιουργία μιας χερσαίας γέφυρας
μέσω Νότιας Ρωσίας, Μικράς Ασίας
και Περσίας, η οποία «θα συνεκρούετο αποφασιστικά με την βρετανική
παγκόσμια αυτοκρατορία, τον πραγματικό αντίπαλο αυτού του πολέμου, στην Ινδία και την Αίγυπτο».
Στη διάρκεια του πολέμου, οι
γερμανικοί πολεμικοί στόχοι μετα-

τοπίστηκαν όλο και περισσότερο
προς ανατολάς, στην κατεύθυνση
της «ευρασιατικής επιλογής». Η Ρωσία όφειλε να απωθηθεί μέσω μιας
αλυσίδας από «μικρά κρατίδια» και
μέσω ενός «γερμανικού συνοριακού τείχους», ενός είδους στρατιωτικών συνόρων να μείνει για πάντα
περιχαρακωμένη. Ταυτόχρονα μελετήθηκε ο διαμελισμός της Ρωσίας
σε τέσσερα τμήματα: σε Ρωσία-πυρήνα, Ουκρανία, έναν νοτιοανατολικό σύνδεσμο κρατών και τη Σιβηρία.
Οι πρόθυμοι διανοούμενοι εξύψωσαν τους πολεμικούς στόχους, δίνοντας στον πόλεμο το στυλ ενός «γερμανο/σλαβικού αγώνα μέχρις εσχάτων», ο οποίος έπρεπε να τελειώσει
με την «διάλυση» της Ρωσίας.
Τον Ιούνιο του 1918, στο ζενίθ
της ανάπτυξης της γερμανικής δύναμης, μερικούς μόνο μήνες πριν
την καταστροφή, το Μεσευρωπαϊκό
πρόγραμμα του 1914 θα ανα-πτυχθεί σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, σε ένα «Imperium Germaniae».
Με τον αδελφό εν όπλοις, την Τουρκία σαν γέφυρα προς τον Περσικό
Κόλπο, το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο
και την Ινδία, προέκυπτε μια συνολική εικόνα «με¬γαλειωδών διαστάσεων». Ο ιστορικός Φρίτς Φίσερ το
συνοψίζει ως εξής στο τέλος του βιβλίου του «Προς την παγκόσμια κυριαρχία»: «Στη ∆ύση: Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Longwy-Briey ενωμένα με τη Γερμανία. Μια ρύθμιση
η οποία θα έδινε την δυνατότητα στη
Γαλλία και την Ολλανδία να προσδεθούν με τη Γερμανία και ταυτόχρονα θα απομόνωνε την Αγγλία
και θα την εξανάγκαζε να αναγνωρίσει τη γερμανική θέση. Στα ανατολικά η Λετονία, η Εσθονία, η Λιθουανία από το Ρεβάλ μέχρι τη Ρίγα
και τη Βίλνα, η πολωνέζικη συνοριακή γραμμή και το υπόλοιπο κράτος της Πολωνίας αλυσοδεμένα στέρεα με τη Γερμανία και ταυτόχρονα
αφετηρίες επέκτασης προς τη Φινλανδία, την Ουκρανία, την Κριμαία
και τη Γεωργία. Στα νοτιοανατολικά: η διαπλεγμένη με τη Γερμανία
Αυστροουγγαρία, η Ρουμανία και η
Βουλγαρία και (σαν στόχος της ανατολικής πολιτικής) η Οθωμανική
αυτοκρατορία. Η κυριαρχία της ανατολικής Μεσογείου όφειλε επίσης
να εξασφαλίσει ταυτόχρονα με την
πρόσδεση της Ελλάδας και το δρόμο
μέσα από το Σουέζ. [ ]
Το Νοέμβριο του 1918 το όνειρο έσβησε.
Πενήντα χρόνια πριν ναυάγησε
η προσπάθεια για δεύτερη φορά.
Το 1992 ξεκινά για τρίτη φορά.
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Βραζιλία: Οι διαδηλώσεις ήταν η αρχή
Η κοινωνία των πολιτών αφυπνίζεται και θέτει ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και συμμετοχικής δημοκρατίας
Της Τερέζα Γουίλιαμσον

Μια συγκριτική ματιά στην οικονομική κατάσταση των διάφορων χωρών, οδηγεί εύκολα στο
συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται
κάποια άμεση, δεδομένη σχέση,
μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, το κατά
κεφαλήν εισόδημα μπορεί να είναι ελάχιστο, αλλά το εθνικό να
είναι υψηλό. Αυτός δεν είναι ένας
βιώσιμος τρόπος να διαχειρίζεται κανείς τις τύχες μιας χώρας,
αλλά έτσι συνέβαινε πάντοτε στη
Βραζιλία, την τελευταία χώρα της
Αμερικής όπου καταργήθηκε η
δουλεία, και την 7η μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο, όπου το
21% του πληθυσμού της ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας. Η Βραζιλία σήμερα κατατάσσεται 106η
βάσει του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Και εμφανίζουμε τις χειρότερες επιδόσεις στις ανισότητες, ευρισκόμενοι στη 17η θέση,
παρ’ όλο που αυτή αντιπροσωπεύει μια σημαντική βελτίωση,
από την 1η θέση στην οποία βρισκόμασταν πριν από δύο δεκαετίες.

Π

αρά τις περιορισμένες, ωστόσο σημαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο της οικονομικής
ανάπτυξης και των ανισοτήτων, η
Βραζιλία υποφέρει από τρομακτικά αναποτελεσματικές και ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, φαινόμενο που εντείνεται εξαιτίας της διαφθοράς και της έλλειψης πολιτικής
βούλησης για την αντιμετώπισή του.
Οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η
πρόνοια είναι τραγικά ανεπαρκείς
και αυτή είναι η αιτία των διαδηλώσεων, που εξαπλώθηκαν σε όλη τη
χώρα κατά τον προηγούμενο μήνα.
Για παράδειγμα, παρ’ όλο που η
Βραζιλία δαπανά το 5,7% του ΑΕΠ
στην εκπαίδευση, τα 2/3 των Βραζιλιάνων κάτω των 15 δεν κατέχουν
τίποτε πέρα από την απλή αριθμητική, ενώ οι μισοί δεν είναι σε θέση
να κατανοήσουν αυτά που διαβάζουν. Η χώρα κατατάσσεται 53η
μεταξύ των 65 σε σχέση με τις επιδόσεις της στις επιστήμες και στην
ανάγνωση. Σε σχέση με την υγεία,
η Βραζιλία δαπανά το 9% του ΑΕΠ
της, αλλά κατατάσσεται χαμηλότερα
από τις αντίστοιχες λατινοαμερικάνικες οικονομίες αναφορικά με την
παιδική θνησιμότητα, το προσδόκι-

Οι διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει μια θεμελιώδη μεταβολή η οποία δεν μπορεί να αναιρεθεί, ανεξάρτητα από το τι θα ήθελαν οι πολιτικοί
μο ζωής και μια σειρά άλλων δεικτών. Στη Βραζιλία, συχνά, οι ασθενείς μεταφέρονται με δημόσιες συγκοινωνίες από νοσοκομείο, σε νοσοκομείο λόγω της έλλειψης κλινών.
Κι όλα αυτά ενώ θα ξοδεύουμε 13
δισ.$ για το παγκόσμιο κύπελλο, περισσότερα δηλαδή από το άθροισμα
των δαπανών των προηγούμενων
τριών κυπέλλων.
Οι μεταφορές έγιναν το σύμβολο αυτού του κινήματος, και δικαίως. Αφορούν στο δικαίωμα στη μετακίνηση με την πιο κυριολεκτική
έννοια του όρου: ενός δικαιώματος που είναι ταυτόχρονα δικαίωμα
στην πόλη, στην πρόσβαση σε συλλογικές αποφάσεις, στις ίσες ευκαιρίες, στη δικαιοσύνη. Το Ρίο και το
Σάο Πάολο έχουν από τα ακριβότερα εισιτήρια δημοσίων μεταφορών
στον κόσμο.
Η μεγαλύτερη διαδήλωση μέχρι στιγμής ήταν τη ∆ευτέρα, 22
Ιουνίου, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πράγμα πολύ φυσιολογικό, διότι στο Ρίο
αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μερίδιο
αυτής της κατασπατάλησης, καθώς
αναμένεται να φιλοξενήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
του 2014, και τους Ολυμπιακούς
του 2016. Τουλάχιστον 27 δισ.$ θα
δαπανηθούν για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, όλα στο Ρίο. Το σχέδιο των

αρχών της πόλης συνίσταται στο να
εκμεταλλευτούν αυτές τις μεγάλες
διοργανώσεις προκειμένου να εισάγουν νέες πολιτικές κάτω από τα
συνθήματα της «ενσωμάτωσης» και
της «καταπολέμησης της φτώχειας».
Στην πραγματικότητα, μεθοδεύουν
την έξωση των κοινωνικών ομάδων
με το μικρότερο εισόδημα και, κυρίως, αυτών των ομάδων που μένουν
στις φαβέλες του κέντρου της πόλης,
στην περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι φαβέλες παρείχαν οικονομικά προσιτή στέγαση στον λαό
επί δεκαετίες, και σε ορισμένες περιπτώσεις επί πάνω από έναν αιώ-

“

Μπορούν 20
σέντς να οδηγήσουν στην
άμεση δημοκρατία; Η Βραζιλία θα πρέπει να δείξει το
δρόμο…

να. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι, παρά
την άμβλυνση των ανισοτήτων κατά
τα τελευταία 13 χρόνια, στο Ρίο αυτές παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, και εξακολουθούν να είναι
από τις χειρότερες στον κόσμο.
Ευτυχώς, έχουμε φτάσει σε σημείο δίχως γυρισμό. Οι διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει μια θεμελιώδη μεταβολή η οποία δεν μπορεί να
αναιρεθεί, ανεξάρτητα από το τι θα
ήθελαν οι πολιτικοί. Χάρη στα Μέσα
Κοινωνικής ∆ικτύωσης, [η Βραζιλία κατατάσσεται δεύτερη στη χρήση του φέισμπουκ και του τουίτερ,
καθώς χρησιμοποιείται από το 85%
του αστικού πληθυσμού, και κυρίως
τους νέους (το 41,5% των χρηστών
είναι κάτω των 25)], του γεγονότος
ότι οι διαδηλώσεις υπήρξαν αποκεντρωμένες και ανεπηρέαστες από τα
πολιτικά κόμματα, αλλά και του ότι η
Βραζιλία παραμένει, παρά τους πόνους της ενηλικίωσής της, μια δημοκρατία, είναι πολύ πιθανόν η πολιτική διαδικασία να εξαναγκαστεί να
πραγματοποιήσει τις αλλαγές που
απαιτούνται.
Έχουμε αγγίξει το κρίσιμο σημείο, όπου η κοινωνία των πολιτών
είναι οργανωμένη, γνωρίζει τη δύναμή της και την ασκεί, και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη μεταβολή της ρητορικής των πολιτικών

(μετά τα απαραίτητα μαθήματα μάρκετινγκ) και των μεγαλύτερων βραζιλιάνικων ΜΜΕ, που επί μακρόν
έκαναν ότι δεν έβλεπαν τη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες που εκφράζονταν για καιρό εκεί. Η κλίμακα και η μαζικότητα των διαδηλώσεων εξανάγκασαν ακόμα και τα παραδοσιακά συντηρητικά ΜΜΕ να
τις καλύψουν, λες και ήταν κάποιος
σημαντικός ποδοσφαιρικός αγώνας,
ή μια καρναβαλική παρέλαση. Πρόκειται για μεγάλη στροφή, και είναι
η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει στη Βραζιλία, επιτρέποντας σ’
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
την πρόσβαση σε πληροφορία για
την πραγματική φύση των διαδηλώσεων και τα κίνητρα των διαδηλωτών. Έπειτα από αυτά, ο αριθμός
τους συνεχίζει να αυξάνεται.
Στις 19 Ιουνίου, σε απάντηση
στις διαδηλώσεις, ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Ρίο ζήτησε
τη σύγκλιση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη μαφία των λεωφορείων, και αργότερα, στο Ρίο και
το Σάο Πάολο, ανακοινώθηκε η μείωση της τιμής των εισιτηρίων (αν
και η τρύπα καλύφθηκε με περικοπές από την υγεία). Σε περισσότερες
από έξι πόλεις (Πόρτο Αλέγρε, Ρεσίφε, Ζοάο Πεσόα, Κουιάμπα, Παναγκουα, και Μπλουμενάου)
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Φύλο και εξουσία στον 21 αιώνα
Όταν οι γυναίκες πάρουν την εξουσία στα χέρια τους.
έχουν ήδη αποφασιστεί μικρές μειώσεις των εισιτηρίων. Πρόκειται για μικρές, αρχικές νίκες, και θα ακολουθήσουν κι άλλες στη συνέχεια.
Το ζήτημα, τώρα, είναι το εάν οι πολιτικοί
θα αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή
στην ισχυροποίηση της κοινωνίας των πολιτών, και ότι ο μόνος δρόμος προς τα μπροστά
είναι η συμμετοχική δημοκρατία. Η απροθυμία ν’ ανταποκριθούν θα προκαλέσει γιγάντωση του κινήματος, ενώ η δυσαρέσκεια θα κορυφωθεί, επιβραδύνοντας τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας δίκαιης και περιεκτικής
δημοκρατίας που μπορούμε, και πρέπει να
οικοδομήσουμε, ως πρότυπο για τον κόσμο.
[…]
Αυτή η εκστρατεία είναι υπέρ του δικαιώματος της μετακίνησης, πιέζει για μείωση των
εισιτηρίων στα λεωφορεία, και ιδεωδώς προκρίνει μια πολιτική μηδενικού αντιτίμου. Έχει
ήδη υλοποιηθεί σε μια σειρά από πόλεις και
θα ήταν ιδιαίτερα υποβοηθητική στο βραζιλιάνικο πλαίσιο, βοηθώντας τους ανθρώπους
να φτάσουν στη δουλειά τους, ή σε μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, σε χώρους δηλαδή που μέχρι τώρα έχουν περιορισμένη
συμμετοχή ή πρόσβαση λόγω του εξαιρετικά
ακριβού κόστους της μετακίνησης.
Εργαλεία για τη συμμετοχή και την άμεση δημοκρατία, ορισμένα από τα οποία ήδη
εφαρμόζονται πιλοτικά σε διάφορες γωνιές
της χώρας, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κόμματα, αλλά με απλούς ανθρώπους,
που θέλουν να έχουν άμεσο λόγο πάνω στις
τύχες τους. Είναι καιρός οι δημοκρατικοί θεσμοί να υπακούσουν στη βούληση των πολιτών και να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες ευκαιρίες που δίνει η άμεση συμμετοχή τους
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μπορούν 20 σεντς να οδηγήσουν στην άμεση δημοκρατία; Η Βραζιλία θα πρέπει να δείξει το
δρόμο.

»

Της μαθήτριας Λουκίας Σενσέυ

Κ

ατά το τέλος του 20ού, αρχές του
21ου αιώνα, οι γυναίκες ύστερα
από αγώνες, φαίνεται να κατέκτησαν την αυτονομία τους και ήδη να
υποκαθιστούν την ανδρική εξουσία σε πολλά
κράτη. Πέρα από αυτό, το ίδιο συμβαίνει σήμερα στο σπίτι, στην εκπαίδευση και την εργασία.
«Αν υποτεθεί ότι ξεκλειδώνουν και τη
πόρτα της εξουσίας, τι ακριβώς θα αλλάξει*1; »
Ήδη, από την ελληνική αρχαιότητα, ο Αριστοφάνης έθεσε το θέμα αυτό σε μία από τις
κωμωδίες του: τις «Εκκλησιάζουσες». Οι γυναίκες κατέλαβαν την Πνύκα και έβγαλαν ψήφισμα να σταματήσει ο πόλεμος, που είναι πάθος των ανδρών. Η Πραξαγόρα, ηρωίδα του
έργου, έγινε αρχηγός του κράτους και πήρε
στα χέρια της την εξουσία μαζί με τις άλλες
γυναίκες, τις «Εκκλησιάζουσες» ...μέχρι να τις
πάνε οι άνδρες πίσω στο σπίτι .
Από τότε, λοιπόν, χύνεται πολύ μελάνι
πάνω στο ουσιαστικό αυτό θέμα του πολιτισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
θέσης της γυναίκας στον κόσμο. Όμως οι γυναίκες, σε όλους τους αιώνες μέχρι την αρχή
του 21ου αιώνα, ήταν ουσιαστικά υπάκουες
και, στους λαούς της Ανατολής, δούλες, του
ανδρικού φύλου. Ως προς την πολιτική, δρούσαν στη σκιά του ανδρός. Οι Γάλλοι έλεγαν
«Cherchez la femme», δηλαδή, αναζητήστε
μία γυναίκα πίσω από κάθε ισχυρό άνδρα.
Πότε όμως τα πράγματα άλλαξαν οριστικά, ώστε να λέγεται σήμερα ότι κοντεύουν να
κυβερνήσουν τον κόσμο ;
Η πρώτη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων
του Ανθρώπου και του Πολίτου, η περίφημη της γαλλικής Επανάστασης του 1789 «La
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen» λέγοντας “de l’Ηomme”» δεν εννοούσε του ανθρώπου, όπως μπορεί να σημαίνει
ο συγκεκριμένος όρος, αλλά των ανδρών. Τα
πράγματα άλλαξαν οριστικά ως προς τα πολιτικά δικαιώματα της γυναίκας με τη ∆ιακήρυξη που υπογράφτηκε στο Σαν Φρανσίσκο,
μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στο δεύτερο άρθρο της ∆ιακήρυξης αυτής, αναφέρεται ρητά «Κάθε άνθρωπος δικαιούται όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών, χωρίς καμία διάκριση η οποία να βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, το φύλο, γλώσσα και
θρησκεία». Με άλλα λόγια, εξισώνονται δικαιωματικά τα δύο φύλα.
Οι πόρτες της εξουσίας άνοιξαν πλέον οριστικά για τις γυναίκες, ισότιμα με τους άνδρες.
Να εκλέγουν και να εκλέγονται, και να ασκούν
όλα τα επαγγέλματα, όμοια με τους άνδρες.
«Αν υπάρχει, όπου υπάρχει διαφορά,
αυτή θα τη ρυθμίζει η φύση και όχι οι άνθρωποι»*2 Η κοινωνική αυτή ισότητα αποδεικνύει τον ανθρώπινο πολιτισμό. «Βέβαια, εκείνο

Όπως έλεγε ο Σαιν Ζυστ : « Όλες οι τέχνες και οι επιστήμες παρήγαγαν θαύματα, αλλά η τέχνη του κυβερνάν παρήγαγε μόνο τέρατα»
που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας, δεν
είναι ένας δέυτερος άνδρας»*3, αλλά ισότητα
και αναπλήρωση (χωρίς να καταλήγει σε ισοτισμό).
Κατά το παρελθόν οι γυναίκες έπαιρναν
την εξουσία ως αυτοκράτειρες μέσα σε μια γενιά δυναστείας, εξ αιτίας περιστασιακής έλλειψης ανδρών όπως για παράδειγμα με την αυτοκράτειρα Σίξι στην Κίνα ή τη Βικτώρια της
Αγγλίας*4. Πλέον όμως αύτη η αιτία ανατράπηκε.
Σήμερα, αρχές 21ου αιώνα, η αλλαγή ως
προς την εξουσία του ανδρικού φύλου είναι
ουσιαστική. Στην Αγγλία, η Μάργκαρετ Θάτσερ εκλέγεται αρχηγός κόμματος από τους
άνδρες και γίνεται πρωθυπουργός. Κυβερνά με το δικό της ιδιαίτερο ταμπεραμέντο και
ονομάζεται γι’ αυτό «Σιδηρά Κυρία».
∆εν είναι πλέον ένα υποκατάστατο του ανδρός. Η Θάτσερ εξέφρασε με την εξουσία που
της έδωσε ο λαός αυτό το φαινόμενο, πρωτόφαντο στα δημοκρατικά καθεστώτα του δυτι-

