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Ό 
ι  Αμερικανοί  και  οι 
κολαούζοι τους  ετοι-
μάζονται να επιτεθούν 
στη Συρία, με βάση 

ανύπαρκτα στοιχεία περί χρή-
σης χημικών. Αυτό γίνεται διότι οι 
εντολoδόχοι τους στο συριακό έδα-
φος χάνουν τον πόλεμο και ο συρι-
ακός λαός (κατά 70% σύμφωνα με 
έρευνα του ΝΑΤΟ), που στην αρχή 
είχε στραφεί ενάντια στο καθεστώς 
Άσαντ, έχει μεταστραφεί. Ο συρια-
κός λαός έχει επιλέξει το μη χείρον. 

Κάτι τέτοιο όμως θα αποτελούσε 
μεγάλη ήττα για την Τουρκία, μια 
και στη Συρία δημιουργείται ένα 

δεύτερο κουρδικό κράτος και οι 
αλεβίτες της Τουρκίας, αλληλέγγυοι 
στους αλαουίτες της Συρίας, έχουν 
αρχίσει να ξεσηκώνονται, φθάνο-
ντας μέχρι την πλατεία Ταξίμ. 

Το Ισραήλ δεν θέλει επ’ ουδενί 
νίκη του Άσαντ, διότι έτσι θα ενισχυ-
όταν το σιιτικό τόξο που από το Ιράν 
φθάνει στη Χεζμπολάχ και τον Λί-
βανο, και προτιμάει τον διαμελισμό 
της Συρίας. Και, βέβαια, στην ήττα 
του Άσαντ επενδύουν και οι Σαου-
δάραβες και οι Καταριανοί. 

Ο Ομπάμα ταλαντεύτηκε επί 
πολύ. Πιεσμένος όμως από το σιω-
νιστικό λόμπι και φοβούμενος  ότι 

η Τουρκία μπορεί να οδηγηθεί σε 
πλήρη απομάκρυνση από τη ∆ύση 
και το Ισραήλ, αν δεν της προσφέρει 
τον Άσαντ στο πιάτο, διέβη τον Ρου-
βίκωνα μιας ακόμα επέμβασης. 

Ο Γάλλος κοκορόμυαλος, για να 
δείξει ότι συνεχίζει να υπάρχει απέ-
ναντι στη Μέρκελ, κάνει μια ακόμα 
κίνηση ενάντια στα συμφέροντα 
της Γαλλίας, όπως είχε κάνει με τη 
Σερβία. Εξάλλου οι Μπερνάρ Ανρύ 
Λεβύ και άλλοι πράκτορες σπρώ-
χνουν μέχρι θανάτου. Και ας εξο-
ντωθεί η προτελευταία χριστιανική 
κοινότητα –εκτός από εκείνη της 
Αιγύπτου– της Μ. Ανατολής.

 Όσο για το δικό μας χοντρογού-
ρουνο (δεν ευθύνονται σε τίποτε οι 
υπέρβαροι συμπολίτες μας και τα 
συμπαθή τετράποδα), ανέλαβε για 
άλλη μια φορά να αποδείξει πως 
είναι ταγμένος μέχρι τέλους στην 
υπηρεσία των υπερατλαντικών 
αφεντικών και ότι είναι πιστότερος 
και από τον Σαμαρά. Παρότι  μια 
επέμβαση στη Συρία είναι κατα-
στροφική για τα ελληνικά συμφέρο-
ντα (αύξηση προσφύγων, αστάθεια, 
ξερίζωμα των ελληνορθόδοξων 
χριστιανών, ενίσχυση της Τουρκίας, 
ανασυγκόλληση του άξονά της με το 
Ισραήλ), φρόντισε να προλάβει και 

τους Αμερικανούς.
Η επέμβαση θα αποτελέσει ένα 

ακόμα Βατερλό για τη ∆ύση. Η 
έκβαση είναι αβέβαιη, η Ρωσία 
έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση 
μαζί της, για πρώτη φορά σε τέτοια 
έκταση εδώ και είκοσι χρόνια, το 
σιιτικό Ισλάμ (και  στο εσωτερικό 
της Τουρκίας), αλλά και ένα μεγάλο 
μέρος των σουνιτών (Παλαιστίνη, 
Αίγυπτος κ.λπ.) θα αντιταχθούν. Και 
εμείς με τις κινητοποιήσεις μας πρέ-
πει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για 
να βάλουμε φραγμό στη ληστρική 
συμμαχία και τους ντόπιους τζου-
τζέδες της.
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Ο ισοβίτης και η Θρά-
κη...
Στις 5 Αυγούστου ανακοινώθηκαν οι ποινές για την 
υπόθεση Εργκένεκον. Ένας εξ αυτών με τις μεγαλύ-

τερες ποινές είναι και ο απόστρατος ταξίαρχος Βελί Κιουτσούκ, που ει-
σέπραξε δις ισόβια.

Ο Κιουτσούκ αποτελεί μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του 
δολοφονικού παρακράτους που στήθηκε κατά τη δεκαετία του ’90 στην 
Τουρκία και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πρωθυπουργού Τσιλέρ. Φέ-
ρεται να είναι εις εκ των ιδρυτών της μονάδας JITEM, «υπόγεια» στρατι-
ωτική μονάδα που έκανε βρόμικες δουλειές με το προσωπείο του πα-
τριωτισμού (δολοφονίες, απαγωγές, βασανιστήρια, εμπόριο ναρκωτικών 
κ.ά.) […]

Το άτομο αυτό λοιπόν διατέλεσε συντάκτης και επικεφαλής του συμ-
βουλίου έκδοσης του περιοδικού Νέα ∆υτική Θράκη, που έβγαινε στην 
Τουρκία από τον Εχινιώτη στην καταγωγή Σουλεϊμάν Σεφέρ Τζιχάν. 
Όταν ξέσπασε το κύμα των συλλήψεων για την υπόθεση Εργκενέκον, 
είναι γνωστό πως έγιναν ενδελεχείς έρευνες σε πολλά σπίτια και γρα-
φεία. Μια εξ αυτών των διευθύνσεων ήταν και το σπίτι του Βελί Κιου-
τσούκ. Κι όμως το γραφείο του στο περιοδικό Νέα ∆υτική Θράκη δεν 
ερευνήθηκε καθόλου. Προφανώς αυτή του η δραστηριότητα έπρεπε να 
μείνει στο απυρόβλητο.... Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Βελί Κιουτσούκ 
είχε εμπλακεί ακόμη και στη διοργάνωση αντάρτικων ομάδων στο Αζερ-
μπαϊτζάν στο πόλεμο με τη Αρμενία.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, ένα τόσο υποχθόνιο και αδίστακτο άτομο 
τι είχε κάνει για τη «∆υτική Θράκη»; Λέτε να είχε αρκεστεί μόνο να γρά-
φει άρθρα; Ποιοι ήταν οι σύνδεσμοι του εδώ; Όταν συνελήφθη με τόσο 
βαριές κατηγορίες στην Τουρκία, κανείς στην Ελλάδα δεν σκέφτηκε να 
ερευνήσει τις εδώ δραστηριότητές του; […]

Φαίνεται πως οι εκτός Τουρκίας δραστηριότητες της Εργκενέκον δεν 
ερευνήθηκαν από την τουρκική δικαιοσύνη, προφανώς γιατί κάτι τέτοιο 
θα επέφερε πλήγμα στο προσωπείο της Τουρκίας. Για να διακρίνει κα-
νείς την ιδεολογία του Βελί Κιουτσούκ αρκεί να δούμε τη δήλωση που 
έκανε σε συνέδριο του Ιδρύματος Ερευνών Τουρκικού Κόσμου: «Μέσα 
στα εθνικά σύνορα που είχε χαράξει ο Ατατούρκ μου υπάρχουν η Μο-
σούλη και το Κιρκούκ, το Χαλέπι, το Καρααγάτς και η …Αλεξανδρούπο-
λη»!

Από τον Αντιφωνητή 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Γιώργος Καραμπελιάς
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Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

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

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

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

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

επιθυμείτε. 

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

Στο παρά πέντε

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

ΕΑΣ-ΕΛΒΟ και 
στο βάθος ΕΑΒ: 
οικονομικοί 
δολοφόνοι
Η τρόικα θέλει να κλείσει, λέει, 
την ΕΛΒΟ, την ΕΑΣ και τη ΛΑΡΚΟ 
ακολουθώντας το μοντέλο ΕΡΤ 
(ξαφνικός θάνατος), ενώ η κυβέρ-
νηση επιθυμεί ομαλότερες διαδι-
κασίες εκποίησης. Τρομερή δια-
φωνία. Να τον θάψουμε τον μακα-
ρίτη ή να πάει άκλαυτος; Πίσω από 
αυτά κρύβεται ένας απίστευτος οι-
κονομικός εκβιασμός. Οι τροϊκα-
νοί θέλουν να κλείσουν την ελλη-
νική αμυντική βιομηχανία, για να 
προωθήσουν τα γερμανικά πολε-
μικά προϊόντα. Γι' αυτόν ακριβώς 
το λόγο, πιέζουν και για τη σαλα-
μοποίηση της ΕΑΒ, του τελευταίου 
προπύργιου δημιουργικότητας και 
καινοτομίας της πολεμικής μας βι-
ομηχανίας (ας μην ξεχνάμε ότι κα-
τασκευάζει το 30% των μερών για 
τα f-16, για λογαριασμό της Λοκ-
χιντ): Απαιτούν αλλεπάλληλες πε-
ρικοπές προσωπικού, ώστε να κα-
ταστεί σταδιακά αδύνατη η εκτέ-
λεση των παραγγελιών και να 
βουλιάξει η εταιρία. Τέτοια κάνουν 
οι "σωτήρες μας", βεβαίως με υπό 
τα χειροκροτήματα της συμμορίας 
που παριστάνει την ελληνική κυ-
βέρνηση. Κανονικά, η μεθόδευση 
της τρόικας για την ελληνική πο-
λεμική βιομηχανία θα έπρεπε ν' 
αποτελεί σκάνδαλο μεγατόνων, 
και την ταφόπλακα μιας προδοτι-
κής κυβέρνησης. Προς το παρόν, 
περνάει στα ψιλά, και προβάλλε-
ται ως ένα σπαστικό, εκνευριστικό 
εμπόδιο προς μια ακόμα πολυπό-
θητη δόση. Εκεί έχουμε φτάσει.  

Τσίπρας - Τσα-
καλώτος, άλλα 
λόγια ν' αγα-
πιόμαστε 
Στα μέσα του Ιούλη, ο Τσίπρας πέ-
ταξε έξω από το γραφείο του ένα 
δημοσιογράφο της FAZ, εξοργι-
σμένος από την άθλια, υποτιμητι-
κή στάση του απέναντι στο ελλη-
νικό ζήτημα. Και πολύ καλά έκα-
νε. Θα έκανε ακόμα καλύτερα, αν 
δεν είχε φροντίσει πρώτα να δικαι-

ολογηθεί στον ίδιο δημοσιογράφο. 
Όταν τον ρώτησε γιατί τα στελέχη 
του αναπαράγουν στερεότυπα περί 
του 4ου Ράιχ, αρνήθηκε κατηγορη-
ματικά ότι το κόμμα του υιοθετεί 
τέτοιες θέσεις και τις φόρτωσε σε 
κάποια ανύπαρκτη εθνικιστική δε-
ξιά. Λίγες μέρες πριν, τέλη Αυγού-
στου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δή-
λωσε στην Ελευθεροτυπία ότι για 
το κόμμα του το ζήτημα είναι τάχα 
ταξικό (sic!) και πήρε αποστάσεις 
από οποιαδήποτε ερμηνεία της 
κρίσης σε εθνική βάση, δηλαδή 
τις θέσεις περί αποικιοποίησης του 
ευρωπαϊκού Νότου από τη γερμα-
νική Ε.Ε. Εν τέλει, είναι εξαιρετικά 
δύσκολο γι' αυτήν την "κυβερνώ-
σα" αριστερά να μιλήσει ανοιχτά 
για τη συνθήκη που έχει επιβληθεί 
σε αυτόν τον τόπο. Προτιμάει να τα 
φορτώνει όλα σε μια συγκεχυμέ-
νη ταξικότητα, την ίδια στιγμή που 
οι τάξεις στις οποίες αναφέρεται 
χτυπιούνται ανελέητα από τον ολο-
κληρωτικό οικονομικό πόλεμο του 
γερμανικού κράτους και κεφαλαί-
ου. Είναι απίστευτο, αλλά οι επικε-
φαλής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πετύχει 
το ακατόρθωτο: Να μετακινούνται 
προς τα δεξιά, δηλαδή να αποφεύ-
γουν να θίξουν τη βασική αντίθεση 
που σφραγίζει την τραγωδία αυτής 
της χώρας, στο όνομα μιας πούρας 
ταξικής τοποθέτησης! 

∆ιαδηλώσεις 
∆ΕΘ: Μια βολι-
κή διευθέτηση; 
Για δεύτερη χρονιά οι διαδηλώ-
σεις ενάντια στην επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ θα γί-
νουν αφότου έχει φύγει! Είναι ένα 
μοντελάκι που έχει φορεθεί πολύ 
τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα 
κατά τις επισκέψεις της Μέρκελ, 
του Σόιμπλε και άλλων ξένων 
ανεπιθύμητων παραγόντων. Με 
αυτό η κυβέρνηση εξασφαλίζει 
την ησυχία της, αφού οι διαμαρτυ-
ρίες γίνονται στον αέρα, άνευ ου-
σιαστικού στόχου, κι έτσι αποφεύ-
γονται δυσάρεστες εξελίξεις. 
Με αυτό φαίνεται να βολεύεται 
και η θεσμική έκφραση των συν-
δικάτων, καθώς και η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. ∆ιότι έτσι, και 
εκπληρώνουν τα αγωνιστικά τους 
καθήκοντα και δεν λερώνουν την 
καθαρή εικόνα της «υπευθυνο-
ποίησης» που έχουν υιοθετήσει –
γλιτώνοντας τις κακοτοπιές μιας 
οργισμένης διαδήλωσης. ∆εν 

!

εξηγείται αλλιώς, το γιατί αυτό το 
μοντελάκι έχει υιοθετηθεί τόσες 
φορές από την κυβέρνηση και 
όλοι οι παράγοντες των κινητο-
ποιήσεων κάνουν ότι δεν καταλα-
βαίνουν, προτιμώντας να διαμαρ-
τύρονται ετεροχρονισμένα. 
Κάπως έτσι, διαμορφώνεται ένας 
πολύ βολικός καταμερισμός ερ-
γασίας για το καθεστώς. Και η 
δουλειά γίνεται, και οι διαμαρτυ-
ρίες καθηλώνονται στο επίπεδο 
του συμβολικού. Η πίτα ολάκερη, 
κι ο σκύλος χορτάτος. 

Κακός χαμός 
στο G-20
H απίστευτη μεθόδευση των Αμε-
ρικάνων να καταστρέψουν ντε και 
καλά τη Συρία έχει βγάλει από τα 
ρούχα του τον Πούτιν και τους συ-

νεργάτες του. Γι' αυτό και στην τε-
λευταία σύσκεψη των G-20, που 
πραγματοποιείται στη Μόσχα αυ-
τές τις μέρες, προέβησαν σε πρω-
τοφανείς δηλώσεις-προκλήσεις, 
εναντίον των ΗΠΑ και της Βρετα-
νίας: «Και τι είναι η Βρετανία; Ένα 
μικρό νησί που κανείς δεν του δί-
νει σημασία εκτός από τους ολι-
γάρχες που έχουν αγοράσει την 
Τσέλσι», φέρεται να είπε εκπρό-
σωπος του Πούτιν, ενώ ο ίδιος ο 
Ρώσος πρόεδρος αποκάλεσε τον 
Κέρι «απατεώνα». Το θερμόμε-
τρο ανεβαίνει το συριακό και, δυ-
στυχώς, με τη λύσσα που έχουν 
∆υτικοί, Τούρκοι και Σαουδάρα-
βες δεν τη γλιτώνουμε μια σύ-
γκρουση με ευρύτατες διεθνές 
αναταράξεις, που θα βυθίσει την 
παγκόσμια τάξη ακόμα περισσό-
τερο στο χάος. 
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Έ 
χουμε εισέλθει σε μια 
αποφασιστική καμπή της 
μεγάλης κρίσης. Η ελλη-
νική κοινωνία καλείται να 

αποφασίσει  πλέον για την ίδια της 
την επιβίωση και το μοντέλο που θα 
ακολουθήσει. 

Η παλιά δομή έχει τελεσίδικα 
εξαντληθεί και ανοίγεται μια νέα πε-
ρίοδος, στην οποία είτε θα μεταβλη-
θούμε σε χώρο χωρίς εθνική και 
κοινωνική υπόσταση, είτε, επιτέ-
λους, θα απαντήσουμε στο αίτημα 
τόσων γενεών για την οικοδόμηση 
μιας  ανεξάρτητης, κοινωνικά δί-
καιης, οικολογικά ισορροπημένης 
και αμεσοδημοκρατικά οργανω-
μένης  κοινωνίας.

Εδώ και δυόμισι χιλιάδες χρόνια ο 
ελληνισμός ζει και αναπνέει κοιτά-
ζοντας διαρκώς προς τα «έξω». Έτσι, 
κάποτε, εξαντλήσαμε αυτή την αστεί-
ρευτη πηγή, μένοντας ξέπνοοι, εξα-
ντλημένοι. Η δημογραφική κατάρ-
ρευση, η οικονομική κρίση, ο νεο-
θωμανισμός, η πολιτισμική παρακ-
μή, απειλούν πια με αφανισμό, με 
τελεσίδικο στέρεμα, την  πηγή που 
την πιστεύαμε ανεξάντλητη.

Η μόνη διέξοδος  είναι μια μεγά-
λη επιστροφή στον γενέθλιο τόπο, 
μετά από τόσους αιώνες. Μετά από 
δυόμισι χιλιάδες χρόνια πρέπει να 
επιστρέψουμε «οίκαδε», στον τόπο, 
που αρχίζει από την Αμμόχωστο 
και τελειώνει στην Ήπειρο και τη 
Θράκη. Είτε θα βουλιάξουμε τελε-
σίδικα, ή θα ανακτήσουμε την ελευ-
θερία μας. ∆υστυχώς ή ευτυχώς, δεν 
υπάρχουν πλέον περιθώρια χρονο-
τριβής. 

Φορέας αυτής της ανατροπής μπο-
ρεί να είναι μόνο ένα αυτόνομο, 
εναλλακτικό κίνημα εθνικής και κοι-
νωνικής χειραφέτησης, το οποίο θα 
υπερβεί τις παραπλανητικές διαιρέ-
σεις και τις ιδεολογίες-ερείπια του 
μετεμφυλιακού παρελθόντος, που 
κατακερματίζουν το σώμα του λαού. 
Γι’ αυτό ακριβώς θέλουμε να συ-
γκροτήσουμε μια αγωνιστική συλ-
λογικότητα, που να δραστηριοποιεί-
ται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τον 
απόδημο ελληνισμό, που να αγω-
νίζεται για την αποτίναξη του καθε-
στώτος αποικίας χρέους, το οποίο 
έχει επιβληθεί  στη χώρα μας, στην 
αποικιοποίησή της από τις δυνάμεις 
της γερμανικής Ευρώπης και της νε-
οθωμανικής Τουρκίας.

Ο αγώνας μας στηρίζεται στο τε-
τράπτυχο: Εθνική ανεξαρτησία, 
κοινωνική δικαιοσύνη, οικολο-
γική ισορροπία, άμεση δημο-

κρατία. Η κίνησή μας περιλαμβά-
νει και απευθύνεται σε ανθρώπους 
από ποικίλες ιδεολογικές καταβολές 
και αντιλήψεις, προερχόμενους από 
την Αριστερά, το Κέντρο και τη ∆ε-
ξιά, θρησκευόμενους και αγνωστι-
κιστές, που όμως συμφωνούν στις 
βασικές μας κατευθύνσεις, είναι πο-
λυσυλλεκτική και ταυτόχρονα συν-
θετική. Απορρίπτουμε το ψευδές δί-
λημμα «εκσυγχρονισμός ή παράδο-
ση», επιζητώντας τον εκσυγχρονι-
σμό της παράδοσής μας.

Η οικονομική μας ανασυγκρότηση 
θα πρέπει να στηριχτεί στην αυτάρ-
κεια, τη μικρή επιχείρηση, στην πα-
ραγωγή ποιοτικών προϊόντων και 
στην αξιοποίηση συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων (κλίμα, διατροφή και 
παιδεία), τα οποία θάφτηκαν κάτω 
από την ψεύτικη ευημερία του πα-
ρασιτισμού.

Προσβλέπουμε σε μια κοινωνία 
όπου θα συνυπάρχουν οι δημόσιες 
επιχειρήσεις σε τομείς που αφορούν 
τη συλλογική διαβίωση, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κυρίως μικρού και με-
σαίου μεγέθους, καθώς και ένας αυ-
ξανόμενος τομέας συνεταιριστικών 
και κοινοτικών επιχειρήσεων.

Επιθυμούμε να παράγεται εγ-
χώρια το μεγαλύτερο μέρος των 
προϊόντων που χρειαζόμαστε, χωρίς 
βέβαια να οδηγούμαστε στη φενάκη 
της κλειστής οικονομίας. Μια απο-
κεντρωμένη και μικρής κλίμακας 
παραγωγής είναι προϋπόθεση τόσο 
για την κοινοτική και συνεταιριστική 
παραγωγή, όσο και για την εθνική 
ανεξαρτησία. ∆εν μπορεί μια κοινω-
νία ανεξάρτητη και δίκαιη να αναπα-
ράγει το υδροκεφαλικό μοντέλο του 
αθηνοκεντρικού κράτους. ∆εν μπο-
ρεί να υπάρχει εθνική ανεξαρτη-
σία και κοινωνική δικαιοσύνη με 
παρασιτική οικονομία, εξαρτημέ-
νη αποκλειστικά από την παγκόσμια 
αγορά. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει 
να αρνείται τον χυδαίο ανταγωνισμό 
και την «εκπαίδευση της αμάθειας», 
να προάγει μια παιδεία εθνική, οι-
κουμενική, αληθινή. «Στο νου μου 
δεν έχω άλλο πάρεξ ελευθερία και 
γλώσσα».

Η κοινωνία μας πρέπει να είναι 
ανοικτή στους ξένους λαούς και τα 
διεθνή ρεύματα, δεν πρέπει να χα-
ρακτηρίζεται από ξενοφοβία και ρα-
τσισμό. Για μας όμως το πρόβλη-
μα είναι πιο σύνθετο, εξαιτίας της 
ύπαρξης μεγάλων εθνικών ζητημά-
των. Γι’ αυτό απορρίπτουμε την εξα-
φάνιση της εθνικής μας ταυτό-
τητας, μέσα σε μια δήθεν πολυπο-

λιτισμική χοάνη, και υποστηρίζουμε 
πως ένα μεγάλο μέρος των μετανα-
στών, που δεν μπορεί οικονομικά 
και πολιτισμικά να ενταχθεί, θα πρέ-
πει να επιστρέψει στον τόπο του.

Υποστηρίζουμε την ανάγκη μιας Ευ-
ρώπης από τον Ατλαντικό ως τα Ου-
ράλια, με ισόρροπη συμμετοχή της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Ρω-
σίας, παράλληλα με τη ∆υτική, και 
ισότιμη συμμετοχή όλων των κρα-
τών. Τα Βαλκάνια πρέπει, και μπο-
ρούν, να αποτελέσουν έναν διακρι-
τό πόλο στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις αποι-
κιακές αξιώσεις και των δύο πλευ-
ρών, τόσο από τον δυτικό πόλο, όσο 
και από τη νεοθωμανική Τουρκία.  
Η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει 
έναν διμέτωπο αγώνα: 

Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, θα 
πρέπει να αποδεσμευτούμε από τα 
μνημόνια και να αρνηθούμε τις ανα-
διαρθρώσεις, τις απολύσεις, καθώς 
και μεγάλο μέρος του απεχθούς χρέ-
ους, βάζοντας τις βάσεις για την οικο-
νομική μας αυτονόμηση με ό,τι μπο-
ρεί αυτό να συνεπάγεται και σε επί-
πεδο συμμαχιών και νομίσματος. 
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με την 
παράλληλη διαμόρφωση συμμαχι-
ών με τις χώρες των Βαλκανίων, της 
Ανατολικής Ευρώπης και του ευρω-
παϊκού Νότου, για την αντιμετώπιση 
της "γερμανικής Ευρώπης" και πά-
ντα με τη μέριμνα του να κινούμαστε 
έχοντας διαμορφώσει τις απαραίτη-
τες  συμμαχίες. 

Εξάλλου, απέναντι στον κα-
ραδοκούντα νεοθωμανισμό, πρέ-
πει να διαμορφώσουμε στρατηγι-
κές συμμαχίες με τις υπόλοιπες χώ-
ρες των Βαλκανίων που απειλούνται 
να υπαχθούν στην τουρκική σφαί-
ρα επιρροής (Σερβία, Βουλγαρία), 
αλλά και με τις δυνάμεις που, τόσο 
στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και 
στη Μέση Ανατολή, αντιμάχονται 
τα τουρκικά αυτοκρατορικά σχέδια 
(τους Κούρδους, τους αλεβήτες, τους 
σιίτες του Λιβάνου, το Ιράν, τους ορ-
θόδοξους Άραβες κ.ο.κ.). 

Για την Κύπρο, αναπόσπαστο και 
κομβικής σημασίας κομμάτι του ελ-
ληνισμού το βασικό αίτημα παραμέ-
νει η Αυτοδιάθεση, που διασφαλί-
ζεται μόνο με κοινό αγώνα Ελλάδας 
και Κύπρου, έστω και ως διαφορε-
τικά κράτη. Εξάλλου, είναι δυνατή η 
άμεση ενίσχυση των σχέσεων –ακό-
μα και θεσμικά– με μέτρα όπως η 
αποκατάσταση του ενιαίου αμυντι-
κού δόγματος, η εκ νέου ενοποίηση 
του εκπαιδευτικού συστήματος κ.λπ. 

Αποφασιστικής σημασίας απο-

τελούν οι περιοχές της Θράκης και 
του Αιγαίου, ιδιαίτερα του ανατο-
λικού. Οι μουσουλμάνοι της Θρά-
κης είναι Έλληνες πολίτες και οι Πο-
μάκοι και οι Ρομά πρέπει να έχουν 
εκπαίδευση στη γλώσσα τους και 
να πάψουν να είναι υποχείρια της 
Τουρκίας. 

Στο Ανατολικό Αιγαίο, θα πρέπει 
να αποφύγουμε τη σταδιακή τουρ-
κοποίηση της οικονομίας, μέσα από 
την ενίσχυση της τοπικής οικονομί-
ας και τη διασύνδεσή της με εκεί-
νη της υπόλοιπης χώρας. Εξ άλλου, 
το τέλος της υδροκέφαλης αθηνοκε-
ντρικής Ελλάδας αποτελεί αναγκαίο 
παράγοντα εθνικής ολοκλήρωσης 
και άμυνας. Και, προφανώς, η Ελλά-
δα πρέπει να ανακηρύξει την ελλη-
νική ΑΟΖ.

Αποφασιστικής σημασίας για ένα 
αυθεντικά διαφορετικό μοντέλο κοι-
νωνίας είναι η ανάπτυξη των θε-
σμών της άμεσης δημοκρατίας, 
όπως η θεσμοθέτηση των δημο-
ψηφισμάτων, και η μεταφορά των 
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και 
σε επιχειρήσεις και θεσμούς μικρό-
τερου μεγέθους. Η κοινοτική παρά-
δοση του λαού μας, από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα, πρέπει να αποτε-
λεί βασική παράμετρο για τη θεσμι-
κή ανασυγκρότηση της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στις γενικές ιδεο-
λογικές και φιλοσοφικές μας κατευ-
θύνσεις, αυτές αποτελούν μια από-
πειρα δημιουργικής σύνθεσης, 
ανάμεσα στην αρχαιοελληνική αμε-
σοδημοκρατική παράδοση της ελευ-
θερίας, στην ορθόδοξη παράδοση, 
που επί δεκαεφτά αιώνες ταυτίστη-
κε με τον ελληνισμό, στο αντιστασι-
ακό ήθος του νεώτερου ελληνισμού 
και τις απελευθερωτικές παραδόσεις 
και κινήματα των υπόλοιπων λαών 
και παραδόσεων.

Παλεύουμε για τη ριζική αλλαγή 
της κοινωνίας, πιστεύοντας όμως 
πάντα πως η ανθρώπινη περιπέ-
τεια δεν έχει τέλος και πως ατομι-
κισμός και αλληλεγγύη θα αντιμάχο-
νται εσαεί και η σύνθεσή τους είναι 
εφικτή μόνο σε αυτό που ο δικός μας 
πολιτισμός ονόμασε πολίτη στη αρ-
χαιότητα και πρόσωπο στη νεώτερη 

παράδοσή μας.
Αγώνας για: Εθνική απελευθέρωση 
Παραγωγική ανασυγκρότηση – 
Ενεργειακή αυτάρκεια Εγγυημένο 
εισόδημα και υγειονομική περίθαλ-
ψη.
Αξιοπρεπής δουλειά για όλους.
Άμεση δημοκρατία- κοινοτισμός.
Ριζική θεσμική μεταρρύθμιση – 
αποκέντρωση. Οικολογική ισορρο-
πία
Βαλκανική ενότητα. Ευρώπη των 
λαών, από Ατλαντικό έως Ουράλια.

*****
Αυτές οι βασικές κατευθύνσεις 
που παραθέσαμε συνοπτικά –βλέ-
πε εκτενέστερα στο τεύχος του Άρ-
δην Νο 93 ή στην ιστοσελίδα ardin.
gr– έχουν καταστεί σήμερα ανάγκη 
για την ίδια μας την επιβίωση. Ακρι-
βώς  δε, επειδή δεν υπάρχουν σήμε-
ρα εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που 
θα απαντήσουν σφαιρικά και συνθε-
τικά στις πολιτικές απαιτήσεις που 
θέτει το τετράπτυχο εθνική ανεξαρ-
τησία, κοινωνική δικαιοσύνη, οι-
κολογική ισορροπία, άμεση δη-
μοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι 
να αναλάβουμε την ευθύνη της δια-
μόρφωσης  μιας νέας πολιτικής δύ-
ναμης, ή τουλάχιστον να συμβάλου-
με ουσιαστικά σε αυτήν. 

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσε-
ται και η 9η πανελλαδική συνάντη-
ση του Άρδην στο Βελβεντό, η οποία 
ολοκληρώνει μία περίοδο μακρό-
χρονου ιδεολογικού προβληματι-
σμού και πάλης της Κίνησης Πολι-
τών Άρδην και ταυτόχρονα εγκαινι-
άζει μια διαδικασία συνεύρεσης με 
άλλες κινήσεις και προσπάθειες με 
τις οποίες συνεργαζόμαστε  εδώ και 
δεκαετίες (όπως ο Σπάρτακος στη 
Θράκη ή οι δυνάμεις της Αυτοδιά-
θεσης στην Κύπρο) για τη συγκρό-
τηση ενός νέου πολιτικού  υποκει-
μένου, που θα παρέμβει πλέον και 
στην τοπική, αλλά και την κεντρική 
πολιτική σκηνή. 

Το επόμενο βήμα θα είναι η εμ-
φάνιση αυτής της νέας πολιτικής κί-
νησης μέσα από την πρώτη της Προ-
γραμματική και Οργανωτική Συνδι-
άσκεψη στις 26-28 Οκτωβρίου στην 
Αθήνα και η συγκρότηση των κατά 
τόπους κινήσεων.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το μεγάλο στοίχημα 
Για την πολιτική συγκρότηση του δημοκρατικού πατριωτικού χώρου

Του Γιώργου Καραμπελιά
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία η 9η Πανελλήνια Συνάντη-
ση της Κίνησης Πολιτών Άρδην 
στο Βελβεντό της Κοζάνης (27-
31 Αυγούστου).

Γ 
ύρω στα 150 άτομα, αλλά 
και συλλογικότητες, όπως 
ο Σπάρτακος της Κομο-
τηνής, που προέρχονταν 

από πάρα πολλές πόλεις της Ελλά-
δας, παρακολούθησαν τις εργασίες 
της συνάντησης, καθώς και τις υπό-
λοιπες δραστηριότητές της (περιη-
γήσεις, ξεναγήσεις κ.ο.κ.).

Ουσιαστική  στάθηκε η γνωρι-
μία με τις ιδιαιτερότητες του τόπου 
–το Βελβεντό αυτοδιοικείται και δεν 
αποδέχεται τον Καλλικράτη, ευτυ-
χεί να διατηρεί ένα δυναμικό συνε-
ταιριστικό κίνημα, και μαζί με αυτό 
μια μεγάλη παιδευτική-πολιτιστική 
παράδοση. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
αποτελεί σύμβολο μιας άλλης (δυ-
νητικής) Ελλάδας ένας τόπος που 
ευημερεί μέσα στην κρίση, διότι έχει 
προκρίνει την αξία του κοινοτισμού 
και της συνεργατικότητας, και διαθέ-
τει ίσως και περισσότερους κατά κε-
φαλήν πολιτιστικούς θεσμούς (χο-
ρωδίες, θεατρικές ομάδες, ομάδες 
κινηματογράφου, βιβλιοθήκες, ομά-
δες οικοδραστηριότητας, μορφωτι-
κό σύλλογο) απ’ ό,τι οι καταρρέου-
σες Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με το συνεταιριστικό του πνεύ-
μα, το υψηλό πνευματικό επίπεδο, 
τα ιστορικά του μνημεία, αλλά και 
με την καθαριότητά του –καρπό της 
νοικοκυροσύνης των κατοίκων του– 
το Βελβεντό στέκει ως αντιπαράδειγ-
μα στο μεγάλο σκοτάδι της παρακ-
μής που έχει καλύψει τη χώρα. Γι’ 
αυτό εξάλλου επιλέχθηκε και από 
την κίνησή μας ως τόπος διεξαγω-
γής της φετινής συνάντησης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις 
που εκκινούσαν από την αναψηλά-
φηση των τελευταίων μεταβολών 
του παγκόσμιου συστήματος, ανέλυ-
αν τις τελευταίες εξελίξεις με τον επι-
κείμενο πόλεμο στη Συρία, έφταναν 
στα εθνικά θέματα που αντιμετωπί-
ζουμε (από το νεοθωμανισμό στη 
γερμανική κατοχή), περνούσαν στο 
μνημόνιο, τον οικονομικό και κοι-
νωνικό στραγγαλισμό της χώρας και 
κατέληγαν σε μια εκ βαθέων συζή-
τηση για τις προοπτικές διαμόρφω-
σης ενός αντιστασιακού κινήματος.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθη-
κε μεγάλη εκδήλωση για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της χώρας, 
με ομιλητές τους: ∆. Αμανατίδη (κί-

νηση πολιτών Σπάρτακος), Γ. Κα-
ραμπελιά (κ.π. Άρδην), Ν. Κουτ-
λιάμπα (πρόεδρο συνεταιρισμού 
Βελβεντού ΑΣΕΠΟΠ), ∆. Μάρτο 
(συγγραφέα) και Β. Πισσία (δρα οι-
κονομικών σχέσεων).

Η Παρασκευή αφιερώθηκε στα 
εθνικά και γεωπολιτικά θέματα. Μί-
λησαν οι Β. Στοϊλόπουλος (η γερ-
μανική ηγεμονία στην Ευρώπη), Γ. 
Ρακκάς (Από τον μονοπολικό στον 
πολυπολικό κόσμο, οι μεταβολές 
στην αρχιτεκτονική του παγκόσμι-
ου συστήματος), Κ. Καραΐσκος (Ο 
διμέτωπος αγώνας στη Θράκη, ενά-
ντια στην εγκατάλειψη του ελληνι-
κού κράτους και στον επεκτατισμό 
του νεοθωμανισμού), Τ. Χατζηανα-
στασίου (Κύπρος-Ελλάδα, αποικί-
ες χρέους, η κοινή μοίρα του ελληνι-
σμού) και ο Κ. Ντίνος (Για έναν νέο 
πατριωτισμό του 21ου αιώνα).

Το Σάββατο το πρωί πραγμα-
τοποιήθηκε μια διεξοδική και πο-
λύωρη συζήτηση για την τωρινή 
κατάσταση της χώρας, την εξέλιξη 
του προγράμματος αποικιοποίη-
σής της, την κατάσταση των κοινω-
νικών αντιστάσεων. Μίλησαν οι: Κ. 
Σεβρής (Η ανεργία των νέων, και 
οι νέες μορφές εκμετάλλευσης μέσα 
από τα προγράμματα νέων ανέργων, 
η φυγή προς την Κεντρική Ευρώ-
πη), ο Γ. Ξένος (Η εξέλιξη του ελλη-
νικού χρέους και οι μεθοδεύσεις της 
τρόικας), ο ∆. Γιαννάτος (Το αδιέξο-
δο του ελληνικού συνδικαλιστικού 
κινήματος και προτάσεις υπέρβα-
σης) και ο Ν. Ντάσιος (ενόψει νέου 

μνημονίου, τα σαρωτικά μέτρα της 
τρόικας για το φθινόπωρο που μας 
έρχεται).

Οι εργασίες του συνεδρίου κα-
τέληξαν με μια μεγάλη συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
το απόγευμα, η οποία επίσης κράτη-
σε πολλές ώρες. Για την πολιτική κα-
τάσταση και τις προοπτικές συγκρό-
τησης ενός νέου πολιτικού εγχειρή-
ματος μίλησαν οι Ν. ∆απέργολας 
(δημοτικός σύμβουλος με την κίνη-
ση πολιτών Σπάρτακος), ο Γ. Καρα-
μπελιάς, και ο Μ. Χατζηπέτρου, 
ενώ ακολούθησαν πάνω από 20 πα-
ρεμβάσεις-τοποθετήσεις.

Η συνάντηση περιλάμβανε επί-
σης μια μεγάλη ξενάγηση στον ΑΣΕ-

ΠΟΠ (συνεταιρισμός του Βελβε-
ντού) από τα μέλη του, επίσκεψη στο 
λαογραφικό μουσείο και τις ιστορι-
κές εκκλησίες της περιοχής (που 
χρονολογούνται από τον 15ο – 17ο 

αιώνα), καθώς και πεζοπορία στους 
καταρράκτες του Σκεπασμένου.

Η συνάντηση είχε τον χαρακτή-
ρα κορύφωσης μιας διαδικασίας 
διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός 
νέου πατριωτικού εναλλακτικού κι-
νήματος, ο οποίος εγκαινιάστηκε 
το προηγούμενο εξάμηνο, με σταθ-
μούς ανοιχτές συζητήσεις στην Αθή-
να, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και 
την Κομοτηνή και με συμμετοχή αν-
θρώπων και συλλογικοτήτων που 
προέρχονται από διάφορες πόλεις 
της χώρας (Βόλος, Λάρισα, Ιωάννι-
να, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Σέρ-
ρες, ∆ράμα, Άρτα, Ναύπλιο, Λειβα-
διά, Κοζάνη κ.λ.π.).

Έτσι, συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν 
η ανάγκη οργάνωσης μιας σειράς 
από κινηματικές καμπάνιες, σε κε-
ντρικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Πρώτον, μια πλατιά καμπάνια 
ενάντια στη νέα γερμανική κατοχή, 
που θα έχει ως στόχο:

Α) Το μποϊκοτάζ των γερμανι-
κών προϊόντων και την καταγγελία 
των μεγάλων καταστημάτων-προ-
πυργίων του γερμανικού κεφαλαί-
ου στη χώρα.

Β) Την καταγγελία των νέων 
γκαουλάιτερ (Ράιχενμπαχ-Φούχτελ) 
και των μεθοδεύσεών τους για το ξε-
πούλημα του εθνικού μας πλούτου.

Γ) Την αποκάλυψη των ντόπιων 

συμφερόντων που ταυτίζονται με τις 
δυνάμεις κατοχής και εκμεταλλεύο-
νται την καταρράκωση των συλλογι-
κών πολιτικών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων για να πλουτίσουν πάνω 
στις πλάτες του χειμαζόμενου λαού.

∆εύτερον, μια καμπάνια ενά-
ντια στη φυγή των νέων, εν πολ-
λοίς πτυχιούχων, από τη χώρα. ∆ιότι 
πρόκειται για τη χειρότερη λεηλασία 
που υφίσταται σήμερα η χώρα μας, 
από τις χώρες της Κεντρικής/∆υτι-
κής Ευρώπης και, κυρίως, της Γερ-
μανίας. Η καμπάνια αυτή θα περι-
λαμβάνει εκτεταμένη πληροφόρη-
ση, δράση ενάντια στη δουλεμπορι-
κή προπαγάνδα που αυτή τη στιγμή 
διεξάγεται μέσα στα πανεπιστήμια 
κ.ο.κ.

Τρίτον, μια καμπάνια ενάντια 
στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση 
της Μέσης Ανατολής, εξέλιξη που 
απειλεί να βυθίσει και τη χώρα μας 
στο χάος. Η αντιαποικιακή αυτή κα-
μπάνια στόχο θα έχει να καταγγεί-
λει τη δράση των ∆υτικών και των 
Τούρκων νεοθωμανών και να απο-
καλύψει τη βαθιά εμπλοκή των μνη-
μονιακών κυβερνήσεων στις εγκλη-
ματικές τους μεθοδεύσεις –ακόμα 
ένα δείγμα της εθελοδουλίας και της 
προδοτικής λειτουργίας των αρχου-
σών τάξεων στη χώρα μας.

Τέταρτον, μια ευρύτατη πρω-
τοβουλία για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας και τη δη-
μιουργία δομών αλληλεγγύης του 
λαού.

Τέλος, κατά τις εργασίες ανακε-
φαλαιώθηκαν τα συμπεράσματα 
του διαλόγου και  συμφωνήθηκε να 
πραγματοποιηθεί καταληκτική πα-
νελλαδική συνδιάσκεψη στην Αθή-
να, το τριήμερο 25-28 Οκτωβρί-
ου 2013, όπου και θα ανακοινωθεί 
η συγκρότηση μιας Πολιτικής Κί-
νησης, το πρόγραμμα και οι στοχεύ-
σεις της.

Στο Βελβεντό αποφασίσαμε ότι, 
η συνδιάσκεψη που θα ακολουθή-
σει, αποτελεί την αφετηρία μιας πο-
λιτικής συγκρότησης που, παράλ-
ληλα με τις πολιτικές καμπάνιες και 
την δραστηριοποίησή μας, βάζει ως 
στόχο την κάθοδο στις ευρωεκλο-
γές καθώς και τη συμμετοχή στις 
δημοτικές εκλογές, όπου αυτό εί-
ναι δυνατό.  

Καλούμε, όσους και όσες ενδια-
φέρονται, να στηρίξουν και να συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία.

     ΠΟΛΙΤΙΚΗ

9η Πανελλαδική Συνάντηση Άρδην
Βελβεντό Κοζάνης, 27-31 Αυγούστου 2013 
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συγκρότησης που, παράλληλα με τις πολιτικές καμπάνιες και τη δραστηριοποίησή μας βάζει ως στόχο την κά-
θοδο στις ευρωεκλογές καθώς και τη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές, όπου αυτό είναι δυνατό.  
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Οι απαιτήσεις της τρόικας -που 
διαμηνύθηκαν μέσω e-mail!- για 
κλείσιμο των τριών αμυντικών βι-
ομηχανιών της χώρας (Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα, ΕΛΒΟ και 
ΛΑΡΚΟ) με απόλυση 2.000 εργα-
ζομένων χωρίς αποζημίωση,  σε 
συνδυασμό με την άρνηση για 
μείωση του συντελεστή του φό-
ρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, προσδιορίζει ανάγλυ-
φα το σχέδιο των δυνάμενων κα-
τοχής για τον επερχόμενο χειμώ-
να: Πλήρης υποταγή και φτωχο-
ποίηση των μεσαίων και κατώ-
τερων στρωμάτων  σε μια χώρα 
έρμαιο των επιθετικών βλέψεων 
των γειτόνων (προεξάρχουσας της 
Τουρκίας) έναντι των οποίων θα 
αμυνόμαστε  με σφαίρες και όπλα 
που θα εισάγουμε από τις γερμα-
νικές εταιρείες όπλων! 

Τ 
ο δίδυμο Ράιχενμπαχ και 
Φούχτελ, με πρόσχημα την 
παροχή τεχνικής βοήθειας 
για την αναδιάρθρωση του 

κράτους και την επίτευξη της «αντι-
γραφειοκρατικής επανάστασης», πα-
τώντας πάνω σε παθογένειες του δη-
μόσιου τομέα, προωθούν τη μεγαλύ-
τερη διάλυση κράτους πρόνοιας και 
το πιο ειδεχθές ξεπούλημα του δημό-
σιου πλούτου που έχει συμβεί ποτέ 
σε περίοδο ειρήνης σε χώρα του δυτι-
κού κόσμου.  Η βιαιότητα των μέτρων 
του μνημονίου μπορεί να συγκριθεί 
με τα προγράμματα-σοκ που εφαρ-
μόστηκαν στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης για την υιοθέτηση των νεο-
φιλελευθέρων σχεδίων –όπως π.χ. το 
Σχέδιο Κόμπρα στην Ανατολική  Γερ-
μανία.  

Το πιο βίαιο κοινωνικό σύμπτω-
μα το επόμενο διάστημα θα είναι 
αναμφίβολα η άρση της απαγόρευ-
σης των κατασχέσεων της πρώτης 
κατοικίας και οι πλειστηριασμοί για 
οφειλές άνω των 5.000 € στο δημό-
σιο.  Τα νοικοκυριά, υπό την πίεση  
του τριπολικού κλοιού της δραστικής 
μείωσης των εισοδημάτων, των εξο-
ντωτικών  φορολογικών βαρών  και 
της ανόδου των τιμών των βασικών 
καταναλωτικών προϊόντων,  αδυνα-
τούν ν’ ανταποκριθούν στις στοιχειώ-
δεις ανάγκες τους σωρεύοντας χρέη.  
Ήδη δύο εκατομμύρια  φυσικά πρό-
σωπα παρουσιάζουν 21,5 δισ. λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές ενώ αυτές των 
νομικών προσώπων αγγίζουν τα 40 
δισ.! Αναμενόμενα λοιπόν: η στάση 
πληρωμών των τραπεζικών δανεί-
ων, αλλά και το επικείμενο κλείσιμο 
40.000 μικρών επιχειρήσεων στον 
ιδιωτικό τομέα, που θα προσθέσει 

τουλάχιστον 90.000 άτομα στο μακρύ 
κατάλογο των ανέργων, που θα φτά-
σει το 32% μέχρι το τέλος του 2013! 
Σ’ αυτό το πλαίσιο και κάτω από την 
πίεση των ξένων funds, που αγόρα-
σαν μισοτιμής τα «κόκκινα δάνεια», 
η κυβέρνηση οδηγείται στο να δώσει 
το πράσινο φως στους πλειστηρια-
σμούς, πετώντας στο δρόμο 150.000 
οικογένειες που αδυνατούν να πλη-
ρώσουν τις οφειλές τους στις τράπε-
ζες που ανέρχονται στα 17,5 δισ. €. Η 
διαβεβαίωση για την εφαρμογή κοι-
νωνικών κριτηρίων είναι ψευδέστα-
τη αφού το υπουργείο Ανάπτυξης δεν 
διαθέτει κανέναν μηχανισμό προσδι-
ορισμού των κακοπληρωτών. Απαι-
τείται άμεσα η κινητοποίηση κοινω-
νικών δυνάμεων για την αποτροπή 
των εξώσεων και το άνοιγμα των κλει-
στών σπιτιών για τους αστέγους, κατά 
το πρότυπο του εξελισσόμενου κινή-
ματος στην Ισπανία την τρέχουσα πε-
ρίοδο. 

Υπό την αιγίδα του Ράιχενμπαχ, η 
αναδιάρθρωση–αποδιάρθρωση της 
δημόσιας διοίκησης ανοίγει νέες ευ-
καιρίες  έτοιμων αγορών στις εταιρεί-
ες των ημετέρων. Οι 25.000 υπάλλη-
λοι που εντάσσονται στο καθεστώς κι-
νητικότητας –μέρος των οποίων θα 
απολυθεί– προέρχονται κυρίως από 
τους τομείς  της εκπαίδευσης,  της 
υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων 
και των δήμων.  

Πιο συγκεκριμένα, η κινητικότη-
τα των 2.000 εκπαιδευτικών στην τε-
χνική εκπαίδευση οδηγεί στα ιδιωτι-
κά ΙΕΚ 20.000 μαθητές. Ο περιορι-
σμός κατά 10.000 των αναπληρωτών 
θα δημιουργήσει μεγάλα κενά στα 
σχολεία, κυρίως σε απομακρυσμένες 
και νησιωτικές περιοχές.  Αντίστοιχα, 
επιπτώσεις στη διοικητική λειτουργία 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, καθώς 

και στη λειτουργία των ερευνητικών 
κέντρων θα δημιουργήσει το σχέδιο 
κινητικότητας των διοικητικών  υπαλ-
λήλων των ανώτατων και ανώτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Η αναδιάρθρωση στο χώρο της 
υγείας θα έχει ως συνέπεια 600 λι-
γότερες κλίνες μόνο στα νοσοκομεία 
της Αττικής και άρα ακόμα μεγαλύτε-
ρη ταλαιπωρία του κοινού, επέκταση 
του χρόνου αναμονής και υποβάθ-
μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η νομιμοποίηση της «ειδικής αμοι-
βής» για όσους επιλέξουν τον γιατρό 
τους στο δημόσιο νοσοκομείο, θα ανε-
βάσει ακόμα περισσότερο το κόστος, 
αφού στην ουσία αποτελεί νομιμο-
ποίηση στο φακελάκι. Αναπόφευκτα, 
όλο και περισσότεροι θα στραφούν 
στα ιδιωτικά ιατρεία και θεραπευτή-
ρια, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το νό-
ημα των μισθολογικών κρατήσεων. 

Καθυστερήσεις στην καταβο-
λή συντάξεων και επιδομάτων θα 
προκαλέσει η κινητικότητα των 500  
υπαλλήλων των ασφαλιστικών ταμεί-
ων και των 300 του ΟΑΕ∆. Ειδικότε-
ρα για τα ασφαλιστικά ταμεία η τρύ-
πα των 2,5 δισ. € ως απόρροια α) των 
αυξημένων δαπανών λόγω της αύξη-

σης  των συνταξιούχων (μόνο το ΙΚΑ 
καταβάλλει 10 δισ. ετησίως σε συντά-
ξεις) και β) των μειωμένων εσόδων 
λόγω περικοπών της κρατικής χρη-
ματοδότησης και περιορισμού των ει-
σφορών, οδηγεί σε νέο άνοιγμα του 
ασφαλιστικού, στον επικείμενο γύρο 
διαπραγματεύσεων του Σεπτεμβρί-
ου. Όλα κατατείνουν στην υιοθέτη-
ση ενός μεικτού συνταξιοδοτικού μο-
ντέλου, κατά τα πρότυπα Φρίντμαν, 
που εφήρμοσε πρώτος ο Πινοσέτ, με 
κρατική εγγύηση ενός ελάχιστου πο-
σού σύνταξης της τάξεως των 300 €/
μήνα, και αναπλήρωση από πληρω-
μές του ασφαλιζόμενου σε ιδιωτικές 
εταιρείες ασφάλισης. Μετά τη ληστρι-
κή διαχείριση των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων, μετά την κρί-
ση του χρηματιστηρίου το 2000 και 
μετά το πρόσφατο εγκληματικό PSI, 
όπου κουρευτήκαν τα ομόλογα των 
ταμείων κατά 60%, οι δανειστές μας 
θα ωθήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες 
περικοπές συντάξεων και εν τέλει 
στην ιδιωτική ασφάλιση.  

 Στους ΟΤΑ, η διαθεσιμότητα 
2.200  σχολικών φυλάκων και 3.200 
δημοτικών αστυνομικών οδηγεί σε 
αναθέσεις έργων σε  ιδιωτικές εται-
ρείες σεκιούριτι, μετακυλώντας το κό-
στος φύλαξης στους πολίτες. Τουλά-
χιστον 35 χιλιάδες παιδιά θα μείνουν 
εκτός δημοτικών παιδικών σταθμών, 
δεδομένης της εκκρεμότητας εγκρί-
σεων προσλήψεων στις δομές αυτές. 

Η ομάδα του Φούχτελ, εφαρμό-
ζοντας ένα μεθοδευμένο σχέδιο επι-
βολής ισοσκελισμένων προϋπολογι-
σμών στους δήμους μετά από δρα-
στικές περικοπές της κρατικής χρη-
ματοδότησης, οδηγεί τους ΟΤΑ σε 
αδυναμία λειτουργίας. Ωθούν τους 
δημάρχους σε αύξηση των δημοτι-
κών τελών, ενώ προωθούν σχέδια 

ανάληψης τομέων επιχειρηματικό-
τητας από γερμανικές εταιρείες – π.χ. 
απορρίμματα, ενέργεια,  υπηρεσίες 
κοκ. Όποιος αιρετός δεν συμμορφώ-
νεται, θα μπορεί να καθαιρείται και να 
αντικαθίσταται από επιτρόπους! Στην 
περιφέρεια, ήδη οι ελλείψεις είναι τε-
ράστιες σε αγροτικούς γιατρούς, δα-
σκάλους,  λεωφορεία, στοιχειώδεις 
υποδομές (Τράπεζες,  ΕΛΤΑ κοκ) 
ενώ για τη φύλαξη των χωριών μας, 
ούτε λόγος! 

Μια διαφορετική προσέγγιση  με 
αφετηρία την παραγωγική αναδιάρ-
θρωση του τόπου,  την εξισορρόπηση 
κέντρου–περιφέρειας και την εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, με εφαρμογή του 
προγράμματος της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης, θα οδηγούσε σε αξιό-
πιστα οργανογράμματα και στην αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
με συνδυασμό εθελούσιων μετατάξε-
ων, στοχευόμενης εκπαίδευσης και, 
σε πολλές περιπτώσεις, αλλαγή αρ-
μοδιοτήτων. 

Η μόνη δυνατή αναδιάρθρωση 
του κοινωνικού κράτους, που θα ήταν 
δυνατόν να εξοικονομήσει πόρους, 
θα ήταν αυτή της προσαρμογής του 
στις τοπικές ανάγκες και στην αξιο-
ποίηση εμπειριών και μεθόδων της 
κοινοτικής μας παράδοσης.  Για πα-
ράδειγμα, μια άλλη θεώρηση της δι-
αχείρισης των πόρων των ασφαλι-
στικών ταμείων (κινητής και ακίνη-
της περιουσίας), μέρος των οποίων 
θα μπορούσαν να διατεθούν ως κε-
φάλαια για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση κατά το πρότυπο των αυ-
τοδιαχειριζόμενων ασφαλιστικών τα-
μείων και των συνεταιριστικών τρα-
πεζών, με πραγματικό ανταποδοτικό 
όφελος.  

Στην αμέσως επόμενη περίοδο το 
κεντρικό ζήτημα θα πρέπει να επικε-
ντρωθεί στο ερώτημα: ποιος πληρώ-
νει αυτή την κρίση, επιβάλλοντας 
την ανάγκη επιμερισμού των βαρών 
που αντιστοιχούν στην οικονομική 
ελίτ, π.χ. με την εφαρμογή ενός ομο-
λογιακού δανείου, αλλά και στους ξέ-
νους δανειστές τοκογλύφους.  

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρ-
ξουν συγκεκριμένες και εφικτές προ-
σεγγίσεις, που θα συνιστούν ένα 
εναλλακτικό σχέδιο επιβίωσης και 
μοντέλου κοινωνίας, προκειμένου να 
υπερβούμε την ύφεση και τις εξαρτή-
σεις, με αφετηρία ένα σχέδιο παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης και αντιμε-
τώπισης της ανεργίας.  

Προαπαιτούμενο αυτών αποτελεί 
η επανάκτηση της εθνικής μας κυρι-
αρχίας, γεγονός που απαιτεί έναν συ-
νεχή αντιαποικιακό αγώνα, βασισμέ-
νο στις όποιες εναπομείνασες κοινω-
νικές δυνάμεις και συλλογικότητες 
του τόπου, ξαναδίνοντας την ελπίδα 
στο χειμαζόμενο λαό μας. 

                                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κοινωνική θύελλα  του φθινοπώρου
Το σχέδιο των Γερμανών είναι να παραμείνουμε όμηροι των χρεών μας

Στην επόμενη περίοδο το κεντρικό ζήτημα επικεντρώνεται στο ερώτημα: ποιος πληρώνει αυτή την κρίση.

“ 

Το πιο βίαιο 

κοινωνικό σύ-

μπτωμα είναι η 

άρση της απα-

γόρευσης των 

κατασχέσεων

Του Nίκου Ντάσιου
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Απ’ όσα ειπώθηκαν τις προη-
γούμενες μέρες στη συνάντηση 
της «Κίνησης Πολιτών Άρδην» 
στο Βελβεντό, κατέστη σαφής 
η ανάγκη να κλείσουμε κάπου 
εδώ οριστικά ένα μακρύ κύκλο 
συζητήσεων και ιδεολογικών 
ζυμώσεων, ώστε να προχωρή-
σουμε πλέον σε κάτι αναφαν-
δόν πιο δραστικό. Σε ένα πατρι-
ωτικό κίνημα, που με τη μορφή 
ενός νεόδμητου πολιτικού φο-
ρέα, θα επιχειρήσει να παρέμ-
βει στις εξελίξεις και να ανακό-
ψει την πορεία κατάρρευσης 
της πατρίδας μας.

Έ 
να τέτοιο πραγματικό 
πατριωτικό κίνημα δεν 
μπορεί ουσιαστικά να 
υπάρξει, αν δεν βασιστεί 

στην αυθεντική μας ταυτότητα και 
ιδιοπροσωπία, στην οποία ασφαλώς 
το κυρίαρχο δομικό στοιχείο δεν εί-
ναι άλλο από την ελληνορθόδοξη 
παράδοση και στην οποία είναι επι-
τακτική ανάγκη να επανακάμψου-
με και να αναβαπτιστούμε - όχι φυ-
σικά με τρόπο στείρο και προγονο-
λατρικό, αλλά πάντα αναζητώντας 
νέες δημιουργικές συνθέσεις. Μιλά-
με για μια παράδοση, άλλωστε, που 
παρά τις περιπέτειες και τις αλλοιώ-
σεις της τους τελευταίους δύο κυρί-
ως αιώνες, παραμένει ζωντανή -και 
ως τέτοια έχει αυτομάτως την ικα-
νότητα να μεταβάλλεται, να «εκσυγ-
χρονίζεται» και να αναπροσαρμόζε-
ται. Πολλοί εδώ μέσα συντάσσονται 
με την άποψη αυτή– και ανάμεσά 
τους και ο υποφαινόμενος, αλλά και 
όλη ουσιαστικά η παρέα μας στον 
«Σπάρτακο». [ ]

Εκείνο που κυρίως θα πράξω 
συνεπώς εδώ είναι μία παρουσία-
ση του «Σπάρτακου», της δημοτι-
κής μας παράταξης στην Κομοτη-
νή, και των όσων πετύχαμε μέσω 
αυτού. Και ο στόχος δεν είναι φυσι-
κά να περιαυτολογήσουμε, αλλά να 
καταθέσουμε τη μικρή, αλλά χρήσι-
μη εμπειρία μας, που αναμφίβολα 
μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυν-
ση της δημιουργίας ανάλογων κι-
νήσεων και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Μπορεί όμως να βοηθήσει και ως 
προς το κυρίως ζητούμενο, τη δη-
μιουργία και οργάνωση του ευρύτε-
ρου εθνικού πολιτικού φορέα, στον 
οποίο προαναφερθήκαμε.

Κατά τις προηγούμενες λοι-
πόν δημοτικές εκλογές, έλαβε χώρα 
στην Κομοτηνή ένα ιδιόμορφο πολι-
τικό εγχείρημα αδέσποτων πολιτών. 
[ ] Η μαγιά προϋπήρχε ήδη, ήταν η 
παρέα μας στον «Αντιφωνητή». Από 
αυτήν γεννήθηκε η ιδέα μιας ανε-
ξάρτητης κίνησης, που θα συνέχιζε 
να παρεμβαίνει, αλλά πλέον σ’ ένα 
νέο και πρωτόγνωρο επίπεδο. Η κί-
νηση τελικά προέκυψε και την ονο-
μάσαμε «Σπάρτακο», σε ανάμνηση 
του συντοπίτη μας κορυφαίου επα-
ναστάτη της αρχαιότητας. Κάπως 
έτσι δηλώναμε κι εμείς την πρόθε-
σή μας να κάνουμε τη δική μας επα-
νάσταση απέναντι στην πανίσχυρη 
ολόγυρά μας χυδαιότητα της ανοη-
σίας και της διαφθοράς. [  ]

Το όλο εγχείρημα πάντως ίσως 
και να υπήρξε πρωτοφανές στα πα-
νελλήνια χρονικά. Μία βασική του 
πρωτοτυπία ήταν ότι -σε αντίθεση 
με άλλα σχήματα, αυτοφερόμενα ως 
ανεξάρτητα- εδώ επρόκειτο για κί-
νηση κυριολεκτικά αδέσμευτη, που 
πίσω της δεν είχε ούτε κομματικές 
πατρωνίες, ούτε φυσικά και…σπόν-
σορες. [  ]

Μέσα σε δύο μόλις μήνες, ελά-
χιστοι άνθρωποι κατορθώσαμε να 
υλοποιήσουμε την ιδέα, να τη διευ-
ρύνουμε, να αψηφήσουμε τις δυ-
σκολίες της ολιγανθρωπίας και της 
οικονομικής δυσπραγίας, να ξεπε-
ράσουμε και τον πόλεμο της λάσπης 
από τους διάφορους κομματικούς 
διαδρομιστές [ ] και να κινηθούμε 

με ελάχιστα μέσα σ’ ένα γεωγραφι-
κό χώρο, που - ελέω «Καλλικράτη» 
- εκτεινόταν από τις θρακικές ακτές 
ως τα βουλγαρικά σύνορα. [  ]. Υπό 
τις συνθήκες αυτές, το 5,5 % που τε-
λικά πήραμε στις εκλογές (αφήνο-
ντας πίσω μας οργανωμένες, παρα-
δοσιακές δυνάμεις, όπως τη «Λαϊ-
κή Συσπείρωση» του ΚΚΕ), μόνο ως 
επιτυχία μπορεί να εκληφθεί. Εξάλ-
λου στον αστικό πληθυσμό ο «Σπάρ-
τακος» άγγιξε διψήφια ποσοστά και 
αναδείχθηκε τρίτη δύναμη. [  ]

Και λίγα λόγια όμως για τη συ-
νέχεια. Θεωρώ ότι τον «Σπάρτακο» 
δεν τον αφήσαμε να γίνει μία ακό-
μη απλώς παράταξη σε κάποιο δη-
μοτικό συμβούλιο.[ ] Στα τρία περί-
που χρόνια που κύλησαν έκτοτε, εί-
χαμε μία ισχυρή παρουσία στα τοπι-
κά δρώμενα και μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο, όπου με τις παρεμβά-

σεις και τις προτάσεις μας αναδει-
χθήκαμε (κι είναι αυτό σχεδόν παν-
θομολογούμενο) στη μόνη ουσια-
στικά αντιπολιτευτική φωνή απένα-
ντι στη δημοτική αρχή, αλλά και έξω 
από αυτό, με τις ευρύτερες δράσεις 
που αναλάβαμε. Μπορώ ενδεικτι-
κά μόνο να αναφέρω κάποια από τα 
«επιτεύγματά» μας, όπως: 1) η συ-
νεχής μας πίεση για διαχειριστικό 
έλεγχο στα πεπραγμένα ενός πολύ 
διεφθαρμένου και καταχρεωμέ-
νου δήμου, μια πίεση που έχει πά-
ρει διαστάσεις και στα τοπικά ΜΜΕ 
2) η συνεχής σκληρή κριτική μας 
στην ανυπαρξία πραγματικού δη-
μοτικού έργου, 3) οι προτάσεις μας 
για τη δημιουργία λαϊκής αγοράς με 
προϊόντα τοπικών παραγωγών 4) ο 
αγώνας μας για να πάψει επιτέλους 
ο δήμος να παραβλέπει κρούσμα-
τα παρανομίας, όπως η τριτοκοσμι-
κή κατάσταση με τις ξενόγλωσσες 
επιγραφές, η διαγραφή χρεών ή η 
ανοχή απέναντι σε καταπατήσεις και 
αυθαιρεσίες.

Αυτά όλα εντός δημοτικού συμ-
βουλίου. Από την άλλη όμως υπάρ-
χουν ασφαλώς -όπως προανέφερα- 
και οι άλλες δράσεις μας, όπως π.χ. 
οι συχνές παρεμβάσεις μας σε τοπι-
κής και εθνικής εμβέλειας θέματα, η 
στάση μας ενάντια στα χρυσωρυ-
χεία (και στη Θράκη υπάρχει θέμα 
αντίστοιχο μ’ εκείνο της Χαλκιδι-
κής) και κυρίως οι συνεργατικές μας 
δραστηριότητες με κορωνίδα τους 
τρεις συνεργατικούς οικολογικούς 

λαχανόκηπους στις παρυφές της 
Κομοτηνής, συνολικής έκτασης 10 
περίπου στρεμμάτων. Και φυσικά το 
εγχείρημα αυτό όχι μόνο το εδραιώ-
σαμε, αλλά και το επεκτείνουμε και 
σε άλλα σημεία της πόλης, ενώ έχει 
ήδη δρομολογηθεί η ένταξή του σε 
μία ευρύτερη συνεργατική επιχεί-
ρηση, τη «Σπάρτακος ΚΟΙΝΣΕΠ», 
που θα μπορεί να περιλαμβάνει και 
άλλες δράσεις, όπως ελαιοτριβείο, 
αλευρόμυλο, παραγωγή πέλετ και 
άλλα, και θα στοχεύει μελλοντικά 
στο να δώσει εναλλακτικές οικονο-
μικές λύσεις στους συμπολίτες μας,.

Άλλο ένα επίτευγμά μας που αξί-
ζει να μνημονευθεί είναι και η αρκε-
τά συχνή παρουσία μας στα ΜΜΕ, η 
οποία φυσικά δεν ήταν καθόλου αυ-
τονόητη, αλλά ουσιαστικά την εκμαι-
εύουμε με τη δράση μας [  ]

Από εκεί και μετά όμως, ας μου 
επιτραπεί, κλείνοντας, να επανα-
λάβω και κάτι που συχνά γράφου-
με στον «Αντιφωνητή» ή το λέμε με 
κάθε άλλη ευκαιρία. Οι καιροί επι-
βάλλουν, όχι επιτακτικά, αλλά εκβι-
αστικά πλέον, την αναγκαιότητα να 
υπάρξει επιτέλους και σε εθνικό επί-
πεδο κάτι διαφορετικό, μια πολιτική 
κίνηση μαζικής συναλληλίας συνο-
δοιπόρων, που θα συγκρουστεί με-
τωπικά με την ανθιστάμενη εισέτι 
μπόχα και θα κηρύξει ανένδοτους 
απέναντι στην πολιτική γάγγραι-
να που σαπίζει το σώμα της πατρί-
δας. [  ] Μακάρι και το μικρό, «μπα-
ρουτοκαπνισμένο» μας πλέον πεί-
ραμα στη Θράκη να εμπνεύσει, για 
να ακολουθήσουν κι άλλα σε κάθε 
πόλη και όλα μαζί να ενταχθούν σε 
κάτι ευρύτερο. Είμαστε πλέον στο «ή 
ταν ή επί τας», στο κρισιμότερο ση-
μείο της Ιστορίας μας κι αν δεν μπο-
ρέσουμε να κάνουμε κάτι ούτε και 
τώρα, θα είμαστε πραγματικά άξιοι 
της μοίρας μας. Το απολύτως βέβαιο 
είναι ότι δεν υπάρχει πια χρόνος για 
άλλες…συζητήσεις, ζυμώσεις, διαπι-
στώσεις. Αρκετά ομφαλοσκοπήσα-
με όλοι μας. Κάθε αδράνεια από δω 
και στο εξής θα είναι πλέον εντελώς 
ασυγχώρητη… 

*Ο Ν. ∆απέργολας είναι δρ Βυζα-
ντινής Ιστορίας του ΑΠΘ και δημο-
τικός σύμβουλος Κομοτηνής με την 
παράταξη του «Σπάρτακου». Το σύ-
νολο της αρκετά εκτενέστερης ομιλί-
ας του μπορεί κανείς να το βρει στην 
ιστοσελίδα του «Αρδην» και του 
«Σπάρτακου»

Το πολιτικό εγχείρημα του «Σπάρτακου»
Και οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησής του

Μακάρι και το μικρό, «μπαρουτοκαπνισμένο» μας πλέον πείραμα στη Θράκη να εμπνεύσει.

“ 

Αρκετά ομφα-

λοσκοπήσαμε 

όλοι μας. Κάθε 

αδράνεια από 

δω και στο εξής 

θα είναι πλέον 

εντελώς ασυγ-

χώρητη

Του Νεκτάριου ∆απέργολα*
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Η βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους, τρεισήμισι χρόνια μετά 
την υπαγωγή μας στο μνημόνιο, 
ήρθε και πάλι στην επικαιρότη-
τα. Αφορμή το γεγονός ότι το ελ-
ληνικό χρέος σκαρφάλωσε και 
πάλι στα 321 δισ. Έτσι, σε μια πε-
ρίοδο που η συγκυβέρνηση και οι 
Γερμανοί εντολείς της θα ήθελαν 
η συζήτηση να επικεντρωθεί στο 
ότι η Ελλάδα πέτυχε, μετά από δε-
καετίες, πρωτογενές πλεόνασμα 
το πρώτο επτάμηνο του 2013, 
επιστρέφει και πάλι στο αν το ελ-
ληνικό χρέος είναι βιώσιμο και αν 
η Ελλάδα θα χρειαστεί στο άμεσο 
μέλλον νέο πακέτο στήριξης, δη-
λαδή τρίτο μνημόνιο. 

Α 
νακοινώθηκε ότι επετεύ-
χθη το 7μηνο του 2013 
πρωτογενές πλεόνασμα 
ύψους  2,55 δισ., αλλά 

και μια τρύπα ύψους 1 δισ. στα άμε-
σα έσοδα από τη φορολογία, με υστέ-
ρηση 165 εκ. στα έμμεσα έσοδα από 
φορολογία. Το πλεόνασμα οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στα αυξημένα έσο-
δα από τον τουρισμό, στις μειωμένες 
δαπάνες για καύσιμα,  1,5 δισ. ευρώ  
που απέδωσε η ΕΕ στο ελληνικό δη-
μόσιο από τόκους ομολόγων που κα-
τείχαν οι κεντρικές τράπεζες, προπα-
ντός δε στο ότι η συγκυβέρνηση συ-
γκρατεί με νύχια και με δόντια τις δα-
πάνες.

Στον τουρισμό το α' εξάμηνο 
του 2013 καταγράφηκε πλεόνασμα 
2,843 δισ. στα έσοδα, 580 εκ. περισ-
σότερα από πέρυσι. Το πλεόνασμα 
οφείλεται σε άνοδο στις αφίξεις κατά 
12,3%, σε αύξηση στη μέση δαπά-
νη ανά ταξιδιώτη κατά 4,9%, αλλά και 
στη μείωση των ταξιδιών των Ελλή-
νων στο εξωτερικό. Οι  πιο αισιόδο-
ξοι μιλούν για σύνολο 17,5 εκ. τουρι-
στών και έσοδα κοντά στα 12 δισ.

Το εμπορικό έλλειμμα το α' 
εξάμηνο του 2013 μειώθηκε 18,8% 
σε σχέση με το ’12 και διαμορφώ-
θηκε στα 9,7 δισ., από τα 11,9 δισ. το 
2012. Το κλείσιμο της ψαλίδας οφεί-
λεται σε αύξηση των εξαγωγών κατά 
5,4% (στα 13,6 από 12,9 δισ. το 12) 
και στην περαιτέρω μείωση των ει-
σαγωγών κατά 6,2% (23,3 δισ. το 
’13, έναντι 24,8 δισ. το ’12). Το 2008 
οι εξαγωγές ήταν 17 δισ. και οι εισα-
γωγές 64 δισ., δηλαδή σχέση σχεδόν 
1 προς 4, και τώρα είναι πάνω από 1 
προς 2. Ωστόσο, από τον Ιούλιο οι βι-
ομηχανικές εξαγωγές άρχισαν να 

πέφτουν διότι οι βιομηχανίες φαίνε-
ται να έφτασαν στην οροφή τους. Τα 
τελευταία χρόνια, λόγω της καθίζη-
σης της εσωτερικής ζήτησης είχαν 
στραφεί στις εξαγωγές, αλλά η επέ-
κτασή τους περιορίζεται εξαιτίας της 
χρηματοδοτικής ασφυξίας. Αν προ-
σθέσουμε σε αυτά το ότι η εσωτερική 
ζήτηση συνεχίζει να κινείται πτωτικά, 
διαμορφώνεται μια μάλλον αρνητική 
εικόνα για τη βιομηχανία. Η βελτίω-
ση του εμπορικού ισοζυγίου οφεί-
λεται προπαντός στην αδυναμία των 
Ελλήνων να αγοράσουν και όχι στην 
υποκατάσταση εισαγωγών. 

…Και ο Σόιμπλε
Η δήλωση του Σόιμπλε, που έχει 

αναδειχθεί σε μοιραίο άνθρωπο για 
την… ελληνική κυβέρνηση, για νέο 
πακέτο που απαιτείται, ανέτρεψε τη 
θετική εικόνα, ενώ το χρηματιστήριο  
άρχισε πάλι να καταρρέει. Στη διε-
τία 2014-15 η Ελλάδα θα πρέπει να 
καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό 
11,1 δισ. για εξυπηρέτηση ομολό-
γων που λήγουν, και ένα δημοσιο-
νομικό κενό της τάξης των 4-5 δισ., 
δηλ σύνολο γύρω στα 15-16 δισ. Το 
2014 λήγουν ομόλογα του ελληνι-
κού δημοσίου της τάξης των 29,4 δισ. 
ευρώ, που τα κατέχουν στο σύνολό 
τους κεντρικές τράπεζες των χωρών 
της Ευρωζώνης και το 2015 λήγουν 
ομόλογα αξίας 16,4 δισ., δηλαδή σύ-
νολο 41,3 δισ. σε δύο χρόνια. Η Ελ-
λάδα, μέσω του προηγούμενου πα-
κέτου, μπορεί να καλύψει τα 30,2 δισ. 
και ψάχνουν να καλύψουν τα υπόλοι-
πα 11,1 δισ. Βέβαια η Ελλάδα από το 
2016 έως το 2025 θα πρέπει να απο-

πληρώνει ομόλογα σχεδόν ίσης αξί-
ας με αυτά που καλείται να καλύ-
ψει τη διετία 14-15, δηλαδή 45 δισ. 
ευρώ, αλλά μέχρι το 2016 μένουν 
ακόμα 2,5 εφιαλτικά χρόνια!

Τα ομόλογα ιδιοκτησίας ευρω-
παϊκών κεντρικών τραπεζών  εξαιρέ-
θηκαν από το κουτσουρεμένο κού-
ρεμα του 2011, όταν κουρεύτηκαν τα 
ομόλογα των ελληνικών ασφαλιστι-
κών ταμείων, και τώρα τα ταμεία κιν-
δυνεύουν με κατάρρευση, ενώ οι ελ-
ληνικές τράπεζες χρειάστηκαν ανα-
κεφαλαιοποίηση με εγγυητή το ελ-
ληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα να 
εκτιναχθεί και πάλι το ιδιωτικό και 
το δημόσιο χρέος. Την ίδια στιγμή, οι 
κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες αρ-
νήθηκαν να συμπεριληφθούν στο 
κούρεμα τα αξίας περίπου 50 δισ. 
ευρώ ομόλογά τους. Γι’ αυτό και όλο 
το προηγούμενο διάστημα το ∆ΝΤ 
πίεζε να γίνει το κούρεμα στα ομόλο-
γα των ευρωπαϊκών κεντρικών τρα-
πεζών στην αμέσως επόμενη περίο-

δο, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρό-
βλημα η Ελλάδα τη διετία 2014-15. 
Η συγκυβέρνηση, αντί να πάρει την 
πάσα από το ∆ΝΤ και να αναδείξει το 
θέμα και να πιέσει τώρα, πριν τις γερ-
μανικές εκλογές, που η Μέρκελ και 
ο Σόιμπλε είναι ευάλωτοι, άφησε την 
ευκαιρία να χαθεί. Επέλεξε να συμ-
μορφωθεί στις υποδείξεις της Γερ-
μανίας, ότι, αν είναι φρόνιμο παιδί 
πριν τις εκλογές και καταφέρει να πα-
ρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα, 
μετά τις γερμανικές εκλογές θα φανεί 
«γενναιόδωρη» με την Ελλάδα και θα 
μείωνε ή ακόμα και μηδένιζε τα επι-
τόκια σε αυτά τα ομόλογα, θα προχω-
ρούσε σε επενδυτικά πλάνα κ.ά τέ-
τοια «μεγαλόπνοα».

Αυτό όμως που δεν έκανε η συ-
γκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, το 
κάνει η γερμανική αντιπολίτευση. 
Ο σοσιαλδημοκράτης Στάινμπρουκ, 
προκειμένου να στριμώξει τη Μέρ-
κελ, έχει αναγάγει ως κύριο θέμα 
της προεκλογικής μάχης το ελληνι-
κό πρόβλημα. Ζητά με επιμονή να 
αποκαλύψει η Μέρκελ τι θα κάνει με 
την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ενώ 
ο Σόιμπλε υποκρινόμενος τον στρι-
μωγμένο, πέταξε τη λύση: νέο μνη-
μόνιο, το τρίτο. Μάλιστα, μας λέει να 
μην ανησυχούμε, γιατί το νέο μνημό-
νιο θα είναι μικρό, 10-15 δισ., αλλά 
κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι στην 
εξοντωμένη από τα δύο προηγούμε-
να μνημόνια Ελλάδα, η ιδέα και μόνο 
ενός τρίτου μνημονίου είναι ικανή 
να τινάξει το πολιτικό σκηνικό στον 
αέρα. Οι Έλληνες, στον πέμπτο χρόνο 
ύφεσης, έχουν απολέσει το 30% του 
εισοδήματός τους, τις δε κοινωνικές 

επιπτώσεις τις βλέπουμε καθημερι-
νά στην ανεργία, το  σύστημα υγεί-
ας, στην αύξηση της φτώχειας, τη με-
τανάστευση κ.λπ. Οι Γερμανοί, μέσω 
των οργάνων τους στην Ελλάδα, αφή-
νουν να διαρρεύσει ότι το νέο μνη-
μόνιο θα στοχεύει στο να επιβάλει 
τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις 
με μικρότερες καθυστερήσεις και σε 
αυτό θα βοηθούσε να τοποθετηθούν 
στα υπουργεία κλειδιά - τοποτηρη-
τές τους, που θα πιέζουν για ταχύτερα 
αποτελέσματα. Εφάπαξ και επικου-
ρικές συντάξεις θα περικοπούν πε-
ραιτέρω, ενώ θεωρούν ότι τα συστή-
ματα υγείας και κοινωνικής ασφάλι-
σης, παρά το ξεχαρβάλωμά τους από 
τις μνημονιακές πολιτικές, παραμέ-
νουν ακόμα «δαπανηρά» και μπο-
ρούν να γίνουν νέες περικοπές. Στο 
στόχαστρο είναι οι ΟΤΑ, οι δημόσιες 
επιχειρήσεις, που ή θα πουληθούν, 
όπου αυτό είναι δυνατό, ή θα κλεί-
σουν. Το πρόγραμμα αποκρατικο-
ποιήσεων θεωρούν ότι δεν προχω-
ρά και κυκλοφόρησε ότι είναι ώρα 
να ιδιωτικοποιηθεί το ταμείο και να 
το αναλάβει ξένος μάνατζερ. Τέλος, 
οι Γερμανοί αξιώνουν να αυξήσουν 
τον έλεγχο της χώρας και γεωπολι-
τικά, μέσω της μελλοντικής εκμετάλ-
λευσης των υδρογονανθράκων μας. 