“

Στην Αγγλία, η Μάργκαρετ Θάτσερ εκλέγεται αρχηγός κόμματος απο τους άνδρες και γίνεται πρωθυπουργός. Κυβερνά
με το δικό της ιδιαίτερο ταμπεραμέντο και
ονομάζεται για αυτό
«Σιδηρά Κυρία»

κού κόσμου.
Κατά τους πολιτικούς αναλυτές, η Θάτσερ
έδειξε την ίδια ακαμψία και σκληρότητα με
εκείνη των ανδρών. Πρώτα πρώτα με τα νεοφιλελεύθερα μέτρα της, στην εσωτερική πολιτική, στην αντιμετώπιση του συνδικαλιστικού
κινήματος όπως και στην εξωτερική πολιτική,
με τη διεξαγωγή πολέμου στα νησιά Φόκλαντ.
Όσο τώρα για τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τα πράγματα πήγαν
πιο πέρα. Η προσωπικότητά της δεν δεσπόζει μόνο στο εσωτερικό της χώρας της, αλλά
σε μια ένωση κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τη πολιτική της λιτότητας που επιβάλλει όχι μόνο στους Γερμανούς αλλά και στους
άλλους λαούς, πράγματι υπερβαίνει το θατσερισμό.
Ό,τι κι αν συμβαίνει με αυτές τις δύο κυρίες, τους αναγνωρίζονται δυο αρετές που δεν
μπορεί κανείς να τις αγνοήσει : το θάρρος και
η αποφασιστικότητα.
Ένα τέτοιο όμως θάρρος και αποφασιστικότητα συμβάλλει στην προαγωγή του πολιτισμού, στη λεγόμενη κοινωνική ισότητα και
αλληλεγγύη; Ή μήπως συνεχίζεται το status
quo των πεινασμένων και των (υπερ)χορτάτων, ατόμων και λαών;
Η γυναίκα είναι άραγε ικανή να διαπραγματευτεί την εξουσία διαφορετικά από τους
μέχρι τώρα ισχυρούς άνδρες;
Άλλωστε, όπως έλεγε ο Σαιν Ζυστ :
« Όλες οι τέχνες και οι επιστήμες παρήγαγαν θαύματα, αλλά η τέχνη του κυβερνάν παρήγαγε μόνο τέρατα». Προς μελέτην.
*1, *4. Βλ περιοδικό Sciences Humaines, τεύχος
249, άρθρο “Quand les femmes domineront le
monde» του Jean-François Dortier.
*2, *3. Βλ Ιδεολογικές Προσεγγίσεις, Πρώτος Τόμος, του Κωστα Κιουπκιολη, εκδ. Γρηγόρης, 1996.
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Ο Φράνς Φανόν και οι... εθνομηδενιστές
Επίκαιρα αποσπάσματα από το έργο του Μαύρο ∆έρμα - Λευκές μάσκες
Όλοι έχουμε μάθει να πιπιλάμε περί της μακραίωνης ιστορίας εξάρτησης που σφραγίζει
τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας. Ωστόσο, έχουμε συνηθίσει να τη θεωρούμε κάτι εξωτερικό, μια συνθήκη που επιβλήθηκε και πέρασε –περνάει– από
πάνω μας δίχως ν’ αφήνει σημάδια.

Ε

ίναι μια επιφανειακή εντύπωση για την
αποικιοκρατία, ότι τάχα
σημαίνει μόνο ζαχαροκάλαμα, σκλάβους ή, στην πιο σύγχρονή της εκδοχή, τον Πιουριφόι, το
Παλάτι κ.ο.κ.
Κι όμως… Εδώ και πάνω από 50
χρόνια έχει παραχθεί ένα ολόκληρο
είδος αντιαποικιακής κριτικής –με
πρωτοστάτη τον αείμνηστο Φρανς
Φανόν– που εστιάζει στις ψυχολογικές συνέπειες της αποικιοκρατίας,
στον τρόπο που οι μηχανισμοί της
παρεμβάλλονται κατά τη διαδικασία
με την οποία ο αποικιοκρατούμενος
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του.
Παραθέτω κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από το μη μεταφρασμένο στα ελληνικά βιβλίο του
Φρανς Φανόν*, Μαύρο ∆έρμα-

Συνέχεια από τη σελίδα 14

Άσπρες Μάσκες (Pluto Press), τα
οποία είναι ενδεικτικά για μια κατ’
αρχάς εισαγωγή στο ζήτημα:
«Κάθε αποικιοποιημένος λαός –
με άλλα λόγια κάθε λαός στου οποίου την ψυχή έχει δημιουργηθεί ένα
κόμπλεξ κατωτερότητας από τον
θάνατο και τον ενταφιασμό της δικής του πολιτιστικής αυθεντικότητας– βρίσκεται αντιμέτωπος πρόσωπο με πρόσωπο με τη γλώσσα του

πολιτισμένου έθνους, δηλαδή με
την κουλτούρα της μητρόπολης. Ο
αποικιοποιημένος ανυψώνεται από
το επίπεδο της ζούγκλας στο μέτρο
που υιοθετεί τα πολιτισμικά κριτήρια της μητρόπολης. Γίνεται ολοένα και πιο λευκός, καθώς αποκηρύσσει τη μαύρη του ταυτότητα, τη
ζούγκλα του. Στον γαλλικό αποικιακό στρατό, και ειδικότερα στα σενεγαλέζικα τάγματα, οι μαύροι αξιωματικοί υπηρετούν πρώτ’ απ’ όλα ως

διερμηνείς των συμπατριωτών τους.
Χρησιμοποιούνται για να διαβιβάζουν τις διαταγές των αφεντάδων σε
αυτούς, κι έτσι απολαμβάνουν ένα
ρόλο που τους αποδίδει ιδιαίτερη
αναγνώριση…» σελ. 9
«… Το γεγονός ότι ο πρόσφατα επαναπατρισθείς νέγρος υιοθετεί
μια γλώσσα διαφορετική από εκείνην της ομάδας στην οποία γεννήθηκε αποτελεί ένδειξη αλλοτρίωσης,
ενός σχίσματος. Ο καθηγητής Ντ.

Γουέστερμαν, στο έργο του Η Αφρική Σήμερα (σ. 331), υποστηρίζει ότι
το κόμπλεξ κατωτερότητας των νέγρων είναι ιδιαίτερα έντονο μεταξύ
των πιο μορφωμένων […]. Ο τρόπος
με τον οποίον το αντιμετωπίζουν είναι συνήθως αφελής: «Φορούν ευρωπαϊκά ρούχα, αδιάφορο το εάν είναι κουρέλια ή της τελευταίας λέξης
της μόδας* χρησιμοποιούν ευρωπαϊκή επίπλωση και ευρωπαϊκούς
τρόπους κοινωνικότητας. Χρησιμοποιούν πομπώδεις φράσεις μιλώντας ή γράφοντας κάποια ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα αυτά συμβάλλουν
στη διαμόρφωση ενός αισθήματος
ισότητας με τους Ευρωπαίους και τα
επιτεύγματά τους…» (σελ. 14)
Βεβαίως, οποιαδήποτε ομοιότητα με στάσεις και συμπεριφορές διάχυτες στην ελληνική κοινωνία, και
μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αναμεταξύ των «μορφωμένων» στρωμάτων
της, δεν είναι διόλου τυχαία, όπως,
για παράδειγμα, αν διακρίνει κανείς, στο ρόλο των μαύρων αξιωματικών-διερμηνέων του αποικιακού
στρατού, κάτι από το ρόλο που έπαιξαν και παίζουν οι σύγχρονοι διανοούμενοι στην Ελλάδα. Τα σύγχρονα
τανκς, εξάλλου, είναι τα θινκ τανκς
γιατί… «στο μυαλό είν’ ο στόχος».

#»

Η αιχμή της νέας Αιγυπτιακής επανάστασης
Το κίνημα που βρίσκεται πίσω από τις νέες διαδηλώσεις της πλατείας Ταχρίρ
Τα στρώματα αυτά, μαζί με την πληττόμενη εργατική τάξη, τις μειονότητες των κοπτών (10%), και των σιιτών (2%), αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αντίστασης ενάντια στον σουνιτικό μονολιθισμό των Αδελφών
Μουσουλμάνων. Και αποτελούν τον
μόνιμο αδύναμο κρίκο σε κάθε απόπειρα διακυβέρνησης του πολιτικού
Ισλάμ (και στην Τουρκία…), καθώς
το μορφωτικό τους επίπεδο και τα
πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά
δεν συμβαδίζουν διόλου με τη σουνιτική μονολιθικότητα. Επιπλέον,
δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα
στρώματα αυτά είναι δυτικόστροφη,
καθώς αυτή τη στιγμή η ∆ύση βρίσκεται σε καταφανέστατη παρακμή
και αδυνατεί να εμπνεύσει όχι μόνο
τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά και τον
ίδιο της τον εαυτό. Αυτό το γεγονός
τους δίνει την δυνατότητα να εξελιχθούν (αν θα το πετύχουν, άγνωστο)
σε φορείς μιας αραβικής δημοκρα-

τικής αναγέννησης, πέρα από την
διελκυστίνδα ισλαμοφασισμού και
στρατοκρατίας. Το πρόβλημα όμως
εδώ έγκειται στο ότι ο χρόνος που
υφίσταται είναι λίγος ώστε να συντελεστούν οι απαραίτητες ζυμώσεις.
Αυτό είναι και το μεγαλύτερο
πρόβλημα του Ταμαρόντ. Πως, ιδεολογικοπολιτικά, βρίσκεται πολλά
βήματα πίσω και οι δυνατότητές του
δεν αντιστοιχούν με τον βαθμό της
απήχησης που διατηρεί στο εσωτερικό της αιγυπτιακής κοινωνίας.
Τούτο φάνηκε πολύ ξεκάθαρα, από
τα εσωτερικά προβλήματα που προέκυψαν με τις δηλώσεις ενός από
τους επικεφαλής, του Μαχμούντ
Μπάντρ, που καλούσε τον στρατό
να υλοποιήσει τη βούληση του κινήματος. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε μια μεγάλη διχογνωμία, καθώς πολλοί αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο μιας παλινόρθωσης του προηγούμενου καθεστώτος, που απειλεί