Ο Σόιμπλε λειτουργεί «σαν να 
τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια» 
μιας πολύ αδύναμης συγκυβέρνη-
σης,  αποδεικνύοντας ότι σκοπός της 
Γερμανίας είναι να κρατά την Ελλάδα 
δέσμια, μέσω των δανείων.

Η συζήτηση επανήλθε έτσι στο 
δημόσιο χρέος, την ύφεση, την ανερ-
γία, το φορολογικό ξεζούμισμα και τις 
απολύσεις, σε μια περίοδο που η συ-
γκυβέρνηση προσπαθούσε να καλ-
λιεργήσει αισιοδοξία και είχε κάποια 
στοιχεία που τη βοηθούσαν να δια-
μορφώσει αυτή την εικόνα. Ο τουρι-
σμός, η μείωση του εμπορικού ελ-
λείμματος και η εξοικονόμηση από 
τη μείωση της τιμής των καυσίμων 
επέτρεψαν να καλυτερεύσει παροδι-
κά η κατάσταση για την ελληνική οι-
κονομία και, αν δεν ήταν τόσα έντονα 
τιμωρητική η στάση της Γερμανίας 
απέναντί μας, που δεν θέλει με τίπο-
τα να ξεφύγουμε από μια μόνιμη κα-
τάσταση χρεοκοπίας, ίσως μεσοπρό-
θεσμα να βελτιωνόταν η κατάσταση. 
Όμως η στάση της Γερμανίας και η 
παντελής έλλειψη διάθεσης από την 
ελληνική ηγεσία να αντισταθεί απέ-
ναντι στο μέλλον που μας επιφυλάσ-
σουν οι Γερμανοί, δεν προοιωνίζο-
νται τίποτα θετικό από τον Σεπτέμ-
βριο και μετά. Η «αποικία χρέους 
Ελλάς» βρίσκεται μπροστά σε έναν 
ακόμα δυσκολότερο χειμώνα.   

Η γερμανική μεθόδευση για την Ελλάδα
Το σχέδιο των Γερμανών είναι να παραμείνουμε όμηροι των χρεών μας

Ο Σόιμπλε λειτουργεί «σαν να τραβά το χαλί κάτω από τα πόδια» μιας πολύ αδύναμης συγκυβέρνησης, 

“ 

Η «αποικία χρέ-

ους Ελλάς» 

βρίσκεται 

μπροστά σε 

έναν ακόμα 

δυσκολότερο 

χειμώνα 

Του Γιάννη Ξένου
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Η Αδέσποτη Κίνηση Πολιτών 
Σπάρτακος δημιουργήθηκε στην 
Κομοτηνή το Σεπτέμβριο  του 
2010 λίγο πριν τις δημοτικές 
εκλογές.  Πέρα από τις συζητή-
σεις μας για τα πολιτικά και εθνι-
κά θέματα, σημαντική θέση εί-
χαν και τα κοινωνικά και το αν 
θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι 
για να βοηθήσουμε τον κόσμο σε 
επίπεδο καθημερινότητας, αλλη-
λεγγύης και κοινωνικής συνο-
χής.

Έ 
πεσαν στο τραπέζι πολ-
λές ιδέες και αποφασίσα-
με να ξεκινήσουμε με τις 
πιο ταπεινές και αναλό-

γως να συνεχίσουμε.
Αυτή που προκρίναμε σαν πρώ-

το βήμα ήταν η δημιουργία του 
πρώτου συνεργατικού αστικού λα-
χανόκηπου μέσα στην Κομοτηνή 
και αναλόγως της απήχησής του θα 
προχωρούσαμε.

Έτσι, από το χειμώνα του 2011 
ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη 
δημιουργία συνεργατικού αστικού 
λαχανόκηπου για την εκπαίδευ-
ση εθελοντών και οικογενειών στην 
παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και 
υγιεινών λαχανικών, με ήπιες μεθό-
δους, χωρίς χημικά, για ιδιοκατανά-
λωση.

Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε μέσα 
και γύρω από την Κομοτηνή για 
εγκαταλειμμένους ιδιωτικούς χώ-
ρους (οικόπεδα και χωράφια). Η  
αρχική επιφύλαξη των ιδιοκτητών 
γρήγορα μετατράπηκε σε θερμή 
υποστήριξη. Τους εξηγήσαμε ποιοι 
είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και 
τι θέλουμε από αυτούς, δηλαδή:

  Η ομάδα του «Σπάρτακου» 
(της αδέσποτης δημοτικής κίνη-
σης), θέλοντας να βοηθήσει τον κό-
σμο να ξαναμάθει τι θα πει συνεργα-
σία, να μάθει να καλλιεργεί τα λαχα-
νικά που χρειάζεται για το σπίτι του 
και να ξαναζωντανέψει τις γειτονιές 
και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-
πων, ζητάει  από τους ιδιοκτήτες που 
έχουν εκτάσεις εγκαταλειμμένες να 
τους τις παραχωρήσουν με χρησι-
δάνειο χωρίς οικονομικά ανταλλάγ-
ματα για όσα χρόνια δεν τις χρειάζο-
νται. Σαν αντίδωρο, ο «Σπάρτακος» 
θα καθαρίσει το χώρο, θα αναθέσει 
σε τοπογράφο τη σύνταξη τοπογρα-
φικού (αν δεν υπάρχει), θα περιφρά-
ξει το χώρο και θα μεριμνήσει για 
την ύδρευσή του. Όταν οι ιδιοκτή-

τες τον χρειαστούν, θα τους τον πα-
ραδώσουμε όπως τον έχουμε δια-
μορφώσει.

Σήμερα έχουμε σε λειτουργία 
τους παρακάτω λαχανόκηπους:

- 1ος Συνεργατικός Λαχανόκη-
πος περιοχής οδού Κοσμίου, έκτα-
σης 3.5 στρεμ. με 45 καλλιεργητές.

- 2ος    Σ. Λ. περιοχής Αγ. Βαρβά-
ρας, έκτασης 1.2 στρεμ. με 22 καλ-
λιεργητές

- 3ος  Σ.Λ. περιοχής Ο.Α.Ε.∆. , 
έκτασης 5 στρεμ. με 60 καλλιεργη-
τές

Ο κάθε καλλιεργητής παίρνει 50 
τ.μ., έχει την υποχρέωση να πληρώ-
σει εφάπαξ το ποσό των 50 έως 80 
ευρώ (για τη διαμόρφωση και κα-
τασκευή των υποδομών), συμμετέ-
χει ομαδικά σε κάθε εργασία του λα-
χανόκηπου, καλλιεργεί χωρίς χημι-
κά τα λαχανικά της οικογένειάς του 
και στηρίζεται τεχνικά από γεωπό-
νο, αλλά και παλιούς μπαχτσεβάνη-
δες που έχουν μοιραστεί σε κάθε λα-
χανόκηπο ώστε να βοηθάνε τους νε-
ότερους και άμαθους.

Η ανταπόκριση του κόσμου εί-
ναι εντυπωσιακή, όλοι οι λαχανόκη-
ποι συμπληρώθηκαν αμέσως, δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις και η μεγά-
λη λίστα αναμονής μάς αναγκάζει 
να συνεχίζουμε το ψάξιμο για νέους 
χώρους. Ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο 
2013 θα ξεκινήσει ο 4ος λαχανόκη-
πος, έκτασης 2 στρεμμάτων.

Μετά τα εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα, αποφασίσαμε να προχω-
ρήσουμε στο επόμενο στάδιο, δη-
λαδή τη δημιουργία μιας δομής με 
σαφή νομική μορφή. Αυτή που μας 
εξυπηρετεί είναι η κοινωνική συ-
νεταιριστική επιχείρηση βάσει του 

Ν.4019/2011  – το μόνο θετικό στοι-
χείο που προσέφερε ο ΓΑΠ από το 
πέρασμά του από την πρωθυπουρ-
γία.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) διοικείται 
ισότιμα από τα μέλη της και η λει-
τουργία της βασίζεται στην επιδίωξη 
συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος 
της προκύπτει από δράσεις που εξυ-
πηρετούν αποκλειστικά το κοινωνι-
κό συμφέρον.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκο-
πό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ. 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 
ΚοινΣΕπ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚοινΣΕπ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ και Κοιν-
ΣΕπ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΙ-
ΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. 

Μία ΚοινΣΕπ δεν διανέμει κέρ-
δη. Τα τυχόν κέρδη της πηγαίνουν 
κατά 5% για τη δημιουργία αποθε-
ματικού, μπορούν να δοθούν μέχρι 
35% στους εργαζόμενους (οι οποίο 
παίρνουν τις προβλεπόμενες βασι-
κές αμοιβές, και τουλάχιστον 60% 
(μέχρι 95%) διατίθεται για τις δρα-

στηριότητες της ΚοινΣΕπ και τη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι 
ΚοινΣΕπ μπορούν να συνάπτουν 
προγραμματικές συμβάσεις με το 
∆ημόσιο και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού.

Έτσι φτάσαμε, το Μάρτιο του 
2013, να ιδρύσουμε τον ΣΠΑΡΤΑ-
ΚΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με στόχευση τη 
διατροφική και ενεργειακή αυτάρ-
κεια και την παραγωγή χαμηλού 
κόστους αγροτεχνολογία για όλους.

Ο συνεταιρισμός μας έχει αυτή 
την στιγμή δεκαέξι ιδρυτικά μέλη, 
επιστήμονες, αλλά και ανέργους για 
τους οποίους θέλουμε να δημιουρ-
γήσουμε θέσεις εργασίας, η έδρα 
του συνεταιρισμού βρίσκεται στο 
Μικρό Κρανοβούνιο του ∆ήμου 
Κομοτηνής.

Για την ευόδωση των σκοπών 
του ο συνεταιρισμός μπορεί να 
ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οι-
κονομική δραστηριότητα παραγω-
γικού, καταναλωτικού, εμπορικού, 
μεταφορικού, τουριστικού, οικοδο-
μικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, 
εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρα-
κτήρα.

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι:
- η δημιουργία μικρού φυτω-

ρίου παραγωγής σποροφύτων ντό-
πιων ποικιλιών για τις ανάγκες μας, 
αλλά και πώλησή τους στην τοπική 
αγορά, καθώς υπάρχει έλλειψη ντό-
πιου πολλαπλασιαστικού υλικού

- η παραγωγή προϊόντων πρω-
τογενούς τομέα (σιτηρά, λαχανικά, 
αυγά, κρέας πουλερικών και κου-
νελιών), η μεταποίησή τους (άλευρα, 
ζυμαρικά, πίτες, κονσέρβες, μαρμε-
λάδες, αποξηραμένα φρούτα) 

- η παραγωγή φθηνών πρα-

κτικών και αποδοτικών εργαλεί-
ων και βοηθημάτων που χρειάζο-
νται οι ερασιτέχνες παραγωγοί και 
εκτροφείς οικόσιτων παραγωγικών 
ζώων (εργαλεία σποράς, επεξεργα-
σίας εδάφους, κλουβιά, ταΐστρες, πο-
τίστρες ζώων, εργαλεία σφαγής, κα-
πνιστήρια κρεάτων κτλ).

 Η διάθεση των προϊόντων θα γί-
νεται τοπικά μέσω πρατηρίου, αλλά 
και μέσω διαδικτύου για την υπό-
λοιπη Ελλάδα.

Ήδη έχουμε παράγει σε πει-
ραματικό αγρόκτημα 10 στρεμμά-
των για πρώτη φορά στη Ροδόπη δί-
κοκκο σιτάρι τύπου ντίγκελ με πολύ 
καλά αποτελέσματα, χωρίς χρήση 
αγροχημικών.

Κανένα μνημόνιο, ή δάνειο, δεν 
πρόκειται να μας σώσει εδώ που 
έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Από τη 
στιγμή που χάσαμε την αυτάρκειά 
μας και μάθαμε στον παρασιτισμό 
των δανεικών και των επιδοτήσεων 
χάσαμε και την ελευθερία μας.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον 
πραγματικό μας χρυσό που έχουμε 
ανεκμετάλλευτο και είναι τα χωρά-
φια, που κάθονται χέρσα ή γεμίζουν 
φωτοβολταϊκά, και τη νεολαία μας 
που γεμίζει τις καφετέριες  και  πα-
ραπονιέται ότι δεν βρίσκει δουλειά, 
ενώ οι εργάτες γης έρχονται από τις 
γύρω βαλκανικές χώρες.

∆εν χρειαζόμαστε πια άλλους 
γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους,  
που θα τους σπουδάζουμε ξοδεύ-
οντας σαν γονείς μια περιουσία και 
μετά θα τους στέλνουμε στο εξωτε-
ρικό.

Πρέπει να ενισχυθεί η τεχνική 
εκπαίδευση όλων των βαθμίδων  
(και όχι να κλείνουν τα τεχνικά σχο-
λεία) και ειδικότερα στους τομείς του 
πρωτογενούς τομέα, που μπορούν 
πραγματικά να αναπτύξουν την το-
πική οικονομία σε πρώτη φάση,  
αλλά και τις εξαγωγές με σωστή ορ-
γάνωση. 

Παράγουμε ό,τι μπορούμε για 
τις ανάγκες των οικογενειών μας, 
της χώρας μας και στηρίζουμε τις 
υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
και την τοπική παραγωγή.  

Περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με τον ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας στο www.spartakos.
eu . (Το κείμενο ολόκληρο στην ιστο-
σελίδα του Άρδην και του Σπάρτα-
κου)

*Ο ∆ημήτρης Αμανατίδης είναι 
γεωπόνος και μέλος της Κίνησης 
Πολιτών Σπάρτακος. 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένα κοινωνικό πείραμα στην Κομοτηνή
Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Κομοτηνή 

Φωτογραφία: Ο πρώτος λαχανόκηπος του Σπάρτακου 

“ 

Ξεκινήσαμε να 

ψάχνουμε μέσα 

και γύρω από 

την Κομοτηνή 

για εγκαταλειμ-

μένους ιδιωτι-

κούς χώρους

Του ∆ημήτρη Αμανατίδη*
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                                                                                                                             ΑΝΑΛΥΣΗ

Η κατήφεια που έχει καταλάβει 
εσχάτως το στενό πρωθυπουρ-
γικό επιτελείο παραπέμπει άνε-
τα σε αυτό που ο Σαμαράς, κατά 
την «αντιμνημονιακή» περίοδό 
του, είχε περιγράψει ως «εθνι-
κή κατάθλιψη». Σήμερα αυτή 
η κατάθλιψη φαίνεται να εγκα-
θίσταται σε μόνιμη βάση στο 
Μέγαρο Μαξίμου. Τουλάχι-
στον έως τη στιγμή που ο πρω-
θυπουργός θα είναι έτοιμος να 
εξαγγείλει εκλογές και να παί-
ξει το πιο κρίσιμο χαρτί της 
παρτίδας.

Τ 
α σύννεφα σωρεύονται κα-
θημερινά πια στον κυβερ-
νητικό ορίζοντα, ο οποίος 
σκοτεινιάζει επικίνδυνα.

Την αρχή έκανε ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, ο οποίος «τελείωσε» το 
θέμα ενός νέου κουρέματος του χρέ-
ους, ένα θέμα στο οποίο η κυβέρνη-
ση είχε –αφρόνως– επενδύσει πολι-
τικά. Κι όμως, όλοι σημειώναμε ότι 
αυτή δεν ήταν μια ρεαλιστική προσ-
δοκία! 

Αυτό που απέμεινε είναι ό,τι η 
κυβέρνηση απευχόταν: η προοπτι-
κή ενός νέου δανείου και ενός ακό-
μη μνημονίου, ώστε να διατηρηθεί ο 
έλεγχος των δανειστών ως προς την 
υλοποίηση των «μεταρρυθμίσεων». 
∆ηλαδή, του προσανατολισμού της 
οικονομικής πολιτικής κατά απο-
κλειστική προτεραιότητα στην απο-
πληρωμή των τοκοχρεολυσίων και 
τη διατήρηση της «βιωσιμότητας» 
του χρέους.

Οι ψευδέστατοι ισχυρισμοί 
Στουρνάρα, για την πορεία του χρέ-
ους, αλλά και η προσπάθεια να αγνο-
ηθούν ή να διαψευστούν τα «χρημα-
τοδοτικά κενά» καταρρέουν χωρίς 
πολλά περιθώρια πολιτικής διαχεί-
ρισης την επόμενη περίοδο. Οι Γερ-
μανοί ξέρουν σε βάθος τα προβλή-
ματα και έχουν απαντήσεις για όλα. 
Η κυβέρνηση καλείται απλώς να τις 
υλοποιήσει.

Το δεύτερο επίπεδο αυτής της 
στρατηγικής είναι η συζήτηση για 
την αφαίρεση της αρμοδιότητας του 
ξεπουλήματος από το αποτυχημένο 
ΤΑΙΠΕ∆, το οποίο ήδη κατεξευτελί-
στηκε με τις γελοιότητες του τελευ-
ταίου επικεφαλής του. Τώρα δρο-
μολογείται, όπως έχουμε προαναγ-
γείλει, η μεταφορά των αρμοδιοτή-
των του σε έναν νέο φορέα, με έδρα 
εντός ή εκτός Ελλάδος, ή η μεταφο-

ρά του ελέγχου του ΤΑΙΠΕ∆ απευ-
θείας στους δανειστές. Ένας νέος φο-
ρέας με έδρα εκτός Ελλάδος είναι 
πραγματικός πολιτικός εφιάλτης.

Παράλληλα, οι προηγούμενες 
συμφωνίες, τις οποίες η κυβέρνηση 
αποσιωπούσε, τώρα έρχονται σταδι-
ακά στο φως: οι καταργήσεις οργα-
νισμών του ∆ημοσίου περιλαμβά-
νουν, εκτός από τον «ξαφνικό θάνα-
το», και στέρηση αποζημιώσεων για 
τους εργαζόμενους. Το μοντέλο δι-
άλυσης του κράτους «σκληραίνει» 
και είναι χειρότερο από αυτό της 
ΕΡΤ, όπως ήδη κατέδειξε το παρά-
δειγμα της αμυντικής βιομηχανίας.

∆ιεθνής... εγκατάλειψη
Τα παραπάνω καταδεικνύουν κάτι 
ακόμη: ότι η εντελώς επικοινωνια-
κή «επένδυση» σε μια υπερατλα-
ντική στήριξη, η οποία θα ενίσχυε 
την ελληνική κυβέρνηση στη... φα-
ντασιακή «διαπραγμάτευσή» της 
με τη Γερμανία και την τρόικα, ήταν 
απλώς μια πομφόλυγα απαραίτητη 
για να επενδυθεί το ταξίδι Σαμαρά 
στις ΗΠΑ και να «πουληθεί» για λί-
γες μέρες ένα είδος γεωστρατηγικής 
αναβάθμισης της χώρας.

Όμως, όσοι έχουν επαφή με την 
ελληνική διπλωματία, γνωρίζουν 
άριστα πως η διαπίστωση, για την 
οποία γράφουμε εδώ και πολύ και-
ρό, ότι δηλαδή «η Γερμανία παίρνει 
την οικονομική εκμετάλλευση του 
ελληνικού οικοπέδου, αλλά οι ΗΠΑ 
διατηρούν την κυριότητα επ’ αυτού», 
είναι πέρα έως πέρα αληθής.

Μάλιστα, οι εξελίξεις στο συ-
ριακό μέτωπο επιβεβαιώνουν ότι 
η υποβάθμιση της Τουρκίας στην 
αμερικανική ατζέντα – μια εξέλι-

ξη, θεωρητικά, άξια εκμετάλλευσης 
από την Ελλάδα – δεν συνεπάγεται 
πολιτική αναβάθμιση της ελληνι-
κής κυβέρνησης, εξ αιτίας της από-
λυτης προσήλωσης (έως υποταγής) 
στη γερμανική θέληση. 

Αντιθέτως, συνεχίζεται η «υπαλ-
ληλικού» τύπου αντιμετώπισή της 
εκ μέρους των ΗΠΑ, επιτείνοντας 
την αίσθηση ότι κανείς εκ των ισχυ-
ρών δεν λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν 
τα ελληνικά συμφέροντα. Το συμπέ-
ρασμα αυτό είναι πολιτικά οδυνηρό 
για τη νυν κυβέρνηση, αλλά και η 
χειρότερη δυνατή «είδηση» για την 
επόμενη – όποια κι αν είναι αυτή και 
με όποια σύνθεση, για να μην παρε-
ξηγούμεθα...

Η αίσθηση αυτή επιβεβαιώνε-
ται και από την επίσης προκλητική 
αντιμετώπιση που επιφύλαξε στην 
κυβέρνηση Σαμαρά η Ρωσία του 
Πούτιν, η οποία συστηματικά έχει 
επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί με τον 
πιο ωμό τρόπο τόσο την ελληνική 
κρίση, όσο και τη δραματική ανικα-
νότητα των διαδοχικών ελληνικών 
κυβερνήσεων. 

Από το πανάκριβο αέριο (ένα 
εκατομμύριο δολάρια ημερησίως 
φτάνει το «καπέλο») έως τον συνει-

δητό εμπαιγμό με τη ∆ΕΠΑ και τις 
απαξιωτικές δημόσιες αναφορές 
του ίδιου του Πούτιν στην Ελλάδα, 
όλα καταδεικνύουν ότι ούτε η Ρωσία 
είναι πρόθυμη να παράσχει οποια-
δήποτε στήριξη προς τη χώρα μας, 
η οποία είναι μεν «μαγαζί γωνία», 
αλλά αντιμετωπίζεται από όλους ως 
ευκαιρία για λεηλασία.

Το σκληρό δίδαγμα, προφανώς, 
συνίσταται στη διαχρονική αλήθεια 
ότι όποιος δεν είναι ικανός να δια-
τρανώσει και να υπερασπιστεί τα 
δίκαιά του δεν έχει το δικαίωμα να 
περιμένει από οποιονδήποτε άλλον 
να το κάνει για λογαριασμό του.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μοιάζει αρ-
κούντως γελοία η επικοινωνιακή 
εκστρατεία της κυβέρνησης να ντύ-
σει τον πρωθυπουργό «οπλαρχηγό» 
και να τον στήσει, σε ένα θλιβερό 
θέατρο σκιών, να σκιαμαχεί με την 
τρόικα υποδυόμενος τον... αντάρτη. 

Περιορισμένη αντοχή
Κάποιοι σε αυτή την κακοστημένη 
παράσταση διαβλέπουν πρόθεση 
του Σαμαρά να αποδράσει από την 
κυβέρνηση προκαλώντας εκλογές. 
∆εν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να συμ-
βεί τώρα – όχι, πάντως, χωρίς αδια-
νόητο κόστος για τον ίδιο. Θα πρό-
κειται, ανεξαρτήτως ανάγνωσης, για 
ομολογία αποτυχίας.

Πρόωρες εκλογές είναι πολύ 
δύσκολο να επέλθουν, παρά μόνο 
σε περίπτωση κατάρρευσης της κυ-
βέρνησης ή εν όψει μιας πολύ σκλη-
ρής απόφασης, η οποία θα μπορεί 
να προσλάβει τα χαρακτηριστικά δι-
λήμματος και να περιχαρακώσει τον 
«εθνικά υπεύθυνο» χώρο έναντι των 
«εθνικά ανεύθυνων» του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέχρι να προκύψει μια τέτοια 
πολιτική συνθήκη, Σαμαράς και Βε-
νιζέλος, ανεξαρτήτως προθέσεων 
και σεναρίων, είναι φυλακισμένοι 
στη διακυβέρνηση και υποχρεωμέ-
νοι να συμπορεύονται.

Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να αντι-
μετωπίζουν και καθημερινά να δια-
χειρίζονται:

• Τη σκλήρυνση της γερμανι-
κής ατζέντας στο ζήτημα του χρέους 
και του πλήρους ελέγχου του ελλη-
νικού κράτους και της οικονομίας.

• Απαιτήσεις οι οποίες υπερ-
βαίνουν και πληγώνουν εθνικές και 
κοινωνικές ευαισθησίες – και αδια-
φορούν πλήρως γι’ αυτές – από τους 
πλειστηριασμούς σπιτιών και το πέ-
ρασμα της εθνικής περιουσίας σε 
ξένο έλεγχο, έως τις δεκάδες χιλιά-
δες απολύσεις.

• Την απαξίωση του ελληνικού πο-
λιτικού συστήματος εκ μέρους των 
θέσει ή δυνάμει εταίρων και συμ-
μάχων.

• Τη ραγδαία μείωση της αντοχής 
της κοινωνίας –η οποία προσλαμ-
βάνει νέα διάσταση με τη διαπίστω-
ση περί αδυναμίας του πυρήνα της, 
της οικογένειας, να αντεπεξέλθει στη 
στήριξη των αδύναμων μελών της.

• Την έλλειψη προοπτικής και ελ-
πίδας –ακόμη και η αντιμετώπιση 
της ανεργίας είναι μια υπόθεση δε-
καετιών και υπό την προϋπόθεση 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, ενόσω 
η ύφεση συνεχίζεται.

• Τη συνεχιζόμενη κατάρρευση 
του πυρήνα της οικονομίας, της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης, με συνέ-
πεια την περαιτέρω μαζική περι-
θωριοποίηση ευρέων κοινωνικών 
στρωμάτων.

• Την περαιτέρω αποδόμηση των 
ήδη ασταθών θεσμών και του κοι-
νωνικού κράτους, η οποία φέρνει 
όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο 
μιας απότομης κατάρρευσης.

• Ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο, 
κατ’ απαίτηση της τρόικας, αποσύ-
ρεται ταχέως από την οικονομική 
δραστηριότητα και τη χρηματοδό-
τηση της ελληνικής οικονομίας για 
να διαφυλάξει τη δική του διαδικα-
σία «εξυγίανσης», με αποτέλεσμα το 
στέγνωμα της ρευστότητας.

Τα όρια αντοχής μιας κυβέρ-
νησης με τέτοια ατζέντα είναι προ-
φανώς στενά. Όμως, δεν έχει άλλον 
δρόμο. Οι δεσμεύσεις της και η δύ-
σκολη θέση της την υποχρεώνουν 
να παραμείνει, έστω και αν ο ορίζο-
ντάς της είναι σκοτεινός...

Σκοτεινιάζει ο κυβερνητικός ορίζοντας
Σκούρα τα πράγματα για το στρατόπεδο των «προθύμων» της Μέρκελ 

 Οι Γερμανοί ξέρουν σε βάθος τα προβλήματα και έχουν απαντήσεις για όλα. Η κυβέρνηση καλείται απλώς να 
τις υλοποιήσει.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου 
∆ιευθυντή της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

“ 

Τα όρια 

αντοχής μιας 

κυβέρνησης με 

τέτοια ατζέντα 

είναι στενά
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Η ιστορία ξεκινάει αρχές του 2013 υπό 
τον υφυπουργό περιβάλλοντος Σ. Καλο-
γιάννη. Τότε, η Ειδική Γραμματεία Υδά-
των αποφασίζει την εκτροπή των πηγών 
του Αώου, με στόχο τη μεταφορά των νε-
ρών από τον Αμάραντο προς τα Γιάννενα. 
Πρόκειται για το φαραωνικό έργο, ο σχε-
διασμός του οποίου είχε εκπονηθεί από 
τον πατέρα Καλογιάννη, και είχε ως στόχο 
την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμά-
των. Το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα θα 
καταστρέψει τελείως το οικοσύστημα της 
περιοχής και, μέσα σ’ αυτήν, τον Βίκο και 
τη Βάλια Κάλντα, που εδώ και χρόνια απο-
τελούν δρυμούς και περιοχές Νατούρα 
2000. Ήδη εδώ και χρόνια, το ίδρυμα Γου-
λανδρή υποστηρίζει ότι οι απολήψεις νε-
ρού που έχουν πραγματοποιηθεί σε προ-
ηγούμενες περιόδους είναι επικίνδυνες 
για το οικοσύστημα, και θεωρεί ότι το 10% 
των ποσοτήτων που αφαιρέθηκαν θα πρέ-
πει να επανέλθει σε αυτό. 

Ί 
σως δεν είναι γνωστό ότι η Ελλάδα 
διατηρεί μια από τις καλύτερες ανα-
λογίες –ποιοτικά και ποσοτικά– νε-
ρού σε σχέση με την έκταση και τον 

πληθυσμό της. Αυτό τον πλούτο έχουν βάλει 
στο μάτι οι ντόπιοι συνεργάτες των Ράιχεν-
μπαχ και Φούχτελ, δίκην της τρίτης κατοχικής 
κυβέρνησης. 

Για το περιβαλλοντικό έγκλημα αυτό έχουν 
ειπωθεί ψέματα πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι 
η αξιοποίηση των νερών θα γίνει με ελεύθερη 
εκτροπή (!!!). Ένα άλλο είναι ότι από την εκτρο-
πή θα λείψει μόνο ένα 3,3% των νερών του πο-
ταμού. Η καραμπινάτη απάτη στο προκείμενο 
επιχείρημα είναι ότι ο υπολογισμός του επιμέ-
ρους ποσοστού γίνεται βάσει λήψεων στο ση-
μείο περάσματος του Αώου στην Αλβανία και 
όχι στο σημείο της εκτροπής, όπου ο Βοϊδομά-
της συναντάει τον Σαραντάπορο. 

Η πολιτικά θρασύτατη απάντηση του 
υπουργού Καλογιάννη στις διαμαρτυρίες 
της WWF ξεκαθάρισε τα κίνητρα του έργου: 
«Πρόκειται για παραγωγή πράσινης ενέργει-
ας και αποτροπής έκλυσης διοξειδίου του άν-
θρακα». Άρα έχει να κάνει με συμφέροντα εξα-
γοράς ρύπων και παραγωγής ενέργειας της 
υπό ιδιωτικοποίηση ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
Α.Ε. και της ιδιωτικής ΤΕΡΝΑ- Ενεργειακή. 

Το δε επιχείρημα περί της παράλληλης 
μεταφοράς πόσιμου νερού στα Γιάννενα, υπο-
τιθέμενο παράπλευρο όφελος της εκτροπής, 
κλείνει το μάτι στις δύο τοπικές βιομηχανίες 
εμφιάλωσης, Βίκος και Ζαγόρι. 

Απέναντι σε αυτό το έγκλημα έχουν σταθεί 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις: ΣΥΡΙΖΑ, Πράσι-
νοι, Αντιεξουσιαστές, ακόμα και δύο κυβερνη-
τικοί βουλευτές, οι Τασούλας και Κάσσης. Ίσες 
αποστάσεις κρατάει ο περιφερειάρχης Καχρι-
μάνης. 

Οι δυνατότητες νίκης των κατοίκων ενά-

ντια στην άτυπη κοινοπραξία υπουργείου και 
επιχειρηματικών κύκλων είναι μεγάλες, και 
αυτό γιατί οι δύο μεγαδήμοι Ζαγορίου και Κό-
νιτσας, που τους αφορά και άμεσα το έργο, εί-
ναι κάθετα αντίθετοι, οργανώνουν τους κατοί-
κους και δέχονται συμπαράσταση ανεξαρτή-
τως ιδεολογικών αφετηριών. Αυτή είναι και η 

διαφορά με τις Σκουριές, όπου εκεί λύνει και 
δένει η μαφία του δημάρχου Πάχτα. 

 Μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθη-
κε ένα πρώτο τριήμερο ενάντια στην εκτρο-
πή του Αώου, στη Βοβούσα. Συντάκτες της 
Ρήξης παραβρέθηκαν και συζήτησαν με τους 
κατοίκους την κατάσταση και τις προοπτικές 
της αντίστασης. Εκείνο που αντιληφθήκαμε εί-
ναι πως το έργο αποτελεί το επιστέγασμα μιας 
μακράς διαδικασίας εγκατάλειψης και κατα-
στροφής του Ανατολικού Ζαγορίου. Αφού οι 
κυρίαρχες πολιτικές ερήμωσαν τους τόπους 
αυτούς και πλέον τους έχουν αφήσει δίχως 
συγκοινωνία, τώρα μεθοδεύουν την ολοκλη-
ρωτική τους καταστροφή, μέσα από τη στέρη-
ση της μοναδικής πηγής ζωής που τους έχει 
απομείνει: του νερού. ∆εν χρειάζεται να πούμε 
ότι, η ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα 
που έχει απομείνει στην περιοχή, από τον οι-
κοτουρισμό μέχρι την υλοτομία, στηρίζεται 
αποφασιστικά στον Αώο. Ούτε ότι μια ενδεχό-
μενη εκτροπή θα μεταβάλει σε «έρημη χώρα» 
την πανέμορφη αυτή περιοχή. 

Κλείνοντας, ας υπενθυμίσουμε ότι, σύμ-
φωνα με την τοπική παράδοση, η Βοβού-
σα γράφεται με «ο» και όχι με «ω». Το όνομα 
προέρχεται από τη βουή των νερών, η οποία 
ακούγεται από πανάρχαια χρόνια. Ας μην την 
αφήσουμε να σβήσει! 

     ΕΛΛΑ∆Α

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην πραγματοποίησε τρι-

ήμερο αλληλεγγύης, στα τέλη Ιουλίου (25-

28/07), στον αγώνα των κατοίκων της Β/Α 

Χαλκιδικής ενάντια στην οικολογική κατα-

στροφή των μεταλλείων χρυσού. Το τριήμε-

ρο ξεκίνησε με μια  ανοιχτή συζήτηση-εκ-

δήλωση στο κάμπινγκ ∆ΕΛΦΙΝΙ, με θέμα τις 

τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις δυνα-

τότητες συνάντησης όλων των κινημάτων 

που αντιπαλεύουν τη λεηλασία της χώρας 

(27/07). Την επόμενη μέρα, ακολούθησε 

ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία της Ιερισ-

σού, με αντικείμενο την εξέλιξη της αντίστα-

σης των κατοίκων, σε αγώνα για ένα άλλο 

μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης για την 

περιοχή, που να υπερβαίνει  την ύβρη του 

Μπόμπολα και της Ελ Ντοράντο Γκολντ. Στην 

εκδήλωση όπου μίλησαν το  μέλος της Επι-

τροπής Αγώνα της Ιερισσού Γιώργος Ζου-

μπάς, ο ∆ημήτρης Λουζικιώτης μέλος του 

Άρδην Θεσσαλονίκης και κάτοικος της πε-

ριοχής, ο Γιώργος Καραμπελιάς και ο Κώ-

στας Καραΐσκος, συμμετείχαν πάνω από 

150 άτομα, κυρίως κάτοικοι του χωριού, και 

η συζήτηση που ακολούθησε τράβηξε σε 

μάκρος. Την τελευταία μέρα πραγματοποι-

ήθηκε περιήγηση στον Κάκκαβο, γνωριμία 

με το βουνό και την βιοποικιλότητά του, ενώ 

αρκετοί από εμάς καταφέραμε και φτάσα-

με στα σημεία όπου πραγματοποιούνται τα 

έργα (τα οποία βρίσκονται ψηλά στο βουνό, 

στον δασικό δρόμο που συνδέει την Μεγάλη 

Παναγιά με το Μετόχι Χιλανδαρίου) παρά τα 

αστυνομικά μπλόκα και διαπίστωσαμε από 

πρώτο χέρι την καταστροφή που απειλεί την 

περιοχή. 

Το τριήμερο έκλεισε με την υπόσχεση ότι η Κί-

νηση Πολιτών Άρδην θα επανέλθει, διοργα-

νώνοντας ένα συνέδριο για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση και την οικοδόμηση ενός 

άλλου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα και 

την περιοχή, ενός μη παρασιτικού μοντέ-

λου, οικολογικά ισορροπημένου και κοινω-

νικά δίκαιου. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους 

για τη φιλοξενία και τη βοήθειά τους, και να 

τους πούμε για άλλη μια φορά πως βρισκό-

μαστε στο πλευρό τους...

Ιερισσός: 
Τριήμερο 
κάμπινγκ
αλληλεγγύης

Λευτεριά στου Αώου τα νερά
Μια νέα Ιερισσός γεννιέται! 

Η Βοβούσα γράφεται με «ο» και όχι με «ω». Το όνομα προέρχεται από τη βουή των νερών, η 
οποία ακούγεται από πανάρχαια χρόνια. Ας μην την αφήσουμε να σβήσει! 

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου 

“ 

Αφού οι κυρίαρχες 

πολιτικές ερήμωσαν 

τους τόπους αυτούς και 

πλέον τους έχουν 

αφήσει δίχως συγκοι-

νωνία, τώρα μεθοδεύ-

ουν την ολοκληρωτική 

τους καταστροφή, μέσα 

από τη στέρηση της 

μοναδικής πηγής ζωής 

που τους έχει 

απομείνει: του νερού
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Κυκλοφορούσαν παλαιότερα, 
προ μνημονίου, διάφορες υστε-
ρικές αναφορές στα εξοπλιστι-
κά προγράμματα του υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας και στο γεγο-
νός πως η Ελλάδα υπήρξε κατά 
καιρούς μια από τις πρώτες χώ-
ρες στον κόσμο σε αγορές όπλων 
(ήταν η εποχή της ευρωλαγνεί-
ας, όταν η ύπαρξη στρατού θεω-
ρείτο… παρωχημένη!). Πράγματι, 
στους σχετικούς πίνακες που δη-
μοσιεύονταν τότε στον Τύπο, η Ελ-
λάδα εμφανιζόταν στις πρώτες θέ-
σεις, μαζί με χώρες όπως η Σαου-
δική Αραβία και η Νότια Κορέα. 
Με μια μικρή διαφορά, όμως: Οι 
πίνακες δεν αναφέρονταν σε αγο-
ρές όπλων, αλλά σε εισαγωγές. Η 
Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες 
του κόσμου που η ύπαρξη ισχυ-
ρών και σύγχρονων ενόπλων δυ-
νάμεων δεν συνοδεύεται από μια 
ανάλογη αμυντική βιομηχανία. 
Όταν ο Βενιζέλος αποφάσιζε το 
1917 την ίδρυση του Κρατικού 
Εργοστασίου Αεροπλάνων (πό-
σες χώρες άραγε είχαν τότε ανά-
λογη υποδομή;) δεν θα φανταζό-
ταν πως, έναν αιώνα αργότερα, ο 
περίφημος «εκσυγχρονισμός» θα 

άφηνε τη χώρα χωρίς μια στοιχει-
ώδη έστω αμυντική βιομηχανία. 

Ο 
ι αιτίες είναι γνωστές. Οι 
παραγγελίες οπλικών 
συστημάτων δεν απο-
φασίζονταν με γνώμονα 

τις αμυντικές ανάγκες και τις δυνατό-
τητες της βιομηχανίας, αλλά με γνώ-
μονα τις… μίζες, τις πολιτικές εξαρτή-
σεις και κουμπαριές και τα ατελείω-
τα δούναι και λαβείν της πολιτικής 
ηγεσίας με τις στρατιές αντιπροσώ-
πων, εισαγωγέων, «συμβούλων» 
και μεσαζόντων που συνωστίζονται 
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι 
κρατικές επιχειρήσεις διοικούνταν 
από κομματικά στελέχη χωρίς γνώ-
ση του αντικειμένου, τα σκάνδαλα δι-
αδέχονταν το ένα το άλλο και ο κατά-
λογος είναι μακρύς. Ειδικά τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας πολλά σχετικά σκάνδαλα, 
οπότε δεν χρειάζεται να επεκταθού-
με. 

Βασικός λόγος υπολειτουργίας 
της ελληνικής αμυντικής βιομηχανί-
ας, παράλληλα, είναι και η διαχρονι-
κή εξάρτηση των ελληνικών κυβερ-
νήσεων από τον ξένο παράγοντα. 
Αντί να επιδιώξουν την ανάπτυξη της 
εγχώριας βιομηχανίας, οι ελληνικές 
κυβερνήσεις περιορίστηκαν σε έναν 
ρόλο… αναζωογονητή των ξένων ερ-

γοστασίων. Η περίπτωση των μαχη-
τικών αεροσκαφών F-16 είναι η πλέ-
ον ενδεικτική. Αντί να δημιουργηθεί 
στην Ελλάδα μια γραμμή συναρμο-
λόγησης των 170 αεροσκαφών που 
τελικώς αγοράσαμε, προτιμήσαμε 
να κάνουμε μικρές αποσπασματικές 
παραγγελίες (40+40+60+30), κάθε 
λίγα χρόνια, ώστε να διατηρηθούν 
οι θέσεις εργασίας της κατασκευά-
στριας εταιρείας στο… Τέξας! Τέτοια 
παραδείγματα υπάρχουν πολλά: 
Το ελληνικό κράτος φαίνεται αρκε-
τά απρόθυμο να στηρίξει την ελληνι-
κή παραγωγή. Μόνο στην περίπτω-
ση των υποβρυχίων έδειξε ιδιαίτερο 
ζήλο να ναυπηγηθούν σε ελληνικό 
ναυπηγείο, αφού, όμως, το είχε πρώ-
τα χαρίσει στους… Γερμανούς! 

Τα αποτελέσματα από την εγκα-
τάλειψη και την απαξίωση της αμυ-
ντικής βιομηχανίας είναι πολλαπλά. 
Το ελληνικό δημόσιο επιβαρύνεται 
με αυξημένο κόστος αγοράς, η συ-
ντήρηση των οπλικών συστημάτων 
είναι δυσκολότερη και ακριβότερη, 
η χώρα χάνει ευκαιρίες να ενισχύ-
σει τους τομείς της έρευνας και της 
τεχνολογίας και να αποκτήσει χρή-
σιμη τεχνογνωσία, το πολύτιμο εξει-
δικευμένο τεχνικό προσωπικό χά-
νεται και η αποβιομηχάνιση συνεχί-
ζεται σε έναν κλάδο που είχε όλες τις 
προϋποθέσεις να ανθεί. Είναι περιτ-

τό, άλλωστε, να συμπληρώσουμε ότι 
ο βαθμός αυτονομίας των Ενόπλων 
∆υνάμεων είναι βασικός παράγο-
ντας της εθνικής ανεξαρτησίας. Στη 
γωνιά αυτή του κόσμου, μια χώρα 
χωρίς έστω στοιχειώδη αμυντική αυ-
τάρκεια, μπορεί να επιβιώσει  μόνο 
ως προτεκτοράτο…

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα, η ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία κα-
τόρθωνε να στέκεται στα πόδια της. 
ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, ΕΒΟ (ΕΑΣ), ΠΥΡΚΑΛ, 
ναυπηγεία, και μια σειρά από μικρές 
και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
συγκροτούσαν έναν κλάδο που ωφε-
λούσε ποικιλοτρόπως το ελληνικό 
δημόσιο και τις Ένοπλες ∆υνάμεις. 
Όχι μόνο κατασκεύαζε, συναρμολο-
γούσε, επισκεύαζε, συντηρούσε και 
επιθεωρούσε μεγάλο αριθμό οπλι-
κών συστημάτων, αλλά έφερνε και 
εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο 
σε συνάλλαγμα, καθώς τα ελληνικά 
εργοστάσια κατόρθωναν να εξασφα-
λίζουν διαρκώς νέες παραγγελίες 
και προγράμματα από το εξωτερικό. 
Απομένουν, λοιπόν, οι εργαζόμενοι 
των εργοστασίων μόνοι, να προσπα-
θούν να αντιπαλέψουν το εχθρικό πε-
ριβάλλον που διαμορφώνει το ελλη-
νικό κράτος και να ανταπεξέρθουν 
στις παραγγελίες που, παρά τις φι-
λότιμες προσπάθειες των ιθυνόντων, 
εξακολουθούν να έρχονται...

Μπορεί, λοιπόν, οι μεταπράτες 
του τουρισμού και των υπηρεσιών 
να διακήρυτταν ότι η Ελλάδα δεν θα 
μπορούσε ποτέ να αποκτήσει αξιόλο-
γη βιομηχανία, όμως, στον τομέα της 
άμυνας, η ανάγκη διατήρησης ισχυ-
ρών ενόπλων δυνάμεων εξασφάλιζε 
τη βιωσιμότητα μιας σειράς εργοστα-
σίων, ναυπηγείων, επισκευαστικών 
μονάδων και βιοτεχνιών. Στον τομέα 
αυτόν, ήταν στο χέρι του ελληνικού 
κράτους να θέσει της βάσεις της βιο-
μηχανικής ανάπτυξης και μιας στοι-
χειώδους αυτάρκειας (μιας και το εγ-
χώριο κεφάλαιο είναι παραδοσιακά 
προσανατολισμένο στον μεταπρατι-
σμό, τις αντιπροσωπείες, τα mall και 
τις καφετέριες). Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, 
δεν συνέβη. ∆απανήθηκαν δισεκα-
τομμύρια ευρώ σε εξοπλιστικά προ-
γράμματα, χωρίς τα χρήματα αυτά να 
γίνουν, ως όφειλαν, μοχλός ανάπτυ-
ξης της βιομηχανίας, στήριξης της 
εγχώριας παραγωγής και μέσο απε-
ξάρτησης και αυτονόμησης της Ελ-
λάδας από τον ξένο παράγοντα. Έμε-
νε η τρόικα, να έρθει να δώσει τη χα-
ριστική βολή. Ίσως τελικά οι εκσυγ-
χρονιστές να είχαν δίκιο: Με τη χώρα 
υπό γερμανική οικονομική κατοχή 
και διαρκώς ολισθαίνουσα στη νεο-
θωμανική «προστασία», η ύπαρξη 
Ενόπλων ∆υνάμεων φαντάζει πολυ-
τέλεια.

                                                                                                                     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πέρασαν ήδη 39 χρόνια από την εξαγγελία 
της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ με τη διακήρυξη 
της 3ης Σεπτέμβρη. 

Τ 
ο κείμενο - διακήρυξη είναι γέννη-
μα μιας άλλης εποχής. Ένα κείμενο αρ-
χών, που παρ' ότι δημιουργήθηκε σε μια 
άλλη πολιτική συγκυρία και με άλλο συ-

σχετισμό δυνάμεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
παγκόσμια, είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Γι’ αυτό εί-
ναι και παραμένει κλασικό - εξ ου και η αδυναμία 
συγγραφής αντίστοιχου κειμένου, χθες από τους 
εκ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ τ έ ς,   σήμερα από τους   σ ο σ ι α 
λ-φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς , καθώς συμπυκνώνει την 
πεμπτουσία της προσπάθειας για αλλαγή προσα-
νατολισμού  της χώρας και της συγκρότησης σοσι-
αλιστικού ρεύματος στην Ελλάδα με το τετράπτυ-
χο: Εθνική Ανεξαρτησία - Λαϊκή Κυριαρχία - Κοι-
νωνική Απελευθέρωση και ∆ημοκρατικές ∆ιαδι-
κασίες. 

Για την ιστορία και για όσους δεν γνωρίζουν, 
το κείμενο ξεκίνησε από την πρώτη διακήρυξη 
του ΠΑΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου μετά την 
έξοδό του από την Ελλάδα το 1968 και μετά από 
βασανιστική επεξεργασία σε σεμινάρια, συνέδρια 
και ειδικές συσκέψεις ολοκληρώθηκε ως προσχέ-

διο από μέλη του ΚΕΜΕ∆ΙΑ, του ΠΑΚ στο Μό-
ναχο. 

Η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη δεν είναι 
έργο κάποιας στιγμής. Είναι το αποτέλεσμα διερ-
γασίας ετών**.

Την τελική του διαμόρφωση και διατύπωση 
έλαβε στην Ελλάδα και με συμμετοχή στελεχών 
του ΠΑΚ Εσωτερικού με ευθύνη του ΚΕΜΕ∆ΙΑ 
του οποίου υπεύθυνος ήταν επί ΠΑΚ και ΠΑΣΟΚ 
ο ∆αμιανός Βασιλειάδης. 

Αγωνιστήκαμε με πάθος και αυταπάρνηση 
από τις γραμμές του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ για τις 
αρχές αυτές, στη διαμόρφωση των οποίων πήρα-
με ενεργό μέρος, έως την απαρχή της καθοδικής 
του πορείας, που ξεκινάει νομοτελειακά μετά το 
1977. Το κίνημα στην πορεία του, αντί να αλλά-
ξει την κοινωνία, άλλαξε το ίδιο. Τελικά μεταλ-
λάχθηκε σ’ ένα νεοφιλελεύθερο, σκληρό αντιλαϊ-
κό κόμμα, στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης πα-
γκοσμιοποίησης.

Η αρνητική του πορεία- και αυτό πρέπει να 
γίνει συνείδηση, γιατί είναι αλήθεια, ξεκινάει ήδη 
από τη στιγμή που ο ίδιος ο ιδρυτής του, Ανδρέας 
Παπανδρέου, εδραιώνει, σε αντίθεση με τις αρχές 
της 3ης Σεπτέμβρη, ένα συγκεντρωτικό, προσω-
ποπαγές αρχηγικό κόμμα, θέτοντας τα θεμέλια για 
τη σταδιακή ακύρωση όλων των διακηρυγμένων 
αρχών. Εκεί εντοπίζεται η προδιαγεγραμμένη κα-

θοδική του πορεία, όπου πια διαπιστώνεται η ορι-
στική απόκλιση της διακηρυγμένης θεωρίας από 
την πολιτική του πρακτική.

Όμως άλλο αυτό και άλλο οι αρχές και οι στό-
χοι που αναφέρονται στην ιδρυτική μας διακήρυ-
ξη, αρχές και στόχοι που δεν έχασαν ποτέ την ιστο-
ρική τους αξία. Γι’ αυτό το κείμενο έχει διαχρονι-
κή αξία στη συνείδηση όσων αγωνίστηκαν για μια 
διαφορετική λογική κι εξέλιξη σ’ αυτόν τον τόπο. 
Αναφερόμαστε προφανώς στις δυνάμεις της λαϊ-
κής πρωτοβουλίας, της δημιουργίας, του πολιτι-
σμού, των κοινωνικών και εθνικών αγώνων. Για 
όλους αυτούς, η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη 
παραμένει ζωντανή, πηγή έμπνευσης και οραμά-
των για ένα καλύτερο μέλλον. 

∆υστυχώς για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει δυνα-
τότητα ούτε για ανάκαμψη, ούτε για ανασυγκρότη-
ση, ούτε αναγέννηση, ούτε επανίδρυση. 

Ένας πολιτικός φορέας που χάνει στην πρά-
ξη το όραμά του, την ιδεολογία του, τους στρατη-
γικούς του στόχους, μετατρέπεται σε μηχανισμό, 
που σημαίνει σε τελευταία ανάλυση ότι ο μόνος 
εναπομείνας στόχος είναι η κατάκτηση και νομή 
της εξουσίας ως  α υ τ ο σ κ ο π ό ς. Που κι αυτό 
με τη σειρά του σημαίνει ότι πάλι ο προδομένος 
ελληνικός λαός (οι νέοι μη προνομιούχοι) θα ση-
κώσει το σταυρό του μαρτυρίου, πληρώνοντας τα 
ανομήματα μια ανάξιας και αφερέγγυας ηγεσίας 

κι ενός ΠΑΣΟΚ που δεν είναι πια ΠΑΣΟΚ, αλλά 
ΑΝΤΙ - ΠΑΣΟΚ. 

Αν σήμερα λοιπόν αναζητούμε έναν πολιτι-
κό φορέα που να εκφράζει και να παλεύει με συ-
νέπεια για τις αρχές και αξίες της 3ης Σεπτέμβρη, 
αυτές σίγουρα δεν βρίσκονται πια στο ΠΑΣΟΚ. Οι 
αυταπάτες για όσους πίστεψαν στο όραμα έχουν 
ημερομηνία λήξης και τα άλλοθι για τους καιρο-
σκόπους τελείωσαν! Φτάνει πια η απάτη και ο 
εμπαιγμός. Με φθαρμένα υλικά δεν φτιάχνεις κα-
μία ανασυγκρότηση! Η κεντροαριστερά χρειάζε-
ται μια νέα αρχή με άφθαρτα υλικά, για να έχει 
προοπτική επιτυχίας.

* Παραιτήθηκε το 1977, διαπιστώνοντας ήδη τότε 
απόκλιση των διακηρυγμένων αρχών από την 
πολιτική πρακτική του Κινήματος (αριστερή φρα-
σεολογία, δεξιά πολιτική πρακτική).
** Η όλη διεργασία για την τελική μορφή της δια-
κήρυξης ξεκινάει από την εξαγγελία της πρώτης 
διακήρυξης του ΠΑΚ τον Φεβρουάριο του 1968 
από τον Α. Παπανδρέου, για να καταλήξει, μετά 
από πολύχρονες επεξεργασίες, ως τελικό κείμε-
νο. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες, 
ας ανατρέξει στο βιβλίο του ∆αμιανού Βασιλειάδη, 
Ο μύθος του Ανδρέα ή οι θεωρητικές βάσεις της 
Ένωσης Κέντρου, του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η 
πρακτική τους κατάληξη, εκδ. «Εναλλακτικές Εκδό-
σεις», Αθήνα 2007.

Ο θάνατος της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας

Ο τελευταίος κρίκος της αποβιομηχάνισης
Του Νικόλα ∆ημητριάδη

Με αφορμή την «επέτειο» από τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη

Το Αντί-ΠΑΣΟΚ

του ∆αμιανού Βασιλειάδη
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     ΕΚΛΟΓΕΣ     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Υπάρχουν άραγε εδώ που συντελείται το 
πέρασμα του αγέρα, της βροχής και της 
φθοράς;» (Γιώργος Σεφέρης, ο βασιλιάς 
της Ασίνης)

Α 
ν κάτι χαρακτηρίζει τη φετινή 
σχολική χρονιά, είναι η απόλυ-
τη σύγχυση. Σύγχυση που προ-
καλείται από τις απανωτές πρω-

τοβουλίες, νομοθετικές και διοικητικές, του 
υπουργείου Παιδείας, που λειτουργώντας 
προφανώς κάτω από την ασφυκτική πίεση των 
χρονοδιαγραμμάτων των δανειστών, έχει βαλ-
θεί να προχωρήσει σε μία ριζική αναδιοργά-
νωση του συνόλου της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, χωρίς όμως να διαθέτει ούτε τον απα-
ραίτητο μηχανισμό, ούτε τον αναγκαίο χρόνο, 
αλλά, καταπώς φαίνεται, ούτε καν τη στοιχειώ-
δη ικανότητα για κάτι τέτοιο!

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση επιχει-
ρεί, στο πλαίσιο του περιορισμού του ∆ημοσί-
ου συνολικά, 
• να περικόψει θέσεις καθηγητών και να κλεί-
σει σχολεία 
• να επιβάλει, για μία ακόμη φορά μετά την 
αποτυχημένη απόπειρα Αρσένη, τον περιορι-
σμό της γενικής παιδείας προς όφελος της κα-
τάρτισης 
•  να απαλλαγεί από διάφορες ειδικότητες εκ-
παιδευτικών που διορίστηκαν τις τελευταίες 
δεκαετίες 
• να εκχωρήσει τμήμα της πίτας της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης στους ιδιώτες, και τέλος, 
• να περιορίσει τον ρόλο των αιρετών και του 
συνδικαλισμού γενικότερα, κάνοντας το πλαί-
σιο ολοένα πιο αυταρχικό. 

Έτσι, επιχειρεί να καταστήσει πιο αυστη-
ρούς τους όρους προαγωγής στις διάφορες τά-
ξεις του γενικού λυκείου, ενώ ταυτόχρονα πε-
ριορίζει δραστικά τα μαθήματα γενικής παι-
δείας, με πιο χαρακτηριστικό τον περιορισμό 
του μαθήματος της ιστορίας, σε μία ώρα και 
μόνο στην Α' τάξη, στα επαγγελματικά λύκεια. 
Παράλληλα, ιδρύει τις Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης στη θέση των ΕΠΑΣ, χωρίς μαθή-
ματα γενικής παιδείας, στις οποίες θα μπορούν 
να εγγράφονται οι απόφοιτοι των γυμνασίων.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι, λί-
γες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς, δεν είναι ακόμη γνωστό με ποιο καθε-
στώς θα λειτουργήσει η πρώτη τάξη στα γυ-
μνάσια, τα γενικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ - ενώ 
με μία υπογραφή καταργήθηκαν οι ΕΠΑΣ - με 
ποιο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, με 
τι βιβλία, με ποιους καθηγητές και ποιους μα-
θητές! Οι αποσπάσεις από νομό σε νομό δεν 
έχουν αποφασιστεί ακόμη και χιλιάδες εκπαι-
δευτικοί είναι στην κυριολεξία με τις βαλίτσες 
τους σε ξενοδοχεία και… κάμπινγκ, περιμένο-
ντας να μάθουν σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα 
εργαστούν φέτος. Παράλληλα, χιλιάδες μαθη-
τές περιμένουν να δουν σε τι είδους σχολείο 
ή σχολή θα ακολουθήσουν την επαγγελματι-
κή ειδικότητα που επιθυμούν, την ίδια στιγμή 

που αναμένεται με βεβαιότητα πως τις επόμε-
νες μέρες θα ανακοινωθεί πως «πλεονάζουν» 
χιλιάδες καθηγητές, στο πλαίσιο της επικοινω-
νιακής πολιτικής του υπουργείου. 

Σε ό,τι αφορά τους καθηγητές, όλη αυτή η 
κατάσταση έχει οδηγήσει σε πολυδιάσπαση 
καθώς δεν θίγονται το ίδιο όλες οι ειδικότητες 
και όλοι οι καθηγητές από τα κυβερνητικά μέ-
τρα.  Έτσι,  ένα κομμάτι επιλέγει τη σιωπή και 
την αδράνεια είτε επειδή θεωρεί πως έχει εξα-
σφαλίσει τουλάχιστον ένα μίνιμουμ εργασια-
κής και μισθολογικής ασφάλειας, είτε επειδή 
βλέπει πως δεν υπάρχει κάποια πειστική εναλ-
λακτική λύση. Πιο σοβαρό παράγοντα, ωστόσο, 
αποτελεί το ότι η ελληνική κοινωνία συνολικά 
έχει χάσει το συλλογικό αγωνιστικό ήθος που 
χαρακτήριζε παλιότερες εποχές. Άλλο κομμά-
τι των εκπαιδευτικών, συνήθως το πιο αξιόλο-
γο, θέλει να αντιδράσει και προσέρχεται σε ορι-
ακά μαζικές συνελεύσεις. Στις συνελεύσεις των 
… προθύμων φαίνεται πως υπερψηφίζεται πα-
νελλαδικά η πρόταση των ΣΥΝΕΚ  (ΣΥΡΙΖΑ) 
και των Παρεμβάσεων (εξωκοινοβουλευτική 
αριστερά) για απεργία διαρκείας, μαζί με άλ-
λους κλάδους, όχι όμως χωρίς έντονο σκεπτικι-
σμό και πολλές αμφιβολίες για την επιτυχία του 
εγχειρήματος. ∆ΑΚΕ, ΠΑΣΚ και ΠΑΜΕ δεν 
φαίνεται πως προκρίνουν την απεργία διαρ-
κείας πιθανότατα με το σκεπτικό πως οι «αγώ-
νες» αυτό το διάστημα εντάσσονται σε μία γενι-
κότερη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, που επενδύει 

τελευταία σε μία «κοινωνική έκρηξη», αλλά και 
γιατί η βάση τους δεν έχει επιθυμεί τους ηρωι-
σμούς. Σ’ αυτό το τελευταίο στηρίζεται και η βε-
βαιότητα του υπουργείου πως δεν θα υπάρ-
ξουν προβλήματα στην έναρξη της σχολικής 
χρονιάς. Τα μηνύματα που παίρνει από τη φι-
λική του ∆ΑΚΕ, αλλά και το έμπειρο ΠΑΜΕ εί-
ναι πως δύσκολα θα επιτευχθεί μαζική συμμε-
τοχή σε οποιαδήποτε κινητοποίηση. 

Το αδιέξοδο που χαρακτηρίζει την πολιτι-
κή κατάσταση στη χώρα αναπόδραστα επηρε-
άζει και την κατάσταση των συνδικάτων, πόσο 
μάλλον το μεγαλύτερο και έντονα πολιτικο-
ποιημένο συνδικάτο του δημόσιου τομέα, την 
ΟΛΜΕ. Χωρίς μία πειστική εναλλακτική λύση 
για τη διακυβέρνηση του τόπου, αυτό το αδι-
έξοδο είναι προφανές ότι ευνοεί την επιβολή 
των κυβερνητικών μέτρων, καθώς οι αντιδρά-
σεις δεν είναι ούτε έντονες ούτε μαζικές.

Θα μπορούσε επομένως να πει κανείς πως 
η αντιστροφή του κλίματος μπορεί να υπάρ-
ξει μόνο εφόσον από τη μεριά της αντιπολίτευ-
σης υπάρξει επιτέλους ένα συνεκτικό, πειστι-
κό και ρεαλιστικό πρόγραμμα διεξόδου. 
Ωστόσο, είναι και ευθύνη των ίδιων των πολι-
τών, των εργαζομένων, κάθε κοινωνικής ομά-
δας, η διατύπωση μιας εναλλακτικής πρότασης 
που, επιτέλους, θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο 
της κοινωνίας, το «καλό του λαού και του τό-
που». Προϋπόθεση επομένως για να υπάρξει 
μία νικηφόρα λαϊκή κινητοποίηση, αναγκαστι-
κά μη κλαδική και άρα περιορισμένη και ατε-
λέσφορη, είναι η συμπόρευση πολλών κλά-
δων και κοινωνικών ομάδων, με κοινό στόχο 
την απελευθέρωση της χώρας. ∆ιατηρώ μεγά-
λες επιφυλάξεις εάν οι καθηγητές μπορέσουν 
να αποτελέσουν την εμπροσθοφυλακή αυτής 
της παλλαϊκής κινητοποίησης. Επειδή, ωστό-
σο, κανείς δεν μπορεί να κάνει σήμερα ασφα-
λείς προβλέψεις, πιθανόν το επόμενο διάστημα 
να μας επιφυλάξει απρόσμενες εξελίξεις. Ειδι-
κά εάν οι καθηγητές αξιοποιήσουν το συγκριτι-
κό τους πλεονέκτημα, που είναι το μορφωτικό 
επίπεδο, η έντονη πολιτικοποίηση και ο ακόμα 
(sic) μεγάλος αριθμός τους.

Νέοι και νέες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
του Άρδην, αηδιασμένοι από το τέλμα και την 
αθλιότητα που επικρατεί στους λουφαγμένους 
φοιτητικούς κύκλους, συζητούν τον τελευταίο 
καιρό την προοπτική μιας παρέμβασης στα πα-
νεπιστήμια. Μιας παρέμβασης που θα θέτει 
όλα εκείνα τα κεντρικά ζητήματα που αποσιω-
πούνται σήμερα από τον θνήσκοντα φοιτητικό 
συνδικαλισμό: 

Α) Το ζήτημα της φυγής των πτυχιούχων στο εξω-
τερικό, και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Ζήτημα το 
οποίο δεν είναι θεωρητικό, αυτή τη στιγμή βρί-
σκεται σε εξέλιξη μια απίστευτη προπαγανδι-
στική εκστρατεία, που σπρώχνει τους φοιτη-
τές και τους πτυχιούχους να εγκαταλείψουν 
τη χώρα, μέσα από συνέδρια εύρεσης εργασί-
ας στο εξωτερικό, διήμερα «ευκαιριών καριέ-
ρας» κ.ο.κ. Κανείς, ή σχεδόν κανείς, δεν θίγει 
την δραστηριότητα αυτών των νέων δουλεμπο-
ράδικων μέσα στο πανεπιστήμιο και το ότι προ-
ετοιμάζουν τη νεολαία αυτής της χώρας, ώστε 
να καταλήξουν πειθήνιοι εργαζόμενοι-μέτοι-
κοι στις μεγαλουπόλεις της ∆ύσης. 

Β) Τον αγώνα για μια νέα, πραγματικά δημόσια 
παιδεία. Έχουμε βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια 
να αντιμετωπίζουμε το δίλημμα μεταξύ της πιο 
χυδαίας νεοφιλελεύθερης εκποίησης της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και της σήψης και της 
παρακμής που αντιπροσωπεύει το παλιό, πα-
ραπαίον μοντέλο. Πολλοί σκίζουν τα ρούχα 
τους για την «υπεράσπιση» του πανεπιστημί-
ου, μόλο που στην πραγματικότητα ελάχιστα 
πράγματα υπάρχουν για να είναι κανείς πε-
ρήφανος και να τα υπερασπιστεί. Γι’ αυτό και 
πρέπει να προχωρήσουμε στην επίθεση διεκ-
δικώντας ένα άλλο, πραγματικά δημόσιο πανε-
πιστήμιο. Κι αυτό, στους καιρούς μας, σημαίνει 
ένα πανεπιστήμιο που θα προσεγγίζει τη γνώ-
ση ως ένα δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και θα 
προσφέρει ενεργά στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας μας. 

Γ) Την αμφισβήτηση της εγωκρατίας των προηγού-
μενων γενεών. Που στηρίζονταν στην καλοπέ-
ραση και την αφθονία και προώθησαν ένα πρό-
τυπο αυτιστικού νέου, που γράφει στα παλιά 
του τα παπούτσια τη χώρα και τον τόπο του και 
ενδιαφέρεται μόνο για την προσωπική του κα-
λοπέραση. Αυτό το μοντέλο έχει πεθάνει, μαζί 
με την υπόλοιπη παρασιτική φούσκα της χώ-
ρας. Τώρα, είναι σαφές, ότι αν επιθυμούμε να 
έχουμε προοπτικές για μια καλύτερη ζωή θα 
πρέπει να αγωνιστούμε μαζί με την υπόλοιπη 
κοινωνία για την ανατροπή της νέας υποδού-
λωσής μας, ενάντια στη λεηλασία του τόπου 
μας. Γι’ αυτό και η σύνδεση του φοιτητικού κό-
σμου με τις εστίες αντίστασης που υπάρχουν ή 
που δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία, εί-
ναι αποφασιστικής σημασίας ζήτημα. Να σπά-
σουμε την απομόνωση, να χτυπήσουμε την αδι-
αφορία, να ξανακάνουμε πολίτες αυτούς που 
σήμερα προορίζονται να ζήσουν ως υπήκο-
οι, δούλοι, ζητιάνοι και πτωχευμένοι κατανα-
λωτές.  

Πάνω σε αυτή τη βάση, θα βρεθούμε την Πέμπτη,  
12 Σεπτέμβρη, στο στέκι της Κίνησης στην Θεσ-
σαλονίκη, στις 7μ.μ.,, ώστε να συζητήσουμε 
τις προοπτικές μιας φοιτητικής παρέμβασης. 

Θεσσαλονίκη: 
Ραντεβού για 
μια φοιτητική 
παρέμβαση

Ο κομβικός Σεπτέμβρης
Υπουργείο Παιδείας και συνδικαλιστικό κίνημα

Σε ό,τι αφορά τους καθηγητές, όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε πολυδιάσπαση

Του Τάσου Χατζηαναστασίου
φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Ναυπλίου

“ 

Λίγες μέρες πριν την 

έναρξη της σχολικής 

χρονιάς, δεν είναι ακό-

μη γνωστό το πως θα 

λειτουργήσει η πρώτη 

τάξη στα Γυμνάσια
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H συζήτηση για το Κυπριακό είχε μπει 
στο ψυγείο τους τελευταίους μήνες, 
λόγω της επιβολής του μνημονίου, του 
κουρέματος των καταθέσεων και όλων 
εκείνων που συνέβησαν με το Γιούρο-
γκρουπ από το Μάρτη μέχρι και το κα-
λοκαίρι. Τώρα, και λίγο πριν την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμε-
σα στις δύο πλευρές –που μάλλον ξεκι-
νούν τον Οκτώβρη– η Κύπρος επανήλθε 
ξανά στον αστερισμό του εθνικού ζητή-
ματος, από πολύ δυσχερέστερη θέση εί-
ναι η αλήθεια. 

Η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη, συ-
νεχίζοντας την αποδεδειγμένα 
αποτυχημένη και αυτοκτονική 
πολιτική Χριστόφια, επιχείρησε 

για άλλη μια φορά να εκβιάσει την καλή θέ-
ληση της τουρκικής πλευράς. Έτσι, κατέθεσε 
ορισμένες προτάσεις που αφορούν κυρίως 
την περιοχή της Αμμοχώστου: Να ανοίξει το 
λιμάνι της πόλης και να επιστρέψουν οι κά-
τοικοι των Βαροσίων, υπό την εποπτεία του 
ΟΗΕ. Θέτοντας αυτούς ως όρους, ο Αναστα-
σιάδης διαμηνύει ότι αποδέχεται σε αντάλ-
λαγμα να ανοίξει το δρόμο στο ελεύθερο 
εμπόριο από τα κατεχόμενα και να αναγνω-
ρίσει τη λειτουργία του αεροδρομίου της Τύ-
μπου.

Ξεκινάει έτσι μια διαδικασία όπου το 
κυπριακό ζήτημα κονιορτοποιείται σε επι-
μέρους ανταλλάγματα και έτσι αίρεται στην 
πράξη οποιαδήποτε διάσταση εισβολής και 
κατοχής. Είναι σαν να έχει αναποδογυρίσει 
η διαδικασία επιβολής ενός νέου σχεδίου 
Ανάν, να υλοποιούνται διαδοχικά και εν εί-
δει «προϋποθέσεων» οι όροι του και, στο τέ-
λος, αφού οι μέριμνές του θα έχουν ήδη γίνει 
πραγματικότητα, να έρθει μια γενική σύμβα-
ση και να τις επικυρώσει. 

Με αυτό τον τρόπο ο Αναστασιάδης συ-
μπράττει σ’ ένα έξυπνο αγγλοσαξονικό σχέ-
διο περικύκλωσης του κυπριακού ελλη-
νισμού, το οποίο ακολουθεί αυτό που όλοι 
γνωρίσαμε ως «μέθοδο βρασμού του βατρά-
χου»: Αντί να τον πετάξεις στο βραστό νερό, 
όπου θα καεί και θα πηδήξει αμέσως έξω, 
τον βάζεις στην κατσαρόλα και αυξάνεις στα-
διακά τη θερμοκρασία, οπότε ο βάτραχος 
καταλήγει βραστός δίχως να το καταλάβει. 
Το ίδιο κάνουν, οι νέοι αποικιοκράτες, με 
τους Έλληνες της Κύπρου. Το ΟΧΙ στο σχέ-
διο Ανάν απέδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να 
επιβληθεί ένα σχέδιο μονομιάς, γι’ αυτό το 
προωθούν κομμάτι-κομμάτι, υπόγεια, και με 
διάφορες προφάσεις. 

Τόσο οι Αμερικάνοι, όσο και οι κυβερ-
νήσεις Σαμαρά-Αναστασιάδη, πιστεύουν ότι 
οι Τούρκοι θα συναινέσουν σε αυτές τις πα-

ραχωρήσεις. Μέχρι τώρα, όμως, έχει φανεί 
το αντίθετο. Η άλλη πλευρά, κάνει τη δύσκο-
λη κάθε φορά που κατατίθενται τέτοιες προ-
τάσεις, ενώ την επομένη τις λαμβάνει υπόψη 
ως αφετηρία και διεκδικεί ακόμα περισσότε-
ρα. Έτσι η ελληνική πλευρά διολισθαίνει δι-
αρκώς σε ολοένα και πιο υποχωρητικές θέ-
σεις.  

Κάπως έτσι, έχουμε απειλούμεθα από το 
φάσμα της αμμοχωστοποίησης του Κυπρια-
κού. Και είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετω-
πίσουμε διάφορες εθελόδουλες φωνές κυ-
βερνητικών παπαγάλων, που προσπαθούν 
να μας πείσουν ότι η παραπαίουσα κυπρια-
κή οικονομία θα ανθίσει μέσα από το άνοιγ-
μα του λιμανιού της Αμμοχώστου. Είναι οι 
ίδιοι που, πριν την οικονομική κρίση, δια-
βεβαίωναν ότι ο δυναμισμός της κυπριακής 

οικονομίας θα καταπιεί τα κατεχόμενα, στην 
περίπτωση της «επανένωσης». Τώρα, υπο-
στηρίζουν το αντίθετο –ότι η χρεοκοπημένη 
Κύπρος έχει ανάγκη τα κατεχόμενα για να 
επιβιώσει. Εκεί φτάσαμε.  

Έτσι, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να 
γίνει ορατή η θανάσιμη επικινδυνότητα της 
αμμοχωστοποίησης του Κυπριακού. Ού-
τως ή άλλως, αν προχωρήσουν οι προτά-
σεις Αναστασιάδη, θα μπει αναμφίβολα τα-
φόπλακα στις διεκδικήσεις των υπόλοιπων 
προσφύγων: ∆ιότι είναι προφανές ότι, μετά 
από μια τέτοια συνδιαλλαγή και συμφωνία, 
η Μόρφου, η Κερύνεια, η Καρπασία και η 
κατεχόμενη Λευκωσία θα αποτελούν πλέ-
ον αναγνωρισμένα κομμάτια του ψευδοκρά-
τους, αφού η κατοχή θα έχει εξορκιστεί μέσα 
από την ανταλλαγή της Αμμοχώστου.

Οι προτάσεις του Αναστασιάδη εγκαινι-
άζουν τη νέα, ύστατη μάχη, που πρέπει να 
δοθεί για τη διάσωση των Ελλήνων της Κύ-
πρου. Ειδάλλως, το καθεστώς no man's land 
του Βαρωσίου αποτελεί ένα πρόπλασμα για 
το μελλοντικό καθεστώς όλου του νησιού. 
Και μάλιστα στην καλύτερη περίπτωση, κα-
θώς οι νεοθωμανοί μας επιφυλάσσουν άλλα, 
ακόμα πιο σοβινιστικά σχέδια. 

Για την αμμοχωστοποίηση 
Με τις προτάσεις Αναστασιάδη νομιμοποιείται το ψευδοκράτος και η εισβολή-κατοχή

Ξεκινάει έτσι μια διαδικασία όπου το κυπριακό ζήτημα κονιορτοποιείται σε επιμέρους 
ανταλλάγματα και έτσι αίρεται στην πράξη οποιαδήποτε διάσταση εισβολής και κατοχής.

Του Αλέκου Μιχαηλίδη 

“ 

O Αναστασιάδης 

συμπράττει σ’ ένα 

έξυπνο αγγλοσαξονικό 

σχέδιο 

περικύκλωσης του 

κυπριακού ελληνισμού

Την πλήρη αποτυχία των μνημονιακών πολιτι-
κών στην αντιμετώπιση της κρίσης επισημαί-
νει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με την ετήσια έκ-
θεση του για την ελληνική οικονομία και την 
απασχόληση, επιβεβαιώνενται με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο η αποτυχία των μνη-
μονιακών πολιτικών. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ασκούμενες πολι-
τικές την περίοδο 2010-2013 οδήγησαν την 
ελληνική οικονομία και το βιοτικό επίπεδο 
της πλειονότητας των πολιτών στο μακρινό 
παρελθόν.

Η ανεργία επέστρεψε στα επίπεδα του 1961, ενώ 
οι εκτιμήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το τέλος του 
2013 και το 2014 είναι δυσοίωνες. Συγκε-
κριμένα, εκτιμάται ότι η ανεργία θα αυξηθεί 
και έως το τέλος του 2013 θα αγγίξει το 29% 
- 30%, ενώ τον επόμενο χρόνο θα φτάσει στο 
ποσοστό του 31,5%.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι μισθωτοί, την τε-
λευταία τριετία, από μειώσεις των αποδοχών 
τους και από τις φορολογικές επιβαρύνσεις 
έχασαν 37 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στη μεί-
ωση της εγχώριας ζήτησης κατά 31,3%, επι-
στρέφοντας στο επίπεδο του έτους 1994 (19 
χρόνια πριν), ενώ η αγοραστική δύναμη των 
αποδοχών τους την ίδια περίοδο 2010-2013 
μειώθηκε 37,2%, επιστρέφοντας στα επίπε-
δα του 2000.

Οι κοινωνικές δαπάνες (συντάξεις, δαπάνες 
υγείας και προνοιακές μεταβιβάσεις) μειώ-
θηκαν από 23,9% του ΑΕΠ (55,2 δισ. ευρώ) 
το 2009 σε 22% του ΑΕΠ (40,3 δισ. ευρώ) το 
2013, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 
26,99%, ανάλογη με τη μείωση του ΑΕΠ την 
περίοδο 2009-2013.

Η πρόταση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ανάσχεση της 
ύφεσης και την έξοδο από την κρίση εστιάζει 
στην αύξηση του κατώτατου μισθού και τεκ-
μηριώνεται με μετρήσιμα μεγέθη. Η αύξηση 
του κατώτατου μισθού από τα 586 ευρώ στα 
751 ευρώ (κατάργηση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου του Φεβρουαρίου 2012) 
θα συμβάλει κατά τον πρώτο χρόνο σε αύ-
ξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 0,75%, του 
ΑΕΠ κατά 0,5% και της απασχόλησης κατά 
7.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η ανάσχεση της ύφεσης τον πρώτο χρόνο, διά 
μέσου της αύξησης του κατώτατου μισθού, 
ενισχυόμενη από την αναδιάρθρωση του 
χρέους (δραστική, γιατί η ήπια αναδιάρθρω-
ση παρατείνει την ύφεση και απομακρύνει 
τις προοπτικές ανάπτυξης), τη ρευστότητα 
της οικονομίας, την ουσιαστική και αποτελε-
σματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
και εισφοροδιαφυγής και την επενδυτική 
(δημόσια - ιδιωτική) δραστηριότητα, θα συμ-
βάλει επιπρόσθετα σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 
1,7% τον χρόνο και σε αύξηση της απασχόλη-
σης κατά 25.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 
(3%-4% τον χρόνο) σε ορίζοντα μιας πενταετί-
ας θα θέσει σε χρήση και το παραγωγικό δυ-
ναμικό που σήμερα αργεί και ανέρχεται στο 
15% του ΑΕΠ περίπου και θα συμβάλει στην 
αύξηση της απασχόλησης κατά 7%-10%, δη-
λαδή κατά 250.000 άτομα.

Ακόμη και αυτά να γίνουν όμως, σύμφωνα με 
την έκθεση, θα απαιτηθεί μία εικοσαετία για 
τη δημιουργία περίπου 1 εκατ. θέσεων εργα-
σίας, που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Στο 31,5% 
η ανεργία το 
2014!
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Για πρώτη φορά στη διάρ-
κεια των δύο ετών της συρια-
κής σύγκρουσης, οι ΗΠΑ ανα-
φέρθηκαν στην ιερή αγελά-
δα της «χερσαίας επέμβασης». 
Ο υπουργός Εξωτερικών Τζόν 
Κέρι ομολόγησε ότι το αμερι-
κάνικο κογκρέσο θα πρέπει να 
εγκρίνει τη χρήση των αμερι-
κανικών χερσαίων στρατευμά-
των, παρ' όλο που η κυβέρνη-
ση Ομπάμα μπορεί να μην προ-
τίθεται να προσφύγει σε μια τέ-
τοια κίνηση. 