να εκμεταλλευτεί τούτη τη δεύτερη
φάση της αιγυπτιακής επανάστασης
για να κερδίσει το έδαφος που έχασε
κατά την πρώτη.
Και αυτό ακριβώς είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που αυτή τη στιγμή παίρνει ο αιγυπτιακός λαός, με
την ανατροπή του Μόρσι. ∆ιότι πάντοτε, σε τέτοιες περιπτώσεις, και
όταν η διαπάλη μεταξύ δύο μπλοκ
στο εσωτερικό μιας κοινωνίας αδυνατεί να οδηγηθεί σε κάποια τελική
έκβαση, λόγω ισορροπίας των δυνάμεών τους, καιροφυλακτεί ο κίνδυνος του… βοναπαρτισμού, όπως
πολύ χαρακτηριστικά έχει αναλύσει
ο Μαρξ στην 18η Μπρυμαίρ. Τούτο
έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του
ο στρατός, καθώς αναλαμβάνει ρόλο
«εγγυητή» και υπόσχεται να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές. Πολύ
θα ήθελε να καθιερωθεί στο τιμόνι
της Αιγύπτου ως «ουδέν μονιμότερο
του προσωρινού».
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Η ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

Νέα ΕΡΤ - Νέα Τηλεόραση - Νέα Ελλάδα!
Σας παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα το Νέο νομοσχέδιο που εκπόνησε η Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια της Νέας Ελλάδας για το Νέο κανάλι
που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ. Και το όνομα αυτού: Νέα ΕΡΤ!
ο λογότυπος
της Νέας ΕΡΤ
Οι νέες εγκαταστάσεις, σε χώρο που
παραχώρησε η γερμανική πρεσβεία,
στη λεωφόρο Συγγρού 340.

EI∆ΗΣΕΙΣ

Αντικειμενική κυβερνητική ενημέρωση που καλύπτει
ολόκληρο το φάσμα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Λεπτό
προς λεπτό, όλες οι εξελίξεις στη γερμανική πολιτική
σκηνή. Ο πλουραλισμός στην ενημέρωση!

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μετά την επιτυχία των αμερικάνικων σειρών και των
τουρκικών σήριαλ, η ΝΕΑ ΕΡΤ παραχωρεί τη ζώνη
ψυχαγωγίας εξ’ ολοκλήρου στην αμερικάνικη και την
τουρκική πρεσβεία (σε αναλογία 7 προς 10)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημοσθένης Λιακόπουλος σε κοινή εκπομπή. Ήταν ο Χριστός
εξωγήινος; Ήταν ο Σωκράτης νεοφιλελεύθερος; Αποκτήστε (με αντικαταβολή) όλη την κρυμμένη γνώση!

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Μια νέα σειρά με μοναδικά ντοκιμαντέρ, με την επιμέλεια της Μαρίας Ρεπούση και του επιστημονικού της
τημ! Μάθετε για όλους τους αστικούς μύθους που μας
πλάσαρε ως τώρα το εθνοκεντρικό κατεστημένο!
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H ρώσικη πνευματική αναγέννηση
Ἀπό τίς ἀναζητήσεις τῶν Ρώσσων διανοητῶν τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰ.
κή ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἀντιθέτως,
οἱ ρίζες τῆς γνωστικῆς συγκροτήσεώς τους ἦσαν περισσότερο φιλοσοφικές. Κατ’ οὐσίαν,
οἱ Ρῶσσοι θρησκευτικοί φιλόσοφοι μίλησαν μέ μία γλῶσσα
φιλοσοφική γιά ζητήματα θεολογικά, χρησιμοποιώντας ὁρολογία πού υἱοθετήθηκε, ἄν καί
αὐτό δέν ὁμολογεῖται, καί στήν
σύγχρονη θεολογική σκέψη.
Σέ κάθε περίπτωση, στήν περιοχή τῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφίας ἐπιχειρεῖται ὁ προσδιορισμός τῆς σχέσεως τῆς θρησκείας μέ τήν φιλοσοφία. Στό
πλαίσιο αὐτό γράφει ὁ Σίμων
Φράνκ ὅτι «ἡ φιλοσοφία καί ἡ
θρησκεία δέν εἶναι τόσο ξένες
μεταξύ τους καί ἀνομοιογενεῖς
κατευθύνσεις, ὅπως τίς θεωρεῖ
ὁ διαφωτισμός, πού ἔχει χάσει
τήν σαφῆ ἰδέα τοῦ χαρακτήρα
τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης».

Του ∆ημήτρη Μπαλτά

Στό παρόν θά ἀναφερθῶ σέ
ὁρισμένες ὄψεις τῶν ἀναζητήσεων καί τῶν συζητήσεων πού κυριάρχησαν μεταξύ
τῶν Ρώσσων διανοητῶν τοῦ
20οῦ αἰ. Προηγουμένως εἶναι
ἀναγκαῖο νά δοθοῦν κάποια
στοιχεῖα τῆς ρωσσικῆς σκέψεως τοῦ 19ου αἰ., ἐπί τῶν
ὁποίων
διαμορφώνεται
ἡ
ρωσσική διανόηση τοῦ 20οῦ
αἰ. Ἀπό τήν σχετική πραγμάτευση θά φανεῖ ὅτι οἱ ἀναζητήσεις καί οἱ προσεγγίσεις
αὐτές ἦσαν μέν ἀναζητήσεις
τῆς «ρωσσικῆς ψυχῆς», ἀλλά
παράλληλα ἀποτέλεσαν καί
προτάσεις πού συζητήθηκαν
κατά τήν διάρκεια καί ὕστερα ἀπό τούς δύο παγκοσμίους πολέμους.

Ἕ

να
πρῶτο
βασικό στοιχεῖο τῆς ρωσσικῆς σκέψεως εἶναι ἡ προσπάθεια γιά τόν
ἐκκλησιαστικό καί τόν ἐθνικό
αὐτοπροσδιορισμό τῶν Ρώσσων στήν ρωσσική κοινωνία
πού εἶχε δυτικοποιηθεῖ ἀπό τήν
ἐποχή τοῦ Μ. Πέτρου ἤ, τουλάχιστον, πού φανταζόταν τήν
Δύση σάν τήν ἐνσάρκωση μιᾶς
ἰδεατῆς καταστάσεως. Στό
πλαίσιο αὐτό παρεμβαίνουν οἱ
σλαβόφιλοι, οἱ ὁποῖοι τονίζουν
τόν ἰδιαίτερο ρόλο τῆς Ρωσσίας στήν Εὐρώπη. Μάλιστα τόν
ρόλο αὐτόν προσδιορίζει καλύτερα ὁ Ντοστογιέφσκι στόν
περίφημο Λόγο στόν Ποῦσκιν,
ὅταν γράφει ὅτι «νά εἶναι κανένας ἀληθινός Ρῶσσος, νά
εἶναι ἐντελῶς Ρῶσσος, αὐτό σημαίνει μοναδικά νά εἶναι ἀδελφός ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἕνας
συνανθρώπινος». Παρ’ ὅλον ὅτι
ὁρισμένοι ἀπό τούς σλαβόφιλους φθάνουν νά ἐπισημάνουν
τήν ὑπεροχή τῶν σλαβικῶν
λαῶν ἔναντι τῶν ἄλλων, νομίζω ὅτι ἡ τάση αὐτή δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ἀβίαστα
ἐθνικιστική, ὅπως συνηθίζεται
σήμερα.
Τήν ἴδια ἐποχή ὁ λαός στρέφεται πρός τούς στάρτσι, τούς
μοναχούς ἤ κληρικούς πού δέν
διδάσκουν ἁπλῶς μία ἀκαδη-

μαϊκοῦ τύπου θεολογία ἀλλά
εἶναι ζωντανές παρουσίες τῆς
θείας χάριτος. Μάλιστα οἱ σλαβόφιλοι ὀφείλουν πολλά στούς
στάρτσι. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ
Μακάριος καί ὁ Ἀμβρόσιος τῆς
Ὄπτινα ἄσκησαν ἀποφασιστική ἐπίδραση στόν Ἰβάν Κιριέφσκι, ἕναν ἀπό τούς ἡγέτες
τῶν σλαβόφιλων, καί στόν Ντοστογιέφσκι ἀντίστοιχα. Νομίζω ὅτι ἡ μεγάλη συμβολή τῶν
σλαβόφιλων στήν ρωσσική σκέψη εἶναι ἡ εἰσαγωγή καί ἡ καθιέρωση τοῦ sobornost, δηλαδή τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἀγάπῃ
κοινότητος τῶν πιστῶν (ὁ ὅρος
δέν μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ μονολεκτικῶς στήν ἑλληνική).
Ὁπωσδήποτε εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στίς ἀναζητήσεις τῶν Ρώσσων φιλοσόφων
τοῦ 20οῦ αἰ., καί ἰδιαιτέρως
τοῦ Μπερντιάγιεφ, τοῦ Φλωρένσκι, τοῦ Ζενκόφσκι καί τοῦ
Φλωρόφσκι, ἀνιχνεύονται στοιχεῖα τῆς σλαβοφιλικῆς παραδόσεως, ὅπως ἡ μοναδικότητα τῆς
Ρωσσίας, τό sobornost, ἡ ἀξία
τοῦ προσώπου κ.ἄ.
Β΄. Ἐκτός ἀπό τούς σλαβόφιλους σημαντική εἶναι ἡ παρουσία τῆς ρωσσικῆς διανοήσεως. Διά τοῦ ὅρου αὐτοῦ ἐννοοῦνται οἱ ριζοσπαστικές τάσεις