Π 
ρόκειται για ένα ση-
μείο καμπής στο ταχέ-
ως αναπτυσσόμενο σε-
νάριο της αμερικανικής 

στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. 
Τη σχετική αναφορά έκανε  με ιδι-
αίτερη οξύτητα σε μια ακρόαση του 
κογκρέσου ο Κέρι, την Τρίτη 3 Σε-
πτεμβρίου, με τον υπουργό Άμυ-
νας Τσακ Χέιγκελ και τον στρατηγό 
Μάρτιν Ντέμπσεϊ, διοικητή του αμε-
ρικάνικου ΓΕΕΘΑ, να κάθονται δί-
πλα του.

Η προσεκτική χρήση των λέξε-

ων από τον Κέρι καταδεικνύει ότι η 
ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων 
στη Συρία λαμβάνεται πολύ σοβαρά 
υπόψη από τον Λευκό Οίκο: «∆εν 
θέλω να αποκλείσω από το τραπέ-
ζι μια επιλογή που μπορεί να υιοθε-
τήσει ή όχι ο πρόεδρος των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών προκειμένου να δια-
φυλάξει τη χώρα μας», είπε ο Κέρι. 

Έπειτα συνέχισε, για να προσθέ-
σει ότι ο πρόεδρος Ομπάμα μπορεί 
να εξασκήσει μια τέτοια επιλογή του 
να αναπτύξει χερσαία στρατεύμα-
τα στη Συρία, αν υπάρχει μια ενδε-
χόμενη απειλή να πέσουν στα χέρια 
εξτρεμιστών  χημικά όπλα. Όπως το 
έθεσε, 

«Στην περίπτωση που η Συ-
ρία καταρρεύσει, για παράδειγμα, ή 
στην περίπτωση που υπάρχει κίν-
δυνος να πέσουν στα χέρια της (θυ-
γατρικής της Αλ Κάιντα) Αλ-Νούσρα 
χημικά όπλα, ή σε οποιονδήποτε άλ-
λον, είναι σαφώς προς το συμφέρον 
των συμμάχων και όλων μας –των 
Βρετανών, των Γάλλων και των υπο-
λοίπων– να μην επιτρέψουμε να κα-
ταλήξουν αυτά τα όπλα μαζικής κα-
ταστροφής στα χέρια χειρότερων 
στοιχείων» 

Παρά το γεγονός ότι η ανάληψη 
στρατιωτικής δράσης εναντίον της 
Συρίας διατηρεί πενιχρή υποστήρι-
ξη μεταξύ της αμερικανικής κοινής 

γνώμης, και παρά τις μικρές εστί-
ες αντίστασης στο καπιτώλιο, είναι 
μάλλον δεδομένο ότι το κογκρέσο 
θα υποστηρίξει τη στρατιωτική δρά-
ση των ΗΠΑ εναντίον της Συρίας. 

∆ύο κορυφαίοι Ρεπουμπλικά-
νοι, ο εκπρόσωπος Τύπου Τζον 
Μπόνερ και ο ηγέτης της πλειοψη-
φίας Έρικ Κάντορ έχουν ήδη εκφρά-
σει την υποστήριξή τους στην από-
φαση του Ομπάμα να χτυπήσει τη 
Συρία. Ο Μπόνερ δήλωσε στους ρε-

πόρτερ: 
«Μόνον οι ΗΠΑ έχουν τη δυ-

νατότητα και τις δυνάμεις να στα-
ματήσουν τον Άσαντ και να προει-
δοποιήσουν άλλους ανά τον πλανή-
τη ότι αυτού του τύπου η συμπερι-
φορά δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. 
Πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου θα 
υποστηρίξουν αυτήν την έκκληση 
για δράση». 

Υπήρχαν διαρροές από την προ-
ηγούμενη εβδομάδα ότι το μυα-

λό του Ομπάμα δουλεύει σατανικά, 
και ότι ήδη σκεφτόταν το αδιανόη-
το* δηλαδή την αποστολή χερσαίων 
αμερικανικών στρατευμάτων σ’ έναν 
ακόμα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 
Έτσι, η πρόταση της κυβέρνησής 
του προς το αμερικανικό κογκρέσο 
φέρει τον τίτλο Αδειοδότηση για τη 
Χρήση Στρατιωτικής ∆ύναμης, και 
επιτρέπει στον πρόεδρο να χρησι-
μοποιήσει τις ένοπλες δυνά-
μεις «όπως θεωρεί αναγκαίο 

          ΣΥΡΙΑ: ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ                

»

Του Μ.Κ. Μπατρακουμάρ*

Ο Ομπάμα δοκιμάζει το νερό
Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι Αμερικάνοι σκέφτονται πολύ σοβαρά αυτό που

Συρία: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε
Η Ελλάδα προτιμάει να σέρνεται πίσω από τις αυτοκτονικές επιλογές της ∆ύσης αντί να κάνει αυτόνομη πολιτική

Ο υπ. εξ. Τζ. Κέρι ομολόγησε ότι το αμερικάνικο κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη χρήση χερσαίων στρατευμά-
των, παρ' όλο που η κυβέρνηση Ομπάμα μπορεί να μην προτίθεται να προσφύγει σε μια τέτοια κίνηση. 

»

Του Σωτήρη Ρούσσου
Αναπληρωτή καθ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μετά την επισπεύδουσα και χωρίς σύ-
νεση δήλωση της κυβέρνησης για συμ-
μετοχή στην αμερικανική επίθεση κατά 
του ασαντικού καθεστώτος, πολλοί έθε-
σαν το ερώτημα ποια θα ήταν η ορθή πο-
λιτική: να μείνουμε έξω από αυτήν την 
περιπέτεια χάνοντας κάθε πρωτοβουλία 
έναντι της γείτoνος ή να σπεύσουμε να 
δηλώσουμε προθυμία στα κελεύσματα 
της υπερδύναμης αναμένοντας να  κερ-
δίσουμε από τα αποφάγια (leftovers) της 
ερντογανικής στρατηγικής; 

Θ 
α επιχειρήσουμε να δούμε 
ποια θα ήταν η ορθότερη από 
πλευράς εθνικού συμφέρο-
ντος πολιτική, με συγκεκρι-

μένα βήματα και πρακτικές προτάσεις. 
Πρώτα έπρεπε να τεθούν οι στόχοι της 

ελληνικής πολιτικής. Ο στόχος δεν θα ήταν 
βέβαια ο τερματισμός της σύγκρουσης. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν μαξιμαλιστικό και τελικά ατε-
λέσφορο. Οι στόχοι θα ήταν τέσσερις. Πρώ-
τον, η ανάδειξη της χώρας ως μεσολαβητι-
κού διαύλου σε περιφερειακό επίπεδο, δεύ-
τερον, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης και του προσφυγικού ρεύματος, τρί-
τον, η ανάδειξη της ανάγκης προστασίας 
και στήριξης των χριστιανικών πληθυσμών 
στη Συρία και γενικότερα  στη Μέση Ανα-
τολή, και τέταρτον, η αποσόβηση γεωπολιτι-
κών εξελίξεων που θα έβαζαν σε κίνδυνο τη 
θέση της Κύπρου και θα έθεταν εν αμφιβό-
λω τις προοπτικές εκμετάλλευσης  των φυ-
σικών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Ο σχεδιασμός της υλοποίησης των στόχων 
αυτών θα  μπορούσε να ανατεθεί σε μια ει-
δική ομάδα (task force) από εκπροσώπους 
της πολιτικής ηγεσίας, διπλωμάτες και ει-
δικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Η ομάδα 
αυτή θα προχωρούσε στην επιστημονική 
καταγραφή της κατάστασης και θα πρότεινε 

επιμέρους κινήσεις.
∆εύτερον, θα έπρεπε να πραγματοποιη-

θούν επισκέψεις της ηγεσίας του υπουργεί-
ου Εξωτερικών, του υπουργού ή των υφυ-
πουργών, σε όλες τις χώρες που εμπλέκο-
νται στη συριακή κρίση έμμεσα ή άμεσα. Οι 
επισκέψεις αυτές δεν θα απέκλειαν κανέ-
ναν, θα περιελάμβαναν δηλαδή τη Βηρυτό, 
το Αμμάν, το Τελ Αβίβ, την Ντόχα, τη Ριάντ, 
την Άγκυρα και την Τεχεράνη. Σημαντικοί 
ειδικοί απεσταλμένοι (π.χ. πρώην υπουργοί 
με προηγούμενη εμπειρία στην περιοχή) 
θα μπορούσαν να έχουν επαφές με το συ-
ριακό καθεστώς. Επίσης, ειδικοί απεσταλμέ-
νοι θα αναλάμβαναν εκτεταμένες επαφές με 
πλευρές της συριακής αντιπολίτευσης και 
θα εγκαθιστούσαν σταθερές σχέσεις επικοι-
νωνίας. Βέβαια οι επαφές σε υπουργικό επί-
πεδο θα έπρεπε να γίνουν και με τις ΗΠΑ 
και Ρωσία. Οι επισκέψεις θα καθιστούσαν τη 
χώρα προνομιακό συνομιλητή και δίαυλο 
προς την Ε.Ε., ιδιαίτερα μάλιστα αν σκεφτεί 
κανείς τη δυνατότητα της Ελλάδας να έχει 

καλές σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέρη 
της σύγκρουσης. 

Τρίτον, η Αθήνα θα μπορούσε να συγκα-
λέσει μια συνάντηση (όχι σύνοδο) όλων των 
ορθόδοξων προκαθημένων στη Μέση Ανα-
τολή για να συζητηθεί το ζήτημα των συνε-
πειών των αραβικών εξεγέρσεων στη Μέση 
Ανατολή στη ζωή και την ίδια την ύπαρξη 
των χριστιανικών κοινοτήτων. Η σύσκεψη 
αυτή θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ένα 
παρατηρητήριο για τις χριστιανικές κοινό-
τητες στην περιοχή, σε συνεργασία με τον 
ΟΗΕ και την Ε.Ε.

Τέταρτον, αφού θα είχε περατωθεί ο κύ-
κλος των διαβουλεύσεων και των επαφών 
με όλες τις πλευρές, η Ελλάδα θα έπρεπε να 
ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβου-
λίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. με θέμα 
τη συριακή κρίση. Η Ελλάδα θα μπορούσε 
εκεί να καταθέσει δύο βασικές προτάσεις. 
Πρώτον, τη δημιουργία ενός ενιαίου κώδι-
κα συμπεριφοράς (code of conduct) 
απέναντι στη συριακή κρίση και τη 
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και απαραίτητο… προκειμέ-
νου να:

 (1) αποτρέψει ή να αποθαρρύνει 
τη χρήση ή τη διάδοση (συμπερι-
λαμβανομένης της μεταφοράς τρο-
μοκρατικών ομάδων ή άλλων κρα-
τικών ή μη κρατικών παραγόντων)  
στο εσωτερικό, προς ή από τη Συ-
ρία, όπλων μαζικής καταστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων των χημι-
κών ή βιολογικών όπλων, ή μερών 
ή υλικών που χρησιμοποιούνται σε 
τέτοια όπλα, ή

(2) προστατέψει τις ΗΠΑ, τους 
συμμάχους και τους εταίρους τους 
ενάντια σε μια ενδεχόμενη απειλή 
που τίθεται από τέτοια όπλα. [ ]

Σίγουρα, οι περιφερειακοί σύμ-
μαχοι των ΗΠΑ –ειδικότερα η Σα-
ουδική Αραβία, η Τουρκία και το 
Ισραήλ– αισθάνονταν τρομερά απο-
καρδιωμένοι που ο Ομπάμα θα 
προσέφευγε στην «περιορισμένη 
δράση» που επανειλημμένα υπο-
σχέθηκε ενάντια στο συριακό καθε-
στώς, μια κίνηση που όχι μόνο θα 
άφηνε ανέγγιχτη την τροπή του εμ-
φυλίου πολέμου, αλλά θα αποτύχαι-
νε να γείρει τη στρατιωτική ισορρο-
πία προς όφελος των ανταρτών. Ο 
χειρότερος φόβος αυτών των συμ-
μάχων ήταν ότι το συριακό καθε-
στώς θα επιβίωνε ενός μπαράζ πυ-
ραυλικών επιθέσεων και ο πρόε-

δρος Μπασάρ Αλ Άσαντ θα έβγαι-
νε νικητής, έχοντας επιβιώσει μιας 
αμερικανικής επίθεσης. 

Ένα άλλο βασικό στοιχείο κρι-
τικής εναντίον της «περιορισμένης 
δράσης» είναι ότι δεν θα επιλύσει 
τίποτα και οι ΗΠΑ θα εμφανιστούν 
ως μια αναποτελεσματική και αδέ-
ξια υπερδύναμη, πράγμα το οποίο 
θα περιόριζε σημαντικά τη δυνα-
τότητά τους να επηρεάσουν τη μελ-
λοντική πορεία του εμφυλίου πο-
λέμου, ή να παίξουν αποφασιστικό 
ρόλο στα ζητήματα της Μέσης Ανα-

τολής. Έτσι, έχουν εκφραστεί επιφυ-
λάξεις και φόβοι ότι το Ιράν μπορεί 
να γίνει ανεξέλεγκτο, εάν η θέση των 
ΗΠΑ αποδυναμωθεί σε αυτή την 
κρίσιμη καμπή.  

Κυρίως, η εισήγηση του Πεντα-
γώνου προς τον Λευκό Οίκο ήταν 
ότι υπάρχει υψηλό ρίσκο για τις 
ΗΠΑ να επέμβουν στη Συρία, έχο-
ντας το ένα χέρι δεμένο πίσω στην 
πλάτη. Το στρατιωτικό δόγμα των 
ΗΠΑ ευνοεί συστηματικά τη μέγι-
στη χρήση της ισχύος προκειμένου 
να επιτευχθεί υπεροχή έναντι του 

εχθρού.  
Ένα μεγάλο 

εμπόδιο που έχει 
θέσει ο Ντέμπσεϊ 
είναι σε σχέση με 
το οικονομικό κό-
στος μιας ολοκλη-
ρωμένης στρατιω-
τικής επέμβασης. 
Είναι αυτονόητο ότι 
οι πλούσιοι πετρε-
λαιάδες σύμμαχοι 
των ΗΠΑ στον Κόλ-
πο, για τα καθεστώ-
τα των οποίων στο 
κάτω κάτω της γρα-
φής το ζήτημα είναι 
πάνω απ’ όλα μια 
πάλη ζωής και θα-
νάτου, θα προσφερ-

θούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέ-
ρος της οικονομικής επιβάρυνσης. [] 

Ένα σύνολο παραγόντων έχουν 
ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς 
του Ομπάμα. Θεωρούνταν δεδομέ-
νο ότι ο Ομπάμα δεν θα διάβαινε τον 
Ρουβίκωνα αναπτύσσοντας χερσαία 
στρατεύματα στη Συρία υπό οποια-
δήποτε περίσταση. Ως και άνθρω-
ποι με βαρύτητα λόγου, που επηρε-
άζουν την κοινή γνώμη, όπως ο γε-
ρουσιαστής Τζον Μακέιν, ανατρί-
χιασε ακόμα και στο άκουσμα της 
πρότασης περί «χερσαίας επέμβα-

σης». 
Αλλά τα προσεκτικά σχόλια του 

Κέρι την Τρίτη, δείχνουν πέραν πά-
σης υποψίας ότι αυτό μπορεί να 
αλλάζει δραματικά. Θεωρητικά, ο 
Ομπάμα δεν μπορεί να αντιμετωπί-
σει την κριτική ότι είναι αδύναμος, 
ότι είναι αναποφάσιστος, ότι προτι-
μάει να κινεί τα νήματα από το πα-
ρασκήνιο και πάει λέγοντας. Μπορεί 
να μην ήταν αυτή η προεδρική κλη-
ρονομιά που ο Ομπάμα αναζητούσε 
μετά από δυο θητείες στην εξουσία, 
όταν ξεκινούσε από το Σικάγο για 
να αναλάβει τον Λευκό Οίκο. Και, 
όμως, αυτή επιβάλλεται από φίλους 
και συμμάχους –και την πίεση των 
περιστάσεων. ∆εν μπορεί όμως να 
ξεφύγει από τις ευθύνες του. Είναι, 
δίχως αμφιβολία, σε τελευταία ανά-
λυση, δική του επιλογή, εάν και όπο-
τε παρθεί, και ως τέτοια θα καταγρα-
φεί στα βιβλία της ιστορίας.             

*Ο πρέσβης MK Μπαντρακουμάρ 
υπηρέτησε ως διπλωμάτης για λο-
γαριασμό της Ινδίας, πάνω από 29 
χρόνια, σε θέσεις όπως εκείνη του 
πρέσβη στο Ουζμπεκιστάν (1995-
1998) και στην Τουρκία ( 1998-
2001).

                    ΣΥΡΙΑ: ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ                

»

» συγκρότηση μιας ενιαίας ευρωπαϊ-
κής στρατηγικής απέναντι στις αρα-
βικές εξεγέρσεις. Στα πλαίσια αυτής 

της στρατηγικής θα έπρεπε να δημιουργη-
θεί θέση Ειδικού Απεσταλμένου με ειδική 
ομάδα, κατά τα πρότυπα της δημιουργίας 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την Ειρηνευ-
τική ∆ιαδικασία στη Μέση Ανατολή τη δε-
καετία του 1990. ∆εύτερον, την έναρξη μιας 
σοβαρής συζήτησης για την αντιμετώπιση 
του προσφυγικού ζητήματος και την απαρ-
χή μιας γενναίας αναθεώρησης του κανο-
νισμού ∆ουβλίνο ΙΙ για τον αναλογικό επι-
μερισμό του προσφυγικού σε όλα τα κράτη-
μέλη.

Τα παραπάνω θα καθιστούσαν τη χώρα 
μας σημαντικό εποικοδομητικό παίκτη στην 
περιοχή, με ρόλο που θα εκπήγαζε από πο-
λιτικές αρχών και σεβασμού του διεθνούς 
δικαίου και όχι από ηγεμονικές αξιώσεις 
όπως αυτές γειτόνων της Συρίας. Αυτή η 
θέση θα αναβάθμιζε την Ελλάδα, ιδιαίτερα 
μάλιστα τώρα που οι μετοχές της Τουρκίας 

είναι σε σταθερή πτώση στο πολιτικό χρη-
ματιστήριο της περιοχής και όχι μόνο. Τέ-
λος, θα δημιουργούσε τις καλύτερες προϋ-
ποθέσεις για λύσεις σε κρίσιμα προβλήμα-
τα όπως αυτό της αναθεώρησης του ∆ουβλί-
νο ΙΙ.

Και αν κάποιος θέσει το ζήτημα της έλ-
λειψης κονδυλίων στη μνημονιακή διακυ-
βέρνηση, υπάρχουν απαντήσεις. Μόνο οι 

πόροι για τη μετακίνηση 4.500 δυνάμεων 
ασφαλείας στη ∆ΕΘ για την καταστολή των 
κινητοποιήσεων  και  για ανάλογες μετακι-
νήσεις χιλιάδων ανδρών ΜΑΤ για να προ-
στατέψουν, λόγου χάριν, τις χρυσοθηρικές 
εταιρείες στη Χαλκιδική, θα αρκούσαν για 
την υλοποίηση μιας συγκροτημένης εξωτε-
ρικής πολιτικής απέναντι στη συριακή κρί-
ση.

Αντί όλων αυτών, οι κυβερνήσεις Πα-
πανδρέου και Σαμαρά αναλώθηκαν σε μια 
μονομανία επισκέψεων στο Ισραήλ, αφήνο-
ντας όλους τους άλλους να αλωνίζουν στη 
Ανατολική Μεσόγειο. Η ενίσχυση των σχέ-
σεων με το Ισραήλ είναι επιθυμητή στο μέ-
τρο που δεν συγκρούεται με τις πάγιες θέ-
σεις της Ελλάδας για την τήρηση του διε-
θνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότη-
τας και  όταν δεν στοχεύει τρίτες χώρες. ∆εν 
μπορεί όμως μόνο με αυτή τη συνεργασία 
να παίξει η Ελλάδα τον ρόλο που της αξίζει 
στην Μεσόγειο. Αν και έχει χαθεί πολύτιμος 
χρόνος, η συνέχιση της συριακής κρίσης και 
οι περίπλοκες συνθήκες που θα δημιουρ-
γηθούν μετά από μια αμερικανική επέμβα-
ση, συνηγορούν στην ανάληψη πρωτοβου-
λιών από την Ελλάδα όπως αυτές που ανα-
λύθηκαν. ∆εν φαίνεται όμως να υπάρχει η 
απαραίτητη πολιτική βούληση για πραγμα-
τικά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

του συριακού Ρουβίκωνα
μέχρι χθες ήταν αδιανόητο: Μια χερσαία επέμβαση στη Συρία
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Γκούτα, Συρία. Καθώς προετοι-
μάζεται η μηχανή μιας καθοδη-
γούμενης από τις ΗΠΑ στρατι-
ωτικής επέμβασης στη Συρία, 
ακολουθώντας την επίθεση με 
χημικά που πραγματοποιήθη-
κε την προηγούμενη εβδομά-
δα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους 
μπορεί να στοχεύουν σε λάθος 
πλευρά.  

Σ 
υνεντεύξεις με ανθρώ-
πους στη ∆αμασκό και 
το Γκούτα, προάστιο της 
συριακής πρωτεύου-

σας, όπου η ανθρωπιστική οργά-
νωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπο-
στήριξε ότι τουλάχιστον 355 άν-
θρωποι σκοτώθηκαν κατά την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, από αυτό που 
πιστεύεται ότι είναι νευροτοξικό αέ-
ριο, καταδεικνύουν κάτι τέτοιο.  

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, 
καθώς και η Αραβική Σύνοδος, 
έχουν κατηγορήσει το καθεστώς 
του Σύρου προέδρου Μπασάρ Αλ 
Άσαντ για την εξαπόλυση της χημι-
κής επιθέσεως, που στόχευε κυρί-
ως αμάχους. Τα αμερικανικά πλοία 
σταθμεύουν στη Μεσόγειο, έτοιμα 
να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιθέ-
σεις εναντίον της Συρίας, ως αντί-
ποινα για την επίθεση με μαζικά 
χημικά όπλα. Οι ΗΠΑ και οι λοιποί 
δεν ενδιαφέρονται να εξετάσουν 
το όποιο αντίθετο στοιχείο, ενώ ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Τζον Κέρι δήλωσε, την προηγούμε-
νη ∆ευτέρα, ότι η ενοχή του Άσαντ 
ήταν μια ετυμηγορία ήδη ξεκάθαρη 
σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ωστόσο, έπειτα από δεκάδες 
συνεντεύξεις με γιατρούς, κατοί-
κους της Γκούτα, μαχητές της αντι-
πολίτευσης και των οικογενειών 
τους, προκύπτει μια διαφορετική 
εικόνα. Πολλοί πιστεύουν ότι μια 
συγκεκριμένη ομάδα ανταρτών πα-
ρέλαβε χημικά όπλα μέσω του αρ-
χηγού πληροφοριών της Σαουδι-
κής Αραβίας, πρίγκιπα Μπαντάρ 
Μπιν Σουλτάν, και είναι υπεύθυ-
νη για τη διεξαγωγή της επίθεσης 
με αυτά. 

«Ο γιος μου ήρθε πριν από δύο 
βδομάδες, ρωτώντας με τι πιστεύω 
ότι είναι τα όπλα που του ζητήθη-
κε να μεταφέρει», λέει ο Αμπού 
Αμπντέλ Μονέιμ, κάτοικος του 
Γκούτα και πατέρας ενός αντάρτη 
που πολεμάει εναντίον του Άσαντ.

Ο Αμπντέλ Μονέιμ υποστηρί-
ζει ότι ο γιός του και άλλοι δώδεκα 
αντάρτες σκοτώθηκαν στο εσωτερι-

κό ενός τούνελ που χρησιμοποιού-
σαν για να αποθηκεύουν όπλα που 
τους παρείχε ένας Σαουδάραβας 
ένοπλος, γνωστός ως Αμπού Αγιέ-
σα, που ηγούνταν ενός αντάρτικου 
τάγματος. Ο πατέρας περιέγραψε 
τα όπλα, τα οποία κατά τα λεγόμενά 
του είχαν μια σωληνοειδή μορφή, 
ενώ άλλα ήταν σαν μεγάλη μποτί-
λια αερίου. 

Κάτοικοι του Γκούτα δήλωσαν 
ότι οι αντάρτες χρησιμοποιούσαν 
τζαμιά και ιδιωτικές κατοικίες για 
να κοιμούνται, ενώ έκρυβαν τον 
οπλισμό τους σε τούνελ. 

Ο Αμπντέλ Μονέιμ είπε ότι ο 
γιος του και άλλοι σκοτώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της επίθεσης με 
χημικά όπλα. Την ίδια ημέρα, η 
οργάνωση Τζαμπχάτ Αλ Νούσρα, 
που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιτε-
θεί εναντίον αμάχων στην καρδιά 
των υποστηρικτών του καθεστώτος 
Άσαντ, στη Λατάκεια, ως αντίποινα. 

«∆εν μας είπαν τι είναι αυτά τα 
όπλα και πώς να τα χρησιμοποιή-
σουμε», διαμαρτυρήθηκε η «Κ», 
μια αντάρτισσα που θέλει να διατη-
ρήσει την ανωνυμία της «∆εν ξέρα-
με ότι επρόκειτο για χημικά όπλα. 
∆εν φανταστήκαμε ποτέ ότι ήταν 
κάτι τέτοιο». 

«Όταν ο Σαουδάραβας πρίγκι-
πας Μπαντάρ δίνει τέτοια όπλα, 
θα πρέπει να τα παραδίδει σε κά-
ποιους που γνωρίζουν πώς να τα 
χειρίζονται και να τα χρησιμοποι-
ούν», πρόσθεσε. Αυτή, όπως πολ-
λοί άλλοι Σύροι, θέλει να παρα-
μείνει ανώνυμη υπό τον φόβο των 
αντιποίνων. 

Ένας πασίγνωστος αρχηγός 
αντάρτικης ομάδας του Γκούτα, που 
ονομάζεται Τζ., συμφώνησε. «Οι 
αντάρτες της Τζαμπχάτ Αλ Νούσ-
ρα δεν συνεργάζονται με τους άλ-
λους αντάρτες, εκτός από τις κοινές 
μάχες. ∆εν μοιράζονται απόρρητες 
πληροφορίες. Αλλά χρησιμοποίη-
σαν κάποιους απλούς αντάρτες για 
να μεταφέρουν και να χρησιμοποι-
ήσουν αυτό το υλικό». 

«Είχαμε μεγάλη περιέργεια γι’ 
αυτά τα όπλα. Και, δυστυχώς, κά-
ποιοι πολεμιστές χειρίστηκαν με 
ακατάλληλο τρόπο τα όπλα και 
προκάλεσαν τις εκρήξεις», είπε ο 
Τζ. 

Οι γιατροί που περιέθαλψαν 
τα θύματα της επίθεσης με χημικά 

όπλα προειδοποίησαν αυτούς που 
έπαιρναν τις συνεντεύξεις να μην 
κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το 
ποιοι ακριβώς ήταν υπεύθυνοι για 
τις θανάσιμες επιθέσεις. 

Η ανθρωπιστική οργάνωση των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα πρόσθε-
σε ότι εμφανίστηκαν παρόμοια συ-
μπτώματα στους νοσοκόμους που 
περιέθαλπαν τα 3.600 θύματα τις 
επίθεσης. Η πληροφορία αυτή δεν 
μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από ανε-
ξάρτητες πηγές. 

Σε πάνω από δώδεκα συνε-
ντεύξεις ανταρτών, αναφέρθηκε ότι 
η μισθοδοσία τους προερχόταν από 
τη σαουδαραβική κυβέρνηση. 

Η ανάμειξη 
της Σαουδικής Αραβίας
Σ’ ένα πρόσφατο άρθρο του στο 
Μπίζνες Ινσάιντερ, ο ρεπόρτερ Τζέ-
φρεϋ Ίνγκερσολ εστίασε στον ρόλο 
του πρίγκιπα Μπαντάρ κατά τα 
δυόμισι χρόνια συριακού εμφυλί-
ου πολέμου. Πολλοί αναλυτές πι-
στεύουν ότι ο Μπαντάρ, που διατη-
ρεί πολύ στενές σχέσεις με την Ου-
άσιγκτον, βρίσκεται στην καρδιά 
της έμμεσης πολεμικής προσπά-
θειας των ΗΠΑ εναντίον του Άσαντ. 

Ο Ίνγκερσολ αναφέρθηκε σε 
ένα άρθρο της βρετανικής Ντέι-
λι Τέλεγκραφ, σχετικά με τις απόρ-
ρητες σαουδορωσικές συνομιλί-
ες, κατά τις οποίες ο Μπαντάρ φέ-
ρεται να πρότεινε στον Ρώσο πρόε-
δρο Πούτιν φτηνό πετρέλαιο έναντι 
της συναίνεσής του για την ανατρο-
πή του Άσαντ.

«Ο πρίγκιπας Μπαντάρ υπο-
σχέθηκε να διασφαλίσει τη ρώσι-

κη βάση στη Συρία εάν το καθε-
στώς του Άσαντ ανατρεπόταν, αλλά 
προειδοποίησε για την πιθανότητα 
τσετσένικων τρομοκρατικών επι-
θέσεων στους Χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες στο Σότσι, αν δεν 
υπάρξει συμφωνία», έγραψε ο Ίν-
γκερσολ.

«Μπορώ να διασφαλίσω την 
προστασία των Χειμερινών Ολυ-
μπιακών Αγώνων που θα διεξα-
χθούν τον επόμενο χρόνο. Οι ομά-
δες των Τσετσένων που απειλούν 
την  ασφάλεια των αγώνων ελέγ-
χονται από εμάς», φέρεται να είπε ο 
Μπαντάρ στους Ρώσους.  

«Μαζί με τους Σαουδάραβες 
αξιωματούχους, οι ΗΠΑ φέρονται 
να έδωσαν το πράσινο φως στον 
πρίγκιπα προκειμένου να διεξάγει 
συνομιλίες με τη Ρωσία, πράγμα 
που δεν αποτελεί έκπληξη», συνε-
χίζει ο Ίνγκερσολ. 

«Ο Μπαντάρ έχει σπουδάσει 
και εκπαιδευτεί στρατιωτικά στις 
ΗΠΑ, υπηρέτησε σε υψηλά ιστάμε-
νες θέσεις της σαουδαραβικής πρε-
σβείας στην Ουάσιγκτον, και η ΣΙΑ 
είναι ερωτευμένη μαζί του», συνέ-
χισε. 

Σύμφωνα με την αγγλική εφη-
μερίδα Ιντιπέντεντ, οι μυστικές 
υπηρεσίες των οποίων ηγείται ο 
πρίγκιπας Μπαντάρ ήταν εκείνες 
που διοχέτευσαν στη ∆ύση τους 
πρώτους ισχυρισμούς για τη χρή-
ση αερίων Σαρίν από το καθεστώς 
Άσαντ τον προηγούμενο Φεβρου-
άριο. 

Η Γουόλ Στριτ Τζέρναλ πρό-
σφατα έγραψε ότι η ΣΙΑ κατάλαβε 
πως η Σαουδική Αραβία σοβαρο-
λογεί στις απειλές της ότι σκοπεύ-
ει να ανατρέψει τον Άσαντ, όταν η 
τελευταία ανέθεσε στον πρίγκιπα 
Μπαντάρ να ηγηθεί της προσπά-
θειας. 

«Πίστευαν ότι ο πρίγκιπας 
Μπαντάρ, βετεράνος των διπλω-
ματικών δολοπλοκιών της Ουάσι-
γκτον και του αραβικού κόσμου, 
θα μπορούσε να πετύχει ό,τι η ΣΙΑ 
δεν κατάφερε: Να διοχετεύσει αε-
ροπλάνα γεμάτα όπλα και χρήμα-
τα και, όπως είπε ένας Αμερικανός 
διπλωμάτης, να επηρεάσει  τους 
Άραβες κάτω από το τραπέζι».

Ο Μπαντάρ αναβάθμισε τον 
κύριο στόχο της σαουδαραβικής 
εξωτερικής  πολιτικής, σύμφωνα 
με τη Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, στο να 
επικρατήσει εναντίον του Άσαντ και 
των συμμάχων του, Ιράν και Χεζ-
μπολά.

Γι’ αυτόν το σκοπό, ο Μπαντάρ 
έπεισε την Ουάσιγκτον να υποστη-
ρίξει ένα πρόγραμμα εξο-
πλισμού και εκπαίδευσης 

Μια άλλη εκδοχή για τα χημικά όπλα
Στο Γκούτα ισχυρίζονται ότι πίσω από την επίθεση με τα χημικά βρίσκονται αντάρτες υποστηριζόμενοι από τη Σαουδ. Αραβία 

«Είχαμε μεγάλη περιέργεια γι’ αυτά τα όπλα. Και, δυστυχώς, κάποιοι πολεμιστές χειρίστηκαν με ακατάλληλο 
τρόπο τα όπλα και προκάλεσαν τις εκρήξεις»

»

“ 

Πολλοί πιστεύ-

ουν ότι μια συ-

γκεκριμένη 

ομάδα ανταρ-

τών παρέλα-

βε χημικά όπλα 

μέσω του αρχη-

γού πληροφορι-

ών της Σαουδι-

κής Αραβίας

Των 
Ντέιλ Γκάβλακ και Γιάχα Αμπαμπνέχ
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Η μεξικανική αστυνομία εξετάζει τους 
ισχυρισμούς αυτοπτών μαρτύρων πως 
μια γυναίκα βρίσκεται πίσω από το θάνα-
το δύο οδηγών λεωφορείων την περασμέ-
νη εβδομάδα στη συνοριακή πόλη Σιου-
δάδ Χουάρες. Η γυναίκα φαίνεται ότι προ-
έβη στην πράξη αυτή εκδικούμενη για τη 
σεξουαλική βία που έχουν υποστεί εκα-
τοντάδες γυναίκες επιβάτιδες των λεωφο-
ρείων της πόλης.

Έ 
να ηλεκτρονικό μήνυμα της αυτοα-
ποκαλούμενης «κυνηγού των οδη-
γών λεωφορείων», στο οποίο ανέ-
λαβε την ευθύνη για τις δολοφονί-

ες, προκάλεσε σάλο στην πόλη, η οποία έχει 
μια ζοφερή ιστορία σεξουαλικής βίας εναντίον 
γυναικών στις λεωφορειακές γραμμές από και 
προς τα εργοστάσια υφαντουργίας, στα βόρεια 
προάστια της πόλης.

Το πρωί της Τετάρτης, μια γυναίκα που 
φορούσε ξανθιά περούκα –ή είχε βαμμέ-
να ξανθά τα μαλλιά της- επιβιβάστηκε σε ένα 
από τα λεωφορεία (παλιά αμερικάνικα σχολι-
κά) της γραμμής 5, πλησίασε τον οδηγό, έβγα-
λε ένα πιστόλι, τον πυροβόλησε στο κεφάλι και 
κατέβηκε από το όχημα.

Την επομένη, η ίδια γυναίκα έκανε ακρι-
βώς το ίδιο σε έναν άλλον οδηγό της ίδιας 
γραμμής. Μια αυτόπτης μάρτυρας δήλω-
σε στην εφημερίδα Ντιάριο δε Χουάρες πως 
άκουσε τη δολοφόνο να λέει στο δεύτερο θύμα 
της τα εξής: «Εσείς οι οδηγοί νομίζετε ότι είστε 
και πολύ κακοί, έτσι;» Πριν ο οδηγός προλά-
βει να απαντήσει, τον είχε πυροβολήσει κι αυ-
τόν στο κεφάλι.

Το Σαββατοκύριακο μετά τις επιθέσεις, τα 
ΜΜΕ της πόλης έλαβαν μια σειρά από ηλε-
κτρονικά μηνύματα από κάποια «Άρτεμη, κυ-
νηγό των οδηγών λεωφορείων», τα οποία ανέ-
φεραν τα εξής: 

«Εγώ και άλλες γυναίκες έχουμε υποφέ-
ρει σιωπηλά στο παρελθόν, αλλά δεν μπορού-
με να σιωπήσουμε άλλο. Έχουμε πέσει θύματα 
σεξουαλικής βίας από τους οδηγούς των λεω-
φορείων της νυχτερινής βάρδιας στη διαδρο-
μή προς τα εργοστάσια. Είμαι το όργανο της 
εκδίκησης πολλών γυναικών».

Οι αρχές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη 
την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών μηνυ-
μάτων ή της σελίδας στο φέισμπουκ που δη-
μιουργήθηκε με το ανωτέρω όνομα. Ο Αρτού-
ρο Σαντοβάλ, εκπρόσωπος Τύπου της εισαγ-
γελίας της επαρχίας της Τσιουάουα, δήλωσε 
πως δεν υπήρξε ληστεία στις δύο επιθέσεις 
και πως, προς το παρόν, η εισαγγελία θεω-
ρεί την ύπαρξη κατά συρροήν δολοφόνου ως 
υπόθεση εργασίας. Ο Σαντοβάλ κατέληξε πως: 
«Τώρα που διαθέτουμε τα ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα στο φάκελο της υπόθεσης, προσανατολι-
ζόμαστε σε κάποια που η ίδια ή κάποιο συγ-
γενικό της πρόσωπο είχε προβλήματα με κά-

ποιον οδηγό».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα τοποθε-

τήσει μυστικούς αστυνομικούς σε κάποια λε-

ωφορεία και ότι θα διεξάγει ελέγχους για να 
εμποδίσει άλλες δολοφονίες. Αυτήν τη στιγ-
μή έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό στην 
πόλη για τη σύλληψη της δολοφόνου, καθώς η 
αστυνομία διαθέτει λεπτομερή περιγραφή της.

Πάνω από 100 γυναίκες δολοφονήθηκαν 
στις 10ετίες του ’90 και του 2000 στη Σιουδάρ 
Χουάρες και στην πλειοψηφία τους εξαφανί-
στηκαν αφού πήραν κάποιο λεωφορείο. Τα 
πτώματά τους βρέθηκαν εβδομάδες ή και μή-
νες αργότερα, βιασμένα, στραγγαλισμένα και 
πεταμένα στην έρημο ή σε άδεια οικόπεδα. 

Αρκετοί οδηγοί λεωφορείων συνελήφθη-
σαν για τις δολοφονίες αυτές. Ένας τους κα-
ταδικάστηκε πρωτόδικα για να αθωωθεί στο 
εφετείο και ο συγκατηγορούμενός του πέθανε 
στη φυλακή πριν δικαστεί.

Η Λούτσα Κάστρο, επικεφαλής του κέ-
ντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναι-
κών της επαρχίας Τσιουάουα, δήλωσε ότι 
«πιθανώς η δολοφόνος ή κάποιος του κοντι-
νού της περιβάλλοντος υπέφερε στα χέρια κά-
ποιου οδηγού. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις σεξουαλικής βίας στα λεωφο-
ρεία, αλλά αυτές δεν είναι σε καμία περίπτω-
ση περισσότερες από τις περιπτώσεις γυναι-
κών που εξαφανίζονται στο δρόμο στο κέντρο 
της πόλης, θύματα συμμοριών εμπορίου λευ-
κής σαρκός». 

Μετάφραση: Dean M.

                                                                                                                                 ∆ΙΕΘΝΗ

»

Μια γυναίκα στο Μεξικό φαίνεται να εκδικείται για τη σεξουαλική βία

Άρτεμις, η κυνηγός των βιαστών

“ 

«Εγώ και άλλες γυ-

ναίκες έχουμε υποφέ-

ρει σιωπηλά στο πα-

ρελθόν, αλλά δεν μπο-

ρούμε να σιωπήσουμε 

άλλο. Έχουμε πέσει θύ-

ματα σεξουαλικής βίας 

από τους οδηγούς των 

λεωφορείων της νυχτε-

ρινής βάρδιας στη δια-

δρομή προς τα εργοστά-

σια. Είμαι το όργανο της 

εκδίκησης πολλών γυ-

ναικών» 

ανταρτών, μέσω μιας στρατιωτι-
κής βάσης στην Ιορδανία. 

Η εφημερίδα αναφέρει ότι συνάντη-
σε κάποιους «δύσπιστους Ιορδανούς σε 
σχέση με την εξεύρεση μιας τέτοιας βά-
σης». 

«Οι συναντήσεις του στο Αμάν με 
τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντου-
λάχ, έφτασαν μέχρι και τις οκτώ συνε-
χόμενες ώρες. […] Ο βασιλιάς κατέληξε 
να αστειεύεται: ‘Έρχεται ο Μπαντάρ; Ας 
κρατήσουμε δύο μέρες για τη συνάντη-
ση’, υποστηρίζει πηγή που παρευρέθη-
κε στις συναντήσεις». 

Η οικονομική εξάρτηση της Ιορδανί-
ας από τη Σαουδική Αραβία προσέφερε 
τον κατάλληλο μοχλό πίεσης. Ένα κέντρο 
επιχειρήσεων συστήθηκε στην Ιορδανία 
και ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλο-
καίρι του 2012, περιλαμβάνοντας έναν 
διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης 
και αποθήκες για τα όπλα. Η WSJ ανέφε-
ρε ότι, σύμφωνα με πηγές Αράβων αξιω-
ματούχων, εκεί κατέφθαναν σαουδαρα-
βικά ΑΚ-47 και πυρομαχικά. 

Παρ’ όλο που η Σαουδική Αραβία 
δημοσίως ισχυριζόταν ότι υποστήριζε 
πιο μετριοπαθείς αντάρτες, η εφημερί-
δα ανέφερε ότι «χρήματα και όπλα διο-
χετεύονταν σε ριζοσπαστικούς κύκλους, 
μόνο και μόνο για εξισορρόπηση της 
επιρροής των αντίπαλων ισλαμιστών 
που υποστήριζε το Κατάρ». 

Ωστόσο, σε συνεντεύξεις τους, διά-
φοροι αντάρτες ισχυρίζονται ότι ο πρί-
γκιπας Μπαντάρ αναφέρεται ως «Αλ 
Χαμπίμπ», «ο αγαπημένος», από πολε-
μιστές της Αλ Κάιντα που δρουν στη Συ-
ρία. 

Ο Πήτερ Όμπορν, γράφοντας στην 
Ντέιλι Τέλεγκραφ την προηγούμενη Πέ-
μπτη, προειδοποίησε για τη βιασύνη της 
Ουάσιγκτον να τιμωρήσει το καθεστώς 
Άσαντ με τις περίφημες «περιορισμένες 
επιχειρήσεις», που δεν στοχεύουν στο να 
ανατρέψουν τον Σύρο ηγέτη, αλλά να πε-
ριορίσουν τη δυνατότητά του να χρησι-
μοποιήσει χημικά όπλα: 

«Έχετε κατά νου το εξής: Οι μόνοι 
που επωφελήθηκαν από την επίθεση 
ήταν οι αντάρτες, που μέχρι πρότινος 
έχαναν τον πόλεμο και τώρα έχουν τη 
Βρετανία και τις ΗΠΑ έτοιμες να παρέμ-
βουν στο πλευρό τους. Ενώ φαίνεται ότι 
υπάρχουν ελάχιστες αμφιβολίες για τη 
χρήση χημικών όπλων, υπάρχουν πάρα 
πολλές σε σχέση με το ποιος τα χρησι-
μοποίησε».

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 
ο Άσαντ έχει κατηγορηθεί ξανά για τη  
χρήση χημικών όπλων εναντίον αμά-
χων. Αλλά στην προηγούμενη περίπτω-
ση, η Κάρλα Ντελ Πόντε, απεσταλμένη 
του ΟΗΕ στη Συρία, συμπέρανε ότι οι 
αντάρτες κι όχι ο Άσαντ ήταν μάλλον οι 
υπεύθυνοι». 

Η Ντέιλ Γκάβλακ είναι ανταποκρίτρια 
της Μιντ. Πρες αλλά και του Ασοσιέιτεντ 

Πρες στην Μέση Ανατολή. 
O Γιάχα Αμπαμπνέχ είναι Ιορδανός 

ανεξάρτητος δημοσιογράφος.
Πηγή: Antiwar.com

Μετάφραση: Γ.Ρ. 

Τα στοιχεία από την εφημερίδα Guardian

Τα ΜΜΕ της πόλης έλαβαν μια σειρά από ηλεκτρονικά μηνύματα από κάποια «Άρτεμη, κυνη-
γό των οδηγών λεωφορείων»
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     ΚΟΣΜΟΣ

Με τρόπο ανέλπιστο και άκρως 
αρνητικό για την Ελλάδα, η 
χώρα μας βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της προεκλογικής μάχης 
της Γερμανίας. Όλα τα κόμματα, 
από τους χριστιανοδημοκράτες 
ως την αριστερά του Ντι Λίν-
κε νιώθουν την υποχρέωση να 
ασκήσουν σκληρή κριτική στην 
Ελλάδα και να προτείνουν ένα 
σχέδιο «διάσωσής» της για να 
ικανοποιήσουν τους ψηφοφό-
ρους τους. 

Κ 
αι δείχνει πολλά, για το 
σύνδρομο υστερίας που 
έχει καταλάβει τη Γερ-
μανία σχετικά με την 

Ελλάδα, ότι το σημαντικότερο ζή-
τημα που απασχολεί προεκλογικά 
την ισχυρότερη ευρωπαϊκή χώρα 
και τη δεύτερη ισχυρότερη εξαγω-
γική οικονομία του πλανήτη είναι 
η μικρή, χρεοκοπημένη, απαξιωμέ-
νη και λοιδορούμενη Ελλάδα. Φαί-
νεται τη Γερμανία να την καταλαμ-
βάνει μια υστερία με τους Έλληνες, 
που σε πολλά σημεία μοιάζει με την 
υστερία που τους είχε καταλάβει 
τη δεκαετία του ’30 με τους Εβραί-
ους. Τότε ο Κρούπ και οι υπόλοι-
ποι Γερμανοί βιομήχανοι ήθελαν να 
βγάλουν από τη μέση τους Εβραί-
ους ανταγωνιστές τους και ενίσχυ-
αν με κάθε μέσο τον εθνικοσοσια-
λιστικό αντισημιτισμό. Τώρα, στο-
χοποιώντας τους Έλληνες, η Γερμα-
νία κρύβει το τεράστιο άνοιγμα της 
ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτω-
χών που διευρύνεται στη Γερμανία 
τα τελευταία χρόνια. Αντί η συζήτη-
ση να εστιάζεται σε πολιτικές ανα-
διανομής του πλούτου και συμμε-
τοχής σε αυτόν και των γερμανικών 
μαζών, εντέχνως περιστρέφεται στο 
ότι οι Γερμανοί φορολογούμενοι και 
πάλι θα κληθούν να πληρώσουν για 
τους «τεμπέληδες» Έλληνες, ενώ εί-
ναι πια γνωστό ότι η Γερμανία από 
την κρίση έχει κερδίσει δεκάδες δι-
σεκατομμύρια. 

Έχει αξία όμως να παρακολου-
θήσουμε αυτήν τη σταυροφορία 
που διεξάγεται κατά της Ελλάδας τις 
τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία, 
μέσα από δηλώσεις Γερμανών πο-
λιτικών. Την Ελλάδα στο επίκεντρο 
της διαμάχης την έφεραν οι Σοσι-
αλδημοκράτες στο δεύτερο δεκαή-
μερο του Αυγούστου, σε μια απέλ-
πιδα προσπάθειά τους να στριμώ-
ξουν τη Μέρκελ και να μειώσουν 

τη διαφορά τους από τους Χριστια-
νοδημοκράτες. Βασικό τους επιχεί-
ρημα ήταν ότι, μετά τις εκλογές, θα 
γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέ-
ους και γι’ αυτό η Μέρκελ δεν λέει 
τίποτα. Μάλιστα, επιστράτευσαν και 
τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ, ο 
οποίος κατηγόρησε τη Μέρκελ ότι 
δεν είπε την αλήθεια για το πραγμα-
τικό κόστος της κρίσης και ότι ετοι-
μάζεται για ένα ακόμη μεγάλο ψέμα, 
απαιτώντας σαφήνεια για το κόστος 
που θα κληθεί να πληρώσει ο Γερ-
μανός φορολογούμενος. Η Μέρκελ 
απάντησε: «Ο καγκελάριος Σρέντερ 
δέχτηκε την Ελλάδα στην ευρωζώ-
νη και αποδυνάμωσε το σύμφωνο 
σταθερότητας. Και οι δύο αποφάσεις 
ήταν λάθος και μία από τις αιτίες των 
τωρινών μας προβλημάτων». Και 
συνέχισε: «Η Ελλάδα δεν έπρεπε να 
έχει γίνει δεκτή στην ευρωζώνη». 
Με μια δήλωσή της η Μέρκελ γύρι-
σε τη συζήτηση 2-3 χρόνια πριν, στο 
αν η Ελλάδα θα πρέπει να βγει ή όχι 
από την Ευρωζώνη. 

Τη σκυτάλη από τους Μέρκελ-
Σρέντερ πήραν ο Σόιμπλε και ο σκι-
ώδης υπουργός Οικονομικών των 
Σοσιαλδημοκρατών, Κάρστεν Σνάι-
ντερ. Ο Σόιμπλε έσπευσε να δηλώ-
σει ότι δεν θα γίνει κούρεμα, αλλά 
τρίτο μνημόνιο για την Ελλάδα, που 
δεν θα ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ. Ο 
Σνάιντερ απάντησε ότι ο Σόιμπλε 
σπέρνει την ανησυχία. Επιπλέον, ο 

Σνάιντερ πανικόβαλε τους Γερμα-

νούς ότι η Ελλάδα μέχρι το 2020 

θα χρειαστεί 77 δισ. ευρώ και ότι 

αυτά θα κληθούν να τα καλύψουν οι 

Γερμανοί. Η αντιπαράθεσή του με 
τον Σόιμπλε συνεχίστηκε και για το 
θέμα της αναχρηματοδότησης των 
ελληνικών τραπεζών, κάτι που αν 
γινόταν θα ξαλάφρωνε το δημόσιο 
χρέος από τα χρήματα που χρειά-
στηκαν για την ανακεφαλαιοποίησή 
τους. Ο Β. Σόιμπλε απέρριψε προς το 
παρόν την πρόταση Στουρνάρα για 
αναδρομική ανακεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών τραπεζών μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας (ESM). Ο Σνάιντερ τον κατη-
γόρησε ότι στηρίζει την πρόταση του 
Στουρνάρα. Τέλος, την πρόταση του 
Φόλκερ Μπουβιέ, πρωθυπουργού 
της Έσσης και ενός από τους αντι-
προέδρους της Μέρκελ, για δεκα-
ετή επιμήκυνση  του χρόνου απο-
πληρωμής των δανείων και μείωση 
των επιτοκίων, ώστε να μπορέσει η 
Ελλάδα να πληρώσει τα χρέη της, τη 
χαρακτήρισε ως κούρεμα από την 
πίσω πόρτα! 

Τις τελευταίες μέρες ο Σόιμπλε 
δηλώνει ότι τα χρήματα που θα χρει-
αστούν για την Ελλάδα τη διετία 14-
15 δεν θα είναι πάνω από 4,5 δισ. και 
αυτό επειδή τα κέρδη από τις ιδιωτι-
κοποιήσεις δεν επέφεραν ακριβώς 
τα αποτελέσματα που είχαν συμφω-
νηθεί στο μνημόνιο. Ο Σόιμπλε τρο-
φοδότησε έτσι ένα θέμα που η τρόι-
κα το έχει φέρει στην ελληνική κυ-
βέρνηση από τον Ιούνιο για αλλαγές 
στο ΤΑΙΠΕ∆. Σύμφωνα με δημοσί-

ευμα των Φαινάσιαλ Τάιμς, ∆ΝΤ, 
ΕΚΤ και Φινλανδία (από τους πι-
στότερους συμμάχους της Γερμανί-
ας) πιέζουν την Αθήνα να αποδεχθεί 
τη σύσταση ενός φορέα διαχείρισης 
με έδρα το Λουξεμβούργο, όπου η 
ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙ-
ΠΕ∆ θα του μεταφέρουν περιουσι-
ακά στοιχεία του ελληνικού δημο-
σίου και αυτό θα αναλάβει να τα ξε-
πουλήσει σε χρόνο ρεκόρ. Οι Γερ-
μανοί ρίχνουν την ιδέα ότι, ιδανικό 
θα ήταν, επικεφαλής του νέου σχή-
ματος να είναι ένας επίτροπος τύπου 
Φούχτελ. Ο επικεφαλής του Συνδέ-
σμου Γερμανών Βιομηχάνων  Ούλ-
ριχ Γκρίλλο προχώρησε παραπέρα 
μιλώντας στην εφημερίδα Βεστντόι-
τσε Αλγκεμάιντ, δήλωσε ότι στην Ελ-
λάδα υπάρχει κρατική περιουσία 
αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ (σσ. προσέξτε, εκατο-
ντάδων!), για παράδειγμα επιχειρή-
σεις στον τομέα της ενέργειας, λιμά-
νια, αεροδρόμια ή άλλα ακίνητα, και 
πρότεινε να μεταφερθούν αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία στον ευρω-
παϊκό μηχανισμό διάσωσης ESM, 
ώστε, σε περίπτωση που η Ελλάδα 
δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώ-
σει τα χρέη της, οι πιστωτές να δια-
σφαλίσουν τα χρήματά τους.

Η Ελλάδα ήταν βασικό θέμα συ-
ζήτησης και στα δύο ντιμπέιτ 
που διεξήχθησαν στη Γερμα-
νία, των «μεγάλων» Μέρκελ-

Έλληνες, η νέα ψύχωση της Γερμανίας
Η Ελλάδα κεντρικό θέμα στην προεκλογική μάχη της Γερμανίας

Η Μέρκελ απάντησε: «Ο καγκελάριος Σρέντερ δέχτηκε την Ελλάδα στην ευρωζώνη και αποδυνάμωσε το σύμφωνο σταθερότητας. Και οι δύο απο-
φάσεις ήταν λάθος και μία από τις αιτίες των τωρινών μας προβλημάτων». Και συνέχισε: «Η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει γίνει δεκτή στην ευρωζώνη». 

»

“ 

Η Ελλάδα ήταν 

βασικό θέμα 

συζήτησης και 

στα δύο ντιμπέ-

ιτ που έγιναν 

στη Γερμανία, 

των «μεγάλων» 

Μέρκελ-Στάιν-

μπρουκ και των 

«μικρών» Τρι-

τίν (Πράσινοι) 

Γκύζι (Linke) 

και Μπρούντερ-

λε (FDP)

Του Γιάννη Ξένου
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Ο ΓΑΠ, εκπρόσωπος του ελληνικού με-
ταπρατικού καπιταλισμού, συχνά-πυκνά 
μιλούσε για το «σουηδικό μοντέλο» σο-
σιαλισμού ως υπόδειγμα πολυπολιτισμι-
κότας! Το ακόλουθο άρθρο παρουσιάζει 
το Σουηδικό μοντέλο… του πατριωτικού 
καπιταλισμού.

Ρήξη

Τ 
ο σουηδικό μοντέλο μας κάνει συχνά 
να ονειρευόμαστε. Θεμελιωμένο στον 
κοινωνικό διάλογο , την σχετική ισό-
τητα των αμοιβών, μια προστατευτική 

κοινωνική νομοθεσία, γενναιόδωρες δημόσιες 
υπηρεσίες, παρέχει ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο 
για 9 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτή την  ευ-
ημερούσα χώρα.

Βέβαια , το μοντέλο μετασχηματίζεται στη 
δεκαετία του 1990  και έχει γίνει πιο ευέλικτο 
και πιο άνισο, όπως αποδείχθηκε από τις τα-
ραχές που αντιμετώπισε η χώρα τον Μάιο του 
2013. ∆ιατηρεί, ωστόσο, μια κοινωνική και οι-
κονομική αποτελεσματικότητα που εξακολου-
θεί να παραμένει επαρκής.

Ελάχιστη έμφαση δίνεται στην πρωτοτυ-
πία της διαχείρισης των Σουηδικών Επιχει-
ρήσεων. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι χωρίς σημα-
σία, δεδομένου του αριθμού των πολυεθνικών 
εταιρειών, όπως οι Ericsson, Electrolux, Volvo, 
Securitas, H & M και Ikea, που ελέγχουν τον 
πλούτο της χώρας. Οι εταιρείες αυτές έχουν 
παγκοσμιοποιηθεί χωρίς ωστόσο να εξαφανί-
σουν το γενναιόδωρο κοινωνικό τους μοντέλο. 
Πώς έγινε δυνατό κάτι  τέτοιο;

Τρία χαρακτηριστικά εξηγούν αυτή την 
ιδιομορφία. Πρώτον, η δύναμη των μεγά-
λων καπιταλιστικών δυναστειών. Η οικογέ-
νεια Wallenberg ελέγχει την Electrolux, την 
Ericsson, τη Scania και την SKF, η οικογέενια 
Stefan Persson  την  H & M, εκείνη των Gustaf 
Douglas και Melker Schörling την Securitas. 
Ακόμη και η Ikea, η οποία βρίσκεται στη δικαι-
οδοσία  του ολλανδικού δίκαιου, η διακυβέρ-
νηση παραμένει υπό την επήρεια της οικογέ-
νειας Kamprad.

Οι οικογένειες αυτές, είτε άμεσα ή μέσω 
επενδυτικών κεφαλαίων τους ενεργούν ως φο-
ρείς της πολιτιστικής ολοκλήρωσης της σου-
ηδικής οικονομίας, επενδύοντας σε πολλές 
εθνικές εταιρείες. Ενάντια στην ιδέα ενός πα-
γκόσμιου καπιταλισμού υποταγμένου στον δι-
εθνή χρηματοοικονομικό τομέα, έχουν σφυρη-
λατήσει έναν  ισχυρό τοπικό καπιταλισμό... και 
ελέγχουν το ήμισυ του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ ) της Σουηδίας!

∆εύτερο χαρακτηριστικό: ένα σύστημα με-
τοχών δύο ταχυτήτων (που ονομάζεται «Α» και 
«Β») , ο οποίος ενισχύει ορισμένους μετόχους, 
εξασφαλίζοντας τους χαμηλότερα μερίσματα, 
αλλά μεγαλύτερη εξουσία στη λήψη των απο-
φάσεων. Έτσι στην Ericsson μια μετοχή τύπου 
Α δίνει δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευ-

ση, αλλά η μετοχή τύπου Β μόνο ένα δέκατο 
της ψήφου! Χρειάζονται λοιπόν δέκα μετοχές 
τύπου Β για να ισοσταθμίσουν  μια μετοχή τύ-
που Α.  
 
«Καπιταλιστικός Πατριωτισμός»
Αυτό το σύστημα είναι σίγουρα σε αντίθεση 
με τις θεωρίες των χρηματοπιστωτικών αγο-
ρών, στην οποία όλες οι μετοχές πρέπει να εί-
ναι εναλλάξιμες μεταξύ τους. Επέτρεψε στους 
οικογενειακούς μετόχους της Σουηδίας να δι-
ατηρήσουν τον έλεγχο των εταιρειών τους και 
να προσελκύσουν ξένους επενδυτές που ενδι-
αφέρονται μόνο για το κέρδος.

Τέλος, οι εργαζόμενοι κατέχουν σημαντικό 
αριθμό θέσεων στα διοικητικά συμβούλια. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν κατέχουν 6 θέσεις από 
τους 16 διευθυντές της Electrolux, τρεις από τις 
έντεκα της Securitas.  Και αυτοί οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα Σουηδοί, 
ακόμα και αν οι εταιρείες πραγματοποιούν τις  
περισσότερες από τις πωλήσεις τους στο εξω-
τερικό. Προστατεύουν έτσι τα συμφέροντα της 
τοπικής απασχόλησης. 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά φωτίζουν 
εκείνο που η Emilie Bourdu αποκαλεί «καπι-
ταλιστικό πατριωτισμό» (“Les transformations 
du modèle suédois”, La Fabrique de l’industrie,)

Το σουηδικό μοντέλο κατά συνέπεια δεν 
περιορίζεται στην κοινωνική προστασία και 
τις κρατικές πολιτικές. Ιδιαίτερα ανοικτή στον 
κόσμο, η Σουηδία έχει επίσης υιοθετήσει κα-
νόνες διαχείρισης καθόλου ισότιμες, η οποία 
επέτρεψε στις μεγάλες επιχειρήσεις να παρα-
μείνουν στην αγκαλιά της. Παρότι συχνά πα-
ραβλέπεται, η εθνικιστική διάσταση της κοινω-
νικής συναίνεσης συνιστά τη δύναμή της.

* Καθηγητής στη Σχολή ∆ιοίκησης Επιχειρή-
σεων της Λυών

09/05/2013 
Μτφρ. Γ.Κ.

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

» Στάινμπρουκ και των «μικρών» 
Τριτίν (Πράσινοι) Γκύζι (Die Linke) 

και Μπρύντερλε (Φιλελεύθεροι). Στο πρώ-
το ντιμπέιτ το ελληνικό θέμα απασχόλησε 
11 λεπτά τους μονομάχους, από τα 90 που 
διήρκησε! Η Μέρκελ επανέλαβε ότι η Ελ-
λάδα κακώς μπήκε στην ευρωζώνη, ενώ 
έκλεισε λέγοντας: «∆εν πρέπει να δείξου-
με μια κακώς εννοούμενη αλληλεγγύη, 
αλλά να ακολουθήσουμε μια αρχή: επίδο-
ση, ανταλλάγματα, αλληλεγγύη και υπευ-
θυνότητα». Ο Στάινμπρουκ από την πλευ-
ρά του ήταν ευχάριστη έκπληξη για την Ελ-
λάδα, αφού υποστήριξε ότι χρειάζεται ένα 
νέο σχέδιο Μάρσαλ: «∆εν είναι δυνατόν να 
επιβάλλουμε συνεχώς προγράμματα λι-
τότητας σε χώρες με κρίση όπως η Ελλά-
δα, εκείνο που λείπει είναι ένα πρόγραμ-
μα αναδιάρθρωσης της χώρας με ισχυρή 
ώθηση στην ανάπτυξη και πρωτοβουλί-
ες εναντίον της ανεργίας των νέων». Αυ-
τός ήταν και ο μοναδικός θετικός λόγος για 
την Ελλάδα, αφού και στο ντιμπέιτ των μι-
κρών ο επικεφαλής των Πρασίνων ζήτησε 
στοχευμένες επενδύσεις για την Ελλάδα, 
ενώ αυτός των Φιλελευθέρων υπεραμύν-
θηκε της πολιτικής Μέρκελ-Σόιμπλε. ∆υ-
σάρεστη έκπληξη ήταν ο εκπρόσωπος της 
αριστεράς, Γκύζι, που δεν βρήκε κάτι να 
πει για τη γερμανική πολιτική εναντίον της 
Ελλάδος, αλλά έριξε την μπάλα στην ελλη-
νική πλευρά, λέγοντας ότι πρέπει να πλη-
ρώσουν και οι πλούσιοι Έλληνες, ενώ πρό-
σθεσε: «Το 25% των Γερμανών εργάζονται 
πλέον σε κακοπληρωμένες δουλειές και, 
τηρουμένων των αναλογιών, το ποσοστό 
αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι στην Ελλά-
δα ή στην Κύπρο», δηλαδή εν ολίγοις μας 
είπε να μας παρατήσουν ήσυχους οι Έλλη-
νες, οι Γερμανοί εργάτες είναι σε χειρότερη 
θέση, του διέφυγε μόνο ότι η ανεργία στην 
Ελλάδα, εξαιτίας της γερμανικής πολιτικής, 
είναι στο 27% και κάποιες εκατοντάδες χι-
λιάδες Έλληνες έχουν μεταναστεύσει.  

Κορωνίδα της γερμανικής επιθετικό-
τητας ήταν η δήλωση της Μέρκελ από τη 
γερμανική Βουλή, «Ούτε σεντ στους Έλλη-
νες», όσο αυτοί δεν ικανοποιούν και την τε-
λευταία μας επιθυμία. Φυσικά, μεγάλες ευ-
θύνες για την κλιμακούμενη επιθετικότητα 
της Γερμανίας έχουν οι ελληνικές ελίτ, που 
δεν προβάλλουν την παραμικρή αντίστα-
ση. Ας θυμηθούμε ότι στις αρχές του καλο-
καιριού, που είχε τεθεί δυναμικά το θέμα 
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και 
των γερμανικών αποζημιώσεων, η γερ-
μανική πλευρά είχε αναδιπλωθεί και μά-
λιστα ακόμα και ο Σόιμπλε είχε προτείνει 
μια φόρμουλα, να γίνει κούρεμα του ελ-
ληνικού χρέους ως αντάλλαγμα για τις ελ-
ληνικές απαιτήσεις για το κατοχικό δάνειο 
και τις αποζημιώσεις. Από εκείνη τη θέση 
φτάσαμε στη θέση να ξεπουληθεί ο εθνι-
κός μας πλούτος για μερικές εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ! Αν δεν προβάλλουμε 
δυναμική αντίσταση στη γερμανική επι-
θετικότητα, τα χειρότερα έρχονται μετά τις 
εκλογές. 

Το σουηδικό μοντέλο... μετοχών
Ο πατριωτικός καπιταλισμός, μια εκ των ένδον απάντηση στην παγκοσμιοποίηση

H Σουηδία έχει επίσης υιοθετήσει κανόνες διαχείρισης καθόλου ισότιμους, οι οποίοι επέ-
τρεψαν στις μεγάλες επιχειρήσεις να παραμείνουν στην αγκαλιά της.

Του Pierre - Yves Gomez*

“ 

Αυτά τα τρία χαρακτη-

ριστικά φωτίζουν εκεί-

νο που η Emilie Bourdu 

αποκαλεί «καπιταλιστι-

κό πατριωτισμό». 
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Το γεγονός ότι υπήρχε μια υποβό-
σκουσα αντιπαράθεση ανάμεσα 
στο ΑΚΡ, το κόμμα του Τούρκου 
πρωθυπουργού, Ταγίπ Ερντογάν, 
και την Υπηρεσία, το κοινωνικο-
πολιτικό κίνημα του σουνίτη ιε-
ροκήρυκα, Φετουλάχ Γκιουλέν, 
ήταν γνωστό. Αιφνιδίως, τη 13η 
Αυγούστου 2013, η αντιπαράθε-
ση αυτή μετατράπηκε σε ανοιχτή 
σύγκρουση, με μια καυστική ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το κίνημα 
του Γκιουλέν.

Α 
υτό που καθιστά την εν 
λόγω σύγκρουση ενδια-
φέρουσα είναι η ισχύς και 
η δυναμική της Υπηρεσί-

ας, που αποκαλείται από τον λαό σε-
μάατ (κοινότητα πιστών), και η δυνα-
τότητά της να επηρεάζει τα πολιτικά 
τεκταινόμενα στη χώρα.

Η Υπηρεσία διαθέτει μια ποιοτι-
κή και ποσοτική παρουσία στη διοί-
κηση, ειδικά στις υπηρεσίες ασφα-
λείας, το δικαστικό σώμα και τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της Τουρκίας, 
για να μην αναφέρουμε τον εκ μέ-
ρους της ευρύτατο έλεγχο των ΜΜΕ 
και πολυάριθμων κοινωνικών και οι-
κονομικών δικτύων.

Μέχρι προσφάτως, η Υπηρεσία 
λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια ενός 
συνασπισμού εξουσίας με το ισλαμι-
κό κόμμα. Η ενότητά τους και η μοι-
ρασιά της εξουσίας είχε κοινούς στό-
χους, όπως αυτόν του τερματισμού 
της κηδεμονίας των πολιτικών πραγ-
μάτων της χώρας από τους κεμαλι-
στές στρατιωτικούς.

Είναι επίσης αλήθεια πως η Υπη-
ρεσία αύξησε κατακόρυφα την επιρ-
ροή της στην τουρκική κοινωνία, 
αλλά και στο εξωτερικό, στα έντεκα 
χρόνια διακυβέρνησης της χώρας 
από το ΑΚΡ.

Το ζήτημα που προκύπτει, πλέ-
ον, είναι τι είδους στάση θα κρατή-
σει η Υπηρεσία απέναντι στο ισλα-
μικό κόμμα, τώρα που η ιδιόμορφη 
συμμαχία τους έχει διαρραγεί και το 
μέγα αίνιγμα είναι το πώς θα χρησι-
μοποιήσει η Υπηρεσία στις επερχό-
μενες εκλογές την κολοσσιαία εξου-
σία που διαθέτει.

Άραγε θα συνεργαστεί εκ νέου με 
το ΑΚΡ, στη βάση μιας νέας συμφω-
νίας;

Όλα δείχνουν πως, μετά τις βα-
ριές κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν 
ένθεν και έθνεν, θα πρέπει να κατα-
βληθούν τεράστιες προσπάθειες για 
να υπάρξει μια νέα συνεργασία μετα-

ξύ ΑΚΡ και Υπηρεσίας.
Το Ίδρυμα ∆ημοσιογράφων και 

Συγγραφέων (GYV), το βασικό όργα-
νο της Υπηρεσίας σε θέματα δημο-
σίων σχέσεων, εξέδωσε στις 13 Αυ-
γούστου ένα ανακοινωθέν έντεκα άρ-
θρων, στο οποίο αντικρούει τις κατη-
γορίες του ΑΚΡ εναντίον της. 

Το σημαντικό σε αυτό το ανακοι-
νωθέν δεν είναι οι απαντήσεις στις 
κατηγορίες του ΑΚΡ, αλλά η βαρύ-
τητα των κατηγοριών και το γεγο-
νός πως η Υπηρεσία αποφάσισε να 
τις μοιραστεί με το κοινό για πρώτη 
φορά.

Η 1η και κυριότερη κατηγορία 
που εκτόξευσε το κυβερνών ισλα-
μικό κόμμα εναντίον της Υπηρεσί-
ας ήταν πως το κίνημα της Υπηρεσί-
ας βρισκόταν πίσω από τις ενέργει-
ες στο πάρκο Γκεζί. Το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση είδε την Υπηρεσία πίσω 
από μια κοινωνική έκρηξη εναντίον 
του Ερντογάν, ή προσπάθησε να δη-
μιουργήσει μια τέτοια εντύπωση, δεί-
χνει το μέγεθος της απειλής που απο-
τελεί το κίνημα της Υπηρεσίας για 
τους ισλαμιστές.

Η 2η κατηγορία, επίσης, δεν είχε 
ξανακουστεί από το πλατύ κοινό: «Οι 
διαδηλωτές του πάρκου Γκεζί δεν 
συλλαμβάνονταν, αλλά απελευθερώ-
νονταν από τους εισαγγελείς και τους 
δικαστές που είχαν σχέσεις με την 
Υπηρεσία».

Η 3η ήταν η εξής: «Οι αστυνομι-
κοί που έχουν σχέσεις με την Υπηρε-
σία εξωθούσαν τους διαδηλωτές στα 
άκρα καίγοντας τις σκηνές τους και 
επεμβαίνοντας με υπερβολική βία».

Στις κατηγορίες 2 και 3 που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, η Υπηρεσία 
στηλιτεύεται ανοιχτά, για την εκμε-
τάλλευση των δικαστικών λειτουρ-
γών και των αστυνομικών οργάνων 
που ελέγχει, για την πραγματοποίη-
ση μιας υποχθόνιας σκευωρίας με 
στόχο την κλιμάκωση της κρίσης του 
πάρκου Γκεζί σε μια γενικότερη υπο-
νόμευση της εξουσίας του ΑΚΡ.

Η κατηγορία 4 έχει ξανακουστεί 
σε διάφορες παραλλαγές από τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο και τα ελεγ-
χόμενα από το ΑΚΡ, ΜΜΕ: «Η Υπη-
ρεσία δεν είναι αντίθετη στο πραξι-
κόπημα που έλαβε χώρα στην Αίγυ-
πτο».

Οι υπόλοιπες κατηγορίες στις 
οποίες απάντησε η  GYV ήταν οι 
εξής:

5: «Ο δρόμος για μια εναλλακτι-
κή πολιτική εξουσία περνά από την 
Πενσυλβανία (όπου διαμένει ο αυτο-

εξόριστος Γκιουλέν). Αυτοί που επι-
θυμούν κάτι άλλο εκτός από τη νόμι-
μη κυβέρνηση, πηγαίνουν στις ΗΠΑ 
και συναντούν τον Γκιουλέν».

6. «Η Υπηρεσία θέλει να επιβάλ-
λει την ιδιότυπη κηδεμονία της στον 
κρατικό μηχανισμό για να ελέγξει την 
εξουσία».

7. «Η Υπηρεσία σκοπεύει να 
συμμαχήσει με συγκεκριμένα κόμ-
ματα και προσωπικότητες στις ερχό-
μενες εκλογές». 

8. «Στο γραφείο του πρωθυπουρ-
γού τοποθετήθηκαν κοριοί από πρά-
κτορες της Υπηρεσίας».

Η 9η κατηγορία είναι το ότι «ο 
Φετουλάχ Γκιουλέν δεν επιστρέφει 
στην Τουρκία και ότι λόγω της πα-
ραμονής του στις ΗΠΑ βρίσκεται 
υπό την άμεση επήρεια των Αμερι-
κανών».

Η 10η κατηγορία, η οποία και εί-
ναι η πλέον σοβαρή, ουσιαστικά ανα-
φέρεται στον χρόνο που έλαβε χώρα 
το ρήγμα ανάμεσα στο ΑΚΡ και την 
Υπηρεσία. Η κυβέρνηση ευθέως κα-
τηγορεί την Υπηρεσία πως «επιχεί-
ρησε να συλλάβει τον πρωθυπουρ-
γό στις 7/2/2012». Το συμβάν που 
σημειώθηκε την ημερομηνία εκείνη 
πέρασε στην τουρκική πολιτική ιστο-
ρία ως «η κρίση της ΜΙΤ (Εθνικής 
Υπηρεσίας Ασφαλείας) και της δικα-
στικής εξουσίας της 7/2/2012».

Την 7η Φεβρουαρίου 2012, κά-
ποιος εισαγγελέας του ∆ικαστηρίου 
Ειδικών Αρμοδιοτήτων κάλεσε στο 
γραφείο του τον Χακάν Φιντάν, υπο-
διευθυντή της ΜΙΤ – ο οποίος λέγεται 
πως είναι ο πλέον έμπιστος συνεργά-

της του Ερντογάν στον κρατικό μη-
χανισμό- και μερικούς άλλους ανώ-
τερους αξιωματούχους της ΜΙΤ, κα-
θώς υπήρχαν υποψίες για συνεργα-
σία τους με το ΡΚΚ.

Σήμερα, είναι γενικά αποδεκτό το 
γεγονός ότι υπήρξε ευρεία διείσδυση 
εκ μέρους της Υπηρεσίας σε ειδικές 
εισαγγελίες και δικαστήρια ειδικών 
αρμοδιοτήτων, που είχαν ως αποστο-
λή την έρευνα και καταστολή τρομο-
κρατικών οργανώσεων. Η επιρροή 
των συγκεκριμένων ανώτερων δικα-
στικών και, μέσω αυτών, της Υπηρε-
σίας στα ανωτέρω αναφερθέντα όρ-
γανα είναι προφανής.

Μέχρι πρόσφατα, το ίδιο λεγό-
ταν και για το τμήμα αντικατασκοπεί-
ας της κρατικής αστυνομίας. Ο λόγος 
της δημιουργίας των δικαστηρίων ει-
δικών αρμοδιοτήτων είχε σαν στόχο 
τη ΜΙΤ και τις παράνομες επιχειρή-
σεις της. Η κρατική αστυνομία είχε 
ξεσκεπάσει και συλλάβει έναν με-
γάλο αριθμό στελεχών της ΜΙΤ τα 
οποία είχαν ενεργό ανάμειξη σε τρο-
μοκρατικές ενέργειες του ΡΚΚ.

Ο Ερντογάν, από την άλλη, είδε 
την επιχείρηση εναντίον της ΜΙΤ ως 
απευθείας επίθεση κατά του ίδιου 
και του καθεστώτος του και πήρε 
αμέσως αντίμετρα. Όλοι οι αξιωμα-
τικοί της αντικατασκοπείας της κρατι-
κής αστυνομίας  με γνωστές σχέσεις 
με την Υπηρεσία απομακρύνθηκαν 
από τις θέσεις τους. Επίσης, τα δικα-
στήρια ειδικών αρμοδιοτήτων στα-
μάτησαν να λειτουργούν και οι δικα-
στικοί λειτουργοί που τα στελέχωναν 
μετατέθηκαν.

Επιπρόσθετα, ο Ερντογάν συνε-
χίζει να απειλεί με κλείσιμο τα φρο-
ντιστήρια που λειτουργεί η Υπηρε-
σία και στα οποία φοιτούν εκατοντά-
δες χιλιάδες σπουδαστές που επιθυ-
μούν να περάσουν τις εξετάσεις για το 
πανεπιστήμιο.

Είναι φανερό, λοιπόν, πως το 
ρήγμα της 7ης Φεβρουαρίου έχει 
εξελιχθεί σε βαθιά τάφρο και ΑΚΡ 
και Υπηρεσία βρίσκονται, πλέον, σε 
ανοιχτό πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. 

Όταν ο Ερντογάν ρωτήθηκε σχε-
τικά με το ανακοινωθέν της GYV στις 
15/82013, λίγο πριν αναχωρήσει για 
το Τουρκμενιστάν, απάντησε ότι «δεν 
θα ήθελε να βρεθεί στη θέση να απα-
ντήσει σ’ αυτό και πως πιστεύει ότι τέ-
τοιου τύπου ζητήματα δεν πρέπει να 
αναφέρονται στις εφημερίδες και στα 
ΜΜΕ».

Μετάφραση: Dean M. 
Πηγή: al-monitor.com

Γκιουλέν εναντίον Ερντογάν
Η αντιπαράθεση μεταξύ AKP και των ιδρυμάτων του Φετουλάχ Γκιουλέν γίνεται ολοένα και πιο σφοδρή

Η 13η Αυγούστου 2013, η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε ανοιχτή σύγκρουση, με μια καυστική ανακοίνωση 
που εξέδωσε το κίνημα του Γκιουλέν.

“ 

Η κυβέρνηση 

ευθέως κατηγο-

ρεί την Υπηρε-

σία πως «επι-

χείρησε να συλ-

λάβει τον πρω-

θυπουργό στις 

7/2/2012»

Του Καντρί Γκιουρσέλ
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Στὸ διαδίκτυο (tvxs) ἀναρ-
τήθηκε πρόσφατα ἕνα ἄρθρο 
τοῦ καθηγητῆ Κώστα Λά-
μπου «Ἡ Κομμούνα τῆς Θεσ-
σαλονίκης (1342-1350)», 
στὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνο-
νται σχεδὸν αὐτούσιες οἱ με-
σοπολεμικὲς (1928) ἀπό-
ψεις τοῦ Κορδάτου γιὰ τὸ 
καθεστὼς τῶν Ζηλωτῶν. 

Έ 
τσι, πληροφορού-
μαστε ὅτι λίγο-πολὺ 
στὸ τοτεινὸ Βυζά-
ντιο ἡ μερίδα τῶν 

Ζηλωτῶν ἐπηρεαζόταν ἀπὸ τοὺς 
ὁπαδοὺς τοῦ Βαρλαάμ ἢ ταυτι-
ζόταν μαζί τους, καὶ ἀντίστρο-
φα οἱ Ἡσυχαστὲς ταυτίζονταν 
μὲ τοὺς ἔχθροὺς τῶν Ζηλωτῶν, 
ὅτι τὸ κίνημα τῶν Ζηλωτῶν ζη-
τοῦσε τὴν ἀνεξιθρησκεία καὶ τὸ 
χωρισμὸ τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 
κράτος, ἐπιδίωξε τὴν μελέτη τῆς 
ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας, 
ὅτι «ήρθε σε ανοιχτή αντιπα-
ράθεση με τον δογματισμό των 
Ησυχαστών του Γρηγορίου Πα-
λαμά», ὅτι κατάργησε «το δικαί-
ωμα της ατομικής ιδιοκτησίας», 
«Καθιέρωσαν την άμεση εκλο-
γή από τον Λαό όλων των αξιω-
ματούχων», «Δημοτικοποίησαν 
τον πλούτο της εκκλησίας και 
των μοναστηριών» κ.ο.κ. 