στήν ρωσσική σκέψη καί κυρίως στήν ρωσσική κοινωνική φιλοσοφία. Μεταξύ τῶν τάσεων
αὐτῶν διακρίνονται οἱ λεγόμενοι δυτικόφιλοι, οἱ narodniki (X
οἱ λαϊκιστές), οἱ συνεπεῖς μαρξιστές καί οἱ «νόμιμοι μαρξιστές» (ἀποκαλοῦνται «νόμιμοι», διότι ἐργάζονται στίς
νόμιμες, δηλαδή στίς ντόπιες
ἐφημερίδες).
Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ διανόηση (Intelligentzia) ἐστράφη ἐναντίον τῆς ἐπίσημης διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, καθ’

“

«Να είναι κανένας αληθινός Ρώσσος, να
είναι εντελώς
Ρώσσος, αυτό
σημαίνει μοναδικά να είναι
αδελφός όλων
των ανθρώπων, ένας συνανθρώπινος»

ὅσον ἡ διοίκηση αὐτή εἶχε μεταβληθεῖ σέ ὄργανο στηρίξεως τῶν κυρίαρχων τάξεων τῆς
ρωσσικῆς κοινωνίας. Παράλληλα, τό φιλελεύθερο τμῆμα
τῆς διανοήσεως, ἀφοῦ δέχθηκε τίς ἐπιδράσεις τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ, καί ὑπό τό
κράτος θρησκευτικῶν ἀναζητήσεων, ἔκανε λόγο γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἠθικοῦ περιεχομένου τῆς σοσιαλιστικῆς θεωρίας, ὑπενθυμίζοντας κατ’
οὐσίαν τόν «χριστιανικό σοσιαλισμό» τοῦ Ντοστογιέφσκι. Ὁ
Σέργιος Μπουλγκάκωφ κάνει
λόγο γιά τήν ἐκκλησιαστικότητα τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι,
κατά τόν Μπερντιάγιεφ, εἶναι
ἀνάξιοι τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητας (Θυμίζω ἐδῶ τήν διάλεξη τοῦ Μπερντιάγιεφ μέ θέμα
«Ἡ ἀξία τοῦ χριστιανισμοῦ καί
ἡ ἀναξιότητα τῶν χριστιανῶν»,
πού τότε εἶχε ἐνθουσιάσει τό
πολυπληθές κοινό στήν Λέσχη
Ἀναρχικῶν).
Ἔτσι οἱ «νόμιμοι μαρξιστές», ἐπιχειρώντας νά ἐπαναπροσεγγίσουν τήν ὀρθόδοξη
παράδοση, διαμόρφωσαν ὅ,τι
ἔχει ἀποκληθεῖ «θρησκευτική
φιλοσοφία». Κρίνεται σκόπιμο νά διευκρινισθεῖ ὅτι οἱ «νόμιμοι μαρξιστές» δέν ἦσαν θεολόγοι, κατά τήν ἀκαδημαϊ-

Γ΄. Τό 1917 καί κυρίως τό 1922
ἀποτελοῦν ὁρόσημα γιά τήν
ρωσσική φιλοσοφία τοῦ 20οῦ
αἰ. Πολλοί διανοούμενοι πού
δέν ἀσπάζονται τόν διαλεκτικό
ὑλισμό (δέν θεωρῶ ὅτι ὑπάρχει
ad hoc σοβιετική φιλοσοφία),
ἐξορίζονται ἀπό τήν πατρῶα
γῆ, κατευθυνόμενοι πρός τήν
Ἀμερική καί τήν Εὐρώπη, ὅπου
κομίζουν τίς προτάσεις τους σ’
ἕναν κόσμο πού ἀναζητεῖ ἕνα
νόημα ζωῆς, ὕστερα ἀπό τόν
καταστροφικό πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο. Οἱ συμβολές τῶν
Ρώσσων φιλοσόφων τῆς διασπορᾶς σέ ζητήματα πολιτικῆς
φιλοσοφίας, ἠθικῆς φιλοσοφίας,
φιλοσοφικῆς ἀνθρωπολογίας,
ἀλλά καί σέ ζητήματα θεολογικά, χαρακτηρίζονται καίριες.
Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ρωσσική σκέψη δέν διεκόπη μετά τό
1917. Συνέχισε τήν ἐξελικτική της πορεία, κυρίως ἐκτός
Ρωσσίας, ἀλλά ἐκφράζουσα
πάντοτε τίς ἀναζητήσεις τῆς
«ρωσσικῆς ψυχῆς». Ἐπιπλέον
ἡ ρωσσική φιλοσοφική σκέψη
ἀπευθύνθηκε στήν Δύση πού
ἀναζητοῦσε ἕνα νόημα ζωῆς.
Θά προσέθετα ὅτι οἱ ἀναζητήσεις πού περιέγραψα ἁδρομερῶς παραμένουν ἐπίκαιρες
καί δυναμικές θεωρήσεις καί
στόν σημερινό κόσμο πού παρουσιάζει τήν εἰκόνα περισσότερο τῆς ἀποσύνθεσης καί λιγότερο τῆς ἀνασύνθεσης.

Αριθμός φύλλου 95

25

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Ιουλίου 2013

30 ημέρες *

Του Σπύρου Κουτρούλη

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

(www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Βιβλία και εκδόσεις του Ιουνίου
Προτάσεις για ενδιαφέρουσες αναγνώσεις εν μέσω θέρους
Επανακυκλοφόρησε, από τις εκδόσεις Παπαζήση, το περιοδικό Νέα
Πολιτική σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, υπό τη διεύθυνση του
Μ. Μελετόπουλου.
Παρά τον φιλοδυτικό του προσανατολισμό, διατηρεί μια ανοιχτή κριτική σκέψη, ποιοτικά κριτήρια που
ακολουθεί δίχως εκπτώσεις, αλλά
και μια σαφή απορριπτική στάση
για την πολιτική των μνημονίων,
όσο και για το υφιστάμενο πολιτικό-οικονομικό σκηνικό.

Τ

ο αφιέρωμα του πρώτου τεύχους έχει τίτλο
«Ανήκει η Ελλάδα στη
∆ύση;» και περιλαμβάνει τα δοκίμια: «Το
ανήκειν της Ελλάδας του 2013»,
του Α. Παπαγιαννίδη, «Η Ελλάδα
στη δίνη της ιστορικής σχιζοφρένειας», του Γ. Μαλούχου, «Πέραν της
Ανατολής και της ∆ύσης- ο εκσυγχρονισμός της παράδοσης», του Γ.
Καραμπελιά, «Πορεία προς ανατολικά», του ∆. Πολίτη, «Η Γερμανία
ανήκει στη ∆ύση;» του Μ. Μελετόπουλου, «Προϋποθέσεις και όρια
της ελληνορωσικής προσέγγισης»
του Γ. Αμάραντου, «Ελλάδα-Τουρκία-∆ύση» του Γ. Φοίνικα. Επίσης
γράφουν ο Κ. Κόλμερ με θέμα τις
οικονομικές κρίσεις και την εθνική
ανεξαρτησία, ενώ ο Γ. Χατζόπουλος γράφει για το Κουρδιστάν ως
νέα ενεργειακή δύναμη. Την στήλη
του κινηματογράφου διατηρεί ο Κ.
Μπλάθρας, ενώ ενδιαφέρουσα και
τεκμηριωμένη είναι η βιβλιοκριτική του Μ. Μελετόπουλου για το βιβλίο του Π. Μακρή- Στάϊκού Ο Άγγλος πρόξενος. Συνεπώς, να είναι
καλοτάξιδη είναι νέα προσπάθεια
της Νέας Πολιτικής, διότι είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει πολλά στον
πολιτικό στοχασμό του τόπου μας.
Από τις εκδόσεις Έρασμος, σε μετάφραση και πρόλογο του Στέφανου Ροζάνη, κυκλοφόρησε το δοκίμιο του Ρόμπερτ Σ. Χόλαμπ με
τίτλο «Ο Νίτσε και το εβραϊκό πρόβλημα», το οποίο δημοσιεύθηκε
για πρώτη φορά στο New German
Critique 66, Φθινόπωρο του 1995.
Πρόκειται για ένα καυτό θέμα με

διαστάσεις φιλοσοφικές και πολιτικές. ∆εδομένου ότι ο ναζισμός
παρερμήνευσε τον Νίτσε, με έναν
εντυπωσιακό τρόπο, ώστε να θεμελιώσει τη γενοκτονία του εβραϊκού έθνους, ήταν αναγκαία μεταπολεμικά, από στοχαστές όπως ο
Kάουφμαν, να προσεγγιστεί σε βάθος και αναλυτικά το έργο του, ώστε
να προκύψει πειστικά και τεκμηριωμένα το μέγεθος της εξαπάτησης.
Μάλιστα, ο θαυμασμός του Νίτσε
προς τον δυναμισμό και τις ικανότητες του εβραϊκού έθνους τροφοδότησε κατά έναν περίεργο τρόπο
τη μνησικακία των ναζί.