Ἕνα χειρόγραφο ὅπου εἰκά-
ζεται (ἐσφαλμένα μᾶλλον) ὁ Κα-
βάσιλας νὰ διαμαρτύρεται γιὰ τὴ 
συνεργασία τοῦ Θεσσαλονίκης 
Μακαρίου μὲ τοὺς Ζηλωτὲς ὁδη-
γεῖ τὸν Κ.Λ. στὸ συμπέρασμα 
ὅτι «Ανακήρυξαν επίτιμο Πρόε-
δρο της “Ανεξάρτητης Δημοκρα-
τίας της Θεσσαλονίκης” τον αρ-
χιεπίσκοπο Μακάριο». Ἐννοεῖται 
ὅτι κατὰ τὸν Κ.Λ. οἱ θεολογικὲς 
ἀντιπαραθέσεις Ἡσυχαστῶν-
Βαρλααμικῶν ἦταν ἕνα παραμύ-
θι χάριν τοῦ ταξικοῦ ἀνταγωνι-
σμοῦ. 

Ἀπὸ ποῦ, λοιπόν, ν’ ἀρχίσει 
κανεὶς μὲ τὲτοια «ἐπιχειρήμα-
τα»; Εἶναι λανθασμένη ἡ ταύτι-
ση τῶν ἀντιησυχαστῶν μὲ τοὺς 
Ζηλωτὲς καὶ τοὺς ἀντιμοναρ-
χικοὺς/ἀντιαριστοκράτες, καὶ 
ἀντίστροφα. Ὁ ἀντιησυχαστὴς 
Νικηφόρος Γρηγορᾶς καὶ ὁ Δη-
μήτριος Κυδώνης, δυὸ μεγάλες 
προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς, τά-
χθηκαν ἐναντίον τῶν Ζηλωτῶν 
καὶ ὑπὲρ τοῦ Καντακουζηνοῦ, 

παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἐνάντιοι 
στοὺς Ἡσυχαστές. Ὁ ἐχθρὸς τοῦ 
Παλαμᾶ, Γρηγορᾶς ἀποκάλεσε 
«ὀχλοκρατία» τὸ καθεστὼς τῶν 
Ζηλωτῶν. Ὁ φιλολατίνος, ἀντι-
ησυχαστὴς καὶ οὑμανιστὴς Κυ-
δώνης ἔγραψε θρῆνο γιὰ τοὺς 
σφαγμένους ἀπὸ τοὺς Ζηλωτὲς 
ἀριστοκράτες τῆς Θεσσαλονί-
κης. Ἡ Ἄννα τῆς Σαβοΐας, ἀντί-
παλος τοῦ Καντακουζηνοῦ, συ-
μπαθοῦσε τὸν Παλαμᾶ, σὲ ἀντί-
θεση μὲ τὸν πολιτικὸ σύμμαχό 
της Πατριάρχη Ἰω. Καλέκα. Οἱ 
δυὸ κύριοι ἀντίπαλοι, Καντακου-
ζηνὸς καὶ Ἀπόκαυκος ἦταν φιλο-
παλαμικοί. Ἀριστοκράτες, οἱ Πα-
λαιολόγοι, ἦταν οἱ ἀρχηγοὶ τῶν 
Ζηλωτῶν (ἐδῶ ἐλέγχεται ἡ ἄπο-
ψη τοῦ Κ.Λ. γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν 
ἀξιωμάτων). 

Οἱ Ζηλωτὲς δὲν φαίνεται νὰ 
ἦταν ἀντιπαλαμικοὶ λόγω θεο-
λογικῶν βαρλααμικῶν ἀπόψε-
ων οὔτε λόγω κάποιων ἀνύπαρ-
κτων ἀντιεκκλησιαστικῶν τους 
τάσεων. Ὁ ὅρος ποὺ ἔθεσαν ὡς 
προϋπόθεση γιὰ νὰ δεχτοῦν τὴν 
εἴσοδο τοῦ Παλαμᾶ στὴν Θεσ-
σαλονίκη ἦταν πολιτικός, νὰ μὴ 
μνημονεύει τὸν Καντακουζηνό· 
κι ὄχι νὰ ἀποκηρύξει τὸν Ἡσυχα-
σμό. Ὁ Κ.Λ. λίγο πολὺ ἰσχυρίζε-
ται ὅτι οἱ Ζηλωτὲς ἦταν «ὄχι καὶ 
τόσο Ὀρθόδοξοι», ἀλλὰ ὁ φιλο-
ησυχαστὴς Πατριάρχης Φιλόθε-
ος Κόκκινος, ποὺ τοὺς κατέκρινε 
ἐντονότατα, ἀπέρριψε πρότα-
ση τοῦ Ἀρμενόπουλου γιὰ ἀφο-
ρισμό τους μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι 
δὲν ἐπιτρέπεται ἀναθεματισμὸς 
χριστιανοῦ ποὺ δὲν ὑπέπεσε σὲ 

αἵρεση. 
Οἱ Ζηλωτὲς δὲν «θέλησαν να 

εκμεταλλευτούν την εμφύλια 
σύγκρουση των εξουσιαστικών 
φατριών του Βυζαντίου με στό-
χο την αυτονομία τους και την 
ανατροπή της φεουδαρχίας», 
ἀλλὰ δήλωναν συνέχεια πιστοὶ 
στοὺς Παλαιολόγους. Οἱ πολιτι-
κοὶ θεσμοὶ ποὺ ἀναφέρει ὁ Κ.Λ. 
ὡς δημιούργημα τῶν Ζηλωτῶν, 
προϋπῆρχαν τῶν Ζηλωτῶν (βλ. 
Κορδάτου, Ακμή και παρακ-
μή του Βυζαντίου, Αθήνα 1953, 
σ. 274-5). Τὸ ἴδιο καὶ ἡ μελέτη 
τῆς ἀρχαιελληνικῆς γραμματεί-
ας, ποὺ κατὰ τὸν Κ.Λ. προώθη-
σαν οἱ Ζηλωτές (βλ. τοὺς ἐπαί-
νους τοῦ φιλοησυχαστῆ Καβά-
σιλα καὶ τοῦ ἀντιησυχαστῆ Κυ-
δώνη γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ κίνηση 
στὴν Θεσσαλονίκη): ὁ γνωστὸς 

φιλόλογος Δημήτριος Τρικλίνιος 
ἄκμασε πρὶν ἀπὸ τὸ καθεστὼς 
τῶν Ζηλωτῶν. 

Ἡ μόνη σίγουρη κατάσχεση 
ἐκ μέρους τῶν Ζηλωτῶν ἦταν 
τῶν περιουσιῶν τῶν πλουσί-
ων (βλ. Ostrogorsky, Ἱστορία 
τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, Γ’, σσ. 
331-2), ὅπως Γρηγορᾶς καὶ Κα-
ντακουζηνὸς γράφουν (ὁ Κ.Λ. 
δὲν ἀναρωτιέται γιατί δὲν ἀνέ-
φεραν κατάσχεση τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν περιουσιῶν, ἂν αὐτὴ 
ὄντως συνέβη), ἐνῶ κείμενο τοῦ 
Νικ. Καβάσιλα σχετικὸ μὲ δημεύ-
σεις ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων 
φαίνεται ὅτι ἀφορᾶ τὴν κρατικὴ 
πολιτικὴ καὶ εἶναι ἀρκετὰ μετα-
γενέστερο. Ὁ σχετικὸς λόγος 
τοῦ Άλέξιου Μακρεμβολίτη, ποὺ 
φαίνεται ν’ ἀποδίδει τὰ αἰτήμα-
τα τῶν Ζηλωτῶν δὲν ἀναφέρε-
ται σὲ δἠμευση ἐκκλησιαστικῆς 
περιουσίας. 

Βέβαια, οἱ Ζηλωτὲς ὡς ση-
μαία χρησιμοποιοῦσαν τὸ σταυ-
ρό, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἦταν δὰ καὶ 
δεῖγμα «ἀνεξιθρησκίας» (ποιὲς 
ἄλλες θρησκεῖες ἐννοεῖ ὁ Κ.Λ. 
ὅτι ὑπῆρχαν στὴν πόλη; Ἀγνοεῖ 
ὅτι ὑπῆρχε τζαμὶ ἀπὸ τὸν 10ο αἰ. 
στὴν Κωνσταντινούπολη; (ἴσως 
καὶ στὴν Ἀθήνα), ὅπως ἀπαιτοῦν 
οἱ φαντασιώσεις τῶν σημερινῶν 
ἐπικριτῶν τῆς κατ’ αὐτοὺς «λε-
γόμενης Ὀρθοδοξίας». 

Ὁ Κ.Λ. ἀναφέρει σωστὰ ὅτι ὁ 
Καντακουζηνὸς χρησιμοποιοῦσε 
«Σλάβους» καὶ Τούρκους μισθο-
φόρους (δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ 
ἀποκρύβεται ὁ πολιτικὰ κατα-
στροφικὸς ρόλος του γιὰ τὸ Βυ-

ζάντιο, τὸ ἀντίθετο μάλιστα)· 
ἀλλὰ ἀποσιωπᾶ ὅτι οἱ Ζηλωτὲς 
ἦρθαν σὲ διαπραγματεύσεις μὲ 
τοὺς Σέρβους ὥστε νὰ τοὺς πα-
ραδώσουν τὴ Θεσσαλονίκη (γε-
γονὸς ποὺ δὲν ταιριάζει μὲ τὴν 
ἄποψη γιὰ ἀπαίτηση εὐρύτερης 
αὐτονομίας). 

Τὸ θαυμαστὸ κίνημα, πεί-
ραμα καὶ καθεστὼς τῶν Ζη-
λωτῶν ἑρμηνεύεται στερεοτυ-
πικὰ ὡς ἑξῆς: Οἱ μὲν τὸ στρογ-
γυλεύουν/«ἀποκαθάρουν» ὥστε 
νὰ καπηλεύονται τοὺς τοτει-
νοὺς (καὶ σημερινοὺς) ταξικοὺς 
ἀγῶνες ἀποκλείοντας ὅ,τι δὲν 
εἶναι τῆς ἀρεσκείας τους. Οἱ δε, 
ἀρνοῦνται νὰ διαπιστώσουν τὴν 
πολιτικὴ ἀνεπάρκεια τῶν ἐκπρο-
σώπων τοῦ Ἡσυχασμοῦ νὰ στα-
θοῦν στὸ ὕψος ἕνὸς Χρυσόστο-
μου, παρὰ τοὺς περιορισμοὺς 
τῆς ἐποχῆς τους, κι ἔτσι –χάρη 
καὶ στὸ φανατισμένο μανιχαϊσμὸ 
τῶν «προοδευτικῶν»– αἰσθά-
νονται ἄβολα μὲ τὸ κίνημα τῶν 
Ζηλωτῶν. Τέλος, μὲ τὴν ἄποψη 
περὶ «πιο σκληρής δουλοπαροι-
κίας ασιατικού τύπου» ἡ Ἀγγε-
λική Λαΐου – Θωμαδάκη δὲ θὰ 
συμφωνοῦσε (Η αγροτική κοι-
νωνία στην ύστερη βυζαντινή 
εποχή, σσ. 195, 207-211, 247), 
ἐνῶ ἔχοντας ὑπόψη τὴν Πα-
λαιολόγεια «ἀναγέννηση» τῶν 
τεχνῶν, ἡ ἄποψη τοῦ Κ.Λ. γιὰ 
«απόλυτη πνευματική στειρότη-
τα» τοῦ Βυζαντίου συνοψίζει τὴ 
μονομέρεια τοῦ ἄρθρου του.

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

Γιὰ τοὺς Ζηλωτὲς
Ἡ Κομμούνα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ οἱ Ἡσυχαστὲς

Οι Ζηλωτές δεν θέλησαν να εκμεταλλευτούν την εμφύλια σύγκρουση των εξουσιαστικών φατριών του Βυζαντίου με στόχο την αυτονομία τους και την 
ανατροπή της φεουδαρχίας’, αλλά δήλωναν συνέχεια πιστοί στους Παλαιολόγους.

Του Γιάννη Ταχόπουλου

“ 

Εἶναι λαν-

θασμένη 

ἡ ταύτιση 

τῶν ἀντιη-

συχαστῶν 

μὲ τοὺς Ζη-

λωτὲς καὶ 

τοὺς ἀντιμο-

ναρχικοὺς
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∆εκαεννιά χρόνια τώρα, ένας θε-
σμός που ξεκίνησε ταπεινά, αλλά 
αποφασιστικά στην Καλαμά-
τα, μακριά από την υδροκέφαλη 
πρωτεύουσα, καταφέρνει κάθε 
Ιούλιο να συγκεντρώνει τα βλέμ-
ματα όσων ενδιαφέρονται για 
την ορχηστρική τέχνη, όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Κι 
αυτό, όταν η Καλαμάτα φέτος τρα-
βούσε επίσης τα βλέμματα λόγω 
του Φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής 
στις 3 και 4 Αυγούστου, αλλά και 
για την κινητοποίηση του αντιρα-
τσιστικού κινήματος, που διοργά-
νωσε αντισυλλαλητήριο το Σάβ-
βατο 20 Ιουλίου, μέσα στην καρ-
διά του Φεστιβάλ Χορού (18-25 
Ιουλίου 2013). Η εναρκτήρια πα-
ράσταση θα δινόταν στο Μέγα-
ρο Χορού της Καλαμάτας, ύστερα 
από τεράστιες καθυστερήσεις και 
απανωτά προβλήματα στην πε-
ραίωση του έργου.

Π 
ολλές οι εντυπώσεις και 
οι εικόνες που καταγρά-
ψαμε στις τέσσερις μέρες 
που παρακολουθήσα-

με. Ας ξεκινήσουμε από το Μέγαρο 
Χορού. Η ανακαίνιση του παλαιού 
εργοστασίου, στη συνδρομή Αρτέμι-
δος και Κλαδά, παρά τα εκατομμύρια 
ευρώ που δαπανήθηκαν και το με-
γάλο χρονικό διάστημα που χρειά-
στηκε, δείχνει να σχεδιάστηκε χωρίς 
έμπνευση και να εκτελέστηκε με σο-
βαρές αστοχίες. Η είσοδος, στρωμέ-
νη με αστραφτερά μάρμαρα, ελάχι-
στη σχέση είχε με παλιό εργοστάσιο, 
ενώ τα μεταλλικά στοιχεία ήταν κα-
κοβαμμένα και οι κοινόχρηστοι χώ-
ροι είχαν φτηνές ψευδοροφές. Οι του-
αλέτες της κεντρικής αίθουσας εντο-
πίζονταν πριν από τις εισόδους της 
πλατείας (!) ενώ η αποχέτευσή τους 
το βράδυ της Παρασκευής, 19.07, 
υπερχείλιζε. Στην κεντρική σκηνή, 
πανάκριβα μηχανήματα ήχου και 
φωτισμού είχαν συνδυαστεί με κα-
θίσματα και μοκέτα μάλλον δεύτερης 
διαλογής! Το χειρότερο ήταν οι σχο-
λικές καρέκλες (!), στριμωγμένες χω-
ρίς κενά μεταξύ τους, που έκαναν την 
παρακολούθηση το Σάββατο 20.07 
αλγεινή υπόθεση, ιδιαίτερα για κά-
ποιους θεατές ψηλότερους ή βαρύ-
τερους από τον μέσο 17χρονο! Όλα 
αυτά παρέπεμπαν στον τρόπο που 
κατασκευάζονται όλα τα μεγάλα έργα 
σ’ αυτόν το δύσμοιρο τόπο: προχειρό-

τητα, έλλειψη επαρκών ελέγχων από 
τη διοίκηση, επιδειξιομανία και πολ-
λά λεφτά που καταλήγουν εκεί όπου 
δε θα ’πρεπε. Ένα ακόμη πανάκριβο 
κτήριο με επισφαλές μέλλον, ενώ η 
τοπική κοινότητα δεν δείχνει να έχει 
αντιληφθεί τη μεγάλη συμβολή –όχι 
μόνο πολιτιστική– που ο θεσμός του 
φεστιβάλ θα μπορούσε να έχει στην 
περιοχή.  

Ας έρθουμε, όμως, στις παραστά-
σεις. Επωδός για ό,τι είδαμε θα μπο-
ρούσαν να είναι οι λέξεις «δύναμη» 
και «σκληρή δουλειά». Ίσως η κα 
Μαραγκοπούλου, υπεύθυνη για το 
πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια, να 
επηρεάστηκε στις επιλογές της από 
τη συγκυρία. Κυριαρχούσαν παλαιό-
τερες χορογραφίες, ανανεωμένες και 
άκρως επίκαιρες για την κρίση που 
ζούμε. Και βέβαια μόνο ευκολοχώ-
νευτες δεν ήταν. Το Drumming της 
γνωστής χορογράφου Ανν Τερέζας 
ντε Κεερσμάκερ, από την Ομάδα της 
Rosas στις 19.07, χτισμένο πάνω στο 
ομώνυμο μουσικό κομμάτι του Στιβ 
Ράιχ, ένωνε και χώριζε τους χορευ-
τές σε συγχρονισμένα και ασυγχρό-
νιστα κομμάτια, σε μια χορογραφία 
απίστευτα δυναμική, που έβγαζε όλα 
όσα μπορούσαν να δώσουν τα – ενί-
οτε – μη-χορευτικά σώματα των χο-
ρευτών, με κινήσεις που σε τίποτα – 
ίσως – δεν θύμιζαν χορό όπως τον ξέ-
ρουμε. ∆εν μας άρεσε ιδιαίτερα, αλλά 
δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσου-
με την πρωτοτυπία και την επίπονη 
δουλειά που απαιτούσε από τους χο-
ρευτές.  

Το Σάββατο, παρακολουθήσα-

με πρώτα τον περίφημο Νιγηριανό 
Κουντούς Ονικέκου, σε μια σπου-
δή πάνω στις αντιθέσεις που ορίζουν 
την ανθρώπινη ύπαρξη, την ώρα που 
έξω – τι σύμπτωση! – ήταν σε εξέλιξη 
η αντιρατσιστική πορεία. Το STILL/
life θα μπορούσε να μεταφραστεί είτε 
ως «νεκρή φύση», είτε ως «κι όμως 
ζωή», είτε ως «ακόμη ζωή», και ταί-
ριαζε με τα πολιτικά τεκταινόμενα 
των ημερών. Ο έξυπνος τίτλος έδω-
σε τη δυνατότητα στον ταλαντούχο 
και «λαστιχένιο» περφόρμερ να μας 
κρατήσει με κρατημένη την ανάσα 
για μια ώρα γεμάτη ενέργεια, κίνηση, 
θλίψη, θυμό, πόνο, χιούμορ, ειρήνευ-
ση, σε «μια απόπειρα συμφιλίωσης 
και αποδοχής των αντιθέσεών μας». 
Με το κάλεσμα που μας απηύθυνε, 
να νικήσουμε την κρίση με την τέχνη, 

νομίζω έκανε κάποιους από μας να 
τον εκτιμήσουν έτι περαιτέρω.

Η πιο εγκεφαλική παράστα-
ση η exposition universelle του Ρα-
σίντ Ουραμντάν, αμέσως μετά, ήταν 
ιδιαζόντως πολιτική και δουλεμέ-
νη λεπτομερειακά πάνω στα υπέρο-
χα ηλεκτρονικά μοτίβα του συνθέ-
τη Ζαν-Μπαπτίστ Ζουλιέν, που έπαι-
ζε ζωντανά. Η μελέτη του καλλιτέχνη 
πάνω στα ποικίλα καλλιτεχνικά κινή-
ματα και τις επίσημες αισθητικές που 
αυτά διαμόρφωσαν –περιλαμβανο-
μένου του φασισμού!– ήταν πολλα-
πλώς ενδιαφέρουσα, παρ’ όλο που 
δεν μας συγκίνησε τόσο όσο η πα-
ράσταση του Ονικέκου• ίσως γιατί ο 
καλλιτέχνης δεν ασκούσε καμιά κρι-
τική σε αυτά που παρουσίαζε, ίσως 
γιατί υπερτερούσε η χρήση της ει-
κόνας και των ηλεκτρονικών μέσων 
(βίντεο, φωτογραφία, κάμερα, ειδικά 
φώτα, κ.λπ.).

Την Κυριακή βράδυ, πέρα από 
τις γνωστές φάτσες, πρέπει να παρευ-
ρισκόταν μεγάλο κομμάτι της «κα-
λής κοινωνίας» της Καλαμάτας. Και 
ποιος θα έχανε την ευκαιρία να δει 
μια πολυσυζητημένη παράσταση 
του Βιμ Βαντεκέιμπους, ενός μάστο-
ρα του σύγχρονου χορού; Το What 
the Body Does Not Remember, από 
την Ομάδα Ultima Vez του γνωστού 
χορογράφου, μας έκοψε την ανάσα. 
Η ευρηματική αυτή παράσταση του 
1987 υπήρξε τόσο καινοτόμα ώστε 
δημιούργησε μια νέα τάση στο χορό, 
το eurocrash. Ξεκινάει μ’ ένα απερί-
γραπτο τρίο που θυμίζει βουντού, 
όπου μια γυναίκα «κινεί τα νήματα» 

δυο αντρών χορευτών 
με ρυθμικά αλλά από-
τομα χτυπήματα των χε-
ριών της, συνεχίζει με 
ένα ασύλληπτο αλισβε-
ρίσι με (γύψινα) τούβλα 
κάποια εκ των οποίων 
εκσφενδονίζονται από 
ορισμένους χορευτές, 
περνάει σε ένα κομμά-
τι με ευφάνταστη χρή-
ση πολλών πετσετών, 
αλλάζει σε ένα απαρά-
μιλλης βίας ντουέτο επί 
τρία, που εξελίσσεται σε 
ένα κομμάτι-παραλλα-
γή οικογενειακής φω-
τογραφίας και τελειώνει 
με μια χορογραφία (;) 
οργής, επιθετικότητας, 
αλλά και συγχρονισμού 
των χορευτών. ΑΠΛΑ 
ΣΥ-ΓΚΛΟ-ΝΙ-ΣΤΙ-ΚΗ!

Τη ∆ευτέρα το βρά-
δυ ο Φαμπιάν Μπάρ-
μπα –με την καταπλη-

κτική πλαστικότητά του– κατάφερε 
να μας ταξιδέψει στις απαρχές του 
μοντέρνου χορού, με μια δουλειά 
εμπνευσμένη από το έργο μιας ιέ-
ρειάς του από το Μεσοπόλεμο, της 
Μαίρης Βίγκμαν. Τα μικρής διάρ-
κειας (3 ως 7 λεπτά) σόλα που μας 
παρουσίασε ο ταλαντούχος νεαρός 
χορευτής από το Εκουαδόρ, βασι-
σμένα σε υλικό αρχείου, αλλά, κατά 
βάση, επαναδημιουργημένα, προσέ-
φεραν μια «ψευδαίσθηση αυθεντικό-
τητας». Με την ιδιαίτερη κίνηση και 
τα παλιομοδίτικα στοιχεία που ενσω-
μάτωναν, του έδωσαν τη δυνατότητα 
να ακολουθήσει «τα σβησμένα ίχνη 
μιας γλώσσας που δεν μιλιέται πια 
και, εντοπίζοντάς τα, να βρει τη δική 
του. Να βρει το νήμα που συνδέει [...] 
τις δυο διαφορετικές παραδόσεις χο-
ρού, στις οποίες συνειδητοποιεί ότι 
ανήκει». Και, στην πορεία, να μας μα-
γέψει απ’ την αρχή, με αυτό το θεϊκό 
δημιούργημα που λέγεται χορός και 
να μας βάλει, τελικά, στον πειρασμό 
να σκεφτούμε ότι ένα φεστιβάλ σαν 
κι αυτό της Καλαμάτας ίσως θα όφει-
λε να φιλοξενεί κάθε χρόνο μια τέτοια 
σπουδή στις απαρχές του μοντέρνου 
χορού. 

Εμείς να ευχηθούμε μόνο στο φε-
στιβάλ: «Και του Χρόνου!».

Σημ.: Όλα τα κείμενα με εισαγωγι-
κά είναι παρμένα από το πρόγραμμα 
του Φεστιβάλ.
Ιούλιος 2013 

     ΤΕΧΝΗ

Με κομμένη την ανάσα
19ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Της Μαριάννας ∆εσύπρη

“ 

∆εκαεννιά χρό-

νια τώρα, ένας 

θεσμός που ξε-

κίνησε ταπεινά, 

αλλά αποφασι-

στικά στην Κα-

λαμάτα, μακριά 

από την υδρο-

κέφαλη πρω-

τεύουσα
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                                                                                                        Η ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

3 
του Σεπτέμβρη καθελκύστηκε το πειρατικό πλοίο Πασόκ, η ναυαρχίδα 
του ελληνικού πολιτικού ναυτικού. Έκτοτε, πέρασαν  τα χρόνια και το 

σκαρί του γνώρισε πολλές αλλαγές. Τώρα που πλησιάζει η ώρα της απόσυρ-
σης, σας παρουσιάζουμε τις βασικές παραλλαγές που γνώρισε το εύδρομον 
Πασόκ στο μακρύ και συναρπαστικό ταξίδι του….

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
3 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, έφτιαξε ο 
Αντρέας το καταδρομικό Πασόκ. Με 
πρόθυμο πλήρωμα άφοβων πειρατών, 
ξεκίνησε το θρυλικό του ταξίδι για το 
κούρσεμα του... ελληνικού δημοσίου.

Σελίδες  ναυτικής  ιστορίας

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Πέρασαν τα χρόνια και το καράβι είχε παλιώσει. Ο Σημίτης ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό 
του. Το νέο, υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο Πασόκ είχε μεγαλύτερη ακτίνα δράσης και 
κάλυπτε κάθε είδους επιχειρήσεις (δημόσιες, ιδιωτικές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). 

ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΤΕΛΟΣ
Στα χέρια του Γιωργάκη, το Πασόκ 

μετατράπηκε σε Τιτανικό, παρασέρνο-
ντας στον βυθό κάμποσα εκατομμύρια 
επιβάτες, το κρατικό θησαυροφυλάκιο 
και τον Τσουκάτο. Ο ίδιος διασώθηκε 

με κανό.

Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ
Το Πασόκ διέσωσε ο Μπενίτο ο 2ος, 
μετατρέποντάς το σε μπρίκι. Καλού 
κακού, όμως, εκτός από καπετάνιος 
του Πασόκ, κράτησε και τη θέση 
του λοστρόμου, στο έτερο μεγάλο 
πειρατικό πλοίο του πολιτικού μας 
ναυτικού, το θωρηκτό-κρουαζιερό-

πλοιο Νέα Δημοκρατία.

Δίπλα του, το υποβρύχιο 
Άκης. Ειδικό για επικίνδυ-
νες αποστολές, φρόντιζε 
να ξεγλιστράει απαρατή-
ρητο και να φέρνει κάθε 
είδους... προμήθειες.
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Ο Κύκλωπας είναι ένα σατυρικό 
δράμα του Ευριπίδη. Τα σατυρι-
κά δράματα είθισται να ολοκλη-
ρώνουν μια τριλογία τραγωδιών. 
Παίζονταν μάλιστα μετά την ολο-
κλήρωση αυτής της τριλογίας, σε 
μια λογική να «ελαφρύνουν» το 
δραματουργικό έργο το οποίο είχε 
προηγηθεί, εντασσόμενο ή ακόμα 
καλύτερα συμπληρώνοντας την 
τριλογία, μιας και αντλούσε κατά 
κανόνα το θέμα του από τον ίδιο 
μυθικό κύκλο.

Μ 
ετά το βαρύ δράμα, 
η θεματική του οποί-
ου είχε να κάνει με τα 
πάθη των ανθρώπων,  

ακολουθούσε προς τέρψη των θεα-
τών ένα έργο το οποίο χαρακτηριζό-
ταν από κάποια σχετική ελαφρότη-
τα. Αποτελούσε ξεχωριστή κατηγορία 
ισορροπώντας όσο  και αναμειγνύ-
οντας το αστείο με το σοβαρό. Ήταν 
δηλαδή μια αρχική μορφή δράματος 
ανάμεσα στην καθαυτή τραγωδία και 
κωμωδία, μη εντασσόμενη όμως σε 
κάποια από αυτές τις δύο.  

Με αυτό ως δεδομένο, μπορούμε να 
πούμε ότι η συγγραφή του δεν είχε 
την ίδια βαρύτητα την οποία απαιτού-
σε αυτή καθαυτή η τριλογία. Ο τρα-
γωδός μπορούσε να κινηθεί άνετα 
ανάμεσα στην παρωδία και στη σάτι-
ρα, στηριζόμενος όμως πάνω στα θέ-
ματα και στις σκηνές από τις τραγωδί-
ες που είχαν προηγηθεί. 

Όσο όμως πιο εύκολη (σε σχέση με 
την τριλογία πάντα) ήταν η συγγραφή 
ενός σατυρικού δράματος στα χρόνια 
της αρχαίας Αθήνας, άλλο τόσο δύ-
σκολη είναι η σκηνοθεσία του στις 
μέρες μας, μιας και ο σκηνοθέτης 
πρέπει να σχοινοβατήσει ουσιαστι-
κά ανάμεσα στην κωμωδία και στην 
τραγωδία με τον κίνδυνο μιας ετερο-
βαρούς πρότασης προς τη μια ή την 
άλλη πλευρά, να  ελλοχεύει πάντα.

Ο Κύκλωπας είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα κεφάλαια της Οδύσσειας, 
γεμάτο καίριους όσο και σημαντικούς 
συμβολισμούς. Στην υπόθεση του 
συγκεκριμένου επεισοδίου βρίσκου-
με τον Οδυσσέα μαζί με τους συντρό-
φους του, οι οποίοι έρχονται από την 
Τροία σε ένα ταξίδι επιστροφής στην 
πατρίδα, να φθάνουν στη Σικελία πα-
ρασυρμένοι από τους ανέμους. Προ-
κειμένου να πάρουν προμήθειες και 

να συνεχίσουν το ταξίδι τους, βγαί-
νουν στο νησί του Κύκλωπα ο οποί-
ος τους πιάνει αιχμάλωτους με σκοπό 
να τους καταβροχθίσει. Είναι ο πολυ-
μήχανος Οδυσσέας ο οποίος θα σώ-
σει εαυτόν και συντρόφους για να συ-
νεχίσουν το ταξίδι του νόστου. 

Στο κείμενο αυτό υπάρχει μια βασική 
αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο κό-
σμους: Από  τη μια είναι ο κόσμος του 
Οδυσσέα με το εύστροφον και πολυ-
μήχανον το οποίο κουβαλά και από 
την άλλη ο κόσμος των Κυκλώπων, 
μυθολογικών τεράτων με ένα μάτι 
(εμφανής συμβολισμός για τη μο-
νοδιάστατη και μονόπλευρη κοινω-
νία). Μέσα στους στίχους του κειμέ-
νου θα δούμε να ξεδιπλώνεται η αρ-
χέγονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην 
πολιτισμένη και την πρωτόγονη κοι-
νωνία.  Ο Οδυσσέας ρωτά για τους 
Κύκλωπες «Ποιον υπακούν; Ο λαός 
εξουσιάζει;» Για να πάρει την απάντη-
ση: «Κανένας δεν ακούει κανέναν». 
Ή επίσης: «Σιτάρι σπέρνουν; Έχουν 
χυμό αμπελιού, χυμό του Βάκχου;» 
Για να του απαντήσουν: «Όχι, γι’ αυτό 
και η χώρα τους χορούς δεν ξέρει».

Η εμφανής αυτή αντιπαράθεση παίρ-
νει την απόλυτη έκφρασή της ανάμε-
σα στον Κύκλωπα και στον Οδυσσέα 
όταν  ο μεν πρώτος λέει «σε κανένα 
θεό δεν θυσιάζω παρά μόνο σε μένα 
και στην πιο μεγάλη από όλες θεότη-
τα σε τούτη την κοιλιά μου» και τον 
Οδυσσέα να αναφέρει, υπερασπιζό-
μενος τους συντρόφους του «χάρη σε 

αυτούς έφθασα ως εδώ». Ακόμα χει-
ρότερα, ο Κύκλωπας καταβροχθίζει 
δύο συντρόφους του Οδυσσέα οδη-
γώντας την οριοθέτηση των δύο κοι-
νωνιών στον υπέρτατο βαθμό. Από 
τη μια έχουμε την κοντόφθαλμη και 
πρωτόγονη κοινωνία του εγωισμού 
και του ατομικισμού και από την άλλη 
την κοινωνία της συλλογικότητας και 
του πολιτισμού. Γι’ αυτό άλλωστε ο 
Κύκλωπας χαρακτηρίζεται στο κείμε-
νο από τον Ευριπίδη ως «άνομος» και 
«ανόσιος». 

Εξαιτίας αυτής ακριβώς της υπόθε-
σης, ο Κύκλωπας θα μπορούσε να 
είναι ένα ιδιαίτερα σημαδιακό έργο 
την εποχή των τριών μνημονίων. Θα 
μπορούσε να οδηγήσει τον προβλη-
ματισμό μας για το πώς το συλλογικό 
και το αλληλέγγυο μπορούν να λει-
τουργήσουν ως εναλλακτική απένα-
ντι σε μια καθημαγμένη, ελέω τρόι-
κας και ανίκανης πολιτικής ηγεσίας, 
πατρίδας. Για να το πούμε πιο απλά, 
θα μπορούσε να είναι ένα από τα ιδα-
νικότερα έργα πάνω στο οποίο, ως 
εφαλτήριο, να στηριχθεί μια πρόταση 

υπεράσπισης της συνοχής 
της κοινωνίας απέναντι 
στις εκφάνσεις του ατομι-
σμού που συχνά βλέπου-
με γύρω μας.

Ο Β. Παπαβασιλείου  κα-
τορθώνει να ανεβάσει μια 
συνεκτική παράσταση. 
Έχοντας στο πλευρό του 
σημαντικούς ηθοποιούς, 
αλλά και συνεργάτες, προ-
τείνει μια παράσταση άρτια 
σκηνοθετημένη. 

Όμως:

Χάνει το στοίχημα ακρι-
βώς στα δύο βασικά ζητή-
ματα που προαναφέραμε. 
Προτείνει εν ολίγοις μια 
παράσταση η οποία γέρνει 
πολύ περισσότερο προς 

μια αριστοφανική εκδοχή του Κύ-
κλωπα, με το κέντρο βάρους της πα-
ράστασης να είναι προς την κωμωδία, 
με τον Οδυσσέα να παρουσιάζεται ως  
πειρατής Τζακ Σπάροου (!) και η σκη-
νοθεσία του να χαρακτηρίζεται από το 
ετεροβαρές του γεγονότος.

Επιλέγει επίσης η πρότασή του, σε 
επίπεδο λόγου, να προσπεράσει το 
δίπολο πολιτισμένης και πρωτόγο-
νης κοινωνίας, προσεγγίζοντας τον 
Κύκλωπα ως λαβωμένο εραστή, «σαν 
ένα τύπο που ενδίδει τελικά στον αν-
θρωποφαγικό λόγο, λόγω τραύμα-
τος».  Ελπίζουμε τα συμπτώματα σύγ-
χρονου κοινωνικού κανιβαλισμού 
με τα οποία ερχόμαστε καθημερνά 
αντιμέτωποι, να μην τα χαρακτηρίζει 
ως αποτέλεσμα πληγωμένου ερωτι-
σμού!

Όπως προείπαμε η πρότασή του, ως 
αριστοφανική κωμωδία πάντα, χαρα-
κτηρίζεται από αρτιότητα. Κατορθώ-
νει να αποσπάσει ιδιαίτερα δυνατές 
ερμηνείες από τους τρεις ήρωες του 
έργου, με τον έμπειρο Νίκο Καραθά-
νο να ξεχωρίζει μακράν στο ρόλο του 
Οδυσσέα. Είναι αυτός που με τη λυγ-
μική εκφορά του λόγου του κατορθώ-
νει, έστω προσώρας, να μας θυμίσει 
τη δραματική πλευρά του έργου στο 
μονόλογο του ήρωα που υποδύεται. 
Πολύ σημαντική η παρουσία του χο-
ρού με ιδιαίτερη αναφορά στη διαχεί-
ριση της κίνησής του.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Με το συλλογικό κατά του ατομικού 
ΚΥΚΛΩΨ σε σκηνοθεσία Β. Παπαβασιλείου

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Βασίλης Παπαβασιλείου

∆ΙΑΣΚΕΥΗ: 
Βασίλης Παπαβασιλείου – Σω-
τήρης Χαβιάρας 
ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: 
Μαρί Νοέλ Σεμέ
ΜΟΥΣΙΚΗ: 
∆ημήτρης Καμαρωτός
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: 
Ελευθερία Ντεκώ
ΚΙΝΗΣΗ sinequanon

∆ΙΑΝΟΜΗ:
Οδυσσέας:
Νίκος Καραθάνος
Κύκλωπας: 
∆ημήτρης Πιατάς
Σιληνός:
Νίκος Χατζόπουλος

ΧΟΡΟΣ:
Γιώργος Γιαννακάκος
Θανάσης ∆ήμου
Ηλίας Ζερβός
Βασίλης Καραμπούλας
Κώστας Κοράκης
Γιάννης Κότσιφας
Λαέρτης Μαλκότσης
Άγγελος Μπούρας
Μιχάλης Οικονόμου
Χρήστος Σαπουντζής
Μιχάλης Σαράντης
Γιώργος Συμεωνίδης
Χάρης Τζωρτζάκης
Άγγελος Τριανταφύλλου
Σωτήρης Τσακομίδης
Γιωργής Τσουρής
Νικόλας Χανακούλας

Κύκλωψ, του Β. Παπαβασιλείου 
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>Ο Γιάννης Αποστολάκης 
εμφανίζεται, το 1923, με το 
έργο του Η ποίηση στη ζωή 
μας*, ενώ θα ακολουθήσουν 

και άλλα, όπως Το κλέφτικο τρα-
γούδι. Το πνεύμα και η τέχνη του. 

Ο λόγος του ήταν βέβαιο ότι δεν 
θα περνούσε απαρατήρητος, αλλά 
αντίθετα θα βρισκόταν στο επίκε-
ντρο των πνευματικών συζητήσε-
ων του ελληνικού μεσοπολέμου. 
Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στη 
χειμαρρώδη, αλλά προσεκτικά τεκ-
μηριωμένη δημοτική γλώσσα του, 
αλλά στο ότι ύψωσε το γνήσιο δη-
μοτικό τραγούδι και τη σολωμική 
ποίηση σε πρότυπο σχεδόν αξε-
πέραστο, που μοιραία θα ήταν ένα 
σκληρό και αλάνθαστο μέτρο για 
ό,τι επακολούθησε. Ό,τι έγραψε είχε 
βαρύτητα και γι’ αυτό δεν περνά 
απαρατήρητο, καθώς προϋποθέ-
τει τη βαθιά και εξαντλητική γνώση 
της εξέλιξης του νέου ελληνισμού. 
Με γενναιότητα, ίσως και θράσος, 
εκμηδενίζει τον Παλαμά που τότε 
μεσουρανούσε, τον Βαλαωρίτη, τον 
Κρυστάλλη, τον Κάλβο, τον Καβά-
φη, τον Σικελιανό, τον Γρυπάρη τον 
Μαλακάση. Ακολουθώντας το σο-
λωμικό «να θεωρούμε ως εθνικό το 
αληθές», ξεθεμελίωσε ό,τι διακρί-
θηκε και ό,τι αποτιμήθηκε ως ση-
μαντικό, μετά τον Σολωμό.