πο ο οποίος αναπαράγει ένα φαύλο
κύκλο οσάκις η γερμανική –και ευ-

Γράφει στον πρόλογο του ο Στ. Ροζάνης, ακολουθώντας τις σκέψεις
του συγγραφέα, «μέσα σε αυτή την
πολιτισμική ατμόσφαιρα, ο Νίτσε
επιμένει να θαυμάζει τον ιουδαϊσμό, αλλά κατά έναν ιδιάζοντα τρό-

του Π. Μακρή-

“

Ενδιαφέρουσα
και τεκμηριωμένη είναι η βιβλιοκριτική του Μ.
Μελετόπουλου
για το βιβλίο

Στάϊκού Ο Άγ-

γλος πρόξενος

ρωπαϊκή– κουλτούρα αντιμετωπίζει τον εαυτό της και ξεφεύγει από
την επιλησμοσύνη της. Θαυμάζει
τον ιουδαϊσμό κατά τρόπον ώστε να
δίνει τροφή στον αντισημιτισμό, τον
οποίο ως πολιτικό κίνημα απορρίπτει και μισεί. Όπως ορθά διατείνεται ο Χιούμπερτ Κάνσικ, “ο Νίτσε επαίνεσε τους Εβραίους τόσο
πολύ ώστε φάνηκε να επιβεβαιώνει τους φόβους των αντισημιτών
ότι οι Εβραίοι αγωνίζονται για να
κυβερνήσουν τον κόσμο”» (σελ.12).
Ο συγγραφέας είναι σε κάποιες
περιπτώσεις αρκετά επιφυλακτικός για το κατά πόσον είναι σαφής
η γραμμή που διακρίνει τον Νίτσε από τον αντισημιτισμό. Εν τούτοις καταλήγει ότι «ο Νίτσε γνώριζε
άριστα ότι οι Εβραίοι είχαν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη γερμανική και ευρωπαϊκή κουλτούρα και,
αντίθετα με τον Βάγκνερ, δεν απο-

δοκίμαζε αυτή τη συμβολή» (σελ.
41). Επίσης ορθά υπογραμμίζει την
αγανάκτηση του Νίτσε όταν πληροφορήθηκε ότι ο αντισημίτης σύζυγος της αδελφής του Μπ. Φόρστερ,
προσπαθούσε να παρερμηνεύσει
τις σκέψεις, ενώ τόνιζε ότι «η σκέψη του Μπ. Φόρστερ αντιπροσωπεύει ακριβώς το αντίθετο από όσα
ο ίδιος πιστεύει» (σελ. 43). ∆ιαβάζοντας το έργο του Νίτσε, είμαι περισσότερο βέβαιος από ότι ίσως ο Ρόμπερτ Σ. Χόλαμπ, ότι είναι εντελώς
αντίθετο τόσο προς τον αντισημιτισμό όσο και προς τον γερμανικό
εθνικισμό. Παρά λοιπόν τις κάποιες επιμέρους επιφυλάξεις, θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο που βοηθά
να προβληματισμού με γόνιμα όχι
μόνο για τον Νίτσε, αλλά και για τις
διαστάσεις που έλαβε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός.

26

Αριθμός φύλλου 95

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Ιουλίου 2013

Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Βίλνιους, 2 Ιουλίου 1941
Το τέλος της εβραϊκής κοινότητας της «Ιερουσαλήμ της Λιθουανίας»

Τ

ο Βίλνιους, η γραφική
πόλη στις όχθες του ποταμού Νέρις, αποκαλούνταν
από τους Εβραίους «Ιερουσαλήμ της Λιθουανίας», λόγω
της πληθώρας των εβραϊκών θρησκευτικών και κοσμικών ιδρυμάτων της και του μεγάλου ποσοστού
Εβραίων ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό. Στο εβραϊκό μουσείο της πόλης, πλούσιο σε αρχαίους παπύρους του Τορά και έργα τέχνης, σωζόταν το αυθεντικό διάταγμα των
τριών προνομίων που είχαν παραχωρήσει στους Εβραίους οι Πολωνοί βασιλείς. Το συγκεκριμένο διάταγμα ήταν και ο λόγος που είχε
συρρεύσει στην περιοχή ένας τόσο
μεγάλος εβραϊκός πληθυσμός, εν τω
μέσω αγρίων διωγμών στην υπόλοιπη Ευρώπη, κατά τον 15ο και
16ο αι. Όλα αυτά θα άλλαζαν για
πάντα μέσα σε λίγους μήνες. Η αρχή
του τέλους πέντε αιώνων εβραϊκής
παρουσίας θα ξεκινούσε τη 2α Ιουλίου 1941. Εκείνη την αποφράδα
ημέρα, μπήκε στην πόλη το Άϊνσατζκομάντο 9 (ΕΚ 9) των Ες Ες.
Το ΕΚ 9 ανήκε στο Αϊνσατζγκρούπε Α (ΕG A), διοικητής του
οποίου ήταν ο ταξίαρχος των Ες Ες,
νομικός κατ’ επάγγελμα, Φραντς
Στάλεκερ, από τους πλέον φανατικούς θιασώτες της «τελικής λύσης». Ο Στάλεκερ είχε επιλεγεί προσωπικά από τον Ράιχαρντ Χάιντριχ
ως διοικητής του ΕG A που θα ακολουθούσε τη βόρεια ομάδα στρατιών της Βέρμαχτ, στην προέλαση
μέσα από τις Βαλτικές χώρες προς
το Λένινγκραντ στην πρώτη φάση
της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Η
αποστολή του ήταν να «ειρηνεύσει
την περιοχή» των μετόπισθεν και να
την εκκαθαρίσει από διάφορα ανεπιθύμητα στοιχεία, όπως μέλη του
ΚΚΣΕ και της Κομσομόλ, διοικητικό προσωπικό και ιντελιγκέντσια
του σοβιετικού καθεστώτος, παρτιζάνους, ελεύθερους σκοπευτές και,
βασικά και πάνω απ’ όλα, Εβραίους.
Η πρώτη κίνηση του ΕΚ 9 ήταν
να καταργήσει τη λιθουανική αστυνομία και να δημιουργήσει ένα βοηθητικό σώμα Λιθουανών εθελοντών
υπό τη διοίκησή του. Η δεύτερη
ήταν να καταρτιστούν λεπτομερείς
κατάλογοι με τα ονόματα όλων των
Εβραίων της πόλης, συμπεριλαμβανομένων και των νηπίων. Προτεραιότητα δόθηκε στους διανοούμενους,

τους πολιτικά ενεργούς και τους ευκατάστατους Εβραίους, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν οι έρευνες σπιτιών
και οι συλλήψεις. Η μονάδα ανέφερε πως την 4η Ιουλίου «εκκαθάρισε» 54 Εβραίους και την 5η Ιουλίου, 93. Επίσης, τα Ες Ες άρχισαν μεγάλης κλίμακας κατασχέσεις εβραϊκών περιουσιών και δολοφονίες
τοπικών ηγετών, προς διευκόλυνση των μαζικών συλλήψεων που θα
ακολουθούσαν αργότερα.
Η επόμενη κίνηση ήταν να βρεθεί το κατάλληλο μέρος για τη μαζική εκτέλεση των προγραμμένων
στους καταλόγους. Το στρατόπεδο
θανάτου (todeslager) δεν άργησε να
βρεθεί. Πριν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, οι Σοβιετικοί είχαν ξεκινήσει την κατασκευή μιας μεγάλης
αποθήκης καυσίμων στο πευκοδάσος του Πόναρι, πέντε μίλια Ν∆ του
Βίλνιους. Προφανώς, σκόπευαν να
τοποθετήσουν στο έδαφος δεξαμενές καυσίμου διαφόρων μεγεθών
και τα κυλινδρικά σκάμματα είχαν
ήδη ανοιχτεί. Με την έναρξη των
εχθροπραξιών οι εργασίες διακόπηκαν αφήνοντας δύο τεράστιες τάφρους διαμέτρου 20 μέτρων και άλλες μικρότερες σαν κρατήρες μέσα
στο δάσος. Αρχής γενομένης την 4η
Ιουλίου, με τη θανάτωση των πρώτων πενήντα τεσσάρων Εβραίων, το
ΕΚ 9 ξεκίνησε το γέμισμα των κρατήρων.
Υπάρχουν οι μαρτυρίες τριών
στρατιωτών της Βέρμαχτ οι οποίοι
έγιναν μάρτυρες του τρόπου εκτέλεσης στο Πόναρι. Και οι τρεις έκαναν λόγο για καθημερινές φάλαγγες περίπου τετρακοσίων Εβραίων, που περπατούσαν από το Βίλνιους στο πευκοδάσος. Όλοι τους
ήταν άνδρες μεταξύ 20 και 50 ετών.
Ήταν καλοντυμένοι και έφεραν μαζί
τους τα προσωπικά τους είδη, καθώς τα Ες Ες τους είχαν διατάξει να
παρουσιαστούν για «ολιγοήμερη
εργασία». Η αφήγηση ανήκει στον
Πάουλ Ρίνγκελ, οδηγό της 12ης
Μεραρχίας Πεζικού. «Οι Λιθουανοί οδηγούσαν τους Εβραίους κατά
ομάδες μέσα σε ένα φρεσκοσκαμμένο όρυγμα ανάμεσα στις δύο μεγάλες τάφρους. Εκεί, τους διέτασσαν
να γδυθούν από τη μέση και πάνω
και να πετάξουν τα παπούτσια και τα
πανωφόρια τους έξω από το όρυγμα. Μετά, έδεναν τα πουκάμισά τους
γύρω από το κεφάλι για να μη βλέ-

Ο χάρτης της αναφοράς Στάλεκερ με τα χαρακτηριστικά φέρετρα και
τον αριθμό νεκρών για κάθε βαλτική χώρα

πουν τι γίνεται. Όλα αυτά συνέβαιναν υπό βροχήν ύβρεων και χτυπημάτων με λοστούς και υποκόπανους. Οι Εβραίοι οδηγούνταν έξω
από το όρυγμα σε ομάδες των δέκα
και στέκονταν στο χείλος του κρατήρα. Εκεί, τους θέριζε ένα πολυβόλο και έπεφταν μέσα στην τάφρο.
Ένας φρουρός έδινε στους τραυματίες τη χαριστική βολή στο κεφάλι (genickschussen). Mείναμε εκεί
γύρω στη μία ώρα και είδα με τα μάτια μου το φόνο 40-50 ατόμων. Η τάφρος ήταν ήδη γεμάτη κατά το 1/3,

“

Bρέθηκε ένας
προσωρινός
«συμβιβασμός»,
με τον εγκλεισμό σε γκέτο των Εβραίων
των πόλεων και
την εκκαθάριση των Εβραίων
της υπαίθρου.