Μαζί του βάδισε ο Φώτος Πο-
λίτης, συγγραφέας, κριτικός, μετα-
φραστής και υπεύθυνος για ένα δι-
άστημα του Εθνικού Θεάτρου. Κα-
τηγορήθηκαν ως φορείς ενός ελλη-
νοκεντρισμού, που είχε προέλευση 
όχι εγχώρια, αλλά από τον γερμα-
νικό ιδεαλισμό. ∆εν επικρίθηκαν 
τόσο για τη βασιμότητα της κριτι-
κής τους, όσο για τον μονοδιάστατο 
χαρακτήρα της, δηλαδή ότι υπερτι-
μούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 
αρνητικά και αδύνατα σημεία και 
παρέλειπαν να αναφερθούν στα θε-
τικά στοιχεία, έτσι ώστε ο αναγνώ-
στης να σχηματίζει λανθασμένο συ-
μπέρασμα για το έργο και τον συγ-
γραφέα που έκριναν. Η πιο σοβαρή 
κατηγορία που διατύπωσαν ενα-
ντίον τους ήταν ότι επιχείρησαν να 
κλείσουν την ελληνική πνευματι-
κή ζωή σε ένα σχήμα, που δεν έδι-
νε τις δυνατότητες για πρωτότυπη 
δημιουργία και εξέλιξη. ∆ιότι, φυ-
σικά, δεν μπορούσε κάποιος να αμ-
φισβητήσει την αξιοσύνη του δη-

μοτικού τραγουδιού ή του Σολω-
μού ή του Παπαδιαμάντη, αλλά θα 
μπορούσε να ισχυριστεί ότι η εμμο-
νή σε αυτούς και η άρνηση να πει-
ραματιστούμε με νέα σχήματα και 
τρόπους, ελληνικά ή διεθνή, θα μας 
οδηγούσε σε μαρασμό.

Οι αντιδράσεις εναντίον του 
Αποστολάκη ήταν βέβαια ανάλο-
γες της οξύτητας των κειμένων του. 
Πολλοί αισθάνθηκαν θιγμένοι από 
τον λόγο και πρώτα, βέβαια, ο κύ-
κλος γύρω από τον Παλαμά. Ο Κ. 
Βάρναλης θα επιτεθεί στις αντισο-
σιαλιστικές απόψεις του. Αλλά, το 
πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα για 
τις συζητήσεις που προκάλεσε το 
βρίσκουμε στο Ελεύθερο Πνεύμα, 
του Γιώργου Θεοτοκά, που κυκλο-
φορεί το 1929 και αποτελεί το μα-
νιφέστο της Γενιάς του ’30. Το δεύ-
τερο ειδικά κεφάλαιο, με τον τίτ-
λο «Εθνικός χαρακτήρας και πνευ-
ματικός μιλιταρισμός», συνιστά μια 
προσπάθεια να αναιρεθούν, με τον 
τρόπο που αυτός τις κατανοεί και τις 
ερμηνεύει, οι απόψεις του Φ. Πολί-
τη και του Γ. Αποστολάκη. Στο κεί-
μενο του Γ. Θεοτοκά θα διατυπω-
θούν οι σημαντικότερες επικρίσεις 
εναντίον τους. Θα τους αποδώσει 
την επιδίωξη να κλείσουν τον νέο 
ελληνισμό σε ένα αποπετρωμένο 
σχήμα, που θα αρνείται πεισματι-
κά κάθε επικοινωνία με τη σύγχρο-
νη πραγματικότητα, διεθνή ή εγχώ-

ρια. Βεβαίως ο Θεοτοκάς, που φιλο-
δοξεί με αυτό τον τρόπο να σταθεί 
μακριά από την εθνικιστική ή μαρ-
ξιστική, όπως επισημαίνει, δογματι-
κή, μας προσφέρει ένα πλήθος ση-
μαντικές πληροφορίες, όπως ότι με 
τον Γ. Αποστολάκη συνεργάστηκε, 
το 1927, ο εκ των ιδρυτών του Εκ-
παιδευτικού Ομίλου, Αλέξανδρος 
∆ελμούζος.    

Μετά την παρέλευση αρκετών 
δεκαετιών, ο Γ. Αποστολάκης μας 
ενδιαφέρει, σήμερα, για το οξύ αι-
σθητικό του κριτήριο, για την ειλι-
κρινή και γνήσια προσπάθειά του 
να παρουσιάσει τη σημασία του δη-
μοτικού τραγουδιού όπως και την 
αρτιότητα της ποίησης του Σολω-
μού. Το παράδειγμά του είναι μια 
θετική διέξοδος στην πλημμυρί-
δα μίας κριτικής παραφουσκωμέ-
νης, ίσως, σε κάποιες περιπτώσεις 

από θεωρητικά ενδιαφέροντα, αλλά 
εντελώς άσφαιρης και κατευθυνό-
μενης, αλλά και μια σοβαρή απά-
ντηση σε όσους επιχειρούν να συ-
κοφαντήσουν την αξία και τη ση-
μασία του έθνους που ανθίσταται, 
δηλαδή των αρματολών και των 
κλεφτών, μα και σε όσους προσπα-
θούν να υποβιβάσουν το έργο του 
Σολωμού σε «στιχούργημα».

Σε αντίθεση με τις κατηγορί-
ες που σήκωσαν στοχαστές όπως 
ο Γ.Θεοτοκάς, ο Αποστολάκης δεν 
χαρακτηρίζεται από φτηνό πατρι-
ωτισμό, ούτε επιδιώκει να υπαγά-
γει τα αισθητικά κριτήρια σε αυτόν. 
Στοχεύει στο να μας παρουσιάσει 
τα δημοτικά τραγούδια γνήσια, δί-
χως τις μεταγενέστερες λόγιες προ-
σμίξεις. Επιπρόσθετα, δεν χαρίζεται 
σε ποιητές όπως ο Βαλαωρίτης, ή ο 
Μαβίλης, ή ο Κρυστάλλης, που δι-
ακρίνονται από την επίκληση σε 
έναν θορυβώδη και ρητορικό ελ-
ληνοκεντρισμό και προσπαθούν να 
αντιγράψουν τα δημοτικά τραγού-
δια, αφού ούτε γνήσια πνοή διαθέ-
τουν, ούτε ανταποκρίνονται στα αυ-
στηρά του κριτήρια.

Βεβαίως παραμένει σημείο 
αμφιλεγόμενο, αφού για συγγρα-
φείς όπως ο Ρένος Αποστολίδης εί-
ναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κριτι-
κής μας, αλλά για άλλους, όπως ο 
Κ. ∆ημαράς, «η ευαισθησία, η αι-
σθητική πείρα και γενικά η κριτι-

κή ικανότητα του Αποστολάκη μέ-
νουν ανεκμετάλλευτες σ’ ένα μεγά-
λο μέρος του έργου του. Ανάλογα 
θα μπορούσαν να λεχθούν και για 
τις μελέτες του τις σχετικές με τον 
Κάλβο και τον Βαλαωρίτη· ο κριτι-
κός βλέπει σωστά αλλά κρίνει άδι-
κα. Και θα μπορούσε να λεχθεί ότι, 
από ένα έργο εντατικού μόχθου και 
εξηρμένου στοχασμού, μας έμει-
νε μόνο ένα υψηλό παράδειγμα αν-
θρώπου και η μνήμη μιας μεγά-
λης ηθικής προσωπικότητας, αν δί-
πλα στις εργασίες αυτές δεν υπήρ-
χε και η συμβολή του Αποστολάκη 
στη μελέτη του δημοτικού τραγου-
διού. Πρώτος ο Αποστολάκης αντί-
κρισε το δημοτικό τραγούδι από την 
άποψη την καθαρά φιλολογική· με-
λέτησε την αισθητική του και προώ-
θησε, ή, ακριβέστερα, ανανέωσε τη 
γνωριμία μας με αυτό. Από μια τέ-
τοια γνώση του δημοτικού τραγου-
διού ξεκινημένος, έδωσε την κριτι-
κή του για τον Κρυστάλλη»*.

* Γιάννη Αποστολάκη, Η ποίη-
ση στη ζωή μας, Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας-Ιωάννου ∆.Κολλάρου ΑΕ, β΄ 
έκδοση, χ.χ. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον φιλόλογο Παύλο Παρα-
κευαΐδη που μου δάνεισε το δυσεύ-
ρετο πλέον αυτό έργο.  
** Κ. ∆ημαράς, Ιστορία της Νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας, εκδόσεις Γνώ-
ση, Αθήνα 2000, σελ. 579-580.

“ 

Πρώτος ο Απο-

στολάκης αντί-

κρισε το δημο-

τικό τραγούδι 

από την άποψη 

την καθαρά φι-

λολογική.

Ο Γ. Αποστολάκης μας ενδιαφέρει, σήμερα, για το οξύ αισθητικό του κριτήριο

Η επικαιρότητα του κριτικού Γιάννη Αποστολάκη

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)
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Το Κ2 είναι, επίσημα τουλά-
χιστον, το δεύτερο ψηλότερο 
βουνό στον κόσμο. Με ύψος 
8611 μ. είναι μόλις 237 μ. χα-
μηλότερο από το  Έβερεστ 
(8848 μ.), αλλά είναι απείρως 
πιο απότομο, με εκτεθειμένες 
στις χιονοστιβάδες ορθοπλα-
γιές, παγωμένους ανέμους να 
το θερίζουν από κάθε πλευρά 
και μια μακριά, μακάβρια λί-
στα από θανάτους ορειβατών 
να το κατατάσσουν στην πρώτη 
θέση των βουνών του πλανή-
τη από άποψη δυσκολίας ανά-
βασης. 

Χ 
αρακτηριστικά, ένα 
στους τρεις ορειβά-
τες που επιχείρησαν 
να το σκαρφαλώσουν 

δεν γύρισε ποτέ πίσω και μόνο μια 
ελίτ τριακοσίων ανθρώπων έχει κα-
ταφέρει να κατακτήσει την κορυ-
φή. Το Κ2 (βαφτίστηκε έτσι από τη 
βρετανική τριγωνομετρική υπηρε-
σία το 1847, λόγω του ότι είναι το 
δεύτερο ψηλότερο βουνό του Κα-
ρακορούμ) έχει πολλά παρατσού-
κλια, ανάμεσα στα οποία είναι αυτά 
του «βουνού των βουνών» και του 
«φονικού βουνού». Οι άγριες κορυ-
φές του έχουν γίνει μάρτυρες πολ-
λών τραγωδιών, καθώς μια σειρά 
αποστολών καθηλώθηκαν στο βου-
νό από τον αδυσώπητο καιρό και τα 
μέλη τους χάθηκαν για πάντα χωρίς 
να αφήσουν κανένα ίχνος. Παρ’ όλα 
αυτά, η αμερικανική αποστολή του 
1953 θα μείνει στη συλλογική ορει-
βατική μνήμη ως το απόλυτο ορει-
βατικό ιδεώδες μιας αποστολής 
που απέτυχε να φτάσει στην κορυ-
φή για να δοκιμαστεί σε μια προ-
σπάθεια διάσωσης, όπου τα ιδανικά 
της φιλίας και της ανιδιοτελούς αυ-
τοθυσίας υπερίσχυσαν τελικά των 
πλέον απάνθρωπων καιρικών συν-
θηκών στη γη.

Το 1953 η κορυφή του Κ2 
δεν είχε ακόμη κατακτηθεί και μια 
15ετία είχε παρέλθει χωρίς καμία 
ορειβατική αποστολή στην περι-
οχή, καθώς ο Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος και ο ινδοπακιστανικός πό-
λεμος του 1947 είχαν αποκλεί-
σει το Κασμίρ και την πρόσβαση 
στην οροσειρά. Όταν τελικά δόθη-
κε η πολυπόθητη άδεια εισόδου, 
οι Αμερικανοί προσανατολίστηκαν 

στη συγκρότηση μιας ολιγομελούς 
ορειβατικής ομάδας, η οποία θα 
επιχειρούσε την ανάβαση χωρίς τη 
χρήση τοπικών βαστάζων ή οξυγό-
νου, πολύ κοντά δηλαδή στη μορφή 
ορειβασίας που ονομάστηκε μετέ-
πειτα «αλπικό στυλ». Επίσης, ο αρ-
χηγός της αποστολής και βετεράνος 
της αποστολής του 1938 στο Κ2, 
Τσαρλς Χιούστον, επέλεξε την τε-
λική ομάδα των οχτώ ορειβατών όχι 
με βάση τις ορειβατικές τους περγα-
μηνές, αλλά τη δυνατότητά τους να 
συνεργάζονται και να δρουν ομα-
δικά. Έτσι, κορυφαίοι ορειβάτες της 
εποχής αποκλείστηκαν λόγω δυ-
στροπίας χαρακτήρα, καθώς κατά 
τον Χιούστον «ο εγωισμός κάποιων 
ορειβατών αυξάνεται ευθέως ανά-
λογα προς τις κορυφές που κατα-
κτούν και μπορεί να γίνει επικίνδυ-
νος».

Στις 20 Ιουνίου οι ορειβάτες εί-
χαν φτάσει στην κατασκήνωση βά-
σης στους πρόποδες του Κ2, και άρ-
χισαν αμέσως να δημιουργούν μια 
σειρά από προωθημένες κατασκη-
νώσεις κατά μήκος της απότομης 
νοτιοανατολικής κόψης Αμπρούτσι. 
Η ομάδα έστησε συνολικά οχτώ κα-
τασκηνώσεις (Ι ως VΙΙΙ) μεταφέρο-
ντας εφόδια σε όλες, για την περί-
πτωση που θα χρειαζόταν να υπο-
χωρήσουν σε κάποια απ’ αυτές, και 
την 1η Αυγούστου συγκεντρώθηκε 
στην κατασκήνωση VIII, στα 7800 
μ., με σκοπό να επιχειρήσει την τε-
λική προσπάθεια για την κορυφή 
την επομένη. Το Κ2 είχε όμως άλλα 
σχέδια. Το βράδυ ο καιρός χάλασε 
απότομα και μια άγρια καταιγίδα 
τους ανάγκασε να αναβάλουν την 
ανάβαση και να μείνουν κλεισμέ-
νοι στις σκηνές τους. Αρχικά, το ηθι-
κό τους παρέμεινε υψηλό, αλλά την 
τέταρτη συνεχόμενη νύχτα της κα-
ταιγίδας η σκηνή των Χιούστον και 
Μπελ διαλύθηκε και αναγκάστη-
καν να καταφύγουν στις ήδη υπερ-
πλήρεις υπόλοιπες σκηνές. 

Την 6η Αυγούστου, με τον και-
ρό να μη δείχνει διαθέσεις βελτίω-
σης, ο Χιούστον για πρώτη φορά 
άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο 
υποχώρησης. Την επομένη υπήρ-
ξε μια πρόσκαιρη βελτίωση των 
καιρικών συνθηκών, αλλά κάθε 
σκέψη για την κορυφή εγκαταλεί-
φθηκε, όταν ο Αρτ Γκίλκεϋ κατέρ-
ρευσε ξαφνικά έξω από τη σκηνή 
του. Ο Χιούστον, γιατρός και καλύ-

τερος φίλος του Γκίλκεϋ, διέγνωσε 
αμέσως θρομβοφλεβίτιδα και συ-
νειδητοποίησε ότι, για να επιβιώ-
σει, έπρεπε να αρχίσουν την κατά-
βαση με το πρώτο φως της μέρας. 
Προς μεγάλη τους απογοήτευση, τη 
νύχτα η καταιγίδα επέστρεψε δρι-
μύτερη, με θυελλώδεις ανέμους να 
απειλούν να ξεσκίσουν τις υπόλοι-
πες σκηνές καθώς και σφοδρή χιο-
νόπτωση, που τους καθήλωσε στα 
7800 μ. για άλλες τέσσερις μέρες. 
Τελικά, τη 10η Αυγούστου αποφα-

σίστηκε να αρχίσουν την κατάβα-
ση έστω και μέσα στη θύελλα, για-
τί η κατάσταση του Γκίλκεϋ άρχισε 
να μοιάζει με πνευμονικό οίδημα 
και η παρατεταμένη παραμονή της 
ομάδας σε τόσο μεγάλο υψόμετρο 
απειλούσε να τους σκοτώσει όλους.  

Μετά από δέκα μέρες ακινησίας 
στα 7800 μ. η ισορροπία όλων ήταν 
προβληματική, αλλά φτιάχτηκε ένα 
αυτοσχέδιο φορείο από ένα μεγάλο 
κομμάτι μουσαμά και έναν υπνόσα-
κο και ξεκίνησε η αργή και επικίν-
δυνη κατάβαση προς την κατασκή-
νωση VII, στα 7500 μ. Οι συνθήκες 
πάγου στην κόψη ήταν δυσχερέστα-
τες και το κακό δεν άργησε να συμ-
βεί. Κατά τη διάρκεια της κατάβα-
σης μιας εκτεθειμένης πλαγιάς, ο 
Τζορτζ Μπελ γλίστρησε στον πάγο 
παρασύροντας το σχοινοσύντροφό 
του Στράδερ και, μπλέκοντας στα 
σχοινιά των υπολοίπων, όλη η ομά-
δα άρχισε να κατρακυλάει στην πα-
γωμένη πλαγιά προς τον γκρεμό, 
για να σταματήσει από μια εκπλη-
κτική κίνηση του Πιτ Σένινγκ, που 
κατάφερε να σταθεροποιήσει με τη  
σκαπάνη του τα μπλεγμένα σχοι-
νιά και να σώσει τους συντρόφους 
του. Όταν ανέβηκε ξανά την ορθο-
πλαγιά η ομάδα ήταν κατάκοπη και 
αποφασίστηκε να στήσουν εκεί τα 

αντίσκηνα και να διανυκτερεύσουν. 
Ο Αρτ Γκίλκεϋ σταθεροποιήθηκε 
επί τόπου με αξίνες και σχοινιά μέ-
χρι να στηθούν οι σκηνές, αλλά όταν 
επέστρεψαν να τον πάρουν είχε εξα-
φανιστεί. Τα ίχνη στο χιόνι έδειχναν 
ότι μια χιονοστιβάδα τον είχε παρα-
σύρει στο θάνατο. 

Τελικά, η κατάβαση από την κα-
τασκήνωση VII στην κατασκήνωση 
βάσης τους πήρε πέντε ολόκληρες 
βασανιστικές ημέρες. Ο Μπελ είχε 
εκτεταμένα κρυοπαγήματα στα πό-
δια και ο Χιούστον υπέφερε από 
βαριάς μορφής διάσειση από την 
πτώση του, αλλά είχαν επιβιώσει. 
Κατά τη διάρκεια της κατάβασης ο 
Ντι Μόλεναρ βρήκε μια σπασμένη 
σκαπάνη και ίχνη από αίμα στους 
βράχους, αλλά το ανακοίνωσε στον 
Χιούστον αφού έφτασαν στην κατα-
σκήνωση βάσης, για να μην επιβα-
ρύνει την ήδη άσχημη ψυχολογική 
του κατάσταση από τον χαμό του φί-
λου του Αρτ Γκίλκεϋ. Πριν αναχω-
ρήσουν από την κατασκήνωση βά-
σης για το Πακιστάν, οι εφτά ορει-
βάτες έστησαν έναν ψηλό σωρό από 
πέτρες, στην κορυφή του οποίου το-
ποθέτησαν το φοριαμό του Γκίλκεϋ. 
Το μνημείο Γκίλκεϋ υπάρχει ακό-
μη και σήμερα, με τοποθετημένα 
επάνω του πλήθος αναμνηστικά για 
τους ορειβάτες που έχουν χάσει τη 
ζωή τους στο Κ2.

Όσο για τον Τσαρλς Χιούστον, 
δεν ξαναγύρισε ποτέ στο Κ2. Εγκα-
τέλειψε οριστικά την ορειβασία και 
αφοσιώθηκε στην ιατρική έρευ-
να πάνω στις επιπτώσεις του με-
γάλου υψομέτρου στον ανθρώπι-
νο οργανισμό. Κατ’ αυτόν, η ορει-
βατική αποστολή στο Κ2 το 1953 
ήταν η μεγαλύτερη και ταυτόχρο-
να η τραγικότερή του στιγμή ως αν-
θρώπου και ορειβάτη. Η αποστολή 
του ’53 έχει χαρακτηριστεί από την 
ορειβατική κοινότητα ως «σύμβολο 
άριστου ήθους», καθώς οι επιζήσα-
ντες δεν κατηγόρησαν ποτέ ο ένας 
τον άλλον και υπεράσπισαν μέχρι 
τέλους τις κοινές αποφάσεις που 
πάρθηκαν στο βουνό. Κατά τον Χι-
ούστον, «το 1953 πήγαμε στο βου-
νό σαν φίλοι και γυρίσαμε πίσω σαν 
αδέρφια».   

Η κόψη Αμπρούτσι του Κ2. Ελάχιστοι ορειβάτες κατάφεραν να πατή-
σουν στην κορυφή του βουνού

Κ2, το φονικό βουνό
Η επική ιστορία της αμερικανικής ορειβατικής αποστολής του 1953

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

 Η αποστολή του 
’53 έχει χαρα-
κτηριστεί από την 
ορειβατική κοι-
νότητα ως «σύμ-
βολο άριστου 
ήθους», καθώς 
οι επιζήσαντες 
δεν κατηγόρησαν 
ποτέ ο ένας τον 
άλλον...
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Με δύο εβδομάδες αφιερωμέ-
νες στον Λουίς Μπουνιουέλ ξε-
κίνησε το Άστυ της οδού Κοραή 
την κινηματογραφική σαιζόν. Οι 
αδελφοί Στεργιάκη, στα χνάρια 
του πατέρα, φρόντισαν να επα-
ναφέρουν στην αίθουσα, τις –
κατά έναν παράξενο τρόπο– πά-
ντα επίκαιρες ταινίες του Ισπα-
νού αναρχικού και σουρεαλιστή 
σκηνοθέτη. Ελπίζω με τέτοιους 
οιωνούς η χρονιά να πάει καλά. 
Για εμάς, πάντως, καλοσημαδιά 
ήταν ο Μπουνιουέλ (Λος Ολβι-
δάδος) του τεύχους 0 της «Ρή-
ξης», τον Απρίλη του 2006. Κο-
ντεύουμε να τα κατοστήσουμε.

Φ 
υσικά, το Λος Ολβι-
δάδος (1950) παίζεται 
στο αφιέρωμα –από-
ψε και αύριο–, φρέσκο 

στις ιδέες του και εκρηκτικό. ∆εν θα 
επεκταθώ. Όσοι πιστοί προσέλθετε. 
Ας πούμε σήμερα κατιτίς περισσό-
τερο για κάποιες από τις υπόλοιπες 
ταινίες του αφιερώματος, εμβλη-
ματικές ούτως ή άλλως της τέχνης 
του κινηματογράφου. Όπως ο Εξο-
λοθρευτής άγγελος (1962), γυρι-
σμένος κι αυτός στα χρόνια που ο 
Μπουνιουέλ έκανε ταινίες στο Με-
ξικό. Είναι ίσως η πιο πετυχημένη 
παραβολή της θανατερής αμφιθυ-
μίας των αστών: Αυτό που θέλουν 
αντιστρατεύεται σ’ αυτό που «πρέ-
πει» να θέλουν, με αποτέλεσμα να 
παγιδεύονται στις ίδιες τους τις ανό-
ητες συμβάσεις και να μην μπο-
ρούν, εν τέλει, να ξεφύγουν στον 
καθαρό ουρανό. Για σκεφτείτε, μια 
πολυμελής ομάδα συνδαιτημόνων, 
ενός πλούσιου δείπνου, να μην 
μπορούν να βγουν από την αίθου-
σα φιλοξενίας τους. Όχι γιατί υπάρ-
χει κάποιο εμπόδιο, αλλά γιατί οι 
ίδιοι αυτοπεριορίζουν την επιθυμία 
τους να φύγουν, να ελευθερωθούν. 
Αυτός είναι ο δραματικός μύθος 
της ταινίας. Υπάρχουν φυσικά και 
οι καλοί τρόποι, οι οποίοι καταρρέ-
ουν μπρος στην επιθετικότητα, που 
έμφυτα αναπτύσσεται, λόγω του 
εγκλεισμού. Αυτή, μάλιστα, η επι-
θετικότητα, που σπάει την κοινωνι-
κή-συνεργατική δομή μιας ομάδας, 
δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο 
των αστών, όπως πολύ ωραία το 
περιγράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης: Η 
επιθετικότητα δεν είναι προνόμιο 
της αστικής τάξης ή του προλετα-
ριάτου• είναι σύμφυτη με την αν-
θρώπινη ύπαρξη, έστω κι αν κά-

ποιοι ψυχολόγοι ή ανθρωπολόγοι 
το αρνούνται.1  Επίκαιρος ο λόγος 
του, αλήθεια!

Το σενάριο της ταινίας εί-
ναι πρωτότυπο του Μπουνιουέλ, 
εμπνευσμένο από επεισοδιακές 
εκκεντρικότητες αστών της Νέας 
Υόρκης. Θα μπορούσαμε να γρά-
ψουμε πολλά για την ταινία, που 
είναι μια από τις πιο ξεχωριστές 
του, αλλά ας μη μακρύνω.

Ο Γαλαξίας (1969) έπειτα, 
κάνει μια αντιστροφή κλίματος. 
Γυρισμένη στον άμεσο απόηχο 
του Μάη του ’68, η ταινία υπαι-
νίσσεται την εξέγερση σε μια της 
μόνο σκηνή, κατά την οποία ο 
ήρωας φαντασιώνεται την εκτέ-
λεση του Πάπα, για να επανέλ-
θει αμέσως στην πραγματικότη-
τα από έναν πρεσβύτερο: «Νεαρέ 
μου, πολλά έχεις να δεις στη ζωή 
σου, αλλά αυτό δεν πρόκειται να 
γίνει». Κι έτσι είναι. Μόνο που ο 
Μπουνιουέλ, αντίθετος στο ρεύμα 
του καιρού του, αντί να πιάσει την 
επανάσταση των νέων του Παρι-
σιού, θυμάται τα δικά του νιάτα, 
στον ισπανικό εμφύλιο, και τους 

αντικληρικαλιστικούς αγώνες 
των συντρόφων του αναρχικών. 
Κάνει έτσι μια ταινία-συζήτηση 
πάνω στον ρωμαιοκαθολικισμό, 
«σε μια εποχή», όπως του έλεγαν 
όταν πρωτοπροβλήθηκε η ται-
νία, «που η θρησκεία έχει τελειώ-
σει». Ο ίδιος, βέβαια, ήξερε πολύ 
καλά πως οι λογαριασμοί της αν-
θρωπότητας με τον Θεό δεν έχουν 
κλείσει. Κάνει μια μακρά περι-

διάβαση στα δόγματα του δυτικού 
χρστιανισμού βγάζοντας τη γλώσ-
σα στον υποκριτικό σχολαστικι-
σμό και ζωγραφίζοντας, αντίθετα, 
στα πλάνα του έναν χαμογελαστό 
Χριστό, που κάνει το νερό κρασί 
και θεραπεύει τους τυφλούς.

Σημαίνουν άραγε όλα αυτά 
πως ο σκηνοθέτης ήταν, εκτός 
από αντικληρικαλιστής και αντι-
χριστιανός; Αμφίβολο. Τα δόγμα-
τα του χριστιανισμού, που τα γνώ-
ριζε αρκετά καλά –σε αντίθεση 
με τους συνήθεις ημέτερους εξυ-
πνάκηδες–, στ’ αλήθεια τον απα-
σχολούσαν. Μαρτυρεί ο Κάρλος 
Φουέντες πως, στην επιθανάτια 
κλίνη του, στην Πόλη του Μεξι-
κού, το 1983, ο πιο διάσημος άθε-
ος του κινηματογράφου είχε μα-
κρές θεολογικές συζητήσεις με 
έναν ιησουΐτη ιερέα φίλο του.2 

Έτσι άλλωστε προκύπτει και ο 
Ναζαρέν (1959), η ιστορία ενός 
περιπλανώμενου παπά –Ναζω-
ραίος το όνομά του– στο Μεξι-
κό, στα χρόνια της δικτατορίας 
του Ντίας. Η ταύτιση του παπά με 
τους εξαθλιωμένους χωρικούς θα 

του στοιχίσει τη φυλάκισή του και 
η ταινία θα κλείσει με την ελεημο-
σύνη μιας γριάς, που ως δεσμώ-
της τη δέχεται δακρυσμένος, κα-
θώς ακούγονται να ηχούν εκκω-
φαντικά τα τύμπανα της Μεγάλης 
Παρασκευής, από τη γενέθλια 
πόλη του σκηνοθέτη, την Καλάν-
δα της Ισπανίας. ∆εν θα αναφερ-
θώ σε όλες τις ταινίες, εννιά τον 
αριθμό, του αφιερώματος, αν και 
θα άξιζε πράγματι μια εκτενέστε-
ρη αναφορά.

Θα σταθώ μόνο, τέλος, στη Βι-
ριδιάνα (1961), όπου η ηρωί-
δα είναι μια δόκιμη μοναχή. Γυ-
ρισμένη στην Ισπανία, ενώ εξα-
κολουθούσε η δικτατορία του 
Φράνκο, η ταινία ξετυλίγει όλες 
τις εμμονές του σκηνοθέτη: όνει-
ρο, ερωτική επιθυμία, καταπιε-
σμένη θρησκευτικότητα, το καλό 
και το κακό σε πολλαπλές ανα-
τροπές. ∆εν ξεμπλέκει κανείς εύ-
κολα με τον δον Λουίς, που εκτός 
απ’ όλα αυτά ήταν κι ένας άνθρω-
πος με χιούμορ, γνώρισμα ανεύ-
ρετο στους ιδεολόγους. Ο ίδιος 
περιγράφει το πώς παραμύθιαζε 
τους δύο νεαρούς πρωταγωνιστές 
της ταινίας –της μόνης κωμωδί-
ας του– Ανέβασμα στον ουρα-
νό (1951), ότι η Εταιρεία Σκηνο-
θετών του Μεξικού είχε επιβά-
λει 100 πέσος πληρωμή από τον 
ηθοποιό για κάθε γκρο πλαν που 
τους γυρίζουν. Τό ’χαψαν. Τόσο 
αφελείς ήταν, λέει επισφραγίζο-
ντας το καλαμπούρι.

Όλες οι ταινίες που αναφέ-
ραμε –συν μερικές ακόμα– παί-
χτηκαν και παίζονται στο Άστυ σε 
κόπιες από φιλμ. Ομολογουμέ-
νως, το να βλέπεις προβολή πα-
λιών ταινιών σε φιλμ, πράγμα που 
ακόμα και η Ταινιοθήκη σήμερα 
σπάνια αποτολμά, είναι μια ξε-
χωριστή εμπειρία. Αν μάλιστα τις 
ταινίες τις υπογράφει το καλόπαι-
δο της ομάδας των σουρεαλιστών 
των αρχών του εικοστού, τότε ευ-
ελπιστείς πως κάτι τέτοια κινημα-
τογραφικά διαμάντια δεν θα τα 
καταπιεί το σκοτάδι του εικοστού 
πρώτου.

Γένοιτο!

1 Στον τόμο Luis Bunuel, του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκδ. 
Καστανιώτη, σελ. 310
2 Στην έκδοση της ταινίας σε DVD από 
την εταιρεία Criterion. http://www.
criterion.com/current/posts/610-the-
milky-way-the-heretic-s-progress

Μπουνιουέλ για καλή χρονιά

“ 

Είναι ξεχωρι-

στή εμπειρία να 

βλέπεις προ-

βολή παλαι-

ών ταινιών του 

σουρεαλιστή 

Μπουνιουέλ σε 

φιλμ.
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   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Εκδηλώσεις και πρακτικοί προσανατολισμοί της ερχόμενης περιόδου

Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου
ΑΘΗΝΑ 

12/09/2013 | «Η ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση 
στη Συρία και η από-
κρουσή της»

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην δι-
οργανώνει την Πέμπτη 12 Σε-
πτεμβρίου στις 20:00 εκδήλω-
ση με θέμα: «Η ιμπεριαλιστική 
επέμβαση στη Συρία και η από-
κρουσή της». Για το θέμα θα μι-
λήσουν οι: Γιώργος Καραμπε-
λιάς, συγγραφέας – ΚΠ Άρδην, 
Σταύρος Λυγερός, συγγραφέ-
ας - δημοσιογράφος, Ίμπρα-
εμ Μουσλέμ, μέλος του ΠΓ του 
κόμματος ∆ημοκρατικής Ένω-
σης για την Ευρώπη και ο Βαγ-
γέλης Πισσίας, συντονιστής της 
«Πρωτοβουλίας για την Ειρήνη 
στη Συρία». Συντονίζει ο Σταύ-
ρος Χριστακόπουλος, διευθυ-
ντής σύνταξης της εφ. Ποντίκι. 
Στον χώρο του Άρδην, Ξενοφώ-
ντος 4, 6ος όροφος, στην πλατεία 

Συντάγματος.

Η ταινιοθήκη της Ρήξης 
επιστρέφει με το αντιπολεμι-
κό αριστούργημα του Φράν-
σις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυ-
ψη Τώρα». Την Παρασκευή 
13 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο 
χώρο του Άρδην, Ξενοφώντος 4, 
Σύνταγμα.

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπο-
λιτών διοργανώνει τη ∆ευτέρα 
16 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 
18:00 εκδήλωση για την τρα-
γική επέτειο των Σεπτεμβρι-
ανών του ’55. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο συνεδρια-
κό Κέντρο Γεν. Γραμματείας Μέ-
σων Ενημέρωσης, Φραγκούδη 
11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα.

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων 
και Καλλιτεχνών για τα παιδιά 
της Βόρειας Συρίας βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να καλέ-

σει όλα τα μέλη και τους φίλους 
του στην εκδήλωση που θα γίνει 
την Πέμπτη 19/9/13, στις 8 μ.μ. 
στα γραφεία του περιοδικού Άρ-
δην στην οδό Ξενοφώντος 4 στο 
Σύνταγμα.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η 
ενημέρωση για το πρόβλημα 
της εκπαίδευσης των παιδιών 
της Βόρειας Συρίας και η εκλο-
γή του διοικητικού συμβουλίου 
του Συλλόγου μας. Η εκδήλωση 
θα έχει και μπουφέ για να γνωρί-
σουμε τις απολαυστικές γεύσεις 
της κουρδικής κουζίνας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | 
07.09.13: 

Συμμετοχή στην πο-
ρεία της ∆ΕΘ

Το Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου 
2013, η Κίνηση Πολιτών Άρδην 
Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει 
στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας 
ενάντια στην επίσκεψη του πρω-

θυπουργού στην πόλη. Προσυ-
γκέντρωση, στα γραφεία της Κίνη-
σης (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανή-
σου, 8ος Όροφος) στις 5.30 μ.μ.

Θεσσαλονίκη | 
14.09.13: 
Συρία - Αίγυπτος, Μέση 
Ανατολή. Πόλεμος και 
αποσταθεροποίηση. 
Αποικιακά συμφέροντα 
και ολοκληρωτισμοί

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 
2013, θα πραγματοποιηθεί εκδή-
λωση στο στέκι της Κίνησης Πο-
λιτών Άρδην στην Θεσσαλονίκη 
(Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, 
8ος Όροφος) με θέμα τις εξελί-
ξεις στη Συρία. Ομιλητές: Αγγελι-
κή Ζιάκα (ισλαμολόγος - αν. καθη-
γήτρια Θεολογικής ΑΠΘ), Πάνος 
Κουργιώτης (καθηγητής αραβι-
κών, υποψ. διδάκτορας Πολιτικών 
Επιστημών ΑΠΘ) και Γιώργος 
Ρακκάς (συντάκτης Άρδην). Ώρα 
έναρξης 7.30 μ.μ. 

Εις μνήμην 
Γιώργου Ιωαννίδη 
( 2 3 . 1 1 . 1 9 4 7 - 2 . 9 . 2 0 1 3 )

Η βαθιά του πολιτικοποίηση και η 
κοινωνική ευαισθησία, καθώς και 
το ήθος του, τον έθεταν πάντοτε στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα για δη-
μοκρατία και κοινωνική δικαιοσύ-
νη. Ως φοιτητής  δραστηριοποιήθη-
κε στον αντιδικτατορικό αγώνα, συμ-
μετείχε στην κατάληψη της Νομικής 
το Φεβρουάριο του 1973, καθώς 
και σε αυτήν του Πολυτεχνείου, 
όπου και συνελήφθη, φυλακίσθηκε 
και βασανίστηκε. Υπήρξε μέλος ορ-
γανώσεων της εξωκοινοβουλευτι-
κής Αριστεράς, ενώ συμμετείχε στη 
συντακτική επιτροπή του Άρδην 
από τη δημιουργία του το 1996 και 
έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα, ιδι-
αίτερα για την Τουρκία, την οποία 
γνώριζε όσο ελάχιστοι Έλληνες, 
μιας και παρακολουθούσε ανελλι-
πώς τον τουρκικό Τύπο και βιβλι-
ογραφία. Συνεργάστηκε επίσης με 

το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα 
∆ικαιώματα του Ανθρώπου, ιδιαί-
τερα για τις επιπτώσεις στην υγεία 
της χρήσης όπλων απεμπλουτι-
σμένου ουρανίου στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία ή αυτό των καταπα-
τήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των των μελών των ελληνικών μειο-
νοτήτων στην Τουρκία. 

Πολύ σημαντική υπήρξε επίσης 
και η προσφορά του στους εργαζό-
μενους του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών Γ. Γεννηματάς μέσω της 
διαρκούς δραστηριοποίησής του, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας 
του, σε διάφορα όργανα του νοσο-
κομείου, όπως ο σύλλογος εργαζο-
μένων και η πενταμελής επιτροπή 
της ΕΙΝΑΠ.

Ο Γιώργος εργάσθηκε στα νε-
φρολογικά τμήματα πολλών νο-
σοκομείων, ενώ στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς 
τον βρήκε ο θάνατος σε ώρα ερ-
γασίας. Από το 1993 μέχρι και το 

θάνατό του υπήρξε διευθυντής 
της Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Ελέγχου προγράμματος τελικού 
σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρ-
κειας (ΥΣΕ), δημιουργώντας, μεταξύ 
άλλων, ένα αξιόπιστο εθνικό αρχείο 
καταγραφής νεφροπαθειών για την 
Ελλάδα. Ανέπτυξε πλούσιο ερευνη-
τικό έργο, με δημοσιεύσεις του σε 
διεθνή και εθνικά επιστημονικά πε-
ριοδικά, αλλά και με συμμετοχές σε 
επιστημονικές συναντήσεις και συ-
νέδρια.  

Η απουσία του είναι πλήγμα 
για την οικογένειά του, τους φίλους 
του, την επιστημονική κοινότητα κα-
θώς και για το Άρδην, ιδιαίτερα για 
όσους από εμάς συμπορεύτηκαν 
μαζί του από τα φοιτητικά του χρό-
νια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τον σκεπάζει.

Γ.Κ. –Χ.Σ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου απεβίωσε ανέλπιστα και αιφνίδια ο σύ-

ντροφος και φίλος μας Γιώργος Ιωαννίδης. Ο Γιώργος γεννή-

θηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 23 Νοεμβρίου του 1947, 

όπου και τελείωσε το Ζωγράφειο Λύκειο.  Στη συνέχεια εισή-

χθη στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την 

οποία αποφοίτησε το 1976. 

Κυκλοφορεί  το νέο τεύχος του 
Άρδην με κεντρικό θέμα  το μποϊ-
κοτάρισμα της Γερμανικής Ευρώ-
πης με αφιέρωμα στη συγκρότη-
ση ενός νέου παραγωγικού μοντέ-
λου, κείμενα για τις εξελίξεις στη 
Μέση Ανατολή (Συρία,Αίγυπτο και 
Τουρκία), για το συνέδριο του Σύ-
ριζα κ.ά.