με περίπου τετρακόσμια πτώματα.
Οι Λιθουανοί έκλεβαν τα προσωπικά αντικείμενα των νεκρών. Ήταν
κόλαση». Το ΕG Α, σε αναφορά του
στις 13/7/1941, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Ρίνγκελ: «Καθημερινά,
πεντακόσιοι Εβραίοι, ανάμεσά τους
και σαμποτέρ, υπόκεινται σε ειδική
μεταχείριση. Το εβραϊκό μουσείο
και τα εκθέματά του έχουν ήδη κατασχεθεί και προωθούνται προς το
Ράιχ».
Oι εκτελέσεις συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή ως τη 1/8/1941, όταν η
Βέρμαχτ παρέδωσε τις περιοχές των
βαλτικών χωρών και τη δυτική Λευκορωσία στη γερμανική πολιτική
διοίκηση. Η περιοχή έφερε πλέον
την ονομασία, Όστλαντ, και ο διοικητής της Χάινριχ Λόσε είχε ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της παραγωγικότητας στα εδάφη της δικαιοδοσίας του. Οι Εβραίοι θα κλείνονταν σε γκέτο, θα δούλευαν για τους
Γερμανούς και δεν θα εξολοθρεύονταν άμεσα. Ο Στάλεκερ, όμως, είχε
άλλη άποψη και η αγανακτισμένη αναφορά του προς τον Χάιντριχ
είχε αποτέλεσμα. Τελικά, βρέθηκε
ένας προσωρινός συμβιβασμός, με
τον εγκλεισμό σε γκέτο των Εβραίων των πόλεων και την εκκαθάριση των Εβραίων της υπαίθρου. Οι

Εβραίοι του Βίλνιους είχαν κερδίσει, έτσι, μια μικρή παράταση ζωής,
αλλά το μπόνους για τον Στάλεκερ
ήταν ότι το γκέτο του Βίλνιους ήταν
μικρό και οι Εβραίοι δεν χωρούσαν
εκεί. Έτσι, στις 2/9/41 ξανάρχισαν οι
πορείες προς το Πόναρι. Ταυτόχρονα, το ΕΚ 9 είχε αντικατασταθεί από
το ΕΚ 3, υπό τη διοίκηση του, ελβετικής καταγωγής, συνταγματάρχη
των Ες Ες Καρλ Γιέγκερ, το σύνθημα του οποίου ήταν, «Το Βερολίνο
θέλει αριθμούς. Τελεία». Οι εκκαθαρίσεις με την καθοδήγηση του Γιέγκερ απογειώθηκαν σε νούμερα και
η συνήθειά του να κρατά λεπτομερή
στοιχεία ρίχνουν φως στο μακάβριο
προσωπικό του σκορ, το οποίο περιλάμβανε πλέον και γυναικόπαιδα.
Έτσι, στο ημερολόγιό του διαβάζουμε μόνο για το Βίλνιους.
2/9/41 σύνολο 3700 (άνδρες
1120, γυναίκες 2112, παιδιά 468)
12/9/1941 σύνολο 3334 (άνδρες 993, γυναίκες 1670, παιδιά
771)
17/9/1941 σύνολο 1271(άνδρες 337, γυναίκες 687, παιδιά 247
και 4 Λιθουανοί κομμουνιστές)
Την 1η/12/41 ο Γιέγκερ ανέφερε πως μέσα σε πέντε μήνες το ΕΚ 3
είχε σκοτώσει 137.346 ανθρώπους
στην περιοχή ευθύνης του και πως
στο γκέτο του Βίλνιους είχαν απομείνει περίπου 15 χιλιάδες Εβραίοι
που δούλευαν για τη γερμανική διοίκηση. Η αναφορά του περιλαμβάνει και την κυνική του δήλωση ότι,
«σκόπευα να εκτελέσω τους συγκεκριμένους Εβραίους και τις οικογένειές τους, αλλά αντιμετώπισα τις
έντονες διαμαρτυρίες της διοίκησης
που απαίτησε παύση των επιχειρήσεών μας, διότι τα εν λόγω άτομα εργάζονται για τη γερμανική πολεμική
προσπάθεια».
Ο Γιέγκερ και ο Στάλεκερ θα
ολοκλήρωναν τελικά τη «δουλειά». Στην τελική αναφορά του τελευταίου, που καλύπτει την περίοδο ως και τις 31/1/1942, γίνεται
μνεία στην εξολόθρευση 229.052
ατόμων. Ο χάρτης που παρατίθεται στην αναφορά αποτελεί μνημείο τευτονικής στατιστικής οργάνωσης και κυνισμού. Για κάθε βαλτική χώρα ο αριθμός των εκτελεσθέντων απεικονίζεται γραφικά μέσα σε
ένα φέρετρο. Μέσα σε έξι μόνο μήνες, η εβραϊκή κοινότητα του Βίλνιους είχε σβήσει.
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CINE ρήξη

Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Πριν τα Μεσάνυχτα
Ένας φίλος πριν καιρό, μου
παραπονέθηκε: «δεν γράφεις κι εσύ και για καμιά ταινία, που να υπάρχει περίπτωση να τη δούμε...» Ε, λοιπόν,
καλοκαίρι μπήκε, είπα κι εγώ
να πάω εκεί όπου πάει ο πολύς κόσμος

Καλαμάτα στην Καρδαμύλη χωρίς όμως να έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με το έργο. Πράγματι,
θα μπορούσαν οι σκηνές αυτές
να έχουν γυριστεί οπουδήποτε
στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η δε σκηνή στο μικρό βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, που κάποιους έκανε
εθνικά υπερήφανους, καθώς τα
«χώνει» στους Τούρκους, εμένα κακή μου φάνηκε, ίσως λόγω
της κοινοτυπίας της: το αρσενικό, ο μόνιμος επιβήτωρ, το θηλυκό που πάντοτε «ζητάει». Χαζο-βλάσφημο, μα όχι με τον τρόπο ενός Μπουνιουέλ ή ενός
Εμπειρίκου, που θα το έκανε
ιερό.

O

ι θερινοί φέτος σκίζουν με τις προσφορές τους μεσοβδόμαδα –πληρώνεις
ένα εισιτήριο μπαίνουν δύο.
Επιστρέφουν, βλέπεις, οι παλιές
καλές μέρες φτώχειας, αφού
ο κινηματογράφος παραμένει
η διασκέδαση του φτωχού. Ας
πάω, λέω, κι εγώ στην «Αίγλη»
του Ζαππείου. Φτάνω, ως συνήθως, ένα-δυο λεπτά πριν την
πρώτη παράσταση. Και ω, του
θαύματος! Μια τεράστια ουρά,
μέχρι τα σκαλάκια του μεγάρου
των αδελφών Ζάππα. ∆υο-δυο
στη σειρά, λες κι όλα τα ζευγάρια της Αθήνας είχαν απαντήσει σ’ ένα κοινό προσκλητήριο. Χρόνια έχω να το δω αυτό.
Εγώ πάλι, κάτι η διαστροφή του
επαγγέλματος, κάτι που κρατούσα μικρό καλάθι για την πολυδιαφημισμένη ταινία, φτάνω στο
ταμείο μόνος μου, κάνοντας χαρούμενους τους διπλανούς μου,
που συγκρίναν κι έβλεπαν διπλό το κέρδος τους: και με παρέα και μισό. Μπαίνουμε εν τέλει. Η ώρα πάει κοντά εννιά και
είκοσι, μόλις έπεφταν οι τίτλοι...
Στην οθόνη ένα ιστορικό ζευγάρι, ο Τζέσι και η Σελίν, που τους
υποδύονται από το 1995 οι Ίθαν
Χοκ και Ζουλί Ντελπί, απ’ την
πρώτη ταινία του Ρίτσαρντ Λίγκλατερ Πριν το ξημέρωμα –
Αργυρή Άρκτος στο Βερολίνο–,
που συνεχίστηκε με το ίδιο ζευγάρι στο Πριν Το Ηλιοβασίλεμα (2004) –υποψήφια τότε στα
Όσκαρ. Τώρα, στην τρίτη της
σειράς, φιγουράρει ως χώρα παραγωγής η ταπεινωμένη απ’ το
Μνημόνιο Ελλάδα! Νά το, το (διαφημιστικό) μείγμα που τράβηξε απόψε στο σινεμά τόσον κόσμο. Ένα ρομαντικό μικρό «αριστούργημα», γυρισμένο στην

Ελλάδα, από τον «καλό» μάλιστα, τον ανεξάρτητο ντε!, αμερικανικό κινηματογράφο, με λάμψη από «Γκόλντεν Γκλομπ» και
χρυσά «Όσκαρ», με άψογα αγγλικά, βεβαιώς-βεβαίως. Ιδού το
μικροαστικό όνειρο κάθε Ελληνάκου: και Αριστερός και Πλανητάρχης –δύο, ή μάλλον δεκαδύο, σε ένα!

ας-πειράματος, μιας και οι ίδιοι
ηθοποιοί παίζουν τους ίδιους
ήρωες εδώ και δεκαοκτώ χρόνια, ήταν να ζωγραφίσει την κρίση στις σχέσεις ενός σύγχρονου
(μικροαστικού) ζευγαριού, μετά
δέκα και οκτώ χρόνια σχέσης,
τελικά ό,τι καταφέρνει ήταν να
ξεχειλώσει την υστερία μιας σαραντάρας.

Μόνο που τα αριστουργήματα δεν παραγγέλνονται, κι όπως
έγραψε ένας κριτικός που δεν
«ψάρωσε», η διαφήμιση παρέσυρε τελικά τον κόσμο, που
«άλλη ταινία θα πάει να δει, κι
άλλη θα του παίξουν». Πράγματι, στο διάλειμμα, κι αφού είχαμε υποστεί τις δύο από τις τέσσερις μεγάλες διαλογικές σκηνές
του έργου, τούτο ήταν πια φανερό. Μια ευειδής κυρία, που καθότανε μπροστά μου, καταβροχθίζοντας με βουλιμία τις τορτίγες της, ξέσπασε στην παρέα
της: «μα τον έπρηξε τον καημένο!» Ο «καημένος» ήτανε ο καλούλης και υπομονετικούλης
Τζέσι, το Αμερικανάκι, ο οποίος μια ώρα ήδη βομβαρδίζονταν από την ακατάσχετη λεκτική υστερία της Παριζιάνας
Σελίν. Αν το στοίχημα της ταινί-

Εννοείται πως σύσσωμη –σχεδόν– η κριτική δεν είχε την ειλικρίνεια της (επίσης ωραίας και
αμήχανης σαραντάρας) κυρίας
μπροστά μου. Αν και οι περισσότεροι, δικοί μας και ξένοι κριτικοί, μοιάζει να έκριναν μάλλον
τις προηγούμενες ταινίες του Λί-

“

Αυτό είναι
μάλλον και το
κύριο ελάττωμα της ταινίας:
ο ισοπεδωτικός μικροαστισμός της

γκλατερ αντί γι’ αυτή. Κι έχει πατήματα, είναι αλήθεια, μια καλή
κριτική. Οι δύο, Χοκ και Ντελπί, είναι εξαιρετικοί. Η «χημεία»
μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια
δίνει, όπως και να το κάνουμε,
υποκριτικούς καρπούς. ∆ίπλα
τους αχνοφέγγουν κάποιοι δικοί μας, κυρίως η Αθηνά Ραχήλ
Τσαγκάρη, που από σκηνοθέτις
κάνει άξια το ερμηνευτικό της
ντεμπούτο. Παραδίπλα η πρωταγωνίστριά της στο Attenberg
Αριάν Λαμπέντ κάνει την Άννα,
σ’ ένα χάρτινο ρολάκι. Η Ξένια
Καλογεροπούλου καλή με την
εγγλέζικη προφορά της κι ο, δικός μας επίσης, Γουώλτερ Λάσαλυ, ο βραβευμένος με Όσκαρ
φωτογράφος του Ζορμπά, ο
οποίος από τότε ζει στην Κρήτη,
είναι ο ευσυμπάθητος γερο-Πάτρικ, ο οικοδεσπότης του ζευγαριού στην Καρδαμύλη, στη βίλλα του μακαρίτη, λάτρη της Μάνης, Πάτρικ Λη Φέρμορ, όπου
έγινε το γύρισμα.
Αν όσοι προσέλθουν περιμένουν, με δικαιολογημένο καμάρι, να δουν και λίγη Ελλάδα σε
μια αμερικάνικη ταινία, θα απογοητευτούν. Σκηνικό γυρίσματος είναι η διαδρομή από την

Αυτό είναι μάλλον και το κύριο
ελάττωμα της ταινίας: ο ισοπεδωτικός μικροαστισμός της.
Αν το σενάριο μαζί με τις εικόνες των αρχοντικών διακοπών
του ζευγαριού υπαινίσσονται
κάτι το μεγαλοαστικό –ο Τζέσι
είναι επιτυχημένος συγγραφέας μυθιστορημάτων και η Σελίν
μεγαλο-οικολόγος της εναλλακτικής ενέργειας–, τα σουσούμια είναι μικροαστικά. Το άκρον
άωτον της λογικής αυτής είναι
το γεύμα στη βίλλα: Αντάξια των
χειρότερων σκηνών ενός ελληνικού
ψευδο-επαναστατικού,
ψευδο-τάχα κινηματογράφου,
αν εξαιρέσει κανείς την καλή
ερμηνεία των Χοκ και Ντελπί –
που έχουνε συμβάλλει και στο
σενάριο– και κυρίως της Τσαγγάρη. Α, και η Άννα, μια μικρή
Λολίτα στο έργο, που την παίζει
η Λαμπέντ, είναι, λέει, σαιξπηρική πρωταγωνίστρια στην Επίδαυρο. Ναι, το πιστέψαμε! Ο δε
συγγραφέας-πρωταγωνιστής,
διανοούμενος κατά τις προθέσεις του σεναρίου, περισσότερο
αναδεικνύεται ως συγγραφέας
φτηνών πικάντικων ρομάντζων.
Η μόνη φορά άλλωστε που πιάνει το μολύβι είναι για να υπογράψει σε μια θαυμάστριά του
που «λιώνει» ωσάν τον βλέπει...
Αυτά. Πολύ χολή, βρε αδελφέ μου, καλοκαιριάτικο! Ε, όσοι
πάτε να το δείτε, «με τις υγείες
σας»! Και καλό καλοκαίρι!
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Εντύπωση από το ταξίδι
Όσκαρ Ουάιλντ, 1854-1900
Η θάλασσα είχε του ζαφειριού το
χρώμα,
κι ο ουρανός ζεστός,
σαν πυρακτωμένο οπάλιο που
αναπνέει.
Σηκώσαμε πανιά.
Ούριος φυσούσε ο άνεμος
για τις γαλανές στεριές στ’ ανατολικά.
Στην όρθια πλώρη στάθηκα

καταγράφοντας με βλέμμα ζωηρό,
κάθε ελαιώνα της Ζάκυνθος, κάθε
της ρεματιά,
της Ιθάκης τα γκρεμνά,
του Λυκαίου όρους τη χιονισμένη
κορυφή,
της Αρκαδίας τους ανθοστόλιστους λόφους.
Το πλατάγισμα του πανιού πάνω
στο άρμπουρο,

ο παφλασμός του νερού στου
σκάφους τα γοφιά,
το κελάρυσμα του γέλιου των κοριτσιών στην πρύμνη,
οι μόνοι ήχοι.

Από τη συλλογή ποιημάτων
Ποιήματα του Καλοκαιριού,
σε ανθολόγηση - απόδοση
του Γιάννη Μπάζου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σοφίτα.

Κι όταν η ∆ύση πήρε φωτιά,
κι ο ήλιος κόκκινος έβαψε τα
νερά,
πάτησα επιτέλους το χώμα της Ελλάδας.

Τριήμερο αλληλεγγύης
9η Πανελλήνια στον αγώνα των κατοίκων
Συνάντηση
της Β/Α Χαλκιδικής
Ιερισσός 25-28 Ιουλίου
Κ.Π. Άρδην
Βελβεντό Κοζάνης-

26-31 Αυγούστου 2013
Την εβδομάδα 26-31 Αυγούστου 2013, η Κίνηση

Πολιτών Άρδην διοργανώνει πανελλαδική συνάντηση στο Βελβεντό Κοζάνης. Σκοπός μας είναι από αυτή
τη συνάντηση, ο χώρος μας να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην πολιτική του συγκρότηση. Ήδη έχουμε θέσει προς διαβούλευση ένα προσχέδιο θέσεων, όπου
με πυξίδα αυτές σκοπεύουμε να συγκροτήσουμε ένα
ψηφοδέλτιο για τις Ευρωεκλογές του 2014. Στο Βελβεντό θα καταλήξουμε τις θέσεις του κινήματος μας και
θα θέσουμε τα επόμενα βήματα.
Η επιλογή του Βελβεντού δεν είναι τυχαία. Η κωμόπολη του Βελβεντού δεν έχει αποδεχτεί τον Καλλικράτη, αφού σε τοπικό δημοψήφισμα το 95,64% των
δημοτών αρνήθηκε τη συνένωση με το δήμο Σερβίων.
Έκτοτε η κωμόπολη διοικείται σε κοινοτιστική βάση
από τη ΜΚΟ Κοινωνία Πολιτών Βελβεντού. Ακόμα
στο Βελβεντό λειτουργεί ένας από τους πιο οργανωμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που αριθμεί περίπου 400 ενεργά μέλη. Είναι
ευκαιρία να γνωρίσουμε το πολιτικό -οικονομικό παράδειγμα του Βελβεντού Κοζάνης, αλλά και έναν τόπο
με πολλές φυσικές ομορφιές.
Το πλήρες πρόγραμμα των συζητήσεων, πληροφορίες για καταλύματα, τρόποι μεταφοράς κ.λπ. θα
ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη σελίδα
μας, ardin-rixi.gr
Για πληροφορίες:
Αθήνα: 2103826319, email: perardin@gmail.com
Θεσ/νίκη: 2310543751, email: ardinthess@gmail.com
Κοζάνη-Βελβεντό: 6976519406, email: gaza11@cyta.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 25 Ιούλιου: Ημέρα Άφιξης στο Κάμπινγκ
19:00 Συνέλευση των κατασκηνωτών και παρουσίαση προγράμματος.
22:00 Θερινή προβολή.
Παρασκευή 26 Ιουλίου: 1η μέρα
10:00 Πρωινό
19:00: Σκουριές Χαλκιδικής, πρόβα
τζενεράλε για το ξεπούλημα της Ελλάδας; Εισηγούνται μέλη της επιτροπής κατοίκων ενάντια στα μεταλλεία.
Σάββατο 27 Ιουλίου: 2η μέρα
10:00 Πρωινό
19:00: Ανοιχτή συζήτηση με θέμα:
«Ο γρίφος του ελληνικού κινήματος
αντίστασης. Υπάρχει λύση;»
23:00 Μουσική βραδιά, με ζωντανή
έντεχνη μουσική.
Κυριακή 28 Ιουλίου: 3η μέρα
10:00 Πρωινό
11:00 Περιήγηση στις Σκουριές
προς τις εγκαταστάσεις των μεταλλείων.
17:00 Αναχώρηση από το Κάμπινγκ

Στο χώρο του Κάμπινγκ θα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία
των εναλλακτικών εκδόσεων, σύγχρονα και παλαιά τεύχη του περιοδικού Άρδην.

Κόστος συμμετοχής: 25 ευρώ (στην
τιμή περιλαμβάνεται πρωινό και δωρεάν καφές για όλη την ημέρα).
Από Θεσσαλονίκη για Ιερισσό το
ΚΤΕΛ Χαλκιδικής έχει τακτικά δρομολόγια (05:30,06:15, 08:30, 10:45,
12:45, 14:30, 16:30, 18:30) και κόστος
10.80 ευρώ, ενώ κατόπιν ενημέρωσης του οδηγού, πραγματοποιεί στάση
μπροστά στο κάμπινγκ «∆ελφίνι».
Για πληροφορίες/ συμμετοχές μπορείτε να τηλεφωνείτε
Αθήνα:
2103826319, 6947026648 (Γιάννης)
Θεσσαλονίκη 2310 543751 ή
6982118925 (Κωνσταντής)
Πάτρα: 6977510730 (Θόδωρος)
Βόλος: 6948076477 (Βασίλης)

∆ιάλογος για τη συγκρότηση του δημοκρατικού πατριωτικού χώρου
Ευρωεκλογές 2014
Ξεκινούμε από την ιστοσελίδα
του Άρδην και της Ρήξης έναν
ανοιχτό διάλογο πάνω στις θέσεις του κινήματός μας για τη
διαμόρφωση μιας δημοκρατικής πατριωτικής κίνησης. Καλείστε όλοι-ες να συνεισφέρετε!
http://ardin-rixi.gr/archives/1357

